
لربنامج “ومين دليفر” 

ملناِصات العمل اإلنساين 



نضال محيل، تأثري عاملي 

منظامت املجتمع املدين التي تركز عىل النساء 

تقود التغيري يف األزمات اإلنسانية. هي أول من 

يستجيب، وتقدم خدمات موثوق بها، وتدافع 

عن القضايا بإرادة ال تضعف - ولكن غالبا 

ما يتم تجاهلها وتقليص متويلها عندما تشتد 

الحاجة إليها.   

يتحالف »برنامج مناِصات العمل اإلنساين« 

يف »ومين دليفر« مع منظامت املجتمع املدين 

التي تركز عىل النساء لتمكينها من الوصول 

إىل األشخاص، واملنصات، واملوارد التي تحتاج 

إليها لزيادة تأثريها. نعلم أن منظامت املجتمع 

املدين التي تركز عىل النساء هي من أفضل 

الجهات الخبرية يف احتياجات الفتيات والنساء 

يف األزمات اإلنسانية - 

حان وقت تسلّمها دفة القيادة.



برنامج »ومين دليفر« ملناِصات العمل 
اإلنساين يف لبنان

بدأ برنامج مناصات العمل اإلنساين رشاكة مع خمس منظامت من املجتمع 

املدين يف لبنان تركز عىل النساء. حققت هذه املنظامت مجتمعًة تقدما ملموسا 

يف مجموعة واسعة من القضايا، منها صحة الالجئات/ين وحاميتهن/م، والصحة 

والحقوق الجنسية واإلنجابية، وحقوق مجتمع امليم، والعنف الجندري، واملشاركة 

السياسية.

املنظامت املناِصة للعمل اإلنساين يف لبنان هي:

•جمعية تنظيم األرسة يف لبنان للعمل عىل التنمية 

ومتكني األرسة 

•مركز مرىس للصحة الجنسية

•جمعية املرأة الخريية 

•التجمع النسايئ الدميقراطي اللبناين

•منظمة النساء اآلن من أجل التنمية

سيسيليا شامي، جمعية تنظيم األرسة 

»من خالل مناصتنا، آمل أن أسلط الضوء عىل رضورة »

توفري التمويل طويل األمد ملنظامت املجتمع املدين 

التي تقودها النساء، حتى نتمكن من تقديم دعم 

أفضل إىل الفتيات والنساء اللوايت نخدمهن«.



تتلقى مناصات العمل اإلنساين:

•   مشاركة القدرات

تدريبات مصممة لتناسب األولويات االسرتاتيجية لكل منظمة حول املناصة، والتواصل، وجمع 
التربعات، وإدارة الربامج 

•   فرص التواصل 

حضور اجتامعات ومؤمترات السياسة اإلنسانية العاملية واإلقليمية، حيث ميكن ملنظامت املجتمع 
املدين التي تركز عىل النساء مشاركة خرباتها وعملها يف املناصة 

•   دعم إعالمي 

املساعدة يف العمل اإلعالمي الرقمي، وكتابة مقاالت الرأي، واملشاركة يف املقابالت اإلعالمية لتسليط 
الضوء عىل قوة منظامت املجتمع املدين التي تركز عىل النساء

•   الحمالت 

دعم حمالت املناصة الشعبية من خالل توفري املعطيات االسرتاتيجية، وبناء التحالفات، وجذب 
االهتامم اإلعالمي.

أبريل فام، مستشارة أوىل للجندر ورئيسة وحدة املساواة 

الجندرية، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ديانا أبو عباس، مركز مرىس للصحة الجنسية 

»صنع القرار يف العمل اإلنساين يجب أن يشمل النساء ومنظامت املجتمع املدين التي »

تركز عىل النساء. النساء لهن القدرة عىل التغيري، ويجب تعزيز قدراتهن القيادية 

ورؤيتهن. مثة حاجة إىل برامج مثل برنامج مناِصات العمل اإلنساين، وهي مهمة لتعزيز 

ورفع األصوات التي نحن يف أشد الحاجة إىل سامعها«.  

»أبرز لحظة يل يف عمل املناصة مع »ومين دليفر« كانت عندما أتيحت »

يل الفرصة للتحدث يف الجلسة العامة الختامية ملؤمتر »ومين دليفر 

2019«، حيث دعوُت العامل إىل دعم االستقاللية واملتعة الجنسيَّتني.«



ما الخطوات التالية؟

منذ 2019، دعمت »ومين دليفر« مناصات للعمل اإلنساين 

من لبنان للحضور واملشاركة والتحدث يف اجتامعات عاملية 

أساسية للمناصة، منها »لجنة وضع املرأة«، و«الجمعية العامة 

لألمم املتحدة«، ومؤمتر »وميني دليفر 2019«، واملؤمتر الدويل 

للسكان والتنمية، من بني مؤمترات أخرى. 

باإلضافة إىل ذلك، ساهمت مناِصات العمل اإلنساين يف لبنان 

يف نرش منشورات رائدة مثل »مجلة التبادل اإلنساين«، وكذلك 

شاركن خرباتهن من خالل مقاالت الرأي واملقابالت اإلعالمية يف 

وكالة األنباء اإلنسانية »ذا نيو هيومانيتاريني«، و«يس إن إن«، 

واإلذاعة الوطنية األمريكية »إن پي آر«، ومنتدى »ديفكس« 

للتنمية، ووكالة »إنرتناشونال نيوز سريفيس«، وغريها.  

من خالل هذا العمل، وسعت مناِصات العمل اإلنساين يف 

لبنان شبكتهن التي تضم الجهات األساسية من بني أصحاب 

املصلحة، واملانحني املحتملني، والرشكاء، باإلضافة إىل الدفاع 

عن إرشاك منظامت املجتمع املدين التي تركز عىل النساء يف 

جميع عمليات صنع القرار يف العمل اإلنساين.

التأثري

تستكشف »ومين دليفر« الفرص لتوسيع برنامج مناِصات العمل اإلنساين ليشمل 

سياقات إنسانية إضافية، مع استمرار دعم الرشيكات الحاليات بأولوياتهن املستمرة 

يف مجال املناصة والتواصل. بالتعاون مع مناِصات العمل اإلنساين، سنستمر يف 

الدعوة إىل نظام إنساين يتشارك املزيد من القوة، واملوارد، والتمويل مع منظامت 

املجتمع املدين التي تركز عىل النساء.



ملزيد من املعلومات ومتابعة التحديثات: 

womendeliver.org/
humanitarianadvocates

WomenDeliver@

 Humanitarian4Her#

تابعوا مناِصات العمل اإلنساين 
يف لبنان:

MarsaSHC@

WomenNowForDev@

LFPADE@

RDFLwomen@

facebook.com/pwho.ngo


