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لمحة عامة عن دعم تعافي الشركات 
المتضررة من انفجار بيروت المملوكة لنساء

في سطور

مصدر الصورة @هيئة األمم المتحدة للمرأة/ جو سعادة

وقع انفجار بيروت في 4 آب، 2020، بينما كان لبنان يعاني من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، ومن أزمة اقتصادية عميقة 
وصفها الخبراء بأنها األسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك على خلفية  جوانب عميقة وهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين. ففي لبنان، إن 
ف لبنان في المرتبة 145 من أصل 153 بلدًا في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام  الفجوة بين الجنسين هي من بين األعلى في العالم )ُصنِّ
2020 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي(، ومعدالت مشاركة النساء في سوق العمل هي من بين األدنى في العالم، في موازاة تفاوت 

هائل بين الرجال والنساء على هذا المستوى، ذلك ان نسبة الرجال تبلغ 76 في المائة، في حين ال تزيد نسبة النساء على 29 في المائة 1.  

ويحذر ميثاق المطالب النسوية، وهو موقع من ناشطات وناشطين في العمل النسوي ومنظمات حقوق النساء في لبنان2، من أن “النساء 
المقيمات في المجتمعات المحلية الحضرية الفقيرة في الضاحية الشمالية لبيروت، اللواتي تضررن من االنفجار، عاطالت عن العمل و/أو ال 
يتمتعن بإقامة قانونية )كالجئات أو عديمات الجنسية أو مهاجرات(.إن انفجار بيروت، بتداعياته االقتصادية، والذي يتزامن مع أزمة اقتصادية 
عميقة في البلد، من المرجح أن يفاقم من سوء األحوال المالية للنساء، حيث سيفقد عدد كبير من النساء أعمالهن التجارية أو موارد الدخل، 
أو سيصبحن عاطالت عن العمل”. قبل االنفجار، أشارت تقديرات “هيئة األمم المتحدة للمرأة” إلى أن االنكماش االقتصادي سيؤدي، في عام 
ح أن تكون النسبة أعلى في ظلِّ الوضع الحالي4. يدعو الميثاق  2020، إلى انخفاض بنسبة 16 في المائة في إجمالي عمالة النساء3، ولكن يرجَّ
إلى استجابة لالنفجار مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين، بما يعطي األولوية لسبل المعيشة للنساء: “وينبغي أن تكفل خطط إعادة اإلعمار 
فرصًا متساوية للنساء والرجال في العمل، مع التركيز بشكل خاص على دعم تعافي األعمال التجارية التي تملكها نساء. وينبغي أن تشمل برامج 
النقد مقابل العمل، بل ومبادرات العمل كافة، النساء على قدم المساواة مع الرجال. ونظرًا لقلة عدد األعمال التجارية التي تملكها النساء في 
لبنان، على السلطات الوطنية أن تتخذ تدابير تشمل اإلعفاء من الضرائب والرسوم القانونية، خاصة عند السعي الستبدال الوثائق القانونية 

والملكية المفقودة أو التالفة”.

تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 95 في المئة من مجموع الشركات في لبنان،  و50 في المئة من العمالة الوطنية5. ووفقًا لمسح 
المؤسسات الذي أجراه “البنك الدولي”  في عام 2019، تشارك النساء في ملكية 9.9 في المائة من هذه الشركات. ونتيجة لألزمات المعقدة 
التي يمر بها البلد، تضاعفت التحديات التي تواجهها المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.  وفي ظل اإلستثمار الهادف إلى 

تعزيز اإلنتاج الوطني وزيادة فرص التوظيف، تشكل المؤسسات المملوكة لنساء وسيلة هامة للتغيير والنمو.

Lebanon Labour Force and Households’ Living Conditions Survey 2018-2019. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/--  1
 -ro-beirut/documents/publication/wcms_732567.pdf

ميثاق المطالب النسوية، موقع من ناشطات وناشطين في العمل النسوي ومنظمات حقوق النساء في لبنان: من أجل خطة استجابة للكوارث مراعية لمنظور   2
المساواة بين الجنسين: التعلم من الماضي، 27 آب/آغسطس 2020.

Women on the Verge of Economic Breakdown,” Nisreen Salti and Nadine Mezher, September 2020. https://arabstates.unwomen.org/en/”  3
  digital-library/publications?country=d4b5586bfc61422e9b1b5d982a5dfdcd

UN Women 2020 Beirut Port Explosion Response Plan. August 13, 2020. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20  4
arab%20states/attachments/publications/2020/08/un%20women%20lebanon%202020%20beirut%20port%20explosion%20

 response%20plan%20(238).pdf?la=en&vs=2907
https://www.economy.gov.lb/ .وزارة االقتصاد والتجارة في لبنان .SMEs in Lebanon: status, strategies and outcomes.” Matta, J. 2018”  5

media/10367/smes-in-lebanon-180112-10-small-size.pdf. ويعّرف هذا التقرير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث عدد الموظفين فيها 
العاملين بدوام كامل، فتصّنف المؤسسات بأنها متناهية الصغر إذا كان العدد أقل من 10؛ وبأنها صغيرة إذا كان العدد أقل من 50؛ وبأنها متوسطة إذا كان 

العدد أقل من 100. بيد أن تقييمين متاحين للجمهور نشرا بعد انفجار بيروت يعّرفان المؤسسات على نحو مختلف: (أ) تقييم منظمة ميرسي كور: ”في لبنان، 
تعّرف مؤسسة بأنها متناهية الصغر إذا كان عدد موظفيها يصل حتى 9 أفراد؛ وبأنها صغيرة إذا تراوح عدد الموطفين بين 10 و49؛ ومتوسطة إذا تراوح عدد 

الموطفين بين 50 و99”؛ (ب) تقييم مؤسسة strategy&: ”وُيْفَتَرض أن متوسط عدد الموظفين في المؤسسات الصغيرة هو 5 موظفين، وفي المؤسسات 
المتوسطة هو 30 موظفًا؛ وفي المؤسسات الكبيرة هو 100 موظف. وال يحسب التقييم المتوسط في الشركات المتناهية الصغر ذات المواقع غير المسجلة 

بسبب محدودية البيانات”.
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 مــن بيــن 1,164 مؤسســة 
منظمــة مســح  شــملها   تجاريــة 
فــي  58 أفــادت   كــور،   ميرســي 
 المائــة أن لديهــا أكثــر مــن موظــف
 واحــد، و29 فــي المائــة بأنهــا تضــم
حيــث الموظفــات،  مــن   غالبيــة 
 عملــت معظــم هــذه المؤسســات

في قطاع التجزئة. 

التســعون المســتجيبون   يوظــف 
ويميــن« فــور  »ســتاند   لمســح 
ومــن شــخص   726  االلكترونــي 

بينهم 67 % من النساء.

وضع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أعقاب 4 آب/أغسطس

أدى انفجار مرفأ بيروت إلى تفاقم وضع متردٍّ أصاًل، بسبب األزمات االجتماعية واالقتصادية والصحية في لبنان.  في أيار/مايو 2020، أجرت 
“منظمة العمل الدولية” مسحًا شمل 363 مؤسسة صغيرة الحجم لتحديد تداعيات األزمة االقتصادية وجائحة كوفيد-19 على المؤسسات. 
وكشف المسح أن الوضع، قبل اإلغالق، كان محفوفًا بتحديات ال يستهان بها؛ فثلث الشركات في العينة فقط أفادت بأنها كانت مربحة، 
مقابل 40 في المائة أبلغت بأنها تغطي تكلفتها دون ربح أو خسارة، و أفادت 26 في المائة بأنها  تخسر. وتكرر هذا النمط بدرجة كبيرة بين 
جميع المؤسسات، بغض النظر عن حجمها.  وقامت نصف المؤسسات التي شملتها العينة )51 في المائة( بإيقاف العمليات مؤقتًا بسبب 

جائحة كوفيد-19 وإجراءات اإلغالق المرتبطة بها 6. 

4 آب/أغسطس، أجريت تقييمات ومسوح ومشاورات عديدة لمحاولة تحديد تداعيات  بعد 
االنفجار، ومن ثّم تصميم تدخالت تستجيب لهذه التداعيات، وعلى جميع الصعد.  وقد أجرى 
“برنامج األمم المتحدة اإلنمائي” واليونيسف مسحًا من خالل الهاتف، شمل 389 مؤسسة 
صغيرة ومتوسطة الحجم، منها 146 مؤسسة مملوكة لنساء )وتسع منها مملوكة لنساء 
األمم  و”هيئة   Stand for Women منظمة  وأطلقت  والعشرين(.  الخامسة  سن  دون 
المتحدة للمرأة” مسحًا من خالل اإلنترنت لتقييم االحتياجات الرئيسية للشركات التي تقودها 
النساء، واستجاب للمسح 90 مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة . أفاد 51 في 
المئة من صاحبات المؤسسات إنهن ال يستطعن العودة إلى العمل دون تلقي المساعدة. 
المادية  البنية األساسية  إعمار  إعادة  إلى دعم في  انهن يحتجن  المائة منهن  54 في  وذكر 
المخزون  استبدال  و/أو  البناء  إلعادة  ماليًا  دعمًا  المائة  في   36 وطلب  التجارية،  لألعمال 
المفقود أو التالف . وأعرب أيضًا 31 في المائة عن حاجتهن إلى سلع عينية، مثل الثالجات 
وأفادت  والمشروبات.  الغذائية  المواد  كمثل  اإلمدادات،  وإلى  واألثاث؛  الكمبيوتر  وأجهزة 
ثالث مؤسسات  بالحاجة إلى الدعم لنقل مقارها التي تضررت كثيرًا.  يشير عدد متزايد  من 
كلفة  بسبب  االنترنت،  عبر  العمل  إلى  االنتقال  بغية  الدعم   إلى  الحاجة  إلى  المالكات 
اإلصالحات وتراجع “حركة المارة” التي كانت بدأت قبل االنفجار  كنتيجة لتأثير جائحة كوفيد 

- 19 واألزمة اقتصادية.

وتشير البيانات األولية إلى أن ثمة عددًا كبيرًا نسبيًا من األعمال التجارية التي تديرها نساء ضمن دائرة االنفجار. ووفقًا لتقييم أجرته “منظمة 
المؤسسات  وتلك  لنساء.  مملوكًا  تقريبًا  المؤسسات  ُخمس  كان  بيروت7،  في  حًيا   24 في  تجارية  مؤسسة   1,164 وشمل  كور”،  ميرسي 
المملوكة لنساء من المرجح  أن تكون صغيرة الحجم وغير مسجلة؛  اذ أن نصف المؤسسات التي تديرها نساء غير مسجلة مقابل نسبة تصل 
إلى نحو الثلث في ما يخّص  المؤسسات التي يديرها  الرجال.  من المرجح أيًضا أن توظف الشركات التي تديرها نساء عددا أكبر من النساء في 
ط مجموع عدد الموظفين في المؤسسات التي تقودها نساء  المقارنة مع الشركات التي يديرها الرجال.ووفقا لتقييم ميرسي كور، بلغ متوسِّ
2.2، ومتوسط عدد الموظفات النساء 1.54؛ مقارنة بمتوسط 0.95 موظفة من أصل 3.3 وهو متوسط مجموع عدد العاملين في المؤسسات 
التي يديرها رجال.  تؤكد هذه النتيجة التقييم الذي أجرته “هيئة األمم المتحدة للمرأة” ومنظمة Stand for Women غير الحكومية، والذي 
هذه  في  العاملين  من  المائة  في   70 أن  التقييم  هذا  وجد  إذ  االنفجار؛  جراء  من  وتعرضت ألضرار  نساء  تديرها  تجارية  90 مؤسسة  شمل 
المؤسسات هم من النساء. وما يمكن استخالصه من هذه النتائج هو أن فقدان األعمال التجارية التي تديرها نساء يعني فقدان عدد كبير من 
وظائف النساء؛ ووفقًا لمنظمة Stand for Women، لن يتمكن نصف المؤسسات التي غطاها المسح من العودة إلى العمل دون الحصول 

على شكل من أشكال المساعدة.

مبادرات االستجابة الحتياجات المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء

قبل انفجار المرفأ، بدأ تنفيذ عدد كبير من مشاريع إنماء االقتصاد وسبل العيش، بإدارة من جهات دولية ومحلية فاعلة، وبتمويل من مجموعة 
توفير  خالل  من  والمتوسطة   والصغيرة  الصغر  المتناهية  المؤسسات  عدة  برامج  واستهدفت  الدولية.  والوكاالت  المانحين  من  متنوعة 
المساعدة  التقنية وبناء القدرات، ولكن عددا قلياًل من البرامج  قدم الدعم المالي المباشر.  وخالل العام الماضي، كان على البرامج القائمة 
أن تتكيف مع األزمات االجتماعية واالقتصادية والسياسية المتزايدة، وكذلك األزمة الصحية التي تسببت بها جائحة كورونا، عالوة على تداعيات 

انفجار المرفأ.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/briefingnote/wcms_747074.pdf .  6
https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-msme-joint-rapid-needs-assessment-september-2020 :رابط لتقرير ميرسي كور  7

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/briefingnote/wcms_747074.pdf
https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-msme-joint-rapid-needs-assessment-september-2020
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وللمساعدة في ربط المؤسسات التي تحتاج إلى الدعم مع مقدمي الخدمات،  من ضمنها تلك التي تتلقى دعما من “هيئة األمم المتحدة 
للمرأة” عمدت “هيئة األمم المتحدة”  إلى تحديد مواقع المبادرات القائمة، وهي تنشط  اآلن في ربط المؤسسات المحتاجة مع الهيئات التي 

تقدم الدعم. وفي ما يلي نتائج عملية التخطيط التي استكملت في تشرين األول/أكتوبر 2020. 

    المبادرات الوطنية: استجابة لالنفجار، ُأْطِلَق عدٌد من المبادرات المحلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من االنفجار  	 
والمملوكة لنساء تحديدًا. وتشمل هذه المبادرات، على سبيل المثال ال الحصر:

“صندوق ماريون” التابع لمنظمة Stand for Women، ويوفر مساعدات  مالية  وتجديد  الموارد العينية   للمؤسسات المتوسطة 
 .)www.standforwomen.org( والصغيرة ومتناهية الصغر  األكثر تعرضًا للمخاطر، عالوة على التوجيه والربط مع البرامج األخرى
ُمّول صندوق ماريون، أول األمر، من خالل التبرعات الفردية الخاصة،  وهو يبحث اآلن عن شراكات وأنشطة لجمع التبرعات من أجل 

توسيع نطاقه.

تتشارك مؤسسة الفنار الخيرية مع مشروع بيدكو لمنظمة مارش غير الحكومية في إعادة بناء وتجديد مائة من المؤسسات المتناهية 
www.( الصغر والصغيرة والمتوسطة األكثر تضررًا  من االنفجار، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات التجارية المملوكة لنساء

 .)alfanar.org

تقدم الرابطة اللبنانية لسيدات العمل المساعدة  التقنية وخدمات التوجيه ألعضائها، وتجمع التبرعات لصندوق  الطوارئ من أجل 
 )www.llwb.org( توفير الدعم بالنفقات الرأسمالية والتوجيه للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء

“خضة بيروت”، وهي مبادرة شعبية ووطنية يقودها نشطاء وخبراء، وتضع، بالشراكة مع Backbone Beirut خططًا على  األمدين 
القصير والمتوسط لدعم تعافي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحديد المستفيدين والمستفيدات من منظور  شامل 

 )https://khadditbeirut.com/initiative/sme/( قائم على النوع االجتماعي

تهدف “مبادرة إغاثة بيروت” لشبكة لبنان لإلتفاق العالمي لألمم المتحدة  إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
وذلك بدعم من أعضائها في القطاع الخاص )www.globalcompact-lebanon.com(، بما في ذلك الموقعون على مبادئ تمكين 

المرأة االقتصادي )www.weps.org( لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  التي تملكها نساء.

وتعتزم منظمة “بسمة وزيتونة”، بدعم من صندوق اإلغاثة من الكوارث التابع لمنظمة Impact Lebanon، إنعاش 35 شركة صغيرة 
ومتناهية الصغر تضررت من االنفجار، وذلك من خالل توفير منح صغيرة إلعادة تأهيل المواقع، وتأمين المواد الخام، وأجور العمل، 
www.impactlebanon.org/fundraisers/1-we-re-raising-7-500-000-to-provide-disas- )وتكاليف اإلصالح، وغير ذلك  

 ter-relief-after-the-explosion-in-beirut/beneficiaries(

مبادرة حملة )Berytech(( لمساعدة متضرري انفجار بيروت، وتساعد شبكتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بالدعم  
 )/https://berytech.org/programs/beirut-hope-initiative( التقني

تقدم مبادرة لمؤسسة الصفدي، تحت مسمى Entrepreneur 961، استجابة قصيرة األمد وتوفر المساعدة  التقنية ومساحة عمل 
)/www.safadi-foundation.org/news-details/7(  للشركات الناشئة التي يقودها النساء والشباب

أطلق المجلس اللبناني للنساء القياديات،  الملحق بغرفة التجارة في بيروت، “صندوق النهوض” لدعم  المؤسسات المنتمية إليه 
 )https://www.facebook.com/wlclb/( والتي يملكها نساء

كاستكمال لجهودها في دعم األسر، وسعت جمعية “بيت البركة” جهودها لتوفير الدعم في إعادة إعمار أكثر من 200 شركة صغيرة 
ومتوسطة بكلفة وسطية بلغت 956 دوالر. من خالل شراكة مع “صندوق ماريون” وآخرين، تستفيد جمعية “بيت البركة”من الموارد 
https://www.( نساء.  تديرها  التي  لألعمال  وتحديدًا  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  لتعافي  اإلستراتيجية  االستجابات  لضمان 

)facebook.com/beitelbaraka.org

أطلقت مؤسسة “جورج ن. افرام” مبادرة “عّمر جديد” للمساعدة في إحياء نبض الحياة في الشارع من خالل المؤسسات الصغيرة 
اللوثرية  اإلغاثة  بدعم من منظمة  بيروت.  واالقتصادي ألحياء  االجتماعي  األساس  يشكلون  الذين  التجزئة  وتجار  الصغر  ومتناهية 
العالمية،  تساعد “مؤسسة جورج ن. افرام” أصحاب األعمال على إعادة البناء والبدء في توليد الدخل مجددًا ألنفسهم ولموظفيهم 

)/https://www.facebook.com/GeorgesN.FremFoundation( .من خالل إعادة اإلعمار وتوفير المعدات/المواد الالزمة

http://www.standforwomen.org
http://www.alfanar.org
http://www.alfanar.org
https://khadditbeirut.com/initiative/sme/
http://www.globalcompact-lebanon.com
http://www.weps.org
http://www.impactlebanon.org/fundraisers/1-we-re-raising-7-500-000-to-provide-disaster-relief-after-the-explosion-in-beirut/beneficiaries)
http://www.impactlebanon.org/fundraisers/1-we-re-raising-7-500-000-to-provide-disaster-relief-after-the-explosion-in-beirut/beneficiaries)
https://berytech.org/programs/beirut-hope-initiative
http://www.safadi-foundation.org/news-details/7
https://www.facebook.com/wlclb/
https://www.facebook.com/beitelbaraka.org
https://www.facebook.com/beitelbaraka.org
https://www.facebook.com/GeorgesN.FremFoundation
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الشكل 2. بيان للمشهد الحالي لجهود دعم المؤسسات المتناهية والصغيرة، المتضررة من انفجار مرفأ بيروت وتملكها نساء وفي الوقت الراهن، ال تقدم سوى جهتين المساعدة المالية: صندوق 
ماريون وبرنامج تطوير األعمال والتوظيف في لبنان الذي تموله المملكة المتحدة.

   تجري الجمعيات التي يقودها اللبنانيون واللبنانيات في الخارج، حاليًا، حمالت عديدة لجمع األموال من الجمهور دعمًا لجهود التعافي. 	 
ويركز معظمها على مبادرات المنظمات غير الحكومية لدعم المتضررين باالنفجار )أي إعادة التأهيل، وتقديم المأوى، والرعاية الصحية( 
مع  األخذ في االعتبار تعافي المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.  يجمع صندوق اإلغاثة من الكوارث من أجل انفجار 
www.lifeleba-( ”و”مشروع توسيع سبل العيش والشمول المالي ،)www.impactlebanon.org )بيروت بين منظمة إمباكت ليبانون 
https://www.seal-usa.org/( لبنان  أجل  من  واالقتصادي  االجتماعي  والعمل   ،)www.xpatria.org( و”إكسباتريا”   ،)non.org
www.qudurat.“ 3( وقدراتQA )www.3qa.co مع منظمات االعتماد المحلية للمنظمات غير الحكومية )BeirutEmergencyFund

org/” التي تجري عمليات التدقيق والروابط.  

التنمية 	  برامج  تقدمها  التي  األخرى  الفرص  التخطيط  إليجاد  المزيد من  عمليات  إجراء  بد من  دولية  ال  تقودها جهات  التي  الفرص     
االقتصادية التي يمولها المانحون. وفي ما يلي مثاالن على ذلك:

والصغيرة  الصغر  المتناهية  للمؤسسات  منًحا  المتحدة  المملكة  تموله  الذي  لبنان  في  والتوظيف  األعمال  تطوير  برنامج  يقدم 
والمتوسطة التي تأثرت باإلنفجار من خالل االستثمار في اإلصالحات، إما من خالل االستثمار الذاتي أو التمويل الجماعي أو غير ذلك 
من أنواع االستثمارات. وإذا كانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد جمعت األموال، أو هي في طور  جمع 
األموال، يمكن أن يوفر البرنامج ما يصل إلى 50 في المائة من احتياجاتها من خالل منحة حدها األقصى هو 60,000 دوالر )على 

 )www.leeplebanon.com( .)الرغم من أن المبلغ الكامل لالستثمار  قد يكون أعلى من 60,000 دوالر

مشروع توسيع سبل العيش والشمول المالي الذي تموله وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة، ويمول االتحاد اللبناني 
لألشخاص المعوقين حركيًا تنفيذ برنامج إغاثة لألشخاص ذوي اإلعاقة )الموظفون والموظفات وأصحاب األعمال( لمساعدتهم على 
إعادة تشغيل أعمالهم. وتوفر شركة “اإلبداع”  المالية، شريك المشروع، منحًا عينية ووسائل أخرى، مثل القروض المخفضة، من أجل 
  )www.facebook.com/LIFELeb/( .دعم ما ال يقل عن 50 شركة متناهية الصغر في إصالح متاجرها وتشغيل األعمال التجارية

http://www.leeplebanon.com
http://www.facebook.com/LIFELeb/
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هيئة األمم المتحدة للمرأة: هيئة لتمكين النساء اقتصاديًا

تواصل “هيئة األمم المتحدة للمرأة” المشاركة وتقديم المشورة والعمل للتأثير في عمليات إعادة التأهيل  والتعافي بشأن سياسات االقتصاد 
الكلي التي تركز على إعادة اإلعمار، وتحديدًا مبادرات الدمج التي تدعم النمو ومشاركة المرأة في سوق العمل.  وكما هو  مذكور في خطة 
“هيئة األمم المتحدة للمرأة” لالستجابة النفجار مرفأ بيروت8، يجب أن تستجيب أطر وسياسات التعافي من االنفجار لمتطلبات المساواة بين 
الجنسين، وال بد أيضًا من تحريك القطاع الخاص بجميع الوسائل الممكنة، مثل االنخراط في سالسل اإلمداد بالمشتريات، دعمًا للمؤسسات 

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة النساء. 

وتبني “هيئة األمم المتحدة للمرأة” على برامجها القائمة في لبنان إلشراك الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية المشاركة في دعم 
المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة المملوكة لنساء في بيروت وخارجها.  واستنادًا إلى تحليل موحد لمختلف التقييمات/ المسوح التي أجريت 
المرأة في مجال  تنفيذ تدخالت، وتستجيب ألولويات  المحليين على  الشركاء  لبنان مع  للمرأة” في  المتحدة  حتى اآلن، تعمل “هيئة األمم 
األعمال التجارية على  األمد القصير، وترمي إلى االنتقال إلى النمو االستراتيجي على األمدين المتوسط والطويل في سياق البيئة االجتماعية 

واالقتصادية الصعبة في لبنان. وتتضمن األمثلة على هذه األنشطة:

    تقديم منح لمقدمي الخدمات/الجمعيات التجارية المخصصة لتمكين المرأة اقتصاديًا من أجل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 	 
العيني  الدعم  الحصر،  المثال ال  على سبيل  ذلك،  التعافي، ويشمل  والمتوسطة في  والصغيرة  الصغر  المتناهية  الحجم/المؤسسات 
لتكاليف إعادة اإلعمار/والنفقات الرأسمالية؛ وإعادة تعريف خطط وعمليات العمل؛ والتوجيه نحو األسواق على اإلنترنت؛ ودعم سالسل 

اإلمداد؛ وغير ذلك.

التي 	  الصغر والصغيرة والمتوسطة  المتناهية  المؤسسات  إلى االستجابة الحتياجات  الرامية  والدولية  الوطنية  المبادرات  تنسيق     دعم 
الرئيسيين؛  المصلحة  بين أصحاب  التأثير  والتأكد من تضاعف  الموارد؛  الجهود؛ واالستفادة من  االزدواجية في  لتجنب  النساء  تقودها 
واالستثمار في االبتكارات التي تقودها النساء؛ وربط مبادرات اإلنعاش باستمرار باستراتيجيات طويلة  األمد للتمكين االقتصادي للنساء 

والفتيات.

والمتوسطة 	  والصغيرة  الصغر  المتناهية  للمؤسسات  جديدة  أسواق  لتوفير  اإلنترنت  على  النساء”  من  “الشراء  منصة  وصيانة  بناء     
المتضررة من االنفجار والتي تملكها نساء، وذلك بالشراكة مع منصة على اإلنترنت يملكها القطاع الخاص وتتخصص بالشراء.

بالجهات 	  لنساء  المملوكة  الحجم   والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  ربط  خالل  من  ذلك  في  بما  المتضررة،  التجارية  األعمال  توجيه     
الموقعة على مبادئ تمكين المرأة االقتصادي.

UN Women 2020 Beirut Port Explosion Response Plan. August 13, 2020. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20  8
arab%20states/attachments/publications/2020/08/un%20women%20lebanon%202020%20beirut%20port%20explosion%20

response%20plan%20(238).pdf?la=en&vs=2907
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