
 
 

 

 واإلدماجالنوع االجتماعي  من منظور    إرشاداتاألمن الغذائي: ورقة 

 االستجابة الطارئة النفجار مرفأ بريوت /2020نداء لبنان العاجل يف عام 

 

 مقدمة

، مع ضمان للنوع االجتماعي  استجابة مراعية  على  تشجيع  الهتدف هذه الوثيقة إىل دعم الشركاء يف قطاع األمن الغذائي من خالل  
للمخاطر   املعرضني  األشخاص  احتياجات  االعتبار  أخذ  وإذا  بعني  إىل  وجدت    .  بتحليٍل  أي  حاجة  النوع    لدعم  على  قائم 

األمماالجتماعي هيئة  استشارة  يرجى  ويلسون    ،  للمرأة: كلري  مشيتز   ( Claire.wilson@unwomen.org)املتحدة  وأوليفيا 
(Olivia.schmitz@unwomen.org)  . للحصول على الدعم يف الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي، يرجى االتصال إبيفا مودفيغ
(modvig@un.org)  . 

 

 واإلدماج؟  النوع االجتماعياألمن الغذائي: ما سبب أمهية 

اليت ُأجريت   للتقييمات األولية  النساء والرجال يف األسر املتضررة آليات سلبية  لالوفقاً  ستجابة النفجارات مرفأ بريوت، اعتمد 
النوع    وفق  . وتظهر البياانت املصنفة  (ACAPS 25/08/2020)الصعب  الوضع االقتصادي  للتأقلم مع  للتعامل مع استهالك الغذاء،  

يف املائة من  43قدراً أقل من طعامهن املفضل منذ االنفجار، وذلك مقارنة بنسبة يستهلكن يف املائة من النساء  66أن  االجتماعي
يف   57بل  الوجبات، مقا  تناول  حصتهن الغذائية يف أوقاتالنساء قمن خبفض حجم  يف املائة من    85نسبة  فإن  الرجال؛ وكذلك  

حىت عدد الوجبات كي يتيحوا مزيداً خفضوا  من طعام أو    هكل من الرجال والنساء مقدار ما يتناولونقلل  املائة من الرجال، يف حني  
 .  (CARE 05/2020)اليافعني من الطعام لألطفال 

 

ل على الغذاء الكايف واملالئم،  االفتقار إىل فرص كسب العيش، عالوة على تقويض قدرات الفئات املعرضة للخطر على احلصو إن 
اعتماد آلية سلبية ملواجهة الوضع. كما أن يدفع هبن إىل  يعرضان النساء والفتيات خلطر االستغالل واالعتداء اجلنسي، وابلتايل  

دم املساواة بني  عكما ان  و القائمة حتد من حرية املرأة يف التنقل واملشاركة يف أنشطة كسب العيش،    األبوية/القواعد والنظم الذكورية
احلصول على اليت تعيق  ، مبا يف ذلك القيود  حبسب النوع االجتماعيالقائمة  واجز احلو يف إطار األسرة اجلنسني يف تقاسم الغذاء 

يضع انعدام األمن الغذائي. وعلى وجه التحديد،  على مستوى  النساء والفتيات خلطر أكرب  تعريض    ، تؤدي إىلاملساعدة الغذائية
كما  عدم املساواة بني اجلنسني يف توزيع األغذية داخل األسرة املعيشية النساء والفتيات أمام خماطر أكرب من حيث سوء التغذية.  

 والنساء احلوامل واملرضعات معرضون هلذه املخاطر بدرجة أكرب من غريهم.  ان األطفال يف سن مبكرة  

 

  شعاع يف  يقيمون  نسبة كبرية من جمموع األفراد الذين ال يزالون  يشكلن  املسنات اللوايت يعشن مبفردهن    إنابإلضافة إىل ذلك،  و 
يف املائة من    13شخص أن    4,200ألول عينة تتألف من    النوع االجتماعي  ملنظور    عي  را املتقييم  نتائج الموقع االنفجار. وتبني  

  الشؤون  لتنسيق املتحدة   األمم مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة و )فردهن، وكانت أعمار ثالثة أرابعهن تزيد على الستني سنة النساء أفدن أبهنم يعشن مب

 . (20/08/2020 وأكتد  اإلنسانية 



 

 

 

  النوع االجتماعي   تراعي منظور    استجابة لقضااي األمن الغذائي  قيام   وال بد من أخذ النقاط التالية يف االعتبار من أجل تشجيع 
 للمخاطر على حنٍو جمٍد يف مجيع جوانب االستجابة: عرضة الناس األكثر  وتضمن متثيل احتياجات 

 

   تقييم االحتياجات وحتليلها

 يف فرق تقييم األمن الغذائي واحتياجات التغذية.  القائم على النوع االجتماعي مراعاة التوازن  ✓

اليت حتلل   النوع االجتماعي واالحتياجات اخلاصة التأكد من أن خطوط األساس تلتقط نتائج البياانت املصنفة حسب   ✓
 تكوين السكان املتضررين وحتدد الفئات األكثر تعرضاً للمخاطر.

ات معينة من املساواة يف احلصول على خدمات األمن الغذائي، ومعاجلة هذه حتديد ديناميات النفوذ احملتملة اليت قد حترم فئ  ✓
 .  أنشطة الربامج الديناميات يف 

، وكبار السن، واألشخاص  جمتمع امليم تقييم فرص الوصول املتساوية للنساء والرجال وكذلك للفئات املعرضة للخطر مثل  ✓
والتدريب على املهارات، والوصول إىل األسواق، والنقد للحصول على فرص لكسب العيش االحتياجات اخلاصة  ذوي 

مقابل العمل، واملساعدة النقدية والقروض، وملكية األراضي، واألصول اإلنتاجية، واملدخالت الزراعية، وحتديد العقبات  
 احملتملة اليت تواجه النساء والفتيات والرجال والفتيان يف احلصول على هذه الفرص.

 

   يجي وتعبئة املواردالتخطيط االسرتات

 إدراج موارد يف امليزانية للحماية والوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي واملساواة بني اجلنسني.  ✓

عمال احلماية املهمة، ويشمل ذلك مديري احلماية، أب  للقيام أن يتضمن التخطيط للتوظيف عدداً كاٍف من املوظفني  ✓
، وأخصائيني اجتماعيني، ونقاط اتصال يف جمال الوقاية من االستغالل  النوع االجتماعي وأخصائي يف العنف القائم على  

 واالعتداء اجلنسي. 

 
 

   التنفيذ والرصد

يف تنفيذ الربامج واملشاريع، وكذلك   النوع االجتماعي وذوي االحتياجات اخلاصة االستفادة من البياانت املصنفة حسب  ✓
 لغاايت الرصد وقياس النتائج. 

املتصلة ابلغذاء واألسرة املعيشية، وتسجيل النساء البالغات بوصفهن املستفيدات يف املسائل  متكني املرأة وزايدة ملكيتها  ✓
 .(سيات من املساعدة الغذائية )ابستثناء األسر املعيشية اليت يرأسها رجل واحدالرئي

  االستغالل عن اإلبالغراعية للنوع االجتماعي شاملة وسرية، مبا يف ذلك تدابري املآليات للشكاوى والتعليقات  إعداد ✓
 من أن اجملتمعات/املستفيدين لديهم معلومات عن التأكد. واملستفيدين الغذائي األمن ملوظفي اجلنسي واالعتداء

 كيف وأين يتم اإلبالغ عن سوء السلوك. ✓

✓ . 



 
 

 

النوع   )نساء ورجال( تلقوا تدريبات على التوعية ابلعنف القائم على  عاملون وعامالت االغاثة  أن يشرفالتأكد من  ✓
ومن أن مجيع املوظفني واملتطوعني واملتعاقدين على عمليات التوزيع والوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي،  االجتماعي
 قواعد السلوك.   مدوانتوقعوا على 

النظر يف االحتياجات الغذائية احملددة والقدرة على العمل لدى بعض الفئات مثل كبار السن، والنساء احلوامل واملرضعات،  ✓
 دون سن اخلامسة واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.  واألطفال

اآلمنة  ، وكذلك توجيههن إىل استخدام البدائل اإلرضاع توفري الدعم الالزم لألمهات من أجل اإلرضاع الطبيعي وإعادة  ✓
ل الطوارئ يف  من خالل اعتماد إرشادات إطعام األطفال الرضع والصغار يف أحواالطبيعي  واملالئمة عن حليب الرضاعة 

الوكاالت بشأن احتياجات مقدمي الرعاية واألطفال، والتخطيط لالستجابة  ودعم  لبنان، اليت ترمي إىل توفري التوجيهات 
 . بناء على ذلك، مع احلفاظ على صحة األم والطفل ووضعهما الغذائي

لقائمة على النقد وتقدمي رعاية األطفال، اليت  شاركة يف التدخالت اسماح هلن ابملتوفري جداول زمنية مرنة للنساء والرجال لل ✓
 ميكن توفريها كخيارات نقدية مقابل العمل لألمهات مما يزيد من قيمة أعمال الرعاية اليت تقوم هبا النساء. 

غذية  أمهية التمكني االقتصادي للنساء وتقاسم املسؤوليات املنزلية املتعلقة إبعداد األحول مبادرات التوعية  يفإشراك الرجال  ✓
 وإنتاجها وشرائها. 

 

  معلومات إضافيةللحصول على 

 

 https://www.gihahandbook.org/media/pdf/en_topics/food_security.pdf 
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