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4 آب/أغسطس: انفجار بيروت

في يوم األربعاء 4 آب/أغسطس 2020، الساعة 6:08 مساًء، وقع انفجاران في مرفأ بيروت، أوقعا عددًا كبيرًا من الضحايا، وأضرارًا مادية 
على نطاق واسع. وبحلول يوم االثنين 17 آب/أغسطس، تأكد أن 178 امرأة ورجل، على األقل، فقدوا حياتهم في االنفجار، في حين بلغ 

عدد المصابين 6,0001. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن نسبة الرجال المتوفين في االنفجار، كانت أكبر من نسبة النساء، وذلك على األرجح 
ألن الرجال يشكلون غالبية العمال في المرفأ والمياومين والعمال المهاجرين في جميع المناطق المحيطة بالمرفأ. واستنادًا إلى تقديرات 

الحكومة، َفَقَد أكثر من 300 ألف شخص منازلهم، وتضررت 50 ألف وحدة سكنية. وقد وّلد الدمار الواسع النطاق من جراء االنفجار، 
وما نجم عنه من غضب، موجة جديدة من االحتجاجات في جميع أنحاء البلد. وفي يوم االثنين، 10 آب/أغسطس، استقالت الحكومة، 

واستمرت في إدارة البالد كحكومة تصريف األعمال. 

عدم المساواة بين الجنسين في لبنان

وقع انفجار بيروت 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 انعدام المساواة بين الجنسين الذي تجلى على نحو عميق وهيكلي. يحتل 

لبنان المرتبة 145، من أصل 153 بلدًا، وفق مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2020 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، والمرتبة 
139 من حيث المشاركة االقتصادية للمرأة. وقد تسببت األزمة االقتصادية بتراجع في االنجازات التي تم تحقيقها على مستوى المساواة 
بين الجنسين. وعلى سبيل المثال، ووفق تقديرات “هيئة األمم المتحدة للمرأة”، السابقة لالنفجار، ستؤدي معدالت االنكماش االقتصادي 

إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين 19-14 في المائة في إجمالي عمالة النساء في لبنان. أما بعد االنفجار، وما أحدثه من تداعيات اقتصادية، 
فيرجح ان ترتفع هذه النسبة.

وبغيــة التخطيــط الســتجابة إنســانية وفعالــة ومــن أجــل تنفيذهــا، مــن الضــروري فهــم تأثيــر انفجــار بيــروت علــى النســاء والرجــال، وعلــى الفتيــات 
والفتيــان، وعلــى األقليــات الجنســية. وفــي بعــض المناطــق اللبنانيــة، وخصوصــًا فــي البيئــات الحضريــة والريفيــة الفقيــرة، النســاء أكثــر عرضــة 
النعــدام األمــن الغذائــي، وأكثــر عرضــة للبطالــة، وثمــة احتمــال أكبــر أن ال تتوفــر لديهــن إمكانيــة الحصــول علــى الحمايــة االجتماعيــة وأن يكــّن 
ناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأن ال يحصلــن علــى إقامــة قانونيــة )كالجئــات أو مهاجــرات( وعلــى المــأوى المالئــم )فــي حــال 
األســر التــي ترأســها نســاء(. وهــذه العوامــل، بمجملهــا، تجعــل النســاء أقــل مقاومــة للصدمــات. فثمــة احتمــال أقــّل مــن ســواهن بــأن يكــون لديهــن 
مدخــرات، وحســاب مصرفــي، وشــبكة اجتماعيــة موســعة خــارج نطــاق أســرهن، وأن يصلــن إلــى األماكــن العامــة وإلــى الحمايــة االجتماعيــة 
العاجلــة. وهــذه أمــور بالغــة األهميــة فــي تمكيــن األفــراد واألســر مــن االســتجابة للكــوارث، كمثــل كارثــة انفجــار بيــروت. وال تختلــف هــذه العوامــل

1      نداء لبنان العاجل، 2020. ويستمر العمل على تحديد األعداد الدقيقة للمفقودين والوفيات والجرحى. وُتجري هيئة األمم المتحدة للمرأة تحلياًل على أساس النوع االجتماعي للضحايا. 

 انفجار بيروت من منظور النوع االجتماعي
المسائل التي ينبغي لالستجابة االنسانية أن تشملها في 

شأن قضايا النوع االجتماعي

17 آب/أغسطس 2020تقرير عاجل عن النوع االجتماعي 

إزالة الركام-الكرنتينا، بيروت، 8 آب/أغسطس 2020. الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/دار المصور
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 عنــد المجموعــات القائمــة علــى النــوع االجتماعــي األكثــر ضعفــًا والمقيمــة فــي المناطــق المتضــررة مــن انفجــار بيــروت، مــن رأس بيــروت إلــى 
منطقــة البوشــرية، خــارج العاصمــة. 

ــى أن النســاء والمســنين والمســنات واألشــخاص ذوي االحتياجــات  ــة التعــاون التقنــي والتنميــة )ACTED( إل ــي أجرتــه وكال ويشــير تقييــم أول
الخاصــة )مثــل المصابيــن باألمــراض المزمنــة، وذوي اإلعاقــة، واألســر المعيشــية التــي يرأســها كبــار الســن( يشــكلون الفئــات األكثــر حاجــة إلــى 
المســاعدة فــي مجــال الحمايــة فــي جميــع المواقــع المتضــررة. كمــا تأثــر مقدمــو الخدمــات الخاصــة بالنســاء وأفــراد مجتمــع الميــم ماديــًا وعاطفيــًا، 
فتراوحــت األضــرار بيــن رفاهيــة الموظفيــن والموظفــات وبيــن الخســائر الهيكليــة التــي أصيبــت بهــا المكاتــب والمراكــز المجتمعيــة. ويجــري جمــع 
البيانــات والتحليــالت القائمــة علــى النــوع االجتماعــي مــن خــالل تقييمــات مختلفــة تتــم فــي لبنــان، حيــث تقــدم “هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة” 
خبراتهــا فــي شــؤون قضايــا النــوع االجتماعــي إلــى “مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية” والصليــب األحمــر اللبنانــي والبنــك 

م وتدمــج فــي خطــة لالســتجابة وإعــادة البنــاء.  الدولــي.  ومــا أن يجــري انتــاج هــذه المعلومــات، ســُتعمَّ

وفــي أعقــاب الحــوادث التــي جــرت، يشــمل هــذا التقريــر المبدئــي العاجــل قضايــا النــوع االجتماعــي التــي لوحظــت مباشــرة، مــع التركيــز علــى 
األســباب التــي يجــب أن تدفــع قضايــا النــوع االجتماعــي إلــى واجهــة االســتجابة اإلنســانية فــي بيــروت. وســتواصل “هيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة” التحليــل، مــن منظــور يراعــي قضايــا النــوع االجتماعــي، فــي جميــع مراحــل االســتجابة. وســيقترن التحليــل، فــي المســتقبل القريــب، مــع 

خدمــات مباشــرة، وتقييــم مشــترك وعاجــل لقطاعــات عــدة مــن منظــور يراعــي قضايــا النــوع االجتماعــي. 

قضايا النوع االجتماعي التي ينبغي مراعاتها فورًا

زيــادة مخاطــر العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك االســتغالل الجنســي واالتجــار ألغــراض جنســية، . 1

فــي مــوازاة مســاءلة وعدالــة معرضــان للخطــر فــي بيــروت

· إن المالجــئ الجماعيــة المؤقتــة أو غيــر اآلمنــة، حيــث ال أبــواب أو أقفــال أو نوافــذ، تقّلــص مســتوى الخصوصيــة والحمايــة لألشــخاص 	
المتضرريــن، وال ســيما النســاء والفتيــات؛

· وتشــتد مخاطــر االســتغالل واالعتــداء الجنســيين، ال ســيما علــى النســاء والفتيــات وأفــراد مجتمــع الميــم، وســط أزمــة اقتصاديــة 	
موجــودة قبــل االنفجــار. وفــي عــام 2019، أشــارت دراســة شــملت عينــة مــن النســاء إلــى أن 23 فــي المائــة منهــن أفــدن بأنهــن إمــا تعرضــن 
لالبتــزاز الجنســي )الجنــس القســري مقابــل الخدمــات الحكوميــة( أو بأنهــن يعرفــن شــخًصا عانــى مــن هــذا االبتــزاز، مــا يعنــي أن تهديــدات 
االســتغالل وســوء المعاملــة شــديدة، خاصــة فــي ضــوء تزايــد أوجــه الضعــف االقتصاديــة2. وعــالوة علــى ذلــك، تكاثــرت الجهــات الفاعلــة 

ــغ عنهــا؛  الجديــدة فــي مجــال المعونــة المجتمعيــة، مــع آليــات محــدودة للمســاءلة عــن الحــوادث الُمبلَّ

2     منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد، الشرق األوسط وشمال افريقيا، 2019.

رجل وامرأة قبالة مرفأ بيروت بعد االنفجار. الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/ دار المصور
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· طغــت جهــود االســتجابة المطلوبــة علــى القــدرات المتاحــة علــى مســتوى آليــات إنفــاذ القانــون والعدالــة. والحــال ان غيــاب ســيادة القانــون 	
مــن شــأنه أن يدفــع الجنــاة إلــى االعتقــاد بأنهــم ســيفلتون مــن العقــاب، وبــأن الحمايــة التــي تقدمهــا الســلطات محــدودة؛

· لــم تتوقــف الخطــوط الســاخنة التــي خصصتهــا المنظمــات الحكوميــة )1745( وغيــر الحكوميــة للتصــدي للعنــف الجنســي والقائــم علــى 	
النــوع االجتماعــي عــن العمــل؛ ورغــم األضــرار الُمبلَّــغ عنهــا فــي 16 مركــزًا للرعايــة الصحيــة األوليــة، ال تــزال جميــع مرافــق العــالج الســريري 

لالغتصــاب فــي بيــروت تــؤدي أعمالهــا3.

ــر طويــل األجــل علــى توفــر خدمــات الصحــة . 2 مــن المرجــح أن يكــون النخفــاض القــدرة االســتيعابية للمستشــفيات، بســبب االنفجــار، تأثي
الجنســية واإلنجابيــة فــي بيــروت

· لم يتوقف الممرضون والممرضات واألطباء والطبيبات عن توليد النساء، حتى خالل االنفجار وبعده مباشرة4؛	

· غيــر أن القــدرة التشــغيلية لحوالــي 50 فــي المائــة مــن المستشــفيات فــي بيــروت تأثــرت باالنفجــار، ممــا أّثــر بــدوره علــى إمــكان وصــول 	
النســاء إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة5؛

· ويســتمر فقــر الــدورة الشــهرية فــي االزديــاد، إذ تواجــه النســاء والفتيــات صعوبــات فــي احتياجــات النظافــة الصحيــة الالزمــة خــالل فتــرة 	
الحيــض. ويلحــظ تقييــم “منظمــة إنقــاذ الطفــل” نقصــًا فــي اللــوازم الصحيــة النســائية وارتفــاع تكاليفهــا بعــد االنفجــار6. 

تشارك النساء في الخطوط األمامية لالستجابة، ولذا يجب أن يشاركن في هياكل قيادة التعافي. 3

· تعــددت ُســُبل مشــاركة النســاء فــي االســتجابة، فقــد شــاركن فــي اســتجابات الرعايــة الصحيــة، كممرضــات وطبيبــات ومســعفات؛ وشــاركن 	
فــي المنــازل كمقدمــات للرعايــة والعمــل المنزلــي؛ وفــي الشــوارع كقائــدات ومتطوعــات فــي المجتمــع، وعامــالت اجتماعيــات، ومهندســات، 

ونســاء إطفــاء. وقــد أتــت مجموعــات مــن النســاء والمنظمــات النســائية مــن طرابلــس والبقــاع وصيــدا ومناطــق أخــرى لتقديــم اإلغاثــة؛

· وعلــى الرغــم مــن العمــل المســتمر الــذي تضطلــع بــه النســاء فــي أعمــال اإلغاثــة الفوريــة، ال يــزال تمثيلهــن فــي هيئــات صنــع القــرار العليــا 	
ضعيفــًا. وتظهــر صــور اجتماعــات الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون مــع السياســيين اللبنانييــن، التــي ُعقــدت بعــد االنفجــار مباشــرة، أنــه 
جلــس علــى الطاولــة مــع الرجــال فقــط، فــي مؤشــر محتمــل علــى إقصــاء النســاء عــن خطــط التعافــي7. وعلــى ســبيل المثــال، كانــت نســبة 
مشــاركة النســاء فــي البرلمــان 4 فــي المائــة8، وفــي لجنــة متابعــة التدابيــر واإلجــراءات الوقائيــة لفيــروس كورونــا، وهــي لجنــة مشــتركة 
بيــن الــوزارات، 18 فــي المائــة فقــط9. وبينمــا تنســق مديريــة التعــاون العســكري–المدني التابعــة للجيــش اللبنانــي جهــود االســتجابة 
للكــوارث، ال بــد مــن أن تصــل أصــوات النســاء إلــى هــذا الحّيــز اإلداري، وال بــد أيضــًا مــن تمثيلهــن، ســواء أكــّن عامــالت فــي الجيــش اللبنانــي 

أم فــي غيــره. 

النساء يضغطن من أجل مساءلة الحكومة واإلصالحات العاجلة في أعقاب االنفجار. 4

· ــذي طالــب، إثــر االنفجــار، بالمســاءلة واالقتصــاص مــن 	 كانــت النســاء المتضــررات والناشــطات فــي طليعــة موجــة النشــاط السياســي ال
ــك مســيرات ووقفــات  ــك باإلصــالح الحكومــي. وفــي األســابيع التاليــة، وقعــت احتجاجــات يوميــة، وكذل ــي انفجــار المرفــأ، وكذل مرتكب

ــك بيــن المغتربيــن والمغتربــات اللبنانييــن، أمــام ســفارات بالدهــم فــي الخــارج، فــي معظــم األحيــان؛ احتجاجيــة، بمــا فــي ذل

· وحيــن تظاهــر المحتجــون والمحتجــات فــي بيــروت، فــي 8 آب/أغســطس، واحتلــوا مؤقتــًا 4 وزارات وجمعيــة المصــارف، كان مــن بينهــم 	
عــدد كبيــر مــن النســاء، وقــد تعّرضــت المتظاهــرات، أســوة بــكل المشــاركين فــي االحتجاجــات، لالعتــداءات التــي أفضــت إلــى وقــوع 238 

جريحــًا فــي ذلــك اليــوم.
ُوثِّق تعرُّض متظاهرتين للهجوم وإطالق النار من ِقبل قوات األمن10؛·–

3     بناًء على تقارير من اليونيسف، وزارة الصحة العامة، وصندوق األمم المتحدة للسكان.

.https://www.youtube.com/watch?v=bpkBYVgTzXw     4

5     تقييم يصدر قريبًا لصندوق األمم المتحدة للسكان. 

.Rapid Needs Assessment: Beirut Blast. Lebanon Country Office, MEAL Dept. Save the Children. Accessed, Monday, August 17, 2020     6

 .https://twitter.com/j_zabaneh/status/1291439336181948423?s=21     7

8     وبعد استقالة النائبة بوال يعقوبيان؛ بات تمثيل النساء الحالي، في مجلس النواب اللبناني، محصورًا في 5 نائبات من أصل 128 نائبًا ونائبة.

9     نشرة حول قضايا النوع اإلجتماعي في لبنان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(- تموز 2020. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وهيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق  

       األمــم المتحــدة للســكان ووحــدة التنســيق بيــن الــوكاالت التابعــة لمفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن ومنظمــة الصحــة العالميــة. 
     .https://www.instagram.com/p/CDgHO5IjDve/  10

https://www.youtube.com/watch?v=bpkBYVgTzXw
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أفاد البعض عن تعرُّض امرأتين لهجوم من أنصار بعض األحزاب السياسية11؛·–

هنــاك فيديــو لقــي انتشــارًا واســعًا علــى اإلنترنــت المــرأة مســنة تصــرخ متوجهــة إلــى السياســيين: »لمــاذا أحرقتــم بيــروت؟ مــاذا فعلــت ·–
بيــروت بكــم حتــى تحرقوهــا؟«12.

· ومــع مطالبــة العديــد مــن المتظاهريــن أصحــاب المصلحــة الدولييــن والحكومــات الدوليــة بمحاســبة الحكومــة اللبنانيــة علــى مــا حــدث، ال 	
يــزال النشــاط الدبلوماســي علــى قــدم وســاق. فاســتقالت ســفيرة لبنــان فــي األردن ترايســي شــمعون مــن منصبهــا احتجاجــًا علــى الفســاد 

فــي لبنــان.

النزوح الكبير لمجتمع الميم من المناطق المتأثرة. 5

· لطالمــا اعُتبــرت األشــرفية والمناطــق المحيطــة بهــا مهمــة بالنســبة إلــى أفــراد مجتمــع الميــم ألنهــا ُتعــدُّ مــن بيــن أقــل المناطــق رهابــًا مــن 	
هــؤالء فــي بيــروت، كمــا أنهــا علــى مقربــة مــن المنظمــات المعنيــة بشــؤون وقضايــا هــؤالء األشــخاص. وبعــد نــزوح مئــات مــن أفــراد مجتمــع 
الميــم مــن منازلهــم، فهــم ال يزالــون يواجهــون مســتويات عاليــة مــن التمييــز فــي الســكن بســبب النــوع االجتماعــي أو هويتهــم الجنســية، 
وال ســيما األشــخاص المتحوليــن جنســيًا وغيــر الثنائييــن فــي هويتهــم الجنســية. وحتــى الســاعة، ال يوجــد مالجــئ رســمية ألفــراد مجتمــع 

الميــم فــي البلــد. 

العامالت المنزليات المهاجرات أكثر ُعرضة للمخاطر من أي وقت مضى. 6

· يعيــش العديــد مــن عامــالت المنــازل المهاجــرات ويعملــن مــع أســر تســكن فــي المناطــق المتضــررة. وتواجــه هــؤالء العامــالت أصــالً ظروفــًا 	
عصيبــة، وترتفــع نســب الفقــر بينهــن نتيجــة لنظــام الكفالــة االســتغاللي، وال ســيما فــي ظــل األزمــة االقتصاديــة، وقــد تخلــى أربــاب العمــل 

عــن العديــد منهــن بعــد انفجــار بيــروت، ويجــرى اآلن تقييــم ألعــداد تلــك العامــالت13؛

· وال يــزال عشــرات العمــال المهاجريــن والعامــالت المهاجــرات فــي عــداد المفقوديــن، وهنــاك قلــق مــن عــدم إدراجهــم/ن فــي العــدد الرســمي 	
لألشــخاص المتضرريــن والوفيــات14؛

· ولــم يتلــق العمــال المهاجــرون والعامــالت المهاجــرات ســوى قــدر محــدود مــن المســاعدات اإلنســانية فــي لبنــان فــي الفتــرة الســابقة 	
لالنفجــار، وال بــد مــن تلبيــة احتياجــات النســاء المهاجــرات فــي ســياق االســتجابة اإلنســانية. 

العمل من منظور المساواة بين الجنسين في االستجابة اإلنسانية

   . https://www.instagram.com/p/CDo4JdKnHns/    11

. https://www.instagram.com/p/CDgHO5IjDve/    12

.https://edition.cnn.com/2020/08/07/africa/beirut-domestic-workers-ethiopia-intl/index.html?fbclid=iwar2g- s78bxy3gzeymyyztwmz02qqlhsn0efbtwj1rnw5oxzdgwepyn8tjke   13

.https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/Aug-09/510066-dozens-of-migrant-workers-still-missing-others-abandoned-following-beirut-blast   14

ashx?fbclid=IwAR09Bwl3kdQdC-M5o3FhG0sE_s7dPHPJPx849vwp6FpcxyAn7p1CPumYO3U#.Xy_UvXK7M-I.twitter.

       المشاركة والتمثيل

· تعزيــز القيــادة والتمثيــل المجــدي للنســاء والفتيــات وأفــراد مجتمــع الميــم والمجموعــات المســتبعدة فــي جميــع هيئــات صنــع القــرار 	
المتعلقــة بالتأهــب لحــاالت الطــوارئ واالســتجابة لهــا - وتحديــدًا فــي مديريــة التعــاون العســكري–المدني التابعــة للجيــش اللبنانــي. 

       التحليل والوصول

· تشــجيع جمع واســتخدام البيانات المفصلة بحســب النوع االجتماعي والســّن في جميع مراحل االســتجابة اإلنســانية، واالســتعانة 	
بالبيانــات مــن أجــل توجيــه التخطيــط للبرامج. 
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وفــي أعقــاب األزمــة، تعمــل “هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة” علــى توســيع نطــاق برامجهــا المتعلقــة بالمرونــة والتعافــي فــي لبنــان، مــع توطيــد 
عملهــا فــي مجــاالت القيــادة النســائية والســالم واألمــن - وهــي عوامــل رئيســية لتحقيــق االســتقرار فــي البــالد والمنطقــة. اقــرأ خطــة 

اســتجابة “هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة” النفجــار بيــروت:

      المأوى

· التأكــد مــن أن المالجــئ المؤقتــة توّفــر الحــد األدنــى مــن متطلبــات الحّيــز اآلمــن والعــادل للنســاء والفتيــات واألســر المعيشــية التــي 	
ترأســها نســاء واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة الجســدية واألطفــال دون ُمرافــق راشــد، وكذلــك ألفــراد مجتمــع الميــم، 

والالجئيــن والالجئــات، والمهاجريــن والمهاجــرات.

       العنف القائم على النوع االجتماعي

· ضمــان أن تكــون األماكــن اآلمنــة للنســاء، وخصوصــًا مراكــز التنميــة االجتماعيــة، قــادرة علــى العمل/مواصلــة العمــل وتقديــم 	
الخدمــات فــي المناطــق المتضــررة؛

· رصــد كل مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، والمتاجــرة باألشــخاص وبالجنــس، ومنعهــا، واالســتجابة لهــا، بمــا فــي ذلــك 	
العنــف مــن الشــريك الحميــم، والتأكــد مــن أن ُنُظــم اإلحالــة هــي موضــع التنفيــذ وفاعلــة لتيســير وصــول الناجيــن والناجيــات مــن 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي، وأمنهــن وأمانهــن، وحصولهــن علــى العدالــة 

والمســاعدة القانونيــة والدعــم االقتصــادي واالجتماعــي؛

· وضــع تدابيــر تُحــول وتخفــف مــن المضايقــة واإلســاءة وغيــر ذلــك مــن أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ضــد العامــالت 	
والعامليــن علــى خــط المواجهــة، والتأكــد مــن توفيــر معــدات للحمايــة الشــخصية مراعيــة للنســاء العامــالت والضحايــا. 

       منع االستغالل واالعتداء الجنسيين

· تخفيــف مخاطــر االســتغالل واالعتــداء الجنســيين مــن خــالل التأكــد مــن وضــع آليــات للتواصــل مــع المجتمعــات المحليــة، والتأكــد 	
مــن أن الموظفيــن والموظفــات قــد تلقــوا تدريبــًا فــي منــع االســتغالل واالعتــداء الجنســيين، ومــن تحديــد الســكان المتأثريــن 

بحقوقهــم وطــرق اإلبــالغ عــن انتهاكهــا؛ وال ســيما بيــن الجهــات الفاعلــة الجديــدة فــي العمــل اإلنســاني والتطوعــي. 

       الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

· ضمــان إدراج الخدمــات المتعلقــة بحقــوق الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 	
واالســتجابة لــه، كخدمــات أساســية، وضمــان اســتمرار الوصــول إلــى ُســُبل إدارة النظافــة الصحيــة أثنــاء فتــرة الــدورة الشــهرية، 

وإلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وتنظيــم األســرة، بمــا فــي ذلــك للحوامــل والمرضعــات وتنظيــم األســرة؛

· الدعوة للحصول على الغذاء الكامل، خصوصًا للنساء الحوامل والمرضعات.	

       ُسُبل العيش والمساعدة النقدية

· مواصلــة األنشــطة التــي تعــزز التعافــي والِمنعــة، لضمــان تجديــد ســريع لألصــول، مثــل توفيــر النقــد مقابــل العمــل وفــرص كســب 	
العيــش للنســاء وأفــراد مجتمــع الميــم؛ بمــا فــي ذلــك دعــم األعمــال التــي ترأســها النســاء. 

       التمويل

· ــوكاالت« فــي جميــع آليــات طلــب 	 ــة الدائمــة المشــتركة بيــن ال  اعتمــاد تطبيــق »مؤشــر النــوع االجتماعــي والعمــر الخــاص باللجن
المســاعدة والتمويــل؛

· إعطاء األولوية لتمويل المنظمات الوطنية المعنية بحقوق النساء وحقوق مجتمع الميم؛	

.https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/8/news-un-women-and-partners-provide-relief-after-beirut-blasts 
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