
 

                  
 

 

 

 

بيئة   تهيئةل( EIFتمويًلا من صندوق مبادرة إلسي )تتلقّى قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل( 

 شاملة في عمليات حفظ السًلم التابعة لألمم المتحدة

 
اليوم أن قوة األمم المتحدة المؤقتة في    (EIFصندوق مبادرة إلسي للنساء في عمليات السالم )أعلن    -  2022يناير   /كانون الثاني   31نيويورك،  

 . ى تمويالا لخلق بيئة تمكينية وشاملة للنساء العامالت في حفظ السالملبنان )اليونيفيل( هي أول بعثة ميدانية لألمم المتحدة تتلق  
 

ل    ، وتوجد أمانة الصندوق ضمن هيئة األمم المتحدة للمرأة.2019بالمشاركة بين األمم المتحدة وكندا في عام    EIFس صندوق  تأس     صندوق، اليُموَّ

 مليون دوالر أمريكي حتى اآلن. 30صندوق مبلغ وقد ُجِمع لل من قَِبل الدول األعضاء. ، وهو صندوق استئماني لألمم المتحدة
 

ظروف عمل مراعية للنوع االجتماعي تهيئة  بناء أماكن إقامة ومن  يونيفيل  ال  EIFدوالر أمريكي من صندوق    357,000منحة قيمتها    مكنست 

 التكافؤ والمساواة بين الجنسين.لجنديات حفظ السالم من الكتيبة الغانية. كما ستُمك ن المنحة بعثة حفظ السالم من تحقيق 
 

بغية أن تؤتي عمليات السالم ثمارها، ال بد من تعزيز وتقول سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، بخصوص هذا الشأن "

للمرأة ظروف المعيشة والعمل غير تحقيق المشاركة المتساوية  يعوق  مشاركة المزيد من النساء النظاميات. ومع ذلك، في كثير من األحيان،  

" وتستطرد المديرة التنفيذية حديثها قائلة " إن مشروع اليونيفيل، الممول من صندوق مبادرة إلسي،  ،لنوع االجتماعيالمستجيبة العتبارات ا

ا يحتذى به في محاولة التغلب على هذا الحاجز الهيكلي الكبير باألخص التي من شأنه أن يحققها ستسهم بشكل   لتغييرات اإليجابيةفا  ؛يقدم نموذجا

 كبير في تحقيق التكافؤ في عمليات السالم." 
 

م مشروع اليونيفيل لمعالجة هذا الحاجز من خالل تركيب أربعة مبان سكنية ومنطقة لرعاية النساء. تأتي هذه الظروف   ،ووحدة اغتسال ،ُصم ِ

منهم نساء(، من نشرها لحفَظة السالم  ٪ 16عسكرياا في اليونيفيل )  861المعيشية الُمحس نة في وقٍت يُتوقع أن تزيد فيه غانا، التي تنشر حالياا 

د لحفظ السالم المراعي للنوع االجتماعي الجدي النظري يتبع المشروع المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن المعسكر  من النساء.

 وكذلك تصميمات أماكن اإلقامة التي أُنشئت من خالل مبادرة إلسي للنساء في عمليات السالم، بتمويٍل من كندا.  ،والتابع إلدارة الدعم التشغيلي
 

نقص المعلومات عن فرص نشر القوات    "ال تزال المرأة تواجه حواجز تمنعها من المساهمة في حفظ السالم على أكمل وجه. ويشمل ذلك

ات، أو عدم كفاية المرافق والبنية التحتية في البعثات الميدانية،"  وضعف الوصول إلى التدريب الالزم، فضالا   عن القيود المؤسسية والتحيز 

ا عن قيمنا  - بحسب جان  لمساواة بين الجنسين إزاء االمشتركة  بيير الكروا وكيل األمين العام لعمليات حفظ السالم. "يمثل هذا المشروع تعبيرا

م، وهو أمٌر  وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في قوتنا العاملة، بما يتماشى مع مبادرة األمين العام للعمل من أجل حفظ السال

 بالغ األهمية لتحسين أداء البعثات وتنفيذ والياتها" بحسب قوله.  

امرأة( في    659)أي ما مجموعه    ٪7إلى ما يقرب من    2018في عام    ٪5يونيفيل زيادة مشاركة جنديات حفظ السالم من  على مر السنين، دعمت ال

النوع االجتماعي الخاصة ب هداف  األ. من خالل هذا المشروع، تسعى اليونيفيل إلى دعم البلدان التي تُسهم بقواٍت وأفراد شرطة لتحقيق  2021عام  

 . 2028-2018بين الجنسين  تكافؤلل الموحدة المتحدة األمم استراتيجية فيوالمنصوص عليها 

زالة قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول: "تشارك جنديات حفظ السالم في جميع أنواع األنشطة العملياتية، من إ

: "نحن فخورون باالستفادة من هذا التمويل إلزالة بعض الحواجز العملية التي قد  قائالا . وأضاف  على الخط األزرق"  األلغام إلى القيام بدورياتٍ 

 مشاركة المرأة في عملنا المهم".   حول دونت 

( وقرار  WPS( بشأن المرأة والسالم واألمن )2000)   1325يساهم هذا المشروع في تنفيذ اليونيفيل لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  

كما يتماشى المشروع مع مبادرة العمل   حفظة السالم من النساء،( الذي دعا إلى زيادة نشر  2020)  2538مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  

  وشحذ ، على التوالي، لتعزيز  2021و 2018ا األمين العام لألمم المتحدة في عامي  ماللتين أطلقه  +A4P( ومبادرة  A4P) من أجل حفظ السالم

https://elsiefund.org/
https://mptf.undp.org/factsheet/fund/EIF00
https://mptf.undp.org/factsheet/fund/EIF00
https://mptf.undp.org/factsheet/fund/EIF00
https://mptf.undp.org/factsheet/fund/EIF00
https://peacekeeping.un.org/en/action-for-peacekeeping-a4p
https://peacekeeping.un.org/en/a4p-action-peacekeeping-priorities-2021-2023


 

                  
 

كامٍل ومتساٍو في عمليات   المشاركة الُمجدية للمرأة بشكلٍ االلتزام السياسي في النهوض بجدول أعمال المرأة والسالم واألمن وإعادة التأكيد على  

 حفظ السالم وعمليات السالم.  
 

*** 
 

 ( EIFنبذة عن صندوق مبادرة إلسي )
، وهو صندوق ُمبتَكر متعدد األطراف يهدف إلى تسريع التقدم نحو  2019( في عام  EIFأنشأت األمم المتحدة وكندا صندوق مبادرة إلسي )

دة للتكافؤ بين أهداف األمم المتحدة المتعلقة بالنوع االجتماعي بما يتماشى مع قرارات مجلس األمن وتحقيق   استراتيجية األمم المتحدة الُموح 
مساهمات من أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، يدعم   . بتمويٍل من  2028- 2018  الجنسين

لمزيد     صندوق مبادرة إلسي النشر المستدام والمشاركة الفعالة لحَفظة السالم من النساء النظاميات من خالل تقديم المساعدة المالية والحوافز.
 على تويتر.  ElsieFund@ ومتابعة /https://elsiefund.org ، يُرجى زيارة الموقع EIF من المعلومات حول صندوق

 
 لًلتصاالت اإلعًلمية: 

 

 الفريق اإلعًلمي التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة 

 media.team@unwomen.org بريد إلكتروني:
 

 إدارة عمليات السًلم التابعة لألمم المتحدة  
 صوفي بودر  

 boudre@un.org بريد إلكتروني: 

 
 قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل(  

 كانديس آرديل
 kandice.ardiel@un.orgبريد إلكتروني: 
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