
 

                  
 
 
 

 
بیئة   تھیئةل) EIFتمویًال من صندوق مبادرة إلسي (تتلقّى قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان (الیونیفیل) 

 شاملة في عملیات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة
 

الیوم أن قوة األمم المتحدة المؤقتة في  )EIFصندوق مبادرة إلسي للنساء في عملیات السالم (أعلن    -  2022ینایر   /كانون الثاني  31نیویورك،  
 .ى تمویًال لخلق بیئة تمكینیة وشاملة للنساء العامالت في حفظ السالملبنان (الیونیفیل) ھي أول بعثة میدانیة لألمم المتحدة تتلقّ 

 
ل    ، وتوجد أمانة الصندوق ضمن ھیئة األمم المتحدة للمرأة.2019بالمشاركة بین األمم المتحدة وكندا في عام    EIFس صندوق  تأسّ    صندوق، الیُموَّ

 ملیون دوالر أمریكي حتى اآلن. 30صندوق مبلغ  وقد ُجِمع لل من قِبَل الدول األعضاء.، وھو صندوق استئماني لألمم المتحدة
 

ظروف عمل مراعیة للنوع االجتماعي تھیئة  بناء أماكن إقامة ومن  یونیفیل  ال  EIFدوالر أمریكي من صندوق    357,000منحة قیمتھا    مكنست
 التكافؤ والمساواة بین الجنسین.لجندیات حفظ السالم من الكتیبة الغانیة. كما ستُمّكن المنحة بعثة حفظ السالم من تحقیق 

 
بغیة أن تؤتي عملیات السالم ثمارھا، ال بد من تعزیز وتقول سیما بحوث، المدیرة التنفیذیة لھیئة األمم المتحدة للمرأة، بخصوص ھذا الشأن "

للمرأة ظروف المعیشة والعمل غیر تحقیق المشاركة المتساویة  یعوق  مشاركة المزید من النساء النظامیات. ومع ذلك، في كثیر من األحیان،  
" وتستطرد المدیرة التنفیذیة حدیثھا قائلة " إن مشروع الیونیفیل، الممول من صندوق مبادرة إلسي،  ،لنوع االجتماعيالمستجیبة العتبارات ا

التي من شأنھ أن یحققھا ستسھم بشكل   لتغییرات اإلیجابیةفا  ؛یقدم نموذًجا یحتذى بھ في محاولة التغلب على ھذا الحاجز الھیكلي الكبیر باألخص
 كبیر في تحقیق التكافؤ في عملیات السالم."

 
م مشروع الیونیفیل لمعالجة ھذا الحاجز من خالل تركیب أربعة مبان سكنیة ومنطقة لرعایة النساء. تأتي ھذه الظروف  ،ووحدة اغتسال ،ُصّمِ

منھم نساء)، من نشرھا لحفَظة السالم  ٪ 16عسكریًا في الیونیفیل ( 861المعیشیة الُمحّسنة في وقٍت یُتوقع أن تزید فیھ غانا، التي تنشر حالیًا 
د لحفظ السالم المراعي للنوع االجتماعي الجدیالنظري یتبع المشروع المبادئ التوجیھیة والتوصیات الصادرة عن المعسكر  من النساء.

 وكذلك تصمیمات أماكن اإلقامة التي أُنشئت من خالل مبادرة إلسي للنساء في عملیات السالم، بتمویٍل من كندا. ،والتابع إلدارة الدعم التشغیلي
 

نقص المعلومات عن فرص نشر القوات   "ال تزال المرأة تواجھ حواجز تمنعھا من المساھمة في حفظ السالم على أكمل وجھ. ویشمل ذلك
 عن القیود المؤسسیة والتحیّزات، أو عدم كفایة المرافق والبنیة التحتیة في البعثات المیدانیة،"  وضعف الوصول إلى التدریب الالزم، فضًال 

لمساواة بین الجنسین إزاء االمشتركة  بییر الكروا وكیل األمین العام لعملیات حفظ السالم. "یمثل ھذا المشروع تعبیًرا عن قیمنا  -بحسب جان
م، وھو أمٌر  وتعزیز المشاركة الكاملة والمتساویة والھادفة للمرأة في قوتنا العاملة، بما یتماشى مع مبادرة األمین العام للعمل من أجل حفظ السال

 بالغ األھمیة لتحسین أداء البعثات وتنفیذ والیاتھا" بحسب قولھ. 

امرأة) في   659(أي ما مجموعھ    ٪7إلى ما یقرب من    2018في عام    ٪5یونیفیل زیادة مشاركة جندیات حفظ السالم من  على مر السنین، دعمت ال
النوع االجتماعي الخاصة بھداف  األ. من خالل ھذا المشروع، تسعى الیونیفیل إلى دعم البلدان التي تُسھم بقواٍت وأفراد شرطة لتحقیق  2021عام  

 .2028-2018بین الجنسین  تكافؤلل الموحدة المتحدة األمم استراتیجیة فيعلیھا والمنصوص 

إ اللواء ستیفانو دیل كول: "تشارك جندیات حفظ السالم في جمیع أنواع األنشطة العملیاتیة، من  زالة  قال رئیس بعثة الیونیفیل وقائدھا العام 
"نحن فخورون باالستفادة من ھذا التمویل إلزالة بعض الحواجز العملیة التي قد :  قائًال على الخط األزرق". وأضاف    األلغام إلى القیام بدوریاتٍ 

 مشاركة المرأة في عملنا المھم".  حول دونت

) وقرار WPS) بشأن المرأة والسالم واألمن (2000(  1325یساھم ھذا المشروع في تنفیذ الیونیفیل لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  
كما یتماشى المشروع مع مبادرة العمل   حفظة السالم من النساء،) الذي دعا إلى زیادة نشر  2020(  2538مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  

 وشحذ ، على التوالي، لتعزیز  2021و  2018ا األمین العام لألمم المتحدة في عامي  ماللتین أطلقھ  +A4P) ومبادرة  A4P(  من أجل حفظ السالم
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كامٍل ومتساٍو في عملیات   المشاركة الُمجدیة للمرأة بشكلٍ االلتزام السیاسي في النھوض بجدول أعمال المرأة والسالم واألمن وإعادة التأكید على  
 حفظ السالم وعملیات السالم. 

 
 *** 

 
 ) EIFنبذة عن صندوق مبادرة إلسي (

، وھو صندوق ُمبتَكر متعدد األطراف یھدف إلى تسریع التقدم نحو 2019) في عام  EIFأنشأت األمم المتحدة وكندا صندوق مبادرة إلسي (
استراتیجیة األمم المتحدة الُموّحدة للتكافؤ بین  أھداف األمم المتحدة المتعلقة بالنوع االجتماعي بما یتماشى مع قرارات مجلس األمن وتحقیق  

مساھمات من أسترالیا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وألمانیا، وھولندا، والنرویج، والمملكة المتحدة، یدعم  . بتمویٍل من  2028-2018  الجنسین
لمزید    صندوق مبادرة إلسي النشر المستدام والمشاركة الفعالة لحفَظة السالم من النساء النظامیات من خالل تقدیم المساعدة المالیة والحوافز.

 على تویتر.  ElsieFund@ ومتابعة /https://elsiefund.org ، یُرجى زیارة الموقع EIF من المعلومات حول صندوق
 

 لالتصاالت اإلعالمیة:
 

 الفریق اإلعالمي التابع لھیئة األمم المتحدة للمرأة 
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 صوفي بودر 
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