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  المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعيةمشروع 

   اإلجتماعيةوالحقوقورشة العمل الوطنية لتبادل المعرفة حول المواطنة 
 

   ٢٠١٢ كانون األول ١٢ في الموافق االربعاءنهار : التاريخ
  

    لبنان- بيروت -ا شارع رستم باش- عين المريسة- "الجمعية المسيحية للشابات" مركز :المكان
  

مشروع المواطنة الفاعلة، النوع اإلجتماعي والمستحقات " يرجى اإلتصال بفريق ،لمزيد من المعلومات
  ٣٩٧٨١٣-٠١: على، "اإلجتماعية

  

  :مقدمة عامة

 في تكررفي ظل تفاقم األزمة السياسية في لبنان والتغيرات الكبيرة الحاصلة في المنطقة العربية، 
 بإحقاق دولة  مطالبةًمختلفة  من اطراف سياسية وهيئات مدنيةاطالق الشعارات الماضية ةالقليلالسنوات 

  .واإلجتماعيةمنها  اإلقتصادية ة/لمواطناألساسية لحقوق الالمواطنة في لبنان وتأمين 
، تحركات، تعتبر األولى من نوعها منذ زمن، سعت الى  السنة سنة ونصفنحو قبل ،وقد شهد لبنان

يدة ومختلفة يطول النقاش نظراً ألسباب عد بحائط منيع كلها ارتطمتلكنها ي اللبناني، ظام الطائفاسقاط الن
 المواطنة عنواني البحث والتعمق أكثر في  استمراروسط هذه األجواء، يبدو من الضروري. حولها

 ،رى، ومن جهة اخبتصور اوضح لمضمون كليهما، من جهة، وذلك للخروجوالحقوق اإلجتماعية، 
 المواطنة واقرار  بنظرنا تكريسالنظام الطائفي في لبنان الذي يعيقرتباط كل منهما بطبيعة ا مناقشة
  .  اإلجتماعيةالحقوق

النتائج واإلستنتاجات التي من خالل عرض ومناقشة  في هذا الموضوع تقديم مساهمةمن هنا، سعينا الى 
  .ة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعيةالمواطنة الفاعل مشروع فيوصلنا اليها خالل عملنا 

  

  :خلفية الورشة

المواطنة الفاعلة،  مشروع فيالعمل ، ٢٠٠٤ منذ العاممجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي بدأت 
 أبرز تحديدالذي يمكن  و.توعوي –مشروع بحثي الذي يعتبر ، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية

 :بالتاليأهدافه 
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 وضع المواطنة الفاعلة واعتبارات النوع االجتماعي والحقوق والمستحقات االجتماعية في صلب -
 .اولويات عمل صانعي القرار

في تعزيز الخدمات  لهيئات األهلية الدولة اللبنانية وا تطوير قاعدة معرفية حول الدور الذي تلعبه-
ة والتفاوض حول المستحقات االجتماعية من خالل  في المطالبةمنظمات المدنيكذلك دور ال واالجتماعية،

 .عالقتها بالدولة وبالمجتمعات المحلية والمجموعات

المحلية لتعزيز مفهوم مواطنة النساء الفاعلة والحقوق و  المدنيةبناء ودعم قدرات الهيئات األهلية -
 .االجتماعية

ء وخبيرات التنمية وهيئات المجتمع  بناء اطر شراكة وتنسيق بين االكاديميين واالكاديميات وخبرا-
 .المدني المهتمة بتعزيز مفهوم المواطنة

  . دعم مبادرات محلية ووطنية للتحرك بهدف التأثير في السياسات االجتماعية الحكومية-
 

 مناطق ٧ في بلدة وحي ٦٥في القيام بحوارات محلية نظّمت  الجانب البحثي من المشروع تضمنوقد 
 األوسط البقاعين - والمتن بيروت - النبطية وصور - الهرمل وبعلبك :توزعت على، مختلفة من لبنان

 شارك في تلك اللقاءات. حاصبيا ومرجعيون -  واالقليم صيدا – كسروان والبترون وجبيل – بيغروال
 الستكشاف طبيعة العالقات القائمة في مسعى، ات/الناشطينالنساء والعشرات من الجمعيات ومن اآلالف 

النساء الساعيات لتلبية حاجات اسرهن في حقول بينهما وبين  و،ن الدولة والهيئات األهلية من جهةبي
  كل من العالقة بين محاولة تبيان من جهة أخرى، اضافةً الىالصحة والتعليم والرعاية االجتماعية

قوق االجتماعية من ات لردم الهوة بين النساء والرجال في الح/ات الساعين/ والناشطيناألطراف السابقة
 .جهة اخرى

الذي تضطلع به  الكبير تبين للمشروع الدور ، الميداني البحث ذلك االطالع على نتائجوفي سياق
دفعنا للقيام بأبحاث جديدة الذي  االمر ،في مجالي التعليم والصحةخصوصاً لمؤسسات والهيئات الطوائفية ا

   .الطوائفية حول المؤسسات
  

  :السابقةي الفترة  فانجز من ابحاثما 

في  األبحاثالكثير من  اعدادب "ةالمواطنة الفاعلة، النوع اإلجتماعي والمستحقات اإلجتماعيمشروع " قام
  :  ما يليالى منها شيرن مواضيع التي يتناولها المشروعال قاعدة معرفية حول بناءسياق 

  

  :  حول المواطنة والمستحقات االجتماعية ابحاث ودراسات-١

  راسة مكتبية للمراجع الخاصة بالمواطنة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية شملت كل من  د-
  ) باالنجليزية، ٢٠٠٥ دناهيو، – مصري -كنفاني: اعداد(مصر، لبنان وفلسطين 

  ) باالنجليزية،٢٠٠٥اب ندا كرم، يل( حول الموضوع نفسه  دراسة مكتبية خاصة بلبنان-
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  )ةعربي، بال٢٠٠٦هيام قاعي، ايار (الصحة للجميع  ورقة حول النساء و-
   )، بالعربية٢٠٠٦الهام صوايا، ايار (اشكالية المواطنة :  ورقة حول النساء والتعليم في لبنان-
   )، بالعربية٢٠٠٦اقبال دوغان، ايار ( ورقة حول المرأة وشبكات االمان في لبنان -
  )، بالعربية٢٠٠٦ماري روز زلزل، ايار (ة الوفاء بالحقوق مسؤولي:  ورقة حول المواطنة النشطة والفاعلة-

  )باالنجليزية، ٢٠٠٧هيلين بابادوبولوس، كانون الثاني (الخدمات التعليمية  خارطة  تقرير حول-
  )باالنجليزية، ٢٠٠٧هيلين بابادوبولوس، كانون الثاني ( شبكات االمان االجتماعي  خارطة تقرير حول-
   )باالنجليزية، ٢٠٠٧هيلين بابادوبولوس، اذار (دمات الصحية  الخ خارطة تقرير حول-
  

  : تشاركية حول المواطنة والمستحقات االجتماعية ابحاث ميدانية-٢

  ٦٥حول اللقاءات الحوارية، عدد ميدانية  تقارير -
  

  :  ودراسات حول المؤسسات الطوائفية ابحاث-٣

، ٢٠٠٧-٢٠٠٦البحاث والتدريب للعمل التنموي، لينا ابو حبيب، مجموعة ا(للمراجع  دراسة مكتبية -
   )باالنجليزية

   )، بالعربية٢٠٠٩ماري روز زلزل، شباط (عنها حول النظام القانوني للطوائف والهيئات المنبثقة دراسة  -

  ) ٢٠٠٩ الثاني من فخالل النص ( لمؤسسات طوائفية مختارة دراسات حاالت٩ -
  

ومات احصائية حول عدد الجمعيات الطوائفية، المستشفيات والمدراس كذلك، قام المشروع ببناء قاعدة معل
  . ات التابعة للمؤسسات الطوائفية في لبنانعماوالج

  

للتنمية بوابة لبنان " ٢٠٠٩ في الـ للعمل التنمويجموعة األبحاث والتدريبم اطلقت من جهة اخرى،
من ذوي وذوات  ات/خدمات لكافة الفاعلينهو موقع الكتروني باللغة العربية يوفر معلومات وو "لمعرفةوا

للمساهمة في رصد وتعزيز النقاش حول تلك وذلك اإلهتمام بقضايا الحقوق اإلجتماعية والمواطنة، 
  .المواضيع

  

  :أهداف الورشة الوطنية

 المرحلة األولى في سياق اختتاملتبادل المعرفة حول المواطنة والحقوق اإلجتماعية  الورشة الوطنية تأتي
 مناقشة ابرز النتائج ،بهدفو،  والمستحقات اإلجتماعية، النوع اإلجتماعين مشروع المواطنة الفاعلةم

تحديد الثغرات المعرفية التي يمكن العمل عليها في ا المشروع خالل الفترة الماضية، والتي خلص اليه
ات في /ن الناشطينم الى توفير فسحة لإللتقاء والتشبيك بين مجموعة  الورشة تهدفكذلك. المستقبل
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 ٣لها  وقد حدد ،ات بالعمل على موضوع المواطنة والحقوق اإلجتماعية/والمهتمينالمجتمع المدني 
  :رئيسية عناوين
 الفاعلةالمواطنة  -

  الحقوق اإلجتماعية -
  المؤسسات الطوائفيةدور -

  

  :األطراف التي تستهدفها الورشة الوطنية

 :  الذكر التاليةوضوع المواطنة والمستحقات اإلجتماعية بمالمهتمة تستهدف الورشة كل من الفئات

 ات /ات واكاديميين/باحثين -

 الجمعيات األهلية، النسائية والمدنية  -

 من المجتمع المدنيات /الناشطين -

  الداعمة الدولية والمحليةالمؤسسات -

 الجهات الرسمية -

 االعالم -

  

  :منهجية الورشة الوطنية لتبادل المعرفة

ات بقرص /نيد المشاركبتزوي سنقوم، وبحاث المختلفة لنتائج األ ومناقشةلعمل عرض ورشة اسيتم خالل
  . أخرى معرفيةاضافةً الى موارداالبحاث التي قام بها المشروع، مدمج يضم 

  

  المشاركة في اي منها،ات/تعتبر كل جلسة من جلسات الورشة وحدة قائمة بذاتها بحيث يمكن للمشاركين
  . نهاية كل جلسة تعبئة اإلستمارة التقييمية الخاصة بهابات /سيطلب من المشاركين و،ن/تبعاً الهتماماتهم

  

  

  

  ���وع ا���ا��� ا������، ا���ع ا	������ وا������ت ا	�������
  

  
  

  

  
  


