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حول مجموعة
األبحاث

والتدريب

للعمل التنموّي

إّن مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي (CRTD.A) هي منّظمة غير
حكومّية، مقرّها بيروت، تعمل في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا
لتعزيز المساواة بين الجنسين والمواَطَنة والعدالة االجتماعّية. ساعدت برامج

ومبادرات مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي، الّتي تسجّلت في العام

2003، عدداً كبيراً من النساء في المنطقة عىل أن يُصبحَن مستقّالت سياسّياً
واجتماعّياً واقتصاديّاً، ومنحتُهّن الّصوت والقدرة الالزمَتين للمشاركة في
المجاالت السياسية والمجتمعّية االجتماعّية. كما أّن مجموعة األبحاث

والتدريب للعمل التنموّي هي الشريكة اللبنانية لمنّظمة التضامن النسائّي

للتعلّم (WLP)، وهي شراكة تضّم 20 منظمة نسويّة مستقلّة من الجنوب
العالمّي.

بناًء عىل هذه الرؤية، حّددت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي خمس نقاط تركيز أساسّية تَُكوِّن مجاالت نشاطنا. تتداخل

مجاالت التركيز هذه وتّتصل في ما بينها، كما أنّها تدعم المجاالت األخرى وتُبقيها مستنيرة.

ِقيادة ل وا لّنساء  ا
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النساء
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االقتصادّي

للنساء

إنشاء

المعاِرف

وتشاركها
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للجنسين
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رؤيتنا

مجتمع شامل للجنسين، حيث تُمارس العدالة االجتماعية والمساواة بين
الجنسين في المجاَلين العام والخاص.

اإلقدام عىل جيل من النساء والفتيات الُممكّنات واللواتي يُشاِركن بشكل
ُمَتساٍو في صنع القرار في المجاَلين العام والخاص في لبنان ومنطقة الّشرق

األوسط وشمال أفريقيا وعىل مستوى العالم.



تيجّيات واالسترا لتغيير  ا نظرّية 
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نظرّية التغيير لدى مجموعة األبحاث والتدريب للعمل
التنموّي

اعتَمَدت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل

التنموّي نظريّة التغيير التي تتألّف من ثالثة أجزاء:
إنشاء المعارِف، وبناء القدرات، والّتعبئة من خالل
المناَصرة. تتفاعل هذه الَقَنوات الّثالث مع بعضها
البعض، إضافًة إىل أّن إنشاء الَمعارِف أو األبحاث

يؤّدي إىل نهٍج أكثرَ دّقة لبناء القدرات ويقّدم
ُبل ألجل الّتعبئة. وتكون معلومات حول أفضل السُّ

ُرؤية هذه النظريّة من خالل عدسة تمكين الّنساء
لَِيكّن عوامل للّتغيير.

االستراتيجّيات
لقد استخدمنا نظريّة التغيير ومجاالت التركيز الخمسة لِتطوير االستراتيجيات الّتي وضعناها لتحقيق رؤيتنا.

االستراتيجيات:
كيف نطّبق
نظرّيتنا
للتغيير؟

التنسيق والتعاون
بين المبادرات كاّفة

تطوير المواِرد
المعلوماتّية ونشرها

بناء شراكات مع
الجهات الفاعلة
المحلية والوطنية
واإلقليمّية والعالمّية

المناصَرة: التعبئة
العاّمة، التغطية
اإلعالمّية،

واستهداف صّناع/
صانعات القرار

بناء القدرات من
خالل مجموعة
متنوِّعة من
الّتدريبات

االستراتيجية

رة: إنشاء البحوث المتطوِّ
المعاِرف لتوفير
المعلومات الالزمة

للمبادرات والسياسات

استخدام التدريبات عىل القيادة في

مجاالت النشاط كلّها

تقرير االستعراض الدورّي الشامل

الوحدة المستقلّة للخدمات والموارد

والمعلومات
الّشراكة مع منّظمة التضامن

النسائّي للتعلّم

حملة الجنسّية

الّتدريب عىل القيادة

نشر البحوث

استخدام الفّعال لوسائل الّتواصل

االجتماعي

تقرير االستعراض الدورّي الشامل

الّنساء في االقتصاد

التدريبات الوطنّية للمدّربين/ات

التدريبات اإلقليمّية للمدّربين/ات

(منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا بأكملها)

استخدام البحوث لتنوير المناصرة

وبناء القدرات وتكييفهما

الّنساء في االقتصاد

العنف القائم عىل أساس النوع

االجتماعي واستراتيجيات المواجهة

في مجتمعات الالجئين/ات

النساء والّسالم واألمن

المحافظة عىل 3 مواقع إلكترونّية



مجاالت العمل

الوحدة المستقلّة للخدمات
والموارد والمعلومات

مكتبة النوع
االجتماعي
والتنمية

تصفية المعلومات

ونشرها

التمكين االقتصادي للنساء
(بّوابة تمكين النساء

اقتصادّياً)

المناصرةبحوثتدريبات

مجاالت العمل األساسّية

تمكين النساء الالجئات

المناصرة
العالمّية

الّنساء
والّسالم
واألمن

التدريبات

حملة الجنسّية

اعتصامات

إشراك وسائل
اإلعالم

حمالت عبر
وسائل التواصل
االجتماعّي

اجتماعات مع
مسؤولين/

ات رسمّيين/
ات

تطوَّرت مجاالت الّتركيز لدينا لتصبح أربعة مجاالت عمل أساسّية، ُمستنيرًة بنظريّة التغيير واستراتيجّياتنا.

صحيح أّن كّل مجال يعمل بشكل مستقّل، إّال أّن مستوًى عالياً من الّتعاون يبرز بين المجاالت المختلفة.

تُعتَبر األنشطة والمبادرات المذكورة هنا هي المبادرات الرّئيسة لكّل مجال من مجاالت العمل، لكّنها ليست

شاملة.

يَستحِضر كّل من هذه البرامج واحداً أو أكثر من مجاالت تركيز مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي في

أنشطة محّددة جرى تنفيذها في البرامج.

وتَُعّد التدريبات المذكورة كلّها شكالً من أشكال الّتدريب عىل القيادة، لكن يتّم تكييف المنهج مع الّسياق

المحّدد. يَعتِمد المحتوى عىل موارد منّظمة الّتضامن الّنسائّي للتعلّم.



حملة الجنسّية

األنشطة والمبادرات

إّن حملة الجنسّية، المعروفة باسم "جنسّيتي: حّق لي وأسرتي"، وترّكز عىل مناصرة حّق النساء في جميع أنحاء المنطقة في منح جنسّيتهّن إىل أطفالهّن، هي في
األساس حملة لزيادة الوعي والمناصرة والّضغط. بالّتالي، تختلف االستراتيجيات الُمستخَدمة في هذا المجال من العمل عن االستراتيجيات الُمّتبعة بشكل

واسع في مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي.
 

الّتواصل مع الجمهور
يتم تحقيق التواصل مع الجمهور من خالل وسائل التواصل االجتماعي، ومن خالل اإلجراءات العاّمة، مثل االعتصامات واالجتماعات في البلدات.

تّم إحياء اجتماعات البلدات في األشهر السّتة الماضية في محاولة لتعبئة الوعي العام بالحملة عىل المستوى الوطني وإنشائه، ولبناء عالقات مع المشاركين/
ات في الحملة في جميع أنحاء لبنان. ُعقدت 4 اجتماعات بلديّة خالل الستة أشهر الماضية: في بعقلين (9 أيّار/مايو)، ومهرايا (25 أيّار/مايو)، وقبرشمون (13

حزيران/يونيو)، ومكسة (29 حزيران/يونيو).
تّم تنظيم اعتصام في 10 آذار/مارس 2019 َجَذب انتباه وسائل اإلعالم والجمهور بشكل كبير، وكان محور حملة عىل وسائل التواصل االجتماعي، فضالً عن حملة

للمشاركة اإلعالمّية.
أُطِلق عدٌد من الحمالت عىل وسائل التواصل االجتماعي، بما فيها:

- حملة ُمَصّورة تُشارك فيها نساء شهيرات، بمن فيهّن باتريسيا نّمور (ممّثلة) وتينا جرّوس (مقّدمة برامج تلفزيونية عىل قناة إم تي في).
رة شملت الّنساء واألطفال/الّطفالت المتضرّرين/ات من القانون التمييزّي، الّذين/اللواتي كانوا/كّن يشجّعون/يشجّعن عىل التعبئة والمشاركة - حملة ُمصوَّ

في االعتصام في 10 آذار/مارس.
- فيلم وثائقّي يُرّوج لالعتصام

2. لقاء المسؤولين/ات، وإشراك صّناع/صانعات القرار
ُعِقد اجتماع استراتيجي مع فيوليت الّصفدي، وزيرة الّدولة لشؤون التمكين االقتصادي للشباب وللمرأة. نتَج عن هذا االجتماع حديث الوزيرة الُمَؤيِّد لتغيير

قوانين الجنسّية.
كما جرى تشبيك غير رسمّي مع نّواب أفراد ومع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الّذي ينشط في مختلف أذُرع الحكومة في لبنان. كما ُعقدت اجتماعات مع هادي

أبو الحسن، وهو مشرّع يدعم القضية، وتّم التوّصل إىل اتّفاق يَقضي برفض الحلول الجزئّية.
ً في عملّية تشاُوريّة مع الهيئة الوطنّية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW) في مجال إصالح قانون تشارك مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي أيضا
الجنسّية اللبناني. بالرّغم من أننا نحافظ عىل هذه العالقة، إّال أّن مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي قد اختلفت مع الهيئة عىل خلفّية مشروع القانون،

إذ أّن المجموعة ال تَرى أّن ما ورد في المشروع كاٍف إضافًة إىل أنّه ينتهك مبدأ الشمولّية الّذي تستهدفه الحملة.
3. إشراك وسائل اإلعالم

ً هائالً في جميع أنحاء المنطقة خالل الستة أشهر الماضية. وكانت التغطية اإلعالمّية لالعتصام واسعة النطاق. كما نتج اهتمام ً إعالمّيا أثارت الحملة اهتماما

وسائل اإلعالم عن قرار الوزيرة الّصفدي واللقاء مع أبو الحسن.
ً أي تدابير جزئّية تمنح بعض الحقوق ألطفال النساء اللبنانيات، من دون منح الجنسية الكاملة ومع رفضت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي علنا

استثناء بعض جنسّيات األزواج.
4. إشراك الجهات الّشريكة العالمّية واإلقليمّية

المشاركة في مؤتمر في اسطنبول استضافته الحملة العالمّية لحقوق المساواة في الجنسية.
التعاون مع الجهات الّشريكة اإلقليمّية لعقد االجتماعات في البلدات واالعتصامات والحمالت عىل وسائل التواصل االجتماعي.

اعتصامات
ورش عمل حولإشراك وسائل اإلعالم

القيادة
اجتماعات مع

مسؤولين/ات



حملة الجنسّية (تابع)

النتائج
التواصل المهّم عبر وسائل التواصل االجتماعّي، مع ما يُقارب 20000 متابع/ة عىل صفحة الفيسبوك للحملة.

تغطية إعالمّية كبيرة، مع حواىل 50 مقالة في الّصحف اإللكترونية والمطبوعة فقط في آذار/مارس، بما في ذلك: النهار، والنشرة، والحياة،
واألخبار، والُمُدن. إضافًة إىل تقارير عىل تلفزيون الجديد وإم تي في والمستقبل.

العالقات التي بُِنَيت مع مشّرعين/ات أساسّيين/ات.

الدعم العام من وزيرة الداخلية والبلديات ووزيرة شؤون التمكين االقتصادي للشباب والمرأة.
زيادة االهتمام واالنتباه، ما أسهم بشكل غير مباشر في اقتراح مشاريع قوانين تمنح مجموعة متنوِّعة من الحقوق ألزواج وأطفال/ات النساء

اللبنانيات المتزّوجات من رجال غير لبنانّيين. واعتمد اثنان من مشاريع القوانين في البرلمان االقتراح القانوني لحملة الجنسّية. تّم تقديم

مشروع قانون ثالث صادر عن الهيئة الوطنّية لشؤون المرأة اللبنانّية، لكّنه ال يعتمد النهج الشامل للحملة. والثالثة نتاج جهود حملة الجنسّية.

الّرصد والتقييم
يتّم تقييم زيادة الوعي العام عبر إحصاءات وسائل التواصل االجتماعي، الّتي تبلغنا عن مدى وصول وسائل التواصل االجتماعي الخاّصة بنا.

ويشهد عدد أتباعنا البالغ 20000 عىل االهتمام الّذي اكتسبته الحملة.
يتّم التقييم أيضاً من خالل تتبُّع التغطية الصحفّية شهريّاً، وتفحّص األنشطة التي تزيد من التغطية الصحفّية. أظهرت هذه العملّية زيادًة كبيرًة في

التغطية الصحفية جراء االعتصام.
يدّل اقتراح مشاريع القوانين، ووضع مشاريع القوانين، والمشاركة العامة للمشرّعين/ات عىل فعالّية الحملة.



تمكين الّنساء الالجئات

المناصرة
العالمّية

النساء
والسالم
واألمن

تدريبات األنشطة والمبادرات
 بناء القدرات

تحّقق تمكين الالجئات خالل الفترة المشمولة بالتقرير في المقام األّول من خالل مشروع الّنساء والسالم واألمن، الّذي يرّكز عىل بناء قدرات الالجئات
السوريّات للدفاع عن أنفسهّن، وكذلك عىل بناء قدرات الُمناصرات من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ونيجيريا. يتَمحَور بناء القدرات في

إطار هذا المشروع عىل تدريب المدّربين/ات، من أجل تعظيم نطاق المشروع ومدى وصوله. ُعِقد تدريٌب إقليمّي واحد للمدّربات في شباط/فبراير، وتدريب
وطنّي واحد للمدّربات في آذار/مارس، بمجموع 46 مشاركاً/ة. يرّكز تدريب المدّربات عىل القيادة التشاركّية، والمشاركة السياسّية للنساء، والعنف القائم

عىل أساس الّنوع االجتماعّي، واألمن اإلنسانّي وتحليل الّنزاع.

حضرت التدريب اإلقليمّي للمدّربات مشارِكات من لبنان وسوريا واألردن وتركيا ونيجيريا ومصر وليبيا والعراق، واستمرّ 4 أيام. تّم اختيار المشاركات بناًء عىل

قدرتهّن عىل نقل المعرفة إىل الموّظفين/ات / المدّربين/ات في المنظمة الشريكة لمنّظمة التضامن النسائّي للتعلّم عند عودتهّن، وعىل التزامهّن بالمشاركة
في جهود متابعة المناصرة والتدريب.

سبقت تدريبات المدّربات تدريبات سابقة، واجتماعات بين الميّسرين/ات لِضمان توفير أفضل تدريب ممكن.

تّم تنظيم ورشة عمل واحدة لتقييم الّتدريبات حول النساء والّسالم واألمن شاركت فيها 12 مشارِكة.
نتيجًة لذلك، َعقَدت المدّربات اللواتي دّربتهّن مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي تدريبات في العراق وليبيا خالل هذه الفترة. وُعِقَدت َورشتا عمل
ً من عّدة منّظمات غير حكومّية في ليبيا في ليبيا، بما في ذلك ورشة عمل دّربت مدّربين/ات عىل القيادة ودور الّنساء في السالم واألمن ضّمت 20 شخصا

وأسفرت عن 4 مشاريع. أّما الورشة الثانية فكانت تدريباً عىل القيادة والنشاط الشعبّي. وتّم تدريب 31 مدّرباً/ة في العراق.

جرى تدريب وطنّي آخر للمدّربات مع صندوق األمم المتحدة للديمقراطية شاركت فيه 15 مشارِكة.
2. األبحاث

تّم تمويل ورقة بحث حول االستعراض الدورّي الشامل للبنان، تدرس كيف نظر االستعراض إىل الالجئات في الماضي، وكيف يمكن توجيه تركيز االستعراض
الدورّي الشامل إىل الالجئات، ومساهمة مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي المحتملة.

وافق المركز الكندي لبحوث التنمية (IDRC) عىل مذّكرة مفاهيمّية لمشروع بحث نوعي عىل المستوى الوطني، حول العنف القائم عىل أساس النوع
االجتماعي في مجتمعات الالجئين/ات، ترّكز عىل استراتيجيات المواجهة التي طّورتها الالجئات، وكيف يمكن استخدامها لتنوير السياسات. تّم تقديم اقتراح
ينتظر الموافقة في الوقت الرّاهن. في حالة الموافقة، سيتضاعف المشروع في قدرته كبرنامج تمكينّي وتمرين لبناء الشراكة، إضافًة إىل استخدامه للمناصرة،

ولتحسين دوراتنا التدريبّية.
3. المناصرة

تَميَّز هذا العام بظهور عنصر المناصرة في مبادرات الالجئين/ات، من خالل البحث حول االستعراض الدَّوري الشامل. تّم تقديمه إىل األطراف المعنّية
والجهات الّشريكة في شهر آذار/مارس، وسيستمرّ استخدامه للُمناصرة في الفترة السابقة لعملّية االستعراض.

يهدف مجال العمل هذا بشكل أساسّي إىل المناصرة من خالل تمارين بناء القدرات، َسعياً إىل تمكين النساء في لبنان ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ّنها. لُِيصِبحَن مناِصرات أو ليرَكزن عىل أنشطتهّن لجهة المناصرة ويُحَسِّ

كانت المشاركة في الّدورة 63 للجنة وضع المرأة CSW63 (انظر/ي األنشطة األخرى) جزءاً من مجال الّنشاط هذا.
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النتائج
61 شخصاً مخّولون بإجراء التدريبات الخاصة بهم من خالل التدريبات في لبنان.

دورات تدريبّية في العراق وليبيا ِمن قبل المدرِّبات اللواتي تدّربَن في لبنان؛ وتدريب 20 مدّرباً و13 شخًصا عىل القيادة الشعبّية في ليبيا؛ نتجت 4 مشاريع

في ليبيا عن تدريب المدّربين/ات؛ إضافًة إىل تدريب 31 مدّرباً/ة في العراق.
بناء العالقات بين الناشطين/ات اإلقليميين/ات، ما أسفر عن رسائل مناصرة متكاملة وتبادل للمعارف.

الحصول عىل تغذية راجعة بّناءة ومتعّمقة من أجل تحسين التدريبات.

إجراء البحوث والمناصرة الّتي ستمّهد الّطريق لدمج الالجئات في عمليات رصد حقوق اإلنسان الدولّية.
بِدء عملّية إجراء البحوث النوعّية الّتي ستكون بمثابة مشروع للتمكين وبناء الشراكات.

الّرصد والتقييم
أُجرِيَت تقييمات فرديّة وجماعّية خالل ورش العمل من أجل قياس مدى فائدة التدريبات والحصول عىل تعليقات المشاركين/ات. 

أُجرِيَت ورشة عمل تقييمّية استمرّت ليومين، أنتجت اقتراحات ملموسة ومتعّمقة إلدخال تحسينات عىل تدريبات النساء والسالم واألمن. أناَرت هذه

االقتراحات الّتغييرات في المناهج الدراسية.

دراسة استقصائّية لخرائط التأثير الّتي أُنِتجَت لمنّظمة التضامن الّنسائّي للتعلّم، شريكتنا االستراتيجية، في آذار/مارس، وقّيمت بالتفصيل تأثير تدريبات
النساء والسالم واألمن ونطاقها. أظهر ذلك زيادة في مستوى التأثير في قرارات السالم واألمن، ال سّيما عىل صعيد األسرة والمجتمع. ُعِقد 76 اجتماعاً أو حواراً

سياساتِّياً مع الهيئات المؤّسسية حول النساء والسالم واألمن من ِقبل المشاركين/ات. وأبلغ 100 ٪ من المشاركين/ات في تدريب المدّربين/ات عن زيادة في
المعرفة. كما تّم تسجيل قفزة نوعّية عىل مستوى المشاركة في عمليات الحوار في لجنة وضع المرأة واالستعراض الّدورّي الّشامل، مّما يشير إىل زيادة المعارف

حول هذا الموضوع.



التمكين االقتصادي للنساء

األنشطة والمبادرات
ً من برنامج الالجئين/ات منذ بداية مجموعة األبحاث والتدريب للعمل ً WEEP، الّتي نشأت انطالقا تطّور مجال العمل في بّوابة تمكين النساء اقتصاديّا
ً شبه مستقّل في مجال عمل تمكين الالجئين/ات. كما يمكن تقسيم مشروع التمكين االقتصادي، الّذي يهدف التنموي، بسرعة منذ قيامه. يمكن اعتباره جزءا
إىل تعزيز مشاركة النساء في االقتصاد، إىل مرحلتين: بناء القدرات والبحوث، ثّم المناصرة. أُنِشَئت المشاريع الُمِدّرة للّدخل (IGPs) قبل المشروع وليست جزءاً

ً من المشروع. عالوًة عىل ذلك، يحظى عدد من المشاريع الُمِدّرة للّدخل بدعم مجموعة منه، إال أّن المرافقة التدريبّية لهذه المشاريع المدّرة للّدخل تُعّد جزءا
ً من قبل صندوق تنمية األبحاث والتدريب للعمل التنموي بشكل جعلها مرئّية من خالل وسائل التواصل االجتماعي إضافًة إىل الشراء منها. يتّم تمويله حالّيا

المرأة األفريقّية، وهو في الغالب مشروع للمناصرة يتغلغل فيه عنُصرا بناء القدرات والبحوث.
بناء القدرات والمرافقة التدريبّية للمشاريع المدّرة للّدخل، والبحوث

بما في ذلك: التدريب عىل النشاط الشعبي ومهارات المناصرة، وبحث حول مشاركة النساء في االقتصاد.
2. المناصرة

بما في ذلك: إشراك وسائل اإلعالم، والحمالت عىل وسائل التواصل االجتماعي، ونشر المشروع البحثّي والترويج له، والنشاط الشعبي الّذي تقوم به النساء
المدرَّبات في المرحلة األوىل.

ً في التركيز عىل المرحلة الثانية. سيمكّن النساء المشارِكات في أوَشكت المرحلة األوىل اآلن عىل االكتمال، وبدأ مجال العمل في بّوابة تمكين النساء اقتصاديّا

المرحلة األوىل من المناصرة لدعم مشاريع مماثلة، وتغيير كيفّية الّنظر إىل النساء في االقتصاد وفي السياسة االقتصادية، ومن دعم مشاريع مماثلة.
بناء القدرات

تعمل مرحلة بناء القدرات في بّوابة تمكين النساء اقتصاديّاً، الّتي تُجرى حالّياً، من خالل تمكين النساء المنخرطات في المشاريع المدّرة للّدخل وغيرهّن
المنخرطات في القيادة، والنشاط الشعبي، ومهارات المناصرة.

أُجرِيَت 6 تدريبات عىل النشاط والقيادة عىل مستوى القاعدة الشعبّية، شملت ما مجموعه 156 امرأًة.

2. األبحاث
ً تنفيذ مشروع بحثّي يرّكز عىل مشاركة النساء في االقتصاد. يتمحَور البحث عىل الحقوق االقتصاديّة للنساء في لبنان وكيفية تأثّرها بالسياسات يُجرى حالّيا
االقتصاديّة واالجتماعية والسياسات السياسّية والثقافية. يحتوي هذا البحث عىل عنصر بحث مكتبّي، وعنصر بحث ميدانّي. أوشك البحث المكتبّي عىل

االنتهاء، فيما البحث الميدانّي ال يزال جارِياً. سُيستخَدم هذا البحث لتنوير بناء القدرات، وكذلك جهودنا في مجال المناصرة.
3. المناصرة

دخلت بّوابة تمكين النساء اقتصاديّاً اآلن مرحلة المناصرة، حيث تتّم المناصرة بطريقتين رئيسّيتين: من خالل تمكين الّنساء لُيصبحَن مناصرات، ومن خالل

ً كدراسات حاالت لكيفّية جهودنا في مجال المناصرة. يُِعّد بناء القدرات في النشاط الشعبي الّنساء للمناصرة، وسُتستخَدم المشاريع المدّرة للّدخل مبدئّيا
تمكين النساء من المشاركة في األنشطة االقتصاديّة. بالتالي تأتي هذه المناصرة كتتويج لعمل بّوابة تمكين النساء اقتصاديّاً حّتى اآلن.

سُيستخَدم المشروع البحثّي أيضاً ألغراض المناصرة، ما يتحّقق من خالل النشر والتواصل مع وسائل اإلعالم.
ً ((www.weeportal-lb.org، بالّتعاون مع الوحدة كما حافظنا عىل جهودنا في مجال المناصرة من خالل الموقع اإللكترونّي لبّوابة تمكين النساء اقتصاديّا

المستقلّة للخدمات والموارد والمعلومات، ويهدف الموقع إىل المشاركة في القضايا التي تؤثّر في الحقوق االقتصادية للنساء وتنويرها.
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النتائج
تّم تدريب 156 امرأة عىل القيادة والمناصرة والنشاط الشعبي. أّدت هذه التدريبات إىل بيئة تمكّنت فيها النساء من مقابلة نساء أخريات، مّما

عزّز التعاون في المشاريع، كما بُِنَيت عالقات بين الّنساء من شأنها أن تشجّع وتحّسن القدرة عىل المناصرة والشراكات المستقبلّية.
أُجِرَي بحث حول مشاركة النساء في االقتصاد، ودخل اآلن مرحلة البحث الميدانّي.

نُِشرَت كمّية كبيرة من المعلومات ذات الّصلة من خالل منّصة بّوابة تمكين النساء اقتصاديّاً. (انظر/ي القسم حول الوحدة المستقلّة للخدمات

والموارد والمعلومات لالّطالع عىل إحصاءات المستخدمين/ات)

الّرصد والتقييم

يتم إجراء تقييمات ما بعد التدريب بناًء عىل أداة تقييم منّظمة التضامن النسائّي للتعلّم، لتقييم مستوى المعرفة المكتسبة. 
أُنِتج تقرير مع ردود الفعل من التدريب عىل القيادة. أشار التقييم العام لورش العمل إىل أن ورش العمل حققت أهدافها. كانت ردود الفعل

إيجابية للغاية عموماً.

مناصرةأبحاثتدريبات



الوحدة المستقلّة للخدمات والموارد والمعلومات
(IRIS)، أنشطة أخرى والتطوير التنظيمّي

الوحدة المستقلّة للخدمات
(IRIS) والموارد والمعلومات

إّن الوحدة المستقلّة للخدمات والموارد والمعلومات (IRIS) هي وحدة تخزين ونشر
المعلومات في مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي. وتتقاطع أنشطتها مع برامج

المجموعة ومشاريعها.
تدير الوحدة ثالث منّصات للمعرفة عىل اإلنترنت، وتُصّفي فيها المصادر اإلعالمّية من

أجل ضمان نشر المعلومات ذات الّصلة فقط.
يوّفر موقع مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي معلومات عن أنشطة المجموعة؛

2. يرّكز موقع بوابة تطوير المعرفة في لبنان (LKDG) عىل المواَطنة والحقوق والالجئين/ات
واإلغاثة واالقتصاد وأخبار المنظمات غير الحكومية والقضايا الجنسانية؛

ً عىل الحقوق االقتصادية للنساء في سياق 3. يرّكز موقع بّوابة تمكين النساء اقتصاديّا
المساواة بين الجنسين، وغيرها من المعلومات السياقية ذات الصلة.

تدير الوحدة المكتبة العامة لمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي الّتي تتكّون من
قسمين: الموارد في مجاالت تنمية المجتمع والمجتمع المدني (IRIS-Lib)؛ والموارد
المتخّصصة في الشؤون الجنسانية والتنمية وحقوق النساء والمساواة، بما في ذلك

موارد البحث والتدريب.
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أنشطة أخرى

التطوير التنظيمي

مكتبة الّنوع
االجتماعي والتنمية

تصفية المعلومات
ونشرها

استضافت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي، بصفتها شريكة منّظمة التضامن النسائّي للتعلّم في لبنان، فعالية جانبية في الّدورة

63 للجنة وضع المرأة في آذار/مارس عنوانها "إعادة تعريف األمن اإلنساني في المجالين العام والخاص"، كجزء من مشروع النساء والّسالم
واألمن.

تشارك مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي مع وزارة الشؤون االجتماعية في تصميم أداة الرّصد والتقييم لتنفيذ استراتيجية مراعاة
المنظور الجنسانّي في الوزارة.

تشارك مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي في اللجنة االستشاريّة المتعلّقة بمشروع "الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وصنع
السياسات في العالم العربي" الّذي يستلزم تخطيط ورصد مئات دراسات الحاالت عن النشاط في عدد من البلدان العربّية، بما في ذلك

الخليج.
ً من المشاورات الوطنّية لوضع استراتيجية لتنفيذ القرار 1325 بشأن النساء ً جزءا تُعّد مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي أيضا

والّسالم واألمن.
ً في صياغة التقرير المرفوع إىل لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضّد المرأة تشارك مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموّي أيضا

(السيداو).

تّم اعتماد خّطة استراتيجّية خمسّية في كانون األّول/ديسمبر 2018 تُوجِّه تركيزنا ومجاالت عملنا، وساعدتنا عىل التخطيط بشكل أفضل
للمبادرات الّطويلة األَمد.

تّم استالم التمويل األساسي خالل الفترة المشمولة بالتقرير من منّظمة "كفينا تيل كفينا"، و"ماتش" MATCH، ومنّظمة التضامن النسائي
دة، واالبتكار للتعلّم، مّما يتيح مرونًة في مبادراتنا ومجاالت عملنا وبناء القدرات داخل المنظمة، واستجابات أكثر فعالية لالحتياجات المحدَّ

ضمن مبادراتنا.
تسجيل الموظفين/ات في تدريب عىل تحديد الجهات المانحة في مركز الصحة العالمية في الجامعة األمريكّية في بيروت.

CRTD.A LKDG WEEP
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مجموع المستخدمين/ات الجدد/الجديدات لكّل
موقع

 أّيار/مايو (كحلّي) وحزيران/يونيو (أحمر)
المجموع: 7043 (أّيار/مايو)؛ 7777 (حزيران/يونيو) 

 

(GLIP-Lib). تحتوي المكتبة عىل أكثر من 7000 مرجع تتراوح بين الكتب والتقارير والّدراسات والمنشورات البحثّية باللغات العربّية
واإلنجليزيّة والفرنسّية. يتزايد عدد الموارد في المكتبة باستمرار حيث تصل إضافات جديدة كّل شهر. تلّبي المكتبة اهتمامات الطالب/
الطالبات والباحثين/ات والشخصيات اإلعالمّية واألفراد لجهة قضايا النوع االجتماعي والمجتمع المدنّي. وتستفيد مجاالت النشاط كاّفة من

صيانة الوحدة المستقلّة للخدمات والموارد والمعلومات وتوسيعها.



ملّخص األنشطة لفترة كانون الثاني/يناير -
حزيران/يونيو 2019

تمكين الالجئات

ورش عمل في العراق وليبيا من

قبل مدّربين/ات خضعوا/خضعَن
للتدريب

تدريب 61 مدّرباً/ة

حملة الجنسّية

ورشة عمل تقييمّية لبرنامج
النساء والسالم واألمن

اعتصام

الحمالت عىل وسائل التواصل

االجتماعي

اجتماعات مع مشرّعين/ات

أساسّيين/ات

التمكين االقتصادي
للنساء

الوحدة المستقلّة
للخدمات والموارد
والمعلومات

بداية مرحلة المناصرة

تدريب 156 امرأة عىل النشاط

الشعبي

البحوث المكتبية والميدانية حول

مشاركة النساء في االقتصاد (قيد
اإلجراء)

صيانة المكتبة

تصفية المعلومات ونشرها

إدارة 3 مواقع إلكترونّية

ملخّص األنشطة
لفترة كانون الثاني/

يناير - حزيران/
يونيو 2019

- االنتهاء من البحث عن الالجئين/
ات في االستعراض الدوري الشامل

الموافقة عىل المفهوم لبحث نَوعّيوتقديمه
حول العنف القائم عىل أساس النوع

االجتماعّي

استمرار الّدعم للمشاريع المدّرة
للرّبح

تغطية إعالمّية كبيرة

الرفض العلنّي للحلول الجزئّية

المشاركة في مؤتمر الحملة
العالمّية لحقوق المساواة في

الجنسّية

تدريب مدّربين/ات من ليبيا والعراق

واألردن ونيجيريا وسوريا وتركيا

4 اجتماعات في بلدات
التشاور مع الهيئة الوطنّية لشؤون

المرأة اللبنانّية

المشاركة في الّدورة 63
للجنة وضع المرأة



الشراكات والسبيل للمضي ُقُدماً

الشراكات والتعاون

صندوق تنمية المرأة األفريقّية

الحركة االجتماعية

الشؤون العالمّية
كندا

MATCH صندوق
الدولّي للنساء

كفينا تيل كفينا

الصندوق العالمي

للمرأة

الهيئة الوطنّية لشؤون المرأة
اللبنانية

كفى

جمعّية النجدة فريدريتش

إيبرت

شتيفتونغ

معهد عصام
فارس

كلية العلوم الصحية،
الجامعة األمريكّية في بيروت

جامعة البلمند

شبكة

المنظمات غير

الحكومية

العربية للتنمية

مؤسسة

المجتمع

المفتوح (أوبِن
سوسايتي)

روزا لوكسمبورغ
شتيفتونغ

المرأة اآلن
منّظمة المرأة
الفلسطينية

اإلنسانية

مشروع الشباب اللبناني
المّتحد

معهد الدراسات
السياسية في لبنان

السبيل
حملةللمضي قدماً

الجنسّية

التطوير
التنظيمّي

التركيز في الستة أشهر المقبلة
عىل المناصرة

استكمال البحث
تدريبات متقّدمة للمدّربات لبناء

القدرات تستهدف الّنساء

المهّمشات

بناء القدرات الّذي يستهدف
الناشطين/ات

التمكين
االقتصادي للنساء

المزيد من الّتواصل لجمع
التبّرعات

بناء قدرات الموّظفين/ات،
خاّصة من قبل صندوق

تنمية المرأة األفريقية

الوحدة المستقلّة
للخدمات والموارد
والمعلومات

تمكين النساء
الالجئات

تعزيز الشراكات مع الجهات
الحليفة الّرئيسة إلتاحة تعبئة

أكبر
متابعة اقتراح مشروع القانون
من خالل رفع مستوى الوعي
االستمرار بإحياء التواصل

المباشر

استمرار بناء القدرات
بحث المركز الكندي لبحوث

التنمية الدولية حول زيادة
المناصرة

المشاركة في عملّية

االستعراض الدوري

الشامل

استمرار الدور الّشامل
والتقاطعّي

إمكانّية صقل بعض
الموضوعات لمعالجة

قضايا محّددة

الجهة المانحة

الجهة المتعاونة أو الحليفة

وزارة الشؤون
االجتماعية

مجموعة األبحاث
والتدريب للعمل

التنموّي / منّظمة
التضامن الّنسائّي

للتعلّم، لبنان


