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   اقتصادياّنبذة عن المشروع اإلقليمي لتمكين النساء
  

بر رقم  بعلم وخ،٢٠٠٣عام  لبنانية تاسست في الجمعية، "مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي "
تعمل على تحقيق المساواة القائمة على أساس النوع اإلجتماعي والعدالة أد، مركزها في بيروت، و٦٨

  . طقتي المشرق والمغرب العربييناإلجتماعية في لبنان ومن
  

التمكين ها على محاور المواطنة الفاعلة، في عمل" مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي"تركز 
  . نساء وتعزيز القيادة النسائية ومشاركتهن االجتماعية والسياسيةاالقتصادي لل

  

المشروع اإلقليمي بتنفيذ " لتنمويمجموعة األبحاث والتدريب للعمل ا"، بدأت ٢٠١٠في كانون الثاني 

منظمة اوكسفام كيبيك  سنوات ونصف، وذلك بالشراكة مع متد نحو ثالثا الذي ،لتمكين النساء اقتصاديا

 االشمل برنامجال الذي يندرج ضمن ، هذا المشروعقد سعى و. وبتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية
من   العملالذي تمو ،"جموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويم"بـلتمكين اإلقتصادي للنساء الخاص ل

 المحلية لمجموعات نسائية ريفية، بناء ة المبادرات االقتصاديدعمالى  أساسية،  محاورأربعة  علىخالله
حول قضايا الحقوق ونشر المعرفة، وإجراء بحوث نوعية قدراتها اإلدارية والفنية والتسويقية، إنتاج 

   .عامةالسياسات التطوير بغرض للنساء وأوضاعهن، قتصادية اال
  

 تعاونية ٤٠حور عمل دعم المبادرات االقتصادية المحلية للنساء على مواكبة عمل أكثر من عتمد ما
تم بموجبه تقديم المساعدة المادية والفنية لها، قد ومجموعة نسائية في المناطق الريفية المهمشة في لبنان، و

-أما المكون البحثي. فتح أسواق جديدة لمنتجاتهال ستدامة لمشاريعها ومواكبتهاوذلك بهدف تأمين اال
 وذلك من خالل ،تطوير أدوات ومواد معرفية خاصة بالمشاركة اإلقتصادية للنساءسعى الى رفي، فالمع

جمع ونشر المعلومات وإجراء عدد من األبحاث االجتماعية النوعية التي تدعم جهود مناصرة قضية 
  .  ق االقتصادية للنساء الحقو

  

  إلى تطوير السياسات،من خالل مكون المناصرة" مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي"ترمي 
 إطالق حوار واسع حول السياسات االقتصادية واالجتماعية العامة ومنعكاساتها على من خالل ،العامة

تحديد العقبات القانونية والبنيوية واالجتماعية التي  خصوصا الريفية منهن، وكذلك أوضاع النساء وأسرهن
  . وضع سياسات وبرامج لمعالجة تلك العقباتأمام التمكين اإلقتصادي للنساء وتقف عائقاً 
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 بالتعاون مع عدد من القطاعات لبدء، ل" مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي"في هذا السياق، سعت 

الفاعلين والفاعالت في مع  ،الل تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية الحواريةالمعنية بهذا الموضوع من خ
  المدني واألهلي وخصوصا العناصر النسائية منهاينمؤسسات القطاعين الخاص والعام ومنظمات المجتمع

  .في شتى المناطق اللبنانيةو
  

ا على محاولة  منهالمرحلة األولى مراحل، ركزت ٤ التشاورية على عقدت هذه اللقاءات
  : التالية الرئيسيةكل من األسئلةاإلجابة على 

  

 عامة االقتصاديةالمحاورات واقع مشاركة النساء كيف يصف المحاورون و �
 ها؟/كل في مجالهو

تعيق مشاركة  المحاورات العقبات التيكيف يصنف ويحلل المحاورون و �
 ؟االقتصاديةالنساء 

التي من رون والمحاورات ولدى المحاوالتصورات قتراحات وما هي اال �
  ؟االقتصاديةشائنها رفع و دعم مشاركة النساء 

  

األولويات المقترحة للعمل،  على تحديد المواضيع وات/المشاركون، عمل خالل المرحلة الثانية
 الجتماعي الضمان االتفاق على التركيز على موضوعي العمل و في المرحلة الثالثةفيما جرى

 العماية قتراحاتفقد خصصت لمناقشة االاألخيرة حلة الرابعة و المرماا. بمفهومهما الشاملين
   .في هذا المجال
 

 ن على/توزعوامن كافة المحافظات،  ،اًشخص ٢٨٥ما يقارب شارك خالل هذه اللقاءات 
 . )٧٩( القطاع العامو، )١٣٨( ، الهيئات االجتماعية) شخصا٥٧ً(  النقابات:القطاعات التالية

عند وذلك للوقوف  الهيئات االقتصاديةمن  مسؤوالً ١١مع  فردية حوارية تلقاءات عقدكما 
وأولويات العمل ن حول ابرز الصعوبات التي تعيق تطور الدور االقتصادي للنساء، /آرائهم

  . في هذا المجال
 
  
 

  
 


