
ترحيب
ات  ياديات« يتناول ثمر هذا االصدار  من »ر

ع مدته سنتان بعنوان: المناصرة في سبيل  و مشر
يا للنساء في االقتصاد في  اط منصف جندر انخر

ع انجز   و لبنان وكسر  عوائق التهميش. هذا المشر
يقيات. بهبة من صندوق تنمية النساء االفر

ا  ياديات« اسما النشرة نظر اختير  مصطلح »ر
لداللة هذه اللكمة على وجود مجموعة من النساء 

ن  اتخذن موقفا متحديا لتقاليد بالية و كسر
حواجز  التهميش. يتضمن هذا المصطلح داللة 

ع. وهي تؤكد على  و على أثر  انشطة المشر

ية صاحبات الحقوق« و هن النساء  كز مبدأ »مر
يات أو الالجئات اللواتي  يفيات أو الحضر الر

وف مادية صعبة. يعانين من ظر

ياديات” على اهمية دور  النساء كوكيالت  تؤكد “ر
للتغيير.

ام مجموعة األبحاث و  ياديات« التز تجسد »ر
يب للعمل التنموي المبدئي منذ نشأتها  التدر

بتمكين النساء اقتصاديا.

فع صوت النساء من  ر ياديات” فجوة عبر تسد “ر
أن على تحدي  المجتمعات المحلية اللواتي تجّر

اف التي تمنعهن من  التقاليد المجحفة واالعر
اتهن الاكمنة ألنها خلقت حواجز   تحقيق قدر
اط في االقتصاد. ية منعتهن من االنخر جندر

ات المتواضعة  ياديات” االنجاز نثمن في “ر
بحجمها الكبيرة بمعناها والتي تعتبر  منصة لبناء 

كة مجتمعية في لبنان و االقليم.  حر

ياديات” من ثالثة  يتألف هذا االصدار  من “ر
ات  ئيسية هي: حواجز  التهميش و انجاز أقسام ر

ع و االفق المستقبلي. و المشر

ات قادمة. آملين ان تكون بادرًة الصدر
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رياديات
من اصدار مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي بدعم من  صندوق النساء االفريقيات للتنمية

حواجز التهميش: تحديات تحول دون انخراط النساء في االقتصاد
هناك عدة قضايا تعيق تطبيق حقوق النساء 
د في اتفاقية  االقتصادية بموجب النص الوار

حقوق االنسان تشمل حق النساء في دخول 
ن ذلك. إن  ر ار  فيه إن قر سوق العمل واالستمر

وصول النساء لسوق العمل في لبنان محكوم 
بعوامل متشابكة منها عوامل تتعلق بسوق العمل 

ى اجتماعية ثقافية و سياسية.  ذاته و عوامل اخر

تشمل العوامل المتعلقة بالسوق عاملي الطلب 
أس المال. اما  على الوظيفة والوصول على ر

العوامل االجتماعية الثقافية فتتجّلى بالتقاليد 
والصورة النمطية النابعة من النظام األبوي التي 

ار  في سوق  ع الوظيفة و فترة االستمر تحدد نو
أس  العمل و كذلك تحد من وصول النساء إلى ر

المال.

ية تضّيق مجال  إن الصورة النمطية الجندر
ات المتاحة امام الشابات اللواتي يعشن  الخيار

يف و  في المناطق المهمشة من المدن والر
كذلك للنساء الالجئات كما الرجال الالجئين و 

جميعهم مهمشون كمجتمعات محلية ووصولهم 
أس  محدود الى سوق العمل النظامي والى ر

يس)2020( النساء والقّوة  المال.)تيلفر, دلفين تور
االقتصادية في لبنان(.

ها مع  تفاقمت القضايا و القيود السابق ذكر
ابات السياسية و االقتصادية التي شهدها  االضطر

داد تهميش النساء كما  ا و بالتالي از لبنان مؤخر
دادت التحديات المالية و الموانع التي تعيق  از

اطًا فعااًل و منتجًا. اطهن في االقتصاد انخر انخر

ئيسية النظام االجتماعي  و تشمل الحواجز  الر

األبوي و المتداخل مع نظام حكم طائفي ينقسم 
فيه الساكن إلى طوائف مذهبية ُيبنى عليها نظام 

ع المناصب الحكومية  الحوكمة بما في ذلك توّز
يع الوظائف في الجيش و القطاع  ئيسية و توز الر

ية  ز  االدوار  الجندر العام. هذا الخليط يعز
التقليدية التي ُتخِضع النساء. و يتجّلى ذلك اكثر  
بغياب القوانين المدنية الخاصة باالسرة, وينتج 

ا تتحّكم  عن هذا الغياب وجود 17 قانونا أو معيار
واج والطالق والوصاية  في حياة النساء: في الز

والواكلة عن نفسها agency. و تتعاظم هذه 
الحواجز  بوجود الفقر  سمة الحياة للفئة المهمشة 

يف و الالجئات. و  من النساء في المدن و الر
هنالك طبعا حاجز  خاص بالالجئات وهو الصورة 
النمطية لالجئة كونها الجئة. إضافة الى ذلك فإن 
إماكنية وصول الالجئين والالجئات لسوق العمل 

المهيلك محدودة جدا ألن لبنان لم يوقع أو 
يصادق على اتفاقية الالجئين عام 1951.

ابلس طر يب على القيادة والمناصرة   جورشات تدر المر



انجازات مشروع رياديات
ع الى مناصرة حق النساء في  و يهدف المشر

وف الئقة على النحو الذي حددته  العمل بظر
منظمة العمل الدولية و اعطاء فرص عمل الئقة 

للكا الجنسين على حد سواء و اعتبار  ذلك حق من 
يق ليعتلين مناصب  حقوق النساء يمّهد لهن الطر

اتهن.  ار  بناء على قدر صنع القر

ع ثالثة اهداف عامة:  و  للمشر

اط  يادة الوعي العام بشأن اهمية انخر 1   ز
أة المهمشة كوسيلة  يا للمر منصف جندر

لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.

ات النساء المستهدفة أي النساء  يز  قدر 2   تعز
يف و المدن و الالجئة  المهمشة في الر

خاصة فيما يتعّلق بواكلتها الذاتية عن نفسها 
ات القيادة ضمن حقوق االنسان  عبر  مهار

ية. إطار  المساواة الجندر و

اط  ف المتعلقة باالنخر يز  المعار 3   تعز
يا للنساء في االقتصاد في  المنصف جندر

كيز  على  لبنان وذلك عبر  البحوث مع التر
حقوق النساء االقتصادية في لبنان و كيف 
تتأثر  هذه الحقوق بالسياسات االجتماعية 

و االقتصادية و الديناميات السياسية 
واالجتماعية والثقافية.

ع العوائق التي تحول دون  و يتناول المشر
ممارسة النساء حقوقهن االقتصادية المؤطرة 

ضمن اليات حقوق االنسان. و تشمل هذه 
الحقوق حق النساء في الوصول إلى سوق العمل 

ها, و الحق  ار  فيه إن اكن ذلك خيار و االستمر
أس المال و تأسيس أعمال  في الحصول على ر

ية خاصة بها. و قد تفاقمت هذه العوائق  تجار
ع بسبب  و في لبنان طوال فترة تنفيذ المشر

يادة التقلبات السياسية و االقتصادية. أضف الى  ز
ي العالمي التي تسببت  ذلك أزمة األمن البشر
بها جائحة كوفيد19- مما ضاعف العوائق امام 

النساء المهمشات ليحصلن على عمل الئق وهذا 
ع سواء اكنت النساء لبنانيات  و هوهدف المشر

يف أو الجئات  يعيشن في المدن أو في الر
يات أو فلسطينيات. سور

ئيسي كسر  التقاليد في  تشمل العوائق بشلك ر
النظام األبوي و التي تضع النساء في موقع 

ياكت  “الفاعالت المكمالت” بدل أن تكون “ شر
اكة” في االنتاج االقتصادي سواء  اكمالت الشر

داخل األسرة أو في ماكن العمل.

خــالل  مــن  ع  و المشــر انشــطة  اســتهدفت 
الثقافيــة  الحواجــز   القيــادة  علــى  يــب  التدر
ــم  ــل قَي ــاء مث ــش النس ــي تهمي ــبب ف ــي تتس الت
ونظــام  دي  الفــر النســاء  وســلوك  ومواقــف 
تأخــذ  أن  فالغايــة  االجتماعــي.  التفاعــل 
ــة  ــادرة للمطالب ــام المب ــات بزم ــاء المهمش النس

. قهــن بحقو

التعبئة والتحشيد عبر بناء القدرات
أة استفدن مباشرة من 30   اكثر  من 300 امر

ورشة عمل لبناء المقدرة القيادية التي استهدفت 
القاعدة الشعبية من النساء. اما ورش المناصرة 
االعالمية فقد استهدفت اقامة االنشطة في لك 

وت. واشتملت  من الشمال والجنوب و البقاع و بير
بات.  يبية للمدر ات تدر هذه الورش على دور

وقد ضّمت المجوعة المستفيدة تلك خليط من 
النساء المهمشات اللبنانيات اللواتي يقمن في 
يات و  يف وكذلك الجئات سور المدن وفي الر

فلسطينيات.



ع و ات ضمن المشر يكة في أنشطة بناء القدر الجمعيات الشر

يات والالجئاتالمشاركة: ناشطات، مستفيداتالمكانالجمعية الفئات المستهدفة الريفيات والح�ض

لبنانيات – منطقة ريفيةناشطات ومستفيداتالقرية – محافظة جبل لبنانااليادي المتكاتفة

لبنانيات – منطقة مدنيةناشطة عكار شمال لبنانجمعية النساء العامالت - الشمال

الجئات فلسطينياتناشطات ومستفيداتصيدا – جنوب لبنانجمعية تضامن المرأة العربية

 Jelly fishالجئات سورياتناشطاتالبقاع

وت، الشمال ، البقاعالحركة االجتماعية  لبنانيات والجئات سورياتناشطات ومستفيداتب�ي

ية وت الجنوبيةجمعية المرأة الخ�ي اجنة – ضاحية ب�ي الجئات فلسطينياتناشطاتمخيم برج ال�ب

الجئات سورياتناشطات ومستفيداتالبقاعالنساء االن

الجئات سورياتناشطات ومستفيداتالبقاعغرسة

وت، الجنوب، الشمال، البقاعجمعية النجدة االجتماعية الجئات فلسطينياتناشطات ومستفيداتب�ي

ي من لبنان*
وع �ش لبنانيات ريفيات، الجئاتمستفيداتكافة المناطق اللبنانيةم�ش

)Global Compact Network Lebanon )GCNL بالتعاون مع Blessing اكة مع صندوق *هيئة االمم المتحدة للمرأة UN Women بال�ش

التعبئة والتحشيد عبر التفاعل مع المنصات االعالمية  
أة تفاعلوا/ن يوميا وطوال  40 ألف رجل و امر

ع مع معلومات عن تمكين النساء  و فترة المشر
يادة الوعي  ع بز و اقتصاديا. و قد ساهم المشر
العام تجاه تمكين النساء اقتصاديا و ذلك من 

خالل الملخصات اليومية لألخبار  والتي وصلت 
نت التابعة  يق منصات االنتر إلى اآلالف عن طر

يب للعمل التنموي. لمجموعة األبحاث و التدر

انتاج المعارف وتجميعها
ُنِشرت ملخصات يومية من المعلومات ذات  	

يعها  الصلة بتمكين النساء اقتصاديا و تم توز
نامج تمكين النساء اقتصاديا و  عبر  موقعي بر

نت. فة والتنمية على االنتر بوابة لبنان للمعر

ُنشر  البحث المكتبي على مستوى اقليمي  	

بعنوان » النساء موجودات لخدمة الرجل« 
/ “النساء موجودة لخدمة الرجال” للدكتورة 

 تينا واالس.
دية لنساء من  ُانِتجت اكثر  من 20 سر

المجتمعات المحلية.

اوجه التضافر و التعاون 

تم حشد اكثر  من 10 منظمات على  	
المستويين الوطني والمحلي تعمل مع 

النساء على المستوى القاعدي كما ُانشئت 
اوجه تعاون مستمرة.

ات  	 اك الرجال في انشطة بناء القدر تم إشر
ال سّيما في ورش العمل الخاصة بالمناصرة 

االعالمية.

المناصرة في سبيل انخراط 
منصف جندريا للنساء في 

االقتصاد

كسر عوائق التهميش

ورشة تدريبية على املناصرة  - بريوت



االفق المستقبلي
ياديات« لتكون  نتطلع إلى مواصلة إصدار  »ر

أي حول النساء اللواتي يسعين  مساحة إلبداء الر
لكسر  حاجز  التهميش ولتكون ملتقى اصوات 

ن تلك الحواجز  التي تحد  النساء اللواتي يكسر

كتهن الفعالة في االنتاج االقتصادي  من مشار
أس  سواء ضمن اطار  الوظيفة او الوصول إلى ر

المال و تأسيس أعمال خاصة بهن. 

المرونة في التكيف مع جائحة كوفيد - 19 
ع  و يق القائم على تنفيذ مشر استطاع الفر

ات التي فرضتها  ياديات« استيعاب التغيير »ر
يت 15 جلسة مناقشة عبر   جائحة كوفيد 19- فُأجر

نت مع مجموعتين من الناشطات من عشر   االنتر
منظمات شقيقة.

يق  ى فر وفي المرحلة األخيرة من التنفيذ أجر
نت و وجها لوجه  ع مقابالت عبر  االنتر و المشر
ع انتاجي و كذلك مع  و كن بمشر مع نساء شار

ناشطات في صيدا في جنوب لبنان وكذلك في 
ّية في جبل لبنان. و عالوة على ذلك فقد  الٌقر

انتجت ناشطة وناشط في عرسال 6 توثيقات 
ن الحواجز  بالفعل  وي تجارب نساء كسر ئية تر مر

و انخرطن بنشاط اقتصادي. 

ع بالتعاون  و و باالضافة الى ذلك فقد عمد المشر
مع مؤسسات اإلمام الصدر  في صور  الى اقامة 
يبية تقنية لنساء مهمشات في جنوب  ات تدر دور

لبنان للعمل على حياكة ألياف الموز  و إنتاج 
ى مما خلق  نسيج منها وليف للغسل وسلع اخر

فرص عمل للعديد من النساء اللواتي يعشن في 
اعة الموز  . ر يفية التي تكثر  فيها ز المناطق الر

رياديات

ي )نوفمبر( 2020
ن الثان

شري
شرة ت

ن

نحو انخراط منصف جندريا 
للنساء في االقتصاد في 

لبنان

كسر حاجز التهميش

ورشة تدريب على املناصرة الرقمية - صور
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