
عل أشوقدكل إنجاز يبدأ بقرار المحاولة، "

.  حتحقيق النجالالسعيالتدريب شرارة

ع بالنوجميع الموظفين على دراية ،اآلن

والتنوع وحريصون على االجتماعي

ي شجعني على المضيمعرفة المزيد، وهذا 

ا نحو اإلنجازات  . "القادمةقدًم

(ARCP)برنامج التعاون اإلقليمي العربي

نذ ضمين اعتبارات النوع االجتماعي والتنوع متإنجازاتك في مجال أهم ما هي 

مشاركتك في التدريب ؟

بعد االنتهاء من التدريب، كان هدفي األول هو إجراء تدريب على النوع 

سار وقد . 2021تم التدريب في سبتمبر . االجتماعي والتنوع لجميع الموظفين

تمكن على سبيل المثال، قمت بإنشاء تمرين جماعي حتى ي.بشكل جيد للغاية

ابل و اإلنصاف مقما همعرفة الخاطئة والمعالجاتالمشاركون من تحديد وتحليل 

.المساواة

لوظيفة أعضاء االرتباط دور ومسؤوليات واضحة مناقشة هل تمكنت من 

؟منظمتكفي لمساواة النوع االجتماعي والتنوع

تباط عضو االربدور فيما يتعلق ومديري مسؤولياتي، ناقشت أنا 2021في عام 

أخيًرا،مسؤولياتيتم تغيير، 2022في عام . لمساواة النوع االجتماعي والتنوع

جمعية فيرسميًا عضو االرتباط لمساواة النوع االجتماعي وأصبحت

.في لبنانDCA ACT Allianceالـمساعدات الكنسية الدنماركية 

ي أنشطة فبالنوع االجتماعي مع ممثلي المجتمعات المحلية فيما يتعلق تنسق هل 

المتعلقة باأللغام ؟األعمال

.   LMACالمتعلقة باأللغاملألعمالنعم، نحن نعمل عن كثب مع المركز اللبناني 

 LMACالمتعلقة باأللغاملألعمال، نظم المركز اللبناني 2021في ديسمبر 

افقحيث يتو. ورشتي عمل لتطوير مسودة مدونة قواعد السلوك وآلية اإلبالغ

تنفيذ ورصد ل LMACالمتعلقة باأللغاملألعمالذلك مع خطة المركز اللبناني 

االرتباطناقش وحدد أعضاءذلك، لباإلضافة و. 2025-2020للفترة تهاستراتيجي

كز المرفي جميع مشغلي العمليات وكذلك لمساواة النوع االجتماعي والتنوع

.2022خطة العمل السنويةLMACالمتعلقة باأللغاملألعمالاللبناني 

ًا وإعدادً وتدريباتبعمل، سنقوم2022في عام  .  ا وجهدًالكن األمر سيستغرق وقت

ام ربع سنوي من أجل استخدبشكل تحليل البيانات طّور، سن2022في عام 

.المتعلقة باأللغام األعمالأنشطة شمولية وفعاليةالنتائج لضمان 

ي وسنواصل النقاش مع الموارد البشرية بشأن سبل تحسين وضع المرأة ف

 LMACامالمتعلقة باأللغلألعمالدعم المركز اللبناني كما سنستمر في. المنظمة

متعلقة الاألعمالفي أنشطة المعنية بالنوع االجتماعيتحقيق استراتيجيته ل

.باأللغام

ة ل ب ا ق م

؟ ة ي ل ا ت ل ا ت  ا و ط خ ل ا ي  ه ا  م

جمعية يعمل زين فتوني في

الـمساعدات الكنسية الدنماركية

DanChurchAid (DCA) ACT 

Alliance Lebanon. 

زين فتوني

االرتباط لمساواة النوع عضو

 GFPع والتنواالجتماعي 

ى ل ع ا  و ف ر ع ت

(GFP)غام القدرات عن بعد لتضمين ومساواة النوع االجتماعي في األعمال المتعلقة باألللتنميةالدورة التدريبية

ساعدت على بناء قدرات مستدامة لتضمين GICHD2020-2022التعاون اإلقليمي العربي لمركز جنيف برنامجل

لمعرفة اكتسب المشاركون والمشاركات ا. اعتبارات النوع االجتماعي والتنوع في قطاع األعمال المتعلقة باأللغام

.والمهارات ليصبحوا منسقين ومنسقات فعالين للشؤون المتعلقة بالنوع االجتماعي داخل منظمتهم

’


