
	
	

البحوث بقیادة المجتمع المحلي حول الحق في األرض والسكن والموارد الطبیعیة  
	

 �����2 – 15  ����/����2020  
	

المقدمة:   
في أحیان كثیرة، ال تعكس البیانات المستخدمة في صناعة القرار بشأن أولویات التنمیة وتوفر األرض والسكن 

المتأثرین بشكل مباشر بتلك القرارات. تعتمد صناعة القرار الحكومي كثیراً والموارد الطبیعیة، حیاة وواقع الناس 
على "األدلة الملموسة" التي تعدھا أطراف نافذة مثل الدول والشركات الكبرى، مع تجاھل منظور المجتمعات 

ت واألدلة بصفتھا متحیزة وغیر مشروعة. إن الجماعات المھمشة، ال سیما النساء، كثیرا ما تُقصى من البیانا
المستخدمة في صناعة القرارات التي تمس حیاة ھذه الجماعات.  

 
یجب أن یُنظر إلى الجماعات الشعبیة بصفتھا صوت مشروع وجھة خبیرة رئیسیة لھا قول في القضایا التي 

التنظیم  تمسھا، مثل الالمساواة واإلفقار والظلم. إضافة إلى المذكور، فھي بحاجة إلى بیانات وأدلة لتمكینھا من
والتعبیر عن احتیاجاتھا ورؤاھا للتغییر وللمطالبة بالتغییر وتنظیم الحمالت لتفعیلھ بفعالیة. إن البحوث بقیادة 
المجتمعات المحلیة ھي عملیة تقوم المجتمعات من خاللھا بجمع وتحلیل واستخدام البیانات القویة في قضایا 

العملیة. على مدار السنوات الماضیة، أقّر أعضاء الشبكة متصلة بھا، وتبني معارفھا وخبراتھا خالل تلك 
بقوة البحوث بقیادة المجتمع المحلي في تعزیز القوة الجماعیة وتحسین أنشطة صناعة القرار التشاركي  1العالمیة

والمحاسبة على انتھاكات حقوق اإلنسان.  
 

الوصف:   
البیانات واألدلة التي تحتاجھا من أجل بناء یھدف ھذا المشروع إلى ضمان أن تتوفر للمجتمعات والحركات 
تیسیر التعاون بین أعضاء الشبكة العالمیة أنشطة المناصرة والحمالت بفعالیة. ھذا المشروع سوف یسعى إلى 

الحركات الشعبیة بما یشمل الحركات ومنظمات المجتمع المدني التي لدیھا خبرات أعرض في رصد وتوثیق 
وكفالة  2یة لجمع وتحلیل واستخدام بیانات جدیدة وقویة لمواجھة ھیمنة الشركاتوالمجتمعات المحلیة الساع

حقوق األرض والسكن والموارد الطبیعیة.  
 

ً سوف یقدم ھذا المشروع  ً وعملیا ً فنیا لكل مجموعة/جماعة فیما یخص: التعرف على أنواع البیانات دعما
شطة البحث المیداني، وتحلیل البیانات وإعداد المطلوبة وتطویر المنھجیات واألدوات الالزمة، ودعم أن

المخرجات الخاصة بالمناصرة وتنظیم الحمالت. وفي المرحلة األخیرة من المشروع، سوف یستكشف األعضاء 
مجتمعین فرص تعظیم أثر النتائج البحثیة المحلیة على المستوى الدولي، وتقویة أنشطة المناصرة الجماعیة في 

ة وخارجھا.أروقة الشبكة العالمی  
 

األعضاء من الحركات االجتماعیة بالشبكة العالمیة والمجموعات الشعبیة/الحركات یستھدف المشروع 
في مختلف المناطق. وعلى ضوء مبادئنا األساسیة وبحسب  بكة العالمیةشاالجتماعیة التي تتعاون مع أعضاء ال

4نخطط إلشراك قدراتنا،  : كل منطقة) بحیث تكون حركات أو مجموعات شعبیة (واحدة من 6-  
مھتمة بجمع البیانات إلعمال حقوقھا في األرض والسكن والموارد الطبیعیة.  • 	
مھتمة بفھم ومواجھة دور القطاع الخاص في ترسیخ االنتھاكات لحقوق األرض والسكن والموارد  •

الطبیعیة.  	
ة.تطبق تحلیل جندري تقاطعي وتعزز من قیادة المرأة في صفوف المجموعة/الحرك • 	
ً بدءاً من  • إلى  2020 أغسطس/آبمستعدة للعمل على مدار فترة المشروع بالكامل (تقریبا

).2021 دیسمبر/كانون األول 	
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المشاركة من قبل مجموعات معینة سوف یحدد قدرات الشبكة العالمیة على تیسیر الدعم الملبي بشكل ملموس 

الحتیاجات وأھداف المجموعة.  
	

یستفید ھذا المشروع من خبرات أعضاء الشبكة العالمیة في جملة من المنھجیات أمثلة على مشروعات بحثیة: 
مثل رسم الخرائط وعمل االستبیانات والتوثیق بالفیدیو ورصد المیزانیات، إلخ. األمثلة على المشروعات التي 

یمكن دعمھا تشمل:   
التوثیق المیداني النتھاكات حقوق اإلنسان. -  
جمع البیانات المطلوبة لتبصیر القرارات أو لكشف اآلثار الضارة لمشروعات الشركات على حقوق اإلنسان  -

والبیئة، ال سیما عبر النھج التقاطعي.   
الحكي والمشاركة بوسائط اإلعالم لتعظیم وتقویة منظور المجتمعات المحلیة وكفالة قیادتھا وجلب أصوات 

ت إلى الصدارة.وأجندات النساء داخل الحركا  
نھج "سر وراء النقود" البحثي للتعرف على المعلومات ذات الصلة عن الشركات (مثال: المستثمرین، الساسة)  -

بما یشمل مشاركتھم في مختلف الصناعات في نفس الدولة أو في دول أخرى.   
ة، وكذلك تحلیل الفاعلین وضع خریطة األرض والموارد الطبیعیة، بما یشمل استخدام البیانات العلمیة والفنی

النافذین وتأثیرھم على منطقة معینة، إلخ. 	
	

على المستوى المحلي، سوف یسمح المشروع للمجتمعات المحلیة بالتنظیم وإنتاج واستخدام البیانات النتاج: 
ر القادرة على دعمھم في نضاالتھم. على المستوى العالمي، سوف یبني المشروع سردیة قویة قادرة على تبصی

الحمالت العالمیة الجماعیة على مستوى الشبكة العالمیة، وھي الحمالت التي تروج لھا الشبكة منذ فترة، مثل 
ھیمنة الشركات والعدالة المناخیة والحق في األرض والموارد الطبیعیة، وحمایة المدافعات عن حقوق اإلنسان.  

 

بالتعاون مع المشاركین): إطاللة سریعة والمراحل الزمنیة لألنشطة (یُعاد تعریفھا   

التعرف على المجموعات المھتمة بالمشروع وفتح المناقشات التمھیدیة.  – 2020یولیو/تموز  –یونیو/حزیران 
4وستقوم بالتعرف على  3تحدید المجموعة االستشاریة من أعضاء الشبكة العالمیة، مشاركین في المشروع  6-

لھم. وسوف تقدم التوجیھ في جمیع جوانب المشروع  

 

سبتمبر/أیلول: سوف یوضح المشاركون في المشروع أفكارھم مع وضعھا في صیغتھا النھائیة  –أغسطس/آب 
للخروج بخطة المشروع البحثي لكل منھم، بدعم من أعضاء المجموعة االستشاریة.  

 

أكتوبر/تشرین األول (غیر مؤكد بعد): أول ورشة عمل حول منھجیات البحث وأطر التحلیل.  

 

: جمع البیانات بدعم من أعضاء الشبكة العالمیة، وقد یشمل 2021مارس/آذار  – 2020أكتوبر/تشرین األول 
ھذا ورش عمل محلیة واجتماعات على المستوى المحلي فضالً عن جملة من أنشطة البحث األخرى.  

 

ة. : تحلیل البیانات بدعم من أعضاء الشبكة العالمی2020یونیو/حزیران  –أبریل/نیسان   

 

: إعداد خطط المناصرة أو الحمالت المحلیة والمنتجات البحثیة و/أو 2021أكتوبر/تشرین األول  –یولیو/تموز 
اإلعالمیة ذات الصلة. سوف تدعم الشبكة العالمیة أعمال المناصرة والحمالت المحلیة قدر المطلوب.  

																																																								
المجموعة االستشاریة ستتكون من أعضاء الشبكة العالمیة، بحسب المبادئ األساسي للشبكة (التوازن  	3

الجندري والجغرافي) وسوف تشمل حركات اجتماعیة ومنظمات مجتمع مدني لھا خبرات في الرصد والتوثیق.  



	
 

ل البیانات والخروج بالرسائل الجماعیة : ورشة العمل العالمیة النھائیة لتحلی2021نوفمبر/تشرین الثاني 
األساسیة.  

 

أن تتواصل مع منسقة الفریق العامل المعني بالرصد، فرانشیسكا فیرولیو: على الجماعات المھتمة بالمشاركة 
net.org-fferuglio@escr  


