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 منهج البحث -1

  :أهداف الدراسة: 1-1
تندرج هذه الدراسة في االطار العام لمشروع الدراسات المسحية التي تقوم بها 

  .منظمة المرأة العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية

وهذا المشروع الذي ترعاه المنظمة للتعرف إلى واقع العمل التنموي وتحدياته 

ق منه حتى اآلن مسح للمشاريع في مجاالت جازاته في مجال قضايا المرأة تحقّوإن

هو مسح فموضوع دراستنا هنا أما . التعليم والصحة واالقتصاد واألعالم والسياسة

  .المشاريع االجتماعية الموجهة للمرأة في العالم العربي

العربية من الدول وخبيرات لقد سبق هذا المسح ورشة عمل تمهيدية لخبراء 

المشاركة في الموضوع حيث جرى االتفاق على االطار المرجعي، ومعايير اختيار 

المشاريع، وتصميم استمارة االستبيان، وذلك لتوفير قاعدة موحدة من البيانات تتيح 

للمنظمة المقاربة الصحيحة والمقارنة المفيدة لوضع خطط عمل مستقبلية في هذا 

  .المجال

 متعددة، فهو استبيان يوضح مدى الجهد المبذول على وأهداف هذا االستبيان

المستوى األهلي للنهوض بوضع النساء ومعالجة أوضاعها على المستوى الرسمي و

االجتماعية، كما يوضح مدى ابداعية كل مجتمع في اجتراح الحلول أو مواجهة المشاكل 

  .في مشاريع نابضة وجديدة

تركّز العمل تحول االجتماعي في ومن ناحية أخرى، يظهر هذا االستبيان ال

ع ومشاريع دون أخرى، أي في التحول المفهومي لمعنى يعلى مواضاالجتماعي 

  .المشاريع االجتماعية ومنهجية معالجتها

الخريطة الواقعية لبعض رسم وإذ يتيح لنا هذا االستبيان الوصول، ولو نسبياً، إلى 

ومعرفية يشكّل نقطة انطالق موضوعية المعالجات االجتماعية في كل بلد عربي، إنما 

  . وأساسية

  : تقودنا هذه المعرفة إلى

 .لكل بلدالحالية تصنيف هذه المشاريع القائمة لرسم المالمح االجتماعية  -

 .التعرف إلى المؤسسات الفاعلة ونوعية نشاطاتها -

 . وإثراء آفاقهاتعزيز إمكانات المشاريع القائمة وتنويع معالجاتها -
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 .ج ومشاريع هادفة وفعالةصياغة برام -

تعاون اقليمي لمواجهة مشاكل متشابهة من خالل قاعدة معلومات موحدة صياغة  -

 .المعايير

  

  :أهمية الدراسة: 1-2

ان هذه الدراسة، هي استكمال لصورة أحوال المشاريع التنموية المتعلّقة بالمرأة  -

 المتشابهة بين وسواء كانت مقارنة المشاريع االجتماعية. في العالم العربي

األقطار العربية مفيدة وموحية، فإن مقارنة المشاريع االجتماعية بالمشاريع 

في االقتصادية والصحية والتربوية تعطي مؤشرات جديدة وقد تكون مفاجئة 

 .لحيوية المجتمع المدني وإلرادة المؤسسات الرسميةرصدها 

اية القرن الواحد ان رصد المشاريع االجتماعية في البالد العربية في بد -

 والتأثّر بأوضاع / وانتشار التقنيات الحديثة/والعشرين، بعد تأثيرات العولمة

 وتكاثر المؤتمرات / وبروز مؤشرات الفقر/العالم االقتصادية المتقلّبة

 إنما / وإقرار الوثائق والشرع الدولية وإبرامها في أكثر بلدان العالم/المتخصصة

 كان .اصرة لها، حتى في أكثر أشكالها التقليديةيقود إلى صياغة جديدة ومع

النشاط االجتماعي، وحتى القسم الثاني من القرن العشرين، الموجه للنساء تقليدياً 

بسيطاً، بعيداً عن الفرادة والتخصص وعمق المعالجة، إذ كانت كل قضايا النساء 

 يمنحها التعميمالمتنوعة تصنّف في خانة القضايا االجتماعية وفي مفاهيم ضبابية 

 .، الرضى والقبول حسب المفاهيم السائدةوالشفقة

قد توحي مقارنة النتائج على مدى العالم العربي، بإمكانات عمل ومساحات  -

 .تعاون ال تبدو جلية للباحث المنصرف إلى واقع بلد واحد

فبروز مشاكل في بلد أو خفوتها في بلد آخر أو الحاح حضورها في مجتمعات 

 تشعب طرق تحليلها ووسائل معالجتها، يشكّل قاعدة خصبة لرسم عديدة أو

تعاون ومواجهة تختصر العديد من العقبات وتوفر الكثير من االمكانات سياسات 

  .المتبادلة بشرياً ومادياً
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  :منهج الدراسة: 1-3

  شروط ومنطق – اختيار العينة: 1- 1-3

انطالقاً من النقاش الذي تم في ،  في هذه الدراسةتم حصر المشاريع المتوخاةلقد  -

وقد حدد الخبراء المجاالت التي يجدر أن . االجتماع التحضيري في القاهرة

 :تغطيها الدراسات المسحية في المجال االجتماعي بالنقاط األربع التالية

المشروعات التي تهتم بتعزيز المكانة االجتماعية للمرأة ودورها في األسرة  •

 . تجاه نوعها االجتماعيوالمجتمع ورفع وعيها

المشروعات التي تعزز حقوق المرأة كمواطنة وتواجه صور التمييز السلبي  •

 .ضدها

 .المشروعات التي تستهدف حماية المرأة من كل أشكال العنف •

المشروعات الموجهة للنساء الفقيرات واألرامل والمطلّقات والمعيالت  •

 .وذوات االحتياجات الخاصة

 : في العناوين األربعة التاليةملهاجويمكننا أن ن

 التمكين وتنمية المرأة في الريف •

 العنف والتمييز القانوني •

 المهن التقليدية والحاالت الخاصة •

 المواطنة •

 الجندر •

  

وقد اتفق على وضع تحديد زمني للمشاريع، فاعتمدت المشاريع الحالية 

. ال تزال مستمرةوالمشاريع التي تعود إلى الخمس سنوات الماضية والتي انتهت أو 

ويعود استمرار بعض المشاريع أو قصر مدتها الزمنية إلى نوعية المواضيع واسلوب 

  .فئات المستهدفة وأحياناً مشاكل التمويلالالعمل و

ترتكز هذه الدراسة على مسح بالعينة لموضوع محدد وهو المشاريع الموجهة  -

 شامالً يؤمن محصلة وهي ليست مسحاً. للنساء في معالجة قضاياها االجتماعية

نهائية، بل هي تشكّل نموذجاً انتقائياً استطالعياً لتجارب ناجحة أو مستمرة 

 .تعطي مثاالً أو مذاقاً لما هو عليه الوضع االجتماعي ونوعية معالجته
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اننا إذ نملك تحديداً رقمياً لعدد الجمعيات العاملة في سبيل المرأة في المجال  -

، بالرغم من اختالط مفاهيم "المجلس النسائي اللبناني"ا االجتماعي، ويضم غالبيته

عددياً شامالً لكل النشاطات المساعدة االجتماعية والتنمية، ولكننا ال نملك احصاء 

االجتماعية الموجهة للمرأة في لبنان، خاصة أن المتابعة االحصائية تتطلّب 

ي في أشهر قليلة الرصد المتواصل والديناميكي والقياس النوعي لمشاريع تنته

 .وأخرى تمتد إلى سنوات، ولمشاريع صغيرة وبسيطة، وأخرى تأسيسية رائدة

 مشروعاً، تشكّل حسب تقديري ما يوازي حوالي نصف 67لقد جرى اختيار  -

المشاريع االجتماعية الموجهة للنساء، ولكنها تشكّل نوعياً صورة شبه متكاملة 

 .عن هذه األنشطة

 : العينة أن نأخذ بعين االعتبارلقد حاولنا في اختيار  -

 بين العاصمة والمناطق، بالرغم من أن أغلب المشاريع التوزع الجغرافي

األساسية والكبيرة تتركّز في العاصمة التي تستأثر بأكبر عدد من مقرات 

الجمعيات، ولكن تعداد المشاريع في المناطق وفي األرياف ولو بدا كبيراً فإنه 

ن، وتتكرر نشاطاته التقليدية المتشابهة في العديد من يتوزع على مدى الوط

  .القرى

 إذ حاولنا الموازنة بين المشاريع التي يقوم التوزع الحكومي واألهلي والدولي

المشاريع المحددة األهداف وبين بها القطاع األهلي مع البرامج الحكومية 

  .لوالممولة دولياً سواء من منظمات األمم المتحدة أم من الدو

المواطنة و، في العنف الخمسة أي حاولنا تغطية العناوين التوزع القطاعي

والتمييز، النوع االجتماعي واالحتياجات الخاصة، مع رصد التمايز العددي 

  .والنوعي في المشاريع

 طائفة تتوزع بعض المشاريع 18 في لبنان المكون من التوزع الطائفي

ن تواجدها ومناطقها، مع أن المستفيدات االجتماعية، حسب الطوائف أو أماك

  .منها هن من كل شرائح وطوائف المجتمع اللبناني

 نتيجة لنشاط بعض المؤسسات الرسمية أو األهلية في المشاريع والجمعيات

مجال المشاريع االجتماعية ونتيجة لتفوقها وفاعليتها وطرق عملها المتطورة، فقد 

معية واحدة، مع مراعاة تنوع المواضيع اعتمدنا اختيار أكثر من مشروع لج

 .والنشاطات والفئات المستهدفة
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  كيفية تحليل البيانات: 2- 1-3

أجرينا قراءة كمية للبيانات من خالل االحصاء العددي، مع التأكيد على أن هذا   

فعدد المشاريع أكبر بكثير مما عملنا على .  استنسابي واصطالحي وداللي فقطالعدد

وترصد نسبة تنوعها أو تواترها الالته تؤشر على توجهات هذه المشاريع توثيقه ولكن د

  .كما تظهرها الجداول والرسومات البيانية المرفقة

ثم أجرينا تحليالً نوعياً للمعلومات واألرقام الواردة، من خالل قراءة نقدية   

ة، ومن مقارنة داخل االستمارة الواحدة، ومن خالل تعزيز المعلومات بمقابالت فردي

خالل المعرفة الواقعية، سواء بنشأة الجمعيات القائمة بهذه المشاريع ومدى فعالية عملها، 

سواء بالمشاريع التي تعتمد النوعية أو التدريب والتي يصعب تقدير تأثيرها المباشر 

  . من خالل أجوبة االستمارةوالقريب
 

  صعوبات الدراسة ومشكالتها: 3- 1-3 

ع السابقة التي أتمت منظمة يبالنسبة إلى المواضخاصة  تجلّت الصعوبة األولى -

كان ترسيم حدود . المرأة احصاء مشاريعها في التعليم والصحة واالقتصاد واالعالم

فالمشاريع . واضحاً ومريحاً سواء للباحث أو للجمعيات المستهدفةهذه المواضيع 

 .الصحية تحدد بالصحة ومشاريع التربية تؤطرها األرقام

لقضايا االجتماعية والمشاريع المنبثقة عنها، تخترق هذه المواضيع المذكورة ولكن ا

  .، فيصعب التفريق والتصنيفمواربة أو تتقاطع وتتطابق وتتوازى معها أحياناً

في شرح ما تقصده االستمارة للعديد من الصعوبة األولى شكّل هذا التداخل، 

فالفقر مرتبط بالتعلّم والعمل، . االجمعيات، وبالتالي في تصنيف الجمعيات لمشاريعه

تواجه بمشروع يصنّف اقتصادياً ذات الجذر االقتصادي فهل أن الظاهرة االجتماعية 

وتربوية، أم يصنّف اجتماعياً؟ والعنف تظهير فاقع لمشاكل عديدة اقتصادية وذهنية 

كما أن ذوي الحاجات الخاصة بحاجة إلى مشاريع تتعدى الحدب االجتماعي المجزأ 

كل هذه التساؤالت كانت تواجهنا ونحن في .. إلى عمل مؤسساتي متنوع األبعاد

  .مجال الحوار مع الجمعيات الختيار مشاريعها المتوافقة مع هذه الدراسة

خل الطبيعي بين المشاريع، فقد كان العمل يسير بوتيرة جيدة عند تفهم اهذا التدعدا  -

لكن هذه الحوارات عجزت . مقصودةالقيمين على المؤسسات لطبيعة المشاريع ال

أحياناً عن اقناع مؤسسات حاولت تعبئة االستمارة استنسابياً لمشاريع تقترب أو 

 .تبتعد عن هدف الدراسة، فجرى االستغناء عنها
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ان االستمارة الواضحة والتي عمل فريق الخبراء على اقرارها في اجتماعهم  -

للتعبير عن هذه المشاريع، ولكن التمهيدي، لم تشكّل إال نقطة انطالق محددة 

المعرفة الميدانية هي التي سمحت لنا بالتقييم العملي والحقيقي لنشاط المؤسسة 

 .وفعالية المشروع، ما وراء األرقام المتسرعة أو األجوبة الفضفاضة

ناء ع وذلك في ،تجلّت صعوبة التعامل من خالل االستمارة مع مسؤولي المشاريع -

أو في هدر الوقت للحصول على موعد من المسؤول ا العمل، اقناعهم بجدوى هذ

 . وعند الحصول على موعد، عدم االلتزام به، أو مراكمته مع مواعيد أخرى

أحياناً نوع من العجلة في اإلجابة السريعة على بعض األسئلة دون كما يظهر 

  . االستيضاح الدقيق عنها

لتي يرفض المسؤول اإلجابة عنها، وأحياناً يعبأ نصف االستمارة وتهمل األسئلة ا

  .معوضاً عن ذلك بارفاقها النظام األساسي للجمعية وشرح أولي عن المشروع

ويجدر هنا ذكر الحذر في إعطاء المعلومة وبالتالي الخوف من تسربها إلى جمعية 

  .أخرى منافسة في مجال صياغة المشروع أو تأمين تمويله

ياناً إذ تكون رئيسة الجمعية هي نفسها مديرة ويضاف إلى ذلك التطابق اإلداري أح

  .المشروع، فيختلط تقييم المشروع بالفكرة اإليجابية التي يجدر تسويقها عن الجمعية

إن هذه الصعوبات تؤشر إلى مفهوم أولي وضيق في مجال العمل االجتماعي، 

لتآزر في يؤمن ضمنياً بالتسابق والتنافس واالستئثار، بدل االعتماد على التحالف وا

  .رؤية شاملة للمنفعة الوطنية العامة

المسؤول يستحضرها في األجوبة على االستمارة، إن أغلب المعلومات الواردة  -

أحياناً من ذاكرته، دون العودة إلى وثائق المشروع، وبعضها يكون موثقاً والبعض 

 .اآلخر يكون شفهياً على ذمة الراوي

وال ويل، مع ان االستمارة لم تطلب رقماً تحاول بعض الجمعيات التكتم على التم -

نوعية المؤسسة الممولة، وتطابق الهدف طلبت تحديد اسم مصدر التمويل بل 

وفي هذه النقطة بالذات يصعب الحصول على . والتمويل مع اإلنجازات النهائية

 .جواب دقيق أو على استنتاج موضوعي

ناً عند جمعية واحدة بالنسبة تختلف مفاهيم ومؤشرات التقييم عند الجمعيات وأحيا -

لمشروعين مختلفين، مما يؤثر على فهم السؤال المطروح وعلى دقة اإلجابة، 

 .وبالتالي على حسن االستنتاج
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التعبير إن المعرفة الوثيقة للبيئة االجتماعية وللمعاني المتنوعة التي قد يحملها  -

ام أو طلب معلومة، الواحد والرصد المسبق لردود األفعال حيال سؤال أو استفه

يسهم كثيراً في تبديد بعض التساؤالت وفي محاولة الوصول إلى المحتوى الحقيقي 

مع الحدس واالنتباه لما إن تقنية السؤال في مجتمعاتنا يجب أن تترافق . لإلجابة

 .وراء منحنيات كل جواب قد يبدو حيادياً أو تقليدياً

  

 خلفية مختصرة عن أوضاع المرأة في لبنان  -2

  نبذة عن الدولة: 2-1
نحاول في هذه النبذة السريعة التعريف بالجمهورية اللبنانية من النواحي الجغرافية  -

جتماعية واالقتصادية والسياسية وصوالً إلى البيئة االجتماعية والديمغرافية واال

 .العامة التي تحتضن النساء وتسهم في إنتاج أوضاعهن أو في معالجتها

، 2 كلم10452لطرف الجنوبي الغربي من قارة آسيا، تبلغ مساحته لبنان بلد يقع في ا -

يحده شماالً وشرقاً سوريا، وجنوباً فلسطين، ويحتل غرباً موقعاً فريداً على الحوض 

 .الشرقي للبحر المتوسط

هذا الموقع الجغرافي كان له أكبر األثر في تشكيل موارده الطبيعية ونظمه 

السياسية التي عبرت تاريخه، كما في اعتباره االقتصادية، وفي تكون الظروف 

مركز الثقل في الحركة التجارية، والتنمية الثقافية والتطور االجتماعي، والتفاعل 

  .الحضاري بين الشرق والغرب، بحيث لقّب ببوابة الغرب إلى الشرق

: ةمناخ لبنان معتدل يتميز بفصوله األربعة، ويقسم مناخياً إلى ثالث مناطق رئيسيي

  .وجبلية وداخليةساحلية 

عاصمة لبنان بيروت يسكنها حوالي مليون ونصف نسمة تقريباً وتتمركز فيها أهم 

  .مؤسسات الدولة، وتمثّل عقدة مواصالت رئيسية في لبنان

وتعتبر الكثافة السكانية في لبنان مرتفعة، والمساحة المشغولة بالسكان مكتظة بشرياً، 

عوامل اقتصادية وسياسية ونفسية هو الذي يدفع العديد ولعل هذا العامل إلى جانب 

  .من اللبنانيين إلى التوجه لدنيا االغتراب

ال يزال تأثيرها يتردد في فالداخلية التي دامت حوالي عشرين عاماً، أما الحرب 

وتفاوت في نمو المجتمع اللبناني، من خالل تخلّف في الخدمات األساسية للمواطن، 
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ق، وزحف الفقر على الفئات المتوسطة، وتنامي البطالة، وتكرار العاصمة والمناط

  .رجع العنف نفسياً واجتماعياً، وتقليدية النظام السياسي

  

  مدخل عن أوضاع المرأة داخل الدولة في المجال االجتماعي: 2-2

يقدر عدد السكان في لبنان، حسب الدراسة الوطنية لألحوال المعيشية لألسر 

  . نسمة3,755,035لي ، بحوا2004-2006

   :نسبة اإلناث ومعدل الخصوبة

من مجموع % 50,2تشكّل االناث نصف المجتمع اللبناني إذ بلغت نسبتهن 

ولد للمرأة الواحدة وهو أدنى رقم في  1,7ويقدر حالياً معدل الخصوبة بحوالي . السكان

  . أوالد3,4جبل لبنان وبيروت وأعاله في الشمال 

بة بالمستوى التعليمي للمرأة فينخفض األول كلما ارتفع مستوى الخصوويتأثّر 

 لدى المرأة الحاصلة على تعليم ثانوي أو 1,4 عند المرأة األمية ينخفض إلى 3,2 الثاني

وقد شهدت زواجية اإلناث تغيرات ملحوظة في خالل الربع األخير من القرن . أكثر

عمر المرأة عند الزواج، والذي وتجلّت نتيجة هذه العوامل في ارتفاع متوسط . الماضي

 سنة للذكور بحسب نتائج المسح اللبناني لصحة األسرة 32,8 سنة مقابل 28,8قُدر 

وانعكس التحول الديموغرافي على البنية العمرية للسكان، فتدنّت نسبياً نسبة ). 2004(

ن  في المئة وارتفعت نسبياً نسبة كبار الس27,2إلى )  سنة14 –صفر (صغار السن 

وتحتّل نسبة اإلناث في اعمار . 2004 بالمئة في العام 5,7إلى )  سنة وأكثر65(

  . في المئة55اإلنجاب أهمية خاصة إذ بلغت 

  

   :الزواجو الوضع األسري

.  ترتبط األسرة ارتباطاً وثيقاً بمعتقدات البلد وأديانه وتقاليده وتاريخه وأعرافه:الزواج

ة طائفة دينية ومذهباً، تشكّل مرجعاً أساسياً وتتعايش على أرض لبنان ثماني عشر

بالنسبة إلى جميع سكانه في ميدان األحوال الشخصية، مما يضع نساء لبنان في حال من 

ولكن نسبة الزواج . عدم المساواة القانونية في الزواج والطالق والحضانة والتوريث

ن حصلن تعليماً ثانوياً ترتفع عند من حصلن تعليماً ابتدائياً ومتوسطاً وتنخفض بين م

  .وما فوق وتتدنى لدى كل الفئات العمرية
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 سنة، 39-35إلى أعلى مستوياتها في فئتي العمر فتصل نسبة الطالق أما   

  . وتبدأ بالتدني بعد ذلك44-40و

  

  توزع اإلناث اللواتي سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي

  )بالنسبة المئوية(

  

  المستوى التعليمي
  العمريةالفئة 

  المجموع  ثانوي وما فوق ابتدائي ومتوسط  أمية

19-15  -  76,7  23,3  100  

24-20  0,9  32  67,1  100  

29-25  4,2  52,4  43,4  100 

34-30  4,6  48,2  47,2  100 

39-35  6,1  51,6  42,3  100 

44-40  9,4  57,5  33,1  100 

49-45  17,9  52,6  29,5  100 

 100  39,1  53,8  7,1  اإلجمالي

  

تأمين احتياجاتها  يترتّب على صاحب القيادة في األسرة مسؤولية :القيادة األسرية

ولما كانت سلطة األمر والنهي والتوجيه تُعطى من حيث المبدأ . االقتصادية واالجتماعية

لمن يسهم في تأمين أكبر نسبة من دخل العائلة اإلنتاجي والنقدي، لذا كان الزوج تقليدياً 

غير أن المرأة اليوم أصبحت تشاركه المسؤولية . هو صاحب السلطة والنفوذ في أسرته

وتبين أغلب الدراسات أن دور المرأة القيادي . في تدبير أمور األسرة وحّل مشاكلها

ازداد واتسع في تدبير أمور عائلتها وفي أخذ رأيها وعلو شأنها ومكانتها في األسرة، 

لما يسمى بالرئاسة  كما ظهرت بدايات. ان منتج وكطاقة خالّقةواصبح ينظر إليها كإنس

المشتركة، ولعّل للترمل وهجرة الذكور أيضاً دور في تشجيع تلك القيادة، إذ بلغت نسبة 

  . من المجموع% 82األرامل اللواتي يرأسن أسرهن 

ي الريف، وإصدار القرارات النهائية فاألوامر وإذا كانت سلطة الرجل بارزة في توجيه 

وكثيرات هن الريفيات اللواتي . تسهم بقدر كبير في اإلنتاج الزراعيفإن المرأة الريفية 
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يقمن مقام أزواجهن في حال وفاتهم بحيث تصبح مسؤوليتهن تامة عن األسرة، مما 

من النساء اللواتي يمارسن قيادة % 33وتبين اإلحصاءات أن . يسهم في رفع مركزهن

مناطق الريفية يعملن في الزراعة، وقد ارتفعت نسبة قيادة المرأة األسرة في بعض ال

  .1987-1970 بين عامي 10,95 إلى 6,55ألسرتها في الريف عموماً من 

  

 تُقبل المرأة على التخلّص من التقاليد والعادات المختلفة الرافضة لتطبيق :تنظيم األسرة

فظة على مستوى معيشي الئق، مبدأ تنظيم األسرة، ويعود ذلك إلى الرغبة في المحا

وإلى فاعلية األثر التعليمي، لتقبل سائر المفاهيم واالتجاهات الوظيفية واالجتماعية 

وينخفض هذا اإلقبال عموماً في المناطق الريفية عنه في المناطق . المختلفة المرافقة له

بة استخدام وتبين الدراسات اإلحصائية لعدد من المناطق الريفية تزايد نس. الحضرية

، كما 2003عام % 64، و2002عام % 60وسائل تنظيم األسرة، إذ بلغت هذه النسبة 

تشير المعطيات اإلحصائية إلى انخفاض متوسط عدد أفراد األسرة اللبنانية عموماً من 

، ويتفاوت هذا المتوسط 2001 عام 4,6، وإلى 1997 عام 4,8 إلى 1970 عام 5,3

 3,9روتية هي األصغر حجماً إذ يبلغ متوسط عدد أفرادها فاألسرة البي: حسب المناطق

ويعزى . 6,2، وفي المناطق الحدودية المحررة 5,1أشخاص بينما هو في لبنان الشمالي 

  .االرتفاع في هذه األخيرة إلى أن أغلب هذه المناطق ريفية

ائج مسح  لكل مئة ألف والدة حية بحسب نت88,38ويقدر معدل وفيات األمهات بحوالي 

، علماً أن هذه النتيجة مبنية على معطيات متراكمة تعود إلى )2004(صحة األسرة 

اإلثنتي عشرة سنة الماضية على المسح وعلى الحاالت المرصودة، وبالتالي يتعين 

 لكل مئة ألف والدة بحلول العام 20ويتوقّع تخفيض هذا المعدل إلى . التعامل معها بحذر

  . اإلنمائية لأللفية تبعاً لألهداف2015
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  بعض المؤشرات المتعلّقة بالصحة اإلنجابية

  )2000(معدل وفيات الرضع 

  )أللف والدة حية(

  للجنسين معاً 

  الذكور

  اإلناث

27  
30  
24  

  )2000(معدل وفيات األطفال 

  )أللف والدة حية(

  للجنسين معاً 

  الذكور

  اإلناث

35  
40  
30  

  )1992(معدل وفيات األمهات 

  )ة ألف والدة حيةلمئ(

88,38  

  )2000(نسبة استخدام وسائل منع الحمل 

  )لكل مئة امرأة متزوجة(

63   

في (نسبة الوالدات التي تلقت فيها األم رعاية صحية خالل فترة الحمل 

   2004-2000) المئة

96  

  ) في المئة(نسبة الوالدات التي تتم على أيدي طاقم صحي مؤهل 

2000-2004  

100  

  )في المئة(والدات التي تلقت بعدها األم رعاية صحية نسبة ال

2000-20004  

52  

 جامعة الدول العربية، وزارة الشؤون االجتماعية، إدارة اإلحصاء المركزي، المسح اللبناني -1 :المصادر

  .2005لصحة األسرة، التقرير األولي، 

  .2000  إدارة اإلحصاء المركزي، اليونيسف، وضع األطفال في لبنان، -2

  

 يتّسم لبنان بعدم شمول أنظمة التأمين لجميع أفراده إذ لم تتجاوز :أنظمة التأمين الصحي

 في المائة بحسب النتائج األولية للدراسة الوطنية لألحوال 44نسبة المشمولين بها 

  .وتتفاوت هذه ا لنسبة كثيراً بحسب المناطق. 2004المعيشية لألسر عام 

في الصحة للجميع، علماً بأن نسبة النساء اللواتي استفدن لحق وهذا ما يشكّل نقصاً في ا

  . للرجال% 45مقابل % 47 بلغت 1999من التغطية عام 

 60وبين الفئات األنثوية المحرومة من التغطية الصحية، نجد أن الفئة العمرية ما فوق 

ن أكثر  علما أن اإلناث ه1997عام % 37,4سنة هي األكثر حرماناً، إذ بلغت نسبتها 

  ).على التوالي% 32,2مقابل % 38,2(إصابة باألمراض المزمنة من الذكور 
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، بلغت 1992ففي العام . ويسجل عدم تكافؤ مناطقي في نسبة التغطية الصحية للنساء

  ).األدنى(في البقاع % 36,4و) األعلى(في بيروت % 53,1هذه النسبة 

  

  ن اإلقامةتوزع المستفيدين من تأمين صحي حسب الجنس ومكا

  )بالنسبة المئوية المثقلة(

  
  ذكور  إناث

غير   مؤمن  مكان اإلقامة

  مؤمن

إستمارة الصحة 

  غير منجزة

مجموع 

  اإلناث

غير   مؤمن

  مؤمن

إستمارة الصحة 

  غير منجزة

مجموع 

  الذكور

  100  2,0  47,0  51,0  100  1,2  43,8  55,0  بيروت

ضواحي 

  بيروت

50,0  48,8  1,3  100  48,0  48,8  3,2  100  

جبل لبنان ما 

  عدا الضواحي

52,2  46,9  0,9  100  51,0  46,0  3,0  100  

  100  3,1  57,0  39,9  100  0,7  57,5  41,7  لبنان الشمالي

  100  4,4  45,6  50,0  100  0,8  46,5  52,7  لبنان الجنوبي

  100  2,7  60,2  37,1  100  0,3  62,3  37,3  النبطية

  100  1,1  62,2  36,3  100  0,1  63,4  36,5  البقاع

  100  2,8  52,2  44,9  100  0,8  52,3  46,9  مجموع لبنان

 – 1999 الدراسة الوطنية حول إنفاق األسر واستهالك الخدمات الصحية –وزارة الصحة : رالمصد

  . بيروت2001 تشرين األول –المجلد الثاني 

  

على التعليم  يزداد اإلقتناع بأهمية تعليم المرأة في المجتمع اللبناني، وتُقبل النساء :التعليم

بنسب كبيرة تفوق نسبة إقبالهن على التعليم المهني والتقني، إذ العام والجامعي والعالي 

 41,35 تبلغ 2004-2003أن نسبة اإلناث المسجالت في التعليم المهني والتقني عام 

ولم يعد التعليم يمثّل %. 49,6من مجموع الطالب، بينما تبلغ نسبتهن في التعليم العام 

 إمكانية الحصول على وظيفة لهن يعتبرن أنه يتيح لهن ترقياً إجتماعياً فحسب، بل صرن

وتجدر اإلشارة أن اختيارهن للتخصص في التعليم الجامعي والعاليم . إقتصادية ذات شأن

يتم أحياناً دون ربطه بواقع سوق العمل واحتياجاته، مما يساهم بارتفاع نسبة البطالة 

  .لديهن
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الجندرية على المستوى ت التعليم األساسي في لبنان تراجعاً في الفجوة تبين مؤشرا

غير أن معدالت االلتحاق . الوطني، حيث أن تعليم اإلناث ال يصطدم بمعوقات فعلية

فتشهد المناطق األكثر فقراً واألكثر ). األقضية والمحافظات(تتفاوت بحسب المناطق 

على  في المدارس، المجانية وغير المجانية منها طرفية قصوراً نسبياً في التحاق الفتيات

  .من مجمل الهيئة التعليمية% 70وتشكّل اإلناث أكثر من . وجه الخصوص

  

  :االلتحاق بحسب المراحل

  
  %  السنة الدراسية

لإلناث في 

  مرحلة الروضة

%  

لإلناث في المرحلة 

  األساسية

%  

لإلناث في المرحلة 

  المتوسطة

%  

لإلناث في 

  نويةالمرحلة الثا

1995/1996  48  48,1  52,6  53,3  

1996/1997  48,1  49  52,4  54,3  

1997/1998  48,1  48  52,4  54,8  

1998/1999  48,5  48,0  52,3  55,5  

1999/2000  48,3  47,9  51,8  55,3  

2000/2001  48,3  49,5  53  51,8  

2004/2005  48,3  48,3  52,8  55,8  

  .2005حصاء األولي المركز التربوي للبحوث واإلنماء اإل: المصدر

  

  توزع المدارس حسب جنس التالميذ في قطاعات التعليم العام

  
  مختلطة  لإلناث فقط  للذكور فقط  قطاع التعليم

  %88,2  %4,4  %7,4  الرسمي

  %98,6  %1,1  %0,3  الخاص المجاني

  %98,7  %0,8  %0,5  الخاص غير المجاني

  %95,1  %2,1  %2,7  المجموع

، وزارة 2004-2003 للبحوث واإلنماء، النشرة اإلحصائية للعام الدراسي المركز التربوي: المصدر

  .التربية
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تشكّل اإلناث، بحسب إحصاءات المركز التربوي للبحوث  :التعليم التقني والمهني

-2003من مجموع طالب التعليم التقني والمهني في العام % 41,3واإلنماء، ما نسبته 

2004.  

  

  ع الشهادة في التعليم المهني والتقنيتوزع نسبة اإلناث حسب نو
الكفاءة   القطاع

  المهنية

التكميلية 

  المهنية

الثانوية 

  المهنية

البكالوريا 

  الفنية

االمتياز 

  الفني

اإلجازة 

  الفنية

اإلجازة 

التعليمية 

  الفنية

 المجموع

 :الرسمي

  العدد

  *النسبة

  
35  
11,5%  

  
451  
24,1%  

  
24  
2,5%  

  
7905  

44%  

  
4439  

46,9%  

  
630  

30%  

  
21  
26%  

  
13505  

41,3%  

  :الخاص

  العدد

  **النسبة

  
31  
3,2%  

  
1146  

33,2%  

  

  

  
9719  

42,7%  

  
4627  

45,3%  

  
69  
37,2%  

  

  

  
15592  

41,4%  

، وزارة 2004-2003المركز التربوي للبحوث واإلنماء، النشرة اإلحصائية للعام الدراسي : المصدر

  . التربية

  .شهادةالنسبة إلى مجموع العام للطالب في كل * 

  

 سنة كمرحلة أولى 12 إقرار قانون إلزامية التعليم حتى عمر 1998تم في العام  :األمية

ولكن، لم يتم ربط هذا القانون بمجانية التعليم كما لم .  سنة كمرحلة ثانية15وحتى عمر 

خطوات عديدة " خطة التعليم للجميع"وقد تضمنت . توضع أية إجراءات ضابطة لتنفيذه

، تتعلّق بمجاالت الطفولة المبكرة والتعليم األساسي 2015جازها حتى العام ينبغي إن

وال تشير الخطة المذكورة إلى . واألطفال والشباب خارج المدرسة وتعليم الكبار

  .إجراءات خاصة متعلّقة باإلناث تحديداً

وبحسب ). لدى الذكور% 9,2مقابل % (17,8ترتفع نسبة األمية لدى اإلناث لتبلغ 

، تتوزع هذه النسبة بين الجنسين بحسب الفئات العمرية على 1997اءات عام إحص

  :الوجه اآلتي
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  توزع نسبة األمية حسب الجنس والفئات العمرية

  

  ذكور  إناث  الفئة العمرية

15-19  2,3%  2,4%  

20-24  3,9%  2,7%  

50-59  36,4%  12,2%  
در اإلحصاءات هو دراسة األوضاع المعيشية خطة التعليم للجميع، مع اإلشارة إلى أن مص: المصدر

  .1997لألسر عام 

  

 في الوقت الذي يتميز نشاط سوق العمل لدى الرجل بالحصة الكبرى :سوق العمل

من مجموع العاملين الذكور، يبرز % 12,6لقطاع البيع حيث تصل نسبة العاملين إلى 

من مجموع اإلناث % 62(عمل المرأة اللبنانية في ثالث قطاعات أساسية هي التعليم 

  %).13,3(وقطاع البيع %) 15,3(والمكاتب ) العامالت

إن الحصة الكبرى تعود إلى قطاع الخدمات، ال سيما وأن المرأة في لبنان تتجه إلى 

أما من جهة التوزع حسب الوظائفن . القطاع المصرفي والتعليمي والصحي والسياحي

ومن ناحية فارق األجور، فإن . لمراكز اإلدارية العليافإن المرأة اللبنانية قلّما تصل إلى ا

 تدّل على أن األجور التي تتقاضاها النساء في القطاع غير 2000بيانات تعود لعام 

عن تلك التي يتقاضاها الرجال في الوظائف التي % 20إلى % 14الحكومي تقّل بمعدل 

  .قد تدنّى حالياًال تتطلب مهارات علمية متقدمة، وربما يكون هذا الفارق 

من مجموع % 28,3أما في موضوع البطالة، فتظهر اإلحصاءات أن النساء يشكّلن 

وهذه النسبة المنخفضة مردها األساسي أن المرأة تجد صعوبة في . العاطلين عن العمل

المواءمة بين مسؤولياتها األسرية ودورها كناشطة إقتصادية، األمر الذي غالباً ما يثني 

  .ن النساء عن السعي للعمل خارج المنزلكثيراً م
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   2001توزع العمالة اللبنانية، الذكورية واألنثوية، حسب أنواع المهن في العام 

  )بالنسبة المئوية(
النسبة من (ذكور   المهنة

  )مجموع الرجال

النسبة من (إناث 

  )مجموع اإلناث

نسبة اإلناث إلى 

  الذكور

  1,1  0,2  5,1  القوات المسلحة

  2,1  ...  0,2  ادرات العلياالك

  18,7  1,1  1,4  مدراء الشركات

  4,3  0,6  3,6  فئة المديرين في الشركات

  12,2  1,2  2,5  اخصائيو العلوم

  43,1  3,1  1,2  اخصائيو الصحة

  66,5  17,4  2,5  المتخصصون في التعليم

  38  3,1  1,4  اخصائيو العلوم األخرى

  9,3  0,5  1,5  المهن الوسيطة في العلوم التقنية

  70,9  2,6  0,3  المهن الوسيطة في الصحة

  79,8  7,4  0,5  المهن الوسيطة في التعليم

  30,6  6,8  4,4  المهن الوسيطة األخرى

  51,5  15,3  4,1  موظفو المكاتب

  47,2  3,2  1,0  الموظفون اإلداريون اآلخرون

  21,4  7,3  7,7  خدمات األشخاص

  23,3  13,3  12,6  العاملون في البيع والترويج

  10,1  2,1  5,3  مزارعون وعمال مهرة

  ...    8,4  عمال البناء والمقالع

  ...    9,4  العاملون في المعادن والصلب

  11,4  0,4  0,8  الحرفيون والعاملون في المطابع

  18,0  4,3  5,6  الحرفيون اآلخرون

  3,2  0,1  1,0  سائقو اآلالت الثابتة

  31,8  4,5  2,7  سائقو اآلالت المتحركة

      8,7  لسياراتسائقو ا

  19,9  3,9  4,5  العمال غير المهرة في الخدمات

  15,9  1,3  2,0  العاملون في الزراعة

  2,3  0,1  1,6  العاملون في البناء واألشغال العامة

  %22,2  %100  %100  المجموع
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 لبنان جمهورية ديمقراطية ولكن لم يسبق أن تبوأت امرأة حتى اآلن :النظام السياسي

التشريعية في لبنان السلطة ية أو مجلس النواب أو مجلس الوزراء يتولى رئاسة الجمهور

.  نائباً ينتمون بالتساوي إلى الطوائف اإلسالمية والمسيحية128مجلس للنواب مكون من 

ولكن وصول النساء إلى المجلس ال يزال خجوالً جداً، فليس هناك نظام للكوتا، وال 

يدعو إلى بذل الجهود لتطوير البنية االجتماعية ، مما %3يتعدى مشاركة النساء نسبة 

وتغيير البنى الذهنية التقليدية كي تتوفر مشاركة نسائية أكثر فعالية في العملية 

  . التشريعية

 حين عينت وزيرتان، وال 2004أما في مجلس الوزراء، فكانت النساء غائبة حتى سنة 

هو السائد بالرغم من إمكانات  وزيراً 30تزال نسبة وجود وزيرة أو وزيرتين على 

  .النساء الكبيرة، ومطالبات الجمعيات النسائية المتكررة

  

  2000- 1953جدول بالمرشحات إلى المجلس النيابي 

   
  عدد الفائزات  عدد المنسحبات  عدد المرشحات  الدورة اإلنتخابية

  صفر  1  1  1953
  صفر  1  1  1957
  صفر  صفر  2  1960

  )يةتزك (1  صفر  1  )فرعية (1963
  صفر  1  2  1964

  صفر  صفر  1  )فرعية (1965
  صفر  1  2  1968
  صفر  2  4  1972

  )تعيين (1  -  -  )تعيين (1991
  3  صفر  6  1992

1996  11  1  3  
2000  18  1  3  
  6  صفر  14  2005
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مدخل عن وضعية المشاريع الخاصة بالمرأة في المجال االجتماعي في : 2-3
 لبنان

يات وهيئات ومؤسسات تقوم بمشاريع هادفة ال وجود لمشاريع دون وجود جمع

  .لتطوير أوضاع النساء اجتماعياً

  : في لبنان هيئات أربع هيرسمياًومشاريعها وترعى شؤون المرأة وقضاياها 

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  -أ 

 لجنة المرأة والطفل النيابية  - ب 

 دائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون االجتماعية -ج 

 القتصادي واالجتماعيالمجلس ا  - د 

وتتنوع مهام هذه الهيئات ولكنها تضم في مشاريعها مشاريع خاصة بالمرأة في 

  .المجال االجتماعي

  

 :الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  - أ

يكمن دورها في صوغ االستراتيجيات الوطنية وخطط العمل وقد شاركت في 

 وتقوم 2002ي انضم إليها لبنان سنة األعمال التأسيسية لمنظمة المرأة العربية الت

بمشاريع تنموية في القرى الحدودية خاصة والتي تعاني نساؤها من التهجير والعنف 

كما تقيم ورشات عمل للتعريف بالقروض الصغيرة وتسويق المنتجات . والتهديم

،  الجائرةالحرفية، وتفعيل وظيفة نقاط االرتكاز الجندرية، وتنزيه بعض القوانين

  . سبيل المثالعلى
 
 :لجنة المرأة والطفل النيابية  -  ب

تعمل وفق اآللية التي تحكم عمل اللجان النيابية و 2000تشكّلت نهاية سنة 

عملت على أكثر من قانون، ونذكر منها ما يتعلّق بالقضايا االجتماعية التشريعي، 

صرف القانون الذي قضى بمساواة الموظفة بالموظف في نظام التقاعد والكللنساء 

والقانون الذي قضى بتعديل مواد من قانون الضمان االجتماعي لصالح . والخدمة

  .المرأة
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 :دائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون االجتماعية  - ج

تصوغ وتقر برامج خاصة بالنساء وتشرف على األنشطة الرسمية هي دائرة 

ية المباشرة في كل وقد أنشأت مراكز الخدمات االنمائ. واألهلية المتعلّقة بالمرأة

المناطق اللبنانية، والتي تنفّذ من خاللها مشاريع الخدمات الصحية ومحو األمية، 

  .وعية المراهقات والمراهقينتو

وإذا توقفنا فقط عند مشاريعها ذات الطابع االجتماعي، فإن الدائرة في سعيها إلى 

نا لالعتراف بالعنف مناهضة العنف الجندري، وتفادياً للمقاومة التي يبديها مجتمع

الموجه ضد النساء، فإنها تنفّذ باالشتراك مع هيئات أهلية متخصصة مشروع 

تنمية قدرات العاملين في وهي مناهضة العنف األسري على ثالث مراحل، 

مراكزها، نشر الوعي في المجتمع المحلي حول العنف األسري، تدريب العاملين 

  .من النساءعلى التدخّل المتخصص مع ضحايا العنف 

كتاب "كما أصدرت كتاباً لمساعدة النساء في مشاريعهن التنموية تحت عنوان 

  ".المؤشرات الجندرية لبرامج المشاريع الصغيرة في لبنان
 

 :المجلس االقتصادي واالجتماعي  -  د

وقد شملت .  عضواً منهن ست نساء71 من 1999تألفت الصيغة األولى له سنة 

عد الدراسات والتقارير يؤسسات االجتماعية وهو القطاعات التي تؤلفه كل الم

وقد أنجز . ويشارك بالرأي والمشورة في صياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية

التي أوصت " األزمة االقتصادية واالجتماعية في اطار المعالجة"دراسة بعنوان 

  .بتفعيل دور المرأة في الدورة االنتاجية

  

مية تتميز بايالء أهمية خاصة للتنسيق مع المجتمع ونلحظ أن هذه الهيئات الرس  

ولعلها كانت سباقة في . المدني وإشراكه في رسم تصوراتها وخططها وتنفيذ برامجها

  .تشبيك جمعيات المجتمع المدني المتشابهة المشاريع مع بعضها البعض

  

  :الهيئات العاملة في القطاع غير الحكومي

والجمعيات .  الجمعيات دون إذن مسبق من الدولةيتمتع اللبنانيون بحرية إنشاء  

  ..كثر حاجةوليس دوماً األالنسائية تتمركز غالباً في المناطق السكانية األكثر كثافة 
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  : أنماط للمنظمات العاملة في سبيل المرأةخمسةونجد 

  :الهيئات ذات الطابع التحالفي: األولى

 لتكوين جبهة ضاغطة من أجل 2002 التي انطلقت سنة الشبكة النسائية اللبنانية  -أ 

وهي تضم إحدى عشرة منظمة، وضعت . إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة

. استراتيجيات عمل على المستويات الثقافية واالجتماعية والقانونية والسياسية

 . ودايوعملت على تنقية التشريع ورفع التحفظات عن الس

 التمييز الجندري في قانون العقوبات كما وضعت برنامجاً مرحلياً يتمثّل بإلغاء

  .لجرائم الشرف واالغتصاب والزنى

وتقوم لجنة من القانونيين ومن نقابة المحامين ومنظمة العفو الدولية ومؤسسات 

 .نسائية عديدة برصد المشاريع الملّحة واإلعداد لحمالتها

 :اللقاء الوطني من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  - ب 

 جمعية ناشطة وقد اثمر عمله تعديالً 62 ويضم حوالي 1999أسس في ت

لقانون العمل وقانون الضمان االجتماعي ونشر ثقافة حقوق المرأة وحقوق 

  .اإلنسان

 :المجلس النسائي اللبناني -ج

 جمعية نسائية على أن تنوعه يفرض على نشاطاته 140وهو يضم أكثر من 

المتعددة اإلنتماءات المناطقية والطائفية، ياته قيوداً تتطلّب التوافق بين جمع

وهو مساحة وطنية واسعة للعمل المشترك وينصرف أكثر من ثلث جمعياته 

  .مكانات النساءإلتنمية التوعية والإلى العمل االجتماعي في سبيل 
 

  :لعنف ضد النساءلالمنظمات غير الحكومية المناهضة : الثانية

 :التجمع النسائي الديمقراطي  - أ

يهدف إلى بثّ ثقافة . ومرجعيته األساسية هي المعاهدات والمواثيق الدولية

وخط ساخن " مراكز استماع"لعنف األسري وتوفير االمساواة الجندرية ومناهضة 

  .وتشجيع النساء كمرشحات ومقترعات من منظور جندري
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 :الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة  -  ب

لى التي تخصصت بمعالجة حاالت العنف الذي وهي الجمعية اللبنانية األو

  . تتعرض له النساء

هي عضو في المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء، وتتمتع 

بكادر تقني ثابت ومتخصص تعد من أهم المرجعيات العملية والمهنية في هذا 

  :المجال وتطور عملها على محاور أربعة

اء على مدار الساعة ومساندتهن في استقبال ضحايا العنف من النس •

 .مركزي بيروت وطرابلس لالستماع واالرشاد األسري والنفسي والقانوني

إقامة نشاطات إعالمية تهدف إلى نشر ثقافة مناهضة للعنف ودعم  •

 .دراسات حول العنف ضد المرأة

 .رجال الدركوالمحامين وتدريب العاملين مع ضحايا العنف مثل األطباء  •
 

 لجان المرأة في األحزاب والنقابات والهيئات اللبنانية والمنظمات غير :الثالثة
  :الحكومية

من المنتسبين إلى النقابات، وهذا % 2من القوى العاملة و% 25تشكّل النساء   

يسمح بالرغم من أن الموقع النقابي أما في األحزاب فدورها هامشي، . رقم قليل

 تعاني منها المرأة العاملة التي لم تطرح حتى بالتطرق إلى المشاكل االجتماعية التي

  .اآلن من منظور جندري

  

  :المنظمات غير الحكومية ذات المنحى الثقافي، المعلوماتي، االتصالي: الرابعة

 :مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي  -أ 

وتعمل على اإلسهام في التنمية االجتماعية وفي العمل على نشر الوعي حول قضايا 

االقصاء، والسعي إلى بناء قدرات منظمات وع االجتماعي والتنمية والفقر النو

المجتمع والعاملين فيها في السنوات األربع الماضية ثم تنفيذ ثمانية مشاريع حول 

وتعمل اآلن على مشروعين هما التواصل في معلومات الجندر النوع االجتماعي 

سات حول الفقر والتنمية في والتنمية في المشرق والمغرب والتواصل مع المؤس

  .لبنان
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 :تجمع الباحثات اللبنانيات  - ب 

حاول ادماج الدراسات النسائية كما يويقوم بأبحاث تأسس في اوائل التسعينات 

  .والنوع االجتماعي في مناهج الجامعة اللبنانية وأبحاث طالبها

 :معهد دراسات المرأة في العالم العربي -ج 

هام في تحسين نوعية حياة النساء واألطفال في  وهو يحاول االس1973تأسس سنة 

مشروع "العالم العربي من خالل أنشطة توثيقية وثقافية وإصدار حقيبة تضم 

وهو منهاج تربوي غير رسمي للنساء اللواتي تلن قسطاً قليالً " يةالمهارات األساس

  .من العام في اطار مشاريع تنموية

  

  :المجموعات غير الرسمية: الخامسة

ها تيار المجتمع المدني، وتيار العلمانية الشاملة وهي تتميز بأنها مجموعات ومن  

شبابية تعمل على مواضيع المواطنية والجندر والعنف من خالل مواقع على االنترنت 

وتعتبر مجال منجية جديدة وروحية شبابية تخترق الرؤية . وطرق اتصال معاصرة

  .التقليدية للقضايا النسائية االجتماعية

  

 :الجهود الموجهة للمرأة الريفية: السادسة

نتوقف عند البرامج الموجهة للمرأة الريفية خاصة، بسبب االحتياجات الكبيرة 

واإلمكانات الضئيلة التي تعاني منها نساء الريف، وهي تتوزع كالتالي ارتكازاً على 

  :ريرهاقامت به الهيئة الوطنية للمرأة في لبنان ونشرته في تقالرصد الذي 

 برامج اإلدارات الرسمية -

 برامج المنظمات األجنبية -

 برامج القطاع األهلي -

  :البرامج المنفّذة من قبل اإلدارات الرسمية وهي على نوعين

 هو برامج التدخّل التي تعتمدها وزار الشؤون االجتماعية إذ تقوم وزارة الشؤون :األول

 مركزاً للخدمات 63ة الريفية من خالل االجتماعية بتنفيذ برامج رعائية وتمكينية للمرأ

 فرعاً، ويوجد في 124اإلنمائية تابعة لها تتوزع في األقضية، ويتفرع عنها ما يقارب 

 تعاقدت هذه 2004وعام . كل مركز مبدئياً قسم خاص بالشؤون األسرية والمرأة
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 ضمنها  برنامجاً رعائياً تندرج222 جمعية على تنفيذ حوالي 150المراكز مع حوالي 

برامج رعائية للنساء من الضواحي واألرياف في مجاالت الصحة العامة واإلنجابية 

  .والتعليم والتدريب الحرفي

يالحظ أن البرامج التدريبية على المهارات للنساء في المراكز المذكورة ما زال يغلب 

 واليوم، ). رسم على القماش– تطريز – تدبير منزلي –خياطة (عليها الطابع التقليدي 

يتعزز طلب جديد على اختصاصات مهنية معينة أكثر رواجاً في األسواق مثل التزيين 

 التطريز على الثياب –شك الخرز (النسائي والكمبيوتر وبعض المهارات الحرفية الفنية 

وفي ما عدا مركز بعلبك، لم تنجح غالبية المراكز في تسويق المنتجات ). التقليدية

  . شأنها تشكيل مداخيل للمتدرباتالحرفية التي من

  

الثاني هو البرامج المعتمدة في صندوقين للتنمية االجتماعية يرتبطان بمجلس اإلنماء 

  .واالعمار

توجهت إدارة كل من الصندوقين العتماد البلديات واللجان المحلية كشريك محلي   

 77لـ في مجموعات القرى اESFDفي تنفيذ برامج التنمية واإلقراض الصغير 

أو العتماد المنظمات غير الحكومية والجمعيات ) ESFD(المصنّفة في جيوب الفقر 

المتوجهة إلى ) C.D.P(المحلية ومراكز الخدمات اإلنمائية شركاء في تنفيذ تدخالت 

  .الفئات الفقيرة كالمعوقين باإلضافة إلى النساء وربات األسر لتمكينهن من توليد الدخل

ير على صعيد إقرار تجهيز خدمات لألمومة والطفولة أو خدمات كان للمرأة نصيب كب

وقد . الحضانة، باإلضافة إلى تنظيم دورات للتدريب المهني على مهارات مولّدة للدخل

ُأعطيت للجان النسائية أدوار مهمة على صعيد التقرير مع البلدية أو على صعيد متابعة 

  .التثقيفيةالجودة في تنفيذ الخدمات الصحية والتربوية و

  

  البرامج المنفّذة من قبل المنظمات األجنبية والجمعيات اللبنانية على صعيد اإلقراض

من بين الجمعيات اإلقراضية للمشاريع الصغيرة العاملة في لبنان، والتي قُدر 

 جمعيات ال تميز في اإلقراض بين 9 جمعية، هناك 30 بحوالي 2005عددها في العام 

، باإلضافة إلى %20و% 10صة النساء في قروضها ما بين الجنسين، وتراوح ح

وتأتي في طليعة الجمعيات المعتمدة . مؤسستين تقصران قروضهما على النساء الريفيات

التي يزيد المبلغ المرصود لديها عن مليون دوالر جمعيات كاريتاس والقرض الحسن 
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اعية ومؤسسة اإلسكان والمجموعة والمؤسسة اللبنانية للتنمية االقتصادية واالجتم

  .ومطرانية األرمن األورثوذوكس) CHF(التعاوني 

 مشروعاً نُفّذت في مختلف المناطق خالل السنوات العشر األخيرة 65ومن أصل 

بتمويل دولي ودعم تقني وبالتعاون أحياناً مع إدارات الدولة، كان هناك عشر مشروعات 

 مشروعات 6لنساء، باإلضافة إلى تنموية وبرامج إقراضية يمكن أن تستفيد منها ا

  .مخصصة للنساء الريفيات حصراً

  

 جدول بالمشاريع المخصصة للنساء حصراً

  
 معلومات عن المشروعات

  

  

  أسماء المشروعات

  الجهة المانحة أو الواهبة
  كلفة المشروع

  )بماليين الدوالرات(

تطوير برامج إحصائية وطنية 

  للنوع االجتماعي

  0,600  اإلسكوا

برنامج الوطني للصحة ال

  اإلنجابية

وزارة + صندوق األمم المتحدة للسكان 

  الشؤون

__  

بناء مركز لألمومة والصحة في 

  صور

  0,487  اإلتحاد األوروبي

بناء وتجهيز مركز صحي 

  وتوليد لألمهات في مرجعيون

  0,499  اإلتحاد األوروبي

برنامج للقروض الصغيرة 

  للنساء في صور

  0,249  اسبانيا

ادة مرجعيون لطب األطفال عي

  واألمومة

  0,356  بلجيكا

مجموع أكالف المشاريع 

  المخصصة للنساء حصراً

  2,1919  
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  :برامج القطاع األهلي

إذا كان من الصعب إعطاء تقديرات إحصائية ومؤشرات كمية عن حجم ونوعيات 

أنه يمكن أن الخدمات التي توفّرها مئات الجمعيات المحدودة القدرات واألنشطة، إالّ 

نلفت إلى أهمية البرامج واألنشطة الصحية واالجتماعية والتعليمية التي تقوم بها حوالي 

مائة وخمسين من الجمعيات الكبيرة والمتوسطة القدرات البشرية والمهنية وهي ال تشكّل 

ويقوم قسم . من مجموع الجمعيات العاملة في حقل الرعاية االجتماعية% 6,9أكثر من 

ن هذه الجمعيات بتوفير خدمات مشابهة لتلك التي تقوم بها مراكز الخدمات كبير م

إن الخدمات الصحية والتعليمية ومحو . اإلنمائية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية

وتشمل تلك الخدمات الطب النسائي والصحة . األمية تشكّل حوالي ربع خدمات القطاع

ى المهارات الحرفية وعلى إدارة المشروعات اإلنجابية ومحو األمية والتدريب عل

  .الصغيرة

 التنموي للجمعيات األهلية برز في تدريب جماعات –وجدير بالذكر أن الدور التمكيني 

وتتوج ذلك في .  الغذائية–من النساء الريفيات على تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية 

في تأسيسها نساء ذات  جمعية تعاونية شاركت 50تأسيس واحتضان ما يزيد على 

مستويات تعليمية متواضعة وأميات أحياناً، بعد أن ُأعطيت لهن قروض صغيرة 

  .استعملت في تجهيز المشاغل التعاونية

  

   2005 – 1998نشاطات محو األمية في مراكز الخدمات اإلنمائية 

  
   سنوات7المستفيدات خالل   سنوات7المراكز العاملة خالل   المحافظة

  2128   مراكز9 إلى 7من   وضواحيهابيروت 

  349   مراكز3 إلى 2من   جبل لبنان

  614   مراكز7 إلى 4من   النبطية

  409   مراكز4 إلى 1من   الشمال

  825   مراكز8 إلى 3من   البقاع

  298   مراكز3 إلى 1من   الجنوب

  4623  ___  مجموع المستفيدات
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ود الوزارة مع جهود المنظمات أما فيما يتعلّق بنشاطات محو األمية، فتتضافر جه

 إلى 2005-1998األهلية التي يصل إجمالي المستفيدات من دوراتها خالل سنوات 

وبهذا يصبح اجمالي .  جمعية ناشطة12 جمعية بينها 26 مستفيدة في 2861حوالي 

 7484المستفيدات من دورات محو األمية خالل السنوات السبع الماضية ما مجموعه 

  .مستفيدة

 مجال األنشطة الواقعة بين تعليم الكبار واستكمال محو أميتهم، من جهة، وبين وفي

تدريبهم المهني، من جهة أخرى، يمكن تقدير حجم المستفيدات من برامج الجمعيات 

 إمرأة 5000 بحوالي 2004 و 1998األهلية ومراكز الخدمات اإلنمائية بين عامي 

علوماتية والتزيين وعلى مهارات فنية على مهارات الم% 55تدرب منهن ما نسبته 

الخياطة والتطريز (تدربن على المهارات الحرفية التقليدية % 45أخرى حديثة و

منهن في األرياف ومراكز % 63يعيش حوالي ). والسيراميك وتصنيع القش وغيره

  .األقضية

 أخيراً، يتمتّع اللبنانيون بحرية إنشاء الجمعيات دون إذن مسبق من الدولة،  

ولذا تكثر . إلى وزارة الداخلية" علم وخبر"ويكتفي الراغبون في إنشاء جمعية بإرسال 

الجمعيات النسائية، على امتداد المناطق اللبنانية التي تسعى خاصة إلى توفير الخدمات 

وقد تنوعت غايات إنشاء هذه الجمعيات، إنما تبقى غالبيتها في المجاالت . والتنمية

 التقليدية، مع بعض التطور في إيراد بعض الجمعيات ضرورة التنموية والخيرية

وهذه الجمعيات تزداد اآلن عدداً وتطوراً في . مشاركة المرأة في القرار الوطني

كما تلفت النظر اتجاه . مفاهيمها بالرغم السيطرة العددية للمشاريع االجتماعية التقليدية

ستجابة لحاجات المرأة الفرد، المواطنة، ال هذه الجمعيات الجديدة ولو على قلّتها نحو اال

إذ اشتملت أهدافها المعلنة على . لحاجات المرأة في أدوارها االجتماعية التقليدية فحسب

اهتمامات تتعلّق بتمكين المرأة اقتصادياً وعلمياً وثقافياً واجتماعياً، وبرزت مفاهيم 

متجاورةً مع أنشطة ... ، إلخالتدريب والتثقيف والتمكين، ومناهضة العنف ضد المرأة

كذلك، ظهر في تعداد فئاتها المستهدفة المسنّات والمعوقات جنباً . العمل الخيري التقليدي

إلى جنب األطفال والفئات األخرى ذوات االحتياجات الخاصة التي كانت تقليدياً الفئات 

هذا المجال يتمثّل بتبنّي أي أننا نشهد تحوالً، وإن جزئياً، في . األكثر استهدافاً من جهتها

الخطاب التنموي المعاصر والتوجه نحو تبنّي استراتيجياته واعتماد التقنيات ووسائل 

  .االتصال والتنظيم الحديثة في تنفيذها على نحو غير مسبوق
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  توزع أعداد الجمعيات بحسب أهدافها وبحسب موقعها الجغرافي

  
منظمة غير حكومية تهدف،   

ز مكانة المرأة أساساً، إلى تعزي

  )بحسب قانونها األساسي(

منظمة غير حكومية تستهدف 

بحسب قانونها (نساء 

  )األساسي

  )4073أصل ( من 101  )4073من أصل  (61  العدد

  75  45  المنظمات العاملة في العاصمة وجبل لبنان

المنظمات العاملة خارج العاصمة وخارج 

  جبل لبنان

16  61  

، دراسة غير منشورة صادرة عن وزارة الشؤون "اع األهلي في لبنانمسح منظمات القط: "المصدر

  .2002االجتماعية واإلسكوا، بيروت، أيلول 

  

 تحليل الوضع الراهن للمشاريع االجتماعية وفقاً لبنود االستبيان   -ه 

  الخريطة االحصائية للمشاريع: 3-1
 المشاريع  لكلال تشكّل مسحاً شامالًان المشاريع التي وردت في االستبيان، 

 في العمل االجتماعي قد مالمح وتوجهاتاالجتماعية التي تعنى بالنساء، ولكنها ترسم 

، بينما يطرح الواقع الدولية إلى مواضع محددةتوجه المؤسسات التمويلية يؤكدها 

  .حاجات أخرى لم تستطع بعد هذه المشاريع تأمينها أو االنصراف إلى معالجتها

المناطق بيروت و مشروعاً توزع أغلبها في 67اة بلغ عدد المشاريع المحص

والقرى، مع األخذ بعين االعتبار أن المشاريع الكبيرة التي تحظى بالمكاتب المجهزة 

  .والعنصر اإلنساني المتوفر والتمويل المناسب، تقع خاصة في العاصمة

توزعت مجاالت المشاريع على مواضيع عديد تتداخل حدودها مع المشاكل 

ونية واالقتصادية وقضايا العنف والنوع االجتماعي والمواطنية، ونستطيع توزيعها القان

  :بالتواتر كالتالي

  مشروعا21ً: تمكين المرأة الريفية مشاريع  -1

  مشروعا21ً: مشاريع مواجهة العنف والتمييز القانوني -2

  مشاريع4: مشاريع الجندر -3

  مشاريع6: مشاريع الوعي المواطني والسياسي -4

  مشاريع8: الحاالت الخاصةمشاريع  -5
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  مشاريع 7: مشاريع المهن التقليدية -6

  

 :تمكين المرأة الريفيةمشاريع   -1

لقد جمعنا في هذا التصنيف كل المشاريع الموجهة إلى المرأة الريفية والتي تحاول 

  .تحقيق برامجها في القرى أو المناطق البعيدة عن العاصمة

رسمياً  2008، وقد تأسس في بيروت سنة من الطبيعي أن هذا االحصاء ليس شامالً

الذي يستكمل اآلن معلوماته وصياغة "  نوارة–المرصد الوطني للمرأة في الريف "

مقاييسه للتعرف إلى هذا القطاع المتنوع وإلى نوعية نشاط النساء فيه، كما إلى 

  .حاجاتهن

لى المشاريع الموجهة إفيه  خصب تكثر  وهي سهل زراعي:في منطقة البقاع  -أ 

 . النساء

 والمواد الغذائية والحرفية، تعاونية العالق للتصنيع الزراعي تقوم ففي بعلبك

بتدريب النساء حول كيفية تصنيع المواد الغذائية والحرفية ودعم تصريف هذا 

جمعية كما تقوم . 2006 حتى 2000االنتاج من خالل مشروع امتد من سنة 

ارات النساء في األماكن األكثر شعبية، بالتوعية وتنمية مه" المساهمة والعطاء"

وبتعليم اللغة االنكليزية، إلثبات قدرة المرأة على التعلّم ومساعدة أوالدها 

ومدة هذا المشروع ثمانية . التالميذ، وتقوية لغة طالبات الجامعة في المنطقة

  .2009 و 2008أشهر بين سنتي 

مشروعاً مستمراً منذ " مرأة الريفيةالجمعية التعاونية االنتاجية لل" تتابع في الفرزل

، ويهدف إلى إجراء دورات تدريبية لتحضير مؤن بيتية 2009 حتى 1997

وتحسين ظروف عيش النساء باإلسهام في تحسين إنتاجهم بدون مواد حافظة 

" درب الحرير"بمشروع " الجمعية النسائية في الفرزل"كما تقوم . وفي تسويقه

ويهدف إلى المحافظة على التطريز التقليدي ، 2005 حتى 2000الممتد من 

  .واالرتيزانا وتدريب السيدات على تقنيات الخياطة والتطريز وتسويق إنتاجها

بتوجيه النساء وتمكينها وتحسين " جمعيات خدمات المرأة" تقوم في قب الياس

كما تدرب النساء لتكوين كوادر قيادية، . ظروف عيشها وتوفير فرص عمل لها

 على التوعية على المواضيع الصحية والقانونية في مشروع يمتد من وتركّز

  . على مدة خمس سنوات2006
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بمشروع تنمية المرأة الريفية والذي انتهى " الحركة االجتماعية" قامت في نيحا

 بالتدريب على صناعة المأكوالت القروية التراثية بهدف إكساب 2005سنة 

  .السيدة مهارات ومهنة

 مع سبع قرى محيطة بها، بمشروع تنمية المرأة زحلةفي مدينة " تاسكاري"وتهتم 

، الذي يسعى إلى إنشاء مراكز رائدة للتنمية 2009 إلى 2007الريفية من 

كما يهتم هذا المشروع . على البيئة وتأمين فرص االنتاجالريفية والمحافظة 

  .الحياتيةبالمشاركة في دعم عودة المهجرين وتخفيف أثر الحرب على الظروف 
 

 :في شمال لبنان - ب 

الجمعية " حيث تقوم زغرتانتوقف عند نموذجين من المشاريع التنموية في 

 بالتوعية والتدريب على تصنيع 2002بمشروع مستمر من " التعاونية التصنيعية

  . المنتوج الزراعي وادارته وتسويقه لتحسين الوضع االقتصادي واألسري

وذلك منذ بدء " جمعية دون بوسكو للشبيبة"به أما المشروع الثاني الذي تقوم 

وهو مشروع فريد من نوعه في مجال " إعادة تدوير الورق"، فهو 2009سنة 

  .التوعية على القضايا البيئية، والتدريب التقني ثم في تسويق المنتج

 2009 إلى 2006من "  نبع–جمعية عمل تنموي بال حدود " تقوم طرابلسوفي 

في حمالت توعية حول حقوق " مجتمعية لمخيم نهر الباردالتنمية ال"بمشروع 

 امرأة على بناء القدرات الذاتية وتعزيز الثقة 250النساء واألوالد، والعمل مع 

بالنفس التخاذ القرارات، كما تحاول حماية األطفال من التسرب المدرسي، 

 نهر وتقديم المساعدات العينية، وقد ساعدت النساء كثيراً خالل حرب مخيم

  .البارد

 

 :في مناطق الشوف وعاليه والمتن  - ج 

، تحت اسم 2004بمشروع مستمر منذ " جمعية االتحاد النسائي التقدمي"تقوم 

وهو يعنى بالتدريب " مشروع التمكين االقتصادي واإلعالمي للمرأة الريفية"

المهني المعجل بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لالستخدام، فيحاول إعداد كادرات 

نسائية قيادية، وخلق فرص عملية من خالل التدريب على اختصاصات عديدة 

كالحضانة والطبخ وأمانة السر والكومبيوتر، ويقيم المعارض لتمكين المرأة من 
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وأهمية هذا المشروع هو في انتقاله كل سنة إلى مجموعة قرى . بيع منتوجاتها

  .أخرى في مشاريعه التنموية

 2009خالل " جماعة مرتا ومريم"المتن، حيث تقوم  في النقاشونذكر منطقة 

في محاولة مساعدة النساء " تطوير وتمكين المستوى العلمي للنساء"بمشروع 

الجهل الذي يقف حائالً أمام أي القهر وعلى تخطي ذوات األوضاع الخاصة 

  .تنمية، وبالتدريب على الكومبيوتر وببرامج محو األمية

 :في مناطق الجنوب  -د 

توعية أمهات أطفال "على مشروع " عية أرض الطفولة في صيداجم"تعمل 

، من خالل نشر التوعية الصحية والنفسية 2011الذي يمتد حتى سنة " الروضات

لدى األمهات، وتأمين مساحة آمنة للتعبير والحوار، وتنمية المهارات وتكثيف 

  .المشاركة المحلية

جمعية "الل اإلسرائيلي، فتعمل  وهي قرية عانت كثيراً تحت االحتالخيامأما في 

إلى يمتد  وعلى مدى 2008منذ " المونة البلدية"على مشروع " سيدات الخيام

ء ثالث سنوات على التدريب على صناعة المونة البلدية وعلى تسويق إنتاج النسا

الصحية للرعاية جمعية نور "أما . الزراعي وتأمين فرص عمل للنساء

" تدريب النساء على األعمال الحرفية"وم بمشروع فتق" واالجتماعية في الخيام

  . واستمر حتى اليوم97وهو مشروع ابتدأ سنة 

يقوم هذا المشروع بتنمية قدرات النساء على االنتاج والتسويق في مجال 

تصفيف الحلويات وخياطة الثياب والعمل على الكومبيوتر والتدريب على مهنة 

  .الجتماعية والصحية حول األمراض المعدية، كما تقدم التوعية النفسية واالشعر

التي تتميز بصناعة وتمتد مشاريعها إلى عدة قرى مجاورة، ومنها قرية راشيا 

  . الفخار

 حملة لوقاية 2008 خالل سنة أنصارفي قرية " جمعية تنظيم األسرة"وحققت 

  . سيدة500النساء من سرطان الرحم وحمالت توعية صحية شملت حوالي 

الجمعية التعاونية الزراعية والتصنيعية والحرفية لسيدات "، تتابع احاصبيوفي 

مستمر منذ " مشروع تعاونية زراعية تصنيعية وحرفية للسيدات" "حاصبيا

في المشاريع ويعتمد على تنمية مهارات وقدرات متنوعة كالتمكين . 2001

  . الصغيرة، وحماية البيئة وتزيين أماكن األفراح وتنسيق الزهور
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" األشغال اليدوية والحرفية"بمشروع " الجمعية الثقافية االجتماعية ورود"ختص وت

 ويقوم بتنمية المهارات والتدريب واالنتاج إلقامة 2008الذي تحقق سنة 

  .معارض حرفية

  

  :في األقضية والمحافظات عامة - هـ

 2007-2006 سنة جمعية تنظيم األسرة قامت صيداوعلى مستوى قضاء 

في قضاء صيدا وبالتحديد في قريتي " ر قدرات المرأة الريفيةتطوي"بمشروع 

تفاحتا وكوثرية السياد ببناء القدرات النسائية في مجاالت التدبير المنزلي 

  .والتزيين وتدوير المواد والحاسوب مع برامج ترفيهية ورحالت

 2006بين " الهيئة الوطنية لشؤون المرأة"قامت والشمال  الجنوبوعلى مستوى 

وهو ". العمل السلمي نحو األمن واالستقرار: تمكين المرأة"، بمشروع 2009و

مشروع تنقل في مجموعة قرى من كل مناطق لبنان ولكن تركّز عمله خاصة 

في قرى الجنوب لتمكين المرأة في المناطق المتضررة بعد الحرب، بالتعاون مع 

  .البلديات ومراكز الخدمات االنمائية والجمعيات

 المشروع من خالل تدريب ولقاءات وتنمية مهارات وإعداد كوادر وعمل هذا

وتحسين ظروف العيش وحتى تقديم مساعدات عينية، على مواضيع عديدة، 

االنجابية ومشاركة النساء في صنع كالجندر، والمشاركة االقتصادية والصحة 

  .القرار والسالم

 يغطي ثالثين قرية يةوزارة الشؤون االجتماعيجدر التوقف عند مشروع تقوم به 

 2007يستمر هذا المشروع منذ ". سينما آرينا"ويدعى في كل المناطق اللبنانية 

ويحاول من خالل ثقافة سينمائية متنوعة، التوعية على حقوق اإلنسان والمرأة 

والقضايا االجتماعية، والصحة والعنف، وعدم التمييز الطائفي، وعلى إتاحة 

 . اش والحوارمجال واسع للتفاعل والنق

  :استنتاج -و

تتمحور أكثر مشاريع الريف، حول التوعية وتدريب النساء على االنتاج الحرفي 

أو المونة التقليدية، والمطبخ التراثي، ومحاولة تطوير قدراتها نحو آفاق جديدة 

ومعاصرة، مع بعض مشاريع رائدة تسهم في التوعية المواطنية والبيئية والتقنية، 
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البصرية إلخراج المرأة من دائرة تحركها التقليدي وتطوير ذهنها  –والسمعية 

  .وإطالق كل إمكاناتها

  

  : والتمييز القانونيمشاريع مواجهة العنف -2

تسعى تقوم بأغلب هذه المشاريع جمعيات متخصصة، كما تدل عليها اسماؤها،   

 وفي كاملةوهي تعمل على أجندة متإلى تطوير معنى العنف ومالحقة مظاهره المتنوعة، 

بالمساعدة على تعبير المعنّفات عن العنف الواقع عليهن، وعدة مشاريع تعنى بالتوعية 

واإليواء بتقديم المساعدات والتدريب وأماكن اللجوء وبتبديل القوانين الضامنة للعنف، و

بتوعية رجال وبتطوير قدرات العاملين االجتماعيين في هذا المجال ووالدعم االقتصادي 

  .والمحامين، وبتطوير استراتيجيات عمل مع الرجالاألمن 

  

  :في مجال تبديل القوانين  - أ

قانون " على استحداث 2009 و 2007بين " كفى عنف واستغالل"عملت جمعية 

وسعت إلى إيصاله إلى لجان التشريع النيابي ومجلس " خاص يحرم العنف األسري

 وقد جمعية عن مالحقة تحققه،انى هذه اللكنه لم يقر حتى اآلن، ولن تتو. الوزراء

  .توعية ومنشورات وأحاديث تلفزيونية وتدريب وعرائضحضرت له بلقاءات 

 للتوعية على القوانين 2011-2007" برنامج حقوق النساء"كما تعمل كفى على 

  .عامة ونشر ثقافة حقوق النساء وحمالت دفاع لتعديل القوانين المجحفة بحق النساء

 1996المستمر منذ في مشروعها " حقوق المرأة اللبنانيةلجنة "وتلتقي كفى مع 

الذي ترزح تحته المرأة واقعاً وتشريعاً، " تعديل القوانين المجحفة والقضاء على التمييز"

حيال العنف " قانون مدني لألحوال الشخصية"مع الدعوة المتواصلة إلى استحداث 

  .المتعددةة في القوانين الدينية والتمييز الواقعين على المرأ

 حتى 2005منذ " بحملة تعديل لقانون العقوبات" "الشبكة النسائية اللبنانية"وتقوم 

اليوم في سعي اللغاء أو تعديل المواد المجحفة بحق المرأة في قانون العقوبات اللبناني 

من خالل لقاءات في المناطق كافة ودورات تدريبية، وإعداد دراسة قانونية تظهر العنف 

  . على النساء في هذا المجالالقانوني

 على مشروع 1999وباستمرار منذ " الوطني للقضاء على التمييزاللقاء "ويعمل 

عنى بتعديل القوانين المجحفة يو" القضاء على التمييز ضد المرأة في القوانين والممارسة"
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وتبديل الذهنيات بحق المرأة واستحداث قوانين عادلة، ورفع التحفظات عن السيداو، 

من قبل وتعديل قانون الجنسية خاصة بالنسبة لعدم إمكانية إعطاء الجنسية لألوالد 

  .األمهات اللبنانيات المتزوجات من أجنبي

مشروع حقوق "على هذا المطلب في " اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة"وتعمل 

  جمعية في ورش266، وتسعى لتدريب حوالي 2008منذ " المرأة وحقوق الجنسية

  .اللبنانياتتوعية على قانون جنسية أوالد 

  

  :في مجال التوعية والمساندة  -  ب

 في مجال العنف األسري، وتعتبر التوعية والمساندةوتتكاثر وتتعدد جمعيات   

رائدة متمكّنة في هذا المجال من خالل مشاريعها الخاصة " كفى عنف واستغالل"جمعية 

  .أو من خالل تشبيكها مع جمعيات أخرى فاعلة

  

  :عناوين جديدة - ج

آلو "وتخرج بعض عناوين المشاريع عن المألوف المكرر إذ نجد مشروع 

من التحرش الجنسي من خالل رزمة تدريبية، وهو ينحو إلى حماية المراهقات " حياتي

المأمونة والحماية الذاتية، وتطوير أدوات توعية تدريبية حول موضوع ونشر المسلكيات 

كما ينشد هذا المشروع إلى فتح العنف واالعتداء الجنسي والسيدا، الحماية الذاتية من 

الوعي يسعى إلى رفع مستوى " الشاهدة الصامتة"حوار مجتمعي صريح وبنّاء ومشروع 

حول جرائم قتل النساء من خالل إجراء دراسة عن جرائم القتل أمام القضاء اللبناني، 

" نشر الغسيل"أما مشروع . د المرأةومن خالل السعي الستحداث قانون يحرم العنف ض

قضايا العنف األسري من الحيز الخاص إلى  فهو يسعى إلى إخراج 2007المستمر من 

العام وتوعية المجتمع على قضايا العنف الجندري بأسلوب ناشط وحديث كالمعارض 

  .وغيرها

تطوير مقاربات واستراتيجيات العمل مع الرجال لمناهضة "وينحو مشروع 

 إلى ثالث سنوات، إلى تطوير 2009وهو مشروع اقليمي يمتد من " ضد المرأةالعنف 

المقاربات، وتشبيك وتبادل الخبرات وتزويد المنظمات النسائية بأدوات ومهارات العمل 

  . مع الرجال
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 في دعم النساء واألطفال 2005منذ " مركز االستماع واإلرشاد"ويستمر مشروع 

خدمات االجتماعية والنفسية والقانونية، واالستماع إلى ضحايا العنف من خالل تقديم ال

  . ساعة متواصلة24خط ساخن 

وتتنوع لكي تجعل من هذه الجمعية مرجعية في  "جمعية كفى"تتكامل مشاريع 

القانون واألبحاث والتوعية والمساندة والمتابعة الحقيقية لموضوع العنف على كافة 

ديتها يشجع المؤسسات على تكليفها بمشاريع كما أن نجاح مشاريعها وج. المستويات

  .جديدة وتمويلها

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف "تتميز في مجال العنف هيئة أهلية أخرى هي 

وتعمل من بيروت ومن طرابلس في حمالت توعية وتدريب ومساعدة، " ضد المرأة

  .اوتتميز بتنوع مشاريعها وتأكيد أهدافها المحددة وجدية نشاطه

مشاريعها تتوجه إلى القاصرات، إلى المدارس، إلى تطوير مراكز االستماع 

  .واالرشاد وإلى الدعم القانوني واإلنساني واالقتصادي

  :من هذه المشاريع

  " حملة التحرِّش بالقاصرات"

، وهدفت إلى 2008 حتى منتصف 2007 شهراً من بداية 17التي امتدت على 

 المراهقات، ومؤسسات المجتمع المدني، وتمكين رفع مستوى الوعي عند الفتيات

  .الضحايا، وتأهيل المدربين وإنتاج مواد اعالنية هادفة

  "حملة توعية في المدارس والجمعيات حول اإلساءة الجنسية للفتيات القاصرات"

ها أربعون حلقة ، نظّمت خالل2008 و 2007دامت الحملة عشرة أشهر بين 

ام تدريبية للجمعيات والوزارات والشرطة، وأنتجت توعية في المدارس، وخمسة أي

  .  إعالنية مرئيةاًووزعت مواد

  :ة والتدريب والمساعدة معاً، وهماأما المشروعين التاليين، فقد ركّزا على التوعي

  "الدعم االقتصادي لضحايا العنف المنزلي"

 سعى المشروع عدا توعية النساء 2007 و 2006على مدى ستة أشهر بين 

ثقتها بنفسها ل إشكالية العنف وطريقة التعامل معها، إلى تنمية قدرات النساء وتدعيم حو

  .وتمكينها اقتصادياً

  "احداث تغيير في موضوع العنف على المستوى الوطني"
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 هدف إلى تطوير أجهزة 2008 و 2007وهو مشروع دام سنة كاملة بين 

تدريب  إلى مؤسسات متخصصة، الخدمات التابعة لمراكز االستماع واالرشاد للتحول

العاملين االجتماعيين، توفير المساعدة المباشرة اإلنسانية والقانونية وتوزيع أفالم ونشر 

عدا هذه الجمعيات المتخصصة، تقوم جمعيات أخرى متنوعة ، "صدى الصمت: "فصلية

  :األهداف، بتحقيق مشاريع لمناهضة العنف ضد النساء، والمثال على ذلك

للتجمع النسائي " 1995المستمر منذ " ناهضة العنف ضد النساءمشروع م"

من أوائل الجمعيات إلى مساندة النساء المعرضات والتي هدفت " الديمقراطي في الذوق

  .للعنف ودعمهن والتشبيك مع جمعيات أخرى، ومساعدة الضحايا في تعلّم مهنة

  "حملة التوعية على العنف الجندري ومناهضته"

" جمعية اللبنانيات الجامعيات"، تقوم بها 2009سنة ي خالل تجروهي حملة 

وتهدف إلى توعية النساء على العنف الجندري في القانون والعمل والعائلة والمجتمع، 

وتوعية المتعاطين مع المرأة الضحية كرجال األمن والقضاء وإقامة خط ساخن 

  .والمحاماة

وزارة ألسري وآثاره، تقوم به يبقى أن العمل الرسمي الوطني لمواجهة العنف ا

حوالي  التي يبلغ عدد مراكزها التنموية على كل األراضي اللبنانية الشؤون االجتماعية

  :  همامشروعينعدة مشاريع أهمها  مركزاً، وهي تعمل من خاللها على 150

  "تطوير قدرات عاملين اجتماعيين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة"

 على التعريف بالعنف 2008 إلى 2005 سنوات من مدة ثالثالمشروع  عمل

وأشكاله، وبالقوانين واالتفاقيات والمواثيق الدولية، وعلى إكساب العاملين االجتماعيين 

مهارات االعداد والتشبيك، ولذا فقد تعاقدت وتعاونت مع سبع مؤسسات رعائية 

  .فمتخصصة من المجتمع المدني، وأصدرت كتيباً في موضوع مناهضة العن

 "تطوير قدرات العاملين في المراكز االنمائية حول الوقاية من العنف األسري"

 رصد  لتمكين العامالت الميدانيات من تقنيات2003وهو مشروع مستمر منذ 

  .حاالت العنف وتطوير مهارات النساء المعنّفات
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  :استنتاج

صول إلى تتميز مشاريع مناهضة العنف بالميل نحو التخصص والسعي إلى الو  

من الطبيعي أن تتوجه أغلب المشاريع إلى التوعية وإلى التحفيز على . فعالية أكبر

في مجتمع لم يعترف بعد صراحة بوجود هذا العنف المستتر في البيوت، ولكن التعبير 

المنشورات واألبحاث والعالقة المتواصلة مع قانونيين وقانونيات أثمر مشروع قانون 

 أجبرت الجمعيات مؤسسات الدولة على االنكباب عليه تمهيداً بتجريم العنف األسري

  .إلقراره

كما أصبح التعبير عن العنف، وعن إدانته مقبوالً ورائجاً ويستدعي التفكير   

  .واإلدانة من مجتمع لم يكن يعترف أصالً بوجوده

وساعدت وسائل اإلعالم المكتوب والمرئي والمسموع، من خالل جمعيات   

  .ني، على االسهام في التوعية وفي مساندة الضحاياالمجتمع المد

  

  :مشاريع الجندر -3

تبدو مشاريع الجندر من أقل المشاريع التي تستنفر جمعيات الخدمات   

االجتماعية، ربما العتبار هذا الموضوع مشروعاً يرتبط إما باألبحاث أو بالتربية أو 

تتمحور نتائجها في النهاية على الصعيد أبعاد هذه المشاريع إنما بالبرامج اإلدارية، ولكن 

  .االجتماعي مهما تنوعت المقاربات

 وهي الهيئة الرسمية األولى، إلى الهيئة الوطنية لقضايا المرأة اللبنانيةوتسعى   

تأكيد دور مسؤولة االرتباط الجندري في كل إدارات الدولة ومتابعته بالتدريب وبالتدخل 

  .ى الوعي الجندري في كل المؤسساتوبالحصول على إحصاءات تقيس مد

: توجهاتوتتنوع مشاريع العمل الجندري الذي اتخذناها كأمثلة إلى أربعة   

  . تربوية وبحثية وإدارية وصحبة

  "مشروع التمييز في الكتب المدرسية على أساس النوع االجتماعي"

 2009 و2006 بين اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأةوهو مشروع قامت به   

المحتوى الجندري واألدوار الجندرية في الكتب المدرسية وتنمية الروح للتعرف إلى 

  .النقدية وتوعية المعلمين والمعلمات وإصدار النتائج في دراسة بحثية
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  "المرأة والمال"مشروع كتاب 

  وهو كتاب من سلسلة كتب سنوية يعالج2009 سنة تجمع باحثاتالذي أصدره   

  .رؤية جندرية لتعزيز تيار فكري يجدد في الرؤية البحثية لقضايا النساء المواضيع بكل

  "ادماج مفهوم النوع االجتماعي في الخطط والبرامج"مشروع 

 حتى 2008 ويمتد من وزارة الشؤون االجتماعيةوهو مشروع تدريبي تقوم به 

 بالتمكين دقيقة بالنوع االجتماعي وعالقته، ويسعى إلى التدريب الكتساب معرفة 2010

االقتصادي واالجتماعي، والتمرس باكتساب القدرة على تحليل المبادرات التنموية من 

  .منظار جندري

  :مشروع إجازة المرض واألمومة

الصحي غريباً عن الوعي الجندري إذ عمل خالل ستة أشهر ليس هذا المشروع   

توفيق بين العائلة على العلى نص قانون إجازة أمومة وأبوة ايضاً ولمساعدة المرأة 

  .واألمومة والعمل

  

  :إستنتاج

العمل على النوع االجتماعي توجهاً يحتاج أوالً إلى توضيح للمفاهيم في ال يزال   

أذهان النساء والرجال معاً، وإلى مشاريع ممتدة على المستوى الوطني والرسمي، تبدل 

صحية واالقتصادية، في العمليات والمناهج واالدارات وفي المجاالت السياسية وال

يعترف بالمساواة من خالل تنوع القدرات اإلنسانية لصياغة نسق اجتماعي جديد 

  .وتكاملها

  

  :مشاريع الوعي المواطني والسياسي -4

 من خالل المجلس النسائي اللبنانيتقع أغلب هذه المشاريع في مدار اهتمام   

  : هي لهرصد أربعة مشاريع

  :"1الكوتا النسائية "مشروع 

 ويهدف إلى التوعية على حقوق المواطنة 1998وهو مشروع مستمر منذ   

  .والسعي إلى إيجاد حصة نسائية في مواقع القرار السياسي
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  :"2الكوتا النسائية "مشروع 

 من خالل التدريب على مهارات 2000وهو تطوير للمشروع األول في سنة   

 إنتخابي ديمقراطي يؤمن دخول القيادة وإعداد الكوادر ومن خالل وضع مشروع قانون

  .المرأة إلى مؤسسات الحكم

  ":تدريب النساء على وعي حقوقهن والدفاع عنها"مشروع 

 يهدف إلى بناء قيادات 2008وهو مشروع تدريبي خالل ثمانية أشهر من   

  .نسائية في المجال السياسي وغيره

  ":2009مشاركة المرأة في انتخابات "مشروع 

 وهدف إلى تنمية المهارات 2009لى عشرة أشهر خالل وهو مشروع امتد ع  

  .ات لالنتخابات والتنسيق والمساعدةشحالقيادية وتشجيع المر

 خالل اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة الذي تقوم به "التثقيف السياسي"وتابع مشروع 

ل  توعية الشابات والشباب على أهمية مشاركة المرأة السياسية من خال2009سنة 

  .متابعة خمسين امرأة في لقاءات توعية وتمكين

لجمعية االتحاد النسائي  "التمكين السياسي للمرأة والشباب" مشروع 2008ويستمر منذ 

 في التدريب النقابي وتشجيع النساء على الترشّح وتبادل الخبرات مع مؤسسات التقدمي

  .اء سياسياً لتمكين النس"شباب وبلديات"دولية والعمل من خالل برنامج 

  

  :استنتاج

طنية في لبنان تشكو من فعاليتها المحدودة، خاصة في اال تزال مشاريع المو  

عجزها عن إيصال النساء إلى مواقع القرار التي تتحكم بها اعتبارات عائلية وطائفية 

  .ومادية تعجز النساء عن تخطيها

للنساء اللبنانيات وما يثير العجب أن التطور االجتماعي والتعليمي والوظيفي   

يقابله هذا القصور السياسي، ولذا تكتفي الجمعيات بالتوعية والتثقيف والمساندة، دون 

  .إمكانية الوصول إلى تحول في مفهوم السياسة والخدمة العامة واالنضواء المواطني

، التزمت الحكومي بتعزيز دور 2009وفي آخر بيان وزاري في كانون األول   

  .يينات اإلدارية دون أي ذكر لمواقع القرار السياسيالمرأة في التع
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 :مشاريع المهن التقليدية -5

تعتمد هذه المشاريع على التوجه إلى نساء لم يستطعن الحصول على شهادات 

علمية عليا ولذا فهي تنحو إلى تنمية قدرات النساء في مهن خدماتية تقليدية تتقنها النساء 

تطويرها في الخارج، أو تدخل النساء إلى عالم المعلومات داخل بيوتها، أو تعمل على 

  .الحديث لمحو األمية األلكترونية

  : في هذا المجال بعدة مشاريع أذكر منها ثالثةجمعية العناية بالطفل واألمتتميز 

ويسعى إلى تدريب  1995 وهو مشروع مستمر من "مشروع الخياطة الحرفية"

لمساعدات المالية والعينية وتسويق االنتاج والمساعدة النساء على اتقان حرفة وتقديم ا

  .على المشاركة في معارض دولية

 ويهدف إلى التوعية 1980 وهو مستمر من "مشروع تدريب العاملة مع الطفل"

  .على مراحل نمو الطفل والتدريب على تقديم العناية السليمة للولد السليم والولد المعاق

 يهدف إلى 1984 وهو مشروع مستمر من "عدةمشروع تدريب الممرضة المسا"

مساعدة فتيات لم يستطعن إكمال التحصيل الجامعي وتأهيلهن وتدريبهن في مختبرات 

  .المركز للحصول على شهادة تؤمن لهن مجاالت العمل في المؤسسات الصحية

مشروع "التي تعمل في بيروت والجنوب إلى العمل على " مؤسسة عامل"وتسعى 

 إلى 2009 ومشروعها الذي يمتد من "العامالت في القطاع الصحيتحسين ظروف 

تكافؤ الفرص والتدريب المستمر وإقامة  يهدف إلى اإلسهام في تعزيز 2012

  .بروتوكوكل تعامل مع أصحاب المصالح الطبية

تنشئة " في 1975على مشروع مستمر منذ " راهبات الراعي الصالح"وتعمل 

ي المجتمع وتحمل  من حيازة مهنة تخولهن االنخراط فالنساء لتمكين "مهنية للمرأة

  .مسؤولية حياتهن

برنامج بنتا  من خالل المجلس النسائيأما التدريب على الكومبيوتر، فقد قام به 

 خالل ثمانية أشهر، وهدف إلى تطوير برنامج 2008 سنة للتدريب على الكومبيوتر

 ، مع دليل استخدام وتدريب للنساءمحاسبي مصمم لمتطلبات الجمعيات األهلية وتوزيعه

 في سنتي كفىكما قامت به جمعية . من مسؤوالت المجلس إلى كل النساء الراغبات

 الذي حاول "مشروع دعم حقوق المرأة والطفل من خالل المعلوماتية" في 2005-2006
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 تعزيز قدرات المرأة المعرفية، ليس فقط من خالل المعرفة التقنية، بل لما تحمله هذه

  .المعرفة من إمكانات وحقوق

  :استخالص

تكثر المشاريع الصغيرة الخدماتية في المهن التقليدية في العديد من القرى، وما   

النماذج التي أوردناها إال للتأكيد على نوعها وآفاقها، وهي تتقاطع مع ما أوردناه من 

 التنويع واالبتكار في إلىولكن تبدو الحاجة ملحة . المشاريع المتوجهة إلى المرأة الريفية

  .رصد إلمكانات النساء المتنوعة، خاصة في المجاالت الفنية والتراثية

  

  :مشاريع الحاالت الخاصة -6

وزارة لقد رصدنا منها أربعة مشاريع تتعلّق بكبار السن تقوم بتنفيذ ثالثة منها   

  : وهيالشؤون االجتماعية

   "دراسة حول خدمات كبار وكبيرات السن"

، يسعى إلى تحديد الواقع الحالي للمؤسسات التي 2005شروع مستمر من وهو م  

تقوم بتقديم الخدمات لكبار وكبيرات السن، وإلى تحديد مواصفات الخدمات وكيفية 

  .الحصول عليها ورصد العقبات ومواقع النقص

  "أندية نهارية لكبار السن للرجال والنساء"

بير السن عن طريق ادماجه في  ويسعى لفك عزلة ك2003مشروع مستمر منذ   

المجتمع وإشراكه بنشاطات النادي أو بأعمال تطوعية بسيطة أو بتطوير مهاراته 

  .وقدراته واستقالليته

  "الحملة الوطنية حول الوقاية من الكسور لدى كبار وكبيرات السن

 ويسعى إلى تعزيز معرفة الطبيب 2010 إلى 2008هو مشروع يمتد من   

ي مراكز الخدمات التابعة للوزارة وإلى أهمية التوعية والتشخيص والعامل الصحي ف

  .ومهارات العمل ضمن فريق متعدد االختصاصات

  :التجمع النسائي الديمقراطيويندرج في هذا الموضوع مشروع 

  "تمكين النساء الكبيرات في السن من خالل التعليم"

 من القراءة  ويهدف إلى تمكين المرأة2011وهو مشروع يمتد حتى سنة   

والكتابة بهدف معرفة حقوقها والقوانين المجحفة بحقها، وإشراكها في صنع القرار داخل 

  .األسرة
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التمكين االقتصادي " بمشروع وزارة الشؤون االجتماعيةفي مجال آخر تهتم   

  "واالجتماعي للنساء اللواتي يعشن في ظروف عائلية صعبة معرضة لالنحراف والعنف

 ويسعى لتطوير قدرات النساء 2009على أربعة أشهر في سنة يمتد المشروع   

المقيمات في مراكز اإليواء التابعة لجمعية مرتا ومريم التي تأوي النساء في حاالت 

يهدف المشروع إلى تعزيز المهارات وتأكيد الثقة بالنفس وإعادة . الضياع أو الجنوح

  .ادماج النساء في المجتمع

  :، فقد توقفنا عند اثنين منها والشاباتللشبابأما المشاريع المتوجهة   

  "مشروع التدريب المهني للشباب المتعسر"

 ويسعى إلى تحسين ظروف 1995 وهو مستمر منذ الحركة االجتماعيةتقوم به   

والشابات العيش واالنتاج والتدريب على مهن مطلوبة في سوق العمل لحماية الشباب 

  . من االنحراف

  :ووالمشروع الثاني ه

 في بيروت الشبكة النسائية اللبنانية والذي قامت به مشروع التسرب المدرسي للفتيات"

  .2008 إلى 2005وطرابلس من 

يسعى إلى معالجة التسرب المدرسي بالتدريب على المواد التي أدت هو مشروع   

ذ للرسوب، وإيجاد فرص عمل للمتسربين وإعدادهم مهنياً وإشراك األهل في عملية اتخا

  . القرار التربوي

يعنى بالنساء  1993 بمشروع رائد مستمر منذ الحركة االجتماعيةوتتميز   

 وهو يسعى إلى تطوير مهارات السجينات ومتابعتهن السجينات في سجن بربر الخازن

  .بعد خروجهن من السجن

  

  :استخالص

ولة ان المشاريع المرتبطة بهذه المواضيع إنما تقوم بها خاصة مؤسسات الد  

بالتعاون مع جمعيات متخصصة، ونلحظ بأنها ذات توجه جندري في االهتمام المتداخل 

بالنساء والرجال، وهناك عدد قليل جداً من الجمعيات التي تهتم بالمرأة المعافة وبإعادة 

تأهيل النساء التي تتعاطى المخدرات، مع أن العديد من المؤسسات الخيرية والمياتم 

ساء اللواتي تعرضن لالستغالل الجنسي في مهن وخدمات يومية واألديار تأوي الن

  .تقليدية
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  :كل ما يتعلّق بتنفيذ المشاريع: 2-3

  :استمرارية المشروع

 43في نظرة تقيمية لمجموع االستمارات المعتمدة، حصلنا على ما يقارب   

نوات وما ، وأحياناً مستمراً منذ أكثر من عشر س%64,2 مشروعاً مستمراً أو متجدداً

فوق، وهي إما مشاريع مراكز التنمية التابعة لوزارة الشؤون أو مشاريع جمعيات 

  .حازت على ثقة الممول، فتابع تمويلها

وقد تحققت % 31,3أي ما يعادل  مشروعاً 21ونجد ما يقارب نصف عددها أي   

  .وانتهت مرحلة تنفيذها وتمويلها

ولكن ورد استلحاقاً في % 4,5عثرة لم تذكر االستمارات إال ثالثة مشاريع مت  

  .سياق االستمارة، محاوالت انعاش مسارها أو تجديدها

  

  :المدى الزمني للمشروع

 ما ريرتبط المدى الزمني بالمشروع، أساساً بالوصول إلى النتائج النهائية قدال   

ا وإذ. يرتبط بالتمويل المتاح له في فسحة زمنية محددة وهي تمتد من أشهر إلى سنوات

 2009 إلى 2005أجرينا تصنيفاً للتمويل ولاللتزام الزمني في المشاريع التي تمتد من 

  :لوجدنا التالي

ثمانية مشاريع اثنان منهما يمتد نشاطهما على مدى ثالث : 2009في سنة   

وتكون . سنوات، ويمتد الباقي من سنة إلى عشرة أو ثمانية أو ستة أو أربعة أشهر

المشاريع الممتدة سنوياً بحثية أو استراتيجية بينما تكون المشاريع المرتبطة باألشهر 

  .مشاريع توعية أو تنمية في قطاع محدد

كان المدى الزمني للمشاريع الواردة في هذه االستمارات يمتد : 2008في سنة 

 واثنان لمدة ثالث ،ن واثنان لسنتي، لمدة سنةةأكثر في السنوات لمشاريع سبعة منها ثالث

  .وستة أشهرسنوات، وتوزع الباقي بين ثمانية 

كان المدى السنوي هو المعتمد غالباً في مشاريع لخمس أو : 2007في سنة 

. وسنة ونصف، عدا مشروعين صغيرين لسنة وأربعة أشهرألربع أو لثالث سنوات 

  .2009وإغلب هذه المشاريع السنوية ال تزال مستمرة حتى 
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كانت المشاريع أيضاً سنوية تمتد من الخمس سنوات : 2005 و 2006 سنتيفي 

  .حتى السنة الواحدة في استمرارية طبيعية لها

، الثمانينات والتسعيناتأما ما تبقى من السنوات السابقة وهي تمتد تاريخياً إلى 

فقد وردت مشاريعها في االستبيان ألنها مشاريع حافظت على استمراريتها وفعاليتها 

  . كانت تتجدد سنوياً وتلقائياً نظراً لتراكم تجربتها وحسن أدائهاو

لقد تنبهت الهيئات الممولة إلى أن متابعة المشاريع على مدى أشهر محددة قد 

يكون حافزاً محركاً للجمعيات على تكثيف الجهد والتحقق ربما كان التحول مؤخراً إلى 

وجه أو من نتائج األزمة االقتصادية زمن األشهر بدل زمن السنين من نتائج هذا الت

  .العالمية

ويظهر الجدول المرافق أن أكثر نسبة من المشاريع تراوح مداها الزمني ألقل   

لمشاريع بين %) 14,9(أي ثالثة عشر مشروعاً وبين سنة وسنتين %) 19,4(من سنة 

  .السنة والسنتين أي عشرة مشاريع

  

  :نطاق عمل المشروع، والتغطية الجغرافية

 62تعمل أكثرية المشاريع في البيئة المحلية والوطنية كما أكد ذلك حوالي   

  .لم تنِف عنها صفة المحلية%) 6(مشاريع اقليمية أربعة ، عدا %92,5 أي مشروعاً

 جمعية على تغطية نشاطاتها للوطن ككل مع أن العاصمة هي التي 38وأكدت   

  .في بيروت تلتهم أغلب نشاط الجمعيات التي تتركز أكثريتها

تغطي  مشروعاً 12وفقط في المحافظات تحديداً متركّزة  مشاريع 8ولكننا نجد   

  .مجموعة محددة من القرى، دون أن يمنع ذلك تواجدها الجغرافي في بيروت

مشاكل الضواحي حيث تبدو عة الجغرافية في لبنان، قوبالنسبة إلى صغر الر  

، فإن التفريق بين مشاريع دمات االجتماعيةأكثر حدة من مشاكل الريف وأكثر تطلباً للخ

  .القرى والبلدات والضواحي متداخل في تصنيف نوعية المشاريع بين مدينة وقرية

  

  :ارتباط المشروع بمشاريع أخرى

جمعية  35أكدت نصف الجمعيات التي عبأت االستمارات، أي ما يعادل   

  .شابهة وذكرت أغلبها، ارتباط مشروعها بمشاريع الحقة أو موازية أو م%)52,2(
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على استقاللية هذا %) 47,8(أي  جمعية 32وأكد النصف الثاني أي حوالي   

بعض الجمعيات من التماس اعتادته المشروع ونفى ارتباطه بمشاريع أخرى، وهو ما 

  .لمشاريع ليست في صلب نشاطها األساسي، إنما تقع عليها موسمياً وتقوم بتحقيقها

  :هاالجهات المنفّذة وطبيعت

األكثرية الغالبية للجهات المنفّذة للمشاريع هي منظمات أهلية من المجتمع المدني   

، وينفرد بعضها باالختصاص  جمعية41أي % 61,2يغلب عليها الطابع النسوي بمعدل 

  .في مواضيع محددة، كالعنف أو النوع االجتماعي

عتمدت لتحسين  والتي ا%9تأتي بعد ذلك مشاريع المؤسسات الحكومية الرسمية   

من فعاليتها  المشاركة مع جمعيات المجتمع المدني لتحقيق نشاطها فعززت ،فعاليتها

  .ومن تنوع انتشارها

المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدولية الرسمية  ثم يتوازى عدد   

  .%)3 (والمنظمات االقليمية والقطاع الخاص

على مؤازرة المجتمع المدني في لبنان  تعتمدكل هذه الجهات ولكن الملفت إن   

بشرية، وتنوعاً وحماساً وانتشاراً يمكّنها من االعتماد والذي يمتلك قدرات وإمكانات 

  .عليه، ومن متابعة تمويل مشاريعه

  

  :ميزانية المشاريع

 جمعية 62المشاريع المحددة بميزانية مستقلة عن ميزانية الجمعية عند تخطى   

وتعود . )%7,5 (فقطخمسة تزج ميزانيتها بميزانية الجمعية عند متمنها، و%) 92,5(

تقارير دورية هذه النسبة إلى أن ممول المشاريع يفرض فتح حساب خاص واعتماد 

  .وتقديم قطع مستقل لميزانية المشروع، سعياً نحو الفعالية والشفافية والوضوح

 لنجاح المشروع ولتوفير وهذا ما تقوم به أغلب الجمعيات، مع أنها أحياناً دفعاً  

  .الكلفة نستخدم تجهيزاتها ومكاتبها

  :مصادر التمويل

ان أهم مصادر تمويل المشاريع إنما تأتي من قبل منظمات دولية غير حكومية   

   %).20,9 ( مشروعا19ً أو منظمات دولية رسمية %)16,4 ( مشروعا11ً

أو كندية ومن االتحاد إما من وكاالت تنمية أميركية وتأتي المساعدات غالباً   

  .األوروبي وبعضها من السويد ومن إيطاليا
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لكن ما يستوقفنا أن العديد من المشاريع هي التي تمول حكومياً، إنما غالباً   

بمشاركة قطاع خاص أو منظمات أهلية أو منظمات دولية رسمية أوالً أو منظمات 

  %).4,5(يع إال اقليمية بينما ال يبلغ تمويلها الخاص والمنفرد للمشار

  :مدى توافر التجهيزات المادية الالزمة للمشروع

 والقليل ،غالبية الجمعياتتستخدم غالباً مقرات الجمعية كمقر للمشروع أيضاً،   

بعض %) 7,5(خمسة مشاريع أي . القليل منها تتوفر له مقر خاص بالمشروع

لوزارة لمراكز االنمائية عتمد في نشاطاتها إما على نوادي القرى وإما على اتالجمعيات 

وتسهم  مركزاً موزعة على كل األراضي اللبنانية 150الشؤون االجتماعية وهي تبلغ 

خاصة في نشاطات المناطق خارج العاصمة، حيث تشكّل موقع تجمع محايد يستطيع أن 

  . يرفد المشروع بعناصر إنسانية سواء من العاملين في المركز أو المستفيدين منه

  

  :جهيزات المكتبيةأما الت

المشاريع التي جرى احصاؤها وإن كانت تستفيد من كل فقد بدت حاضرة في   

تجهيزات مقرات الجمعية والمحظوظ منها من استطاع الحصول على مقر للمشروع 

 6 كومبيوتر، 10 مكتبات، 6 شقق، 6(بتجهيزاته العصرية وبمكتباته وتقنياته 

  ..).تلفونات

عند كل الجمعيات تقريباً لمتابعة مشاريعها )  حاسوبا59ً( متوفرة وأجهزة الحاسوب

مؤمن )  موقع46(والموقع االلكتروني )  تلفون بين ثابت ونقّال61(ووسائل االتصال 

وأحياناً على موقع الجمعية نفسها، ومع هذا فإننا نجد جمعيات ال تملك بعد موقعاً 

ية وتجهز من خالل الهاتف والفاكس الكترونياً تعتمد أحياناً الموقع الخاص برئيس الجمع

  .لتحقيق اتصاالتها

أضف إلى ذلك أن توظيف سكرتيرة خاصة للمشروع يحمل الجمعية مصاريف   

إضافية، فتعتمد على سكرتيرة الجمعية، مضيفة إلى راتبها بدل أتعاب رصدت في 

  .المشروع

ذلك الجمعيات أما وسائل النقل فهي الوسائل التي تفتقر إليها أغلب المشاريع وك  

  . والجمعياتمقارنة بعدد المشاريع) جمعيات 8(إذ نجد عدداً ضئيالً 

  

  :عدد العاملين في المشروع
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كون أكثرية العاملين في المشروع من العامالت أي من تليس من المستغرب أن   

  .النساء

ففي إحصاء تقريبي سريع على جميع المشاريع التي تتنوع فيها المهارات   

النقل، نجد أن العاملين في هذه المشاريع من إدارة المشروع إلى مسؤولية والقدرات 

  . عاملة من االناث659 عامل من الذكور مقابل 82يتوزع عددها إلى 

أو ونجد الذكور غالباً اما في اإلدارة العليا للمشروع أو في مجال العمل اليدوي   

  .النقل، أو في االستعانة باختصاصي تقنيات

 الوجود النسائي الفائض، إلى المفاهيم التي كانت تعتبر أن العمل هذايعود   

االجتماعي هو من مهمات النساء، الرتباطه بالحدب والعاطفة والعطاء، وربما إلمكانية 

ولكن العمل في المجال . تفرغ العديد من النساء ممن ليس لهن مهنة ثابتة خارج البيت

ومتابعة مثله مثل أي التزام، ولذا فإن الوجود االجتماعي اليوم يفترض وعياً ومنهجية 

الكثيف للنساء قد يعني أيضاً تطوراً في قدراتها التنظيمية والمهنية إلدارة مشاريع خدمة 

  .اجتماعية ناجحة

  

  :أهداف المشروع

تتشابه أهداف المشاريع التي أحصيناها في التركيز بالتتالي، على التوعية، وعلى   

 على المساعدة الملموسة على التمكين التعليمي واالقتصادي والصحي المساندة اإلنسانية،

  .على محاولة تبديل القوانين الجائرة، على السعي إلى مواقع القرار

وقد نختصرها بأنها محاولة الغاء التمييز، ومناهضة العنف وتأكيد النوع   

  .االجتماعي، وترسيخ المواطنة

ماعية هي نتيجة تطور اجتماعي كبير، هذه األهداف الحالية للمشاريع االجت  

  . معاصر عند الجمعيات في معالجة القضايا االجتماعيةوتوجه 

لقد انتقلت الجمعيات من مرحلة ماضية، وأسميها مرحلة الشفقة والمساعدة   

واإلحسان، إلى مرحلة جديدة هي التمكين والمساندة والمواطنة من خالل مناهضة الفقر 

 ومناهضة العنف بالكرامة اإلنسانية والقوانين ،لتمييز بالمساواة ومناهضة ا،بالتنمية

  .العادلة

  

  :طبيعة أنشطة المشاريع
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فليس ألي مشروع مهماً كان . تتداخل األنشطة العديدة والمتنوعة في كل مشروع  

  .تتابع أو تتسلسل أو تتراكمتواحد، بل عدة أنشطة محدداً نشاط 

من النوعية والتأهيل الموقع األول يليها ومن خالل مراجعة الجدول، تحتل كل 

  .وإعداد الكوادر، يليها المساعدات لتوفير الرعاية أو برامج الحمايةالتدريب 

ولذا فإن التوعية والتأهيل مظهران في توصف العديد من المشاريع، أما 

 لوحدهما أو كمقدمة لتوفير المساعدات والرعاية، ربما ألنهما األسهل تحققاً واألبسط

  .تمويالً، ولكنهما أيضاً األصعب في تقدير وتقويم التأثير والتبديل االجتماعي

، %)29,2( مشروعاً أي 20وتظهر أعلى نسبة في طبيعة أنشطة المشاريع في 

والتأهيل والتدريب وإعداد الكوادر، وتقديم المساعدات، بينما ال تتعدى تتولى التوعية 

  .من المشاريع%) 6(نسبة مشاريع التوعية والتأهيل فقط 

ولكن إذا حاولنا التصنيف المتواتر لألنشطة من خالل أولويات عملها في 

استنطاق نوعي لالستمارات، لوجدنا أن التوعية والتدريب والتأهيل وتنمية المهارات 

تأتي في مقدمة طبيعة المشاريع، يليها تحسين ظروف العيش وتقديم المساعدات المالية 

  .الحماية وتوفير مؤسسات الرعاية المختلفةأو العينية وبرامج 

  

 :حسب الحالة االجتماعية  - أ

من مجموعة %) 73,1( مشروعاً أي 49نت أولى الفئات المستهدفة في تكو

  .العزباوات والمتزوجات والمطلّقات واألرامل معاً، كما تذكر العديد من االستمارات

 كانت متساوية األرقام أي ويبقى بأن االستمارات التي حددت حالة اجتماعية واحدة

لكل من العزباوات أو المتزوجات أو العزباوات والمتزوجات %) 6(أربعة مشاريع 

 مشروعاً تقع في سلم 63ولكن كل هذه المشاريع، عدا أربعة منها، أي . والمطلّقات

  . استهدافها العزباوات، تأتي بعد ذلك المتزوجات والمطلّقات واألرامل

دول، بجدول أهداف المشاريع وتأتي في مقدمتها التوعية والتأهيل وإذا قارنا هذا الج

التي ال تتأثير بالحالة االجتماعية، يمكننا فهم هذا االختالط في توصيف المشاريع 

  .حسب الحالة االجتماعية
 
 :حسب العمر  -  ب
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موجهة فقط %) 29,95( مشروعاً أي 20فعدا . الشاباتالمشاريع إلى أغلب تتوجه 

 مشروعاً يلي ذلك الفتيات في 56 يرد ذكر الشابات المستهدفات في إلى الشابات،

  .  مشروعا12ً مشروعاً واألطفال في 28 مشروعاً ثم المسنّات في 36

وكما في الحالة االجتماعية، فأغلب المشاريع تضع في أهدافها، طبقات عمرية 

اً نسبة وبالرغم من عدم تحديد ما يعنيه عمر الشابات التي تغطي أيض. متنوعة

متجاورة من العزباوات والمتزوجات واألرامل الصغيرات السن، فإن النسبة العالية 

للمشاريع الموجهة للشابات فقط مقارنة مع النسبة المتدنية لمشاريع %) 29,9(

، تعزز النسبة العالية في الجداول السابقة التي اعتمدت التوعية، %)1,5(المسنّات 

  .ريع المساعدة للمسنّاتوتفرض إعادة النظر في مشا

  

 :حسب الحالة الصحية -ج

 مشروعاً ومع وجود 15أي %) 22,4(المعوقات تتوجه المشاريع خاصة إلى 

 هذه المشاريع أن هدفها ال يتعلّق بالحالة اوذكر ثلث. أمراض مزمنة مرتبطة بالكهولة

  .منها%) 62,7( مشروعاً ما يعني 42الصحية للنساء أي 

  

  : المشروعن منوالمستهدف - د

ذكرت الكثير من االستمارات صعوبة االحصاء وعدم إمكانية التحديد وصعوبة   

فالبعض حدد بطريقة عامة . متعاقبةسنوات على في المشاريع الممتدة خاصة الرصد 

  .من المشاريع%) 44,8(ل شكّما ي مشروعاً 30ي حوالي فالمستهدفات 

 ، فكان شخص500ود أقل من أما المشاريع التي كان المستهدفون منها في حد

من المشاريع، وشكّلت المشاريع التي %) 40,3( مشروعاً أي ما يشكّل 27عددها 

من %) 6(و %) 3(استهدفت أو أفادت اآلالف نسبة مئوية متدنية تراوحت ما بين 

مجموعة المشاريع خاصة ان تقديرات هذه الجمعيات لمشاريعها حملت مبالغات 

  .كبيرة

ئات جديدة إلى العناصر المستهدفة، تمثّلت في رجال الدرك ونستطيع إضافة ف

والقانون وصانعي القرار سواء للتوعية أو للتأثير المباشر، وخاصة في مشاريع 

  .العنف األسري والتمييز القانوني
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  :أهداف المشروع

وإذا حاولنا العودة بالمقارنة إلى الخريطة االحصائية للمشاريع، لوجدنا تطابقاً   

وفي %) 13,3(نوعية المشروع وأهدافه في مجال تمكين وتنمية المرأة الربعية بين 

ولرصدنا تطوراً في مجال %). 6(وفي مجال الجندر %) 10,4(مجال المهن التقليدية 

%. 38,8مواجهة العنف والتمييز القانوني إذ ارتفعت نسبة تحقق أهداف المشروع إلى 

ي الهدف األول لغالبية المشاريع، ويليه تمكين وتبقى مواجهة العنف والتمييز القانون

  .المرأة في الريف

التي تصل إلى تمكين وتنمية المرأة الريفية ونستطيع أن نلحظ أن مشاريع   

بينما تتقارب مشاريع . من المشاريع تتوازى مع مشاريع مواجهة العنف%) 31,3(

...) نّات، السجيناتالمس(مع العناية بالحاالت الخاصة %) 10,4(المهن التقليدية 

بينما تحتل مشاريع الجندر %) 9(الوعي المواطني والسياسي وتبلغ مشاريع %) 11,9(

  %).6(أقل نسبة وهي 

إلى ويمكن أن نعزو النسبة العالية لمشاريع مواجهة العنف والتمييز القانوني   

ة تنامي الوعي بالعنف األسري خاصة، وإلى المساعدات الموجهة من منظمات دولي

  .لتمويل هذه المشاريع، وإلى تطوير في تقنيات ومدى هذه المشاريع

  

  :ارتباط المشروع بمشاريع أخرى

على %) 47,8( جمعية ما يعادل 32أكد حوالي نصف الجمعيات أي حوالي   

وقد يكون هذا المشروع من . ونفي ارتباطه بمشاريع أخرىاستقاللية هذا المشروع 

شروعاً موسمياً مرحلياً ال عالقة له بتوجهاتها وأهدافها صلب مشاريعها األساسية، أو م

  .العملية

%) 52,2( جمعية ما يعادل 35ولكن تأكيد حوالي نصف الجمعيات أي   

  .باالرتباط بمشروعات أخرى يعني أن هذا المشروع يندرج في سياق عملها وأهدافها

  

  في حال االجابة بنعم ما هي هذه المشاريع؟

ي يرتبط بمشاريع أخرى في مجال تمكين وتنمية المرأة ان المشروع األساس  

 مشاريع 8: ثم في مجال الوعي الموطني والسياسي%) 19,4( مشروعاً 13: الريفية
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والوعي المواطني %) 3(ويندر في مجال الحاالت الخاصة مشروعان أي %) 11,9(

  %).3(والسياسي مشروعان أي 

  

  :المدى الزمني للمشاريع

رفق ان أكبر نسبة من المشاريع يتراوح في مداها الزمني بين تظهر الجدول الم  

أي ثالثة عشر مشروعاً وبين السنة والسنتين لعشرة مشاريع أي %) 19,4(أقل من سنة 

)14,9.(%  

ولكن النسبة الكبيرة ترتفع مع المشاريع التي تستمر أو يتجدد تمويلها وهي   

راوح هذا التأكيد بين الجمعيات من المشاريع، ويت%) 37,3(أي  مشروعاً 25حوالي 

الواقفة من تواتر تمويلها والجمعيات التي تأمل، والجمعيات التي تجهد للمحافظة على 

  .استمرارية التمويل

ان المدى الزمني للمشروع، غالباً ما يقرره تمويل المشاريع التي تعتمد في   

غير الحكومية لدولية والمنظمات ا%) 20,9(أكثريتها على المنظمات الدولية الرسمية 

)16,4.(%  

  

  :المستفيدين الفعليين من المشروع

%) 46,3( مشروعاً 31تجاوز تقريباً عدد المستهدفين من عدد المستفيدين في   

 شخص، بينما لم تحدد األعداد المستفيدة 500من الفئة التي يقل استهدافها عن 

  . مشروعا24ًمن الجمعيات أي ما يعادل %) 32,9(

سبة المستفيدين إلى المستهدفين واحدة في المشاريع التي تتوجه إلى أكثر وبقيت ن  

، وهي مشاريع تعتمد التوعية أو الخدمات الصحية %)6( شخص أي 6000من 

  .اإلنجابية، ولكننا نجد أرقاماً تبالغ في ذكر عدد المستفيدات إلى درجة كبيرة جداً

  

  هل يستهدف المشروع الرجال وأي فئة؟

%) 34,3(من المشاريع انها ال تستهدف الرجال كما أوردت %) 34,3(أوردت   

من المشاريع انها استهدفت الرجال، فهي تسهتدف الشباب، وقلة منها تراوحت بين 

ويبدو أن . ذكرت المعاقين والعاطلين عن العمل والمسنين%) 1,5(و %) 3(و %) 6(
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خاصة أن أكثرية المشاريع هي فئة الشابات كما ورد سابقاً وفئة الشباب هي المستهدفة، 

  .للتوعية والتأهيل

  

  :عدد االناث والذكور في المشاريع

في مقارنة لعدد العاملين بالمشروع بين االناث والذكور، نجد أن المشاريع التي   

 أي 13في اطارها ما يزيد عن العشرين شخصاً، ترتفع فيها نسبة عدد االناث إلى يعمل 

إنما إذا قارنا بين %). 3(سبة الذكور الشخصين أي ، بينما ال تتعدى ن%)19,4(

المشاريع التي تعتمد على أقل من خمسة أشخاص، فإن نسبة العاملين الذكور ترتفع إلى 

، %)34,3( أي إلى 23وتنخفض نسبة العامالت النساء إلى %) 85,1( أي ما يعادل 57

 أشخاص 10 و5ح بين كي تعود إلى االرتفاع في المشاريع التي تعتمد على عدد يتراو

ويتابع عدد الذكور التناقض في المشاريع التي تحتاج إلى أكثر من خمسة %) 26,9(

  %).4,5(أو ثالثة %) 3(أشخاص إلى اثنين 

 58غالباً ما تعود إلى النساء، فمقابل وما يلفت النظر ان إدارة هذه المشاريع   

وإذا ما قورنت %). 4,5(ي نجد ثالثة رجال أ%) 86,6(امرأة تدير هذه المشاريع أي 

وعاملين من الذكور %) 65,7( امرأة أي 44مع العاملين في هذه المشاريع، فإننا نجد 

إنما في العديد من اإلجابات لم تحدد إدارة المشروع نوع المديرين بين ذكر . %)3(أي 

، مبررة %)28,4(ولم تحدد نوع العاملين في المشروع بين ذكر وأنثى %) 9(وأنثى 

  .ك بتبدل المهمات، وعدم االستمرارية، والتناوب خالل المدى الزمني للمشروعذل

  

  هل حقق المشروع أهدافه وما هي أهم إنجازاته؟

في هذا السؤال نحصل على نتيجة إيجابية كبيرة فيما تتعلّق بتحقيق األهداف إذ   

 أي ما %)16,4( مشروعاً ونسبة الفشل 56أي ما يعادل %) 83,6(تبلغ نسبة التحقق 

 مشروعاً، وهي إجابات تحتمل قدراً من المبالغة إذا ما قورنت بأهم 11يعادل 

  . االنجازات التي حققها المشروع

تبلغ أعلى انجازات المشروع في مواجهة العنف والتمييز القانوني إذ بلغ عدد   

  مشروعا18ً، يليها مشاريع تمكين المرأة الريفية %)31,3( مشروعاً أي 21المشاريع 

  %). 1,5(وتصل إلى أدناها مع مشاريع الجندر  %)26,9(أي 
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وهذه النتائج تدعو إلى إعادة النظر في محتوى المشاريع االجتماعية وأهدافها   

  .وفي تطويرها وعصرنتها

  

  :العقبات التي واجهت المشروع

في الشكوى منها أغلب الجمعيات، إذ تبدو مشكلة هي عقبات كبرى تشترك   

د من المشاريع سواء من ضعف التمويل أو من بة األساسية في تحقق العديالتمويل العق

ويتكرر ذكر هذه العقبة مرتبطة بأكثرية العقبات . هشاشة استمراريته أو من انقطاعه

ويرتبط بهذه العقبة . من المشاريع%) 46,2( مشروعاً مما يعني في 31المذكورة في 

، مما يجعل من العقبات %)5,8 ( مشروعا24ًنقص في المقرات والتجهيزات في 

ولكن المعضلة الكبيرة في %). 82(المادية، العقبة األساسية في تحقيق المشاريع أي 

هذه المشاريع والتي تتعدى الصعوبات المادية، هي من القصور في المتابعة الذي يظهر 

  .  مشروعا12ً، وعدم وجود دراسة للجدوى وخطة لالستدامة في  مشروعا34ًفي 

رتبط بهذا الهاجس النقص في القدرات اإلنسانية والفنية، الذي يبدو في عشرة وي  

وأقل العقبات .  مشروعا21ًمشاريع والذي يتأثّر بصعوبة الوصول إلى المستهدفين في 

ذكراً في عدم وجود الوثيقة في خمسة مشاريع، وتعقيد االجراءات اإلدارية في أربعة 

  .منها

الذي يقام فيه النشاط والذي تشكو الجمعيات مكان ومشكلة الان ضعف التمويل   

أما من عدم توفره أو من صغر مساحته أو بسبب بعده الجغرافي يترافق أيضاً مع نقص 

  .التجهيزات المادية التي تؤدي إلى ضعف في التدريب أو انتفاء في الفائدة

لكافي، أو أما صعوبة الوصول إلى المستهدفين فيه قد تعني عدم إثارة االهتمام ا  

عدم استجابة المشروع لحاجاتهم، أو تقاعس المستهدفين وتكاسلهم عن المتابعة، أو 

ظروف حياتهم غير المستقرة والتي ال يسيطرون على مجرياتها، أو مفاجآت الوضع 

ولقد قامت بعض الجمعيات بجهد في هذا المجال، من ناحية تأمين . األمني أو المناخي

  .فات، ربما إلزاحة بعض العقبات والتشجيع على المتابعةالمستهدبدل نقل للنساء 

ولكن يبدو لنا أن هناك تفاؤالً في التقدير القليل لهذه العقبات، عند االطالع على   

  .التأثير المتناقض لهذه المشاكل على سير العمل
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  كيف أثرت هذه المشكالت على استمرارية المشروع؟

المذكورة ؤلي حيث ينتفي تأثير هذه المشاكل أمام هذه السؤال بجوانب تفا فاجأن  

، بينما تبدو المشكلة األساسية التي ال يمكن تخطيها في %)56,7( جمعية أي 38عند 

ولكن هنا التقدير ال . من المشاريع%) 23,9(نقص التمويل والتجهيزات حيث تبلغ 

  .ابقيتطابق مع شكوى الجمعيات المستمر من العقبات الذي ذكرت في الجدول الس

  

  ما هي مقترحاتكم لتحسين المشروع؟

ولكن بلغت أعلى )  جمعيات10(من الجمعيات مقترحاتها %) 14,9(لم تحدد   

  .ضرورة التخطيط وأهمية التمويل بالتوازي)  جمعية41%) (61,2(نسبة 

%). 56,7( جمعية أي بنسبة 38وبرز التأكيد على ضرورة مشاركة المرأة في   

وإلى التقييم في مرتبة خامسة مع %) 46,3( جمعية بنسبة 31وعلى حسن التنفيذ في 

  %).35,8( جمعية أي بنسبة 24

وتبدو المقترحات متشابهة ومتقاربة عند أغلبية الجمعيات، وتعود مشكلة التمويل   

  .للظهور كما برزت في جداول سابقة

  

  : الجهات–المراحل : تقييم المشاريع: 3-3

يرها في النقطة السابقة، أجد من الضرورة تحديد انطالقاً من ذكر العقبات وتأث  

لقد تم حسب االستمارات . مفهوم التقييم التقاء الوقوع في مبالغات أو في أخطاء تقديرية

منها، وال تزال %) 95,5(أي ما يشكّل ) 67( مشروعاً من المشاريع المحصاة 64تقييم 

  %).4,5(ثالثة منها في طور التحقق ولم تخضع بعد لتقييم، أي 

  

  :يمقيمراحل الت

. من كل المشاريع%) 4,5(هناك عدد قليل جداً من المشاريع لم يقيم وال يبلغ   

وهي تخضع لتقييم مستمر %) 50,7( جمعية أي 34أكثر المشاريع تقييمها مستمر عند 

 33ومرحلي ونهائي معاً وتقارب المشاريع التي تخضع لتقييم مرحلي هذا العدد، فهي 

%) 28,3( مشروعاً أي 19وينقص عدد التقييم النهائي إلى %) 48,2(مشروعاً أي 

وربما يعود النقص في عدد التقييم النهائي إلى اعتبار ان التقييم المستمر هو تقييم يستمر 

  .حتى نهاية المشروع، كما يحدث للمشاريع التي ال تقيم إال عند نهايتها
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  :جهة التقييم

تخضع لتقييم ذاتي وخارجي معاً، %) 62,7 ( مشروعاً، أي42أكثرية المشاريع   

%) 3(لتقييم ذاتي فقط، بينما يخضع اثنان أي %) 29,9(ويخضع عشرون منها أي 

وتضفي النسبة العالية للتقييم الذاتي والخارجي معاً، صدقية أكبر . لتقييم خارجي فقط

م ذاتياً أم على المشاريع، خاصة تجاه الجهات االشرافية والممولين وسواء كان التقيي

خارجياً، فهو من عمل اإلداريين والعاملين والمستفيدين والجهات اإلشرافية والجهات 

  . التمويلية، فردياً أو جماعياً

ومشاريع %) 11,9 مشاريع أي 8(لم تقيم إال من اإلداريين فهناك مشاريع   

 والجهات اجتمع على تقييمها اإلداريون والمستفيدون والعاملون والجهات التمويلية

  %). 7,5 مشاريع أي 5(اإلشرافية 

  :لها كما يليصوتعددت أطراف التقييم مجتمعة في كل المشاريع، إنما نف

  %. 88 مشروعاً أي 59قيم اإلداريون 

  %.59,7 مشروعاً أي 40وقيم العاملون 

  %.52,3 مشروعاً أي 35وقيم المستفيدون 

  %.29,9 مشروعاً أي 20وقيمت الجهات االشرافية 

تؤشر هذه األرقام إلى أن التقييم الذاتي يسجل معدالت أكبر من التقييم الخارجي الذي 

  .يتمثّل غالباً في الجهات االشرافية والجهات التمويلية

  

  :منهجية التقييم

 44أي %) 65,7" (المخرجات"يسجل مجموع تقييم األنشطة واألداء واألهداف   

ويحتل التقييم مفرداً . أي مشروعين%) 3( لوحده مشروعاً بينما يسجل تقييم االداء

 مشروعاً 54أي %) 65,7( مشروعاً ولالداء 58أي %) 86,6(لألنشطة ومجتمعاً 

  . مشروعا51ًأي %) 76,2(ولألهداف 

وتعني هذه النتائج تنوع منهجية التقييم وشموليتها، كما تعني أن هذه المشاريع قد   

  .نقاط المذكورة أعالهجرى تقييمها كلها انطالقاً من ال
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  :أدوات التقييم

استخدمت أدوات عديدة لتقييم كل مشروع وتنوع عددها من مشروع إلى آخر،   

 مشروعاً إلى 55وصلت مع سجلت المالحظات والمقابالت المفتوحة أكبر نسبة إذ ولكن 

ات ، ثم المؤشر%)64,2( مشروعاً أي بنسبة 43تالها بعد ذلك الملفات في %). 82,1(

لذا %). 40,3( جمعية بنسبة 27وأخيراً االستبيان في %) 61,2( مشروعاً بنسبة 41في 

  .كأدوات تقييم لنجاح المشروعيتبين لنا أن المعاينة والشفاهة يحتالن المركز األول 

  

  كيف استفاد المشروع من عملية التقييم؟

يم التي تستحثه على األولى والعامة هي االستفادة من منهجية التقيتبدو االستفادة   

تحسين ملفاته وتحديد مؤشراته منذ بداية العمل، وعن تواترها مستمرة أو مرحلية 

  .لتصويب مسار المشروع أو لتطويره سعياً نحو مؤشرات نجاح أفضل

والتصويب القصوى هي في إعادة البرمجة ويبدو من االجابات ان االستفادة   

 16في يها رصد األثر واالحتياجات يل%) 47,8( مشروعاً أي 32والتطوير في 

 مشروعاً أي 14ثم التركيز على نقاط الضعف ونقاط القوة في %) 23,9(مشروعاً أي 

  %). 3(ومن االيجابيات أن الجمعيات التي لم تتم التقييم هي %). 20,9(

ولكن تتوقف الجمعيات القائمة بالمشاريع عند نقاط تسهم في نجاح أو اخفاق   

  :ييمه مثلالمشروع عند تق

 32التخطيط الذي ال يعطي المدى الزمني الكافي، وهو ما يؤشر عليه خاصة  -

 .مشروعاً

 .التنفيذ الذي يحتاج دوماً إلى حوافز تؤمن ديمومته -

 .التقييم وضروة استمراريته لتصحيح المسار -

 .التمويل الكافي والمتواصل والذي تجدر متابعته بشفافية وصدق -

ة زمنية محددة لتقييم مدى الفعالية على المستهدفين أهمية رصد األثر خالل مد -

 .والمستفيدين

  

  

أهم المجاالت االجتماعية التي تقترحون أن يقام فيها مشروعات للنهوض بالمرأة في 

  :المجال االجتماعي
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في مقارنة لجدول الخريطة االحصائية للمشاريع التي تقام حالياً، نجد تقريباً   

على األقل في ريع الحالية ومقترحات المشاريع المستقبلية تطابقاً واضحاً بين المشا

  .عناوين المشاريع وتوجهاتها

 مشاريع، يكثر ذكر 8أي %) 11,9(وإذ يبقى معدل الحاالت الخاصة على نسبة   

 مشاريع إلى 6أي %) 9(مشاريع الوعي المواطني والسياسي وتنتقل النسبة من 

التوقف عنده في صياغة المشاريع  مشاريع، وهو تبدل يجدر 10أي %) 14,9(

  .المستقبلية

وتتصدر قائمة المشاريع، مشاريع تمكين المرأة الريفية ومواجهة العنف والتمييز   

القانوني، التي تسجل انخفاضاً طفيفاً جداً في التعداد، فتبلغ نسبة كل منها في الخريطة 

 20%) (29,9(سبة وتستعاد في المقترحات بن)  مشروعًأ21%) (31,3(االحصائية 

 مشاريع أي 7كما ينخفض بذات النسبة الطفيفة معدل المهن التقليدية من ). مشروعاً

%) 6( مشاريع أي 4ومعدل مشاريع الجندر من %). 9( مشاريع أي 6إلى %) 10,4(

  %).4,5( مشاريع أي 3إلى 

  

  :الجداول المتقاطعة

 :وقف الحالي لهتوزع المعلومات بحسب الخريطة اإلحصائية للمشروع والم -1

، ويمكن %)100(تبدو مشاريع المهن التقليدية الوحيدة في استمرار دائم يبلغ نسبة 

إلى نوعية المشروع الذي يمتد زمنياً بين انتاج وتسويق مما يعطيه صفة أن يعزي ذلك 

  .االستمرارية

وتسجل أكبر نسبة للمشاريع المنفّذة والمنتهية في مجال مواجهة العنف والتمييز 

، وذلك ألن أغلب هذه المشاريع الممولة غالباً من %)57,1(من %) 42,9(القانوني 

  . مصادر دولية يخضع لمتابعة وتقييم في أشهر أو سنوات محددة

وتتعثّر فقط بعض المشاريع في مجالين، مجال تمكين المرأة وتنمية المرأة الريفية 

 وال تتعدى نسب المشاريع %).12,5(ومجال الحاالت الخاصة بنسبة %) 9,5(بنسبة 

  .وهي في مجال تمكين المرأة وتنمية المرأة الريفية%) 33,3(المنتهية نسبة 

  

 : توزع المعلومات بحسب الخريطة اإلحصائية للمشروع والتغطية الجغرافية له -2
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تجمع أغلب المشاريع على تغطية الوطن ككل وتبلغ في مشاريع الوعي المواطني 

ألن هذه المشاريع %) 81( مواجهة العنف والتمييز القانوني وفي%) 83,3(والسياسي 

%) 75(وفي الحاالت الخاصة تبلغ أيضاً النسبة . ترتكز خاصة على التوعية والتدريب

بسبب اهتمام وزارة الشؤون االجتماعية من خالل مراكزها ومشاريعها المنتشرة في كل 

  .المناطق
 

ة للمشروع والفئات المستهدفة بحسب  توزع المعلومات بحسب الخريطة اإلحصائي -3

 :الحالة االجتماعية

 تستهدف النساء كمجموعة من العزباوات والمتزوجات والمطلّقات واألرامل، عندما

  :تحصل على نسب عالية

 من مشاريع مواجهة العنف والتمييز القانوني% 90,5 -

 من مشاريع المهن التقليدية% 71,4 -

 السياسيمن مشاريع الوعي المواطني و% 66,7 -

 من مشاريع الحاالت الخاصة% 62,5 -

 من مشاريع تمكين المرأة وتنمية المرأة الريفية% 61,9 -

ولكن المشاريع التي حددت المستهدفين بحالة اجتماعية واحدة أو حالتين، فكانت 

  %).16,7(إلى أقصى نسبة %) 4,8(النسبة منها كلها متدنية من 

التي تستهدف ي الكثير من المشاريع ولكن أغلب استمارات المشاريع، عددت ف

لنساء، بسبب تداخل الشريحة العمرية مع الحالة االجتماعية، من االفئات المتنوعة 

  .وأحياناً لتوسيع دائرة الفائدة عندما تكون المشاريع للتوعية والتمكين والتأهيل
 

ب  توزع المعلومات بحسب الخريطة اإلحصائية للمشروع والفئات المستهدفة بحس -4

 :الحالة الوظيفية

 ، على هذه الفئات متفرقة،تتفوق فئة العامالت وربات البيوت والمتقاعدات مجتمعة

  :في االستفادة من كل أنواع المشاريع إذ تبلغ

 في مشاريع مواجهة العنف والتمييز القانوني% 61,9 -

 في مشاريع الوعي المواطني والسياسي% 50,0 -

 يةفي مشاريع المهن التقليد% 42,1 -

 في مشاريع تمكين المرأة وتنمية المرأة الريفية% 38,1 -
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 في الحاالت الخاصة% 25,0 -

ن عندما تتوزع الفئات، تحظى ربات البيوت بأعلى نسبة من الحاالت الخاصة ولك

وأدنى نسبة عند العامالت والمتقاعدات في مشاريع مواجهة العنف والتمييز %) 50(

  .تنمية المرأة الريفيةالقانوني ومشاريع تمكين المرأة و
 

توزع المعلومات بحسب الخريطة اإلحصائية للمشروع والفئات المستهدفة بحسب  -5

 :العمر

في %) 57,1(هنا يبدو بوضوح استهداف الشابات في كل أنواع المشاريع، إذ تبلغ 

 .سياسي وفي المهن التقليديةفي مشاريع الوعي المواطني وال%) 50(والمهن التقليدية 

في تمكين المرأة وتنمية %) 23,8(في مواجهة العنف والتمييز القانوني و%) 33,3(و

المرأة الريفية، وأقل فئة استهدافاً هي األطفال والفتيات، حتى عندما ترد هذه الفئة مع 

  .الشابات والمسنّات
 

 :توزع المعلومات بحسب الموقف الحالي للمشروع والتغطية الجغرافية له -6

دينامية نية ككل والتي تغطي عدة مناطق أكثر المشاريع تبدو المشاريع الوط

بالرغم من صعوباتها وتعثّرها %) 52,4(أكثرها تحققاً قد تبدو ووتطوراً استمرارية و

والمحافظات ومجموعات القرى في مشاريع القرى وتبدو كل . الموازي الستمراريتها

ومستمرة في %) 19(ومنتهية في %) 33,3(متعثرة في فتبدو مستواها األعلى، 

مدى كل الوطن، والتي تقام على ، وهو ما يسمح باعتبار المشاريع الوطنية، %)11,6(

  .المشاريع أو تعثّرهاعامة نجاح يمكن اعتباره مقياس المشروع األساسي الذي 
 

 :توزع المعلومات بحسب المدى الزمني المقرر وعدد المستهدفين -7

اريع التي ال تحدد عدد شخص والمش 500التي تستهدف أقل من ان المشاريع 

عدا المشاريع المقررة لخمس  تتجاور نسبها في كل الشرائح الزمنية، ما مستهدفيها

 عددهمالوصول إلى تحديد ولكن حساب عدد المستهدفين، أو صعوبة . سنوات وما فوق

 ، خاطئة أو، أو مبالغة،، إنما هي نتيجة لتقديرات العاملين التي قد تكون استنسابيةالثابت

تفاوت أعداد النساء حيث وخاصة بالنسبة لحمالت التوعية أو التمكين وحتى التدريب، 

  . والستحالة قياس األثرالدائمات الحضور
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توزع المعلومات بحسب المدى الزمني المقرر للمشروع وعدد المستفيدين بدءاً  -8

 :من تنفيذ المشروع

د، الشريحة الكبرى األساسية التي  مستفي500تبدو شريحة المستفيدين التي تقل عن 

 5 و 4بين يدوم لمشروع %) 100(كل المراحل الزمنية بنسب تتراوح بين تجتاز 

لمشروع أقل من سنة، %) 69(بين سنتين وثالث، ويتراوح لمشروع %) 80(سنوات و

  .لمشاريع تتراوح بين سنة وسنتين وخمس سنوات وما فوق%) 40(و

  ة الجغرافية للمشروع ومصادر التمويلتوزع المعلومات بحسب التغطي

تشكّل مساعدات المنظمات الدولية غير الحكومية أعلى نسبة من المساعدات، التي 

وغالباً ما تكون بيروت الموقع . غالباً ما تحدد طبيعة النشاط والمدى الجغرافي له

ريع األساسي لتحقّق أو توزع النشاطات، وتليها بعد ذلك مجموعة القرى ذات المشا

  .المحددة وغالباً العملية والتي يمكن بسهولة حساب إنجازها والمستفيدين منها
 

 :ن في إدارتهيوالعاملوأرقام المشروع أهداف حقق تتوزع المعلومات بحسب  -9

من العاملين الذكور، ويرتفع عدد %) 1,8(، مقابل %)69,6(يرتفع عدد االناث إلى 

  .في المشاريع التي حققت أهدافها%) 26,8(العاملين من الذكور واالناث معاً إلى 

، وعدد %)9,1(ويرتفع عدد الذكور إلى %) 45,5(وينخفض عدد االناث إلى 

  .أهدافهابعد في المشاريع التي لم تحقق %) 36,4(العاملين من الذكور واالناث معاً إلى 

تجمع وخارج هذه السيطرة األنثوية على المشاريع االجتماعية، فإن المشاريع التي 

%) 26,8(الذكور واالناث معاً تسجل نسبة ال بأس بها سواء في المشاريع التي تحقّقت 

  .، وهي نسب عالية في هذا المجال%)36,4(والمشاريع التي هي قيد التحقيق 
 

 :توزع المعلومات بحسب جهة ومنهجية التقييم -10

عالية في التقييم إذ اً، ينال النسبة المجتمعة معان تقييم األنشطة واألهداف واالداء 

في %) 65(في التقييم الخارجي والذاتي و%) 69(في التقييم الخارجي و%) 100(يكون 

  . التقييم الذاتي

لتقييم المنفصل لكل من األنشطة الرقمية لنسبة الكثيراً عن هذه األرقام وتتدنى 

  . لوحده، فتظهر الفجوات والفوارق الكبيرةواألهداف واالداء، كل
 

 :وأدوات التقييمالتقييم معلومات بحسب جهة توزع ال -11
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على كل أدوات التقييم عندما يتم التقييم من جهات خارجية وداخلية معاً، فهو يعتمد 

ومقابالت ومالحظات وعندما يكون خارجياً فإنه يعود خاصة إلى من مؤشرات وملفات 

الكبير على المقابالت المالحظات واالستبيان بينما يعود عندما يكون ذاتياً إلى االعتماد 

والمالحظات الشفهية، وكان كل جهة تقييمية تتميز باعالء شأن أدوات تقييم، ليس لها 

 .عند الجهات األخرى األولوية ذاتها
 

 
Figure 1  
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Figure  2  
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Figure  4  
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Figure  5  
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Figure  6  
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Figure  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 
Figure  8  
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Figure  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 النسبة المئوية العدد مصادر التمويل

 4.5 3 حكومية

 3 2 منظمة أهلية

 11.9 8 حكومية و منظمة أهلية

 4.5 3 منظمة إقليمية

 20.9 14 ية رسميةمنظمة دول

 4.5 3 حكومية و منظمة دولية رسمية

 1.5 1 قطاع خاص و منظمة دولية رسمية

 16.4 11 منظمة دولية غير حكومية

 3 2 حكومية و منظمة دولية غير حكومية

 4.5 3 منظمة أهلية و منظمة دولية غير حكومية

 1.5 1 حكومية و منظمة أهلية و منظمة دولية غير حكومية

 3 2 ظمة إقليمية و منظمة دولية غير حكوميةمن

 1.5 1 قطاع خاص و منظمة دولية رسمية و منظمة دولية غير حكومية

 7.5 5 أخرى تذكر

 1.5 1 حكومية و أخرى تذكر

 1.5 1 قطاع خاص و أخرى تذكر

 1.5 1 حكومية و منظمة أهلية و أخرى تذكر

 1.5 1 منظمة دولية غير حكومية و أخرى تذكر

 1.5 1 حكومية و منظمة دولية غير حكومية و أخرى تذكر

 3 2 منظمة أهلية و منظمة دولية غير حكومية و أخرى تذكر

 1.5 1 منظمة إقليمية و منظمة دولية غير حكومية و أخرى تذكر

 100 67 المجموع
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 النسبة المئوية العدد توافر التجهيزات المادية الالزمة للمشروع

 7.5 5 مقرات المشروع/ مقر 

 1.5 1 تجهيزات مكتبية

 4.5 3 مقرات المشروع و تجهيزات مكتبية/ مقر 

 1.5 1 مقرات المشروع و أجهزة حاسوب/ مقر 

 10.4 7 مقرات المشروع و تجهيزات مكتبية و أجهزة حاسوب/ مقر 

 1.5 1 مقرات المشروع و تجهيزات مكتبية و وسائل إتصال/ مقر 

 4.5 3 ات المشروع و أجهزة حاسوب و وسائل إتصالمقر/ مقر 

 28.4 19 مقرات المشروع و تجهيزات مكتبية و أجهزة حاسوب و وسائل إتصال/ مقر 

 1.5 1 أجهزة حاسوب و وسائل نقل و وسائل إتصال

 1.5 1 مقرات المشروع و أجهزة حاسوب و وسائل نقل و وسائل إتصال/ مقر 

 1.5 1 اسوب و وسائل نقل و وسائل إتصالتجهيزات مكتبية و أجهزة ح

مقرات المشروع و تجهيزات مكتبية و أجهزة حاسوب و وسائل نقل و / مقر 
 3 2 وسائل إتصال

 1.5 1 مقرات المشروع و موقع الكتروني/ مقر 

 1.5 1 تجهيزات مكتبية و أجهزة حاسوب و موقع الكتروني

 4.5 3 الكترونيمقرات المشروع و وسائل إتصال و موقع / مقر 

 3 2 مقرات المشروع و تجهيزات مكتبية و وسائل إتصال و موقع الكتروني/ مقر 

 3 2 مقرات المشروع و أجهزة حاسوب و وسائل إتصال و موقع الكتروني/ مقر 

مقرات المشروع و تجهيزات مكتبية و أجهزة حاسوب و وسائل إتصال و / مقر 
 14.9 10 موقع الكتروني

ات المشروع و تجهيزات مكتبية و أجهزة حاسوب و وسائل نقل و مقر/ مقر 
 4.5 3 وسائل إتصال و موقع الكتروني

 100 67 المجموع
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Figure  10  
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Figure  11  
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Figure  12  
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Figure  13  
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Figure  14  
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Figure  15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 
Figure  16  
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Figure  17  
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Figure  18  
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Figure  19  
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Figure  20  
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Figure  21  
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Figure  22  
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Figure  23  
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Figure  24  
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Figure  25  

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 النسبة المئوية العدد واجهت المشروع/ العقبات التي تواجه 

 16.4 11 ال ينطبق

 13.4 9 غير محدد

 1.5 1 عدم وجود وثيقة وتعقيد اإلجراءات اإلدارية

 7.5 5 مشكلة التمويل وقصور المتابعة

 1.5 1 مشكلة التمويل وقصور المتابعة و نقص القدرات اإلنسانية والفنية

 3 2 المكان والتجهيزاتمشكلة 

 1.5 1 عدم وجود وثيقة وتعقيد اإلجراءات اإلدارية و مشكلة المكان والتجهيزات

 4.5 3 مشكلة التمويل وقصور المتابعة و مشكلة المكان والتجهيزات

 3 2 نقص القدرات اإلنسانية والفنية و مشكلة المكان والتجهيزات

لقدرات اإلنسانية والفنية و مشكلة المكان مشكلة التمويل وقصور المتابعة و نقص ا
 والتجهيزات

4 6 

 1.5 1 مشكلة دراسة الجدوى وعدم وجود خطة لإلستدامة

مشكلة التمويل وقصور المتابعة و مشكلة دراسة الجدوى وعدم وجود خطة 
 لإلستدامة

3 4.5 

عة و عدم وجود وثيقة وتعقيد اإلجراءات اإلدارية و مشكلة التمويل وقصور المتاب
 مشكلة دراسة الجدوى وعدم وجود خطة لإلستدامة

3 4.5 

 4.5 3 صعوبة الوصول إلى المستهدفين وعدم تجاوبهم

 9 6 مشكلة التمويل وقصور المتابعة و صعوبة الوصول إلى المستهدفين وعدم تجاوبهم

مشكلة التمويل وقصور المتابعة و مشكلة المكان والتجهيزات و صعوبة الوصول 
 مستهدفين وعدم تجاوبهمإلى ال

4 6 

نقص القدرات اإلنسانية والفنية و مشكلة المكان والتجهيزات و صعوبة الوصول 
 إلى المستهدفين وعدم تجاوبهم

1 1.5 

مشكلة التمويل وقصور المتابعة و نقص القدرات اإلنسانية والفنية و مشكلة المكان 
 جاوبهموالتجهيزات و صعوبة الوصول إلى المستهدفين وعدم ت

2 3 

مشكلة المكان والتجهيزات و مشكلة دراسة الجدوى وعدم وجود خطة لإلستدامة و 
 صعوبة الوصول إلى المستهدفين وعدم تجاوبهم

5 7.5 

 100 67 المجموع
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Figure  26  
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Figure  27  
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Figure  28  
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Figure  29  
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 النسبة المئوية العدد ، من هي الجهة التي قيمت المشروع ؟"نعم"في حال اإلجابة بـ

 4.5 3 ال ينطبق

 11.9 8 اإلداريين

 4.5 3 اإلداريين و العاملين

 3 2 المستفيدين و العاملين

 10.4 7 اإلداريين و المستفيدين و العاملين

 3 2 جهات إشرافية

 3 2 اإلداريين و جهات إشرافية

 1.5 1 المستفيدين و جهات إشرافية

 3 2 اإلداريين و العاملين و جهات إشرافية

 4.5 3 اإلداريين و المستفيدين و العاملين و جهات إشرافية

 6 4 اإلداريين و جهات تمويلية

 6 4 اإلداريين و العاملين و جهات تمويلية

 14.9 10 اإلداريين و المستفيدين و العاملين و جهات تمويلية

 7.5 5 اإلداريين و المستفيدين و جهات إشرافية و جهات تمويلية

 7.5 5 اإلداريين و المستفيدين و العاملين و جهات إشرافية و جهات تمويلية

 6 4 اإلداريين و العاملين و أخرى

 3 2 اإلداريين و المستفيدين و العاملين و جهات تمويلية و أخرى

 100 67 المجموع
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Figure  30  
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 النسبة المئوية العدد ، ما هي أدوات التقييم ؟"نعم"في حال اإلجابة بـ

 4.5 3 ال ينطبق

 7.5 5 المؤشرات والعودة إلى الملفات

 3 2 االستبيان و المؤشرات والعودة إلى الملفات

 6 4 مقابالت مفتوحة والمالحظات

 10.4 7 لمالحظاتاالستبيان و مقابالت مفتوحة وا

 25.4 17 المؤشرات والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة والمالحظات

 16.4 11 االستبيان و المؤشرات والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة والمالحظات

 1.5 1 أخرى تذكر

 1.5 1 االستبيان و المؤشرات والعودة إلى الملفات و أخرى تذكر

 7.5 5 مالحظات و أخرى تذكرمقابالت مفتوحة وال

 6 4 االستبيان و مقابالت مفتوحة والمالحظات و أخرى تذكر

 7.5 5 المؤشرات والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة والمالحظات و أخرى تذكر

االستبيان و المؤشرات والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة والمالحظات و 
 أخرى تذكر

2 3 

 100 67 المجموع
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Figure  31  
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 النسبة المئوية العدد ما هي مقترحاتكم لتحسين المشروع ؟

 14.9 10 غير محّدد

 6 4 التخطيط للمشروع

 4.5 3 تنفيذ المشروع

 3 2 تقييم المشروع

 7.5 5 تمويل المشروع

 3 2 التخطيط للمشروع و تنفيذ المشروع و تمويل المشروع

 1.5 1 قييم المشروع و تمويل المشروعت

 3 2 التخطيط للمشروع و تنفيذ المشروع و تقييم المشروع و تمويل المشروع

 4.5 3 مشاركة المرأة في المشروع

 3 2 التخطيط للمشروع و مشاركة المرأة في المشروع

 3 2 التخطيط للمشروع و تنفيذ المشروع و مشاركة المرأة في المشروع

 3 2 لمشروع و مشاركة المرأة في المشروعتمويل ا

 10.4 7 التخطيط للمشروع و تمويل المشروع و مشاركة المرأة في المشروع

التخطيط للمشروع و تنفيذ المشروع و تمويل المشروع و مشاركة المرأة في 
 المشروع

3 4.5 

التخطيط للمشروع و تنفيذ المشروع و تقييم المشروع و تمويل المشروع و 
 اركة المرأة في المشروعمش

19 28.4 

 100 67 المجموع
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Figure  32  
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Figure  33  

 
 
 
 
 

 توزع المعلومات بحسب الخريطة اإلحصائية للمشروع  والموقف الحالي له

 الخريطة اإلحصائية للمشاريع

تمكين المرأة  الموقف الحالي للمشروع
وتنمية المرأة 

 ةالريفي

مواجهة العنف 
والتمييز 
 القانوني

وعي مواطني  مهن تقليدية حاالت خاصة
 وسياسي

المجموع

 43 5 7 5 12 12 مستمر
 21 1 0 2 9 7 منتهي

 3 0 0 1 0 2 )متعثر(متوقف 
 67 6 7 8 21 21 المجموع
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Figure  34  

 

  لهتوزع المعلومات بحسب الخريطة اإلحصائية للمشروع  والتغطية الجغرافية

 الخريطة اإلحصائية للمشاريع
تمكين المرأة وتنمية  التغطية الجغرافية للمشروع

 المرأة الريفية
مواجهة العنف 
 والتمييز القانوني

وعي مواطني  مهن تقليدية حاالت خاصة
 المجموع وسياسي

 38 5 3 6 17 6 الوطن ككل
 1 0 0 0 0 1 اقليمي

 2 0 0 0 1 0 الوطن ككل و اقليمي
 8 0 1 0 3 4 محافظة

 1 0 1 0 0 0 الوطن ككل و محافظة
 1 0 1 0 0 0 العاصمة و محافظة

 6 0 0 1 0 5 قرية او مجموعة قرى
 1 0 0 0 0 1 الوطن ككل و قرية او مجموعة قرى

 1 0 0 0 0 1 اقليمي و قرية او مجموعة قرى
الوطن ككل و محافظة و قرية او 

 1 0 0 0 0 1 مجموعة قرى

 1 1 0 0 0 0 دينة و قرية او مجموعة قرىم
 3 0 0 0 0 2 أخرى تذكر

 2 0 1 0 0 0 الوطن ككل و العاصمة و أخرى تذكر
 1 0 0 1 0 0 محافظة و مدينة و أخرى تذكر

 67 6 7 8 21 21 المجموع
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Figure  35  

 
 
 

 بحسب الحالة توزع المعلومات بحسب الخريطة اإلحصائية للمشروع  والفئات التي إستهدفها
 اإلجتماعية

 الخريطة اإلحصائية للمشاريع
الفئات التي إستهدفها المشروع بحسب 

 الحالة اإلجتماعية
تمكين المرأة 
وتنمية المرأة 

 الريفية

مواجهة العنف 
 والتمييز القانوني

وعي مواطني  مهن تقليدية حاالت خاصة
المجموع وسياسي

 4 0 0 1 2 1 عزباوات
 4 0 1 1 0 1 متزوجات

 4 1 0 0 0 3 عزباوات و متزوجات
 1 0 0 1 0 0 متزوجات و مطلقات

 4 1 1 0 0 2 عزباوات و متزوجات و مطلقات
 1 0 0 0 0 1 عزباوات و متزوجات و أرامل

 49 4 5 5 19 13 عزباوات و متزوجات و مطلقات و أرامل

 67 6 7 8 21 21 المجموع
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Figure  36  

 
 
 
 

 بحسب الخريطة اإلحصائية للمشروع والفئات التي إستهدفها بحسب الحالة الوظيفيةتوزع المعلومات 

 الخريطة اإلحصائية للمشاريع
الفئات التي إستهدفها المشروع بحسب 

 الحالة الوظيفية
تمكين المرأة 
وتنمية المرأة 

 الريفية

مواجهة العنف 
 والتمييز القانوني

وعي مواطني  مهن تقليدية حاالت خاصة
المجموع ياسيوس

 10 2 1 1 3 1 عامالت
 12 0 1 4 1 6 ربات بيوت

 14 1 2 1 3 6 عامالت و ربات بيوت
 1 0 0 0 1 0 عامالت و متقاعدات

 30 3 3 2 13 8 عامالت و ربات بيوت و متقاعدات

 67 6 7 8 21 21 المجموع
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Figure  37  

 
 

 الفئات التي إستهدفها بحسب العمرتوزع المعلومات بحسب الخريطة اإلحصائية للمشروع  و

 الخريطة اإلحصائية للمشاريع
الفئات التي إستهدفها المشروع بحسب 

 العمر
تمكين المرأة 
وتنمية المرأة 

 الريفية

مواجهة العنف 
 والتمييز القانوني

وعي مواطني  مهن تقليدية حاالت خاصة
المجموع وسياسي

 3 0 0 1 0 2 فتيات
 20 3 4 4 3 5 شابات

 14 1 1 1 5 5 فتيات و شابات
 2 0 0 0 1 1 أطفال و فتيات و شابات

 1 0 0 1 0 0 مسنات
 10 1 0 1 2 4 شابات و مسنات

 7 1 2 0 3 1 فتيات و شابات و مسنات
 10 0 0 0 7 3 أطفال و فتيات و شابات و مسنات

 67 6 7 8 21 21 المجموع
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Figure  38  

 

 الحالي للمشروع والتغطية الجغرافية لهتوزع المعلومات بحسب الموقف 

 الموقف الحالي للمشروع
 التغطية الجغرافية للمشروع

 المجموع )متعثر(متوقف  منتهي مستمر
 38 2 11 25 الوطن ككل

 1 0 1 0 اقليمي
 2 0 1 1 الوطن ككل و اقليمي

 8 0 3 5 محافظة
 1 0 0 1 الوطن ككل و محافظة
 1 0 0 1 العاصمة و محافظة

 6 1 4 1 قرية او مجموعة قرى
 1 0 0 1 الوطن ككل و قرية او مجموعة قرى

 1 0 0 1 اقليمي و قرية او مجموعة قرى
 1 0 0 1 الوطن ككل و محافظة و قرية او مجموعة قرى

 1 0 0 1 مدينة و قرية او مجموعة قرى
 3 0 0 3 أخرى تذكر

 2 0 0 2 الوطن ككل و العاصمة و أخرى تذكر
 1 0 1 0 حافظة و مدينة و أخرى تذكرم

 67 3 21 43 المجموع
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Figure 39 

 
 
 
 

 هتوزع المعلومات بحسب المدى الزمني المقرر للمشروع وعدد المستهدفين من 
 

 المدى الزمني المقرر للمشروع
عدد المستهدفين 
 من المشروع

وات  سن5 [ 4 - 5 ] [ 3 - 4 ] [ 2 - 3 ] [ 1 - 2 ] أقل من سنة
 وما فوق

/ غير محدد 
/ مستمر 
 يتجدد

المجموع

 30 9 5 1 1 2 6 6 غير محدد
 27 12 0 1 1 3 4 6  شخص500أقل من 

[ 1500 - 500 ] 0 0 0 3 0 0 1 4 
[3000 - 1500 ] 0 0 0 1 0 0 1 2 

 شخص أو 6000من 
 4 2 0 0 1 0 0 1 أكثر

 67 25 5 2 7 5 10 13 المجموع
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Figure  40  

 

 "بدءاً من تنفيذ المشروع "هوزع المعلومات بحسب المدى الزمني المقرر للمشروع وعدد المستفيدين الفعليين منت

عدد المستفيدين الفعليين  المدى الزمني المقرر للمشروع
بدءاً من "من المشروع 

 "تنفيذ المشروع
أقل من 
 سنة

 سنوات وما 5 [ 4 - 5 [ [ 3 - 4 [ [ 2 - 3 [ [ 1 - 2 [
 وقف

/ غير محدد 
/ مستمر 
 يتجدد

المجموع

 22 12 2 0 1 1 4 2 غير محدد
 31 7 2 2 3 4 4 9  شخص500أقل من 

[ 1500 - 500 ] 1 2 0 2 0 0 3 8 
[ 3000 - 1500 ] 0 0 0 0 0 0 1 1 
[ 6000 - 4500 ] 0 0 0 0 0 1 0 1 

 4 2 0 0 1 0 0 1  شخص أو أكثر6000من 

 67 25 5 2 7 5 10 13 المجموع

 

 
  توزع المعلومات بحسب التغطية الجغرافية للمشروع ومصادر التمويل
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 التغطية الجغرافية للمشروع

مصادر 
 التمويل

الوطن 
 ككل

الوطن  اقليمي
ككل و 
 اقليمي

الوطن  محافظة
ككل و 
 محافظة

العاصمة 
و 

 محافظة

قرية او 
مجموعة 
 قرى

الوطن 
ككل و 
قرية او 
مجموعة 
 قرى

 اقليمي و
قرية او 
مجموعة 
 قرى

الوطن 
ككل و 
محافظة 
و قرية 

او 
مجموعة 
 قرى

مدينة و 
قرية او 
مجموعة 
 قرى

أخرى 
 تذكر

الوطن 
ككل و 

العاصمة 
و أخرى 
 تذكر

محافظة 
و مدينة 
و أخرى 
 تذكر

المجموع

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 حكومية

 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 منظمة أهلية
ظمة منحكومية و

 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 أهلية

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 منظمة إقليمية
منظمة دولية 

 14 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 8 رسمية
منظمة حكومية و

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 دولية رسمية
قطاع خاص 

منظمة دولية و
 رسمية

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ة دولية منظم
 11 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 5 غير حكومية

حكومية ومنظمة 
 دولية غير
 حكومية

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

منظمة أهلية 
منظمة دولية و

 غير حكومية
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

حكومية ومنظمة 
منظمة أهلية و

دولية غير 
 حكومية

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

نظمة إقليمية م
منظمة دولية و

 غير حكومية
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

قطاع خاص 
ومنظمة دولية 

منظمة رسمية و
دولية غير 
 حكومية

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 أخرى تذكر
حكومية و 
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أخرى تذكر

قطاع خاص 
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  تذكرأخرىو

حكومية ومنظمة 
أخرى أهلية و
 تذكر

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

منظمة دولية 
غير حكومية 

 أخرى تذكرو
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

حكومية ومنظمة 
دولية غير 
أخرى حكومية و

 تذكر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

منظمة أهلية 
دولية ومنظمة 

غير حكومية 
 أخرى تذكرو

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

منظمة إقليمية 
منظمة دولية و

غير حكومية 
 وخرى تذكر

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 67 1 2 3 1 1 1 1 6 1 1 8 2 1 38المجموع

  )بالنسبة المئوية(توزع المعلومات بحسب التغطية الجغرافية للمشروع ومصادر التمويل 
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 التغطية الجغرافية للمشروع

 مصادر التمويل
الوطن 
 ككل

الوطن  اقليمي
ككل 

 اقليميو

الوطن  محافظة
ككل 

محافظةو

 العاصمة
محافظةو

قرية او 
مجموعة 
 قرى

الوطن 
ككل 

قرية او و
مجموعة 
 قرى

اقليمي 
قرية او و

مجموعة 
 قرى

الوطن 
ككل 

ومحافظة 
قرية او و

مجموعة 
 قرى

مدينة 
قرية او و
موعة مج

 قرى

أخرى 
 تذكر

الوطن 
ككل 

والعاصمة 
أخرى و

 تذكر

محافظة 
مدينة و
أخرى و

 تذكر

المجموع

 %4.5                           %7.9 حكومية

 %3.0               %16.7     %12.5       منظمة أهلية
منظمة حكومية و

 %11.9     %33.3                     %18.4 أهلية

 %4.5                        %100.0 %5.3 ةمنظمة إقليمي
منظمة دولية 

 %20.9     %33.3         %33.3     %25.0 %50.0   %21.1 رسمية
حكومية و منظمة 

 %4.5                     %12.5     %5.3 دولية رسمية
قطاع خاص 

منظمة دولية و
 رسمية

    50.0%                     
  

1.5% 

 دولية غير منظمة
 %16.4     %33.3%100.0%100.0        %100.0 %25.0     %13.2 حكومية

حكومية و منظمة 
 %3.0            %100.0             %2.6 دولية غير حكومية

منظمة أهلية 
منظمة دولية غير و

 حكومية
5.3%           16.7%             

  
4.5% 

حكومية و منظمة 
مة منظأهلية و

 دولية غير حكومية
      12.5%                   

  
1.5% 

منظمة إقليمية 
منظمة دولية غير و

 حكومية
5.3%                         

  
3.0% 

قطاع خاص 
ومنظمة دولية 

منظمة رسمية و
 دولية غير حكومية

2.6%                         

  
1.5% 

 %7.5          %100.0   %16.7     %12.5     %5.3 أخرى تذكر
 حكومية وأخرى

 %1.5%100.0                           تذكر
قطاع خاص 

 %1.5   %50.0                         أخرى تذكرو
حكومية ومنظمة 

 %1.5                %100.0           أخرى تذكرأهلية و
منظمة دولية غير 
حكومية وأخرى 

 تذكر
2.6%                         

  
1.5% 

حكومية ومنظمة 
دولية غير حكومية 

 أخرى تذكرو
                        50.0% 

  
1.5% 

منظمة أهلية 
ومنظمة دولية غير 

أخرى حكومية و
 تذكر

5.3%                         

  
3.0% 

منظمة إقليمية 
ومنظمة دولية غير 

أخرى حكومية و
 تذكر

            16.7%             

  
1.5% 

 %100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 المجموع

 
 
 

  له الجغرافية والتغطية المشروع أنشطة طبيعة بحسب المعلومات توزع
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 طبيعة أنشطة المشروع

التغطية الجغرافية 
 للمشروع

توعية 
 تأهيلو

يب رتد
وإعداد 
 كوادر

توعية 
وتأهيل 

يب رتدو
وإعداد 
 كوادر

توعية 
وتأهيل 

توفير و
مؤسسات 
للرعاية 
وبرامج 
 للحماية

توعية 
وتأهيل 

ريب تدو
وإعداد 
كوادر 

توفير و
مؤسسات 
للرعاية 
وبرامج 
 للحماية

تقديم 
مساعدات 
لتحسين 
ظروف 
 العيش

يب رتد
وإعداد 
كوادر 

تقديم و
مساعدات 
لتحسين 
ظروف 
 العيش

توعية 
وتأهيل 

ريب تدو
وإعداد 
كوادر 

تقديم و
مساعدات 
لتحسين 
ظروف 
 العيش

ل توعية وتأهي
ريب وإعداد تدو

توفير كوادر و
مؤسسات 

للرعاية وبرامج 
للحماية و تقديم 

مساعدات 
لتحسين ظروف 

 العيش

المجموع

 38 7 9 4 1 3 1 6 4 3 الوطن ككل
 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 اقليمي

 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0  اقليميالوطن ككل و
 8 3 3 0 0 0 0 1 1 0 محافظة

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 الوطن ككل و محافظة
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 العاصمة و محافظة

 6 1 3 1 0 1 0 0 0 0 قرية او مجموعة قرى
الوطن ككل و قرية او 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 مجموعة قرى

اقليمي و قرية او 
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 مجموعة قرى

الوطن ككل و محافظة 
و قرية او مجموعة 

 قرى
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

مدينة و قرية او 
 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 مجموعة قرى

 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 أخرى تذكر
الوطن ككل و العاصمة 

 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 و أخرى تذكر

محافظة و مدينة و 
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 أخرى تذكر

 67 13 20 7 2 4 1 11 5 4 المجموع
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  )المئوية بالنسبة (له الجغرافية والتغطية المشروع أنشطة طبيعة بحسب المعلومات توزع

 طبيعة أنشطة المشروع

التغطية الجغرافية 
 للمشروع

توعية 
 وتأهيل

يب رتد
وإعداد 
 كوادر

توعية وتأهيل 
يب وإعداد رو تد
 كوادر

توعية 
ل وتأهي

توفير و
مؤسسات 
للرعاية 
وبرامج 
 للحماية

توعية 
وتأهيل و 

يب رتد
وإعداد 

كوادر و 
توفير 

مؤسسات 
للرعاية 
وبرامج 
 للحماية

تقديم 
مساعدات 
لتحسين 
ظروف 
 العيش

يب رتد
وإعداد 

كوادر و 
تقديم 

مساعدات 
لتحسين 
ظروف 
 العيش

توعية 
وتأهيل و 

يب رتد
وإعداد كوادر 

و تقديم 
مساعدات 
لتحسين 

ف ظرو
 العيش

توعية وتأهيل 
يب رو تد

وإعداد كوادر و 
توفير مؤسسات 
للرعاية وبرامج 
للحماية و تقديم 

مساعدات 
لتحسين ظروف 

 العيش

المجموع

80.0 %75.0 الوطن ككل
% 54.5% 100.0% 75.0% 50.0% 57.1% 45.0% 53.8% 56.7% 

 %1.5     %14.3             اقليمي
 %3.0       %50.0     %9.1     الوطن ككل و اقليمي

20.0   محافظة
% 9.1%         15.0% 23.1% 11.9% 

 %1.5   %5.0               الوطن ككل و محافظة
 %1.5   %5.0               العاصمة و محافظة

 %9.0 %7.7 %15.0 %14.3   %25.0         قرية او مجموعة قرى
الوطن ككل و قرية او 

 %1.5   %5.0               مجموعة قرى

اقليمي و قرية او 
 %1.5   %5.0               مجموعة قرى

الوطن ككل و محافظة 
و قرية او مجموعة 

 قرى
              5.0%   1.5% 

مدينة و قرية او 
 %1.5             %9.1     مجموعة قرى

 %4.5 %7.7           %9.1   %25.0 أخرى تذكر
اصمة الوطن ككل و الع
 %3.0     %14.3       %9.1     و أخرى تذكر

محافظة و مدينة و 
 %1.5 %7.7                 أخرى تذكر

100.0 المجموع
% 

100.0
% 100.0% 100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Figure  41  
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 دافه والعاملون في إدارتهتوزع المعلومات بحسب ما إذا قد حقق المشروع أه

 هل حقق المشروع أهدافه ؟
 العاملون في إدارة المشروع

 المجموع كال نعم
 2 1 1 غير محدد

 2 1 1 ذكور
 44 5 39 إناث

 19 4 15 ذكور و إناث

 67 11 56 المجموع

 

 
Figure  42  
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 توزع المعلومات بحسب جهة ومنهجية التقييم

     

 جهة التقييم 
 قييم منهجية الت

 المجموع ذاتي وخارجي خارجي ذاتي
 3 1 0 2 تقييم األنشطة
 4 3 0 1 "المخرجات"تقييم األهداف 

 3 3 0 0 "المخرجات"تقييم األنشطة و تقييم األهداف 
 2 0 0 2 تقييم األداء

 8 6 0 2 تقييم األنشطة و تقييم األداء
 44 29 2 13 و تقييم األداء" جاتالمخر"تقييم األنشطة و تقييم األهداف 

 64 42 2 20 المجموع

 
 توزع المعلومات بحسب جهة وأدوات التقييم

 جهة التقييم 
 أدوات التقييم 

 المجموع ذاتي وخارجي خارجي ذاتي
 5 3 0 2 المؤشرات والعودة إلى الملفات

 2 1 0 1 االستبيان و المؤشرات والعودة إلى الملفات

 4 1 1 2 ة والمالحظاتمقابالت مفتوح

 7 4 0 3 االستبيان و مقابالت مفتوحة والمالحظات

 17 12 0 5 المؤشرات والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة والمالحظات

 11 9 0 2 االستبيان و المؤشرات والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة والمالحظات

 1 1 0 0 أخرى تذكر

 1 1 0 0 والعودة إلى الملفات و أخرى تذكراالستبيان و المؤشرات 

 5 3 0 2 مقابالت مفتوحة والمالحظات و أخرى تذكر

 4 3 1 0 االستبيان و مقابالت مفتوحة والمالحظات و أخرى تذكر

 5 3 0 2 المؤشرات والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة والمالحظات و أخرى تذكر

ى الملفات و مقابالت مفتوحة والمالحظات و االستبيان و المؤشرات والعودة إل
 أخرى تذكر

1 0 1 2 

 64 42 2 20 المجموع
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 )بالنسبة المئوية(توزع المعلومات بحسب جهة وأدوات التقييم 

 جهة التقييم 
 أدوات التقييم 

 المجموع ذاتي وخارجي خارجي ذاتي
 %7.8 %7.1  %10.0 المؤشرات والعودة إلى الملفات

 %3.1 %2.4  %5.0 بيان و المؤشرات والعودة إلى الملفاتاالست

 %6.2 %2.4 %50.0 %10.0 مقابالت مفتوحة والمالحظات

 %10.9 %9.5  %15.0 االستبيان و مقابالت مفتوحة والمالحظات

 %26.6 %28.6  %25.0 المؤشرات والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة والمالحظات
 والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة االستبيان و المؤشرات

 %17.2 %21.4  %10.0 والمالحظات

 %1.6 %2.4   أخرى تذكر

 %1.6 %2.4   االستبيان و المؤشرات والعودة إلى الملفات و أخرى تذكر

 %7.8 %7.1  %10.0 مقابالت مفتوحة والمالحظات و أخرى تذكر

 %6.2 %7.1 %50.0  رى تذكراالستبيان و مقابالت مفتوحة والمالحظات و أخ
المؤشرات والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة والمالحظات و أخرى 

 %7.8 %7.1  %10.0 تذكر

االستبيان و المؤشرات والعودة إلى الملفات و مقابالت مفتوحة 
 والمالحظات و أخرى تذكر

5.0% 
 

2.4% 3.1% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 
 

 

 

  :عناصر النجاح والقوة والممارسات الجيدة :3-4

ما الذي يعنيه نجاح المشروع؟ قلة من المشاريع تستطيع التصريح بالنجاح التام   

هناك درجات اقتراب من النجاح ألن مقاييس نجاح هذه . في تحقيق كل أهدافها المرجوة

من خالل المشاريع مرتبطة بصوابية المشروع وبجهد العاملين وتجاوب المستهدفين 

  .دينامية اجتماعية متبدلة

إنما نستطيع استقراء نجاح مشروع ما من خالل متابعة عناصر القوة في أهدافه   

  .وهيكليته ومدى تلبيته لحاجة البيئة التي يعمل في اطارها

 ان المشاريع التي عرفت نجاحاً لمسناه في عناصر استمارتها كما في التماس  

  :افها على أرض الواقع، إنما كان لتميزها بالتاليالنتائج العملية لتحقيق أهد
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المشاريع الواضحة الدقيقة، ذات الهدف المحدد التي يمكن فهم صياغتها وقياس  -

 .نتائجها بوضوح وسهولة

 .النشاطات المترابطة عضوياً والتي تنتمي إلى مشروع واحد أساسي استراتيجي -

 . تتراكم فوقهاالتي ال تكرر مشاريع أخرى أوالمشاريع المبتكرة  -

المشاريع التي تأتي نتيجة تخطيط متأنٍ وحسب الحاجة الملحة إليها في البيئة  -

 .االجتماعية

 . المتواصل حتى تحققهاالتحديد الواضح لمسؤوليات القيمين عليها والتزامها  -

توفر بيئة العمل الصالحة لالنجاز، كالمكان المناسب وإمكانية الوصول السهل إليه،  -

 .تعامل مع المستفيدينورحابة ال

 .االطمئنان إلى تمويل ثابت وأكيد -

المعرفة العميقة للواقع االجتماعي ومتطلباته من خالل مشاريع تجيب بدقة على  -

 .حاجات البيئة االجتماعية

 .التوثيق الدائم والصحيح لكل انجاز -

 .التقييم الموضوعي والمستمر طوال تحقق المشروع -

  

من الخارج تؤدي داعمة ل المشروع، هناك ظروف إضافة إلى تقنيات العمل داخ

  :إلى نجاحه وأهمها

 والعديد من المشاريع . والتنفيذأستجابة البئية االجتماعية والثقافية لطريقة الطرح -

 .تشكّل حاجة ملحة ينتظرها المجتمع ولو لم تِف بكل احتياجاته

مساندة أو في العمل على العالقة بالقوانين المحلية، سواء في االستفادة من القوانين ال -

 .تنقية القوانين من شوائبها

التنبه إلى العامل السياسي والعامل الطائفي، وغالباً في ترابطهما حيال أي مشروع  -

 .يعني بقضايا المرأة

أو يحفّز على الرفض حيال حدث ما، ان الموقف السياسي قد يؤمن المساعدة 

ا يجري الكالم عن تطوير وضع النساء، والموقف الطائفي والديني يتحفّز دوماً عندم

  .قدر اإلمكان، تسهيالً لنجاح المشروعبروية ولذا يجدر التعامل معهما 

التي أحصيناها، يبدو االنكفاء إلى المشاريع الصغيرة وفي العديد من المشاريع 

  .الخطاب الديني السائدينواالجتماعية اتقاء لمواجهة محتمة مع الخطاب السياسي 
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واستقطاب مل مع االعالم بدقة ومهنية، يفسح في المجال للترويج للمشروع ان التعا -

 .المستفيدين وصياغة رأي عام مساند

وتشكو غالبية هذه المشاريع، عدا المشاريع المتعلقة بالعنف الجندري من نقص في 

 أو من جهل االنتشار االعالمي، أو من ضعف في استخدام الخطاب االعالمي

  .لمعاصرتقنيات االعالم ا

  

  :عناصر الضعف والفجوات: 3-5

في بالدنا محاولة متواصلة للتصدي لعناصر يعتبر عمل الجمعيات األهلية   

  .الضعف ولردم الفجوات التي تالحق أي مشروع

فمتانة المشاريع االجتماعية إنما هي ليست . وال ينجو أي مشروع من آثارها  

 إنما هي في مواجهة العالقة مع الفئة فقط في كل نقاط القوة والنجاح التي ذكرناها،

فهذه المشاريع هي . المستهدفة، والعمل على مالحقة الهشاشة التي تهدد كل مرحلة منها

بين طرفين، على الطرف األول التحضير التام والمحاسبة " االتفاق االجتماعي"نوع من 

أو ستعرض عن ب  للتغيير ومجموعة إنسانية ستتجاو رافضةالدقيقة حيال بيئة قابلة أو

  .بذل االصغاء والجهد

  

ان تقييم المشاريع يشكو من فقدان التقييم الصحيح عند بعض الجمعيات، من تحيز  -

من أو من احتفاظ الجهات المانحة بالتقييم لنفسها، أو تقييم القائمين على العمل، 

بيعة المرتبط بطمن التقييم الخادع  وأفقدان التقييم المستمر لكل مراحل العمل، 

 .المشروع الذي يصعب قياس نتائجه كمشاريع التوعية مثالً

  .ات في ضعف تقنيات ومفاهيم التقييم في مجتمعاتنانوقد نوجز كل هذه اله

فالعمل االجتماعي ال يزال يفتقد إلى التدريب اإلداري عند مسؤوليه، وإلى الرؤية 

عيات والمشاريع التفرد  حيث يبدو في العديد من الجم،المنهجية الواضحة عند مديريه

  .الشخصي وإنحصار القرار في شخص المدير أو الرئيس

بطريقة دقيقة وكاملة، ربما ان العديد من المشاريع ال توثق خالل مراحل إنجازها  -

الوعي بأهمية تسجيل المسار ونوعية الجهد المبذول لالستفادة من مشاكله ومن لعدم 

 .تاريخه
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 مشاريعها إنجازاً خاصاً متفرداً، يسابق الغير في ان العديد من الجمعيات تعتبر -

مشاريعه، دون أن يعي أهمية التعاون الذي يجعلها شريكاً حقيقياً في التنمية 

 .االجتماعية العامة

ان الصعوبات التي تواجه تحقق المشاريع عديدة ومترابطة، وربما تكمن خطورتها  -

 . لمشروعفي دالالتها المنسحبة على عدة مراحل من تحقيق ا

 . تخلط بعض المشاريع بين قصور الهدف المقصود وتخطيط النشاط الهادف لتحققه -

تبدو بعض المشاريع عامة وفضفاضة، يصعب تحديد أهدافها، ويستحيل قياس  -

 .نتائجها

تضع بعض المشاريع عنواناً لنشاطها يبدو كأنه حصيلة اتباع تقليدي متكرر وعام،  -

 .ط بفرادة حاجات مجتمعة وإمكانية تحققهقد يبدو صحيحاً ولكنه ال يرتب

يشكّل تمويل المشاريع، مشكلة كبرى عند أغلب الجمعيات، وما يلفت االنتباه هو أن  -

المواضيع التي تطرحها الدول المانحة، وهي غالباً دول الغرب، انطالقاً من أجندة 

ولو لم اجتماعية خاصة، تتلقفها الجمعيات وتوجه كل مشاريعها حسب هذه األجندة 

تكن تتوافق مع مهمات الجمعية ومهارات عامليها، سعياً لسهولة الحصول على 

 .تمويل أكيد

يشكو تخطيط المشاريع من ضعف في مهنية العمل، ومن ضعف في التنسيق، ومن  -

 .فقدان للتخطيط االستراتيجي

 فالمشروعات المستمرة الطويلة األمد مع تمويل ثابت قليلة جداً، ونجدها عند بعض

الجمعيات التي اعتمدت اختصاصاً ثابتاً في موضوع واحد، يتشعب إلى نشاطات 

وقد حازت هذه الجمعيات على ثقة الممولين وعلى اعتراف اجتماعي . موازية

  .وسياسي بفعاليتها ورصانة عملها

ان مفاهيم . تحديد معنى العمل االجتماعي ومفاهيمه المعاصرةمن الصعوبات أيضاً  -

وإذا كان . اواة والكرامة اإلنسانية أساسية في صياغة أي مشروعالتنمية والمس

العاملين اإلحسان والمساعدات الظرفية قد سيطرت مدة طويلة على أذهان 

اآلن نفترض الحس الحقيقي بالتنمية االجتماعية الشاملة االجتماعيين، فإن المشاريع 

ري نفتقده في العديد هذا األفق الفكري الضرو. والذي يشكّل أي مشروع حلقة منها

  .من مشاريع الريف التي تسور نشاطها بنجاحاتها الصغيرة
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ال تزال مشاريع األرياف، مشاريع مبعثرة متكررة، مستعادة وتقليدية، بالرغم من أن  -

الريف اللبناني أصبح يعاني مشاكل شبيهة بمشاكل المدن في مزيج هجين من التقليد 

 . والحداثة

اء أصعب وأعقد من تدريب على المهن التقليدية وعلى تحضير ولذا تبدو قضايا النس

  .المؤن في البيوت

ان الريف اللبناني يفترض اآلن رؤية بحثية جديدة تحدد حاجات النساء والمجتمع 

  .لصياغة مشاريع جديدة هادفة

ان التساؤل عن أكثر الفئات النسائية حاجة للتمكين، يفتح واسعاً مروحة التنوع  -

فالنساء المطلقات والنساء األرامل، تنجدل حاجاتهن . وحاجاته المستترةاالجتماعي 

االجتماعية المادية الملحة، بانحياز قوانين األحوال الشخصية، وبالموقف االجتماعي 

الحذر، والمتزوجات قد يعانين قهر الفقر، وظلم القانون وعنف األزواج، وجهل في 

عف االعتراف االجتماعي بحاجاتهن، والشابات قد تشكو من ضالصحة االنجابية، 

. فيه كثيراً معدل العزوبة وعدد الشابات غير المتزوجاتيرتفع وبالتحديد من مجتمع 

فرض أوضاعها واختياراتها ومشاكلها على مجتمع ال يزال يعتمد توهي شريحة س

 . كموقع طبيعي لحضور النساءالتصنيف العائلي والزوجي

حروب والهجرات، ساهم في زيادة عدد النساء األميات ان تعرض المجتمع اللبناني لل -

ومن أجيال مختلفة وأحياناً شابة، ولذا يبدو ردم فجوة األمية هاماً وضرورياً خاصة 

على العدد إذا اعتبرناها خطوة أولية غير كافية، بسبب الحاح األمية األلكترونية 

 .األكبر من النساء

معيشة، وصغر بيوت المدن، وتكاثر األعباء ان ارتفاع نسبة المسنات وغالء نسبة ال -

على األوالد، يجعل، وبالرغم من حس األلفة العائلية قضية المسنات قضية اجتماعية 

أساسية ال تزال تعالج بمشاريع صغيرة أو باهتمام محدود من وزارة الشؤون 

 .االجتماعية

لرعاية االجتماعية أما النساء المعوقات، فالفجوة االجتماعية كبيرة جداً من ناحية ا -

 .وتشكّل ثغرة كبيرة يجب االهتمام بها

كالجنوح وتعاطي المخدرات وال تحظى النساء ذوات المشاكل االجتماعية الخاصة،  -

والتسول، وأمومة العازبات، والسجن، بهامش اجتماعي كبير في مشاريع الرعاية 

مل االجتماعي والتنمية، لنقص الممولين وعدم جاذبية هذه الفئات، وصعوبة الع
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لذا يجدر بالمؤسسات الرسمية هنا صياغة استراتيجية عمل، تفيد منها . معها

الجمعيات األهلية لردم هذه الهوة االجتماعية والتي يهدد عدم االهتمام بها كل العمل 

  ".التنظيف"االجتماعي 

 هناك مجاالت عمل اجتماعي مؤثرة على العديد من التحوالت االجتماعية وال تزال -

ويتصدر العنف الجندري أو العنف ضد النساء أولويات . بحاجة إلى توسيع وتمتين

العمل االجتماعي، ألن العنف مولّد لعطب جسدي ونفسي وعقلي وعائلي ومؤشر 

 .لتخلّف إنساني في مواجهة المختلف واألضعف

فبعض الجمعيات، اعتمدت . وال نشكو في لبنان من حسن مواجهة هذه المشكلة

العمل كثير والفعلة "والمشاريع الهادفة واالستراتيجية الطويلة األمد ولكن التخصص 

ومع نمو العصبيات في العالم وعلى أنواعها تبدو المعركة ضد العنف نضاالً " قليلون

باكية في فضاء جذرياً يلقى تردداته المتواصلة انطالقاً من شكوى امرأة معنّفة 

  .السياسيالعائلة إلى عنف اجتماعي في الفضاء 

  

اآلفاق المستقبلية انطالقاً من السؤال األخير في االستبيان وإمكانية اقتراح  -4

  :مشروع نموذجي

تقودنا اإلجابة التي حصلنا عليها من السؤال األخير في االستبيان إلى   

 :المالحظات التالية

ان أغلب المشاريع التي طرحت، مشاريع مكررة ومستعادة، وهي ضرورية ما دام  -

لمجتمع يحتاجها، ولكن الحراك االجتماعي سيفرض تحوالً في الرؤية وفي المفاهيم ا

 .مما سيحول في صياغة أهدافها وطرق تحققها

أوردت هذه المقترحات، مشاريع شبيهة أو متطابقة مع المشاريع التي تقوم بتحقيقها  -

 ومكافحة / وتسويق المنتجات/ وبناء القدرات/ والتدريب/تتراوح بين التوعيةوهي 

 وأعيد تصنيفها / واالهتمام بذوات االحتياجات الخاصة/ وتطوير القوانين/العنف

 :كالتالي

 مشاريع تعديل القوانين المجحفة بحق النساء، تعديل قانون العقوبات، :في القانون

تعديل قانون الجنسية باعطاء المرأة جنسيتها ألوالدها، رفع التحفظات 

 االنتخاب، تشريع حماية النساء من العنف، عن السيداو، تعديل قانون
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وضع قانون مدني موحد لألحوال الشخصية، تمكين وتوعية قانونية 

  .للنساء

 تغيير الذهنية والسعي إلى بناء فكر جندري، التوعية :في النوع االجتماعي

الجندرية، االبحاث لنشر الوعي حول النوع االجتماعي، ترسيخ مفهوم 

  .شراكة، ادماج الجندر في الخطط الحكوميةالمساواة ومفهوم ال

 رفع مستوى الوعي بالصحة االنجابية واألمراض المنقولة :في الصحة اإلنجابية

جنسياً، توفير خدمات الصحة االنجابية في القرى خاصة، االهتمام 

في المدارس حول بالصحة االنجابية لدى الفتيات المراهقات، التوعية 

، العائلةنساء على مواضيع العناية الصحية في الزواج المبكر، تدريب ال

  .ادخال الصحة االنجابية إلى المناهج المدرسية

توعية النساء عن العنف الواقع عليهن، مساعدة النساء المعنّفات، حماية   :في العنف

من العنف األسري، إقامة بيوت استقبال للنساء المعنّفات قبل وبعد 

امين وكل من له عالقة مؤسسية حصول العنف، توعية الدرك والمح

توحيد بالمرأة المعنّفة، حماية المراهقات من التحرش الجنسي، 

المصطلحات المتعلّقة بالعنف وتوسيع المفاهيم، إدماج العنف القائم على 

النوع االجتماعي في مشاريع وزارة الشؤون االجتماعية، السعي لوضع 

 تطوير مقاربات من العنف،وطنية لحماية النساء استراتيجية 

  .واستراتيجيات مع الرجل في مناهضة العنف ضد النساء

 مشاريع للمسنّات، للنساء المدمنات، للنساء :في النساء ذوات الحاجات الخاصة

السجينات ومساندة النساء المعوقات سواء في مشاريع توعية وتأهيل، 

 ومساندة صحية ومادية ونفسية لتأمين المساعدة والكرامة والعمل

  .المناسب، إقامة دراسات وأبحاث ميدانية

 مشاريع لتعريف النساء بالنظام السياسي وتدريب على القيادة، مشاركة :في السياسة

في االنتخابات، العمل في سبيل الكوتا، إقامة لقاءات توعية سياسية في 

  .المناطق

ة  تأمين فرص عمل للنساء، تمكين اقتصادي في األحياء الشعبي:في االقتصاد

والضواحي والقرى النائية، مشاريع تنموية في منطقة البقاع وتأمين 

تصريف إنتاج النساء، مشاريع اقتصادية الستقاللية النساء، تدريب 
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إنتاج تستطيع تأمينه داخل عائلتها، إعطاء النساء على النساء على مهن و

إمكانية إقامة مشروع والحصول على قروض صغيرة وتأمين أسواق 

نتجاتها، وحمايتها من المنافسة غير المتوازية، إقامة لتصريف م

المعارض الريفية، تحسين وضع العامالت في البيوت، تدريب على 

  .مهنة ممرضة مساعدة

 بين جمعيات عديدة لتكثيف الفائدة واإلمكانات والتنسيق مع المؤسسات :في التشبيك

  .الرسمية

لوماتية، رفع المستوى الثقافي  ومحو األمية المعة كتابة وقراء:في محو األمية

  .والتعليمي، خاصة في ما يتعلّق بالتسرب المدرسي

  

 واحد على مدى الوطن، ولكن هناك نقاط يليس باإلمكان صياغة مشروع نموذج -

. ارتكاز أساسية يجب العمل عليها لكي يتسنى ألي مشروع التحقق والفعالية

ع المشاريع ولو غير الكاملة فالمشروع الواحد ال يختصر حاجات المجتمع، وتنو

 .يعكس هذا التنوع االجتماعي للحاجات المتعددة

ان االطمئنان إلى تمويل ثابت ومستمر، والشفافية والوضوح، واإلدارة الحكيمة 

 المناسب، وحسن إشراك المستهدفين، والتقييم المستمر، الواعية، وتوفر المكان

من العناصر التي تجعل كل مشروع يقارب االجتماعية الشاملة، واالرتباط بالتنمية 

  .النموذج المطلوب

لكنني أتوقف عند موضوعين يمكن االرتكاز عليهما في صياغة مشاريع اجتماعية 

  :وهما في لبنان تغطي معظم الشرائح النسائية

 .األدوار النمطية -

 .العنف -

  

  :األدوار النمطية

بين الجنسين، اواة إلى المسان السعي الحقيقي في لبنان من أجل الوصول   

الثقافية ببعض الممارسات التمييزية غير المنظورة والمتجذّرة في األعراف صطدم ي

تستر على مسار العالقات األسرية، وببعثرة االحصاءات عن وبهيمنة ثقافة العيب وال

أوضاع المرأة، وبالخصوصية اللبنانية المتمثلة في الخضوع لتشريعات طائفية ومذهبية 
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ألحوال الشخصية، مما يعطي األولوية للتبريرات الدينية في مجال المساواة في مجال ا

  .ويبعثر نضال النساء الموحد

وتبدو مظاهر الالمساواة، في المجال األسري الخاص حيث تحمل األم   

في شيخوختها الضمان وتفتقد مسؤوليات عديدة داخل البيت وتحبس في أدوار تقليدية 

  . المادي واالجتماعي

هذه المظاهر في المجال االجتماعي حيث تكرس الثقافة السائدة قيم التنافس  وتبدو  

والقيادة والبروز االجتماعي وهي قيم ال تزال ذكورية بامتياز، وتبدو حتى في مجال 

التواصل مع مجتمعات أخرى بسبب نزوع اللبناني إلى الهجرة، والتضييق على الفتيات 

 .تية مقابل الحرية المطلقة للرجال والشبابالمهاجرات في خياراتهن الحيا

وتبدو أيضاً هذه المظاهر في المجال السياسي، حيث ال يزال القبول بدخول  

  .المرأة إلى مواقع القرار، صعباً، مقلقاً، يحيل المرأة إلى أدوارها التقليدية المعروفة

  

  :العنف ضد المرأة

فة العنف والتمييز ضد المرأة، بالرغم من التقدم المحرز في مجال مناهضة ثقا  

على الصعيد االعالمي حيث تهتم الصحف والبرامج التلفزيونية بطرح هذه المشكلة 

ومعالجتها، على الصعيد الفكري والبحثي حيث تتزايد األبحاث العلمية في الجامعات 

ي في وتتكون وحدات بحثية متعلقة بالمواثيق الدولية لإلنسان والمرأة وعلى الصعيد الثقاف

  .المسرح والسينما والرواية، ولكن التحديات ال تزال كبيرة

فالقوانين لم تعدل بعد لتشتمل على قانون خاص بالعنف األسري، وفي مجال   

نفتقد إلى دراسات تحدد مفاهيم العنف، وإلى دراسات كمية داخل األبحاث والدراسات 

ن والقانون والطب، وإلى وضع  إلى رجال األم،فين من المعنّ،الشرائح المعنية بالعنف

نشر وإلى العمل على نظام الرصد من خالل تقارير دورية، وإلى تشبيك بين الجمعيات 

  . ثقافة الالعنف والتدريب على إدارة النزاعات

ليس العمل على العنف في مجال القضايا االجتماعية، ترفاً فكرياً، ففي لبنان،   

ة استشراء العنف العسكري، ال يزال اللبناني، حيث سهلت الحروب والنزاعات الطائفي

 أذهان شريحة ن الشباب على التعاطي طأة هذا التاريخ القريب الذي دربوتحت و

لحل أي مشكلة، يحتاج إلى ثقافة سالم تبتدع مشاريعها المتنوعة التي العنيف والقاطع 

  .اعدةيجتاز كل القطاعات االجتماعية، بالتوعية والتدريب والتأهيل والمس
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وهنا ال يسعنا إال االرتكاز األولي على مشاريع وزارة الشؤون االجتماعية التي   

تتعاون مع المنظمات الحكومية في رؤية استراتيجية شاملة لمناهضة العنف تشكّل 

  .البتداع مشاريع جديدة ومتطورةأرضية ثابتة وعلمية وأكيدة 

  

 :النتائج والخالصات -5

مشاريع االجتماعية العدد الواقعي لكل المشاريع في لبنان، ال تمثل إحصاءات هذه ال

  . تعطينا مؤشرات التوجه والتوعية ومستوى الفاعليةولكنها استطالعية 

لذا أتوقف عن ثالث خالصات أعتبرها ضمانة للمشاريع االجتماعية واستمرارها في 

  .لبنان

ديد من الجمعيات، االجتماعي عند العيتشكّل في لبنان وعي متطور لمعنى العمل  -

تحديث ويبدو ذلك في التطرق إلى مواضيع جديدة وإلى المعالجات العلمية وإلى 

 وتطويره من المساعدة واإلحسان إلى التأهيل والمشاركة مفهوم الرعاية االجتماعية

حس المسؤولية الخاصة واالجتماعية عند العاملين في الجمعيات وعند بوتتميز 

 .المستهدفين

فالتعاون الوثيق . واجز بين أنشطة الدولة الرسمية وأنشطة المجتمع األهليزوال الح -

بين وزارة الشؤون التي تتشارك في مشاريعها مع العديد من الجمعيات، ال بل تتكئ 

عليها في تنفيذها، عنصر أساسي في التنمية االجتماعية الشاملة، وضمان لنجاح 

 .العديد من المشاريع

 سمح لها بصياغة في ميدان العمل االجتماعيالتخصص بتميز بعض الجمعيات  -

استراتيجية طويلة األمد وباستمرارية في المشاريع ناتجة عن ترابطها المنطقي الذي 

 خالل تقاريرها، سواء ، وبثقة الممولين الذين يحصلون منيؤمن الحوافز المتواصلة

 .اعيأو على مدى التأثير االجتمالمتزايدة المستفيدين أعداد على 

  

ان العمل االجتماعي دينامية ال تتوقف، تستدعي تجديد الرؤية االجتماعية 

الضرورية والنشاط المتواصل، والريادة والجرأة وااللتزام والحب، وصياغة المشاريع 

  .والفاعلة والتي تندرج في إطار التنمية الوطنية الشاملة للمجتمع ولإلنسان

ماعية في لبنان، حيث تتقاسم التقاطعات على القضايا االجتوربما يكون العمل 

وسيلة للتوجه نحو اإلنسان في آالمه ومشاكله الطائفية والمذهبية فئات المجتمع ومناطقه، 
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لكل العصبيات توجهاً  ومسار وعي مواطني ومحاولة تنقية ،وأحالمه المتشابهةومعاناته 

  .يحة في بلد متنوع اإلنساني الواحد الذي يشكّل نسيج المواطنية الصحنحو الجوهر
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