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  مقدمة. 1
أي قبل   آانت المرأة اللبنانية رائدة في مجال العلم و التطور واإلقتصاد قبل الحرب األهلية في لبنان

ولكن الحرب ادت الى تغيرات عميقة في الترآيبة اإلجتماعية واإلقتصادية و السياسية مما انعكس . 1975
فتراجع دور المرأة في آل القطاعات وأدى ذلك الى . على تطور المرأة اللبنانية في مختلف هذه الميادين

ة و المستوى الفكري و الثقافي و اتساع الفارق في المجتمع على صعيد التعليم و القدرة اإلنتاجي
  .اإلنمائي بين النساء والرجال

فظهرت المخاطر في عدم  .بالنسبة لكثير من النساء"  فعلى الصعيد اإلقتصادي بقي عمل المرأة  ثانويا
بين " آبيرا" توفر فرص عمل المرأة و في استغالل عملهـــا وتهميش دورها اإلجتماعي مما اوجد تباينا

  .المدينة والمرأة في الريفالمرأة في 
ووفق اإلحصاءات المنبثقة عن التقارير الوطنية فإن مشارآة المرأة اصبحت محدودة في المجتمع و في 

للوصول الى هيئات صنع القرار " حقيقية" فلم تأخذ المرأة فرصًا. أخذ القرار على مختلف المستويات
  .التنفيذي و التشريعي والقضائي

  
 وضعت الدولة اللبنانية بالتعاون مع المنظمات والجمعيات األهلية سياسات واجراءات وبعد انتهاء الحرب

 فقد أطلقت الدولة مشاريع لتمكين .لتحقيق التوازن في اإلنماء و في الحقوق و الواجبات المتعلقة بالمرأة
ريع الى توسيع فهدفت المشا. المرأة وتعزيز قدراتها عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل ومحو األمية

نطاق التعليم ورفع مستواه والسعي الى قانون إلزامية التعليم وتشجيع الفتاة على الدخول الى معاهد 
وجامعات لتطوير مستوى التعليم  على آافة األصعدة وخاصة المستوى الفني والصناعي والزراعي 

   .واإلداري والخدماتي
  

المهارات  ولعبت المرأة ايضا دورا مهما في مجاالت. داريةفاتجهت المرأة خصوصا الى التعليم و المهن اإل
إلحياء التراث و تسويق اعمالها و ذلك  لتنشيط الصناعات المحلية  و " وفنونا"  معارضا اليدوية و اقامت 
وعملت المرأة ايضا في مجال التمريض و الحرف والصناعات المتعلقة بالخياطة و . اإلقتصاد اللبناني
   .دمات و العمل الزراعّي وتحسنت انتاجيــة المرأةالنسيج و الخ

نرى أن اعلى نسبة إنتاجيـة هي للفتيات الشابات ) 2003(وإذا إستندنا إلى تقرير مرآز األسكوا للمرأة 
مقارنة مع المرأة % 35 سنة حيث ترتفع نسبة انتاجيتهن الى 29 و25اللواتــي تتراوح اعمارهـــن بيــن 

   % .18 سنة و نسبة إنتاجها 49 و45بين التي يتراوح عمرها 
  

في توزيع القوى العاملة في القطاعات عبر ازدياد دور المرأة في " واضحا" آما ذآر التقرير أيضا تطورا
المهن الحرة و المحاماة و الهندسة و الطب و الصيدلـــة والتعليم الجامعي و ذلك من خالل ازدياد عدد 

" و حث المرأة على اخذ القرار واإلستقـــــالل الشخصي، فاذا بها تلعب دوراالدورات التأهيلية و التشجيع 
من عمل اإلدارة مخصص % 50فنجد اليوم مثال ان . في مجتمعها و غدت قدوة لغيرها مــن النساء" فعاال

يالت وبعد األحداث األليمة التي عانت منها المرأة خالل الحرب أصبح العديد من النســــاء المع. للنساء 
  .الوحيدات لألسرة و العامل األساسي للعائلة لذلك عملت المرأة في آل المجاالت ومختلف القطاعات

  
 وبعد هذا التقدم الذي حققته المرأة فهي ال تزال تعاني من صعوبات تحول دون تقدمها و دون تحقيق 

 من منافستها للرجل فما زالت المرأة اليوم في لبنان تواجه مشاآل تحد. طموحها تحد من حوافزها
فتبقى الشهادات الرسمية وسيلة للتثقيــف الشخصي و مرحلة تمهد للزواج اآثر مما تمهد لمرحلة 

  . مهنية ناجحة
وهي نسبة ضئيلة قياسا الى البلدان المتحضرة  %  45ان نسبة دخول المرأة الى الجامعات هي بمعدل 

ق الريفية و خاصة للفئات المتقدمة  في السن فقد و تبقى نسبة األمية لدى النساء مرتفعة في المناط
  .في السنوات األخيرة % 20بلغت 

و بدت الحاجة ايضا الى تعديل بعض القوانين المجحفة بحق المرأة و برزت الحاجة الى تدخل الدولة 
يا فهي ونالحظ ان المرأة لم تحظ بمراتب عالية في الوظائف العل. للتأآد من تطبيق تشريعاتها و قوانينها

وما زالت هنالك فوارق بين راتب المرأة . فقط من هذه الوظائف و هي نسبة ضئيلة% 9قد حصلت على 
فراتب المرأة في آثير من المجاالت يقارب الحد األدنى لألجور و خاصة في مجال . مقارنة براتب الرجل

 دوالر 230(ة  أي ما يوازي  ليرة لبناني350000األشغال اليدوية و المبيعات و التسويق وحتى التعليم 
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علما ان )  دوالر اميرآي400( ليرة لبنانبة 600000و في مجال اإلدارة قد يرتفع هذا األجر الى ) اميرآي
  ). دوالر اميرآي330( ليرة لبنانية 500000المعدل العام لراتب المرأة هو

  
 مما يستوجب الترآيز في المرحلة وجدير ذآره ان المشاآل ما زالت بارزة و خاصة بالنسبة للمرأة الريفية

المقبلة على التأهيل  و التدريب المهني للمرأة العاملة لحل مشاآل البطالة فتنال فرصة حقيقية 
لتحقيق " وهذا ما تطوق إليه منظمة المرأة العربية جاهدة.  للوصول الى مراآز متقدمة في المجتمع

  .إال أول خطوة على طريق الهــــدف المنشـودأهدافها السامية وإن هذه الدراسة المسحية ما هي 
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أهداف الدراسة.  2  
تهدف منظمة المرأة العربية إلى تمكين المرأة من خالل إعداد برامج للنهوض بها في آافة المجاالت 

 يستهدف مشروع الدراسات المسحية الرفع من آفْاءة .لمواجهة التحديات ولتعزيز دورها في المجتمع
ويتوجه اإلهتمام إلى . لية التي تعمل على النهوض بالمرأة وتمكينها في مجال االقتصادالبرامج المستقب

اجراء مسـوح شاملة للمشروعات والبرامج المنفذة في الدول العربية لمتابعة البرامج التي نجحت في 
رنة إنجاز اهدافها او التي تعثرت في تحقيق هذه األهداف من أجل تحديد رؤية شاملة على أساس مقا

 من خالل اجراء هذه الدراسة سيسهل على الدول العربية .للبرامج والمشاريع المنفذة في الدول العربية
تحقيق التعامل والتنسيق وتبادل الخبرات بين دول األعضاء في هدف رسم خطة لها طابع شمولي 

يات التحرك وفي  فالتعرف على البرامج التي نفذت سيساعد في تحديد اولو.للنهوض بالمرأة العربية
  .تفادي األخطاء مع اإلفادة من التجارب الناجحة

  
ولتحقيق األهداف المذآورة قام فريق العمل بمسح المشاريع المطبقة للنهوض بالمرأة اللبنانية في 

فرآز اإلهتمام على المشاريع التي تّم أو جاري العمل بها من ناحيـة الحد من البطالة .مجال اإلقتصاد 
على سوق العمل وعلى الجمعيات أو المؤسسات " فالتوجه آان مبنيا. مل للمرأةوخلق فرص ع

الحكومية التي تساهم في توليد الدخل للمرأة ورفع إنتاجيتها بهدف تأمين دعم لألسـرة اللبنانية 
.واإلقتصاد اللبناني على وجه العموم   

ى المشاريع التي لم تنجح في في الدراسة المسحية على معوقات المشاريع وعل" وتم الترآيز أيضا
تحقيق أهدافها حتى تكون للمنظمة فرصة للتعرف على العوامل والتحديات التي قد تعوق مشروعا ما 

.عن تحقيق أهدافه حتى يمكنها تفاديها عند التخطيط للمشاريع المستقبلية  
على القضايا األولى إلى رفع التوصيات إلى منظمة المرأة العربية مع الترآيز " وتهدف الدراسة أيضا
يتم تحديد القطاعات التي يجب أن تستهدف " فبعد دراسة المشاريع المنفذة حاليا. بالمواجهة في لبنان

.المرأة في مشاريعها المستقبلية  
  
  منهجية الدراسة.  3

ة  للجمعيات األهليـة العاملاالستطالعـي الواسـع النطــاققام الفريق اللبناني في البحث و في المسح 
  .على األراضي اللبنانية و التي تعنى بشوؤن المرأة من المنظار اإلقتصادي 

  :المنهجية التي اتبعت هي التالية
 اختيار الجمعيات األهلية التي تعنى بشؤون المرأة انطالقا من الئحة شاملة للجمعيات األهلية في - 

  .لبنان ومن ثم تأمين سبل اإلتصال بهذه الجمعيات 
 .ا بالمسؤولين تمهيدا لمقابلة شخصيةاألتصال هاتفي -
 .المقابلة الشخصية و ملء اإلستمارة  -
 .انشاء مرجع توثيقي اثر زيارة آل مؤسسة و الحصول منها على منشورات و اصدارات عن نشاطاتها -
  

 جمعية أهلية عاملة في لبنان منها لبنانية و 500 في مرحلة اولية فقد تمكن الفريق اللبناني من احصاء 
 جمعية تعنى بتمكين المرأة بتحسين انتاجيتها وتساعدها على 42ى عربية ولقد توجه اإلهتمام الى اخر

  .توليد الدخل
وقد رآز البحث مع . هدف دراستنا المسحية" في المرحلة التالية شرحنا لهذه الجمعيات هاتفيا

ل المشاآل التي مسؤولي هذه الجمعيات على المشاريع التي تنظمها في هدف مساعدة المرأة و ح
تحول دون استقالليتها اإلقتصادية في المجتمع و قد شرح لنا المسؤولون المشاآل التي يعانون منها و 

  .وافقوا على اعطائنا المزيد من المعلومات إلنجاز دراستنا
  

ومن الملفت ان معظم . من خالل هذه اإلتصاالت اتفق على تحديد مواعيد لقاء خالل شهري شباط واذار
ه الجمعيات تعاونت معنا ورحبت بنا وبالمشروع واآدت على التعاون مع منظمة المرأة العربية مما يزيد هذ

 .من مصداقية هذا المشروع
في المرحلة النهائية وخالل القسم األول من شهر شباط بدأ الفريق اللبناني بالعمل المسحي و زار 

ت التي قابلنا مسؤوليها بملء اإلستمارة و بتقديم وقامت الجمعيا. الجمعيات األهلية العاملة في لبنان
وقد استكمل العمل . بعض اإلقتراحات حول المشاريع التي تخص نهضة المرأة  وترفع آيانها في المجتمع
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 استمارات متعلقة بمشاريــع لها أثر على 210في شهـر آذار وتمكن فريق البحث اللبنانـي من إتمام 
  .حياة المرأة اإلقتصادية

  
  حدود الدراسة وأهم معوقات اجراء المســــح. 4
  
بعد الشروع  في تنفيذ المســح،  نود ان ندون المالحظات التالية حول العمل المسحي و التي  •

  :تتعلق بالمشاآل التي واجهها فريق العمل 
  
فعدد آبير منها وهمــي، . وجد فريق العمل مشكلة في تحديد الئحة الجمعيات العاملة في لبنان •

  .ليـس لديه مشاريع فعلية على األرض
  
ان معظم الجمعيات التي تحدثنا اليها ال َتعنى فقط بايجاد فرص عمل للمرأة على وجه الخصوص انما  •

ال تدخل ضمن " هي جمعيات عامة تهتم بشؤون المواطنين من الجنسين و هذه الجمعيات طبعا
 الريفية التي تقدم فرص عمل يستفيد وعلى سبيل المثال هناك الجمعيات والبنوك. نطاق عملنا 

لم يشمل المسح الذي قمنا به هذه الجمعيات التي تستفيد منها المرأة . منها عدد آبير من النساء
  .رغم  أهمية مشاريعها

  
ان معظم الجمعيات النسائية التي اتصلنا بها في المرحلة األولى ال تعنى بايجاد فرص عمل للمرأة  •

ظري ال العملي فتدافع عن حقوق المرأة و تعقد المؤتمرات و تقدم حمالت بل تكتفي  بالجانب الن
بل " فالتوجه ليس عمليا. توعية منها نظرية ومنها عملية ولكنها ال تقدم مساعدات فعلية للمرأة

  .لم يشملها المسح " تلك ايضا". او نظريا" بحثيا
  
 14 األليمة التي وقعت في لبنان في بالرغم من اإلنطالقة الناجحة لعملية المسح اال ان األحداث •

فاضطررنا للتوقف عن العمل لمدة عشرة ايام و حالت بنا الظروف الى . شباط اثرت سلبا على تحرآنا
 شباط و األسبوع التالي مع الجمعيات التي آنا قد تواعدنا على 14الغاء  مواعيد عمل خالل اسبوع 

 وقع الحادث األليم لرئيس الحكومة السابق رفيق فبعضها يقع في منطقة عين المريسة حيث. لقائها
 .)جمعية بيروت للتنمية األجتماعية و مؤسسة الحريري(الحريري و بعضها تابع لمؤسسات الحريري 

  .لكننا تمكنا من متابعة العمل رغم المسيرات و التظاهرات فكان عملنا منجزا في الوقت المحدد
  
ل خارج العاصمة بيروت في الشمال و الجنوب و البقاع فكان   من الجمعيات يعمَ"  آبيراَ"إن  عددا •

  .فريق العمل يخصص نهارَا لإلنتقال الى هذه المناطق
اما فيما يتعلق بالجمعيات التي تعمل في المخيمات الفلسطينية فقد تم ملء  اإلستمارة عبر اتصال 

  .هاتفي لسوء األوضاع األمنية
  
يد الجمعيات األهلية  الكبيرة بسبب اإلنشغال الدائم  وجد فريق العمل صعوبة في تحديد مواع •

للمسؤولين   فيها على نقيض  الجمعيات الصغيرة التي أسرع مسؤولوها في لقائنا و إعطائنا 
المعلومات المطلوبة بكل رحابة صدر و حتى في دعوتنا الى زيارة صفوف الدراسة و متابعة نشاط 

  .النساء أثناء أوقات الدراسة
ر في بعض األحيان مسؤولو الجمعيات الكبيرة لسبب اإلستقبال المتكرر ألعضاء فريق العمل وقد  تذم

فطلبوا منا التنسيق مع قسم اإلعالم و قسم الصحة و قسم التعليم إلرسال مندوب واحد فقط بسبب 
  .ضيق الوقت

  
 بالتمويل في مرحلة ملء اإلستمارات و جد فريق العمل صعوبة في معرفة المعلومات التي تتعلق •

للجمعيات فكان المسؤولون حذرين  بإعطائنا حجم التمويل فرفض معظم المسؤولين تحديد حجم 
ومن . التمويل و اآتفى القسم األآبر منهم بالتأآيد  أن التمويل يشكل المشكلة األآبر للجمعيات

يل   أثيرت الملفت أن عددَا  آبيرَا  من هؤالء  المسؤولين عندما طلب منهم معرفة حجم التمو
شكوآهم و طلبوا اإلستعالم  عن المشروع بشكل تفصيلي و عن منظمة المرأة العربية و دورها 

  .وإدارتها والمسؤولين عنها بينما آان اهتمامهم  ضئيآل  في بداية المقابلة
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  .فتوجه إهتمامهم الى هدف المشروع  و شككوا بمدى إستفادتهم من ملء اإلستمارة
ؤولين قلة ثقة في فائدة و نهائية المسح بحيث ان وفقَا  ألبحاث وإستمارات سابقة  وقد أبدى بعض المس

  .لم تستفد الجمعية من اي دعم معنوي او خاصة مادي حينما آانت الوعود جمة و الوفاء بالوعود ضئيلة
ير فانعدام الثقة عند البعض و قلتها عند الكثيرين استوجب شروحات إضافية من قبل فريق العمل لتفس

  .اهمية المشروع  ودور منظمة المرأة العربية الذي آان يجهله الكثيرون من المسؤولين 
  
  )هدف المشاريع حسب القطاعــات (تحليل اإلستمارات .  5

تهدف المشاريع التـي تنظمهـا الجمعيـات األهليـة فـي لبنـان الـى دعـم المـرأة و تـأمين دخـل إضافــــي                           
وهذا الدعم هو دعـم مــادي ومعنـوي        . التي فقدت معيلها خالل الحرب      لألسرة و احيانا الى دعم األرملة       

  .ينص على مشارآة المرأة في الحياة اإلجتماعية و مشارآة الرجل في  التجربة العملية
 ان المشاريع المطروحة تهدف الى دعم األسرة على وجه العموم و المرأة على وجه الخصـوص ومن ثـم                  

بر زيادة اإلنتاج على آافة األصعدة الزراعية و الـصناعيـة وتقـديم الخـدمات و            الى دعم اإلقتصاد  المحلي ع     
هذا  التفعيل لدور المرأة يمكنها من الوصول الى آافة حقوقها دون تمييز بينها وبين الرجل فتمكين المـرأة                  

 و هـذا    مهنيا و ماديا يدعم شخصيتها و يمنحها الثقة بنفـسها و يعطيهـا الحريــة واإلسـتقالل  الشخـصي                   
اإلآتفاء الذاتي يؤمن لها اإلستقرار في العيش و الثبات في المواقف فتتمكن من تربية اوالد صـالحين مـن                   

  .اجل مجتمع صالح
على ان اهم اهداف المشاريع هو  خروج المرأة الى دنيا العمل واإلجتماع بنساء عامالت و اقامة عالقـات                   

  . نساء اخريات قد يساعدنها على ايجاد حلول لمشاآلهااجتماعية مع زميالت لها واإلستفادة من تجارب
  

  : تتوزع المشاريع التي شملها االستطالع على القطاعات اإلنتاجية على الشكل التالي
%52خدمات   
%40صناعة   
%6زراعة  

 
:توزيع المشاريع في القطاع الزراعي  5.1   

مج تترآز على اإلرشاد الزراعي وهي  تدعم المشاريع المرأة الريفية بتحسين مستوى معيشتها عبر برا
  . برامج تطبيقية وليست نظرية ويؤمن لها بذلك إيرادات ماديــة

 
تهـــدف المــشاريع إلــــى المــساهمة فــي تطــوير اإلقتــصاد  الريفــي المتنــامي و هــذا مــن شــأنه تقويــة    

لـى تقويـة    النسيجين اإلجتماعي و اإلقتصادي للمجتمعـات المحليـة فتـسعى هـذه البـرامج والمـشاريع ا                
المناطق الريفية عبر التوجه الى المرأة هناك بشكل خاص فتساعدها على لعـب دور اقتـصادي رائـد فـي      

  .اطار تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من اجل تحسين الحياة المعيشية للشرائح األآثر فقرا
القطـاع الزراعـي مـن خـالل     إن تقوية قدرات النساء الريفيات ترتكز على تعليم المرأة تقنيـات جديـدة فـي               

فتستفيد المرأة مـن خبـراتهم لتحـسيـــن انتاجيتهـا فـي            . التنسيق مع مهندسين وخبراء لبنانين واجانب     
العمل و الجدير بالذآر هواهمية التعاون و التنسيق بين الجمعيات و التي رآــز عليهـا معظـم المـسؤولين                   

 اإلنتاج الغذائي و حتى الـسياحة الزراعيـة لتحـسين           ان الدورات تستهدف التصنيع الزراعي و     . عن البرامج 
 .انتاجية المجموعات المستهدفة من خالل تنفيذ او مراقبة دورات تدريبية

 ويمكن ايضا ان نذآر المشاريع التي تهدف الى مـساعدة النـساء الريفيـات غيـر القـادرات علـى مواجهـة                      
ع المؤسـسات خطـط عمـل مفـصلة لتحـسين           فتتبـ . المصاعب الناتجة عن جمود الوضــع الزراعي الـسائد       

نوعية معيشة العائالت الزراعية فتعمل  على الدورة اإلنتاجية ابتداء من اإلنتاج و حتى تـسويق المنتجـات            
 .النهائية 

وترآز الجمعيات على تـأمين صـلة مباشـرة مـع األسـواق التجاريـة مرآـزة علـى تخفـيض آلفـة اإلنتـاج و                          
ألسرة و انشاء تعاونيات زراعية و توفير األرشاد الزراعي و تفعيـل عمليـة              تحسين نوعيته و زيادة مداخيل ا     

  .تسويق األنتاج
 

 من عدد المشاريع المنفذة فقــد نجحت هذه        11.5اما ما يخص التصنيع الغذائي والذي ترتفع نسبته إلى          
نهـا المـرأة خـالل      فهي مهنة سهلة تتق   . المشاريع في لبنان ألنها تتوجه الى المرأة ولو آانت غير متعلمة          

أشهر قليلة آما أنها ال تـستلزم رأس مـال و اسـتثمارات و انمـا يمكـن للمـرأة ان تعمـل فـي منزلهـا و ان                             
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فتعلـيم المـرأة تقتيـات      . تستفيد من الدورات في حياتها اليوميــة باإلضافة الـى تـأمين الدخـــل المعقـول                
ها من اإلنتقال مـن العمـل المنزلـي الـى العمـل             التصنيع والبيع وتدريبها في معامل لتحسين انتاجها يمكن       

 .الصناعي المنتج و غير المكلف
تستفيد المرأة من المواسم في الريف إلنتاج غني و متنوع فتصنع األلبان و األجبان و المربــى والعـسل و              

تحقيـق  الحلويات على انواعها آما تتعلم إدارة مشاريعها و هـذا مـا تحتاجـه المـرأة بعـد تعلــم التقنيـات ل                      
 .اإلستقاللية و هنا ال بد من تسهيل القروض دعما لمشاريعها

  .و هذا يستدعي تشجيع المرأة على ادارة مشاريعها  بنفسها و توسيع تلك المشاريـع ومحاولة تطويرها
  

   توزيع المشاريع في القطاع الصناعي5.2
لخياطـة  والتطريـز و تعلـيم النـساء          آما تهتم الجمعيات األهلية ايضًا بدعم القطاع الصناعي في مجـاالت ا           

فالتـدريب علـى    ) وتبلغ نسبة المشاريع في هذا القطاع إلى بزاها       . (األشغال اليدوية و الصناعات الخفيفة    
الخياطة و التطريز يحظى باهتمام آبير لدى النساء ألنه يمكـن المـرأة مـن مهنـة خـالل فتـرة قـصيرة دون                      

 فـالمواد المـستخدمة غيـر عاليـة الكلفـة و تـستطيع المـرأة                الحاجة الى اآتساب تقنيات صـعبة و معقـدة        
و بعض النساء يفضلن الخروج مـن  . مزاولة هذا العمل في منزلها فتصنع المنتوجات و تبيعها في األسواق         

 .منازلهن الى سوق العمل فيعملن في معامل للخياطة و لكنهن يتقاضين اجرًا زهيدًا
تــدريب لــدعم اســتمرارية المــرأة فــي العمــل فتعطيهــا شــهادات  و هنــا نــشير الــى دور الجمعيــات بعــد ال

فـبعض الجمعيـات تعقـد اتفاقـات مـع مـدارس لـصناعة الـــزي الرسـمي و               . وتساعدها في تصريف انتاجها   
حتى ان بعض الجمعيات تهدي المتخرجات      . البعض األخر يدعم المرأة في تصدير بعض انتاجها الى الخارج         

 .  ا على طريق اإلنتاجمكينات الخياطة لتثبت قدميه
و هناك جمعيات اخرى تشتري القطع المنتجة من صاحباتها و تتولى بيعها، والـبعض اآلخـر يقـيم معـارض                    

 .دائمة في مراآزها لتسويق اإلنتاج
 وبعد التدريب على الخياطة و التطريز تشجعها الجمعيـة علـى نيـل قـروض صـغيرة و علـى تطـوير العمـل                  

 .الجماعي
ذه المشاريع تكون من خالل مـلء فـراغ المـرأة بعمـل مجـد و فـي الوقـت نفـسه تـؤمن                       على ان اهمية ه   

لنفسها دخًال  و تحافظ علـى التطريـز التقليـدي التراثـي آمـا الحظنـا فـي الجمعيـات الفلـسطينية التـي                         
  .تسعى جاهدة للمحافظة على التراث الفلسطيني

  
ي متعددة في لبنـان ومحبذة من جانـب النـساء          اما المشاريع التي تدرب المرأة على األشغال اليدوية فه        

لسهولة تعلمها في فترة قصيرة و خاصة لدى المرأة الريفية أو األمية  فتدرب المرأة على صناعة األشغال                  
فتتقن المرأة مهنة في غضون اشهر معـدودة تعمـل بعـدها            . اليدوية و ذلك باإلستفادة من مدربين لبنانين      

 و منميـًة لقـدراتها الفنيـة و آـم تكـون المـرأة فخـورة عنـدما تـشارك فـي                      في منزلها مستفيدة من وقتهـا     
معارض و تبيع انتاجها و تحصل على مردود مادي و تبقـى الجمعيـة علـى اتـصال مـع المتخرجـات لتـأمين                      

  .عمل لهن اذا اتيحت الفرص
  

  توزيع المشاريع في قطاع الخدمات  5.3
مـن مجـال المـشاريع و فـي قطـاع الخـدمات             % 52لـى   يعتبر قطاع الخدمات أهم القطاعات حيث يحـوز ع        

تــدرب الجمعيــات النــساء فــي ميــادين عــدة متفرقــة آتــصفيف الــشعر والتــزيين واســتخدام الكومبيــوتر و   
وتتبع المرأة دورات تدريبية لفتـرة قـصيرة تحـصل بعـدها علـى شـهادة تـشرف                  ...   المحاسبة و التمريض    

 .يــة األحيــان على اعطائها اياها وزارة العمل  في أغلب
لذلك ازداد عدد الخريجات في هذا المضمار ألنـه         .  فدورات تصفيف الشعر و التزيين محببة من قبل النساء        

  .من السهل ايجاد فرص عمل باإلضافة إالى اإلستفادة من الدورة التدريبية على الصعيد الشخصي
 

ص العمل متـوفرة فـي المكاتـــب والـشرآات و           وقطاع التكنولوجيا الجديدة يثير انتباه الفتيات خاصة ألن فر        
 .المصانع و في مختلف األصعدة

  .ولوحظ أن األمهات يقبلن على تعلم الكومبيوتر بتشجيع من اوالدهن
  

و هنـاك مـشاريع اخـرى     ومن المشاريع ايضا ادارة الفنادق وادارة ارشـيف المحاسـبة والتمـريض والتعلـيم    
  .نساء رغم التراجع للعمل النقابي في لبنان و العالم العربيتسعى الى تنمية العمل النقابي عند ال
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 وال ننسى المشاريع التي تدرب النساء على العمل اإلجتماعي و تدرب المرأة لتكون مرشـدة اجتماعيـة                 
  .تكون شخصيتها مميزة و تخدم عائلتها و مجتمعها و ربما تلعب دورا قياديا في اصالح مجتمعها

  
    أهمية القروض5.4
هيل العمل في شتى القطاعات، تشجع الجمعيات المرأة علـى توسـيع مـشاريعها عبـر أخـذ قـروض                    لتس

تتـراوح بـين   " فيقدم عـدد مـن الجمعيـات قروضـا صـغيرة        . صغيرة لتدير مشروعا بنفسها و تطوره مع الوقت       
 تسددها المدينة خالل سنتين و يقوم نجاح هذا المشروع  على مدى توسـيعه آـل فتـرة                $  3000و$ 200

بعد ان تنجح المرأة في مشروعها األول وتسدد القرض تقدم لها الجمعية قرضا بقيمة أآبـر والجـدير ذآـره                  
وهنـاك مـن    . ان عددا من الجمعيات ال يضع شروطا للمشاريع و ال يأخذ ضمانات بل يكتفـي بتعهـد شـرف                  

ام فـي الـسوق هـو    آمعدل الفائدة بينمـا المعـدل العـ   % 11يقدم القروض دون فائدة و منهم من يتقاضى         
  .وبعض الجمعيات تبدي تسامحا آبيرا مع المقترضات% 20

فالمـصارف الخاصـة تقـدم      . و الملفت للنظر ان القطاع المصرفي في لبنان يبدي آل التعاون لدعم المـرأة               
  .مساعدات للجمعيات و تؤمن لها القروض بمعدالت فوائد متدنية

  
   أبعـد من التدريب المهنـي5.5

 التدريبيــة تهــدف إلــى مــساعدة المــرأة مــن خــالل التــدريب المهنــي فــي قطاعــات الزراعــة إن المــشاريع
والصناعة و الخدمات و الجـدير ذآـره هـو ان الجمعيـات شـرحت لنـا ان دعـم المـرأة ال يتوقـف فقـط علـى                             

دمها بل يمتد ايضا الى تحفيز المبادرة الفرديـة للمـرأة و تـأمين اسـتقالليتها و تثبيـت قـ                   . التدريب المهني   
في عالم اإلقتصاد في إطار السعي الى تحقيق التنمية المذآورة اعاله فتـسعى الجمعيـات الـى تطبيـق                   
عدد من البرامج التي تستهدف تمكين المرأة من العمل التنموي فترآز على تطوير القـدرات فـي القيـادة                    

 تغيير ايجابي في    النسائية و على حث النساء على احداث تغيير على صعيدها الشخصي و على احداث             
  .عالقاتها مع افراد مجتمعها فتساعدها على ابراز دورها الذي طالما آان مهمشا

  
يأتي الدعم أيضا في تشجيع المرأة على العمل الفريقي والجماعي آشبكة تستفيد الواحدة مـن تجربـة                 

 التعاونيـات   تـستهدف المـشاريع دعـم     . األخرى فتتضامن النساء مع بعـضهن و تحققـن سـويا نجاحـا بـارزا              
النسائية وتطوير قـدرات النـساء فـي ادارة مـشاريع مـستقلة لتحـسين اإلنتـاج والتـسويق و محـو األميـة                        
اإلقتصادية وترآز الجمعيات علـى تـدريب النـساء علـى دراسـات الجـدوى اإلقتـصادية وأصـول التـسويق و                      

  .عرض مشاريع ريادية و استخدام التكنولوجيا الحديثة
ال النساء في آامـل حقـوقهن فـي سـوق العمـل لمعرفـة الـضمانات و اإلمتيـازات و          وال ننسى الدعم لنض   

  .إلدارة المشاريع
و إليصال المرأة العاملة لكافة حقوقها تدعم بعض الجمعيات تأمين حاضنات لألمهات آي تـساعدها علـى                 

 مـن ثـم بنـاء       و هذا يساهم في تنمية قدرات المرأة و في بنـاء اسـرة سـعيدة و               . الخروج الى عالم العمل   
  .مجتمع سعيد ألن تحسين العالقات الزوجية يدعم استقرار األسرة و سعادتها

  
  
  نتائــج المسح . 6
  

  نتائج عامة : 6.1
   توزيع المشاريع6.1.1

الــى تحليــل اإلســتمارات و اذا توقفنــا عنــد النــسب المئويــة لــبعض " إذا انتقلنــا الــى اإلحــصائيات اســتنادا
من المجاالت  و هي اعلى نسبة تدل على         % 20,5 الخياطة و التطريز يشمل      المشاريع نالحظ ان  مجال    

 .لسهولة اآتسابها و عدم حاجتها الى  رأس مال آبير" اقبال المرأة على هذه المهنة نظرا
 و آذلك األمر في مجال األشغال اليدوية فقد حظي هذا المجال بنسبة ال تقل آثيرا عـن سـابقتها وهـي       

تقل النسبة في مجال الكومبيـوتر فقـد بلغـت          .   المهنة يتم اآتسابها بسرعــة ويسرٍ     ربما ألن هذه   % 19
و ذلك لصعوبة اآتـساب المعلومـات فـي هـذا المجـال و ضـعف الطالبـات فــي اللغــات األجنبيـــــة                         % 8,5

 .وارتفاع اسعار األجهزة
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    توزيع المناطق6.1.2
ن الجمعيات توسـع مـشاريعها فـي آـل لبنـان فتـشمل        م" من خالل هذه اإلحصائيات نالحظ ان عدد آبيرا       

فـي  "  مشروعا  بينما يضعف هذا العدد آثيرا       80آافة األراضي اللبنانية وان العاصمة بيروت تستأثر وحدها         
تكشف هذه األرقام  عـن خلـل فـي          .   مشروعا في جنوب لبنان    36 مشروعا في جبل لبنان و     14المناطق  

  .دهار مناطق معينة قد ال تكون في حاجة ماسة اليها آالعاصمة مثالتوزيع المشاريع وهذا يؤدي الى از
  . و تحرم مناطق ريفية اخرى قد تكون في امس الحاجة اليها

  
    لمن تتوجه المشاريع 6.1.3

مـن المـشاريع تعنـى      % 19و  . مـن المـشاريع تتوجـه الـى طبقـة النـساء الفقيـرات              % 70آما الحظنا ان    
و هنا نبدي اسفنا للفئة األولى التي ال        . مادية و ال تضع الفقر شرطا للمساعدة        بالمرأة ايا آانت حالتها ال    

تمد يد العون إال للمرأة الفقيرة ألن غاية المشاريع عامـة هـي نهـضة المـرأة و تحقيـق ذاتهـا مهمـا آانـت                        
  .احوالها المادية

  
   تنفيذ المشاريع6.1.4

  .من المشاريع% 96تنفــذ الجمعيات األهليـة 
لنسبة المرتفعة تؤآد على دينامكية الجمعيات األهلـــية ونشاطاتهــا واهمية دورهـا خـالل الحـرب               وهذه ا 

  .وجدير بالذآر ان الدولة تساهم في دعم آثير من هذه الجمعيات. األهلية وبعدها
  

   النشاطات6.1.5
دعـم النـشاطات    وهنا نرآـز علـى أهميـة        .  جمعية تقدم برامج تدريب و تأهيل للمرأة       194قد امكن احصاء    

فهـي تحتـاج أيـضا     . األخرى  مثل التقنيات الفنية التي تحتاجها النساء في مسيرتها بعد التدريب المهنـي             
  .إلى قروض ودعم إجتماعي للفترة المستقبلية

  
   المستوى التعليمي6.1.6

  : آما امكن احصاء المشاريع التي تتوجه الى النساء المتعلمات و األميات فتبين ان
  هذه المشاريع تتوجه الى المرأة األميةمن % 61
  تتوجه الى من يتمتعن بدراسة ثانوية% 24

وهنا نالحظ أن الجمعيات ترآز عملها على المرأة الغير متعلمة فتدربها علـى مهنـة سـهلة ال تحتـاج إلـى                      
ر وهناك جزء آخـر مـن الجمعيـات تتوجـه إلـى المـرأة المتوسـطة التعلـيم لتـدربها فـي أآثـ                       . تقنيات معقدة 

  .األوقات على العمل على الكمبيوتر
  

    المستوى التوظيفي 6.1.7
  .من النساء يلتحقن بالدورات و هن عاطالت عن العمل% 81

  . اما الباقيات فهن عامالت يلتحقن بالدورات بغية مضاعفة مهاراتهن او تحسين اوضاعهن المعيشية
  

   الوضع األجتماعي 6.1.8
  :ولكن فريقا اخر يجعل من اهدافه. واء أآانت تزوجة ام أرملة ام عزباءمن المشاريع تعنى بالمرأة س% 73

   رعاية األيتام-
   النساء السجينات-
   النساء الفلسطينيات-

بالواجب اإلنساني و رغبة في ان يتحول األيتـام فـي مـا بعـد الـى نـشطاء                   "  وهؤالء يعنون باأليتام شعورا   
  .بارزين في حقل الخدمات اإلجتماعية العامة

 والذين يهتمـون بالنـساء الـسجينات يفعلـن ذلـك خـشية ان تتحـول الـسجينات الـى ادوات جريمـة تـضر                         
  .بالمجتمع و بالمحيط الذي ينتمين اليه

ونضيف الى ذلك مساعدة المـرأة الفلـسطينية المحرومـة مـن حقوقهـا المدنيـة فتـدعم بعـض الجمعيـات                      
  .في الحياة  العمليةصمودها بإعطائها فرصة للتعلم و التدريب و المشارآة 
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   مصادر تمويل الجمعيات األهلية6.1.9
  :تبين ان هنالك ثالثة مصادر لتمويل الجمعيات األهلية في لبنان و هي 

  التمويل الذاتي -
 المنظمات الدولية -
 مساهمة الدولة اللبنانية -

سها لمؤسـسات   فالتمويل الذاتي نعني به المساعدات التي يقدمها القيمون على الجمعيات األهليـة نفـ             
  .الحريري و مؤسسة رينيه معوض أو الزآاة التي يدفعها األفراد عن انفسهم في شهر رمضان المبارك

وتلعب المنظمات الدولية دورا بارزا فـي هـذا المجـال فـبعض الجمعيـات الحكوميـة األميرآيــة واألوروبيـة و                      
 .هليةمنظمة األونروا تساهم في تقديم الدعم المادي لهذه الجمعيات األ

  .آما ان الدولة اللبنانية عبر مكتب اإلستخدام الوطني تدعم عددًا من هذه الجمعيات
  
  

    المشكالت والتحديات للمشاريع6.2
  

   على الصعيـد العــام6.2.1
النظرة الى المرأة آـشخص متـساو    عانت المرأة في لبنان و ما تزال تعاني من اإلضطهاد الناجم عن عدم

لتقليدية السائدة هي التي تقول ان الرجل هو الذي يعيـل عائلتـه و هـو الـسيد االمـر                    مع الرجل فالنظرة ا   
  ...المطلق 

  . وال يزال المردود المادي الناتج عن تعليم البنات اقل من مردود  تعليم الذآور
 وفي األونة األخيرة حصلت قفزة نوعيـة فـي لبنـان حققـت الكثيـر مـن المطالـب للمـرأة وغيـرت عالقتهـا                         

جتمع فتجاوزت التمييز بين الجنسين و تساوت المرأة والرجل في الحقوق فتغيرت النظرة الـى المـرأة                 بالم
و خاصة في المدينة حيث لعبت المرأة دورا هاما في مجتمعها و عبرت عن نـضوج الحرآـة النـسائية فـي                      

  .لبنان متجاوزة العوائق و محققة الكثير من األهداف
  

ا خالل السنوات األخيرة فدخلت البرلمان اللبناني و دخلت الى الوزارة مـؤخرا             احرزت المرأة هنا تقدما آبير    
وعلى الرغم من هـذا التقـدم فـال         . و قد رشح بعضهم سيدة لتولي رئاسة الحكومة في األشهر المقبلة          . 

  .تزال هناك عقبات آثيرة تقف في طريق تقدمها
م هـي عـدم إتاحـة الفـرص امامهـا للنهـوض فـاذا               ان المشكلة الكبرى التي تواجهها المـرأة اللبنانيـة اليـو          

استثنينا البيئات المتنورة التي تتيح لبناتهـا ان يكملـن دراسـتهن  و ان يتـولين مراآـز عمـل متقدمـة فـي                         
المجتمع اللبناني مـا يـزال الكثيـر منهـا ال تتـيح للفتيـات ان يتلقـين دراسـة ابتدائيـة فقـط، ومـن ثـم يـتم                               

  ...للزواج المبكراعدادهن لخدمة األسرة تمهيدا 
واذا توغلنا إلى أعماق المرأة نجدها يائسة محبطة تعاني من شـعور بـالنقص والغـبن الالحقـين بهـا مـن                      

  .جراء التمييز بينها و بين الرجل في سوق العمل
ونحن نالحظ هـذا اليـأس فـي عـدم التـزام  النـساء بالـدورات التدريبيـة  فهـن يبـدأن بحمـاس شـديد ثـم                               

التدريب لشعورهن بعبء  اضافي يضاف الى اعمالهن المنزلية تلك األعمال التي ينظـر              ينقطعن فجأة عن    
  .الرجل اليها على انها من اختصاص المرأة وحدها

من النساء ال يعرفن قيمة العمل بل ينظرن إليه على انـه شـقاء أبـدي فيـصلين إلـى اهللا ان                      "  ثم إن آثيرا  
  .و خطيئةيتوب عليهن من العمل و آأنه لعنة إلهية  ا

  
فكثيـرا مـا نالحـظ سـيدات        .  ومن المعيب أن المرأة تفضل المساعدات المادية على المساعدات المعنوية         

متسوالت يتمتعن بصحة جيدة يقفن على أبواب المنازل طالبات حـسنة، فـاذا عـرض علـيهن عمـل يـأبين                     
  ...ذلك و يقابلن العرض بسخرية واشمئزاز

مجتمع هي قضية التنمية و رفع مـستوى المعيـشة و الـدخل و تحقيـق                ومن اهم القضايا التي يواجهها ال     
و في اآلونة األخيرة اهتم آثير من الباحثين والدراسيين في مجال األقتصاد بتفعيـل دور             . النمو اإلقتصادي   

  .المرأة في التنمية وذلك بالتألؤم مع احتياجات المجتمع حتى يتحقق الدور المرجو منه و المطلوب
اهمة المرأة في النشاط اإلقتصادي و عدم ابراز دورهـا و عـدم تقـدير جهودهـا التـي تبـذلها                     فتهميش مس 

يضعف من عزيمـة المـرأة و يكـون الـسبب األول فـي عـدم تـشجيع المـرأة علـى متابعـة الـدورات و عـدم                            
  .اإلهتمام بالخروج إلى سوق العمل
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ث تترآـز و ظائفهـا فـي القطاعـات او            فالمرأة العاملة في لبنان هي أآثر عرضة للمخـاطر مـن الرجـل حيـ              
  .المهن المنخفضة األجور

  
  

إن فرص التوظيف المتاحة للمرأة غالبا ما تكون أضيق نطاقا و هناك وجود فروق آبيـرة فـي أجـور األنـاث و                       
ى التعليم و الخبرة و الـى نظـرة المجتمـع للمـرأة و خاصـة فـي                  الذآور و ذلك يعود إلى الفروق في مستو       

القطاعات الجديدة في مجال التكنولوجيا حيث ما يزال المجتمع يرى ان المرأة اقل براعة و ما يزال التمييـز                 
  .الشديد ضد المرأة يؤدي بها الى اإلحباط بدل ان يكون حافزا لها الى األمام 

ون أن المرأة أبطأ  في التطـور فيتجـاهلون قـدراتها و مكانتهـا و يـستمرون                   وأصحاب العمل ما يزالون يعتقد    
  .في تمييزهم غافلين عن قدراتها و دورها في تأمين دخل اسرتها
  .والفجوة اصبحت ملحوظة في اجور الجنسين و خاصة في الريف

لمجتمع الى المـرأة     وهذا التمييز في سوق العمل ال يعكس تدني  انتاجية المرأة بل هو يعود الى نظرة ا                
  .و ربما الى انعدام وجود المهارات و الخصائص عند المرأة على المستوى التعليمي

فاذا  أضفنا الى عامل ٌاإلحباط الذي تعاني منه المرأة عامال آخر نجد تحديات خارجية تعيق حرآـة نموهـا،                    
مــرأة فانمــا يــستخدمها و هــو اذا اســتخدم ال. فــالمجتمع الــذآوري يفــضل عمالــة الرجــال علــى النــساء  

فهي تفتقر الى الضمان اإلجتماعي و التـأمين علـى الحـوادث ثـم إنهـا تعمـل                  . ليبخسها حقها في األجور   
  .الى قانون العمل" بأجر يومي دون ان تخضع الى دوام محدد استنادا

ة فـرص   ثم إن المرأة اذا عملت و إذا انتجت فهي تصطدم بعوائـق منهـا صـعوبة تـصريف انتاجهـا و محدوديـ                      
العمل و عـدم جـدوى معـارض انتاجهـا تلـك المعـارض التـي ينظـر اليهـا علـى انهـا عاليـة الكلفـة بـسبب                              

  .المضاربات في السوق المحلي و غياب رعاية الدولة
  

ان المشاريع التـي تقـوم      : و ما زالت المشاريع في اطارها اإلجتماعي ترتب عليها مجموعة من السلبيات           
 مهنـة و تعطيهـا التقنيـات الالزمـة ولكـن هـذا التعلـيم لـم يـصاحب  بتغييـر فـي                         بها الجمعيات تعلم المرأة   

  .المستوى الثقافي و العلمي والنفسي و اإلجتماعي
 فالمرأة المحبطة و المكسورة الجناح تحتاج الى دعم معنوي قبل المادي و خاصـة فـي المراحـل األولـى                    

  .لتستمر في عملها
  

   علـــى صعيد القطاعــات6.2.2
  

   مشكـــالت المرأة الريفية6.2.2.1
  

, منهـا " فأن المرأة الريفية ليست أحسن حاال, اذا آانت المرأة اللبنانية تعاني من أزمات حادة في المدينة      
تعاني من عدم اتاحة فرص العمل أمامها وعدم توفر أساليب التدريب على العمل فال تكتسب               " فهي أيضا 

والمـساعدات الماليـة    " الفكر التعـاوني  "ريف اللبناني يفتقر الى تنمية      فال. جدارة و المامَا في فنون العمل     
لمواآبة نجاح المشروع على أن أآبر صعوبة تواجهها        , اذا قدمت للمرأة فال تقترن بالمساعدات اإلجتماعية      

  .وفقدان للتنمية البشرية المستديمة, المرأة هناك هي صعوبة تصريف اإلنتاج
  . لها" التي التجد مؤيدا, نتاج النباتات الطبيةوحبذا لو أن هناك عناية بإ

لتعـود  ,فغدت أسـيرة المكـان تعمـل بـأجر متـدن          , أو مصانع اإلنتاج الزراعي   , لقد سيقت المرأة الى الحقول    
مـن المـشاريع المنفـذة فـي الريـف تتعلـق فقـط              % 1آمـا رأينـا إن      .... بعده الى عملهـا المنزلـي الـشاق       

  %)45(شاريع تتوجه إلى دعم الصناعات الغذائية فأآثر الم. بالتقنيات الزراعية
ولكنها واجهت المـرأة    , دون سابق خبرة أو تدريب    , فنجد أن المرأة قد أقبلت على هذا المجال برحابة صدر         

فـي صـناعة الحلـوى      " آما نسمع مثال  , في هذا المضمار مصاعب في تصريف اإلنتاج وعانت من المضاربة         
والنـسوة هنـاك شـكين مـن عـدم          . ا التـي تـستأثر بهـذه الـصناعة        شكوى من المنافسة في مدينـة صـيد       

  .أستمرارية العمل  اذا وجدنه
  .لألسواق التجارية في المدن" خالفا, آما يشكين من أن السوق المحلية محدودة

وانشاء التعاونيات الزراعية والتدريب على العمــل واعتمـاد        , فالريف في أمس الحاجة الى توسيع المعامل      
آما أن هنالك حاجـة لتوعيـة المـرأة الريفيـة علــى أهميـة العمـل واإلنتـاج                   ".  جديدة للتعليب مثال  تقنيات  

مـن الخـراف    " وهذا امر غير سهل فقـد روت إحـدى الجمعيـات األهليـة أنهـا قـدمتٌ إلحـدى النـساء عـددا                      
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دا آلمـا احتاجـت     واحـ " لتعتني بها وتؤمن موارد عيشها ولكنها فوجئت بأن المرأة آانت تبيع الخرفان واحدا            
  .الى بعض النقود

  
  

   على صعيـد الصناعة6.2.2.2
  

   مشكــالت األشغال اليدويــة6.2.2.2.1
فعلـى  , يعاني مشاآل عدة وربما تعود األسباب لعدم اهتمام الناس بهـا          , يالحظ أن قطاع األشغال اليدوية    

لكن المجتمع اللبناني قلما يكترث     الرغم من أنها تؤدي خدمة لعدد من المِّعوقين الذين يستفيدون منها، و           
والجمعيات األهلية قلما تهتم بالنحتاذا تبين أن صناعة الـّسجاد هـي صـناعة محليـة أبـدى                  . بهذه األعمال 

وقل آـذلك علـى سـائر المنتجـات التـي اليثـق          , وفضلوا المصنوعات األجنبية عليها   , الناس إنزعاجهم منها  
جودتها ابتعدوا عنهـا الرتفـاع اسـعارها بـسبب إرتفـاع أسـعار موادهـا                واذا وثقوا بها وآمنوا ب    , المواطنون بها 

  .األولية و هذه األشغال تبقى في منازل أصحابها إلستحالة إمكانية  التصدير الخارجي 
فإن المعروضات تفتقر الى الذوق الفنـي الرفيـع  وهـي تقـام              , واذا أقيمت معارض محلية لألشغال اليدوية     

الـديكورات الجذابـة  و ال يرتادهـا إال فئـة قليلـة مـن النـاس و ينتهـي المعـرض                       في أمكنة ضيقة تخلو مـن       
  .بمردود مادي بسيط بسبب منافسة المنتوجات الصينية والسورية األرخص ثمنا

  
   مشكالت الخياطة و التطريز6.2.2.2.2

ة القـز و صـناعة      يعاني قطاع الخياطة و التطريز ازمة حادة في هذا الوطن الذي اشتهر تاريخيـا بتربيـة دود                
  . الحرير

ان اآبــر عقبــة يواجههــا هــذا القطــاع هــي المــضاربة األجنبيــة و األلبــسة الجــاهزة و الــصينية علــى وجــه  
وتعاني المؤسسات من فقدان رأس المال الكافي لتمويل المشاريع فـي هـذه المهنـة العريقـة                 .الخصوص

جـز عـن شـراء المعـدات الحديثـة المتطـورة            في لبنان فنجد الكثير منها يعتمد على المكينات القديمـة ويع          
فتفـرض الدولـة رسـوما جمرآيـة        " باإلضافة الى ارتفاع آلفـة المـواد األوليـة فـي الـسوق آالخيطـان مـثال                
  ...باهظةعلى المواد األّولية المستوردة مّمايؤدي الى ارتفاع في الكلفة
 تصلح للعمـل و بعـضها اعتمـد علـى            ثم ان بعض المؤسسات قد دمرتها الحرب اللبنانية األهلية و لم تعد           

موارده الذاتية حتى استطاع النهوض و لـو بعـد وقـت طويـل و دون دعـم  حكـومي آجمعيـة اليـد البيـضاء                           
  .للسيدات في عالية

 واذا آانت المعارض تساهم في رواج اإلنتاج فإنها ال تجدي نفعا آما روى لنا المسؤول عن جمعية تنظيم                  
 100لقاء استئجار صالة و لم تجن من المعرض سوى          $ 500لمطـرزات دفعـت   األسرة التي اقامت معرضا ل    

وتعــود األســباب الــى انعــدام الثقــة باإلنتــاج المحلــي و ارتفــاع آلفــة التــصنيع ازاء المــضاربة األجنبيــة    .$ 
المنافسة و ال يخفى ان هذه المهنة تستلزم فنا و ذوقا وموهبة  وهذه مـؤهالت تفتقـر إليهـا المعروضـات                      

  .بعض األحيانفي 
  
  

   على صعيد قطاع الخدمـــات6.2.2.3
  

   مشكالت تصفيف الشعر6.2.2.3.1
تـصفيف الـشعر وقـد     فمعظـم النـساء يفـضلن ارتيـاد صـالونات     . هذه مهنة جديدة اضحت شائعة في لبنان

تزايد عددها في األسـواق العامـة و الـشعبية و حتـى المنـازل اصـبحت تتـسم باإلعالنـات الجذابـة لتلـك                          
ولكن هذا ٌاإلقبال الـشديد علـى هـذه  المهنـة ادى الـى زيـادة                 . هنة التي ال تحتاج الى رأس مال آبير       الم

عدد الخريجات دون ان يتمتعن بمهارة و  ذوق رفيع و هذا ما دفع الى المنافسة والبطالـة و الـشكوى مـن          
تتـاح صـالون دون ان      قلة العمل فقد يستغرق تدريب الفتاة علـى العمـل ثالثـة اشـهرتنبري بعـدها الـى اف                  

تملك رأس مال آاف للمعدات و الديكور، علما بـأن هـذه المهنـة تحتـاج الـى خبـرة طويلـة و تـدريب فنـي                             
  .منظم
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    مشكــالت الكومبيوتر6.2.2.3.2
ال شك ان استخدام الكومبيوتر اصبح اليوم هو الخط الفاصل بين الحـضارة والتخلـف،  فـاذا آـان الغـرب قـد         

فاذا استثنينا العاملين في هذا المجال من الجامعيين تبقــى         . مجال، فعلينا ان نلحق به    سبقنا في هذا ال   
فالنـساء اللـواتي حـاولن أن يـدخلن هـذا القطـاع             . شريحة مهمة من المجتمع تجهل استخدام آلة العـصر        

رة واحـدة   دخلنه من النافذة دخوال خجوُال  بدُال  من ان يدخلنه من الباب الواسـع العـريض فهـن يتلقـين دو                     
لشهر او شهرين ثم ينقطعن عن الدراسة لجهلهن اللغة األنجليزية وثقفـافتهن المتوسـطة  والمحـدودة و                  

واذا وجـدت احـداهن عمـُال فهـي تعطـى الحـد األدنـى               . عجزهن عن منافسة المتخرجـات مـن الجامعـات        
جـز المـرأة الريفيـة عـن     لألجور، آما يالحظ ضآلة اعداد الكومبيوترات و محدودية انتـشارها فـي المـدن و ع             

مواآبتها باإلضافة إلى قدم انظمتها غير المتطورة وهناك جمعيات تقوم بتأجير هذه الكومبيـوترات القديمـة                
  .و بعضهم يستأجرها بدل شرائها الرتفاع اسعارها

  
  التمريضمشكــالت   6.2.2.3.3

 التمـريض فتلتحـق الفتـاة       ومن المشكالت األخرى التي تعاني منهـا المـرأة نالحـظ وجـود مـشكلة مجـال                
فــالريف اللبنــاني يخلــو مــن . بمهنــة التمــريض و تــدرس ثالثــة اشــهر و تبــدأ البحــث عــن عمــل فــال تجــد  

المستشفيات التي تتجمع في المدن، فـاذا آانـت الخريجـة محظوظـة و التحقـت باحـدى المستـشفيات                    
، ولمنافـسة خريجـات المعاهـد       تمنح اجرا يقل عن الحد األدنى لألجور لعدم تعّمقها باإلختصاص من جهـة            

  .الطبية لهن فتستخدم في التنظيف واألعمال التي تعتبرها حقيرة
  

   مشكالت البرامج اإلجتماعية 6.2.2.4
اما البرامج التي ترتكز على المساعدات اإلجتماعية فهي تعاني من مشكلة اتكالية المـرأة  فـدار األيتـام                   

 حرفة يعتاشون منها حتى سن الثامنة عشرة تصطدم بأن األم           التي تتكفل بتعليم األيتام و تدريبهم على      
تطالــب بالمــساعدة الماديــة دون الموافقــة علــى متابعــة تــدريب علــى حــرف آمــا أن أمهــات المعــوقين    
التتعاملن مـع األخـصائيات اللـواتي ينـصحن األمهـات بالقيـام بأعمـال تـدريب لمعالجـة أوالدهـن المرضـى                       

 يـد العـون الـى أوالدهـن وإلـى           ن ان يقمـن بمبـادرة شخـصية فـي مـدٌّ           زاعمات انهن يائسات محبطـات دو     
  .الجمعية وإلى المجتمع 

  
آما تشكو جمعية اخرى مـن أن طالبـات مهنـة المرشـدة اإلجتماعيـة  ال يتمـتعن باإلسـتقرار النفـسي و                        

  .الثقة بالنفس و هاتان الصفتان ضرورتان لكل اختصاصية في هذه المهنة
  

  .رغم أهميتها%) 1(اريع اإلجتماعية ونالحظ أيضا قلة المش
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  القروض على صعيد 6.2.2.5
و لكن . تسعى بعض الجمعيات األهلية الى تقديم قروض مادية لتحسين المستوى المعيشي للمرأة

و في  $ 200يؤخذ على هذه القروض انها خجولة ال تكفي إلقامة مشروع متكامل فهي في حدها األدنى
  .ض الجمعياتفي بع  $ 3000حدها األقصى 

  
% 20ثم ان الجمعيات تشكو من أن عددُا  آبيرا من هذه المشاريع قد فشل و النسوة لم يسددن سوى 

وقد الحظت هذه الجمعيات ان معظم النساء يعجزن عن االلتزام بتسديد القرض في . من قيمة القرض
رين بيقمة القرض حلى و الموعد المحدد و هن يجهلن آيفية ادارة مشاريعهن، وقد تتحايل بعضهن فيشت

وتشكو بعض النساء من ان رجالهن إذا تأآدوا من وجود مال مع الزوجات . ادوات زينية  لمنازلهن
يسلبونهن اياه لذلك  لوحظ ان المرأة األرملة هي األسرع في استخدام القرض العتمادها على نفسها و 

  .عدم تدخل الرجل في رأس مالها
  

   المنفذة للمشاريع  الجهات المشكالت التي تواجهها6.3
   

وهذا التغير النوعي لم يكن لوال التزام .   بعد الحرب األهلية في لبنانَ"إن دور المرأة قد تغير ايجابيا
  .المجتمع آله به و  إثر توعية الرجل الى حقوق المرأة المهدورة

يه العالقات اإلجتماعية فبعد ان ادرك الرجل ان عمل المرأة هو جزء اساسي لبناء مجتمع صالح تكون ف
مبنية على احترام متبادل و تكافؤ في الفرص و العطاء بين الرجل و المرأة،  برز دور المرأة دورا مشرفا 

  .لألسرة اللبنانية 
  

.   في دعم المرأة اقتصاديا- خالل الحرب وبعدها– دور الجمعيات غير الحكومية في لبنان َ"و هنا برز ايضا
  .يات على عاتقها حث المرأة على  مشارآة فعالة في اعادة بناء مجتمعهافقد اخذت هذه الجمع

وهنا ال بد ان نثني على دور هذه الجمعيات األهلية التي حلت محل الدولة في آثير من المجاالت او 
نسقت مع الحكومة اللبنانية لتنفيذ مشاريع انمائية للمرأة فواصلت حث الحكومة على القيام بالتزاماتها 

  .جتماعية و اإلقتصادية واإلنمائية و ذلك بالتعاون مع منظمات دولية عبر التمويلاإل
لقد اعطت هذه الجمعيات األهلية اإلهتمام الكبير للمرأة بإتاحة فرص التعليم والتثقيف والعمل امامها و 

لتقدم بازالة العراقيل من امامها فإعتبرت الجمعيات األهلية في لبنان ان دور المرأة اساس في ا
  .اإلقتصادي مدرآة ان المرأة الجاهلة ال يمكن ان تربي جيال صالحا

  
  .غير ان هذه الجمعيات تواجه مشكالت عديدة مادية وتقنية

  
   المشاآل المادية 6.3.1

  
فمصادر التمويل مجتمعة تصطدم . من أهم المشاآل التي تعاني منها الجمعيات هي المشاآل المادية

ا فهي تعاني من عدم استمراريتها و ديمومتها، وانقطاعها احيانا يؤدي الى تجميد بعوائق تحد من فعاليته
  .بعض المشاريع او إلغائها

 ثم ان مصادر التمويل قد تعد احيانا بتمويل مشاريع و ال تفي بوعدها و لئن وفت بوعدها فــال تحصل 
لم تحصل اال )  عامل(، جمعية فعلى سبيل المثال. الجمعيات األهلية اال على جزء يسير مما وعدت به

على خمس المبلغ الذي وعدت به من اإلتحاد األوروبي  وبعض المشاريع تحتاج الى وقت محدد و مصادر 
  .وفي بعض القطاعات ال تمول الدولة  وانما تكتفي باعطاء شهادات.  التمويل ال تسمح بذلك

ب مؤسساتها و لم تجد مصادر لتمويل وهناك جمعيات تشكو من صعوبة مباشرة عملها بعدما هدمت الحر
  .إعادة تشغيلها

  
   المشاآل اإلجتماعية والنفسية التي تعاني منها المرأة6.3.2

اآدت جمعيات آثيرة بأن مشكلة المرأة  ليست مادية فقط  وانما المشكلة الحقيقية تكمن في التعاطي 
رات المجانية التي يقل عدد المنتسبات مع المرأة الخاملة الغير راغبة في العمل فهناك الكثير من الدو

لذلك تجد الجمعيات . اليها واذا التحقن بهـا فانهن ال يلتزمن ببرنامج الدورة او ينقطعن آليا عن التدريب
صعوبة في التعامل مع المرأة فهي في معظم األوقات محبطة ال تعرف قيمة العمل و على الجمعية ان 
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 فقد المشروع قيمته و لذلك تشعر الجمعية ان من واجبها ان  تزرع تشجع المرأة  و تدعمها معنويا واال
  .في نفوس النساء محبة العلم و منزلة العمل و شرف القيام به 

فهي ال تقدر الفن و . ويالحظ ان األعباء المعيشية و الفقر و الحاجة تدفع المرأة الى اليـأس واإلهمـال
  . هدف المشاريع وخاصة الجديدة منها آفرز النفايات مثالخاصة المرأة األمية وتجهل في بعض األحيان
و فتح افاق العمل  أمامها ودعوتها الى الخروج من " واجتماعيا" من هذا المنطق يجب دعم المرأة نفسيا

بين جدران منزلها و األخذ بيدها الى  سوق العمل ورفع الظلم عنها و هذه مسؤوليات جسيمة اخذتها 
  .ى عاتقها في حين لم تلتفت اليها مصادر التمويلالجمعيات األهلية عل

  
   مشاآل سـوق العمل6.3.3

تود الجمعيات مساعدة المرأة في ايجاد فرص عمل لها و في تصريف انتاجها و لكنها تجد صعوبة في ذلك 
فالجمعيات تأبى ان تتوسل الى السوق لبيع انتاج المرأة فلو توسلت مرة فال استمرارية في نجاح هذا 

  .مر في المرات المقبلةاأل
  

   المشاآل اللوجستيــة 6.3.4
و يمكننا ايضا ان نذآر المشاآل التقنية للجمعية في تنفيذ المشاريع فنذآر على سبيل المثال دوافع 

ففي بعض األحيان يتعذر على المرأة متابعة الدورة قبل الظهر . الدورة التدريبية اذا آانت قبل او بعد الظهر
او يصعب عليها المتابعة بعد الظهر ألنها تقوم بمسؤولية اإلشراف على اوالدها في . عمل ماإلرتباطهـا ب

و بعض الجمعيات تشكو من ضيق مساحتها و تطلب تمويَال لتوسيع دائرة رقعتها لتتسع لعدد . المنزل
  .أآبرمن المشترآات في الدورة

  
   مشاآل سوء اإلدارة  6.3.5

رة في بعض الجمعيات التي تترأسها امرأة طاعنة في السن تفتقر الى همة و جدير بالذآر ايضا سوء اإلدا
الشابات المتحمسات للعمل  و امثال تلك المرأة ال يجدن استعمال الكومبيوتر و يفتقرن الى روح المبادرة 

  .و التجديد
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  التوصيات المستقبلية.  7
  

ي تعانيها الجمعيات األهلية العاملة في لبنان في تنفيذ مشاريعها بعد أن استعرضنا المشكالت العامة الت
والتي تدفع ثمنها المرأة تتبادر الى أذهاننا االتجاهات المستقبلية التالية التي نأمل أن تزيل العقبات وتزيد 

  :من فعالّية المشاريع
  

   القضايا األولى بالمواجهة7.1
من التوجيه " شروع ومنافعه على حياتها فيصبح نوعااقامة حمالت توعية تشرح للمرأة ماهية الم •

  .فمجمل النساء ال يدرآن خصائص المشاريع وأهدافها وفرص العمل التي تخلقها. المهني
ألنها إّما تبحث عن سهولة في العمل  فينخرطن في مشاريع تقليدية آالخياطة والتطريز وتصفيف الشعر 

ومهارات فالتوجه المهني سيعرف " يتطلب جهدا" تقنيا" ريباوإما تجهل أهمية المشاريع التي تستخدم تد
  .النساء و سيطابق بين تطلعات النساء و المشاريع المتوفرة

  
اقامة معارض دائمة و موسمية لتصريف اإلنتاج وبإمكان الجمعية أن تعرض المنتوجات للبيع في  •

ى تشجيع النساء على البيع مرآزها األساسي أو في حوانيت صغيرة موزعة في عدة نقاط بيع أو حت
  .في المنازل

ايَا آان شكل هذه المعارض، على الجمعية القيام بحمالت تسويق متنوعة ومرآزة عند إستعمال عدة 
آما ان باستطاعة . وسائل آاإلعالن التلفزيوني أو اإلذاعي أو بتعليق الملصقات في األماآن العامة

  .المباشر المتنقلعبر البيع " النساء تسويق منتوجاتهن شخصيا
 فبإمكاننا تلخيص هذه المالحظات عبر التشديد على أهمية إتباع سياسة تصريف عامة تسمح في 

لذا ليس باإلمكان . الوقت عينه تأمين مردود للمتدربات ومالءمة القدرة الشرائية ومتطلبات المستهلك
ق الفقيرة ال تستطيع تطبيق األسعار عينها على مختلف شروحات المستهلكين بحيث أن المناط

اإلستفادة من مواسم اإلصطياف وقدوم " ويمكن أيضا. إستيعاب منتوجات باهظة الثمن أو منتجات رفاهية
. المغتربين والزوار األجانب والعرب عبر إقامة معارض موسمية في وسط بيروت أو في قرى اإلصطياف

يات وعقود لتصدير اإلنتاج المحلي خاصة ويجب اإلستفادة من التواجد اللبناني في الخارج وعقد إتفاق
. لألعمال الحرفية والتقليدية التي يكثر الطلب عليها في الخارج لكونها تراثية تغني اإلرث الثقافي والتنوع

أي " دائمأ" صلبا" أوسع وخاصة" فهذه اإلتفاقيات تحد من مشكلة تصريف اإلنتاج ألنها تؤمن أسواقا
  .مستداما" مردودا

  
قتصادي الحديث للمشاريع التقليدية من خالل إتباع أفكار واستراتجيات تطوير المهن التي الترشيد اال •

  .واألخذ بعين اإلعتبار مبادىء االستثمار المجدي واإلنتاجية. تتطلب مهارة يدوية و فنية
  
الترآيز على الدعم المعنوي للمرأة باإلضافة إلى الدعم المادي في سوق العمل و هذا قلما تلتفت  •

فعلى القيمين على الجمعيات منح المرأة ثقة أآبر بنفسها     و . اليه الجهات الممولة للمشاريع
تدريبها على إدارة المشروع بنفسها و خلق عامل اإلبداع الشخصي وتحّمل مسؤولية النجاح أو 

ع آما وهنا نذآر بأن النقص في دعم المرأة المعنوي يعود إلى عدم تفهم الممولين للمشاري. الفشل
  .ذآر القيمون عن الجمعيات األهلية

 فيجب تخصيص قسم من التمويل الى الدعم المعنوي للمرأة  عبر متابعة المرأة من قبل مرشدات 
  .إجتماعية

  
الترآيز على  دعم المبادرة الفردية للمرأة عبر تسهيل تمويل المشاريع الصغيرة التي تستلزم قروض  •

 المبادرة تحد من مشكلة البطالة و تؤمن عمال مستقال و فهذه.محددة األجل بفوائدة مخفضة
  .مستدام  تستطيع بجهدها و نشاطها توسيعه مع مرور الوقت

  
فهناك جمعيات ال تشكو من مشكلة تمويل بل تعرف فائضَا . التوزيع العادل للتمويل على الجمعيات  •

فبعض الجمعيات الصغيرة مثل . قة في ميزانيتها و أخرى ال تستطيع تنفيذ مشاريعها التي ال تزال عال
  .جمعية العاملية شكت من سوء التوزيع و حرمان بعض الجمعيات من تلك المساعدات 
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   تطوير قطاعات المرأة التي يجب أن تستهدف بالمشاريع7.2
  
الترآيز على المشاريع التي توّجه المرأة نحو المختبرات والعمل النقابي وحفظ األرشيف وفرز النفايات  •

فهذه المشاريع قد تخلق فرص عمل وفيرة بحيث أن هذه الخبرات نادرة في . وإنتاج النباتات الطبية
  .النسائي والمناطقي" سوق العمل اللبناني وخاصة

يكفي المرأة لتشجيع إستقالليتها في مشاريع "  من هذا المنطلق قد تؤمن هذه المشاريع مردودا
  .متنوعة

  
فعدد آبير من ". ا الجديدة واالستفادة لذلك من التمويل العالمي خاّصةالترآيز على قطاع التكنولوجي •

الجمعيات التي قابلنا مدراءها نقلوا إلينا رغبتهم بإقامة مشاريع تتعلق بالكومبيوتر او ربما تطوير 
  .المشاريع التي ينفذونها عبر زيادة عدد الكومبيوترات أو حتى  تطوير األجهزة المستعملة

ان ترآز على مجاالت إستعمال الكومبيوتر أو حتى صيانتة هذه األجهزة و هو قطاع جديد و يمكن أيضَا 
  .تستطيع المرأة من خالله الدخول الى عالم التكنولوجيا

  
ضرورة متابعة مشاريع محو األمية و مشروع محاربة العنف ضد المرأة فهذان المشروعان يحوزان على  •

 في الريف اللبناني حيث نسبة األميات عالية و حيث المرأة اهتمام مجمل الجمعيات األهلية و خاصة
  .ما تزال معذبة و مهدورة الحقوق

  
   مجاالت التنسيق والتعاون بين جهات مختلفة7.3

  
تشجيع التنسيق بين الجمعيات األهلية لتفادي تكرارالمشاريع وعدم الترآيز على نشاط واحد آما  •

من " هائال"هذا النوع من المشاريع يفرز آما. طة أو التطريزهو الحال في مجال تصفيف الشعر أو الخيا
  .الخريجات العاطالت عن العمل

  
التعاون مع الجمعيات اإلقتصادية و وزارتي العمل والشؤون اإلجتماعية وآافة قطاعات االنتاج لتعريف  •

ي الثابت و المؤسسات اإلقتصادية بمؤهالت المتدربات في الجمعيات وامكانياتها على العمل الوظيف
ففي مجال الخياطة و التطريز على سبيل المثال . الموسمي وبالتالي حّل مشكلة فرص العمل

بإمكان الجمعيات بالتعاون مع الوزرات المختصة عقد اتفاقات مع مصممي األزياء اللبنانيين الذين دخلوا 
حدث تجديدَا و تطويرأ  في فالتعاون مع المصممين يعيد إحياء هذا القطاع و ي. عالم الشهرة العالمية

  .هذا المجال الذي يعتبره الكثير تقليديأ 
  
وأما في مجال الصناعات العذائية، يمكن للمرأة عقد اتفاقات مع اإلستهالآيات لتأمين األطعمة  •

فهذه المبادرة ستؤمن فرص عمل للمتدربات وستسهل حياة المرأة . الجاهزة للبيع بشكل مستمر
  .  عملها وتؤمن إحتياجاتها المنزليةالعاملة وتخفف أعباء 

و في مجال تنسيق األزهار بإمكان الجمعيات السعي الى عقود مع شرآات تنظيم األعراس إلشراك 
  .المتدربات على المساعدة في المناسبات و اإلحتفاالت المهمة

كور لفتح المجال في مجال األشغال اليدوية على الجمعيات التعاون مع البلديات و شرآات الهندسة و الدي
امام النساء للمساهمة في تزيين المناسبات واألبنية و المحال و الشقق السكنية عبر هذه المبادرة 

فالرسم على الزجاج و صنع .  بإمكان النساء إستخدام مهارتهن بشكل دائم و توسيع نطاق عملهن
  .يةالفسيفساء يستخدم لتزيين المعابد و الحدائق العامة واألبنية الحكوم

  
 على سبيل المثال يمكن للصناعة الغذائية أن تستفيد من مهارت المتدربات على اإلنتاج الزراعي وفن 

  .مهارات الكومبيوتر وإدارة المشاريع 
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  الخاتمة. 8
  

ساهمت الجمعيات األهلية في لبنان بعد الحرب مساهمة فعالة في توفير التدريب و بناء القدرات للمرأة 
  .لتنمية األقتصادية و اإلجتماعيةعبر تقديم ا

 وهذا الدور الذي لعبته عزز الحوار حول السياسات المرتبطة بالفقر واإلقتصاد والتنمية اإلجتماعية و 
  .الجندر في لبنان

 ان المرأة اللبنانية التي  واجهت تحديات الحرب و عانت طوال سنوات  طويلة من الظلم واإلنتهاك ال 
اجهة تحديات المجتمع و ال بد ان تكون على مستوى المسؤولية و تكون رائدة يصعب عليها اليوم مو

بالمثال الذي تقدمه عن وعيها والتزامها ببناء وطن جدير بأن يرتكز على التساوي بينها و بين الرجل و 
  .على بناء اسس اقتصادية تدعم بها األسرة و الوطن
 دور المرأة و إدراك مدى قدراتها و طاقاتها وتقديم آل فنجاح المجتمع و ازدهاره و تطوره انما هو تفعيل

  .مساعدة لها لتنمو و تتقدم و عندئذ فقط يستطيع الوطن ان ينمو و يتقدم
فالنجاح هذا ال يتم اال بتضافر الجهود و التعاون الكلي بين الجمعيات نفسها من جهة و بينها و بين 

  .مع المؤسسات العالمية التي تهتم بهذا الموضوعاألجهزة الحكومية من جهة اخرى و في مد الجسور 
فالتوصيات ترتكز على التعاون بين الجمعيات و الدولة و يبقى الرهان على مدى رغبة المرأة في التجديد 

  .و الخلق واإلبتكار واإلبداع 
 
 

____________________________ 
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 المالحق
 

 أنواع المشاريع: 1جدول رقم 
عدد %  نوع
 تطريز, خياطة  43 20.5%
 أشغال يدوّية 42 20.0%
 تزيين, تصفيف شعر 32 15.2%
 صناعات غذائية 24 11.4%
 آمبيوتر 18 8.6%
 إدارة أعمال 12 5.7%
 خدمات طبية 8 3.8%
 حضانة أطفال 6 2.9%
 تنسيق أزهار 6 2.9%
 قروض 5 2.4%
 تقنيات زراعية 3 1.4%
 لغات 3 1.4%
 اعيةمساعدات إجتم 1 0.5%
 صيانة خليوي 1 0.5%
 فندقّية 1 0.5%
 مساعدة األمهات العامالت 1 0.5%
 )أرامل(التدّخل المبكر  1 0.5%
 إدارة أرشيف 1 0.5%
 تصوير ومونتاج 1 0.5%
 تدوير النفايات 1 0.5%

100.0% 210  مجموع
   

توزيع المشاريع حسب القطاعات: 2 جدول رقم 
عدد %   
 زراعة 14 6.7%
 صناعة 86 41.0%
52.4% 110  خدمات
100.0% 210  مجموع

   
 موقع تنفيذ المشروع: 3جدول رقم 

 في آل لبنان 45
 بيروت 80
 الشمال 51
 الجنوب 36
 جبل لبنان 14
 المخيمات 5
 القرى 6
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توزيع المشاريع حسب طبيعة : 4جدول رقم 

 الجهة المنفذة
   عدد %    
 ميةحكو 6 2.9%    
 أهلية 203 96.7%    
 إقليمية 1 0.5%    
 دولية 0 0.0%    
 مجموع 210 100.0%    
    
 توزيع المشاريع حسب األنشطة: 5جدول رقم     
 خدمات إجتماعّية 17    
 تقديم قروض 9    
 تدريب وتأهيل 198    
 مساعدات مالية 8    
 مساعدات فّنية 22    
       

    
توزيع المشاريع حسب المستوى : 6ول رقم جد

 التعليمي للفئة المستهدفة
   عدد %    
 جامعية 2 1.0%    
 ثانوية أو أقل 50 23.8%    
 غير متعّلمة 128 61.0%    
 ال يهّم 30 14.3%    
 مجموع 210 100.0%    
       

    
توزيع المشاريع حسب الحالة : 7جدول رقم 

 ئة المستهدفةالوظيفية للف
   عدد %    

    6.7% 14 
تعمل لحسابها 

 الخاص
 تعمل لدى الغير 9 4.3%    
 ال تعمل 169 80.5%    
 ال يهّم 18 8.6%    
 مجموع 210 100.0%    
       

    
تصنيف الفئة المستهدفة حسب : 8جدول رقم 

 الحالة اإلجتماعية
   عدد %    
 متزوجة 25 12%    
 مطّلقة 1 0%    
 أرملة 6 3%    
 غيرمتزوجة 24 11%    
 ال يهّم 154 73%    
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 المجموع 210 100.0%    
       

    
تصنيف الفئة المستهدفة حسب :  9 جدول رقم

 الحالة اإلقتصادية
   عدد %    
 فقيرة 156 74.3%    
 متوسطة 15 7.1%    
 ال يهّم 39 18.6%    
 المجموع 210 100.0%    
       
 طبيعة التمويل: 10جدول رقم     
 دولية 102    
 اقليمية 4    
 محلية 159    
       
 توزيع المشاريع حسب المناطق والقطاعات: 11جدول رقم   
خدمات مجموع      زراعة صناعة
 الريف 8 34 34 76  
 المناطق 1 28 40 69  
 ال يهّم 5 24 36 65  
 مجموع 14 86 110 210  
       
 توزيع المشاريع حسب المناطق والقطاعات12 :  جدول رقم  
خدمات مجموع      زراعة صناعة
  36.2% 16.2%  الريف 3.8% 16.2%
  32.9% 19.0%  المناطق 0.5% 13.3%
  31.0% 17.1%  ال يهّم 2.4% 11.4%
  100.0% 52.4%  مجموع 6.7% 41.0%
       

 توزيع المشاريع حسب المناطق واألنشطة:  13جدول رقم

 مجموع
مساعدات 
 فنية

مساعدات 
تدريب مالية  قروض

خدمات 
   إجتماعية

 الريف 5 3 73 1 9 91
 المناطق 7 0 64 1 6 78
 ال يهّم 5 6 61 6 7 85
 مجموع 17 9 198 8 22 254

       
 التعليميتوزيع المشاريع حسب القطاعات والمستوى : 1 4جدول رقم  
خدمات مجموع      زراعة صناعة
 جامعية 0 0 2 2  
 ثانوية أو أقل 0 6 44 50  
 غير متعّلمة 11 67 50 128  
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 ال يهّم 3 13 14 30  
 مجموع 14 86 110 210  
       
       

  
 توزيع المشاريع حسب القطاعات والمستوى التعليمي : 15جدول رقم 

(%) 
خدمات مجموع      زراعة اعةصن
  1.0% 1.0%  جامعية 0.0% 0.0%
  23.8% 21.0%  ثانوية أو أقل 0.0% 2.9%
  61.0% 23.8%  غير متعّلمة 5.2% 31.9%
  14.3% 6.7%  ال يهّم 1.4% 6.2%
  100.0% 52.4%  مجموع 6.7% 41.0%
       
توزيع المشاريع حسب الجمعيات: 61جدول رقم     
عدد المشاريع      اسم الجمعية  

    11   
جمعية الشابات 

 المسيحيات

    11   
الجمعية األهلية 

 للتأهيل

    11   
جمعية لجنة 

 االعداد

    9   
جمعية سيدة 

 المتن
 المقاصد   8    

    8   
مؤسسة رينيه 

 معوض

    8   
جمعية التنمية 

 الريفية
 مؤسسة الصدر   8    

    8   
الجمعية 
ة للتكافلالنسائي

    7   
جمعية بيروت 

 للتنمية

    7   
جمعية العمل 

 التطوعي
 دار األيتام   7    

    6   
جمعية تنظيم 

 األسرة
 دار األمل   6    
 عامل   6    
 النجدة   6    

    6   

جمعية الخدمات 
اإلنسانية  في 

 الشمال
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 بربير   5    

    5   

االتحاد العام 
للمرأة 

 لفلسطينيةا

    5   
جمعية مشغل 
 سيدة النجاة

 مواساة   5    

    5   
الرابطة النسائية 

 الخيرية
 الصعود   4    

    4   
الحرآة 

 االجتماعية

    4   
صوت المرأة 

 اللبنانية

    4   
الجمعية 

النسائية الخيرية

    4   

مرآز الدراسات 
والتدريب 
 والتأهيل

 عرسال   4    

    3   
لجنة حقوق 

 المرأة اللبنانية
 عاملية   3    

    3   
صوت المرأة 

 العاملة

    3   
الجمعية الوطنية 
 للخدمات الطبية

    3   
جمعية سيدات 
 الجبل الخيرية

    3   
جمعية السيدة 
 زبنب الخيرية

 2أجيال    2    

    2   
جمعية اليد 

البيضاء للسيدات
  الزراعةوزارة   1    
 أهلنا   1    

    1   
وزارة الشؤون 

 االجتماعية

    1   
الوآالة األميريكية

 للتنمية
 التعاونية الريفية   1    
 البنوك الريفية   1    
 مجموع 210    
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 عدد المشاريع السنوية: 71جدول رقم   
 1995قبل  112        
  1999 1998 1997 1996 1995 
  155 142 139 135 112 
  2004 2003 2002 2001 2000 
  201 192 190 181 175 
       
 مدة المشاريع:  18جدول رقم    
   عدد %    
 ال جواب 0 0    
    48.10 101 0 -10  
    36.19 76 10-20 
 20أآثر من  33 15.71    
 مجموع 210 100    
       
 يعة المشروعطب:  19 جدول رقم    
   عدد %    
 ال جواب 2 1    
 دوري  189 90    
 متكرر 16 7.6    
 مرة واحدة 3 1.4    
 مجموع 210 100    
       
  عدد المستفيدين لكل مشروع20:  جدول رقم    
   عدد %    
 ال جواب 1 0.5    
    61.9 130 0 -50 
    19 40 50-100 
 100من أآثر  39 18.6    
 مجموع 210 100    
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 أنواع المشاريع: 1الرسم البياني رقم 
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توزيع المشاريع حسب القطاعات: 2الرسم البياني رقم   
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موقع تنفيذ المشروع: 3الرسم البياني رقم   
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توزيع المشاريع حسب طبيعة الجهة : 4الرسم البياني رقم 
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توزيع المشاريع حسب األنشطة: 5الرسم البياني رقم   
 
 
 

 خدمات
 تدريب تقديم قروض إجتماعّية

 مساعدات وتأهيل
 مساعدات مالية

 فّنية

S 1

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

  

 

 

 
 
 



 30 

  توزيع المشاريع حسب التوزيع الجغرافي: 6الرسم البياني رقم 
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توزيع المشاريع حسب المستوى التعليمي للفئة المستهدفة: 7الرسم البياني رقم   
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توزيع المشاريع حسب الحالة الوظيفية للفئة المستهدفة: 8الرسم البياني رقم   
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تصنيف الفئة المستهدفة حسب الحالة اإلجتماعية: 9الرسم البياني رقم   
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تصنيف الفئة المستهدفة حسب الحالة اإلقتصادية : 10الرسم البياني رقم   
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لطبيعة التموي: 11الرسم البياني رقم   

 
 

 دولية
اقليمي

 محلية

S 1
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

توزيع المشاريع حسب المناطق والقطاعات : 12الرسم البياني رقم   
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توزيع المشاريع حسب المناطق واألنشطة : 13الرسم البياني رقم   
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المناطق والمستوى التعليمي  توزيع المشاريع حسب : 14الرسم البياني رقم  
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مدة المشاريع: 15الرسم البياني رقم   
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