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التقدير

دعمت منظمة العمل الدولية هذه الدرا�سة يف �إطار م�شروع «متكني التك ّيف الوظيفي وحماية �شروط العمل الالئق يف
املجتمعات الريفية املت�ضررة من �أزمة االجئني ال�سوريني يف �شمال لبنان» ،و ّمت ن�شرها يف �سياق م�شروع «حت�سني توفري
التدريب املهني الذي يتط ّلبه ال�سوق للبنانيني والالجئني» بدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.
وال�سيد ن�سيم جنيم.
وقد �أع ّد الدرا�سة فريق م� ّؤ�س�سة «مدى» ،وامل�ؤ ّلف من الآن�سة دلفني كومبني ،الآن�سة ليال ب�ستاين ّ
خا�ص.
وحتظى جهود الفريق املبذولة يف جمع املعلومات وحتليلها وا�ستعرا�ضها بتقدير ّ
ق ّدم فريق عمل منظمة العمل الدولية امل�ؤ ّلف من ال�سيدة �أنابيال ّ �سـكوف ،كبرية امل�ست�شارين الفنيني ال�سابقة والآن�سة رانيا
من�سقة امل�شاريع الوطن ّية نظرة متعمقة وخربات �ساعدت �إىل ح ّد كبري يف البحوث و�ساهمت يف توجيه �إ�ستكمال الدرا�سة.
حك ّيمّ ،
ونوجه �إمتناننا �إىل �أخ�صائ ّية منظمة العمل الدولية ال�سابقة يف ال�ش�ؤون اجلن�سانية الآن�سة �إمانويال بوزان ملراجعاتها
كما ّ
وتعليقاتها ال ّداعمة لهذه الدرا�سة.
و ُيعرتف لأ�صحاب امل�صلحة الذين متت مقابلتهم ملا �أوتو به من مدخالت وتو�صيات خالل �إجراء البحث ،كما ن�شكرامل�شاركني
يف ور�ش العمل على امل�ساهمات الق ّيمة التي قدموها لهذه الدرا�سة خالل امل�شاورات وا ّلتي �أُخذت كلها يف عني الإعتبار عند
�إعداد هذا التحليل.
تع ُك�س هذه ال ّدرا�سة البيانات املُج ّمعة من ُمتلف امل�صادر .وال ينبغي �أن ُي�سيء �أي خط�أ �إىل �سمعة ه�ؤالء الأفراد املحرتمني.
الملخص التنفيذي

�أجرت م�ؤ�س�سة مدى هذا التقييم املُعنون «الفر�ص املحتملة لتمكني املر�أة يف �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورق ّية
يف عكار� ،شمال لبنان» �إ�ستكما ًال لتحليل منظمة العمل الدولية ل�سل�سلة قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورق ّية يف عكار .ومن
الإ�ستنتاجات الرئي�سية التي انتهت �إليها هذه الأخرية �أن عمل الن�ساء يف كل من �سل�سلتي القيمة ال ُيق ّدر كثريا وهو غري
منظور ،ما يربز احلاجة �إىل حتديد خمتلف القيود والتحديات التي تواجه املر�أة بالتّزامن مع حتديد الفر�ص املُحتملة
لتكثيف م�شاركتها و�إبراز دورها.
وقد � ُ
إ�ضطلع بهذا التقييم بني ت�شرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٦و�آذار/مار�س  ٢٠١٧وا�ستهدف الفئات ال�ضعيفة من الن�ساء
اللبنانيات وال�سوريات والفل�سطينيات (ف�ض ًال عن الرجال لأغرا�ض املُقارنة) يف قطاع الزراعة .ويف غياب البحوث ذات
ال�صلة بالأدوار والقيود اجلن�سانية يف قطاع الزراعة اللبناين ،وال �س ّيما فيما يتعلق ب�سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات
بلدان �أخرى وجمع بيانات �أ ّولية عن ع ّكار .وقد �أُجريت عمل ّيات مراقبة وا�ستبيانات
الورق ّية� ،إعتمد الفريق على درا�سات من ٍ
ومقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني ومناق�شات جماع ّية ُمر ّكزة يف امليدان .كما و ّمت حتليل البيانات الكم ّية وال ّنوعية
والق�ضايا اجلن�سانية التي تطو ّرت �إىل حتديد الفر�ص وجمموعة من التو�صيات.
وقد ح ّدد تقرير التقييم �أوجه التفاوت الرئي�س ّية بني الرجال وال ّن�ساء ،وتبني �أنهنّ يف و�ضع غري موات مقارن ًة بالرجال خا�ص ًة
فيما يتعلق بتوزيع العمل والو�صول �إىل املوارد الإنتاجية و�إدارتها .كما و ّمت حتديد بع�ض االختالفات بني اجلن�س ّيات بحيث
ميكن اعتبار الفل�سطينيات وال�سوريات الأكرث �ضعف ًا .وكانت نتائج الإ�ستبيان واملقابالت مع املُ�ســتطلعة �آرا�ؤهـم الأ�سا�سـيني
واملناق�شات اجلماعية املُر ّكزة متُ�سقة� .أ ّكدت املالحظات امليدانية العديد من النتائج فيما يتعلق بالقيود اجلن�سانية
مثل انخفا�ض �إمكانية و�صول املر�أة �إىل املوارد الإنتاجية (على �سبيل املثال الأرا�ضي والأ�سواق) ،و�إنخفا�ض م�ستويات
التعليم وال�ضغوط والقواعد االجتماعية والثقافية ،والعمل غري املُعرتف به وغري امل�أجور (غالب ًا الأعمال املنزلية) ،وغياب
التعاونيات الن�سائية/اجلمعيات ،وانخفا�ض الأجور ب�شكل عا ّم.
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ُيخ ّل�ص التقييم �إىل ما يلي )١( :تتقا�ضى الن�ساء عام ًة �أجور ًا تق ّل عن �أجور ال ّرجال� ،إذ يح�صل  ٧٠يف املائة من الن�ساء
امل�ستهدفات على دخل �شهري يرتاوح بني  ٣٠٠،٠٠٠ - ٢٠٠،٠٠٠لرية لبنانية 1؛ ( )٢ينح�صر عمل الن�ساء يف الإنتاج ،حيث
ال ميلك  ٨٩يف املائة منهنّ �أي خربة جتار ّية؛ ( )٣ال ت�شارك الن�ساء عموم ًا يف �أن�شطة �إ�شراف ّية و�إمنا يف �أن�شطة زراع ّية
ُم ّددة (معظمها يف احل�صاد و�إزالة الأع�شاب ال�ضارة ،والبذر ،وتقطيع درنات البطاطا)؛ ( )٤ال تتوا�صل الن�ساء مع
معظم �أ�صحاب امل�صلحة يف �سال�سل القيمة ،ذلك وف ًقا ل  ٨٤يف املائة منهنّ ؛ و()٥غال ًبا ما تعتمد الن�ساء على �أزواجهنّ �أو
غريهم من �أفراد الأ�سرة يف اتخاذ القرارات� ،إذ ي ّدعي  ٦٤يف املائة من امل�ستهدفات عدم اتّخاذ �أي قرار يتع ّلق بالعمل -
حتى فيما يتعلق بالأن�شطة التي ي�ضطلعن بها.
أهم �أوجه الإختالف يف احل�صول على املوارد الإنتاجية .ي ّدعي  ١٣يف املائة و ١٥يف املائة فقط من الن�ساء اللبنانيات
تتم ّثل � ّ
احل�صول على مياه ال ّري واملُدخالت الزراعية على التّوايل .و�أ�شارت امر�أة لبنانية واحدة فقط �إىل ح�صولها على الأدوات
والآالت واملع ّدات ،ف�ض ًال عن التكنولوجيات الزراعية واملعلومات اخلا�صة باملمار�سات/التقنيات الزراعية.
وعالو ًة على ذلك ،مل ُت�شر � ّأي من الن�ساء �إىل احل�صول على موارد مالية ر�سمية �أو غري ر�سمية خارجية .وما يفاقم هذا
االفتقار �إىل (�أو حمدودية الو�صول �إىل) املوارد الإنتاجية هو حقيقة �أن معظمهنّ غري قادرات على قيادة ال�سيارات كما
مما يعوق تنقلهنّ ويح ّد من و�صولهنّ �إىل املعلومات.
و ُتعترب �إمكانية ح�صولهن على خدمات الإنرتنت حمدودة �أو معدومةّ ،
مت حتديد الفر�ص يف �ضوء العوامل الإجتماعية والثقافية وا�ستنادًا �إىل نقاط الق ّوة املُح ّددة للعامالت ال ّزراع ّيات يف عكار.
كلتي �سال�سل القيمة ،وبالتايل مت عر�ض العديد من الفر�ص
ُيظهر هذا التقييم �إمكانات هائلة فيما ّ
يخ�ص الت�صنيع يف ّ
اجلديدة ،بالإ�ضافة �إىل خيارات التّو�سع .ومت عر�ض ك ّل من تطوير �سال�سل القيمة وفر�ص متكينها ،مبا يف ذلك على �سبيل
ال�سلطة اجلاهزة؛ ( )٣جتليد
املثال ال احل�صر )١( :ت�صنيع اخل�ضراوات الورقية الياب�سة واملُج ّففة؛ (� )٢إعداد خلطات ّ
البطاطا وت�صنيع رقائق البطاطا؛ ( )٤ت�شكيل جمموعات ُم�شرتكة و�أماكن للتخزين والعمل؛ و( )٥تطوير تقن ّيات ما بعد
احل�صاد والتعبئة و�إ�ضافة العالمات التجارية .مت ّ
التكيز على القيود ونقاط القوة يف ك ّل من الفر�ص و�ش ّكلت الأ�سا�س
للتّو�صيات التي تهدف �إىل ح�شد اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية بهدف �صياغة والإ�ضطالع مببادرات تهدف �إىل
متكني املر�أة اقت�صاد ًيا واجتماع ًيا .وت�شمل التو�صيات �إن�شاء التعاونيات/اجلمع ّيات الن�سائية ،ودعم مبادرات الت�صنيع،
وبرامج التدريب والإر�شاد املُ ّخ�ص�صة للعامالت الزراعيات .وعالوة على ذلك� ،أو�صي بتعزيز فر�ص احل�صول على التمويل
وزيادة ّ
التكيز على البحث والتقييم يف امل�شاريع ذات البعد اجلن�ساين.
و�أخ ًريا ،يك�شف هذا التقييم عن ثغرات رئي�س ّية يف البيانات املً�ص ّنفة جن�ساني ًا ،والتي تتّ�سم ب�أهم ّية حا�سمة لت�صميم وتنفيذ
م�شاريع مالئمة ومنا�سبة .ورغم �إمكانية �إ�ستخدام نتائج هذا التقرير ك�أ�سا�س للبحوث يف امل�ستقبل� ،إال �أنه يلزم ا�ستكمالها
بدرا�سات �أكرث �شم ً
وال ،بالإ�ضافة �إىل درا�سات ت�ستهدف جمتمعات وحاالت معينة .كما وينبغي ال ّنظر �إىل هذه النتائج يف
�سياقها الإجتماعي الأو�سع ،ومن منظور املجتمعات التي تواجه الفقر والتهمي�ش ،و�آليات التك ّيف التي تعتمدها .ينبغي
تطوير التدخالت امل�ستقبلية يف �ضوء العوامل الداخلية واخلارجية التي ت�ؤدي �إىل عدم االن�صاف بني اجلن�سني و�إىل عدم
متكني املر�أة اجتماع ًيا واقت�صاد ًيا.

 1حوايل  ٢٠٠ - ١٣٠دوالر �أمريكي.
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المقدمة

ا�ستجاب ًة للأزمة ال�سورية وت�أثرياتها الق�صرية واملتو�سطة والطويلة املدى على البلدان املجاورة ،اتّخذت منظمة العمل
الدولية �سل�سلة مبادرات كجزء من ا�سرتاتيجية ُتر ّكز على التوظيف و�سبل العي�ش .ويف لبنان ،جت�س ّدت هذه الإ�سرتاتيجية
يف م�شروع يهدف �إىل زيادة قدرة رواد الأعمال على ال�صمود ،مبن فيهم املزارعني ،والعمال املت�ضررين من �أزمة الالجئني.
والهدف املُ ّ
توخى هو خلق عمالة ُمنتجة عن طريق التنمية الإقت�صادية املحل ّية وامل�ؤ�س�سات املُ�ستدامة من خالل)١( :
حت�سني فر�ص احل�صول على عمل و�سبل العي�ش التي ُت�سهم يف بناء قدرات املجتمعات الريفية املُ�ضيفة؛ ( )٢تعزيز التنمية
الإقت�صادية املحل ّية املُ�ستدامة يف منطقة ريف ّية واحدة على الأقل يف �شمال لبنان ،و�إ�ستهداف قطاعات �إنتاجية ُم ّددة؛
و( )٣تطوير بناء القدرات وا�سرتاتيجيات تو�سيع الأعمال التجارية لرواد الأعمال.
ّمت حتليل �سال�سل القيمة بالتعاون مع املركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية وخم�س منظمات حملية هي:
م�ؤ�س�سة رينيه مع ّو�ض ،ووكالة التنمية الإقت�صادية املحلية يف ّ �شمال لبنان ،و�شبكة عـكار للتنمية وم�ؤ�س�سة مدى ،و م�ؤ�س�سة
ً
حتليل ل�سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورق ّية يف عكار يف الفرتة ما بني ت�شرين الثاين/
ال�صفدي� .أجرى الفريق
نوفمرب  ٢٠١٤و�آذار/مار�س  ،٢٠١٥وبالتايل مت حتديد م�سائل رئي�سية عدة تتعلق بق�صور الأداء و�أ�سبابه اجلذرية.
�إرتبطت �إحدى النتائج بدور املر�أة يف �سال�سل القيمة حتديدً ا ،وك�شفت �أن عملها ال ُيق ّدر كثريا وغري منظور ب�شكل عام.
و�إ�ستكما ًال للبحث الأ ّويل� ،أجرت م�ؤ�س�سة مدى (راجع امللحق  - ٢م�ؤ�س�سة مدى وفريق العمل) تقييم ًا لأدوار املر�أة يف
قطاعات البطاطا واخل�ضراوات الورق ّية الفرع ّية يف ع ّكار .ويرمي التقييم �أي�ض ًا �إىل ت�سليط ال�ضوء على ال ُفر�ص الإقت�صاد ّية
املُحتملة للمر�أة يف هذه املجاالت.
ويف الوقت احلايلُ ،تعترب البحوث املتعلقة بالأدوار اجلن�سانية يف القطاع الزراعي اللبناين ،وال �س ّيما يف عكار ،حمدودة،
حتديات عدة وقيود تعوق ت�صميم الربامج الإمنائية املنا�سبة .ينبغي �أن ُيف�ضي تعزيز فهم هذه الق�ضايا
مما �أ�سفر عن
ٍ
املُعقدة �إىل ت�صميم وتنفيذ برامج �أف�ضل ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني قدرات ال ّر�صد والتقييم .بنا ًء على ذلك ،بحثت هذه
الدرا�سة يف مرونة الأدوار اجلن�سانية والعوامل امل�ؤثرة عليها عن طريق النظر يف التحديات وال�صعوبات املُرتبطة بو�صول
املر�أة �إىل الفر�ص ب�شكل �أ�سا�سي .و�أخ ًرياُ ،ت ّدد الدرا�سة جماالت الفر�ص املُتاحة للمر�أة عرب �سال�سل قيمة البطاطا
واخل�ضراوات الورق ّية ،وتتقدم بتو�صيات لتعزيز ُم�شاركتها.
أهمية التقييم

ال�صعيد العامليُ ،يعرتف بالزراعة كو�سيلة للتنمية واحل ّد من الفقر (البنك الدويلُ .)٢٠٠٧ ،ويثل مفهوم «�سل�سلة
على ّ
القيمة» جوهر مناق�شات التنمية واحل ّد من الفقر .كما وثمة ت�شديد ُمتعاظم على دور املر�أة �إذ تعترب م�ساهماتها يف الزراعة،
عموما يف م�ستويات �سل�سلة
ال �سيما يف البلدان النامية� ،أ�سا�س ّية وها ّمة (منظمة الأغذية والزراعة  .)٢٠١٦ت�شارك الن�ساء ً
القيمة كا ّف ًة ،من الإنتاج �إىل الت�صنيع ولكن غال ًبا ما ال حتظى مبا يكفي من االعرتاف .ت ُعيق قلة الإعرتاف هذه والقيود
التي تواجهها املر�أة يف احل�صول على املوارد الإنتاجية التنمية الزراعية يف البلدان النامية ،وت�ؤدي �إىل ق�صور الأداء وتفاقم
الفقر .ومع ذلك ،جت ُدر الإ�شارة �إىل الفارق بني الإن�صاف اجلن�ساين وم�شاركة املر�أة .ورغم ا�ستخدامهما على نحو تباد ّ
يل،
�إال �أن م�شاركة املر�أة ال تنطوي دائم ًا على االن�صاف بني اجلن�سني .ورغم م�شاركتها يف العديد من الأن�شطة� ،إال �أن الفجوات
احلا ّدة قد ال تزال قائمة من حيث �صنع القرارات والتمثيل والأجور.
المناطق والفئات المستهدفة

عقود من التهمي�ش والتوترات
رغم ثرائها باملوارد الطبيعيةُ ،ت�ص ّنف عكار كواحدة من �أكرث مناطق البالد حرمان ًا .وعقب ٍ
ال�سيا�سية والإ�شتباكات ،ف�ض ًال عن االعتماد املُفرط على القطاع الزراعي املُهمل ،ت�شهد املنطقة �أعلى معدالت الفقر و�أدنى
م�ستويات ّ
ب�شكل عام من ق�صور الهياكل
الدخل يف لبنان (وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ُ .)٢٠٠٤تعاين املجتمعات املحلية
ٍ
الأ�سا�سية ،وظروف �سكن ّية رديئة ،والإفتقار �إىل اخلدمات العامةُ .تعترب الزراعة قطاع ًا �إقت�صادي ًا مهيمن ًا ينطوي ب�شكل

ةمدقملا
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مبا�شر �أو غري مبا�شر على ن�سبة كبرية من ال�سكان ،ويواجه حتد ّيات ع ّدة ُم�ستم ّرة تفاقمت من ج ّراء الأزمة ال�سورية .عكار
اليوم هي �إحدى املناطق التي ت�ست�ضيف �أكرب عدد من الالجئني ال�سوريني يف لبنان و ُتعترب منطقة ذات �أولوية (منظمة
الأغذية والزراعة  .)٢٠١٤نظر ًا �إىل دورها الها ّم يف التنمية الإقت�صادية والعمالة والأمن الغذائي ،فقد �أعطت التدخالت
يف املنطقة �أولو ّية متزايدة للقطاع الزراعي.
ُت�شارك املر�أة يف عكار يف �أن�شطة زراعية عدة تتطلب الكثري من ال�صرب والدقة ،على غرار نرث البذور و�إزالة الأع�شاب
ال�ضارة وح�صاد الفاكهة واخل�ضار ،ولكنها تتقا�ضى عام ًة �أجر ًا �أقل من الرجل ،وهي عر�ضة لظروف عمل �أ�سو�أُ .ت�ساهم
مما ُيعيق تطوير دورها �ضمن �سال�سل
العديد من احلواجز الثقافية واملفاهيم املُجتمعية املتعلقة باملر�أة يف و�ضعها احلايلّ ،
القيمة الزراعية .ويف هذا ال�سياق ،ا�ستهدف هذا التقييم الن�ساء يف �سن  ١٥وما فوق يف �سهل عكار ،مع الرتكيز على �أ�ضعف
الفئات مثل الأرامل واملطل ّقات والأ ّمهات العازبات.
الغاية واألهداف

كانت الغاية من هذا التقييم حت�سني فهم و�ضع املر�أة يف �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورق ّية يف عكار بهدف
ت�سليط ال�ضوء على املجاالت املُحتملة امل�ؤدية لإبراز دورها كع�ضو ق ّيم يف ك ّل من جمتمعاتها الفرد ّية والقطاع الزراعي،
بالإ�ضافة �إىل عر�ض ال ُفر�ص املتاحة لتمكينها.
و�ضمن نطاق �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورق ّيةُ ،يحدد التقييم الأهداف التالية:
• •ال ّنظر يف اخليارات املُحتملة للمر�أة كفر�ص زراعية جديدة �أو تو�سيع نطاق ال ُفر�ص القائمة يف �سال�سل قيمة البطاطا
واخل�ضراوات الورق ّية على خمتلف امل�ستويات.
وال�صعوبات والتحد ّيات التي ت�ؤ ّثر على و�صول املر�أة �إىل هذه الفر�ص.
• •درا�سة العوامل ّ
• •حتديد درا�سات احلالة املتعلقة مب�شاركة املر�أة يف �سال�سل القيمة.
• •تقدمي تو�صيات لتح�سني م�شاركة املر�أة.
من املتوقع �أن ت�ستخدم منظ ّمة العمل الدولية واجلهات الفاعلة الإمنائ ّية نتائج هذا التقييم لتح�سني ت�صميم الربامج
وتخطيطها وتنفيذها و ُمتابعتها من خالل معاجلة �أ�سباب �ضعف الأداء ال ّزراعي اجلذرية .عالوة على ذلك ،ي�ؤمل �أن ُيفيد
التقييم يف �إذكاء الوعي ب�ش�أن القيود والتحديات احلال ّية التي تواجهها الن�ساء يف �سال�سل القيمة هذه و�أهمية دورها ومتكينها.
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المنهجية

ت�أ ّلفت ال ّدرا�سة من ثالث مراحل رئي�س ّية هي )١( :جمع البيانات (النوع ّية والكم ّية)؛ ( )٢التحليل؛ ( )٣حتديد الفر�ص
وو�ضع التّو�صيات (راجع امللحق  .)٣وا�ستُخدمت �أدوات كمية ونوعية عدة يف التقييم جلمع البيانات الالزمة للتحليل .ومت
جمع البيانات الأولية والثانوية من خالل درا�سة مكتبية ،ومقابالت نظمت مع املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني وا�ستبيانات
فجمعت من خالل التفاعل املبا�شر مع الأفراد على �أ�سا�س فردي عن
ومناق�شات جماعية مر َكزة� .أما البيانات ال ّنوعية ُ
طريق مقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني ،و�ضمن جمموعات عن طريق مناق�شات جماعية مر َكزة ،يف حني ت�ألف
املتغيات مفاهيم من قبيل تق�سيم العمل ،و�إدارة الدخل ،وتوازن امللكية،
الإ�ستبيان يف معظمه من البيانات الكمية .و�شملت ّ
والو�صول �إىل املوارد الإنتاجية.
ا�ستُكملت الإ�ستبيانات يف امليدان (راجع امللحق  - ٣منوذج اال�ستبيان) من قبل ما جمموعه  ٥٩من الرجال والن�ساء
اللبنانيني وال�سوريني والفل�سطينيني من منطقة عكار .و�أُخذت الع ّينة من القرى واملجتمعات املُختارة بالتن�سيق مع جهات
وال�سلطات املحلية ل�ضمان الو�صول �إىل العمال الزراعيني يف �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورق ّية،
االتّ�صال امليدان ّية ّ
�ست مقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني ت�ض ّمنت مقابالت �شبه ُم ّ
نظمة ،غري
مع مراعاة القيود الثقافية� .أُجريت ّ
معيار ّية ور�سم ّية.
ُن ّظمت مناق�شتني جماع ّيتني مرك ّزتني يف  ١٨و� ٢٥شباط/فرباير  ٢٠١٧مب�شاركة خم�سة وخم�سة ع�شر م�شار ًكا على التوايل.
ومت الإ�ضطالع بتمرينني �أ�سا�س ّيني هما )١(:حتليل �شجرة امل�شاكل و( )٢حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر.
وعقب هذه املناق�شات ،عقد فريق بحث م�ؤ�س�سة مدى جل�سة لإ�ستخال�ص املعلومات بغية ت�سليط ال�ضوء على الإ�ستنتاجات
ال ّرئي�سية ،ومراجعة الأخبار واملعلومات ،وحتديد الإجتاهات.
يرمي حتليل البيانات �إىل ( )١حتديد الأدوار وامل�س�ؤول ّيات اجلن�سان ّية على �إمتداد �سال�سل القيمة والفوائد املُ�ستم ّدة من
م�شاركة املر�أة؛ ( )٢حتديد القيود اجلن�سان ّية وكيف تعيق �إمكان ّية و�صول املر�أة �إىل املوارد والفر�ص املُتاحة؛ ( )٣ال ّنظر يف
الآثار املرتتبة على القيود اجلن�سانية؛ و( )٤وحتديد املداخل �إىل التغلب على القيود اجلن�سان ّية وجماالت ال ُفر�ص املتاحة
للمر�أة .كما و�أجري حتليل جن�ساين من خالل درا�سة التق�سيم اجلن�ساين للعمل والو�صول �إىل املوارد والأ�صول واخلدمات
و�سلطات اتّخاذ القرارات والتّحكم فيها وملك ّيتها.
وح ّدد الفريق ال ُفر�ص خالل جل�ستني ال�ستثارة الأفكار ،وتلى ذلك �صياغة جمموعة من التو�صيات بنا ًء على نتائج التحليل
والفر�ص املٌحددة ّ
والتكيز ب�صورة �أ�سا�س ّية على كيفية تعزيز الر�ؤية وامل�شاركة والقدرة على �إتخاذ القرارات واالعرتاف
بالن�ساء على �إمتداد �سال�سل القيمة .ا�ستُخدمت درا�سات احلالة وق�ص�ص النجاح (راجع امللحق  )٤ومفاهيم تطوير
أ�سا�سا لهذه التو�صياتً .ي�شري التطوير �إىل التّح�سينات التي ميكن �أن تدخلها اجلهات الفاعلة
�سال�سل القيمة ومتكينها ك� ً
على �سال�سل القيمة للح�صول على �أف�ضل العوائد املالية من منتجاتها ،يف حني يتم متكني هذه ال�سال�سل عندما « ُي�ضيف
امل�شاركون قيمة �إىل منتجاتهم ،ويزيدون حت ّكمهم يف الدخل والعمليات التي ينطوي عليها توليد القيمة» (�أك�شن �إيد .)٢٠١٤

ةيجهنملا
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مكتبية
دراسة
ّ

النوع اإلجتماعي والزراعة

رغم ا�ضطالعها ب�أدوار �أ�سا�س ّية يف �سال�سل القيمة الزراعية حول العامل ،تواجه املر�أة قيود ًا جن�سانية ب�إطراد تعوق و�صولها
�إىل املوارد وحت ّد من الفر�ص املتاحة لها وتطم�س م�ساهماتها (غورونغ  .)٢٠٠٦وترتاوح القيود اجلن�سانية ما بني قوانني
الدولة واملبادئ االجتماعية والثقافية وت�ضع املر�أة يف �أو�ضاع غري م�ؤاتية مقارنة مع ال ّرجل ،ومتنعها يف الكثري من الأحيان
من امل�شاركة يف بع�ض الأن�شطة والوظائف (الوكالة الأمرييكية للتنمية الدولية ُ .)٢٠١٠ت ّدد القيود اجلن�سانية وموازين
القوى تق�سيم العمل واتّخاذ القرارات والو�صول �إىل املوارد االنتاجية ،بد ًءا من توفري موارد االنتاج وو� ً
صوال �إىل جتارة
التجزئة .وغالب ًا ما تظهر الالم�ساواة بني ال ّرجل واملر�أة يف العمالة الريفيةّ ،
بغ�ض النظر عن التنمية االقت�صادية يف البلد
تبي �أنّ التفاوتات اجلن�سان ّية هي
مما ي�ؤدي �إىل حرمان �إقت�صادي ملحوظ لدى املر�أة .ويف البلدان الناميةّ ،
�أواملنطقةّ ،
ً
�أ�سا�س الفجوة بالأجور بني ال ّرجال والن�ساء التي �سج ّلت ن�سبة  ٩٠يف املائة (م ّنظمة الأغذية والزراعة  ،)٢٠١٠وغالبا ما
ت�ؤدي �إىل اختالفات كبرية يف م�ستويات االنتاج (م ّنظمة الأغذية والزراعة .)٢٠٠٦
و�أ ّدى التغا�ضي عن البعد اجلن�ساين فيما يتعلق بو�ضع ال�سيا�سات والتخطيط يف قطاع الزراعة �إىل �إعاقة تنميته واحل ّد
منها .وم�ؤخر ًاُ ،
اعتف ن�سبي ًا ب�أن النوع الإجتماعي هو عام ًال �أ�سا�سي ًا ي�ؤ ّثر على �سال�سل القيمة الزراعية وت�شكيلها و ّمت
حتديد الفجوة بني اجلن�سني ك ُم�س ّبب ًا رئي�سي ًا ل�ضعف الأداء يف البلدان النامية ّ
(اتاد م�ؤ�س�سات الأبحاث الزراعية يف ال�شرق
الأدنى و�شمال �أفريقيا  .)٢٠١٢وخ ّل�صت درا�سات عديدة �إىل وجود �صلة بني الإن�صاف اجلن�ساين والتنمية االقت�صادية� ،إذ
ُيخف�ض عدم االن�صاف من الإنتاجية وت�ؤ ّثر على الأداء (م ّنظمة الأغذية والزراعة  .)٢٠٠٦ومبا �أن التنمية الزراعية هي
مفتاح احل ّد من الفقر وحت�سني �سبل العي�ش ويف الوقت ذاته تعزيز التنمية االقت�صادية فينبغي بذل اجلهود على امل�ستويات
الدولية واالقليمية واملحلية لتقلي�ص الفجوة بني اجلن�سني وبالتايل �س ّدها يف املجتمعات الزراعية .كما ويلزم و�ضع الربامج
اخلا�صة والتق ّدم نحو م�شاركة ُمن�صفة يف القطاع.
وتنفيذها مع مراعاة الفوارق اجلن�سانية وال ّنظر يف احتياجات املر�أة
ّ
وخا�صة الن�ساء
ومبوجب الزيادة املُطردة على ال�صعيد العاملي يف الطلب على الغذاء ،بد�أت ُتتاح فر�ص ع ّدة ل�صغار املزارعني ّ
منهم .وحالي ًا ،تتمركز العامالت الزراعيات يف قاعدة الإقت�صادات الزراعية� ،إذ ي�ضطلعن ب�أعمال يدوية هامة ولكن نادر ًا
ما ي�أخذن دور ًا يف الإدارة واتخا ّذ القرارات (م ّنظمة التنمية الهولندية  .)٢٠١٢ينبغي تقييم هذه احلقائق والتح ّقق من مدى
ت�أثري القيود اجلن�سانية على الأفراد واجلماعات لنجاح متكني املر�أة (الوكالة الأمرييكية للتنمية الدولية   .)٢٠١١
ويف �إطار �سال�سل القيمة الزراعيةُ ،يرتجم احل ّد من �أوجه الالم�ساواة بني ال ّرجال والن�ساء ب�إتاحة ح�صول الأفراد ،بغ�ض
ال ّنظر عن جن�سهم ،على القدرات نف�سها .وميكن لكافة �أفراد املجتمع املتوازن جن�سان ًيا �إختيار ن�شاطاتهم ومدى رغبتهم
بامل�شاركة يف �سال�سل القيمة .وللتقدم يف الإن�صاف اجلن�ساين ،يلزم �إ�ستفادة الأفراد ب�شكل مت�ساو من هذه امل�شاركة.
وبالتايلُ ،ي�س ّلط نهج الإن�صاف اجلن�ساين ال�ضوء على التفاوتات اجلن�سان ّية من حيث (� )١إمكانية و�صول الأفراد واجلماعات
�إىل املوارد والأن�شطة؛ ( )٢فر�ص التطوير؛ ( )٣تق�سيمات العمل؛ ( )٤ديناميات ال�سلطة .ميكن بالتايل �إ�ستخدام �آثار هذه
التفاوتات على الإنتاج والتنمية ال�شاملة للقطاع لتحديد نقاط الإنطالق والتدخالت الالزمة ( .)ISA 2011وغالب ًا ما ميكن
حتديد الفر�ص املُتاحة لتمكني املر�أة يف ك ّل �إطار وجمتمع ّ
وبغ�ض النظر عن العوائق اجلن�سانية ونطاقها ،ال �س ّيما و�أن املر�أة
تتمتع باملهارات واملعارف املطلوبة .لذلكُ ،يعترب �إدراج ال ّنوع الإجتماعي يف تدخالت �سال�سل القيمة �أمر ًا �أ�سا�سي ًا ي�ضمن
تنمية �شاملة للجميع تعود بالفائدة على كافة �أع�ضاء املجتمع بالتّ�ساوي.
وكما �أ�شار �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة ،ف�إن ال�شرط املُ�سبق الأ�سا�سي لتمكني املر�أة هو الإعتماد على الذات
اقت�صاد ًيا من خالل حت�سني �إمكانية احل�صول على املوارد والفر�ص (�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة  .)١٩٩٦ويف
ال�سياق ،ي�شمل تطوير �سل�سلة القيمة تبديل و�/أو تغيري عمليات االنتاج واملنتجات والوظائف �أو القنوات ال�سوقية �ضمن
هذا ّ
ال�سل�سلة بهدف زيادة العائدات املالية ويف املقابل املُ�ساهمة يف ال�سالمة الغذائية وحماية �سبل العي�ش .وت�شمل عمل ّية رفع
ح�سن النوعية .ومن الناحية
امل�ستوى الوظيفي حت�سني املنتج/العملية مبا يزيد الكفاءة و ُيق ّل�ص تكاليف الوحدات وكذلك ُي ّ
الأخرى ،ت�ؤدي عملية رفع امل�ستوى الوظيفي �إىل �إ�ضافة وظيفة جديدة �إىل �سل�سلة القيمة .ولكن رغم �أهمية هذه العملية،
فهي ال ُتعالج العوامل ذات الت�أثري على امل�ساواة يف قدرة املر�أة على إ�تّخاذ القرارات وامل�شاركة يف الأن�شطة .ولهذه الأ�سباب،
ةّيبتكم ةسارد
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تط ّور مفهوم تطوير �سل�سلة القيمة وبات ُيعالج التحكم يف الدخل من خالل البحث عن فر�ص زيادة امل�شاركة واتّخاذ
القرارات (الوكالة الأمرييكية للتنمية الدولية .)٢٠١١
وكما ُذكر �سابق ًا ،غالب ًا ما تختلف م�ستويات م�شاركة كل من ال ّن�ساء وال ّرجال يف �سال�سل القيمة ،وي�ضطلعون ب�أن�شطة
مما يعني �إختالف ُفر�ص التّطوير بينهما .وبالتايلُ ،يعترب فهم الديناميات اجلن�سانية
تعتمد �إىل ح ّد كبري على اجلن�سان ّيةّ ،
وتق�سيم العمل ذو �أهمية بالغة لتحديد الفر�ص املُتاحة للمر�أة.
كما وال ب ّد من تقييم قدرات وحوافز املر�أة للتغلب على العوائق وانتهاز ال ُفر�ص مبا �أنها قد تكون جمدية ،ولكن ،حتول
املرجح �أن تعاود املر�أة ا�ستثمارها
العوائق اجلن�سانية ،كاملعايري الثقافية �أو ال�سيا�سات ،دون تغيري �سلوكها .ومبا �أنه من ّ
يف �أ�سرتها املعي�شية وعائلتها ،فقد ترتجم زيادة فر�ص و�صولها �إىل املوارد الإنتاجية �إىل منافع �إقت�صادية �أو�سع نطاق ًا
(م�شروع الغذاء للم�ستقبل -الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية).
على ال�صعيد العاملي ،قد ٌي�سهم متكني املر�أة يف �سال�سل القيمة الزراعية يف زيادة �إنتاج احلقول بن�سبة  ٣٠-٢٠يف املائة،
مما ي�ؤ ّدي �إىل خف�ض عدد الأ�شخا�ص الذين يعانون من اجلوع �إىل  ١٥٠مليون �شخ�ص� .أظهرت درا�سات عدة �أن متتع املر�أة
بحق حيازة الأرا�ضي ي�ؤدي �إىل ا�ستخدامها بكفاءة �أكرب وزيادة اال�ستثمارات يف الن�شاطات الزراعية .ولوحظ ترابط بني
اخلا�صة� ،إذ ال ت�ضمن الأمن الغذائي فح�سب بل ت�ساهم �أي�ض ًا
متكني املر�أة وكفاءة اال�ستخدام امل�ستدام للموارد والأرا�ضي
ّ
يف حتديد الكرامة واالندماج االجتماعي .وتعك�س العديد من �أمثلة البلدان النامية هذه الروابط وال �س ّيما �أفريقيا ،وتظهر
�إعتماد املر�أة ممار�سات �أكرث ا�ستدام ًة للأرا�ضي �إذا ح�صلت على ذات حقوق امللكية التي يتمتع بها الرجل .مث ًال ،تعتمد
املزارعات اللواتي يتمتعن بحقوق ر�سمية مللكية الأرا�ضي يف راواندا على تقنيات للمحافظة على الرتبة بن�سبة  ١٩يف املائة
(�آيل وغولد�ستني .)٢٠١١
يعود هذا الرتابط بني الإن�صاف اجلن�ساين والإ�ستخدام الر�شيد للموارد يف القطاع الزراعي �إىل دور متكني املر�أة يف
التغي املناخي جهود التخفيف من �آثاره (كورمان  .)٢٠٠٨وهناك اعرتاف متزايد ب�أن الالم�ساواة بني اجلن�سني
التكيف مع ّ
تغي املناخ.
ُتعيق التنمية امل�ستدامة ويف نهاية املطاف مكافحة ّ
النوع اإلجتماعي والزراعة في لبنان

ت�ؤ ّدي املر�أة دو ًرا هام�ش ًيا يف الإقت�صاد اللبناين ،و ُتواجه فر�ص عمل حمدودة وغالب ًا ما تتقا�ضى �أجور ًا �أق ّل من الرجل.
ال�صحي و�إجازة الأمومة وكذلك ب�سبب غياب
وتتفاقم هذه التّحديات من ج ّراءال ّنق�ص يف خدمات ال ّرعاية اليوم ّية والت�أمني ّ
القوانني التي حتميها من التمييز والتّحر�ش يف مكان العمل (تايلفر  .)٢٠١٠وبالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،ت ّدد العديد من املعايري
و�سلطتها يف اتخاذ القرارات .ونظر ًا لإرتفاع مع ّدل التحاق املر�أة اللبنانية يف
الثقافية واالجتماعية م�ستوى م�شاركة املر�أة ُ
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،فث ّمة �إمكانية ج ّيدة للتق ّدم.
يف العام  ،٢٠٠١ن�شرت الإ�سكوا �أنّ  ٤٦يف املائة من جمموع عدد ال ُع ّمال الزراعيني يعملون على �أ�سا�س مو�سمي ونحو  ٢٣يف
املائة هم من ال ُع ّمال امل�ؤقتني .كما وبلغت ن�سبة الن�ساء العامالت على �أ�سا�س مو�سمي  ٥٦يف املائة وكان لدى  ١٩يف املائة
اتّفاقات تعاقدية م�ؤقتة .وجتدر الإ�شارة �إىل �إعتبار  ٣٠يف املائة منهن م�ساعدات يف الأعمال التجارية الأ�سر ّية مقارنة
بن�سبة  ٧يف املائة فقط يف �صفوف الرجال .وتزاول املر�أة �أعما ًال مكثفة يف املنزل وتق�ضي ما ي�صل �إىل � ١٤ساعة يومي ًا يف
الأعمال الزراعية واملنزلية .وف�ض ًال عن ذلك ،ورغم دورها الرئي�سي يف الإنتاج والتجهيز� ،إال �أن عوامل الإنتاج اخلا�صة
مبهام
باملر�أة غري ُمعرتف بها على نطاقٍ ٍ
وا�سع (�إ�سكوا  .)٢٠٠١وهذا ي�ؤكد على �أن عمل املر�أة غري منظور رغم ا�ضطالعها ٍ
غالب ًا ما تت�شابه مع مهام ال ّرجال( .راجع اجلدول رقم  12لبع�ض الأمثلة عن العمل غري املنظور).
وتقل فر�ص العامالت الزراعيات يف لبنان باملقارنة بالرجال يف �إمتالك الأرا�ضي و ُي�شاركن عاد ًة يف العمل الزراعي وي�صعب
ّ
(عطالل وحلو  .)٢٠١١وتبلغ معدالت الأمية �أق�صاها بني الن�ساء� ،إذ و�صلت �إىل
و�صولهنّ �إىل املوارد االنتاجية والأ�سواق
 ٢٠يف املائة يف �شمال لبنان .وحت ّدد عوامل ع ّدة ،خارجية وداخلية ،نوع م�شاركة الن�ساء والرجال ونطاقها يف �سال�سل
17

القيمة الزراعية ،وتق�سيمات للعمل وا�ضحة تقوم على اجلن�س وكذلك على اجلن�سية والعمر� .أ�صبحت هذه التفاواتات �أكرث
بروز ًا منذ بداية الأزمة ال�سورية يف العام  ،٢٠١١مع ت ّدفق ّ
اللجئني �إىل �أفقر املناطق اللبنانية و�أكرثها تهمي�ش ًا .كما و�أثر
وجود الالجئني على �صغار املزارعني ،و ُيعزى ذلك �أ�سا�س ًا �إىل املناف�سة على الأجور مع الع ّمال ال�سوريني و�أ�صبحت بالتايل
االنق�سامات �أكرث و�ضوح ًا .انخف�ضت �أجور ك ّل من العمال الزراعيني الرجال والإناث بن�سبة ت�صل �إىل  ٥٠يف املائة منذ
بداية �أزمة ّ
اللجئني (م�سح وحتليل الأ�سواق يف حاالت الطوارىء.)٢٠١٣
مل ت�صدر � ّأي بيانات �شاملة ب�ش�أن و�ضع املر�أة العاملة يف قطاع الزراعة يف ع ّكار� ،شمال لبنان .ووفق ًا لتحليل منظمة العمل
الدولية ل�سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورقية ،ميكن تق�سيم العامالت الزراعيات �إىل )١(:عامالت �شبه ماهرات
(املوظفات �أو العامالت يف الأ�سرة)؛ ()٢عامالت مهاجرات من اجلن�سية ال�سورية عملن يف لبنان ل�سنوات عدة؛ ()٣
الجئات �سوريات يعملن يف الزراعة يف لبنان؛ و( )٤فل�سطينيات يعملن كعامالت زراعيات ماهرات .املر�أة م�سـ�ؤولة ب�صورة
�أ�سا�سـية عـن �أن�شـطة الزراعة املو�سـمية التـي تتطلب الكثيـر مـن ال�صبـر والدقـة ،علـى غـرار نثـر البـذور و�إزالـة الأع�شـاب
ال�ضـارة وح�صـاد الفاكهـة واخل�ضـار �أمـّا الرجـل فهــو م�س ـ�ؤول ب�صــورة �أ�سا�ســية عــن ت�شــغيل الآالت الثقيلــة والنقل .وميثل
كل من النوع الإجتماعي واجلن�سية و�أنواع املحا�صيل واملوقع عام ًال ُيحدد الأجور وظروف العمل وطريقة ال�سداد (منظمة
العمل الدولية  .)٢٠١٥ويف الإجمال ،تتقا�ضى املر�أة �أجور ًا �أق ّل من الرجل وغالب ًا ما تكون منهكة ب�سبب العمل الزراعي
واملنزيل املفرط (ماركو و�ستافري  .)٢٠٠٥ومن بني الالجئني ال�سورينيُ ،ت ّثل املر�أة اليد العاملة الأ�سا�سية يف الزراعة
أ�سباب �أهمها التق�سيم التقليدي للعمل .ويعي�ش ه�ؤالء الع ّمال بجوار الأرا�ضي الزراعية ،يف خيام �سكنية غري �شرعية ،وهم
ل ٍ
2
على �إرتباط باملزارع والفر�ص من خالل قادة املجتمع املحلي �أو ال�شاوي�ش  ،عاد ًة مقابل ن�سبة من �أجورهم (م�سح وحتليل
الأ�سواق يف حاالت الطوارىء .)٢٠١٣
ح ّددت وزارة الزراعة يف �إ�سرتاتيج ّيتها للفرتة  ٢٠١٩-٢٠١٥العامالت الزراعيات بو�صفهنّ �أكرث الفئات �ضعف ًا؛ ومت الت�أكيد
ال�صلة بالزراعة هي عوامل حا�سمة يف زيادة الإنتاجية والقدرة التناف�سية
�أن متكينهن وم�شاركتهن يف اال�ستثمارات ذات ّ
(وزارة الزراعة .)٢٠١٥
دراسات الحالة

تع ُك�س العديد من درا�سات احلالة (راجع امللحق  )٥اجلهود املبذولة يف جميع �أنحاء العامل لتمكني العامالت الزراع ّيات
واملزارعات وتعزيز ااالن�صاف اجلن�ساين يف مراحل �سال�سل القيمة الزراعية كاف ًة .ومع ذلك ،فمثل هذه املبادرات �أقل
�شيوعا يف ال ّدول العربية .ميكن �أن ت�ستند امل�شاريع يف ال ّدول العربية �إىل التّجارب الناجحة يف �أفريقيا و�شرق �آ�سيا ،حيث
ً
�أن �سياقاتها ُماثلة للو�ضع اللبناين .الإ�ستنتاجات الرئي�سية التالية هي من جمموعة درا�سات احلالة التي )1( :دجمت
البعد اجلن�ساين يف تدخالت �سال�سل القيمة الزراعية؛ و(� )٢ش ّددت على دور املر�أة عرب �سال�سل القيمة الزراعية بغية
�إبراز وجودها و( )٣ح ّددت الفر�ص لتطوير �سال�سل القيمة ومتكني املر�أة:
•
•
•
•

•تقوم احلاجة �إىل و�ضع م�ؤ�شرات التمكني اجلن�ساين لتعك�س جوانب التمكني النوعية والكمية مع البيانات املُ�ص ّنفة.
• ُيكن �أن ُي�س ّلط الوعي اجلن�ساين ال�ضوء على الأ�سرة ب�إعتبارها «وحدة �إدارية م�شرتكة» يت�شارك فيها الرجال والن�ساء
الأدوار وامل�س�ؤوليات.
• ُيكن تعديل خدمات الإر�شاد ال ّزراعي والتّدريب وتكييفها لت�شجيع م�شاركة املر�أةُ .ويكن �إدخال تغيريات ب�سيطة
مثل :حتقيق الالمركزية يف مراكز التدريب ونقلها �إىل املجتمعات املحل ّية ،وتوفري ال ّرعاية للأطفال ،وحتديد مواعيد
أوقات منا�سبة ،و�إتاحة م�شاركة الن�ساء يف جمموعات ُم ّ�ص�صة للإناث فقط خالل الدورات.
ال ّدورات يف � ٍ
• ُيكن �أن يعمل ّ
موظفي الإر�شاد ال ّزراعي مع الن�ساء على م�ستوى الأ�سرة.

 2و�سطاء لأ�صحاب العقارات الذين يوظفون العمال ،و ُيقدمون عاد ًة لل ّعمال مكانا للإقامة.
ةّيبتكم ةسارد
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• • ُيكن تنظيم دورات تدريبية ملحو الأمية ُتر ّكز على القيادة وتغيري املواقف و�إتخاذ القرارات على م�ستوى الأ�سرة.
وال�سماح ل�صغار املزارعات بامل�شاركة يف �سال�سل القيمة.
• • ُيكن �أن تتيح الفر�ص املُبتكرة توليد م�صادر دخل بديلة ّ
مث ًال ،مت ّكنت جمموعة �صغرية من ربات البيوت يف تايلند من �إيجاد طريقة للم�شاركة يف �إنتاج رقائق البطاطا
با�ستخدام بطاطا "التفي" باملعايري املطلوبة �أو غري مرغوب فيها.
• •ال ب ّد من ت�شديد �صانعي القرارات والقادة على �أهم ّية دور املر�أة يف �سال�سل القيمة الزراعية على م�ستوى املجتمعات املحل ّية.
وقد بد�أت يف لبنان ﺑﻌ�ﺾ اﻤﻟﺒﺎدرات ال ّرامية �إىل ﻤﺗﻜﻦﻴ اﻟمر�أة ﻋﺮﺒ �ﺳﻼ�ﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ يف الظهور ،وترتكز يف معظمها
على �إن�شاء تعاون ّيات عملية وﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت الإر�شاد/اﻟﺘﺪرﻳﺐ .وقد ُيع ّد برنامج حتفيز الأ�سواق والتّحول ال ّريفي املُم ّول من
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع جمعية ال�شبان امل�سيحيني ومبادرات منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة
لدعم �إنتاج الألبان مع الرتكيز على املر�أة مبثابة درا�سة حالة ناجحة ميكن ا�ستخال�صها وتكرارها.
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النتائج والتحليالت

�أُجريت زيارات ميدانية لتحديد �أ�صحاب امل�صلحة وجمع البيانات عن �أدوار وم�س�ؤوليات املر�أة يف �سال�سل القيمة ذات
ال�صلة ،وحتديد القيود اجلن�سان ّية والفر�ص املُتاحة .و�شملت املدن والقرى الرئي�سية التي متت زيارتها يف حلبا ،والعبده،
والقليعات ،وتل عبا�س ،وتل معيان ،وتل حياة ،وبالنيت ،واحلي�صا ،واملقيطع ،وقبة �شمرا ،وامل�سعوديه ،والعري�ضة ،واخلربه.
اختريت هذه املواقع �إ�ستناد ًا �إىل معرفة م�ؤ�س�سة مدى باملنطقة وبنا ًء على تو�صيات املزارعني واملُ�ستطلعة �آرا�ؤهم ال ّرئي�سيني.
تحليل أصحاب المصلحة

�أُجري حتليل لأ�صحاب امل�صلحة (اجلدول  )١بهدف حتديد الأفراد واملجموعات على خمتلف م�ستويات �سل�سلة القيمة
امل�ؤ ّثرين على �أو املُت�أثرين ب�أدوار املر�أة وعملها .وقد اختريت من خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة الذين مت حتديدهم على خمتلف
م�ستويات �سال�سل القيمة ،وكذلك ﻣن حتليل منظمة اﻟﻌﻣل الدولية لهذه ال�سال�سل.
اجلدول  .١حتليل �أ�صحاب امل�صلحة

�أ�صحاب امل�صلحة
نطاق/دور/خ�صائ�ص

م�ؤمنو مواد الإنتاج
يزود م�ؤ ّمنو مواد الإنتاج املزارعني بالبذور والأ�سمدة واملبيدات.
وكما �أ�شارت منظمة العمل الدولية يف حتليل �سل�سلة القيمة ،يحتكر م�ؤمنو مواد �إنتاج البطاطا
ال�سوق.
البذور والأ�سمدة التي تتّحكم ب�سعر الناجت النهائي على م�ستوى ّ

ال�صلة الرئي�سية
بهذا التقييم

ال تتفاعل العامالت الزراعيات عموم ًا مع م�ؤمني موادالإنتاج ،ويعتمدن بالتايل على الرجال
ل�شراء مواد الإنتاج.
ومع ذلك ،تُ�شارك املر�أة يف ت�أمني مواد الإنتاج .وخالل هذا التقييم� ،إلتقى الفريق ُمبهند�سات
وفني ّات زراع ّيات �شارك العديد منهنّ يف ت�أمني مواد الإنتاج ،وال �س ّيما كموظفات .كما وت ّ
ُوظف
�شركات ت�أمني مواد الإنتاج ال ّن�ساء لأداء املهام الإدارية واملالية.

�أ�صحاب امل�صلحة

امل�شاتل

نطاق/دور/خ�صائ�ص

تُز ّود العديد من امل�شاتل املُزارعني بالبذور وال�شتالت ُمبا�شر ًة .بع�ض امل�شاتل �آخذة يف التّو�سع
لت�شمل املزيد من املُدخالت الزراعية مثل الأ�سمدة واملبيدات.

ال�صلة الرئي�سية
بهذا التقييم

كما لوحظ خالل الزيارات امليدانية ،غالب ًا ما يتم توظيف الن�ساء كعامالت يف امل�شاتل .ويف
حالة م�شاتل قرية تل عبا�س ،ت�ضطلع املر�أة بجميع املها ّم مبا يف ذلك �إعداد ال ّركيزة ،وتعبئة
�آلة ال ّر�ص ،والبذر ،وتنظيم ال�شتالت ،وال ّري ،ولكنها ال تتوا�صل مع �أي من �أ�صحاب امل�صلحة
الآخرين ،لأن امل�شتل ميلكه ويديره رجل� .أ ّما يف حالة امل�شاتل الأخرى التي متت زيارتها يف
العبدة ،فال تتوىل املوظفات �سوى م�س�ؤولية البذر و�إزالة الأع�شاب ال�ضارة.

�أ�صحاب امل�صلحة

م�ؤ�س�سات الت�صنيع

نطاق/دور/خ�صائ�ص

ي�شمل الت�صنيع مرافق الفرز والتو�ضيب وم�ؤ�س�سات الت�صنيع التجارية التي تُ�ضيف قيمة �إىل
املنتجات من خالل رفع م�ستواها من حيث العمر التخزيني �أو من خالل زيادة الإمكانات
الت�سويقية عن طريق العالمات التجارية ،ويف بع�ض احلاالت ،ال�شهادات.

ال�صلة الرئي�سية
بهذا التقييم

غالبا ما تُ�شارك الن�ساء يف الت�صنيع كعامالت حتت �إ�شراف الرجال .وكثري ًا ما تت�أتى
مهاراتهنّ وخرباتهنّ يف الت�صنيع من الت�صنيع املحلي للخ�ضروات والفواكه الزائدة.

اليلحتلاو جئاتنلا
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�أ�صحاب امل�صلحة

الباعة باجلملة وال ّتجار

نطاق/دور/خ�صائ�ص

ُيعترب الباعة باجلملة والتّجار �أطراف ًا فاعلة رئي�سية يف �سال�سل القيمة ي�شرتون املح�صول ويف
الوقت نف�سه ُيقدمون مواد الإنتاج .الباعة باجلملة والتّجار هم ُمقدمو ر�أ�س املال ،واملزارعون
مدينون لهم �إىل ح ّد كبري.

ال�صلة الرئي�سية
بهذا التقييم

عموما ،ال تتوا�صل العامالت ال ّزراعيات مع الباعة باجلملة والتّجار ،وبالتايل يعتمدن على
ً
�أفراد العائلة الذكور لبيع املنتجات ،كما و�أن الو�سطاء يف املنطقة هم رجال ح�صراً.
رغم ذلك ،تُ�شارك املر�أة يف جتارة التجزئة من خالل العمل يف حمالت البقالة و�أ�سواق
اخل�ضار وحمالت ال�سوبر ماركت� ،سواء كموظفة �أو كم�ساهمة يف الأعمال التجارية العائلية.

�أ�صحاب امل�صلحة

املنظمات الوطنية والدولية

نطاق/دور/خ�صائ�ص

تعمل العديد من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية يف القطاع الزراعي يف عكار ،وتُنفذ
برامج/م�شاريع مع �صغار املزارعني ومع التعاونيات �أحيان ًا .كما و ُي�شارك العديد منها � ً
أي�ضا يف
مبادرات متكني املر�أة.

ال�صلة الرئي�سية
بهذا التقييم

ال ميكن حتديد الدرجة التي تدمج بها ّ
تدخلت املنظمات غري احلكومية البعد اجلن�ساين
وجتمع البيانات املُ�صنفة ب�شكل كامل ب�سبب نق�ص الأدلة والتوثيقُ .نظمــت مقابلة مــع اثنني
من �أع�ضاء املنظمات غري احلكومية املحلية لل ّإطالع على طبيعة عملهم والتّحديات التي
يواجهونها ،وكذلك لتحديد امل�شاريع اجلارية املتعلقة باملر�أة يف جمال الزراعة.

�أ�صحاب امل�صلحة

تعاونيات/جمع ّيات املزارعني

نطاق/دور/خ�صائ�ص

رغم �إرتفاع عدد التعاونيات واجلمعي ّات يف ك ّل من �سال�سل القيمة ،ف�إن معظمها �إما ال يعمل �أو
ال يعمل بكامل �إمكانياته.

ال�صلة الرئي�سية بهذا
التقييم

يف عكار ،يكاد يقت�صر ت�أ�سي�س التعاونيات واجلمعيات والإن�ضمام �إليها و�إدارتها على الرجال.
مل ن�ستطع حتديد �سوى �إمر�أة واحدة من بني �أع�ضاء التعاونيات يف هذا التقييم.

�أ�صحاب امل�صلحة

م�صلحة الأبحاث العلم ّية الزراعية

نطاق/دور/خ�صائ�ص

تعمل م�صلحة الأبحاث العلم ّية الزراعية حتت �إ�شراف وزارة الزراعة ،وت�شارك ب�شكل رئي�سي
يف �أن�شطة البحث والتنمية.

ال�صلة الرئي�سية
بهذا التقييم

يف �شمال لبنان ،ال ت�شارك م�صلحة الأبحاث العلم ّية الزراعية حالي ًا يف �أي م�شروع و�/أو
مبادرة ت�ستهدف الن�ساء املزارعات ب�شكل مبا�شر ولكنها ت ّ
ُوظف املهند�سات الزراعيات يف
الأبحاث وامل�شاريع.

مت اختيار �أ�صحاب امل�صلحة ذوي الأولوية من �أجل املقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني بنا ًء على حتليل �أ�صحاب
و�ص ّمم الإ�ستبيان عقب ال ّنظر يف حتليل �أ�صحاب امل�صلحة وخمتلف الأدوار التي ي�ؤديها ك ّل منهم على �إمتداد
امل�صلحةُ .
�سل�سلة القيمة.
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اإلستبيانات

تغي املُ�ستق ّل الأ�سا�سي املُ�ستخدم يف حتليل اال�ستبيان .و ّمت ال ّنظر يف االختالفات بني اجلن�س ّيات الثالث
اجلن�س هو املُ ّ
تغيات،
املُ�ستهدفة .ولكن ،نظ ًرا ملحدود ّية املوارد والوقت ،مل تكن املجموعة امل�ستهدفة كبرية مبا يكفي لإدراج املزيد من املُ ّ
مثل العمر والقطاع .و ُمنحت الأولوية للجن�س ب�إعتباره حمط ّ تركيز هذا التقييم ،و ّمت الت�شديد على التّباينات الوا�ضحة
التي قد ُتع ّد مبثابة الأ�سا�س للإ�ضطالع بتقييم �أكرث �شم ً
وال يت�ضمن ع ّينة �أو�سع .و�إ�ستُخدمت الن�سب املئو ّية الو�صف ّية نظر ًا
للفارق يف عدد ك ّل من الرجال والن�ساء املُ�ستهدفني ،وكذلك الفارق بني �أعداد الأفراد من ك ّل جن�سية.
وملأ  ٣٧لبناني ًا ( ١٨رج ًال و ١٩امر�أة)؛ � ١٥سوري ًا ( ٣رجال و ١٢امر�أة)؛ وُ ٧ع ّمال زراعيون/مزارعون فل�سطينيون (٣
رجال و ٤ن�ساء) ما جمموعه  ٥٩ا�ستبيان ًا يف الفرتة بني كانون الثاين/يناير و�شباط/فرباير ( ٢٠١٧ال ّر�سم .)١
المستهدفة
الخصائص
ّ
الديمغرافية للفئة ُ

�شملت الع ّينة طائفة وا�سعة من الأعمار مل تكن مو ّزعة يف العادة (راجع ال ّر�سمني  ١و .)٢وكان الرجال �أكرب �س ًنا من الن�ساء
بوجه عام� ،إذ تراوحت �أعمارهن بني  ٣٥و� ٤٠سنة يف الغالب .وبلغت ن�سبة الرجال املتزوجني  ٨٣يف املائة مقارن ًة بن�سبة ٤٨
ٍ
يف املائة من الن�ساء .وم ّثلت العازبات  ٤٦يف املائة �أما الأرامل ف  ٦يف املائة.
الر�سم  .١توزيع العينة بح�سب اجلن�س واجلن�سية

٪5

Ú«q æ«£°ù∏ØdG

٪5

٪٧

٪32

Újq Qƒ°ùdG
q
äÉ««q æ«£°ù∏ØdG
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q

٪20
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٪31

اليلحتلاو جئاتنلا
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الر�سم  .٢توزيع العينة بح�سب العمر

٪٣٠
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٪٢٠
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٦٠ - ٥٠
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ôª©dG

وفيما يتعلق مب�ستويات التعليم ،لوحظ فارق ًا كبري ًا بني الرجال والن�ساء ،حيث مل تتلق غالبية الن�ساء ( ٧٧يف املائة) �أي نوع
من التعليم ،ومل تلتحق �أي منهن باجلامعة �أو املدر�سة التقنية (الر�سم .)٣
الر�سم  .٣توزيع العينة بح�سب امل�ستوى التعليمي واجلن�س

٪٨٠

∫ÉLôdG

٪٧٠

AÉ°ùædG

٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
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٪٠

وكان عدد الأ�سر املعي�شية املُعالة مرتفع ًا ب�شكل عام ّ ،حيث �ش ّكلت ن�سبة ك ّل من الرجال والن�ساء الذين يعيلون �أكرث من ٦
�أفراد من الأ�سرة املعي�ش ّية  ٤٣يف املائة (الر�سم  .)٤وكان لدى ما ن�سبته زهاء  ٢٩يف املائة من الرجال والن�ساء �أكرث من ٧
�أطفال ،وهوما يتما�شى مع الإح�صاءات الوطنية (الر�سم .3 )٥

 3ادارة االح�صاء املركزي
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الر�سم  .٤توزيع ن�سبة املُعالني يف �أ�سرة امل�شارك بالعينة

<2

٪20

2-4

٪43

4-6
>6

٪11

٪26

الر�سم  .٥توزيع ن�سبة عدد �أطفال امل�شاركني

<1

٪3

٪29

1-3
3-5
5-7

٪19

>7

٪20

٪29

عمل  ٤١من املائة من الرجال يف القطاع الزراعي ملدة ترتاوح بني  ٢٠و� ٣٥سنة مقارن ًة بالن�ساء اللواتي تراوحت مدة عملهن
بني �صفر وع�شر �سنوات ( ٥٠يف املائة) يف القطاع ذاته (راجع الر�سم ُ .)٦يعزى هذا الفارق �أ�سا�س ًا �إىل ازدياد عدد الن�ساء
وهيمنة الرجال الأكرب �سن ًا يف العينة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�سوريات والفل�سطينيات هن الأقل عم ًال من بني الن�ساء.
وينطبق ذلك بوجه اخل�صو�ص على ال�سوريات ،مما ُيفيد ب�أنهن قد بد�أن العمل يف الزراعة بعد الأزمة ال�سورية وما �أعقب
نزوحهنّ �إىل لبنان .ورغم ذلك ،ف�إن �أعداد ال�سوريني والفل�سطينيني يف العينة �أ�صغر من �أن ُيعلن ذلك بثقة.

اليلحتلاو جئاتنلا
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الر�سم  .٦توزيع العينة بح�سب �سنوات العمل يف القطاع الزراعي واجلن�س

٪٥٠

∫ÉLôdG

٪٤٠

AÉ°ùædG

٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠
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وذكر امل�شاركون م�شاركة فردين �آخرين من الأ�سرة يف الأن�شطة الزراعية ،ومل تتجاوز ن�سبة ال ّرجال ال ّلذين مل ُي�شارك �أي
من �أفراد �أ�سرهم يف هذه الن�شاطات ال  ٤يف املائة (الر�سم .)٧
الر�سم  .٧توزيع العينة بح�سب عدد �أفراد الأ�سرة العاملني يف الزراعة واجلن�س

٪٥٠

∫ÉLôdG

٪٤٠

AÉ°ùædG

٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

’ óLƒj
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٦-٤

>٧

ويف �صفوف الرجال والن�ساء مع ًا ،كان ل  ٤٨يف املائة منهم �أفراد من الأ�سرة يعملون يف جمال الزراعة دون تل ّقي �أجور ًا ب�شكل
مبا�شر مقابل عملهم (راجع الر�سم  .)٨وذكر ٨٧يف املائة منهم �أن ه�ؤالء الأفراد هم �أطفال تق ّل �أعمارهم عن � ١٥سنة
تنوعة ت�شمل �إزالة الأع�شاب ال�ضارة والبذور واحل�صاد.
ويدعمون �أ�سرهم على م�ستوى املزارع من خالل الإ�ضطالع مبهام ُم ّ
و�إدعت الأقلية �أن الأوالد �ساهموا � ً
أي�ضا يف نقل املنتجات �إىل ال�سوق .كما وزعم  ١٣يف املائة من الرجال �أن زوجاتهم مل
أجر لقاء عملهن ّ الزراعي (وال �سيما البذور و�إزالة الأع�شاب ال�ضارة واحل�صاد)� ،إذ يعتربون مثل هذا العمل
يتقا�ضني �أي � ٍ
واجب ًا منزلي ًا (الر�سم  .)٩انخف�ضت هذه الن�سبة يف �أو�ساط ال�سوريني والفل�سطينيني باملقارنة مع اللبنانيني ،ما ميكن �أن
ف�سر بحقيقة �أن معظمهم من العمال الذين عاد ًة ما يعملون يف الزراعة كوحدة �أ�سرية مب�شاركة خمتلف الأفراد.
ُي ّ
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الر�سم  .٨توزيع ن�سبة وجود �أفراد من الأ�سرة ال يتقا�ضون �أج ًراً

º©f
’
٪48
٪52

الر�سم  .٩توزيع ن�سبة �أفراد الأ�سرة ا ّلذين ال يتقا�ضون �أج ًرا

áLhqõdG

٪13

∫ÉØWC’G

٪87

العمل وإستخدام الوقت

مل تالحظ فروق كبرية من حيث اجلن�س �أو اجلن�سية فيما يتعلق بنوع القطاع الزراعي الذي �شاركت فيه املجموعة امل�ستهدفة،
ب�إ�ستثناء �أن الرجال هم �أكرث قابلي ًة للعمل يف �سال�سل قيمة اخل�ضراوات الورقية منه يف البطاطا (راجع الر�سم  .)١٠ويف
�صفوف ال�سوريات ،تعمل ن�سبة  ٥٨يف املائة يف �سل�سلة قيمة اخل�ضراوات الورقية مقابل ١٧يف املائة فقط يف �سل�سلة قيمة
البطاطا� .أما  ٢٥يف املائة منهن فيعملن يف كليهما.

اليلحتلاو جئاتنلا
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الر�سم  .١٠توزيع ن�سبة امل�شاركني بح�سب عملهم يف القطاع الزراعي واجلن�س
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�أفادت ن�سبة  ٤٤يف املائة من الن�ساء �أنهنّ يعملن يف البذر و�إزالة الأع�شاب ال�ضارة واحل�صاد ،بينما مل تذكر الأخريات
�سوى فئة واحدة منها .وقد �شارك نحو  ٣١يف املائة يف تقطيع درنات البطاطا ،وهو ما ت�أ ّكد خالل املراقبة امليدانية .وجتدر
الإ�شارة �أنه مل يرد ذكر �أي �أن�شطة �إ�شرافية �أو �أن�شطة تتطلب التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين .كما ومل يرد ذكر
ال ّري �أو تطبيق مواد الإنتاج (الر�سم .)١١
الر�سم  .١١توزيع ن�سبة الن�ساء يف العينة بح�سب الأن�شطة الزراعية
٪3 ٪3
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٪44
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تعمل غالبية الن�ساء ( ٧٧يف املائة) من � ٥إىل �١٠ساعات يف اليوم� ،أما ال ّرجال فيعمل  ٥٢يف املائة منهم من � ٥إىل ١٠
�ساعات يومي ًا� ،أما ن�سبة العاملني لأكرث من ع�شر �ساعات يف اليوم فبلغت  ٣٠يف املائة (الر�سم  .)١٢عملت امر�أة لبنانية
واحدة لأكرث من � ١٠ساعات يف اليوم.
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يعمل حوايل  ٨٨يف املائة من �إجمايل الن�ساء حتت الإ�شراف ،مبن يف ذلك جميع الفل�سطينيات وال�سوريات .و ّمتت مقارنة هذه
ب�شكل م�ستقل.
الن�سبة مع  ٣٩يف املائة فقط من الرجال معظمهم من ال�سوريني والفل�سطينيني� ،أما الن�سبة الباقية فتعمل ٍ
الر�سم  .١٢توزيع ن�سبة العينة بح�سب عدد �ساعات العمل اليومية واجلن�س
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لدى �س�ؤالهن عن ُم�شاركتهنّ يف �أن�شطة �أخرى على �أ�سا�س يومي� ،أجاب  ٩٤يف املائة من الن�ساء ب�أنهن ي�شاركن يف �أن�شطة
حمل ّية .ومن ناحية �أخرى ،ذكر  ٥٠يف املائة من الرجال �أنهم مل ي�شاركوا يف �أي ن�شاط بخالف الزراعة ،بينما �أ�شار الباقون
�إىل جمموعة وا�سعة من الأن�شطة .وقد �أفاد  ٤يف املائة فقط �أنهم ي�شاركون يف العمل املنزيل (الر�سم .)١٣
الر�سم  .١٣توزيع ن�سبة العينة بح�سب الأن�شطة الأخرى بخالف الزراعة واجلن�س

٪١٠٠

∫ÉLôdG

٪٨٠

AÉ°ùædG

٪٦٠
٪٤٠
٪٢٠

á«∏q fi

á«q ¡«aôJ

-á«YÉªàLEG
ájOÉ°üàbEG

áeq ÉY äÉeóN

ÉgÒZ

’ ácQÉ°ûe

٪٠

�أفادت ن�سبة  ٨٤يف املائة من الن�ساء �أ ّنهن ال يتوا�صلن مع �أي من �أ�صحاب امل�صلحة ،يف حني مل تفد �سوى  ٥و ٨يف املائة
(لبنانيات فقط) انهن توا�صلن مع ُم�ؤ ّمني مواد الإنتاج والو�سطاء/التّجار على التوايل .ومن جهة �أخرى ،ذكر الرجال �أنهم
يتوا�صلون مع جمموعة متنوعة من �أ�صحاب امل�صلحة ،ومل يدعي �سوى لبناني ًا واحد ًا العك�س (الر�سم .)١٤

اليلحتلاو جئاتنلا

30

الر�سم  .١٤توزيع ن�سبة العينة بح�سب التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة واجلن�س
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مل ُيفد �سوى الرجال اللبنانيون ب�أ ّنهم م�شاركون يف �أي من �أنواع �شبكات العمل ،مبا يف ذلك التعاونيات/اجلمع ّيات واملجموعات
ين�ضم �سوى  ٢٢يف املائة �إىل التعاونيات و ٤يف املائة �إىل اجلمع ّيات.
غري ال ّر�سمية ،يف حني مل ت�شارك الأغلبية يف �أي منها .مل
ّ
الر�سم  .١٥توزيع ن�سبة الع�ضوية يف �شبكة العمل للرجال اللبنانيون
٪4

á«q ©ªL
á«q fhÉ©J

٪22

’ ájq ƒ°†Y
»ª°SQ ÒZ ≥jôa
√ÒZ
٪74

و�أفادت غالبية ال ّن�ساء ( ٧٤يف املائة) وال ّرجال ( ٦٣يف املائة) من كافة اجلن�سيات ب�أنهم مل ي�شعروا ب�أن هناك �أي نوع من
املعارف �أو املهارات اجلديرة بالإ�ستك�شاف .وعالو ًة على ذلك� ،أجاب معظمهم (الن�ساء  ٨٣يف املائة والرجال  ٧٠يف املائة)
بال ّنفي عندما �سئلوا عن رغبتهم يف حت�سني �أي من جوانب عملهم اليومي (ال ّر�سم  .)١٦قد تكون هذه الأجوبة م�ؤ�شر ًا
للإنعدام العا ّم للحوافز ،وهو ما لوحظ �أي�ض ًا خالل املناق�شات اجلماعية املركزة ،كما ويعتقدون ب�أن معارفهم ومهاراتهم
كافية و�/أو وفرية .ويف املقابل ،ميكن �أن ُت�شري هذه النتائج �إىل نق�ص املعرفة فيما يتعلق بالفر�ص املُتاحة لتو�سيع نطاق
املعارف واملهارات.
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الر�سم  .١٦توزيع ن�سبة العينة بح�سب التح�سينات املطلوبة يف العمل واجلن�س
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ّ
والنفقات
الدخل
ّ

تفاوت ال ّدخل ّ
ال�سواء ،حيث يح�صل الرجال والن�ساء من الفل�سطينيني
ال�شهري ٍ
ب�شكل كبري وفق ًا للجن�سية واجلن�س على ّ
وال�سوريني عموم ًا على دخل �شهري �أق ّل (�أقل من ١،٠٠٠،٠٠٠لرية و ٥٠٠،٠٠٠لرية لبنانية على التوايل) .و�أفادت
الن�سبة الأكرب من الذكور ( ٣٥يف املائة) �أنهم يتقا�ضون دخ ًال �شهري ًا من العمل الزراعي يف نطاق ١،٠٠٠،٠٠٠لرية و
١،٥٠٠،٠٠٠لرية لبنانية ،مقارن ًة ب�أغلبية الن�ساء ( ٧٠يف املائة) اللواتي يتقا�ضينبني  ٣٠٠،٠٠٠ - ٢٠٠،٠٠٠لرية لبنانية
(راجع الر�سم .)١٧
ف�ض ًال عن ذلك ،يعمل  ٧٨يف املائة من الرجال اللبنانيني حل�سابهم اخلا�ص ،يف حني يعمل غالبية ال�سوريني والفل�سطينيني
ب�أجر� .أما بالن�سبة لل ّن�ساء (اللبنانيات فقط) ،فال يعمل �سوى  ١٤يف املائة منهن حل�سابهن اخلا�ص .ومن بني العاملني
ب�أجر ،يتقا�ضى امل�شاركون (الن�ساء والرجال من جميع اجلن�سيات) �أجورهم نقد ًا ،ب�إ�ستثناء �شخ�صني فقط  -رج ًال لبناني ًا
(رف�ض الإجابة على هذا ال�س�ؤال) و�سوري يتقا�ضى �أجره باملنتجات الزراعية .وما ُيثري الإهتمام هو �أن ٧٠يف املائة و ٦٢يف
املائة من الرجال والن�ساء على التوايل قد ميتنعون عن قبول املزيد من العمل مقابل الأجر ذاته .و�أخري ًا ،مل ي�شهد �سوى ٧
يف املائة من الرجال (معظمهم لبنانيني) �أي �شكل من �أ�شكال زيادة الرواتب يف ال�سنوات الع�شر الأخرية.

اليلحتلاو جئاتنلا
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الر�سم  .١٧توزيع ن�سبة العينة بح�سب الدخل ال�شهري واجلن�س
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> ٢٠٠,٠٠٠ل.ل.

 ٢٠٠,٠٠٠ل.ل-.
 ٣٠٠,٠٠٠ل.ل.

 ٣٠٠,٠٠٠ل.ل-.
 ٥٠٠,٠٠٠ل.ل.

 ٥٠٠,٠٠٠ل.ل-.
 ١,٠٠٠,٠٠٠ل.ل.

 ١,٠٠٠,٠٠٠ل.ل-.
 ١,٥٠٠,٠٠٠ل.ل.

< ١,٥٠٠,٠٠٠ل.ل.

�ش ّكلت الزراعة م�صدر ال ّدخل الوحيد ملعظم الرجال ( ٥٢يف املائة) والن�ساء ( ٦٣يف املائة؛ راجع الر�سم  .)١٨نذكر ب�أن
معظم الن�ساء يعملن مقابل الأجور ولي�س حل�سابهنّ اخلا�ص ،ومع ذلك� ،أفاد ك ّل من الرجال وال ّن�ساء اعتمادهم على
م�صادر مالية بديلة عدة عندما مل تكن الزراعة م�صدر ًا كافي ًا .ومن املثري للإهتمام �أن  ٩يف املائة فقط من الرجال ا ّدعوا
الإعتماد على �أفراد �أ�سرهم مقابل  ٤٢يف املائة يف �صفوف الن�ساء (الر�سم  .)١٩وبلغت ن�سبة من ذكروا تل ّقي �أي �شكل من
�أ�شكال الدعم احلكومي �أو غري احلكومي  ٢٤يف املائة فقط.
الر�سم  .١٨توزيع العينة بح�سب ن�سبة الإيرادات املت�أتية من الزراعة واجلن�س
٪٨٠

∫ÉLôdG
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الر�سم  .١٩توزيع العينة بح�سب املوارد املالية البديلة واجلن�س
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زعم معظم الرجال �أنهم �صانعو القرارات عندما يتعلق الأمر بامل�سائل املتعلقة بالعمل ،يف حني تن ّوعت �إجابات الن�ساء،
حيث افاد  ٣٦يف املائة فقط �أنهن يتخذن قراراتهن اخلا�صة .ومن املثري لالهتمام �أن  ٢١يف املائة ذكروا �أن �أمهاتهم هن
مما قد يدل على �أنهم ي�أتون من �أ�سر تعولها الن�ساء �أو �أنهم يتوا�صلون مع �أمهاتهم �أكرث من �آبائهم (تنقل
�صانعات القرارّ ،
الأم القرار الذي يتخذه الأب) .ونظر ًا �إىل �أن  ٤٨يف املائة فقط من الن�ساء متزوجات ،فتُعترب ن�سبة  ٣٤يف املائة من �إجمايل
اللواتي �أفدن �أن الأزواج ينفردون باتخاذ القرارات مرتفعة ن�سبي ًا (الر�سم .)٢٠
الر�سم  .٢٠توزيع ن�سبة الن�ساء يف العينة بح�سب من يتخذ قراراتهن املتعلقة بالعمل

٪7

IƒNE’G

٪2

ódGƒdG
ΩCÓdG
êhõdG

٪36
٪21

É¡°ùØæH
٪34

اخلا�ص ،مقابل ٥٠يف املائة من الن�ساء فقط .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه
ادعى معظم الرجال ( ٩١يف املائة) �إدارة دخلهم
ّ
الن�سبة هي �صفر يف �صفوف الفل�سطينيات.

اليلحتلاو جئاتنلا
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الوصول إلى الموارد اإلنتاجية وإدارتها

من بني اللبنانيات اللواتي متت مقابلتهنّ  ،مل متلك �سوى واحدة فقط �أر�ض ًا ،خالف ًا لغالبية الرجال اللبنانيني .ويف الغالب،
كانت الن�ساء من جميع اجلن�سيات من العمال (راجع ال ّر�سم � .)٢١أفاد  ٨٨يف املائة من الن�ساء (لبنانيات فقط) �أن لهنّ
احلق يف متلك و�/أو وراثة الأرا�ضي ،وادعى  ٦٨يف املائة �أنهن ميتلكن احلق والقدرة على بيعها .هذه النتائج مثرية للغاية
أر�ض .ويف الوقت نف�سه ،ذكر  ٦٦يف املائة من الن�ساء �أن ال قدرة لهنّ على �إتخاذ
نظر ًا لأن معظم الن�ساء مل ميلكن � ّأي � ٍ
القرارات ب�ش�أن الأرا�ضي التي يزرعنها ب�صرف النظر عن القدرة املالية على �شرائها .ميكن ا�ستنتاج �أنّ احلق يف التملك/
الوراثة/البيع قائم ولكن املعايري االجتماعية والثقافية ت�شكل قيد ًا على قدرة �إتخاذ القرارات وتعيقها.
الر�سم  .٢١توزيع ن�سبة العينة بح�سب الو�ضع العقاري واجلن�س
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من ناحية �إمكانية الو�صول �إىل املواردُ ،ك�شف اال�ستبيان ع ّما يلي:
اجلدول  .٢الو�صول �إىل املوارد

الذكور

الإناث

الو�صول �إىل م�صادر ال ّري

٪ ٨٠

٪ ١٣

الو�صول �إىل مواد الإنتاج

٪ ٨٧

٪ ١٥

الو�صول �إىل التقنيات
الزراعية

٪ ٤٨

٪٣

التعليقات
معظم الرجال والن�ساء هم لبنا ّنيون
مل يرد �أي من الرجال الفل�سطينيني واثنان فقط من الرجال
ال�سوريني بالإيجاب.
مل ي ُرد �أي من الن�ساء الفل�سطينيات وال�سوريات بالإيجاب.
ر ّد فل�سطيني واحد و�سوري واحدبالإيجاب.
مل ي ُرد �أي من الن�ساء الفل�سطينيات وال�سوريات بالإيجاب.
مل ُير ّد �أي من الرجال الفل�سطينيني وال�سوريني بالإيجاب.
ردت امر�أة لبنانية واحدة فقط بالإيجاب
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الذكور

التعليقات

الإناث

مل ي ُرد �أي من الرجال الفل�سطينيني واثنان فقط من الرجال
ال�سوريني بالإيجاب.

الو�صول �إىل الأدوات
والآالت واملعدات

٪ ٧٠

٪٣

احل�صول على القرو�ض 

٪ ٦٥

٪٠

مل يرد �أي من الرجال الفل�سطينيني وال�سوريني بالإيجاب

الو�صول �إىل معلومات عن
املمار�سات  /التقنيات
الزراعية

٥٧ ٪

٪٣

رد فل�سطيني واحد و�سوري واحد بالإيجاب.

ردت امر�أة لبنانية واحدة فقط بالإيجاب.

ردت امر�أة لبنانية واحدة فقط بالإيجاب

تك�شف هذه النتائج عن فوارق جن�سانية هامة فيما يتعلق بالو�صول �إىل املوارد ،ل�صالح الرجال؛ كما و�أن الن�ساء ال�سوريات
والفل�سطينيات �أكرث �ضع ًفا من اللبنانيات ،وفق ًا ملا �أ ّكدته املقابالت مع امل�ستطلعة �آرائهم الأ�سا�سيني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك:
اجلدول  .٣الو�صول �إىل املوارد (تابع)

ال ّذكور

ال ّتعليقات

الإناث

قيادة املركبات

٪ ٩٦

٪ ١١

مل تُرد �سوى اللبنانيات بالإيجاب

�إمتالك خط هاتفي

٪ ٩٦

٪ ٣٥

من جميع اجلن�سيات

الو�صول �إىل �شبكة
الإنرتنت

٪ ٥٧

٪ ١٢

مل تُر ّد �سوى اللبنانيات بالإيجاب

عندما ُ�س ِئلوا عن ر�ضاهم مبهارتهم ومعارفهم الزراعية ،ر ّد  ٦١يف املائة من الرجال و ٧٦يف املائة من الن�ساء بالإيجاب.
�أما عندما ُ�س ِئلوا ع ّما �إذا كانت مهاراتهم ومعارفهم ُت�ستخدم بكفاءة ،رد ّ الرجال والن�ساء بالإيجاب بن�سبة  ٥٧يف املائة
نوعا من التدريب وبناء قدرات ،مقابل  ١٨يف املائة
و ٦٢يف املائة على التّوايل .ومع ذلك ،تل ّقى  ٥٧يف املائة من الرجال ً
فقط من الن�ساء.
التصنيع والتجارة

مل متتلك الغالبية العظمى من الن�ساء �أي خربة يف التجارة؛ وتتمتع واحدة فقط بخربة يف اخل�ضراوات الورق ّية و�أربعة يف
جتارة البطاطا  -جميعهنّ لبنان ّيات .وباملقابل ،مل يكن لدى  ٣١يف املائة من ال ّرجال � ّأي خربة يف التجارة� ،أما  ٣٤يف املائة
و ٢٧يف املائة فيملكون خربة يف اخل�ضراوات الورق ّية والبطاطا على التوايل (الر�سم .)٢٢

اليلحتلاو جئاتنلا
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الر�سم  .٢٢توزيع ن�سبة العينة بح�سب اخلربة التجارية واجلن�س
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ويف حني �أن  ١٢يف املائة فقط من الن�ساء (مبا يف ذلك �سورية واحدة وال واحدة من الفل�سطينيات) قمن بت�سويق منتجاتهنّ
اخلا�صة ،باع  ٥٠يف املائة من ال ّرجال منتجاتهم مبا�شر ًة �إىل ُت ّار اجلملة ،و ٥يف املائة �إىل ُ
جتار اجلملة وجتار التجزئة
ال�سواء ،بالإ�ضافة �إىل  ٥يف املائة �أي�ض ًا من خالل قنوات الت�سويق الأخرى .ومع ذلك ،فبلغت ن�سبة الرجال الذين مل
على ّ
ي�سبق لهم ت�سويق منتجاتهم  ٤٠يف املائة ،معظمهم من العمال ال�سوريني والفل�سطينيني غري املُ�شاركني يف الت�سويق (الر�سم
 .)٢٣وكان  ٧٥يف املائة من الرجال ُمل ّمني ب�سوق اجلملة مقابل  ٨املائة من الن�ساء فقط .وعالوة على ذلك ،ا ّدعى  ٧٥يف
املائة من الرجال �أن مبقدورهم الو�صول �إىل مرافق التخزين قبل ت�سويق منتجاتهم.
الر�سم  .٢٣توزيع ن�سبة العينة بح�سب كيفية ت�سويق املنتجات اخلا�صة واجلن�س
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عندما ُطلب منهم �إدراج قائمة باخليارات املُحتملة لزيادة الإيرادات ،ذكر  ٥٤يف املائة من الرجال قنوات ت�سويقية جديدة،
يف حني مل يتمكن  ٩١يف املائة من الن�ساء �إدراج � ّأي خيار ٩ .يف املائة من الن�ساء اللواتي �أدرجن اخليارات كانت لبناني ّات
ب�إ�ستثناء �سورية واحدة (الر�سم  .)٢٤ويف هذا �إ�شارة �إىل �إنخفا�ض م�ستوى م�شاركة املر�أة يف خمتلف �سال�سل القيمة.
�إختار رجالن لبنانيان اخليار «غريها» ،حيث �أ�شار الأول �إىل الت�صدير والثاين �إىل التّحول �إىل �أنواع �أخرى من البطاطا.

37

الر�سم  .٢٤توزيع ن�سبة العينة بح�سب اخليارات املحتملة لزيادة الإيرادات واجلن�س

٪١٠٠

∫ÉLôdG

٪٨٠

AÉ°ùædG

٪٦٠
٪٤٠
٪٢٠

äGƒæb
IójóL á«≤jƒ°ùJ

É≤ah áÄÑ©àdG
á«∏ëŸG ¥ƒ°ù∏d

™«æ°üàdG

ÉgÒZ

’ QÉ«N

٪٠

البدء بعمل تجاري جديد

عندما �سئلوا عن حما�سهم لبدء م�شروع جتاري جديد� ،أجاب  ٥٧يف املائة و ٢٩يف املائة من الرجال والن�ساء على التوايل
بالإيجاب .وكانت كافة الن�ساء اللواتي �أجنب �إيجاب ًا لبنانييات با�ستثناء �سورية واحدة .كما و�أ�شار غالبية الرجال ( ٦٢يف
املائة) �إىل عدم توفر ر�أ�س املال عندما �سئلوا عن التحديات التي ُتعرقل قدرتهم على بدء عمل جتاري جديد .وجتدر الإ�شارة
�إىل عجز  ٣٠يف املائة من الن�ساء عن �إدراج �أي حتدي ،ما ّ
يدل على غياب نظرة �شاملة ل�سال�سل القيمة (الر�سم .)٢٥
الر�سم  .٢٥توزيع ن�سبة العينة بح�سب احلواجز التي تعيق بدء عمل جتاري جديد واجلن�س
٪٨٠

∫ÉLôdG

٪٧٠

AÉ°ùædG

٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

∫ƒ°ü◊G
¢VQC’G ≈∏Y

ôaGƒJ
∫ÉŸG ¢SCGQ

™°VƒdG
≈YÉªàL’G

á«∏q fi

õ««ªàdG

ÉgÒZ

’ õLGƒM

٪٠

وجاءت الإجابات على التحديات املتو ّقعة يف البدء بعمل جتاري جديد على النحو التايل :ذكر  ٤٠يف املائة من ال ّرجال
املناف�سة مع املنتجني الآخرين ،و�أ�شار  ٢٧يف املائة �إىل التحديات املالية (خا�صة نق�ص ر�أ�س املال) ،وذكر  ١٣يف املائة
الأ�سواق غري املعروفة .كما وذكر  ٥٦يف املائة من الن�ساء الأ�سواق غري املعروفة ،وهو م�ؤ�شر �آخر على �أن املر�أة ال ت�شارك �إال
على م�ستوى الإنتاج ومل ُت�شارك يف الت�سويق والتجارة (الر�سم  .)٢٦ومن اجلدير بالذكر �أن جميع الرجال و ٨٠يف املائة من
الن�ساء ي ّدعون ا�ستعدادهم ملواجهة هذه املخاطر.

اليلحتلاو جئاتنلا
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الر�سم  .٢٦توزيع ن�سبة العينة بح�سب التحديات املتوقعة يف الأعمال التجارية اجلديدة واجلن�س
٪٦٠

∫ÉLôdG

٪٥٠

AÉ°ùædG

٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

¥Gƒ°SC’G
áahô©ŸG ÒZ

á«q dÉe

á°ùaÉæŸG

ócCÉàe ÒZ

الرفاه ،إحترام الذات والكرامة
ّ

عندما ُ�سئلت الن�ساء عن احلواجز والتحديات التي واجهنها والتي �أثرت عليهنّ على امل�ستوى املهني ،ذكرن حتديات �أكرث
مما واجهه الرجال .كما و�إدعى معظم ه�ؤالء الرجال عدم مواجهة �أي حتدي .وجتدر املالحظة �أن �أﺣﺪً ا ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل مل
ّ
ُﻳ�ﺸﺮ �إﻰﻟ ﺤﺗﺪﻳﺎت خا�صة بالتنقل �أو التقاليد �أو �ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ/اﻟﻌﻤﻞ اﺠﻟ�ﺴﺪي (الر�سم  .)٢٧ذكرت معظم الفل�سطينيات
الو�ضع االجتماعي ،يف حني مل ُتقدم �أي من ال�سوريات �أي �إجابة� .أفادت غالب ّية ال�سوريات ا ّنهن ال يرين حافز ًا للبدء بعمل
جتاري جديد .هذه النتيجة تعترب ُمت�سقة.
الر�سم  .٢٧توزيع ن�سبة العينة بح�سب الت�صورات حول التحديات القائمة يف العمل �أمام الن�ساء واجلن�س

٪٤٠

∫ÉLôdG

٪٣٥

AÉ°ùædG

٪٣٠
٪٢٥
٪٢٠
٪١٥
٪١٠
٪٥

á«q ∏FÉY •ƒ¨°V

ájÉYQ
ø°ùdG QÉÑc
äÉ«dhDƒ°ùŸG
á«dõæŸG

á«q YÉªàLEG •ƒ¨°V

ájq ô°üæ©dG

»°ùæ÷G õ««ªàdG

ΩGó©fG
»Ø«XƒdG ∑Gô◊G
-πª©dG äÉYÉ°S
ÊóÑdG πª©dG
äÉÑJôe
á°†Øîæe

‘ ¢ü≤f
áaô©ŸGh äGQÉ¡ŸG

ó«dÉ≤qàdG

ΩóY
πª©dÉH ΩÉªàg’G

’ –äÉjq ó

٪٠

ت�شعر الن�ساء من جميع اجلن�سيات �أنهن غال ًبا ما ُيعاملن ب�شكل خمتلف يف العمل لكونهن �إناث ًاُ .ت�شري هذه الإجابات �إىل
تق�سيم العمل والأدوار وامل�س�ؤوليات املختلفة بني الرجال والن�ساء (الر�سم .)٢٨
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الر�سم  .٢٨توزع ن�سبة العينة بح�سب املعاملة التف�ضيلية يف العمل واجلن�س

٪٨٠

∫ÉLôdG

٪٧٠

AÉ°ùædG

٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

πª©dG AÖY

ΩÉ¡ŸG ´GƒfCG

πª©dG äÉYÉ°S

QƒLC’G

٪٠

عب  ٢٥يف املائة من الرجال عن ر�ضاهم التّام ،و ٥٨يف املائة عن ر�ضاهم �إىل ح ّد
ومن حيث الر�ضا على امل�ستوى املهنيّ ،
عب  ٨يف املائة منهن عن ر�ضاهم التام ٣٩ ،يف املائة
ما� ،أما الن�سبة املتبقية فغري را�ضية على الإطالق .وبالن�سبة للن�ساءّ ،
عن الر�ضا �إىل ح ّد ما و ٥٣يف املائة غري را�ضيات على الإطالق .ويف �صفوف الفل�سطينيات وال�سوريات ،مل ُت ّعب �سوى امر�أة
�سورية واحدة عن ر�ضاها التام .ميكن �إ�ستنتاج �أن الن�ساء �أق ّل ر�ضى من نظرائهن الذكور على امل�ستوى املهني (الر�سم
 .)٢٩ب�صرف النظر عن هذه الإختالفات� ،أفادت كافة الن�ساء و ٩٥يف املائة من الرجال ب�أن ال ُفر�ص متاحة لهم على
امل�ستوى املهني.
الر�سم  .2٩توزيع ن�سبة العينة بح�سب الر�ضا على امل�ستوى املهني واجلن�س

٪٦٠

∫ÉLôdG

٪٥٠

AÉ°ùædG

٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

ΩÉJ

Ée óq M ¤EG

Ék bÓWEG

٪٠

ويرى غالبية الرجال ( ٥٧يف املائة) والن�ساء ( ٦٢يف املائة) �أن املخاطر وال�صدمات الرئي�سية التي يواجهونها خالل
عملهم هي مالية ،و ُيعزى ذلك �أ�سا�س ًا �إىل نق�ص ر�أ�س املال �أو اخل�سائر يف الإنتاج .ومن جهة �أخرى ،مل يذكر �سوى  ١٣يف
املائة من ال ّرجال التمييز مقابل  ٣٣يف املائة من الن�ساء .واجلدير بالذكر �أن �أي من الن�ساء مل ت�شر �إىل وجود الأ�سواق،
مما قد يعك�س حقيقة �أنهنّ ال ُي� ّسوقن املنتجات وال يتع ّر�ضن لهذا امل�ستوى من �سال�سل القيمة (الر�سم  .)٣٠ويف حني �أفاد
ّ

اليلحتلاو جئاتنلا
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 ٨٢يف املائة من الع ّينة �أن ال�صدمات ت�ؤثر على جميع �أفراد الأ�سرة على قدم امل�ساواة ،ذكر  ٦٩يف املائة �أنها مل ت�ؤثر على
بوجه
الرجال والن�ساء بالت�ساوي ،وهو م�ؤ�شر ي ُد ّل على �إحتمال �إدراك الفئة امل�ستهدفة للفوارق عندما ط ُلب منها التفكري ٍ
خا�ص يف الإختالفات اجلن�سانية .كما و ُيحتمل �أن ُيك ّيف امل�شاركون �إجاباتهم لتُالئم ما يعتربونه الهدف من امل�سح.
الر�سم  .3٠توزيع ن�سبة العينة بح�سب املخاطر وال�صدمات الرئي�سية التي يتم مواجهتها يف مكان العمل واجلن�س

٪٧٠

∫ÉLôdG

٪٦٠

AÉ°ùædG

٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

‹Ée

ñÉæŸG

õ««ªqàdG

’ ¥Gƒ°SCG

OÉ°ùØdG

٪٠

تمكين المرأة واالنصاف بين الجنسين

لوحظت النقاط التالية من خالل الإ�ستبيان الإ�ستق�صائي حول مفاهيم التمكني واالن�صاف بني اجلن�سني:
اجلدول  .٤متكني املر�أة واالن�صاف بني اجلن�سني

الذكور

الإناث
٪ ٣٤

على دراية مبفهوم االن�صاف
بني اجلن�سني

  ٪ ٦٥

يعتقدون �أن هنالك �إن�صاف
جن�ساين يف جمتمعهم

٪ ٤٣

٪ ٤٥

يعتقدون �أن االن�صاف بني
اجلن�سني ُمه ّمة

٪ ٨٣

٪ ٥٧

ال ّتعليقات
مل يرد �أي من الن�ساء الفل�سطينيات بالإيجاب.
رد رجالن فل�سطينيان بالإيجاب ،ما تعار�ض مع
ادعاءهم �أنهم لي�سوا على دراية باملفهوم.

يعتقدون �أن الن�ساء والرجال
لديهم �أدوار خمتلفة يف
القطاع الزراعي

٪ ٨٣

٪ ٨٠

رد الرجال الفل�سطينيون والن�ساء ال�سوريات بالإيجاب.

يعتقدون �أن التمييز اجلن�ساين
قائم يف القطاع الزراعي

٪ ٦٩

٪ ٦٩

رد الرجال الفل�سطينيون وال�سوريون بالإيجاب.

يعتقدون �أن هناك بع�ض
الأن�شطة الزراعية غري
املنا�سبة للمر�أة

٪ ٨٣

٪ ٧١

رد الرجال الفل�سطينيون وال�سوريون بالإيجاب.
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الذكور

الإناث

يعتقدون بوجوب زيادة
م�شاركة املر�أة يف بع�ض
الأن�شطة الزراعية

٪ ٣٩

٪ ٤٩

يعتقدون �أن م�ساهمات
الن�ساء يف الزراعة ق ّيمة

٪ ١٠٠

٪ ٩٨

يعتقدون �أن م�ساهمات
الن�ساء يف الزراعة ُمعرتف
بها ومرئية

٪ ٦١

٪ ٦٣

يعتقدون �أنه من املنا�سب
للمر�أة �إدارة دخل الأ�سرة

٪ ٦٠

٪ ٨٠

يعتقدون �أن املر�أة تتقا�ضى
�أجر ًا زاهد ًا مقابل عملها يف
الزراعة

٪ ٦٥

٪ ٨٩

يعتقدون �أن م�شاركة املر�أة يف
التدريبات منا�سبة

٪ ٧٠

٪ ٩١

يعتقدون �أنه من املنا�سب
للمر�أة اتخاذ القرارات
االقت�صادية يف الأ�سرة

٪ ٥٧

يعتقدون �أنه من املنا�سب
للمر�أة العمل خارج املنزل

٪ ٤٨

٪ ٥٤

ال ّتعليقات

مبا يف ذلك جميع الرجال ال�سوريني والفل�سطينيني
مل يرد �أي من الرجال الفل�سطينيني بالإيجاب

٪ ٨٦

ولوحظت االختالفات الرئي�سية بني مفاهيم الرجال والن�ساء يف الأ�سئلة الأقل غمو�ض ًا حول االن�صاف بني اجلن�سني ومتكني
املر�أة .على �سبيل املثال ،يفوق �إحتمال �إعتقاد املر�أة �أنها قادرة على ك�سب و�إدارة دخل الأ�سرة منه لدى الرجال .كما وترتفع
ن�سبة الن�ساء اللواتي يعتقدن �أنهن يتقا�ضون �أجو ًرا منخف�ضة مقابل عملهنّ  ،وكذلك ن�سبة اللواتي يعتقدن ان م�شاركتهنّ يف
التدريبات �ضرورية .و�أخري ًا ،لوحظت تباينات وا�ضحة يف الت�صورات املتعلقة بعمل الن�ساء خارج املنزل.
ا ّدعى  ٣٨يف املائة من الرجال و ٣٠يف املائة من الن�ساء �أن املر�أة ال تواجه �أي قيود جن�سانية يف مكان العمل .ومع ذلك،
�أ�شار  ٢٥يف املائة من الرجال و ٣٥يف املائة من الن�ساء �إىل احلواجز الثقافية القائمة ،وذكر  ٢١يف املائة من الرجال
ال�ضعف اجل�سدي و ١٧يف املائة امل�س�ؤوليات املنزلية ،ما يعك�س نظرة الرجال �إىل املر�أة ودورها الثابت يف الأ�سرة .واجلدير
بالذكر �أن الن�ساء فقط ذكرن القيود املالية (راجع الر�سم  .)٣١ومن املثري لالهتمام �أن  ٧٥يف املائة من ال�سوريات زعمن
�أن ال ت�أثري للقيود اجلن�سانية على عملهنّ � .أما الغالبية العظمى من اللبنانيات وجميع الفل�سطينيات فذكرن مواجهة قيود
جن�سانية يف مكان العمل.

اليلحتلاو جئاتنلا
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الر�سم  .3١توزيع ن�سبة العينة بح�سب القيود اجلن�سانية التي تواجهها املر�أة واجلن�س

٪٤٠

∫ÉLôdG

٪٣٥

AÉ°ùædG

٪٣٠
٪٢٥
٪٢٠
٪١٥
٪١٠
٪٥

OÉªàYE’G
πLôq dG ≈∏Y

á«dÉe

∞©°†dG
…ó°ù÷G

õLGƒ◊G
á«aÉ≤ãdG

äÉ«dhDƒ°ùŸG
á«dõæŸG

’ Oƒ«b

٪٠

مل يذ ُكر  ٤٨يف املائة من الرجال و ٣٣يف املائة من الن�ساء ( ٨٣يف املائة من الن�ساء ال�سوريات) �أي نوع من �أنواع التدابري
التي ميكن اتخاذها لتمكني املر�أة يف الن�شاطات الزراعية .ومن املثري لالهتمام �أن  ٣٤يف املائة من الن�ساء ذكرن التدريب
(الر�سم  .)٣٢وذكرت غالبية اللبنانيات وجميع الفل�سطينيات تدبري ًا واحد ًا على الأقل.
الر�سم .3٢توزيع ن�سبة العينة بح�سب التدابري املُتخذة لتمكني املر�أة واجلن�س

٪٥٠

∫ÉLôdG

٪٤٠

AÉ°ùædG

٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

¢UôØdG ÒaƒJ

‹ÉŸG ºYódG

ÖjQóàdG

’ ÒHGóJ

٪٠

المستطلعة آراءهم األساسيين
المقابالت مع ُ

�ست مقابالت مع املُ�ستطلعة �آراءهم الأ�سا�س ّيني ،مبن فيهم:
�أُجريت يف املجموع ّ
• •�صاحب م�شتل ( ١٧كانون الأول/يناير )٢٠١٧؛
• •مدير تعاونية ( ١٧كانون الأول/يناير )٢٠١٧؛
• • ُمزارع ( ١٧كانون الأول /يناير )٢٠١٧؛
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• •مدير مكتب م�صلحة الأبحاث العلمية الزراعية يف ال�شمال ( ٢٨كانون الثاين/فرباير )٢٠١٧؛
• •مدير م�شروع يف م�ؤ�س�سة ال�صفدي (� ٦آذار/مار�س )٢٠١٧؛
• •املدير العام مل�ؤ�س�سة رينيه معو�ض (�٦آذار/مار�س .)٢٠١٧
ملخ�صات املقابالت مع امل�ستطلعة
وترد يف اجلدول  ٥الإ�ستنتاجات ال ّرئي�سية التي خ ّل�صت �إليها املقابالت ،واملُ�ستخرجة من
ّ
�آراءهم الأ�سا�سيني .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه النتائج تك�شف معرفة وت�صورات و�آراء امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ومل يتم ّكن
الباحثني من التحقق من �صحة �أقوالهم نظر ًا ملحدودية الوقت ونق�ص املوارد واملراجع الأدبية لل ُم�صادقة عليها.
اجلدول  .٥ملخ�ص املقابالت مع املُ�ستطلعة �آراءهم الأ�سا�سيني

امل�ستطلعة
�آراءهم
يو�سف مال�ص،
�صاحب م�شتل

املالحظات  /البيانات الرئي�سية
ُي ّ
وظف امل�شتل ك ّل من الن�ساء والرجال مبعدل الأجر اليومي نف�سه.
ي�شهد قطاع الزراعة عموم ًا تراجع ًا كبري ًا يف الإنتاج يعود �أ�سا�س ًا �إىل تهريب املنتجات ال�سورية �إىل
لبنان ،وال �سيما عرب عكار.
�إن معظم املزارعون يف عكار مدينون للو�سطاء ،حيث ت�صل بع�ض الديون �إىل ٤٠،٠٠٠،٠٠٠
لرية لبنانية.
يقت�صر دور املر�أة يف عكار حملي ًا (العناية باملنزل ،تربية الأطفال ،الطبخ� ،إلخ) .تعترب املر�أة ربة
منزل ب�صفة رئي�سية.
متلك بع�ض الن�ساء يف عكار �أرا�ض (ورثناها عن الأقارب والأزواج) يقمن بت�أجريها �أو يدخلن يف
�شراكة مع املزارعني الذكور لزراعتها عو�ض ًا عن زراعتها ب�أنف�سهن.
تتاح فر�ص للن�ساء يف الت�صنيع؛ ي�ؤدي العمل اجلماعي �إىل خف�ض �أ�سعار مواد الإنتاج ،وبالتايل
تقليل تكاليف الإنتاج .كما ويعطي العمل اجلماعي املر�أة املزيد من النفوذ على م�ستوى ال�سوق.

�سركي�س بو داغر،
مدير تعاونية

يعترب املزارعون احللقة الأ�ضعف يف �سل�سلة القيمة الزراعية ،حيث �أنهم مدينون يف الغالب �إىل
الو�سطاء وي�ضطرون �إىل املناف�سة مع املنتجات امل�ستوردة الأرخ�ص ب�صورة دائمة.
ثمة �إمكانية للتح�سني من خالل العمل اجلماعي والتعاونيات ،رغم �أن العديد من العوامل الثقافية
واملجتمعية حت ّد من جناح مثل هذه املبادرات .يف الوقت احلا�ضر ،ال تعمل التعاونيات القائمة يف
ب�شكل غري مالئم.
كثري من الأحيان �أو تعمل ٍ
�أغلب الن�ساء العامالت يف القطاع الزراعي يف عكار هنّ �سوريات .ويف معظم الأحيان ،ال ت�شارك
املر�أة اللبنانية يف الأن�شطة الزراعية ب�سبب العوامل الثقافية واملجتمعية.
ميكن �أن ت�ضطلع املر�أة بدور رئي�سي يف عملية التجهيز ،حيث متتلك املهارات واملعرفة املطلوبة
ومعظم الن�ساء ُيجهزن املواد اخلام لال�ستهالك املحلي .قد ي�شكل املطبخ العام مبادرة هامة توفر
امل�ساحة واملعدات الالزمة للتجهيز املنا�سبُ .يعد �إن�شاء تعاونية لإدارة مثل هذه امل�ساحة يف غاية
الأهمية لتحقيق الهدف النهائي املتمثل يف احرتام املعايري الغذائية العاملية واحل�صول على �شهادة.
قد ترتاوح عملية املعاجلة بني جتليد البطاطا للمطاعم والفنادق ،و�إعداد اخل�ضراوات الورق ّية
الطازجة (مثل البقدون�س املفروم).

اليلحتلاو جئاتنلا
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عمر عو�ض ،مزارع
اخل�ضروات الورقية
والبطاطا

يتمثل التحدي الرئي�سي الذي يواجهه مزارعو البطاطا يف عكار يف ت�سويق املنتجات .تتم فرتة
ح�صاد البطاطا يف عكار قبل فرتة ح�صاد البقاع ،مما يعطي عكار الأولوية يف حتديد الأ�سعار.
ولكن نظر ًا لأن احلكومة ال حتدد الر�سوم اجلمركية وال�ضرائب �أو احل�ص�ص على البطاطا
امل�ستوردة (خا�صة من م�صر و�سوريا والأردن) ،فلم يعد للمزارعني من خيار �سوى خف�ض الأ�سعار.
وتنخف�ض هذه الأ�سعار تلقائي ًا عندما ي�ستورد كبار التجار البطاطا خالل مو�سم احل�صاد يف عكار.
تلعب املر�أة دور ًا رئي�سي ًا يف �إنتاج البطاطا واخل�ضراوات الورق ّية يف عكار ،مبا يف ذلك �إعداد/
تقطيع الدرنات ،وزرع النباتات ،و�إزالة الأع�شاب ال�ضارة ،واحل�صاد ،والتعبئة� .أما الرجل فيتوىل
م�س�ؤولية الري وو�ضع الأ�سمدة واملبيدات واحلراثة.
تواجه املزارعات حتديات عدة منها :عدم ال�سماح لهن باحل�صول على قرو�ض �إذ يعترب ذلك
مرفو�ض ًا �إجتماعي ًا ،واللجوء �إىل العمل يف كل من احلقول واملنزل يف �ضوء واجباتهن املنزلية.

مي�شال عي�سى
اخلوري ،مدير
مكتب م�صلحة
االبحاث العلمية
الزراعية يف ال�شمال

ُينظر �إىل املر�أة يف القطاع الزراعي يف عكار ،ويف لبنان ككل ،باعتبارها تابعة وعاملة ال كقائدة.
ال متلك املر�أة عموم ًا �سلطة �إتخاذ القرارات.
قد توفر �سال�سل قيمة اخل�ضروات الورقية للمر�أة فر�ص ًا �أكرث ما من �سال�سل قيمة البطاطا ،حيث
ت�شارك الن�ساء فيها ب�شكل كبري.
يتمتع املزارعون يف عكار بوجه عام مبهارات ت�سويقية حمدودة ،ومييلون �إىل البيع �إىل جتار اجلملة
فقط يف عكار وطرابل�س .وي�ؤدي عدم القدرة على نقل منتجاتهم �إىل جمموعة �أو�سع من الأ�سواق
�إىل تفاقم هذا ال�ضعف.
ي�صعب على املر�أة احل�صول على قرو�ض ائتماناية لأن الأرا�ضي يف عكار موروثة ومملوكة ب�شكل
رئي�سي من الرجال ،وبالتايل ال تتوفر للمر�أة �أي �ضمانات.
باءت عدة حماوالت لإن�شاء التعاونيات بالف�شل يف كلتا �سل�سلتي القيمة ب�سبب ربط املزارعني ملفهوم
التعاونيات بالتربعات والدعم املايل اخلارجي .وتتمثل �أدوار امل�ؤ�س�سات احلكومية واملنظمات غري
احلكومية يف توفري التدريب على الإدارة والوظائف واالنظمة والقوانني.
ح�سن �إىل حد كبري من �سبل
تتمتع املر�أة بالقدرة واملهارات الالزمة لت�صنيع املنتجات ،وهو ن�شاط ُي ّ
عي�شها وي�ضيف قيمة للقطاع الزراعي� .أحد البدائل املتاحة لتعاونية ت�صنيع الأغذية هو ت�شكيل
جمموعة من الن�ساء حتت قيادة مدير خارجي �أو �شركة.
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م�ؤ�س�سة ال�صفدي
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مب�شاريع عدة تتعلق بتمكني املر�أة اللبنانية يف القطاع الزراعي ،ولكن
ت�ضطلع م�ؤ�س�سة ال�صفدي
ٍ
عملها �أكرث تركيز ًا يف منطقة عكار اجلبلية .ت�ستهدف هذه امل�شاريع ب�شكل رئي�سي الن�ساء الراغبات
يف امل�شاركة يف الأن�شطة واللواتي يع�شن يف جمتمعات مت�ساحمة/متقبلة ن�سبي ًا .تدعم امل�شاريع
الن�ساء والتعاونيات من خالل توفري الأدوات ومواد الإنتاج و�أنظمة الري وغريها ،بالإ�ضافة �إىل
بناء القدرات .كما وت�سعى �إىل تعزيز البيئة املواتية.
تواجه التعاونيات يف عكار حت ّديات عدة� ،أه ّمها العجز عن ت�سويق املنتجات والإفتقار �إىل �إدارة
الوقت وغياب ح�س الإلتزام يف �أو�ساط الأع�ضاء واحلواجز الثقافية ،ونق�ص املهارات الأ�سا�سية
يف ت�أ�سي�س التعاونيات و�إدارتها �أو حتى �إ�ستيعاب مفهومها.
عندما بد�أت م�ؤ�س�سة ال�صفدي العمل مع التعاونيات ،ا�ستهدفت الن�ساء والرجال على ال�سواء
ل�ضمان م�شاركة كليهما .وبعد �إر�ساء الثقة والقبول ،مت ا�ستهداف الن�ساء والرجال ب�شكل منف�صل.
تدعم م�ؤ�س�سة ال�صفدي التعاونيات الن�سائية ب�شكل �أ�سا�سي من خالل بناء القدرات يف جمال
النظافة الغذائية ،ومراقبة اجلودة ،والتعبئة والتغليف.
مع مرور الوقت ،تتزايد م�شاركة املر�أة يف �أن�شطة امل�شاريع .على �سبيل املثال ،ت�شارك املر�أة ب�شكل
متزايد يف ور�ش العمل والدورات التدريبية كما و�أ�صبحت مهتمة بتطوير مزارعها .قد ُيعزى ذلك
�إىل جل�سات التوعية التي �أجريت و�إىل متكني قائدات املجتمع املحلي .كما و�شهدنا �أي�ض ًا �إزدياد
م�شاركتها يف �صنع القرارات.
يف بع�ض احلاالت ،تزداد م�شاركة املر�أة يف �أن�شطة من قبيل ر�ش املبيدات وا�ستخدام الآالت الثقيلة.
ومع ذلك ،ال يزال ي�شكل و�صولها �إىل الأرا�ضي واملوارد حتد ًيا كب ًريا.
ت�شارك املر�أة يف كافة الأن�شطة الزراعية تقري ًبا ،وهي متلك املهارات والقدرات والرغبة يف العمل
لكن غالب ًا ما تعوقها ال�ضغوط االجتماعية وحتول دون قدرتها على �صنع القرارات والتحكم بعملها.
يختلف م�ستوى الت�شدد والتحفظ الإجتماعي بني العائالت العكارية ما بني �شديدة التحفظ
(تعترباملر�أة ربة منزل فقط) وبني متحفظة معتدلة (تعترب �أن الرجل هو املعيل ولكن ت�سمح
مب�شاركة املر�أة يف العمل) وتلك الأكرث �إنفتاح ًا على فكرة متكني املر�أة.
�ست�ساعد التعاونيات الن�سائية املر�أة على توليد الدخل من خالل حت�سني الإنتاج والتجهيز .تتمتع
املر�أة باملهارات والقدرات الالزمة لتجهيز العديد من املنتجات ،ولكن مت�س احلاجة �إىل بناء
القدرات ل�ضمان اجلودة وزيادة الإيرادات.
يعترب الوعي اجلن�ساين �ضروري ًا للمجتمعات لفهم عدم الإن�صاف اجلن�ساين وانق�سامات العمل
وامل�س�ؤوليات .عالوة على ذلك ،يجب �أن تعي املجتمعات املحلية �أهمية املر�أة يف القطاع الزراعي.
ف�شلت معظم التعاونيات يف املنطقة ب�سبب عجزها عن فهم �أدوار التعاونيات ووظائفها .تدعو
احلاجة �إىل بناء القدرات ل�ضمان قدرة املر�أة على �إدارة وتويل التعاونيات.

اليلحتلاو جئاتنلا
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نبيل معو�ض،
املدير العام مل�ؤ�س�سة
رينيه معو�ض

يتمثل التحدي الرئي�سي الذي تواجهه املر�أة العاملة يف �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورقية
يف حيازة الأرا�ضي � -إذ نادر ًا ما متلك الأرا�ضي ما مل ترثها .كما وتواجه �ضغوط ًا اجتماعية
وثقافية لأنه لي�س من ال�شائع للمر�أة اللبنانية �أن تعمل يف القطاع الزراعي � ّإل لدعم زوجها.
ال ميكن للمر�أة �أن تتوا�صل مبا�شر ًة مع م�ؤمني مواد الإنتاج وال يتم عاد ًة الإعرتاف بتوقيعها ك�ضمان
موثوق .هذا يعني �أن عليها العمل عن طريق زوجها.
ال حت�صل املر�أة على قرو�ض�أ وحتى م�ستويات ائتمانية �صغرية.
تواجه الن�ساء ال�سوريات والفل�سطينات املزيد من التحديات ،لأنهن مقيدات بعوامل خارجية عدة
تزيد من فقرهن .على �سبيل املثال ،تعذر احل�صول على الأرا�ضي واملوارد الأ�سا�سية كما ويعي�ش
معظمهن يف ظروف �صعبة ،غالب ًا يف خيم.
تواجه الن�ساء ال�سوريات �ضغوط ًا اجتماعية ثقافية �أكرث ،لأن غالبية �أزواجهن عاطلني عن العمل �أو
يف �سوريا.
م�شروعا جديدً ا ُير ّكز على ربط وحدة جتهيز
يف �آذار/مار�س � ،٢٠١٧أطلقت م�ؤ�س�سة رنيه معو�ض
ً
بطاطا �صغرية يف عكار ب�سوق الأكل لكفالة حت�سني الإنتاجية على طول �سل�سلة قيمة البطاطا.
يتمثل دوراملنظمات غري احلكومية �أو ًال بتحديد االحتياجات وت�صميم م�شاريع م�ستدامة لتلبيتها.
وينبغي ايالء الأولوية �إىل امل�شاريع املُد ّرة للدخل ل�ضمان الدخل امل�ستدام.
ت�ساهم التعاونيات يف متكني املر�أة �إذا �سمح لها ب�أن ت�صبح ع�ضو ًا نا�شط ًا� .إن التدريب املكثف وبناء
القدرات �ضروريان ل�ضمان عمل التعاونيات ب�صورة �سليمة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن ت�ضع
التعاونيات خطة وا�ضحة املعامل وجمموعة من الأهداف لزيادة الدخل.

وجتدر الإ�شارة �إىل ت�أكيد جميع امل�شاركني على �أهم ّية �إ�شراك الن�ساء يف الت�صنيع والإنتاج ولكن �أحد ًا مل يذكر �أي ن�شاط
ت�سويقي �أو جتاري �أو �أن�شطة �أخرى يف م�ستويات �أخرى من �سل�سلة القيمةُ .يرجى ال ّرجوع �إىل امللحق  ٦ورقة ملخ�ص
للمقابالت مع امل�ستطلعة �آراءهم الأ�سا�سيني كاملة.
ّ
ّ
والتحاليل
مركزة :ال ّنتائج
مناقشات جماعية

مت تعيني ُال�شاركني عقب حتليل �أ�صحاب امل�صلحة .ورغم اجلهود التي بذلها الفريق لإ�شراك املر�أة ،مل يح�ضر �سوى اثنتان،
واعتذرت الأخريات و�أو�ضحن �أن �أزواجهنّ رف�ضوا م�شاركتهنّ � .أُخذ ذلك بعني الإعتبار عند حتليل البيانات ،حيثُ اعترب
وانعكا�سا لأنواع ال�ضغوط االجتماعية والثقافية التي تتعر�ض لها.
عجز املر�أة عن احل�ضور واقع ًا بح ّد ذاته
ً
تع ُك�س نتائج جمموعة الرتكيز املُدرجة �أدناه ردود امل�شاركني فقط.
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مناقشة جماعية ُم ّ
ركزة ١

الر�سم  .٣٣مناق�شة جماعية مركزة  - ١حتليل �شجرة امل�شاكل

مت �إجراء جمموعة تركيز مع خم�سة مزارعني ،بينهم ثالثة رجال وامر�أتان  ،4يف  ١٨كانون الثاين/فرباير  ٢٠١٧يف دائرة
مما كان متو ّق ًعا ،وحقيقة �أنهم عملو جميع ًا يف �سال�سل قيمة
الزراعة ال�شمالية يف العبدة ،عكار .وكون �أعداد امل�شاركني �أقل ّ
البطاطا واخل�ضراوات الورقية ،مل يتم تق�سيمهم �إىل جمموعات للتمرينات .وبعد تقدمي موجز عن امل�شروع و�أهداف
املناق�شة اجلماع ّية املركزة ،مت �شرح التمارين بالتّف�صيل و�أُتيحت الفر�صة للم�شاركني لطرح الأ�سئلة .متحور مو�ضوع
املناق�شة حول عدم تقدير و�إبراز �أدوار املر�أة يف �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورقية يف عكار ،ومت تطوير حتليل
�شجرة امل�شاكل مع امل�شاركني (راجع اجلدول .)٦
اجلدول  .٦نتائج حتليل �شجرة امل�شاكل (مناق�شة جماعية مركزة )١

�سل�سلة القيمة
البطاطا

الأ�سباب
ظروف العمل ال�صعبة (املالية والبدنية،
وما �إىل ذلك).
املجتمع الأبوي.

الآثار
الفقر
تهمي�ش دور املر�أة يف الزراعة واملجتمع.

�إنعدام احلرية من حيث التنقل و�صنع القرارات.
نق�ص م�شاركة املر�أة يف الت�سويق.
غياب التعاون بني املزارعات.
املر�أة لي�ست ع�ضو ًا يف التعاونيات القائمة.
عجز املر�أة عن مت ّلك الأرا�ضي وا�ستئجارها.

 4على الرغم من دعوة العديد من الن�ساء للح�ضور ،مل حت�ضر �سوى اثنتان
اليلحتلاو جئاتنلا

48

�سل�سلة القيمة
اخل�ضراوات
الورقية

الآثار

الأ�سباب
غياب التعاونيات الن�سائية.

معاناة املر�أة من الديون.

املناف�سة يف ال�سوق.

اخل�سائر يف الإنتاج.

املناف�سة مع العمالة ال�سورية الرخي�صة.

الأو�ضاع املالية الأليمة.

الإفتقار �إىل جدول زراعي ت�ستخدمه املر�أة.

ّ
ت�ضخم ال�سوق واملناف�سة مع
الأ�سواق اخلارجية.

اخل�سائر يف الإنتاج ب�سبب العجز عن
الت�سويق/البيع.

غياب التنوع يف القطاع.

عدم توفر �أ�ساليب التغليف ال�سليمة ب�سبب نق�ص
املهارات واملعرفة.

ُطلب من امل�شاركني التفكري ملي ًا يف دور املر�أة يف القطاعات الفرعية للبطاطا واخل�ضراوات الورقية من خالل حتليل نقاط
القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر (اجلدول ٧و.)٨
اجلدول  .٧حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر ل�سل�سلة قيمة البطاطا (مناق�شة جماعية مركزة )١

نقاط القوة
م�شاركة املر�أة يف �إعداد الدرنات (تقطيع).
متتّع املر�أة بخربات يف املمار�سات الزراعية (وال �سيما يف
الزراعة ،و�إزالة الأع�شاب ال�ضارة ،والتعبئة).
الت�ستغرق الأن�شطة املتعلقة بالبطاطا وقت ًا طوي ًال.

نقاط ال�ضعف
املر�أة غري قادرة على الو�صول �إىل ال�سوق �إذ ُيعترب ذلك
مرفو�ض �إجتماعي ًا (ال ميكنها نقل املنتجات �إىل ال�سوق).
املر�أة ال متتلك/ت�ست�أجر الأر�ض وبالتايل ال ميكن �أن تعمل
حل�سابها اخلا�ص.
للمر�أة واجبات منزلية تتداخل مع العمل الزراعي.
ال حت�صل املر�أة على القرو�ض (على الرغم من �أنه ي�صعب
ح�صول املزارعني ال�صغار على وجه العموم على قرو�ض
ر�سمية بغ�ض النظر عن اجلن�س).
غياب التعاونيات التي تنظم �أن�شطة الت�صنيع الغذائي.

الفر�ص املتاحة

املخاطر

جتهيز البطاطا (البطاطا املجلدة ورقائق البطاط�س).

العجز عن ت�سويق وبيع املنتجات املُ�ص ّنعة.

ال�شراكة مع املزارعني الذكور القادرين
على ا�ستئجار الأرا�ضي.

قلة الوعي فيما يتعلق بالعمل التعاوين.
زراعة البطاطا حمفوفة باملخاطر حيث �أن �أ�سعار ال�سوق
تتقلب ب�شكل كبري.
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اجلدول  .٨حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر ل�سل�سلة قيمة اخل�ضراوات الورقية (مناق�شة جماعية مركزة )١

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة
متلك املر�أة املعرفة واملهارات الالزمة للإنتاج.

العجز عن متلك�/إ�ستئجار الأرا�ضي.

املياه متوفرة ب�شكل عا ّم للإنتاج ال�سليم.

العجز عن بيع املنتجات مبا�شر ًة يف ال�سوق.

ت�ستطيع املر�أة زراعة م�ساحات �صغرية
بالقرب من منزلها.

التناف�س مع العمالة ال�سورية.

الدورة الزراعية ق�صرية ن�سب ًيا ملعظم
اخل�ضراوات الورقية.

املزارعون ال�سوريون ي�ست�أجرون الأرا�ضي ب�أ�سعار �أعلى من
املزارعني اللبنانيني.

املخاطر

الفر�ص املتاحة
ت�أ�سي�س التعاونيات الن�سائية.

العجز عن الت�سويق.

جتهيز البقدون�س واخل�ضراوات الورقية
الأخرى (املفرومة).

يف حالة ت�أ�سي�س التعاونيات ،عدم القدرة على احلفاظ عليها.

نزع وت�شريب النعناع والريحان والزعرت واملولوخية.
�إعداد ال�سلطة اجلاهزة.
التعاقد مع املطاعم وحمالت ال�سوبر ماركت من
خالل التعاونيات.

انعدام الرغبة يف التعاون.
غياب م�ساحة م�شرتكة للتعاونيات.
ال�ضغوط االجتماعية التي تعوق تعاون املر�أة.

مالحظات عامة

•
•
•
•
•

تعي على الفريق تذكري املُ�شاركني با�ستمرار ب�أهداف املناق�شة اجلماعية املركزة� ،إذ خرجوا عن مو�ضوعات املناق�شة،
• ّ
وف�ض ّلوا مناق�شة ق�ضايا �أخرى يعتربونها �أكرث �أهم ّية ،منها الإهمال احلكومي ،والتناف�س مع واردات �أرخ�ص ،والفقر.
•�شعر الفريق بالي�أ�س والإحباط يف �أو�ساط املزارعني ،ﺧﺎ�ﺻﺔ ً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ا�ﻷﻣﺮ ﺑ�ﺴﻠ�ﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ.
•قاد امل�شاركون الذكور املناق�شة ،وعلى الرغم من �إتاحة الفر�صة للن�ساء للتعبري عن �آرائهن ومفاهيمهن� ،صعب عليهن
التحدث �أمام الرجال �أو اال�ستماع لهم من قبل الرجال.
•�إختلف امل�شاركون يف معظم الأحيان حول دور املر�أة يف الزراعة وم�ستوى م�شاركتها يف خمتلف الأن�شطة على م�ستوى
املزارع  -هذا ّ
يدل على عدم و�ضوح �أدوار املر�أة وم�س�ؤولياتها وعدم جتان�سها .لوحظ ذلك �أي�ض ًا خالل املقابالت مع
امل�ستطلعة �آرائهم الأ�سا�سيني ،حيث ادعى بع�ضهم �أن املر�أة اللبنانية ال ت�شارك ب�شكل كبري يف الإنتاج.
•�أ�شار امل�شاركون ع ّدة مرات �إىل �أن التحديات احلقيقية التي يواجهها ك ّل من الن�ساء والرجال يف القطاع الزراعي يف
يتم
عكار هي حتديات �سيا�سية واقت�صادية ،وبالتايل لن ي�أتي حتديد الفر�ص املتاحة للمر�أة بالإفادة �إىل القطاع ما مل ّ
الت�صدي لهذه القيود والتحديات الأكرث �أهمية.

اليلحتلاو جئاتنلا
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ّ
مركزة ٢
جماعية
مناقشة
ّ

الر�سم  .3٤مناق�شة جماعية مركزة  -مناق�شة حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر

مت �إجراء مناق�شة جماع ّية مر ّكزة ثانية مع  ١٥مزارع ًا يف  ٢٥كانون الثاين/فرباير  ٢٠١٧يف دائرة الزراعة ال�شمالية يف
العبدة ،عكار � .5إنق�سم امل�شاركون �إىل جمموعتني �إ�ستناد ًا �إىل ما �إذا كانوا يعملون يف الغالب يف البطاطا �أو اخل�ضراوات
الورقية .بعد مقدمة موجزة عن امل�شروع و�أهداف املناق�شة اجلماعية املركزة ،مت �شرح التمارين بالتف�صيل لك ّل جمموعة
على حدة و�أتيح للم�شاركني الفر�صة لطرح الأ�سئلة .متثلت امل�شكلة املطروحة للتحليل يف عدم تقدير �أدوار املر�أة يف �سال�سل
قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورقية يف عكار (راجع اجلدول .)٩
اجلدول  .٩نتائج حتليل �شجرة امل�شاكل (مناق�شة جماعية مركزة )٢

�سل�سلة القيمة
البطاطا

الأ�سباب

الآثار

طابع املجتمع املُحافظ

�ضعف دور املر�أة وهيمنة الرجال يف هذا القطاع.

انخفا�ض الأ�سعار وغياب الت�سويق املنا�سب.

انخفا�ض الروح املعنوية بني الن�ساء.

القرو�ض غري مقبولة اجتماع ًيا ،وخا�صة
بالن�سبة للن�ساء.
�إنعدام حرية املر�أة.
نق�ص القدرات املالية.

 5على الرغم من دعوة العديد من الن�ساء للح�ضور� ،إال �أن �أحدا مل يح�ضر .ويف الوقت نف�سه ،فاق عدد الرجال احلا�ضرين ما كان متوقع ًا،
حيث �أخطر املزارعون بع�ضهم بع�ض ًا عن هذه املناق�شات.
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�سل�سلة القيمة
اخل�ضراوات
الورق ّية

الآثار

الأ�سباب
ال ّ
تدخل مبا�شر مع الو�سطاء.

الديون وتدهور الأو�ضاع املالية.

العجز عن احل�صول على القرو�ض.

االعتماد الكامل على �أحد �أفراد الأ�سرة الذكور.

ال متلك املر�أة عموم ًا �أر�ض
(با�ستثناء الأرامل).

نق�ص القدرات املالية لال�ستثمار يف
امل�شاريع وال�شركات.

املجتمع الأبوي.

تبقى املر�أة حم�صورة يف املنزل وتعمل
يف ال�ش�ؤون الداخلية.

متلك املر�أة م�س�ؤوليات منزلية.
غياب الفر�ص.
تع ّذر الو�صول �إىل الأ�سواق.

ُطلب من امل�شاركني التفكري ملي ًا يف دور املر�أة يف القطاعات الفرعية للبطاطا واخل�ضراوات الورقية( .اجلدول  ١٠و.)١١
اجلدول  .1٠حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر ل�سل�سلة قيمة البطاطا (مناق�شة جماعية مركزة )٢

نقاط القوة
ت�ضطلع املر�أة ب�أدوار وم�س�ؤوليات زراعية كبرية ومعرفة
ومهارات وا�سعة.
تتمتع الن�ساء باملهارات الالزمة لتعبئة املنتجات.
املر�أة فعالة وكف�ؤة يف عملها.

الفر�ص املتاحة

نقاط ال�ضعف
الإفتقار �إىل الدعم املايل.
عجز املر�أة عن بيع املنتجات ب�سبب عدم التفاعل مع
الو�سطاء/جتار التجزئة.
اعتماد املر�أة على �أفراد الأ�سرة (ومعظمهم من الرجال)
للتوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة.

املخاطر

جتليد البطاطا

ركود ال�سوق الزراعي ب�شكل عام.

(ال يبدو �أن املجموعة قادرة على حتديد الفر�ص يف
�سل�سلة القيمة هذه).

تُع ّد زراعة البطاطا حمفوفة باملخاطر ب�سبب تقلب الأ�سعار.
عدم قدرة املر�أة على ت�سويق وبيع املنتجات امل�صنعة.
غياب مرافق تخزين منا�سبة.

اليلحتلاو جئاتنلا
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اجلدول .١١حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر ل�سل�سلة قيمة اخل�ضراوات الورقية (مناق�شة جماعية مركزة )٢

نقاط القوة
ت�شارك املر�أة يف معظم الأن�شطة الزراعية املتعلقة
باخل�ضراوات الورقية.
املر�أة هي ركيزة الأ�سرة والزراعة.

نقاط ال�ضعف
ال ت�ستطيع املر�أة التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة الذكور.
املر�أة غري ن�شطة �أو م�ؤثرة �إجتماع ًيا.
ت�ؤثرال�ضغوط االجتماعية على عمل املر�أة.

تتمتع املر�أة بخربة وا�سعة يف �إنتاج وت�صنيع
اخل�ضراوات الورقية.

تعمل املر�أة ب�أجر يومي ولي�س ب�أجر بال�ساعة.

املر�أة ُمتع ّددة املهام.

عجز املر�أة عن احل�صول على قرو�ض.
قلة التنوع يف الإنتاج.
ب�شكل م�ستقل عن الرجل.
ال تعمل املر�أة ٍ
نق�ص املياه على مدار ال�سنة �أو نظم ال�ضخ الكافية.
م�ساحات �صغرية حت ّد من الإنتاج.
�سيطرة الو�سطاء على �أنواع وكميات املنتجات.

الفر�ص املتاحة

املخاطر

تعاونيات املر�أة و�إن�شاء م�شتل متلكه التعاونية.

الإفتقار �إىل مرافق الت�صنيع الغذائي والتخزين.

�إزالة جذوراخل�ضراوات الورقية وجتفيفها وتعبئتها.

الإفتقار �إىل الفكر التّعاوين وااللتزام.

�سلطات جاهزة.

يتحكم التجار والو�سطاء يف ال�سوق.
التناف�س مع املنتجات ال�سورية.
عجز املر�أة عن ت�سويق املنتج.

ُن�شري �إىل �أن جميع الردود الواردة يف اجلداول ذات �صلة ب�شجرة امل�شاكل وحتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر
التّي ذكرت تعود للم�شاركني يف جمموعة ّ
التكيز.
مالحظات عامة

• •�شعر العديد من امل�شاركني بخيبة �أمل �إزاء مو�ضوع املناق�شة حيث �أنهم تلقوا دعوة من املزارعني الآخرين ،و�أ�ساءوا
فهم الغر�ض من الدرا�سة وكان لديهم توقعات �أخرى.
• •�شعر فريق البحث بالي�أ�س واالحباط يف �أو�ساط املزارعني ،ﺧﺎ�ﺻﺔ ً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺘﻌﻠﻖ ا�ﻷﻣﺮ ﺑاﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ،كما حلظ خالل
املناق�شات املركزة مع املجموعة الأوىل .تراوحت التعليقات واملالحظات بني االدعاء ب�أن م�شاركة املر�أة كبرية يف هذا
القطاع ،وبالتايل ما من حاجة �إىل حتديد الفر�ص وبني الإ�شارة �إىل �أن مثل هذه الأن�شطة والتمارين غالب ًا ما تتم من
قبل منظمات وال ت�سفر عن نتائج ملمو�سة.
• •احتكر عدد قليل من امل�شاركني املناق�شة ،ورغم اجلهود التي ُبذلت لإ�شراك اجلميع ،فقد كان الأمر يف غاية ال�صعوبة
�إذ مل ي�سمح املزارعني �أ�صحاب ال�شخ�صيات الأقوى للآخرين بالتعبري عن �آرائهم .و�أظهر الفريق العامل يف البطاطا
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عدم موافقتهم فيما يتعلق بدور املر�أة يف �سل�سلة القيمة وب�أ�سباب نق�ص الر�ؤية واالعرتاف .بينما زعم العديد من
امل�شاركني �أن الن�ساء ي�ضطلعن بنف�س الن�شاطات التي ي�ضطلع بها الرجال على م�ستوى املزارع� ،إال �أن �آخرين عار�ضوا
ذلك وادعوا �أن اللبنانيات ال يعملن يف �سل�سلة القيمة هذه على الإطالق.
أهم التحديات التي يواجهها الرجال والن�ساء على ح ّد �سواء هي)١( :
• •كان هناك اتفاق عا ّم بني امل�شاركني على �أن � ّ
توفر واردات �أرخ�ص؛ (� )٢إهمال احلكومة؛ ( )٣حتكم الو�سطاء والتجار بال�سوق؛ و(� )٤إحتكار م�ؤمنو مواد الإنتاج.
المالحظات الميدانية

أ�سا�سيي وملء اال�ستبيانات
مبالحظات ع ّدة خالل الزيارات امليدانية واملقابالت مع املُ�ستطلعة �آرائهم ال
�أدىل الفريق
ّ
ٍ
وتي�سرياملناق�شات اجلماعية املركزة .ميكن تلخي�ص هذه املالحظات على ال ّنحو التايل:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• ّ
اﻟ�ﻀﻐﻮط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻤﻟﺮ�أة وا�ﻷ دوار اﺠﻟﻨ�ﺴﺎﻧﻴﺔ وا�ﺿﺤﺔ ﺑﻦﻴ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ .وعند �إجراء اال�ستبيانات ،كان
هناك �إحجام من ال ّن�ساء عن الإجابة عن الأ�سئلة ،وخا�ص ًة يف ح�ضور اجلريان �أو �أ�صحاب العمل .كما وطلب العديد
منهن عودة الفريق يف ح�ضور �أزواجهن.
•ي�سود ت� ّصور عام ب�أن املر�أة اللبنانية املتزوجة يجب �أن ت�صبح ربة منزل وال ت�شارك يف العمل امليداين .ويف احلاالت
عموما �إىل �أن ت�صبح ربة منزل
التي ال ت�ستطيع املر�أة فيها ترك العمل بالكامل ب�سبب القيود املالية ،فال تزال ت�سعى ً
متفرغة يف نهاية املطاف.
•هنالك �إ�ستياء جتاه املزارعات ال�سوريات من جانب املزارعات اللبنانيات� ،إذ انهن يقبلن العمل مقابل �أجور �أق ّل.
• ُيعترب توا�صل الن�ساء مع م�ؤ ّمني مواد الإنتاج والتجار/جتار اجلملة الذكور غري مقبول اجتماعي ًا ب�شكل عا ّم ،كما
وغال ًبا ما ُيف�ضل �أ�صحاب امل�صلحة ح�ضور ال ّرجل عند توقيع فاتورة �أو عقد .ومن بني الأ�سر املعي�شية التي ُتعيلها
الن�ساء ،من ال�شائع �أن ُت�سجل املر�أة �إ�سم �أحد �أفراد الأ�سرة الذكور عند �شراء �شتالت �أو مواد �إنتاج �أخرى ،رغم �أن
هذا النوع من الن�شاط نادر بني الن�ساء �أ�سا�س ًا.
• يعمل العمال الزراعيون ال�سوريون يف معظم ا لأحيان يف ظروف قا�سية وغري مالئمة ل�ساعات طويلة ومع القليل
من التعوي�ض.
•العمال الزراعيون الفل�سطينيون �أقل ظهور ًا يف عكار وال يعتربهم اللبنانيون مناف�سني لهم.
•عمل الأطفال �شائع وميكن مالحظته ب�سهولة عند زيارة املزارع/احلقول .تتقا�ضى الفتيات عام ًة �أجور ًا تق ّل عن �أجور
ال�شبان ،ما ُيعزى جزئي ًا �إىل اختالف املهام التي ي�ؤدينها .انتظرت جميع العائالت وقت ًا طوي ًال لإر�سال �أطفالها �إىل
املدر�سة ولكنها عجزت عن ذلك ب�سبب القيود املالية.
ب�شكل وا�ضح من الرجال.
•كانت معظم الن�ساء التي التقني بهنّ خالل التقييم �أمي ّات ،مبع ّدل �أعلى ٍ
•لوحظ خالل ملء الإ�ستبيانات �أنه مل تتوفر لدى العديد من الن�ساء �أي معلومات عن عملهن �أو دخل �أ�سرتهن ،كما
وتناق�ضت الإجابات يف بع�ض احلاالت .وغالب ًا ما طلنب من الفريق التوا�صل مع �أزواجهن ملزيد من التفا�صيل.

التحليل الجنساني

ُتعترب الفوارق اجلن�سانية ها ّمة يف النظم الزراعية ،وميكن مالحظتها يف ك ّل من �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات
الورقية يف عكارُ .ت ّدد الأدوار اجلن�سانية املُحددة ثقافي ًا تق�سيمات العمل وامل�س�ؤوليات والو�صول �إىل املوارد الإنتاجية
ب�شكل ملحوظ .ورغم �أن م�ساهمتها يف هذا القطاع تت�ساوى يف �أهميتها ،فتواجه املر�أة حتد ّيات �أكرب كما وال
والقيود
ٍ
ُيعرتف بدورها ر�سم ًيا .وكما ك�شفت اال�ستبيانات واملقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني واملناق�شات اجلماعية
املركزة بالإ�ضافة �إىل املالحظات امليدانية ،تتجلى هذه الفوارق اجلن�سانية يف العمل الذي ي�ضطلع به الن�ساء والرجال يف
اليلحتلاو جئاتنلا
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الغالب والذي ميثل جمتمع يتمحور حول الأدوار اجلن�سانية (اجلدول  .)١٢متيل املر�أة �إىل امل�شاركة يف �أن�شطة من قبيل
الزراعة ،و�إزالة الأع�شاب ال�ضارة ،واحل�صاد ،والت�صنيع ،يف حني ي�ضطلع الرجل بدور �صانع القرارات الأ�سا�سي ويتوا�صل
مع ُمق ّدمي مواد الإنتاج والتجار وجتار اجلملة وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني.
اجلدول .1٢التق�سيم اجلن�ساين للعمل

ال ّن�شاط

ال ّر جل

املر�أة

�صانع القرارات

�شراء مواد الإنتاج

X

ال ّرجل

تهيئة الأر�ض

X

ال ّرجل

�إ�ستخدام الآالت

X

ال ّرجل

X

كالهما

ا لت�سميد

X

ال ّرجل

ال ّري

X

ال ّرجل

X

ال ّرجل

X

ال ّرجل

X

ال ّرجل

الزراعة/البذر

�إزالة الأع�شاب
ال�ضارة/العناية

X

X

ر�ش مبيدات الآفات
احل�صاد

X

حت�ضري وتخزين
البذور/الدرنات

X

كالهما (املر�أة
ب�صورة رئي�سية
لال�ستهالك املنزيل)

ا لتّ�صنيع

X

كالهما

التّ�سويق

X

ال ّرجل

البيع

X

ال ّرجل

إتخاذ القرارات والوصول إلى  /الرقابة  /ملكية الموارد

ت ُقل فر�ص و�صول العامالت الزراعيات يف عكار �إىل املوارد والفر�ص مقارن ًة بالرجال .تتّ�سم العديد من الأ�صول ومواد
الإنتاج واخلدمات ،مبا يف ذلك الأر�ض والتعليم والتكنولوجيا من جملة �أمو ٍر �أخرى بالفجوات اجلن�سانية .وقد أ� ّدت الأعراف
االجتماعية والفقر والتهمي�ش �إىل الأدوار اجلن�سانية ودينام ّيكيات ال�سلطة التي ال تقت�صر �آثارها على �أداء املر�أة يف القطاع
فح�سب ،بل � ً
أي�ضا على القطاع ككلُ .ت�شارك املر�أة م�شارك ًة ملمو�س ًة يف الأن�شطة الزراعية ،ولكن �سيطرتها حمدودة على
العمل والوقت ،و�أجرها يق ّل عن �أجر الرجل وعاد ًة ما ت�ضطلع مب�س�ؤوليات منزلية تتعار�ض مع عملها� ،أي ينتهي بها املطاف
بالعمل ل�ساعات �أطول من �ساعات الرجل .وكما هو ُم ّبي يف اجلدول  ،١٢يتوىل ال ّرجل م�س�ؤولية اتخاذ القرارات ب�صرف
النظر ع ّمن هو امل�س�ؤول عن الن�شاط.
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رفاه المرأة

نذكر �أن نتائج الإ�ستبيان �أظهرت �أن  ٥٣يف املائة من الن�ساء غري را�ضيات على امل�ستوى املهني .وي�شري ذلك ،بالإ�ضافة �إىل
إحباط �شديد .ف�ض ًال
�أن الغالبية ال ترى �أي فر�صة للتح�سني� ،إىل �أن املر�أة تعي التحديات املاثلة يف حالتها وبالتايل ت�شعر ب� ٍ
عن ذلك ،ت�شعر غالبية الفل�سطينيات وال�سوريات �أنهنّ يواجهن التمييز.
ُت ّبي هذه النتائج �إفتقار عا ّم �إىل الرفاه .ومع ذلك ،ال ميكن �أن ُيعزى هذا الإفتقار �إىل القيود اجلن�سانية �إىل ح ّد كبري� ،إذ
تعاين املجتمعات املُ�ستهدفة من الفقر والتّهمي�ش � ً
أي�ضاُ .تعترب القيود اجلن�سانية عوامل مع ّززة ت�ؤ ّثر على رفاه املر�أة التي
تتع ّر�ض للتّهمي�ش يف جمتمع مه ّم�ش �أ�سا�س ًا.
القيود الجنسانية
الوصول إلى الموارد اإلنتاجية

تواجه الن�ساء العامالت يف �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورقية� ،أو يف القطاع الزراعي يف عكار ككل ،حتديات �أكرث
يخ�ص الو�صول �إىل املوارد الإنتاجية .وك�شف التقييم عن تفاوتات كبرية يف الو�صول �إىل املوارد
مما يواجهه الرجال فيما ّ
الإنتاجية ،ما ّ
يدل على ما يلي:
•

•

•

•

•

•الو�صول �إىل الأر�ض .ال متلك املر�أة عموم ًا �أر�ض ًا يف عكار ،با�ستثناء الأرملة التي غالب ًا ما ترثها عن زوجها .و ُتعترب
الأر�ض �إحدى العنا�صر ال ّرئي�سية للإنتاج يف القطاع الزراعي ،وتنه�ض ملكيتها ومتابعتها ونقلها بدور هام فيما يتعلق
باملعي�شة .تف�ضي الفجوات اجلن�سانية يف الو�صول �إىل الأرا�ضي �إىل تفاقم �أوجه عدم امل�ساواة وغالب ًا ما ُتدمي الفقر،
ما ي�ضع املر�أة يف و�ضع غري م�ؤات .ي�ؤدي �إنعدام �أمن حيازة الأرا�ضي �إىل انخفا�ض اال�ستثمارات التي تود املر�أة القيام
بها ،مما يق ّو�ض �إنتاجيتها .قد ي�ؤدي ال�شعور بامللكية واال�ستدامة �إىل زيادة م�ستوى االلتزام وامل�شاركة يف العمل
مما يعني �أن احلواجز
اليومي .وكما �إت�ضح من خالل اال�ستبيانُ ،ي�سمح للمر�أة قانو ًنا بامتالك الأر�ض ووراثتهاّ ،
الثقافية واالجتماعية ت�ؤدي يف معظم الأحيان �إىل عدم امل�ساواة هذه.
•الو�صول �إىل �أ�سواق املدخالت والنواجت والهياكل الأ�سا�سية .ال تتوا�صل معظم الن�ساء املُ�ستطلعة �آرائهن مع مقدمي
مواد الإنتاج وال يبعن منتجاتهن اخلا�صة ،ما يدل على �إعتماد املر�أة على �أفراد الأ�سرة الذكور عندما يتعلق الأمر
ب�شكل
ب�شراء البذور والأ�سمدة ومبيدات الآفات واملعدات والآالت ،وكذلك عند ت�سويق �أو بيع املنتجات .ويح ّد ذلك ٍ
كبري من قدرتها علىالإنتاج �أو ال�شراء �أو الت�صنيع �أو احلفاظ على املنتجات �أو التجارة ب�شكل م�ستق ّل عن الرجل.
•الو�صول �إىل التدريب واملعلومات .تتل ّقى املر�أة تدريب ًا �أقل مقارن ًة بالرجل ،كما وحت ّد قلة فر�ص تفاعلها من و�صولها
�إىل املعلومات .ووفق ًا للتقييم ،مل يتلقّ �سوى  ١٨يف املائة من الن�ساء التدريب مقابل  ٥٧يف املائة من الرجال الذين
�شملهم اال�ستبيان .ت�ؤثر هذه القيود �سلب ًا على قدرة املر�أة على زيادة الإنتاجية والتخفيف من املخاطر ومواجهة
ال�صدمات �أو التكيف مع التغيريات .وبالتايل ،متيل املر�أة �إىل اللجوء �إىل زوجها �أو �أفراد الأ�سرة الذكور الآخرين
للح�صول على معلومات غري مبا�شرة .وي�ضع ارتفاع معدالت الأمية املر�أة يف و�ضع غري م�ؤات عندما يتعلق الأمر
بالو�صول �إىل املعلومات.
•الو�صول �إىل اخلدمات املالية .مل ت ّدعي � ّأي من الن�ساء اللبنانيات املُ�ستطلعة �آرائهنّ �إمكان ّية و�صولهن �إىل اخلدمات
املالية .يعود ذلك �إىل غياب ال�ضمانات والقبول الإجتماعي ولي�س لعدم توفر القرو�ض .بالتايل ،ت�صبح املر�أة �أكرث
عر�ض ًة ل ّلجوء �إىل م�صادر بديلة للتمويل ،مما يزيد من خماطر الديون الدائمة .كما وثمة نق�ص يف خدمات دعم
تطوير الأعمال التي تت�سم ب�أهمية بالغة لدى تقدمي طلب للح�صول على قرو�ض.
•تدين م�ستوى التعليم :كما يتّ�ضح من نتائج التقييم ،تنخف�ض م�ستويات التعليم لدى ال ّن�ساء .قد ت�ؤدي االختالفات يف
التعليم بني الرجال والن�ساء �إىل اختالفات يف الإنتاجية .عالوة على ذلك ،ي�شغل عاد ًة الأفراد الأقل تعلي ًما الوظائف
اليلحتلاو جئاتنلا
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•

•

•
•

الأدنى �إحتياج ًا �إىل املهارات يف �سال�سل القيمة ،مما يعني �أن العامالت الزراعيات غالب ًا ما يجدن �أنف�سهن يف مركز
�ضعف ب�سبب اعتبارهن �أقل قدرة على �إجناز عمل ذو جودة عالية .ت�ؤدي م�ستويات التعليم املنخف�ضة �إىل عدم متكني
املر�أة وق�صرها على م�ستويات غري �إدارية يف �سل�سلة القيمة ،حيث �أن قدرتها على التوا�صل مع امل�شرتين واملوردين
ب�شكل �صحيح حمدودة .كما وغالب ًا ما ُتعترب الأمية عائق ًا ،خا�صة عند التعامل مع الفواتري وال�سجالت املحا�سبية
املتعلقة ب�أن�شطة املبيعات.
•العوامل والقواعد الثقافية واالجتماعية :تقف العديد من العوامل والقواعد الثقافية واالجتماعية عائق ًا �أمام
متكني املر�أة .على �سبيل املثالُ ،يعزى عدم متكن املر�أة من ت�سويق منتجاتها جزئي ًا �إىل �إعتبار ذهابها �إىل ال�سوق غري
مقبول ،كما وال تتوا�صل عموم ًا مع مقدمي مواد الإنتاج الذكور .حتول هذه القيود دون قدرتها على اغتنام الفر�ص
وتو�سيع نطاق �أدوارها ،وح�صرها يف م�ستويات الإنتاج/الت�صنيع من �سل�سلة القيمة .كما وحت ّد م�شاركتها املُ�ستمرة يف
الأعمال املنزلية من قدرتها على العمل.
•عدم االعرتاف بالعمل غري امل�أجورُ :يعترب عمل املر�أة عاد ًة� ،سواء الزراعي �أو املنزيل ،جز ًءا من واجباتها الأ�سرية،
وبالتايل ال ُيدفع مقابله � ّأي �أجر .يجعل ذلك عمل املر�أة �أقل قيمة و�أقل و�ضوح ًا ،حتى و�إن كانت تعمل بنف�س القدر من
الوقت مثل الرجل .وكما لوحظ خالل املناق�شات اجلماعية املركزة ،مل ُي�شر �أي من الرجال �إىل املر�أة بو�صفها مزارعة
بل اعتربوا عملها جز ًءا من واجباتها الأ�سرية.
•غياب التعاونيات واجلمعيات :ي�ضع غياب التعاونيات واجلمعيات الن�سائية املر�أة يف و�ضع غري م�ؤات .غالب ًا ما يحد
العمل على امل�ستوى الفردي من �إمكانية حت�سني الإنتاج/الت�صنيع والو�صول �إىل خمتلف القنوات الت�سويقية.
•تدين الأجور :كما لوحظ يف الدرا�سة املكتبية وكما �أكدت اال�ستبيانات واملقابالت مع املُ�ستطلعة �آراهم الأ�سا�سيني،
تتقا�ضى املر�أة �أجر ًا يقل عن �أجر الرجل مقابل العمل نف�سه� .أما الفل�سطينيات وال�سوريات فيتقا�ضني حتى �أقل من
اللبنانييات .وميكن �أن ت�ؤدي خمتلف �آليات التك ّيف ،مثل العمل ل�ساعات �أطول� ،إىل احلمل الزائد والإرهاق.

عواقب القيود الجنسانية

ت�ؤدي خمتلف القيود اجلن�سانية التي ت�ؤثر على املر�أة يف �سل�سلتي القيمة �إىل حلقة مفرغةُ ،يدام من خاللها الفقر وي�ستمر
عدم الإن�صاف .ميكن مالحظة النقاط الرئي�سية التالية:
•
•

•
•

•ترتتّب حمدود ّية الفر�ص املُتاحة للمر�أة على �إرتفاع م�ستويات �إعتمادها على الرجل ،وال �س ّيما على خماطر و�صعوبات
�أكرب خا�صة للمر�أة املعيلة للأ�سرة .يقت�صر عمل املر�أة على م�ستويات الإنتاج/الت�صنيع ،مما يعني �أن م�ساهماتها يف
�سال�سل القيمة والزراعة ككل ُمق ّيدة ب�شدة وحمدودة.
•ال ُتعترب املر�أة مزارعة بل عاملة (الر�سم  ٣٥و )٣٦بغ�ض النظر ع ّما �إذا كانت متار�س الأن�شطة نف�سها التي يزاولها
الرجل �أم ال .وت�ضطلع املر�أة بجزء كبري من العمل الزراعي بالإ�ضافة �إىل الأعمال املنزلية ،ولكن لي�س لديها �أي
�شجعة على العمل وبالتايل انخفا�ض الإنتاج .ويف�ضي
�سيطرة تذكر على عملها ،ما ي�ؤ ّدي �إىل احل ّد من احلوافز املُ ّ
فقدان القدرة على زيادة الإنتاج �إىل انخفا�ض الدخل والأمن الغذائي.
• ُتتاح للمر�أة فر�ص �أق ّل ب�سب تعدد القيود اجلن�سانية ،مثل قيود التنقل وانخفا�ض م�ستويات التعليم .ي�ؤثر ذلك �سلب ًا
على الإنتاج ويح ّد من متكني املر�أة اقت�صاد ًيا.
•ال ُيتيح الإفتقار �إىل ملكية الأر�ض والعجز عن اال�ستئجار ح�صول املر�أة على االئتمان �أو القيام ب�أن�شطة م�ستقلة ،ما
يزيد من تقييد متكينها �إقت�صادي ًا وا�ستقالليتها.
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الر�سم  .٣٥امر�أة تعمل يف م�شتل حملي

اليلحتلاو جئاتنلا
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الر�سم  .٣٦امر�أة تعمل يف حقل خ�ضراوات ورقية
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تحديد الفرص

مت حتديد العديد من الفر�ص لتطوير �سل�سلة القيمة ومتكني املر�أة و ُتعر�ض يف اجلدول .١٣
اجلدول  .1٣الفر�ص املتاحة للمر�أة

فر�ص تطوير �سال�سل القيمة
الفر�ص املتاحة

التربير

اخل�ضراوات الورقية املجففة

غالب ًا ما تبد�أ اخل�ضراوات
الورقية بفقدان جودتها
مبا�شرة بعد احل�صاد،
وتتلف ب�سهولة ،ويتب ّدل
مظهرها وتذبل .وهي
ُمع ّر�ضة للتلف ال�سريع،
وكذلك هي مو�سمية
مما يقلل من �إمكاناتها
ّ
الت�سويقية .ت�شارك
الن�ساء يف عكار بالفعل يف
�إزالة جذوع اخل�ضراوات
الورقية وجتفيفها وتعبئتها
وتو�سيمها ،لكن ميكن
تو�سيع هذه الفر�صة من
حيث الكمية والنوعية.

(ب�شكل رئي�سي
النعناع ،الزعرت،
الكزبرة ،وامللوخية)

احلوافز للتغيري/
�إتخاذ الإجراءات
� )١إعطاء قيمة
م�ضافة للمنتج.
 )٢متديد فرتة ال�صالحية
وال�سماح ببيع هذه
الأ�صناف على مدار ال�سنة.
 )٣املُ�ساهمة يف تقدمي حلول
للمنتجات الزائدة التي غالباً
ما يتم التخ ّل�ص منها.
 )٤خف�ض حجم ووزن
املنتجات ّ
الطازجة مما
ُي�س ّهل تخزينها ونقلها.
 )٥ميكن تكييف التقنيات
مع خمتلف القدرات
واحلاالت ،وترتاوح
بني التجفيف ال�شم�سي
املنخف�ض التكلفة
وا�ستخدام جمففات
للتحكم يف الرطوبة
والتلوث اخلارجي.
 )٦ت�شمل قنوات الت�سويق
املُحتملة املتاجر املحلية
واملطاعم والفنادق.
� )٧إمكانية توليد دخل
للمر�أة دون العمل على
امل�ستوى امليداين.
 )٨منا�سبة لكل من
الأفراد واجلماعات.

العوامل التي تعوق
الفر�ص
 )١خطر العفن و�/أو تغري
اللون ب�سبب التجفيف
غري املالئم وكذلك �سوء
التغليف والتخزين،
مما يقلل من
الإمكانات الت�سويقية.
 )٢قد يف�ضي التجفيف
ال�شم�سي يف كثري من
الأحيان �إىل نتائج جيدة،
لكنه ينطوي � ً
أي�ضا على
خماطر عدة ،مبا يف
ذلك حما�صيل ذات
نوعية رديئة ب�سبب
التعر�ض للغبار والأمطار
والرياح واحل�شرات.
 )٣تتطلب معدات
تقدما
التجفيف الأكرث ً
اال�ستثمار املايل والبنية
التحتية املنا�سبة.
 )٤ال تتوا�صل املر�أة ب�شكل
عام مع �أ�صحاب امل�صلحة
يف �سل�سلة القيمة وال تُ� ّسوق
عاد ًة منتجاتها �أو تبيعها
ب�سبب عوامل ثقافية
واجتماعية معقدة.
 )٥عدم تو ّفر
مكان للت�صنيع.
 )٦غياب اجلماعات
الن�سائية/اجلمعيات/
التعاونيات.
 )7قيود التنقل.

صرفلا ديدحت
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فر�ص تطوير �سال�سل القيمة
الفر�ص املتاحة

التربير

خلطات جاهزة لل�سلطة،
ال�شوربات اجلاهزة وغريها
من الأغذية امل�صن ّعة
اجلاهزة للأكل.

يف كثري من الأحيان،
ُي ّ
ف�ضل امل�ستهلك «منتجات
الراحة» ،لأنها �أكرث عملية
و�سهلة اال�ستخدام .ميكن
�أن تبد�أ هذه الفر�صة
بخلطات ال�سلطة املو ّزعة
حمل ًيا ،وال�شوربات اجلاهزة
وغريها من الأغذية
املُ�ص ّنعة اجلاهزة للأكل،
ال�سلق التي
مثل لفائف ّ
تالئم متطلبات املنطقة.
و�إذا جنحت ،ميكن تو�سيع
نطاقها لي�شمل حمالت
ال�سوبر ماركت واملطاعم يف
جميع �أنحاء لبنان .و�أخري ًا،
ميكن �إ�ضافة �أ�صناف
جديدة وتو�سيع �إنتاج
اخل�ضراوات املنا�سبة.

احلوافز للتغيري/
�إتخاذ الإجراءات
 )١تنتج �سل�سلة قيمة
اخل�ضراوات الورقية يف
عكار جمموعة وا�سعة
من اخل�ضراوات املتنوعة
املنا�سبة خللطات
ال�سلطة اجلاهزة.
 )٢هذه الفر�صة منخف�ضة
التكلفة ن�سبي ًا للن�ساء.
 )٣ت�شمل قنوات الت�سويق
املُحتملة املتاجر املحلية
واملطاعم والفنادق.
 )٤ميكن �أن تو ّلد الدخل
للمر�أة دون العمل على
امل�ستوى امليداين.
 )٥منا�سبة لك ّل من
الأفراد واجلماعات.

العوامل التي تعوق
الفر�ص
 )١خطر اجلودة الرديئة �أو
عدم مالئمة املظهر؛ التغليف
غري املالئم؛ و�إنخفا�ض
م�ستويات النظافة.
 )٢خماطر قنوات
الت�سويق املحدودة.
 )٣ال تتوا�صل املر�أة ب�شكل
عام مع �أ�صحاب امل�صلحة
يف �سل�سلة القيمة وال
ت� ّسوق عاد ًة منتجاتها �أو
تبيعها ب�سبب عوامل ثقافية
واجتماعية معقدة.
 )٤غياب مكان للت�صنيع.
 )٥غياب اجلماعات
الن�سائية/اجلمعيات/
التعاونيات.

ُ )٦ت ّكن احل�صول على
عالمة مميزة�/شهادة
والتو�سع جغرافي ًا.
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فر�ص تطوير �سال�سل القيمة
التربير

احلوافز للتغيري/
�إتخاذ الإجراءات

العوامل التي تعوق
الفر�ص

الفر�ص املتاحة
اخل�ضراوات املجلدة

قد ي�شكل تقطيع وجتليد
وتعبئة بع�ض اخل�ضراوات
الورقية خيا ًرا �صا ً
حلا
يف حماولة �أخرى لزيادة
العمر التخزيني و�إ�ضافة
قيمة �إىل منتج قابل للتلف
ب�سهولة .وحيث �أن ال�سبانخ
هي حم�صول �شائع جدا يف
منطقة عكار ،فيمكن �أن
ي�شكل م�شروع ًا منوذجيا
جتريبي ًا لهذه الفر�صة.

 )١متديد فرتة ال�صالحية
وال�سماح ببيع هذه
الأ�صناف على مدار ال�سنة.

 )١خماطر املنتجات ذات
اجلودة الرديئة.

البطاطا املجلدة

يتزايد الطلب على البطاطا
املقل ّية على امل�ستوى
الإقليمي والعاملي .ونظراً
مل�شاركة املر�أة يف �أن�شطة
ما بعد احل�صاد ،فيمكن
�أن تزيد هذه الفر�صة من
قيمة منتجاتها وتُو ّفر بدي ًال
للفائ�ض ،ال �س ّيما و�أنه
يتم التخل�ص من كميات
كبرية من البطاطا.

 )٢امل�ساهمة يف تقدمي
حلول للمنتجات الزائدة
التي غالب ًا ما يتم
التخل�ص منها.
 )٣خربة الن�ساء
الزراعيات يف التعامل مع
هذه الأنواع من املحا�صيل.
� )٤إمكانية توليد دخل
للمر�أة دون العمل على
امل�ستوى امليداين.
� )٥إمكان ّية احل�صول على
عالمة مميزة�/شهادة
والتو�سع جغرافي ًا.
� )١إ�شراك املر�أة يف �أن�شطة
ما بعد ح�صاد البطاطا.
 )٢توفري بدي ًال للبطاطا
غري املُباعة ،والتي يتم
التخل�ص منها عادة.
� )٣إمكانية توليد دخل
للمر�أة دون العمل على
امل�ستوى امليداين.
� )٤إمكانية التّو�سع يف
�أ�سواق عدة والتوزيع
على حمالت ال�سوبر
ماركت الكبرية
واملتو�سطة واملطاعم/
املتاجر ال�صغرية.

 )٢غياب التخزين البارد
واملعدات الالزمة للتجليد
قبل التوزيع.
 )٣معدات عالية
التكلفة ن�سبيا ونق�ص
يف امل�صادر املالية.
 )٤غياب اجلماعات
ال ّن�سائية/اجلمعيات/
التعاونيات.
 )٥نق�ص اخلربة/
املهارات بني الن�ساء.

 )١غياب التخزين البارد
واملعدات الالزمة للتجليد
قبل التوزيع.
 )٢معدات عالية التكلفة
ن�سبي ًا ونق�ص يف
امل�صادر املالية.
 )٣غياب اجلماعات
الن�سائية/اجلمعيات/
التعاونيات.
 )٤االفتقار �إىل درا�سة
�سوق لتقييم مدى مالءمة
هذه الفر�صة و�إمكاناتها.

صرفلا ديدحت
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فر�ص تطوير �سال�سل القيمة
الفر�ص املتاحة

التربير

رقائق البطاطا

على الرغم من �إنتاج
رقائق البطاطا بالفعل يف
منطقة عكار� ،إال �أن هناك
�إمكانية للتو�سع .ميكن لهذه
الفر�صة ،من خالل م�شروع
جمتمعي �أو جماعي� ،أن
تربط الن�ساء مبنتجات
رقائق البطاطا و�/أو
حمالت ال�سوبر ماركت
واملتاجر .ف�ض ًال عن ذلك،
ميكن �إنتاج رقائق البطاطا
الطبيعية على الرغم من
�أنه �سيتعني �إجراء درا�سة
للطلب يف ال�سوق
ودرا�سة جدوى.

حت�سني �إجراءات
ما بعد احل�صاد
ح�سنة
للمنتجات املُ ّ

نظر ًا مل�شاركة املر�أة على
نطاق وا�سع يف ما بعد
ح�صاد البطاطا ،فيمكن
�أن ي�سهم بناء القدرات
واخلدمات الإر�شادية يف
حت�سني الإجراءات وت�ؤدي
يف النهاية �إىل بطاطا عالية
اجلودة� .ستتم معاجلة
كافة �إجراءات ما بعد
احل�صاد ،من التجهيز
�إىل التخزين و� ً
صوال �إىل
التعبئة والنقل والت�سويق.
و�سي�ؤدي ذلك �إىل تو�سيع
�إمكانات الت�سويق وزيادة
الدخل .ويف نهاية املطاف،
قد تتيح زيادة القدرات
ح�صول املر�أة على �أدوار
ا�شرافية يف �أن�شطة
ما بعد احل�صاد.

احلوافز للتغيري/
�إتخاذ الإجراءات
 )١يوفر بديال للبطاطا
التي ال ت�ستويف املعايري
وذات الإمكانيات
الت�سويقية املنخف�ضة.
 )٢خيار ا�ستخدام البطاطا
غري املرغوب فيها/التي ال
ت�ستويف املعايري.
� )٣إمكانية م�شاركة املر�أة
يف كل من الإنتاج (من
خالل �إدخال/تو�سيع
نطاق الأ�صناف
املنا�سبة) والت�صنيع.
� )٤إمكانية �إن�شاء عالمة
جتارية جديدة من خالل
م�شروع جمتمعي
�أو جماعي.
 )١تتمتع املر�أة باملهارات
الأ�سا�سية واملعرفة
للبناء عليها.
 )٢ت�شارك املر�أة ب�شكل
كبري يف هذا النوع
من الأن�شطة.
 )٣ميكن �أن ي�ؤدي ن�شاط
ما بعد احل�صاد الكفوء �إىل
خف�ض التكاليف و�إىل زيادة
قدرة املنتجات التناف�سية.
 )٤ت�شكيل منوذج ًا ُيحتذى
به يف جميع �أنحاء لبنان.
 )٥امل�ساهمة يف زيادة
االعرتاف بدور املر�أة
بني �أ�صحاب امل�صلحة
يف �سل�سلة القيمة
ويف جمتمعاتها.

العوامل التي تعوق
الفر�ص
 )١عدم تو ّفر مكان
للتجهيز �أو معدات.
 )٢الإفتقار �إىل املوارد
املالية ل�شراء املعدات.
 )٣غياب اجلماعات
الن�سائية/اجلمعيات/
التعاونيات.
 )٤خطر انخفا�ض جودة
املنتجات التي ال ميكن
بيعها �سوى حمل ًيا.
 )٥تكاليف �أ ّولية عالية
ن�سبي ًا للت�سويق/
العالمة التجارية.

 )١خطر تغ ّيب الن�ساء عن
التدريب ب�سبب عوامل
عدة ،مبا يف ذلك العوامل
الثقافية واالجتماعية
والواجبات املنزلية.
 )٢غياب الدوافع/
الإ�ستجابة ب�سبب الإحجام
العا ّم عن حت�سني وزيادة
�إنتاج البطاطا بني الن�ساء
والرجال على ح ّد �سواء.
 )٣غياب اجلماعات
الن�سائية/اجلمعيات/
التعاونيات.
 )٤انخفا�ض م�ستويات
التعليم وارتفاع م�ستويات
الأمية بني الن�ساء،
والتدخل يف �أن�شطة بناء
القدرات واحل ّد من
اخلدمات الإر�شادية.
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فر�ص تطوير �سال�سل القيمة
الفر�ص املتاحة

التربير

احلوافز للتغيري/
�إتخاذ الإجراءات

العوامل التي تعوق
الفر�ص

التطوير من خالل حت�سني
التعبئة والتغليف
والعالمات التجارية

ُيكن حت�سني وتو�سيع نطاق
م�شاركة املر�أة يف �سل�سلة
قيمة البطاطا من خالل
حت�سني التعبئة والتغليف
والعالمات التجارية .وكما
هو مالحظ ،فال ي�ضطلع
الرجال عاد ًة بهذا النوع
من الن�شاط .والأمثل �أن
يتحقق هذه النوع من
التطوير من خالل
�إن�شاء تعاونية.

 )١توافر املهارات الأ�سا�سية
الالزمة وتو�سيع نطاقها من
خالل بناء القدرات.

 )١قد ت�ؤثرالقيمة ُال�ضافة
على املدى املتو�سط/
الطويل ملثل هذه الأن�شطة
على م�ستويات التحفيز
لتو�سيع هذه الفر�صة.

الإنتاج/التّ�صنيع اجلماعي

متلك اجلمعيات/
التعاونيات الن�سائية
القدرة على تو�سيع الإنتاج
والو�صول �إىل �أ�سواق
جديدة وتعري�ض املر�أة �إىل
املجال العام .كما و ُيتيح لها
العمل اجلماعي الت�أثري يف
�صنع القرارات واحل�صول
على �أ�سعار �أف�ضل ،حيث �أن
املجموعات الر�سمية ب�شكل
عام �أكرث قابلية لالعرتاف
بها والتعامل معها.
ميكن توطيد وتعزيز
العمل التعاوين من خالل
روابط مع امل�ؤ�س�سات
االجتماعية التي تركز
على املنتجات الت�سويقية.

� )٢إمكانية التو�سع �إىل
�أ�سواق جديدة وزيادة
�إمكانية الت�صدير يف
نهاية املطاف.

 )٢نق�ص املوارد املالية.

 )٣من امل�سلم به عموم ًا �أن
املر�أة �أكرث مالءمة لهذا النوع
من الأن�شطة من الرجال.
 )١مت ّكن املر�أة من ت�سويق/
بيع منتجاتها.
 )٢زيادة الإيرادات من
خالل العمل اجلماعي
وتق�سيم املهام.
 )٣ي�ضيف البيع حتت ا�سم
جمموعة/تعاونية قيمة �إىل
املنتجات ،خا�صة �إذا مت
و�ضع عالمة جتار ّية.
 )٤بناء املهارات القيادية/
الإدارية للمر�أة ومتكينها
يف جمتمعها.
 )٥ميكن للمنظمات غري
احلكومية املتخ�ص�صة
تقدمي الدعم فيما يتعلق
بت�شكيل وت�شغيل التعاونيات
وخلق �آليات التمكني.
 )٦ميكن �أن تع ّر�ض املر�أة
�إىل خمتلف م�ستويات
�سل�سلة القيمة وعدد من
�أ�صحاب امل�صلحة.

 )١احلواجز الثقافية
االجتماعية التي قد
حتول دون م�شاركة
املر�أة و�/أو توا�صلها
مع �أ�صحاب امل�صلحة.
� )٢أدى ف�شل العديد من
التعاونيات يف املنطقة �إىل
ظهور ت�صورات �سلبية
ب�ش�أن العمل اجلماعي
بني املزارعني .ال تتوفر
�سوابق ناجحة للبناء عليها
�أو ا�ستخدامها كمثال يف
�سال�سل قيمة اخل�ضراوات
الورقية والبطاطا.
 )٣االفتقار �إىل اخلربة يف
الإدارة وقلة
املهارات القيادية.
 )٤االفتقار �إىل املوارد املالية
الالزمة ملوا�صلة �أن�شطة
التعاونيات/اجلمعيات.

 )٧ميكن التعلم من
التعاونيات ال�سابقة يف
املنطقة والإ�ستفادة منها،
حتى لو كانت مرتبطة
ب�سال�سل قيمة خمتلفة.

صرفلا ديدحت
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فر�ص تطوير �سال�سل القيمة
التربير

احلوافز للتغيري/
�إتخاذ الإجراءات

العوامل التي تعوق
الفر�ص

الفر�ص املتاحة
�إن�شاء �أماكن عمل

ُيتيح تو ّفر �أماكن �آمنة
ومقبولة اجتماعي ًا للإنتاج/
الت�صنيع للمر�أة حت�سني
جودة منتجاتها والو�صول
�إىل املواقع املركزية حيث
ميكن لها تبادل املعرفة
وتو�سيع ن�شاطاتها .قد
تكون هذه الأماكن �صغرية
احلجم يف بادئ الأمر
وحتت �إدارة جمموعات
حملية/منظمات
غري حكومية.

 )١توفر �إمكانية �إنتاج
منتجات عالية اجلودة مع
االمتثال ملعايري النظافة
وال�سالمة الغذائية.

 )١قد ال ت�سمح احلواجز
الثقافية/االجتماعية
للن�ساء بالعمل بعيدً ا عن
منازلهن/حقولهن.

 )٢توفر �أماكن حيث ميكن
للن�ساء العمل بعيدً ا عن كل
من منازلهنّ واحلقول وحيث
ي�شعرن بامللكية وال�سالمة.

 )٢الإفتقار �إىل املوارد
املالية الالزمة لإن�شاء مواقع
للعمل واحلفاظ عليها.

�إ�شراك املر�أة يف ت�أميــن
مواد/مدخالت الإنتــاج

توظف العديد من امل�شاتل
املحلية غالبية الن�ساء
�ضمن فرق عملها،
وت�شركهنّ يف جميع
الأن�شطة تقريب ًا .ومع
ذلك ،ف�إن هذه امل�شاتل
يديرها وميلكها رجال
فقط .ينطوي �إن�شاء م�شتل
تديره �إمر�أة على ا�شراكها
يف ت�أميــن مواد/مدخالت
الإنتــاج ومتكينها يف
جمتمعها املحلي.

 )١تتمتع الن�ساء باملهارات
الأ�سا�سية واملعرفة
للبناء عليها.

 )١غياب اجلماعات
الن�سائية/اجلمعيات/
التعاونيات.

 )٢تتيح امل�شاتل التي تديرها
الن�ساء م�شاركة املر�أة يف
م�ستوى �آخر من �سل�سلة
القيمة والتوا�صل مع املزيد
من �أ�صحاب امل�صلحة.

 )٢املناف�سة مع
امل�شاتل القائمة.

 )٣ميكن ربط
هذه الفر�صة ب�إن�شاء
التعاونيات/اجلمعيات.

 )٣احلواجز االجتماعية
والثقافية ،لأن هذا النوع
من الن�شاط قد ال يعترب
مقبوال للمر�أة.
 )٤احلاجة �إىل طرف
خارجي لدعم �إن�شاء و�إدارة
م�شاتل متو�سطة/
طويلة الأجل.
 )٥غياب م�شاركة املر�أة يف
خمتلف م�ستويات
�سل�سلة القيمة.
 )٦احلاجة �إىل �إذكاء
الوعي تدريجي ًا و�إىل
م�شاريع منوذجية جتريبية
قبل التنفيذ.
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فر�ص تطوير �سال�سل القيمة
الفر�ص املتاحة

التربير

احلوافز للتغيري/
�إتخاذ الإجراءات

العوامل التي تعوق
الفر�ص

متكني املر�أة املعيلة للأ�سرة

ينبغي ايالء الأولوية للمر�أة
التي ترت�أ�س اعالة الأ�سرة
لأنها عادة ًما تكون �أكرث
�ضعف ًا ،و�أي�ض ًا لأن املر�أة
تتوىل الريادة يف �صنع
القرارات اخلا�صة بامل�سائل
املتعلقة بالعمل يف غياب
الرجل .وبالتايل ،يلزم
�إ�ستك�شاف فر�ص التقرب من
هذه الن�ساء .ميكن �أن ترتاوح
املبادرات من بناء القدرات
�إىل �شراء معدات �صغرية
لتو�سيع/حت�سني الإنتاج.

� )١إمكانية اال�ضطالع
ب�أن�شطة ميكن �أن تكون
مبثابة �أمثلة لأع�ضاء
املجتمع الآخرين ،مما
ي�ؤدي يف النهاية �إىل
�إ�شراك املزيد من الن�ساء
وح�صولهنّ على
القبول االجتماعي.

 )١حتى املر�أة املعيلة
للأ�سرة غالبا ما تكون حتت
م�س�ؤولية �أحد �أفراد
الأ�سرة الذكور.

 )٢القدرة على احل ّد من
مواطن �ضعف الن�ساء
اللواتي ُيعلن الأ�سر املعي�شية.
 )٣يتيح غياب الرجل
املهيمن يف الأ�سرة للمر�أة
باتخاذ املزيد من
املبادرات والقرارات.

 )٢املر�أة التي ترت�أ�س اعالة
الأ�سرة �ضعيفة ب�شكل عام
ولذلك يجب تقييم م�سائل
احلماية املختلفة لهذه
الأن�شطة بعناية.
 )٣احلاجة �إىل التغيري
ال�سلوكي والذي ال ميكن
اكت�سابه �سوى من خالل
�إذكاء الوعي.

صرفلا ديدحت
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ال ّتوصيات

يف �ضوء نتائج هذا التقييم وتو�صيات منظمة العمل الدولية ب�ش�أن �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورقية يف عكار،
ُق ّدمت التو�صيات التالية لتمكني العامالت الزراعيات وتو�سيع نطاق الفر�ص املتاحة لهنّ .
التوصية  :١إقامة و/أو تعزيز التعاونيات/الجمعيات

قد ُي�ساهم العمل اجلماعي يف دعم م�شاركة املر�أة يف �إتخاذ القرارات والتخطيط على م�ستوى املجتمع ،مبا يط ّور مهاراتها
اخلا�صة
إح�سا�سا بال�سالمة واالنتماء� .إال �أنه ال ميكن حتقيق ذلك �سوى عقب تكثيف بناء القدرات
ّ
القيادية ومينحها � ً
ب�إقامة و�إدارة التعاونيات/اجلمعيات ،وكذلك مهام و�أنظمة هذا العمل اجلماعي ال ّر�سمي .يجب �أن تراعي هذه الأنواع من
املبادرات العوائق االجتماعية التي حتول دون م�شاركة املر�أة ،وتبحث عن و�سائل مقبولة ثقافي ًا للتغلب عليها .وميكن �إقامة
تعاونيات/جمعيات منوذجية جتريبية �صغرية ،بدعم كبري من املنظمات وامل�ؤ�س�سات ( ُتف�ضل املنظمات غري احلكومية
املحلية) لتكون مبثابة مثال ُيحتذى به .وبالتايل ،ميكن �أن ت�شارك هذه التعاونيات الر�سمية يف �إدارة امل�شاتل ،و�أماكن
التخزين ،و�أماكن العمل .كما وميكن �إقامة روابط مع امل�ؤ�س�سات االجتماعية امل�س�ؤولة عن ت�سويق املنتجات.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أهمية عدم ا�ستبعاد الرجال من هذه الأن�شطة ل�ضمان القبول وتعزيز مفهوم الإن�صاف اجلن�ساين
والتعاون بني الن�ساء والرجال.
التوصية  :٢تعزيز ودعم التصنيع

نظر ًا ملزايا ت�صنيع اخل�ضراوات ومدى مالءمة ومنا�سبة هذا الن�شاط للن�ساء من كافة اجلن�سيات يف منطقة عكار ،يجب
درا�ستي �سوق وجدوى لتحديد القنوات املُحتملة
و�سيتعي �إجراء
اتخاذ �إجراءات لدعم وت�شجيع تنفيذه وتو�سيع نطاقه.
ّ
ّ
وللبت يف الكميات القابلة للت�سويق وحتديد الأ�صناف ب�أكرب قدر ممكن .لكنه ونظر ًا للقيود
والطلب ومتطلبات التغليف
ّ
واملخاطر االقت�صادية واالجتماعية ،ف�ض ًال عن العوائق التي تواجهها العامالت يف القطاع ال ّزراعي يف عكار والتي حت ّد من
قدراتهنّ على التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين والو�صول �إىل ال�سوق ،فيو�صى ب�شدة ُم�شاركة وكالة خارجية/منظمة
خارجية يف �إطالق هذا الن�شاط و�إدارته م�ؤقتًا.
ونظر ًا لغياب �أماكن الت�صنيع ،ال �س ّيما تلك اخلا�صة بالبطاطا ،ميكن ربط هذه التو�صية ب�إن�شاء تعاونيات/جمعيات/
جمموعات ،ميكن من خاللها �إن�شاء �أماكن للت�صنيع ،ويف احلاالت املثلى� ،إن�شاء مطابخ م�شرتكة .ومن �ش�أن التدخالت
يتعي ا�ستكمال هذه
املُفيدة الأخرى توفري مرافق للتخزين و�أماكن عمل غري ر�سم ّية بجوار املزارع .وعالوة على ذلكّ ،
املبادرات بتوفري مواد ومعدات للت�صنيع ،مثل معدات التجفيف والتجليد املُتقدمة ،ف�ض ًال عن التدريب على التقنيات
املُبتكرة وا�ستخدام املعدات .و�ستت�ضمن موا�صلة بناء القدرات الإدارة ،والعالمات التجارية ،والت�سويق ،ف�ض ًال عن جوانب
الأن�شطة التجارية املالية.
هم �أن جناح هذه املبادرات يف تكوين جمموعات ن�سائية من خمتلف اجلن�سيات قد ُي�ساهم �أي�ض ًا يف بناء ال�سالم
واملُ ّ
والتما�سك االجتماعي  -وهو �أمر �ضروري للمجتمعات والتنمية ال�صحية.
صممة خصيصًا للعامالت الزراعيات
التوصية  :٣برامج تدريبية وإرشادية ُم ّ

ُتعترب الربامج التدريبية والإر�شادية املُ�ص ّممة خ�صي�ص ًا للن�ساء بنا ًء على احتياجاتهنّ وفر�صهنّ �ضرورية لتح�سني وزيادة
الإنتاج ونواجت ما بعد احل�صاد وتعزيز الت�صنيع والتّو�سع يف قنوات ت�سويقية جديدة .على �سبيل املثال ،قد ت�ستفيد �سل�سلة
قيمة البطاطا من بناء القدرات يف الإنتاج والإدارة ومعاجلة ما بعد احل�صاد ،وتنظيم امل�شاريع ،و�إتخاذ القرارات،
ومهارات التي�سري والقيادة ،و�أ�سواق عوامل الإنتاج واملنتجات ،من جملة �أمو ٍر �أخرى .كما وميكن ت�صميمها خ�صي�ص ًا
ملبادرات ُم ّددة ،مثل �إن�شاء م�شاتل للخ�ضراوات الورقية و�/أو مطبخ ُم�شرتك.

تايص وّتلا

70

يجب ت�صميم هذه الربامج بطرق مقبولة ثقافي ًا بهدف توفري املعارف املنا�سبة والبيانات العملية .وكما ُذكر يف هذا
التقرير ،ميكن �إعداد برامج خ�صي�ص ًا لت�شجيع م�شاركة املر�أة .يتم �إختيار املكان بحيث يكفل ح�ضور املر�أة ف�ض ًال عن
الأن�شطة البديلة مثل �إي�صال امل�شورة �إىل منازل الن�ساء من خالل املدار�س امليدانية وامل�ست�شارات الزراعيات املتط ّوعات.
ويف الغالب ،تتالئم ّ
موظفات الإر�شاد الزراعي املُد ّربات مع �إحتياجات وتوقعات الن�ساء ،كما وميكن �أن تكنّ حا�سمات يف
بناء مهارات املر�أة التنظيمية والإدارية ،ف�ض ًال عن ثقتها بنف�سها .ميكن �أن ت�ضطلع املزارعات امل�ستقالت بدور القدوة
عند قيامهنّ بالإر�شاد الزراعي وحثّ املر�أة على �إتخاذ املبادرات على �أن ت�صبح �أكرث متكن ًا يف جمتمعها .وكما هو ُم ّبي يف
اجلدول  ،١٣قد ت�شكل املر�أة التي تعيل الأ�سرة نقطة �إنطالق منا�سبة ملثل هذه املبادرات.
التوصية  :٤زيادة فرص الحصول على التمويل

ُيعترباحل�صول على التمويل حتدي ًّا رئي�سي ًّا يواجه الع ّمال ال ّزراعيني يف عكار ،وخا�صة الن�ساء .نظر ًا حلاجة العديد من
الفر�ص املعرو�ضة يف هذا التقرير �إىل موارد مالية كبرية ،فتُعترب زيادة فر�ص احل�صول على التمويل �أ�سا�س ّية .ويتمثل �أحد
احلواجز الرئي�سية التي يواجهها �صغار املزارعني عند حماولة احل�صول على قرو�ض يف االفتقار �إىل املعلومات الكافية
التخاذ القرارات ال�سليمة وتعظيم املنافع .وبالتايل ،ي�ستلزم ت�سهيل احل�صول على التمويل ب�صورة �أولية توفري املعلومات
ال�ضرورية بطريقة ت�ضمن الفهم الكامل .كما وال ب ّد من توفري اخلدمات اال�ست�شارية ،لأن �أنظمة االئتمان تت�ضمن خيارات
متنوعة و ُمع ّقدة يف �أغلب الأحيان .و�سوف تدعم التدخالت ال�شاملة �أي�ض ًا امل�ستفيدين طوال هذه العملية.
نظرا اىل �أن وجود ال�ضمانات من �أحد العوائق ،ينبغي اال�ضطالع بتي�سري احل�صول على التمويل مبنتهى احلذر تفادي ًا
لتفاقم الديون والفقر .كما وال ب ّد من مراعاة العوائق االجتماعية والثقافية املتعلقة باحل�صول على قرو�ض ،وبخا�صة تلك
التي ت�ستهدف الن�ساء.
التوصية  :٥التقييمات والتحليالت اإلضافية

تكت�سي البحوث والتقييمات املتعلقة بالزراعة يف عكار ،ف�ض ًال عن حتليالت �سل�سلة القيمة املراعية لالعتبارات اجلن�سانية
مبا يف ذلك العنا�صر اجلن�سانية� ،أهمية فائقة يف ت�صميم الربامج وتنفيذها ،و�صنع ال�سيا�سات ،والتخطيط .يح ّد غياب
ف�صلة جن�ساني ًا ب�شكل كبري من قدرة املنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة الأخرى على ت�صميم التدخالت
البيانات املُ ّ
ذات ال�صلة .كما ُوتثل درا�سات ال�سوق عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف تقدمي التّو�صيات لتو�سيع نطاق القطاعات الفرعية الزراعية.
يلزم �إعتماد نهج ًا �شام ًال مع الأخذ يف االعتبار ق�صور القطاع الزراعي كك ّل ،ثم ا�ستهداف �سال�سل قيمة معينة وم�شاركة
املر�أة على وجه التحديد.
التوصية  :٦تصميم وتطوير المشاريع ذات األبعاد الجنسانية

ينبغي �أن تراعي امل�شاريع املُنفذة يف عكار البعد اجلن�ساين للزراعة ب�صورة �أف�ضل .كما ويجب على اجلهات الفاعلة املحلية
والدولية دمج التقييمات والتحليالت اجلن�سانية قبل ال�شروع باملبادرات ،و�إدراج امل�ؤ�شرات اجلن�سانية لكفالة املتابعة
ال�صحيحة والتمثيلية .كما وتتيح املرونة املتزايدة يف ت�صميم املبادرات وتخطيطها وتنفيذها زيادة م�شاركة املزارعني
ال�صغار ،ال �س ّيما الن�ساء ،وامل�ساهمة يف الأن�شطةُ .تعترب الأدوار وامل�س�ؤوليات املختلفة للمر�أة والرجل عوام ًال رئي�سية ت�ؤثر
على ت�صميم امل�شروع وتنفيذه ،ل�ضمان مواءمة الأن�شطة وتلبيتها لإحتياجات ك ّل منهما .ورغم �إعتبار تعميم مراعاة املنظور
اجلن�ساين �أمر ًا حا�سم ًا ،فال ب ّد من اقرتانه بتطوير م�شاريع متكينية للمر�أة ت�ستند �إىل التقييمات امليدانية والبيانات
املف�صلة جن�ساني ًا التي ال تتوفر حالي ًا .ويلزم تتبع التغريات يف الأدوار اجلن�سانية ،وتق�سيمات العمل والو�ضع العام
للإن�صاف اجلن�ساين يف املجتمعات على املدى البعيد ،والتي ال �سبيل لتحقيقها دون ا�ستخدام م�ؤ�شرات حمددة والتعاون
بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية .وبالإ�ضافة �إىل الو�صول �إىل املوارد الإنتاجية ،حتتاج املر�أة للت ّمكن من ا�ستخدام
املوارد والتّحكم بها ب�شكل م�ستقل وعلى قدم امل�ساواة مع الرجل .ال ُتوفر �سوى امل�شاريع ال�شاملة التدريب الالزم والذي
يتالءم مع �إحتياجات املر�أة .وهذا ينبغي �أن ي�شمل :الوعي اجلن�ساين يف �أو�ساط الن�ساء والرجال على ح ّد �سواء؛ الروابط
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مع الأ�سواق ومعلومات ال�سوق؛ مرافق دعم الإنتاج مثل اخلدمات اال�ست�شارية ،و�أماكن الت�صنيع ،ومرافق التخزين؛ ودعم
التعاونيات/اجلمعيات من �أجل زيادة املكانة واتخاذ القرارات.
تتزايد فر�ص الو�صول �إىل مراجع �أدلة تدمج الإعتبارات اجلن�سانية يف ت�صميم امل�شاريع وتنفيذها ،وكذلك يف حتليل
ومنهجيات عدة وتقييمها يف �سياقات و�أماكن متنوعة ميكن ا�ستخدامها وتكييفها
�سال�سل القيمة .كما ومت �إعتماد �أدوات
ٍ
من �أجل حت�سني التدخالت التي ت�ستهدف القطاع الزراعي ،وب�شكل �أكرث حتديد ًا ،العامالت الزراعيات يف عكار.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�شاريع التي يتم ت�صميمها وتنفيذها ب�شكل غري مالئم غالب ًا ما ت�ؤدي �إىل تفاقم الأحوال بد ًال
من حت�سينها .ولذلك ،يجب �أن ترتكز التدخالت على احلقائق و�إحتياجات امل�ستفيدين الفعليةُ .يفاقم �إ�ستبعاد البعد
اجلن�ساين من امل�شروع التفاوت اجلن�ساين ،وي�ؤدي �إىل عدم متكني املر�أة.
التوصيات العامة

•
•
•
•
•
•
•

•

•درا�سات ال�سوق واجلدوى �ضرورية قبل الإ�ستثمار يف الفر�ص بغية حتديد �أن�سب القنوات الت�سويقية و�أكرث املنتجات
مالئم ًة وتقليل خطر الف�شل.
• ُيعترب ا�ستهداف�/إ�شراك الرجال عن طريق اعتماد نهج اجتماعي عالئقي ي�ضع املر�أة يف حميطها االجتماعي الأو�سع
�أمر ًا حا�سم ًا ،حتى يف التدخالت املُ�ص ّممة لتمكني الن�ساء و�/أو املجموعات الفردية .و ً
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ي�ؤدي ا�ﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟرﺟﺎل ﻣن
اﻟﺗدﺧﻼت �إىل �إنخفا�ض القبول وقد ُي�سفر عن عواقب �سلبية ،ﻣﺛل زيادة العنف اﻟﻣﻧزيل ب�سبب متكني املر�أة و�إثبات ذاتها.
•ال ب ّد من �إ�ستك�شاف القنوات وال ُن ُهج اخلا�صة بالوعي اجلن�ساين واال�ستفادة منها ،حيث ال ميكن التغلب على املعايري
الثقافية واالجتماعية ال�سائدة التي ُتلي الأدوار اجلن�سانية وتخلق قيود جن�سانية وما مل تطر�أ تغيريات يف ال�سلوكيات،
ومن الناحية املثالية ،دون نقلة نوعية .يجب الو�صول �إىل كل من الرجال والن�ساء من خالل هذه الأن�شطة.
•ال ب ّد من املنا�صرة من �أجل الت�أثري على الإ�صالح على امل�ستوى الوطني من حيث الأنظمة والت�شريعات حلماية الن�ساء
من كافة اجلن�سيات و�ضمان تغيري طويل املدى وخلق بيئة من الأمان والدعم.
•يلزم تعزيز احلوار بني اجلهات الفاعلة العامة واخلا�صة واحلكومية وغري احلكومية ،و�إثارة اجلن�سانية كم�س�ألة
�أ�سا�سية فيما يتعلق بالزراعة يف عكار ولبنان ككل .قد ت�شكل منابر احلوار التّي ُت�شارك بها الن�ساء خطوة متو�سطة يف
حت�سني �سال�سل القيمة و�ضمان مراعاة اال�سرتاتيجيات الإمنائية للبعد اجلن�ساين للقطاع.
•يلزم متكني املر�أة من التوا�صل مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة عرب �سال�سل القيمة ،وهو ما ميكن حتقيقه من خالل
تدخالت عدة ،مبا يف ذلك �إقامة التعاونيات/اجلمعيات وكذلك متكينها �إقت�صادي ًا.
ٍ
•تدعو احلاجة �إىل موا�صلة الت ّعمق يف البحث والتحليل بحيث يعك�س جميع �أدوار وم�س�ؤوليات �أ�صحاب امل�صلحة فيما
يتعلق بتعزيز ودعم متكني املر�أة يف قطاع الزراعة .يجب حتديد �أ�صحاب امل�صلحة ه�ؤالء ،مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة
احلكومية ،واملنظمات غري احلكومية العاملة يف الزراعة ومتكني املر�أة وحقوقها ،واجلامعات ،وغريها .وبالتايل،
ينبغي حتديد �أدوارها احلالية واملُحتملة وم�ستويات ت�أثريها.
•يلزم معاجلة الق�ضايا اجلن�سانية يف عكار من خالل منظورها الأو�سع ،ويف �ضوء العوامل اخلارجية والداخلية و�آليات
التكيف التي تعتمدها املجتمعات يف مواجهة الفقر والإهمال والتهمي�شُ .يع ّزز الفقر والتفاوت اجلن�ساين بع�ضهما
بع�ض ًا ،وال ميكن الق�ضاء على �أي منهما دون الآخر ،كما ويف الوقت نف�سه ،ال ميكن �أن ُينتظر من املجتمعات �أن تنمى،
�أو ايالء الأولوية للإن�صاف اجلن�ساين يف مواجهة الفقر والن�ضال من �أجل البقاء .وبالتايل ،ال يبنغي ف�صل اجلن�سانية
عن العمل الإمنائي الذي يجب �أن ُيعالج جذور امل�شاكل ولي�س �أعرا�ضها.
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• •الن�ساء الفل�سطينيات وال�سوريات هنّ �أكرث �ضعف ًا من اللبنانييات ،حيث �أن و�ضعهنّ االجتماعي يجعلهنّ عر�ض ًة ل�ضرر
�أكرب .املر�أة ال�سورية على وجه اخل�صو�ص هي الآن يف و�ضع بالغ اله�شا�شة بعد �أن ف ّرت من منطقة النزاع و�إ�ستق ّرت يف
خا�ص لتكييف امل�شاريع مع احتياجاتها ،ومراعاة �شواغل حمايتها.
�أكرث املناطق فقر ًا يف لبنان .ويجب �إيالء اهتمام ّ
يتج�سد التزام وزارة الزراعة بتمكني العامالت الزراعيات ك�إ�سرتاتيجية ملمو�سة تو�ضح بالتف�صيل التدخالت
• •يجب �أن ّ
املُخططة و�/أو املُحتملةُ .يعترب �إ�شراك املنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة غري احلكومية الأخرى �ضروري ًا،
حيث ميكنها تنفيذ مثل هذه التدخالت يف امليدان.
• • ُي ّلخ�ص الر�سم البياين التايل (الر�سم  )٣٧جماالت التدخل املُقرتحة التي مت حتديدها من خالل هذا التقييم.
الر�سم  .٣٧ملخ�ص جماالت التدخل
πª©dG ºYOh ™«é°ûJ
»YÉª÷G

áFõéàdÉH ™«ÑdG
≥jƒ°ùàdG/
Ö∏¨àdG ‘ AÉ°ùædG ºYO
õLGƒ◊G ≈∏Y
Oƒ«≤dG πãe á«YÉªàL’G
π≤æàdG ≈∏Y á°VhôØŸG

¿Éª°†d ºYódG Ëó≤J
äÉeÓ©dGh IOƒ÷G
ájQÉéàdG

™«æ°üàq dG
øjõîàdG ≥aGôe ÒaƒJ
πª©∏d äÉMÉ°ùeh
äGhOC’Gh äGó©ŸGh

–¤EG ∫ƒ°UƒdG Ú°ù
∞««µJh äÉeƒ∏©ŸG
/ÖjQóàdG èeGôH
OÉ°TQE’G äÉeóNh

êÉàfE’G
™«°SƒJ ‘ AÉ°ùædG ºYO
øgQGhOCG ¥É£f
ø¡JÉ«dhDƒ°ùeh

ÚeCÉJ ‘ ICGôŸG ∑Gô°TEG
êÉàfE’G OGƒe

êÉàfE’G OGƒe ÚeCÉJ
IOÉjõd AÉ°ùædG ºYO
»eqó≤e ™e πYÉØàdG
êÉàfE’G OGƒe

المداخل الرئيسية وفقًا لنهج نظام السوق

يعر�ض ال ّر�سم  ٣٨نقاط املداخل الرئي�سية اجلديرة بالذكر وخمتلف وظائف دعم نظام ال�سوق لتخفيف القيود اجلن�سانية
وتطوير �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورقية يف عكار .ي�ؤكد هذا الر�سم على �أن معاجلة متكني املر�أة �إقت�صادي ًا
من خالل نهج نظام ال�سوق �سيزيد فر�ص و�صولها �إىل املوارد واخلدمات والأحكام القانونية ،مما ي�ؤدي �إىل املزيد من
الفر�ص للتقدم .ومن ناحية �أخرىُ ،يق ّدم متكني املر�أة �إقت�صادي ًا من خالل نظام ال�سوق قدرة �أكرب على اتخاذ القرارات
االقت�صاديةُ .يغطي ذلك م�سائل من قبيل ا�ستخدام الوقت والتنقل وقدرة اتخاذ القرارات .ت�شري القرارات االقت�صادية �إىل
القرارات املتعلقة بامل�ؤ�س�سة ،وكذلك القرارات التي ت�ؤثر على الأ�سرة (على �سبيل املثال ،كيفية �إنفاق الدخل).
ال ميكن افرتا�ض �أن امل�ساواة يف الو�صول �إىل الفر�ص االقت�صادية واالجتماعية قائمة .ت�شمل التدخالت التي ت�ساهم يف
متكني املر�أة اقت�صاد ًيا تلك التي ت�ستهدف الرجال والن�ساء ،وكذلك تلك التي ت�ستهدف الن�ساء حتديدً ا .فيمثل الهدف
الأ�سا�سي لهذه التدخالت حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص يف نظام ال�سوق ولي�س التعامل معها على �صعيد فردي من خالل م�شروع.
بفهم �أف�ضل للقيود
وبالتايل ،ينبغي �أن تتمتع وكاالت التنمية التي تعمل على معاجلة هذه اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية ٍ
املنهجية التي تواجه الن�ساء والرجال والإ�ستجابة على نح ٍو �أف�ضل وفق ًا لديناميكيات نظام ال�سوق.
ُيعترب دمج التّحليل اجلن�ساين يف حتليالت نظام ال�سوق �أمر ًا حيوي ًا لتعميم متكني املر�أة �إقت�صادي ًا� .سي�ؤدي ذلك يف نهاية
املطاف �إىل تغيري منهجي و ُم�ستدام ي�ؤثر على الكثريين .وينبغي �أن ينظر التحليل يف القواعد وتنفيذها ،مثل الت�شريعات،
�أو القواعد غري ال ّر�سمية حول ما هو مقبول ثقافي ًا ،مع مراعاة عوامل ال�سياق العام� .س ُيع ّزز ذلك من �إمكانية الت�أثري على
�أعداد �أكرب .وميكن حت�سني قدرة املر�أة على اال�ستفادة من الفر�ص االقت�صادية من خالل النظر يف التدخالت املتعلقة
بالقيود الرا�سخة يف �أدوارها داخل نظام ال�سوق وما بعده.
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ميكن �أن ت�أتي زيادة م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة مبنظورات و�أفكار جديدة .وقد تكون عملية االختيار �سواء للتنمية
االجتماعية �أو االقت�صادية املحلية معقدة و�صعبة .تختلف لدى �أ�صحاب امل�صلحة االهتمامات ،وال�سلطة واملنا�صب
(ال�سيا�سية) وم�ستويات املعرفة وادراك املفاهيم .وبالتايل ينبغي موا�صلة احلوار ل�ضمان ات�ساق وتكامل التدخالت
والقرارات الالزم اتخاذها.
املهم تقدمي درا�سة جدوى لأولئك الذين ي�ساهمون يف
وكما هو احلال بالن�سبة للتدخالت الأخرى يف نظام ال�سوق ،من ّ
متكني املر�أة �إقت�صادي ًا .قد حتتاج اجلهات الفاعلة يف ال�سوق �إىل حمف ّزات جيدة لتوظيف �أو تقدمي خدمات للمر�أة� ،أو
�شراء منتجاتها� ،أو تقدمي مواد/مدخالت الإنتاج لها .وكثري ًا ما ُينظر �إىل املر�أة على �أنها تتمتع ب�صفات و�أخالقيات العمل
ً
حمتمل كب ًريا وراء العديد من هذه احلوافز .و ُتعترب �إمكان ّية م�ساهمتها
املرغوبة ،وتكمن حقيقة �أنها ت�شكل بنف�سها �سو ًقا
يف حت�سني الإنتاجية وجودة املنتجات � -إذا حت�سنت مهاراتها �أو مواردها  -حافز ًا �إ�ضافي ًا.
الر�سم  .٣٨ر�سم تخطيطي لنظام ال�سوق من �أجل متكني املر�أة يف �سال�سل القيمة للبطاطا واخل�ضراوات الورقية
ºYódG ∞FÉXhh äÉeóÿG

Ióªà©e á«ÑjQóJ èeGôH
AÉ°ùæ∏d ájQÉ°ûà°SG äÉeóNh
QhO πãe πªY øcÉeCG AÉ°ûfEG
áÄÑ©àdGh πJÉ°ûŸGh áfÉ°†◊G
á÷É©ŸG äGóMhh
äÉª««≤Jh äÉ°SGQO AGôLEG
πNóàdG á«fÉµeEGh ,™°Sƒà∏d ¥ƒ°ùdG
–äÉeóÿG Ú°ù
AÉ°ùæ∏d áMÉàŸG á«YÉªàL’G
–äGQÉ¡e Ú°ù
≥jƒ°ùàdGh ™«æ°üàdG
ÒjÉ©e ≥«Ñ£Jh OÉªàYG
á«FGò¨dG áeÓ°ùdG
±ó¡à°ùJ IƒYO á∏ªM
Ú°ùëàd AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG
ºYódGh êÉeóf’G

á°Sƒª∏e á«eƒµM á«é«JGÎ°SG
á«YGQõdG äÉeÓ©dG Úµªàd

á«àëàdG á«æÑdG

»eó≤e
á«dÉŸG äÉeóÿG

äÉeƒ∏©e
¥ƒ°ùdG øY

äÉ«fhÉ©àdG

äÉeóN
á«YÉªàLG
á«FÉ¡ædG ¥Gƒ°S’G

äÉeóN
OÉ°TQ’G
≥jƒ°ùàdG

äÓNóŸG

êÉàfE’G

áª«≤dG á∏°ù∏°S

∫ƒ°UƒdG
¥ƒ°ù∏d

‡äÉ°SQÉ
êÉàf’G

ÒjÉ©e
AGò¨dG áeÓ°S

äÉ©jô°ûàdG

∫ƒ°UƒdG
πjƒªà∏d

»YƒdG
ÊÉ°ùæ÷G

Ú fG ƒ ≤ d G h ó Y G ƒ ≤ d G

êÉàf’G ¿CÉ°ûH ¢ü°üfl ÖjQóJ
äGQGô≤dG ™æ°Uh IQGOE’Gh
OÉ°ü◊G ó©H Ée äGAGôLEGh
äÉ«fhÉ©àdG õjõ©J hCG /h AÉ°ûfEG
™jQÉ°ûe ôjƒ£Jh º«ª°üJ
á«fÉ°ùæL OÉ©HCG äGP
ójQƒJ ‘ ICGôŸG ∑Gô°TEG
º¡jOQƒÃ É¡£HQh äÓNóŸG

ÒjÉ©ŸG
á«YÉªàL’G
á«aÉ≤ãdGh

á « ª « ¶ æ à dG

‘ á∏YÉØdG äÉ¡÷G ÚH QGƒ◊G
äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y ¥ƒ°ùdG

ال�صلة بكل من العمليات الداعمة واخلدماتية والقواعد والتدابري االجرائية
• • ُت ّثل املر ّبعات اخل�ضراء التدخالت ذات ّ
ونواة �سل�سلة القيمة.
ال�صفراء الإجراءات املطلوبة على جميع م�ستويات نظام ال�سوق وتلك املطلوبة ك�إجراء عام لدعم دور
• • ُتثل املر ّبعات ّ
املر�أة يف الزراعة.
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الخالصة

�سيتطلب ت�ضييق الفجوة اجلن�سانية يف قطاع الزراعة يف ع ّكار م�شاركة والتزام طائفة وا�سعة من �أ�صحاب امل�صلحة ،بدء ًا
بالقطاعني العام واخلا�ص و� ً
صوال �إىل املنظمات املحلية والدولية واجلهات املانحة .وال ب ّد من معاجلة الق�ضايا اجلن�سانية
من منظور �إجتماعي �أو�سع  -يف هذه احلالة يتّ�سم بالفقر والتهمي�ش .كما وال ميكن النظر �إىل �سال�سل القيمة والأ�سواق
كمجاالت حمايدة ،و�إمنا كهياكل ت�شكلها ديناميكيات ال�سلطة وعدم امل�ساواة.
وال ميكن �أن ت�ؤدي التدخالت �إىل تغيري حقيقي طويل الأمد �سوى من خالل منظو ٍر كلي بد ًال من التح�سينات الطفيفة .ينبغي
�أن يعي جميع �أع�ضاء املجتمع �أهمية متكني املر�أة ،ويف نهاية املطاف االن�صاف بني اجلن�سني ،لكي ت�صبح الفر�ص التي مت
حتديدها عملية ومفيدة .التغيري هو عملية طويلة ومتوا�صلة تبد�أ بتحديد الأ�سباب واحلواجز ،ف�ض ًال عن الظروف التي
املوجهة نحو الإنتاج و�إف�ساح املجال �أمام
حت ّد من �إمكانية الو�صول �إىل الفر�ص .ويتحتّم التخلي عن ال ُّنهج الفردية للتنمية ّ
التدخالت العالئقية املوجهة نحو الرفاه ،يف �ضوء الديناميكيات االجتماعية مبا يف ذلك اجلن�سانية ،والعوامل ال�سيا�سية
واالقت�صادية الأو�سع ذات الت�أثري املُجتمعي.

صالخلا
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•
•
•
•
•
•

• Ali, D.A., K. Deininger M. Goldsteinالت�أثريات البيئية واجلن�سانية لتنظيم حيازة الأرا�ضي يف �أفريقيا :دليل
جتريبي من رواندا .ورقة عمل رقم  ٥٧٦٥لبحوث ال�سيا�سة العامة للبنك الدويل .٢٠١٤ .متكني املر�أة و�سال�سل القيمة.
•احتاد م�ؤ�س�سات البحوث الزراعية يف ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا .٢٠١٢ .متكني املر�أة من �أجل حت�سني البحوث يف
التنمية الزراعية واالبتكار ونقل املعارف يف ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا (الأردن).
•عطاهلل وحلو .التقييم اجلن�ساين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/لبنان� .ص .٢٢ - ١٩
•كويف  .٢٠١٣ادماج التمكني االقت�صادي للمر�أة يف املبادئ التوجيهية ملمار�س تطوير �أنظمة ال�سوق.
•كورمان ،ل .٢٠٠٨ .ما هو النجاح يف عامل مرتابط؟ متكني املر�أة لتمكني الأر�ض� .شركة براي�س ووتر هاو�س كوبرز.
•حتليل وم�سح الأ�سواق يف حاالت الطوارئ  ) EMMA ( ٢٠١٣حتليل وم�سح الأ�سواق يف حاالت الطوارئ يف لبنان .متاح
على املوقعhttps://reliefweb.int/report/lebanon/emergency-market-mapping-and-analysis-emma- :
constructi on-labor-market-system-north-and

•
•
•
•
•
•
•

•الإ�سكوا  .٢٠٠١اجلن�سانية يف الزراعة وجتهيز املنتجات الزراعية يف لبنان .م�ؤ�س�سة  Fairtradeو,Divine Chocolate
و Equal Exchangeيف اململكة املتحدة  -متكني املزارعات يف �سال�سل القيمة الزراعية  -التقرير املزدوج ت�شرين
الأول�/أكتوبر .٢٠١٣
•منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة  .٢٠٠٦الزراعة واملفاو�ضات التجارية ونوع اجلن�س (روما).
•منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة  .٢٠١٠الأبعاد اجلن�سانية يف العمالة الزراعية والريفية :طرق خمتلفة
للخروج من حلقة الفقر.
•منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة  .٢٠١٤خطة عمل لبنان ل�سبل ك�سب العي�ش القادرة على ال�صمود :الإ�ستجابة
للأمن الغذائي و�إ�ستقرار �سبل املعي�شة يف الأرياف للت�صدي لآثار الأزمة ال�سورية (.)٢٠١٨-٢٠١٤
•منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة  .٢٠١٥البحث النوعي عن التمكني االقت�صادي للمر�أة واحلماية االجتماعية.
•منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة  .٢٠١٦تطوير �سال�سل قيمة مراعية لالعتبارات اجلن�سانية.
•الغذاء يف امل�ستقبل  -مبادرة الواليات املتحدة العاملية ب�ش�أن اجلوع والأمن الغذائي .متاح على املوقعhttps:// :
feedthefuture.gov/print.pdf

•
•
•
•
•
•
•

•مايكل جيل�سنان � .١٩٩٦أ�سياد امل�سريات اللبنانية والعنف يف املجتمع العربي.
• .٢٠٠٦ .Gurung، Cدور املر�أة يف �سل�سلة توريد الفاكهة واخل�ضراوات يف ماهارا�شرتا وتاميل نادو يف الهند :الفر�ص
االجتماعية واالقت�صادية اجلديدة واملو�سعة ملهام تنظيم الفئات ال�ضعيفة حتت �إ�شراف املر�أة يف التنمية،IQC( .
وا�شنطن العا�صمة :الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية).
•منظمة العمل الدولية  .٢٠٠٧حتقيق �أقوى الروابط ،دليل عملي لتعميم التحليل اجلن�ساين يف تطوير �سل�سلة القيمة.
•منظمة العمل الدولية  .٢٠١١تطوير �سل�سلة القيمة :اجلمع بني تطوير �سل�سلة القيمة والتنمية االقت�صادية املحلية،
ورقة �إحاطة.
•منظمة العمل الدولية .٢٠١٥البطاطا واخل�ضراوات الورق ّية :حتليل �سل�سلة القيمة (ع ّكار ،لبنان)
•املركز الدويل ملكافحة الفقر وبرنامج ا لأمم املتحدة ا لإمنائي  .٢٠٠٨الفقر والنمو وتوزيع الدخل يف لبنان:
درا�سة قطرية .١٣
•� ٢٠١١ ISAسال�سل القيم اجلن�سانية والزراعية :ا�ستعرا�ض املعارف احلالية واملمار�سات و�أثرها على ال�سيا�سات،
ورقة عمل.
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•
•
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•

•ماركو و�ستافري  .٢٠٠٥تقرير ال�سيا�سة الزراعية الوطنية (لبنان).
•ا�سرتاتيجية وزارة الزراعة  ،٢٠١٩ - ٢٠١٥ت�شرين الثاين  /نوفمرب ( ٢٠١٥لبنان).
•وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية� ،إدارة الإح�صاء املركزي ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  .٢٠٠٤اﻟﺪﺭﺍ�ﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟ�ﻸﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻤﻟﻌﻴ�ﺸﻴﺔ ﻟ�ﻸ �ﺳﺮ(.)٢٠٠٤
•منظمة التنمية الهولندية .٢٠١٢النوع االجتماعي والزراعة .العدد.٤
• .٢٠١٠ .Tailfer Dاملر�أة والقوة االقت�صادية يف لبنان (جمموعة البحوث والتدريب من �أجل التنمية  -جمموعة
الأبحاث والتدريب للعمل التنموي).
•البنك الدويل .2006 .تقرير عن التنمية يف العامل  :2007التنمية واجليل القادم.البنك الدويل © .البنك الدويل.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/5989/10986

الرتخي�ص.IGO 3.0 CC BY :
•
•
•
•

•�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة .١٩٩٦ ،بيكني وما بعدها :االحتفال بامل�ؤمتر العاملي الرابع املعني باملر�أة
(�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة ،نيويورك).
•الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  .٢٠١٠دليل لإدماج النوع االجتماعي يف �سال�سل القيمة الزراعية.
•الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  ٢٠١١وجهات نظر تغيري ال�سلوك ب�ش�أن النوع الإجتماعي وتطور �سل�سلة القيمة،
تقرير ميداين.
•دليل عملي لنهج جعل الأ�سواق تعمل ل�صالح الفقراء.٢٠٠٨ .
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الملحق  :٢مؤسسة مدى
والفريق المعني بالعمل الميداني

�أجرى فريق بحث م�ؤ ّلف من باحثني ميدان ّيني وخبري يف التنمية الريفية ،بدعم من امل ّن�سق التنفيذي مل�ؤ�س�سة مدى وفريقها
الزراعي التقييم املعنون «حتديد الفر�ص لتمكني املر�أة يف �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورقية يف عكار� ،شمال
لبنان» يف �إطار متابعة حتليل منظمة العمل الدولية ل�سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورقية يف عكار .يت�ألف الفريق
من الذكور والإناث لأغرا�ض عملية ،و ُيكمل �أع�ضا�ؤه بع�ضهم بع�ض ًا من حيث اخلربة واملعرفة.
م�ؤ�س�سة مدى هي منظمة غري حكومية لبنانية ُمايدة وغري طائفية تهدف �إىل تعزيز العالقات بني املجتمعات املحلية
وبيئتها الطبيعية من �أجل تلبية احتياجاتها .خالل ال�سنوات املا�ضية ،طورت مدى "نهج ًا �إقليمي ًا" ُير ّكز على مناطق عكار
والهرمل وال�ض ّنيه يف �شمال لبنان على املدى الطويل .وتعمل امل�ؤ�س�سة يف خمتلف املجاالت ،من الزراعة �إىل التعليم
مع تركيز متوا�صل على متكني املر�أة ،و�أ�صبحت بالتايل هيئة تنمية حمل ّية تعمل قي �إطار تعاون وثيق مع البلديات
واملجتمعات املحلية.
اكت�سبت م�ؤ�س�سة مدى خربتها ومعرفتها يف منطقة عكار على مدى  ١٥عام ًا ،و�أقامت عالقة ثقة مع املجتمعات املحلية .ويف
�إطار هذا التقييم ،قدمت ال ّدعم املطلوب واملعلومات الأ�سا�سية لفريق البحث لت�سهيل الو�صول و�ضمان جناح هذه املبادرة.
يف الآونة الأخرية ،اتخذت م�ؤ�س�سة مدى العديد من املبادرات الزراعية ،مبا يف ذلك امل�شروع املُم ّول من ال ّإتاد الأوروبي
ملئتي مزارع،
«حت�سني �سبل العي�ش ل�صغار مزارعي عك ّار� ،شمال لبنان» ،الذي ق ّدم دورات تدريبية عن الزراعة املُ�ستدامة ّ
ودورات �أخرى عن ُنظم ال ّري بالتنقيط ملئة مزارع .الزراعة هي الآن واحدة من قطاعات الرتكيز الثالثة مل� ّؤ�س�سة مدى،
التي ت�شمل �أي�ض ًا التعليم البيئي وحماية البيئة.
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الملحق  :٣المنهجية

مت تطبيق �أدوات كمية ونوعية ع ّدة مبوجب تقييم «الفر�ص املُحتملة لتمكني املر�أة يف �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات
الورق ّية يف عكار� ،شمال لبنان» �إ�ستكما ًال لتحليل منظمة العمل الدولية ل�سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورق ّية يف عكار.
ت�ألفت الدرا�سة من ثالث مراحل رئي�س ّية هي )١( :جمع البيانات؛ ( )٢التحليل؛ ( )٣حتديد الفر�ص وو�ضع التو�صيات.
�إعتمد الفريق خالل التقييم منهج ًا ت�شا ُرك ّي ًا �شمل املجموعات املُ�ستهدفة و�أخذ �آرائهم وقيمهم و�أفكارهم يف الإعتبار خالل
التقييم .وا�ستند التعليل الكامن وراء املنهجية �إىل نتائج حتليل �سل�سلة القيمة الذي �أجرته منظمة العمل الدولية و�شركا�ؤها،
�سل�سلتي القيمة �أفقي ًا (التعاون ،والروابط ،والديناميكيات القائمة بني الأفراد واجلماعات على
كما و ُنظر يف دور املر�أة عرب
ّ
م�ستوى �سل�سلة القيمة نف�سها) وعمود ًيا (التعاون ،والروابط ،والديناميات القائمة بني الأفراد واجلماعات على خمتلف
م�ستويات �سل�سلة القيمة) وحتديد الفر�ص.
جمع البيانات

مت جمع البيانات الأولية والثانوية من خالل درا�سة مكتبية ،ومقابالت ُنظمت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني وا�ستبيانات
ومناق�شات جماعية مر َكزة.
تهدف مراجعة البيانات الثانوية ب�شكل �إ�سا�سي �إىل جمع معلومات حول البعد اجلن�ساين للزراعة ،ب�إعتباره مو�ضوع ًا
يكت�سب اعرتاف ًا و�أهم ّية على نحو متزايد .كما ونظر جمع البيانات الثانوية يف درا�سات حالة متكني املر�أة يف قطاع الزراعة
حول العامل ويف لبنان على وجه اخل�صو�ص.
�أما جمع البيانات الأولية ف�ش ّكل حتدي ًا نظر ًا للحواجز الثقافية واالجتماعية القائمة .ومع ذلك ،فقد �ساهمت فرق م� ّؤ�س�سة
مدى امليدانية ومعارفها ،ف�ض ًال عن تواجدها على املدى الطويل يف املنطقة ،يف ت�سهيل الو�صول �إىل املجتمعات املحلية .وقد
�سبق جمع البيانات الأولية حتلي ًال لأ�صحاب امل�صلحة لتحديد الأفراد واملجموعات املت�أثرة من وامل�ؤثرة يف �سال�سل القيمة.
وعالوة على ذلك ،مت جمع ك ّل من البيانات النوعية والكميةُ .جمعت البيانات النوعية من خالل التفاعل املبا�شر مع الأفراد
على �أ�سا�س فردي عن طريق مقابـالت نظمت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني ،ومناق�شات جماعية مر َكزة� .أما البيانات
فجمع معظمها من خالل اال�ستبيانات .كما و� ُ
إ�ضطلع باملراقبة طوال التقييم بهدف اكت�ساب فهم �أف�ضل للبيئة املادية
الكمية ُ
واملمار�سات الزراعية واملواقف والت�صورات والأفكار النمطية.
رمى جمع البيانات �إىل حتديد:
•
•
•
•

•توزيع العمل بالإجابة على «من يقوم مباذا؟»
•�إدارة الدخل بالإجابة على «من يتحكم مباذا؟»
•توازن امللكية العقارية بالإجابة على «من ميلك ماذا؟»
•الو�صول �إىل املوارد الإنتاجية بالإجابة على «من لديه حق الو�صول �إىل ماذا؟»

دراسة مكتبية

ا�شتملت ال ّدرا�سة املكتبية على جمع البيانات الثانو ّية من الفئات التالية:
• •الوثائق املتعلقة بالبعد اجلن�ساين للزراعة؛ الوثائق املتعلقة بتمكني املر�أة والإن�صاف اجلن�ساين؛ الدرا�سات و�/أو
امل�شاريع ذات ال�صلة التي �أجريت يف لبنان حول دور املر�أة يف الزراعة؛ ودرا�سات حالة من جميع �أنحاء العامل عن
متكني املر�أة يف الزراعة وتعزيز م�شاركتها يف �سال�سل القيمة.
• •دالئل �سال�سل القيمة تت�ضمن عنا�صر ب�ش�أن دور املر�أة ومتكينها.
• •تقييمات/وتقييمات الأثر املتعلقة ب�إدماج اجلن�سانية يف حتليل �سل�سلة القيمة.
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اإلستبيانات

�أُع ّد ما جمموعه  ٥٩ا�ستبيان ًا يف امليدان .اختريت الع ّينة بنا ًء على حتليل �أ�صحاب امل�صلحة بالتعاون مع فريق م� ّؤ�س�سة مدى
ال�صالت املحلية مع ال�سلطات واملجتمعات املحلية وطريقة ّ
التاكم.
الزراعي ،وكذلك من خالل ّ
و�شملت الزيارات امل�شاتل واحلقول الزراعية وامل�شاريع الزراعية للبيوت البال�ستيكية واملزارع واجلمعيات/التعاونيات من �أجل
احل�صول على عينة متثيل ّية .كما وا�ستُهدف العمال الزراعيني العاملني لدى كبار املزارعني ويف امل�شاتل ،ف�ض ّال عن املزارعني
العاملني حل�سابهم اخلا�ص والأ�سر الزراعية .وكانت غالبية الأفراد املُ�ستهدفني من اللبنانيني �إذ ُيث ّلون املجموعة الأكرب.
ال�سياق �أي�ض ًا .ومت تعديل الإ�ستبيان ليتالئم مع
مل ت�ستند البيانات املُج ّمعة على م�سائل البحث فح�سب ،و�إمنا على ّ
الديناميكيات االجتماعية-االقت�صادية املُح ّددة يف عكار .وكانت الأ�سئلة الناجتة ُمراعية لالعتبارات الثقافية وذات �صلة
بحقائق عكار االجتماعية .كما وا�سرت�شدت العالقات اجلن�سانية املحلية ببيئات �إجراء اال�ستبيانات .وقد ا�ستُهدفت املر�أة
ب�شكل منف�صل عن الرجل عندما لوحظ �أن ح�ضوره ي�ؤثر على �إجاباتها ،كما و�أجريت معظم املقابالت من قبل ن�ساء بهدف
زيادة م�ستوى الثقة والراحة.
مت جمع معلومات �أ�سا�س ّية عن و�ضع املُ�شاركني يف اال�ستبيان الدميوغرايف واالجتماعي  -االقت�صادي ،يف حني عمدت �أ�سئلة
�أكرث تركيزً ا وحتديدً ا �إىل حتديد التحد ّيات والك�شف عن الفر�ص املتاحة .مت جمع كل من املعلومات الكمية والنوعية من
خالل االختيار بني الأ�سئلة متعددة اخلريات والأ�سئلة املفتوحة.
يرمي الإ�ستبيان ب�شكل رئي�سي �إىل حتديد ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

•ما يفعله الرجال والن�ساء على �أ�سا�س يومي.
•اجلن�سانية يف �إ�ستخدام الوقت ،بنا ًء على نظم القيم.
•الفوائد وم�ستوى املعرفة والوعي بالأن�شطة و�آثارها.
•من ُيتاح له الو�صول �إىل املوارد واخلدمات ،ومن يتح ّكم يف هذه الأ�صول ،ومن يتّخذ القرارات املتعلقة با�ستخدامها.
•العوامل الهيكلية التي ُت�شكل الن�شاط والنفاذ و�أمناط التحكم (الدميوغرافية واالقت�صادية وغريها).
•العوائق والفر�ص املتاحة.
•فهم املجموعة امل�ستهدفة للتمكني والإن�صاف اجلن�ساين.

المقابالت مع المستطلعة آراؤهم األساسيين

�أُجريت خم�س مقابالت مع املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني يف �إطار هذا التقييم �ش ّكلت �أ�سا�س ًا جلمع البيانات وقدمت معلومات
ر�سم ّية وغري معيارية (�إختلفت الأ�سئلة املطروحة على ك ّل م�شارك؛ و�أختلفت املوا�ضيع التي نوق�شت بني امل�شاركني) و�شبه
ّ
منظمة (تتيح جمموعة وا�سعة من املعلومات النوعية والكمية للمجيبني واملحاورين املرونة ملتابعة املوا�ضيع ذات االهتمام).
وكانت الأ�سئلة مفتوحة للح�صول على �أكرب قدر ممكن من املعلومات ،ومت تكييفها بنا ًء على امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ولكنها
ر ّكزت يف الغالب على دور املر�أة يف الزراعة والتحديات والقيود التي تعوق االعرتاف بها وم�شاركتها والفر�ص املُحتملة.
مو�سعة بقائمة من
وكانت الأ�سئلة حم ّددة� ،إذ �إقت�صر عدد الأ�سئلة الأ�سا�سية املطروحة على خم�س ا�سئلة لك ّل م�شارك ّ
الأ�سئلة الثانوية .وكانت الأ�سئلة الأوىل واقع ّية ل�ضمان اال�ستجابة وتهيئة مناخ من الثقة .وجاءت الأ�سئلة التي تطلبت الآراء
والأحكام يف املرتبة الثانية بعد �إر�ساء الثقة .و�أخري ًا ،مت جتنب الأ�سئلة التي ميكن الإجابة عليها بنعم �أو ال� ،إذ تطلبت معان
�أعمق وتف�سريات �شاملة.
يف نهاية كل مقابلة ،مت ملء ورقة ملخ�ص للمقابلة من �أجل تي�سري التّحليل القادم.
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المناقشات الجماعية المركزة

ُنظمت مناق�شتني جماعيتني مر ّكزتني يف  ١٨و� ٢٥شباط/فرباير  ٢٠١٧مب�شاركة خم�سة وخم�سة ع�شر م�شار ًكا على التوايل.
قد ت�شكل املناق�شات اجلماعية املركزة و�سائل فعالة وكف�ؤة جلمع البيانات النوعية والو�صفية و�إلقاء ال�ضوء على اخلربات
والعالقات واملفاهيم التي ال تظهر من خالل اال�ستبيان .على �سبيل املثالُ ،يتاح للفريق خاللها متابعة امل�شاركني والإحاطة
علم ًا بالقيم واملواقف والقوالب النمطية املتعلقة باجلن�سانية ،والتي تعترب جميعها حا�سمة لت�شكيل العالقات بني اجلن�سني.
ال ميكن مالحظة هذه الأنواع من الت�صورات واملواقف �إال من خالل هذه الأداة النوعيةّ .
تول فريق البحث تي�سري املحادثات،
وتدوين املالحظات ،ومتابعة احلوار.
ومت الإ�ضطالع بتمرينني �أ�سا�س ّيني هما:
• •حتليل �شجرة امل�شاكلُ :طلب من امل�شاركني ( )١حتديد م�شكلة تتعلق ب�أدوار املر�أة يف �سال�سل القيمة ذات ال�صلة؛
(� )٢إدراج الأ�سباب اجلذرية للم�شكلة؛ و�أخري ًا ( )٣حتديد �آثار امل�شكلة وت�أثرياتها .هذا التمرين مرئي للغاية و ُي�س ّهل
النقا�ش ،وقد يك�شف عن �أ�سباب و�آثار رمبا كانت جمهولة �سابق ًا.
• •حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطرُ :طلب من امل�شاركني التفكري يف نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر
املرتبطة ب�أدوار املر�أة يف �سال�سل القيمة ذات ال�صلة.
عقب املناق�شة اجلماعية املركزة ،عقد الفريق جل�سة لإ�ستخال�ص املعلومات (منظمة الأغذية والزراعة  )٢٠١٥بهدف
ت�سليط ال�ضوء على الإ�ستنتاجات الرئي�سية ،ومراجعة الأخبار واملعلومات ،وحتديد االجتاهات.
التحليل

�إ�شتمل حتليل البيانات على تنظيم البيانـات املُج ّمعـة وت�صنيفها ،والتحقق فيها .و ّمت البحث يف نتائج جمع البيانات الأولية
عقب �إدخال البيانات وحتليل اال�ستبيانات .و�ألقي ال�ضوء على االجتاهات واال�ستثناءات ومت تطوير الأدوات الب�صر ّية من
خالل مايكرو�سوفت �أك�سيل للت�أكيد عليها ،كما ومت دعمها و�إثرائها بالبيانات التي مت جمعها من خالل مناق�شات جمموعة
الرتكيز واملقابــالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�ســيني.
�صحة النتائج ،ف�ض ًال
وقد �أتاحت خمتلف الأدوات املُ�ستخدمة يف جميع مراحل التقييم الإحالة املرجع ّية والتّحقق من ّ
املتو�صل �إليها والأمناط .يف هذا ال�سياق ،مت تدقيق �صحة نتائج اال�ستبيان والبيانات والت�صورات التي
عن ت�أكيد النتائج
ّ
لوحظت خالل مناق�شات جمموعة الرتكيز واملقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني .وعالوة على ذلك ،مت ال ّنظر �أي�ض ًا
يف مالحظات الفريق.
يرمي حتليل البيانات �إىل:
• •حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات اجلن�سانية على �إمتداد �سال�سل القيمة واملزايا امل�صطدمة من م�شاركة املر�أة؛
• •حتديد القيود اجلن�سانية وكيف تعيق �إمكانية و�صول الن�ساء �إىل املوارد والفر�ص املتاحة؛
• •النظر يف الآثار املرتتبة على القيود اجلن�سانية؛
• •حتديد املداخل �إىل التغلب على القيود اجلن�سانية وجماالت الفر�ص املتاحة للن�ساء.
ئي�سيي ،و�إ�ستناد ًا �إىل اال�ستبيانات ونتائج مناق�شات جمموعة
مت �إجراء حتليل جن�ساين من خالل النظر يف ال ُبعدين ال ّر ّ
الرتكيز يف معظم الأحيان )١( :التق�سيم اجلن�ساين للعمل و( )٢الو�صول� إىل املوارد والأ�صول واخلدمات و�سلطات اتخاذ
القرارات وفقا الختالفات اجلن�سانية .كما ومت التطرق �إىل رفاه املر�أة وقدرتها على اتخاذ اخليارات والقرارات ،و�إن كان
بدرجة �أقل ،حيث �أنها توفر معلومات �أ�سا�سية عن القيود والفر�ص املطروحة .ورغم تقدمي هذا التحليل معلومات جوهرية
مدعوما � ً
أي�ضا بالبحوث والدرا�سات التي �أجريت على امل�ستوى الدويل .وبالتايل ،مت
عن التحديات والفر�ص ،فقد كان
ً
 قحلملاا  ٣:قحلملا
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ا�ستخدام البيانات الثانوية التي مت جمعها من خالل الدرا�سة املكتبية لتحليل �إ�ضايف للنتائج ،ثم انتقل �إىل اخلطوة التالية،
والتي تتمثل يف تطوير التو�صيات.
تحديد الفرص المتاحة ووضع التوصيات

عب عنها �أ�صحاب
ح ّدد الفريق ال ُفر�ص املتاحة من خالل جل�ستني لتبادل الأفكار .مت ال ّنظر يف خمتلف الآراء والأفكار التي ّ
امل�صلحة والتّحقق من جدواها و�أثرها وكفائتها وفعال ّيتها ومراعاتها للإعتبارات اجلن�سانية .ف�ض ًال عن ذلك ،ا�ستخدمت
درا�سات احلالة التي مت جمعها من خالل الدرا�سة املكتبية لتحديد فر�ص �إ�ضافية وتكييفها مع املجموعات املُ�ستهدفة
والواقع االقت�صادي واالجتماعي والثقايف .و�شمل هذا التمرين حتديد فر�ص ت�ستند �إىل ت�صورات املجموعة امل�ستهدفة
و�آرائها ومالحظات الفريق ودرا�سات احلالة امل�ستعر�ضة ونتائج املقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني واملناق�شات
اجلماعية املركزة.
وا�ستناد ًا �إىل نتائج التحليل والفر�ص التي مت حتديدهاُ ،و�ضعت جمموعة من التو�صيات ،وفق ًا لدرا�سات احلالة والأبحاث
ب�شكل �أ�سا�سي على كيفية زيادة
الوطنية والدولية التي متت مراجعتها ،ف�ض ًال عن البيانات الأولية التي مت جمعها .وترتكز ٍ
مكانة املر�أة وم�شاركتها وقدراتها على �صنع القرارات واالعرتاف بها عرب �سال�سل القيمة .و ُو�ضعت هذه التو�صيات يف
�ضوء احلقائق الثقافية واالجتماعية ،ف�ض ًال عن العديد من القيود االجتماعية واالقت�صادية يف املنطقة .و�أخري ًا ،ﺗم ﺗﻘدمي
اﻟﺗو�صيات بالنظر �إىل تطوير �سل�سلة الأن�شطة امل�ضيفة للقيمة يف قطاعات البطاطا واخل�ضراوات الورقية ﻲﻓ عكار كما
ﺣ ّددتها ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدولية.
ا�ستُخدمت درا�سات احلالة وق�ص�ص النجاح وفكرة تطوير ال�سل�سلة ومتكينها ك�أ�سا�س لهذه التو�صيات .و ُت�شري عملية التّطوير
�إىل «التح�سينات التي ميكن �أن تدخلها اجلهات الفاعلة يف ال�سل�سلة للح�صول على عوائد مالية �أف�ضل من منتجاتها» ،يف
حني يتم متكني ال�سل�سلة عندما «ي�ضيف امل�شاركون قيمة ملنتجاتهم ،ويزيدوا � ً
أي�ضا من �سيطرتهم على الدخل والعمليات
التي ينطوي عليها �إن�شاء القيمة (�أك�شن �إيد ».)٢٠١٤
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الملحق  :٤نموذج اإلستبيان

�إ�سم املُحاور:
تاريخ املقابلة:
املكان:
رقم املقابلة:
أوال :تعريف المستطلع رأيه

١ .١

اال�سم (اختياري):

٢ .٢

العمر:

٣ .٣

اجلن�سية:

٤ .٤

مكان الإقامة:

٥ .٥

اجلن�س:

٦ .٦

احلالة الزوجية:

٧ .٧

امل�ستوى التعليمي:

٨ .٨

عدد الأ�سر املعي�شية التي ُيعيلهاُ /تعيلها:

٩ .٩

عدد االطفال:

١٠١٠

عدد الأطفال امللتحقني باملدر�سة:

١١١١

الإعاقة (�إن وجدت):

ثانيًا :أسئلة عامة

.١

١كم �سنة م�ضت على عملك يف القطاع الزراعي؟

.٢

٢ما هو عدد �أفراد �أ�سرتك املُ�شاركني يف الأن�شطة الزراعية (بح�سب العمر والعالقة واجلن�س)؟

.٣

٣هل يتلقى �أحد �أع�ضاء �أ�سرتك امل�شاركني يف الزراعة �أجورهم ب�شكل غري مبا�شر؟ �إذا كانت الإجابة نعم ،من وملاذا؟










 قحلملاا جذومن  ٤:قحلملا
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ثالثًا :العمل وإستخدام الوقت

١ .١

هل تعمل يف قطاعات البطاطا �أو اخل�ضراوات الورقية؟ �أو كالهما؟

.٢

٢ما هي الأن�شطة التي ت�ضطلع بها على م�ستوى املزارع؟ (البذر� ،إزالة الأع�شاب ال�ضارة ،احل�صاد� ،إلخ).



.٣

٣ما هو عدد �ساعات عملك يف اليوم؟

.٤

٤هل ُي�شرف �أي �أحد على عملك على م�ستوى املزارع؟ (نعم/ال)�إذا كانت الإجابة نعم ،من؟

• •�أقل من � ٥ساعات
• •بني  ٥و� ١٠ساعات
• •�أكرث من � ١٠ساعات




٥ .٥

هل ُت�شارك يف �أن�شطة �أخرى على �أ�سا�س يومي؟ (نعم/ال).

�إذا كانت الإجابة نعمُ ،يرجى الإي�ضاح
•
•
•
•
•

.٦

.٧

•حمل ّية
•ترفيهي ّة
• �إجتماعية و�إقت�صادية
•خدمات عامة
•غري ذلك ( ُيرجى التحديد)

٦هل تتوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة يف هذا القطاع؟
•
•
•
•
•

الإنتاج (نعم/ال)

•مق ّدمو مواد
•الو�سطاء/التّجار (نعم/ال)
•امل�ستهلكون (نعم/ال)
•مم ّثلو التعاونيات/اجلمع ّيات (نعم/ال)
•غري ذلك ( ُيرجى التحديد)

٧هل �أنت ع�ضو يف �أي �شبكة عمل؟ (نعم/ال)
•
•
•
•

•تعاون ّية
•جمع ّية
•جمموعة غري ر�سم ّية
•غري ذلك ( ُيرجى التحديد)
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.٨

٨هل ت�شعر �أنك متلك معارف ومهارات قابلة للإ�ستك�شاف وال يتم تطبيقها يف عملك اليومي؟ ال ّرجاء التحديد.




.٩

٩كيف ميكن حت�سني عملك اليومي؟ (�إدارة الوقت ،الكفاءة ،الت�أثري� ،إلخ)؟ ال ّرجاء التحديد.



١٠١٠هل هناك حالي ًا �أي فر�صة يتع ّذر و�صولك �إليها ومن �ش�أنها حت�سني عملك؟ �إذا كانت الإجابة نعم ،ما هي؟


ثالثًا :الدخل والنفقات

.١

ّ
اليومي/ال�شهري من الزّراعة؟
١ما هو دخلك

.٢

٢هل تعمل حل�سابك اخلا�ص �أو براتب�/أجر؟

.٣

�٣إذا كنت تعمل مقابل �أجر ،فما هي طريقة دفعه؟

• •�أعمل حل�سابي اخلا�ص
• •�أعمل براتب�/أجر

• •نقد ًا
• •�أجر باملنتجات الزراعية
• •مقابل مكان �إقامة

• •غري ذلك ( ُيرجى التحديد)

.٤

�٤إذا عر�ض عليك عمل على نف�س املُعدل اليومي ،فهل تقبل؟ (نعم/ال)

.٥

٥هل زاد راتبك/دخلك مع اخلربة على م ّر ال�سنني؟ (نعم/ال) �إذا كانت الإجابة نعم ،على �أي �أ�سا�س وكيف؟




.٦

�٦إذا كنت تعمل حل�سابك اخلا�ص ،فما هو متو�سط دخلك ال�شهري؟
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.٧

٧هل الزراعة م�صدر دخلك ال ّرئي�سي؟ (نعم/ال )
�إذا كانت الإجابة نعم ،فما هي ح�صة هذا الدخل؟
•
•
•
•

•�أقل من ٪٥٠
•بني ٪٧٥-٥٠
•�أكرث من ٪٧٥
•٪١٠٠

�إذا كانت الإجابة نعم ،فكيف ُتغطي الباقي �إذا مل تكن كافية؟
•
•
•
•

.٨

•القرو�ض 
•�أفراد الأ�سرة
•امل�ساعدة اخلارجية/املعونة
•غري ذلك ( ُيرجى التحديد)

٨هل تتلقى �أي دعم مايل حكومي �أو غري حكومي؟ (نعم/ال) �إذا كانت الإجابة نعم ،فعلى �أي �أ�سا�س؟ وكم ت�ساهم يف
النفقات ّ
ال�شهرية (كن�سبة مئوية)؟




.٩

٩من هو �صانع القرار فيما يتعلق بالنفقات وامل�سائل املالية الأخرى يف منزلك؟

�أفراد
الأ�سرة

�أنا

�أحد
ال ّزوجني

الوالد

الأم

الإخوة

غريهم،
ال ّرجاء
التحديد

الغذاء
املدر�سة
العمل ذي
ال�صلة
ال�صحة
املالب�س
الغذاء
اخلدمات
املنزلية
امل�سكن
غريها
التعليقات
عند الإقت�ضاء
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اخلا�ص؟ (نعم/ال) �إذا كات الإجابة ال ،فمن ُيديره؟
١٠١٠هل ُتدير دخلك
ّ
رابعًا :الوصول إلى الموارد اإلنتاجية وال ّتحكم بها

.١

�١إىل �أي فئة تنتمي؟
•
•
•
•
•

•�صاحب عمل
• ّ
فلح
•م�ست�أجر
•عامل
•غري ذلك ( ُيرجى التحديد)

.٢

٢هل ميكنك �إمتالك �أر�ض �أو وراثتها؟ (نعم/ال)

.٣

٣هل ميكنك �إتخاذ قرار ببيع الأر�ض بنف�سك؟ (نعم/ال)

.٤

٤هل ُتقرر بنف�سك كيفية �إ�ستخدام الأر�ض� ،إن وجدت؟ (نعم/ال)

.٥

٥هل ي�سهل و�صولك �إىل م�صادر ال ّري وجمع املياه؟ (نعم/ال)

.٦

٦هل ُيتاح لك الو�صول �إىل املدخالت الزراعية؟ (نعم/ال)

.٧

٧هل ُيتاح لك الو�صول �إىل الأدوات والآالت واملعدات؟ (نعم/ال)

.٨

٨هل ُيتاح لك الو�صول �إىل التقنيات الزراعية؟ (نعم/ال)

.٩

٩هل ُيتاح لك الو�صول �إىل املوارد املالية؟

١٠١٠هل ت�شعر �أنه ب�إمكانك الو�صول �إىل املعلومات حول املمار�سات/التقنيات الزراعية؟ (نعم/ال)
١١١١هل ميكنك القيادة؟ (نعم/ال)
١٢١٢هل لديك هاتف (نعم/ال) �إذا كانت الإجابة نعم ،فلماذا ت�ستخدمه ب�شكل �أ�سا�سي؟
١٣١٣هل تتو ّفر لك خدمات الإنرتنت؟ (نعم/ال)
١٤١٤هل �أنت را�ض عن املهارات واملعارف الزّراعية التي متتلكها؟ (نعم/ال)
١٥١٥هل تعتقد �أن املهارات واملعارف التي متتلكها كافية و ُت�ستخدم بكفاءة؟ (نعم/ال)
١٦١٦هل �سبق �أن تلق ّيت �أي تدريب/بناء قدرات على املمار�سات /التقنيات الزراعية ذات ال�صلة بعملك؟ (نعم/ال) �إذا كانت
الإجابة نعم ،فمن قبل من؟ �إذا كانت الإجابة ال ،فما نوع التدريب/بناء القدرات الذي ترغب يف امل�شاركة فيه؟
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خامسًا :التصنيع والتجارة

.١

.٢

١هل لديك خربة يف التجارة؟ (نعم/ال)
•
•
•
•
•

•البطاطا
•اخل�ضراوات الورقية
•احلرف اليدوية
•الأطعمة امل�صنعة
•غريها

٢هل �سبق لك ت�سويق منتجاتك اخلا�صة؟ (نعم/ال)
•
•
•
•

•مبا�شرة �إىل اجلملة
•مبا�شرة �إىل التجزئة
•ك ّل من اجلملة والتجزئة
•غري ذلك ( ُيرجى التحديد)

.٣

٣هل �أنت على دراية ب�سوق اجلملة؟ (نعم/ال)

.٤

٤هل لديك مكان للتّخزين �أو ت�ستخدم من�ش�أة تخزين؟ (نعم/ال)

.٥

٥هل تعتقد �أن هناك خيارات �أخرى لزيادة ايرادات املنتجات؟
•
•
•
•

•قنوات الت�سويق الأخرى
•التغليف وفقا لل�سوق املحلية
•ا لت�صنيع
•غري ذلك ( ُيرجى التحديد)

سادسًا :البدء بعمل تجاري جديد

.١

١هل �أنت ُمتح ّم�س للم�شاركة يف الزراعة �أو الت�صنيع كعمل �شخ�صي؟ (نعم/ال)

.٢

٢ما هي التحديات التي منعتك من البدء بعمل جتاري جديد �سابق ًا؟

.٣

•
•
•
•
•
•

•احل�صول على الأر�ض
•تو ّفر ر�أ�س املال
•احلالة االجتماعية
•الإلتزامات املحلية
•التمييز ( ُيرجى التحديد)
•غري ذلك ( ُيرجى التحديد)

٣ما هي التحديات التي تعتقد �أنك �ستواجهها يف عملك اخلا�ص؟



.٤

٤هل �أنت على ا�ستعداد ملواجهة هذه التحديات واملخاطر؟ (نعم/ال)
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سابعا :الرفاه ،احترام الذات ،الكرامة

.١



١ما هي العوائق والتّحديات التي تواجهها والتي ت�ؤثر عليك على امل�ستوى املهني؟

• •داخلية (ق�ضايا الأ�سرة وال�ضغوط/الأطفال/امل�س�ؤوليات املنزلية/رعاية املُ�س ّنني)
• •خارجية (ال�ضغوط االجتماعية/العن�صرية/التمييز اجلن�ساين/انخفا�ض الأجور�/ساعات العمل الطويلة والعمل
البدين ال�شاق)
• •�شخ�صية (نق�ص املهارات واملعرفة/التقاليد/املعتقدات/قلة االهتمام باملهنة)



.٢

.٣

ب�شكل خمتلف ب�سبب جن�سك من حيث:
�٢أتظن ب�أنك ُتعامل ٍ
•
•
•
•

•عبء العمل (نعم/ال)
•�أنواع املهام (نعم/ال)
•�ساعات العمل (نعم/ال)
•الأجور (نعم/ال)

را�ض على امل�ستوى املهني؟ (جدً ا/اىل ح ّد ما�/إطالق ًا)
٣هل �أنت ٍ



.٤


٤ما هي املخاطر وال�صدمات الرئي�سية التي تواجهها؟
• •هل ت�ؤثر على جميع الأ�سر على قدم امل�ساواة؟ (نعم/ال)
• •هل ت�ؤثر على الرجال والن�ساء ب�شكل خمتلف؟ (نعم/ال)

ثامنًا :التمكين واإلنصاف الجنساني

.١

١هل �أنت على دراية مبفهوم الإن�صاف اجلن�ساين؟ (نعم/ال)

.٢

�٢أتظن ب�أن هناك �إن�صاف جن�ساين يف جمتمعك؟ (نعم/ال)

.٣

هم؟ (نعم/ال)
�٣أتظن ب�أن الإن�صاف اجلن�ساين ُم ّ

.٤

�٤أتظن ب�أن الن�ساء والرجال لديهم �أدوار خمتلفة يف القطاع الزراعي؟ (نعم/ال)

.٥

�٥أتظن ب�أن الأفراد يتع ّر�ضون للتمييز على �أ�سا�س جن�سهم يف القطاع الزراعي؟ (نعم/ال)

.٦

�٦أتظن ب�أن هناك بع�ض الأن�شطة الزراعية التي ال ينبغي للمر�أة امل�شاركة فيها؟ (نعم/ال)

.٧

٧هل هناك �أن�شطة زراعية يجب �أن ت�شارك فيها املر�أة �أكرث؟ (نعم/ال)

.٨

٨هل تعترب م�ساهمة املر�أة يف الزراعة ق ّيمة؟ (نعم/ال)
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.٩

�٩أتظن �أن م�ساهمة املر�أة يف الزراعة ُمعرتف بها ووا�ضحة �إىل ح ّد ما؟ (نعم/ال)

�١٠١٠أتظن �أنه من املنا�سب للمر�أة �أن تك�سب وتدير مال الأ�سرة؟ (نعم/ال)
�١١١١أتظن ب�أن املر�أة تتقا�ضى �أجور ًا منخف�ضة يف الزراعة؟ (نعم/ال)
�١٢١٢أتظن �أنه من املنا�سب �أن ت�شارك املر�أة يف التدريبات؟ (نعم/ال)
�١٣١٣أتظن �أنه من املنا�سب �أن تتخذ املر�أة قرارات اقت�صادية داخل الأ�سرة (مثل بيع املحا�صيل �أو املوا�شي �أو الأرا�ضي �أو
�أدوات ال�شراء �أو طلب قر�ض)؟ (نعم/ال)
�١٤١٤أتظن �أنه من املنا�سب للمر�أة �أن تعمل خارج املنزل؟ (نعم/ال)
١٥١٥ما هي احلواجز الرئي�سية التي حتول دون م�شاركة املر�أة يف الأن�شطة الزراعية؟


١٦١٦ما هي التدابري التي ميكن اتخاذها لتمكني املر�أة يف الأن�شطة الزراعية؟
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الملحق  :٥دراسات الحالة

تع ُك�س درا�سات احلالة التالية اجلهود العاملية املبذولة لتمكني الن�ساء العامالت  /الزراعيات وتعزيز االن�صاف بني
اجلن�سني عرب �سال�سل القيمة الزراعية.
كينيا :تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مشروع تمكين المزارعين من أصحاب البساتين الصغيرة :مت
تنفيذ م�شروع للتعاون التقني بعنوان «م�شروع متكني �صغار الب�ستان ّيني» من خالل وزارة الزراعة ،وهيئة تنمية املحا�صيل
الب�ستانية والوكالة اليابانية للتعاون ال ّدويل يف الفرتة ما بني  ٢٠٠٦و ٢٠٠٩يف كينيا .و�سعى امل�شروع �إىل متكني املزارعات من
خالل العمل على جمموعات قائمة من املزارعني .ورغم جناح بع�ض هذه املجموعات ،فكان للبع�ض الآخر �أهداف ًا حمدودة
ف�صلة جن�ساني ًا ،خ ّل�ص م�شروع
وارتكزوا �إىل ح ّد كبري على الإنتاج فح�سبّ ،
مما �أعاق �إمكانياتهم ال�سوقية .وعقب درا�سة ُم ّ
متكني �صغار الب�ستان ّيني �إىل �أن املر�أة ا�ضطلعت بنحو  ٨٠يف املائة من العمل على املحا�صيل الغذائية و ٦٠-٥٠يف املائة من
لن�شاطات عدة
العمل على املحا�صيل التّجارية ،دون الإ�ستفادة ب�إن�صاف من هذه العوامل الإنتاجية .و ّمت بالتايل التخطيط
ٍ
لإدماج تعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين يف جميع مراحل امل�شروع ،مبا يف ذلك:
اخلا�صة بنوع اجلن�س واملجموعات بحيث تعك�س جوانب التمكني النوعية والكمية مع
• •حتديد م�ؤ�شرات التمكني
ّ
البيانات املُ�ص ّنفة.
• •ربط املزارعات ب�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين يف كا ّفة مراحل �سل�سلة القيمة.
• •دورات تدريبية ت�ستهدف ك ّل من الن�ساء والرجال و ُت ّ
غطي جمموعة من املو�ضوعات التقنية ،مبا يف ذلك امل�سوحات
ال�سوقية واختيار املحا�صيل ،جميعها يف �إطار التوعية اجلن�سانية.ر ّكز الوعي اجلن�ساين على الأ�سرة بو�صفها «وحدة
�إدارية م�شرتكة» يتقا�سم فيها الرجال والن�ساء الأدوار وامل�س�ؤوليات.
• •عر�ض العديد من تقنيات و�إجراءات الت�صنيع من خالل اخلدمات الإر�شادية ،وبهدف بناء املهارات املطلوبة
للنهو�ض باملنتجات.
ونتيجة لهذه الأن�شطة ،ت�ضاعف الدخل و�أ�صبح عبء العمل �أكرث توازن ًا بني اجلن�سني .وقد ن�سب ك ّل من الرجال والن�ساء
هذه التح�سينات ب�شكل رئي�سي �إىل دورات التوعية اجلن�سانية.
وملزيد من املعلومات حول م�شروع متكني �صغار الب�ستان ّيني ميكن الرجوع �إىل املوقع التايل:
https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/agricultural/shep.html

مبادرات منظمة التنمية الهولندية

دوارالشمس في أوغندا :يعترب �إنتاج دوار ال�شم�س امل�صدر ال ّرئي�سي لدخل �صغار املزارعني يف مقاطعة بوكيدية يف
�أوغندا .دعمت منظمة التنمية الهولندية تعاونية حملية للمزارعني لإعادة ت�صميم خدمات الإر�شاد اخلا�صة بها ومعاجلة
خمتلف امل�ساهمات و�أدوار املزارعني واملزارعات .واعتُرب كون رئي�س اجلمعية التعاونية امر�أة عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف �ضمان
مراعاة القيود اجلن�سانية .و�أُدخلت تعديالت ع ّدة على اخلدمات الإر�شادية ،مبا يف ذلك تطبيق الالمركزية يف مراكز
التدريب ونقلها �إىل املجتمعات املحل ّية من �أجل ت�شجيع الن�ساء على احل�ضور .ومتكنت هذه املنظمة ،من خالل بناء قدرات
الن�ساء وال�سعي للإزدهار املتوا�صل عن طريق حتقيق ن�سبة م�شاركة بلغت  ٦٠يف املائة يف �صفوف الإناث يف الأن�شطة
الإر�شادية ،من متكني الن�ساء لي�صبحن قدوة للمزارعني الآخرين.
ثمار الكريتة في بوركينا فاسو :ت�ؤ ّدي املر�أة يف بوركينا فا�سو دور ًا هام ًا يف جمع ثمار الكريتة وحتويلها �إىل زبدة.
و�أن�ش�أ �إحتاد ننوما �ستة مراكز �إنتاج/ت�صنيع جماعية من �أجل توفري مكان للت�صنيع .ومع ذلك ،فقد �ش ّكل �إرتفاع كلفة
الإنتاج والإدارة ال�سيئة واللوازم غري املوثوقة قيود ًا رئي�سية تعوق تلبية الطلب و�ضمان اجلودة على نحو متوا�صل .ويف عام
� ،٢٠٠٩أطلق � ّإتاد ننوما تقيي ًما ا�سرتاتيج ًيا بدعم من منظمة التنمية الهولندية خ ّل�ص �إىل �أن �إن�شاء وحدة معاجلة �شبه
وبتمويل من م�ؤ�س�سة �أجردي�س ،مت �إن�شاء م�صنع مل�ضاعفة طاقة الإنتاج
�صناعية هو منوذج الأعمال الأكرث كفاء ًة و�إنتاجي ًة.
ٍ
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ح�سن ذلك من دخل املر�أة ،و�أتاح الفر�صة لها لت�صبح م�ساهمة يف امل�ؤ�س�سة.
وخف�ض التكاليف .وقد ّ
وملزيد من املعلومات حول منظمة التنمية الهولندية ميكن الرجوع �إىل املوقع التايل:
/http://www.snv.org

مجموعة ّربات البيوت في سوق رقائق البطاطا في تايالند :ازداد الطلب على البطاطا يف تايالند ب�شكل كبري
أ�سا�سا بالفنادق واملطاعم وحمالت ال�سوبر ماركت� ،أو يتم
وال�سياحة .يتم تزويد البطاطا � ً
ب�سبب �شعب ّية رقائق البطاطا ّ
يتم ت�صنيع جميع البطاطا
تو�سع خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية نظر ًا للطلب املُطردّ .
حتويلها �إىل رقائق بطاطا ،وهو ن�شاط ّ
ذات اجلودة املقبولة �إىل رقائق بطاطا من قبل �شركتني كبريتني ،ثم يتم توزيعها على �أ�سواق متو�سطة/عالية امل�ستوى،
مما ُي�ش ّكل حتدي ًا كبري ًا لدور �صغار املزارعني يف �سل�سلة التوريد هذه .ومع ذلك ،مت ّكنت جمموعة �صغرية من ر ّبات البيوت
ّ
يف مقاطعة �سان �ساي يف �شيانغ ماي من �إيجاد طريقة لل ُم�شاركة يف �إنتاجها ،وبالتايل ،توليد دخل بديل من البطاطا
غري امل�ستوفية للمعايري/غري املرغوب فيها� .ساهمت هذه املبادرة يف �إبراز دور املر�أة يف �إنتاج البطاطا وت�صنيعهاُ .ت ّثل
منوذجا للأعمال التجارية للم�ؤ�س�سات املُجتمعية مع �إدارة �أعمال قوية وتطوير منتجات.
املجموعة الآن ،بدعم من احلكومة،
ً
وملزيد من املعلومات حول هذه املبادرة ،ميكن الرجوع �إىل املوقع التايل:
pdf.http://pubs.iied.org/pdfs/G03266

مبادرة تكنوسيرف شرق إفريقيا لللبن :ت�ستهدف هذه املبادرة ك ّل من املنتجني الذكور والإناث .ومع ذلك ،وبعد
مالحظة �إنخفا�ض م�شاركة املر�أة يف خدمات التدريب/الإر�شاد ،بذل الفريق جهود ًا عدة ل�ضمان م�شاركتها ،و�شملت:
الت�أكيد على �أهمية ح�ضورها على م�ستوى املجتمع من خالل �صانعات القرارات والقادة؛ وزيارات منزلية يقوم بها املدر ّبون
�أنف�سهم لت�شجيع ال ّرجال على ال�سماح لزوجاتهم باحل�ضور؛ وجعل التمارين �أكرث راحة للمر�أة من خالل توفري رعاية
للأطفال وحتديد مواعيدها يف �أوقات منا�سبة ،وال�سماح لها باجللو�س ب�شكل منف�صل عن ال ّرجال والعمل يف جمموعات
�صغرية ن�سائ ّية فقط .و�أجرى الفريق تعديالت ب�سيطة و�صغرية ،من تكييف مواد التدريب �إىل تنظيم التدريبات يف �أماكن
�آمنة ن�سبي ًا وقريبة من الن�ساء ،وزادت معدالت م�شاركتهنّ من  ٦يف املائة �إىل  ٤٢يف املائة بنهاية املبادرة.
وملزيد من املعلومات حول تكنو�سريف،ميكن ال ّرجوع �إىل املوقع التايل:
/http://www.technoserve.org

برنامج كينيا لتنمية الذرة ُ :٢تعترب ال ّذرة املح�صول الغذائي الأ�سا�سي يف كينيا ،وتتمحور حولها املزارع ال�صغرية يف
ريف كينيا .ولكن الذرة �شديدة الت�أثر بتقلب ّات الأ�سعار وحتديات ا�ﻹﻧﺗﺎج وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣ�ﺻﺎد .ولذلك ،مت تنفيذ كينيا لتنمية
الذرة من كانون الأول/دي�سمرب� ٢٠١٠إىل �أيلول�/سبتمرب ،٢٠١٢بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كمتابعة
لربنامج �سابق يحمل الإ�سم ذاته .ونظر ًا �إىل �أن الن�ساء وال�شباب ُي�شكلون  ٨٠يف املائة من اليد العاملة يف قطاع الذرة،
و�إعرتاف ًا بالتفاوتات اجلن�سانية� ،أٌعطيت الأولوية للأن�شطة التي تزيد من منافع املر�أة� .أُجري حتليل جن�ساين و ُبذلت جهود
ع ّدة لإ�شراك الن�ساء ،مبا يف ذلك ( )١دورات تدريبية عملية للإملام ب�إدارة الأعمال ُتر ّكز على القيادة وتغيري املواقف
و�صنع القرارات على م�ستوى الأ�سرة؛ ( )٢برامج تدريبية ذات جداول زمنية ُمريحة ،و(� )٣إن�شاء �شبكات م�ؤ ّلفة من
موظفي الإر�شاد الذين يعملون مع كل من التعاونيات الن�سائية و�أفراد الن�ساء على م�ستوى الأ�سرة.
وملزيد من املعلومات حول هذا الربنامجُ ،يكن الرجوع �إىل املوقع التايل:
pdf.http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacy454

101

والتحول الريفي  -لبنان :مت تنفيذ برنامج حتفيز الأ�سواق والتحول الريفي من عام ٢٠٠٢
برنامج تحفيز األسواق
ّ
�إىل عام  ،٢٠٠٥بالتعاون مع جمعية ال�شبان امل�سيحيني يف الواليات املتحدة الأمريكية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية ،وعاد بالفائدة على  ٢٥٠٠امر�أة و ٣٦جمتمع ريفي نامي يف لبنان .و�شملت الأن�شطة توليد فر�ص للمر�أة الريفية من
خالل �إن�شاء مراكز لت�صنيع الأغذية ومزارع للإنتاج .ومتكنت املر�أة ،عقب برامج تدريب ّية مكثفة ،من ت�شغيل التعاونيات
و�إدارتها .وح ّددت املر�أة ،بدعم من عمليات البيع والت�سويق ،الفر�ص املُتاحة يف قريتها و�أ�صبح لديها قائمة زبائن .و�إعترب
�إطالق خدمات التموين �أحد الأن�شطة التي ا�ضطلعت بها بع�ض التعاونيات.
وملزيد من املعلومات حول هذا الربنامج ،ميكن الرجوع �إىل املوقع التايل:
http://www.ymca-leb.org.lb/empowerment.htm

المستمر لأللبان وأنشطة التصنيع من قبل منظمة األغذية والزراعة في لبنانُ :تن ّفذ منظمة الأغذية
اإلنتاج
ُ
والزراعة يف لبنان تدخالت ع ّدة لدعم �إنتاج الألبان وت�صنيعها ،مع الرتكيز املتوا�صل على املر�أة� .أطلقت منظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة بالتعاون مع وزارة الزراعة يف لبنان م�شروع «تعزيز �سبل العي�ش والأمن الغذائي للمر�أة ال ّريفية
من خالل حت�سني ُمار�سات �إنتاج احلليب ودعم التّ�صنيع املنزيل للألبان والأجبان» .يه ُدف هذا امل�شروع اىل م�ساعدة
ال�سوريني وي�ستهدف ٤٠٠
�صغار املزراعني يف املناطق ال ّريفية الفقرية اللذين ي�ست�ضيفون �أعداد ًا كبرية من الالجئني ّ
م�ستفيد ًا من الفئة الأكرث �ضعف ًا ،ن�صفهم من العامالت يف الت�صنيع املنزيل للأجبان والألبان .وت�شمل �أن�شطة امل�شروع
تدريب املزراعات على تقنيات ت�صنيع الألبان والأجبان و�أ�صول النظافة والتعقيم ،مع الرتكيز على ال�سالمة واجلودة
لتح�سني ال ّربحية .وت�ستهدف التدخالت الأخرى الأ�سر املعي�شية التي تعولها الن�ساء ،وتدعمها بتوفري وحدات ت�صنيع
وم�ستلزمات حت�سني اجلودة.
وملزيد من املعلومات حول منظمة الأغذية والزراعة ،ميكن الرجوع �إىل املوقع التايل:
/http://www.fao.org/lebanon/en
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الملحق ُ :٦م ّ
لخص المقابالت مع
األساسيين
المستطلعة آراؤهم
ّ

المستطلعة آراؤه ١
مقابلة مع ُ

•
•
•
•

•تاريخ املقابلة ١٧:كانون الثاين/يناير ٢٠١٧
•�إ�سم امل�ستطلعة �آرا�ؤه :يو�سف موال�ص
•لقب/وظيفة امل�ستطلعة �آرا�ؤه� :صاحب م�شتل
•�سبب الإدراج يف املقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني� :صاحب م�شتل يو ّفر عوامل �إنتاج اخل�ضروات الورقية

المستطلعة آراؤه:
المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها ُ

•
•
•
•
•
•

• ُي ّ
وظف امل�شتل ك ّل من الن�ساء والرجال باملعدل اليومي نف�سه.
•ي�شهد قطاع الزراعة عموم ًا تراجع ًا كبري ًا يف الإنتاج يعود �أ�سا�س ًا �إىل تهريب املنتجات ال�سورية �إىل لبنان ،وال �سيما
عرب عكار.
•�إن معظم املزارعون يف عكار مدينون للو�سطاء ،حيث ت�صل بع�ض الديون �إىل  ٤٠،٠٠٠،٠٠٠لرية لبنانية.
•يقت�صر دور املر�أة يف عكار حملي ًا (العناية باملنزل ،تربية الأطفال ،الطبخ� ،إلخ) .تعترب املر�أة ربة بيت ب�صفة رئي�سية.
•متلك بع�ض الن�ساء يف عكار �أرا�ض (ورثناها عن الأقارب والأزواج) يقمن بت�أجريها �أو يدخلن يف �شراكة مع املزارعني
الذكور لزراعتها عو�ض ًا عن زراعتها ب�أنف�سهن.
•تتاح فر�ص للن�ساء يف الت�صنيع؛ ي�ؤدي العمل اجلماعي �إىل خف�ض �أ�سعار عوامل الإنتاج ،وبالتايل تقليل تكاليف الإنتاج.
كما ويعطي العمل اجلماعي املر�أة املزيد من النفوذ على م�ستوى ال�سوق.

تقييم المحاور/تصورات المستطلعة آراؤه:

�أظهر م�ستويات عالية من احلوافز للنهو�ض بعمله.
أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

�إعترب �أن القطاع الزراعي يواجه اعبا ًء هائلة ،حيث �أ�صبح معظم املزارعني مدينني للو�سطاء وملُقدمي موارد الإنتاج.

 قحلملاا مهارآ
ؤ
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مقابلة مع المستطلعة آراؤه ٢

•
•
•
•

•تاريخ املقابلة ١٧ :كانون الثاين/يناير ٢٠١٧
•�إ�سم امل�ستطلعة �آرا�ؤه� :سركي�س بو داغر
•لقب/وظيفة امل�ستطلعة �آرا�ؤه :مدير تعاونية
•�سبب الإدراج يف املقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني :تعمل التعاونية على ك ّل من البطاطا واخل�ضراوات
وت�ضم  ١١ع� ًضوا و ٣٠م�ستفيدً ا من املزارعني.
الورقية،
ّ

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها المستطلعة آراؤه:

•
•
•
•

•يعترب املزارعون احللقة الأ�ضعف يف �سل�سلة القيمة الزراعية ،حيث �أنهم مدينون يف الغالب �إىل الو�سطاء وي�ضطرون
�إىل املناف�سة مع املنتجات امل�ستوردة الأرخ�ص ب�صورة دائمة.
•ثمة �إمكانية للتح�سني من خالل العمل اجلماعي والتعاونيات ،رغم �أن العديد من العوامل الثقافية واملجتمعية حت ّد من
ب�شكل غري مالئم.
جناح مثل هذه املبادرات .يف الوقت احلا�ضر ،ال تعمل التعاونيات القائمة يف كثري من الأحيان �أو تعمل ٍ
•�أغلب الن�ساء العامالت يف القطاع الزراعي يف عكار هنّ �سوريات .ويف معظم الأحيان ،ال ت�شارك املر�أة اللبنانية يف
الأن�شطة الزراعية ب�سبب العوامل الثقافية واملجتمعية.
•ميكن �أن ت�ضطلع املر�أة بدور رئي�سي يف عملية التجهيز ،حيث متتلك املهارات واملعرفة املطلوبة ومعظم الن�ساء
ُيجهزن املواد اخلام لال�ستهالك املحلي .قد ي�شكل املطبخ العام مبادرة هامة توفر امل�ساحة واملعدات الالزمة للتجهيز
املنا�سب� .س ُيعد �إن�شاء تعاونية لإدارة مثل هذه امل�ساحة يف غاية الأهمية لتحقيق الهدف النهائي املتمثل يف احرتام
املعايري الغذائية العاملية واحل�صول على �شهادة .قد ترتاوح عملية املعاجلة بني جتليد البطاطا للمطاعم والفنادق،
و�إعداد واخل�ضراوات الورق ّية الطازجة (مثل البقدون�س املفروم).

المستطلعة آراؤه:
تقييم المحاور/تصورات ُ

�شارك بن�شاط يف النقا�ش و�أظهر حما�س ًا لتطوير القطاع الزراعي يف عكار.
أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

ت�ضم التعاونية �إمر�أة واحدة بني �صفوفها ،وهي مهند�سة زراعية.
ّ
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مقابلة مع المستطلعة آراؤه ٣

•
•
•
•

•تاريخ املقابلة ١٧ :كانون الثاين/يناير ٢٠١٧
•�إ�سم امل�ستطلعة �آرا�ؤه :عمر عو�ض
•لقب/وظيفة امل�ستطلعة �آرا�ؤه :مزارع اخل�ضروات الورقية والبطاطا
•�سبب الإدراج يف املقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني :هو مزارع رئي�سي يف املنطقة ،ميتلك �أكرث من  ٥٠٠دنوم ًا
وي�ست�ضيف  ٤٠عائلة الجئة يف مزرعته.

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها المستطلعة آراؤه:

• •يتمثل التحدي الرئي�سي الذي يواجهه مزارعو البطاطا يف عكار يف ت�سويق املنتجات .تتم فرتة ح�صاد البطاطايف
عكار قبل فرتة ح�صاد البقاع ،مما يعطي عكار الأولوية يف حتديد الأ�سعار .ولكن نظر ًا لأن احلكومة ال حتدد الر�سوم
اجلمركية وال�ضرائب �أو احل�ص�ص على البطاطا امل�ستوردة (خا�صة من م�صر و�سوريا والأردن) ،فلم يعد للمزارعني
من خيار �سوى خف�ض الأ�سعار .وتنخف�ض هذه الأ�سعار تلقائي ًا عندما ي�ستورد كبار التجار البطاطا خالل مو�سم
احل�صاد يف عكار.
• •تلعب املر �أة دور ًا رئي�سي ًا يف �إنتاج البطاطا واخل�ضراوات الورق ّية يف عكار ،مبا يف ذلك �إعداد/تقطيع الدرنات،
وزرع النباتات ،و �إزالة ا لأع�شاب ال�ضارة ،واحل�صاد ،والتعبئة� .أما الرجل فيتوىل م�س�ؤولية الري وو�ضع ا لأ�سمدة
واملبيدات واحلراثة.
• •تواجه املزارعات حتديات عدة منها :عدم ال�سماح لهن باحل�صول على قرو�ض �إذ يعترب ذلك مرفو�ض ًا �إجتماعي ًا،
واللجوء �إىل العمل يف كل من احلقول واملنزل يف �ضوء واجباتهن املنزلية.
تقييم المحاور/تصورات المستطلعة آراؤه:

كان وا�ضح ًا و�صريح ًا ،وهو ُم�ستثمر كبري وافاد مبعاملة ُع ّماله بالتّ�ساوي ّ
بغ�ض النظر عن اجلن�س واجلن�سية .وهو يحاول
�أ�صنا ًفا جديدة من البطاطا لزيادة الإمكانيات الت�سويقية.
أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

زعم �أن تكاليف العمالة املرتفعة ت�ؤثر على الإنتاج و�أنه يتط ّلع �إىل اال�ستثمار يف الآالت لتقليل احلاجة �إليها.

 قحلملاا مهارآ
ؤ
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مقابلة مع المستطلعة آراؤه ٤

•
•
•
•

•تاريخ املقابلة ٢٨ :كانون الثاين/فرباير ٢٠١٧
•�إ�سم امل�ستطلعة �آرا�ؤه :مي�شال عي�سى اخلوري
•لقب/وظيفة امل�ستطلعة �آرا�ؤه :مدير مكتب م�صلحة االبحاث العلمية الزراعية يف ال�شمال
•�سبب الإدراج يف املقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني :م�صلحة الأبحاث العلمية الزراعية هي منظمة حكومية
تعمل حتت �إ�شراف وزارة الزراعة ،وت�شارك ب�شكل رئي�سي يف البحوث الزراعية.

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها المستطلعة آراه:

•
•
•
•
•
•
•

• ُينظر �إىل املر�أة يف القطاع الزراعي يف عكار ،ويف لبنان ككل ،باعتبارها تابعة وعاملة ال كقائدة.
•ال متلك املر�أة عموم ًا �سلطة �إتخاذ القرارات.
•قد توفر �سال�سل قيمة اخل�ضراوات الورقية للمر�أة فر�ص ًا �أكرث ما تتيحه �سال�سل قيمة البطاطا ،حيث ت�شارك الن�ساء
فيها ب�شكل كبري.
•يتمتع املزارعون يف عكار بوجه عام مبهارات ت�سويقية حمدودة ،ومييلون �إىل البيع �إىل جتار اجلملة فقط يف عكار
وطرابل�س .وي�ؤدي عدم القدرة على نقل منتجاتهم �إىل جمموعة �أو�سع من الأ�سواق �إىل تفاقم هذا ال�ضعف.
•ي�صعب على املر�أة احل�صول على قرو�ض ائتمانات لأن الأرا�ضي يف عكار موروثة ومملوكة ب�شكل رئي�سي من الرجال،
وبالتايل ال ُتو ّفر للمر�أة �ضمانات.
•باءت عدة حماوالت لإن�شاء تعاونيات بالف�شل يف كلتا �سل�سلتي القيمة ب�سبب ربط املزارعني ملفهوم التعاونيات
بالتربعات والدعم املايل اخلارجي .وتتمثل �أدوار امل�ؤ�س�سات احلكومية واملنظمات غري احلكومية يف توفري التدريب
على الإدارة والوظائف والتنظيمات.
ح�سن �إىل ح ّد كبري من �سبل عي�شها وي�ضيف
•تتمتع املر�أة بالقدرة واملهارات الالزمة لت�صنيع املنتجات ،وهو ن�شاط ُي ّ
قيمة للقطاع الزراعي� .أحد البدائل املُتاحة لتعاونية التجهيز هو ت�شكيل جمموعة من الن�ساء حتت قيادة مدير
خارجي �أو �شركة.

تقييم المحاور/تصورات المستطلعة آراؤه:

ميلك �أفكار ج ّيدة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي يف عكار ولكن معرفته حمدودة بالعامالت الزراعيات ،مما يدل على غياب
التدخالت واملبادرات التي ت�ستهدف الن�ساء.
أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

• •علق على تعاونيات املزارعني احلالية على �أنه حمكوم عليها بالف�شل .كما و�أ�شار �إىل احلاجة لبناء القدرات يف جمال
�إدارة التعاونيات ومهمتها و�أنظمتها.
• •�ش ّدد على قدرة املر�أة على الت�صنيع ،مثل جتفيف اخل�ضروات الورقية لزيادة العمر التخزيني للمنتجات و�إ�ضافة قيمة لها.
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مقابلة مع المستطلعة آراؤه ٥

•
•
•
•

•تاريخ املقابلة� ٦ :آذار/مار�س ٢٠١٧
•�إ�سم امل�ستطلعة �آرا�ؤه� :إميل الأ�سمر
•لقب/وظيفة امل�ستطلعة �آرا�ؤه :مدير م�شروع يف م�ؤ�س�سة ال�صفدي
•�سبب الإدراج يف املقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني :م�ؤ�س�سة ال�صفدي هي منظمة لبنانية غري حكومية تعمل
على تعزيز ا�سرتاتيجيات ُمبتكرة لإعادة بناء حياة املواطنني اللبنانيني يف �أعقاب احلرب الأهلية والتحديات املتنامية
الناجمة عن �أزمة الالجئني احلالية .ح�ضورها يف عكار بارز� ،إذ تعمل على تطوير املجتمع اللبناين.

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها المستطلعة آراه:

•

•

•
•
•
•
•

مب�شاريع عدة تتعلق بتمكني املر�أة اللبنانية يف القطاع الزراعي ،ولكن عملها �أكرث تركيز ًا يف
•ت�ضطلع م�ؤ�س�سة ال�صفدي
ٍ
منطقة عكار اجلبلية .ت�ستهدف هذه امل�شاريع ب�شكل رئي�سي الن�ساء الراغبات يف امل�شاركة يف الأن�شطة واللواتي يع�شن
يف جمتمعات مت�ساحمة/متقبلة ن�سبي ًا .تدعم امل�شاريع الن�ساء والتعاونيات من خالل توفري الأدوات وعوامل الإنتاج
و�أنظمة الري وغريها ،بالإ�ضافة �إىل بناء القدرات .كما وت�سعى �إىل تعزيز البيئة املواتية.
•مع مرور الوقت ،تتزايد م�شاركة املر�أة يف �أن�شطة امل�شاريع .على �سبيل املثال ،ت�شارك املر�أة ب�شكل متزايد يف ور�ش
العمل والدورات التدريبية كما و�أ�صبحت مهتمة بتطوير مزارعها .قد يعزى ذلك �إىل جل�سات التوعية التي �أجريت
و�إىل متكني قائدات املجتمع املحلي .كما و�شهدنا �أي�ض ًا �إزدياد م�شاركتها يف �صنع القرارات .يف بع�ض احلاالت ،تزداد
م�شاركة املر�أة يف �أن�شطة من قبيل الر�ش وا�ستخدام الآالت الثقيلة .ومع ذلك ،ال يزال ي�شكل و�صولها �إىل الأرا�ضي
واملوارد حتد ًيا كب ًريا.
•ت�شارك املر�أة يف كافة الأن�شطة الزراعية تقري ًبا ،وهي متلك املهارات والقدرات والرغبة يف العمل لكن غالب ًا ما تعوقها
ال�ضغوط االجتماعية وحتول دون قدرتها على �صنع القرارات والتحكم بعملها.
•يختلف م�ستوى الت�شدد والتحفظ الإجتماعي بني العائالت العكارية ما بني �شديدة التحفظ (تعترب املر�أة ربة بيت
فقط) وبني متحفظة معتدلة (تعترب �أن الرجل هو املعيل ولكن ت�سمح مب�شاركة املر�أة يف العمل) وتلك الأكرث �إنفتاح ًا
على فكرة متكني املر�أة.
•�ست�ساعد التعاونيات الن�سائية املر�أة على توليد الدخل من خالل حت�سني الإنتاج والتجهيز .تتمتع املر�أة باملهارات
والقدرات الالزمة لتجهيز العديد من املنتجات ،ولكن مت�س احلاجة �إىل بناء القدرات ل�ضمان اجلودة وزيادة
ا لإيرادات.
• ُيعترب الوعي اجلن�ساين �ضروري ًا للمجتمعات لفهم عدم الإن�صاف اجلن�ساين وانق�سامات العمل وامل�س�ؤوليات .عالوة
على ذلك ،يجب �أن تعي املجتمعات املحلية �أهمية املر�أة يف القطاع الزراعي.
•ف�شلت معظم التعاونيات يف املنطقة ب�سبب عجزها عن فهم �أدوار التعاونيات ووظائفها .تدعو احلاجة �إىل بناء
القدرات ل�ضمان قدرة املر�أة على �إدارة وتويل التعاونيات.

تقييم المحاور/تصورات المستطلعة آراؤه:

تتوفر لدى امل�ستطلعة �آرا�ؤه معرفة مكثفة بالو�ضع احلايل للمزارعات اللبنانيات العامالت يف عكار.
أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

على غرار امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الآخرين� ،ش ّدد على �أهمية التعاونيات ووجود فر�ص لل ّن�ساء يف جمال الت�صنيع الزراعي.

 قحلملاا مهارآ
ؤ

ةعلطتسملا عم تالباقملا صّخلُم  ٦:قحلملا
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مقابلة مع المستطلعة آراؤه ٦

•
•
•
•

•تاريخ املقابلة� ٦ :آذار/مار�س ٢٠١٧
•�إ�سم امل�ستطلعة �آر�ؤاه :نبيل مع ّو�ض
•لقب/وظيفة امل�ستطلعة �آر�ؤاه :املدير العام مل�ؤ�س�سة رينيه معو�ض 
•�سبب الإدراج يف املقابالت مع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم الأ�سا�سيني :تعمل م�ؤ�س�سة رينيه معو�ض بن�شاط يف القطاع الزراعي
يف �شمال لبنان و ُتن ّفذ العديد من املبادرات التي تر ّكز على الن�ساء وتوليد الدخل.

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها المستطلعة آراؤه:

•
•
•
•
•
•
•
•

•يتمثل التحدي الرئي�سي الذي تواجهه املر�أة العاملة يف �سال�سل قيمة البطاطا واخل�ضراوات الورقية يف حيازة الأرا�ضي
�إذ نادر ًا ما متلك الأرا�ضي ما مل ترثها .كما وتواجه �ضغوط ًا اجتماعية وثقافية لأنه لي�س من ال�شائع للمر�أة اللبنانية�أن تعمل يف القطاع الزراعي � ّإل لدعم زوجها.
•ال ميكن للمر�أة �أن تتوا�صل مبا�شر ًة مع م�ؤمني عوامل الإنتاج وال يتم عاد ًة الإعرتاف بتوقيعها ك�ضمان موثوق .هذا
يعني �أن عليها العمل عن طريق زوجها.
•ال حت�صل املر�أة على قرو�ض� أو حتى م�ستويات ائتمانية �صغرية.
•تواجه الن�ساء ال�سوريات والفل�سطينات املزيد من التحديات ،لأنهن مقيدات بعوامل خارجية عدة تزيد من فقرهن .على
�سبيل املثالُ ،
تعذر احل�صول على الأرا�ضي واملوارد الأ�سا�سية كما ويعي�ش معظمهن يف ظروف �صعبة ،غالب ًا يف خيام.
•تواجه الن�ساء ال�سوريات �ضغوط ًا اجتماعية ثقافية �أكرث ،لأن غالبية �أزواجهن عاطلني عن العمل �أو يف �سوريا.
م�شروعا جديدً ا ُير ّكز على ربط وحدة جتهيز بطاطا �صغرية يف
•يف �آذار/مار�س � ،٢٠١٧أطلقت م�ؤ�س�سة رنيه معو�ض
ً
عكار ب�سوق الأكل لكفالة حت�سني الإنتاجية على طول �سل�سلة قيمة البطاطا.
•يتمثل دور املنظمات غري احلكومية �أو ًال بتحديد االحتياجات وت�صميم م�شاريع م�ستدامة لتلبيتها .وينبغي ايالء الأولوية
�إىل امل�شاريع املُد ّرة للدخل ل�ضمان الدخل امل�ستدام.
•ت�ساهم التعاونيات يف متكني املر�أة �إذا �سمح لها ب�أن ت�صبح ع�ضو ًا نا�شط ًا� .إن التدريب املكثف وبناء القدرات
�ضروريان ل�ضمان عمل التعاونيات ب�صورة �سليمة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن ت�ضع التعاونيات خطة وا�ضحة
املعامل وجمموعة من الأهداف لزيادة الدخل.

تقييم المحاور/تصورات المستطلعة آراؤه:

تتوفر لدى امل�ستطلعة �آرا�ؤه معرفة ُمكثفة بالقطاع الزراعي يف �شمال لبنان (وعكار) ،بالإ�ضافة �إىل اخلربة يف تنفيذ
املبادرات التي ُتر ّكز على املر�أة ،مبا يف ذلك �إن�شاء ودعم التعاونيات/املجموعات.
أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

�ش ّدد على� أهمية دعم املر�أة لإن�شاء تعاونيات و�أن ت�صبح ع�ضو ًا ن�شطا يف املجتم ًع.
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للدول العربية
بيروت ،لبنان
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