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 التقدير 

يف  الالئق  العمل  �شروط  وحماية  ال�ظيفي  التكّيف  »متكني  م�شروع  اإطار  يف  الدرا�شة  هذه  الدولية  العمل  منظمة  دعمت 

ت�فري  »حت�شني  م�شروع  �شياق  يف  ن�شرها  ومّت  لبنان«،  �شمال  يف  ال�ش�ريني  الجئني  اأزمة  من  املت�شررة  الريفية  املجتمعات 

والتعاون. للتنمية  الإيطالية  ال�كالة  بدعم من  والالجئني«  للبنانيني  ال�ش�ق  يتطّلبه  الذي  املهني  التدريب 

جنيم.  ن�شيم  وال�ّشيد  ب�شتاين  ليال  الآن�شة  ك�مبني،  دلفني  الآن�شة  من  وامل�ؤّلف  »مدى«،  م�ؤ�ّش�شة  فريق  الدرا�شة  اأعّد  وقد 

بتقدير خا�ّص.  وا�شتعرا�شها  املعل�مات وحتليلها  املبذولة يف جمع  الفريق  وحتظى جه�د 

ال�شابقة والآن�شة رانيا  �شـك�ف، كبرية امل�شت�شارين الفنيني  اأنابيال ّ ال�شيدة  امل�ؤّلف من  قّدم فريق عمل منظمة العمل الدولية 

حكّيم، من�ّشقة امل�شاريع ال�طنّية نظرة متعمقة وخربات �شاعدت اإىل حّد كبري يف البح�ث و�شاهمت يف ت�جيه اإ�شتكمال الدرا�شة.

ملراجعاتها  ب�زان  اإمان�يال  الآن�شة  اجلن�شانية  ال�ش�ؤون  يف  ال�شابقة  الدولية  العمل  منظمة  اأخ�شائّية  اإىل  اإمتناننا  ون�ّجه  كما 

الدرا�شة. لهذه  الّداعمة  وتعليقاتها 

وُيعرتف لأ�شحاب امل�شلحة الذين متت مقابلتهم ملا اأوت� به من مدخالت وت��شيات خالل اإجراء البحث، كما ن�شكرامل�شاركني 

خذت كلها يف عني الإعتبار عند 
ُ
يف ور�ص العمل على امل�شاهمات القّيمة التي قدم�ها لهذه الدرا�شة خالل امل�شاورات واّلتي اأ

التحليل. اإعداد هذا 

تعُك�ص هذه الّدرا�شة البيانات املُجّمعة من ُمتلف امل�شادر. ول ينبغي اأن ُي�شيء اأي خطاأ اإىل �شمعة ه�ؤلء الأفراد املحرتمني.

 الملخص التنفيذي 

ال�رقّية  واخل�شراوات  البطاطا  قيمة  �شال�شل  يف  املراأة  لتمكني  املحتملة  »الفر�ص  املُعن�ن  التقييم  هذا  مدى  م�ؤ�ش�شة  اأجرت 

ال�رقّية يف عكار. ومن  البطاطا واخل�شراوات  قيمة  ل�شل�شلة  الدولية  العمل  لتحليل منظمة  اإ�شتكماًل  لبنان«  �شمال  يف عكار، 

غري  وه�  كثريا  لُيقّدر  القيمة  �شل�شلتي  من  كل  يف  الن�شاء  عمل  اأن  الأخرية  هذه  اإليها  انتهت  التي  الرئي�شية  الإ�شتنتاجات 

املُحتملة  الفر�ص  حتديد  مع  بالّتزامن  املراأة  ت�اجه  التي  والتحديات  القي�د  متلف  حتديد  اإىل  احلاجة  يربز  ما  منظ�ر، 

دورها. واإبراز  م�شاركتها  لتكثيف 

الن�شاء  من  ال�شعيفة  الفئات  وا�شتهدف   ٢٠١٧ واآذار/مار�ص   ٢٠١٦ الثاين/ن�فمرب  ت�شرين  بني  التقييم  بهذا  اإ�شُطلع  وقد 

ذات  البح�ث  غياب  ويف  الزراعة.  قطاع  يف  املُقارنة(  لأغرا�ص  الرجال  عن  )ف�شاًل  والفل�شطينيات  وال�ش�ريات  اللبنانيات 

واخل�شراوات  البطاطا  قيمة  ب�شال�شل  يتعلق  فيما  �شّيما  ول  اللبناين،  الزراعة  قطاع  يف  اجلن�شانية  والقي�د  بالأدوار  ال�شلة 

جريت عملّيات مراقبة وا�شتبيانات 
ُ
ال�رقّية، اإعتمد الفريق على درا�شات من بلداٍن اأخرى وجمع بيانات اأّولية عن عّكار. وقد اأ

ومقابالت مع امل�شتطلعة اآراوؤهم الأ�شا�شيني ومناق�شات جماعّية ُمرّكزة يف امليدان. كما ومّت حتليل البيانات الكمّية والّن�عية 

الت��شيات. الفر�ص وجمم�عة من  اإىل حتديد  التي تط�ّرت  والق�شايا اجلن�شانية 

وقد حّدد تقرير التقييم اأوجه التفاوت الرئي�شّية بني الرجال والّن�شاء، وتبني اأنهّن يف و�شع غري م�ات مقارنًة بالرجال خا�شًة 

بحيث  بني اجلن�شّيات  الختالفات  بع�ص  ومّت حتديد  كما  واإدارتها.  الإنتاجية  امل�ارد  اإىل  وال��ش�ل  العمل  بت�زيع  يتعلق  فيما 

الأ�شا�شـيني  اآراوؤهـم  املُ�شــتطلعة  الإ�شتبيان واملقابالت مع  نتائج  الأكرث �شعفًا. وكانت  وال�ش�ريات  الفل�شطينيات  ميكن اعتبار 

اجلن�شانية  بالقي�د  يتعلق  فيما  النتائج  من  العديد  امليدانية  املالحظات  اأّكدت  مُت�شقة.  املُرّكزة  اجلماعية  واملناق�شات 

م�شت�يات  واإنخفا�ص  والأ�ش�اق(،  الأرا�شي  املثال  �شبيل  )على  الإنتاجية  امل�ارد  اإىل  املراأة  و�ش�ل  اإمكانية  انخفا�ص  مثل 

املنزلية(، وغياب  الأعمال  املاأج�ر )غالبًا  به وغري  املُعرتف  والعمل غري  والثقافية،  والق�اعد الجتماعية  وال�شغ�ط  التعليم 

عاّم. ب�شكل  الأج�ر  وانخفا�ص  الن�شائية/اجلمعيات،  التعاونيات 
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الن�شاء  من  املائة  ٧٠ يف  يح�شل  اإذ  الّرجال،  اأج�ر  تقّل عن  اأج�رًا  عامًة  الن�شاء  تتقا�شى   )١( يلي:  ما  اإىل  التقييم  ُيخّل�ص 

؛ )٢( ينح�شر عمل الن�شاء يف الإنتاج، حيث 
1

امل�شتهدفات على دخل �شهري يرتاوح بني ٢٠٠،٠٠٠ - 3٠٠،٠٠٠ لرية لبنانية

زراعّية  اأن�شطة  يف  واإمنا  اإ�شرافّية  اأن�شطة  يف  عم�مًا  الن�شاء  ت�شارك  ل   )3( جتارّية؛  خربة  اأي  منهّن  املائة  يف   ٨9 ميلك  ل 

مع  الن�شاء  تت�ا�شل  ل   )٤( البطاطا(؛  درنات  وتقطيع  والبذر،  ال�شارة،  الأع�شاب  واإزالة  احل�شاد  يف  )معظمها  حُمّددة 

معظم اأ�شحاب امل�شلحة يف �شال�شل القيمة، ذلك وفًقا ل ٨٤ يف املائة منهّن؛ و)٥(غالًبا ما تعتمد الن�شاء على اأزواجهّن اأو 

اأي قرار يتعّلق بالعمل -  اّتخاذ  اإذ يّدعي ٦٤ يف املائة من امل�شتهدفات عدم  اأفراد الأ�شرة يف اتخاذ القرارات،  غريهم من 

بها. ي�شطلعن  التي  بالأن�شطة  يتعلق  فيما  حتى 

تتمّثل اأهّم اأوجه الإختالف يف احل�ش�ل على امل�ارد الإنتاجية. يّدعي ١3 يف املائة و١٥ يف املائة فقط من الن�شاء اللبنانيات 

احل�ش�ل على مياه الّري واملُدخالت الزراعية على الّت�ايل. واأ�شارت امراأة لبنانية واحدة فقط اإىل ح�ش�لها على الأدوات 

الزراعية.  باملمار�شات/التقنيات  اخلا�شة  واملعل�مات  الزراعية  التكن�ل�جيات  عن  ف�شاًل  واملعّدات،  والآلت 

يفاقم هذا  وما  ر�شمية خارجية.  اأو غري  ر�شمية  مالية  م�ارد  على  اإىل احل�ش�ل  الن�شاء  اأّي من  ُت�شر  على ذلك، مل  وعالوًة 

كما  ال�شيارات  قيادة  على  قادرات  غري  معظمهّن  اأن  حقيقة  ه�  الإنتاجية  امل�ارد  اإىل(  ال��ش�ل  حمدودية  )اأو  اإىل  الفتقار 

اإىل املعل�مات. اأو معدومة، مّما يع�ق تنقلهّن ويحّد من و�ش�لهّن  اإمكانية ح�ش�لهن على خدمات الإنرتنت حمدودة  وُتعترب 

مت حتديد الفر�ص يف �ش�ء الع�امل الإجتماعية والثقافية وا�شتناًدا اإىل نقاط القّ�ة املُحّددة للعامالت الّزراعّيات يف عكار. 

الفر�ص  من  العديد  عر�ص  مت  وبالتايل  القيمة،  �شال�شل  كلتّي  يف  الت�شنيع  يخ�ّص  فيما  هائلة  اإمكانات  التقييم  هذا  ُيظهر 

اجلديدة، بالإ�شافة اإىل خيارات الّت��شع. ومت عر�ص كّل من تط�ير �شال�شل القيمة وفر�ص متكينها، مبا يف ذلك على �شبيل 

اجلاهزة؛ )3( جتليد  ال�ّشلطة  اإعداد خلطات   )٢( واملُجّففة؛  الياب�شة  ال�رقية  ت�شنيع اخل�شراوات   )١( ل احل�شر:  املثال 

بعد  ما  تقنّيات  تط�ير  و)٥(  والعمل؛  للتخزين  واأماكن  ُم�شرتكة  جمم�عات  ت�شكيل   )٤( البطاطا؛  رقائق  وت�شنيع  البطاطا 

الأ�شا�ص  و�شّكلت  الفر�ص  من  كّل  يف  الق�ة  ونقاط  القي�د  على  الرّتكيز  مت  التجارية.  العالمات  واإ�شافة  والتعبئة  احل�شاد 

للّت��شيات التي تهدف اإىل ح�شد اجلهات الفاعلة احلك�مية وغري احلك�مية بهدف �شياغة والإ�شطالع مببادرات تهدف اإىل 

الت�شنيع،  مبادرات  ودعم  الن�شائية،  التعاونيات/اجلمعّيات  اإن�شاء  الت��شيات  وت�شمل  واجتماعًيا.  اقت�شادًيا  املراأة  متكني 

وبرامج التدريب والإر�شاد املُّخ�ش�شة للعامالت الزراعيات. وعالوة على ذلك، اأو�شي بتعزيز فر�ص احل�ش�ل على التم�يل 

البعد اجلن�شاين. امل�شاريع ذات  الرّتكيز على البحث والتقييم يف  وزيادة 

واأخرًيا، يك�شف هذا التقييم عن ثغرات رئي�شّية يف البيانات املً�شّنفة جن�شانيًا، والتي تّت�شم باأهمّية حا�شمة لت�شميم وتنفيذ 

م�شاريع مالئمة ومنا�شبة. ورغم اإمكانية اإ�شتخدام نتائج هذا التقرير كاأ�شا�ص للبح�ث يف امل�شتقبل، اإل اأنه يلزم ا�شتكمالها 

يف  النتائج  هذه  اإىل  الّنظر  وينبغي  كما  معينة.  وحالت  جمتمعات  ت�شتهدف  درا�شات  اإىل  بالإ�شافة  �شم�ًل،  اأكرث  بدرا�شات 

ينبغي  تعتمدها.  التي  التكّيف  واآليات  والتهمي�ص،  الفقر  ت�اجه  التي  املجتمعات  منظ�ر  ومن  الأو�شع،  الإجتماعي  �شياقها 

واإىل عدم  الن�شاف بني اجلن�شني  اإىل عدم  ت�ؤدي  التي  واخلارجية  الداخلية  الع�امل  امل�شتقبلية يف �ش�ء  التدخالت  تط�ير 

واقت�شادًيا. اجتماعًيا  املراأة  متكني 

1 ح�ايل ١3٠ - ٢٠٠ دولر اأمريكي.
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العمل  منظمة  اّتخذت  املجاورة،  البلدان  على  املدى  والط�يلة  واملت��شطة  الق�شرية  وتاأثرياتها  ال�ش�رية  لالأزمة  ا�شتجابًة 

الإ�شرتاتيجية  لبنان، جت�شّدت هذه  ويف  العي�ص.  و�شبل  الت�ظيف  على  ُترّكز  ا�شرتاتيجية  من  مبادرات كجزء  �شل�شلة  الدولية 

يف م�شروع يهدف اإىل زيادة قدرة رواد الأعمال على ال�شم�د، مبن فيهم املزارعني، والعمال املت�شررين من اأزمة الالجئني. 

 )١( خالل:  من  املُ�شتدامة  وامل�ؤ�ش�شات  املحلّية  الإقت�شادية  التنمية  طريق  عن  ُمنتجة  عمالة  خلق  ه�  املُت�ّخى  والهدف 

ُت�شهم يف بناء قدرات املجتمعات الريفية املُ�شيفة؛ )٢( تعزيز التنمية  حت�شني فر�ص احل�ش�ل على عمل و�شبل العي�ص التي 

حُمّددة؛  اإنتاجية  قطاعات  واإ�شتهداف  لبنان،  �شمال  يف  الأقل  على  واحدة  ريفّية  منطقة  يف  املُ�شتدامة  املحلّية  الإقت�شادية 

الأعمال. التجارية لرواد  الأعمال  ت��شيع  القدرات وا�شرتاتيجيات  بناء  و)3( تط�ير 

هي:  حملية  منظمات  وخم�ص  الدولية  العمل  ملنظمة  التابع  للتدريب  الدويل  املركز  مع  بالتعاون  القيمة  �شال�شل  حتليل  مّت 

م�ؤ�ش�شة  و  وم�ؤ�ش�شة مدى،  للتنمية  عـكار  و�شبكة  لبنان،  �شمال  املحلية يف ّ الإقت�شادية  التنمية  ووكالة  معّ��ص،  رينيه  م�ؤ�ش�شة 

الثاين/ ت�شرين  بني  ما  الفرتة  يف  عكار  يف  ال�رقّية  واخل�شراوات  البطاطا  قيمة  ل�شال�شل  حتلياًل  الفريق  اأجرى  ال�شفدي. 

ن�فمرب ٢٠١٤ واآذار/مار�ص ٢٠١٥، وبالتايل مت حتديد م�شائل رئي�شية عدة تتعلق بق�ش�ر الأداء واأ�شبابه اجلذرية. 

عام.  ب�شكل  منظ�ر  وغري  كثريا  ُيقّدر  ل  عملها  اأن  وك�شفت  حتديًدا،  القيمة  �شال�شل  يف  املراأة  بدور  النتائج  اإحدى  اإرتبطت 

يف  املراأة  لأدوار  تقييمًا  العمل(  وفريق  مدى  م�ؤ�ش�شة   -  ٢ امللحق  )راجع  مدى  م�ؤ�ش�شة  اأجرت  الأّويل،  للبحث  واإ�شتكماًل 

قطاعات البطاطا واخل�شراوات ال�رقّية الفرعّية يف عّكار. ويرمي التقييم اأي�شًا اإىل ت�شليط ال�ش�ء على الُفر�ص الإقت�شادّية 

للمراأة يف هذه املجالت. املُحتملة 

عكار، حمدودة،  �شّيما يف  ول  اللبناين،  الزراعي  القطاع  اجلن�شانية يف  بالأدوار  املتعلقة  البح�ث  ُتعترب  احلايل،  ال�قت  ويف 

الق�شايا  هذه  فهم  تعزيز  ُيف�شي  اأن  ينبغي  املنا�شبة.  الإمنائية  الربامج  ت�شميم  تع�ق  وقي�د  عدة  حتدياٍت  عن  اأ�شفر  مما 

هذه  بحثت  ذلك،  على  بناًء  والتقييم.  الّر�شد  قدرات  حت�شني  اإىل  بالإ�شافة  اأف�شل،  برامج  وتنفيذ  ت�شميم  اإىل  املُعقدة 

ب��ش�ل  املُرتبطة  وال�شع�بات  التحديات  النظر يف  عليها عن طريق  امل�ؤثرة  والع�امل  اجلن�شانية  الأدوار  مرونة  الدرا�شة يف 

البطاطا  قيمة  �شال�شل  عرب  للمراأة  املُتاحة  الفر�ص  جمالت  الدرا�شة  حُتّدد  واأخرًيا،  اأ�شا�شي.  ب�شكل  الفر�ص  اإىل  املراأة 

ُم�شاركتها. لتعزيز  بت��شيات  وتتقدم  ال�رقّية،  واخل�شراوات 

 أهمية التقييم 

»�شل�شلة  مفه�م  ومُيثل   .)٢٠٠٧ الدويل،  )البنك  الفقر  من  واحلّد  للتنمية  ك��شيلة  بالزراعة  ُيعرتف  العاملي،  عيد  ال�شّ على 

القيمة« ج�هر مناق�شات التنمية واحلّد من الفقر. كما وثمة ت�شديد ُمتعاظم على دور املراأة اإذ تعترب م�شاهماتها يف الزراعة، 

ل �شيما يف البلدان النامية، اأ�شا�شّية وهاّمة )منظمة الأغذية والزراعة ٢٠١٦(. ت�شارك الن�شاء عم�ًما يف م�شت�يات �شل�شلة 

والقي�د  هذه  الإعرتاف  قلة  تُعيق  العرتاف.  من  يكفي  مبا  حتظى  ل  ما  غالًبا  ولكن  الت�شنيع  اإىل  الإنتاج  من  كاّفًة،  القيمة 

التي ت�اجهها املراأة يف احل�ش�ل على امل�ارد الإنتاجية التنمية الزراعية يف البلدان النامية، وت�ؤدي اإىل ق�ش�ر الأداء وتفاقم 

الفقر. ومع ذلك، جتُدر الإ�شارة اإىل الفارق بني الإن�شاف اجلن�شاين وم�شاركة املراأة. ورغم ا�شتخدامهما على نح� تباديّل، 

اإل اأن م�شاركة املراأة ل تنط�ي دائمًا على الن�شاف بني اجلن�شني. ورغم م�شاركتها يف العديد من الأن�شطة، اإل اأن الفج�ات 

احلاّدة قد ل تزال قائمة من حيث �شنع القرارات والتمثيل والأج�ر. 

 المناطق والفئات المستهدفة 

التهمي�ص والت�ترات  اأكرث مناطق البالد حرمانًا. وعقب عق�ٍد من  رغم ثرائها بامل�ارد الطبيعية، ُت�شّنف عكار ك�احدة من 

ال�شيا�شية والإ�شتباكات، ف�شاًل عن العتماد املُفرط على القطاع الزراعي املُهمل، ت�شهد املنطقة اأعلى معدلت الفقر واأدنى 

الهياكل  ق�ش�ر  من  عام  ب�شكٍل  املحلية  املجتمعات  ُتعاين   .)٢٠٠٤ الجتماعية  ال�ش�ؤون  )وزارة  لبنان  يف  الدّخل  م�شت�يات 

ب�شكل  ينط�ي  مهيمنًا  اإقت�شاديًا  قطاعًا  الزراعة  ُتعترب  العامة.  اخلدمات  اإىل  والإفتقار  رديئة،  �شكنّية  وظروف  الأ�شا�شية، 
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مبا�شر اأو غري مبا�شر على ن�شبة كبرية من ال�شكان، وي�اجه حتدّيات عّدة ُم�شتمّرة تفاقمت من جّراء الأزمة ال�ش�رية. عكار 

)منظمة  اأول�ية  ذات  منطقة  وُتعترب  لبنان  يف  ال�ش�ريني  الالجئني  من  عدد  اأكرب  ت�شت�شيف  التي  املناطق  اإحدى  هي  الي�م 

اأعطت التدخالت  الأغذية والزراعة ٢٠١٤(. نظرًا اإىل دورها الهاّم يف التنمية الإقت�شادية والعمالة والأمن الغذائي، فقد 

الزراعي. للقطاع  اأول�ّية متزايدة  املنطقة  يف 

الأع�شاب  واإزالة  البذور  نرث  غرار  على  والدقة،  ال�شرب  من  الكثري  تتطلب  عدة  زراعية  اأن�شطة  يف  عكار  يف  املراأة  ُت�شارك 

ُت�شاهم  اأ�ش�اأ.  عمل  لظروف  عر�شة  وهي  الرجل،  من  اأقل  اأجرًا  عامًة  تتقا�شى  ولكنها  واخل�شار،  الفاكهة  وح�شاد  ال�شارة 

العديد من احل�اجز الثقافية واملفاهيم املُجتمعية املتعلقة باملراأة يف و�شعها احلايل، مّما ُيعيق تط�ير دورها �شمن �شال�شل 

القيمة الزراعية. ويف هذا ال�شياق، ا�شتهدف هذا التقييم الن�شاء يف �شن ١٥ وما ف�ق يف �شهل عكار، مع الرتكيز على اأ�شعف 

العازبات. والأّمهات  الأرامل واملطلّقات  الفئات مثل 

 الغاية واألهداف 

بهدف  عكار  يف  ال�رقّية  واخل�شراوات  البطاطا  قيمة  �شال�شل  يف  املراأة  و�شع  فهم  حت�شني  التقييم  هذا  من  الغاية  كانت 

الزراعي،  والقطاع  الفردّية  جمتمعاتها  من  كّل  يف  قّيم  كع�ش�  دورها  لإبراز  امل�ؤدية  املُحتملة  املجالت  على  ال�ش�ء  ت�شليط 

لتمكينها.  املتاحة  الُفر�ص  اإىل عر�ص  بالإ�شافة 

التالية:  الأهداف  التقييم  ُيحدد  ال�رقّية،  البطاطا واخل�شراوات  قيمة  �شال�شل  و�شمن نطاق 

البطاطا  • القائمة يف �شال�شل قيمة  الُفر�ص  ت��شيع نطاق  اأو  للمراأة كفر�ص زراعية جديدة  املُحتملة  الّنظر يف اخليارات 

امل�شت�يات. متلف  على  ال�رقّية  واخل�شراوات 

ع�بات والتحدّيات التي ت�ؤّثر على و�ش�ل املراأة اإىل هذه الفر�ص. • درا�شة الع�امل وال�شّ

القيمة. • املراأة يف �شال�شل  املتعلقة مب�شاركة  حتديد درا�شات احلالة 

املراأة. • م�شاركة  لتح�شني  ت��شيات  تقدمي 

الربامج  ت�شميم  لتح�شني  التقييم  هذا  نتائج  الإمنائّية  الفاعلة  واجلهات  الدولية  العمل  منظّمة  ت�شتخدم  اأن  املت�قع  من 

ُيفيد  اأن  ي�ؤمل  الّزراعي اجلذرية. عالوة على ذلك،  الأداء  اأ�شباب �شعف  وُمتابعتها من خالل معاجلة  وتنفيذها  وتخطيطها 

التقييم يف اإذكاء ال�عي ب�شاأن القي�د والتحديات احلالّية التي ت�اجهها الن�شاء يف �شال�شل القيمة هذه واأهمية دورها ومتكينها.
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الفر�ص  التحليل؛ )3( حتديد  والكمّية(؛ )٢(  البيانات )الن�عّية  رئي�شّية هي: )١( جمع  الّدرا�شة من ثالث مراحل  تاأّلفت 

للتحليل. ومت  الالزمة  البيانات  التقييم جلمع  ون�عية عدة يف  اأدوات كمية  وا�شُتخدمت   .)3 امللحق  الّت��شيات )راجع  وو�شع 

وا�شتبيانات  الأ�شا�شيني  اآراوؤهم  املُ�شتطلعة  مع  نظمت  ومقابالت  مكتبية،  درا�شة  خالل  من  والثان�ية  الأولية  البيانات  جمع 

عن  فردي  اأ�شا�ص  على  الأفراد  مع  املبا�شر  التفاعل  خالل  من  فُجمعت  الّن�عية  البيانات  اأما  مرَكزة.  جماعية  ومناق�شات 

تاألف  حني  يف  مرَكزة،  جماعية  مناق�شات  طريق  عن  جمم�عات  و�شمن  الأ�شا�شيني،  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  مع  مقابالت  طريق 

الإ�شتبيان يف معظمه من البيانات الكمية. و�شملت املتغرّيات مفاهيم من قبيل تق�شيم العمل، واإدارة الدخل، وت�ازن امللكية، 

اإىل امل�ارد الإنتاجية.  وال��ش�ل 

والن�شاء  الرجال  من   ٥9 جمم�عه  ما  قبل  من  ال�شتبيان(  من�ذج   -  3 امللحق  )راجع  امليدان  يف  الإ�شتبيانات  ا�شُتكملت 

جهات  مع  بالتن�شيق  املُختارة  واملجتمعات  القرى  من  العّينة  خذت 
ُ
واأ عكار.  منطقة  من  والفل�شطينيني  وال�ش�ريني  اللبنانيني 

الّت�شال امليدانّية وال�ّشلطات املحلية ل�شمان ال��ش�ل اإىل العمال الزراعيني يف �شال�شل قيمة البطاطا واخل�شراوات ال�رقّية، 

غري  ُمنّظمة،  �شبه  مقابالت  ت�شّمنت  الأ�شا�شيني  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  مع  مقابالت  �شّت  جريت 
ُ
اأ الثقافية.  القي�د  مراعاة  مع 

ور�شمّية. معيارّية 

ُنّظمت مناق�شتني جماعّيتني مركّزتني يف ١٨ و٢٥ �شباط/فرباير ٢٠١٧ مب�شاركة خم�شة وخم�شة ع�شر م�شارًكا على الت�ايل. 

واملخاطر.  والفر�ص  وال�شعف  الق�ة  نقاط  حتليل  و)٢(  امل�شاكل  �شجرة  حتليل  هما:)١(  اأ�شا�شّيني  بتمرينني  الإ�شطالع  ومت 

الإ�شتنتاجات  على  ال�ش�ء  ت�شليط  بغية  املعل�مات  لإ�شتخال�ص  جل�شة  مدى  م�ؤ�ش�شة  بحث  فريق  عقد  املناق�شات،  هذه  وعقب 

الإجتاهات. واملعل�مات، وحتديد  الأخبار  ومراجعة  الّرئي�شية، 

من  املُ�شتمّدة  والف�ائد  القيمة  �شال�شل  اإمتداد  على  اجلن�شانّية  وامل�ش�ؤولّيات  الأدوار  حتديد   )١( اإىل  البيانات  حتليل  يرمي 

م�شاركة املراأة؛ )٢( حتديد القي�د اجلن�شانّية وكيف تعيق اإمكانّية و�ش�ل املراأة اإىل امل�ارد والفر�ص املُتاحة؛ )3( الّنظر يف 

املتاحة  الُفر�ص  اجلن�شانّية وجمالت  القي�د  على  التغلب  اإىل  املداخل  و)٤( وحتديد  اجلن�شانية؛  القي�د  على  املرتتبة  الآثار 

واخلدمات  والأ�ش�ل  امل�ارد  اإىل  وال��ش�ل  للعمل  اجلن�شاين  التق�شيم  درا�شة  واأجري حتليل جن�شاين من خالل  كما  للمراأة. 

وملكّيتها. فيها  والّتحكم  القرارات  اّتخاذ  و�شلطات 

التحليل  نتائج  على  بناًء  الت��شيات  �شياغة جمم�عة من  وتلى ذلك  الأفكار،  ل�شتثارة  الُفر�ص خالل جل�شتني  الفريق  وحّدد 

والعرتاف  القرارات  اإتخاذ  على  والقدرة  وامل�شاركة  الروؤية  تعزيز  كيفية  على  اأ�شا�شّية  ب�ش�رة  والرّتكيز  املٌحددة  والفر�ص 

تط�ير  ومفاهيم   )٤ امللحق  )راجع  النجاح  وق�ش�ص  احلالة  درا�شات  ا�شُتخدمت  القيمة.  �شال�شل  اإمتداد  على  بالن�شاء 

الفاعلة  اجلهات  تدخلها  اأن  ميكن  التي  الّتح�شينات  اإىل  التط�ير  ًي�شري  الت��شيات.  لهذه  كاأ�شا�ًشا  ومتكينها  القيمة  �شال�شل 

»ُي�شيف  عندما  ال�شال�شل  هذه  متكني  يتم  حني  يف  منتجاتها،  من  املالية  الع�ائد  اأف�شل  على  للح�ش�ل  القيمة  �شال�شل  على 

امل�شارك�ن قيمة اإىل منتجاتهم، ويزيدون حتّكمهم يف الدخل والعمليات التي ينط�ي عليها ت�ليد القيمة« )اأك�شن اإيد ٢٠١٤(.
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 النوع اإلجتماعي والزراعة 

رغم ا�شطالعها باأدوار اأ�شا�شّية يف �شال�شل القيمة الزراعية ح�ل العامل، ت�اجه املراأة قي�دًا جن�شانية باإطراد تع�ق و�ش�لها 

ق�انني  بني  ما  اجلن�شانية  القي�د  وترتاوح   .)٢٠٠٦ )غ�رونغ  م�شاهماتها  وتطم�ص  لها  املتاحة  الفر�ص  من  وحتّد  امل�ارد  اإىل 

اأو�شاع غري م�ؤاتية مقارنة مع الّرجل، ومتنعها يف الكثري من الأحيان  الدولة واملبادئ الجتماعية والثقافية وت�شع املراأة يف 

وم�ازين  اجلن�شانية  القي�د  حُتّدد   .)٢٠١٠ الدولية  للتنمية  الأمرييكية  )ال�كالة  وال�ظائف  الأن�شطة  بع�ص  يف  امل�شاركة  من 

جتارة  اإىل  وو�ش�ًل  النتاج  م�ارد  ت�فري  من  بدًءا  النتاجية،  امل�ارد  اإىل  وال��ش�ل  القرارات  واّتخاذ  العمل  تق�شيم  الق�ى 

البلد  التنمية القت�شادية يف  التجزئة. وغالبًا ما تظهر الالم�شاواة بني الّرجل واملراأة يف العمالة الريفية، بغ�ّص النظر عن 

هي  اجلن�شانّية  التفاوتات  اأّن  تبنّي  النامية،  البلدان  ويف  املراأة.  لدى  ملح�ظ  اإقت�شادي  حرمان  اإىل  ي�ؤدي  مّما  اأواملنطقة، 

ما  ٢٠١٠(، وغالبًا  والزراعة  الأغذية  املائة )مّنظمة  9٠ يف  ن�شبة  �شجّلت  التي  والن�شاء  الّرجال  بالأج�ر بني  الفج�ة  اأ�شا�ص 

ت�ؤدي اإىل اختالفات كبرية يف م�شت�يات النتاج )مّنظمة الأغذية والزراعة ٢٠٠٦(.

واحلّد  تنميته  اإعاقة  اإىل  الزراعة  قطاع  يف  والتخطيط  ال�شيا�شات  ب��شع  يتعلق  فيما  اجلن�شاين  البعد  عن  التغا�شي  واأّدى 

ومّت  وت�شكيلها  الزراعية  القيمة  �شال�شل  على  ي�ؤّثر  اأ�شا�شيًا  عاماًل  ه�  الإجتماعي  الن�ع  باأن  ن�شبيًا  اعرُتف  وم�ؤخرًا،  منها. 

حتديد الفج�ة بني اجلن�شني كُم�شّببًا رئي�شيًا ل�شعف الأداء يف البلدان النامية )احّتاد م�ؤ�ش�شات الأبحاث الزراعية يف ال�شرق 

الأدنى و�شمال اأفريقيا ٢٠١٢(. وخّل�شت درا�شات عديدة اإىل وج�د �شلة بني الإن�شاف اجلن�شاين والتنمية القت�شادية، اإذ 

الزراعية هي  التنمية  اأن  ومبا   .)٢٠٠٦ والزراعة  الأغذية  )مّنظمة  الأداء  على  وت�ؤّثر  الإنتاجية  من  الن�شاف  ُيخف�ص عدم 

مفتاح احلّد من الفقر وحت�شني �شبل العي�ص ويف ال�قت ذاته تعزيز التنمية القت�شادية فينبغي بذل اجله�د على امل�شت�يات 

الدولية والقليمية واملحلية لتقلي�ص الفج�ة بني اجلن�شني وبالتايل �شّدها يف املجتمعات الزراعية. كما ويلزم و�شع الربامج 

القطاع.  ُمن�شفة يف  والتقّدم نح� م�شاركة  ة  املراأة اخلا�شّ والّنظر يف احتياجات  الف�ارق اجلن�شانية  وتنفيذها مع مراعاة 

ة الن�شاء  ومب�جب الزيادة املُطردة على ال�شعيد العاملي يف الطلب على الغذاء، بداأت ُتتاح فر�ص عّدة ل�شغار املزارعني وخا�شّ

باأعمال يدوية هامة ولكن نادرًا  اإذ ي�شطلعن  منهم. وحاليًا، تتمركز العامالت الزراعيات يف قاعدة الإقت�شادات الزراعية، 

ما ياأخذن دورًا يف الإدارة واتخاّذ القرارات )مّنظمة التنمية اله�لندية ٢٠١٢(. ينبغي تقييم هذه احلقائق والتحّقق من مدى 

تاأثري القي�د اجلن�شانية على الأفراد واجلماعات لنجاح متكني املراأة )ال�كالة الأمرييكية للتنمية الدولية ٢٠١١(.  

الأفراد، بغ�ص  باإتاحة ح�ش�ل  والن�شاء  الّرجال  اأوجه الالم�شاواة بني  الزراعية، ُيرتجم احلّد من  القيمة  اإطار �شال�شل  ويف 

رغبتهم  ومدى  ن�شاطاتهم  اإختيار  جن�شانًيا  املت�ازن  املجتمع  اأفراد  لكافة  وميكن  نف�شها.  القدرات  على  جن�شهم،  عن  الّنظر 

امل�شاركة.  هذه  من  مت�شاو  ب�شكل  الأفراد  اإ�شتفادة  يلزم  اجلن�شاين،  الإن�شاف  يف  وللتقدم  القيمة.  �شال�شل  يف  بامل�شاركة 

وبالتايل، ُي�شّلط نهج الإن�شاف اجلن�شاين ال�ش�ء على التفاوتات اجلن�شانّية من حيث )١( اإمكانية و�ش�ل الأفراد واجلماعات 

اإىل امل�ارد والأن�شطة؛ )٢( فر�ص التط�ير؛ )3( تق�شيمات العمل؛ )٤( ديناميات ال�شلطة. ميكن بالتايل اإ�شتخدام اآثار هذه 

التفاوتات على الإنتاج والتنمية ال�شاملة للقطاع لتحديد نقاط الإنطالق والتدخالت الالزمة )ISA 2011(. وغالبًا ما ميكن 

حتديد الفر�ص املُتاحة لتمكني املراأة يف كّل اإطار وجمتمع وبغ�ّص النظر عن الع�ائق اجلن�شانية ونطاقها، ل �شّيما واأن املراأة 

ي�شمن  اأ�شا�شيًا  اأمرًا  القيمة  �شال�شل  تدخالت  يف  الإجتماعي  الّن�ع  اإدراج  ُيعترب  لذلك،  املطل�بة.  واملعارف  باملهارات  تتمتع 

بالّت�شاوي. املجتمع  اأع�شاء  كافة  بالفائدة على  تع�د  للجميع  �شاملة  تنمية 

الذات  على  الإعتماد  ه�  املراأة  لتمكني  الأ�شا�شي  املُ�شبق  ال�شرط  فاإن  للمراأة،  الإمنائي  املتحدة  الأمم  �شندوق  اأ�شار  وكما 

١99٦(. ويف  للمراأة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  والفر�ص )�شندوق  امل�ارد  اإمكانية احل�ش�ل على  اقت�شادًيا من خالل حت�شني 

اأو القن�ات ال�ش�قية �شمن  هذا ال�ّشياق، ي�شمل تط�ير �شل�شلة القيمة تبديل و/اأو تغيري عمليات النتاج واملنتجات وال�ظائف 

رفع  عملّية  وت�شمل  العي�ص.  �شبل  وحماية  الغذائية  ال�شالمة  يف  املُ�شاهمة  املقابل  ويف  املالية  العائدات  زيادة  بهدف  ال�شل�شلة 

الناحية  ومن  الن�عية.  ُيح�ّشن  وكذلك  ال�حدات  تكاليف  وُيقّل�ص  الكفاءة  يزيد  املنتج/العملية مبا  ال�ظيفي حت�شني  امل�شت�ى 

العملية،  اأهمية هذه  رغم  ولكن  القيمة.  �شل�شلة  اإىل  وظيفة جديدة  اإ�شافة  اإىل  ال�ظيفي  امل�شت�ى  رفع  عملية  ت�ؤدي  الأخرى، 

فهي ل ُتعالج الع�امل ذات التاأثري على امل�شاواة يف قدرة املراأة على اإّتخاذ القرارات وامل�شاركة يف الأن�شطة. ولهذه الأ�شباب، 
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واّتخاذ  امل�شاركة  زيادة  فر�ص  عن  البحث  خالل  من  الدخل  يف  التحكم  ُيعالج  وبات  القيمة  �شل�شلة  تط�ير  مفه�م  تطّ�ر 

.)٢٠١١ الدولية  للتنمية  الأمرييكية  )ال�كالة  القرارات 

باأن�شطة  وي�شطلع�ن  القيمة،  �شال�شل  يف  والّرجال  الّن�شاء  من  كل  م�شاركة  م�شت�يات  تختلف  ما  غالبًا  �شابقًا،  ُذكر  وكما 

تعتمد اإىل حّد كبري على اجلن�شانّية، مّما يعني اإختالف ُفر�ص الّتط�ير بينهما. وبالتايل، ُيعترب فهم الديناميات اجلن�شانية 

للمراأة.  املُتاحة  الفر�ص  لتحديد  بالغة  اأهمية  ذو  العمل  وتق�شيم 

حت�ل  ولكن،  جمدية،  تك�ن  قد  اأنها  مبا  الُفر�ص  وانتهاز  الع�ائق  على  للتغلب  املراأة  وح�افز  قدرات  تقييم  من  بّد  ول  كما 

ا�شتثمارها  املراأة  تعاود  اأن  املرّجح  من  اأنه  ومبا  �شل�كها.  تغيري  دون  ال�شيا�شات،  اأو  الثقافية  كاملعايري  اجلن�شانية،  الع�ائق 

نطاقًا  اأو�شع  اإقت�شادية  منافع  اإىل  الإنتاجية  امل�ارد  اإىل  و�ش�لها  فر�ص  زيادة  ترتجم  فقد  وعائلتها،  املعي�شية  اأ�شرتها  يف 

الدولية(. للتنمية  الأمريكية  ال�كالة  للم�شتقبل-  الغذاء  )م�شروع 

املائة،  ٢٠-3٠ يف  بن�شبة  اإنتاج احلق�ل  زيادة  الزراعية يف  القيمة  �شال�شل  املراأة يف  ٌي�شهم متكني  قد  العاملي،  ال�شعيد  على 

مما ي�ؤّدي اإىل خف�ص عدد الأ�شخا�ص الذين يعان�ن من اجل�ع اإىل ١٥٠ ملي�ن �شخ�ص. اأظهرت درا�شات عدة اأن متتع املراأة 

بني  ترابط  ول�حظ  الزراعية.  الن�شاطات  ال�شتثمارات يف  وزيادة  اأكرب  بكفاءة  ا�شتخدامها  اإىل  ي�ؤدي  الأرا�شي  حيازة  بحق 

اأي�شًا  اإذ ل ت�شمن الأمن الغذائي فح�شب بل ت�شاهم  ة،  متكني املراأة وكفاءة ال�شتخدام امل�شتدام للم�ارد والأرا�شي اخلا�شّ

اأفريقيا، وتظهر  اأمثلة البلدان النامية هذه الروابط ول �شّيما  يف حتديد الكرامة والندماج الجتماعي. وتعك�ص العديد من 

تعتمد  مثاًل،  الرجل.  بها  يتمتع  التي  امللكية  حق�ق  ذات  على  ح�شلت  اإذا  لالأرا�شي  ا�شتدامًة  اأكرث  ممار�شات  املراأة  اإعتماد 

املائة  ١9 يف  بن�شبة  الرتبة  للمحافظة على  تقنيات  راواندا على  الأرا�شي يف  يتمتعن بحق�ق ر�شمية مللكية  الل�اتي  املزارعات 

)اآيل وغ�لد�شتني ٢٠١١(.

يف  املراأة  متكني  دور  اإىل  الزراعي  القطاع  يف  للم�ارد  الر�شيد  والإ�شتخدام  اجلن�شاين  الإن�شاف  بني  الرتابط  هذا  يع�د 

التكيف مع التغرّي املناخي جه�د التخفيف من اآثاره )ك�رمان ٢٠٠٨(. وهناك اعرتاف متزايد باأن الالم�شاواة بني اجلن�شني 

املناخ. تغرّي  املطاف مكافحة  نهاية  امل�شتدامة ويف  التنمية  ُتعيق 

النوع اإلجتماعي والزراعة في لبنان

الرجل. من  اأقّل  اأج�رًا  تتقا�شى  ما  وغالبًا  حمدودة  عمل  فر�ص  وُت�اجه  اللبناين،  الإقت�شاد  يف  هام�شًيا  دوًرا  املراأة  ت�ؤّدي 

حي واإجازة الأم�مة وكذلك ب�شبب غياب  وتتفاقم هذه الّتحديات من جّراءالّنق�ص يف خدمات الّرعاية الي�مّية والتاأمني ال�شّ

الق�انني التي حتميها من التمييز والّتحر�ص يف مكان العمل )تايلفر ٢٠١٠(. وبالإ�شافة اإىل ذلك، حُتّدد العديد من املعايري 

اللبنانية يف  املراأة  التحاق  معّدل  لإرتفاع  ونظرًا  القرارات.  اتخاذ  و�ُشلطتها يف  املراأة  م�شاركة  م�شت�ى  والجتماعية  الثقافية 

للتقّدم.  جّيدة  اإمكانية  فثّمة  التعليمية،  امل�ؤ�ش�شات 

يف العام ٢٠٠١، ن�شرت الإ�شك�ا اأّن ٤٦ يف املائة من جمم�ع عدد الُعّمال الزراعيني يعمل�ن على اأ�شا�ص م��شمي ونح� ٢3 يف 

املائة  ١9 يف  لدى  وكان  املائة  ٥٦ يف  م��شمي  اأ�شا�ص  على  العامالت  الن�شاء  ن�شبة  وبلغت  كما  امل�ؤقتني.  الُعّمال  املائة هم من 

مقارنة  الأ�شرّية  التجارية  الأعمال  يف  م�شاعدات  منهن  املائة  يف   3٠ اإعتبار  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  م�ؤقتة.  تعاقدية  اّتفاقات 

١٤ �شاعة ي�ميًا يف  اإىل  اأعماًل مكثفة يف املنزل وتق�شي ما ي�شل  ٧ يف املائة فقط يف �شف�ف الرجال. وتزاول املراأة  بن�شبة 

اخلا�شة  الإنتاج  ع�امل  اأن  اإل  والتجهيز،  الإنتاج  يف  الرئي�شي  دورها  ورغم  ذلك،  عن  وف�شاًل  واملنزلية.  الزراعية  الأعمال 

 
ٍ
باملراأة غري ُمعرتف بها على نطاٍق وا�شٍع )اإ�شك�ا ٢٠٠١(. وهذا ي�ؤكد على اأن عمل املراأة غري منظ�ر رغم ا�شطالعها مبهام

غالبًا ما تت�شابه مع مهام الّرجال. )راجع اجلدول رقم ١٢ لبع�ص الأمثلة عن العمل غري املنظ�ر(.

وتقل فر�ص العامالت الزراعيات يف لبنان باملقارنة بالرجال يف اإمتالك الأرا�شي وُي�شاركن عادًة يف العمل الزراعي وي�شعب 

اإىل  و�شلت  اإذ  الن�شاء،  بني  اأق�شاها  الأمية  وتبلغ معدلت   .)٢٠١١ وحل�   
ّ

والأ�ش�اق )عطالل النتاجية  امل�ارد  اإىل  و�ش�لهّن 

�شال�شل  يف  ونطاقها  والرجال  الن�شاء  م�شاركة  ن�ع  وداخلية،  خارجية  عّدة،  ع�امل  لبنان. وحتّدد  �شمال  يف  املائة  يف   ٢٠
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اأكرث  التفاواتات  اأ�شبحت هذه  للعمل وا�شحة تق�م على اجلن�ص وكذلك على اجلن�شية والعمر.  الزراعية، وتق�شيمات  القيمة 

اأفقر املناطق اللبنانية واأكرثها تهمي�شًا. كما واأثر  بروزًا منذ بداية الأزمة ال�ش�رية يف العام ٢٠١١، مع تّدفق الاّلجئني اإىل 

بالتايل  واأ�شبحت  ال�ش�ريني  العّمال  املناف�شة على الأج�ر مع  اإىل  اأ�شا�شًا  وج�د الالجئني على �شغار املزارعني، وُيعزى ذلك 

منذ  املائة  يف   ٥٠ اإىل  ت�شل  بن�شبة  والإناث  الرجال  الزراعيني  العمال  من  كّل  اأج�ر  انخف�شت  و�ش�حًا.  اأكرث  النق�شامات 

بداية اأزمة الاّلجئني )م�شح وحتليل الأ�ش�اق يف حالت الط�ارىء٢٠١3(.

اأّي بيانات �شاملة ب�شاأن و�شع املراأة العاملة يف قطاع الزراعة يف عّكار، �شمال لبنان. ووفقًا لتحليل منظمة العمل  مل ت�شدر 

�شبه ماهرات  اإىل:)١( عامالت  الزراعيات  العامالت  تق�شيم  ال�رقية، ميكن  البطاطا واخل�شراوات  ل�شال�شل قيمة  الدولية 

)3( عدة؛  ل�شن�ات  لبنان  يف  عملن  ال�ش�رية  اجلن�شية  من  مهاجرات  )٢(عامالت  الأ�شرة(؛  يف  العامالت  اأو  )امل�ظفات 

لجئات �ش�ريات يعملن يف الزراعة يف لبنان؛ و)٤( فل�شطينيات يعملن كعامالت زراعيات ماهرات. املراأة م�شـ�ؤولة ب�ش�رة 

الأع�شـاب  واإزالـة  البـذور  نثـر  غـرار  علـى  والدقـة،  ال�شبـر  مـن  الكثيـر  تتطلب  التـي  امل��شـمية  الزراعة  اأن�شـطة  عـن  اأ�شا�شـية 

اأ�شا�شــية عــن ت�شــغيل الآلت الثقيلــة والنقل. وميثل  اأمـّا الرجـل فهــ� م�شــ�ؤول ب�شــ�رة  ال�شـارة وح�شـاد الفاكهـة واخل�شـار 

)منظمة  ال�شداد  وطريقة  العمل  وظروف  الأج�ر  ُيحدد  عاماًل  وامل�قع  املحا�شيل  واأن�اع  واجلن�شية  الإجتماعي  الن�ع  من  كل 

الزراعي  العمل  ب�شبب  منهكة  تك�ن  ما  وغالبًا  الرجل  من  اأقّل  اأج�رًا  املراأة  تتقا�شى  الإجمال،  ويف   .)٢٠١٥ الدولية  العمل 

الزراعة  يف  الأ�شا�شية  العاملة  اليد  املراأة  مُتّثل  ال�ش�ريني،  الالجئني  بني  ومن   .)٢٠٠٥ و�شتافري  )مارك�  املفرط  واملنزيل 

لأ�شباٍب اأهمها التق�شيم التقليدي للعمل. ويعي�ص ه�ؤلء العّمال بج�ار الأرا�شي الزراعية، يف خيام �شكنية غري �شرعية، وهم 

اأج�رهم )م�شح وحتليل  ، عادًة مقابل ن�شبة من 
2

ال�شاوي�ص اأو  اإرتباط باملزارع والفر�ص من خالل قادة املجتمع املحلي  على 

الأ�ش�اق يف حالت الط�ارىء ٢٠١3(.

حّددت وزارة الزراعة يف اإ�شرتاتيجّيتها للفرتة ٢٠١٥-٢٠١9 العامالت الزراعيات ب��شفهّن اأكرث الفئات �شعفًا؛ ومت التاأكيد 

التناف�شية  والقدرة  الإنتاجية  زيادة  يف  حا�شمة  ع�امل  هي  بالزراعة  لة  ال�شّ ذات  ال�شتثمارات  يف  وم�شاركتهن  متكينهن  اأن 

)وزارة الزراعة ٢٠١٥(. 

 دراسات الحالة 

الزراعّيات  العامالت  لتمكني  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املبذولة  اجله�د   )٥ امللحق  )راجع  احلالة  درا�شات  من  العديد  تعُك�ص 

اأقل  املبادرات  هذه  فمثل  ذلك،  ومع  كافًة.  الزراعية  القيمة  �شال�شل  مراحل  يف  اجلن�شاين  االن�شاف  وتعزيز  واملزارعات 

اآ�شيا، حيث  اأفريقيا و�شرق  الناجحة يف  الّتجارب  اإىل  العربية  الّدول  امل�شاريع يف  ت�شتند  اأن  العربية. ميكن  الّدول  �شي�ًعا يف 

دجمت   )١( التي:  احلالة  درا�شات  جمم�عة  من  هي  التالية  الرئي�شية  الإ�شتنتاجات  اللبناين.  لل��شع  مُماثلة  �شياقاتها  اأن 

بغية  الزراعية  القيمة  �شال�شل  عرب  املراأة  دور  على  �شّددت  و)٢(  الزراعية؛  القيمة  �شال�شل  تدخالت  يف  اجلن�شاين  البعد 

اإبراز وج�دها و)3( حّددت الفر�ص لتط�ير �شال�شل القيمة ومتكني املراأة:

املُ�شّنفة. • البيانات  والكمية مع  الن�عية  التمكني  لتعك�ص ج�انب  التمكني اجلن�شاين  م�ؤ�شرات  اإىل و�شع  تق�م احلاجة 

مُيكن اأن ُي�شّلط ال�عي اجلن�شاين ال�ش�ء على الأ�شرة باإعتبارها »وحدة اإدارية م�شرتكة« يت�شارك فيها الرجال والن�شاء  •

الأدوار وامل�ش�ؤوليات.

ب�شيطة  • تغيريات  اإدخال  ومُيكن  املراأة.  م�شاركة  لت�شجيع  وتكييفها  والّتدريب  الّزراعي  الإر�شاد  خدمات  تعديل  مُيكن 

الّرعاية لالأطفال، وحتديد م�اعيد  املحلّية، وت�فري  اإىل املجتمعات  ونقلها  التدريب  مثل: حتقيق الالمركزية يف مراكز 

الدورات. خالل  فقط  لالإناث  �شة  ُم�شّ جمم�عات  يف  الن�شاء  م�شاركة  واإتاحة  منا�شبة،  اأوقاٍت  يف  الّدورات 

اأن يعمل م�ّظفي الإر�شاد الّزراعي مع الن�شاء على م�شت�ى الأ�شرة. • مُيكن 

2 و�شطاء لأ�شحاب العقارات الذين ي�ظف�ن العمال، وُيقدم�ن عادًة للّعمال مكانا لالإقامة.
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ُترّكز على القيادة وتغيري امل�اقف واإتخاذ القرارات على م�شت�ى الأ�شرة. • مُيكن تنظيم دورات تدريبية ملح� الأمية 

القيمة.  • �شال�شل  يف  بامل�شاركة  املزارعات  ل�شغار  وال�ّشماح  بديلة  دخل  م�شادر  ت�ليد  املُبتكرة  الفر�ص  تتيح  اأن  مُيكن 

البطاطا  رقائق  اإنتاج  يف  للم�شاركة  طريقة  اإيجاد  من  تايلند  يف  البي�ت  ربات  من  �شغرية  جمم�عة  متّكنت  مثاًل، 

فيها. مرغ�ب  غري  اأو  املطل�بة  باملعايري  "لتفي"  بطاطا  با�شتخدام 

ل بّد من ت�شديد �شانعي القرارات والقادة على اأهمّية دور املراأة يف �شال�شل القيمة الزراعية على م�شت�ى املجتمعات املحلّية. •

وقد بداأت يف لبنان بع�ص املبادرات الّرامية اإىل متكني المراأة عرب �شال�شل القيمة الزراعية يف الظه�ر، وترتكز يف معظمها 

املُمّ�ل من  الّريفي  والّتح�ل  الأ�ش�اق  برنامج حتفيز  ُيعّد  وقد  الإر�شاد/التدريب.  وعلى خدمات  تعاونّيات عملية  اإن�شاء  على 

ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع جمعية ال�شبان امل�شيحيني ومبادرات منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة 

اإنتاج الألبان مع الرتكيز على املراأة مبثابة درا�شة حالة ناجحة ميكن ا�شتخال�شها وتكرارها. لدعم 
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ذات  القيمة  �شال�شل  يف  املراأة  وم�ش�ؤوليات  اأدوار  عن  البيانات  وجمع  امل�شلحة  اأ�شحاب  لتحديد  ميدانية  زيارات  جريت 
ُ
اأ

والعبده،  حلبا،  يف  زيارتها  متت  التي  الرئي�شية  والقرى  املدن  و�شملت  املُتاحة.  والفر�ص  اجلن�شانّية  القي�د  وحتديد  ال�شلة، 

والقليعات، وتل عبا�ص، وتل معيان، وتل حياة، وبالنيت، واحلي�شا، واملقيطع، وقبة �شمرا، وامل�شع�ديه، والعري�شة، واخلربه. 

اختريت هذه امل�اقع اإ�شتنادًا اإىل معرفة م�ؤ�ش�شة مدى باملنطقة وبناًء على ت��شيات املزارعني واملُ�شتطلعة اآراوؤهم الّرئي�شيني.

 تحليل أصحاب المصلحة 

القيمة  �شل�شلة  م�شت�يات  متلف  على  واملجم�عات  الأفراد  حتديد  بهدف   )١ )اجلدول  امل�شلحة  لأ�شحاب  حتليل  جري 
ُ
اأ

امل�ؤّثرين على اأو املُتاأثرين باأدوار املراأة وعملها. وقد اختريت من متلف اأ�شحاب امل�شلحة الذين مت حتديدهم على متلف 

ال�شال�شل. لهذه  الدولية  العمل  القيمة، وكذلك من حتليل منظمة  م�شت�يات �شال�شل 

اجلدول�1.�حتليل�اأ�سحاب�امل�سلحة

امل�سلحة� الإنتاجاأ�سحاب� موؤمنو�مواد�

يزود م�ؤّمن� م�اد الإنتاج املزارعني بالبذور والأ�شمدة واملبيدات. نطاق/دور/خ�شائ�ص 

البطاطا  اإنتاج  القيمة، يحتكر م�ؤمن� م�اد  �شل�شلة  الدولية يف حتليل  العمل  اأ�شارت منظمة  وكما 

ال�ّش�ق. النهائي على م�شت�ى  الناجت  ب�شعر  تّتحكم  التي  والأ�شمدة  البذور 

الرئي�شية  ال�شلة 

التقييم بهذا 

بالتايل على الرجال  الزراعيات عم�مًا مع م�ؤمني م�ادالإنتاج، ويعتمدن  العامالت  تتفاعل  ل 

الإنتاج. ل�شراء م�اد 

اإلتقى الفريق مُبهند�شات  ومع ذلك، ُت�شارك املراأة يف تاأمني م�اد الإنتاج. وخالل هذا التقييم، 

وفنيّات زراعّيات �شارك العديد منهّن يف تاأمني م�اد الإنتاج، ول �شّيما كم�ظفات. كما وُت�ّظف 

�شركات تاأمني م�اد الإنتاج الّن�شاء لأداء املهام الإدارية واملالية.

امل�سلحة� امل�ساتلاأ�سحاب�

الّت��شع نطاق/دور/خ�شائ�ص  اآخذة يف  امل�شاتل  ُمبا�شرًة. بع�ص  بالبذور وال�شتالت  املُزارعني  امل�شاتل  العديد من  ُتزّود 

واملبيدات.  الأ�شمدة  الزراعية مثل  املُدخالت  املزيد من  لت�شمل 

الرئي�شية  ال�شلة 

التقييم بهذا 

كما ل�حظ خالل الزيارات امليدانية، غالبًا ما يتم ت�ظيف الن�شاء كعامالت يف امل�شاتل. ويف 

اإعداد الّركيزة، وتعبئة  حالة م�شاتل قرية تل عبا�ص، ت�شطلع املراأة بجميع املهاّم مبا يف ذلك 

اأ�شحاب امل�شلحة  اأي من  اآلة الّر�ص، والبذر، وتنظيم ال�شتالت، والّري، ولكنها ل تت�ا�شل مع 

الآخرين، لأن امل�شتل ميلكه ويديره رجل. اأّما يف حالة امل�شاتل الأخرى التي متت زيارتها يف 

ال�شارة.  واإزالة الأع�شاب  البذر  العبدة، فال تت�ىل امل�ظفات �ش�ى م�ش�ؤولية 

امل�سلحة� الت�سنيعاأ�سحاب� موؤ�س�سات�

اإىل نطاق/دور/خ�شائ�ص  قيمة  ُت�شيف  التي  التجارية  الت�شنيع  وم�ؤ�ش�شات  والت��شيب  الفرز  مرافق  الت�شنيع  ي�شمل 

اأو من خالل زيادة الإمكانات  املنتجات من خالل رفع م�شت�اها من حيث العمر التخزيني 

ال�شهادات. التجارية، ويف بع�ص احلالت،  العالمات  الت�ش�يقية عن طريق 

الرئي�شية  ال�شلة 

التقييم بهذا 

تتاأتى  اإ�شراف الرجال. وكثريًا ما  ُت�شارك الن�شاء يف الت�شنيع كعامالت حتت  غالبا ما 

الزائدة. والف�اكه  للخ�شروات  املحلي  الت�شنيع  الت�شنيع من  مهاراتهّن وخرباتهّن يف 
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امل�سلحة� والّتجاراأ�سحاب� باجلملة� الباعة�

ي�شرتون املح�ش�ل ويف نطاق/دور/خ�شائ�ص  القيمة  رئي�شية يف �شال�شل  اأطرافًا فاعلة  والّتجار  الباعة باجلملة  ُيعترب 

ال�قت نف�شه ُيقدم�ن م�اد الإنتاج. الباعة باجلملة والّتجار هم ُمقدم� راأ�ص املال، واملزارع�ن 

مدين�ن لهم اإىل حّد كبري.

الرئي�شية  ال�شلة 

التقييم بهذا 

يعتمدن على  وبالتايل  والّتجار،  الباعة باجلملة  الّزراعيات مع  العامالت  تت�ا�شل  عم�ًما، ل 

اأفراد العائلة الذك�ر لبيع املنتجات، كما واأن ال��شطاء يف املنطقة هم رجال ح�شرًا.

رغم ذلك، ُت�شارك املراأة يف جتارة التجزئة من خالل العمل يف حمالت البقالة واأ�ش�اق 

العائلية. التجارية  الأعمال  اأو كم�شاهمة يف  ال�ش�بر ماركت، �ش�اء كم�ظفة  اخل�شار وحمالت 

امل�سلحة� والدوليةاأ�سحاب� الوطنية� املنظمات�

تعمل العديد من املنظمات غري احلك�مية ال�طنية والدولية يف القطاع الزراعي يف عكار، وُتنفذ نطاق/دور/خ�شائ�ص 

ا يف  اأي�شً العديد منها  وُي�شارك  اأحيانًا. كما  التعاونيات  برامج/م�شاريع مع �شغار املزارعني ومع 

مبادرات متكني املراأة.

الرئي�شية  ال�شلة 

التقييم بهذا 

ل ميكن حتديد الدرجة التي تدمج بها تدخاّلت املنظمات غري احلك�مية البعد اجلن�شاين 

اثنني  مــع  مقابلة  ُنظمــت  والت�ثيق.  الأدلة  نق�ص  ب�شبب  كامل  ب�شكل  املُ�شنفة  البيانات  وجتمع 

التي  والّتحديات  املحلية لالإّطالع على طبيعة عملهم  املنظمات غري احلك�مية  اأع�شاء  من 

الزراعة. باملراأة يف جمال  املتعلقة  امل�شاريع اجلارية  لتحديد  ي�اجه�نها، وكذلك 

امل�سلحة� املزارعنياأ�سحاب� تعاونيات/جمعّيات�

اأو نطاق/دور/خ�شائ�ص  اإما ل يعمل  اإرتفاع عدد التعاونيات واجلمعيّات يف كّل من �شال�شل القيمة، فاإن معظمها  رغم 

اإمكانياته. بكامل  يعمل  ل 

بهذا  الرئي�شية  ال�شلة 

لتقييم ا

الرجال.  واإدارتها على  اإليها  والإن�شمام  واجلمعيات  تاأ�شي�ص التعاونيات  يقت�شر  يكاد  يف عكار، 

اإمراأة واحدة من بني اأع�شاء التعاونيات يف هذا التقييم. مل ن�شتطع حتديد �ش�ى 

امل�سلحة� الزراعيةاأ�سحاب� العلمّية� الأبحاث� م�سلحة�

ب�شكل رئي�شي نطاق/دور/خ�شائ�ص  وت�شارك  الزراعة،  وزارة  اإ�شراف  الزراعية حتت  العلمّية  الأبحاث  تعمل م�شلحة 

والتنمية. البحث  اأن�شطة  يف 

الرئي�شية  ال�شلة 

التقييم بهذا 

و/اأو  اأي م�شروع  الزراعية حاليًا يف  العلمّية  الأبحاث  ت�شارك م�شلحة  ل  لبنان،  �شمال  يف 

يف  الزراعيات  املهند�شات  ُت�ّظف  ولكنها  مبا�شر  ب�شكل  املزارعات  الن�شاء  ت�شتهدف  مبادرة 

وامل�شاريع. الأبحاث 

اأ�شحاب  حتليل  على  بناًء  الأ�شا�شيني  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  مع  املقابالت  اأجل  من  الأول�ية  ذوي  امل�شلحة  اأ�شحاب  اختيار  مت 

اإمتداد  على  منهم  كّل  ي�ؤديها  التي  الأدوار  ومتلف  امل�شلحة  اأ�شحاب  حتليل  يف  الّنظر  عقب  الإ�شتبيان  ّمم  و�شُ امل�شلحة. 

القيمة. �شل�شلة 
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 اإلستبيانات 

الثالث  اجلن�شّيات  بني  الختالفات  يف  الّنظر  ومّت  ال�شتبيان.  حتليل  يف  املُ�شتخدم  الأ�شا�شي  املُ�شتقّل  املُتغرّي  ه�  اجلن�ص 

املُ�شتهدفة. ولكن، نظًرا ملحدودّية امل�ارد وال�قت، مل تكن املجم�عة امل�شتهدفة كبرية مبا يكفي لإدراج املزيد من املُتغرّيات، 

ال�ا�شحة  الّتباينات  على  الت�شديد  ومّت  التقييم،  هذا  تركيز  حمط ّ  باإعتباره  للجن�ص  الأول�ية  وُمنحت  والقطاع.  العمر  مثل 

نظرًا  ال��شفّية  املئ�ّية  الن�شب  واإ�شُتخدمت  اأو�شع.  عّينة  يت�شمن  �شم�ًل  اأكرث  بتقييم  لالإ�شطالع  الأ�شا�ص  ُتعّد مبثابة  قد  التي 

للفارق يف عدد كّل من الرجال والن�شاء املُ�شتهدفني، وكذلك الفارق بني اأعداد الأفراد من كّل جن�شية.

 3( فل�شطيني�ن  زراعي�ن/مزارع�ن  ُعّمال  و٧  امراأة(؛  و١٢  رجال   3( �ش�ريًا   ١٥ امراأة(؛  و١9  رجاًل   ١٨( لبنانيًا   3٧ ومالأ 

رجال و٤ ن�شاء( ما جمم�عه ٥9 ا�شتبيانًا يف الفرتة بني كان�ن الثاين/يناير و�شباط/فرباير ٢٠١٧ )الّر�شم ١(.

الخصائص الديمغرافّية للفئة الُمستهدفة

�شملت العّينة طائفة وا�شعة من الأعمار مل تكن م�ّزعة يف العادة )راجع الّر�شمني ١ و٢(. وكان الرجال اأكرب �شًنا من الن�شاء 

ب�جٍه عام، اإذ تراوحت اأعمارهن بني 3٥ و٤٠ �شنة يف الغالب. وبلغت ن�شبة الرجال املتزوجني ٨3 يف املائة مقارنًة بن�شبة ٤٨ 

يف املائة من الن�شاء. ومّثلت العازبات ٤٦ يف املائة اأما الأرامل ف ٦ يف املائة.

الر�سم�1.�توزيع�العينة�بح�سب�اجلن�ص�واجلن�سية

Úq«æ«£°ù∏ØdG

ÚqjQƒ q°ùdG

äÉ«q«æ«£°ù∏ØdG

äÉqjQƒ q°ùdG

Úq«fÉæÑ∏dG

äÉq«fÉæÑ∏dG

٪5

٪٧

٪5

٪20

٪32

٪31
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الر�سم�2.�توزيع�العينة�بح�سب�العمر

وفيما يتعلق مب�شت�يات التعليم، ل�حظ فارقًا كبريًا بني الرجال والن�شاء، حيث مل تتلق غالبية الن�شاء )٧٧ يف املائة( اأي ن�ع 

∫ÉLôdG

AÉ°ùædG

ôª©dG

٪٥

٪٠

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٪٣٠

<٦٠<٥٠ - ٤٥٦٠ - ٤٠٥٠ - ٣٥٤٥ - ٣٠٤٠ - ٢٥٣٥ - ٢٠٣٠ - ٢٠٢٥

اأو املدر�شة التقنية )الر�شم 3(. اأي منهن باجلامعة  من التعليم، ومل تلتحق 

الر�سم�3.�توزيع�العينة�بح�سب�امل�ستوى�التعليمي�واجلن�ص

 ٦ من  اأكرث  يعيل�ن  الذين  والن�شاء  الرجال  من  كّل  ن�شبة  �شّكلت  حيث  عامّ،  ب�شكل  مرتفعًا  املُعالة  املعي�شية  الأ�شر  عدد  وكان 

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠
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اأفراد من الأ�شرة املعي�شّية ٤3 يف املائة )الر�شم ٤(. وكان لدى ما ن�شبته زهاء ٢9 يف املائة من الرجال والن�شاء اأكرث من ٧ 

.
3

ال�طنية )الر�شم ٥( يتما�شى مع الإح�شاءات  اأطفال، وه�ما 

3 ادارة الح�شاء املركزي



26 النةاتل والةاتللا

الر�سم�٤.�توزيع�ن�سبة�املُعالني�يف�اأ�سرة�امل�سارك�بالعينة

الر�سم�5.�توزيع�ن�سبة�عدد�اأطفال�امل�ساركني

<2

2-4

4-6

>6٪11

٪20

٪26

٪43

عمل ٤١ من املائة من الرجال يف القطاع الزراعي ملدة ترتاوح بني ٢٠ و3٥ �شنة مقارنًة بالن�شاء الل�اتي تراوحت مدة عملهن 

<1

1-3

3-5

5-7

>7

٪3

٪19

٪20
٪29

٪29

بني �شفر وع�شر �شن�ات )٥٠ يف املائة( يف القطاع ذاته )راجع الر�شم ٦(. ُيعزى هذا الفارق اأ�شا�شًا اإىل ازدياد عدد الن�شاء 

الن�شاء.  بني  من  عماًل  الأقل  هن  والفل�شطينيات  ال�ش�ريات  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  العينة.  يف  �شنًا  الأكرب  الرجال  وهيمنة 

اأعقب  ال�ش�رية وما  الأزمة  الزراعة بعد  العمل يف  باأنهن قد بداأن  ُيفيد  ال�ش�ريات، مما  وينطبق ذلك ب�جه اخل�ش��ص على 

ُيعلن ذلك بثقة. اأن  اأ�شغر من  اأعداد ال�ش�ريني والفل�شطينيني يف العينة  نزوحهّن اإىل لبنان. ورغم ذلك، فاإن 
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الر�سم�6.�توزيع�العينة�بح�سب��سنوات�العمل�يف�القطاع�الزراعي�واجلن�ص

اأي  ُي�شارك  الّلذين مل  اآخرين من الأ�شرة يف الأن�شطة الزراعية، ومل تتجاوز ن�شبة الّرجال  وذكر امل�شارك�ن م�شاركة فردين 

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٢٠٣٥ - ١٠٣٥ - ٠٢٠ - ١٠<

∫ÉLôdG

AÉ°ùædG

من اأفراد اأ�شرهم يف هذه الن�شاطات ال ٤ يف املائة )الر�شم ٧(.

الر�سم�٧.�توزيع�العينة�بح�سب�عدد�اأفراد�الأ�سرة�العاملني�يف�الزراعة�واجلن�ص

ويف �شف�ف الرجال والن�شاء معًا، كان ل ٤٨ يف املائة منهم اأفراد من الأ�شرة يعمل�ن يف جمال الزراعة دون تلّقي اأج�رًا ب�شكل 

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

óLƒj ’<٧<٤ - ٢٦ - ٢٤

∫ÉLôdG

AÉ°ùædG

�شنة   ١٥ عن  اأعمارهم  تقّل  اأطفال  هم  الأفراد  ه�ؤلء  اأن  منهم  املائة  يف  وذكر٨٧   .)٨ الر�شم  )راجع  عملهم  مقابل  مبا�شر 

ويدعم�ن اأ�شرهم على م�شت�ى املزارع من خالل الإ�شطالع مبهام ُمتن�ّعة ت�شمل اإزالة الأع�شاب ال�شارة والبذور واحل�شاد. 

مل  زوجاتهم  اأن  الرجال  من  املائة  يف   ١3 وزعم  كما  ال�ش�ق.  اإىل  املنتجات  نقل  يف  ا  اأي�شً �شاهم�ا  الأولد  اأن  الأقلية  واإدعت 

اإذ يعتربون مثل هذا العمل  يتقا�شني اأي اأجٍر لقاء عملهن ّ الزراعي )ول �شيما البذور واإزالة الأع�شاب ال�شارة واحل�شاد(، 

اأن  ميكن  ما  اللبنانيني،  مع  باملقارنة  والفل�شطينيني  ال�ش�ريني  اأو�شاط  يف  الن�شبة  هذه  انخف�شت   .)9 )الر�شم  منزليًا  واجبًا 

ُيف�ّشر بحقيقة اأن معظمهم من العمال الذين عادًة ما يعمل�ن يف الزراعة ك�حدة اأ�شرية مب�شاركة متلف الأفراد.
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الر�سم�8.�توزيع�ن�سبة�وجود�اأفراد�من�الأ�سرة�ل�يتقا�سون�اأجًراً

الر�سم�٩.�توزيع�ن�سبة�اأفراد�الأ�سرة�اّلذين�ل�يتقا�سون�اأجًرا

º©f

’

٪48
٪52

العمل وإستخدام الوقت 

áLh qõdG

∫ÉØWC’G

٪13

٪87

مل تالحظ فروق كبرية من حيث اجلن�ص اأو اجلن�شية فيما يتعلق بن�ع القطاع الزراعي الذي �شاركت فيه املجم�عة امل�شتهدفة، 

اأن الرجال هم اأكرث قابليًة للعمل يف �شال�شل قيمة اخل�شراوات ال�رقية منه يف البطاطا )راجع الر�شم ١٠(. ويف  باإ�شتثناء 

قيمة  �شل�شلة  يف  فقط  املائة  يف  مقابل١٧  ال�رقية  اخل�شراوات  قيمة  �شل�شلة  يف  املائة  يف   ٥٨ ن�شبة  تعمل  ال�ش�ريات،  �شف�ف 

اأما ٢٥ يف املائة منهن فيعملن يف كليهما. البطاطا. 
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الر�سم�10.�توزيع�ن�سبة�امل�ساركني�بح�سب�عملهم�يف�القطاع�الزراعي�واجلن�ص

الأخريات  تذكر  مل  بينما  واحل�شاد،  ال�شارة  الأع�شاب  واإزالة  البذر  يف  يعملن  اأنهّن  الن�شاء  من  املائة  يف   ٤٤ ن�شبة  اأفادت 
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�ش�ى فئة واحدة منها. وقد �شارك نح� 3١ يف املائة يف تقطيع درنات البطاطا، وه� ما تاأّكد خالل املراقبة امليدانية. وجتدر 

ذكر  يرد  ومل  كما  الآخرين.  امل�شلحة  اأ�شحاب  مع  الت�ا�شل  تتطلب  اأن�شطة  اأو  اإ�شرافية  اأن�شطة  اأي  ذكر  يرد  اأنه مل  الإ�شارة 

الّري اأو تطبيق م�اد الإنتاج )الر�شم ١١(.

الر�سم�11.�توزيع�ن�سبة�الن�ساء�يف�العينة�بح�سب�الأن�سطة�الزراعية�

 ١٠ اإىل   ٥ من  منهم  املائة  يف   ٥٢ فيعمل  الّرجال  اأما  الي�م،  يف  ١٠�شاعات  اإىل   ٥ من  املائة(  يف   ٧٧( الن�شاء  غالبية  تعمل 
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لبنانية  امراأة  ١٢(. عملت  املائة )الر�شم  3٠ يف  فبلغت  الي�م  �شاعات يف  العاملني لأكرث من ع�شر  ن�شبة  اأما  ي�ميًا،  �شاعات 

واحدة لأكرث من ١٠ �شاعات يف الي�م.
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يعمل ح�ايل ٨٨ يف املائة من اإجمايل الن�شاء حتت الإ�شراف، مبن يف ذلك جميع الفل�شطينيات وال�ش�ريات. ومّتت مقارنة هذه 

الن�شبة مع 39 يف املائة فقط من الرجال معظمهم من ال�ش�ريني والفل�شطينيني، اأما الن�شبة الباقية فتعمل ب�شكٍل م�شتقل.

الر�سم�12.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�عدد��ساعات�العمل�اليومية�واجلن�ص

اأن�شطة  ي�شاركن يف  باأنهن  الن�شاء  املائة من  9٤ يف  اأجاب  ي�مي،  اأ�شا�ص  اأخرى على  اأن�شطة  ُم�شاركتهّن يف  �ش�ؤالهن عن  لدى 

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

٪٨٠

<١٠<٥ ٥ - ١٠

∫ÉLôdG

AÉ°ùædG

حملّية. ومن ناحية اأخرى، ذكر ٥٠ يف املائة من الرجال اأنهم مل ي�شارك�ا يف اأي ن�شاط بخالف الزراعة، بينما اأ�شار الباق�ن 

اإىل جمم�عة وا�شعة من الأن�شطة. وقد اأفاد ٤ يف املائة فقط اأنهم ي�شارك�ن يف العمل املنزيل )الر�شم ١3(.

الر�سم�13.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�الأن�سطة�الأخرى�بخالف�الزراعة�واجلن�ص

املائة  و٨ يف   ٥ �ش�ى  تفد  امل�شلحة، يف حني مل  اأ�شحاب  من  اأي  مع  يت�ا�شلن  ل  اأّنهن  الن�شاء  من  املائة  ٨٤ يف  ن�شبة  اأفادت 
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)لبنانيات فقط( انهن ت�ا�شلن مع ُم�ؤّمني م�اد الإنتاج وال��شطاء/الّتجار على الت�ايل. ومن جهة اأخرى، ذكر الرجال اأنهم 

العك�ص )الر�شم ١٤(. لبنانيًا واحدًا  اأ�شحاب امل�شلحة، ومل يدعي �ش�ى  يت�ا�شل�ن مع جمم�عة متن�عة من 
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الر�سم�1٤.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�التوا�سل�مع�اأ�سحاب�امل�سلحة�واجلن�ص

مل ُيفد �ش�ى الرجال اللبناني�ن باأّنهم م�شارك�ن يف اأي من اأن�اع �شبكات العمل، مبا يف ذلك التعاونيات/اجلمعّيات واملجم�عات 
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غري الّر�شمية، يف حني مل ت�شارك الأغلبية يف اأي منها. مل ين�شّم �ش�ى ٢٢ يف املائة اإىل التعاونيات و٤ يف املائة اإىل اجلمعّيات.

الر�سم�15.�توزيع�ن�سبة�الع�سوية�يف��سبكة�العمل�للرجال�اللبنانيون

واأفادت غالبية الّن�شاء )٧٤ يف املائة( والّرجال )٦3 يف املائة( من كافة اجلن�شيات باأنهم مل ي�شعروا باأن هناك اأي ن�ع من 
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املعارف اأو املهارات اجلديرة بالإ�شتك�شاف. وعالوًة على ذلك، اأجاب معظمهم )الن�شاء ٨3 يف املائة والرجال ٧٠ يف املائة( 

م�ؤ�شرًا  الأج�بة  هذه  تك�ن  قد   .)١٦ )الّر�شم  الي�مي  عملهم  ج�انب  من  اأي  حت�شني  يف  رغبتهم  عن  �شئل�ا  عندما  بالّنفي 

ومهاراتهم  معارفهم  باأن  ويعتقدون  كما  املركزة،  املناق�شات اجلماعية  اأي�شًا خالل  ل�حظ  ما  وه�  للح�افز،  العاّم  لالإنعدام 

نطاق  لت��شيع  املُتاحة  بالفر�ص  يتعلق  فيما  املعرفة  نق�ص  اإىل  النتائج  هذه  ُت�شري  اأن  ميكن  املقابل،  ويف  وفرية.  و/اأو  كافية 

واملهارات. املعارف 
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الر�سم�16.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�التح�سينات�املطلوبة�يف�العمل�واجلن�ص

الّدخل والّنفقات
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الفل�شطينيني  من  والن�شاء  الرجال  يح�شل  حيث  ال�ّش�اء،  على  واجلن�ص  للجن�شية  وفقًا  كبري  ب�شكٍل  ال�ّشهري  الّدخل  تفاوت 

واأفادت  الت�ايل(.  على  لبنانية  لرية  و٥٠٠،٠٠٠  لرية  من١،٠٠٠،٠٠٠  )اأقل  اأقّل  �شهري  دخل  على  عم�مًا  وال�ش�ريني 

و  لرية  نطاق١،٠٠٠،٠٠٠  يف  الزراعي  العمل  من  �شهريًا  دخاًل  يتقا�ش�ن  اأنهم  املائة(  يف   3٥( الذك�ر  من  الأكرب  الن�شبة 

لبنانية  لرية   3٠٠،٠٠٠  -  ٢٠٠،٠٠٠ يتقا�شينبني  الل�اتي  املائة(  يف   ٧٠( الن�شاء  باأغلبية  مقارنًة  لبنانية،  ١،٥٠٠،٠٠٠لرية 

)راجع الر�شم ١٧(.

اللبنانيني حل�شابهم اخلا�ص، يف حني يعمل غالبية ال�ش�ريني والفل�شطينيني  ف�شاًل عن ذلك، يعمل ٧٨ يف املائة من الرجال 

العاملني  بني  ومن  اخلا�ص.  حل�شابهن  منهن  املائة  يف   ١٤ �ش�ى  يعمل  فال  فقط(،  )اللبنانيات  للّن�شاء  بالن�شبة  اأما  باأجر. 

باأجر، يتقا�شى امل�شارك�ن )الن�شاء والرجال من جميع اجلن�شيات( اأج�رهم نقدًا، باإ�شتثناء �شخ�شني فقط - رجاًل لبنانيًا 

)رف�ص الإجابة على هذا ال�ش�ؤال( و�ش�ري يتقا�شى اأجره باملنتجات الزراعية. وما ُيثري الإهتمام ه� اأن٧٠ يف املائة و٦٢ يف 

املائة من الرجال والن�شاء على الت�ايل قد ميتنع�ن عن قب�ل املزيد من العمل مقابل الأجر ذاته. واأخريًا، مل ي�شهد �ش�ى ٧ 

اأ�شكال زيادة الرواتب يف ال�شن�ات الع�شر الأخرية. يف املائة من الرجال )معظمهم لبنانيني( اأي �شكل من 
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الر�سم�1٧.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�الدخل�ال�سهري�واجلن�ص

باأن  الر�شم ١٨(. نذكر  املائة؛ راجع  املائة( والن�شاء )٦3 يف  ال�حيد ملعظم الرجال )٥٢ يف  الّدخل  الزراعة م�شدر  �شّكلت 
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على  اعتمادهم  والّن�شاء  الرجال  من  كّل  اأفاد  ذلك،  ومع  اخلا�ص،  حل�شابهّن  ولي�ص  الأج�ر  مقابل  يعملن  الن�شاء  معظم 

م�شادر مالية بديلة عدة عندما مل تكن الزراعة م�شدرًا كافيًا. ومن املثري لالإهتمام اأن 9 يف املائة فقط من الرجال اّدع�ا 

الإعتماد على اأفراد اأ�شرهم مقابل ٤٢ يف املائة يف �شف�ف الن�شاء )الر�شم ١9(. وبلغت ن�شبة من ذكروا تلّقي اأي �شكل من 

اأ�شكال الدعم احلك�مي اأو غري احلك�مي ٢٤ يف املائة فقط.

الر�سم�18.�توزيع�العينة�بح�سب�ن�سبة�الإيرادات�املتاأتية�من�الزراعة�واجلن�ص

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

٪٨٠

١٠٠>٥٠٧٥ - ٧٥<٥٠

∫ÉLôdG

AÉ°ùædG



34 النةاتل والةاتللا

الر�سم�1٩.�توزيع�العينة�بح�سب�املوارد�املالية�البديلة�واجلن�ص

الن�شاء،  اإجابات  تنّ�عت  حني  يف  بالعمل،  املتعلقة  بامل�شائل  الأمر  يتعلق  عندما  القرارات  �شانع�  اأنهم  الرجال  معظم  زعم 

¢
V

h
ô

≤
dG

á
∏F

É©
dG

 O
Gô

a
CG

I
ó

Y
É°

ù
Ÿ
G

á
«
L

Q
Éÿ

G

I
ó

Y
É°

ù
e

 ’

Ég
Ò

Z
٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠
∫ÉLôdG

AÉ°ùædG

اأمهاتهم هن  اأن  اأن ٢١ يف املائة ذكروا  اأنهن يتخذن قراراتهن اخلا�شة. ومن املثري لالهتمام  حيث افاد 3٦ يف املائة فقط 

�شانعات القرار، مّما قد يدل على اأنهم ياأت�ن من اأ�شر تع�لها الن�شاء اأو اأنهم يت�ا�شل�ن مع اأمهاتهم اأكرث من اآبائهم )تنقل 

الأم القرار الذي يتخذه الأب(. ونظرًا اإىل اأن ٤٨ يف املائة فقط من الن�شاء متزوجات، فُتعترب ن�شبة 3٤ يف املائة من اإجمايل 

اأن الأزواج ينفردون باتخاذ القرارات مرتفعة ن�شبيًا )الر�شم ٢٠(.  اأفدن  الل�اتي 

الر�سم�20.�توزيع�ن�سبة�الن�ساء�يف�العينة�بح�سب�من�يتخذ�قراراتهن�املتعلقة�بالعمل

ادعى معظم الرجال )9١ يف املائة( اإدارة دخلهم اخلا�ّص، مقابل٥٠ يف املائة من الن�شاء فقط. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هذه 
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الفل�شطينيات. �شف�ف  يف  �شفر  هي  الن�شبة 
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الوصول إلى الموارد اإلنتاجية وإدارتها 

من بني اللبنانيات الل�اتي متت مقابلتهّن، مل متلك �ش�ى واحدة فقط اأر�شًا، خالفًا لغالبية الرجال اللبنانيني. ويف الغالب، 

اأن لهّن  الن�شاء )لبنانيات فقط(  املائة من  ٨٨ يف  اأفاد  الّر�شم ٢١(.  العمال )راجع  الن�شاء من جميع اجلن�شيات من  كانت 

للغاية  النتائج مثرية  اأنهن ميتلكن احلق والقدرة على بيعها. هذه  احلق يف متلك و/اأو وراثة الأرا�شي، وادعى ٦٨ يف املائة 

اإتخاذ  على  لهّن  قدرة  ل  اأن  الن�شاء  من  املائة  يف   ٦٦ ذكر  نف�شه،  ال�قت  ويف  اأر�ٍص.  اأّي  ميلكن  مل  الن�شاء  معظم  لأن  نظرًا 

القرارات ب�شاأن الأرا�شي التي يزرعنها ب�شرف النظر عن القدرة املالية على �شرائها. ميكن ا�شتنتاج اأّن احلق يف التملك/

وتعيقها. القرارات  اإتخاذ  قيدًا على قدرة  ت�شكل  والثقافية  الجتماعية  املعايري  ولكن  قائم  ال�راثة/البيع 

الر�سم�21.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�الو�سع�العقاري�واجلن�ص

اإىل امل�ارد، ُك�شف ال�شتبيان عّما يلي: اإمكانية ال��ش�ل  من ناحية 
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اجلدول�2.�الو�سول�اإىل�املوارد

التعليقات�الإناثالذكور

لبناّني�ن١3 ٪٨٠ ٪   ال��ش�ل اإىل م�شادر الّري  والن�شاء هم  الرجال  معظم 

مل يرد اأي من الرجال الفل�شطينيني واثنان فقط من الرجال 

بالإيجاب. ال�ش�ريني 

بالإيجاب.  وال�ش�ريات  الفل�شطينيات  الن�شاء  اأي من  يُرد  مل 

واحدبالإيجاب.١٥ ٪٨٧ ٪   ال��ش�ل اإىل م�اد الإنتاج و�ش�ري  واحد  فل�شطيني  رّد 

بالإيجاب. وال�ش�ريات  الفل�شطينيات  الن�شاء  اأي من  يُرد  مل 

التقنيات  اإىل  ال��ش�ل 

الزراعية

بالإيجاب.3 ٪٤٨ ٪ وال�ش�ريني  الفل�شطينيني  الرجال  اأي من  ُيرّد  مل 

ردت امراأة لبنانية واحدة فقط بالإيجاب
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التعليقات�الإناثالذكور

ال��ش�ل اإىل الأدوات 

والآلت واملعدات

مل يُرد اأي من الرجال الفل�شطينيني واثنان فقط من الرجال 3 ٪٧٠ ٪

بالإيجاب. ال�ش�ريني 

ردت امراأة لبنانية واحدة فقط بالإيجاب.

القرو�ص  على  بالإيجاب٠ ٪٦٥ ٪احل�ش�ل  وال�ش�ريني  الفل�شطينيني  الرجال  اأي من  مل يرد 

اإىل معل�مات عن  ال��ش�ل 

التقنيات   / املمار�شات 

الزراعية 

بالإيجاب.3 ٪٪ ٥٧  رد فل�شطيني واحد و�ش�ري واحد 

ردت امراأة لبنانية واحدة فقط بالإيجاب

تك�شف هذه النتائج عن ف�ارق جن�شانية هامة فيما يتعلق بال��ش�ل اإىل امل�ارد، ل�شالح الرجال؛ كما واأن الن�شاء ال�ش�ريات 

اأّكدته املقابالت مع امل�شتطلعة اآرائهم الأ�شا�شيني. وبالإ�شافة اإىل ذلك:  والفل�شطينيات اأكرث �شعًفا من اللبنانيات، وفقًا ملا 

اجلدول�3.�الو�سول�اإىل�املوارد�)تابع(

لّتعليقاتالإناثالّذكور ا

املركبات  بالإيجاب ١١ ٪9٦ ٪قيادة  اللبنانيات  ُترد �ش�ى  مل 

اجلن�شيات3٥ ٪ 9٦ ٪اإمتالك خط هاتفي  جميع  من 

�شبكة  اإىل  ال��ش�ل 

الإنرتنت 

بالإيجاب١٢ ٪٥٧ ٪ اللبنانيات  ُترّد �ش�ى  مل 

بالإيجاب.  الن�شاء  املائة من  الرجال و٧٦ يف  املائة من  ٦١ يف  رّد  الزراعية،  �ُشِئل�ا عن ر�شاهم مبهارتهم ومعارفهم  عندما 

املائة  يف   ٥٧ بن�شبة  بالإيجاب  والن�شاء  الرجال  رد ّ بكفاءة،  ُت�شتخدم  ومعارفهم  مهاراتهم  كانت  اإذا  عّما  �ُشِئل�ا  عندما  اأما 

املائة  ١٨ يف  وبناء قدرات، مقابل  التدريب  ن�ًعا من  الرجال  املائة من  ٥٧ يف  تلّقى  الّت�ايل. ومع ذلك،  املائة على  و٦٢ يف 

الن�شاء. من  فقط 

التصنيع والتجارة

واأربعة يف  ال�رقّية  وتتمتع واحدة فقط بخربة يف اخل�شراوات  التجارة؛  اأي خربة يف  الن�شاء  العظمى من  الغالبية  مل متتلك 

جتارة البطاطا - جميعهّن لبنانّيات. وباملقابل، مل يكن لدى 3١ يف املائة من الّرجال اأّي خربة يف التجارة، اأما 3٤ يف املائة 

و٢٧ يف املائة فيملك�ن خربة يف اخل�شراوات ال�رقّية والبطاطا على الت�ايل )الر�شم ٢٢(.
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الر�سم�22.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�اخلربة�التجارية�واجلن�ص

ويف حني اأن ١٢ يف املائة فقط من الن�شاء )مبا يف ذلك �ش�رية واحدة ول واحدة من الفل�شطينيات( قمن بت�ش�يق منتجاتهّن 
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التجزئة  جُتار اجلملة وجتار  اإىل  املائة  و٥ يف  جُتّار اجلملة،  اإىل  مبا�شرًة  الّرجال منتجاتهم  املائة من  ٥٠ يف  باع  اخلا�شة، 

الذين مل  الرجال  ن�شبة  فبلغت  ومع ذلك،  الأخرى.  الت�ش�يق  قن�ات  اأي�شًا من خالل  املائة  ٥ يف  اإىل  بالإ�شافة  ال�ّش�اء،  على 

ي�شبق لهم ت�ش�يق منتجاتهم ٤٠ يف املائة، معظمهم من العمال ال�ش�ريني والفل�شطينيني غري املُ�شاركني يف الت�ش�يق )الر�شم 

الن�شاء فقط. وعالوة على ذلك، اّدعى ٧٥ يف  ٨ املائة من  ُملّمني ب�ش�ق اجلملة مقابل  ٢3(. وكان ٧٥ يف املائة من الرجال 

اإىل مرافق التخزين قبل ت�ش�يق منتجاتهم. اأن مبقدورهم ال��ش�ل  املائة من الرجال 

الر�سم�23.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�كيفية�ت�سويق�املنتجات�اخلا�سة�واجلن�ص

عندما ُطلب منهم اإدراج قائمة باخليارات املُحتملة لزيادة الإيرادات، ذكر ٥٤ يف املائة من الرجال قن�ات ت�ش�يقية جديدة، 
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اأدرجن اخليارات كانت لبنانيّات  اأّي خيار. 9 يف املائة من الن�شاء الل�اتي  اإدراج  يف حني مل يتمكن 9١ يف املائة من الن�شاء 

القيمة.  �شال�شل  متلف  يف  املراأة  م�شاركة  م�شت�ى  اإنخفا�ص  اإىل  اإ�شارة  هذا  ٢٤(. ويف  )الر�شم  واحدة  �ش�رية  باإ�شتثناء 

اإختار رجالن لبنانيان اخليار »غريها«، حيث اأ�شار الأول اإىل الت�شدير والثاين اإىل الّتح�ل اإىل اأن�اع اأخرى من البطاطا.
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الر�سم�2٤.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�اخليارات�املحتملة�لزيادة�الإيرادات�واجلن�ص

البدء بعمل تجاري جديد
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الت�ايل  على  والن�شاء  الرجال  من  املائة  و٢9 يف  املائة  ٥٧ يف  اأجاب  م�شروع جتاري جديد،  لبدء  �شئل�ا عن حما�شهم  عندما 

يف   ٦٢( الرجال  غالبية  واأ�شار  كما  واحدة.  �ش�رية  با�شتثناء  لبنانييات  اإيجابًا  اأجنب  الل�اتي  الن�شاء  كافة  وكانت  بالإيجاب. 

املائة( اإىل عدم ت�فر راأ�ص املال عندما �شئل�ا عن التحديات التي ُتعرقل قدرتهم على بدء عمل جتاري جديد. وجتدر الإ�شارة 

اإىل عجز 3٠ يف املائة من الن�شاء عن اإدراج اأي حتدي، ما يدّل على غياب نظرة �شاملة ل�شال�شل القيمة )الر�شم ٢٥(. 

الر�سم�25.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�احلواجز�التي�تعيق�بدء�عمل�جتاري�جديد�واجلن�ص

الّرجال  من  املائة  يف   ٤٠ ذكر  التايل:  النح�  على  جديد  جتاري  بعمل  البدء  يف  املت�ّقعة  التحديات  على  الإجابات  وجاءت 

∫
ƒ
°ü

◊
G

¢
V

Q
C’

G 
≈

∏Y

ô
a
Gƒ

J

∫
ÉŸ

G 
¢

S
CGQ

™
°V

ƒ
dG

≈
Y

Éª
àL

’
G

á
«
q ∏fi

õ
«
«
ª

àd
G

Ég
Ò

Z

õ
L

Gƒ
M

 ’

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

٪٨٠
∫ÉLôdG

AÉ°ùædG

املائة  يف   ١3 وذكر  املال(،  راأ�ص  نق�ص  )خا�شة  املالية  التحديات  اإىل  املائة  يف   ٢٧ واأ�شار  الآخرين،  املنتجني  مع  املناف�شة 

الأ�ش�اق غري املعروفة. كما وذكر ٥٦ يف املائة من الن�شاء الأ�ش�اق غري املعروفة، وه� م�ؤ�شر اآخر على اأن املراأة ل ت�شارك اإل 

على م�شت�ى الإنتاج ومل ُت�شارك يف الت�ش�يق والتجارة )الر�شم ٢٦(. ومن اجلدير بالذكر اأن جميع الرجال و٨٠ يف املائة من 

املخاطر. مل�اجهة هذه  ا�شتعدادهم  يّدع�ن  الن�شاء 
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الر�سم�26.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�التحديات�املتوقعة�يف�الأعمال�التجارية�اجلديدة�واجلن�ص

الّرفاه، إحترام الذات والكرامة
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اأكرث  حتديات  ذكرن  املهني،  امل�شت�ى  على  عليهّن  اأثرت  والتي  واجهنها  التي  والتحديات  احل�اجز  عن  الن�شاء  �ُشئلت  عندما 

مل  الرجال  من  اأحًدا  اأن  املالحظة  وجتدر  حتدي.  اأي  م�اجهة  عدم  الرجال  ه�ؤلء  معظم  واإدعى  كما  الرجال.  واجهه  مّما 

اأو �شاعات العمل/العمل اجل�شدي )الر�شم ٢٧(. ذكرت معظم الفل�شطينيات  اأو التقاليد  ُي�شر اإىل حتديات خا�شة بالتنقل 

ال��شع الجتماعي، يف حني مل ُتقدم اأي من ال�ش�ريات اأي اإجابة. اأفادت غالبّية ال�ش�ريات اّنهن ل يرين حافزًا للبدء بعمل 

ُمت�شقة. تعترب  النتيجة  جتاري جديد. هذه 

الر�سم�2٧.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�الت�سورات�حول�التحديات�القائمة�يف�العمل�اأمام�الن�ساء�واجلن�ص

اإىل  الإجابات  هذه  ُت�شري  اإناثًا.  لك�نهن  العمل  يف  متلف  ب�شكل  ُيعاملن  ما  غالًبا  اأنهن  اجلن�شيات  جميع  من  الن�شاء  ت�شعر 
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.)٢٨ والن�شاء )الر�شم  الرجال  املختلفة بني  وامل�ش�ؤوليات  والأدوار  العمل  تق�شيم 
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الر�سم�28.�توزع�ن�سبة�العينة�بح�سب�املعاملة�التف�سيلية�يف�العمل�واجلن�ص

ومن حيث الر�شا على امل�شت�ى املهني، عرّب ٢٥ يف املائة من الرجال عن ر�شاهم الّتام، و٥٨ يف املائة عن ر�شاهم اإىل حّد 
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ما، اأما الن�شبة املتبقية فغري را�شية على الإطالق. وبالن�شبة للن�شاء، عرّب ٨ يف املائة منهن عن ر�شاهم التام، 39 يف املائة 

عن الر�شا اإىل حّد ما و٥3 يف املائة غري را�شيات على الإطالق. ويف �شف�ف الفل�شطينيات وال�ش�ريات، مل ُتعرّب �ش�ى امراأة 

)الر�شم  املهني  امل�شت�ى  على  الذك�ر  نظرائهن  من  ر�شى  اأقّل  الن�شاء  اأن  اإ�شتنتاج  ميكن  التام.  ر�شاها  عن  واحدة  �ش�رية 

على  لهم  متاحة  ُفر�ص  ل  باأن  الرجال  من  املائة  يف  و9٥  الن�شاء  كافة  اأفادت  الإختالفات،  هذه  عن  النظر  ب�شرف   .)٢9

املهني. امل�شت�ى 

الر�سم�2٩.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�الر�سا�على�امل�ستوى�املهني�واجلن�ص

خالل  ي�اجه�نها  التي  الرئي�شية  وال�شدمات  اأن املخاطر  املائة(  يف   ٦٢( والن�شاء  املائة(  يف   ٥٧( الرجال  غالبية  ويرى 
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اأو اخل�شائر يف الإنتاج. ومن جهة اأخرى، مل يذكر �ش�ى ١3 يف  اأ�شا�شًا اإىل نق�ص راأ�ص املال  عملهم هي مالية، وُيعزى ذلك 

الأ�ش�اق،  وج�د  اإىل  ت�شر  الن�شاء مل  اأي من  اأن  بالذكر  واجلدير  الن�شاء.  املائة من  33 يف  مقابل  التمييز  الّرجال  املائة من 

اأفاد  ُي�شّ�قن املنتجات ول يتعّر�شن لهذا امل�شت�ى من �شال�شل القيمة )الر�شم 3٠(. ويف حني  اأنهّن ل  مّما قد يعك�ص حقيقة 



41

اأنها مل ت�ؤثر على  اأفراد الأ�شرة على قدم امل�شاواة، ذكر ٦9 يف املائة  اأن ال�شدمات ت�ؤثر على جميع  ٨٢ يف املائة من العّينة 

ب�جٍه  التفكري  منها  طُلب  عندما  للف�ارق  امل�شتهدفة  الفئة  اإدراك  اإحتمال  على  يُدّل  م�ؤ�شر  وه�  بالت�شاوي،  والن�شاء  الرجال 

لُتالئم ما يعتربونه الهدف من امل�شح. اإجاباتهم  امل�شارك�ن  ُيكّيف  اأن  خا�ص يف الإختالفات اجلن�شانية. كما وُيحتمل 

الر�سم�30.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�املخاطر�وال�سدمات�الرئي�سية�التي�يتم�مواجهتها�يف�مكان�العمل�واجلن�ص

تمكين المرأة واالنصاف بين الجنسين
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والن�شاف بني اجلن�شني: التمكني  الإ�شتق�شائي ح�ل مفاهيم  الإ�شتبيان  التالية من خالل  النقاط  ل�حظت 

اجلدول�٤.�متكني�املراأة�والن�ساف�بني�اجلن�سني

لّتعليقاتالإناثالذكور ا

على دراية مبفه�م الن�شاف 

اجلن�شني بني 

بالإيجاب.3٤ ٪٦٥ ٪   الفل�شطينيات  الن�شاء  اأي من  مل يرد 

اإن�شاف  اأن هنالك  يعتقدون 

جمتمعهم يف  جن�شاين 

بالإيجاب، ما تعار�ص مع   ٤٥ ٤3٪ ٪ رد رجالن فل�شطينيان 

باملفه�م.  لي�ش�ا على دراية  اأنهم  ادعاءهم 

اأن الن�شاف بني  يعتقدون 

ُمهّمة اجلن�شني 

٪ ٨3٪ ٥٧  

والرجال  الن�شاء  اأن  يعتقدون 

اأدوار متلفة يف  لديهم 

الزراعي القطاع 

بالإيجاب.٨٠ ٨3٪ ٪ ال�ش�ريات  والن�شاء  الفل�شطيني�ن  الرجال  رد 

يعتقدون اأن التمييز اجلن�شاين 

قائم يف القطاع الزراعي 

بالإيجاب.٦9 ٦9٪ ٪ وال�ش�ري�ن  الفل�شطيني�ن  الرجال  رد 

اأن هناك بع�ص  يعتقدون 

الزراعية غري  الأن�شطة 

للمراأة املنا�شبة 

بالإيجاب.٧١ ٨3٪ ٪ وال�ش�ري�ن  الفل�شطيني�ن  الرجال  رد 



42 النةاتل والةاتللا

لّتعليقاتالإناثالذكور ا

زيادة  ب�ج�ب  يعتقدون 

م�شاركة املراأة يف بع�ص 

الزراعية  الأن�شطة 

  ٪ 39٪ ٤9

م�شاهمات  اأن  يعتقدون 

قّيمة الزراعة  الن�شاء يف 

  ٪ ١٠٠٪ 9٨

م�شاهمات  اأن  يعتقدون 

الن�شاء يف الزراعة ُمعرتف 

ومرئية بها 

   ٪ ٦ ٪٦١3

املنا�شب  اأنه من  يعتقدون 

للمراأة اإدارة دخل الأ�شرة

  ٪ ٨٠ ٪٦٠

تتقا�شى  املراأة  اأن  يعتقدون 

اأجرًا زاهدًا مقابل عملها يف 

الزراعة 

  ٪ ٨ ٪٦٥9

اأن م�شاركة املراأة يف  يعتقدون 

منا�شبة  التدريبات 

والفل�شطينيني 9١ ٪٧٠ ٪   ال�ش�ريني  الرجال  مبا يف ذلك جميع 

املنا�شب  اأنه من  يعتقدون 

القرارات  اتخاذ  للمراأة 

الأ�شرة القت�شادية يف 

الفل�شطينيني بالإيجاب  ٥٤ ٪٥٧ ٪ اأي من الرجال  مل يرد 

املنا�شب  اأنه من  يعتقدون 

املنزل  العمل خارج  للمراأة 

  ٪ ٨٦ ٪٤٨

ول�حظت الختالفات الرئي�شية بني مفاهيم الرجال والن�شاء يف الأ�شئلة الأقل غم��شًا ح�ل الن�شاف بني اجلن�شني ومتكني 

املراأة. على �شبيل املثال، يف�ق اإحتمال اإعتقاد املراأة اأنها قادرة على ك�شب واإدارة دخل الأ�شرة منه لدى الرجال. كما وترتفع 

اأنهن يتقا�ش�ن اأج�ًرا منخف�شة مقابل عملهّن، وكذلك ن�شبة الل�اتي يعتقدن ان م�شاركتهّن يف  ن�شبة الن�شاء الل�اتي يعتقدن 

املنزل. الن�شاء خارج  بعمل  املتعلقة  الت�ش�رات  تباينات وا�شحة يف  واأخريًا، ل�حظت  التدريبات �شرورية. 

ذلك،  ومع  العمل.  مكان  قي�د جن�شانية يف  اأي  ت�اجه  ل  املراأة  اأن  الن�شاء  من  املائة  و3٠ يف  الرجال  من  املائة  3٨ يف  اّدعى 

الرجال  من  املائة  يف   ٢١ وذكر  القائمة،  الثقافية  احل�اجز  اإىل  الن�شاء  من  املائة  يف  و3٥  الرجال  من  املائة  يف   ٢٥ اأ�شار 

ال�شعف اجل�شدي و١٧ يف املائة امل�ش�ؤوليات املنزلية، ما يعك�ص نظرة الرجال اإىل املراأة ودورها الثابت يف الأ�شرة. واجلدير 

بالذكر اأن الن�شاء فقط ذكرن القي�د املالية )راجع الر�شم 3١(. ومن املثري لالهتمام اأن ٧٥ يف املائة من ال�ش�ريات زعمن 

قي�د  م�اجهة  فذكرن  الفل�شطينيات  وجميع  اللبنانيات  من  العظمى  الغالبية  اأما  عملهّن.  على  اجلن�شانية  للقي�د  تاأثري  ل  اأن 

العمل. مكان  جن�شانية يف 
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الر�سم�31.�توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�القيود�اجلن�سانية�التي�تواجهها�املراأة�واجلن�ص

اأن�اع التدابري  مل يذُكر ٤٨ يف املائة من الرجال و33 يف املائة من الن�شاء )٨3 يف املائة من الن�شاء ال�ش�ريات( اأي ن�ع من 
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التي ميكن اتخاذها لتمكني املراأة يف الن�شاطات الزراعية. ومن املثري لالهتمام اأن 3٤ يف املائة من الن�شاء ذكرن التدريب 

الأقل. واحدًا على  تدبريًا  الفل�شطينيات  اللبنانيات وجميع  3٢(. وذكرت غالبية  )الر�شم 

الر�سم�32.توزيع�ن�سبة�العينة�بح�سب�التدابري�املُتخذة�لتمكني�املراأة�واجلن�ص

المقابالت مع الُمستطلعة آراءهم األساسيين
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الأ�شا�شّيني، مبن فيهم:  اآراءهم  املُ�شتطلعة  جريت يف املجم�ع �شّت مقابالت مع 
ُ
اأ

�شاحب م�شتل )١٧ كان�ن الأول/يناير ٢٠١٧(؛ •

مدير تعاونية )١٧ كان�ن الأول/يناير ٢٠١٧(؛ •

ُمزارع )١٧ كان�ن الأول/ يناير ٢٠١٧(؛ •
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الثاين/فرباير ٢٠١٧(؛  • ال�شمال )٢٨ كان�ن  العلمية الزراعية يف  مدير مكتب م�شلحة الأبحاث 

اآذار/مار�ص ٢٠١٧(؛ • مدير م�شروع يف م�ؤ�ش�شة ال�شفدي )٦ 

العام مل�ؤ�ش�شة رينيه مع��ص )٦اآذار/مار�ص ٢٠١٧(. • املدير 

ات املقابالت مع امل�شتطلعة  وترد يف اجلدول ٥ الإ�شتنتاجات الّرئي�شية التي خّل�شت اإليها املقابالت، واملُ�شتخرجة من ملخ�شّ

يتمّكن  ومل  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  واآراء  وت�ش�رات  معرفة  تك�شف  النتائج  هذه  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  الأ�شا�شيني.  اآراءهم 

للُم�شادقة عليها. الأدبية  امل�ارد واملراجع  ال�قت ونق�ص  اأق�الهم نظرًا ملحدودية  التحقق من �شحة  الباحثني من 

اجلدول�5.�ملخ�ص�املقابالت�مع�املُ�ستطلعة�اآراءهم�الأ�سا�سيني

مل�ستطلعة� ا �

اآراءهم

البيانات�الرئي�سية �/ املالحظات�

مال�ص،  ي��شف 

م�شتل �شاحب 

الي�مي نف�شه.  الن�شاء والرجال مبعدل الأجر  ُي�ّظف امل�شتل كّل من 

اإىل تهريب املنتجات ال�ش�رية اإىل  اأ�شا�شًا  ي�شهد قطاع الزراعة عم�مًا تراجعًا كبريًا يف الإنتاج يع�د 

لبنان، ول �شيما عرب عكار.

 اإن معظم املزارع�ن يف عكار مدين�ن لل��شطاء، حيث ت�شل بع�ص الدي�ن اإىل ٤٠،٠٠٠،٠٠٠

لبنانية. لرية 

اإلخ(. تعترب املراأة ربة  يقت�شر دور املراأة يف عكار حمليًا )العناية باملنزل، تربية الأطفال، الطبخ، 

رئي�شية. ب�شفة  منزل 

متلك بع�ص الن�شاء يف عكار اأرا�ص )ورثناها عن الأقارب والأزواج( يقمن بتاأجريها اأو يدخلن يف 

باأنف�شهن. لزراعتها ع��شًا عن زراعتها  الذك�ر  املزارعني  �شراكة مع 

اأ�شعار م�اد الإنتاج، وبالتايل  اإىل خف�ص  للن�شاء يف الت�شنيع؛ ي�ؤدي العمل اجلماعي  تتاح فر�ص 

ال�ش�ق. النف�ذ على م�شت�ى  املراأة املزيد من  العمل اجلماعي  الإنتاج. كما ويعطي  تقليل تكاليف 

داغر،  ب�  �شركي�ص 

تعاونية  مدير 

اإىل  اأنهم مدين�ن يف الغالب  يعترب املزارع�ن احللقة الأ�شعف يف �شل�شلة القيمة الزراعية، حيث 

دائمة. الأرخ�ص ب�ش�رة  امل�شت�ردة  املنتجات  املناف�شة مع  اإىل  وي�شطرون  ال��شطاء 

الثقافية  الع�امل  العديد من  اأن  والتعاونيات، رغم  العمل اجلماعي  للتح�شني من خالل  اإمكانية  ثمة 

واملجتمعية حتّد من جناح مثل هذه املبادرات. يف ال�قت احلا�شر، ل تعمل التعاونيات القائمة يف 

اأو تعمل ب�شكٍل غري مالئم. كثري من الأحيان 

اأغلب الن�شاء العامالت يف القطاع الزراعي يف عكار هّن �ش�ريات. ويف معظم الأحيان، ل ت�شارك 

واملجتمعية.  الثقافية  الع�امل  ب�شبب  الزراعية  الأن�شطة  اللبنانية يف  املراأة 

التجهيز، حيث متتلك املهارات واملعرفة املطل�بة  اأن ت�شطلع املراأة بدور رئي�شي يف عملية  ميكن 

العام مبادرة هامة ت�فر  الن�شاء ُيجهزن امل�اد اخلام لال�شتهالك املحلي. قد ي�شكل املطبخ  ومعظم 

اإن�شاء تعاونية لإدارة مثل هذه امل�شاحة يف غاية  ُيعد  للتجهيز املنا�شب.  امل�شاحة واملعدات الالزمة 

�شهادة.  العاملية واحل�ش�ل على  الغذائية  املعايري  املتمثل يف احرتام  النهائي  الهدف  لتحقيق  الأهمية 

ال�رقّية  واإعداد اخل�شراوات  والفنادق،  للمطاعم  البطاطا  قد ترتاوح عملية املعاجلة بني جتليد 

املفروم(.  البقدون�ص  )مثل  الطازجة 
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مل�ستطلعة� ا �

اآراءهم

البيانات�الرئي�سية �/ املالحظات�

عمر ع��ص، مزارع 

ال�رقية  اخل�شروات 

والبطاطا 

يتمثل التحدي الرئي�شي الذي ي�اجهه مزارع� البطاطا يف عكار يف ت�ش�يق املنتجات. تتم فرتة 

ح�شاد البطاطا يف عكار قبل فرتة ح�شاد البقاع، مما يعطي عكار الأول�ية يف حتديد الأ�شعار. 

اأو احل�ش�ص على البطاطا  ولكن نظرًا لأن احلك�مة ل حتدد الر�ش�م اجلمركية وال�شرائب 

امل�شت�ردة )خا�شة من م�شر و�ش�ريا والأردن(، فلم يعد للمزارعني من خيار �ش�ى خف�ص الأ�شعار. 

البطاطا خالل م��شم احل�شاد يف عكار. التجار  ي�شت�رد كبار  تلقائيًا عندما  الأ�شعار  وتنخف�ص هذه 

تلعب املراأة دورًا رئي�شيًا يف اإنتاج البطاطا واخل�شراوات ال�رقّية يف عكار، مبا يف ذلك اإعداد/

اأما الرجل فيت�ىل  والتعبئة.  ال�شارة، واحل�شاد،  الأع�شاب  واإزالة  النباتات،  الدرنات، وزرع  تقطيع 

واملبيدات واحلراثة. الأ�شمدة  الري وو�شع  م�ش�ؤولية 

اإذ يعترب ذلك  ت�اجه املزارعات حتديات عدة منها: عدم ال�شماح لهن باحل�ش�ل على قرو�ص 

اإجتماعيًا، واللج�ء اإىل العمل يف كل من احلق�ل واملنزل يف �ش�ء واجباتهن املنزلية. مرف��شًا 

عي�شى  مي�شال 

اخل�ري، مدير 

م�شلحة  مكتب 

العلمية  البحاث 

ال�شمال الزراعية يف 

ُينظر اإىل املراأة يف القطاع الزراعي يف عكار، ويف لبنان ككل، باعتبارها تابعة وعاملة ل كقائدة.

اإتخاذ القرارات. ل متلك املراأة عم�مًا �شلطة 

اأكرث ما من �شال�شل قيمة البطاطا، حيث  للمراأة فر�شًا  ال�رقية  قد ت�فر �شال�شل قيمة اخل�شروات 

كبري. ب�شكل  فيها  الن�شاء  ت�شارك 

يتمتع املزارع�ن يف عكار ب�جه عام مبهارات ت�ش�يقية حمدودة، ومييل�ن اإىل البيع اإىل جتار اجلملة 

اأو�شع من الأ�ش�اق  فقط يف عكار وطرابل�ص. وي�ؤدي عدم القدرة على نقل منتجاتهم اإىل جمم�عة 

اإىل تفاقم هذا ال�شعف.

ي�شعب على املراأة احل�ش�ل على قرو�ص ائتماناية لأن الأرا�شي يف عكار م�روثة وممل�كة ب�شكل 

اأي �شمانات. رئي�شي من الرجال، وبالتايل ل تت�فر للمراأة 

املزارعني ملفه�م  ب�شبب ربط  القيمة  �شل�شلتي  كلتا  بالف�شل يف  التعاونيات  لإن�شاء  باءت عدة حماولت 

واملنظمات غري  امل�ؤ�ش�شات احلك�مية  اأدوار  وتتمثل  املايل اخلارجي.  والدعم  بالتربعات  التعاونيات 

احلك�مية يف ت�فري التدريب على الإدارة وال�ظائف والنظمة والق�انني.

اإىل حد كبري من �شبل  تتمتع املراأة بالقدرة واملهارات الالزمة لت�شنيع املنتجات، وه� ن�شاط ُيح�ّشن 

ت�شكيل  الأغذية ه�  ت�شنيع  لتعاونية  املتاحة  البدائل  اأحد  الزراعي.  للقطاع  قيمة  وي�شيف  عي�شها 

اأو �شركة. جمم�عة من الن�شاء حتت قيادة مدير خارجي 
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مل�ستطلعة� ا �

اآراءهم

البيانات�الرئي�سية �/ املالحظات�

الأ�شمر،  اإميل 

مدير م�شروع يف 

ال�شفدي  م�ؤ�ش�شة 

ولكن  الزراعي،  القطاع  اللبنانية يف  املراأة  بتمكني  تتعلق  ال�شفدي مب�شاريٍع عدة  م�ؤ�ش�شة  ت�شطلع 

الراغبات  الن�شاء  رئي�شي  ب�شكل  امل�شاريع  ت�شتهدف هذه  تركيزًا يف منطقة عكار اجلبلية.  اأكرث  عملها 

امل�شاريع  تدعم  ن�شبيًا.  مت�شاحمة/متقبلة  يع�شن يف جمتمعات  والل�اتي  الأن�شطة  امل�شاركة يف  يف 

الن�شاء والتعاونيات من خالل ت�فري الأدوات وم�اد الإنتاج واأنظمة الري وغريها، بالإ�شافة اإىل 

امل�اتية. البيئة  اإىل تعزيز  القدرات. كما وت�شعى  بناء 

اإدارة  اأهّمها العجز عن ت�ش�يق املنتجات والإفتقار اإىل  ت�اجه التعاونيات يف عكار حتّديات عدة، 

الثقافية، ونق�ص املهارات الأ�شا�شية  اأو�شاط الأع�شاء واحل�اجز  الإلتزام يف  ال�قت وغياب ح�ص 

مفه�مها. اإ�شتيعاب  حتى  اأو  واإدارتها  التعاونيات  يف تاأ�شي�ص 

ال�ش�اء  والرجال على  الن�شاء  ا�شتهدفت  التعاونيات،  مع  العمل  ال�شفدي  م�ؤ�ش�شة  بداأت  عندما 

ب�شكل منف�شل. والرجال  الن�شاء  ا�شتهداف  والقب�ل، مت  الثقة  اإر�شاء  وبعد  كليهما.  م�شاركة  ل�شمان 

القدرات يف جمال  بناء  اأ�شا�شي من خالل  ب�شكل  الن�شائية  التعاونيات  ال�شفدي  تدعم م�ؤ�ش�شة 

والتغليف. والتعبئة  اجل�دة،  ومراقبة  الغذائية،  النظافة 

اأن�شطة امل�شاريع. على �شبيل املثال، ت�شارك املراأة ب�شكل  مع مرور ال�قت، تتزايد م�شاركة املراأة يف 

ُيعزى ذلك  متزايد يف ور�ص العمل والدورات التدريبية كما واأ�شبحت مهتمة بتط�ير مزارعها. قد 

اإزدياد  اأي�شًا  اأجريت واإىل متكني قائدات املجتمع املحلي. كما و�شهدنا  اإىل جل�شات الت�عية التي 

القرارات. �شنع  م�شاركتها يف 

اأن�شطة من قبيل ر�ص املبيدات وا�شتخدام الآلت الثقيلة.  يف بع�ص احلالت، تزداد م�شاركة املراأة يف 

ومع ذلك، ل يزال ي�شكل و�ش�لها اإىل الأرا�شي وامل�ارد حتدًيا كبرًيا. 

ت�شارك املراأة يف كافة الأن�شطة الزراعية تقريًبا، وهي متلك املهارات والقدرات والرغبة يف العمل 

بعملها. والتحكم  القرارات  ال�شغ�ط الجتماعية وحت�ل دون قدرتها على �شنع  تع�قها  لكن غالبًا ما 

التحفظ  �شديدة  ما بني  العكارية  العائالت  الإجتماعي بني  والتحفظ  الت�شدد  يختلف م�شت�ى 

اأن الرجل ه� املعيل ولكن ت�شمح  )تعترباملراأة ربة منزل فقط( وبني متحفظة معتدلة )تعترب 

اإنفتاحًا على فكرة متكني املراأة. مب�شاركة املراأة يف العمل( وتلك الأكرث 

تتمتع  والتجهيز.  الإنتاج  الدخل من خالل حت�شني  ت�ليد  املراأة على  الن�شائية  التعاونيات  �شت�شاعد 

املراأة باملهارات والقدرات الالزمة لتجهيز العديد من املنتجات، ولكن مت�ص احلاجة اإىل بناء 

القدرات ل�شمان اجل�دة وزيادة الإيرادات.

العمل  وانق�شامات  اجلن�شاين  الإن�شاف  لفهم عدم  للمجتمعات  �شروريًا  ال�عي اجلن�شاين  يعترب 

اأهمية املراأة يف القطاع الزراعي. اأن تعي املجتمعات املحلية  وامل�ش�ؤوليات. عالوة على ذلك، يجب 

التعاونيات ووظائفها. تدع�  اأدوار  ب�شبب عجزها عن فهم  املنطقة  التعاونيات يف  ف�شلت معظم 

احلاجة اإىل بناء القدرات ل�شمان قدرة املراأة على اإدارة وت�يل التعاونيات. 
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مل�ستطلعة� ا �

اآراءهم

البيانات�الرئي�سية �/ املالحظات�

مع��ص،  نبيل 

مل�ؤ�ش�شة  العام  املدير 

مع��ص رينيه 

ال�رقية  البطاطا واخل�شراوات  العاملة يف �شال�شل قيمة  املراأة  ت�اجهه  الذي  الرئي�شي  التحدي  يتمثل 

يف حيازة الأرا�شي - اإذ نادرًا ما متلك الأرا�شي ما مل ترثها. كما وت�اجه �شغ�طًا اجتماعية 

اإّل لدعم زوجها. اأن تعمل يف القطاع الزراعي  وثقافية لأنه لي�ص من ال�شائع للمراأة اللبنانية 

اأن تت�ا�شل مبا�شرًة مع م�ؤمني م�اد الإنتاج ول يتم عادًة الإعرتاف بت�قيعها ك�شمان  ل ميكن للمراأة 

م�ث�ق. هذا يعني اأن عليها العمل عن طريق زوجها. 

ائتمانية �شغرية. املراأة على قرو�شاأ وحتى م�شت�يات  ل حت�شل 

بع�امل خارجية عدة  لأنهن مقيدات  التحديات،  املزيد من  والفل�شطينات  ال�ش�ريات  الن�شاء  ت�اجه 

تزيد من فقرهن. على �شبيل املثال، تعذر احل�ش�ل على الأرا�شي وامل�ارد الأ�شا�شية كما ويعي�ص 

معظمهن يف ظروف �شعبة، غالبًا يف خيم.

اأو  العمل  اأزواجهن عاطلني عن  اأكرث، لأن غالبية  ال�ش�ريات �شغ�طًا اجتماعية ثقافية  الن�شاء  ت�اجه 

يف �ش�ريا.

اآذار/مار�ص ٢٠١٧، اأطلقت م�ؤ�ش�شة رنيه مع��ص م�شروًعا جديًدا ُيرّكز على ربط وحدة جتهيز  يف 

البطاطا. �شل�شلة قيمة  الإنتاجية على ط�ل  لكفالة حت�شني  الأكل  ب�ش�ق  بطاطا �شغرية يف عكار 

لتلبيتها.  م�شتدامة  م�شاريع  وت�شميم  الحتياجات  بتحديد  اأوًل  احلك�مية  غري  دوراملنظمات  يتمثل 

املُدّرة للدخل ل�شمان الدخل امل�شتدام.  امل�شاريع  اإىل  الأول�ية  وينبغي ايالء 

اإن التدريب املكثف وبناء  اإذا �شمح لها باأن ت�شبح ع�ش�ًا نا�شطًا.  ت�شاهم التعاونيات يف متكني املراأة 

اأن ت�شع  ينبغي  اإىل ذلك،  بالإ�شافة  �شليمة.  التعاونيات ب�ش�رة  القدرات �شروريان ل�شمان عمل 

التعاونيات خطة وا�شحة املعامل وجمم�عة من الأهداف لزيادة الدخل.

ن�شاط  اأي  يذكر  اأحدًا مل  ولكن  والإنتاج  الت�شنيع  الن�شاء يف  اإ�شراك  اأهمّية  امل�شاركني على  تاأكيد جميع  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

ملخ�ص  ورقة   ٦ امللحق  اإىل  الّرج�ع  ُيرجى  القيمة.  �شل�شلة  من  اأخرى  م�شت�يات  يف  اأخرى  اأن�شطة  اأو  جتاري  اأو  ت�ش�يقي 

كاملة. الأ�شا�شيني  اآراءهم  امل�شتطلعة  مع  للمقابالت 

 مناقشات جماعية مرّكزة: الّنتائج والّتحاليل 

مت تعيني امُل�شاركني عقب حتليل اأ�شحاب امل�شلحة. ورغم اجله�د التي بذلها الفريق لإ�شراك املراأة، مل يح�شر �ش�ى اثنتان، 

اعترب  حيُث  البيانات،  حتليل  عند  الإعتبار  بعني  ذلك  خذ 
ُ
اأ م�شاركتهّن.  رف�ش�ا  اأزواجهّن  اأن  واأو�شحن  الأخريات  واعتذرت 

التي تتعر�ص لها. والثقافية  ال�شغ�ط الجتماعية  املراأة عن احل�ش�ر واقعًا بحّد ذاته وانعكا�ًشا لأن�اع  عجز 

اأدناه ردود امل�شاركني فقط. نتائج جمم�عة الرتكيز املُدرجة  تعُك�ص 
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مناقشة جماعية ُمرّكزة ١
امل�ساكل الر�سم�33.�مناق�سة�جماعية�مركزة��1-�حتليل��سجرة�

، يف ١٨ كان�ن الثاين/فرباير ٢٠١٧ يف دائرة 
٤

مت اإجراء جمم�عة تركيز مع خم�شة مزارعني، بينهم ثالثة رجال وامراأتان

الزراعة ال�شمالية يف العبدة، عكار. وك�ن اأعداد امل�شاركني اأقل مّما كان مت�ّقًعا، وحقيقة اأنهم عمل� جميعًا يف �شال�شل قيمة 

واأهداف  امل�شروع  عن  م�جز  تقدمي  وبعد  للتمرينات.  جمم�عات  اإىل  تق�شيمهم  يتم  مل  ال�رقية،  واخل�شراوات  البطاطا 

م��ش�ع  متح�ر  الأ�شئلة.  لطرح  للم�شاركني  الفر�شة  تيحت 
ُ
واأ بالّتف�شيل  التمارين  �شرح  مت  املركزة،  اجلماعّية  املناق�شة 

تط�ير حتليل  ومت  ال�رقية يف عكار،  واخل�شراوات  البطاطا  قيمة  �شال�شل  املراأة يف  اأدوار  واإبراز  تقدير  املناق�شة ح�ل عدم 

�شجرة امل�شاكل مع امل�شاركني )راجع اجلدول ٦(.

اجلدول�6.�نتائج�حتليل��سجرة�امل�ساكل�)مناق�سة�جماعية�مركزة�1(

القيمة الآثارالأ�سباب�سل�سلة�

والبدنية،البطاطا )املالية  ال�شعبة  العمل   ظروف 

وما اإىل ذلك(.

الأب�ي. املجتمع 

التنقل و�شنع القرارات. اإنعدام احلرية من حيث 

الت�ش�يق.  نق�ص م�شاركة املراأة يف 

التعاون بني املزارعات. غياب 

القائمة. التعاونيات  لي�شت ع�ش�ًا يف  املراأة 

الأرا�شي وا�شتئجارها. عجز املراأة عن متّلك 

الفقر

تهمي�ص دور املراأة يف الزراعة واملجتمع.

٤ على الرغم من دع�ة العديد من الن�شاء للح�ش�ر، مل حت�شر �ش�ى اثنتان
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القيمة الآثارالأ�سباب�سل�سلة�

اخل�شراوات 

ال�رقية

الن�شائية. التعاونيات  غياب 

ال�ش�ق. املناف�شة يف 

الرخي�شة. ال�ش�رية  العمالة  مع  املناف�شة 

الإفتقار اإىل جدول زراعي ت�شتخدمه املراأة.

الإنتاج ب�شبب العجز عن  اخل�شائر يف 

الت�ش�يق/البيع.

نق�ص  ب�شبب  ال�شليمة  التغليف  اأ�شاليب  ت�فر  عدم 

واملعرفة. املهارات 

معاناة املراأة من الدي�ن.

الإنتاج. اخل�شائر يف 

الأليمة. املالية  الأو�شاع 

مع واملناف�شة  ال�ش�ق   ت�شّخم 

اخلارجية. الأ�ش�اق 

التن�ع يف القطاع. غياب 

ُطلب من امل�شاركني التفكري مليًا يف دور املراأة يف القطاعات الفرعية للبطاطا واخل�شراوات ال�رقية من خالل حتليل نقاط 

الق�ة وال�شعف والفر�ص واملخاطر )اجلدول٧ و٨(.

اجلدول�٧.�حتليل�نقاط�القوة�وال�سعف�والفر�ص�واملخاطر�ل�سل�سلة�قيمة�البطاطا�)مناق�سة�جماعية�مركزة�1(

القوة ال�سعفنقاط� نقاط�

اإعداد الدرنات )تقطيع(. م�شاركة املراأة يف 

متّتع املراأة بخربات يف املمار�شات الزراعية )ول �شيما يف 

والتعبئة(. ال�شارة،  الأع�شاب  واإزالة  الزراعة، 

ط�ياًل. وقتًا  بالبطاطا  املتعلقة  الأن�شطة  لت�شتغرق 

املراأة غري قادرة على ال��ش�ل اإىل ال�ش�ق اإذ ُيعترب ذلك 

ال�ش�ق(. اإىل  املنتجات  اإجتماعيًا )ل ميكنها نقل  مرف��ص 

اأن تعمل  املراأة ل متتلك/ت�شتاأجر الأر�ص وبالتايل ل ميكن 

اخلا�ص. حل�شابها 

الزراعي. العمل  تتداخل مع  للمراأة واجبات منزلية 

اأنه ي�شعب  ل حت�شل املراأة على القرو�ص )على الرغم من 

العم�م على قرو�ص  ح�ش�ل املزارعني ال�شغار على وجه 

النظر عن اجلن�ص(. بغ�ص  ر�شمية 

الغذائي. الت�شنيع  اأن�شطة  تنظم  التي  التعاونيات  غياب 

املتاحة املخاطرالفر�ص�

البطاط�ص(. ورقائق  املجلدة  )البطاطا  البطاطا  جتهيز 

القادرين الذك�ر  املزارعني   ال�شراكة مع 

الأرا�شي. ا�شتئجار  على 

املُ�شّنعة. املنتجات  وبيع  ت�ش�يق  العجز عن 

التعاوين. بالعمل  يتعلق  فيما  ال�عي  قلة 

ال�ش�ق  اأ�شعار  اأن  البطاطا حمف�فة باملخاطر حيث  زراعة 

كبري. ب�شكل  تتقلب 
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اجلدول�8.�حتليل�نقاط�القوة�وال�سعف�والفر�ص�واملخاطر�ل�سل�سلة�قيمة�اخل�سراوات�الورقية�)مناق�سة�جماعية�مركزة�1(

القوة ال�سعفنقاط� نقاط�

متلك املراأة املعرفة واملهارات الالزمة لالإنتاج.

ال�شليم. لالإنتاج  عاّم  ب�شكل  مت�فرة  املياه 

م�شاحات �شغرية زراعة  املراأة   ت�شتطيع 

منزلها. من  بالقرب 

ملعظم ن�شبًيا  الزراعية ق�شرية   الدورة 

ال�رقية. اخل�شراوات 

الأرا�شي. متلك/اإ�شتئجار  عن  العجز 

ال�ش�ق. بيع املنتجات مبا�شرًة يف  العجز عن 

ال�ش�رية. العمالة  مع  التناف�ص 

اأعلى من  باأ�شعار  الأرا�شي  ي�شتاأجرون  ال�ش�ري�ن  املزارع�ن 

اللبنانيني. املزارعني 

املتاحة املخاطرالفر�ص�

الن�شائية. التعاونيات  تاأ�شي�ص 

ال�رقية واخل�شراوات  البقدون�ص   جتهيز 

)املفرومة(. الأخرى 

وامل�ل�خية. والزعرت  والريحان  النعناع  وت�شريب  نزع 

اجلاهزة. ال�شلطة  اإعداد 

ال�ش�بر ماركت من  التعاقد مع املطاعم وحمالت 

التعاونيات. خالل 

الت�ش�يق. عن  العجز 

القدرة على احلفاظ عليها. التعاونيات، عدم  تاأ�شي�ص  يف حالة 

التعاون. انعدام الرغبة يف 

للتعاونيات. م�شرتكة  م�شاحة  غياب 

املراأة. تعاون  تع�ق  التي  ال�شغ�ط الجتماعية 

مالحظات عامة

تعنّي على الفريق تذكري املُ�شاركني با�شتمرار باأهداف املناق�شة اجلماعية املركزة، اإذ خرج�ا عن م��ش�عات املناق�شة،  •

وف�شّل�ا مناق�شة ق�شايا اأخرى يعتربونها اأكرث اأهمّية، منها الإهمال احلك�مي، والتناف�ص مع واردات اأرخ�ص، والفقر.

مر ب�شل�شلة قيمة البطاطا. • �شعر الفريق بالياأ�ص والإحباط يف اأو�شاط املزارعني، خا�شةً عندما يتعلق الأ

اآرائهن ومفاهيمهن، �شعب عليهن  • اإتاحة الفر�شة للن�شاء للتعبري عن  قاد امل�شارك�ن الذك�ر املناق�شة، وعلى الرغم من 

التحدث اأمام الرجال اأو ال�شتماع لهم من قبل الرجال.

م�شت�ى  • الأن�شطة على  م�شاركتها يف متلف  وم�شت�ى  الزراعة  املراأة يف  دور  الأحيان ح�ل  امل�شارك�ن يف معظم  اإختلف 

املقابالت مع  اأي�شًا خالل  ل�حظ ذلك  وم�ش�ؤولياتها وعدم جتان�شها.  املراأة  اأدوار  يدّل على عدم و�ش�ح  املزارع - هذا 

الإنتاج. يف  كبري  ب�شكل  ت�شارك  ل  اللبنانية  املراأة  اأن  بع�شهم  ادعى  حيث  الأ�شا�شيني،  اآرائهم  امل�شتطلعة 

الزراعي يف  • الن�شاء والرجال يف القطاع  التي ي�اجهها كّل من  التحديات احلقيقية  اأن  اإىل  اأ�شار امل�شارك�ن عّدة مرات 

عكار هي حتديات �شيا�شية واقت�شادية، وبالتايل لن ياأتي حتديد الفر�ص املتاحة للمراأة بالإفادة اإىل القطاع ما مل يتّم 

اأهمية. الأكرث  والتحديات  القي�د  لهذه  الت�شدي 
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مناقشة جماعّية مرّكزة ٢
الر�سم�3٤.�مناق�سة�جماعية�مركزة�-�مناق�سة�حتليل�نقاط�القوة�وال�سعف�والفر�ص�واملخاطر

ال�شمالية يف  الزراعة  دائرة  ٢٠١٧ يف  الثاين/فرباير  كان�ن   ٢٥ ١٥ مزارعًا يف  ثانية مع  مناق�شة جماعّية مرّكزة  اإجراء  مت 

اأو اخل�شراوات  البطاطا  الغالب يف  يعمل�ن يف  كان�ا  اإذا  ما  اإىل  اإ�شتنادًا  اإىل جمم�عتني  امل�شارك�ن  اإنق�شم   .
5

العبدة، عكار

جمم�عة  لكّل  بالتف�شيل  التمارين  �شرح  مت  املركزة،  اجلماعية  املناق�شة  واأهداف  امل�شروع  عن  م�جزة  مقدمة  بعد  ال�رقية. 

على حدة واأتيح للم�شاركني الفر�شة لطرح الأ�شئلة. متثلت امل�شكلة املطروحة للتحليل يف عدم تقدير اأدوار املراأة يف �شال�شل 

قيمة البطاطا واخل�شراوات ال�رقية يف عكار )راجع اجلدول 9(.

اجلدول�٩.�نتائج�حتليل��سجرة�امل�ساكل�)مناق�سة�جماعية�مركزة�2(

القيمة الآثارالأ�سباب�سل�سلة�

املُحافظالبطاطا املجتمع  طابع 

املنا�شب. الت�ش�يق  وغياب  الأ�شعار  انخفا�ص 

وخا�شة  اجتماعًيا،  مقب�لة  القرو�ص غري 

للن�شاء. بالن�شبة 

اإنعدام حرية املراأة.

املالية. القدرات  نق�ص 

�شعف دور املراأة وهيمنة الرجال يف هذا القطاع.

الن�شاء. بني  املعن�ية  الروح  انخفا�ص 

5 على الرغم من دع�ة العديد من الن�شاء للح�ش�ر، اإل اأن اأحدا مل يح�شر. ويف ال�قت نف�شه، فاق عدد الرجال احلا�شرين ما كان مت�قعًا، 

حيث اأخطر املزارع�ن بع�شهم بع�شًا عن هذه املناق�شات.
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القيمة الآثارالأ�سباب�سل�سلة�

اخل�شراوات 

ال�رقّية

ال��شطاء. ل تدّخل مبا�شر مع 

القرو�ص. العجز عن احل�ش�ل على 

 ل متلك املراأة عم�مًا اأر�ص

الأرامل(. )با�شتثناء 

الأب�ي. املجتمع 

منزلية. م�ش�ؤوليات  املراأة  متلك 

الفر�ص. غياب 

تعّذر ال��ش�ل اإىل الأ�ش�اق.

املالية. الأو�شاع  الدي�ن وتده�ر 

اأفراد الأ�شرة الذك�ر. العتماد الكامل على اأحد 

لال�شتثمار يف املالية  القدرات   نق�ص 

وال�شركات. امل�شاريع 

 تبقى املراأة حم�ش�رة يف املنزل وتعمل

الداخلية. ال�ش�ؤون  يف 

ُطلب من امل�شاركني التفكري مليًا يف دور املراأة يف القطاعات الفرعية للبطاطا واخل�شراوات ال�رقية. )اجلدول ١٠ و١١(.

اجلدول�10.�حتليل�نقاط�القوة�وال�سعف�والفر�ص�واملخاطر�ل�سل�سلة�قيمة�البطاطا�)مناق�سة�جماعية�مركزة�2(

القوة ال�سعفنقاط� نقاط�

باأدوار وم�ش�ؤوليات زراعية كبرية ومعرفة  املراأة  ت�شطلع 

وا�شعة. ومهارات 

املنتجات. لتعبئة  الالزمة  باملهارات  الن�شاء  تتمتع 

املراأة فعالة وكف�ؤة يف عملها.

الإفتقار اإىل الدعم املايل.

عجز املراأة عن بيع املنتجات ب�شبب عدم التفاعل مع 

التجزئة. ال��شطاء/جتار 

اأفراد الأ�شرة )ومعظمهم من الرجال(  اعتماد املراأة على 

امل�شلحة. اأ�شحاب  مع  للت�ا�شل 

املتاحة املخاطرالفر�ص�

البطاطا جتليد 

)ل يبدو اأن املجم�عة قادرة على حتديد الفر�ص يف 

هذه.( القيمة  �شل�شلة 

ال�ش�ق الزراعي ب�شكل عام. رك�د 

الأ�شعار. تقلب  ب�شبب  باملخاطر  البطاطا حمف�فة  زراعة  ُتعّد 

املنتجات امل�شنعة. ت�ش�يق وبيع  املراأة على  عدم قدرة 

منا�شبة. تخزين  مرافق  غياب 
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اجلدول11.�حتليل�نقاط�القوة�وال�سعف�والفر�ص�واملخاطر�ل�سل�سلة�قيمة�اخل�سراوات�الورقية�)مناق�سة�جماعية�مركزة�2(

القوة ال�سعفنقاط� نقاط�

املتعلقة  الزراعية  الأن�شطة  املراأة يف معظم  ت�شارك 

ال�رقية. باخل�شراوات 

املراأة هي ركيزة الأ�شرة والزراعة.

اإنتاج وت�شنيع املراأة بخربة وا�شعة يف   تتمتع 

ال�رقية. اخل�شراوات 

املهام. ُمتعّددة  املراأة 

الذك�ر. امل�شلحة  اأ�شحاب  الت�ا�شل مع  املراأة  ت�شتطيع  ل 

اإجتماعًيا. اأو م�ؤثرة  املراأة غري ن�شطة 

املراأة. عمل  على  الجتماعية  ت�ؤثرال�شغ�ط 

بال�شاعة. باأجر  ولي�ص  باأجر ي�مي  املراأة  تعمل 

عجز املراأة عن احل�ش�ل على قرو�ص.

قلة التن�ع يف الإنتاج.

ل تعمل املراأة ب�شكٍل م�شتقل عن الرجل.

اأو نظم ال�شخ الكافية. ال�شنة  نق�ص املياه على مدار 

الإنتاج. م�شاحات �شغرية حتّد من 

املنتجات. وكميات  اأن�اع  على  ال��شطاء  �شيطرة 

املتاحة املخاطرالفر�ص�

التعاونية. م�شتل متلكه  واإن�شاء  املراأة  تعاونيات 

وتعبئتها. وجتفيفها  ال�رقية  جذوراخل�شراوات  اإزالة 

جاهزة. �شلطات 

والتخزين. الغذائي  الت�شنيع  اإىل مرافق  الإفتقار 

الّتعاوين واللتزام. الفكر  اإىل  الإفتقار 

ال�ش�ق. وال��شطاء يف  التجار  يتحكم 

ال�ش�رية. املنتجات  مع  التناف�ص 

عجز املراأة عن ت�ش�يق املنتج.

ُن�شري اإىل اأن جميع الردود ال�اردة يف اجلداول ذات �شلة ب�شجرة امل�شاكل وحتليل نقاط الق�ة وال�شعف والفر�ص واملخاطر 

الرّتكيز. للم�شاركني يف جمم�عة  الّتي ذكرت تع�د 

مالحظات عامة

واأ�شاءوا  • الآخرين،  املزارعني  من  دع�ة  تلق�ا  اأنهم  حيث  املناق�شة  م��ش�ع  اإزاء  اأمل  بخيبة  امل�شاركني  من  العديد  �شعر 

اأخرى. ت�قعات  لديهم  وكان  الدرا�شة  من  الغر�ص  فهم 

خالل  • حلظ  كما  بالبطاطا،  مر  الأ تعلق  عندما  خا�شةً  املزارعني،  اأو�شاط  يف  والحباط  بالياأ�ص  البحث  فريق  �شعر 

املناق�شات املركزة مع املجم�عة الأوىل. تراوحت التعليقات واملالحظات بني الدعاء باأن م�شاركة املراأة كبرية يف هذا 

القطاع، وبالتايل ما من حاجة اإىل حتديد الفر�ص وبني الإ�شارة اإىل اأن مثل هذه الأن�شطة والتمارين غالبًا ما تتم من 

ملم��شة. نتائج  عن  ت�شفر  ول  منظمات  قبل 

احتكر عدد قليل من امل�شاركني املناق�شة، ورغم اجله�د التي ُبذلت لإ�شراك اجلميع، فقد كان الأمر يف غاية ال�شع�بة  •

اآرائهم. واأظهر الفريق العامل يف البطاطا  اأ�شحاب ال�شخ�شيات الأق�ى لالآخرين بالتعبري عن  اإذ مل ي�شمح املزارعني 
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من  العديد  زعم  بينما  والعرتاف.  الروؤية  نق�ص  وباأ�شباب  القيمة  �شل�شلة  يف  املراأة  بدور  يتعلق  فيما  م�افقتهم  عدم 

اأن اآخرين عار�ش�ا  اإل  اأن الن�شاء ي�شطلعن بنف�ص الن�شاطات التي ي�شطلع بها الرجال على م�شت�ى املزارع،  امل�شاركني 

القيمة هذه على الإطالق. اللبنانيات ل يعملن يف �شل�شلة  اأن  ذلك وادع�ا 

•  )١( هي:  �ش�اء  حّد  على  والن�شاء  الرجال  ي�اجهها  التي  التحديات  اأهّم  اأن  على  امل�شاركني  بني  عاّم  اتفاق  هناك  كان 

الإنتاج. م�اد  م�ؤمن�  اإحتكار  و)٤(  بال�ش�ق؛  والتجار  ال��شطاء  حتكم   )3( احلك�مة؛  اإهمال   )٢( اأرخ�ص؛  واردات  ت�فر 

 المالحظات الميدانية 

ال�شتبيانات  وملء  الأ�شا�شينّي  اآرائهم  املُ�شتطلعة  مع  واملقابالت  امليدانية  الزيارات  خالل  عّدة  مبالحظاٍت  الفريق  اأدىل 

التايل: الّنح�  على  املالحظات  تلخي�ص هذه  املركزة. ميكن  وتي�شرياملناق�شات اجلماعية 

دوار اجلن�شانية وا�شحة بني املجتمعات الزراعية. وعند اإجراء ال�شتبيانات، كان  • غ�ط الجتماعية على املراأة والأ ال�شّ

العديد  كما وطلب  العمل.  اأ�شحاب  اأو  وخا�شًة يف ح�ش�ر اجلريان  الأ�شئلة،  الإجابة عن  الّن�شاء عن  اإحجام من  هناك 

اأزواجهن. الفريق يف ح�ش�ر  منهن ع�دة 

امليداين. ويف احلالت  • العمل  ت�شارك يف  ول  منزل  ربة  ت�شبح  اأن  يجب  املتزوجة  اللبنانية  املراأة  باأن  عام  ت�شّ�ر  ي�ش�د 

ربة منزل  اأن ت�شبح  اإىل  ت�شعى عم�ًما  تزال  املالية، فال  القي�د  ب�شبب  بالكامل  العمل  فيها ترك  املراأة  ت�شتطيع  التي ل 

املطاف. نهاية  يف  متفرغة 

اأقّل. • اأج�ر  اإذ انهن يقبلن العمل مقابل  اللبنانيات،  اإ�شتياء جتاه املزارعات ال�ش�ريات من جانب املزارعات  هنالك 

كما  • عاّم،  ب�شكل  اجتماعيًا  مقب�ل  غري  الذك�ر  اجلملة  والتجار/جتار  الإنتاج  م�اد  م�ؤّمني  مع  الن�شاء  ت�ا�شل  ُيعترب 

ُتعيلها  التي  املعي�شية  الأ�شر  بني  ومن  عقد.  اأو  فات�رة  ت�قيع  عند  الّرجل  ح�ش�ر  امل�شلحة  اأ�شحاب  ُيف�شل  ما  وغالًبا 

اأن  اأخرى، رغم  اإنتاج  اأو م�اد  اأفراد الأ�شرة الذك�ر عند �شراء �شتالت  اأحد  اإ�شم  ُت�شجل املراأة  اأن  ال�شائع  الن�شاء، من 

اأ�شا�شًا. الن�شاء  بني  نادر  الن�شاط  من  الن�ع  هذا 

القليل  • ومع  ط�يلة  ل�شاعات  مالئمة  وغري  قا�شية  ظروف  يف  الأحيان  معظم  يف  ال�ش�ري�ن  الزراعي�ن  العمال  يعمل   

التع�ي�ص. من 

لهم. • اللبناني�ن مناف�شني  يعتربهم  ول  اأقل ظه�رًا يف عكار  الفل�شطيني�ن  الزراعي�ن  العمال 

عمل الأطفال �شائع وميكن مالحظته ب�شه�لة عند زيارة املزارع/احلق�ل. تتقا�شى الفتيات عامًة اأج�رًا تقّل عن اأج�ر  •

اإىل  اأطفالها  لإر�شال  ط�ياًل  وقتًا  العائالت  جميع  انتظرت  ي�ؤدينها.  التي  املهام  اختالف  اإىل  جزئيًا  ُيعزى  ما  ال�شبان، 

املالية. القي�د  ب�شبب  ذلك  ولكنها عجزت عن  املدر�شة 

اأعلى ب�شكٍل وا�شح من الرجال. • اأميّات، مبعّدل  التقييم  التي التقني بهّن خالل  الن�شاء  كانت معظم 

كما  • اأ�شرتهن،  دخل  اأو  عملهن  عن  معل�مات  اأي  الن�شاء  من  العديد  لدى  تت�فر  مل  اأنه  الإ�شتبيانات  ملء  خالل  ل�حظ 

التفا�شيل. من  ملزيد  اأزواجهن  مع  الت�ا�شل  الفريق  من  طلنب  ما  وغالبًا  احلالت.  بع�ص  يف  الإجابات  وتناق�شت 

 التحليل الجنساني 

واخل�شراوات  البطاطا  قيمة  �شال�شل  من  كّل  يف  مالحظتها  وميكن  الزراعية،  النظم  يف  هاّمة  اجلن�شانية  الف�ارق  ُتعترب 

الإنتاجية  امل�ارد  اإىل  وال��ش�ل  وامل�ش�ؤوليات  العمل  تق�شيمات  ثقافيًا  املُحددة  اجلن�شانية  الأدوار  حُتّدد  عكار.  يف  ال�رقية 

ول  كما  اأكرب  حتدّيات  املراأة  فت�اجه  اأهميتها،  يف  تت�شاوى  القطاع  هذا  يف  م�شاهمتها  اأن  ورغم  ملح�ظ.  ب�شكٍل  والقي�د 

اجلماعية  واملناق�شات  الأ�شا�شيني  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  مع  واملقابالت  ال�شتبيانات  ك�شفت  وكما  ر�شمًيا.  بدورها  ُيعرتف 

والرجال يف  الن�شاء  به  ي�شطلع  الذي  العمل  الف�ارق اجلن�شانية يف  تتجلى هذه  امليدانية،  املالحظات  اإىل  بالإ�شافة  املركزة 
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قبيل  من  اأن�شطة  يف  امل�شاركة  اإىل  املراأة  متيل   .)١٢ )اجلدول  اجلن�شانية  الأدوار  ح�ل  يتمح�ر  جمتمع  ميثل  والذي  الغالب 

الزراعة، واإزالة الأع�شاب ال�شارة، واحل�شاد، والت�شنيع، يف حني ي�شطلع الرجل بدور �شانع القرارات الأ�شا�شي ويت�ا�شل 

اأ�شحاب امل�شلحة املعنيني. مع ُمقّدمي م�اد الإنتاج والتجار وجتار اجلملة وغريهم من 

اجلدول12.�التق�سيم�اجلن�ساين�للعمل

القرارات�الّرجلاملراأةالّن�ساط �سانع�

الّرجلX�شراء م�اد الإنتاج

الأر�ص الّرجلXتهيئة 

الآلت  الّرجلXاإ�شتخدام 

كالهما XXالزراعة/البذر

لت�شميد الّرجلXا

الّرجلXالّري

الأع�شاب  اإزالة 

ال�شارة/العناية

XXالّرجل

الّرجلXر�ص مبيدات الآفات

الّرجلXXاحل�شاد

وتخزين  حت�شري 

البذور/الدرنات

Xاملراأة(  كالهما 

رئي�شية  ب�ش�رة 

املنزيل( لال�شتهالك 

لّت�شنيع كالهما Xا

الّرجلXالّت�ش�يق

الّرجلXالبيع

إتخاذ القرارات والوصول إلى / الرقابة / ملكية الموارد

وم�اد  الأ�ش�ل  من  العديد  تّت�شم  بالرجال.  مقارنًة  والفر�ص  امل�ارد  اإىل  عكار  يف  الزراعيات  العامالت  و�ش�ل  فر�ص  تُقل 

الإنتاج واخلدمات، مبا يف ذلك الأر�ص والتعليم والتكن�ل�جيا من جملة اأم�ٍر اأخرى بالفج�ات اجلن�شانية. وقد اأّدت الأعراف 

الجتماعية والفقر والتهمي�ص اإىل الأدوار اجلن�شانية ودينامّيكيات ال�شلطة التي ل تقت�شر اآثارها على اأداء املراأة يف القطاع 

على  حمدودة  �شيطرتها  ولكن  الزراعية،  الأن�شطة  يف  ملم��شًة  م�شاركًة  املراأة  ُت�شارك  ككل.  القطاع  على  ا  اأي�شً بل  فح�شب، 

العمل وال�قت، واأجرها يقّل عن اأجر الرجل وعادًة ما ت�شطلع مب�ش�ؤوليات منزلية تتعار�ص مع عملها، اأي ينتهي بها املطاف 

ب�شرف  القرارات  اتخاذ  م�ش�ؤولية  الّرجل  ١٢، يت�ىل  ُمبنّي يف اجلدول  ه�  وكما  الرجل.  �شاعات  اأط�ل من  ل�شاعات  بالعمل 

الن�شاط. امل�ش�ؤول عن  النظر عّمن ه� 
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رفاه المرأة

نذكر اأن نتائج الإ�شتبيان اأظهرت اأن ٥3 يف املائة من الن�شاء غري را�شيات على امل�شت�ى املهني. وي�شري ذلك، بالإ�شافة اإىل 

اأن الغالبية ل ترى اأي فر�شة للتح�شني، اإىل اأن املراأة تعي التحديات املاثلة يف حالتها وبالتايل ت�شعر باإحباٍط �شديد. ف�شاًل 

التمييز. ي�اجهن  اأنهّن  وال�ش�ريات  الفل�شطينيات  غالبية  ت�شعر  ذلك،  عن 

ُتبنّي هذه النتائج اإفتقار عاّم اإىل الرفاه. ومع ذلك، ل ميكن اأن ُيعزى هذا الإفتقار اإىل القي�د اجلن�شانية اإىل حّد كبري، اإذ 

التي  املراأة  رفاه  على  ت�ؤّثر  معّززة  ع�امل  اجلن�شانية  القي�د  ُتعترب  ا.  اأي�شً والّتهمي�ص  الفقر  من  املُ�شتهدفة  املجتمعات  تعاين 

اأ�شا�شًا. مهّم�ص  جمتمع  يف  للّتهمي�ص  تتعّر�ص 

 القيود الجنسانية 

الوصول إلى الموارد اإلنتاجية

ت�اجه الن�شاء العامالت يف �شال�شل قيمة البطاطا واخل�شراوات ال�رقية، اأو يف القطاع الزراعي يف عكار ككل، حتديات اأكرث 

امل�ارد  اإىل  ال��ش�ل  تفاوتات كبرية يف  التقييم عن  الإنتاجية. وك�شف  امل�ارد  اإىل  ال��ش�ل  الرجال فيما يخ�ّص  ي�اجهه  مما 

الإنتاجية، ما يدّل على ما يلي:

وُتعترب  • التي غالبًا ما ترثها عن زوجها.  الأرملة  با�شتثناء  اأر�شًا يف عكار،  املراأة عم�مًا  اإىل�الأر�ص. ل متلك  الو�سول�

يتعلق  ونقلها بدور هام فيما  وتنه�ص ملكيتها ومتابعتها  الزراعي،  القطاع  لالإنتاج يف  الّرئي�شية  العنا�شر  اإحدى  الأر�ص 

الفقر،  ُتدمي  ما  وغالبًا  امل�شاواة  اأوجه عدم  تفاقم  اإىل  الأرا�شي  اإىل  ال��ش�ل  الفج�ات اجلن�شانية يف  تف�شي  باملعي�شة. 

ما ي�شع املراأة يف و�شع غري م�ؤات. ي�ؤدي اإنعدام اأمن حيازة الأرا�شي اإىل انخفا�ص ال�شتثمارات التي ت�د املراأة القيام 

العمل  يف  وامل�شاركة  اللتزام  م�شت�ى  زيادة  اإىل  وال�شتدامة  بامللكية  ال�شع�ر  ي�ؤدي  قد  اإنتاجيتها.  يقّ��ص  مما  بها، 

احل�اجز  اأن  يعني  مّما  ووراثتها،  الأر�ص  بامتالك  قان�ًنا  للمراأة  ُي�شمح  ال�شتبيان،  خالل  من  اإت�شح  وكما  الي�مي. 

هذه. امل�شاواة  عدم  اإىل  الأحيان  معظم  يف  ت�ؤدي  والجتماعية  الثقافية 

مع مقدمي  • اآرائهن  املُ�شتطلعة  الن�شاء  تت�ا�شل معظم  ل  الأ�سا�سية.  والهياكل� والنواجت� املدخالت� اأ�سواق� اإىل� الو�سول�

الأمر  يتعلق  عندما  الذك�ر  الأ�شرة  اأفراد  على  املراأة  اإعتماد  على  يدل  ما  اخلا�شة،  منتجاتهن  يبعن  ول  الإنتاج  م�اد 

ب�شكٍل  ذلك  ويحّد  املنتجات.  بيع  اأو  ت�ش�يق  عند  وكذلك  والآلت،  واملعدات  الآفات  ومبيدات  والأ�شمدة  البذور  ب�شراء 

الرجل. عن  م�شتقّل  ب�شكل  التجارة  اأو  املنتجات  على  احلفاظ  اأو  الت�شنيع  اأو  ال�شراء  اأو  علىالإنتاج  قدرتها  من  كبري 

اأقل مقارنًة بالرجل، كما وحتّد قلة فر�ص تفاعلها من و�ش�لها  • الو�سول�اإىل�التدريب�واملعلومات. تتلّقى املراأة تدريبًا 

الذين  الرجال  من  املائة  يف   ٥٧ مقابل  التدريب  الن�شاء  من  املائة  يف   ١٨ �ش�ى  يتلّق  مل  للتقييم،  ووفقًا  املعل�مات.  اإىل 

وم�اجهة  املخاطر  من  والتخفيف  الإنتاجية  زيادة  على  املراأة  قدرة  على  �شلبًا  القي�د  هذه  ت�ؤثر  ال�شتبيان.  �شملهم 

الآخرين  الذك�ر  الأ�شرة  اأفراد  اأو  زوجها  اإىل  اللج�ء  اإىل  املراأة  متيل  وبالتايل،  التغيريات.  مع  التكيف  اأو  ال�شدمات 

الأمر  يتعلق  عندما  م�ؤات  غري  و�شع  يف  املراأة  الأمية  معدلت  ارتفاع  وي�شع  مبا�شرة.  غري  معل�مات  على  للح�ش�ل 

املعل�مات. اإىل  بال��ش�ل 

اإىل اخلدمات  • اإمكانّية و�ش�لهن  اآرائهّن  املُ�شتطلعة  اللبنانيات  الن�شاء  اأّي من  تّدعي  املالية. مل  اإىل�اخلدمات� الو�سول�

اأكرث  املراأة  ت�شبح  بالتايل،  القرو�ص.  ت�فر  لعدم  ولي�ص  الإجتماعي  والقب�ل  ال�شمانات  غياب  اإىل  ذلك  يع�د  املالية. 

دعم  خدمات  يف  نق�ص  وثمة  كما  الدائمة.  الدي�ن  ماطر  من  يزيد  مما  للتم�يل،  بديلة  م�شادر  اإىل  لّلج�ء  عر�شًة 

قرو�ص.  على  للح�ش�ل  طلب  تقدمي  لدى  بالغة  باأهمية  تت�شم  التي  الأعمال  تط�ير 

تدين�م�ستوى�التعليم: كما يّت�شح من نتائج التقييم، تنخف�ص م�شت�يات التعليم لدى الّن�شاء. قد ت�ؤدي الختالفات يف  •

الإنتاجية. عالوة على ذلك، ي�شغل عادًة الأفراد الأقل تعليًما ال�ظائف  اإىل اختالفات يف  التعليم بني الرجال والن�شاء 
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اأنف�شهن يف مركز  الأدنى اإحتياجًا اإىل املهارات يف �شال�شل القيمة، مما يعني اأن العامالت الزراعيات غالبًا ما يجدن 

اأقل قدرة على اإجناز عمل ذو ج�دة عالية. ت�ؤدي م�شت�يات التعليم املنخف�شة اإىل عدم متكني  �شعف ب�شبب اعتبارهن 

وامل�ردين  امل�شرتين  مع  الت�ا�شل  على  قدرتها  اأن  حيث  القيمة،  �شل�شلة  يف  اإدارية  غري  م�شت�يات  على  وق�شرها  املراأة 

املحا�شبية  وال�شجالت  الف�اتري  مع  التعامل  عند  خا�شة  عائقًا،  الأمية  ُتعترب  ما  وغالبًا  كما  حمدودة.  �شحيح  ب�شكل 

املبيعات. باأن�شطة  املتعلقة 

اأمام  • عائقًا  والجتماعية  الثقافية  والق�اعد  الع�امل  من  العديد  تقف  والجتماعية:  الثقافية� والقواعد� العوامل�

متكني املراأة. على �شبيل املثال، ُيعزى عدم متكن املراأة من ت�ش�يق منتجاتها جزئيًا اإىل اإعتبار ذهابها اإىل ال�ش�ق غري 

الفر�ص  اغتنام  على  قدرتها  دون  القي�د  هذه  حت�ل  الذك�ر.  الإنتاج  م�اد  مقدمي  مع  عم�مًا  تت�ا�شل  ول  كما  مقب�ل، 

املُ�شتمرة يف  القيمة. كما وحتّد م�شاركتها  �شل�شلة  الإنتاج/الت�شنيع من  اأدوارها، وح�شرها يف م�شت�يات  وت��شيع نطاق 

العمل. على  قدرتها  من  املنزلية  الأعمال 

عدم�العرتاف�بالعمل�غري�املاأجور: ُيعترب عمل املراأة عادًة، �ش�اء الزراعي اأو املنزيل، جزًءا من واجباتها الأ�شرية،  •

وبالتايل ل ُيدفع مقابله اأّي اأجر. يجعل ذلك عمل املراأة اأقل قيمة واأقل و�ش�حًا، حتى واإن كانت تعمل بنف�ص القدر من 

ال�قت مثل الرجل. وكما ل�حظ خالل املناق�شات اجلماعية املركزة، مل ُي�شر اأي من الرجال اإىل املراأة ب��شفها مزارعة 

بل اعتربوا عملها جزًءا من واجباتها الأ�شرية.

يحد  • ما  غالبًا  م�ؤات.  غري  و�شع  يف  املراأة  الن�شائية  واجلمعيات  التعاونيات  غياب  ي�شع  واجلمعيات:  التعاونيات� غياب�

الت�ش�يقية. القن�ات  متلف  اإىل  وال��ش�ل  الإنتاج/الت�شنيع  حت�شني  اإمكانية  من  الفردي  امل�شت�ى  على  العمل 

الأ�شا�شيني،  • اآراهم  املُ�شتطلعة  مع  واملقابالت  ال�شتبيانات  اأكدت  وكما  املكتبية  الدرا�شة  يف  ل�حظ  كما  الأجور:  تدين�

من  اأقل  حتى  فيتقا�شني  وال�ش�ريات  الفل�شطينيات  اأما  نف�شه.  العمل  مقابل  الرجل  اأجر  عن  يقل  اأجرًا  املراأة  تتقا�شى 

والإرهاق. الزائد  احلمل  اإىل  اأط�ل،  ل�شاعات  العمل  مثل  التكّيف،  اآليات  متلف  ت�ؤدي  اأن  وميكن  اللبنانييات. 

عواقب القيود الجنسانية

ُيدام من خاللها الفقر وي�شتمر  اإىل حلقة مفرغة،  ت�ؤثر على املراأة يف �شل�شلتي القيمة  التي  ت�ؤدي متلف القي�د اجلن�شانية 

التالية:  الرئي�شية  النقاط  الإن�شاف. ميكن مالحظة  عدم 

اإعتمادها على الرجل، ول �شّيما على ماطر و�شع�بات  • اإرتفاع م�شت�يات  ترتّتب حمدودّية الفر�ص املُتاحة للمراأة على 

م�شاهماتها يف  اأن  يعني  الإنتاج/الت�شنيع، مما  م�شت�يات  على  املراأة  يقت�شر عمل  لالأ�شرة.  املعيلة  للمراأة  اأكرب خا�شة 

ب�شدة وحمدودة. ُمقّيدة  والزراعة ككل  القيمة  �شال�شل 

يزاولها  • التي  نف�شها  الأن�شطة  كانت متار�ص  اإذا  عّما  النظر  بغ�ص  و3٦(   3٥ )الر�شم  عاملة  بل  مزارعة  املراأة  ُتعترب  ل 

اأي  لديها  لي�ص  ولكن  املنزلية،  الأعمال  اإىل  بالإ�شافة  الزراعي  العمل  من  كبري  بجزء  املراأة  وت�شطلع  ل.  اأم  الرجل 

ويف�شي  الإنتاج.  انخفا�ص  وبالتايل  العمل  على  املُ�شّجعة  احل�افز  من  احلّد  اإىل  ي�ؤّدي  ما  عملها،  على  تذكر  �شيطرة 

الغذائي. والأمن  الدخل  انخفا�ص  اإىل  الإنتاج  زيادة  على  القدرة  فقدان 

�شلبًا  • ذلك  ي�ؤثر  التعليم.  م�شت�يات  وانخفا�ص  التنقل  قي�د  مثل  اجلن�شانية،  القي�د  تعدد  ب�شب  اأقّل  فر�ص  للمراأة  ُتتاح 

اقت�شادًيا. املراأة  متكني  من  ويحّد  الإنتاج  على 

ما  • م�شتقلة،  باأن�شطة  القيام  اأو  الئتمان  على  املراأة  ح�ش�ل  ال�شتئجار  عن  والعجز  الأر�ص  ملكية  اإىل  الإفتقار  ُيتيح  ل 

وا�شتقالليتها. اإقت�شاديًا  متكينها  تقييد  من  يزيد 
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الر�سم�35.�امراأة�تعمل�يف�م�ستل�حملي
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الر�سم�36.�امراأة�تعمل�يف�حقل�خ�سراوات�ورقية



تحديد الفرص
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مت حتديد العديد من الفر�ص لتط�ير �شل�شلة القيمة ومتكني املراأة وُتعر�ص يف اجلدول ١3.

اجلدول�13.�الفر�ص�املتاحة�للمراأة�

القيمة �سال�سل� تطوير� فر�ص�

املتاحة للتغيري/التربير�الفر�ص� احلوافز�

الإجراءات� اإتخاذ�

تعوق� التي� العوامل�

الفر�ص�

اخل�شراوات ال�رقية املجففة

رئي�شي  )ب�شكل 

الزعرت،  النعناع، 

واملل�خية( الكزبرة، 

تبداأ اخل�شراوات  غالبًا ما 

ج�دتها  بفقدان  ال�رقية 

احل�شاد،  بعد  مبا�شرة 

ويتبّدل  ب�شه�لة،  وتتلف 

وتذبل. وهي  مظهرها 

ال�شريع،  للتلف  ُمعّر�شة 

م��شمية  وكذلك هي 

اإمكاناتها  يقلل من  مّما 

ت�شارك  الت�ش�يقية. 

الن�شاء يف عكار بالفعل يف 

اإزالة جذوع اخل�شراوات 

وتعبئتها  وجتفيفها  ال�رقية 

ميكن  لكن  وت��شيمها، 

الفر�شة من  ت��شيع هذه 

والن�عية.  الكمية  حيث 

اإعطاء قيمة  )١ 

للمنتج. م�شافة 

٢( متديد فرتة ال�شالحية 

هذه  ببيع  وال�شماح 

ال�شنة. الأ�شناف على مدار 

3( املُ�شاهمة يف تقدمي حل�ل 

للمنتجات الزائدة التي غالبًا 

ما يتم التخّل�ص منها.

٤( خف�ص حجم ووزن 

الّطازجة مما  املنتجات 

ونقلها.  تخزينها  ُي�شّهل 

التقنيات  تكييف  ٥( ميكن 

القدرات  مع متلف 

واحلالت، وترتاوح 

ال�شم�شي  التجفيف  بني 

التكلفة  املنخف�ص 

جمففات  وا�شتخدام 

الرط�بة  للتحكم يف 

اخلارجي. والتل�ث 

الت�ش�يق  قن�ات  ت�شمل   )٦

املحلية  املتاجر  املُحتملة 

والفنادق. واملطاعم 

اإمكانية ت�ليد دخل   )٧

للمراأة دون العمل على 

امليداين. امل�شت�ى 

 ٨( منا�شبة لكل من

واجلماعات. الأفراد 

١( خطر العفن و/اأو تغري 

التجفيف  ب�شبب  الل�ن 

غري املالئم وكذلك �ش�ء 

والتخزين،  التغليف 

 مما يقلل من

الت�ش�يقية. الإمكانات 

التجفيف  يف�شي  ٢( قد 

ال�شم�شي يف كثري من 

الأحيان اإىل نتائج جيدة، 

على  ا  اأي�شً ينط�ي  لكنه 

 ماطر عدة، مبا يف

 ذلك حما�شيل ذات

ب�شبب رديئة   ن�عية 

والأمطار  للغبار  التعر�ص 

واحل�شرات. والرياح 

 3( تتطلب معدات

تقدًما  الأكرث  التجفيف 

والبنية  املايل  ال�شتثمار 

املنا�شبة. التحتية 

٤( ل تت�ا�شل املراأة ب�شكل 

امل�شلحة  اأ�شحاب  عام مع 

ُت�شّ�ق  ول  القيمة  �شل�شلة  يف 

تبيعها  اأو  منتجاتها  عادًة 

ثقافية  ع�امل  ب�شبب 

معقدة. واجتماعية 

 ٥( عدم ت�ّفر

للت�شنيع. مكان 

٦( غياب اجلماعات 

الن�شائية/اجلمعيات/

التعاونيات.

التنقل. ٧( قي�د 
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القيمة �سال�سل� تطوير� فر�ص�

املتاحة للتغيري/التربير�الفر�ص� احلوافز�

الإجراءات� اإتخاذ�

تعوق� التي� العوامل�

الفر�ص�

لل�شلطة،  جاهزة  خلطات 

وغريها  اجلاهزة  ال�ش�ربات 

امل�شنّعة  الأغذية  من 

لالأكل. اجلاهزة 

يف كثري من الأحيان، 

»منتجات  امل�شتهلك  ل  ُيف�شّ

الراحة«، لأنها اأكرث عملية 

و�شهلة ال�شتخدام. ميكن 

اأن تبداأ هذه الفر�شة 

امل�ّزعة  ال�شلطة  بخلطات 

حملًيا، وال�ش�ربات اجلاهزة 

وغريها من الأغذية 

املُ�شّنعة اجلاهزة لالأكل، 

مثل لفائف ال�ّشلق التي 

املنطقة.  تالئم متطلبات 

واإذا جنحت، ميكن ت��شيع 

لي�شمل حمالت  نطاقها 

ال�ش�بر ماركت واملطاعم يف 

جميع اأنحاء لبنان. واأخريًا، 

اأ�شناف  اإ�شافة  ميكن 

اإنتاج  جديدة وت��شيع 

املنا�شبة. اخل�شراوات 

قيمة  �شل�شلة  تنتج   )١

ال�رقية يف  اخل�شراوات 

وا�شعة  عكار جمم�عة 

املتن�عة  اخل�شراوات  من 

خللطات  املنا�شبة 

اجلاهزة. ال�شلطة 

الفر�شة منخف�شة  ٢( هذه 

للن�شاء. ن�شبيًا  التكلفة 

الت�ش�يق  قن�ات  ت�شمل   )3

املحلية  املتاجر  املُحتملة 

والفنادق. واملطاعم 

 ٤( ميكن اأن ت�ّلد الدخل

 للمراأة دون العمل على

امليداين. امل�شت�ى 

 ٥( منا�شبة لكّل من

واجلماعات. الأفراد 

 ٦( مُتّكن احل�ش�ل على

مميزة/�شهادة  عالمة 

جغرافيًا. والت��شع 

١( خطر اجل�دة الرديئة اأو 

عدم مالئمة املظهر؛ التغليف 

غري املالئم؛ واإنخفا�ص 

م�شت�يات النظافة.

 ٢( ماطر قن�ات

املحدودة. الت�ش�يق 

3( ل تت�ا�شل املراأة ب�شكل 

امل�شلحة  اأ�شحاب  عام مع 

ول  القيمة  �شل�شلة  يف 

اأو  ت�شّ�ق عادًة منتجاتها 

ثقافية  ع�امل  تبيعها ب�شبب 

معقدة. واجتماعية 

للت�شنيع. مكان  ٤( غياب 

٥( غياب اجلماعات 

الن�شائية/اجلمعيات/

التعاونيات.
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القيمة �سال�سل� تطوير� فر�ص�

املتاحة للتغيري/التربير�الفر�ص� احلوافز�

الإجراءات� اإتخاذ�

تعوق� التي� العوامل�

الفر�ص�

املجلدة  وجتليد اخل�شراوات  تقطيع  ي�شكل  قد 

اخل�شراوات  بع�ص  وتعبئة 

�شاحًلا  خياًرا  ال�رقية 

يف حماولة اأخرى لزيادة 

واإ�شافة  التخزيني  العمر 

للتلف  اإىل منتج قابل  قيمة 

ال�شبانخ  اأن  وحيث  ب�شه�لة. 

هي حم�ش�ل �شائع جدا يف 

اأن  فيمكن  منطقة عكار، 

من�ذجيا  م�شروعًا  ي�شكل 

الفر�شة. لهذه  جتريبيًا 

١( متديد فرتة ال�شالحية 

هذه  ببيع  وال�شماح 

ال�شنة. الأ�شناف على مدار 

٢( امل�شاهمة يف تقدمي 

الزائدة  للمنتجات  حل�ل 

 التي غالبًا ما يتم

منها. التخل�ص 

3( خربة الن�شاء 

التعامل مع  الزراعيات يف 

هذه الأن�اع من املحا�شيل.

اإمكانية ت�ليد دخل   )٤

للمراأة دون العمل على 

امليداين. امل�شت�ى 

اإمكانّية احل�ش�ل على   )٥

مميزة/�شهادة  عالمة 

جغرافيًا. والت��شع 

١( ماطر املنتجات ذات 

الرديئة. اجل�دة 

البارد  ٢( غياب التخزين 

للتجليد  الالزمة  واملعدات 

الت�زيع.  قبل 

عالية  3( معدات 

ونق�ص ن�شبيا   التكلفة 

املالية. يف امل�شادر 

٤( غياب اجلماعات 

الّن�شائية/اجلمعيات/

التعاونيات.

 ٥( نق�ص اخلربة/

الن�شاء. بني  املهارات 

املجلدة  البطاطا البطاطا  على  الطلب  يتزايد 

امل�شت�ى  على  املقلّية 

ونظرًا  والعاملي.  الإقليمي 

اأن�شطة  املراأة يف  مل�شاركة 

بعد احل�شاد، فيمكن  ما 

اأن تزيد هذه الفر�شة من 

بدياًل  وُت�ّفر  منتجاتها  قيمة 

واأنه �شّيما   للفائ�ص، ل 

كميات  التخل�ص من  يتم 

البطاطا. كبرية من 

١( اإ�شراك املراأة يف اأن�شطة 

البطاطا. بعد ح�شاد  ما 

للبطاطا  ٢( ت�فري بدياًل 

املُباعة، والتي يتم  غري 

عادة. منها  التخل�ص 

اإمكانية ت�ليد دخل   )3

للمراأة دون العمل على 

امليداين. امل�شت�ى 

الّت��شع يف  اإمكانية   )٤

والت�زيع  اأ�ش�اق عدة 

ال�ش�بر  على حمالت 

الكبرية  ماركت 

واملطاعم/ واملت��شطة 

ال�شغرية. املتاجر 

البارد  ١( غياب التخزين 

للتجليد  الالزمة  واملعدات 

الت�زيع.  قبل 

التكلفة  ٢( معدات عالية 

ونق�ص يف  ن�شبيًا 

املالية. امل�شادر 

3( غياب اجلماعات 

الن�شائية/اجلمعيات/

التعاونيات.

٤( الفتقار اإىل درا�شة 

لتقييم مدى مالءمة  �ش�ق 

واإمكاناتها. الفر�شة  هذه 
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القيمة �سال�سل� تطوير� فر�ص�

املتاحة للتغيري/التربيرالفر�ص� احلوافز�

الإجراءات اإتخاذ�

تعوق� التي� العوامل�

الفر�ص

البطاطا  اإنتاج رقائق  على الرغم من 

بالفعل يف  البطاطا  رقائق 

منطقة عكار، اإل اأن هناك 

لهذه  ميكن  للت��شع.  اإمكانية 

الفر�شة، من خالل م�شروع 

اأن  اأو جماعي،  جمتمعي 

مبنتجات  الن�شاء  تربط 

البطاطا و/اأو  رقائق 

ال�ش�بر ماركت  حمالت 

ف�شاًل عن ذلك،  واملتاجر. 

البطاطا  رقائق  اإنتاج  ميكن 

الرغم من  على  الطبيعية 

اإجراء درا�شة  اأنه �شيتعني 

ال�ش�ق  للطلب يف 

ودرا�شة جدوى.

للبطاطا  ي�فر بديال   )١

املعايري  ت�شت�يف  التي ل 

الإمكانيات  وذات 

املنخف�شة. الت�ش�يقية 

البطاطا  ا�شتخدام  ٢( خيار 

غري املرغ�ب فيها/التي ل 

املعايري. ت�شت�يف 

املراأة  اإمكانية م�شاركة   )3

يف كل من الإنتاج )من 

اإدخال/ت��شيع  خالل 

الأ�شناف  نطاق 

والت�شنيع. املنا�شبة( 

اإن�شاء عالمة  اإمكانية   )٤

جتارية جديدة من خالل 

جمتمعي  م�شروع 

اأو جماعي.

١( عدم ت�ّفر مكان 

معدات. اأو  للتجهيز 

٢( الإفتقار اإىل امل�ارد 

املعدات. ل�شراء  املالية 

3( غياب اجلماعات 

الن�شائية/اجلمعيات/

التعاونيات.

٤( خطر انخفا�ص ج�دة 

ل ميكن  املنتجات التي 

حملًيا. �ش�ى  بيعها 

اأّولية عالية  تكاليف   )٥

للت�ش�يق/  ن�شبيًا 

التجارية. العالمة 

اإجراءات  حت�شني 

 ما بعد احل�شاد

املُح�ّشنة للمنتجات 

املراأة على  نظرًا مل�شاركة 

نطاق وا�شع يف ما بعد 

فيمكن  البطاطا،  ح�شاد 

اأن ي�شهم بناء القدرات 

واخلدمات الإر�شادية يف 

حت�شني الإجراءات وت�ؤدي 

يف النهاية اإىل بطاطا عالية 

معاجلة  �شتتم  اجل�دة. 

كافة اإجراءات ما بعد 

التجهيز  من  احل�شاد، 

اإىل التخزين و�ش�ًل اإىل 

والت�ش�يق.  والنقل  التعبئة 

اإىل ت��شيع  و�شي�ؤدي ذلك 

وزيادة  الت�ش�يق  اإمكانات 

الدخل. ويف نهاية املطاف، 

قد تتيح زيادة القدرات 

ح�ش�ل املراأة على اأدوار 

اأن�شطة  ا�شرافية يف 

ما بعد احل�شاد.

١( تتمتع املراأة باملهارات 

واملعرفة  الأ�شا�شية 

عليها. للبناء 

٢( ت�شارك املراأة ب�شكل 

 كبري يف هذا الن�ع

الأن�شطة. من 

3( ميكن اأن ي�ؤدي ن�شاط 

ما بعد احل�شاد الكف�ء اإىل 

واإىل زيادة  التكاليف  خف�ص 

التناف�شية. املنتجات  قدرة 

ُيحتذى  ت�شكيل من�ذجًا   )٤

اأنحاء لبنان. به يف جميع 

٥( امل�شاهمة يف زيادة 

 العرتاف بدور املراأة

امل�شلحة اأ�شحاب   بني 

القيمة �شل�شلة   يف 

جمتمعاتها. ويف 

١( خطر تغّيب الن�شاء عن 

ع�امل  ب�شبب  التدريب 

عدة، مبا يف ذلك الع�امل 

والجتماعية  الثقافية 

املنزلية. وال�اجبات 

٢( غياب الدوافع/

الإحجام  ب�شبب  الإ�شتجابة 

العاّم عن حت�شني وزيادة 

الن�شاء  بني  البطاطا  اإنتاج 

والرجال على حّد �ش�اء.

3( غياب اجلماعات 

الن�شائية/اجلمعيات/

التعاونيات.

م�شت�يات  انخفا�ص   )٤

م�شت�يات  وارتفاع  التعليم 

الن�شاء، بني   الأمية 

بناء  اأن�شطة  والتدخل يف 

القدرات واحلّد من 

الإر�شادية. اخلدمات 
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القيمة �سال�سل� تطوير� فر�ص�

املتاحة للتغيري/التربير�الفر�ص� احلوافز�

الإجراءات� اإتخاذ�

تعوق� التي� العوامل�

الفر�ص�

التط�ير من خالل حت�شني 

والتغليف  التعبئة 

التجارية والعالمات 

نطاق  وت��شيع  مُيكن حت�شني 

�شل�شلة  املراأة يف  م�شاركة 

البطاطا من خالل  قيمة 

والتغليف  التعبئة  حت�شني 

وكما  التجارية.  والعالمات 

ه� مالحظ، فال ي�شطلع 

الرجال عادًة بهذا الن�ع 

اأن  من الن�شاط. والأمثل 

الن�ع من  يتحقق هذه 

 التط�ير من خالل

تعاونية. اإن�شاء 

١( ت�افر املهارات الأ�شا�شية 

الالزمة وت��شيع نطاقها من 

خالل بناء القدرات.

اإىل  الت��شع  اإمكانية   )٢

اأ�ش�اق جديدة وزيادة 

يف الت�شدير   اإمكانية 

املطاف. نهاية 

3( من امل�شلم به عم�مًا اأن 

املراأة اأكرث مالءمة لهذا الن�ع 

من الأن�شطة من الرجال.

امُل�شافة  ت�ؤثرالقيمة  قد   )١

املت��شط/ املدى  على 

الأن�شطة  ملثل هذه  الط�يل 

التحفيز  م�شت�يات  على 

الفر�شة. هذه  لت��شيع 

٢( نق�ص امل�ارد املالية.

اجلماعي  اجلمعيات/الإنتاج/الّت�شنيع  متلك 

الن�شائية  التعاونيات 

الإنتاج  ت��شيع  القدرة على 

اأ�ش�اق  اإىل  وال��ش�ل 

جديدة وتعري�ص املراأة اإىل 

وُيتيح لها  العام. كما  املجال 

التاأثري يف  العمل اجلماعي 

واحل�ش�ل  القرارات  �شنع 

اأن  اأف�شل، حيث  اأ�شعار  على 

ب�شكل  الر�شمية  املجم�عات 

اأكرث قابلية لالعرتاف  عام 

معها.  والتعامل  بها 

وتعزيز ت�طيد   ميكن 

التعاوين من خالل  العمل 

امل�ؤ�ش�شات  مع  روابط 

تركز التي   الجتماعية 

الت�ش�يقية. املنتجات  على 

١( متّكن املراأة من ت�ش�يق/

منتجاتها. بيع 

٢( زيادة الإيرادات من 

العمل اجلماعي  خالل 

املهام. وتق�شيم 

3( ي�شيف البيع حتت ا�شم 

اإىل  قيمة  جمم�عة/تعاونية 

اإذا مت  املنتجات، خا�شة 

و�شع عالمة جتارّية.

القيادية/ ٤( بناء املهارات 

ومتكينها للمراأة   الإدارية 

جمتمعها. يف 

للمنظمات غري  ٥( ميكن 

املتخ�ش�شة  احلك�مية 

يتعلق  فيما  الدعم  تقدمي 

التعاونيات  وت�شغيل  بت�شكيل 

التمكني. اآليات  وخلق 

٦( ميكن اأن تعّر�ص املراأة 

م�شت�يات  اإىل متلف 

من  وعدد  القيمة  �شل�شلة 

امل�شلحة. اأ�شحاب 

٧( ميكن التعلم من 

يف  ال�شابقة  التعاونيات 

منها،  والإ�شتفادة  املنطقة 

ل� كانت مرتبطة  حتى 

متلفة. قيمة  ب�شال�شل 

الثقافية  ١( احل�اجز 

قد التي   الجتماعية 

 حت�ل دون م�شاركة

ت�ا�شلها  املراأة و/اأو 

امل�شلحة. اأ�شحاب  مع 

٢( اأدى ف�شل العديد من 

اإىل  املنطقة  التعاونيات يف 

�شلبية  ت�ش�رات  ظه�ر 

اجلماعي  العمل  ب�شاأن 

بني املزارعني. ل تت�فر 

عليها  للبناء  ناجحة  �ش�ابق 

ا�شتخدامها كمثال يف  اأو 

اخل�شراوات  قيمة  �شال�شل 

والبطاطا. ال�رقية 

3( الفتقار اإىل اخلربة يف 

 الإدارة وقلة

القيادية. املهارات 

٤( الفتقار اإىل امل�ارد املالية 

الالزمة مل�ا�شلة اأن�شطة 

التعاونيات/اجلمعيات.
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القيمة �سال�سل� تطوير� فر�ص�

املتاحة للتغيري/التربير�الفر�ص� احلوافز�

الإجراءات� اإتخاذ�

تعوق� التي� العوامل�

الفر�ص�

اأماكن عمل اآمنة اإن�شاء  اأماكن  ت�ّفر  ُيتيح 

لالإنتاج/ اجتماعيًا  ومقب�لة 

حت�شني  للمراأة  الت�شنيع 

وال��ش�ل  منتجاتها  ج�دة 

اإىل امل�اقع املركزية حيث 

املعرفة  تبادل  لها  ميكن 

قد  ن�شاطاتها.  وت��شيع 

تك�ن هذه الأماكن �شغرية 

احلجم يف بادئ الأمر 

وحتت اإدارة جمم�عات 

 حملية/منظمات

حك�مية. غري 

اإنتاج  اإمكانية  ١( ت�فر 

منتجات عالية اجل�دة مع 

النظافة  ملعايري  المتثال 

الغذائية. وال�شالمة 

٢( ت�فر اأماكن حيث ميكن 

للن�شاء العمل بعيًدا عن كل 

من منازلهّن واحلق�ل وحيث 

ي�شعرن بامللكية وال�شالمة.

١( قد ل ت�شمح احل�اجز 

الثقافية/الجتماعية 

عن  بعيًدا  بالعمل  للن�شاء 

منازلهن/حق�لهن.

٢( الإفتقار اإىل امل�ارد 

املالية الالزمة لإن�شاء م�اقع 

للعمل واحلفاظ عليها.

تاأميــن  اإ�شراك املراأة يف 

الإنتــاج م�اد/مدخالت 

امل�شاتل  العديد من  ت�ظف 

الن�شاء  غالبية  املحلية 

عملها،  فرق  �شمن 

وت�شركهّن يف جميع 

ومع  تقريبًا.  الأن�شطة 

ذلك، فاإن هذه امل�شاتل 

رجال  وميلكها  يديرها 

م�شتل  اإن�شاء  ينط�ي  فقط. 

ا�شراكها  اإمراأة على  تديره 

م�اد/مدخالت  تاأميــن  يف 

يف  ومتكينها  الإنتــاج 

املحلي. جمتمعها 

باملهارات  الن�شاء  تتمتع   )١

واملعرفة  الأ�شا�شية 

عليها. للبناء 

٢( تتيح امل�شاتل التي تديرها 

الن�شاء م�شاركة املراأة يف 

م�شت�ى اآخر من �شل�شلة 

القيمة والت�ا�شل مع املزيد 

من اأ�شحاب امل�شلحة.

 3( ميكن ربط

باإن�شاء  الفر�شة  هذه 

التعاونيات/اجلمعيات.

١( غياب اجلماعات 

الن�شائية/اجلمعيات/

التعاونيات.

املناف�شة مع  )٢ 

القائمة. امل�شاتل 

الجتماعية  3( احل�اجز 

الن�ع  والثقافية، لأن هذا 

من الن�شاط قد ل يعترب 

للمراأة. مقب�ل 

٤( احلاجة اإىل طرف 

اإن�شاء واإدارة  خارجي لدعم 

مت��شطة/  م�شاتل 

الأجل. ط�يلة 

٥( غياب م�شاركة املراأة يف 

م�شت�يات  متلف 

القيمة. �شل�شلة 

٦( احلاجة اإىل اإذكاء 

واإىل  ال�عي تدريجيًا 

جتريبية  من�ذجية  م�شاريع 

التنفيذ. قبل 
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القيمة �سال�سل� تطوير� فر�ص�

املتاحة للتغيري/التربير�الفر�ص� احلوافز�

الإجراءات� اإتخاذ�

تعوق� التي� العوامل�

الفر�ص�

لالأ�شرة  املعيلة  املراأة  ينبغي ايالء الأول�ية للمراأة متكني 

التي ترتاأ�ص اعالة الأ�شرة 

لأنها عادةً ما تك�ن اأكرث 

�شعفًا، واأي�شًا لأن املراأة 

تت�ىل الريادة يف �شنع 

القرارات اخلا�شة بامل�شائل 

املتعلقة بالعمل يف غياب 

الرجل. وبالتايل، يلزم 

اإ�شتك�شاف فر�ص التقرب من 

هذه الن�شاء. ميكن اأن ترتاوح 

املبادرات من بناء القدرات 

اإىل �شراء معدات �شغرية 

لت��شيع/حت�شني الإنتاج.

ال�شطالع  اإمكانية   )١

اأن تك�ن  باأن�شطة ميكن 

لأع�شاء  اأمثلة  مبثابة 

الآخرين، مما  املجتمع 

ي�ؤدي يف النهاية اإىل 

الن�شاء  املزيد من  اإ�شراك 

على  وح�ش�لهّن 

الجتماعي. القب�ل 

٢( القدرة على احلّد من 

م�اطن �شعف الن�شاء 

الل�اتي ُيعلن الأ�شر املعي�شية.

3( يتيح غياب الرجل 

للمراأة  الأ�شرة  املهيمن يف 

املزيد من  باتخاذ 

والقرارات. املبادرات 

١( حتى املراأة املعيلة 

لالأ�شرة غالبا ما تك�ن حتت 

اأفراد اأحد   م�ش�ؤولية 

الذك�ر. الأ�شرة 

٢( املراأة التي ترتاأ�ص اعالة 

عام  ب�شكل  �شعيفة  الأ�شرة 

م�شائل  تقييم  يجب  ولذلك 

لهذه  املختلفة  احلماية 

بعناية. الأن�شطة 

3( احلاجة اإىل التغيري 

ال�شل�كي والذي ل ميكن 

اكت�شابه �ش�ى من خالل 

ال�عي. اإذكاء 



الّتوصيات



70 الةروّلاا

عكار،  يف  ال�رقية  واخل�شراوات  البطاطا  قيمة  �شال�شل  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  وت��شيات  التقييم  هذا  نتائج  �ش�ء  يف 

لهّن. املتاحة  الفر�ص  نطاق  وت��شيع  الزراعيات  العامالت  لتمكني  التالية  الت��شيات  ُقّدمت 

التوصية ١: إقامة و/أو تعزيز التعاونيات/الجمعيات 

اإتخاذ القرارات والتخطيط على م�شت�ى املجتمع، مبا يطّ�ر مهاراتها  قد ُي�شاهم العمل اجلماعي يف دعم م�شاركة املراأة يف 

ة  اخلا�شّ القدرات  بناء  تكثيف  عقب  �ش�ى  ذلك  حتقيق  ميكن  ل  اأنه  اإل  والنتماء.  بال�شالمة  اإح�شا�ًشا  ومينحها  القيادية 

باإقامة واإدارة التعاونيات/اجلمعيات، وكذلك مهام واأنظمة هذا العمل اجلماعي الّر�شمي. يجب اأن تراعي هذه الأن�اع من 

اإقامة  املبادرات الع�ائق الجتماعية التي حت�ل دون م�شاركة املراأة، وتبحث عن و�شائل مقب�لة ثقافيًا للتغلب عليها. وميكن 

احلك�مية  غري  املنظمات  )ُتف�شل  وامل�ؤ�ش�شات  املنظمات  من  كبري  بدعم  �شغرية،  جتريبية  من�ذجية  تعاونيات/جمعيات 

واأماكن  امل�شاتل،  اإدارة  يف  الر�شمية  التعاونيات  هذه  ت�شارك  اأن  ميكن  وبالتايل،  به.  ُيحتذى  مثال  مبثابة  لتك�ن  املحلية( 

املنتجات. ت�ش�يق  امل�ش�ؤولة عن  امل�ؤ�ش�شات الجتماعية  اإقامة روابط مع  العمل. كما وميكن  واأماكن  التخزين، 

اجلن�شاين  الإن�شاف  مفه�م  وتعزيز  القب�ل  ل�شمان  الأن�شطة  هذه  من  الرجال  ا�شتبعاد  عدم  اأهمية  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

والرجال. الن�شاء  والتعاون بني 

التوصية ٢: تعزيز ودعم التصنيع 

يجب  عكار،  منطقة  يف  اجلن�شيات  كافة  من  للن�شاء  الن�شاط  هذا  ومنا�شبة  مالءمة  ومدى  اخل�شراوات  ت�شنيع  ملزايا  نظرًا 

املُحتملة  القن�ات  لتحديد  وجدوى  �ش�ق  درا�شتّي  اإجراء  و�شيتعنّي  نطاقه.  وت��شيع  تنفيذه  وت�شجيع  لدعم  اإجراءات  اتخاذ 

للقي�د  ونظرًا  لكنه  ممكن.  قدر  باأكرب  الأ�شناف  وحتديد  للت�ش�يق  القابلة  الكميات  يف  وللبّت  التغليف  ومتطلبات  والطلب 

واملخاطر القت�شادية والجتماعية، ف�شاًل عن الع�ائق التي ت�اجهها العامالت يف القطاع الّزراعي يف عكار والتي حتّد من 

اإىل ال�ش�ق، في��شى ب�شدة ُم�شاركة وكالة خارجية/منظمة  اأ�شحاب امل�شلحة الآخرين وال��ش�ل  قدراتهّن على الت�ا�شل مع 

خارجية يف اإطالق هذا الن�شاط واإدارته م�ؤقًتا.

تعاونيات/جمعيات/ باإن�شاء  الت��شية  هذه  ربط  ميكن  بالبطاطا،  اخلا�شة  تلك  �شّيما  ل  الت�شنيع،  اأماكن  لغياب  ونظرًا 

التدخالت  �شاأن  ومن  م�شرتكة.  مطابخ  اإن�شاء  املثلى،  احلالت  ويف  للت�شنيع،  اأماكن  اإن�شاء  خاللها  من  ميكن  جمم�عات، 

هذه  ا�شتكمال  يتعنّي  ذلك،  على  وعالوة  املزارع.  بج�ار  ر�شمّية  غري  عمل  واأماكن  للتخزين  مرافق  ت�فري  الأخرى  املُفيدة 

التقنيات  على  التدريب  عن  ف�شاًل  املُتقدمة،  والتجليد  التجفيف  معدات  مثل  للت�شنيع،  ومعدات  م�اد  بت�فري  املبادرات 

والت�ش�يق، ف�شاًل عن ج�انب  التجارية،  والعالمات  الإدارة،  القدرات  بناء  و�شتت�شمن م�ا�شلة  املعدات.  وا�شتخدام  املُبتكرة 

املالية. التجارية  الأن�شطة 

ال�شالم  بناء  يف  اأي�شًا  ُي�شاهم  قد  اجلن�شيات  متلف  من  ن�شائية  جمم�عات  تك�ين  يف  املبادرات  هذه  جناح  اأن  واملُهّم 

ال�شحية. والتنمية  للمجتمعات  اأمر �شروري  وه�   - الجتماعي  والتما�شك 

التوصية 3: برامج تدريبية وإرشادية ُمصّممة خصيصًا للعامالت الزراعيات

وزيادة  لتح�شني  �شرورية  وفر�شهّن  احتياجاتهّن  على  بناًء  للن�شاء  خ�شي�شًا  املُ�شّممة  والإر�شادية  التدريبية  الربامج  ُتعترب 

�شل�شلة  ت�شتفيد  قد  املثال،  �شبيل  على  ت�ش�يقية جديدة.  قن�ات  والّت��شع يف  الت�شنيع  وتعزيز  بعد احل�شاد  ما  ون�اجت  الإنتاج 

القرارات،  واإتخاذ  امل�شاريع،  وتنظيم  احل�شاد،  بعد  ما  ومعاجلة  والإدارة  الإنتاج  يف  القدرات  بناء  من  البطاطا  قيمة 

خ�شي�شًا  ت�شميمها  وميكن  كما  اأخرى.  اأم�ٍر  جملة  من  واملنتجات،  الإنتاج  ع�امل  واأ�ش�اق  والقيادة،  التي�شري  ومهارات 

ُم�شرتك. ال�رقية و/اأو مطبخ  اإن�شاء م�شاتل للخ�شراوات  ملبادرات حُمّددة، مثل 
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هذا  يف  ُذكر  وكما  العملية.  والبيانات  املنا�شبة  املعارف  ت�فري  بهدف  ثقافيًا  مقب�لة  بطرق  الربامج  هذه  ت�شميم  يجب 

عن  ف�شاًل  املراأة  ح�ش�ر  يكفل  بحيث  املكان  اإختيار  يتم  املراأة.  م�شاركة  لت�شجيع  خ�شي�شًا  برامج  اإعداد  ميكن  التقرير، 

املتطّ�عات.  الزراعيات  وامل�شت�شارات  امليدانية  املدار�ص  خالل  من  الن�شاء  منازل  اإىل  امل�ش�رة  اإي�شال  مثل  البديلة  الأن�شطة 

يف  حا�شمات  تكّن  اأن  وميكن  كما  الن�شاء،  وت�قعات  اإحتياجات  مع  املُدّربات  الزراعي  الإر�شاد  م�ّظفات  تتالئم  الغالب،  ويف 

القدوة  بدور  امل�شتقالت  املزارعات  ت�شطلع  اأن  ميكن  بنف�شها.  ثقتها  عن  ف�شاًل  والإدارية،  التنظيمية  املراأة  مهارات  بناء 

عند قيامهّن بالإر�شاد الزراعي وحّث املراأة على اإتخاذ املبادرات على اأن ت�شبح اأكرث متكنًا يف جمتمعها. وكما ه� ُمبنّي يف 

اجلدول ١3، قد ت�شكل املراأة التي تعيل الأ�شرة نقطة اإنطالق منا�شبة ملثل هذه املبادرات.

التوصية ٤: زيادة فرص الحصول على التمويل

من  العديد  حلاجة  نظرًا  الن�شاء.  وخا�شة  عكار،  يف  الّزراعيني  العّمال  ي�اجه  رئي�شياًّ  حتدياًّ  التم�يل  على  ُيعترباحل�ش�ل 

الفر�ص املعرو�شة يف هذا التقرير اإىل م�ارد مالية كبرية، فُتعترب زيادة فر�ص احل�ش�ل على التم�يل اأ�شا�شّية. ويتمثل اأحد 

الكافية  املعل�مات  اإىل  الفتقار  يف  قرو�ص  على  احل�ش�ل  حماولة  عند  املزارعني  �شغار  ي�اجهها  التي  الرئي�شية  احل�اجز 

املعل�مات  ت�فري  اأولية  ب�ش�رة  التم�يل  على  احل�ش�ل  ت�شهيل  ي�شتلزم  وبالتايل،  املنافع.  وتعظيم  ال�شليمة  القرارات  لتخاذ 

اأنظمة الئتمان تت�شمن خيارات  ال�شرورية بطريقة ت�شمن الفهم الكامل. كما ول بّد من ت�فري اخلدمات ال�شت�شارية، لأن 

العملية. امل�شتفيدين ط�ال هذه  اأي�شًا  ال�شاملة  التدخالت  الأحيان. و�ش�ف تدعم  اأغلب  وُمعّقدة يف  متن�عة 

تفاديًا  احلذر  مبنتهى  التم�يل  على  احل�ش�ل  بتي�شري  ال�شطالع  ينبغي  الع�ائق،  اأحد  من  ال�شمانات  وج�د  اأن  اىل  نظرا 

تلك  املتعلقة باحل�ش�ل على قرو�ص، وبخا�شة  والثقافية  الع�ائق الجتماعية  بّد من مراعاة  والفقر. كما ول  الدي�ن  لتفاقم 

الن�شاء. ت�شتهدف  التي 

التوصية 5: التقييمات والتحليالت اإلضافية 

اجلن�شانية  لالعتبارات  املراعية  القيمة  �شل�شلة  ف�شاًل عن حتليالت  عكار،  بالزراعة يف  املتعلقة  والتقييمات  البح�ث  تكت�شي 

غياب  يحّد  والتخطيط.  ال�شيا�شات،  و�شنع  وتنفيذها،  الربامج  ت�شميم  يف  فائقة  اأهمية  اجلن�شانية،  العنا�شر  ذلك  يف  مبا 

لة جن�شانيًا ب�شكل كبري من قدرة املنظمات غري احلك�مية واجلهات الفاعلة الأخرى على ت�شميم التدخالت  البيانات املُف�شّ

الزراعية.  الفرعية  القطاعات  نطاق  لت��شيع  الّت��شيات  تقدمي  اأ�شا�شيًا يف  ال�ش�ق عن�شرًا  درا�شات  ومُتثل  كما  ال�شلة.  ذات 

وم�شاركة  معينة  قيمة  �شال�شل  ا�شتهداف  ثم  ككّل،  الزراعي  القطاع  العتبار ق�ش�ر  الأخذ يف  مع  �شاماًل  نهجًا  اإعتماد  يلزم 

املراأة على وجه التحديد.

التوصية 6: تصميم وتطوير المشاريع ذات األبعاد الجنسانية

ينبغي اأن تراعي امل�شاريع املُنفذة يف عكار البعد اجلن�شاين للزراعة ب�ش�رة اأف�شل. كما ويجب على اجلهات الفاعلة املحلية 

املتابعة  لكفالة  اجلن�شانية  امل�ؤ�شرات  واإدراج  باملبادرات،  ال�شروع  قبل  اجلن�شانية  والتحليالت  التقييمات  دمج  والدولية 

املزارعني  م�شاركة  زيادة  وتنفيذها  وتخطيطها  املبادرات  ت�شميم  يف  املتزايدة  املرونة  وتتيح  كما  والتمثيلية.  ال�شحيحة 

ت�ؤثر  رئي�شية  ع�اماًل  والرجل  للمراأة  املختلفة  وامل�ش�ؤوليات  الأدوار  ُتعترب  الأن�شطة.  وامل�شاهمة يف  الن�شاء،  �شّيما  ل  ال�شغار، 

على ت�شميم امل�شروع وتنفيذه، ل�شمان م�اءمة الأن�شطة وتلبيتها لإحتياجات كّل منهما. ورغم اإعتبار تعميم مراعاة املنظ�ر 

والبيانات  امليدانية  التقييمات  اإىل  ت�شتند  للمراأة  متكينية  م�شاريع  بتط�ير  اقرتانه  من  بّد  فال  حا�شمًا،  اأمرًا  اجلن�شاين 

العام  وال��شع  العمل  وتق�شيمات  اجلن�شانية،  الأدوار  يف  التغريات  تتبع  ويلزم  حاليًا.  تت�فر  ل  التي  جن�شانيًا  املف�شلة 

والتعاون  حمددة  م�ؤ�شرات  ا�شتخدام  دون  لتحقيقها  �شبيل  ل  والتي  البعيد،  املدى  على  املجتمعات  يف  اجلن�شاين  لالإن�شاف 

ا�شتخدام  من  للتّمكن  املراأة  حتتاج  الإنتاجية،  امل�ارد  اإىل  ال��ش�ل  اإىل  وبالإ�شافة  احلك�مية.  وغري  احلك�مية  اجلهات  بني 

والذي  الالزم  التدريب  ال�شاملة  امل�شاريع  �ش�ى  ُت�فر  ل  الرجل.  مع  امل�شاواة  قدم  وعلى  م�شتقل  ب�شكل  بها  والّتحكم  امل�ارد 

الروابط  الن�شاء والرجال على حّد �ش�اء؛  اأو�شاط  ال�عي اجلن�شاين يف  اأن ي�شمل:  ينبغي  املراأة. وهذا  اإحتياجات  يتالءم مع 
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التخزين؛ ودعم  الت�شنيع، ومرافق  واأماكن  ال�شت�شارية،  الإنتاج مثل اخلدمات  ال�ش�ق؛ مرافق دعم  ومعل�مات  الأ�ش�اق  مع 

القرارات. واتخاذ  املكانة  زيادة  اأجل  التعاونيات/اجلمعيات من 

حتليل  يف  وكذلك  وتنفيذها،  امل�شاريع  ت�شميم  يف  اجلن�شانية  الإعتبارات  تدمج  اأدلة  مراجع  اإىل  ال��ش�ل  فر�ص  تتزايد 

وتكييفها  ا�شتخدامها  ميكن  متن�عة  واأماكن  �شياقات  يف  وتقييمها  عدة  ومنهجياٍت  اأدوات  اإعتماد  ومت  كما  القيمة.  �شال�شل 

اأكرث حتديدًا، العامالت الزراعيات يف عكار. اأجل حت�شني التدخالت التي ت�شتهدف القطاع الزراعي، وب�شكل  من 

بدًل  الأح�ال  تفاقم  اإىل  ت�ؤدي  ما  غالبًا  مالئم  غري  ب�شكل  وتنفيذها  ت�شميمها  يتم  التي  امل�شاريع  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

البعد  اإ�شتبعاد  ُيفاقم  الفعلية.  امل�شتفيدين  واإحتياجات  احلقائق  على  التدخالت  ترتكز  اأن  يجب  ولذلك،  حت�شينها.  من 

اجلن�شاين من امل�شروع التفاوت اجلن�شاين، وي�ؤدي اإىل عدم متكني املراأة.

 التوصيات العامة

املنتجات  • واأكرث  الت�ش�يقية  القن�ات  اأن�شب  حتديد  بغية  الفر�ص  يف  الإ�شتثمار  قبل  �شرورية  واجلدوى  ال�ش�ق  درا�شات 

الف�شل. خطر  وتقليل  مالئمًة 

الأو�شع  • الجتماعي  حميطها  يف  املراأة  ي�شع  عالئقي  اجتماعي  نهج  اعتماد  طريق  عن  الرجال  ا�شتهداف/اإ�شراك  ُيعترب 

اأمرًا حا�شمًا، حتى يف التدخالت املُ�شّممة لتمكني الن�شاء و/اأو املجم�عات الفردية. وغالبًا ما ي�ؤدي ا�شتبعاد الرجال من 

اإنخفا�ص القب�ل وقد ُي�شفر عن ع�اقب �شلبية، مثل زيادة العنف المنزيل ب�شبب متكني املراأة واإثبات ذاتها. التدخالت اإىل 

املعايري  • على  التغلب  منها، حيث ل ميكن  وال�شتفادة  اجلن�شاين  بال�عي  اخلا�شة  والُنُهج  القن�ات  اإ�شتك�شاف  من  بّد  ل 

الثقافية والجتماعية ال�شائدة التي مُتلي الأدوار اجلن�شانية وتخلق قي�د جن�شانية وما مل تطراأ تغيريات يف ال�شل�كيات، 

ومن الناحية املثالية، دون نقلة ن�عية. يجب ال��ش�ل اإىل كل من الرجال والن�شاء من خالل هذه الأن�شطة.

الن�شاء  • التاأثري على الإ�شالح على امل�شت�ى ال�طني من حيث الأنظمة والت�شريعات حلماية  اأجل  بّد من املنا�شرة من  ل 

من كافة اجلن�شيات و�شمان تغيري ط�يل املدى وخلق بيئة من الأمان والدعم.

كم�شاألة  • اجلن�شانية  واإثارة  احلك�مية،  وغري  واحلك�مية  واخلا�شة  العامة  الفاعلة  اجلهات  بني  احل�ار  تعزيز  يلزم 

اأ�شا�شية فيما يتعلق بالزراعة يف عكار ولبنان ككل. قد ت�شكل منابر احل�ار الّتي ُت�شارك بها الن�شاء خط�ة مت��شطة يف 

للقطاع. اجلن�شاين  للبعد  الإمنائية  ال�شرتاتيجيات  مراعاة  و�شمان  القيمة  �شال�شل  حت�شني 

خالل  • من  حتقيقه  ميكن  ما  وه�  القيمة،  �شال�شل  عرب  امل�شلحة  اأ�شحاب  جميع  مع  الت�ا�شل  من  املراأة  متكني  يلزم 

اإقت�شاديًا. متكينها  وكذلك  التعاونيات/اجلمعيات  اإقامة  ذلك  يف  مبا  عدة،  تدخالٍت 

فيما  • امل�شلحة  اأ�شحاب  وم�ش�ؤوليات  اأدوار  جميع  يعك�ص  بحيث  والتحليل  البحث  يف  التّعمق  م�ا�شلة  اإىل  احلاجة  تدع� 

يتعلق بتعزيز ودعم متكني املراأة يف قطاع الزراعة. يجب حتديد اأ�شحاب امل�شلحة ه�ؤلء، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة 

وبالتايل،  وغريها.  واجلامعات،  وحق�قها،  املراأة  ومتكني  الزراعة  يف  العاملة  احلك�مية  غري  واملنظمات  احلك�مية، 

تاأثريها. وم�شت�يات  واملُحتملة  احلالية  اأدوارها  حتديد  ينبغي 

يلزم معاجلة الق�شايا اجلن�شانية يف عكار من خالل منظ�رها الأو�شع، ويف �ش�ء الع�امل اخلارجية والداخلية واآليات  •

بع�شهما  اجلن�شاين  والتفاوت  الفقر  ُيعّزز  والتهمي�ص.  والإهمال  الفقر  م�اجهة  يف  املجتمعات  تعتمدها  التي  التكيف 

بع�شًا، ول ميكن الق�شاء على اأي منهما دون الآخر، كما ويف ال�قت نف�شه، ل ميكن اأن ُينتظر من املجتمعات اأن تنمى، 

اأو ايالء الأول�ية لالإن�شاف اجلن�شاين يف م�اجهة الفقر والن�شال من اأجل البقاء. وبالتايل، ل يبنغي ف�شل اجلن�شانية 

اأعرا�شها. امل�شاكل ولي�ص  ُيعالج جذور  اأن  العمل الإمنائي الذي يجب  عن 
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ل�شرر  • الجتماعي يجعلهّن عر�شًة  اأن و�شعهّن  اللبنانييات، حيث  اأكرث �شعفًا من  وال�ش�ريات هّن  الفل�شطينيات  الن�شاء 

اأكرب. املراأة ال�ش�رية على وجه اخل�ش��ص هي الآن يف و�شع بالغ اله�شا�شة بعد اأن فّرت من منطقة النزاع واإ�شتقّرت يف 

اأكرث املناطق فقرًا يف لبنان. ويجب اإيالء اهتمام خا�ّص لتكييف امل�شاريع مع احتياجاتها، ومراعاة �ش�اغل حمايتها.

يجب اأن يتج�ّشد التزام وزارة الزراعة بتمكني العامالت الزراعيات كاإ�شرتاتيجية ملم��شة ت��شح بالتف�شيل التدخالت  •

�شروريًا،  الأخرى  احلك�مية  غري  الفاعلة  واجلهات  احلك�مية  غري  املنظمات  اإ�شراك  ُيعترب  املُحتملة.  و/اأو  املُخططة 

امليدان. التدخالت يف  تنفيذ مثل هذه  حيث ميكنها 

ُيلّخ�ص الر�شم البياين التايل )الر�شم 3٧( جمالت التدخل املُقرتحة التي مت حتديدها من خالل هذا التقييم. •

الر�سم�3٧.�ملخ�ص�جمالت�التدخل

المداخل الرئيسية وفقًا لنهج نظام السوق 

القي�د اجلن�شانية  ال�ش�ق لتخفيف  بالذكر ومتلف وظائف دعم نظام  الرئي�شية اجلديرة  3٨ نقاط املداخل  الّر�شم  يعر�ص 

اإقت�شاديًا  املراأة  متكني  معاجلة  اأن  على  الر�شم  هذا  ي�ؤكد  عكار.  يف  ال�رقية  واخل�شراوات  البطاطا  قيمة  �شال�شل  وتط�ير 

من  املزيد  اإىل  ي�ؤدي  مما  القان�نية،  والأحكام  واخلدمات  امل�ارد  اإىل  و�ش�لها  فر�ص  �شيزيد  ال�ش�ق  نظام  نهج  خالل  من 

القرارات  اتخاذ  على  اأكرب  قدرة  ال�ش�ق  نظام  اإقت�شاديًا من خالل  املراأة  ُيقّدم متكني  اأخرى،  ناحية  ومن  للتقدم.  الفر�ص 

القت�شادية. ُيغطي ذلك م�شائل من قبيل ا�شتخدام ال�قت والتنقل وقدرة اتخاذ القرارات. ت�شري القرارات القت�شادية اإىل 

الدخل(. اإنفاق  املثال، كيفية  الأ�شرة )على �شبيل  ت�ؤثر على  التي  القرارات  بامل�ؤ�ش�شة، وكذلك  املتعلقة  القرارات 

يف  ت�شاهم  التي  التدخالت  ت�شمل  قائمة.  والجتماعية  القت�شادية  الفر�ص  اإىل  ال��ش�ل  يف  امل�شاواة  اأن  افرتا�ص  ميكن  ل 

الهدف  فيمثل  حتديًدا.  الن�شاء  ت�شتهدف  التي  تلك  وكذلك  والن�شاء،  الرجال  ت�شتهدف  التي  تلك  اقت�شادًيا  املراأة  متكني 

م�شروع.  خالل  من  فردي  �شعيد  على  معها  التعامل  ولي�ص  ال�ش�ق  نظام  يف  الفر�ص  تكاف�ؤ  حتقيق  التدخالت  لهذه  الأ�شا�شي 

وبالتايل، ينبغي اأن تتمتع وكالت التنمية التي تعمل على معاجلة هذه اجل�انب القت�شادية والجتماعية بفهٍم اأف�شل للقي�د 

ال�ش�ق. نظام  لديناميكيات  وفقًا  اأف�شل  نحٍ�  والإ�شتجابة على  والرجال  الن�شاء  ت�اجه  التي  املنهجية 

نهاية  �شي�ؤدي ذلك يف  اإقت�شاديًا.  املراأة  لتعميم متكني  اأمرًا حي�يًا  ال�ش�ق  نظام  الّتحليل اجلن�شاين يف حتليالت  ُيعترب دمج 

الت�شريعات،  مثل  وتنفيذها،  الق�اعد  التحليل يف  ينظر  اأن  وينبغي  الكثريين.  على  ي�ؤثر  وُم�شتدام  منهجي  تغيري  اإىل  املطاف 

اإمكانية التاأثري على  اأو الق�اعد غري الّر�شمية ح�ل ما ه� مقب�ل ثقافيًا، مع مراعاة ع�امل ال�شياق العام. �شُيعّزز ذلك من 

املتعلقة  التدخالت  يف  النظر  خالل  من  القت�شادية  الفر�ص  من  ال�شتفادة  على  املراأة  قدرة  حت�شني  وميكن  اأكرب.  اأعداد 

اأدوارها داخل نظام ال�ش�ق وما بعده. بالقي�د الرا�شخة يف 
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للتنمية  �ش�اء  الختيار  عملية  تك�ن  وقد  جديدة.  واأفكار  مبنظ�رات  امل�شلحة  اأ�شحاب  م�شاركة  زيادة  تاأتي  اأن  ميكن 

واملنا�شب  وال�شلطة  الهتمامات،  امل�شلحة  اأ�شحاب  لدى  تختلف  و�شعبة.  معقدة  املحلية  القت�شادية  اأو  الجتماعية 

التدخالت  وتكامل  ات�شاق  ل�شمان  احل�ار  م�ا�شلة  ينبغي  وبالتايل  املفاهيم.  وادراك  املعرفة  وم�شت�يات  )ال�شيا�شية( 

اتخاذها. الالزم  والقرارات 

يف  ي�شاهم�ن  الذين  لأولئك  جدوى  درا�شة  تقدمي  املهّم  من  ال�ش�ق،  نظام  يف  الأخرى  للتدخالت  بالن�شبة  احلال  ه�  وكما 

اأو  للمراأة،  خدمات  تقدمي  اأو  لت�ظيف  جيدة  حمفّزات  اإىل  ال�ش�ق  يف  الفاعلة  اجلهات  حتتاج  قد  اإقت�شاديًا.  املراأة  متكني 

�شراء منتجاتها، اأو تقدمي م�اد/مدخالت الإنتاج لها. وكثريًا ما ُينظر اإىل املراأة على اأنها تتمتع ب�شفات واأخالقيات العمل 

م�شاهمتها  اإمكانّية  وُتعترب  احل�افز.  العديد من هذه  وراء  كبرًيا  �ش�ًقا حمتماًل  بنف�شها  ت�شكل  اأنها  وتكمن حقيقة  املرغ�بة، 

اأو م�اردها - حافزًا اإ�شافيًا. يف حت�شني الإنتاجية وج�دة املنتجات - اإذا حت�شنت مهاراتها 

الر�سم�38.�ر�سم�تخطيطي�لنظام�ال�سوق�من�اأجل�متكني�املراأة�يف��سال�سل�القيمة�للبطاطا�واخل�سراوات�الورقية

والتدابري الجرائية  • والق�اعد  الداعمة واخلدماتية  العمليات  لة بكل من  ال�شّ التدخالت ذات  املرّبعات اخل�شراء  مُتّثل 

القيمة. �شل�شلة  ون�اة 

دور  • لدعم  عام  كاإجراء  املطل�بة  وتلك  ال�ش�ق  نظام  م�شت�يات  املطل�بة على جميع  الإجراءات  فراء  ال�شّ املرّبعات  مُتثل 

املراأة يف الزراعة.
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بدءًا  امل�شلحة،  اأ�شحاب  وا�شعة من  والتزام طائفة  الزراعة يف عّكار م�شاركة  الفج�ة اجلن�شانية يف قطاع  ت�شييق  �شيتطلب 

الق�شايا اجلن�شانية  بّد من معاجلة  ول  املانحة.  والدولية واجلهات  املحلية  املنظمات  اإىل  و�ش�ًل  العام واخلا�ص  بالقطاعني 

والأ�ش�اق  القيمة  �شال�شل  اإىل  النظر  ميكن  ول  كما  والتهمي�ص.  بالفقر  يّت�شم  احلالة  هذه  يف   - اأو�شع  اإجتماعي  منظ�ر  من 

امل�شاواة. وعدم  ال�شلطة  ديناميكيات  ت�شكلها  كهياكل  واإمنا  كمجالت حمايدة، 

ول ميكن اأن ت�ؤدي التدخالت اإىل تغيري حقيقي ط�يل الأمد �ش�ى من خالل منظ�ٍر كلي بدًل من التح�شينات الطفيفة. ينبغي 

التي مت  الفر�ص  لكي ت�شبح  الن�شاف بني اجلن�شني،  املطاف  نهاية  املراأة، ويف  اأهمية متكني  املجتمع  اأع�شاء  يعي جميع  اأن 

التي  الظروف  عن  ف�شاًل  واحل�اجز،  الأ�شباب  بتحديد  تبداأ  ومت�ا�شلة  ط�يلة  عملية  ه�  التغيري  ومفيدة.  عملية  حتديدها 

اأمام  واإف�شاح املجال  للتنمية امل�ّجهة نح� الإنتاج  النُّهج الفردية  التخلي عن  اإىل الفر�ص. ويتحّتم  اإمكانية ال��ش�ل  حتّد من 

ال�شيا�شية  والع�امل  اجلن�شانية،  ذلك  يف  مبا  الجتماعية  الديناميكيات  �ش�ء  يف  الرفاه،  نح�  امل�جهة  العالئقية  التدخالت 

املُجتمعي. التاأثري  ذات  الأو�شع  والقت�شادية 



الملحق ١: قائمة المراجع
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دليل  • اأفريقيا:  الأرا�شي يف  حيازة  لتنظيم  واجلن�شانية  البيئية  Ali, D.A., K. Deininger M. Goldstein التاأثريات 

القيمة. و�شال�شل  املراأة  متكني   .٢٠١٤ الدويل.  للبنك  العامة  ال�شيا�شة  لبح�ث   ٥٧٦٥ رقم  عمل  ورقة  رواندا.  من  جتريبي 

احتاد م�ؤ�ش�شات البح�ث الزراعية يف ال�شرق الأدنى و�شمال اأفريقيا. ٢٠١٢. متكني املراأة من اأجل حت�شني البح�ث يف  •

اأفريقيا )الأردن(. التنمية الزراعية والبتكار ونقل املعارف يف ال�شرق الأدنى و�شمال 

• .٢٢  - ١9 الدولية/لبنان. �ص  للتنمية  الأمريكية  لل�كالة  التقييم اجلن�شاين  عطالل وحل�. 

ال�ش�ق. • اأنظمة  الت�جيهية ملمار�ص تط�ير  للمراأة يف املبادئ  التمكني القت�شادي  ك�يف ٢٠١3. ادماج 

ك�رمان، ل. ٢٠٠٨. ما ه� النجاح يف عامل مرتابط؟ متكني املراأة لتمكني الأر�ص. �شركة براي�ص ووتر هاو�ص ك�برز. •

حتليل وم�شح الأ�ش�اق يف حالت الط�ارئ ٢٠١3 ) EMMA ( حتليل وم�شح الأ�ش�اق يف حالت الط�ارئ يف لبنان. متاح  •

https://reliefweb.int/report/lebanon/emergency-market-mapping-and-analysis-emma- :على امل�قع

constructi on-labor-market-system-north-and

•  ،Divine Chocolateو Fairtrade الإ�شك�ا ٢٠٠١. اجلن�شانية يف الزراعة وجتهيز املنتجات الزراعية يف لبنان. م�ؤ�ش�شة

ت�شرين  املزدوج  التقرير   - الزراعية  القيمة  �شال�شل  يف  املزارعات  متكني   - املتحدة  اململكة  يف   Equal Exchangeو

.٢٠١3 الأول/اأكت�بر 

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة ٢٠٠٦. الزراعة واملفاو�شات التجارية ون�ع اجلن�ص )روما(. •

متلفة  • طرق  والريفية:  الزراعية  العمالة  يف  اجلن�شانية  الأبعاد   .٢٠١٠ املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة 

الفقر. حلقة  من  للخروج 

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة ٢٠١٤. خطة عمل لبنان ل�شبل ك�شب العي�ص القادرة على ال�شم�د: الإ�شتجابة  •

لالأمن الغذائي واإ�شتقرار �شبل املعي�شة يف الأرياف للت�شدي لآثار الأزمة ال�ش�رية )٢٠١٤-٢٠١٨(.

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة ٢٠١٥. البحث الن�عي عن التمكني القت�شادي للمراأة واحلماية الجتماعية. •

٢٠١٦. تط�ير �شال�شل قيمة مراعية لالعتبارات اجلن�شانية. • املتحدة  والزراعة لالأمم  الأغذية  منظمة 

• https:// امل�قع:  على  متاح  الغذائي.  والأمن  اجل�ع  ب�شاأن  العاملية  املتحدة  ال�ليات  مبادرة   - امل�شتقبل  يف  الغذاء 

feedthefuture.gov/print.pdf

العربي. • املجتمع  والعنف يف  اللبنانية  امل�شريات  اأ�شياد   .١99٦ مايكل جيل�شنان 

Gurung، C. ٢٠٠٦. دور املراأة يف �شل�شلة ت�ريد الفاكهة واخل�شراوات يف ماهارا�شرتا وتاميل نادو يف الهند: الفر�ص  •

 ،IQC( التنمية.  يف  املراأة  اإ�شراف  حتت  ال�شعيفة  الفئات  تنظيم  ملهام  وامل��شعة  اجلديدة  والقت�شادية  الجتماعية 

الدولية(. للتنمية  الأمريكية  ال�كالة  العا�شمة:  وا�شنطن 

القيمة. • �شل�شلة  التحليل اجلن�شاين يف تط�ير  لتعميم  دليل عملي  الروابط،  اأق�ى  ٢٠٠٧. حتقيق  الدولية  العمل  منظمة 

املحلية،  • القت�شادية  والتنمية  القيمة  �شل�شلة  تط�ير  بني  اجلمع  القيمة:  �شل�شلة  تط�ير   .٢٠١١ الدولية  العمل  منظمة 

اإحاطة. ورقة 

لبنان( • )عّكار،  القيمة  �شل�شلة  ال�رقّية: حتليل  واخل�شراوات  ٢٠١٥.البطاطا  الدولية  العمل  منظمة 

لبنان:  • يف  الدخل  وت�زيع  والنم�  الفقر   .٢٠٠٨ الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  الفقر  ملكافحة  الدويل  املركز 

.١3 قطرية  درا�شة 

ال�شيا�شات،  • على  واملمار�شات واأثرها  احلالية  املعارف  ا�شتعرا�ص  والزراعية:  اجلن�شانية  القيم  �شال�شل   ٢٠١١  ISA

عمل. ورقة 
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)لبنان(. • ال�طنية  الزراعية  ال�شيا�شة  تقرير   .٢٠٠٥ و�شتافري  مارك� 
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�شر)٢٠٠٤(. املعي�شية لالأ

العدد٤. • والزراعة.  الجتماعي  ٢٠١٢.الن�ع  اله�لندية  التنمية  منظمة 
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باملراأة  • املعني  الرابع  العاملي  بامل�ؤمتر  الحتفال  بعدها:  وما  بيكني   .١99٦ للمراأة،  الإمنائي  املتحدة  الأمم  �شندوق 

ني�ي�رك(. للمراأة،  الإمنائي  املتحدة  الأمم  )�شندوق 

الزراعية. • القيمة  الن�ع الجتماعي يف �شال�شل  ٢٠١٠. دليل لإدماج  الدولية  للتنمية  الأمريكية  ال�كالة 

القيمة،  • �شل�شلة  وتط�ر  الإجتماعي  الن�ع  ب�شاأن  ال�شل�ك  تغيري  نظر  وجهات   ٢٠١١ الدولية  للتنمية  الأمريكية  ال�كالة 

ميداين. تقرير 

الفقراء. ٢٠٠٨. • الأ�ش�اق تعمل ل�شالح  دليل عملي لنهج جعل 
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اأجرى فريق بحث م�ؤّلف من باحثني ميدانّيني وخبري يف التنمية الريفية، بدعم من املّن�شق التنفيذي مل�ؤ�ش�شة مدى وفريقها 

�شمال  عكار،  يف  ال�رقية  واخل�شراوات  البطاطا  قيمة  �شال�شل  يف  املراأة  لتمكني  الفر�ص  »حتديد  املعن�ن  التقييم  الزراعي 

الفريق  يتاألف  عكار.  ال�رقية يف  واخل�شراوات  البطاطا  قيمة  ل�شال�شل  الدولية  العمل  منظمة  متابعة حتليل  اإطار  لبنان« يف 

اأع�شاوؤه بع�شهم بع�شًا من حيث اخلربة واملعرفة. من الذك�ر والإناث لأغرا�ص عملية، وُيكمل 

املحلية  املجتمعات  بني  العالقات  تعزيز  اإىل  تهدف  طائفية  وغري  حُمايدة  لبنانية  حك�مية  غري  منظمة  هي  مدى  م�ؤ�ش�شة 

عكار  مناطق  على  ُيرّكز  اإقليميًا"  "نهجًا  مدى  ط�رت  املا�شية،  ال�شن�ات  خالل  احتياجاتها.  تلبية  اأجل  من  الطبيعية  وبيئتها 

التعليم  اإىل  الزراعة  من  املجالت،  متلف  يف  امل�ؤ�ش�شة  وتعمل  الط�يل.  املدى  على  لبنان  �شمال  يف  وال�شّنيه  والهرمل 

البلديات  مع  وثيق  تعاون  اإطار  قي  تعمل  حملّية  تنمية  هيئة  بالتايل  واأ�شبحت  املراأة،  متكني  على  مت�ا�شل  تركيز  مع 

املحلية. واملجتمعات 

اكت�شبت م�ؤ�ش�شة مدى خربتها ومعرفتها يف منطقة عكار على مدى ١٥ عامًا، واأقامت عالقة ثقة مع املجتمعات املحلية. ويف 

اإطار هذا التقييم، قدمت الّدعم املطل�ب واملعل�مات الأ�شا�شية لفريق البحث لت�شهيل ال��ش�ل و�شمان جناح هذه املبادرة.

الأوروبي  الإحّتاد  املُمّ�ل من  امل�شروع  الزراعية، مبا يف ذلك  املبادرات  العديد من  اتخذت م�ؤ�ش�شة مدى  الأخرية،  الآونة  يف 

ملئتّي مزارع،  املُ�شتدامة  الزراعة  تدريبية عن  قّدم دورات  الذي  لبنان«،  �شمال  العي�ص ل�شغار مزارعي عكّار،  �شبل  »حت�شني 

مدى،  مل�ؤ�ّش�شة  الثالثة  الرتكيز  قطاعات  من  واحدة  الآن  هي  الزراعة  مزارع.  ملئة  بالتنقيط  الّري  ُنظم  عن  اأخرى  ودورات 

البيئة. وحماية  البيئي  التعليم  اأي�شًا  ت�شمل  التي 
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واخل�شراوات  قيمة البطاطا  �شال�شل  يف  املراأة  لتمكني  املُحتملة  تقييم »الفر�ص  مب�جب  عّدة  ون�عية  كمية  اأدوات  تطبيق  مت 

ال�رقّية يف عكار، �شمال لبنان« اإ�شتكماًل لتحليل منظمة العمل الدولية ل�شال�شل قيمة البطاطا واخل�شراوات ال�رقّية يف عكار.

الت��شيات.  وو�شع  الفر�ص  حتديد   )3( التحليل؛   )٢( البيانات؛  جمع   )١( هي:  رئي�شّية  مراحل  ثالث  من  الدرا�شة  تاألفت 

اآرائهم وقيمهم واأفكارهم يف الإعتبار خالل  اإعتمد الفريق خالل التقييم منهجًا ت�شاُركّيًا �شمل املجم�عات املُ�شتهدفة واأخذ 

التقييم. وا�شتند التعليل الكامن وراء املنهجية اإىل نتائج حتليل �شل�شلة القيمة الذي اأجرته منظمة العمل الدولية و�شركاوؤها، 

كما وُنظر يف دور املراأة عرب �شل�شلتّي القيمة اأفقيًا )التعاون، والروابط، والديناميكيات القائمة بني الأفراد واجلماعات على 

متلف  على  واجلماعات  الأفراد  بني  القائمة  والديناميات  والروابط،  )التعاون،  وعم�دًيا  نف�شها(  القيمة  �شل�شلة  م�شت�ى 

الفر�ص. وحتديد  القيمة(  �شل�شلة  م�شت�يات 

جمع البيانات

اآراوؤهم الأ�شا�شيني وا�شتبيانات  مت جمع البيانات الأولية والثان�ية من خالل درا�شة مكتبية، ومقابالت ُنظمت مع امل�شتطلعة 

مرَكزة. جماعية  ومناق�شات 

م��ش�عًا  باإعتباره  للزراعة،  اجلن�شاين  البعد  ح�ل  معل�مات  جمع  اإىل  اإ�شا�شي  ب�شكل  الثان�ية  البيانات  مراجعة  تهدف 

يكت�شب اعرتافًا واأهمّية على نح� متزايد. كما ونظر جمع البيانات الثان�ية يف درا�شات حالة متكني املراأة يف قطاع الزراعة 

ح�ل العامل ويف لبنان على وجه اخل�ش��ص.

اأما جمع البيانات الأولية ف�شّكل حتديًا نظرًا للح�اجز الثقافية والجتماعية القائمة. ومع ذلك، فقد �شاهمت فرق م�ؤ�ّش�شة 

مدى امليدانية ومعارفها، ف�شاًل عن ت�اجدها على املدى الط�يل يف املنطقة، يف ت�شهيل ال��ش�ل اإىل املجتمعات املحلية. وقد 

القيمة. وامل�ؤثرة يف �شال�شل  املتاأثرة من  الأفراد واملجم�عات  لتحديد  الأولية حتلياًل لأ�شحاب امل�شلحة  البيانات  �شبق جمع 

وعالوة على ذلك، مت جمع كّل من البيانات الن�عية والكمية. ُجمعت البيانات الن�عية من خالل التفاعل املبا�شر مع الأفراد 

البيانات  اأما  مرَكزة.  ومناق�شات جماعية  الأ�شا�شيني،  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  مع  مقابـالت نظمت  فردي عن طريق  اأ�شا�ص  على 

الكمية فُجمع معظمها من خالل ال�شتبيانات. كما واإ�شُطلع باملراقبة ط�ال التقييم بهدف اكت�شاب فهم اأف�شل للبيئة املادية 

النمطية. والأفكار  والت�ش�رات  وامل�اقف  الزراعية  واملمار�شات 

رمى جمع البيانات اإىل حتديد:

ت�زيع العمل بالإجابة على »من يق�م مباذا؟«  •

اإدارة الدخل بالإجابة على »من يتحكم مباذا؟«  •

ت�ازن امللكية العقارية بالإجابة على »من ميلك ماذا؟« •

ال��ش�ل اإىل امل�ارد الإنتاجية بالإجابة على »من لديه حق ال��ش�ل اإىل ماذا؟« •

دراسة مكتبية

التالية: الفئات  الثان�ّية من  البيانات  املكتبية على جمع  الّدرا�شة  ا�شتملت 

و/اأو  • الدرا�شات  اجلن�شاين؛  والإن�شاف  املراأة  بتمكني  املتعلقة  ال�ثائق  للزراعة؛  اجلن�شاين  بالبعد  املتعلقة  ال�ثائق 

عن  العامل  اأنحاء  جميع  من  حالة  ودرا�شات  الزراعة؛  يف  املراأة  دور  ح�ل  لبنان  يف  اأجريت  التي  ال�شلة  ذات  امل�شاريع 

القيمة. �شال�شل  يف  م�شاركتها  وتعزيز  الزراعة  يف  املراأة  متكني 

املراأة ومتكينها. • دور  ب�شاأن  تت�شمن عنا�شر  القيمة  دلئل �شال�شل 

القيمة. • �شل�شلة  حتليل  يف  اجلن�شانية  باإدماج  املتعلقة  الأثر  تقييمات/وتقييمات 
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اإلستبيانات

عّد ما جمم�عه ٥9 ا�شتبيانًا يف امليدان. اختريت العّينة بناًء على حتليل اأ�شحاب امل�شلحة بالتعاون مع فريق م�ؤ�ّش�شة مدى 
ُ
اأ

الرّتاكم. ال�شلطات واملجتمعات املحلية وطريقة  الت املحلية مع  ال�شّ الزراعي، وكذلك من خالل 

و�شملت الزيارات امل�شاتل واحلق�ل الزراعية وامل�شاريع الزراعية للبي�ت البال�شتيكية واملزارع واجلمعيات/التعاونيات من اأجل 

احل�ش�ل على عينة متثيلّية. كما وا�شُتهدف العمال الزراعيني العاملني لدى كبار املزارعني ويف امل�شاتل، ف�شاّل عن املزارعني 

العاملني حل�شابهم اخلا�ص والأ�شر الزراعية. وكانت غالبية الأفراد املُ�شتهدفني من اللبنانيني اإذ مُيثّل�ن املجم�عة الأكرب.

مع  ليتالئم  الإ�شتبيان  تعديل  ومت  اأي�شًا.  ال�ّشياق  على  واإمنا  فح�شب،  البحث  م�شائل  على  املُجّمعة  البيانات  ت�شتند  مل 

�شلة  وذات  الثقافية  لالعتبارات  ُمراعية  الناجتة  الأ�شئلة  وكانت  عكار.  يف  املُحّددة  الجتماعية-القت�شادية  الديناميكيات 

املراأة  ا�شُتهدفت  وقد  ال�شتبيانات.  اإجراء  ببيئات  املحلية  اجلن�شانية  العالقات  وا�شرت�شدت  كما  الجتماعية.  عكار  بحقائق 

ب�شكل منف�شل عن الرجل عندما ل�حظ اأن ح�ش�ره ي�ؤثر على اإجاباتها، كما واأجريت معظم املقابالت من قبل ن�شاء بهدف 

والراحة. الثقة  زيادة م�شت�ى 

مت جمع معل�مات اأ�شا�شّية عن و�شع املُ�شاركني يف ال�شتبيان الدمي�غرايف والجتماعي - القت�شادي، يف حني عمدت اأ�شئلة 

من  والن�عية  الكمية  املعل�مات  من  كل  جمع  مت  املتاحة.  الفر�ص  عن  والك�شف  التحدّيات  حتديد  اإىل  وحتديًدا  تركيًزا  اأكرث 

املفت�حة.  والأ�شئلة  الأ�شئلة متعددة اخلريات  خالل الختيار بني 

اإىل حتديد ما يلي: الإ�شتبيان ب�شكل رئي�شي  يرمي 

اأ�شا�ص ي�مي. • والن�شاء على  الرجال  يفعله  ما 

القيم. • بناًء على نظم  ال�قت،  اإ�شتخدام  اجلن�شانية يف 

واآثارها. • بالأن�شطة  وال�عي  املعرفة  وم�شت�ى  الف�ائد 

ُيتاح له ال��ش�ل اإىل امل�ارد واخلدمات، ومن يتحّكم يف هذه الأ�ش�ل، ومن يّتخذ القرارات املتعلقة با�شتخدامها. • من 

وغريها(. • والقت�شادية  )الدمي�غرافية  التحكم  واأمناط  والنفاذ  الن�شاط  ُت�شكل  التي  الهيكلية  الع�امل 

املتاحة. • والفر�ص  الع�ائق 

اجلن�شاين. • والإن�شاف  للتمكني  امل�شتهدفة  املجم�عة  فهم 

المقابالت مع المستطلعة آراؤهم األساسيين

جريت خم�ص مقابالت مع املُ�شتطلعة اآراوؤهم الأ�شا�شيني يف اإطار هذا التقييم �شّكلت اأ�شا�شًا جلمع البيانات وقدمت معل�مات 
ُ
اأ

و�شبه  امل�شاركني(  بني  ن�ق�شت  التي  امل�ا�شيع  واأختلفت  م�شارك؛  كّل  على  املطروحة  الأ�شئلة  )اإختلفت  معيارية  وغري  ر�شمّية 

منّظمة )تتيح جمم�عة وا�شعة من املعل�مات الن�عية والكمية للمجيبني واملحاورين املرونة ملتابعة امل�ا�شيع ذات الهتمام(.

ولكنها  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  على  بناًء  تكييفها  ومت  املعل�مات،  من  ممكن  قدر  اأكرب  على  للح�ش�ل  مفت�حة  الأ�شئلة  وكانت 

املُحتملة.  والفر�ص  وم�شاركتها  بها  العرتاف  تع�ق  التي  والقي�د  والتحديات  الزراعة  يف  املراأة  دور  على  الغالب  يف  رّكزت 

من  بقائمة  م��ّشعة  م�شارك  لكّل  ا�شئلة  خم�ص  على  املطروحة  الأ�شا�شية  الأ�شئلة  عدد  اإقت�شر  اإذ  حمّددة،  الأ�شئلة  وكانت 

الأ�شئلة الثان�ية. وكانت الأ�شئلة الأوىل واقعّية ل�شمان ال�شتجابة وتهيئة مناخ من الثقة. وجاءت الأ�شئلة التي تطلبت الآراء 

والأحكام يف املرتبة الثانية بعد اإر�شاء الثقة. واأخريًا، مت جتنب الأ�شئلة التي ميكن الإجابة عليها بنعم اأو ل، اإذ تطلبت معان 

�شاملة. وتف�شريات  اأعمق 

الّتحليل القادم. اأجل تي�شري  يف نهاية كل مقابلة، مت ملء ورقة ملخ�ص للمقابلة من 
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المناقشات الجماعية المركزة

ُنظمت مناق�شتني جماعيتني مرّكزتني يف ١٨ و٢٥ �شباط/فرباير ٢٠١٧ مب�شاركة خم�شة وخم�شة ع�شر م�شارًكا على الت�ايل. 

اخلربات  على  ال�ش�ء  واإلقاء  وال��شفية  الن�عية  البيانات  جلمع  وكف�ؤة  فعالة  و�شائل  املركزة  اجلماعية  املناق�شات  ت�شكل  قد 

ُيتاح للفريق خاللها متابعة امل�شاركني والإحاطة  التي ل تظهر من خالل ال�شتبيان. على �شبيل املثال،  والعالقات واملفاهيم 

العالقات بني اجلن�شني.  لت�شكيل  تعترب جميعها حا�شمة  والتي  املتعلقة باجلن�شانية،  النمطية  والق�الب  وامل�اقف  بالقيم  علمًا 

ل ميكن مالحظة هذه الأن�اع من الت�ش�رات وامل�اقف اإل من خالل هذه الأداة الن�عية. ت�ىّل فريق البحث تي�شري املحادثات، 

ومتابعة احل�ار. وتدوين املالحظات، 

اأ�شا�شّيني هما: بتمرينني  الإ�شطالع  ومت 

ال�شلة؛  • ذات  القيمة  �شال�شل  يف  املراأة  باأدوار  تتعلق  م�شكلة  حتديد   )١( امل�شاركني  من  ُطلب  امل�شاكل:  �شجرة  حتليل 

)٢( اإدراج الأ�شباب اجلذرية للم�شكلة؛ واأخريًا )3( حتديد اآثار امل�شكلة وتاأثرياتها. هذا التمرين مرئي للغاية وُي�شّهل 

�شابقًا. جمه�لة  كانت  رمبا  واآثار  اأ�شباب  عن  يك�شف  وقد  النقا�ص، 

حتليل نقاط الق�ة وال�شعف والفر�ص واملخاطر: ُطلب من امل�شاركني التفكري يف نقاط الق�ة وال�شعف والفر�ص واملخاطر  •

املرتبطة باأدوار املراأة يف �شال�شل القيمة ذات ال�شلة.

بهدف   )٢٠١٥ والزراعة  الأغذية  )منظمة  املعل�مات  لإ�شتخال�ص  جل�شة  الفريق  عقد  املركزة،  اجلماعية  املناق�شة  عقب 

الجتاهات. واملعل�مات، وحتديد  الأخبار  ومراجعة  الرئي�شية،  الإ�شتنتاجات  على  ال�ش�ء  ت�شليط 

 التحليل 

الأولية  البيانات  نتائج جمع  البحث يف  ومّت  والتحقق فيها.  املُجّمعـة وت�شنيفها،  البيانـات  البيانات على تنظيم  اإ�شتمل حتليل 

من  الب�شرّية  الأدوات  تط�ير  ومت  وال�شتثناءات  الجتاهات  على  ال�ش�ء  واألقي  ال�شتبيانات.  وحتليل  البيانات  اإدخال  عقب 

التي مت جمعها من خالل مناق�شات جمم�عة  بالبيانات  واإثرائها  للتاأكيد عليها، كما ومت دعمها  اأك�شيل  خالل مايكرو�ش�فت 

الأ�شا�شــيني. اآراوؤهم  امل�شتطلعة  مع  واملقابــالت  الرتكيز 

ف�شاًل  النتائج،  �شّحة  من  والّتحقق  املرجعّية  الإحالة  التقييم  مراحل  جميع  يف  املُ�شتخدمة  الأدوات  متلف  اأتاحت  وقد 

التي  والت�ش�رات  والبيانات  ال�شتبيان  نتائج  �شحة  تدقيق  مت  ال�شياق،  هذا  يف  والأمناط.  اإليها  ل  املت��شّ النتائج  تاأكيد  عن 

اأي�شًا  اآراوؤهم الأ�شا�شيني. وعالوة على ذلك، مت الّنظر  ل�حظت خالل مناق�شات جمم�عة الرتكيز واملقابالت مع امل�شتطلعة 

الفريق.  يف مالحظات 

اإىل: البيانات  يرمي حتليل 

املراأة؛ • واملزايا امل�شطدمة من م�شاركة  القيمة  اإمتداد �شال�شل  وامل�ش�ؤوليات اجلن�شانية على  الأدوار  حتديد 

املتاحة؛ • والفر�ص  امل�ارد  اإىل  الن�شاء  اإمكانية و�ش�ل  تعيق  القي�د اجلن�شانية وكيف  حتديد 

القي�د اجلن�شانية؛  • الآثار املرتتبة على  النظر يف 

للن�شاء. • املتاحة  الفر�ص  القي�د اجلن�شانية وجمالت  التغلب على  اإىل  املداخل  حتديد 

جمم�عة  مناق�شات  ونتائج  ال�شتبيانات  اإىل  واإ�شتنادًا  الّرئي�شينّي،  الُبعدين  يف  النظر  خالل  من  جن�شاين  حتليل  اإجراء  مت 

اتخاذ  امل�ارد والأ�ش�ل واخلدمات و�شلطات  ال��ش�ل اإىل  للعمل و)٢(  التق�شيم اجلن�شاين  الأحيان: )١(  الرتكيز يف معظم 

القرارات وفقا لختالفات اجلن�شانية. كما ومت التطرق اإىل رفاه املراأة وقدرتها على اتخاذ اخليارات والقرارات، واإن كان 

التحليل معل�مات ج�هرية  القي�د والفر�ص املطروحة. ورغم تقدمي هذا  اأ�شا�شية عن  اأنها ت�فر معل�مات  اأقل، حيث  بدرجة 

مت  وبالتايل،  الدويل.  امل�شت�ى  على  اأجريت  التي  والدرا�شات  بالبح�ث  ا  اأي�شً مدع�ًما  كان  فقد  والفر�ص،  التحديات  عن 
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ا�شتخدام البيانات الثان�ية التي مت جمعها من خالل الدرا�شة املكتبية لتحليل اإ�شايف للنتائج، ثم انتقل اإىل اخلط�ة التالية، 

الت��شيات. تط�ير  تتمثل يف  والتي 

 تحديد الفرص المتاحة ووضع التوصيات 

حّدد الفريق الُفر�ص املتاحة من خالل جل�شتني لتبادل الأفكار. مت الّنظر يف متلف الآراء والأفكار التي عرّب عنها اأ�شحاب 

ا�شتخدمت  ذلك،  عن  ف�شاًل  اجلن�شانية.  لالإعتبارات  ومراعاتها  وفعالّيتها  وكفائتها  واأثرها  جدواها  من  والّتحقق  امل�شلحة 

املُ�شتهدفة  املجم�عات  مع  وتكييفها  اإ�شافية  فر�ص  لتحديد  املكتبية  الدرا�شة  خالل  من  جمعها  مت  التي  احلالة  درا�شات 

امل�شتهدفة  املجم�عة  ت�ش�رات  اإىل  ت�شتند  فر�ص  حتديد  التمرين  هذا  و�شمل  والثقايف.  والجتماعي  القت�شادي  وال�اقع 

واملناق�شات  الأ�شا�شيني  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  املقابالت مع  ونتائج  امل�شتعر�شة  احلالة  ودرا�شات  الفريق  ومالحظات  واآرائها 

املركزة. اجلماعية 

والأبحاث  لدرا�شات احلالة  وفقًا  الت��شيات،  ُو�شعت جمم�عة من  التي مت حتديدها،  والفر�ص  التحليل  نتائج  اإىل  وا�شتنادًا 

اأ�شا�شي على كيفية زيادة  التي مت جمعها. وترتكز ب�شكٍل  الأولية  البيانات  التي متت مراجعتها، ف�شاًل عن  ال�طنية والدولية 

يف  الت��شيات  هذه  وُو�شعت  القيمة.  �شال�شل  عرب  بها  والعرتاف  القرارات  �شنع  على  وقدراتها  وم�شاركتها  املراأة  مكانة 

�ش�ء احلقائق الثقافية والجتماعية، ف�شاًل عن العديد من القي�د الجتماعية والقت�شادية يف املنطقة. واأخريًا، تم تقدمي 

كما  عكار  يف  ال�رقية  واخل�شراوات  البطاطا  قطاعات  يف  للقيمة  امل�شيفة  الأن�شطة  �شل�شلة  تط�ير  اإىل  بالنظر  التو�شيات 

حّددتها منظمة العمل الدولية.

ا�شُتخدمت درا�شات احلالة وق�ش�ص النجاح وفكرة تط�ير ال�شل�شلة ومتكينها كاأ�شا�ص لهذه الت��شيات. وُت�شري عملية الّتط�ير 

يف  منتجاتها«،  من  اأف�شل  مالية  ع�ائد  على  للح�ش�ل  ال�شل�شلة  يف  الفاعلة  اجلهات  تدخلها  اأن  ميكن  التي  »التح�شينات  اإىل 

والعمليات  الدخل  على  �شيطرتهم  من  ا  اأي�شً ويزيدوا  ملنتجاتهم،  قيمة  امل�شارك�ن  »ي�شيف  عندما  ال�شل�شلة  متكني  يتم  حني 

اإيد ٢٠١٤(.« القيمة )اأك�شن  اإن�شاء  التي ينط�ي عليها 



الملحق ٤: نموذج اإلستبيان
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املُحاور:  اإ�شم 

املقابلة:  تاريخ 

املكان: 

املقابلة:  رقم 

أوال: تعريف المستطلع رأيه

1� ال�شم )اختياري(: .

2� العمر: .

3� اجلن�شية: .

٤� مكان الإقامة: .

5� اجلن�ص: .

6� احلالة الزوجية: .

٧� امل�شت�ى التعليمي: .

8� عدد الأ�شر املعي�شية التي ُيعيلها/ُتعيلها: .

٩� عدد الطفال: .

10� عدد الأطفال امللتحقني باملدر�شة: .

11� الإعاقة )اإن وجدت(: .

ثانيًا: أسئلة عامة

1� كم �شنة م�شت على عملك يف القطاع الزراعي؟.

 

 

2� ما ه� عدد اأفراد اأ�شرتك املُ�شاركني يف الأن�شطة الزراعية )بح�شب العمر والعالقة واجلن�ص(؟.

 

 

3� هل يتلقى اأحد اأع�شاء اأ�شرتك امل�شاركني يف الزراعة اأج�رهم ب�شكل غري مبا�شر؟ اإذا كانت الإجابة نعم، من وملاذا؟.
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ثالثًا: العمل وإستخدام الوقت 

1� هل تعمل يف قطاعات البطاطا اأو اخل�شراوات ال�رقية؟ اأو كالهما؟ .

2� ما هي الأن�شطة التي ت�شطلع بها على م�شت�ى املزارع؟ )البذر، اإزالة الأع�شاب ال�شارة، احل�شاد، اإلخ.(.

 

3� ما ه� عدد �شاعات عملك يف الي�م؟.

اأقل من ٥ �شاعات •

بني ٥ و١٠ �شاعات •

اأكرث من ١٠ �شاعات •

٤� هل ُي�شرف اأي اأحد على عملك على م�شت�ى املزارع؟ )نعم/ل(اإذا كانت الإجابة نعم، من؟.

 

 

5�  هل ُت�شارك يف اأن�شطة اأخرى على اأ�شا�ص ي�مي؟ )نعم/ل(. .

اإذا كانت الإجابة نعم، ُيرجى الإي�شاح

حملّية •

فيهيّة • تر

واإقت�شادية • اإجتماعية   

عامة • خدمات 

غري ذلك )ُيرجى التحديد(  •

6� هل تت�ا�شل مع اأ�شحاب امل�شلحة يف هذا القطاع؟.

مقّدم� م�اد الإنتاج )نعم/ل(  •

)نعم/ل(  • ال��شطاء/الّتجار 

)نعم/ل(  • امل�شتهلك�ن 

)نعم/ل(  • التعاونيات/اجلمعّيات  ممّثل� 

غري ذلك )ُيرجى التحديد(  •

٧� هل اأنت ع�ش� يف اأي �شبكة عمل؟ )نعم/ل(.

تعاونّية •

جمعّية •

ر�شمّية • جمم�عة غري 

غري ذلك )ُيرجى التحديد(  •
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8� هل ت�شعر اأنك متلك معارف ومهارات قابلة لالإ�شتك�شاف ول يتم تطبيقها يف عملك الي�مي؟ الّرجاء التحديد..

 

 

٩� كيف ميكن حت�شني عملك الي�مي؟ )اإدارة ال�قت، الكفاءة، التاأثري، اإلخ(؟ الّرجاء التحديد..

 

 

10� هل هناك حاليًا اأي فر�شة يتعّذر و�ش�لك اإليها ومن �شاأنها حت�شني عملك؟ اإذا كانت الإجابة نعم، ما هي؟.

 

 

ثالثًا: الدخل والنفقات

1� ما ه� دخلك الي�مي/ال�ّشهري من الّزراعة؟ .

2� هل تعمل حل�شابك اخلا�ص اأو براتب/اأجر؟.

اخلا�ص • اأعمل حل�شابي 

براتب/اأجر • اأعمل 

3� اإذا كنت تعمل مقابل اأجر، فما هي طريقة دفعه؟.

نقدًا •

الزراعية • باملنتجات  اأجر 

اإقامة • مقابل مكان 

غري ذلك )ُيرجى التحديد(  •

٤� اإذا عر�ص عليك عمل على نف�ص املُعدل الي�مي، فهل تقبل؟ )نعم/ل(.

5� هل زاد راتبك/دخلك مع اخلربة على مّر ال�شنني؟ )نعم/ل( اإذا كانت الإجابة نعم، على اأي اأ�شا�ص وكيف؟.

 

 

6� اإذا كنت تعمل حل�شابك اخلا�ص، فما ه� مت��شط دخلك ال�شهري؟ .
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٧�  هل الزراعة م�شدر دخلك الّرئي�شي؟ )نعم/ل( .

اإذا كانت الإجابة نعم، فما هي ح�شة هذا الدخل؟

اأقل من ٥٠٪ •

بني ٥٠-٧٥٪ •

اأكرث من ٧٥٪ •

• ٪١٠٠

اإذا مل تكن كافية؟ اإذا كانت الإجابة نعم، فكيف ُتغطي الباقي 

القرو�ص  •

الأ�شرة • اأفراد 

اخلارجية/املع�نة • امل�شاعدة 

غري ذلك )ُيرجى التحديد( •

8� هل تتلقى اأي دعم مايل حك�مي اأو غري حك�مي؟ )نعم/ل( اإذا كانت الإجابة نعم، فعلى اأي اأ�شا�ص؟ وكم ت�شاهم يف .

النفقات ال�ّشهرية )كن�شبة مئ�ية(؟

 

 

٩� من ه� �شانع القرار فيما يتعلق بالنفقات وامل�شائل املالية الأخرى يف منزلك؟.

اأفراد�

الأ�سرة

اأحد�اأنا

الّزوجني

غريهم،�الإخوةالأمالوالد

الّرجاء�

التحديد

الغذاء

املدر�شة

العمل ذي 

ل�شلة ا

ل�شحة ا

املالب�ص

الغذاء

اخلدمات 

املنزلية

مل�شكن ا

غريها

التعليقات 

الإقت�شاء عند 
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10� هل ُتدير دخلك اخلا�ّص؟ )نعم/ل( اإذا كات الإجابة ل، فمن ُيديره؟.

رابعًا: الوصول إلى الموارد اإلنتاجية والّتحكم بها 

1� اإىل اأي فئة تنتمي؟.

عمل  • �شاحب 

فاّلح  •

جر • م�شتاأ

عامل •

غري ذلك )ُيرجى التحديد(  •

2� هل ميكنك اإمتالك اأر�ص اأو وراثتها؟ )نعم/ل( .

3� هل ميكنك اإتخاذ قرار ببيع الأر�ص بنف�شك؟ )نعم/ل( .

٤� هل ُتقرر بنف�شك كيفية اإ�شتخدام الأر�ص، اإن وجدت؟ )نعم/ل( .

5� هل ي�شهل و�ش�لك اإىل م�شادر الّري وجمع املياه؟ )نعم/ل( .

6� هل ُيتاح لك ال��ش�ل اإىل املدخالت الزراعية؟ )نعم/ل( .

٧� هل ُيتاح لك ال��ش�ل اإىل الأدوات والآلت واملعدات؟ )نعم/ل( .

8� هل ُيتاح لك ال��ش�ل اإىل التقنيات الزراعية؟ )نعم/ل( .

٩� هل ُيتاح لك ال��ش�ل اإىل امل�ارد املالية؟ .

10� هل ت�شعر اأنه باإمكانك ال��ش�ل اإىل املعل�مات ح�ل املمار�شات/التقنيات الزراعية؟ )نعم/ل( .

11� هل ميكنك القيادة؟ )نعم/ل( .

12� هل لديك هاتف )نعم/ل( اإذا كانت الإجابة نعم، فلماذا ت�شتخدمه ب�شكل اأ�شا�شي؟ .

13� هل تت�ّفر لك خدمات الإنرتنت؟ )نعم/ل( .

1٤� هل اأنت را�ص عن املهارات واملعارف الّزراعية التي متتلكها؟ )نعم/ل( .

15� هل تعتقد اأن املهارات واملعارف التي متتلكها كافية وُت�شتخدم بكفاءة؟ )نعم/ل( .

16� هل �شبق اأن تلقّيت اأي تدريب/بناء قدرات على املمار�شات /التقنيات الزراعية ذات ال�شلة بعملك؟ )نعم/ل( اإذا كانت .

الإجابة نعم، فمن قبل من؟ اإذا كانت الإجابة ل، فما ن�ع التدريب/بناء القدرات الذي ترغب يف امل�شاركة فيه؟
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خامسًا: التصنيع والتجارة

1� هل لديك خربة يف التجارة؟ )نعم/ل(.

البطاطا •

ال�رقية  • اخل�شراوات 

اليدوية • احلرف 

امل�شنعة • الأطعمة 

غريها  •

2� هل �شبق لك ت�ش�يق منتجاتك اخلا�شة؟ )نعم/ل(.

اإىل اجلملة • مبا�شرة 

التجزئة • اإىل  مبا�شرة 

والتجزئة • كّل من اجلملة 

غري ذلك )ُيرجى التحديد(  •

3� هل اأنت على دراية ب�ش�ق اجلملة؟ )نعم/ل( .

٤� هل لديك مكان للّتخزين اأو ت�شتخدم من�شاأة تخزين؟ )نعم/ل( .

5� هل تعتقد اأن هناك خيارات اأخرى لزيادة ايرادات املنتجات؟.

الأخرى • الت�ش�يق  قن�ات 

املحلية • لل�ش�ق  وفقا  التغليف 

لت�شنيع • ا

غري ذلك )ُيرجى التحديد(  •

سادسًا: البدء بعمل تجاري جديد

1� هل اأنت ُمتحّم�ص للم�شاركة يف الزراعة اأو الت�شنيع كعمل �شخ�شي؟ )نعم/ل(.

2� ما هي التحديات التي منعتك من البدء بعمل جتاري جديد �شابقًا؟.

الأر�ص • احل�ش�ل على 

ت�ّفر راأ�ص املال •

الجتماعية • احلالة 

املحلية  • الإلتزامات 

التحديد( • )ُيرجى  التمييز 

غري ذلك )ُيرجى التحديد(  •

3� ما هي التحديات التي تعتقد اأنك �شت�اجهها يف عملك اخلا�ص؟.

 

٤� هل اأنت على ا�شتعداد مل�اجهة هذه التحديات واملخاطر؟ )نعم/ل( .
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سابعا: الرفاه، احترام الذات، الكرامة

1� ما هي الع�ائق والّتحديات التي ت�اجهها والتي ت�ؤثر عليك على امل�شت�ى املهني؟.

املُ�شّنني( • املنزلية/رعاية  وال�شغ�ط/الأطفال/امل�ش�ؤوليات  الأ�شرة  )ق�شايا  داخلية 

 

والعمل  • الط�يلة  العمل  الأج�ر/�شاعات  اجلن�شاين/انخفا�ص  الجتماعية/العن�شرية/التمييز  )ال�شغ�ط  خارجية 

ال�شاق( البدين 

 

باملهنة( • الهتمام  واملعرفة/التقاليد/املعتقدات/قلة  املهارات  )نق�ص  �شخ�شية 

 

2� اأتظن باأنك ُتعامل ب�شكٍل متلف ب�شبب جن�شك من حيث: .

العمل )نعم/ل(  • عبء 

اأن�اع املهام )نعم/ل(  •

)نعم/ل(  • العمل  �شاعات 

الأج�ر )نعم/ل(  •

3� هل اأنت را�ٍص على امل�شت�ى املهني؟ )جًدا/اىل حّد ما/اإطالقًا(.

 

٤� ما هي املخاطر وال�شدمات الرئي�شية التي ت�اجهها؟.

 

هل ت�ؤثر على جميع الأ�شر على قدم امل�شاواة؟ )نعم/ل(  •

والن�شاء ب�شكل متلف؟ )نعم/ل(  • الرجال  ت�ؤثر على  هل 

ثامنًا: التمكين واإلنصاف الجنساني 

1� هل اأنت على دراية مبفه�م الإن�شاف اجلن�شاين؟ )نعم/ل( .

2� اأتظن باأن هناك اإن�شاف جن�شاين يف جمتمعك؟ )نعم/ل( .

3� اأتظن باأن الإن�شاف اجلن�شاين ُمهّم؟ )نعم/ل( .

٤� اأتظن باأن الن�شاء والرجال لديهم اأدوار متلفة يف القطاع الزراعي؟ )نعم/ل( .

5� اأتظن باأن الأفراد يتعّر�ش�ن للتمييز على اأ�شا�ص جن�شهم يف القطاع الزراعي؟ )نعم/ل( .

6� اأتظن باأن هناك بع�ص الأن�شطة الزراعية التي ل ينبغي للمراأة امل�شاركة فيها؟ )نعم/ل( .

٧� هل هناك اأن�شطة زراعية يجب اأن ت�شارك فيها املراأة اأكرث؟ )نعم/ل( .

8� هل تعترب م�شاهمة املراأة يف الزراعة قّيمة؟ )نعم/ل( .
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٩� اأتظن اأن م�شاهمة املراأة يف الزراعة ُمعرتف بها ووا�شحة اإىل حّد ما؟ )نعم/ل( .

10� اأتظن اأنه من املنا�شب للمراأة اأن تك�شب وتدير مال الأ�شرة؟ )نعم/ل( .

11� اأتظن باأن املراأة تتقا�شى اأج�رًا منخف�شة يف الزراعة؟ )نعم/ل( .

12� اأتظن اأنه من املنا�شب اأن ت�شارك املراأة يف التدريبات؟ )نعم/ل( .

13� اأتظن اأنه من املنا�شب اأن تتخذ املراأة قرارات اقت�شادية داخل الأ�شرة )مثل بيع املحا�شيل اأو امل�ا�شي اأو الأرا�شي اأو .

اأدوات ال�شراء اأو طلب قر�ص(؟ )نعم/ل( 

1٤� اأتظن اأنه من املنا�شب للمراأة اأن تعمل خارج املنزل؟ )نعم/ل( .

15� ما هي احل�اجز الرئي�شية التي حت�ل دون م�شاركة املراأة يف الأن�شطة الزراعية؟.

 

 

16� ما هي التدابري التي ميكن اتخاذها لتمكني املراأة يف الأن�شطة الزراعية؟.

 

 



الملحق 5: دراسات الحالة
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بني  الن�شاف  وتعزيز  الزراعيات   / العامالت  الن�شاء  لتمكني  املبذولة  العاملية  اجله�د  التالية  احلالة  درا�شات  تعُك�ص 

الزراعية. القيمة  �شال�شل  اجلن�شني عرب 

كينيا: تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مشروع تمكين المزارعين من أصحاب البساتين الصغيرة: مت 
املحا�شيل  تنمية  وهيئة  الزراعة،  وزارة  خالل  من  الب�شتانّيني«  �شغار  متكني  »م�شروع  بعن�ان  التقني  للتعاون  م�شروع  تنفيذ 

الب�شتانية وال�كالة اليابانية للتعاون الّدويل يف الفرتة ما بني ٢٠٠٦ و٢٠٠9 يف كينيا. و�شعى امل�شروع اإىل متكني املزارعات من 

خالل العمل على جمم�عات قائمة من املزارعني. ورغم جناح بع�ص هذه املجم�عات، فكان للبع�ص الآخر اأهدافًا حمدودة 

لة جن�شانيًا، خّل�ص م�شروع  اإمكانياتهم ال�ش�قية. وعقب درا�شة ُمف�شّ اأعاق  وارتكزوا اإىل حّد كبري على الإنتاج فح�شب، مّما 

متكني �شغار الب�شتانّيني اإىل اأن املراأة ا�شطلعت بنح� ٨٠ يف املائة من العمل على املحا�شيل الغذائية و٥٠-٦٠ يف املائة من 

الع�امل الإنتاجية. ومّت بالتايل التخطيط لن�شاطاٍت عدة  باإن�شاف من هذه  الّتجارية، دون الإ�شتفادة  العمل على املحا�شيل 

لإدماج تعميم مراعاة املنظ�ر اجلن�شاين يف جميع مراحل امل�شروع، مبا يف ذلك:

مع • والكمية  الن�عية  التمكني  ج�انب  تعك�ص  بحيث  واملجم�عات  اجلن�ص  بن�ع  ة  اخلا�شّ التمكني  م�ؤ�شرات   حتديد 

املُ�شّنفة. البيانات 

القيمة. • �شل�شلة  كاّفة مراحل  الآخرين يف  امل�شلحة  باأ�شحاب  املزارعات  ربط 

امل�ش�حات  • ذلك  يف  مبا  التقنية،  امل��ش�عات  من  جمم�عة  وُتغّطي  والرجال  الن�شاء  من  كّل  ت�شتهدف  تدريبية  دورات 

»وحدة  ب��شفها  الأ�شرة  على  اجلن�شاين  ال�عي  اجلن�شانية.رّكز  الت�عية  اإطار  يف  جميعها  املحا�شيل،  واختيار  ال�ش�قية 

وامل�ش�ؤوليات. الأدوار  والن�شاء  الرجال  فيها  يتقا�شم  م�شرتكة«  اإدارية 

املطل�بة • املهارات  بناء  وبهدف  الإر�شادية،  اخلدمات  خالل  من  الت�شنيع  واإجراءات  تقنيات  من  العديد   عر�ص 

باملنتجات. للنه��ص 

والن�شاء  الرجال  من  كّل  ن�شب  وقد  اجلن�شني.  بني  ت�ازنًا  اأكرث  العمل  عبء  واأ�شبح  الدخل  ت�شاعف  الأن�شطة،  لهذه  ونتيجة 

الت�عية اجلن�شانية. دورات  اإىل  رئي�شي  ب�شكل  التح�شينات  هذه 

اإىل امل�قع التايل: الب�شتانّيني ميكن الرج�ع  وملزيد من املعل�مات ح�ل م�شروع متكني �شغار 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/agricultural/shep.html

مبادرات منظمة التنمية الهولندية

يف  ب�كيدية  مقاطعة  يف  املزارعني  �شغار  لدخل  الّرئي�شي  امل�شدر  ال�شم�ص  دوار  اإنتاج  يعترب  أوغندا:  في  دوارالشمس 
ومعاجلة  بها  الإر�شاد اخلا�شة  ت�شميم خدمات  لإعادة  للمزارعني  تعاونية حملية  اله�لندية  التنمية  اأوغندا. دعمت منظمة 

�شمان  يف  اأ�شا�شيًا  عن�شرًا  امراأة  التعاونية  اجلمعية  رئي�ص  ك�ن  واعُترب  واملزارعات.  املزارعني  واأدوار  امل�شاهمات  متلف 

مراكز  يف  الالمركزية  تطبيق  ذلك  يف  مبا  الإر�شادية،  اخلدمات  على  عّدة  تعديالت  دخلت 
ُ
واأ اجلن�شانية.  القي�د  مراعاة 

التدريب ونقلها اإىل املجتمعات املحلّية من اأجل ت�شجيع الن�شاء على احل�ش�ر. ومتكنت هذه املنظمة، من خالل بناء قدرات 

الأن�شطة  يف  الإناث  �شف�ف  يف  املائة  يف   ٦٠ بلغت  م�شاركة  ن�شبة  حتقيق  طريق  عن  املت�ا�شل  لالإزدهار  وال�شعي  الن�شاء 

الآخرين. للمزارعني  لي�شبحن قدوة  الن�شاء  الإر�شادية، من متكني 

زبدة.  اإىل  وحت�يلها  الكريتة  ثمار  جمع  يف  هامًا  دورًا  فا�ش�  ب�ركينا  يف  املراأة  ت�ؤّدي  فاسو:  بوركينا  في  الكريتة  ثمار 
كلفة  اإرتفاع  �شّكل  فقد  ذلك،  ومع  للت�شنيع.  مكان  ت�فري  اأجل  من  جماعية  اإنتاج/ت�شنيع  مراكز  �شتة  نن�ما  اإحتاد  واأن�شاأ 

الطلب و�شمان اجل�دة على نح� مت�ا�شل. ويف عام  تلبية  تع�ق  امل�ث�قة قي�دًا رئي�شية  والل�ازم غري  ال�شيئة  والإدارة  الإنتاج 

�شبه  وحدة معاجلة  اإن�شاء  اأن  اإىل  اله�لندية خّل�ص  التنمية  بدعم من منظمة  ا�شرتاتيجًيا  تقييًما  نن�ما  اإحّتاد  اأطلق   ،٢٠٠9

اإن�شاء م�شنع مل�شاعفة طاقة الإنتاج  اأجردي�ص، مت  �شناعية ه� من�ذج الأعمال الأكرث كفاءًة واإنتاجيًة. وبتم�يٍل من م�ؤ�ش�شة 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/agricultural/shep.html
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امل�ؤ�ش�شة. واأتاح الفر�شة لها لت�شبح م�شاهمة يف  التكاليف. وقد ح�ّشن ذلك من دخل املراأة،  وخف�ص 

التايل: اإىل امل�قع  اله�لندية ميكن الرج�ع  التنمية  وملزيد من املعل�مات ح�ل منظمة 

/http://www.snv.org

البطاطا يف تايالند ب�شكل كبري  البيوت في سوق رقائق البطاطا في تايالند: ازداد الطلب على  رّبات  مجموعة 
يتم  اأو  ماركت،  ال�ش�بر  وحمالت  واملطاعم  بالفنادق  اأ�شا�ًشا  البطاطا  تزويد  يتم  وال�ّشياحة.  البطاطا  رقائق  �شعبّية  ب�شبب 

حت�يلها اإىل رقائق بطاطا، وه� ن�شاط ت��ّشع خالل ال�شن�ات الع�شر املا�شية نظرًا للطلب املُطرد. يتّم ت�شنيع جميع البطاطا 

امل�شت�ى،  مت��شطة/عالية  اأ�ش�اق  على  ت�زيعها  يتم  ثم  كبريتني،  �شركتني  قبل  من  بطاطا  رقائق  اإىل  املقب�لة  اجل�دة  ذات 

مّما ُي�شّكل حتديًا كبريًا لدور �شغار املزارعني يف �شل�شلة الت�ريد هذه. ومع ذلك، متّكنت جمم�عة �شغرية من رّبات البي�ت 

البطاطا  من  بديل  دخل  ت�ليد  وبالتايل،  اإنتاجها،  يف  للُم�شاركة  طريقة  اإيجاد  من  ماي  �شيانغ  يف  �شاي  �شان  مقاطعة  يف 

مُتّثل  وت�شنيعها.  البطاطا  اإنتاج  يف  املراأة  دور  اإبراز  يف  املبادرة  هذه  �شاهمت  فيها.  املرغ�ب  للمعايري/غري  امل�شت�فية  غري 

املجم�عة الآن، بدعم من احلك�مة، من�ذًجا لالأعمال التجارية للم�ؤ�ش�شات املُجتمعية مع اإدارة اأعمال ق�ية وتط�ير منتجات.

وملزيد من املعل�مات ح�ل هذه املبادرة، ميكن الرج�ع اإىل امل�قع التايل:

pdf.http://pubs.iied.org/pdfs/G03266

وبعد  ذلك،  ومع  والإناث.  الذك�ر  املنتجني  من  كّل  املبادرة  هذه  ت�شتهدف  لللبن:  إفريقيا  شرق  تكنوسيرف  مبادرة 
و�شملت:  م�شاركتها،  ل�شمان  عدة  جه�دًا  الفريق  بذل  التدريب/الإر�شاد،  خدمات  يف  املراأة  م�شاركة  اإنخفا�ص  مالحظة 

التاأكيد على اأهمية ح�ش�رها على م�شت�ى املجتمع من خالل �شانعات القرارات والقادة؛ وزيارات منزلية يق�م بها املدرّب�ن 

رعاية  ت�فري  خالل  من  للمراأة  راحة  اأكرث  التمارين  وجعل  باحل�ش�ر؛  لزوجاتهم  ال�شماح  على  الّرجال  لت�شجيع  اأنف�شهم 

جمم�عات  يف  والعمل  الّرجال  عن  منف�شل  ب�شكل  باجلل��ص  لها  وال�شماح  منا�شبة،  اأوقات  يف  م�اعيدها  وحتديد  لالأطفال 

اأماكن  التدريبات يف  تنظيم  اإىل  التدريب  تكييف م�اد  ب�شيطة و�شغرية، من  تعديالت  الفريق  واأجرى  ن�شائّية فقط.  �شغرية 

اآمنة ن�شبيًا وقريبة من الن�شاء، وزادت معدلت م�شاركتهّن من ٦ يف املائة اإىل ٤٢ يف املائة بنهاية املبادرة.

التايل: اإىل امل�قع  وملزيد من املعل�مات ح�ل تكن��شريف،ميكن الّرج�ع 

/http://www.technoserve.org

ال�شغرية يف  املزارع  ح�لها  وتتمح�ر  كينيا،  الأ�شا�شي يف  الغذائي  املح�ش�ل  الّذرة  ُتعترب   :2 الذرة  لتنمية  كينيا  برنامج 
لتنمية  كينيا  تنفيذ  ولذلك، مت  الح�شاد.  بعد  وما  نتاج  الإ الأ�شعار وحتديات  بتقلبّات  التاأثر  �شديدة  الذرة  ولكن  كينيا.  ريف 

كمتابعة  الدولية  للتنمية  الأمريكية  ال�كالة  من  بتم�يل  اأيل�ل/�شبتمرب٢٠١٢،  اإىل  الأول/دي�شمرب٢٠١٠  كان�ن  من  الذرة 

الذرة،  قطاع  يف  العاملة  اليد  من  املائة  يف   ٨٠ ُي�شكل�ن  وال�شباب  الن�شاء  اأن  اإىل  ونظرًا  ذاته.  الإ�شم  يحمل  �شابق  لربنامج 

جري حتليل جن�شاين وُبذلت جه�د 
ُ
عطيت الأول�ية لالأن�شطة التي تزيد من منافع املراأة. اأ

ٌ
واإعرتافًا بالتفاوتات اجلن�شانية، اأ

امل�اقف  وتغيري  القيادة  على  ُترّكز  الأعمال  باإدارة  لالإملام  عملية  تدريبية  دورات   )١( ذلك  يف  مبا  الن�شاء،  لإ�شراك  عّدة 

من  م�ؤّلفة  �شبكات  اإن�شاء  و)3(  ُمريحة،  زمنية  جداول  ذات  تدريبية  برامج   )٢( الأ�شرة؛  م�شت�ى  على  القرارات  و�شنع 

الأ�شرة. الن�شاء على م�شت�ى  واأفراد  الن�شائية  التعاونيات  الذين يعمل�ن مع كل من  الإر�شاد  م�ظفي 

وملزيد من املعل�مات ح�ل هذا الربنامج، مُيكن الرج�ع اإىل امل�قع التايل:

pdf.http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacy454

http://www.snv.org/
http://www.snv.org/
http://pubs.iied.org/pdfs/G03266.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/G03266.pdf
http://www.technoserve.org/
http://www.technoserve.org/
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacy454.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacy454.pdf
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الريفي من عام ٢٠٠٢  الأ�ش�اق والتح�ل  - لبنان: مت تنفيذ برنامج حتفيز  برنامج تحفيز األسواق والّتحول الريفي 
اإىل عام ٢٠٠٥، بالتعاون مع جمعية ال�شبان امل�شيحيني يف ال�ليات املتحدة الأمريكية وبتم�يل من ال�كالة الأمريكية للتنمية 

الدولية، وعاد بالفائدة على ٢٥٠٠ امراأة و3٦ جمتمع ريفي نامي يف لبنان. و�شملت الأن�شطة ت�ليد فر�ص للمراأة الريفية من 

التعاونيات  ت�شغيل  من  مكثفة،  تدريبّية  برامج  عقب  املراأة،  ومتكنت  لالإنتاج.  ومزارع  الأغذية  لت�شنيع  مراكز  اإن�شاء  خالل 

واإدارتها. وحّددت املراأة، بدعم من عمليات البيع والت�ش�يق، الفر�ص املُتاحة يف قريتها واأ�شبح لديها قائمة زبائن. واإعترب 

التعاونيات. بع�ص  بها  ا�شطلعت  التي  الأن�شطة  اأحد  التم�ين  اإطالق خدمات 

وملزيد من املعل�مات ح�ل هذا الربنامج، ميكن الرج�ع اإىل امل�قع التايل:

http://www.ymca-leb.org.lb/empowerment.htm

اإلنتاج الُمستمر لأللبان وأنشطة التصنيع من قبل منظمة األغذية والزراعة في لبنان: ُتنّفذ منظمة الأغذية 
الأغذية  اأطلقت منظمة  املراأة.  املت�ا�شل على  الرتكيز  وت�شنيعها، مع  الألبان  اإنتاج  لدعم  لبنان تدخالت عّدة  والزراعة يف 

الّريفية  للمراأة  الغذائي  والأمن  العي�ص  �شبل  »تعزيز  لبنان م�شروع  الزراعة يف  وزارة  بالتعاون مع  املتحدة  والزراعة لالأمم 

م�شاعدة  اىل  امل�شروع  هذا  يهُدف  والأجبان«.  لالألبان  املنزيل  الّت�شنيع  ودعم  احلليب  اإنتاج  مُمار�شات  حت�شني  خالل  من 

 ٤٠٠ وي�شتهدف  ال�ّش�ريني  الالجئني  من  كبرية  اأعدادًا  ي�شت�شيف�ن  اللذين  الفقرية  الّريفية  املناطق  يف  املزراعني  �شغار 

امل�شروع  اأن�شطة  وت�شمل  والألبان.  لالأجبان  املنزيل  الت�شنيع  يف  العامالت  من  ن�شفهم  �شعفًا،  الأكرث  الفئة  من  م�شتفيدًا 

واجل�دة  ال�شالمة  على  الرتكيز  مع  والتعقيم،  النظافة  واأ�ش�ل  والأجبان  الألبان  ت�شنيع  تقنيات  على  املزراعات  تدريب 

ت�شنيع  وحدات  بت�فري  وتدعمها  الن�شاء،  تع�لها  التي  املعي�شية  الأ�شر  الأخرى  التدخالت  وت�شتهدف  الّربحية.  لتح�شني 

اجل�دة. حت�شني  وم�شتلزمات 

وملزيد من املعل�مات ح�ل منظمة الأغذية والزراعة، ميكن الرج�ع اإىل امل�قع التايل:

/http://www.fao.org/lebanon/en

http://www.ymca-leb.org.lb/empowerment.htm
http://www.fao.org/lebanon/en/
http://www.fao.org/lebanon/en/
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مقابلة مع الُمستطلعة آراؤه ١

• ٢٠١٧ الثاين/يناير  كان�ن  املقابلة:١٧  تاريخ 

ي��شف م�ل�ص • اآراوؤه:  امل�شتطلعة  اإ�شم 

م�شتل  • �شاحب  اآراوؤه:  امل�شتطلعة  لقب/وظيفة 

ال�رقية • اإنتاج اخل�شروات  ي�ّفر ع�امل  الأ�شا�شيني: �شاحب م�شتل  اآراوؤهم  الإدراج يف املقابالت مع امل�شتطلعة  �شبب 

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها الُمستطلعة آراؤه:

نف�شه.  • الي�مي  باملعدل  والرجال  الن�شاء  امل�شتل كّل من  ُي�ّظف 

�شيما  • ول  لبنان،  اإىل  ال�ش�رية  املنتجات  تهريب  اإىل  اأ�شا�شًا  يع�د  الإنتاج  يف  كبريًا  تراجعًا  عم�مًا  الزراعة  قطاع  ي�شهد 

عكار. عرب 

اإن معظم املزارع�ن يف عكار مدين�ن لل��شطاء، حيث ت�شل بع�ص الدي�ن اإىل ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ لرية لبنانية. •

يقت�شر دور املراأة يف عكار حمليًا )العناية باملنزل، تربية الأطفال، الطبخ، اإلخ(. تعترب املراأة ربة بيت ب�شفة رئي�شية. •

متلك بع�ص الن�شاء يف عكار اأرا�ص )ورثناها عن الأقارب والأزواج( يقمن بتاأجريها اأو يدخلن يف �شراكة مع املزارعني  •

الذك�ر لزراعتها ع��شًا عن زراعتها باأنف�شهن.

تتاح فر�ص للن�شاء يف الت�شنيع؛ ي�ؤدي العمل اجلماعي اإىل خف�ص اأ�شعار ع�امل الإنتاج، وبالتايل تقليل تكاليف الإنتاج.  •

كما ويعطي العمل اجلماعي املراأة املزيد من النف�ذ على م�شت�ى ال�ش�ق.

تقييم المحاور/تصورات المستطلعة آراؤه:

بعمله. للنه��ص  عالية من احل�افز  م�شت�يات  اأظهر 

أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

اأ�شبح معظم املزارعني مدينني لل��شطاء وملُقدمي م�ارد الإنتاج. اأن القطاع الزراعي ي�اجه اعباًء هائلة، حيث  اإعترب 
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مقابلة مع المستطلعة آراؤه ٢

تاريخ املقابلة: ١٧ كان�ن الثاين/يناير ٢٠١٧ •

ب� داغر • �شركي�ص  اآراوؤه:  امل�شتطلعة  اإ�شم 

تعاونية • مدير  اآراوؤه:  امل�شتطلعة  لقب/وظيفة 

واخل�شراوات  • البطاطا  من  كّل  على  التعاونية  تعمل  الأ�شا�شيني:  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  مع  املقابالت  يف  الإدراج  �شبب 

املزارعني. من  م�شتفيًدا  و3٠  ع�شً�ا   ١١ وت�شّم  ال�رقية، 

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها المستطلعة آراؤه:

وي�شطرون  • ال��شطاء  اإىل  الغالب  مدين�ن يف  اأنهم  الزراعية، حيث  القيمة  �شل�شلة  الأ�شعف يف  احللقة  املزارع�ن  يعترب 

دائمة. ب�ش�رة  الأرخ�ص  امل�شت�ردة  املنتجات  مع  املناف�شة  اإىل 

اأن العديد من الع�امل الثقافية واملجتمعية حتّد من  • ثمة اإمكانية للتح�شني من خالل العمل اجلماعي والتعاونيات، رغم 

جناح مثل هذه املبادرات. يف ال�قت احلا�شر، ل تعمل التعاونيات القائمة يف كثري من الأحيان اأو تعمل ب�شكٍل غري مالئم.

يف  • اللبنانية  املراأة  ت�شارك  ل  الأحيان،  معظم  ويف  �ش�ريات.  هّن  عكار  يف  الزراعي  القطاع  يف  العامالت  الن�شاء  اأغلب 

واملجتمعية. الثقافية  الع�امل  ب�شبب  الزراعية  الأن�شطة 

الن�شاء  • ومعظم  املطل�بة  واملعرفة  املهارات  متتلك  حيث  التجهيز،  عملية  يف  رئي�شي  بدور  املراأة  ت�شطلع  اأن  ميكن 

ُيجهزن امل�اد اخلام لال�شتهالك املحلي. قد ي�شكل املطبخ العام مبادرة هامة ت�فر امل�شاحة واملعدات الالزمة للتجهيز 

احرتام  يف  املتمثل  النهائي  الهدف  لتحقيق  الأهمية  غاية  يف  امل�شاحة  هذه  مثل  لإدارة  تعاونية  اإن�شاء  �شُيعد  املنا�شب. 

والفنادق،  للمطاعم  البطاطا  جتليد  بني  املعاجلة  عملية  ترتاوح  قد  �شهادة.  على  واحل�ش�ل  العاملية  الغذائية  املعايري 

املفروم(. البقدون�ص  )مثل  الطازجة  ال�رقّية  واخل�شراوات  واإعداد 

تقييم المحاور/تصورات الُمستطلعة آراؤه:

النقا�ص واأظهر حما�شًا لتط�ير القطاع الزراعي يف عكار. �شارك بن�شاط يف 

أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

اإمراأة واحدة بني �شف�فها، وهي مهند�شة زراعية. التعاونية  ت�شّم 
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مقابلة مع المستطلعة آراؤه 3

تاريخ املقابلة: ١٧ كان�ن الثاين/يناير ٢٠١٧ •

اآراوؤه: عمر ع��ص • امل�شتطلعة  اإ�شم 

والبطاطا  • ال�رقية  مزارع اخل�شروات  اآراوؤه:  امل�شتطلعة  لقب/وظيفة 

�شبب الإدراج يف املقابالت مع امل�شتطلعة اآراوؤهم الأ�شا�شيني: ه� مزارع رئي�شي يف املنطقة، ميتلك اأكرث من ٥٠٠ دن�مًا  •

وي�شت�شيف ٤٠ عائلة لجئة يف مزرعته.

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها المستطلعة آراؤه:

البطاطايف  • ح�شاد  فرتة  تتم  املنتجات.  ت�ش�يق  يف  عكار  يف  البطاطا  مزارع�  ي�اجهه  الذي  الرئي�شي  التحدي  يتمثل 

عكار قبل فرتة ح�شاد البقاع، مما يعطي عكار الأول�ية يف حتديد الأ�شعار. ولكن نظرًا لأن احلك�مة ل حتدد الر�ش�م 

للمزارعني  يعد  فلم  والأردن(،  و�ش�ريا  امل�شت�ردة )خا�شة من م�شر  البطاطا  اأو احل�ش�ص على  وال�شرائب  اجلمركية 

م��شم  خالل  البطاطا  التجار  كبار  ي�شت�رد  عندما  تلقائيًا  الأ�شعار  هذه  وتنخف�ص  الأ�شعار.  خف�ص  �ش�ى  خيار  من 

عكار. يف  احل�شاد 

الدرنات،  • اإعداد/تقطيع  ذلك  يف  مبا  عكار،  يف  ال�رقّية  واخل�شراوات  البطاطا  اإنتاج  يف  رئي�شيًا  دورًا  املراأة  تلعب 

الأ�شمدة  وو�شع  الري  م�ش�ؤولية  فيت�ىل  الرجل  اأما  والتعبئة.  واحل�شاد،  ال�شارة،  الأع�شاب  واإزالة  النباتات،  وزرع 

واحلراثة. واملبيدات 

اإجتماعيًا،  • مرف��شًا  ذلك  يعترب  اإذ  قرو�ص  على  باحل�ش�ل  لهن  ال�شماح  عدم  منها:  عدة  حتديات  املزارعات  ت�اجه 

املنزلية. واجباتهن  �ش�ء  يف  واملنزل  احلق�ل  من  كل  يف  العمل  اإىل  واللج�ء 

تقييم المحاور/تصورات المستطلعة آراؤه:

يحاول  وه�  واجلن�شية.  اجلن�ص  عن  النظر  بغ�ّص  بالّت�شاوي  ُعّماله  مبعاملة  وافاد  كبري  ُم�شتثمر  وه�  و�شريحًا،  وا�شحًا  كان 

الت�ش�يقية. الإمكانيات  لزيادة  البطاطا  من  اأ�شناًفا جديدة 

أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

اإليها. اأن تكاليف العمالة املرتفعة ت�ؤثر على الإنتاج واأنه يتطّلع اإىل ال�شتثمار يف الآلت لتقليل احلاجة  زعم 



107

مقابلة مع المستطلعة آراؤه ٤

تاريخ املقابلة: ٢٨ كان�ن الثاين/فرباير ٢٠١٧ •

مي�شال عي�شى اخل�ري • اآراوؤه:  امل�شتطلعة  اإ�شم 

ال�شمال • الزراعية يف  العلمية  البحاث  اآراوؤه: مدير مكتب م�شلحة  امل�شتطلعة  لقب/وظيفة 

الزراعية هي منظمة حك�مية  • العلمية  الأبحاث  الأ�شا�شيني: م�شلحة  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  مع  املقابالت  الإدراج يف  �شبب 

الزراعية. البح�ث  ب�شكل رئي�شي يف  وت�شارك  الزراعة،  اإ�شراف وزارة  تعمل حتت 

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها المستطلعة آراه:

ُينظر اإىل املراأة يف القطاع الزراعي يف عكار، ويف لبنان ككل، باعتبارها تابعة وعاملة ل كقائدة. •

اإتخاذ القرارات. • ل متلك املراأة عم�مًا �شلطة 

الن�شاء  • ت�شارك  البطاطا، حيث  تتيحه �شال�شل قيمة  اأكرث ما  للمراأة فر�شًا  ال�رقية  ت�فر �شال�شل قيمة اخل�شراوات  قد 

كبري. ب�شكل  فيها 

عكار  • يف  فقط  اجلملة  جتار  اإىل  البيع  اإىل  ومييل�ن  حمدودة،  ت�ش�يقية  مبهارات  عام  ب�جه  عكار  يف  املزارع�ن  يتمتع 

ال�شعف. هذا  تفاقم  اإىل  الأ�ش�اق  من  اأو�شع  جمم�عة  اإىل  منتجاتهم  نقل  على  القدرة  عدم  وي�ؤدي  وطرابل�ص. 

الرجال،  • رئي�شي من  ب�شكل  م�روثة وممل�كة  الأرا�شي يف عكار  لأن  قرو�ص ائتمانات  املراأة احل�ش�ل على  ي�شعب على 

�شمانات. للمراأة  ُت�ّفر  ل  وبالتايل 

التعاونيات  • ملفه�م  املزارعني  ربط  ب�شبب  القيمة  �شل�شلتي  كلتا  يف  تعاونيات بالف�شل  لإن�شاء  حماولت  عدة  باءت 

التدريب  ت�فري  يف  احلك�مية  غري  واملنظمات  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  اأدوار  وتتمثل  اخلارجي.  املايل  والدعم  بالتربعات 

والتنظيمات. وال�ظائف  الإدارة  على 

وي�شيف  • عي�شها  �شبل  من  كبري  حّد  اإىل  ُيح�ّشن  ن�شاط  وه�  املنتجات،  لت�شنيع  الالزمة  واملهارات  بالقدرة  املراأة  تتمتع 

مدير  قيادة  حتت  الن�شاء  من  جمم�عة  ه� ت�شكيل  التجهيز  املُتاحة لتعاونية  البدائل  اأحد  الزراعي.  للقطاع  قيمة 

�شركة. اأو  خارجي 

تقييم المحاور/تصورات المستطلعة آراؤه:

ميلك اأفكار جّيدة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي يف عكار ولكن معرفته حمدودة بالعامالت الزراعيات، مما يدل على غياب 

الن�شاء. ت�شتهدف  التي  واملبادرات  التدخالت 

أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

لبناء القدرات يف جمال  • اإىل احلاجة  واأ�شار  اأنه حمك�م عليها بالف�شل. كما  علق على تعاونيات املزارعني احلالية على 

واأنظمتها. ومهمتها  التعاونيات  اإدارة 

�شّدد على قدرة املراأة على الت�شنيع، مثل جتفيف اخل�شروات ال�رقية لزيادة العمر التخزيني للمنتجات واإ�شافة قيمة لها. •
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مقابلة مع المستطلعة آراؤه 5

اآذار/مار�ص ٢٠١٧  • تاريخ املقابلة: ٦ 

الأ�شمر • اآراوؤه: اإميل  امل�شتطلعة  اإ�شم 

ال�شفدي  • م�ؤ�ش�شة  يف  م�شروع  اآراوؤه: مدير  امل�شتطلعة  لقب/وظيفة 

تعمل  • حك�مية  منظمة لبنانية غري  ال�شفدي هي  اآراوؤهم الأ�شا�شيني: م�ؤ�ش�شة  امل�شتطلعة  يف املقابالت مع  الإدراج  �شبب 

على تعزيز ا�شرتاتيجيات ُمبتكرة لإعادة بناء حياة امل�اطنني اللبنانيني يف اأعقاب احلرب الأهلية والتحديات املتنامية 

الناجمة عن اأزمة الالجئني احلالية. ح�ش�رها يف عكار بارز، اإذ تعمل على تط�ير املجتمع اللبناين.

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها المستطلعة آراه:

ت�شطلع م�ؤ�ش�شة ال�شفدي مب�شاريٍع عدة تتعلق بتمكني املراأة اللبنانية يف القطاع الزراعي، ولكن عملها اأكرث تركيزًا يف  •

يع�شن  والل�اتي  الأن�شطة  امل�شاركة يف  الراغبات يف  الن�شاء  رئي�شي  ب�شكل  امل�شاريع  منطقة عكار اجلبلية. ت�شتهدف هذه 

الإنتاج  وع�امل  الأدوات  ت�فري  خالل  من  والتعاونيات  الن�شاء  امل�شاريع  ن�شبيًا. تدعم  مت�شاحمة/متقبلة  جمتمعات  يف 

البيئة امل�اتية. اإىل تعزيز  اإىل بناء القدرات. كما وت�شعى  واأنظمة الري وغريها، بالإ�شافة 

ور�ص  • يف  متزايد  ب�شكل  املراأة  ت�شارك  املثال،  �شبيل  على  امل�شاريع.  اأن�شطة  يف  املراأة  م�شاركة  تتزايد  ال�قت،  مرور  مع 

اأجريت  التي  الت�عية  جل�شات  اإىل  ذلك  يعزى  قد  مزارعها.  بتط�ير  مهتمة  واأ�شبحت  كما  التدريبية  والدورات  العمل 

اإزدياد م�شاركتها يف �شنع القرارات. يف بع�ص احلالت، تزداد  اأي�شًا  واإىل متكني قائدات املجتمع املحلي. كما و�شهدنا 

الأرا�شي  اإىل  و�ش�لها  ي�شكل  يزال  ل  ذلك،  ومع  الثقيلة.  الآلت  وا�شتخدام  الر�ص  قبيل  من  اأن�شطة  يف  املراأة  م�شاركة 

كبرًيا. حتدًيا  وامل�ارد 

ت�شارك املراأة يف كافة الأن�شطة الزراعية تقريًبا، وهي متلك املهارات والقدرات والرغبة يف العمل لكن غالبًا ما تع�قها  •

ال�شغ�ط الجتماعية وحت�ل دون قدرتها على �شنع القرارات والتحكم بعملها.

بيت  • ربة  املراأة  )تعترب  التحفظ  �شديدة  بني  ما  العكارية  العائالت  بني  الإجتماعي  والتحفظ  الت�شدد  م�شت�ى  يختلف 

اإنفتاحًا  الأكرث  وتلك  العمل(  املراأة يف  ت�شمح مب�شاركة  ولكن  املعيل  الرجل ه�  اأن  )تعترب  معتدلة  وبني متحفظة  فقط( 

املراأة. متكني  فكرة  على 

باملهارات  • املراأة  والتجهيز. تتمتع  الإنتاج  حت�شني  خالل  من  الدخل  على ت�ليد  املراأة  الن�شائية  التعاونيات  �شت�شاعد 

وزيادة  اجل�دة  القدرات ل�شمان  بناء  اإىل  احلاجة  مت�ص  ولكن  املنتجات،  من  العديد  لتجهيز  الالزمة  والقدرات 

الإيرادات.

عالوة  • وامل�ش�ؤوليات.  العمل  وانق�شامات  اجلن�شاين  الإن�شاف  عدم  لفهم  للمجتمعات  �شروريًا  اجلن�شاين  ال�عي  ُيعترب 

الزراعي. القطاع  املراأة يف  اأهمية  املحلية  املجتمعات  تعي  اأن  يجب  ذلك،  على 

بناء  • اإىل  احلاجة  تدع�  ووظائفها.  التعاونيات  اأدوار  فهم  عن  عجزها  ب�شبب  املنطقة  يف  التعاونيات  معظم  ف�شلت 

التعاونيات. وت�يل  اإدارة  على  املراأة  قدرة  ل�شمان  القدرات 

تقييم المحاور/تصورات المستطلعة آراؤه:

العامالت يف عكار. اللبنانيات  للمزارعات  بال��شع احلايل  اآراوؤه معرفة مكثفة  امل�شتطلعة  تت�فر لدى 

أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:
الزراعي. الت�شنيع  للّن�شاء يف جمال  التعاونيات ووج�د فر�ص  اأهمية  اآراوؤهم الآخرين، �شّدد على  على غرار امل�شتطلعة 
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اآذار/مار�ص ٢٠١٧ • تاريخ املقابلة: ٦ 

معّ��ص • اآروؤاه: نبيل  امل�شتطلعة  اإ�شم 

مع��ص  • رينيه  مل�ؤ�ش�شة  العام  اآروؤاه: املدير  امل�شتطلعة  لقب/وظيفة 

الزراعي  • القطاع  يف  بن�شاط  مع��ص  رينيه  م�ؤ�ش�شة  اآراوؤهم الأ�شا�شيني: تعمل  امل�شتطلعة  يف املقابالت مع  الإدراج  �شبب 

الدخل. وت�ليد  الن�شاء  التي ترّكز على  املبادرات  العديد من  وُتنّفذ  لبنان  يف �شمال 

المالحظات الرئيسية/البيانات األساسية التي أدلى بها المستطلعة آراؤه:

يتمثل التحدي الرئي�شي الذي ت�اجهه املراأة العاملة يف �شال�شل قيمة البطاطا واخل�شراوات ال�رقية يف حيازة الأرا�شي  •

-اإذ نادرًا ما متلك الأرا�شي ما مل ترثها. كما وت�اجه �شغ�طًا اجتماعية وثقافية لأنه لي�ص من ال�شائع للمراأة اللبنانية 

اأن تعمل يف القطاع الزراعي اإّل لدعم زوجها.

م�ث�ق. هذا  • ك�شمان  بت�قيعها  الإعرتاف  عادًة  يتم  ول  الإنتاج  ع�امل  م�ؤمني  مع  مبا�شرًة  تت�ا�شل  اأن  للمراأة  ميكن  ل 

زوجها. طريق  عن  العمل  عليها  اأن  يعني 

ائتمانية �شغرية. • املراأة على قرو�ص اأو حتى م�شت�يات  ل حت�شل 

ت�اجه الن�شاء ال�ش�ريات والفل�شطينات املزيد من التحديات، لأنهن مقيدات بع�امل خارجية عدة تزيد من فقرهن. على  •

�شبيل املثال، تعُذر احل�ش�ل على الأرا�شي وامل�ارد الأ�شا�شية كما ويعي�ص معظمهن يف ظروف �شعبة، غالبًا يف خيام.

اأو يف �ش�ريا. • اأزواجهن عاطلني عن العمل  اأكرث، لأن غالبية  ال�ش�ريات �شغ�طًا اجتماعية ثقافية  الن�شاء  ت�اجه 

يف  • �شغرية  بطاطا  جتهيز  وحدة  ربط  على  ُيرّكز  جديًدا  م�شروًعا  مع��ص  رنيه  م�ؤ�ش�شة  اأطلقت   ،٢٠١٧ اآذار/مار�ص  يف 

البطاطا. قيمة  �شل�شلة  ط�ل  على  الإنتاجية  حت�شني  لكفالة  الأكل  ب�ش�ق  عكار 

يتمثل دور املنظمات غري احلك�مية اأوًل بتحديد الحتياجات وت�شميم م�شاريع م�شتدامة لتلبيتها. وينبغي ايالء الأول�ية  •

اإىل امل�شاريع املُدّرة للدخل ل�شمان الدخل امل�شتدام. 

القدرات  • وبناء  املكثف  التدريب  اإن  نا�شطًا.  ع�ش�ًا  ت�شبح  باأن  لها  �شمح  اإذا  املراأة  متكني  يف  التعاونيات  ت�شاهم 

وا�شحة  خطة  التعاونيات  ت�شع  اأن  ينبغي  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  �شليمة.  ب�ش�رة  التعاونيات  عمل  �شروريان ل�شمان 

الدخل. لزيادة  الأهداف  من  املعامل وجمم�عة 

تقييم المحاور/تصورات المستطلعة آراؤه:

يف تنفيذ  اخلربة  اإىل  بالإ�شافة  )وعكار(،  لبنان  �شمال  يف  الزراعي  بالقطاع  ُمكثفة  معرفة  اآراوؤه  لدى امل�شتطلعة  تت�فر 

اإن�شاء ودعم التعاونيات/املجم�عات. املبادرات التي ُترّكز على املراأة، مبا يف ذلك 

أي أفكار/ايضاحات ذات صلة ظهرت خالل المقابلة:

املجتمًع. ن�شطا يف  واأن ت�شبح ع�ش�ًا  تعاونيات  املراأة لإن�شاء  �شّدد على اأهمية دعم 
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