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1. المقدمة

البــالد. فهنــاك عامــالت فــي الزراعــة غيــر رســميين، 

يقضــون  ســوريات،  الجئــات  يكونــون  مــا  وغالبــا 

يلفــون  الشــمس  أشــعة  تحــت  طويلــة  ســاعات 

العامــالت  هــؤالء  األســمدة.  ويرشــون  الســيقان 

يتقاضــون أجــورًا زهيــدة ويتعرضــون فــي كثيــر مــن 

األحيــان لإلســاءة اللفظّيــة، وحتــى الجســدّية فــي 

بعــض األحيــان، مــن قبــل أصحــاب العقــارات. كمــا 

أنــه وفــي الوقــت نفســه، هنــاك خريجــات لبنانيــات 

شــابات يحاولــن بــدء مشــاريع غذائيــة زراعيــة و / أو 

مشــاريع زراعيــة مجتمعّيــة فــي جميــع أنحــاء المناطــق 

ــات  ــة، بينمــا تقــود النســاء اللبناني ــة والريفي الحضري

تعاونيــات  العمــر  منتصــف  فــي  والفلســطينيات 

لنقولــه،  هــذا  كل  الزراعيــة.  األغذيــة  تصنيــع 

يختلــف تأثيــر األزمــة االقتصاديــة، والمالحــة فــي 

ــة  ــى الخلفي ــاًدا عل ــر اعتم ــة، بشــكل كبي قطــاع الزراع

وجنســيتها،  للمــرأة،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

وموقعهــا.

فــي هــذا الســياق الديناميكــي، وفــي إطــار صندوق 

إنعــاش لبنــان، تقــوم هيئــة األمــم المتحــدة بدعــم 

ــة  ــج تنمي ــان: برنام ــرأة فــي لبن ــا مشــترًكا للم برنامًج

تمويــل  ويتــم  كمــا   .)PSDP( اإلنتاجيــة  القطاعــات 

تنفيــذه مــن  كنــدا ويتــم  البرنامــج مــن قبــل  هــذا 

مع اســتمرار انغماس  لبنان في األزمة اإلقتصادية 

والسياســية المعقــدة، األزمــة التــي لهــا تداعيــات 

كبيــرة علــى الســيادة الغذائيــة واإلنتــاج، أصبحــت 

أهمّيــة  ذات  الصناعــي  واإلنتــاج  الزراعــة  مســألة 

خاصــة. فقــد اســتمر الخطــاب الســائد فــي ترســيخ 

فكــرة الزراعــة المســتدامة واإلنتــاج الزراعــي الغذائي 

للمضــي  البــالد  فــي  الحاســمة  الطــرق  كإحــدى 

ــا. وفــي طبيعــة الحــال، هــذا أمــٌر معقــٌد نظــًرا  قدًم

للضعــف التاريخــي لقطــاع الزراعــة، واألزمــة الحاليــة 

واالختــالالت  والتجــارة،  األعمــال  علــى  وتأثيرهــا 

البــالد. أنحــاء  جميــع  فــي  والسياســية   الجغرافيــة 

وســط هــذا الســياق، ال تــزال مســألة دور المــرأة فــي 

القطاعــات اإلنتاجيــة، وال ســيما فــي قطــاع الزراعــة، 

الزمــان،  مــن  لعقــود  ومطروحــة.  ناشــطة  مســألة 

كانــت المــرأة فاعلــة حاســمة ولكنهــا مهمشــة داخــل 

القطــاع. فقــد شــاركوا فــي مجموعــة مــن األنشــطة 

المختلفــة، مثــل إنتــاج وبيــع منتجــات األلبــان، وزراعــة 

التبــغ، وعصــر الزيــت، وإدارة البيــوت الزجاجيــة، وإنتاج 

 الفواكه والخضروات، إضافًة إلى أشياٍء أخرى كثيرة.

فــي نهايــة المطــاف، يقــوم قطــاع الزراعــة علــى 

أشــياء مختلفــة لمختلــف النســاء فــي جميــع أنحــاء 

“ُأقســم باللــه أنــي فــي أغلــب األيــام أعمــل ســتة عشــر ســاعة. فأنــا أســتيقظ فــي الصبــاح 
ألتفقــد األرض وأرى مــا تحتاجــه الفواكــه والخضــروات. ثــم أقــوم بتنظيــف المنــزل وإيقــاظ األطفــال 
للذهــاب إلــى المدرســة وتأميــن مــا يحتاجــون إليــه. ومــن ثــم أعــود إلــى األرض فــورًا لحــرث التربــة، 
وقطــع األوراق، والــزرع، والحصــاد، أو ســمها مــا شــئت. فــي الوقــت الحاضــر، يتعّيــن علــي أيًضــا 
ــار  ــي أن أتعامــل مــع هــؤالء التج ــي وأشــجاري، كمــا وعل ــرارة مــن أجــل نباتات جمــع المــاء فــي الح
المتحادقــون ألن زوجــي مريــض لدرجــة أنــه ال يســتطيع القيــام بذلــك بنفســه. إضافــًة إلــى ذلــك، 

ال بــد لــي مــن الطبــخ، ثــم التنظيــف. أنــا أحتــاج إلــى المزيــد مــن الســاعات فــي اليــوم!”

- فاطمة، مزارعة لبنانية في عكار، والدٌة لثمانية أطفال
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ضمــن  وقدرتهــا  الحالــي  المــرأة  دوُر  هــو  مــا   .I

سلســلة القيمــة )خاصــة فــي الشــمال وفــي مرحلــة 

األزمــة(؟

• مــا هــي الوظيفــة التــي تتركــز فيهــا النســاء في 

الغالــب )ملكيــة األعمــال، الحصاد، اإلنتــاج، إلخ(؟

• مــا هــو دور المــرأة فــي عمليــة صنــع القــرار فــي 

األعمــال التجارية؟

التعليميــة  والمســتويات  المهــارات  هــي  مــا   •

)مصنفــة حســب الموقــع داخــل قطــاع سلســلة 

القيمــة(؟

تعيــق  التــي  الموجــودة  التحديــات  هــي  مــا   .II

التمكيــن االقتصــادي الكامــل للمــرأة فــي سلســلة 

؟ هــذه  القيمــة 

ــة األعمــال  ــة فــي بيئ ــات الحالي • مــا هــي التحدي

التجاريــة واالقتصاديــة التــي تعيــق نمــو المــرأة 

فــي هــذا القطــاع؟

• مــا هــي التحديــات التــي تــرى المرأة أنهــا تعرقل 

نموهــا المهنــي في هــذا القطاع؟

III. كيــف يمكــن دعــم المــرأة لتمكينهــا اقتصاديــًا 

كامــال فــي إطــار سلســلة القيمــة هــذه؟

• مــا هــي األصــول اإلنتاجيــة التــي يمكــن للمــرأة 

اإلســتفادة منهــا بشــكٍل مســتقل؟

والتقنيــة  االجتماعيــة  الخدمــات  هــي  مــا   •

واالجتماعيــة والماليــة الالزمــة )مصنفــة حســب 

القيمــة(؟  سلســلة  قطــاع  داخــل  المركــز 

قبــل اتحــاد مكــّون مــن ســتة وكاالٍت تابعــة لألمــم 

المتحــدة وبالتالــي يتــم تنســيقُه مــن قبــل مكتــب 

المنســق المقيــم. مــن هنــا، فــإن الغــرض العــام 

للبرنامــج المشــترك هــو دعــم خلــق فــرص العمــل 

التــي تراعــي منظــور النــوع االجتماعــي  والفــرص 

االقتصاديــة فــي قطاعــي الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة 

المناطــق  فــي  للمــرأة  األولويــة  تعطــي  التــي 

المهمشــة.

إن استكشــاف واســتقصاء قضايــا النــوع االجتماعي 

ــة فــي  ــرة اللجــوء الحالي فــي قطــاع الزراعــة فــي فت

لبنــان أمــر بالــغ األهميــة. تاريخيــًا، تأثــرت النســاء فــي 

ــة  ــا عــدم المســاواة فــي ملكي قطــاع الزراعــة بقضاي

األراضــي؛ الصــور النمطّيــة الثقافيــة واالجتماعيــة 

التــي تعيــُق مشــاركة المــرأة فــي قطــاع الزراعــة؛ 

العقبــات أمــام المناصــب القيادّيــة للمــرأة ومدخــالت 

صنــع القــرار؛ والواجبــات المتعلقــة باألســرة التــي 

تعيــق المشــاركة النشــطة للمــرأة )مشــروع التحريــج 

والزراعــة،  األغذيــة  منظمــة  2019؛  لبنــان،  فــي 

2021؛ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 2018(. 

التنمّيــة  خطــة  إطــار  وفــي  الســياق،  هــذا  فــي 

جانــب  إلــى  تــم  فقــد  الخاصــة،  االقتصاديــة 

الجوانــب  لفحــص  االجتماعــي  النــوع  تحليــل  إجــراء 

فــي  المــرأة  لمشــاركة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

ــه  ــدًا ضمــن سلســلة قيمــة الفواك الشــمال، وتحدي

والخضــروات.

النــوع  أبعــاد  الدراســة  تستكشــُف  عــام،  بشــكٍل 

ــة فــي  االجتماعــي متعــددة الطبقــات لقطــاع الزراع

لبنــان لفهــم كيفيــة تداخــل األزمــة الماليــة الحاليــة 

مــع القضايــا طويلــة األمــد وكيــف يؤثــُر ذلــك علــى 

ــات الضعيفــة األخــرى.  ســالمة ورفــاه النســاء والفئ

أســئلة البحــث الرئيســّية هــي التاليــة:
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للغايــة إزاء التقلبــات المســتمرة فــي األســعار وعدم 

اليقيــن فــي الســوق، وكثيــرا مــا يحتاجــون إلــى مزيــد 

مــن االســتثمار والدعــم. تشــير دراســة قديمــة إلــى 

أن هنــاك صلــة مباشــرة بيــن الزراعــة والفقــر فــي 

لبنــان وأن العامليــن فــي الزراعــة مــن المرجــح أن 

يكونــوا مــن بيــن أكثــر الفئــات فقــرًا وضعفــًا فــي 

كمــا   .)2010 ومنصــور،  ومايكلــز  )المبيتــي  البلــد 

أن تقاريــر المزارعيــن والعمــال الزراعييــن اليــوم تــدق 

ناقــوس الخطــر بشــأن وضعهــم المــزري خــالل األزمة 

االقتصاديــة الحاليــة )ســيويل، 2020(، مشــيرة إلــى 

أن أعلــى معــدالت الفقــر فــي البــالد تقــع ضمــن 

.)LCRP، 2020( قطــاع الزراعــة

فــي غضــون ذلــك، اعتمــد قطــاع الزراعــة فــي لبنــان 

اعتمــاد  مــع  لالســتهالك  الــواردات  علــى  تاريخًيــا 

ــة  مــا يقــرب مــن ٪80 علــى الغــذاء )منظمــة األغذي

والزراعــة، 2021(. ويرجــح ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى أن 

االقتصــاد السياســي فــي البــالد، بعد الخمســينيات 

مــن القــرن الماضــي، لــم يركــز علــى التنميــة الريفيــة 

نحــو  تحــول  ذلــك  مــن  وبــداًل  المحلــي،  واإلنتــاج 

اقتصــاد موجــه نحــو الخدمــات )ســيميتيان، 2020 

؛ الديرانــي وآخــرون، 2021(. وفــي هــذا الســياق، 

كان إنتــاج األغذيــة موجهــًا فــي معظمــه نحــو التجــارة 

اإلقليميــة بــداًل مــن االســتدامة المحليــة. حتــى فــي 

التــي كانــت محاولــة  ظــل اإلصالحــات الشــهابية، 

لمعالجــة أوجــه عــدم المســاواة بيــن الريــف والحضــر، 

ــًة  ــر. ونتيج ــد كبي ــى ح ــًدا إل ظــل القطــاع الزراعــي راك

لذلــك، شــهدت البــالد هجــرة ضخمــة نحــو بيــروت 

وزيــادة التحضــر والتجزئــة الجغرافيــة )حمــادة، 2020(. 

حتــى يومنــا هــذا، ال توجــد رؤيــة متماســكة وعمليــة 

علــى مســتوى الدولــة لقطــاع الزراعــة فــي البــالد 

والكثيــر مــن تطــوره أو تغيراتــه يعتمــد علــى جهــات 

فاعلــة غيــر حكوميــة. فقــد قــّدر البنــك الدولــي الناتــج 

1.1. قطاعــات الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة فــي 

ومجــزأة  رســمية  غيــر  االقتصاديــة:  األزمــة 

ــاء ــل البق ــن أج ــح م وتكاف

ــان وواقعــه  ــن المشــهد الطبيعــي للبن التناقــض بي

االقتصــادي الفعلــي صــارٌخ للغايــة. زراعتــه، علــى 

الرغــم مــن صغــر حجــم لبنــان، متنوعــة إلــى حــد مــا. 

ــر مــن  ــة بأكث ــة الغنّي ــة ذات الترب ــال الخصب ــُد الجب تمت

 .)GIZ، 2014( البــالد  مســاحة  إجمالــي  مــن   70٪

معتــدل  منــاخ  مــن  نفســها  األرض  وتســتفيد 

بالمقارنــة  نســبيًا ومــوارد مائيــة كافيــة، ال ســيما 

مــع المنطقــة الجواريــة. كمــا وهنــاك مجموعــة مــن 

مــع  المختلفــة  المناخيــة  والمناطــق  التضاريــس 

التنــاوب بيــن األراضــي المنخفضــة والمرتفعــات، 

الفواكــه  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إنتــاج  يتيــح  ممــا 

والخضــروات.

ومــع ذلــك، فــإن ٪1 مــن مــالك األراضــي يســيطرون 

علــى ربــع مســاحة األراضــي الزراعيــة اإلجماليــة فــي 

البــالد، وبينمــا تمثــل الزراعــة ٪40-30 مــن مصــدر 

 3.6٪ حوالــي  يعمــل  للســكان،  الرئيســي  الدخــل 

 .)CAS، 2020( الزراعــة العامليــن فــي  مــن  فقــط 

المتــوازن  غيــر  السياســي  االقتصــاد  مــع  تماشــيًا 

صلــوخ،  2017؛  )ماجــد،  البــالد  فــي  والطائفــي 

2019(،  فإنــُه وبالغالــب مــا تكــون الحيــازات الكبيــرة 

تشــرف  التــي  السياســية  النخبــة  اختصــاص  مــن 

علــى الصــادرات والشــركات والتجــارة. تتألــف معظــم 

أراضــي البــالد مــن ممتلــكات زراعيــة صغيــرة غيــر 

مــع  الرأســمالية،  وقليلــة  كبيــر  حــد  إلــى  رســمية 

 .)2020 )حمــادة،  األســواق  إلــى  ضئيــل  وصــول 

إن األراضــي الزراعيــة فــي البــالد مبعثــرة ومجــزأة 

 AFD،( تماًمــا، وغالًبــا مــا تكــون غيــر مربحــة مالًيــا

2020(. وبالتالــي، فــإن صغــار المزارعيــن حساســون 
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مــن كل ثالثــة لبنانييــن أصبــح عاطــاًل عــن العمــل بعــد 

الوبــاء، وشــهد واحــد مــن كل خمســة انخفاًضــا فــي 

الرواتــب. كان هــذا هــو الحال بشــكل خــاص في عكار، 

ــراوح أعمارهــن بيــن 25 و 34  والشــابات اللواتــي تت

عاًمــا، وكذلــك الالجئــات )برنامــج األغذيــة العالمــي، 

2020(. يشــير مســح آخــر أكثــر تحديًثــا أجرتــه منظمــة 

العمــل الدوليــة )2022( إلــى أن معــدل البطالــة فــي 

ــان ارتفــع مــن ٪11.4 فــي 2019-2018 إلــى مــا  لبن

يقــرب مــن ٪30 فــي عــام 2022، مــع معــدل بطالــة 

أعلــى بيــن النســاء )٪32.7( من الرجــال )٪28.4(. ُتعُد 

الالجئــات الســوريات مــن بيــن أكثــر الفئــات انعدامــًا 

لألمــن فــي البــالد، وخاصــة أولئــك الذيــن يعيشــون 

الالجئيــن  )تقييــم ضعــف  الريفيــة  المناطــق  فــي 

الســوريين فــي لبنــان، 2021(، حيــث أظهــرت النتائــج 

أن ٪10 فقــط مــن الالجئــات يشــاركن فــي القــوى 

العاملــة )البنــك الدولــي 2020 ب(. بشــكٍل عــام، 

رجــااًل  تأثــر الالجئــون الســوريون والفلســطينيون، 

ونســاًء، تأثــرًا شــديدًا باألزمــة االقتصاديــة. حيــُث 

أنــُه، ارتفعــت معــدالت البطالــة إلــى ٪40.1 لالجئيــن 

الســوريين و ٪58.5 مــن الالجئيــن الفلســطينيين، 

كمــا أن العمــل غيــر الرســمي بيــن الالجئيــن بلــغ 

95 و ٪94 علــى التوالــي )منظمــة العمــل الدوليــة، 

.)2022

كمــا أدى انفجــار بيــروت فــي أب / أغســطس 2020، 

إلــى جانــب اشــتباكات سياســية وأمنيــة أخــرى، مثــل 

ــى تســريع األزمــة. فــي  ــكار، إل ــل فــي ع ــار تلي انفج

ســوريا  فــي   2011 حــرب  تــزال  ال  ذلــك،  غضــون 

لهــا عواقــب وخيمــة علــى لبنــان ســواء مــن الناحيــة 

مــن  الكبيــرة  األعــداد  حيــث  مــن  أو  السياســية 

الالجئيــن المقيميــن فــي بلــٍد يعانــي مــن بنيــٍة تحتيٍة 

ــا وإرادة سياســية قليلــة أو معدومــة  ضعيفــة تاريخًي

وتلحــوق،  )جحــا  الالجئيــن  الحتياجــات  لالســتجابة 

ــر  ــذي يســتضيف أكب ــد ال ــان البل ــزال لبن 2019(. ال ي

دوالر  مليــار   54.96 بـــ  للبنــان  اإلجمالــي  المحلــي 

أمريكــي فــي عــام 2018، منهــا ٪3 فقــط تعتمــد 

علــى الزراعــة والغابــات وصيــد األســماك )البنــك 

المحلــي  الناتــج  وتقّلــص  كمــا   .)2018 الدولــي، 

اإلجمالــي األســمي إلــى مــا يقــّدر بنحــو 21.8 مليــار 

فــي عــام 2021، ممــا يشــير إلــى انكماشــات كبيــرة 

ــرة جــًدا  ــة قصي ــرة زمني جــًدا فــي االقتصــاد فــي فت

نفســه،  الوقــت  وفــي   .)2021 الدولــي،  )البنــك 

تزيــد  ال  ميزانيــة  اليــوم  حتــى  الحكومــة  تخصــص 

عــن ٪1 لقطــاع الزراعــة )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 

.)2021

جميــع  قيــاس  خاللــُه  مــن  يتــم  ســياق  فــي  هــذا 

الصناعــات فــي لبنــان تقريًبــا، بشــكٍل أو بآخــر، علــى 

حافــة االنهيــار )البنــك الدولــي، 2021(. علــى مــدى 

الســنوات الثــالث الماضيــة، وبســبب واحــدة مــن 

أســوأ األزمــات الماليــة فــي العالــم، شــهدت البــالد 

ــًة  ــة مقارن ــرة اللبناني ــاًل فــي قيمــة اللي انخفاًضــا هائ

بــدوالر الواليــات المتحــدة، الــذي أدى بــدوره إلــى 

أزمــة إنســانية حــادة: نقــص حــاد فــي رأس المــال 

ومعــدات المستشــفيات واألدويــة والوقــود والخبــز 

لتقريــر محــدث  البشــرية. وفًقــا  المــوارد  وبالطبــع 

صــادر عــن برنامــج األغذيــة العالمــي، هنــاك حوالــي 

إلــى  يحتاجــون  لبنــان  فــي  شــخص   3.563.300

 .)2022 العالمــي،  األغذيــة  )برنامــج  المســاعدة 

مــن  بتكليــف  دراســة  تشــيُر  ذلــك،  علــى  عــالوًة 

األبعــاد  متعــدد  الفقــر  معــدل  أن  إلــى  اإلســكوا 

جوانــب  يطــال  للفقــر  مقيــاٌس  وهــو  لبنــان،  فــي 

الدخــل والصحــة واألصــول والممتلــكات والتوظيــف 

مــن  ارتفــع  قــد  كان  العامــة،  والمرافــق  والتعليــم 

 2021 عــام  فــي   82٪ إلــى   2019 عــام  فــي   42٪

)اإلســكوا 2021(. وبالتالــي، تشــير دراســة أجراهــا 

فــي  ورد  كمــا   ،2020( العالمــي  األغذيــة  برنامــج 

منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2021( إلــى أن واحــًدا 
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بمحدودّيــة  مقّيــد  الصناعــي  القطــاع  أن  كمــا 

االقتصــاد اللبنانــي، أي صغر حجم الســوق الوطنية؛ 

المرتفعــة  والتكاليــف  الموثوقــة  غيــر  واإلمــدادات 

التحتيــة؛  والبنيــة  الكهربــاء(  ســيما  )وال  للمرافــق 

التجاريــة؛  األعمــال  دعــم  خدمــات  كفايــة  وعــدم 

المواتــي،  غيــر  والتنظيمــي  المؤسســي  اإلطــار 

وعــدم وجــود إطــار عــام للسياســات / االســتراتيجية. 

قطــاع  يواجههــا  التــي  بالعقبــات  مقيــد  أنــه  كمــا 

بشــكٍل  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع 

ــُث ضعــف القــدرات علــى االســتثمار،  عــام، مــن حي

والنــزوح الجماعــي للشــباب، وعــدم توفــر المهــارات 

إلدارة  الحديثــة  القــدرات  وانعــدام  المتخصصــة، 

التجاريــة. األعمــال 

1.2. لمحة عن قضايا النوع االجتماعي

لعقــود مــن الزمــان، كانــت المــرأة في لبنــان جزًءا 
ال يتجــزأ مــن حركــة شــعبّية نســوّية ومتقاطعــة 
مهــدت الطريــق لتغييــرات قانونيــة واجتماعيــة 
واقتصاديــة. كمــا وقــد كانــت المــرأة قــوة رائــدة 
في التعبئة المحلّية وشبكات المجتمع المدني 
التعليــم  وقطاعــي  الخاصــة  والمؤسســات 
والصحــة، والعديــد مــن األمــور األخــرى. إلــى 
جانــب ذلــك، كان هنــاك الكثيــر مــن اإلصالحــات 
االجتماعيــة  والتغييــرات  اإليجابيــة  القانونيــة 
ــة  ــن الحماي ــت، مــن قواني ــي حدث ــة الت والثقافي
مــن العنــف المنزلــي والتحــرش الجنســي، إلــى 
زيــادة مشــاركة اإلنــاث، ومســتويات التعليــم، 
والمشــاركة السياســية )هيئــة األمــم المتحــدة 

للمــرأة والبنــك الدولــي، 2021(.

الرغــم مــن هــذه  علــى  الوقــت نفســه،  فــي 
السياســي  الواقــع  فــإن  الكبيــرة،  الخطــوات 

عــدد مــن الالجئيــن لــكل فــرد فــي العالــم، حيــث 

يوجــد حوالــي 1.5 مليــون الجــئ ســوري )مفوضيــة 

 90٪  ،)2022 الالجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  األمــم 

منهــم يعانــون مــن الفقــر الشــديد ولديهــم مخــاوف 

جديــة بشــأن الحمايــة )األمــم المتحــدة، 2022(.

غيــر أنــه علــى مــدى العقــد الماضــي، وال ســيما في 

ــاك اســتثمارات  العاميــن التالييــن لألزمــة، كانــت هن

القطــاع  هــذا  فــي  متجــددة  ومصالــح  متزايــدة 

وتركمانــي،  حمــادة  2022؛  وآخــرون،  )مكاهــال 

2022(. فقــد لجــأت المنظمــات الدوليــة والجهــات 

المانحــة وكيانــات القطــاع الخــاص إلــى قطــاع الزراعــة 

كفرصــة رئيســّية لتلبيــة العديــد مــن احتياجــات البالد. 

ركيــزة   اللبنانــي  الصناعــي  القطــاع  كان  وقــد  كمــا 

أساســية فــي خضــم األزمــة، حيــث يواصــل توظيــف 

جــزء كبيــر مــن الســكان، والمســاهمة فــي االقتصــاد 

الوطنــي، وتمكيــن توفيــر العملــة الصعبــة الالزمــة 

مــن خــالل التصديــر )البنــك األوروبــي إلعــادة البنــاء 

والتنميــة، 2021(. وبحســب فهــد صريــح )2021(، 

ــان،  ــة فــي لبن ــن 4700 شــركة صناعي ــر م ــاك أكث هن

ــة )26  ــة الزراعي ــاج األغذي ــر منهــا فــي إنت الجــزء األكب

 )% 12( البنــاء  مــواد  تليهــا  شــركة(،   1245 أو   %

والمنتجــات الكيميائيــة )8 %(.

الزراعــة  بقطاعــي  اهتمــام  هنــاك  كان  حيــن  فــي 

ــادة ملحوظــة  ــى زي ــة إل ــة، باإلضاف ــة الزراعي واألغذي

فــي عــدد النســاء فــي هــذا المجــال، فــإن قطــاع 

المزارعــون  ألن  البقــاء.  أجــل  مــن  يكافــح  الزراعــة 

يتعرضــون لضغوطــاٍت كبيــرة مــن الضغــوط الماليــة 

واالجتماعيــة التــي تــم استكشــافها فــي األقســام 

أدنــاه.
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بالرجــال، وشــهد عــدد أكبر من النســاء تخفيضات 
فــي الدخــل وســط األزمــة )هيئة األمــم المتحدة 
للمــرأة، والمجلــس الوطنــي للمــرأة، وصنــدوق 
الصحــة  ومنظمــة  للســكان،  المتحــدة  األمــم 
 CAS أشــارت منظمــة  2020(. وقــد  العالميــة 
فــي  كبيــرة  فجــوة  وجــود  إلــى  أيًضــا   ))2020
األجــور بيــن الجنســين فــي لبنــان حيــث يكســب 
الرجــال ٪6.5 أكثــر مــن النســاء لنفــس المركــز أو 
الوظيفــة. وتــزداد هــذه النســبة المئويــة إلــى 
نحــو 11.6 فــي المائــة بالنســبة للموظفيــن غيــر 

اللبنانييــن.

 )CAS )2020 لمنظمــة  التابــع  التقريــر  يشــير 
ــة الماهــرة،  ــة الزراعي ــث العمال ــه مــن حي ــى أن إل
بنســبة  وحضــوًرا  نشــاًطا  أكثــر  الرجــال  فــإن 
الفئــة،  هــذه  وضمــن   ،)1٪( النســاء  مــن   3٪
فــإن فجــوة األجــور بيــن الجنســين فــي أعلــى 
المهــم مالحظــة  مســتوياتها. وبالتالــي، مــن 
أنــه فــي عــام 2000، تــم تعديــل قانــون العمــل 
ــد  ــر للمــرأة وتمدي لضمــان المســاواة فــي األج
وفًقــا  ذلــك،  علــى  عــالوًة  األمومــة.  إجــازة 
للمــادة 26، ال ينبغــي التمييــز ضــد المــرأة علــى 
أســاس »نــوع العمــل ومقــدار األجــر والتوظيــف 

والمالبــس«. المهنــي  والتدريــب  والترقيــة 
بشــكٍل عــام، لوائــح التوظيــف فــي لبنــان ليســت 
الطريقــة  المــرأة ولكــن  تمييزّيــة بنشــاط ضــد 
التــي يتــم بهــا وضــع اللوائــح والرعايــة والحمايــة 
ــة األمــم  ــال )هيئ ــح الرج ــُل لصال ــن تمي والقواني
المتحــدة للمــرأة، 2016(. وحتــى إذا كانــت لوائــح 
التوظيــف ال تميــز بيــن الجنســين، فإنهــا توضــع 
فــي ســياق قانونــي وسياســي أكبــر يديــم عدم 
ــن الجنســين )FTL،2022 (. وهــذا  المســاواة بي
يجعــل إصــالح قانــون العمــل ضعيفــًا ومحــدودًا، 

والتنمــوي يرســم بصــورة قاتمــة. كمــا ويشــير 
تقريــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
لمنظمــة  التابــع  التنميــة  )مركــز   2019 لعــام 
إلــى   )2019 والتنميــة،  االقتصــادي  التعــاون 
ارتفاع مســتويات عدم المســاواة بين الجنســين 
فــي لبنــان، ومنــح البــالد قيمــة للمؤسســات 
االجتماعــي  النــوع  ومؤشــر  االجتماعيــة 
ــن  ــز فــي القواني ــي تعكــس التميي )SIGI(، والت
واألعــراف الثقافيــة والممارســات اليوميــة. كمــا 
ــدى  ــن الجنســين فــي المنت ــوة بي ــرض الفج تفت
االقتصــادي العالمــي لعــام 2020 أن لبنــان بلــد 
بــه أحــد أعلــى معــدالت عــدم المســاواة بيــن 
النــوع االجتماعــي فــي عــام 2020. إلــى جانــب 
وعلــى الرغــم مــن الــدور الجوهــري للمــرأة فــي 
السياســة، إال أنهــا ال تــزال ممثلــة تمثياًل ناقصًا 
للغايــة فــي البرلمــان أو الــوزارات الحكوميــة. 
وفضــاًل عــن ذلــك، ال يــزال العديــد مــن القوانين 
البالغــة األهمّيــة ناقضــًا: قانــون الجنســية، الذي 
يمنــع المــرأة مــن نقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا؛ 
وقوانيــن األحــوال الشــخصّية التي تحكــم الزواج 
والطــالق والميــراث والحضانــة ومــا إلــى ذلــك، 
والتــي كثيــرًا مــا تكــون تمييزيــة ضــد المــرأة؛ 
الــذي يوفــر الحــد األدنــى  والقانــون الجنائــي 
حــاالت  فــي  للنســاء  القانونيــة  الحمايــة  مــن 
االغتصــاب الزوجــي، ويمنعهــن مــن اإلجهــاض 
2018؛  جحــا  مراجعــة  المزيــد،  علــى  )لإلطــالع 
ميكداشــي، 2020 ؛ هيومــن رايتــس ووتــش، 

.)2020

أدت األزمــة إلــى زيــادة تقــدر بنحــو ٪63 فــي 
البطالــة بيــن النســاء فــي عــام 2020 )ســلتي 
ومزهــر، 2020(. عــالوًة علــى ذلــك، أبلــغ عــدد 
أكبــر مــن النســاء عــن فقــدان وظائفهــن مقارنــة 
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الزراعــي. ومــع  الالزمــة لإلنتــاج  العاملــة  اليــد 
ذلــك، وكمــا ســبقت اإلشــارة، فــإن عملهــم غالبــا 
مــا يكــون غيــر مرئــي وغيــر معــروف المصيــر 
)هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، 2016؛ برنامــج 
تشــكُل   .)2020 اإلنمائــي،  المتحــدة  األمــم 
ــا لدراســة أجرتهــا منظمــة  ــة، وفًق المــرأة الريفي
التجــارة العادلــة فــي لبنــان )2022(، حوالــي 9٪ 
ــز بشــكل  ــان وترك مــن مالكــي المــزارع  فــي لبن
أساســي علــى إنتــاج منتجــات األلبــان وزراعــة 
ويعتبــر  كمــا  الغــذاء.  علــى  والحفــاظ  الكفــاف 
عمــل المــرأة الريفيــة، وال ســيما عمــل الالجئــات 
الســوريات، موســمي وغيــر رســمي وغالبــا مــا 
يكــون بــدوام جزئــي. وبالتالــي، غالًبــا مــا تواجــه 
مشــكالت  لبنــان  فــي  الســوريات  الالجئــات 
خطيــرة فــي الحمايــة أثنــاء العمــل فــي الميــدان 
محــدودة  وسياســية  قانونيــة  أطــر  وتقيدهــن 
حمــادة  مراجعــة  )للمزيــد،  للدعــم  للغايــة 
ــك، عندمــا  وتركمانــي 2019(. وعــالوًة علــى ذل
تــدُر المزارعــات أو العامــالت الزراعيــات، ســواء 
كــن لبنانيــات أو ســوريات، دخــاًل، فإنــه كثيــرًا مــا 
يتــم اســتخدامه لالســتهالك المنزلــي بــداًل مــن 
التجــارة أو االســتثمار أو المشــاركة فــي الســوق 
)لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
لغربــي آســيا، 2009(. تماشــيًا مــع النتيجــة التــي 
أقــل مــن  أجــًرا  النســاء يتقاضيــن  أن  مفادهــا 
الرجــال مقابــل الوظيفــة نفســها، وجــدت دراســة 
تركــز   )2017( الدوليــة  العمــل  أجرتهــا منظمــة 
علــى سالســل القيمــة الزراعيــة فــي شــمال 
لبنــان أن النســاء يتقاضيــن أجــًرا أقــل مــن الرجــال 
فــي سلســلة القيمــة اإلنتاجيــة. وتشــيُر دراســة 
أخــرى إلــى وجــود اختالفــات كبيــرة فيمــا يتعلــق 
المــوارد  علــى  الحصــول  علــى  المــرأة  بقــدرة 
اإلنتاجيــة: إذ لــم تتمكــن ســوى نســبة تتــراوح 

ألن القطــاع الخــاص فــي الممارســة العمليــة، ال 
يلتــزم بالضــرورة بشــرط المســاواة فــي األجــر. 
ــادة  ــك، علــى الرغــم مــن زي ــى ذل وباإلضافــة إل
ــى عشــرة أســابيع فــي إطــار  ــة إل ــازة األموم إج
قانــون العمــل، فإنهــا ال تــزال أقــل بكثيــر مــن 
 18 البالغــة  الدوليــة  العمــل  منظمــة  توصّيــة 
أســبوعًا، كمــا أنهــا ال تتضمــن أحكامــا تتعلــق 

بإجــازة األبــوة أو رعايــة الطفــل المقــررة.

علــى الرغــم مــن أن البيانــات المصنفــة حســب 
الجنــس علــى مســتوى البــالد ال تــزال مجــزأة، 
الزراعــة  قطــاع  فــي  المــرأة  مشــاركة  أن  إال 
بيــن  واســع  بشــكل  تقــدر  الزراعيــة  واألغذيــة 
 .)FTL، 2022 )CAS، 2019؛   40٪ إلــى   10
هنــاك عــدد رئيســي مــن القضايــا التــي تؤثــر 
علــى مشــاركة المــرأة فــي القطــاع الزراعــي، 
نقــص المعلومــات المتعلقــة بمشــاركة المــرأة 
فــي العمــل الزراعــي؛ وعــدم المســاواة فــي 
ملكيــة األراضــي؛ والصــور النمطّيــة الثقافيــة 
المــرأة  مشــاركة  تعــوق  التــي  واالجتماعيــة 
فــي هــذا القطــاع؛ والعقبــات التــي تعتــرض 
صنــع  ومدخــالت  للمــرأة  القياديــة  المناصــب 
القــرار؛ والواجبــات ذات الصلــة باألســرة التــي 
)معهــد  للمــرأة  النشــطة  المشــاركة  تعرقــل 
الهــاي لحقــوق اإلنســان، 2018؛ برنامــج األمــم 
األســباب  ومــن   .)2020 اإلنمائــي،  المتحــدة 
الرئيســية األخــرى لتهميــش المــرأة فــي قطــاع 
الزراعــة فــي لبنــان عــدم تقديــم حوافــز كافيــة 

.)2021 والزراعــة،  األغذيــة  )منظمــة  لهــا 

علــى الرغــم مــن هــذه الحواجــز، ظلــت المــرأة 
منــذ أمــد طويــل عضــوًا نشــطًا فــي القطــاع 
الزراعــي، حيــث أســهمت بمــا ال يقــل عــن ثلــث 
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تحتــوي الــوزارة علــى ثــالث مؤسســات تابعة، أو 
مرتبطــة بهــا، ذات صلــة بهــذه الدراســة: المعهد 
الخطــة  وهيئــة  الزراعيــة،  للبحــوث  اللبنانــي 
علــى  التحتّيــة  البنيــة  تدعــم  )التــي  الخضــراء 
والمديريــة  وتقنيــًا(،  ماليــًا  المزرعــة  مســتوى 
العامــة للتعاونيــات. إلــى جانــب ذلــك، وفيمــا 
يتعلــق بهذه األخيــرة، هناك 1.350 تعاونية في 
لبنــان، منهــا  1.086 تعاونيــات زراعيــة )منظمــة 
األغذيــة والزراعــة، 2022(. وفًقــا لتقريــر منظمــة 
العمــل الدوليــة )2018(، »نصــف التعاونيــات 
تعاونيــات  هــي  المائــة(  فــي   51( المســجلة 
زراعيــة وحوالــي ربعهــا )27 فــي المائــة( تعمــل 
فــي قطــاع األغذيــة الزراعيــة، منهــا 125 تعاونية 
نســائية مســجلة، معظمهــا ينتج منتجــات غذائية 
تقليديــة لبنانيــة«. وفــي الوقــت نفســه، تشــيُر 
المقابــالت التــي أجريــت مــع خبــراء الزراعــة إلــى 
أن عــدد التعاونيــات الزراعيــة العاملــة والنشــطة 
ــح  ــى األرج ــع عل ــد ارتف ــا النســاء ق ــي تقوده الت
إلــى حوالــي 200 تعاونيــة، ال ســيما عنــد النظــر 
فــي التعاونيــات غيــر المســجلة وغيــر الرســمية. 
ومــع ذلــك، فــإن الرقــم الدقيــق يتطلــب مزيــًدا 

مــن البحــث.

مــن  للتعاونيــات  إعانــات  الزراعــة  وزارة  تقــدم 
خــالل دراســة الخطــط المختصــة باإلعانــات. ومــع 
ذلــك، ُتظهــر األبحــاث أن البرنامــج ليــس شــفاًفا 
فــي  المســجلة  التعاونيــات  مــن  العديــد  وأن 
مجموعــة صغيــرة  وتديرهــا  »مزيفــة«  الواقــع 
ــات  ــاس مــن أجــل الحصــول علــى اإلعان مــن الن
والصناديــق األخــرى )منظمــة العمــل الدوليــة، 

.)2020 ؛ ســكولدينغ ونــور،   2018

بيــن 13 و 15 % مــن النســاء اللبنانيــات مــن 
الوصــول إلــى مصــادر الري والمدخــالت الزراعية 
)FTL، 2022(. وبالتالــي، لــم يحصــل ســوى عــدد 
قليــل جــًدا مــن النســاء على المعــدات واألدوات 
الالزمــة، باإلضافــة إلــى معلومــات عــن أفضــل 
الممارســات الزراعيــة، أو دعــم األعمــال التجاريــة 

.)FTL، 2022( والحاضنــات الريفيــة

تشــكل التحديــات التــي تواجههــا المــرأة فــي 
العامــة  القضايــا  مــن  جــزًءا  الزراعــي  القطــاع 
فــي  المــرأة  تواجههــا  التــي  نطاقــًا  األوســع 
لبنــان. بحيــُث تبّيــن هــذه النظــرة العامــة الموجــزة 
واجتماعّيــة  قانونّيــة  قصــور  أوجــه  هنــاك  أن 
وسياســّية تؤثــر بطبيعــة الحــال علــى المشــاركة 
البلــد  داخــل  وتمكينهــا  للمــرأة  االقتصاديــة 
وجــه  علــى  الزراعــي  القطــاع  علــى  وكذلــك 

التحديــد.

1.3. سياق السياسة 
الحكوميــة  المؤسســة  هــي  الزراعــة  وزارة 
الرئيســية التــي تهتــم بقطــاع الزراعــة فــي البالد 

وتديــره. وتمتــد وكالتهــا  لتشــمل مــا يلــي:
سالســل  عبــر  الزراعــي  القطــاع  تنظيــم   •
والتجهيــز  اإلنتــاج  أي  المختلفــة،  التوريــد 

والتســويق. والتوزيــع 
القوانيــن والسياســات واألنظمــة  تنفيــذ   •

ورصدهــا واإلشــراف عليهــا
ودعمــه  القطــاع  تنميــة  إلــى  الدعــوة   •
وتنســيق  اإلرشــادية  الخدمــات  خــالل  مــن 
المكثفــة  والبحــوث  الزراعيــة  المشــاريع 
)تصنيــف البيانــات واإلحصــاءات والدراســات 

واالقتصاديــة( االجتماعيــة 
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باإلضافــة إلــى ذلك، فإنهــا تعمم مراعاة منظور 
النــوع االجتماعــي فــي ركيزتهــا الخامســة، الــذي 
يتعلــق بتحســين مؤسســات القطــاع الزراعــي 
تعميــم  »ضمــان  خــالل  مــن  العامــة  والبيئــة 
مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي علــى نطــاق 
واســع واتبــاع نهــج شــامل للجميــع« )الصفحــة 
34(. كمــا أن مؤشــرات االســتراتيجية مصنفــة 
هــذا  والعمــر.  االجتماعــي  النــوع  حســب 
ســابقة  نســخة  مــع  صــارخ  بشــكل  بالمقارنــة 
 ،)2015-2020( الزراعــة  وزارة  اســتراتيجية  مــن 
والتــي كان لهــا إشــارات محــدودة للغايــة إلــى 
بصفــة  واعترفــت  كمــا  والشــباب.  النســاء 
رئيســية بــأن المــرأة فئــة ضعيفــة تحتــاج إلــى 
ــي. وفــي الوقــت نفســه، أدرجــت  الدعــم المال
تركــز  دراســة  نتائــج  للغابــات  الوطنيــة  الخطــة 
علــى النــوع االجتماعــي بهــدف فهــم أفضــل 
للســبل مــن أجــل اســتهداف النســاء وإشــراكهن 
فــي الشــؤون المتصلــة بالغابــات. إضافــًة إلــى 
المــرأة  أدوار  المنتــدى  يناقــُش  ذكــره،  تــم  مــا 
وأوجــه ضعفهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 
قطــاع الغابــات، ويدعــو إلــى تمكيــن المــرأة مــن 
التقييمــات  المشــاركة والقيــادة، ويعــزز أيضــًا 
عــن  فضــاًل  المنظــور  مراعــاة  تعمــم  التــي 
المؤشــرات المصنفــة حســب النــوع االجتماعي.
المرصــد  إطــالق  تــم  الصــدد،  هــذا  فــي 
الوطنــي للمــرأة فــي الزراعــة والمناطــق الريفيــة 
)NOWARA(، الــذي يركــز علــى سياســات النــوع 
االجتماعــي، فــي عــام 2007. ونفــذ المشــروع 
)المركــز   CIHEAM-IAM Bari قبــل  مــن 
ــة المتوســطية فــي  ــي للدراســات الزراعي الدول
الزراعــي  المعهــد   - المتوســط  البحــر األبيــض 
المتوســطي( ووزارة الزراعــة والتــي قــد مولتهــا 
العامــة  المديريــة   / اإليطاليــة  الخارجيــة  وزارة 

ســيما  وال  الماضييــن،  العاميــن  مــدى  علــى 
قبــل انهيــار األزمــة االقتصاديــة، شــهد القطــاع 
الزراعــي سياســات وُنُهجــا أكثــر مراعــاًة للفــوارق 
بيــن النــوع االجتماعــي ومتقاطعــة فــي نهجهــا. 
الدوليــة  المنظمــات  بــأن  بالذكــر،  والجديــر 
والمجموعــات المجتمعيــة والكيانــات الوطنيــة  
النــوع  منظــور  مراعــاة  ضمــان  علــى  تعمــل 
النــوع  المنظــور  مراعــاة  وتعميــم  االجتماعــي 

الزراعــة. االجتماعــي فــي قطــاع 

وزارة  اســتراتيجية  مــن  كل  أن  بالذكــر  والجديــُر 
والخطــة   )2020-2025 الزراعــة،  )وزارة  الزراعــة 
للغابــات )NFP، 2015-2025(، علــى  الوطنيــة 
ســبيل المثــال، شــامالن فــي نهجهمــا، حيــث 
النــوع  بيــن  الفــوارق  مراعــاة  يدمجــان  أنهمــا 
االجتماعــي وتعميــم القضايــا المتعلقــة بالنــوع 
االجتماعــي فــي وثائــق سياســاتهما. إلــى جانب 
ذلــك، تتضمــن النســخة المحدثة من اســتراتيجية 
وزارة الزراعــة لمراعــاة النــوع االجتماعــي والتركيــز 
علــى النــاس كمبــادئ توجيهيــة رئيســية، كمــا 
وتســلط اســتراتيجية وزارة الزراعــة الضــوء، فــي 
الراميــة  خطتهــا  علــى  التدخــل،  ركائــز  معظــم 
النــوع  بيــن  المســاواة  فــي  المشــاركة  إلــى 
االجتماعــي وتعميــم مراعــاة منظــوره. وركيزتهــا 
الثانيــة، علــى ســبيل المثــال، تركــز علــى اإلنتــاج 
ــزة،  ــة. وفــي إطــار هــذه الركي الزراعــي واإلنتاجي
»تعميــم  إلــى  بالحاجــة  االســتراتيجية  تعتــرف 
ــز علــى أن يكــون  نهــج النــوع االجتماعــي بالتركي
ــز  ــاج الزراعــي والتجهي إشــراك المــرأة فــي اإلنت
تقييمــه«  ويلــزم  أساســيا  أمــرا  والتســويق 

.)29 )الصفحــة 
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المصلحــة  ألصحــاب  كمرجــع  الصلــة  ذات 
ــش  ــات التفتي ــن عملي ــن؛ والتغاضــي ع المعنيي
والتدابيــر والجــزاءات فيمــا يتعلــق بالمؤسســات 
الصناعيــة. كمــا حــو الحــال بالنســبة للتفتيــش 
والفحــص والتدابيــر والجــزاءات المفروضــة علــى 

الصناعيــة. المؤسســات 

اآلخريــن  الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب  مــن 
التجــارة  غــرف  الزراعيــة  األغذيــة  صناعــة  فــي 
الصناعييــن  ورابطــة  والزراعــة،  والصناعــة 
ــة فــي  ــة الزراعي ــار األغذي ــة تج ــن، ونقاب اللبنانيي
اللبنانيــة. الغذائيــة  الصناعــات  ونقابــة  لبنــان، 

علــى  الوحــدة  وركــزت  اإلنمائــي.  للتعــاون 
الحــرة؛ والديناميــات  المــرأة لألعمــال  مباشــرة 
المــرأة  التــي مــن شــأنها أن تجــذب  المبتكــرة 
للعمــل فــي القطــاع الزراعــي؛ وإنتــاج المعــارف 
وتبادلهــا؛ واالعتــراف الوطنــي بــدور المــرأة فــي 
وزيــادة  الرســمي؛  وغيــر  الرســمي  القطاعيــن 
يتعلــق  فيمــا  المــرأة  ومشــاركة  القــرار  صنــع 
بالسياســات الريفيــة وصنــع القــرار؛ وتوســيع 
مختلــف  بيــن  والتواصــل  الشــراكات  نطــاق 
أصحــاب المصلحــة. والجدير بالذكــر، بأن المرصد 
الوطنــي للمــرأة فــي الزراعــة والمناطــق الريفيــة 
قــد كان أكثــر نشــاًطا بيــن عامــي 2007 و 2014، 
مــن  رئيســية، وسلســلة  دراســات  أنتــج  حيــث 
ثالثــة كتــب للمــدارس فــي جميــع أنحــاء البــالد، 
الريفــي  التمكيــن  لــكل مــن  وتنفيــذ مبــادرات 
ومهــارات تنظيــم المشــاريع الحضريــة )منظمــة 

 .)2021 والزراعــة،  األغذيــة 

فــي الوقــت نفســه، تخضــع برامــج إدارة مــوارد 
الميــاه والــري لهيئــة نهــر الليطانــي، وتخضــع 
برامــج الدعــم لتفويــض وزارة االقتصــاد. وتدعــم 
هيئــة تنميــة االســتثمار فــي لبنــان الصــادرات 
الزراعيــة فــي حيــن تكلــف ثــالث وزارات بســالمة 
األغذيــة: وزارة الزراعــة، ووزارة الصحــة، ووزارة 

االقتصــاد والتجــارة.

باإلضافــة إلــى الــوزارات المذكــورة أعــاله، تلعب 
وزارة الصناعــة دورًا رئيســيًا فــي قطــاع األغذيــة 
الزراعيــة. وتســهم وزارة الصناعــة بدورهــا أيضــًا 
الصناعيــة  للقطاعــات  الشــامل  التطويــر  فــي 
وتفعيلها وتشــرف علــى القوانين واللوائح ذات 
الصلــة. وبالتالــي، تشــمل بعــض مســؤولياتها 
الصغيــرة  المشــاريع  تعزيــز  الصلــة  ذات 
الصناعيــة  اإلحصــاءات  وتوفيــر  والمتوســطة؛ 
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2. المنهجّية

لألزمــة  اســتجابتهن  وكيفيــة  الزراعيــة،  واألغذيــة 

االقتصاديــة. لذلــك، يعتمــد التقريــر بشــكل كبيــر 

علــى االقتباســات والقصــص والســرد النســائي.

ــر  ــا بعنصــر التصوي ــرن النهــج اإلثنوغرافــي أيًض اقت

يوًمــا  ومصــور  باحــث  أمضــى  حيــُث  الصحفــي، 

األمــم  هيئــة  مــن  مســتفيدين  أربعــة  مــع  كامــاًل 

المتحــدة للمــرأة فــي شــمال لبنــان لتصويــر حياتهــم 

اليوميــة ونضاالتهــم وقصصهــم مــن خــالل الصــور 

والمقابــالت شــبه المنظمــة. كمــا وتمــت زيــارات 

موقعيــة مــع مربــي نحــل، واثنيــن مــن منظمــي 

ــا عــن  ــة، وامــرأة تبحــث حالًي ــة الزراعي مشــاريع األغذي

عمــل فــي قطــاع الزراعــة. فقــد كان الغــرض مــن 

ذلــك هــو الحصــول علــى أصــوات وروايــات النســاء 

أنفســهن، ألن هــذا جــزء ال يتجــزأ مــن تحليــل النــوع 

االجتماعــي )هاريــل ودافنــا تيكــوه، 2016(.

مــن المهــم مالحظــة أنــه تــم الحفــاظ علــى الموافقة 

والســرية فــي جميــع أنحــاء البحــث وتــم تغييــر جميــع 

األســماء فــي التقريــر للحفــاظ علــى عــدم الكشــف 

عــن هويتهــا.

2.2 اإلطار التحليلي

استرشــد بهــذه الدراســة إطــاران همــا: مصفوفــة 

التحليــل علــى أســاس النــوع االجتماعــي، وتحليــل 

القــدرات ونقــاط الضعــف. وقــد تــم اســتخدام نهــج 

التحليــل علــى أســاس النوع االجتماعي الستكشــاف 

فــي  والهيــاكل  والثغــرات  المســاواة  عــدم  أوجــه 

قطاعــي الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة. وبالتالــي، تــم 

2.1 ملخص جمع البيانات 

تســتنُد هــذه الدراســة إلــى منهجّيــة بحــث نوعيــة. 

وباختصــار، ُأجريــت مجموعــة 37 مقابلــة متعمقــة، 

للتحقــق  واحــدة  تركيــز  مجموعــة  إلــى  باإلضافــة 

المشــاريع  صاحبــات  مــع  المعلومــات  صحــة  مــن 

والمزارعــات، وأربــع زيــارات لموقــع إثنوغرافــي إلــى 

أماكــن عمــل النســاء.

مــن  فئــة  مــع  المتعمقــة  المقابــالت  إجــراء  تــم 

أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك أعضــاء المجتمــع 

المحلــي )الناشــطون، والمزارعــون، والمؤسســات 

والتعاونيــات،  الصغــر،  والمتناهيــة  الصغيــرة 

والعمــال الزراعيــون، ومــا إلــى ذلــك(، والشــركات 

وخبــراء  المحلّيــة،  والســلطات  الكبــرى،  الزراعيــة 

ــة، وموظفــي المنظمــات  وأســاتذة الزراعــة والعمال

غيــر الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة. 

ومــع ذلــك، ركــزت المقابــالت فــي المقــام األول 

علــى النســاء اللواتــي تتأثــر حياتهــن بشــكل مباشــر 

بقطاعــي الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة وتتصــل بهمــا. 

مــن هنــا، فقــد كانــت النســاء المســتهدفات متنوعــة 

وشــملت نســاء  لبنانيــات وســوريات مــن المناطــق 

الريفيــة والحضريــة فــي شــمال لبنــان، مــع خلفيــات 

ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة 

ــد  ــى ح ــة والمنخفضــة عل ــم العالي مســتويات التعلي

البيانــات  جمــع  عمليــة  واســتهدفت  كمــا  ســواء. 

امتــداد سلســلة  النســائية علــى  الفاعلــة  الجهــات 

والمجهزيــن  والمنتجيــن  المورديــن  أي  القيمــة: 

ــة. وكان أحــد  ــن وتجــار التجزئ ــة / الموزعي وتجــار الجمل

العناصــر الحاســمة فــي الدراســة هــو الحصــول علــى 

أصــوات النســاء: منظورهــن بشــأن قطــاع الزراعــة 
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إلــى جانــب مصفوفــة التحليــل علــى أســاس النــوع 

التحليليــة  األعمــال  اســُتخدمت  هــذه،  االجتماعــي 

لتحديــد  الضعــف  ونقــاط  بالقــدرات  المتعلقــة 

قــدرات أفــراد المجتمعــات المحليــة وأوجــه ضعفهــم 

األساســية  الفكــرة  وتتمثــل  كمــا  بهــا.  واالعتــراف 

لتحليــل القــدرات ونقــاط الضعــف فــي »أن نقــاط 

القــوة )أو القــدرات( الحاليــة للنــاس ونقــاط الضعــف 

عليهــم،  األزمــة  تأثيــر  تحــدد  الفشــل(  نقــاط  )أو 

وقــد  لألزمــة«.  اســتجابتهم  طريقــة  عــن  فضــاًل 

مّكــن هــذا اإلطــار مــن استكشــاف الكيفيــة التــي 

المحلــي  المجتمــع  أفــراد  مختلــف  بهــا  يســتجيب 

لألزمــات اللبنانيــة. إلــى جانــب ذلــك، بحثــت فــي 

بســبب  تفاقمــت  التــي  المحــددة  الضعــف  نقــاط 

األزمــة، مــع االعتــراف أيًضــا بالطــرق المختلفــة التــي 

يســتخدم بهــا النــاس قدراتهــم للتغلــب علــى األزمــة 

)آذار / مــارس وآخــرون، 2005(. وبالتالــي، يعتبــر هــذا 

ــُه يضــع أفــراد المجتمــع المحلــي،  النهــج حاســم ألن

وال ســيما النســاء، ليــس كضحايــا فقــط بــل كعوامــل 

للتغييــر.

بحــث التحليــل فــي معاييــر النــوع االجتماعــي الحاليــة 

االجتماعيــة  والديناميكيــات  القــوة  وديناميكيــات 

واالقتصاديــة.

تســتخدم مصفوفــة التحليــل علــى أســاس النــوع 

ــا شــعبًيا وتركــز إلــى حــد كبيــر علــى  االجتماعــي نهًج

العالقــات االجتماعيــة داخــل المجتمــع لفهــم كيفيــة 

تعامــل األعضــاء المختلفيــن مــع بعضهــم البعــض. 

كيــف يتفاوضــون، ومــا هــي مــدى قوتهــم، وكيــف 

ــر  ــرات داخــل وخــارج المجتمــع؟ وتتأث يفهمــون التغيي

مصفوفــة التحليــل علــى أســاس النــوع االجتماعــي، 

علــى النحــو المشــار إليــه فــي »دليــل ألطــر التحليــل 

علــى أســاس النــوع االجتماعــي «، تأثــرًا كبيــرًا بواقــع 

يمكنــه  كمــا  التشــاركي؛  التخطيــط  وأيديولوجيــة 

اســتيعاب القيــود التــي يفرضهــا نقــص التمويــل 

والوقــت، واألميــة، والبيانــات الكميــة غيــر الكافيــة 

االجتماعــي  النــوع  أدوار  عــن  الموجــودة  غيــر  أو 

المعنــى،  وبهــذا   .)2005 وآخــرون،  مــارس  “)آذار/ 

الضــوء  بتســليط  المحلــي  المجتمــع  أفــراد  يقــوم 

علــى التحديــات الرئيســية المتعلقــة بــأدوار النــوع 

االجتماعــي فــي مجتمعهــم المحلــي )باركــر، 1993؛ 

مورغــان، 2022(. وقــد أتــاح ذلــك أيًضــا فهــم كيفيــة 

تفاعــل أصحــاب المصلحــة المختلفيــن، رجــااًل ونســاء، 

مــع بعضهــم البعــض عبــر سلســلة القيمــة الزراعيــة. 

بالتركيــز علــى أفــراد المجتمــع المحلــي فــي لبنــان 

بوصفهــم المصــدر الرئيســي لمقدمــي المعرفــة، 

بحثــت المصفوفــة أيضــًا فــي مواضيــع القوانيــن 

والسياســات واللوائــح والممارســات المؤسســية؛ 

النــوع  وأدوار  الثقافيــة؛  والمعتقــدات  واألعــراف 

الوقــت؛  واســتخدام  ومســؤولياتهما  االجتماعــي 

والحصــول علــى المــوارد والتحكــم فيهــا؛ وأخيــرًا، 

أنمــاط الســلطة وصنــع القــرار.
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النتائج3

Lea, St. Rafqa monastery, 23.05.22 
Photo: Gabriel Ferneini
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النتائج .3
جميــع أنحــاء الشــمال آخــذٌة فــي التوســع. ويعــود 

ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى االتجاهــات المتغّيــرة عالميــًا 

ــركات النســوية  ــا شــجعتها الح ــي لطالم ــًا، الت ومحلي

وعقــود مــن الدعــوات المناصــرة، والتــي تواصــل 

الضغــط مــن أجــل المســاواة بيــن النــوع االجتماعــي. 

ومــع ذلــك، فإنــه مرتبــط أيًضــا بالواقــع االقتصــادي 

المتغيــر، ال ســيما بالنظــر إلــى األزمــة الحاليــة فــي 

ــر  ــن عــدد كبي ــان وتفاقــم الظــروف المعيشــية بي لبن

مــن األســر فــي جميــع أنحــاء البــالد. ولكــن إلــى 

االقتصاديــة  المشــاركة  تظــلُّ  كلــه،  هــذا  جانــب 

الخلفيــة  للمــرأة مرهونــة بعوامــل متعــددة، مثــل 

رأس  علــى  والحصــول  االقتصاديــة،  االجتماعيــة، 

المــال والتعليــم، والجنســية، والوضــع القانونــي، 

فــي  معينــة  بوظيفــة  المــرأة  عالقــة  عــن  فضــاًل 

سلســلة القيمــة. 

ــة أقســام  ــى ثالث ــاه إل ــواردة أدن ــج ال وتنقســم النتائ

الحاليــة  األدوار  يستكشــف  فــاألول  رئيســية. 

والمتغيــرة للمــرأة فــي قطاعــي الزراعــة واألغذيــة 

الزراعيــة. أمــا الثانــي فهــو ينظــر فــي أنمــاط محــددة 

ظهــرت أثنــاء جمــع البيانــات. ويركــز المشــروع الثالــث 

علــى العقبــات التــي تواجههــا المــرأة فــي الوصــول 

وكيفيــة  العمالــة،  علــى  والحفــاظ  الســوق  إلــى 

نطاقــا  األوســع  والتحديــات  للعقبــات  التصــدي 

األكثــر  القضايــا  عــن  األزمــة، فضــال  عــن  الناجمــة 

االجتماعــي. بالنــوع  المتعلقــة  تحديــدا 

ــى أنهــم أصحــاب  ــى الرجــال عل لطالمــا كان ُينظــر إل

فــي  الدخــل«  »مــّدري  أو  الرئيســيون  المصلحــة 

أن  مــن  الرغــم  وعلــى  لبنــان.  فــي  الزراعــة  قطــاع 

المــرأة كانــت تــؤدي أدوارًا حاســمة فــي هــذا القطــاع، 

فإنهــا غالبــًا مــا كانــت تعتبــر »أيــدي داعمــة« بــداًل 

مــن أن تكــون أطرافــًا فاعلــة رئيســّية، ســواء فــي 

عمليــة اإلنتــاج أو التوزيــع. وحتــى اليــوم، فــإن غالبيــة 

األعمــال واإلنتــاج الزراعييــن الواســعي النطــاق فــي 

ــان يقودهــا الرجــال فــي حيــن أن معظــم  شــمال لبن

نطــاق صغيــر  علــى  اإلنتــاج  فــي  يعملــن  النســاء 

ــل هــذه  ــك، فــإن مث ــر الرســمي. مــع ذل والعمــل غي

المالحظــة تخطــئ المشــاركة الضمنيــة والصريحــة 

للمــرأة فــي قطــاع الزراعــة. كمــا أنــه ال يأخــذ فــي 

الحســبان القضايــا الهيكليــة التــي أدت إلــى هــذا 

االختــالل، وهــي االقتصــاد السياســي الطائفــي 

الــذي يــؤدي إلــى قبضــة احتكاريــة علــى صناعــات 

2021(؛  أســواد،  2016؛  )بومــان،  معينــة  وحــرف 

المســائل القانونيــة، بمــا فــي ذلــك قوانيــن النــوع 

االجتماعــي، وقوانيــن األحــوال الشــخصية، والقيــود 

والقيــود  االجتماعــي،  الضمــان  علــى  المفروضــة 

ــون العمــل )ســالمة، 2015(؛  ــى قان المفروضــة عل

والضغــوط المحليــة والتوقعــات المتعلقــة بالنــوع 

االجتماعــي، مــن بيــن أمــور أخــرى. وبالتالــي، يجــادل 

إذا  النســاء،  بــأن  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن  غالبيــة 

ســمحت الظــروف بذلــك، يمكــن أن يشــاركن مثــل 

الرجــال فــي جميــع عقــد سلســلة القيمــة فــي قطــاع 

الزراعــة.

مــن المثيــر لالهتمــام أنــه علــى الرغــم مــن التحديــات 

العديــدة التــي تواجههــا المــرأة، يبــدو أن مشــاركة 

المــرأة فــي قطاعــي الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة فــي 
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بدنّيــة شــاقة مثــل الحــرث ورعــي األغنــام والحصــاد. 

كمــا وتشــمل األدوار األخــرى التــي تركــز عــادًة علــى 

الــري  مثــل عمليــة  آلّيــة،  األكثــر  العمليــات  الرجــال 

والــرش، إضافــًة إلــى أن الرجــال أكثــر عرضــًة لقيــادة 

الجــرارات ونقــل البضائــع والخدمــات.

ُتصــرح نــور، رئيســة جمعيــة تعاونيــة تمــت مقابلتهــا، 

إنــه حتــى هــذه الفروقــات بيــن النــوع االجتماعــي 

تمكــن  تكنولوجيــة  ابتــكارات  لوجــود  نظــًرا  تتغيــر 

النســاء مــن القيــام بعمــل شــاق بمفردهــن. فــي 

الواقــع، تظهــر الدراســات أن التطــور التكنولوجــي 

والرقمنــة واآلالت الميســورة التكلفــة لديهــا القــدرة 

علــى تمكيــن زيــادة مشــاركة المــرأة فــي مختلــف 

القطاعــات وسالســل القيمــة فــي قطــاع الزراعــة 

المحمــول،  الهاتــف  لشــبكات  الدوليــة  )الجمعيــة 

.)2022

اإلنتــاج  بأعمــال  نفســها  األســرة  تقــوم  مــا  غالًبــا 

فــي  لألســرة.  المملوكــة  الصغيــرة  لألراضــي 

سلســلة  فــي  المــرأة  وقــدرات  أدوار   3.1

لقيمــة ا

3.1.1 قطاع اإلنتاج 

نشــاًطا  أكثــر  النســاء  أن  الميدانــي  العمــل  يؤكــد 

فــي  القيمــة.  فــي سلســلة  اإلنتــاج  قطــاع  فــي 

مناطــق  فــي  ســيما  وال  الشــمال،  أنحــاء  جميــع 

ــات،  ــى النســاء الريفي ــة، تتول ــة والضني ــكار والمني ع

الســوريات  ولكــن  واللبنانيــات،  منهــن  الســوريات 

فــي الغالــب، مســؤولية زراعــة المحاصيــل، والبــذر، 

وتقليــم األوراق، والعمــل في البيوت البالســتيكية، 

والســيقان  العطريــة،  والنباتــات  األعشــاب  وجمــع 

للمقابــالت  األســمدة1. وطبقــًا  المتدحرجــة، ورش 

التــي تمــت، فــإن المزيــد مــن النســاء يشــاركن فــي 

تجهيــز األراضــي عــن ذي قبــل، بمــا فــي ذلــك الــري 

والحــرث والــري. فــي حيــن أن هــذه الجهــود كانــت 

تتــم فــي الغالــب مــن قبــل عمــال زراعييــن ســوريين، 

فــإن الرجــال والنســاء مــن خلفيــات مختلفــة يشــاركون 

ــاج الزراعــي. ــوم فــي اإلنت الي

تقــوم النســاء فــي الشــمال بزراعــة بعــض الفواكــه 

الطماطــم  تشــمل  التــي  الرئيســية  والخضــروات 

والباذنجــان والخيــار والتــوت والخضــروات الخضــراء 

الورقيــة. كمــا يجمعــن األعشــاب بشــكل متزايــد، 

بتربيــة  عــكار  فــي  يقمــّن  منهــن  اآلخــر  والبعــض 

المــرأة  تشــارك  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  الماشــية. 

اللبنانيــة والســورية فــي المناطــق الريفيــة أيضــًا 

جمــع  عــن  فضــاًل  والعصــر،  الزيتــون  جمــع  فــي 

وجنيهــا. البريــة  النباتــات 

ُيكــرر االختــالف الرئيســي بيــن الرجــال والنســاء خــالل 

المقابــالت أن الرجــال أكثــر قــدرًة علــى القيــام بأعمال 

ــم عــادًة بواســطة الرجــال. كمــا  1 مــن المهــم أن نالحــظ أن رش األســمدة يت
أنــُه غالًبــا مــا تقــوم النســاء بإعــداد الســماد ولكــن نــادًرا مــا يقمــن بالــرش 
بأنفســهن. ومــع ذلــك، فقــد قــال عــدد مــن األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم 
إن المزيــد مــن العامــالت فــي الزراعــة والمزارعــات يقمــن بــرش األســمدة 

بأنفســهن.

“فــي الســابق، وحتــى يومنــا هــذا، مــن النــادر 
تعتبــر  شــاحنات،  يقــدن  نســاء  رؤيــة  للغايــة 
ــم؟ لقــد  ــة. ولكــن هــل تعل هــذه الصــورة مبتذل
قمــت بطــرد ثالثــة ســائقين ذكــور ألنهــم كانــوا 
مــن  أوامــر  لتلقــي  االرتيــاح  بعــدم  يشــعرون 
امــرأة. كان األمــر صعًبــا فــي البدايــة، لكننــي 
كنــت مصممــة علــى العثــور علــى ســائقة. اآلن 
ســائقنا الرئيســي امــرأة، والعقبــة الوحيــدة هــي 
ــا  ــى الســيارة، لكنن ــر إل ــام مــن المتج نقــل الطع

جميًعــا نســاعدها. إنهــا ســائقة رائعــة. “

- تانيا، صاحبة عمل 
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يأخــذون  والذيــن   ،)ITSs( الرســمية  غيــر  الخيــام 

عمولــة مقابــل األجــر اليومــي لــكل عامــل. منــذ أزمــة 

الالجئيــن، غالًبــا مــا يقيــم الســوريون الذيــن يبحثــون 

عــن مــأوى وفــرص مــدرة للدخــل بتكاليــف أقــل فــي 

مســتوطنات الخيــام غيــر الرســمية، ثــم يتــم ربطهــم، 

مــن خــالل األشــاوش، بمــالك األراضــي اللبنانييــن. 

يتمتعــون  ال  الزراعييــن  العمــال  أن  إلــى  وبالنظــر 

)مراجعــة  اجتماعيــة  حمايــة  أو  قانونيــة  بحمايــة 

ــى  القســم 3,3,2(، فــإن هــذا النظــام قــد يــؤدي إل

االســتغالل. فــي الواقــع، يتمتــع كل مــن مــالك 

غيــر  الســلطة  مــن  بالكثيــر  واألشــاوش  األراضــي 

الخاضعــة للرقابــة علــى الالجئــات وقــد يخصمــون 

األجــور وينهــون عمــل الالجئيــن ويمنعــون فــرص 

)تركمانــي  الشــخصية  الضغائــن  بســبب  العمــل 

وحمــادة 2022، الحلــو 2014(.  

بســبب ارتفــاع أســعار اإليجــارات، يتــم دفــع العديــد 

ــا النســاء،  ــي تعوله مــن األســر، وخاصــة األســر الت

إلــى مغــادرة منازلهــم الســكنية والبحــث عــن بدائــل. 

وقــد دفــع  هــذا أيضــًا األســر الســورية الضعيفــة 

بشــكل خــاص إلــى آليــات التكيــف الســلبية األخــرى 

مثــل عمالــة األطفــال والعمــل االســتعبادي داخــل 

انتقلــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الزراعــة.  قطــاع 

أســرة معيشــية تعولهــا أنثــى فــي عــكار أجريــت 

معهــا مقابــالت مؤخــرًا مــن مســتوطنة غيــر رســمية 

فــي الخيــم إلــى قطعــة أرض صغيــرة تملكها أســرة 

ــار  ــى تحمــل اإليج ــم تكــن قــادرة عل ــة ألنهــا ل لبناني

ــوا قــد أقامــوا خيمــة بالقــرب  ــاك. كان الشــهري هن

وحصــاد  بزراعــة  ويقومــون  األرض  قطعــة  مــن 

المحاصيــل لألســرة اللبنانيــة مقابــل مــأوى )غيــر 

إن  الرئيســيون  المخبــرون  يقــول  األجــر(.  مدفــوع 

هنــاك عــدًدا متزايــًدا مــن هــذه الحــاالت، أي مغــادرة 

المزارعــون  يوظــف  أن  المرجــح  مــن  كان  الســابق، 

ومــالك األراضــي عــدًدا قليــاًل مــن العمــال الزراعييــن 

ــل  ــك، مــن أج ــف. ومــع ذل الســوريين للعمــل المكث

األســر  مــن  المزيــد  أن  يبــدو  التكاليــف،  خفــض 

تضطلــع بمثــل هــذا العمــل بنفســها. كمــا ويشــارك 

ــك أراٍض  ــي تمتل ــة الت ــر مــن األســر اللبناني عــدد أكب

ــر فــي ضــوء  ــاج علــى نطــاق صغي ــة فــي اإلنت زراعي

نقــص األغذيــة وزيــادة تكاليــف الغــذاء.

ومــع ذلــك، ال يــزال العمــال الزراعيــون الســوريون 

الواســعة  اإلنتاجيــة  األعمــال  بمعظــم  يقومــون 

النطــاق فــي البقــاع وعــكار، ونســبة كبيــرة منهــم مــن 

النســاء، بمــن فيهــن األطفــال.

يعتمــد قطــاع الزراعــة فــي لبنــان منــذ فتــرة طويلــة 

علــى العمالــة الرخيصــة التــي يوفرهــا المهاجــرون 

مــن المناطــق اإلقليميــة، فلســطين ومصر وســوريا 

هــم األكثــر شــيوًعا )ســجديان، 2020(. كمــا وغالًبــا مــا 

ــر  ــات الســوريات بشــكل غي تعمــل العامــالت الزراعي

رســمي للغايــة، حيــث أنهــن ينتقلــن مــن مشــروع 

إلــى آخــر، مــع تأميــن جــزء مبســط مــن الحمايــة أو مــع 

إنعدامــه. إن أغلبيــة العامــالت الزراعيــات الســوريات 

يوظفهــن المــالك بصــورة غيــر رســمية للمشــاركة 

فــي هــذا العمــل. الــذي بــدوره غالًبــا مــا يتــم تســهيل 

مســتوطنات  داخــل  األشــاوش2  خــالل  مــن  ذلــك 

“ال يمكنــك فهــم قطــاع الزراعــة فــي لبنــان دون 
تتبــع دور العمــال المهاجريــن فيــه، علــى األقــل 
لــوال  األســاس،  فــي  العشــرين.  القــرن  منــذ 
زراعــة  هنــاك  كانــت  لمــا  الســوريين  الالجئيــن 

ــان.”  فــي لبن

- أحمد، خبير زراعي 

2 األشــاوش: هــم مديــرون مجتمعيــون ســوريون يتغاضــون عــن الشــؤون 
ــر الرســمية داخــل المخيمــات غي
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بيــن 3 و 18 عاًمــا فــي عمالــة األطفــال. ومــع ذلــك، 

عمــل  فــي  المشــاركة  أن  إلــى  الدراســة  إنتهــت 

األطفــال أعلــى بكثيــر بالنســبة للفتيــان مــن الفتيات، 

وأيًضــا أكثــر انتشــاًرا بيــن األســر الســورية مقارنــة 

باألســر اللبنانيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الفتيــات، 

وال ســيما فــي األســر المعيشــية الســورية، أكثــر 

عرضــة للمشــاركة فــي األعمــال المنزليــة. إلــى جانب 

ذلــك، تــم التقييــم لالحتياجــات المتعــددة القطاعــات 

أجرتــه منظمــة بــالن انترناشــيونال )2020( بشــأن 

عــام  وبشــكل  اإلغــالق،  أن  إلــى  كورونــا  جائحــة 

خــالل فتــرات األزمــات، كان لهمــا آثــار مقلقــة علــى 

المراهقــات، ألنهــن أكثــر انشــغااًل بكثيــر بأشــكال غيــر 

مرئيــة مــن العمــل فــي مجــال الرعايــة مــن الفتيــان. 

األزمــة  بســبب  إنــه  الرئيســيون  المخبــرون  يقــول 

ــى للتســرب مــن  ــاك معــدالت أعل ــة، هن االقتصادي

الخاصــة  المــدارس  مــن  التحويــالت  أو  المــدارس 

بســبب  باألعبــاء  المثقلــة  العامــة  المــدارس  إلــى 

تقييــم  وجــد  الواقــع،  فــي  التكاليــف.  انخفــاض 

الضعــف لالجئيــن الســوريين )VASyR، 2021( أن 

النســبة المئويــة لألطفــال الســوريين الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 14-6 عاًمــا والملتحقيــن بالمــدارس 

قــد انخفضــت مــن ٪67 فــي عــام 2020 إلــى 53٪ 

فــي عــام 2021.

يالحــظ المخبــرون4 الرئيســيون أنــه فــي حيــن أن 

ــل  ــمية والعم ــر الرس ــة غي ــال والعمال ــة األطف عمال

جــزًءا مــن  كانــت منــذ فتــرة طويلــة  االســتعبادي 

قطــاع الزراعــة فــي لبنــان، إال أن هنــاك ارتفاًعــا كبيًرا 

فــي االنتهــاكات المبلــغ عنهــا فــي قطــاع الزراعــة.

العائــالت الســورية المنــازل الســكنية ومســتوطنات 

الخيــام غيــر الرســمية للبحــث عــن مــأوى مجانــي 

مقابــل العمــل الزراعــي.

مــن  معظمهــم  الصغــار،  األطفــال  ينخــرط 

الســوريين ولكــن بعضهــم لبنانيــون أيًضــا، فــي 

أعمــال اإلنتــاج. ويشــمل ذلــك حصــاد البطاطــس 

ــون  ــه األخــرى وقطــف الزيت ــم العنــب والفواك وتقلي

التشــغيل  وآالت  األخــرى  النقديــة  والمحاصيــل 

واألســمدة واســتخدام المبيــدات لســاعات طويلــة 

أكبــر  أن  إلــى  التقديــرات  تشــير  متدنيــة.  وبأجــور 

عــدد مــن األطفــال العامليــن فــي لبنــان، حوالــي 

٪60، يعملــون فــي قطــاع الزراعــة )منظمــة األغذيــة 

والزراعــة واليونيســيف، 2019(. عــالوًة علــى ذلــك، 

العمــل يعــدُّ خطيــر واســتغاللي  الكثيــر مــن  فــإن 

ــة  ــة، 2016؛ منظمــة األغذي )منظمــة العمــل الدولي

الوقــت  وفــي   .)2029 واليونيســيف،  والزراعــة 

علــى  فيــه،  التقريــر  هــذا  تدويــن  يتــم  كان  الــذي 

لمالــك  فيديــو  أشــرطة  انتشــرت  المثــال،  ســبيل 

العمــال  وضــرب  بتعذيــب  يقــوم  وهــو  األرض 

الزراعييــن اللبنانييــن والســوريين )حســاري، 2022؛ 

ميغافونــي، 2022(. وبالتالــي، علــى الرغــم مــن أن 

عمالــة األطفــال متزايــدة نســبيًا فــي لبنــان، ال ســيما 

فــي أعقــاب أزمــة الالجئيــن الســوريين، فقــد أدى 

الجمــع بيــن إغــالق جائحــة كورونــا وإغــالق المــدارس 

والحاجــة الماســة إلــى الدخــل بيــن األســر المعيشــية 

إلــى زيــادة هــذه الظاهــرة3. أجــرت منظمــة الرؤيــة 

العالميــة )2021( دراســة اســتقصائية مــع 776 مــن 

ــى أن  ــان، ممــا يشــير إل ــاء لبن ــع أنح ــاء فــي جمي اآلب

والســورية،  اللبنانيــة  األســر،  مــن   10.8٪ حوالــي 

لديهــا طفــل واحــد علــى األقــل تتــراوح أعمارهــم 

ــال مــن العمــل فــي أشــكال  ــي رقــم 8987 األطف ــع المرســوم اللبنان 3 يمن
محــددة مــن األعمــال الزراعيــة التــي تعتبــر خطــرة. ومــع ذلــك ، وفًقــا لمنظمــة 
العمــل الدوليــة )2016( ، هنــاك حــد أدنــى مــن التفتيــش مــن قبــل وزارة 

العمــل.
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بشــعبية متزايــدة ليــس فقــط فــي بيــروت ولكــن 

أيًضــا فــي المــدن األخــرى وحتــى القــرى فــي جميــع 

الذيــن  األشــخاص  أنــه، الحــظ  حيــُث  لبنــان.  أنحــاء 

تمــت مقابلتهــم أن الوســيلة الرئيســية للمبيعــات 

والتوصيــل  المتخصصــة  المتاجــر  هــي  العضويــة 

والمتاجــر  المزارعيــن،  وأســواق  المنــازل،  إلــى 

الصحيــة والتجــارة العادلــة، وزوايــا الســوبر ماركــت 

بشــكل متزايــد للمنتجــات الصحيــة والعضويــة. كمــا 

يعــُد التحــول نحــو الزراعــة العضويــة جــزًءا مــن اتجــاه 

الحيــاة األكثــر  أنمــاط  لتلبيــة  أكبــر، وربمــا عالمــي، 

صحــة. إلــى جانــب ذلــك، يحفــُز المزارعــون فــي لبنــان 

علــى الزراعــة العضويــة لســببين تقنييــن، بمــا فــي 

ــن  ــة، ومكافحــة اإلنجــراف، وتأمي ــك تحســين الترب ذل

وتحســين  البيئيــة  واالســتدامة  الحيوانــات؛  رفــاه 

الصحــة؛ والدوافــع االقتصاديــة، مثــل ارتفــاع الدخــل 

وتحســين فــرص الســوق فــي الخــارج وفــي لبنــان 

الرئيســيين،  للمخبريــن  وفًقــا   .)2016 )ناســبيتي، 

أســعار  أن  هــو  الرئيســية،  التحديــات  أحــد  كانــت 

المنتجــات العضويــة ال تــزال باهظــة الثمــن بالنســبة 

لمعظــم األســر فــي لبنــان، وبالتالــي فــإن المنتجــات 

العضويــة تســتهدف مجموعــة متخصصــة جــًدا. 

زراعيــة  أغذيــة  ومصنعــو  آخــرون  منتجــون  يبحــث 

منتجــات  أو  غذائيــة  لمــواد  عضويــة  منتجــات  عــن 

امرأتــان  فقــد صرحــت  عشــبية.  أدويــة  أو  تجميــل 

إنهمــا  الحضريــة  المناطــق  فــي  مقابلتهمــا  تمــت 

تســتخدمان المنتجــات العضويــة المحليــة المشــتراة 

إلنتــاج  الريفيــة  المناطــق  فــي  المزارعــات  مــن 

الصابــون والزيــت األساســي. عــالوًة علــى ذلــك، 

تمــت  الذيــن  المشــاريع  مقــاوالت  إحــدى  تالحــظ 

مقابلتهــم أن إنتــاج الســماد مــن النفايــات العضويــة 

يمثــل فرصــة مهمــة لالغتنــام. وتضيــف أن مثــل 

الزراعة العضوية   3.1.2

مــزارع  الشــمال  فــي  النســاء  مــن  المزيــد  ُيديــر 

عضويــة صغيــرة الحجــم، باإلضافــة إلــى معالجــة 

المــواد  فــي  العضويــة  والخضــروات  الفواكــه 

أو  التجميليــة  المنتجــات  مــن  وغيرهــا  الغذائيــة 

التــي  يــارا،  الزراعيــة،  المهندســة  تقــول  الطبيــة. 

تعمــل فــي مزرعــة عضويــة بيــن عــكار والبتــرون، 

هــو  الحالــي  االتجــاه  الشــمال،  منطقــة  »فــي 

تنافســية  أســعارها  ألن  العضويــة  الزراعــة  نحــو 

ــة مــن  ــا مدخــالت أقــل للوقاي ــب إنتاجه بينمــا يتطل

األمــراض ومكافحتهــا«. فــي عــام 2005، تــم تقديــم 

قانــون أساســي وطنــي إلــى البرلمــان ولكــن تمــت 

.2020 عــام  فــي  عليــه  الموافقــة 

»المهتمــون  و  »المحليــون«  المشــترون  ُيشــكل 

األغذيــة  مســتهلكي  مــن  األكبــر  الجــزء  بالصحــة« 

ورومــا  كاليريــس  )طليــس،  لبنــان  فــي  العضويــة 

للمخبريــن  وفًقــا  المســتهلكون،  هــؤالء   .)2017

ــر  ــة وضمي ــى دراي ــون عل ــا مــا يكون الرئيســيين، غالًب

اجتماعــي، وعلــى اســتعداد لدفــع تكاليــف أعلــى 

والعمــال  المزارعيــن  دعــم  بهــدف  خاصــة  بكثيــر، 

ــات  ــون المنتج ــا تك ــا م ــع، غالًب ــن. فــي الواق المحليي

غيــر  المنتجــات  مــن  أغلــى  لبنــان  فــي  العضويــة 

الربــح.  مــن  لمزيــد  مجــااًل  يوفــر  ممــا  العضويــة، 

وبالتالي، أسعارها تكون تنافسية مقارنة بالمنتجات 

العضويــة المســتوردة ويمكــن أن تجــد أيضا أســواقًا 

فــي الخــارج ألنهــا مطلوبــة فــي البلــدان الناميــة. 

ــة،  ــادرات العضوي ــر والمب كمــا وقــد أصبحــت المتاج

ــة و  ــة الحيوي ــات و أشــمون و الكتل ــل منظمــة نب مث

مــن المزرعــة إلــى المائــدة و جذورنــا جذورنــا، تحظــى 

4 يشــمل المخبريــن األخصائييــن االجتماعييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــة بشــكل مباشــر. ــر ســوء المعامل ــي تتلقــى تقاري الت
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بالمشــاركة السياســية والتمكيــن االقتصــادي. ومــع 

ــق  ــًدا عندمــا يتعل ــة ج ــة عالي ــل مرتب ــا تحت ــك، فإنه ذل

األمــر بتســجيل النســاء فــي المــدارس والجامعــات 

)الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 2016(. كمــا 

ويشــير هــذا إلــى أن المــرأة تتمتــع بمســتويات عالية 

مــن التعليــم ولكنهــا قــد تواجــه عوائــق فــي الوصول 

إلــى العمــل. فقــد صــرح أســتاذ الزراعــة فــي الجامعــة 

ــة تحضرهــا  ــه الزراعي ــة فصول ــى أن غالبي ــة إل اللبناني

النســاء، وأن الطالبــات، كقاعــدة عامــة، مــن المرجــح 

أن يهتمــن باألســاليب العضويــة والمبتكــرة. إضافــًة 

إلــى ذلــك، قالــت مدربــة زراعيــة أخــرى فــي مدرســة 

إنــه  ســميحة،  إســمها  عــكار،  فــي  عامــة  مهنيــة 

أصبــح مــن الشــائع بشــكل متزايــد أن تتابــع النســاء 

أعطــت  كمــا وقــد  لبنــان.  فــي  الزراعيــة  الهندســة 

الزراعــة  مثــااًل لتدريــب محــدد، حيــث قدمــت وزارة 

جلســة زراعــة األفــوكادو، وكان جميــع الحاضريــن مــن 

النســاء مــن عــكار، بمــا فــي ذلــك النســاء الســوريات. 

“هــذا ألنــه مــن الســهل علــى المــرأة االنضمــام 

إلــى قطــاع الزراعــة ولــذا فهــي تأمــل فــي الحصــول 

النمــط  هــذا  يكــون  قــد   ”.5 العمــل  فــرص  علــى 

مرتبًطــا بحقيقــة أن الرجــال أكثــر احتمــااًل للحصــول 

علــى وظائــف بــدوام كامــل، فضــاًل عــن حقيقــة أن 

النســاء الســوريات قــد يتمتعــن بســهولة أكبــر فــي 

التنقــل ألن الرجــال الســوريين أكثــر عرضــًة للتوقيــف 

والتفتيــش فــي نقــاط التفتيــش. ومــع ذلــك، قــد 

تشــير هــذه المالحظــات أيًضــا إلــى أن هنــاك عــدًدا 

متزايــًدا مــن النســاء المهتمــات بالســعي للحصــول 

علــى وظائــف فــي قطــاع الزراعــة، وأنــه إذا كانــت 

هنــاك حوافــز وفــرص كافيــة، فمــن المحتمــل أن 

ــة. ــى القــوى العامل ينضمــوا إل

ــت تقودهــا النســاء،  ــادرات، خاصــة إذا كان هــذه المب

الدائريــة حيــث يمكــن  تســاهم فــي االقتصــادات 

اســتخدامها كأســمدة عضويــة الحًقــا إلنتــاج الفاكهــة 

والخضــروات.

يبــدو أن إنتــاج المــزارع العضويــة تجتــذب المزارعــات 

المتحمســات  الشــابات  الزراعيــات  والمهندســات 

للزراعــة المبتكــرة. فقــد أظهــرت النســاء اللواتــي 

تعتمــد  التــي  بالحلــول  اهتماًمــا  مقابلتهــن  تمــت 

علــى التكنولوجيــا مثــل الزراعــة العموديــة؛ األطعمــة 

البيئيــة  الناشــئة  الشــركات  الجاهــزة؛  التقليديــة 

واالجتماعيــة؛ ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي.

النســاء  هــؤالء  تتمتــع  األحيــان،  مــن  كثيــر  فــي 

فــي  ويشــاركن  التعليــم  مــن  عاليــة  بمســتويات 

مجموعــة مــن تنمية األعمال التجاريــة وبناء المهارات 

الحياتيــة لريــادة األعمــال، ســواء فــي الجامعــة أو 

أو  التدريــب  مراكــز  أو  الخــاص  القطــاع  مبــادرات 

المنظمــات غيــر الحكوميــة. وفًقــا لمؤشــر المســاواة 

بيــن النــوع االجتماعــي العالمــي لعــام 2016، بــأن 

لبنــان يحتــل مرتبــة منخفضــة جــًدا عندما يتعلــق األمر 

“هنــاك حًقــا فرصــة كبيــرة إلعــادة هيكلــة قطــاع 
الزراعــة. خــالل العــام الماضــي، تعلمــُت الكثيــر 
عمــا تعنيــه الزراعــة المســتدامة حًقــا وأشــعر كمــا 
لــو أننــا نبنــي مــن أجل مســتقبل أفضــل. يحدث 
حلــول  إيجــاد  إلــى  اضطــروا  النــاس  ألن  هــذا 
لألزمــة، وليــس ألنهــم أرادوا عــن طيــب خاطــر 
أن يكونــوا مســتدامين. اآلن وفــي جميــع أنحــاء 
البــالد، ينخــرط المزيــد مــن النســاء فــي الزراعــة 
الشمســية،  األلــواح  باســتخدام  العضويــة، 
ــات.  ــر فــي طــرق أفضــل إلدارة النفاي والتفكي

- أحمد، خبير زراعي 
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تجهيز األغذية الزراعية    3.1.3

يبــدو أن النســاء ينشــطن بشــكٍل متزايــد فــي جميــع 

جوانــب تجهيــز األغذيــة الزراعيــة. فــي الســابق، كانت 

النســاء فــي الغالــب منخرطــات فــي اإلنتــاج وتجهيــز 

والمشــترين  التجــار  مــع  يتعاملــن  ولــم  األغذيــة 

)منظمــة  والثقافيــة  االجتماعيــة  األعــراف  بســبب 

العمــل الدوليــة، 2017؛ FTL ، 2022(. أمــا اليــوم، 

فقــد أصبحــت المــرأة أكثــر نشــاًطا فــي التســويق 

تمــت  الذيــن  األشــخاص  أشــار  فقــد  والتوزيــع. 

المنصــات  النســاء يســتخدمن  أن  إلــى  مقابلتهــم 

والنمــاذج  الشــفهية،  والكلمــات  اإلنترنــت،  عبــر 

لتجنــب  الرســمية  غيــر  والمجموعــات  التعاونيــة، 

التجــار  مــع  مباشــرة  والعمــل  الوســطاء  خدمــات 

ــة وأرباحهــم.    ــز قوتهــم التفاوضي والمشــترين لتعزي

ــة  ــة الزراعي ــد مــن األعمــال التجاري ــم إطــالق العدي ت

وطرابلــس  البتــرون  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 

وعــكار وزغرتــا وبشــري. وقــد تــم تســليم القيــادة 

لهــذه المشــاريع إلــى البعــض مــن هــؤالء النســاء، 

مــا  فغالًبــا  تعاونيــات.  ضمــن  أو  فــردي  بشــكل 

المزارعيــن  صغــار  مــن  الخــام  المــواد  يشــترون 

ــة والمنصــات  ويبيعونهــا للمطاعــم ومحــالت البقال

بــل  وغيرهــا،  الطعــام  ومهرجانــات  اإلنترنــت  عبــر 

بتوضيــح  يقــوم  الميدانــي  العمــل  أن  يعتبــرون 

ــات التــي  األعمــال التــي تقودهــا النســاء أو الجمعي

وزيــت  المكســرات  وتغليــف  الشــوكوالتة  تصنــع 

الزيتــون، وتنتــج أنواًعــا مختلفــة مــن زبــدة المكســرات 

المربــى  وتســويق  واللــوز(  الســوداني  )الفــول 

والعصائــر. فقــد ظهــرت العديــد مــن هــذه الشــركات 

الســوق  فــي  المنتجــات  نقــص  معالجــة  بهــدف 

األزمــة. بســبب 

ُيظهــر العمــل الميدانــي اتجاهــًا متناميــًا لــدى النســاء 

فــي الشــمال إلنتــاج مــواد غذائيــة صحيــة، والمونــة 

وحلويــات  محفــوظ(،  تقليــدي  لبنانــي  )طعــام 

ومربــى خاليــة مــن الســكر. هنــاك أيًضــا اهتمــام 

متزايــد بتجــارب االندمــاج خاصــة تلــك التــي تجمــع 

حداثــًة.  األكثــر  واألذواق  التقليديــة  المونــة  بيــن 

فــي طرابلــس، يقــوم عــدد مــن الشــركات الصغيــرة 

بإنتــاج وبيــع المكــدوس بالفــول الســوداني بنجــاح 

الجاهــز، ومقرمشــات  والكشــك  الجــوز،  مــن  بــداًل 

الغذائيــة  الصناعــات  علــى  النســاء  “تهيمــن 
الشــمال.  فــي  صغيــر  نطــاق  علــى  الزراعيــة 
إنهــن يشــاركن فــي كل شــيء، بحيــث يحصلــون 
علــى المــواد الخــام ويشــترون، وكذلــك يقمــّن 
بإســتخدام، اآلالت الالزمــة. فــي الســابق، كــنَّ 
يعتمــدن علــى الوســطاء فــي المبيعــات، بينمــا 
اآلن فهــن اللواتــي يعملــن مباشــرة مــع التجــار 

والمشــترين “.   
- جمال، موظف ميداني

ــر احتمــااًل للحصــول  ــا بحقيقــة أن الرجــال هــم األكث ــا أيًض 5 قــد يكــون مرتبًط
علــى وظائــف بــدوام كامــل، فضــاًل عــن حقيقــة أن النســاء الســوريات قــد 
يتمتعــن بســهولة أكبــر فــي التنقــل حيــث مــن المرجــح أن يتــم إيقــاف الرجــال 

ــش’’. ــاط التفتي الســوريين وتفتيشــهم فــي `` نق

الطعــام  نفهــم  نحــُن  تفصيــاًل.  أكثــر  “النســاء 
بــه.  وثيقــة  معرفــة  ولدينــا  أفضــل،  بشــكٍل 
التوابــل  مــن  نــوع  أي  نعــرف  نحــن  وهكــذا، 
أو  العســل  إضافــة  ســواء  مــاذا،  مــع  يعمــل 
حدثــت  عندمــا  البنــدق.  زبــدة  إلــى  الكراميــل 
األزمــة، توصلنــا إلــى حلــول ورثناهــا عــن أمهاتنــا 
وجداتنــا. وربمــا كيفيــة الحفــاظ علــى الطعــام 
ــاء، أو  ــدون كهرب ــة العمــل ب ــر، وكيفي ــاءة أكب بكف
مــا هــي المنتجــات التــي يجــب بيعهــا أواًل ألنهــا 
قــد تتعفــن بســرعة، أشــياء مــن هــذا القبيــل. “

- نوال، رئيسة تعاونية



أصوات المرأة في قطاعي الزراعة واألغذية الزراعية في لبنان 28

الزعتــر، ولفائــف اللبنــة، والجبــن مــع الفواكــه بداخلــه، 

والخبــز الخالــي مــن الغلوتيــن والحلــوى. مــن هنــا، 

الشــركات  هــذه  تتمتــع  المقابــالت،  علــى  وبنــاًء 

بفــرص أكبــر للتصديــر حيــث يوجــد اتجــاه عالمــي نحــو 

منتجــات صحيــة ومحليــة الصنــع، ال ســيما تلــك ذات 

“التطــور”.

التــي  التمويــن  خدمــات  فــي  زيــادة  أيًضــا  هنــاك 

ــاء الشــمال. تقــوم  ــع أنح تقودهــا النســاء فــي جمي

بعــض هــذه الشــركات بإعــداد األطبــاق واألطبــاق 

ــل  ــة للتســليم واالتصــال بمنســقي التوصي اليومي

البعــض بتوســيع  الكبــرى، فقــد قــام  للمناســبات 

ــم أو العشــاء  ــى المطاع ــام إل ــم الطع خدمــات تقدي

الرســمي وحفــالت الزفــاف. كمــا واقترحــت إحــدى 

النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن بربــط أعمالهــا فــي 

مجــال تقديــم الطعــام للمنظمــات غيــر الحكوميــة: 

»أعلــم أن المنظمــات غيــر الحكوميــة لديهــا مؤتمرات 

كبيــرة فاخــرة مــع بوفيهــات مفتوحــة«. وتالحــظ أنــُه 

»يجــب أن يكــون ضمــن بروتوكولهــم تقديــم الطعــام 

فقــط مــن الشــركات التــي تقودهــا النســاء«.

يبــدو أنــه تــم إنشــاء روابــط فعالــة بيــن مصنعــي 

أنحــاء  جميــع  فــي  والمزارعيــن  الزراعيــة  األغذيــة 

البــالد. علــى ســبيل المثــال، أطلقــت لينــا مؤخــًرا 

شــركة تمويــن فــي طرابلــس. فهــي تقــوم بشــراء 

موادهــا الخــام )األلبــان والخضــروات والفواكــه( مــن 

المزارعيــن المحلييــن عبــر الشــمال مــن أجــل دعمهــم. 

ــات، ويفضــل  ــع المزارع ــا تفضــل العمــل م ــا أنه كم

يســتخدمن  اللواتــي  النســاء  مــع  ذلــك  يكــون  أن 

األســاليب العضويــة أيًضــا، فهــي تطــال جميــع أنحــاء 

ــان وتقــول إن عملهــا يســاعد فــي دعــم النســاء  لبن

ــى  ــات ضمــن سلســلة القيمــة. باإلضافــة إل األخري

مقابلــة  معهــا  أجريــت  التــي  ســارة،  بــدأت  ذلــك، 

أخــرى، بإنشــاء شــركة معكرونــة فــي البتــرون.

بعــد مرحلــة مــن البحــث والتجربــة، بــدأت ســارة فــي 

إنتــاج وبيــع المعكرونــة مقابــل 7 دوالرات أمريكيــة 

أيًضــا  ســارة  تقــوم  لينــا،  مثــل  الواحــدة.  للعلبــة 

بتســويق وبيــع منتجاتهــا فــي الغالــب مــن خــالل 

ــة. ــكالم الشــفهي ومنصــات الوســائط االجتماعي ال

التعبئة والتغليف    3.1.4
 

انخــرط المزيــد مــن النســاء اللبنانيــات فــي التعبئــة 

مايــا،  تقــول  األخيــرة.  األعــوام  خــالل  والتغليــف 

ــة  ــال التعبئ ــة تعمــل فــي مج وهــي مهندســة زراعي

والتغليــف، “قبــل األزمــة، كان فريقــي يتألــف مــن 

15 رجــاًل بنغالًيــا. أمــا اآلن فقــد نمــا فريقــي إلــى 25 

عضــًوا، 20 منهــن شــابات لبنانيــات”. كمــا وأشــارت 

مشــاركة أخــرى، وهــي عضــو فــي جمعيــة تعاونيــة، 

التعبئــة  فــي  اللبنانيــة  المــرأة  مشــاركة  أن  إلــى 

توظيــف  تكاليــف  لخفــض  ازدادت  قــد  والتغليــف 

العمالــة الوافــدة.  

أجــل منتجاتــي.  أكثــر مــن  “أثــق فــي النســاء 
الجبــل،  ســفح  فــي  المزارعــات  أزور  أحياًنــا 
مثــل  الموســمية  للفواكــه  بالنســبة  خاصــة 
ــا  الكــرز والمشــمش. عندمــا أزورهــن، أشــعر أنن
حيــُث  المتبادليــن،  والثقــة  االحتــرام  نتشــارك 
ويعطوننــي  معــي  صادقــات  أنهــن  أشــعر 
أفضــل منتــج لديهــن بســعر جيــد جــًدا. كمــا أنهــن 

شــرفاء“. بمورديــن  يربطننــي 
- تيما، مزارعة عضوية 

الواقــع،  الطلــب. ففــي  لهــذا  “رأيــت فرصــة 
يتــم اســتيراد معظــم المعكرونــة فــي لبنــان، أي 
ــا ويتــم بيعــه مقابــل  كل الرافيولــي، مــن أوروب

20 دوالًرا أمريكًيــا للكيلــو الواحــد “.
- سارة، صاحبة عمل المعكرونة
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أن  حقيقــة  إلــى  المقابــالت  تشــير  عــام،  بشــكٍل 

النســاء اللبنانيــات يتــم توظيفهــن مــن عــكار لتعبئــة 

الفواكــه والخضــروات فــي أعمــال متوســطة أو كبيرة 

الحجــم. ومــع ذلــك، يتــم تعييــن هــؤالء النســاء مــن 

ــًا مــا ال يحصلــن علــى أجــر مثــل  قبــل وســطاء وغالب

الرجــال مقابــل الخدمــة ذاتهــا. يقــول ســيما، مهندس 

زراعــي، إن أحــد األســباب هــو أن “العمــال األجانــب، 

الســوريين،  أو  البنغالييــن  الرجــال  فيهــم  بمــن 

ــرة أطــول،  ــر أو لفت ــة أكب ــى العمــل بجدي ــون إل يميل

ــة لديهــا مســؤوليات أخــرى مثــل  وأن المــرأة اللبناني

لســاعات  العمــل  يمكنهــا  ال  لــذا  األطفــال  رعايــة 

طويلــة”. وهــذا بــدوره يســلط الضــوء علــى الطــرق 

وعمــل  المنزليــة  الضغــوط  بهــا  تؤثــر  قــد  التــي 

الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر، فضــاًل عــن االفتقــار 

إلــى فــرص رعايــة األطفــال، علــى وصــول المــرأة 

إلــى األجــر العــادل واتجاهــات التوظيــف العامــة فــي 

لبنــان. لذلــك، قــد ُيفضــل أصحــاب العمــل توظيــف 

عمــال مهاجريــن يطالبــون بأجــور أقــل مــن العمــال 

اللبنانييــن، لكــن يمكنهــم العمــل لســاعات أطــول، 

وربمــا بأجــور أقــل، مــن العامــالت اللبنانيــات.

هنــاك أيضــًا فرصــة متزايــدة لمشــاركة المــرأة فــي 

عمليــة وضــع العالمــات علــى المنتجــات. تصــرح 

النســاء  تقودهــا  التــي  التعاونيــات  مــن  البعــض 

ومجهــزي األغذيــة الزراعيــة إنهم يصنفــون ويضعون 

العالمــات علــى المنتجــات بأنفســهم. ومــع ذلــك، 

فــي كثيــر مــن األحيــان، ال يتــم تضميــن المكونــات 

الشــعار  وتصميمــات  الصالحيــة  انتهــاء  وتواريــخ 

بشــكل صحيــح. يالحــظ أحمــد، خبيــر زراعــي، “ذات 

التجاريــة  العالمــات  مــرة، فــي مهرجــان، تعرضــت 

النحويــة  القواعــد  بســبب  النتقــادات  للتعاونيــة 

الخاطئــة. قــد ال تبــدو مثــل هــذه األشــياء صفقــة 

المبيعــات  علــى  النهايــة  فــي  تؤثــر  لكنهــا  كبيــرة، 

والســمعة”. ويشــير هــذا علــى الحاجــة إلــى المزيــد 

المناســبة،  العالمــات  وضــع  علــى  التدريــب  مــن 

ســواء باليــد أو باآلليــات ذات الصلــة.

التسويق والتوزيع    3.1.5

يصبــح دور المــرأة ومشــاركتها فــي القطــاع الزراعي 

ــة  ــل الالحق ــن بعــض الشــيء فــي المراح محدودي

ــم مــن الخطــوات  ــى الرغ مــن سلســلة القيمــة. عل

التــي قطعتهــا النســاء فــي التســويق والتوزيــع، 

ُيظهــر العمــل الميدانــي أن هــذه القطاعــات ال تــزال 

محصــورة فــي الرجــال فقــط، األزواج أو الوســطاء أو 

التجــار، الذيــن يواصلــون التفــاوض بشــأن األســعار 

علــى  التوزيــع  علــى  واإلشــراف  المنتجــات  وبيــع 

نطــاق واســع.

إن التحــدي المتكــرر الــذي تواجهه النســاء هــو القدرة 

علــى إنشــاء روابــط مــع التجــار وتجــار الجملــة. يعبــر 

األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم إن هــذه مســاحة 

يهيمــن عليهــا الرجــال فــي الغالــب بســبب الروابــط 

وأســواق  الرجــال  المزارعيــن  بيــن  األمــد  طويلــة 

الجملــة. وفًقــا لمــن تمــت مقابلتهــم، يميــل تجــار 

الرجــال  مــع  العمــل  تفضيــل  إلــى  أيًضــا  الجملــة 

بســبب الروابــط السياســية أو القبليــة المشــتركة. 

فــي  خبــرة  لديهــن  النســاء  بعــض  أن  حيــن  فــي 

تصديــر منتجاتهــن، فــإن معظــم المقابــالت تقتصــر 

عندمــا  المحليــة.  المناطــق  داخــل  المبيعــات  علــى 

علــى  شــيًئا  قالــوا  الســبب،  عــن  الكثيــرون  ُســئل 

ــه« أو »نحــن  ــرار، »لســنا متأكديــن ممــا يجــب فعل غ

نكافــح مــن أجــل التفــاوض«. وهــذا إذا مــن شــأنه أن 

يــدل علــى أن المــرأة ال تــزال تفتقــر إلــى الحوافــز 

أو المعلومــات أو الدعــم المناســب فــي تســويق 

منتجاتهــا للتصديــر. كمــا ويشــير إلــى التحــدي الــذي 

تواجهــه المــرأة فــي التفــاوض أو المســاومة داخــل 

ــة  ــة الضروري ــى المعرف ــر إل ــد تفتق ــث ق الســوق حي

التــي  السياســية،  وحتــى  االجتماعيــة،  والصــالت 

ــى الوصــول إليهــا بشــكل أســهل.  ــال إل ــل الرج يمي

وبالتالــي، فــإن تحســين مفاوضات المــرأة وحصولها 

تحســين  خــالل  مــن  ســواء  المعلومــات،  علــى 
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الموجهــة  الماليــة والمعــارف  المعــارف  تقديمــات 

االجتماعــي  المــال  رأس  وزيــادة  الســوق،  نحــو 

والسياســي والشــبكات، وزيــادة نشــاط التعاونيــات 

والمجموعــات غيــر الرســمية التــي تقودهــا النســاء، 

والدعــم المتخصــص فــي التســعير واالتصــال6، أمــر 

بالــغ األهميــة. 

قطــاع  فــي  للمــرأة  المحــدود  الوجــود  يوضــح 

أحــد  القيمــة  سلســلة  فــي  والتوزيــع  التســويق 

التحديــات الرئيســية التــي تواجــه المــرأة فــي قطــاع 

المختصــة  النمطيــة  الصــور  بيــن  التنقــل  الزراعــة، 

بالنــوع االجتماعــي المتصــورة التــي تجعــل المــرأة 

غيــر مرئيــة وهادئــة. خــالل نقــاش جــرى مــع باســمة، 

عاملــة زراعيــة، أعطــت مثــااًل عــن مزارعــة لبنانيــة، 

جــدًا  معجبــة  “أنــا  باســمة:  تقــول  خلــود.  إســمها 

بشــخصية خلــود ألنهــا امــرأة قويــة جــًدا، فهــي ال 

تخشــى رفــع صوتهــا عنــد الحاجــة، أو منــع الوســطاء 

مــن خداعهــا”. تتابــع باســمة بالقــول أن خلــود جعلتها 

تــدرك أن النســاء أيًضــا يمكــن أن يشــغلن مناصــب 

قياديــة مهمــة. ومــع ذلــك، تقــول باســمة إن األمــر 

الســوريات ألنــه “فــي  للنســاء  بالنســبة  مختلــف 

حــال رفعــن أصواتهــن، يمكــن للشــاويش أن يقــوم 

علــى  العثــور  األرض  لمالــك  يمكــن  أو  بطردهــن، 

بديــل فــورًا”. تشــير هــذه المحادثــة مــع باســمة إلــى 

العديــد مــن الموضوعــات الهامــة عنــد التفكيــر فــي 

أدوار المــرأة فــي سلســلة القيمــة الزراعيــة. األول 

هــو مــدى تأثيــر المــرأة فــي المناصــب القياديــة، 

أفــراد  بيــن  لتطبيعهــا  فقــط  ذلــك  كان  لــو  حتــى 

المجتمــع. بنــاًء علــى ذلــك، من الضــروري أن تتضمن 

والتعاونيــات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تدخــالت 

ــادة المجتمــع  ــع ق ــرى مناقشــات م ــادرات األخ والمب

مــع  روايتهــم  مشــاركة  يمكنهــم  الذيــن  المحلــي 

اآلخريــن داخــل هــذا المجتمــع. عــالوًة علــى ذلــك، 

يجــب أن تشــمل هــذه المحادثــات الرجــال والنســاء 

علــى حــد ســواء حتــى يكــون الرجــال مطلعيــن علــى 

الخــاص  االجتماعــي  بالنــوع  المتعلقــة  التحديــات 

مــن  ذلــك،  ومــع  النســاء.  واجهتــه  لطالمــا  الــذي 

المهــم أيًضــا للتدخــالت تحديــد موقــع “القيــادة” 

ــف  ــم تطبيقهــا وتلقيهــا بشــكل مختل ــه يت وفهــم أن

اعتمــاًدا علــى الســياق. وهكــذا، كمــا يوضــح مثــال 

ــم الســياق  ــن دون تقيي باســمة، فــإن فــرض التمكي

الثقافــي والقانونــي للمــرأة قــد يــؤدي إلــى مخاطــر 

تفاقــم  إلــى  ويــؤدي  االجتماعــي  بالنــوع  مرتبطــة 

العنــف والبطالــة.

تشــير المقابــالت إلــى أن التعاونيــات التــي تقودهــا 

بتصديــر  الغالــب  فــي  تقــوم  لبنــان  فــي  النســاء 

المونــة ومنتجــات أخــرى مثــل زيــت الزيتــون والتوابــل 

والعنــب والطحينــة والزعتــر والمعجنــات والفواكــه 

والمكســرات وزبــدة الجــوز إلــى عــدد متزايــد مــن 

األســواق فــي أوروبــا، الخليــج وأمريــكا الشــمالية. 

ومــع ذلــك، تواجــه التعاونيــات تحديــات إداريــة فيمــا 

يتعلــق بالصــادرات وغالبــًا مــا تضطــر إلــى االعتمــاد 

علــى الوســطاء والخدمــات المؤسســية اإلضافيــة 

ــم. ــى الدع للحصــول عل

والتعاونيــات  المنتجــات  النســاء  تــزال  “ال 
يفتقــرن إلــى الدعــم والحوافــز لتصديــر الســلع 
ــاد  ــن عليهــن االعتم ــا يتعّي ــًا م بمفردهــن، وغالب
ــى الدعــم  ــات القائمــة للحصــول عل ــى الكيان عل
مــن خــالل البيروقراطيــة والروتيــن. كمــا أن هــذا 
يكلــف المــال والوقــت. وبالتالــي، مــن األهميــة 
بمــكان أن تكــون التعاونيــات قــادرة علــى إقامــة 
فــي  التصديــر  أســواق  مــع  مباشــرة  روابــط 

الخــارج “.
- ساديم، خبير زراعي

6 قــد يشــمل الدعــم المتخصــص أيًضــا مناقشــات لعــب األدوار التــي قــد 
تظهــر بيــن المزارعــات والتجــار، مــن أجــل تمكيــن النســاء مــن ممارســة مهــارات 

االتصــال الخاصــة بهــن.



أصوات المرأة في قطاعي الزراعة واألغذية الزراعية في لبنان 31

تقــول النســاء إن التجــار والوســطاء قــد يتالعبــون 

منهــا  والخضــروات  الفاكهــة  ويشــترون  باألســعار 

عامــر  المــزارع  أعطــى  الرجــال.  مــن  أقــل  بتكلفــة 

مثــااًل علــى بيــع طماطــم مقابــل 2000 ليــرة لبنانيــة 

للكيلــو فــي عــكار مقابــل 36 ألــف ليــرة لبنانيــة فــي 

بعــض المتاجــر فــي بيــروت، ممــا يشــير إلــى تالعــب 

الوســطاء. كمــا وتقــول فاتــن، وهــي مزارعــة أخــرى، 

“نحــن مدينــون دائًمــا للوســطاء، فهــم لصــوص، 

كمــا أننــا نحــاول أنــا وزوجــي إيجــاد طــرق للتوقــف 

الصــدد،  هــذا  فــي  معهــم”.  العمــل  عــن  تماًمــا 

ــان  ــة فــي لبن ــة العضوي ــن الزراع ــت دراســة ع توصل

أن أحــد األســباب التــي تجعــل الطماطــم العضويــة 

أقــل ربحيــة مــن تلــك المزروعــة بالطــرق التقليديــة 

هــو وجــود وســطاء، يبــدو أنهــم يتمتعــون بقــدر أكبــر 

مــن الســيطرة علــى القطــاع العضــوي فــي لبنــان” 

)أبيبــي، طرابلســي وعــون 2022(. إنتهــت الدراســة 

إلــى أن مبيعــات الطماطــم العضويــة ســتكون أكثــر 

ربحيــة إذا قــام المزارعــون ببيــع المنتجــات مباشــرة 

إلــى المســتهلكين. 

غالًبــا مــا يضطــر المزارعــون إلــى نقــل منتجاتهــم 

مــن مزارعهــم إلــى أســواق البيــع بالجملــة، وهــو 

مــا تجــده بعــض النســاء صعًبــا. قــد ال يتمكنــون 

ــن علــى  ــر قادري ــات أو غي ــى المركب مــن الوصــول إل

تغطيــة تكاليــف الوقــود. عــالوًة علــى ذلــك، بالنســبة 

للنســاء اللواتــي يقطــّن فــي المناطــق الريفيــة، فإن 

الكثيــر مــن الطــرق بهــا بنيــة تحتيــة ســيئة، ممــا يجعــل 

ــا.  ــا مضاعًف النقــل يمثــل تحدًي

علــى مــدى العاميــن الماضييــن، انخرطــت المزيد من 

النســاء بشــكٍل مباشــٍر فــي التســويق، ســواء فــي 

ــت.  ــى اإلنترن ــر المنصــات عل ــة أو عب حياتهــم المادي

بحيــُث تبيــع النســاء الحليــب مباشــرة إلــى المتاجــر 

والمصانــع علــى ســبيل المثــال. تســتفيد العديــد 

المبــادرات  مــن  كبيــر  بشــكل  أيًضــا  النســاء  مــن 

)مناســبات(  مهرجانــات  عــن  فضــاًل  التعاونيــة، 

البــالد.  فــي  الطعــام  موائــد  فيهــا  تتوفــر  التــي 

إضافــة إلــى ذلــك، قــام بعضهــن بإطــالق أعمــااًل 

تجاريــة مــن المنــزل عبــر اإلنترنــت لتقديــم الطعــام 

والتســليم إلــى المطاعــم واألســر، فضــاًل عــن فتــح 

متاجــر فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة مباشــرًة. 

ــالك  ــا فــي امت ــي تشــارك زوجه ــر، الت ُتصــرح جينيف

عمــل تجــاري، إنهــا كانــت مســؤولة فــي الغالــب عــن 

اســتراتيجية العالمــة التجاريــة عبــر اإلنترنــت بينمــا 

كان زوجهــا يتفــاوض مــع المتداوليــن. كمــا وتضيــف 

جينيفــر: “أعتقــد أن دور المــرأة أفضــل فــي التعامــل 

نقضــي  ألننــا  االجتماعــي  التواصــل  مــع وســائل 

وقًتــا أطــول عليهــا ونعلــم أكثــر مــا يجــذب الشــباب”. 

أن  تريــد  الــذي  الكثيــر  يــزال هنــاك  ذلــك، ال  ومــع 

تتعلمــه، وتحديــًدا الرســوم االيضاحيــة وكيفيــة إنتــاج 

الريــل )مقاطــع الفيديــو(  ألعمالهــا. فــي مقابــالت 

ــات،  ــع التعاوني ــالت م ــك المقاب ــا فــي ذل ــرى، بم أخ

تعبــر النســاء إنهــن يعلــّن عــن معظــم أعمالهــن مــن 

خــالل منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي )خاصة 

“المــرة الوحيــدة التــي أطلــب فيهــا الدعــم مــن 
زوجــي هــي عنــد التفــاوض. يحــاول ]وســيطي[ 
دائًمــا أن يقــدم لــي أســعاًرا أقــل ألننــي امــرأة، 
بينمــا فــي اللحظــة التــي يكــون فيهــا زوجــي 
علــى المحــك، يغيــر لهجتــه وموقفــه ويوافــق 

ــة “. علــى المزيــد مــن األســعار العادل
- جينيفر، مقاولة 

محلــي  مــورد  مــن  آلــة  اشــتريت  أن  “بمجــرد 
تعطلــت علــى الفــور. عندمــا واجهــت المــورد 
ــّي  ــة المنشــقة، رفــض اســتبدالها. كان عل باآلل
ــم يتــم اســتبدال  أن أطلــب مســاعدة زوجــي ول

اآللــة إال بعــد تدخلــه “.
-  تمارا، معالجة أغذية زراعية في عكار
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تطبيــق االنســتغرام( لكنهــن يســعين إلــى المزيــد 

مــن المهــارات عندمــا يتعلــق األمــر بالعالمــة التجاريــة 

رئيســة  وصرحــت  كمــا  وشــخصًيا.  اإلنترنــت  عبــر 

جمعيــة التعاونيــة، ســميرة، إنهــا تعتمــد علــى ابنتهــا 

الصغيــرة لمســاعدتها فــي اإلعــالن عــن منتجــات 

تعــرف  “أنــت  ذلــك،  عــن  عبــرت  فقــد  التعاونيــة. 

كيــف هــو األمــر، نحــن ]أعضــاء الجمعيــة[ كبــار الســن 

وال نعــرف حًقــا كيفيــة بنــاء جمهــور علــى وســائل 

التواصــل االجتماعــي، لــذا يتعيــن علينــا االعتمــاد 

علــى أطفالنــا، الجيــل األصغــر، للقيــام بذلــك مــن 

ــا نحــن.” أجلن

علــى  قــادرات  الســابق  فــي  النســاء  تكــن  لــم 

الوصــول إلــى األســواق الماديــة بســهولة بســبب 

مشــاكل التنقــل والظهــور. وبالتالــي، فــإن القــدرة 

علــى تشــغيل وبيــع المنتجــات مــن خــالل المنصــات 

ــل فرصــة مهمــة. ــت تمث ــر اإلنترن عب

اإلنتــاج  القطــاع:  داخــل  أخــرى  أدوار   3.1.6

النحــل،  تربيــة  الحرجــي،  العمــل  الحيوانــي، 

الســياحة اإليكولوجيــة، واســتخراج األعشــاب / 

الزيــت 

اللبنانيــات  النســاء  مــن  قليــاًل  عــدًدا  أن  يبــدو 

باإلنتــاج  مهتميــن  الشــمال  فــي  والســوريات 

الحيوانــي. فــي عــكار، ناقشــت عــدة نســاء انخراطهن 

ــام علــى نطــاق مصغــر.  ــة الدواجــن واألغن فــي تربي

ــب للزراعــة المعيشــية  ــك، فهــي فــي الغال ومــع ذل

ــاًء علــى المقابــالت، يبــدو  فقــط وليــس للتجــارة. بن

بتربيــة األبقــار؛  النســاء  جــًدا أن تقــوم  النــادر  مــن 

ألن مثــل هــذا العمــل ال يــزال يهيمــن عليــه الطابــع 

الذكــوري فــي الغالــب. ومــن ناحيــة أخــرى، تســتخدم 

واللبــن  واللبنــة  الزبــدة  إلنتــاج  الحليــب  النســاء 

حظــي  لطالمــا  الــذي  األخــرى،  الحليــب  ومنتجــات 

ــدى النســاء فــي كل مــن  ــب بشــعبية ل ــاج الحلي إنت

المناطــق الحضريــة والريفيــة فــي الشــمال كشــكٍل 

مــن أشــكال توليــد الدخــل.

ثمــة دور حاســم آخــر كثيــرا مــا يتــم تجاهلــه وتقــوم 

بــه المــرأة هــو الحفــاظ علــى الغابــات واألراضــي 

الزراعيــة. غالًبــا مــا يكــون هــذا غيــر مدفــوع األجــر وغير 

مرئــي، لكــن بعــض النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهن 

قلــن إنهــن يشــعرن بارتبــاط قــوي بــاألرض ويرغبــن 

خــالل  مــن  عليهــا.  الحفــاظ  فــي  المشــاركة  فــي 

المنظمــات غيــر الحكوميــة، أو الجماعــات المجتمعيــة 

ــة، تنظــم  ــادرات الفردي ــى المب ــر الرســمية، أو حت غي

ــان لحفــظ  ــف وتعمــل فــي لج ــات تنظي المــرأة عملي

ــة. ــات الطبيعي المحمي

شــهدت المنطقــة الشــمالية حرائــق غابــات متعــددة 

تحــدث  مــا  عــادة  الماضييــن.  العاميــن  مــدار  علــى 

حرائــق الغابــات فــي لبنــان فــي فصــل الخريــف، 

مــن شــهر ســبتمبر إلــى نوفمبــر، بســبب المزيــج 

ــة  الحاصــل نتيجــة درجــات الحــرارة المرتفعــة والرطوب

يمكــن  القويــة.  الريــاح  عــن  الناجمــة  المنخفضــة 

بســبب  ســواء  للحــرارة،  بــدء صغيــر  أي  يــؤدي  أن 

البــرق أو حتــى عقــب الســجائر، إلــى نشــوب حريــق. 

وبالتالــي، فــإن اإلهمــال أو الزراعــة أو التخلــص مــن 

النفايــات أو الحــرق المتعمــد ينتهــي بــه األمــر إلــى 

حــرق  يؤثــر  األرض.  علــى  باهظــة  تكاليــف  تحمــل 

الغابــات علــى النســاء داخــل المجتمعــات الريفيــة 

ــا تشــارك النســاء  ــادًرا م ــك، ن ــر. ومــع ذل بشــكل كبي

فــي إدارة الحرائــق وغالًبــا مــا يهيمــن الرجــال علــى 

آليــات الوقايــة مــن الحرائــق والتخفيــف مــن حدتهــا. 

ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أن حــراس الغابــات هــم 

ــق  ــة الحرائ ــر مكافح ــال، وتعتب ــن الرج ــب م فــي الغال

اإلطفــاء  رجــال  مــع  المقابــالت  أن  إال  »ذكوريــة«، 

تظهــر أن المزيــد مــن النســاء يشــاركن مــن خــالل 
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منظمــات مجتمعيــة مثــل درب عــكار والمنظمــات غير 

الحكوميــة مثــل المبــادرة اللبنانيــة إلعــادة التشــجير 

.)LRI(

غيــر  والمنظمــات  المحليــة  المجتمعــات  نشــطت 

الحكوميــة مــن حيــن آلخــر فــي القيام بحمــالت توعية 

فــي عــكار، ال ســيما خــالل العاميــن الماضييــن. وقــد 

كان لهــذه الحمــالت الــدور األكبــر فــي زيــادة الوعــي 

حــول الوقايــة المجتمعيــة؛ التدريــب والتوجيــه لرجــال 

المناطــق  فــي  المحلييــن  المتطوعيــن  اإلطفــاء 

الريفيــة؛ وإجــراء بحــوث تشــاركية بشــأن الوقايــة مــن 

ــات والتصــدي لهــا. حرائــق الغاب

كمــا أصبحــت تربيــة النحــل أكثــر شــيوًعا بيــن النســاء 

ــدأت  ــد ب ــرة.  فق ــالل الســنوات األخي ــان خ فــي لبن

والمتاجــر  التعاونيــات  فــي  العســل  ببيــع  النســاء 

البيئيــة ودور الضيافــة،  العضويــة ونــزل الســياحة 

الشــمع  مثــل  الثانويــة  المنتجــات  إلــى  باإلضافــة 

والحصبــة. كمــا وشــهدت الســياحة البيئيــة طفــرة 

خاصــة قبــل األزمــة، فقــد قــام عــدد مــن النســاء 

العمــل  أو  بالبــدء  إمــا  الشــمال  أنحــاء  فــي جميــع 

فــي مؤسســات الســياحة البيئيــة. خــالل مواســم 

العطــالت، تجــذب هــذه المؤسســات العديــد مــن 

اللبنانــي،  الشــتات  ســكان  مــن  وخاصــة  الســياح، 

إلــى  الشــباب.إضافًة  وفئــات  العائــالت  وكذلــك 

ذلــك،  تشــمل بعــض األنشــطة فــي إطــار الســياحة 

لمســافات  والمشــي  الدينيــة،  الســياحة  البيئيــة 

وصنــع  والتعاونيــات،  الثلجيــة،  واألحذيــة  طويلــة، 

التراثيــة.  واألعمــال  الضيافــة،  دار  وإدارة  المونــة، 

كمــا وقــد كانــت هنــاك أيًضــا زيــادة فــي الســياحة 

الداخليــة، أي ســياحة النبيــذ، فــي مصانــع النبيــذ عبــر 

البتــرون وجبيــل مثــل نبيــذ إكســير وجبــال البتــرون 

تجمــع  والتــي  فينيكــس،  دو  وكلــوس  العضويــة 

بيــن الســياحة وخدمــات التمويــن. تعتبــر الســياحة 

الزيتيــة فرصــة مثيــرة لالهتمــام بالنظــر إلــى اإلنتــاج 

الواســع النطــاق لزيــت الزيتــون فــي البــالد، ألنــه 

ــة أن تجمــع بيــن تــذوق زيــت  بإمــكان الســياحة الزيتي

الزيتــون والجــوالت القرويــة والمشــي لمســافات 

طويلــة عبــر بســاتين الزيتــون وخدمــات المطاعــم 

لدراســة  وفًقــا  الريفيــات.  النســاء  تقدمهــا  التــي 

حديثــة، فــإن مشــغلي المنتجــات العضويــة فــي 

لبنــان “تبنــوا النمــوذج مــن “المزرعــة إلــى المائــدة” 

لتوفيــر  مزارعهــم  فــي  نهائًيــا  ســوًقا  وأنشــأوا 

الطهــاة  مــع  المطاعــم  مثــل  الســياحية  األنشــطة 

المتخصصيــن وحديقــة األطفــال وأنشــطة األطفــال 

وأنشــطة الطهــي والمناســبات الخاصــة” )أبيبــي، 

.)2022 وعــون،  طرابلســي، 

بالنســبة لبعــض أعضــاء المجتمــع الريفــي، هنــاك 

“األرض”.  أو  الفــرد  بقريــة  قــوي  تاريخــي  ارتبــاط 

ــي تمــت  ــدد مــن النســاء اللوات ــي، يصــُف ع وبالتال

كــن  ســواء  بــه،  يقمــن  الــذي  العمــل  مقابلتهــن 

مربيــات، أو جامعــات زيتــون، أو مرشــدات ســياحيات، 

أو رؤســاء تعاونيــات، بأنــه عمــل روحــي وضــروري 

للحفــاظ علــى تراث لبنان الزراعــي والموارد الطبيعية 

الغنيــة. مــن هنــا، نجــد أنــه فــي عــكار، تمتلــك بعــض 

النســاء معرفــة معمقــة باألعشــاب والبــذور وأنــواع 

التربــة، حتــى أنهــم يســتخدمون أعشــاب مختلفــة، 

ــزال« )دم  ــوب« أو »دم الغ ــزة« أو »العك مــن »الخبي

الغــزال( أو »كــورات« أو »هندبــة« أو »ســبانخ« أو 

»موشــي« أو »لســن إل ثــور« أو »بالعســون« أو 

»رشــاد« أو »داردار« أو »كــورس عنــي« أو »جوريــرا 

ــري،  لمعالجــة المشــكالت  ــر الب ــد، والزعت « أو الراون

الصحيــة، واســتخدامها فــي األطعمــة والبيــع. يمنــح 

هــذا اإلحســاس باالرتبــاط العملــي الــذي تقــوم بــه 

ــا بالمعنــى  المــرأة فــي قطــاع الزراعــة إحساًســا قوًي

الذيــن  األشــخاص  بعــض  أعــرب  فقــد  والهــدف. 

تمــت مقابلتهــم عــن اهتمامهــم بمشــاركة معارفهــم 

والتزامهــم مــع الطــالب والســائحين والجيــران وأفراد 

ــن. المجتمــع اآلخري
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3.2 المواضيع الناشئة في ضوء األزمة 

المنظمــات غيــر الحكوميــة “للقطــاع:   3.2.1

رئيســي  مصــدر  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

والمالــي االجتماعــي  المــال  لــرأس 

الحضريــة  المناطــق  فــي  النســاء  أن  يبــدو 

والريفيــة يســتفدن مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، فضــاًل عــن 

ــرات الخاصــة  ــة والمختب ــر المعســكرات التدريبي توف

المنظمــات  مــن  الدعــم  يأتــي  األعمــال.  بريــادة 

ماليــة،  مخصصــات  شــكل  علــى  الحكوميــة  غيــر 

ــارات،  ــش والمه ــى كســب لقمــة العي ــب عل والتدري

مــن  القيمــة.  سلســلة  وتعزيــز  المعــدات،  ودعــم 

التدريبيــة  والــدورات  العمــل  ورش  أن  يبــدو  هنــا، 

ــة  ــاج األغذي ــوع االجتماعــي وإنت ــز علــى الن التــي ترك

الزراعيــة والزراعــة قــد ازدادت فــي أعقــاب األزمــة 

خــاص  بشــكٍل  التركيــز  مــع  الراهنــة،  االقتصاديــة 

المســتدام.  والنهــج  االقتصــادي  التمكيــن  علــى 

ــد مــن  ــدد متزاي ــة، يقــوم ع ــه وبهــذه الطريق ــا أن كم

برامــج القضايــا االقتصاديــة بالمعالجــة مــن خــالل 

والمهرجانــات  التواصــل  وفعاليــات  العمــل  ورش 

ذلــك،  علــى  عــالوة  وغيرهــا.  التدريبيــة  والــدورات 

ــن بمجموعــة  ــن والمنتجي تدعــم المنظمــات المزارعي

ــُث أن بعــض المعــدات  مــن اآلالت والمعــدات، بحي

التــي اشــترتها المنظمــات غيــر الحكوميــة للمقابالت 

وآالت  والنقــل؛  والحراثــة  للحــرث  جــرارات  تشــمل 

تقطيــع الفاكهــة والمجففــات؛ وكســارات األعشــاب؛ 

منتجــات  إلنتــاج  وآالت  الحشــائش؛  وســحابات 

ــان؛ منتجــات الفــوالذ المقــاوم للصــدأ الالزمــة  األلب

وغيرهــا. المطابــخ  لتطويــر 

إلــى  اليــوم  لبنــان  الزراعــة فــي  يتــم دعــم قطــاع 

المتعــددة  التمويــل  مصــادر  خــالل  مــن  كبيــر  حــد 

األطــراف، مــن خــالل وكاالت األمــم المتحــدة، وال 

ســيما منظمــة األغذيــة والزراعــة وبرنامــج األغذيــة 

اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  العالمــي 

ــي  ــك الدول ــك البن ــة، وكذل ومنظمــة العمــل الدولي

واالتحــاد األوروبــي، والجهــات المانحــة األخــرى علــى 

المســتوى القطــري بمــا فــي ذلــك وكالــة التنميــة 

الدوليــة التابعــة للواليــات المتحدة، وكنــدا، وإيطاليا، 

وفرنســا، وألمانيــا، وهولنــدا، واليابــان، مــن خــالل 

يتــم   .)2022 )الحجــل  الســفارات  تنميــة  مشــاريع 

تركيــز التمويــل مــن خــالل المنظمــات غيــر الحكوميــة 

االجتماعيــة  والمؤسســات  والمحليــة  الدوليــة 

الخاصــة والــوزارات ذات الصلــة )الزراعــة أو البيئــة 

ــل،  ــات )الحج ــاه( و/أو البلدي ــة والمي أو وزارات الطاق

2022(7. علــى الرغــم مــن أن التدخــالت تميــل إلــى 

العمــل فــي جميــع أنحــاء لبنــان، إال أن هنــاك تركيــًزا 

كبيــًرا علــى البقــاع وعــكار )الحجــل، 2022(.

يعملــون  الذيــن  الرئيســيون  المخبــرون  يشــير 

إمــا فــي تمويــل أو تنفيــذ هــذه البرامــج إلــى أن 

المنظمــات  تدخــالت  ركــزت  الســابق،  “فــي 
ــر الحكوميــة علــى حقــوق اإلنســان وخدمــات  غي
حمايــة المــرأة. نالحــظ اليــوم، أن هنــاك زيــادة 
االقتصاديــة  المشــاركة  معالجــة  فــي  كبيــرة 
فــي  فقــط  ليــس  األعمــال  وتطويــر  للمــرأة 
المناطــق الحضريــة ولكــن أيًضــا فــي المناطــق 

الريفيــة. وهــذا يعــُد اتجــاه مشــجع “.
- رائد، ممارس تنمية

7 فــي حيــن أنــه مــن خــارج نطــاق الدراســة تحديــد المنظمــات غيــر الحكوميــة 
فــي قطــاع الزراعــة )لرســم الخرائــط علــى نطــاق واســع، مراجعــة منظمــة 
الصلــة  ذات  الدوليــة  المنظمــات  بعــض  فــإن   ،)]2021[ والزراعــة  األغذيــة 
ــة  ــة تشــمل وكال ــن الجنســين والزراع ــا المســاواة بي ــي تعمــل فــي قضاي الت
التعــاون التقنــي والتنميــة، واللجنــة التنســيقية لمنظمــة الخدمــة التطوعيــة، 
 ،TERRES DES HOMMES وأوكســفام، وانترســوس، و  )أرض االنســان( 

وهيئــة االغاثــة كيــر، ومجلــس النرويجــي لالجئيــن، والمجلــس الدنماركــي 
لالجئيــن. فقــد قامــت المنظمــات المحليــة فــي الشــمال التــي تعمــل أو 
عملــت فــي مجــال النــوع االجتماعــي والزراعــة، بطريقــة أو بأخــرى، تشــمل 
مــدى، أبعــاد، كفــى ، نــادي رجــال األعمــال فــي طرابلــس، مؤسســة الصفــدي، 
.)RDFL( مؤسســة رينيــه معــوض، التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي
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مراعــاة النــوع االجتماعــي وتعميــم مراعــاة المنظــور 

المختــص بالنــوع االجتماعــي قــد أصبحــا أكثــر شــيوًعا 

بشــكل ملحــوظ خــالل العقــد الماضــي علــى وجــه 

الخصــوص. كمــا أن بعــض التدخــالت موجهــة فقــط 

إلــى التعاونيــات النســائية، والمؤسســات الصغيــرة 

النســاء،  تقودهــا  التــي  الحجــم  والمتوســطة 

والعامــالت الزراعيــات. وعــالوة علــى ذلــك، بــدأت 

التدخــالت الزراعيــة علــى مــدى الســنوات الثــالث 

الماضيــة تســتأثر بالمــرأة اللبنانيــة أيضــًا، بينمــا كان 

الســوريات  الالجئــات  علــى  الســابق  فــي  التركيــز 

مــن هــذا  غيــر رســمية،  اللواتــي يعملــن بصــورة 

المنطلــق، نالحــظ بــأن دعــم قطــاع الزراعــة يتجلــى 

بطــرق مختلفــة. ووفقــًا للمقابــالت التــي أجريــت 

ــك إمــا  ــن الدعــم، فــإن ذل مــع النســاء اللواتــي تلقي

عــن طريــق الــدورات التدريبيــة )المهــارات التقنيــة 

والحياتيــة، واألشــكال البديلــة واألكثــر فعاليــة مــن 

حيــث التكلفــة للزراعــة، والتوعيــة المختصــة بالنــوع 

االجتماعــي، وتنميــة األعمــال التجاريــة، ومــا إلــى 

ذلــك(؛ والنقــد مقابــل العمــل؛ وتوفيــر لــوازم وآالت 

المدخــالت؛ ودعــم الهيــاكل األساســية مثــل الطاقــة 

الشمســية وخزانــات الميــاه. 

باتــت المنظمــات غيــر الحكوميــة تعــُد شــكاًل مــن 

ــن النســاء فــي  أشــكال رأس المــال االجتماعــي بي

الشــمال، ممــا أتــاح زيــادة فــرص الحصــول علــى 

البشــري.   المــال  ورأس  والمــوارد  المعلومــات 

ــن  ــر بامرأتي ــد انتهــى األم ــة، كان ق ــد األمثل فــي أح

التقيــا فــي إحــدى أماكــن التدريــب فــي عــكار بــأن 

والشــمع.  الصابــون  إنتــاج  فــي  بالتعــاون  يقومــا 

أن  الميدانــي  العمــل  يبيــن  ذلــك،  إلــى  إضافــًة 

مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم، 

خلفيــات  مــن  والســوريات  اللبنانيــات  النســاء  أي 

اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة، يعرفــن عــن مختلــف 

الدعــم  تقــدم  التــي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

للمــرأة، ســواء كان نقــدًا مقابــل العمــل، وخدمــات 

الحمايــة، وبرامــج التمويــل الصغيــرة. وتعتبــر النســاء 

األخــرى  العمــل  وفــرص  التمويــل  عــن  البحــث  أن 

»مســؤولية« فــي حــد ذاتهــا، حيــث يشــير العمــل 

األحيــان  معظــم  فــي  النســاء  أن  إلــى  الميدانــي 

داخــل األســر المعيشــية هــن مــن يبقيــن أعينهــن 

مفتوحــة أمــام هــذه الفــرص. ويــوازي ذلــك زيــادة 

التنســيق بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع 

الخــاص، فضــاًل عــن تنظيــم حمــالت أكثــر اســتهدافًا، 

ــى  ــة حصولهــا عل ــة المــرأة وإمكاني ممــا ييســر توعي

األمــوال.

 

الريفيــة  الصغيــرة  التمويــل  برامــج  كانــت  تاريخيــًا، 

تميــل نحــو الرجــال بشــكٍل أكبــر، ولكــن يبــدو أن هــذا 

ــة، أن  ــة تعاوني ــر، رئيســة جمعي ــرر قم ــر. تك ــدأ يتغي ب

تلقتهــا  التــي  والتدريــب  الصغيــرة  التمويــل  ُمنــح 

علــى مــدار العقــد الماضــي مــن المنظمــات الدوليــة 

كمــا  التعاونيــة.  ونجــاح  إلطــالق  أساســية  كانــت 

النســاء  بدفــع  أقــوم  مــا  غالبــًا  »اآلن،  وأضافــت، 

مــن قريتــي دائًمــا لحضــور الــدورات التدريبيــة حتــى 

يتمكنــوا مــن تعلــم المهــارات التــي اكتســبتها وربمــا 

اكتســاب األمــوال«. وبالتالــي، واصلــت قمر بإنشــاء 

مركــز للتدريــب داخــل البلديــة فــي قريتهــا، وصرحــت 

“عندمــا أدركنــا مــدى اعتمــاد قريتنــا علــى الزراعــة، 

قــررت تشــجيع النســاء مــن قريتنــا علــى أن يصبحــن 

أعضــاء منتجيــن. كان هنــاك الكثيــر مــن المناهضــة 

وصلنــا  لكننــا  الوقــت،  ذلــك  فــي  مجتمعنــا  مــن 

اآلن إلــى نقطــة حيــث يتــوق جميــع ســكان قريتنــا 

العمــل والتدريــب والعمــل  للمشــاركة فــي ورش 

التعاونــي.“
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تنظيــم  فــي  وغنــّي  طويــل  تاريــخ  لبنــان  يشــهد 

المجتمــع المدنــي8. فــي نهايــة المطــاف، تتألــف 

منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المنظمــات غيــر 

الحكوميــة والجمعيــات الخيريــة والنقابــات والــوكاالت 

الدوليــة والحمــالت الشــعبية وغيرهــا. كمــا وتركــز 

ــم المســاعدات  ــى تقدي بعــض هــذه المنظمــات عل

اإلنســانية وأعمــال اإلغاثــة، بينمــا تركــز منظمــات 

أخــرى علــى الدعــوة واالتصــال والتمكين السياســي، 

مــن بيــن أمــور أخــرى، الســهولة القانونيــة لتشــكيل 

المشــهد  جانــب  إلــى  حكوميــة،  غيــر  منظمــة 

النســوية  والحركــة  البــالد،  فــي  نســبًيا  الليبرالــي 

الدوريــة  والفتــرات  الجوانــب،  والمتعــددة  القويــة 

علــى  والصناديــق  الدولــي  واالســتثمار  لألزمــة، 

وجــه الخصــوص بعــد األزمــة الســورية، هــي بعــض 

العوامــل الرئيســية التــي ســاهمت فــي التوســع 

فــي »منظمــات المجتمــع المدنــي«. علــى الرغــم 

مــن أنهــا خــارج نطــاق هــذه العريضــة، فقــد انتقــدت 

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  الحاليــة  األبحــاث 

ــر سياســية  ــة وغي ــزأة ونخبوّي ــا مج ــان لكونه فــي لبن

دوراتهــا  بســبب  التنفيــذ  فخــاخ  فــي  ووقوعهــا 

فالنســاء  بالمانحيــن.  والمرتبطــة  المــدى  قصيــرة 

بالفعــل  يثيــرن  أجريــت معهــن مقابــالت  اللواتــي 

تحدياتهــن وتجاربهــن الشــخصية مــع المنظمــات غيــر 

الحكوميــة والنقابــات والتعاونيــات وغيرهــا. نهايــًة، 

مــا تــم التعبيــر عنــه فــي المقابــالت هــو أنــُه علــى 

الرغــم مــن هــذه القضايــا، فــإن انتشــار المنظمــات 

غيــر الحكوميــة فــي المناطــق المحرومــة منــذ فتــرة 

طويلــة مثــل عــكار وطرابلــس )المصــري، 2018( كان 

ــاة المــرأة وســبل عيشــها. ــار إيجابيــة علــى حي ــه آث ل

المشــترك  االقتصــاد  نمــاذج   3.2.2

والدائــري: التفكيــر فــي التعاونيــات النســائية 

الرســمية غيــر  النســائية  والمجموعــات 

مــن  مســتقلة  »رابطــة  بأنهــا  التعاونيــة  ف  ُتعــرَّ

احتياجاتهــم  لتلبيــة  طوًعــا  الموحديــن  األشــخاص 

والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  وتطلعاتهــم 

خــالل مشــروع مشــترك مملــوك  مــن  المشــتركة 

إلــى  اســتنادًا   .)2015 )آليانــس،  وديمقراطــي«. 

فــي  الصــادر   17199 رقــم  التشــريعي  المرســوم 

التعاونيــات  أن  علــى  ينــص  والــذي   ،1964 عــام 

ال  مســتقلة  جمعيــات  هــي  لبنــان  فــي  الريفيــة 

الظــروف  تحســين  إلــى  وتــؤدي  الربــح  تســتهدف 

خــالل  مــن  لألعضــاء  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

الجهــود المشــتركة9. مــن هنــا، وعلــى الرغــم مــن 

ضعــف التشــريعات التعاونيــة فــي البــالد واســتمرار 

التعاونيــات  أدت  فقــد  النشــطة،  غيــر  التعاونيــات 

بيــن  كبيــر  إدمــاج  إلــى  عــام  بشــكل  لبنــان  فــي 

الماضيــة،  العشــر  الســنوات  مــدى  “علــى 
تعاونــت مــع مــا ال يقــل عــن عشــر منظمــات 
لــي  يحــددون  كانــوا  مختلفــة.  ودولّيــة  محلّيــة 
شــيء  كل  بــدأ  عملــي،  فــي  األمــور  بعــض 
بتدريــب واحــد علــى االســتدامة، ثــم منحــة مــن 
ــا اآلن أقــف  ــًا، أن ــاك. حالي ــة مــن هن ــا، ومنح هن
غيــر  منظمــات  إلــى  أحتــاج  وال  قدمــي  علــى 

“ هنــا.  إلــى  للوصــول  اآلن  بعــد  حكوميــة 
- نور، رئيسة التعاونية 

“إنهــا خســارة للعمــل علــى المســتوى الفــردي 
نعلــم  الجماعــي؛ فكلنــا  المســتوى  مــن  بــداًل 
مثــل  نواجههــا،  التــي  المشــتركة  التحديــات 
نقــص الملكيــة والمــال واألرض، لذلــك علينــا 

مًعــا.“ مواجهتهــا 
- أمل، عضو تعاوني

8 بــل إن أحــد التحديــات الرئيســية هــو تحديــد ماهيــة “منظمــات المجتمــع 
المدنــي” فــي لبنــان. وغالبــا مــا توصــف بأنهــا جمعيــات ومنظمــات تعــارض 
االنقســامات الطائفيــة وأشــكال التنظيــم. فــي الســنوات األخيــرة، ال ســيما 

بعــد حركــة طلعــت ريحتكــن لعــام 2015، يشــير المجتمــع المدنــي فــي الخطــاب 
اليومــي إلــى معارضــة سياســية للنظــام السياســي الطائفــي.
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النوعيــن االجتماعييــن، والربحيــة الجماعيــة مــن خــالل 

ــة  ــاكل التنظيمي ــي والصــادرات، والهي ــاج المحل اإلنت

القــادرة علــى تلقــي المســاعدات الخارجيــة والعمــل 

ــك،  ــى ذل ــور، 2021(. إضافــًة إل بهــا )ســكولدينغ ون

ال توفــر التعاونيــات للنســاء الدخــل وســبل العيــش 

تنميــة  شــبكات  أيضــًا  لهــن  توفــر  بــل  فحســب، 

المهــارات والتضامــن، وهمــا جانبــان حاســمان خــالل 

ــكل التعاونــي  ــة. كمــا ويكتســي الهي األزمــة اللبناني

أهميــة حاســمة بالنســبة للمــرأة فــي بنــاء الشــبكات 

مــع  الشــراكات  وإقامــة  المنــح  علــى  والحصــول 

غيــر  المنظمــات  مــع  )وكذلــك  األخــرى  التعاونيــات 

علــى  والحفــاظ  التكاليــف،  وخفــض  الحكوميــة(، 

الروابــط االجتماعيــة، والحصــول علــى المعلومــات 

والمشــورة الرئيســية مــن بعضهــا البعــض، وفــي 

نهايــة المطــاف، الحصــول علــى شــكل مــن أشــكال 

عضــوات  تالحــظ  الجماعيــة.  التفاوضيــة  القــدرة 

التعاونيــات اللواتــي تمــت مقابلتهــن أن مشــاركتهن 

التعاونيــات علــى مــدى الســنوات الماضيــة  فــي 

جمــع  مؤشــر  يشــير  وبالتالــي،  أساســية.  كانــت 

البيانــات بالفعــل إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي الهيــاكل 

التعاونيــة، ســواء كانــت مســجلة أو غيــر مســجلة، 

فــي مناطــق الشــمال. فالتعاونيــات التــي تقودهــا 

النســاء فــي لبنــان بعمليــة تســويق وتوزيــع المربــى 

ودبــس الســكر وزيــت الزيتــون والعســل ومــاء الــورد 

ومنتجــات األلبــان واألعشــاب والمنتجــات الثانويــة 

ــن  ــة، مــن بي ــل البرغــل والكشــك والفريك للقمــح مث

أمــور أخــرى.

وجــه  علــى  المــرأة،  تقودهــا  التــي  التعاونيــات 

التحديــد، لهــا أهميــة حاســمة فــي توفيــر أماكــن 

الزراعــة.  المــرأة فــي قطــاع  لعمــل  آمنــة ومرنــة 

وجــدت هــذه الدراســة فــي حديثهــا إلــى مجموعــة 

مــن التعاونيــات فــي الشــمال، أن التعاونيــات التــي 

بالقضايــا  النســاء تهتــم بشــكل طبيعــي  تقودهــا 

المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي، وتســاعد فــي تطويــر 

إلــى  وتــؤدي  لألعضــاء،  الصلــة  ذات  السياســات 

النســاء مناصــب قياديــة بشــكل طبيعــي.  تولــي 

أعطــت أمــل، وهــي عضــو تعاونــي، مثــااًل علــى 

كيــف يمكــن لألمهــات أن يقومــوا بإعتمــاد الرضاعــة 

التعاونيــة.  األماكــن  فــي  مريــح  بشــكل  الطبيعيــة 

عــالوة علــى ذلــك، يتــم أحياًنــا توفيــر رعايــة األطفــال 

فــي الموقــع بشــكل طبيعــي نظــًرا لوجــود عــدد 

ــى االهتمــام  ــن عل ــي قــد يتناوب مــن النســاء اللوات

باألطفــال الصغــار، علــى ســبيل المثــال. أعطــت لمــا، 

وهــي رئيســة تعاونيــة، مثــااًل علــى ضــرورة تقديــم 

نجــاح تعاونهــم للمانحيــن والمنظمــات، مما ســاعدها 

ــة أمــام  ــل مــن المخاطب ــا الطوي ــة خوفه فــي معالج

العامــة. وعــالوة علــى ذلــك، تســتطيع المــرأة، مــن 

ــى شــبكات أوســع  ــات، الوصــول إل خــالل التعاوني

وإنشــاء قنــوات محليــة تركــز علــى المــرأة إليصــال 

ــق  ــا يتعل ــس فقــط فيم ــة، لي ــات الضروري المعلوم

بقطــاع الزراعــة، ولكــن أيضــًا فيمــا يتعلق بالمســائل 

ويضيــف  واالقتصاديــة.  والسياســية  االجتماعيــة 

عضــو تعاونــي آخــر، يســمى نضــال، أن التعاونيــات 

ــن النســاء فــي المناطــق الريفيــة مــن االرتبــاط  ُتمّك

بشــكل أفضــل بشــبكات المجتمــع المدنــي، بمــا 

فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة فــي مجــال حمايــة العنــف 

المتعلــق بالنــوع االجتماعــي، والــذي يعتبــر أمــر بالــغ 

األهميــة عندمــا يواجــه أحــد أعضائهــا قضايــا تتعلــق 

بالحمايــة.

تشــير المقابــالت مــع أعضــاء التعاونيــات إلــى أنــه 

عندمــا يكــون للمــرأة رأي مباشــر فــي األنشــطة 

الفــول  صنــع  مثــل  عليهــا،  العمــل  تريــد  التــي 

الســوداني وزبــدة اللــوز، ونــوع الزجــاج المحــدد الذي 

تحتاجــه للجــرار، وأفضــل طريقــة لتعبئــة التفــاح، ومــا 

9 لمعرفــة المزيــد عــن اإلطــار التنظيمــي التعاونــي، مراجعــة منظمــة العمــل 
الدوليــة )2018(.



أصوات المرأة في قطاعي الزراعة واألغذية الزراعية في لبنان 38

إلــى ذلــك. هــذا بــدوره يســاعدهن علــى التفكيــر 

مشــترًكا  إحساًســا  ويمنحهــن  جماعــي  بشــكل 

ــات، وال  ــإن التعاوني ــك، ف ــى ذل ــالوًة عل ــوة. ع بالق

ســيما التعاونيــات الناجحــة، هــي شــكل مــن أشــكال 

للنســاء،  والمســتمر  التدريجــي  التدريــب  نمــاذج 

حيــث يتعيــن عليهــن، لكــي يصبحــن أكثــر نجاحــًا فــي 

نطاقهــن  وتوســيع  مهاراتهــن  تحســين  الســوق، 

اســتنادًا إلــى الرغبــات والمشــاعر المشــتركة.

تقــول عضــوات التعاونيــات اللواتي تمــت مقابلتهن 

ــة  ــدورات التدريبي ــد مــن ال إنهــن شــاركن فــي العدي

ــك  ــراء بمــا فــي ذل ــا المنظمــات والخب ــي قدمته الت

التعاونيــة،  السياســات   / والقوانيــن  التســجيالت 

األخالقيــة  والممارســات  األعمــال  وتطويــر 

األزمــة  أثنــاء  تعاونياتهــن  وإدارة  المســتدامة، 

االقتصاديــة، والتســويق والمنصــات عبــر اإلنترنــت، 

والتوعيــة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي ومراعاتهــا، 

وتضمنــت  كمــا  أخــرى.  وأمــور  النزاعــات،  وحــل 

بعــض تعاونيــات التدريــب أو المهــارات الرئيســية 

التــي وجــدت إيجابيــة فــي كيفيــة اســتخدام آالت 

معينــة، وكيفيــة أن تكــون فعالــة مــن حيــث التكلفــة 

فــي اإلنتــاج، ومهــارات اتصــال أفضــل، وتحســين 

والتســويق. التغليــف 

معظــم التعاونيــات التــي تمــت مقابلتهــا إمــا نســاء 

أو رجــال فقــط. والواقــع أن المقابــالت التــي أجريــت 

ــدد  ــة ع ــى قل ــن رئيســيين تشــير أيضــًا إل مــع مخبري

بيــن  بنجــاح  التــي جمعــت  لبنــان  التعاونيــات فــي 

الرجــال والنســاء فــي القطــاع الزراعــي. وبالتالــي، 

مــن المثيــر لالهتمــام التفكيــر فــي الكيفيــة التــي 

بعنايــة ووعــي  تجمــع  أن  للتعاونيــات  بهــا  يمكــن 

والمتنوعــة،  المختلفــة  النــاس  فئــات  مختلــف 

والنســاء.  الرجــال  و/أو  والســوريات  اللبنانيــات 

فــي حيــن أن التعاونيــات المخصصــة للنســاء فقــط 

ضروريــة لألســباب الديناميكيــة التــي تــم تســليط 

الضــوء عليهــا أعــاله، فــإن النمــاذج المنظمــة بوعــي 

بيــن النــوع االجتماعــي والجنســية يمكــن أن تســاعد 

أيًضــا فــي زيــادة الفهــم والمعرفــة، والتخلــص مــن 

االجتماعــي،  بالنــوع  المتعلقــة  النمطّيــة  قوالــب 

وتعزيــز  المهــارات،  تقاســم  فــي  والمســاهمة 

ــن  ــا تشــعر النســاء أنهــن ال يملك ــا م ــة. غالًب اإلنتاجي

المهــارات  أو  بالرجــال،  مقارنــًة  الكافيــة  المعرفــة 

ــة، لــذا فــإن الدفــاع عــن المســاحات التــي  التفاوضّي

فــإن  وبالمثــل،  المفتــاح.  هــو  مًعــا  فيهــا  يعملــن 

التعاونيــات التــي تجمــع الســوريين واللبنانييــن قــد 

تــؤدي أيًضــا إلــى نتائــج مماثلــة.

كمــا أوصــى أعضــاء المجتمــع المحلــي والمخبــرون 

الرئيســيون بشــدة باألحــداث التــي تجمــع المزارعيــن 

وأصحــاب المصلحــة الزراعييــن اآلخريــن مــن مختلــف 

ــواع مختلفــة مــن  ــط أن ــؤدي رب ــالد. كمــا وي ــاء الب أنح

فــي  الموجــودة  بتلــك  الشــمال  فــي  المزارعيــن 

جميــع أنحــاء البــالد إلــى إنتــاج المعرفــة باإلضافــة 

إلــى شــبكات إقليميــة أقــوى قــد تســاهم فــي زيــادة 

المبيعــات. فعلــى ســبيل المثــال، أشــارت إحــدى 

ــى أنهــا شــاركت فــي حلقــة  ــكار إل ــات مــن ع المزارع

عمــل مــع تعاونيــات أخــرى مــن جبــل لبنــان، واتصلــت 

بهــا فيمــا بعــد إحــدى التعاونيــات فــي كفرديبيــان 

ــة. التــي اشــترت منهــا عــدة صناديــق مــن الفراول
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كمــا وقــد لوحــظ فــي اســتعراض األدبيــات حــول 

المســاواة بيــن النــوع االجتماعــي وتمكيــن المــرأة 

فــي التعاونيــات )دوجيــد ويبــر 2016(، »يتــم وضــع 

ــد شــيئًا مــا  ــة فــي وضــع فري المؤسســات التعاوني

لضمــان وتعزيــز المســاواة بيــن النــوع االجتماعــي 

تحقيــق  فــي  والمســاهمة  المــرأة  تمكيــن  بهــدف 

التنميــة  المحــددة فــي خطــة  األهــداف والغايــات 

هــذه  وجــدت  بينمــا   .»2030 لعــام  المســتدامة 

الدراســة أن هــذا صحيــح، وأنــه مــن المهــم مالحظــة 

المســاواة  بالضــرورة  تحقــق  ال  التعاونيــات  أن 

هيــكل  داخــل  منظمــة  أنهــا  لمجــرد  والتمكيــن 

تعاونــي، بينمــا فــي الواقــع هنــاك عــدة تحديــات 

جمــع  جــاء  فقــد  النســائية.  التعاونيــات  تواجههــا 

ــي  ــدة الت ــات الراك ــن التعاوني ــه ع ــل ل ــات أو قي البيان

تقودهــا النســاء فــي لبنــان بهيــاكل غيــر ديمقراطيــة. 

عــالوة علــى ذلــك، قــد ينتهــي األمــر بالتعاونيــات 

إلــى انعــكاس بعــض هيــاكل الســلطة أو العالقــات 

المثــال، صرحــت  علــى ســبيل  مجتمعاتهــا.  داخــل 

أمــل، وهــي عضــو فــي جمعيــة تعاونيــة، بأنــه كيــف 

يمكــن لألعضــاء المتعاونيــن أن ينتهــي بهــم األمــر 

إلــى تقييــد أنفســهم مــن خــالل التفكيــر فــي أن 

هنــاك أدواًرا محــددة فقــط يمكنهــم توظيفهــا، أي 

اإلنتــاج والتجهيــز، بــداًل مــن مجموعــة أخــرى كاملــة 

عبــر سلســلة القيمــة. كمــا وأضافــت أمــل أيًضــا إن 

بعــض التعاونيــات تفضــل عــدم التوســع خوًفــا مــن 

ــل مجتمعهــم. ــن داخ ــل أعضــاء آخري ــا مــن قب إدانته

عــالوًة علــى ذلــك، هنــاك تحــد آخــر يتمثــل فــي 

ــة  ــة بيروقراطي ــات عملي ــة تســجيل التعاوني أن عملي

ــر. لســنوات عــدة، أظهــرت  وسياســية إلــى حــٍد كبي

األبحــاث أن الحركــة التعاونيــة فــي لبنــان ضعيفــة 

وفاســدة  الذكــوري  الطابــع  عليهــا  ويهيمــن 

رئيســة  قمــر،  تصــرح   .)2021 ونــور  )ســكولدينغ 

جمعيــة تعاونيــة، “تلعــب السياســة دوًرا كبيــًرا فــي 

تســجيل التعاونيــات. فانــا أحــاول تســجيل تعاونيتــي 

]التــي تضــم 12 عضــًوا[ منــذ عــام 2017. كمــا أننــي 

قمــت بالتواصــل مــع المديريــة وكانــوا يعطوننــي 

الجــواب؛ أقــوم بذلــك، وبعــد ذلــك يختفــون”. وقــد 

أثــر ذلــك بالفعــل علــى قمــر حيــث يتــم تقديــم بعــض 

المســجلة،  للتعاونيــات  فقــط  القــروض  أو  المنــح 

أو  برنامجيــن  بذكــر  قامــت  الحــظ،  لحســن  ولكــن 

منظمتيــن تفســر تاريــخ وســجل التعاونيــة بــداًل مــن 

مــدى »رســميتها«.

العمــل  علــى  التركيــز  علينــا  نســاء،  “بصفتنــا 
التعاونــي، إذ أنــُه  يعــدُّ ضــروري الســتقالليتنا 
ــا  ــد لن ــاح الوحي ــات، وهــو المفت ــا كمزارع وتطورن
لكــي نكســر الوصمــات. فــي حــال رأى شــخص 
بــإدارة مزرعــة  مــا اثنتــي عشــرة امــرأة يقمــن 
مهاجمتهــا،  يمكنهــم  فــال  منتجاتهــا،  ويبيعــن 
بينمــا إذا رأوا امــرأة واحــدة فقــط، فإنهــا تصبــح 

هدفــًا ســهاًل”.
- شيماء، رئيسة التعاونية

ــارة  ــا التج ــي تحــدث به “إذا تتبعــت الطريقــة الت
الواقــع  فــي  فهــي  لبنــان،  فــي  الزراعيــة 
سياســية للغايــة وترتبــط بمافيــا الحــرب. لهــذا 
الســبب يقولــون إنــه ليــس عالــم المــرأة؛ ألن 
مــن  النطــاق  واســع  بإنتــاج  يقومــون  الرجــال 
تشــارك  بينمــا  السياســية،  عالقاتهــم  خــالل 
النســاء فــي إنتــاج صغيــر النطــاق خــارج هــذه 
ــك، ولهــذا الســبب أيضــًا ليــس  المتاهــات. لذل
ــر علــى القطــاع  مــن مصلحــة السياســيين التأثي
تصــب  حاليــًا  تتبــع  التــي  فالطريقــة  الزراعــي؛ 

.“ مصلحتهــم  فــي 
- ريما، ممارسة تنمية
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تدعــم مجموعــة مــن الــوكاالت الدوليــة والمنظمــات 

المحليــة التعاونيــات فــي البــالد بســبب طبيعتهــا 

المحليــة والمتمحــورة حــول المــرأة )منظمــة العمــل 

المخبريــن  مــن  للعديــد  ووفقــًا   .)2018 الدوليــة 

المشــاريع  فــي  زيــادة  أيضــًا  حدثــت  الرئيســيين، 

التعاونيــات  تدعــم  التــي  المانحيــن  مــن  الممولــة 

ببعــض  ذلــك  أدى  وقــد  النســاء.  تقودهــا  التــي 

األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى التســاؤل 

إلــى  بالتعاونيــات  األمــر  ســينتهي  كان  إذا  عمــا 

تصــرح  النهايــة،  فــي  المانحيــن.  علــى  االعتمــاد 

يقمــن  اللواتــي  القياديــات  النســاء  مــن  العديــد 

بــإدارة عــدد مــن التعاونيــات بأنهــن اعتمــدن بالفعــل 

علــى المانحيــن لبــدء أو الحصــول علــى آلّيــة معينــة 

مطلوبــة، لكــن عملهــن مســتقل ويتوســع ويتغيــر 

المحليــة. االحتياجــات  علــى  اعتمــاًدا  باســتمرار 

يشــير جمــع البيانــات إلــى ظهــور أنمــاط بيــن النســاء 

والبســتنة  المجتمعيــة،  المــزارع  مثــل  اللبنانيــات، 

المســاعدة  ومشــاريع  األســطح،  علــى  الجماعيــة 

التــي تركــز علــى قطــاع الزراعــة. هــذه  المتبادلــة 

النمــاذج ليســت جديــدة فــي حــد ذاتهــا. تصــرح فاديــا، 

وهــي مزارعــة مــن عــكار، »لقــد اعتمدنــا دائًمــا علــى 

بعضنــا البعــض كمزارعيــن، وليــس لدينــا أي شــخص 

آخــر يدعمنــا ســوى بعضنــا البعــض«. وتضيــف أن 

المزارعيــن يميلــون إلــى تقاســم األدوات والمــوارد 

مــع بعضهــم البعــض، وأن هنــاك إحساًســا قوًيــا 

نســبًيا بالصداقــة الحميمــة بيــن المزارعيــن اللبنانيين 

فــي قريتهــا فــي عــكار. ربمــا يكــون الجديــد هــو 

الوســطى  الطبقــة  الشــباب واألكثــر مــن  إشــراك 

فــي مثــل هــذه المبــادرات التــي تركــز علــى األرض. 

إحــدى المبــادرات، علــى ســبيل المثــال، اســتصلحت 

ومجموعــة  مســكة  رأس  فــي  الزراعيــة  األراضــي 

مــن أفــراد المجتمــع يزرعــون الخضــار هنــاك مًعــا. 

بعــد عــام، افتتحــوا مطعًمــا محلًيــا بمنتجــات مــن 

أحــد  كمــا يصــف  المبــادرة،  األرض نفســها. هــذه 

حمايــة  بهــدف  النــاس،  علــى  تركــز  مؤسســيها، 

المزارعيــن واالعتمــاد علــى الشــركات الجماعيــة بــداًل 

مــن شــركات البــذور االحتكاريــة. وتهــدف مبــادرات 

أخــرى فــي الشــمال إلــى اســتعادة األراضــي الزراعية 

وإنشــاء مكتبــات للبــذور.

تغييــر المفاهيــم عــن العمــل الزراعــي   3.2.3

العكســية والهجــرة 

التصــورات الطبقيــة والعنصريــة للعمــل  تــزال  ال 

الزراعــي قائمــة. غالًبــا مــا يبــدو أن عــدًدا مــن الرجــال 

والنســاء اللبنانييــن الذيــن تمــت مقابلتهــم ينظــرون 

بشــكل غيــر مــوات إلــى العمــل الــذي يعــد كثيــف 

ــه شــيء »للمهاجريــن الفقــراء« أو  ــة علــى أن العمال

»الالجئيــن الذيــن يبحثــون عــن عمــل غيــر رســمي«. 

التصويــر  خــالل  مــن  التصــورات  هــذه  تســتمر 

اإلعالمــي والخطابــات السياســية التمييزيــة التــي 

يتولــون  أنهــم  علــى  الســوريين  الالجئيــن  تصــور 

ومــع   .)2020 )ســجديان،  اللبنانييــن  وظائــف 

ذلــك، حتــى قبــل أزمــة الالجئيــن لعــام 2011، كان 

يعملــون  ونســاء،  رجــااًل  الســوريون،  المهاجــرون 

اعتمــد  ولطالمــا  لبنــان،  فــي  الزراعــة  قطــاع  فــي 

قطــاع الزراعــة علــى عملهــم الرخيــص. ومــع وصــول 

باإلضافــة  الغــذاء،  علــى  الطلــب  زاد  الالجئيــن، 

الزراعــة  قطــاع  فــي  االســتثمارات  زيــادة  إلــى 

“منــذ حلــول األزمــة، وبعــد انتفاضــة 17تشــرين 
فــي  التضامــن  فكــرة  تتزايــد  أكتوبــر،   / األول 
قطــاع الزراعــة بيــن مجموعــات معينــة. إذ تراهــم 
يحاولــون نقــل المهــارات والمعرفــة والتفكيــر 
فــي طــرق لرفــع منطقتهــم بشــكل مســتدام. “

- أحمد، خبير زراعي
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)حمــادة وتركمانــي، 2022(. فــي نهايــة المطــاف، 

فــي تقســيم األدوار والمســؤوليات بيــن النســاء 

فــي لبنــان، كان مفهــوم العمــل الزراعــي مرتبًطــا 

للعمــال  »المؤقــت«  بالوضــع  طويلــة  فتــرة  منــذ 

الالجئيــن. وبالتالــي، فــي حيــن أنــه ليــس مــن المثيــر 

اللبنانيــات، علــى ســبيل  للجــدل بالنســبة للنســاء 

الفنــاء  فــي  والخضــروات  الفواكــه  زراعــة  المثــال، 

الخلفــي لمنزلهــن أو العمــل فــي الزراعــة األســرية، 

فمــن النــادر أن تصــادف نســاء لبنانيــات يعملــن بيــن 

مجموعــة أكبــر تحــت إشــراف مالــك أرض أو مــزارع 

مقابــل أجــر يومــي.

يقــول المزارعــون اللبنانيــون الذيــن تمــت مقابلتهــم 

إن توافــد الالجئيــن الســوريين إلــى البــالد كان لــه 

تداعيــات ســلبية علــى العديــد مــن الصناعــات. ومــع 

ذلــك، يعتــرف عــدد كبيــر مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم 

المــرأة  لعبتــه  الــذي  والحاســم  الحيــوي  بالــدور 

جميلــة،  تصــرح  الزراعــي.  القطــاع  فــي  الســورية 

مالحظاتــي،  علــى  “بنــاًء  لبنانيــة،  مزارعــة  وهــي 

ــا فــي هــذا القطــاع.  ســاهمت المــرأة الســورية حًق

إنهــن يعملــن بجــد وملتزمــات ويعرفــن الكثيــر عــن 

العمــل فــي األرض. كمــا وقــد “ صرحــت شــيماء، 

مــن  الكثيــر  تعلمــت  إنهــا  أخــرى،  تعاونيــة  رئيســة 

»العيــن التفصيليــة« لالجئــات فــي إنتــاج المونــة.

تمــت مقابلتهــم  الذيــن  األشــخاص  بعــض  يشــير 

أيضــًا إلــى أن تنــوع المحاصيــل المتزايــد فــي شــمال 

لبنــان يمكــن أن يعــزى إلــى عمــل العمــال الالجئيــن 

الســوريين. أي أن بعــض المحاصيــل التــي زرعهــا 

الالجئــون الســوريون، التــي شــملت بعــض الحاالت، 

كل مــن الفراولــة والزيتــون والخضــروات والفواكــه 

والمحاصيــل  والمكســرات  والحمضيــات  الحجريــة 

الصناعيــة. إضافــًة إلــى أنــه هنــاك أيًضــا المزيــد مــن 

الدفيئــات فــي عــكار، علــى ســبيل المثــال، باإلضافة 

إلــى طــرق جديــدة للزراعــة.

العمــل  تصــورات  أن  يبــدو  ذلــك،  علــى  عــالوًة 

الزراعــي تتغيــر ببــطء بيــن المجتمعــات اللبنانيــة. من 

ناحيــة أخــرى، تشــارك المزيــد مــن النســاء اللبنانيــات 

قضايــا  بســبب  األســرية  الزراعيــة  األعمــال  فــي 

اإلنتــاج  أن  يبــدو  بينمــا  الغذائــي،  األمــن  انعــدام 

الــذي تقــوده النســاء ال يــزال علــى مســتوى صغيــر 

وكثيــرًا مــا يكــون لالســتهالك األســري أو المبيعــات 

علــى مســتوى األحيــاء، هنــاك مبــادرات ومؤسســات 

ــل الســوق. ــرات داخ ــدة تســد الثغ جدي

يبــدو أن هنــاك زيــادة فــي الهجــرة العكســية اســتجابة 

دفعــت  فقــد  لبنــان.  فــي  االقتصاديــة  لألزمــة 

عوامــل عديــدة مثــل نقــص الوقــود وزيــادة تلــوث 

كبيــرة  أعــداًدا  بيــروت  الهــواء والضوضــاء وانفجــار 

ــا.  ــو مناطــق أقــل تلوًث ــرك نح ــى التح ــاس إل مــن الن

»ينخفــض  الدوليــة،  المعلومــات  لمنظمــة  وفًقــا 

55000 شــخص  بيــن  العكســيين  المهاجريــن  عــدد 

و 77000« ومــن المرجــح أن يــزداد هــذا العــدد فــي 

المعيشــة  تكلفــة  ارتفــاع  مــع  القادمــة  الســنوات 

تصــرح   .)2021 )شــيباني،  الحضريــة  المــدن  فــي 

ســيما، ناشــطة مجتمعيــة لبنانيــة مــن بشــري، بأنــه 

“علــى مــدى العاميــن الماضييــن، عــاد الكثيــر مــن 

النــاس، بمــن فيهــم الشــباب، إلــى القريــة، إضافــًة 

إلــى مالحظــة بأنــه هنــاك عــودة إلــى طــرق العيــش 

القديمــة ألن “العالــم” الحديــث مــن الواضــح أنــه ال 

يعمــل”. كمــا ويشــير عضــو بلديــة مــن عــكار إلــى أن 

الكثيــر مــن النــاس يحاولــون الهــروب مــن ضغوطــات 

ــا، وتراهــم  ــى هن ــون إل ــة، “إنهــم يأت ــاة الحضري الحي

ألنهــم  الزراعــة،  قطــاع  حــول  األســئلة  يطرحــون 

إلينــا  النظــر  يتــم  ولكــن  بجــد  نعمــل  “نحــن 
تريــد  ال  الــذي  بالعمــل  نقــوم  نحــن  بــازدراء. 
النســاء اللبنانيــات القيــام بــه، ومــع ذلــك ُينظــر 

“ منهــن.  الفــرص  نســرق  أننــا  علــى  إلينــا 
- باسمة، عاملة زراعية سورية 
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يريــدون أن يزرعــوا ويهتمــوا بالمزرعــة. هنــاك عــودة 

ــدد  ــان”. ينتقــل ع ــاء لبن ــع أنح ــى القــرى فــي جمي إل

متزايــد مــن النــاس إلــى القــرى ليــس فقــط للســعي 

أيًضــا  ولكــن  المعيشــة  تكاليــف  انخفــاض  إلــى 

ليكونــوا أقــرب إلــى المــوارد الطبيعيــة والســعي 

فقــد  الزراعــي.  الذاتــي  االكتفــاء  علــى  للحصــول 

الذيــن تمــت مقابلتهــم إن  أحــد األشــخاص  صــرح 

هــذه فرصــة ألنهــا تنشــط االقتصــادات الصغيــرة 

فــي  واالســتثمار  األنشــطة  زيــادة  علــى  وتشــجع 

المناطــق المهملــة تاريخًيــا.

التــي  واليوميــة  الهيكليــة  التحديــات   3.3

المــرأة    تواجههــا 

تحديــات  القيمــة  سلســلة  عبــر  النســاء  تواجــه 

اقتصاديــة  بقــوى  مرتبــط  بعضهــا  مترابطــة، 

وسياســية أوســع، والبعــض اآلخــر أكثــر رهنــًا بحــاالت 

معينــة. ويســلط الفــرع المتعلــق بــأدوار المــرأة فــي 

سلســلة القيمــة الضــوء علــى المعوقــات الرئيســية 

األكثــر  والمنــاخ  اإلنتــاج  تكاليــف  ارتفــاع  للمــرأة: 

واالفتقــار  المالــي؛  اليقيــن  لعــدم  تبعــًا  عموميــة 

الفــرص  المتنوعــة، ال ســيما  العمــل  إلــى فــرص 

المناطــق  فــي  للنســاء  مغــزى،  ذات  تعتبــر  التــي 

ــن  ــة بي ــر المتوازن ــة وغي ــر العادل ــة؛ واألجــور غي الريفي

النــوع االجتماعــي؛ وعــدم الحصــول علــى األراضــي 

ومدخــالت اإلنتــاج؛ ومشــاكل الوســطاء؛ و »العــبء 

إلدارة  المــرأة  علــى  الســمعة  الســيئ  المــزدوج« 

الزراعــي؛  والعمــل  المعيشــية  األســرة  شــؤون 

ــوع  ــة المختصــة بالن ــب النمطي والتعامــل مــع القوال

االجتماعــي والتمييــز، وكذلــك الخــوف مــن االعتــداء 

ــدان؛  ــاء وجودهــم فــي المي والتحــرش الجنســي أثن

والقيــود المفروضــة علــى تنقــل المــرأة، ال ســيما 

األمــور  مــن  والعديــد  الوقــود؛  أزمــة  ضــوء  فــي 

ــواردة  ــن الدراســة ال ــك، تبي األخــرى. إضافــًة إلــى ذل

أدنــاه عــن التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا المــرأة 

فــي الشــمال، مــع التركيــز علــى األزمــة االقتصاديــة 

وآثارهــا المباشــرة علــى القطــاع الزراعــي، فضــاًل عــن 

المعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة والحواجــز القانونيــة 

التــي تواجههــا المــرأة.

األزمة االقتصادية وآثارها على   3.3.1

 قطاع الزراعة

“ال أســتطيع أن أخبــرك عــن مــدى ســوء الوضــع، 
فالعديــد  قريتــي.  فــي  النســاء  تعانــي  وكــم 
مــن النســاء اللواتــي أعرفهــن يتخطيــن وجبــات 
ليتمكنــوا  أدويتهــن  يتناولــن  ال  أو  أطفالهــن، 
ال أمــر  ألطفالهــن،  النقــل  رســوم  دفــع   مــن 

يصدق “.
 - شيماء، رئيسة التعاونية

 تقلبــات األســعار وأثرهــا علــى أحــكام المدخــالت

تؤثــر األزمــة االقتصاديــة فــي لبنــان بشــكل خطيــر 

األزمــة  دفعــت  فقــد  المزارعيــن.  صغــار  علــى 

الماليــة وأزمــة الديــون المزارعيــن إلــى دورات مــن 

عــدم اليقيــن وانعــدام األمــن حيــث ارتفعــت أســعار 

المدخــالت بالــدوالر األمريكــي، ممــا جعــل الكثيــر 

مــن المدخــالت صعبــة المنــال، مثــل بعــض المــواد 

الخــام الرئيســية التــي كافحــت المزارعــات لشــرائها 

الدفيئــة  وهيــاكل  الجــودة  عاليــة  البــذور  تشــمل 

وأنظمــة  والوقــود  واألســمدة  إيثيليــن  والبولــي 

الــري ومبيــدات اآلفــات. كمــا وأفــادت النســاء فــي 

الالزمــة  المــواد  إلــى أن  الزراعيــة  تجهيــز األغذيــة 

لإلنتــاج، مثــل معــدات الفــوالذ المقــاوم للصــدأ 

والجــرار الزجاجيــة، باهظــة الثمــن، إضافــًة إلــى أن 
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العثــور علــى مصانــع محليــة التــي يمكــن أن توفــر 

كميــات كبيــرة يعتبــر بمثابــة تحدًيــا.

نظــًرا لتقلــب ســعر الصــرف، هنــاك ارتبــاك بيــن 

ــة  ــة حــول كيفي ــة الزراعي ــن ومنتجــي األغذي المزارعي

تســعير منتجاتهــم. القضيــة الرئيســية التــي تؤثــر 

مدخــالت  يشــترون  أنهــم  هــي  المزارعيــن  علــى 

بالــدوالر لكنهــم يبيعــون منتجاتهــم بالليــرة اللبنانيــة. 

إنطالقــًا مــن هــذا النحــو، يختــار المزارعــون إمــدادات 

مدخــالت أرخــص لخفــض التكاليــف، ممــا يــؤدي إلــى 

المزيــد مــن المبيــدات واألمــراض فــي محصولهــم.

تقــول النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن إنــه مــن 

واألســعار  الصــرف  ألســعار  االســتجابة  الصعــب 

المتقلبــة باســتمرار. فقــد صرحــت ســميرة، صاحبــة 

شــركة تمويــن، “إنــه يربكنــي أكثــر مــن أي شــيء 

مــا  وغالًبــا  وجباتــي.  تســعير  كيفيــة  مســألة  آخــر، 

أشــعر بالســوء ألننــي أعــرف أن العائــالت تكافــح 

تكلفــة  عــن  حًقــا  يســأل  أحــد  يوجــد  وال  وتعانــي، 

فــي  األنمــاط  نتبــع  نحــن فقــط  اليومــي.  الطبــق 

الســوق وننظــر إلــى بعضنــا البعــض ]أي اآلخريــن 

فــي العمــل[ للحصــول علــى بعــض الوضــوح.”

“تــم تجميــد جميــع حســاباتي المصرفيــة لــذا 
ال يمكننــي التصــرف بأموالــي، إضافــًة إلــى 
أنــه ال يمكــن لموظفيــي التســجيل للحصــول 
علــى ضمانهــم االجتماعــي. فهــم فــي الغالــب 
ــج،  ــر أفضــل منت ــون بجــد لتوفي ــون يعمل ال يزال
األســعار:  تقلبــات  اســتيعاب  يمكننــا  ال  لكــن 
علــى ســبيل المثــال، عملنــا مــرة واحــدة طــوال 
الليــل إلنهــاء الطلــب الــذي حصلنــا عليــه، تــم 
تحديــد الصفقــة بمعــدل 20,000 ليــرة لبنانيــة 
أن  لنكتشــف  التالــي  اليــوم  فــي  اســتيقظنا 
المعــدل قــد قفــز إلــى مــا يقــرب مــن 25,000 

ــرة.” ــف لي أل
- علياء، معالجة أغذية زراعية

قيود الهياكل األساسية  

لطالمــا عانــى لبنــان مــن ضعــف شــديد فــي البنيــة 

التحتيــة )فيرديــل، 2018( وزادت األزمــة االقتصادية 

مــن تفاقمهــا )األميــن، 2022(. فقــد باتــت تؤثــر 

بــه  الموثــوق  غيــر  والنقــل  الكهربــاء،  محدوديــة 

بســبب نقــص الوقــود، وتفاقــم إشــارات االتصــال، 

علــى  العامــة  الميــاه  توفيــر  مــن  األدنــى  والحــد 

ــع  ــة فــي سلســلة القيمــة فــي جمي الجهــات الفاعل

القطاعــات.

التكاليــف  زيــادة  إلــى  التحتيــة  البنيــة  تدهــور  أدى 

علــى المزارعــات والمنتجــات. تشــير تانيــا، وهــي 

عضــو فــي جمعيــة تعاونيــة، إلــى أن التخزيــن غيــر 

الســليم للمــواد أدى إلــى زيــادة أســعار منتجاتهــا، 

ألن ســعر المــواد غيــر المســتخدمة والمفســدة يتــم 

ترحيلــه إلــى أســعار المنتجــات المباعــة. كمــا تســبب 

تخزيــن الطعــام فــي خســائر فادحــة، فقــد صرحــت 

رئيســة تعاونيــة أخــرى، تســمى أميــرة، بأنــه “لــم 

نعــد نخــزن اللحــوم بســبب االنقطاعــات الكهربائيــة، 

حتــى الخضــار ال يمكــن تخزينهــا بعــد اآلن. فهــذا 

 X يؤثــر حًقــا علــى أســعارنا ألننــا اآلن نشــتري كميــات

مــن الخضــار لصنــع الطعــام ولكــن ينتهــي بنــا األمــر 

إلــى اســتهالك نصــف الكميــة فقــط.“

كمــا وقــد أدت قيــود الحصــول علــى المــوارد، مــن 

ــرات  ــادة التوت ــى زي ــى المــاء، إل الوقــود والغــذاء إل

ســبيل  علــى  المعيشــية.  األســر  بعــض  فــي 

المثــال، تســببت صعوبــة الحصــول علــى الميــاه، 

الصحــي  المنــزل والصــرف  التــي تضمــن نظافــة 

والتــي تعــد ضروريــة لصحــة األطفــال، فــي خســائر 

نفســية وعاطفيــة فادحــة لبعــض النســاء اللواتــي 

تمــت مقابلتهــن، واللواتــي غالًبــا مــا يلعبــن دور ربــة 

المنــزل. إلــى جانــب ذلــك، فقــد أفــاد أحــد األشــخاص 

بالخجــل  شــعروا  أنهــم  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن 
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واإلرهــاق مــن الموقــف ألنهــم يضعــون الكثيــر مــن 

المســؤولية علــى عاتقهــم لإلشــراف علــى شــؤون 

األســرة.

“بســبب الصــور النمطيــة للنــوع االجتماعــي، 
تشــعر النســاء أنــه إذا كان منزلهــن غيــر نظيــف، 
فســيتم تجنبهــن. كمــا قــد تحــدث زيــادة فــي 
التوتــرات المنزليــة إذا كانــت المــرأة غيــر قــادرة 
 .]...[ المثــال.  ســبيل  علــى  الطهــي،  علــى 
مباشــرة،  أكثــر  وبطــرق  مباشــرة،  غيــر  بطــرق 
التحكــم  وعــدم  المــاء  علــى  الحصــول  عــدم 
فــي وضعــك الصحــي، يمكــن أن يؤثــر عليــك 

“ كامــرأة.  ونفســًيا  اجتماعًيــا 
- داميا، خبيرة في شؤون النوع االجتماعي

علــى  المزارعيــن  النقــل  مشــكالت  أجبــرت  كمــا 

تشــديد نصــف قطــر مبيعاتهــم. تصــرح فاطمــة، 

ببيــع  نقــوم  كنــا  “قبــل  بأنــه:  عــكار،  فــي  مزارعــة 

أمــا  التبانــة،  منطقــة  فــي  وخضرواتنــا  فواكهنــا 

اآلن فــإن بيعهــا هنــاك يكلفنــا الكثيــر، لذلــك نحــن 

ببســاطة نعتمــد علــى أقــرب ســوق لنــا.” كمــا وقــد 

عناصــر  هنــاك  إن  بالقــول  أخــرى  مزارعــة  صرحــت 

رئيســية تحتاجهــا مــن المزارعيــن فــي منطقــة البقــاع، 

ــذا يجــب أن تســتقر  ــة ل ــف للغاي لكــن تســليمها مكل

علــى المنتجــات المتاحــة، والتــي غالًبــا مــا تكــون أقــل 

جــودة، فــي المناطــق المجــاورة.

الحصول على التمويل

تمويــل  فــرص  المزارعــون  يواجــه  عــام،  بشــكٍل 
ــة رأس المــال    10  ــا مراقب متناقصــة بســبب قضاي

آمــن.  غيــر  مــكاٍن  فــي  االســتثمار  مــن  والخــوف 

ــة  ــوااًل مــن مجموع ــًا وأم ــا تتلقــى النســاء منح بينم

أن  يبــدو  الحكوميــة،  غيــر  الفاعلــة  الجهــات  مــن 

ــرة األجــل فــي معظمهــا. فــي  هــذه األمــوال قصي

الســابق، كان بإمــكان المزارعيــن اســتخدام االئتمــان 

الدفــع  ثــم  المدخــالت  إمــدادات  تكاليــف  لدفــع 

لمورديهــم بعــد الحصــاد، بينمــا يشــير األشــخاص 

ــى  ــى أن هــذا، بالنظــر إل ــن تمــت مقابلتهــم إل الذي

ســياق اليــوم، مــن النــادر جــدًا حدوثــه. 

تقييــد  مــن  خــاص  بوجــه  الريفيــة  المــرأة  تعانــي 

شــديد فــي الحصــول علــى القــروض أو المــوارد 

أيًضــا  األراضــي  حيــازة  تعــد  باتــت  فقــد  الماليــة. 

تحدًيــا كبيــًرا فــي شــمال لبنــان، وخاصــًة عــكار، التــي 

ــل مــن اإلقطــاع )المصــري، 2016(.  ــخ طوي ــا تاري له

غالًبــا مــا ال تمتلــك المزارعــات فــي الشــمال، ســواء 

ــل مــن  ــات أو ســوريات، األرض التــي تقل كــن لبناني

وحصولهــن  ضمانــات  علــى  حصولهــن  احتماليــة 

علــى قــروض. فقــد صرحــت ســميرة، وهــي مزارعــة، 

مــرات  عــدة  حاولــت  األزمــة،  حــدوث  »قبــل  بأنــه: 

التقــدم بطلــب للحصــول علــى قــروض، لكنهــا كانــت 

أو  أرض  أي  لــدي  يكــن  ولــم  للغايــة،  بيروقراطيــة 

ضمانــات ألطرحهــا«. أمــا اليــوم، فقــد َفقــَد عــدد 

كبيــر مــن أفــراد المجتمــع إمكانيــة الوصــول إلــى 

مدخراتهــم بســبب األزمــة المصرفيــة. عــالوة علــى 

ذلــك، بهــدف التســجيل كشــركة، يحتــاج األفــراد، فــي 

معظــم الحــاالت، إلــى حســاب مصرفــي، والــذي 

تقــوم  حيــث  متزايــد  بشــكل  صعًبــا  أيًضــا  أصبــح 

ــة  ــح حســابات مصرفي ــد فت معظــم المصــارف بتقيي

جديــدة.

النظــام  الكفــاالت، مــن خــالل  تــم إطــالق برنامــج 

المصرفــي، منــذ أكثــر مــن عقــد لدعــم الشــركات 

علــى  بالحصــول  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة 

ائتمــان طويــل األجــل بأســعار فائدة صفريــة. يتطلب 

الحصــول علــى أمــوال مــن الكفــاالت رهًنــا عقارًيــا أو 

شــكاًل مــن أشــكال الضمــان، وهــذا يســتبعد بطبيعة 

الحــال العديــد مــن المزارعيــن، وال ســيما المزارعــات 

مــن  كثيــر  فــي  يمتلكــن  ال  اللواتــي  الضعيفــات 

10 علــى الرغــم مــن أن النســاء قلــن أن هنــاك فــرص تمويــل أقــل، إال أنهــن 
أقــرن أيًضــا بوجــود اآلن، وربمــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى، منظمــات غيــر 

حكوميــة ومنظمــات دوليــة غيــر حكوميــة تســتثمر فــي المؤسســات والقــدرات 
التــي تقودهــا النســاء.
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ــان أصــواًل شــخصية. يشــير العمــل الميدانــي  األحي

إلــى أن برنامــج الكفــاالت، ومعظــم معاهــد التمويــل 

الصغيــرة11 ، بأنهــا غيــر نشــطة ولكــن هنــاك حاجــة 

إلــى مزيــد مــن البحــث حــول هــذه المســألة. يقــول 

ــذي يعمــل فــي  ــه وال ــذي تمــت مقابلت الشــخص ال

“االســتثمار  الصغيــرة،  المشــاريع  تمويــل  برنامــج 

فــي قطــاع الزراعــة أمــر صعــب، إنــه أحياًنــا يمثــل 

أن  الممكــن  مــن  بحيــُث  لألشــخاص،  كبيــًرا  تحدًيــا 

يتعــرض المزارعــون لمخاطــر عاليــة جــًدا خاصــة بالنظــر 

إلــى االتجاهــات الجيوسياســية.”

ومــع ذلــك، فمــن خــالل بعــض المنظمــات غيــر 

الحكوميــة، يمكــن لعــدد أكبــر مــن النســاء الريفيــات 

أن  يمكــن  وأمــوال صغيــرة  منــح  علــى  الحصــول 

تدعمهــن فــي تطويــر األعمــال التجاريــة وتوســيعها. 

حكوميــة  غيــر  منظمــة  فــي  لبرنامــج  مديــر  يقــول 

تعمــل فــي مجــال الزراعــة، “المانحــون اســتباقيون 

فــي توفيــر األمــوال للنســاء علــى وجــه التحديــد. 

ليــس فقــط ألن المــرأة ضعيفــة ولكــن أيًضــا ألنــه 

باإلســتثمار، وفــي  المــرأة  تقــوم  أن  المرجــح  مــن 

حــاالت القــروض، ُتقــوم بالتســديد.“

استراتيجيات التكيف الخاصة

أقــل  بنســبٍة  يزرعــون  المزارعــون  بعــض  بــات 

بســبب األزمــة. يصــرح ســمير، مــزارع فــي المنيــة، 

بأنــه: “قــد اعتــادت عائلتــي علــى القيــام  بزراعــة 

ال  اآلن  بينمــا  األراضــي،  مــن  دونمــًا   80 حوالــي 

ــر مــن 10 دونمــات  ــا تحمــل تكاليــف زراعــة أكث يمكنن

ألن توفيــر المدخــالت والخدمــات األخــرى الالزمــة 

للزراعــة الناجحــة يكلــف الكثيــر”. كمــا وقــد أضــاف 

ــاس الطماطــم والقمــح  ــع أكي ــون مــن بي بأنهــم يعان

بيــع  فــي  يرغبــوا  لــم  المزارعيــن  والبطاطــس ألن 

مثــل هــذه الكميــات الكبيــرة مــن المنتجــات بهــذه 

األســعار المنخفضــة، ألنــه وقــد بــات ينتقــل الكثيــر 

مــن المزارعيــن أيًضــا إلــى المحاصيــل الرخيصــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تســريح العمــال الزراعيين 

أجورهــم  تدنــي  مــن  الرغــم  علــى  الســوريين، 

الرخيصــة. فقــد قالــت ســميرة، وهــي مزارعــة لبنانية 

فــي عــكار، إنهــا اضطــرت وزوجهــا إلــى تســريح 8 

عمــال زراعييــن ســوريين. بــل وقــد احتفظــوا باثنيــن 

فقــط ألكثــر المهــام الجســدية صعوبــًة، وإال فإنهــم 

ــام بالعمــل الجســدي بأنفســهم. كمــا  ــون القي يحاول

ــاء، بأنهــا  ــة أخــرى، ُتدعــى لمي وأفــادت مزارعــة لبناني

لــم تعــد تدفــع لعمالهــا الزراعييــن ألنهــا أصبحــت 

مكلفــة للغايــة. عوضــًا عــن ذلــك، عرضــت عليهــم 

قطعــة أرض صغيرة لوضع مســتوطنتهم )خيمتهم( 

أولئــك  فــإن  ذلــك،  علــى  عــالوًة  بشــكٍل مجانــي. 

الذيــن احتفظــوا بوظائفهــم يتقاضــون رواتــب أقــل 

بكثيــر مــن حيــث القيمــة الســوقية. فمــن الجديــر 

بالذكــر، بــأن العامــالت الزراعيــات الســوريات فــي 

عــكار وطرابلــس باتــت تتقاضــى أجــر بقيمــة 30,000 

العمــل  مقابــل  يومًيــا  لبنانيــة  ليــرة   40,000 إلــى 

بينمــا يتقاضــى الرجــال أجــًرا يتــراوح بيــن 70,000 و 

80,000 ليــرة لبنانيــة يومًيــا.

للمزارعيــن  الشــهرية  األجــور  وانخفضــت  كمــا 

بشــكل كبيــر نســبًة للــدوالر األمريكــي. فقــد أعطــت 

“فــي  ذلــك:  علــى  مثــااًل  مزارعــة،  وهــي  لميــاء، 

عــام 2018، كنــت أحصــل علــى حوالــي 800,000 

لبنانيــة شــهرًيا، كمــا وقــد  ليــرة   1.000.000 إلــى 

كان يقــّدر ذلــك بحوالــي 600 دوالر أمريكــي. بينمــا 

ــة  ــرة لبناني اآلن أحصــل علــى حوالــي 2,400,000 لي

شــهرًيا، وهــذا ال يقــّدر بشــيء، أي إنــه حوالــي 80 

فقــط.“ دوالًرا أمريكًيــا12  

تركــز علــى  غيــر حكوميــة  المجموعــة، وهــي منظمــة  تــزال منظمــة  11 ال 
وفعالــة. نشــطة  للمــرأة،  االقتصــادي  التمكيــن 
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القيود المؤسسية وضعف الخدمات اإلرشادية

لخطــر  أيًضــا  معرًضــا  الزيتــون  موســم  “كان 
الضيــاع. لــم يعــد مبيــد الحشــرات، الــذي كان 
يقــّدم عــادًة مــن قبــل وزارة الزراعــة، متاًحــا فجــأة 
منــا،  للبعــض  يمكــُن  أنــُه  بــل  الســوق.  فــي 
أولئــك الذيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى 
المــوارد الماليــة الضئيلــة، القيــام بدفــع ثمــن 
المبيــدات المســتوردة مــن المورديــن الخاصيــن. 
ومــع ذلــك، أعــرف أربعــة مزارعيــن علــى األقــل 
ــوا مــن ذلــك، وبالتالــي فقــد فقــدوا  ــم يتمكن ل

منتجاتهــم لهــذا العــام. “
- شيماء، رئيسة التعاونية

تواجــه وزارة الزراعــة، مثــل معظــم الــوزارات األخــرى، 

بســبب  والداخليــة  الخارجيــة  التحديــات  مــن  الكثيــر 

الزراعــة، وفًقــا  الرغــم مــن أن وزارة  األزمــة. علــى 

للمقابــالت التــي تمــت، تمتعــت بخدمــات إرشــاد 

ضعيفــة، إال أن هنــاك خدمــات كانــت ُتقــدم علــى 

ــر األســمدة والمبيــدات  أســاس ســنوي، مثــل توفي

الحشــرية، فضــاًل عــن الفحوصــات. كمــا وقــد أشــارت 

قــد  الخدمــات  هــذه  حتــى  أنــه  إلــى  المقابــالت 

انخفــض مســتواها، ومــن أجــل العمــل علــى ســد 

ــر  ــد مــن المنظمــات غي ــدو أن العدي هــذه الثغــرة، يب

الحكوميــة والــوكاالت الدوليــة، وكذلــك الجماعــات 

المنتســبة سياســيًا، تعمــل علــى تقديــم خدمــات 

اإلرشــاد للمزارعيــن. فقــد اســتمر مــوردو المدخــالت 

الخاصــة فــي الهيمنــة، وُتظهــر المقابــالت بأنهــم 

ليــس لديهــم أســعار واضحــة وال يتبعــون فــي كثيــر 

مــن األحيــان معاييــر البروتوكــول أو الجودة المناســبة 

المتعــارف عليهــا. إال أنــه وقــد باتــت النســاء تفضــل 

ــه.  ــام االتصــال بمــورد مدخــالت يثقــن ب وبشــكٍل ع

إضافــًة إلــى ذلــك، تشــير إحــدى المقابــالت، وهــي 

ــة نحــل، إلــى أن وزارة  تدعــى نســرين، تعمــل كمربي

الزراعــة يجــب أن تنســق بشــكل أوثــق مــع المزارعيــن. 

وقــد طلبــت، إلــى جانــب مربيــي النحــل اآلخريــن 

الذيــن يقطنــون  فــي الشــمال، العــالج المســتورد 

عليهــا  يتغــذى  التــي  واألرز  البلــوط  أشــجار  لعــالج 

النحــل. فقــد اختــارت وزارة الزراعــة حــاًل أقــل تكلفــة؛ 

ومــع ذلــك كلــه، فقــد فتكــت المبيــدات بالنحــل وأدت 

ــى مقتلهــم. إل

المنظمــات غيــر الحكوميــة: ســيف ذو حديــن

علــى الرغــم مــن أن المنظمــات غيــر الحكوميــة قــد 

اضطلعــت بهــذا الــدور الحاســم بالنســبة للمزارعات، 

فــإن جمــع المســح البيانــي ينقــل عــدم الرضــا بيــن 

المنظمــات.  ببعــض  يتعلــق  فيمــا  المشــاركات 

ــال، عــن عــدم  أعــرب المشــاركون، علــى ســبيل المث

رضاهــم عــن عمليــة تقديــم طلبــات الحصــول علــى 

األمــوال، مشــيرين إلــى أنهــا قــد تكــون معقــدة، 

وقــد تســتغرق المنــح بعــض الوقــت للوصــول. كمــا 

والفهــم  اللغــة  عوائــق  تشــكل  أن  الممكــن  ومــن 

التــي تحــول دون تقديــم الطلبــات تحدًيــا للنســاء، 

المتعلمــات واألميــات علــى حــد ســواء، ال ســيما 

فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا الطلبــات باللغــة 

مــن  مزيــد  إلــى  حاجــة  هنــاك  لذلــك،  اإلنجليزيــة. 

التدريــب حــول كيفيــة التقــدم للحصــول علــى المنــح، 

أو ال  أميــات  يكونــن  قــد  اللواتــي  للنســاء  خاصــة 

ــة  ــف الذكي ــى الهوات يتمتعــن بســهولة الوصــول إل

وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة.

“ال أعــرف كيــف أتقــدم بطلــب للحصــول علــى 
منــح. أعــرف أن بعــض النســاء األخريــات فــي 
المســاعدة  علــى  يحصلــن  المجــاورة  القريــة 
أن  يجــب  باإلهمــال.  وأشــعر  ويميًنــا،  يســاًرا 
يكــون هنــاك مركــز يمكننــا ببســاطة المشــي 
إليــه أو رقــم يمكننــا االتصــال بــه لفهــم الفــرص 

المتاحــة لنــا. “
- فاديا، مزارعة في عكار 12 يعتمــد هــذا الرقــم علــى ســعر الصــرف وقــت المقابلــة ولكنــه تغيــر وقــت 

ــرة  ــا. هــذا يعكــس الطبيعــة المتغي ــى 70 دوالًرا أمريكًي ــر إل ــة هــذا التقري كتاب
باســتمرار لألجــور.
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قالــت امــرأة إنهــا تلقــت منحــة آللــة معينــة ألعمالهــا 

فــي مجــال األلبــان مــن قبــل وكالــة دوليــة. فقــد 

األزمــة  وســط  بعاميــن،  ذلــك  بعــد  اآللــة  تلقــت 

اآللــة  أصبحــت  حيــث  البــالد،  فــي  االقتصاديــة 

عديمــة الفائــدة بســبب نقــص الكهربــاء. “اضطــررت 

إلــى شــراء آلــة أخــرى يمكنهــا العمــل علــى طاقــة 

البطاريــة، ألن اآللــة التــي اشــتروها لــي كانــت بحاجــة 

إلــى الكثيــر مــن الكهربــاء. وبســبب تأخرهــم، ضاعــت 

إنهــا  مقابلتهــا  تمــت  أخــرى  امــرأة  قالــت  اآللــة”. 

تلقــت أدوات ومــواد مــن منظمــة دوليــة، معظمهــا 

مــن الســكاكين والمناجــل، علــى الرغــم مــن أن هــذا 

لــم يكــن مــا طلبتــه. كمــا وأضافــت أن جــودة األدوات 

أيًضــا كانــت ســيئة للغايــة ولــم ينتهــي بهــا األمــر 

باســتخدامها.

كان هنــاك أيًضــا بعــض األشــخاص الذيــن تمــت 

مقابلتهــم قالــوا إنــه حتــى فــي المنظمــات غيــر 

الحكوميــة، هنــاك شــبكات فســاد مرتبطــة بــرأس 

بأنــه » يتلقــى  المــال االجتماعــي. فقــد صرحــوا 

مــن  بســبب  معــدات  أو  منًحــا  المزارعيــن  بعــض 

مؤهلــون«.  ألنهــم  بالضــرورة  وليــس  يعرفونــه، 

كمــا شــكك المشــاركون فــي نزاهــة عمليــة اختيــار 

المنظمــات  بعــض  أن  مضيفيــن  المســتفيدين، 

يبــدو أنهــا تعمــل علــى »الواســطة«، أي الروابــط 

االجتماعيــة.

غيــر  والمنظمــات  المانحــون  يكــون  مــا  كثيــرا 

الحكوميــة غيــر قادريــن علــى دعــم األعمــال التجاريــة 

ــد عددهــا.  ــي يتزاي ــر المســجلة، الت ــات غي والتعاوني

بعــض مجموعــات  ُأجبــرت  المثــال،  فعلــى ســبيل 

المعونــة المتبادلــة علــى التســجيل كمنظمــة غيــر 

حكوميــة، وهــو مــا يتعــارض مــع روحهــا وغرضهــا، 

للحصــول علــى األمــوال. وفــي الســياق الحالــي، 

فــإن األعمــال التجاريــة والتعاونيــات الناشــئة أكثــر 

ضعفــا مــن المؤسســات األكبــر حجمــا، إال أنهــا تبــدو 

أقــل دعمــا.

والثقافيــة  االجتماعيــة  األعــراف   3.3.2

القــرار                              وصنــع  الســلطة  وأنمــاط 

المطــاف  نهايــة  فــي  لبنــان  فــي  الزراعــة  تتأثــر 

بالمعاييــر االجتماعيــة الثقافيــة وديناميــات الســلطة 

ــاكل األســرية، والموقــع،  التــي تتوقــف علــى الهي

والعالقــات بيــن األشــخاص، ومســتويات التعليــم، 

كمــا  المعلومــات.  أو  المعرفــة  إلــى  والوصــول 

الحــال  بطبيعــة  المعقــدة  التقاطعــات  هــذه  وتؤثــر 

علــى قــدرة المــرأة علــى اتخــاذ القــرارات والمشــاركة 

فــي القطــاع الزراعــي. والواقــع أن النســاء العامــالت 

زلــن  مــا  الزراعيــة  األغذيــة  وإنتــاج  الزراعــة  فــي 

يواجهــن قوالــب نمطيــة تتعلــق بالنــوع االجتماعــي 

ــر المدفوعــة األجــر  ــة غي ــات مــن أعمــال الرعاي وتحدي

العنــف  إلــى  التنقــل  علــى  المفروضــة  والقيــود 

ــاء عملهــن فــي  ــوع االجتماعــي أثن ــى الن ــم عل القائ

الميــدان والتوزيــع غيــر المتكافــئ لألجــور بيــن الرجال 

والنســاء.

تقــول النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن إن مطالبهن 

ال تؤخذ على محمل الجد في بعض األحيان، ســواء 

مــن قبــل المزارعيــن الذكــور أو الهيئــات الحكوميــة أو 

حتــى المنظمــات الدوليــة. يرتبــط هــذا بالعالقــات 

األبويــة والمعياريــة بيــن النــوع االجتماعــي الــذي ال 

يــزال يضــع المعرفــة والســلطة فــي أيــدي الرجــال. 

فالزراعــة ال تــزال تعتبــر علــى نطــاق واســع قطاعــا 

يهيمــن عليــه الذكــور، ألنهــا تفتقــر إلــى عقــود مــن 

مشــاركة المــرأة ومعــارف الشــعوب األصليــة بشــأن 

الزراعــة والقضايــا المتصلــة باألغذيــة. ومــع ذلــك، 

وكمــا أظهــرت هــذه العريضــة حتــى اآلن، فــإن هــذا 

يتغيــر ببــطء فــي لبنــان. كلمــا زادة مشــاركة النســاء 

فــي  بهــن،  االعتــراف  وتــم  واجتماعًيــا،  اقتصادًيــا 

قطــاع الزراعــة، زادت قوتهــن. علــى ســبيل المثــال، 

يقــول أعضــاء تعاونيــة فــي قريــة صغيــرة ومحافظــة 

فــي عــكار إنهــم عندمــا بــدأوا العمــل ألول مــرة، 
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غالًبــا مــا تعرضــوا لإلهانــة والســخرية. واليــوم، تأتــي 

ومنظمــو  الذكــور  والمزارعــون  البلديــة  الســلطات 

المشــاريع الشــباب إليهــم للحصــول علــى معلومــات 

الحاجــة  عــن كيفيــة تخزيــن األغذيــة وتعبئتهــا دون 

ــواع  ــة أن ــة زراع ــاء؛ وكيفي ــى الكهرب ــى االعتمــاد عل إل

ــة  ــة معالج ــه والخضــروات؛ وكيفي ــة مــن الفواك معين

المــرأة  مشــاركة  تعمــل  زبــدة.  إلــى  المكســرات 

المســتمرة والمتقدمــة فــي قطاعــات مختلفــة مــن 

سالســل القيمــة، باإلضافــة إلــى األنمــاط األوســع 

للحــركات الشــعبية النســوية فــي البــالد، علــى تغيير 

االجتماعــي  بالنــوع  المتعلقــة  القــوة  ديناميكيــات 

ببــطء وجعــل الوجــود التاريخــي للمــرأة فــي قطــاع 

الزراعــة أكثــر وضوًحــا. ولكــن ال يــزال الطريــق طويــال؛ 

وتستكشــف الفــروع أدنــاه بتفصيــل أوثــق بعــض 

ــوع االجتماعــي. ــة بالن ــات المتعلق التحدي

عــدم المســاواة فــي األجــور والضغــوط المحلية 

والعــبء المزدوج

فيمــا  للغايــة  متدنّيــة  مرتبــة  فــي  لبنــان  يــزال  ال 

يتعلــق بالمســاواة فــي األجــور والنــوع االجتماعــي. 

ــا للمنتــدى االقتصــادي العالمــي )2020، يقــع  وفًق

لبنــان فــي 14 مــن أصــل 19 فــي الشــرق األوســط 

علــى   153 أصــل  مــن   145 و  إفريقيــا،  وشــمال 

مســتوى عالمــي مــن حيــث عــدم المســاواة فــي 

األجــور بيــن الرجــال والنســاء.

علــى الرغــم مــن أن قانــون العمــل اللبنانــي يشــير 

ــن  ــاك أجــر متســاو بي ــُه ينبغــي أن يكــون هن ــى أن إل

الرجــل والمــرأة عــن نفــس الوظيفــة، فــإن النســاء 

فــي  الرســمية  وغيــر  الرســمية  المناصــب  فــي 

القطــاع يعانيــن مــن عــدم المســاواة فــي األجــور. 

النســاء  أن  إلــى  الواقــع  فــي  الدراســات  وتشــير 

فــي لبنــان يحصلــن علــى أجــر يقــل بنســبة 27 فــي 

ــن نفــس الوظيفــة، ومــن  ــال ع ــر الرج ــن أج ــة ع المائ

)حمــود،  إجــازة مرضيــة  علــى  أال يحصلــن  المرجــح 

2014(. وتشــير إحــدى الدراســات إلــى أن “العوامــل 

المشــتركة لــكال الجنســين ]فــي لبنــان[، بمــا فــي 

ذلــك ســنوات الخبــرة والعمــر والمســتوى التعليمــي 

والوظيفــة، ال يمكــن أن تعــزى عمومــا إلــى تفســير 

ــي أن  ــد يعن ــور؛ وق ــرة فــي األج ــوة الكبي هــذه الفج

والتقاليــد  الثقافــة  إلــى  ترجــع  المذكــورة  الفجــوة 

هيجاســي   (“ الضعيفــة  الحكوميــة  والسياســات 

وهيجاســي 2015(. إضافــًة إلــى ذلــك، دراســة أخــرى 

تركــز علــى الســكان اللبنانييــن العامليــن فــي منطقــة 

ــرى وجــدت أن »العامــالت يكســبن 16٪  ــروت الكب بي

- ٪19، فــي المتوســط، أقــل مــن نظرائهــن الذكــور 

واالجتماعــي«  البشــري  المــال  رأس  مراعــاة  مــع 

)حــرب وروحانــا، 2020(.

تبيــن البيانــات المجمعــة أن العامــالت الزراعيــات 

فــي لبنــان يحصلــن علــى أجر يقــل عن أجــر العاملين 

الزراعييــن فــي لبنــان، وغالبــًا مــا يتقاضــون أجــرًا عــن 

نفــس العمــل. كمــا ومــع اســتمرار تقلــب األجــور 

البــالد،  فــي  الصــرف  وســعر  التضخــم  بســبب 

فــي  الســوريات  الزراعيــات  العامــالت  تتقاضــى 

شــمال لبنــان فــي بعــض األحيان نصــف المبلغ )بين 

30.000 ليــرة لبنانيــة إلــى 50.000 ليــرة لبنانيــة(، إن 

لــم يكــن أقــل، مــن العمــال الزراعييــن الســوريين 

)الذيــن يتقاضــون مــا بيــن 60.000 ليــرة لبنانيــة إلــى 

100.000 ليــرة لبنانيــة(. مــن هنــا، يشــير الذيــن تمــت 

مقابلتهــم إلــى أن األزمــة ربمــا أدت إلــى تفاقــم 

عــدم المســاواة فــي األجــور بيــن الرجــال والنســاء 

الســوريين حيــث يبــدو أن األجــر بالســاعة للرجــال 

االنخفــاض  مــع  النســاء  مــن  أكبــر  بســرعة  يــزداد 

المســتمر فــي الليــرات اللبنانيــة. وأعطــى ســليم، 

خبيــر التنميــة، مثــااًل علــى ذلــك: “فــي إحــدى المزارع 

فــي عــكار، زادت أجــور الرجــال بمقــدار 20.000 ليــرة 

لبنانيــة فــي الســاعة عندمــا بلــغ الــدوالر 35.000 
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ليــرة لبنانيــة. ومــع ذلــك، لــم يحــدث الشــيء نفســه 

ــد بالنســبة للنســاء الســوريات”. بع

عندمــا ُســئل األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم، بما 

فــي ذلــك العمــال الزراعيــون والنســاء أنفســهن، عن 

ــم تقديــم  ســبب وجــود هــذا الفــارق فــي األجــور، ت

أســباب متعــددة. ويقــول أفــراد المجتمــع المحلــي، 

بمــن فيهــم النســاء والرجــال، إن »النســاء يعملــن 

ــل أو حصادهــا أقــل  ــاج المــرأة للمحاصي أقــل«؛ »إنت

كفــاءة«؛ أو »تقــوم المــرأة بأعمــال أقــل صعوبــة مــن 

الناحيــة البدنيــة« فــي القطــاع الزراعــي. ومــع ذلــك، 

الذيــن تمــت  التحقيــق مــع األشــخاص  تــم  عندمــا 

مقابلتهــم حــول ســبب كــون النســاء أقــل إنتاجيــة 

أو مشــاركة ثــم الرجــال، أشــاروا إلــى أن ذلــك كان 

بســبب العــبء المــزدوج: اضطــرار النســاء إلــى إدارة 

ــا إلــى جنــب مــع مســؤولياتهن األســرية  العمــل جنًب

والضغــوط المنزليــة. وهــذا يعنــي أن المــرأة تتحمــل 

مســؤوليات أخــرى، وال يمكنهــا أن تســتثمر بقــدر 

مــا يســتثمر الرجــل فــي عملهــا، وبالتالــي تتقاضــى 

أجــرا أقــل.

ال يجــوز تشــجيع المــرأة علــى العمــل بســبب هــذه 

عندمــا  ذلــك،  علــى  عــالوة  المنزليــة.  الضغــوط 

يقومــون بعمــل، ال يتــم دعمهــم ماليــًا و/أو عاطفيــًا 

نظــًرا لوجــود ثغــرات فــي دعــم رعايــة األطفــال. 

وكمــا ذكــر ســابقًا، ورغــم أن قانــون العمــل فــي البلــد 

شــهد تحســنا فــي العقــود الماضيــة، فإنــه ال توجــد 

األمومــة  إجــازة  تــزال  وال  أبويــة  إجــازة  اآلن  حتــى 

غيــر كافيــة. ويالحــظ بعــض الذيــن أجريــت معهــم 

األكثــر  تكــون  مــا  غالبــًا  المــرأة  أن  أيضــا  مقابــالت 

نشــاطًا فــي ســوق العمــل عندمــا تكــون صغيــرة 

ولكــن مــع دخولهــا الثالثينــات مــن العمــر، يتغيــر ذلــك 

ألنــه مــن المحتمــل أن تنجــب أطفــااًل. ويشــير مؤشــر 

ــد يشــعرن  ــى أن بعــض النســاء ق ــات إل جمــع البيان

بالضغــط للخــروج مــن قــوة العمــل أو البحث عن عمل 

بــدوام جزئــي ومــرن مــن أجــل إدارة شــؤون األســرة 

المعيشــية، ال ســيما عندمــا يكــون أطفالهــن صغــارًا. 

ويمكــن للنســاء أنفســهن أيضــًا أن يقبلــن بأجــور 

أقــل كحــل وســط للعمــل بالقــرب مــن منازلهــن، أو 

لســاعات أقصــر، مــن أجــل الميــل بســهولة أكبــر إلــى 

شــؤون األســرة المعيشــية. وعــالوة علــى ذلــك، 

يشــكل الدعــم، وال ســيما للنســاء فــي المناطــق 

الحضريــة اللواتــي يعشــن بعيــدًا عــن أفــراد األســرة، 

عائقــًا. كمــا أشــار األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم 

التكلفــة  باهظــة  النهاريــة  الرعايــة  إلــى أن مرافــق 

وفــي بعــض المناطــق الريفيــة غائبــة، ويؤثــر الخــروج 

مــن العمــل بــدوام جزئــي أو البحــث عنــه فــي نهايــة 

ــل  ــى المــدى الطوي ــور المــرأة عل ــى أج المطــاف عل

تواجــه  قــد  أو  خبــرة  أقــل  اعتبارهــا  يمكــن  حيــث 

ــة فــي العــودة إلــى ســوق العمــل. صعوب

أمــًرا  األمومــة  تعتبــر  النســاء،  لبعــض  بالنســبة 

بالــغ األهميــة وال ينبغــي اعتبارهــا شــيًئا مســاوًيا 

لمهنتهــن. بالنســبة للنســاء األخريــات، فــإن مثــل 

هــذه التصــورات تعيــق تقــدم المــرأة فقــط وأثنــاء 

المقابــالت ومجموعــات التركيــز، تســاءلن عــن كيفيــة 

خلــق بيئــة مواتيــة للنســاء التخــاذ الخيــارات األفضــل 

لهــن، بمــا فــي ذلــك إعطــاء األولويــة لمســيرتهن 

المهنيــة.

شــملت األســباب الحاســمة األخــرى حصول النســاء 

والقــدرة  األســواق،  عــن  أقــل  معلومــات  علــى 

المــال  رأس  وانخفــاض  المحــدودة،  التفاوضيــة 

االجتماعــي والسياســي مقارنــة بالرجــل، ممــا قــد 

يجعلهــن أقــل كفــاءة وإنتاجيــة. تشــير المقابــالت 

المتاجــر  وأصحــاب  الزراعيــة  األغذيــة  منتجــي  مــع 

اآلخريــن أيًضــا إلــى أنــه مــن المحتمــل أن يحقــق 

الرجــال المزيــد مــن األربــاح ألن لديهــم أعمــااًل أكبــر، 
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وإمكانيــة أكبــر للوصــول إلــى التمويــل، وشــبكات 

وبهــذا  أقــوى.  سياســية  وعالقــات  اجتماعيــة 

ــة  ــوة الحالي ــاكل الق ــات وهي ــإن ديناميكي ــى، ف المعن

تعطــي األولويــة للشــركات التــي يقودهــا الذكــور 

علــى األعمــال التــي تقودهــا اإلنــاث. ومــع ذلــك، 

أثنــاء العمــل الميدانــي، صادفنــا بعــض الشــركات 

عبــر  التمويــن  نمــوذج  مثــل  للنســاء،  المملوكــة 

اإلنترنــت ومزرعــة عضويــة أخــرى، الذيــن يقــدرون 

ــر مــن الشــركات األخــرى المملوكــة  ــاح أكث تحقيــق أرب

أســبابهم  كانــت  فقــد  صناعتهــم.  فــي  للذكــور 

لكونهــم تنافســيين، إن لــم يكــن أكثــر، مــن زمالئهــم 

الذكــور مرتبطــة بامتالكهــم آليــات إنتــاج أكثــر كفــاءة، 

وســمعة قويــة، ومســتويات تعليــم عاليــة، وأســعار 

عادلــة. ومــع ذلــك، تضيــف حنيــن، إحــدى المقابــالت، 

بشــكل مثيــر لالهتمــام أن عملهــا نجــح بمجــرد دخــول 

منحهــا  حيــث  المنــزل،  وغــادروا  الجامعــة  أطفالهــا 

مزيــًدا مــن الوقــت لالســتثمار فــي أعمالهــا. فــي 

مواصلــة  أو  أســبابهن  إثبــات  يمكــن  ال  أنــه  حيــن 

التحقيــق فيهــا، ربمــا يشــير هــذان المثــاالن إلــى أنــه 

نظــًرا للبيئــة المناســبة، يمكــن أن تزدهــر األعمــال 

التجاريــة النســائية بالفعــل.

ولكــن األهــم مــن ذلــك أن األزمــة االقتصاديــة زادت 

مــن الضغــوط المنزليــة واألســرية علــى المــرأة. 

الرعايــة  تاريخيــًا، كان علــى النســاء تحمــل تكاليــف 

داخــل المنــازل بمــا فــي ذلــك الطهــي والتنظيــف 

ورعايــة األطفــال، مــن بيــن أمــور أخــرى. كــم وقــد 

أثــرت األزمــة، التــي كان لهــا آثــار هائلــة علــى الصحــة 

النفســية والجســدية ألفــراد األســرة، علــى النســاء 

ــر. بشــكل أكب

“خــالل ســياقات األزمــات، هناك ارتفــاع مفاجئ 
األنثويــة”.  الرعايــة”  النــاس  يســميه  فيمــا 
كمــا  المــاء؛  تجلــب  أن  المــرأة  علــى  يتعيــن  إذ 

وعليهــن رعايــة األطفــال الذيــن أصبحــوا فجــأة 
فــي المنــزل بســبب حواجــز الطــرق أو جائحــة 
إيجادهــن  إلــى  إضافــًة   ،)19 )كوفيــد  كورونــا 

المرضــى”. ألزواجهــن  طبيــة  بدائــل 
- داميا، خبيرة في شؤون النوع االجتماعي

معوقــات هيكليــة وقانونيــة

تترســخ الطائفيــة فــي النظــم الماليــة واالقتصاديــة 

تاريخيــا  أدى  ممــا   ،)2007 )الطرابلســي،  للبلــد 

إلــى تقييــد المشــاركة المجديــة للمــرأة فــي ســوق 

العمــل وتفاقــم أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة بيــن 

الفئــات الضعيفــة. تقاســم الســلطة الطائفيــة يخلــق 

ويدعــم شــبكات المحســوبية التــي غالًبــا مــا تســيطر 

عليهــا  يهيمــن  التــي  السياســية  النخبــة  عليهــا 

الذكــور )صلــوخ، 2015؛ جحــا، 2018 ؛ ميكداشــي، 

الزراعــة  قطــاع  فــإن  ســابًقا،  لوحــظ  كمــا   .)2022

ــا  ــاد، 2020( كم ــر )حم ــم تسييســه بشــكٍل كبي ــد ت ق

وتؤكــد النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن أن العائــق 

الرئيســي أمــام توســعهن هــو االفتقــار إلــى الروابط 

السياســية. وعــالوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن 

حظــر التمييــز بيــن الجنســين وفقــًا لقانــون العمــل 

ــد، تشــير المقابــالت إلــى اســتمرار وجــود  فــي البل

حــاالت تمييــز نشــطة علــى أســاس الطائفــة والســن 

ــس. ــوع الجن ون

كمــا ينعكــس النظــام الطائفــي فــي البــالد ينعكــس 

الدراســة  بهــذه  وتتصــل  قوانينــه.  فــي  أيضــًا 

قوانيــن األحــوال الشــخصية التــي تخضــع بموجبهــا 

المســائل العائليــة المتعقلــة بالنــوع االجتماعــي، 

بمــا فــي ذلــك الــزواج والطــالق والحضانــة، لواليــة 

قانونــًا  عشــر  خمســة  هنــاك  الدينيــة.  الســلطات 

لألحــوال الشــخصية تتجاهــل وتتحكــم فــي المســائل 

قانــون  مــن  بــداًل  الهامــة  واالجتماعيــة  القانونيــة 

واحــد موّحــد. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون المدنــي 



أصوات المرأة في قطاعي الزراعة واألغذية الزراعية في لبنان 51

لــإلرث فــي لبنــان لعــام 1959 ينــص على المســاواة 

فــي حقــوق اإلرث بيــن الرجــل والمــرأة، فــإن بعــض 

قوانيــن األحــوال الشــخصية، مثــل تلــك التــي تتبــع 

المذهــب الحنفــي، تؤكــد أن الرجــل يحصــل علــى 

ــراث المــرأة. ضعــف مي

هنــاك  أن  ووتــش  رايتــس  هيومــن  تقريــر  وجــد 

جميــع  مــن  النســاء  معاملــة  مــن  واضًحــا  “نمًطــا 

ــق  ــا يتعل ــال عندم ــف بشــكل أســوأ مــن الرج الطوائ

األوليــة  والرعايــة  الطــالق  علــى  بالحصــول  األمــر 

ألطفالهــن. ]…[ وفــي جميــع االعترافــات، تواجــه 

ــد  ــات عن ــن العقب ــا م ــة وغيره ــات قانوني ــرأة عقب الم

والقيــود  التعســفي؛  أو  التعيــس  الــزواج  إنهــاء 

المفروضــة علــى حقوقهــم الماليــة؛ وخطــر فقــدان 

أطفالهــم إذا تزوجــوا مــرة أخــرى أو عندمــا تنتهــي 

فتــرة حضانــة األم المزعومــة )التــي يحددهــا عمــر 

.)2015 ووتــش  رايتــس  “)هيومــن  الطفــل( 

غالًبــا مــا يتــم تســجيل األراضــي والممتلكات باســم 

الثــروة ألن  علــى  للحفــاظ  أيًضــا كوســيلة  الرجــل 

المــرأة اللبنانيــة ال يمكنهــا نقــل جنســيتها بموجــب 

المرســوم رقــم 15 مــن قانــون الجنســية. وبالتالي، 

فــإن قوانيــن األحــوال الشــخصية وقانــون الجنســية 

تعــوق مشــاركة المــرأة االقتصاديــة بشــكل مباشــر 

إلــى األرض وتجعــل  ألنهــا تؤثــر علــى وصولهــا 

مــن الصعــب بــدء األعمــال التجاريــة بســبب ارتفــاع 

أســعار اإليجــار.

الواقــع أن جمــع البيانــات يوضــح أن المزارعــات فــي 

الشــمال نــادرا مــا يمتلكــن األراضــي التــي يعملــن 

فيهــا، ممــا يؤثــر علــى ســيطرتهن علــى المــوارد 

أن  المقابــالت  وتؤكــد  لهــا.  وملكيتهــن  اإلنتاجيــة 

المتــالك  كبيــرة  بدرجــة  عرضــة  أكثــر  هــم  الرجــال 

علــى  أكبــر  ســيطرة  لديهــم  وبالتالــي  األراضــي، 

التــي  الحــاالت  وفــي  والتوزيــع.  اإلنتــاج  أنمــاط 

تمتلــك فيهــا المــرأة األرض، يوجــد مجــال أكبــر لصنــع 

القــرار بيــن النســاء. تقــول فاطمــة، وهــي مزارعــة، 

“أنــا محظوظــة ألننــي ورثــت هــذه األرض. يجعلنــي 

أشــعر أنــه عندمــا نخطــط أنــا وزوجــي لمــا نزرعــه، 

يكــون لــدي قــول مســاٍو، إن لــم يكــن أكثــر منــه، 

ألنهــا أرضــي وليســت أرضــه.“

طبيعــي  بشــكل  القانونيــة  القضايــا  هــذه  تؤثــر 

علــى قــدرة المــرأة علــى امتــالك المــوارد الطبيعيــة 

واتخــاذ  ووراثتهــا  عليهــا  والســيطرة  واألراضــي 

النــوع  بيــن  الفجــوات  وهــذه  بشــأنها.  القــرارات 

والمــوارد  األراضــي  ملكيــة  فــي  االجتماعــي 

النســاء  بيــن  الريــف  الفقــر فــي  تديــم معــدالت 

وتزيــد مــن صعوبــة التمــاس المزارعــات للفــرص 

واالســتثمار فــي عملهــن. وهــذا بــدوره يؤثــر أيضــًا 

علــى قــدرة المــرأة علــى الحصــول علــى قــروض. 

مؤسســة  أجرتهــا  دراســة  وجــدت  الواقــع،  فــي 

لبنــان  النســاء فــي  الدوليــة )2016( أن  التمويــل 

ــة علــى الرغــم  ــن ٪3 مــن القــروض المصرفي يتلقي

ــة  مــن امتالكهــن حوالــي ٪30 مــن األعمــال التجاري

الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر. وذلــك ألن المــرأة 

تفتقــر إلــى الضمــان، أي األرض أو الممتلــكات، 

ــا أن  الالزمــة للقــروض. تظهــر دراســات أخــرى أيًض

الثقــة  تقليــل  إلــى  يميلــون  القــروض  مقدمــي 

فــي الشــركات المملوكــة للنســاء بســبب التحيــزات 

المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي )الوكالــة األمريكيــة 

،)2019 الدوليــة،  للتنميــة 

عــالوة علــى ذلــك، فــإن الســوابق التمييزيــة فــي 

قوانيــن األحــوال الشــخصية، مثــل قوانيــن الحضانــة 

ــة  ــى الصح ــر بشــدة عل والطــالق الصارمــة، قــد تؤث

العقليــة للمــرأة وإدارة الوقــت والوضــع االقتصادي. 
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لــه آثــار ضمنيــة علــى تمكينهــم اقتصادًيــا  وهــذا 

ــة مجديــة. وقدرتهــم علــى البحــث عــن فــرص مالي

الرجــل  مــن  كل  تمتــع  الوطنــي  القانــون  يكفــل 

والمــرأة بنفــس الحقــوق فــي الملكيــة والتســهيالت 

المصرفيــة والقــروض. بيــد أن ذلــك يعوقــه أن كثيــرا 

الريفيــة،  المناطــق  فــي  ســيما  وال  النســاء،  مــن 

دون  تحــول  وثقافيــة  اجتماعيــة  عقبــات  يواجهــن 

حصولهــن علــى االئتمانــات أو القــروض. باإلضافــة 

ــق فــي  ــرأة الح ــم مــن أن للم ــى الرغ ــك، عل ــى ذل إل

المــرأة  ملكيــة  أن  إال  الممتلــكات،  وإدارة  امتــالك 

ــا أفــراد األســرة  ــر به ــا مــا يتأث ــة غالًب لألصــول المالي

 FTL، الذكــور )هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، 2016 ؛

.)2022

الوضــع  إلــى  الســوريين  الالجئيــن  افتقــار  يؤثــر 

القانونــي، علــى وجــه الخصــوص، علــى فرصهــم 

االقتصاديــة وقدرتهــم علــى التوســع داخــل القطــاع 

الالجئيــن فــي  الزراعــي. مــن هنــا، يفتقــر غالبيــة 

لبنــان اليــوم إلــى تصاريــح اإلقامــة القانونيــة وهــم 

ــر البــالد  مقيــدون بشــدة بقدرتهــم علــى التنقــل عب

)بــارود، 2021؛ تقييــم ضعــف الالجئيــن الســوريين، 

2021(.  عــالوة علــى ذلــك، فــإن معــدل اإلقامــة 

القانونيــة بيــن الرجــال أعلــى مــن النســاء )تقييــم 

ضعــف الالجئيــن الســوريين، 2021(. تؤثــر سلســلة 

علــى  القانونيــة  واألحــكام  القانونيــة  اللوائــح  مــن 

البــالد،  داخــل  عيشــهم  وســبل  الالجئيــن  إقامــة 

وفًقــا لإلطــار التنظيمــي الــذي فرضــه مكتــب األمــن 

العــام فــي عــام 2015، بأنــًه يجــب علــى الالجئيــن 

التعهــد  المفوضيــة  فــي  المســجلين  الســوريين 

بالعمــل فقــط فــي الزراعــة والبنــاء والتنظيــف. ومــع 

ذلــك، إذا أراد الالجئــون القيــام ببــدء أي عمــل تجــاري، 

حتــى لــو كان فــي قطــاع الزراعــة، فيجــب تســجيلهم 

بموجــب اتفاقيــة رعايــة مكلّفــة وبيروقراطيــة. لذلــك،  

غالًبــا مــا ال يســعى الالجئــون إلــى اتفــاق الكفالــة 

هــذا ألنــه يتطلــب منهــم الحصــول علــى تصاريــح 

ــة وعمــل. إقام

الطابــع غيــر الرســمي واالســتغالل والعنــف القائــم 

علــى نــوع االجتماعــي فــي الميــدان

يّصنــف قطــاع الزراعــة فــي لبنــان، مثــل العديــد مــن 

البلــدان الناميــة األخــرى، علــى أنــه غيــر رســمي إلــى 

حــد كبيــر. فمــن الصعــب فــي حــد ذاتــه تحديــد مــن 

هــو المــزارع فــي لبنــان أو ماهيتــه، ألن المزارعيــن 

كمــا  محــدد،  قانونــي  بوضــع  مرتبطيــن  ليســوا 

أنهــم غيــر معتــرف بهــم بموجــب قانــون العمــل. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يســتبعد القانــون اللبنانــي 

صراحــًة العمــال الزراعييــن، وفًقــا للمــادة 7. فــي 

الوقــت نفســه، ليــس لــدى المزارعيــن أي تأميــن 

يحميهــم مــن أي حــوادث أو كــوارث طبيعيــة، الــذي 

الزراعييــن  العمــال  علــى  صعوبــًة  بــدوره  يجعــل 

التمــاس الحقــوق أو الحمايــة فــي حــاالت الحــوادث 

االســتغالل. أو 

لقــد عانــى القطــاع منــذ فتــرة طويلــة مــن اإلهمــال 

فقــد  الرئيســية،  احتياجاتــه  ولمواجهــة  الهيكلــي 

اعتمــد علــى العمالــة الرخيصــة مــن قبــل المجتمعات 

فــي  النســاء  غالبيــة  إن  البــالد.  فــي  الضعيفــة 

الزراعــة يعملــن بــدوام جزئــي غيــر رســمي وبالتالــي 

ال يتلقيــن الحمايــة مــن قوانيــن العمــل فــي البــالد. 

الوطنــي  الصنــدوق  أن  نجــُد  المنطلــق،  مــن هــذا 

التعويضــات  يوفــر  الــذي  االجتماعــي،  للضمــان 

والتأمينــات ودعــم األمومــة وخدمــات التعليــم، ال 

يغطــي غالبيــة الموظفيــن الزراعييــن ألنهــم ليســوا 

دائميــن.

ال يــزال مؤشــر اإلحصــاءات الدقيقــة عــن التعــرض  

لإلســاءات فــي المجــاالت الزراعيــة في لبنــان يمثل 
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تحدًيــا بســبب الوصمــات الثقافيــة، وعــدم اإلبــالغ، 

المنســق.  غيــر  أو  العشــوائي  البيانــات  وجمــع 

ومــع ذلــك، تشــير مجموعــة مــن الدراســات إلــى 

االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  انتشــار 

بيــن النســاء والفتيــات فــي لبنــان )الخطــة الدوليــة، 

2020 ؛ UNFA، 2021(. فــي حيــن أن مجموعــة مــن 

الجهــات الفاعلــة، المرتبطــة بشــكل خــاص بالــوكاالت 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة، تعمــل علــى شــواغل 

ــاك ثغــرات. ــزال هن ــة... وال ت الحماي

مــن النتائــج المثيــرة للقلــق للغاية زيــادة المضايقات 

هــذا  وينطبــق  العمــل.  ومســاحة  الميــدان  فــي 

بصفــة خاصــة علــى الالجئيــن فــي لبنــان الذيــن ال 

ــول  ــة للحص ــة للغاي ــرص ضئيل ــوى ف ــم س ــاح له تت

ــر مــن  ــة ويعملــون فــي كثي علــى المــوارد القانوني

األحيــان فــي أوضــاع اســتغاللية إلــى حــد كبيــر قــد 

ــد مــن  ــا للعدي ــروب مــن عملهــم. وفًق يصعــب اله

موظفــي المنظمــات غيــر الحكوميــة الذيــن تمــت 

التحــرش  النســاء  مــن  المزيــد  يواجــه  مقابلتهــم، 

اللفظــي والجنســي والجســدي أثنــاء العمــل فــي 

الميــدان. كمــا ويكونــوا الجنــاة فــي الغالــب أصحــاب 

ــؤدي  ــد، ت ــه التحدي ــى وج ــارات واألشــاوش. عل العق

األزمــة االقتصاديــة وانعــدام األمــن الــدوري فــي 

البــالد، إن لــم يكــن إلــى زيــادة العنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي، فعلــى األقــل تطبيعــه. وتقــول 

النســاء فــي قطــاع الزراعــة إنــه مــع تزايــد الضغــوط 

اليوميــة فــي لبنــان، تتفاقــم أوجــه الضعــف بســرعة: 

للتأميــن،  التــام  والغيــاب  العادلــة،  األجــور  نقــص 

أخــرى.  أمــور  بيــن  مــن  الجســدي،  العنــف  وزيــادة 

عــالوة علــى ذلــك، تــزوج األســر، وال ســيما تلــك 

التــي تعيــش فــي المناطــق الريفيــة، بناتهــا للحــد 

مــن المســؤوليات الماليــة، باعتبــار ذلــك اســتراتيجية 

للتكيــف.

يقــول عامــل حالــة مختــص تمــت مقابلتــه، “لقــد 

األطفــال،  زواج  حــول  التقاريــر  مــن  الكثيــر  تلقينــا 

وإســاءة معاملــة األطفــال، والعنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي. ]...[. مــن الجهــة األولــى، فمــن 

ــالغ عــن هــذه الحــاالت؛ ولكــن مــن جهــٍة  ــد، اإلب الجي

أخــرى، إنــه أمــر مرعــب إلــى أي مــدى أصبحــت تلــك 

الحــاالت طبيعيــة”. قــّدم الموظــف الميدانــي فــي 

المنظمــة غيــر الحكوميــة، يدعــى جمــال، مثــااًل علــى 

طــرد فتاتيــن صغيرتيــن مــن شــاحنة مــن قبــل مالــك 

ــوا مــن كدمــات واضطــراب مــا بعــد  أرض، فقــد عان

فــي  اســتمروا  لكنهــم  الحــدث  بســبب  الصدمــة 

العمــل فــي الزراعــة ألنــه ليــس لديهــم مصــدر دخــل 

آخــر.

كمــا لوحــظ، فــإن قانــون العمــل فــي لبنان ال يشــمل 

مــن  العديــد  يتــرك  الرســميين، ممــا  غيــر  العمــال 

النســاء الضعيفــات فــي القطاعــات غيــر الرســمية 

غيــر مدعومــات. عــالوة علــى ذلــك، فــإن الــوزارات 

الرئيســية مثــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة، ليــس 

لديهــا القــدرة علــى التعامــل مــع مســائل العنــف 

القائــم علــى النــوع االجتماعــي والهيــاكل األساســية 

الضعيفــة.  البــالد  فــي  والسياســية  القانونيــة 

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  أخــذت  لذلــك،  ونتيجــة 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل حمايــا، وأبعــاد، 

وكافــا، وليكورفــاو، وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، 

والمجلــس  للســكان،  المتحــدة  األمــم  وصنــدوق 

الدوليــة،  اإلنقــاذ  ولجنــة  لالجئيــن،  الدانمركــي 

ومنظمــة إنقــاذ الطفولــة، ومنظمــة الخطــة الدوليــة، 

ومنظمــة كيــر الدوليــة، وغيرهــا، بأنهــا باتــت تحصــل 

الحمايــة  قضايــا  مــن  كبيــرة  مئويــة  نســبة  علــى 

تدعمهــا  التــي  الرئيســية،  الشــبكات  البلــد.  فــي 

وتنســقها وكاالت األمــم المتحــدة جنًبــا إلــى جنــب 

ــك  ــا فــي ذل ــة، بم ــة والدولي ــع المنظمــات المحلي م
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المعنيــة  الــوكاالت  بيــن  المشــتركة  العمــل  فرقــة 

والتــي  االجتماعــي،  النــوع  علــى  القائــم  بالعنــف 

تقــدم خدمــات مهمــة للعنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعــي، تســد الثغــرات الرئيســية. ويقــوم نظــام 

إدارة المعلومــات المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى 

البيانــات  وتحليــل  بجمــع  أيضــًا  االجتماعــي  النــوع 

ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــة بالعن ــة المتعلق ذات الصل

االجتماعــي علــى أســاس ربــع ســنوي. وفــي الوقــت 

نفســه، تنســق شــبكة حمايــة لبنــان مــن االعتــداء 

الجنســي )PSEA( وتشــرف علــى قضايــا الحمايــة 

واالعتــداء تحــت إشــراف المنســق المقيــم والفريــق 

خرائــط  رســم  انظــر  )للمزيــد،  اإلنســاني  القطــري 

منظمــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

لعــام 2020 التابعــة لـــمنظمة أبعــاد(.

ــون مهــم لمكافحــة  ــر قان ــم تمري ــام 2020، ت فــي ع

ــون  ــاء القان التحــرش الجنســي )رقــم 25( رســمًيا. ج

بعــد ســنوات مــن العمــل الشــعبي ويــدل علــى فــوز 

كبيــر للبــالد حيــث تعتــرف بديناميكيــات الســلطة، 

وحــق الناجيــن فــي التعويــض، والعقوبــات المختلفة 

اعتمــاًدا علــى الجريمــة المرتكبــة، ووضعيــة وامتيــاز 

علــى  يحتــوي  يــزال  فإنــه ال  ذلــك،  الجانــي. ومــع 

دون  فقــط  كجريمــة  التحــرش  يعالــج  ألنــه  ثغــرات، 

التركيــز علــى تدابيــر الوقايــة واإلصالحــات الهيكليــة 

الالزمــة لقانــون العمــل )هيومــن رايتــس ووتــش، 

ــف  ــم مــن انتشــار منظمــات العن ــى الرغ 2021(. عل

القائــم علــى النــوع االجتماعــي، تشــير المقابــالت 

إلــى أنهــا مرهقــة وال تــزال هنــاك فجــوات مــن حيــث 

ثــم، فــإن دعــم  أنظمــة التنســيق واإلحالــة. ومــن 

المــرأة أمــر أساســي من خالل تحســين نظــم اإلحالة، 

وإنشــاء مراكــز تنســيق محليــة للشــؤون المتعلقــة 

بالنــوع االجتماعــي، وتعزيــز آليــات الحمايــة. وعــالوة 

علــى ذلــك، ال توجــد آليــات للعنــف القائــم علــى 

نــوع الجنــس خاصــة بالمزارعيــن والعمــال الزراعييــن. 

ونظــرا للعــدد الكبيــر مــن النســاء اللواتــي يعملــن 

بصــورة غيــر رســمية فــي القطــاع الزراعــي، وبــدون 

حمايــة قانونيــة، هنــاك حاجــة ماســة إلــى خدمــات 

القطــاع  فــي  للمــرأة  إبــالغ  وآليــات  متخصصــة 

الزراعــي.

يؤكــد العديــد مــن األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهم 

ــح عمــل علــى مســتوى البــالد  ــه يجــب وضــع لوائ أن

أن  مــن  الرغــم  علــى  الميدانييــن  العمــال  لحمايــة 

المخبريــن الرئيســيين يقولــون إن هــذا أمــر مســتبعد 

للغايــة خــالل هــذه الفتــرة وبــداًل مــن ذلــك، فــإن 

وســائل الحمايــة واإلبــالغ المحليــة، التــي تدعمهــا 

المنظمــات غيــر الحكوميــة، هــي الحــل األكثــر جــدوى 

ــي. فــي الوقــت الحال

تجريد المرأة من وكالتها

“المشــكلة هــي أن ضعــف المــرأة يعنــي أن 
ينتهــي  الداعميــن  أو  المتدخليــن  الفاعليــن 
بهــم األمــر إلــى اعتبارهــم مشــروًعا “إنســانًيا” 
يريــدون إنقــاذه، علــى عكــس الفاعليــن الذيــن 

الخاصــة“. وتوقعاتهــم  تفضيالتهــم  لديهــم 
- رشا، رائدة أعمال

تشــير التقاريــر والدراســات والمحادثــات الميدانيــة 

إلــى اســتمرار المعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة التــي 

تحــد مــن مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة فــي القطاع 

الزراعــي. فــي جميــع أنحــاء الشــمال، يشــير العمــل 

القــرى، ال ســيما فــي  بعــض  أن  إلــى  الميدانــي 

عــكار، محافظــة للغايــة وتعتبــر دور المــرأة مجــرد دور 

ربــة منــزل.
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عــالوة علــى ذلــك، كانــت بعــض المناصــب تهيمــن 

ــر مناســبة للمــرأة،  ــر غي ــًا وتعتب ــور تاريخي عليهــا الذك

وقيــادة  التجــار،  مــع  المفاوضــات  يشــمل  وهــذا 

الماشــية،  وتربيــة  الطعــام،  وتوصيــل  الجــرارات، 

وصيــد األســماك، ومــا إلــى ذلــك. مــن هنــا، نجــد أن 

لهــذه التصــورات آثــار نفســية طويلــة األمــد، تجعــل 

المــرأة تشــعر بالوعــي الذاتــي وعــدم االرتيــاح إزاء 

المشــاركة فــي ســوق العمــل.

الثقافيــة  االجتماعيــة  المعاييــر  اســتمرار  يرتبــط 

األبويــة بالفــرع أعــاله المتعلــق بالعقبــات الهيكليــة 

رئيــس  يقــول  المثــال،  ســبيل  علــى  والقانونيــة. 

واجهــن  الزراعــة  فــي  النســاء  إن  تعاونيــة  جمعيــة 

الكثيــر مــن ردود الفعــل العكســية مــن الســلطات 

والدينيــة. المحليــة 

“ليــس لدينــا نظــام ضمــان اجتماعــي للعمــال 
بالشــراكة  لبنــان. لقــد طرحنــا،  الزراعييــن فــي 
مــع التعاونيــات والجماعــات النســوية األخــرى 
فــي عــكار، فكــرة إنشــاء نظــام ضمــان اجتماعــي 
للمــرأة للســلطات فــي عــام 18-2017. ولكــن 
ــكار  ــن فــي ع ــم أن الزعمــاء الدينيي ــم نكــن نعل ل
ســيعارضون هذا القانون وال يســمحون للنواب 
أن  أدركنــا  البرلمــان. هــذا وقــد  علــى  بعرضــه 
الزعمــاء الدينييــن المحلييــن فــي عــكار ال يريدون 
منــا التقــدم وال يريــدون قوانيــن لحمايتنــا،  ألن 
عنصــر المســاواة القائــم علــى النــوع االجتماعي 

يتعــارض مــع جــدول أعمالهــم”.
- نوال، رئيس التعاونية                                                                                                                          

13 مــن المهــم أن نالحــظ أن المزيــد مــن القــرى أصبحــت منفتحــة علــى فكــرة 
تمتــع المــرأة باالســتقاللية واإلنخــراط فــي الســوق.
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Photo: Gabriel Ferneini

الخالصة:4
 التفكير في الفرص واألصول
والدعم األساسي المطلوب



أصوات المرأة في قطاعي الزراعة واألغذية الزراعية في لبنان 57

قــادت النســاء فــي شــمال لبنــان منــذ فتــرة طويلــة 

األنشــطة الزراعيــة الرئيســية، مــن خــالل المســاهمة 

فــي الزراعــة وإزالــة األعشــاب الضــارة، إلــى جمــع 

تشــارك  النســاء  تــزال  وال  وتجهيزهــا.  المحاصيــل 

فــي أشــكال متعــددة مــن زراعــة الخضــار والفاكهــة، 

وإدارة  الزيتــون،  أشــجار  حصــاد  ذلــك  فــي  بمــا 

إنتــاج البيــوت الزجاجيــة. ومــع ذلــك، وكمــا أظهــرت 

أدوارهــم  معظــم  تتركــز  وتكــراًرا،  مــراًرا  الدراســات 

القيمــة.  سلســلة  مــن  األولــى  الشــرائح  فــي 

ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى مجموعــة متنوعــة 

ــة  ــة واالقتصادي ــة والثقافي مــن األســباب االجتماعي

المختلفــة. السياســية  والهيكليــة  والقانونيــة 

ــزال قوانيــن األحــوال الشــخصية تشــكل عائقــا  ال ت

أمــام المــرأة، حيــث تخلــق تحديــات دوريــة تتعلــق 

بالــزواج، واألســرة، وحضانــة األطفــال، والميــراث. 

وغالًبــا مــا يعرقــل ذلــك عملهــم بطــرق أكثــر وضوًحــا 

)عاطفّيــة  ضمنيــة  وبطــرق  األرض(،  )ملكّيــة 

وعقلّيــة(. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن النســاء وخاصــة 

العامــالت فــي الزراعــة، تعتبــر أن ارتفــاع العمالــة غيــر 

الرســمية فــي قطــاع الزراعــة أدى إلــى خضوعهــم 

إلــى سلســلة مــن االســتغالل فيمــا بينهــم، بمــا 

فــي ذلــك المخــاوف المتعلقــة بالحمايــة، واألجــور 

المحــدد،  الوقــت  الدفــع فــي  المنخفضــة، وعــدم 

ــر  ــن. هــذا األم ــاب أي شــكل مــن أشــكال التأمي وغي

يشــير إلــى الحاجــة إلــى مبــادئ توجيهيــة شــاملة 

وواضحــة للنســاء اللبنانيــات والســوريات العامــالت 

ــالغ عــن  فــي الزراعــة بشــأن الخطــوط الســاخنة لإلب

العنــف القائــم ضــد المــرأة.

غالًبــا مــا تغيــب النســاء أيًضــا عن قطاعات التســويق 

وعلــى ضــوء  القيمــة.  والتوزيــع ضمــن سلســلة 

ــة  ــر مــن عملهــم فــي قطــاع الزراع ــإن الكثي ــك، ف ذل

هــو صغيــر النطــاق وينحصــر فــي إنتــاج المحاصيــل 

أعمــال  مــع  أيضــا  يتماشــى  وهــذا  األساســية. 

الرعايــة غيــر المأجــورة، وتقــول الكثيــر مــن النســاء إنــه 

يســتهلك نصــف إن لــم يكــن الغالبيــة مــن يومهــن.

بيــد أنــه تظهــر النتائــج مــن هــذا المجــال أن النســاء 

يــزداد انخراطهــن بشــكل متزايــد فــي قطــاع الزراعــة. 

علــى الرغــم مــن االضطــرار إلــى تجــاوز سلســلة مــن 

العقبــات الهيكليــة واليوميــة، تقــول النســاء إنهــن 

مهتمــات بالمشــاركة فــي جميــع سالســل القيمــة 

ويعتقــدن أنهــن بإمكانهــن ذلــك، خاصــة عنــد توحيــد 

قواهــن مًعــا. وقــد أصبــح هــذا أســهل نســبًيا بســبب 

تغييــر أدوار كل مــن الرجــل والمــرأة داخــل األزمــة، 

باإلضافــة إلــى تراجــع وجــود العقليــة المحافظــة، 

حيــث تفكــر األســر فــي جميــع أنحــاء لبنــان فــي طــرق 

تزيــد مــن أنشــطتها المــدرة للدخــل.

علــى الرغــم مــن عــدم امتــالك النســاء لــألرض أو 

الحصــول علــى رأس المــال فــي كثيــر مــن األحيــان، 

إال أنهــن قلــن إن لديهــن بعــض األصــول التــي 

يمكــن أن تســتغلها وهــي بطبيعــة الحــال االهتمــام 

األغذيــة  فــي  كبيــر  فهــم  امتــالك  بالتفاصيــل؛ 

والتجفيــف؛  للحفــظ  التقليديــة  الطــرق  ومعرفــة 

المناطــق؛  داخــل  أقــوى  اجتماعيــة  شــبكات 

األرض  مــع  الروحيــة  العالقــة  علــى  المحافظــة 

بهــا. والعمــل 

متحمســات  مقابلتهــن  تّمــت  اللواتــي  النســاء 

للغايــة لحضــور الــدورات التدريبيــة، والتقــدم بطلــب 

للحصــول علــى المنــح، وبــدء التعاونيــات، وإيجــاد 

بالتحديــد  النســاء  يبــدو أن  الحاليــة.  حلــول لألزمــة 

داخــل  الفجــوة  لســد  طــرق  إليجــاد  متحمســات 

الســوق. تقــول رشــا، وهــي رائــدة أعمــال، “أن قبــل 
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خمــس ســنوات، كانــت المشــكلة الرئيســية التــي 

واجههــا المزارعــون هــي إيجــاد طــرق تتنافــس مــع 

المنتجــات المســتوردة الرخيصــة. ولقــد تغيــر هــذا 

أصبحــت  المســتوردة  المنتجــات  ألن  كبيــر  بشــكل 

ــاء علــى هــذا الواقــع هــو  ــًا. ]...[. والبن األغلــى ثمن

المفتــاح”. تقــوم النســاء بالفعــل بإنتــاج التوابــل، 

ــر المشــتق  ــب غي ــز والحلي ــل الكاتشــب والمايوني مث

مــن األلبــان والشــوكوالتة المصنوعــة يدوًيــا، والتي 

كانــت فــي الســابق مصدرهــا مــن الــواردات فقــط.

تعّبــر النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن عــن رغبتهــن 

فــي تنميــة أعمالهــن، منهــا تعّلــم مهــارات جديــدة، 

التكنولوجيــة،  الناحيــة  مــن  المبتكــرة  وخاصــة 

والحصــول علــى المزيــد مــن رأس المــال، وبنــاء 

شــبكات  خــالل  مــن  االجتماعــي  مالهــم  رأس 

الرســمي  الطابــع  وإضفــاء  البــالد،  عبــر  ممتــدة 

علــى مؤسســاتهم، أو الوصــول علــى األقــل إلــى 

المعلومــات والممارســات الشــاملة لمنــع التقّلبات 

المســتمرة. رغــم ذلــك، فــإن أحــد التحديات الرئيســية 

التــي يواجهنهــا هــي التكاليــف الكبيرة لإلنتاج وســط 

التضخــم الســائد فــي البــالد. ِاقتــرح المشــاركون 

ــة بشــكل خــاص فــرض  ــة الزراعي مــن صناعــة األغذي

ضرائــب أعلــى علــى المنتجــات المســتوردة ودعــم 

المواد الخام األساســية المســتخدمة في الصناعات 

يتــم  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  والغذائيــة.  الزراعيــة 

وضــع لوائــح مراقبــة الجــودة، ولكــن ال يتــم تطبيقهــا 

بشــكل صحيــح فــي هــذا القطــاع. وقــد أدى ذلــك 

ببعــض المشــاركين فــي صناعــة األغذيــة الزراعيــة 

إلــى دفــع عــالوة الســتخدام المنتجــات المســتوردة 

فــي العمــل لفقــدان الثقــة بجــودة المــواد المحليــة. 

ذكــرت النســاء اللواتــي تّمــت مقابلتهــن أيًضــا أن 

هنــاك عقبــة رئيســية وهــي الحصــول علــى الرخــص 

ــب االحترافــي  ــد مــن التدري ــى مزي ــة إل وأنهــن بحاج

ــع. ــة والتوزي فــي كل مــن التعبئ

جمــع  أثنــاء  مقابلتهــن  تمــت  اللواتــي  النســاء 

البيانــات يعّرفــن “التمكيــن” باعتبــاره قدرتهــن علــى 

اتخــاذ الخيــارات والقــرارات بشــأن القضايــا الرئيســية 

فــي  ومشــاركتهن  الشــخصية  بحياتهــن  المتعلقــة 

قطــاع الزراعــة14. وهــذا يشــمل القــدرة علــى التحكــم 

إلــى  والبــذور  األراضــي  )مــن  اإلنتاجيــة  بالمــوارد 

المنتجــات الضرورية(، والمســاهمة في السياســات 

وقتهــم،  وإدارة  الدولــة،  علــى مســتوى  واللوائــح 

التــي  والثقافيــة  االجتماعيــة  المعاييــر  وتحديــد 

تخدمهــم بشــكل أفضــل فــي وقــت محــدد، وغيرهــا. 

أيضــا، ربطــت العديــد من النســاء إحساســهن بالقوة 

والتمكيــن بإحســاس مشــترك بالقــوة. كمــا قالــت 

“ال يمكننــي أن  شــيماء، وهــي رئيســة تعاونيــة، 

أعتبــر نفســي ناجحــة إذا تخلفــت نســاء أخريــات مــن 

ــا أن نعمــل ســويًا”. قريتــي عــن ذلــك. علينــا جميًع

والشــبكات  الدوليــة  المنظمــات  وجــود  أدى 

المجتمعيــة الشــعبية إلــى خلــق مســاحات للنســاء 

االجتماعيــة  شــبكاتهن  وتوســيع  الستكشــاف 

ومهاراتهــن وأعمالهــن. عّبــرت النســاء اللواتــي تمــت 

مقابلتهــن بشــكل خــاص عــن رغبتهــن فــي توســيع 

ــة التواصــل مــع  مهاراتهــن التســويقية وفهــم كيفي

تجــار الجملــة والموّزعيــن ليــس فقــط داخــل الشــمال، 

ولكــن فــي جميــع أنحــاء البــالد أيًضــا. إن دعمهــم 

الرئيســيين  بالالعبيــن  ربطهــم  يعنــي  بالتســويق 

فــي الســوق )مقدمــي خدمــات النقــل، وأســواق 

الجملــة، والتجــار، ومــا إلــى ذلــك( وكذلــك العمــل 

معهــم علــى تطويــر مهــارات التفــاوض والتواصــل. 

تحتــاج النســاء أيًضــا إلــى الدعــم فــي إدارة المشــاريع 

كيفيــة  معرفــة  عــن  فضــاًل  التجاريــة،  والعالمــات 

لغــرض  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  اســتخدام 

14 مؤشــر “تمكيــن المــرأة فــي الزراعــة” هــو أداة تهــدف إلــى قيــاس تمكيــن 
المــرأة وإدماجهــا فــي القطــاع الزراعــي. يقيــس مؤشــر WEAI أدوار المــرأة، 
الماليــة،  والمــوارد  الدخــل  فــي  والتحكــم  القــرارات،  اتخــاذ  علــى  والقــدرة 

ــن المــرأة  ــس تمكي ــل المجتمــع. كمــا ويقي ــادة داخ واســتخدام الوقــت، والقي
ــور فــي األســرة المعيشــية نفســها. ــن الذك ــًة بتمكي مقارن
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البيــع. وان هــذه حاجــة خاصــة للنســاء مــن الجيــل 

األكبــر ســًنا اللواتــي ليســت لديهــم المعرفــة التقنية 

ــات  ــة. تقــول النســاء العامــالت فــي التعاوني الكافي

الروابــط  مــن  مزيــد  إلــى  يســعين  إنهــن  أيًضــا 

عــن  البــالد، فضــاًل  فــي  األخــرى  التعاونيــات  مــع 

المطاعــم ومشــغلي الســياحة البيئيــة والمــدارس 

التــي يمكنهــم االســتفادة  والمؤسســات األخــرى 

المناطــق  فــي  النســاء  ربــط  أن  فــال شــك  منهــا. 

الوطنيــة والدوليــة  بالمنصــات والمواقــع  الريفيــة 

المنتجــات  لبيــع  نوعهــا  مــن  فريــدة  فرصــة  يعتبــر 

والحرفيــة. العضويــة  الغذائيــة 

مــع جائحــة كورونــا، اختــارت العديــد مــن الشــركات 

أدوات عبــر اإلنترنــت لتســويق منتجاتهــا وخدمــات 

أثبتــت  حيــث  متاجرهــا.  فتــح  لتجنــب  التوصيــل 

فــي  وســاعدت  فعاليتهــا  االلكترونيــة  الخدمــات 

تقليــل تكلفــة المنتــج النهائــي خاصــًة أنهــا ال تتطلــب 

للعــرض. فعليــة  مســاحة 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــول النســاء إنهــن ال يرغبــن 

ــادة الوعــي أو  ــة حــول زي فــي تلقــي دورات تدريبي

ــن  ــة فحســب، لكنهــن يرغب ــارات الحياتي ــة المه تنمي

أكثــر  وأشــكال  الدخــل  إدرار  علــى  التركيــز  فــي 

اســتدامة لكســب العيــش. دفعــت األزمــة النســاء 

إلــى الرغبــة فــي االســتقرار المالــي. لذلــك، فــإن 

دعــم النســاء مــن خــالل إعــداد المقترحــات ومعرفــة 

الدعــوات الموجهــة مــن  المنــح مــن  كيفيــة طلــب 

مبــادرات القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

النســاء  مــن  المزيــد  يهتــم  أساســي.  أمــر  هــو 

بالفعــل  صادفنــا  وقــد  التكنولوجيــة،  باالبتــكارات 

نســاء فــي القطــاع الخــاص تحــرز تقدمــًا فــي الزراعــة 

العمودية، والتســميد العضوي، والشــركات الزراعية 

الناشــئة، وإدارة ميــاه الصــرف الصحــي، وإنتاجيــة 

التربــة، ومنصــات التجــارة اإللكترونيــة والتطبيقــات 

التــي تدعــم المزارعيــن المحلييــن.

يتطلــب العمــل الــذي يراعــي الفــوارق بيــن الجنســين 

فــي قطــاع الزراعــة االنتبــاه إلــى المعاييــر المتعلقــة 

تمييــزه  يمكــن  ال  األساســية  االجتماعــي  بالنــوع 

فــي أغلــب األوقــات. إلــى جانــب تحســين المهــارات 

الفنيــة للمــرأة فــي القطــاع، تتطلــب التدخــالت التــي 

تســعى إلــى العمــل مــع النســاء نحــو مشــاركتهن 

الفعالــة فــي ســوق العمــل فهمــًا واســعًا للمجــاالت 

عنــد  والسياســية.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

والتفاعــل  النســاء  مــن  كبيــر  عــدد  إلــى  االســتماع 

معهــا، أصبــح من الواضح أن التحليل المتعلق بالنوع 

االجتماعــي للمــرأة فــي الزراعــة يجــب أن يتماشــى 

مــع الوضــع المعيشــي االجتماعــي واالقتصــادي 

لهــا، فضــاًل عــن االتجاهــات االقتصاديــة العامــة. 

ــا  ــوع االجتماعــي أيًض ــق بالن ــل المتعل يوضــح التحلي

أن مســارات التغييــر بالنســبة للمــرأة هــي ســياقية، 

يختلــف وفــي نهايــة المطــاف تعريــف التمكيــن فــي 

ــًرا. ــا كبي حــد ذاتــه اختالًف
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تســتهدف األقســام أدنــاه مجموعــة رئيســية مــن 

التوصيــات التــي ظهــرت بنــاًء علــى الدراســة. وهــي 

موجهــة نحــو المنظمــات والــوكاالت الدوليــة ذات 

الصلــة، وكذلــك صانعــي السياســات والســلطات 

المحليــة.

5.1 االعتــراف بــدور المــرأة كعامــل تغييــر فــي 

قطاعــّي الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة

ــى، مــن المهــم أن تشــارك النســاء  • بالدرجــة األول

فــي قطــاع الزراعــة كعناصــر رئيســية للتغييــر بــداًل 

إلــى  تحتــاج  ضعيفــة  ســكانية  فئــات  وجــود  مــن 

دعــم إنســاني. يعــد العمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع 

النســاء وأفــراد المجتمــع لتصميــم وتنفيــذ ومراقبــة 

التدخــالت أمــًرا أساســًيا؛ ومــن الضــروري أن تشــارك 

األنشــطة  فــي  نفســه  المجتمــع  مــن  النســاء 

األساســية حتــى يكــون لهــن رأي محــدد فــي الرؤيــة 

أيًضــا  هــذا  ويتيــح  لديهــن.  المحــددة  واألهــداف 

ذات  االجتماعــي  النــوع  أهــداف  وتوضيــح  تحديــد 

ســياق محــدد مــن قبــل النســاء داخــل المجتمعــات 

نفســها.

• مــن المهــم إســهام المشــاركين علــى مســتوى 

الحــي ألن هــذا يســاعد علــى إحــداث تغييــر علــى 

مســتوى المجتمــع بينمــا يقــوم بتفكيــك التصــورات 

الســلبية والصــور النمطيــة للمــرأة داخــل المجتمــع. 

متــى وحيثمــا أمكــن ذلــك، تعتبــر األنشــطة التــي 

المجتمــع  داخــل  مًعــا  والنســاء  الرجــال  تجمــع  قــد 

أمــًرا أساســًيا، حيــث يمكــن أن تمكنهــم أيًضــا مــن 

استكشــاف القضايــا والمواضيــع الصعبــة المتعلقــة 

بأدوارهــم ومســؤولياتهم داخــل المجتمــع والقطــاع 

ككل.

ــة  ــود األزمــة االقتصادي 5.2 التعــرف علــى قي

فــي البــاد وخفــض قيمــة العملــة المحليــة 

والعمــل ضمــن حدودهــا

لألزمــة  الخطيــرة  التبعــات  الدراســة  هــذه  توضــح 

االقتصاديــة علــى المزارعــات والمنتجيــن والعامليــن 

الزراعييــن، ومــن بينهــا تقّلبــات األســعار، والتخفيــض 

المســتمر لقيمــة العملــة، وأزمــة االســتيراد، ونقــص 

ــد التدخــالت  ــاه. مــن الضــروري أن تج الوقــود والمي

طرًقــا للتخفيــف مــن تبعــات األزمــة وطريقــة العمــل 

فــي ظــل الوضــع االقتصــادي الراهــن للبلــد. وهــذا 

يشــمل، دون أن يقتصــر علــى:

تســهل  الجنســيات  متعــددة  التفاقيــات  دعــوة   •

توفيــر المدخــالت بكميــات كبيــرة، ولكــن بتكاليــف 

أقــل.

• دعــم وصــول المــرأة إلــى الميــاه مــن خــالل تقنيات 

مبتكــرة للحفــاظ علــى الميــاه وتراعــي أيًضــا تغيــر 

المنــاخ، مثــل جمــع ميــاه األمطــار.

• دعــم النســاء بالطاقــة الشمســية والحيويــة وطاقة 

الرياح.

• توســيع اإلنتــاج المحلــي للمــرأة لمنتجــات األلبــان 

األخــرى  الغذائيــة  والمــواد  والتوابــل  واللحــوم 

المســتوردة  المنتجــات  اســتبدال  فــي  للمســاعدة 

الباهظــة. يجــب أن يتــم ذلــك بالتنســيق مــع الجهــات 

الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة لضمــان تنــّوع المنتجات.

الشــهادات  علــى  بالحصــول  النســاء  دعــم   •

ومســاعدتهن علــى الوصــول إلــى معاييــر مراقبــة 

التصديــر. ألســواق  الجــودة 

التوصيات .5
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5.3 تعزيــز شــبكات التنســيق بيــن الفاعليــن 

المؤسســيين

• يشــير العمــل الميدانــي إلــى االســتثمار المتزايــد 

واالهتمــام مــن قبــل الجهــات المؤسســية الفاعلــة، 

وال ســيما الجهــات غيــر الحكوميــة، فــي قطــاع الزراعة 

وقطاعــات األغذيــة الزراعيــة. هنــاك مجموعة متنوعة 

ــة  ــوكاالت الدولي ــة وال ــر الحكومي مــن المنظمــات غي

علــى  تعمــل  المتبادلــة  المســاعدة  ومجموعــات 

التنميــة الريفيــة وممارســات الزراعــة المســتدامة. 

وبنــاء علــى ذلــك، يوصــى بــأن تكــون هنــاك خطــط 

تنســيق محســنة ومشــتركة بيــن الــوكاالت الدوليــة، 

للتنميــة  المتحــدة  األمــم  ذلــك منظمــة  بمــا فــي 

وبرنامــج  والزراعــة  األغذيــة  ومنظمــة  الصناعيــة 

األغذيــة العالمــي وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، 

مــع شــبكات المجتمــع المدنــي والهيئــات الحكوميــة 

ذات الصلــة )وزارة الزراعــة ووزارة الصناعــة واللجنــة 

الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة(.

• تلعــب هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة دوًرا مهًمــا 

تركــز  بإجــراءات  الصلــة  ذات  الــوزارات  دعــم  فــي 

ــي  ــوع االجتماعــي تلب ــة بالن ــا المتعلق ــى القضاي عل

ــك مــن خــالل  ــم ذل ــا. ويت ــات المــرأة وتمكينه احتياج

ــوع االجتماعــي المطــورة،  ــالت المتعلقــة بالن التحلي

والتدريــب والبرامــج التــي تراعــي القضايــا المتعلقــة 

سياســات  إلــى  والدعــوة  االجتماعــي،  بالنــوع 

بالنــوع االجتماعــي. وأنظمــة أفضــل متعلقــة 

الخاصــة  االتصــال  نقــاط  مــع  التنســيق   5.4

بالنــوع االجتماعــي وفرقــة العمــل المعنيــة 

االجتماعــي النــوع  علــى  القائــم  بالعنــف 

ــادة فــي  ــة زي • شــهدت الســنوات الخمــس الماضي

مراكــز تنســيق الشــؤون المتعلقــة بالنــوع االجتماعي 

داخــل الــوزارات ومنظمــات المجتمــع المدنــي. ومــن 

المهــم أن يتــم ربــط نقــاط االتصــال الخاصــة بمراكــز 

تنســيق الشــؤون المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي فــي 

الــوزارات ذات الصلــة بشــبكات المجتمــع المدنــي 

علــى  القائــم  بالعنــف  المعنيــة  العمــل  وفرقــة 

النــوع االجتماعــي، وخاصــة فيمــا يتعلــق باإلبــالغ 

عــن حــاالت التحــرش فــي الميــدان وضمــان آليــات 

االســتجابة الفعالــة للناجيــن مــن العنــف القائــم علــى 

ــوع االجتماعــي. الن

• ويوصــى أيضــا بــأن تعمــل الــوزارات والمنظمــات 

معــًا مــن أجــل الحصــول علــى بيانــات أكثــر فعاليــة 

مصّنفــة حســب الجنــس وسياســات إنمائيــة تراعــي 

النــوع االجتماعــي فــي كل مــن المناطــق الحضريــة 

ــة. والريفي

واســتدامة  تطويــر  فــي  المــرأة  دعــم   5.5

المشــتركة االقتصاديــة  النمــاذج 

النمــاذج  اســتخدام  إلــى  النســاء  األزمــة  • دفعــت 

المتبادلــة  المســاعدة  شــبكات  مثــل  المجتمعيــة، 

والتعاونيــات )المســجلة وغيــر المســجلة(، وتســعى 

ــد مــن النســاء إلــى تقاســم المــوارد والعمــل  المزي

دعــم  إن  التفاوضيــة.  قوتهــن  وتعزيــز  الجماعــي 

ــر  ــة غي النســاء بإدامــة وتوســيع الشــبكات المجتمعي

الرســمية مــن خــالل المســاعدة الماليــة والتقنيــة 

هــو أمــر أساســي.

• ومــع ذلــك، فمــن المهــم أن يكــون الدعــم مرًنــا 

ومشــروًطا علــى احتياجاتهــم وتوقعاتهم دون فرض 

التسلســالت الهرميــة أو البيروقراطيــة كأحــد فوائــد 

ــك حــس بالمســؤولية  ــر ذل ــث يوف هــذه النمــاذج حي

ــة. واالســتقاللية والالمركزي
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تصنيــع  فــي  المــرأة  دور  ودعــم  إدراك   5.6

الزراعيــة  األغذيــة 

ُتشــارك النســاء وتهتــم بشــكل كبيــر بتجهيــز األغذيــة 

الزراعيــة. وعلــى مــدى العاميــن الماضييــن، أطلقــوا 

ووســعوا أعمالهــم التجاريــة فــي جميــع أنحــاء البــالد 

التــي تمــأل فجــوات أزمــة االســتيراد فــي البــالد. 

التواصــل  وفــرص  بــاآلالت  دعمهــم  يعــد  حيــث 

المــواد  إلــى  الســوق والوصــول  والمنــح وروابــط 

الزجــاج واأللمنيــوم،  الخــام الالزمــة لإلنتــاج، مثــل 

أمــًرا أساســًيا. يمكــن تحقيــق ذلــك عبــر إنشــاء روابــط 

والصناعــات  والمصانــع  المصّنعــات  النســاء  بيــن 

الكبيــرة أو تجــار الجملــة؛ وقــد يســاعد هــذا أيًضــا فــي 

تقليــل تكاليــف المواصــالت وتحديــات التنقــل.

5.7 إعطــاء األولويــة للمســاواة فــي األجــور 

التمويــل  علــى  والحصــول  الريفيــة  للمــرأة 

األخــرى والخدمــات 

• كانــت المــرأة الريفيــة عبــر التاريــخ محرومــة مــن 

حقوقهــا ومهمشــة مــن االســتراتيجيات والتنفيــذ 

علــى مســتوى الدولــة. وُيظهــر العمــل الميدانــي أن 

وجــود المنظمــات غيــر الحكوميــة وشــبكات المجتمــع 

ــا. ــرى كان حاســًما لتمكينهــم اقتصادًي ــي األخ المدن

• إن الدعــوة إلــى توحيــد أجــور الرجــال والنســاء الذين 

يعملــون فــي نفــس الوظيفــة أمــرًا ضرورًيا.

• باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن قطــاع الزراعــة قــادر 

علــى اســتيعاب أعــداد كبيــرة مــن العّمــال والمبادرات 

مــن  والعديــد  الطلــب  وزيــادة  األزمــة  بســبب 

الفجــوات داخــل الســوق. وإن توســيع نطــاق الدعــم 

االجتماعــي  المــال  رأس  نحــو  مباشــرة  الموجــه 

والمالــي للمــرأة الريفيــة أمــر بالــغ األهميــة، مــع 

ضمــان وصولهــا بشــكل أفضــل إلــى المســاهمات 

اإلرشــادية. والخدمــات 

• يوصــى أيًضــا بــأن يركــز المانحــون علــى التمويــل 

والمجموعــات  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  المــرن 

ــك فــي اتخــاذ النســاء  ــة حيــث يســاهم ذل المجتمعي

قــرارات أكثــر فاعليــة حــول كيفيــة اســتخدام المــوارد 

ــا هــي أولوياتهــم. ــة وم المالي

• ومــن المهــم التركيــز علــى تدريــب رائــدات األعمــال 

على:

الحكوميــة،  غيــر  للمنظمــات  عــروض  كتابــة   o

والطلبــات. بالطلــب  التقــّدم  علــى  والتعــرف 

o التركيــز علــى محــو األميــة المالية حتــى يتمكّن 

مــن االقتــراب مــن المســتثمرين ورواد األعمــال 

ــي  ــة األخــرى فــي النظــام البيئ والجهــات الفاعل

للمؤسســات االجتماعيــة. يحتجــن إلــى تقديــم 

البيانــات الماليــة للمســتثمرين بمــا فــي ذلــك 

ــان الدخــل والتوقعــات  ــة وبي ــة العمومي الميزاني

األساســية.

مجــال  فــي  تطــورًا  أكثــر  برنامــج  هنــاك   o

األولــي،  التمويــل  حــول  ســيكون  التمويــل 

أخــرى  بديلــة  وطــرق  الجماعــي،  والتمويــل 

لبنــان. فــي  الوضــع  ضــوء  فــي   للتمويــل 

الجمعيــات  بيــن  إقليميــة  شــبكات  بنــاء   5.8

والتعاونيــات النســائية 

• هنــاك حاجــة ماســة لبنــاء الروابــط بيــن التعاونيــات 

والجمعيــات  المزارعيــن،  ومجموعــات  النســائية، 

الشــرق  وداخــل منطقــة  البــالد  أنحــاء  فــي جميــع 

ــذي تقــوم  ــا. إن العمــل ال األوســط وشــمال إفريقي

بــه صانعــات األغذيــة الزراعيــة فــي البقــاع قــد يوفــر 

دروًســا للنســاء فــي عــكار، والعكــس صحيــح.

• علــى نحــو مماثــل، ُيظهــر العمــل الميدانــي أن 

هنــاك اهتماًمــا وفضــواًل فــي إنشــاء شــراكات علــى 

أســاس إقليمــي بيــن المزارعيــن ومصنعــي األغذيــة 

المتوســط  األبيــض  البحــر  منطقــة  عبــر  الزراعيــة 
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بســبب المنــاخ المشــترك والتجــارب المتغيــرة. يمكن 

أن يســاعد ذلــك فــي توليــد المعرفــة فضــال عــن 

ــط الســوقية وفــرص  ــادة الرواب المســاهمة فــي زي

العمــل.

الحضريــة  المناطــق  بيــن  الروابــط  خلــق   5.9

النســاء بيــن  والريفيــة 

يشــير العمــل الميدانــي إلــى االهتمــام المتزايــد 

والحاجــة إلــى الروابــط بيــن مجموعــة مــن أصحــاب 

المصلحــة المختلفيــن عبــر سلســلة القيمــة بمــا فــي 

الغذائيــة،  والمهرجانــات  الريفييــن،  العمــال  ذلــك 

الزراعيــة،  األغذيــة  وتجهيــز  العضويــة،  والمــزارع 

والمتاجــر،  والتعاونيــات،  والمصانــع،  والصناعــات 

والمطاعــم. ومــع ذلــك، فــإن ضمــان حــدوث مثــل 

هــذه المبــادالت بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة 

ألن  أساســي  أمــر  هــو  ومنصفــة  عادلــة  بطريقــة 

قــد  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  والتجــار  الوســطاء 

الريفييــن. والمزارعيــن  العمــال  مــن  يســتغلون 

الزراعــة  فــي  المــرأة  دور  تقييــم   5.10

يــة لعضو ا

متزايــد  اهتمــام  إلــى  الميدانــي  العمــل  يشــير   •

النســاء  دعــم  ويعــد  للزراعــة.  العضويــة  بالطــرق 

ــر األعمــال  ــط تطوي ــة ورواب مــن خــالل مهــارات تقني

أساســًيا. أمــًرا  الشــهادات  إصــدار  وتســهيل 

المنتجــات  مزارعــات  لربــط  فرصــة  أنهــا  كمــا   •

والمتاجــر  والصناعــات  بالتعاونيــات  العضويــات 

المتزايــد  االتجــاه  مــن  لالســتفادة  والمطاعــم 

الصحــي. لالســتهالك 

االســتمرار فــي الدعــوة لإلصاحــات   5.11

القانونيــة الازمــة التــي تعمــل علــى تحســين 

المســاواة بيــن الجنســين فــي البــاد

• ال تــزال العقبــات القانونية والمتعلقة بالسياســات 

تحــّد مــن التمكيــن االقتصــادي للمــرأة فــي قطــاع 

الزراعــة. إن الدعــوة إلــى تحســين قوانيــن العمــل 

قانــون  وإنشــاء  األســري  العنــف  قانــون  وتعزيــز 

ــًرا أساســًيا. ــد هــو أم ــي موّح مدن

• يجــب العمــل علــى قوانيــن تضمــن ظــروف عمــل 

أفضــل وحمايــة للمزارعيــن والعامليــن فــي الزراعــة. 

باإلضافــة علــى ذلــك، ثمــة حاجــة إلــى الدعــوة إلــى 

ــز علــى  ــي مــع التركي ــي الحال ــون التعاون ــز القان تعزي

حوافــز أفضــل للتعاونيــات.

عمــل  ضــد  والحمــالت  االدراك  يعــد  وأخيــًرا،   •

األطفــال فــي قطــاع الزراعــة أمــًرا أساســًيا. ويوصى 

أيًضــا بالعمــل مــع البرلمانيــات وجماعــات الضغــط 

النســوية لتحقيــق مثــل هــذه التغييــرات.

للعمــال  الحمايــة  خدمــات  تحســين   5.12

الســوريين الاجئيــن  ســيما  وال  الزراعييــن، 

ُشــهد ارتفاعــًا فــي مخــاوف بشــأن حمايــة العمــال 

تعزيــز  فــإن  البــالد.  أنحــاء  جميــع  فــي  الزراعييــن 

أنظمــة اإلحالــة وحمايــة العمــال مــن العنــف القائــم 

علــى النــوع االجتماعــي أمــر بالــغ األهميــة، ال ســيما 

الالجئيــن الســوريين الذيــن ال يحصلــون إال علــى 

القليــل مــن الدعــم القانونــي أو ال يحصلــون عليــه. 

ظــروف  تحســين  إلــى  بالدعــوة  تقتــرن  أن  ويجــب 

الحمايــة  زيــادة  ذلــك  فــي  بمــا  لالجئيــن،  العمــل 

العادلــة. التأميــن واألجــور  االجتماعيــة وخطــط 
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5.13 الدعــوة للحصــول علــى بيانــات متاحــة 

والكميــة  النوعيــة  والتحليــات  للجميــع 

المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي للقطــاع الزراعي

بالنــوع  المتعلقــة  التحليــالت  مــن  عــدد  هنــاك   •

فــي  أجريــت  الزراعــة  لقطــاع  الهامــة  االجتماعــي 

ليســت  الدراســات  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  لبنــان. 

تتداخــل. وقــد  التنســيق  جيــدة 

• يوصــى بتوحيــد التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــات 

الدوليــة ذات الصلــة بقضايــا النــوع االجتماعــي فــي 

قطــاع الزراعــة ومشــاركتها مــع أصحــاب المصلحــة 

الرئيســيين.

• باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن إيجــاد طــرق لجعــل مثــل 

هــذه البحــوث والدراســات فــي متنــاول المزارعيــن 

والتعاونيــات والعامليــن فــي الزراعــة أمــر أساســي، 

كونهــم ال يشــاركون فــي عمليــة نشــر البحــوث فــي 

أغلــب األحيــان. حيــث يمكــن أن يكــون ذلــك مــن خالل 

ترجمــة األبحــاث الرئيســية إلــى اللغــة العربيــة وإعــداد 

الرســوم البيانيــة والبيانــات الموجــزة عــن السياســات 

لتبــادل  والفعاليــات  المؤتمــرات  واســتضافة 

النتائــج. ويمكــن أن تشــمل أيًضــا وســائل االتصــال 

الجماهيــري لنقــل الرســائل التــي تســتهدف األفــراد 

مــع الحــد األدنــى مــن الوصــول إلــى المعلومــات 

مــن خــالل حمــالت التواصــل المخصصــة.

ومتنــوع  مخصــص  تدريــب  توفيــر   5.14

سلســلة  عبــر  العامــات  النســاء  لمختلــف 

لقيمــة ا

ــة متاحــة للنســاء  ــدورات التدريبي • يجــب أن تكــون ال

االحتياجــات  وتراعــي  الريفيــة  المناطــق  فــي 

المختلفــة. ُتظهــر المقابــالت أن بعــض النســاء قــد 

ــي،  ــا. وبالتال ــي له ــة ال داع ــدورات التدريبي ــدن ال يج

متنوعــة  وطــرق  مناهــج  هنــاك  تكــون  أن  يجــب 

التعليميــة  المســتويات  ذوات  النســاء  تراعــي 

المختلفــة والقــدرات القياديــة والمواقــع والخلفيــات 

واالقتصاديــة. االجتماعيــة 

• ُيعد توفير دورات تدريبية تدعم النساء بتكنولوجيا 

ومهــارات فنيــة بأســعار معقولــة ومبتكــرة ومتاحــة 

لمعالجــة الفجــوات فــي قطــاع الزراعــة أمــًرا أساســًيا. 

التمويــل  إلــى  الوصــول  تســهيل  يشــمل  وهــذا 

والمنــح فــي مجــال التكنولوجيــا الزراعيــة التــي تعمــل 

ضمــن البنيــة التحتيــة المحــدودة للبلــد.

المنصــات  إثبــات  ومــع  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة   •

بالنســبة  بعــد فعاليتهــا  عــن  والعمــل  اإللكترونيــة 

ــز معرفتهــن  ــإن تعزي ــة، ف للنســاء فــي قطــاع الزراع

اإلنترنــت  عبــر  والتســويق  اإللكترونيــة  بالتجــارة 

أساســًيا. أمــًرا  يعــد  التجاريــة  والعالمــات 

النســاء  لمســاعدة  قويــة  حاجــة  أيًضــا  هنــاك   •

علــى  التفــاوض  فــي  أفضــل  يصبحــن  أن  علــى 

مــع  والتواصــل  المنتجــات  وتســويق  األســعار 

إلــى  حاجــة  هنــاك  وبالتالــي،  والمشــترين.  التجــار 

اإلداري  الدعــم  عــن  فضــاًل  الحياتيــة،  المهــارات 

وتطويــر األعمــال. قــد يتــم توفيــر التدريــب مــن قبــل 

إلــى جانــب مبــادرات القطــاع  الدوليــة  المنظمــات 

الخــاص والمــدارس والجامعــات المهنيــة وغيــره مــن 

الصلــة. ذوي  المعرفــة  مقدمــي 

ــة األطفــال  5.15 مســاندة النســاء بدعــم رعاي

لألطفــال دون ســن الخامســة

يجــب أن تقــدم منظمــات التوظيــف أو التعاونيــات 

دعــم رعايــة األطفــال للنســاء اللواتــي لديهــن أطفــال 

صغــار كلمــا وحينمــا أمكــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، 

ــة  ــال المتاح ــة األطف ــط النســاء بمرافــق رعاي ــإن رب ف

ــًا بالتكاليــف يمكــن أن  فــي المنطقــة ودعمهــن مالي

يســاعدهن أيًضــا علــى اســتثمار المزيــد مــن الوقــت 

فــي العمــل والــدورات التدريبيــة.
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تعميم اعتبارات تغير المناخ  5.16

يشــير جمــع البيانــات إلــى تزايــد القلــق بشــأن تغيــر 

المنــاخ بيــن المزارعين وغيرهم مــن أصحاب المصالح 

فــي  زيــادة  الماضــي  العقــد  ُشــهد  إذ  المعنييــن. 

حرائــق الغابــات وانخفــاض هطــول األمطــار والثلــوج 

ــة  ــل مــن غّل ــر ممــا قل ــرارة وتحمــض البح ــد الح وتزاي

ــة فــي  ــى قطــاع الزراع ــر عل ــة وأّث ــل الزراعي المحاصي

جميــع أنحــاء البــالد. يجــب أن تتماشــى التدخــالت 

المنــاخ  تغيــر  اتفاقيــات  مــع  الزراعــة  قطــاع  فــي 

واالســتراتيجيات المحليــة واالتفاقيــات الدوليــة ذات 

الصلــة، ويجــب أن تكــون منســجمة بدّقــة مــع الطــرق 

التــي يتقاطــع بهــا النــوع االجتماعــي مــع قضايــا 

ــالد. ــاخ واألمــن فــي الب ــر المن تغي
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طليــس، م.، كاليريــس، ر.، رومــا، ر. تجزئــة ســوق األغذيــة 
باســتخدام  العنقــودي  التحليــل  لبنــان:  فــي  العضويــة 

البريطانيــة. الغــذاء  مجلــة  التصنيفيــة.  الخوارزميــة 

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. )2020 أ(. تحليــل النــوع 
ــاخ. ــر المن ــز علــى تغي ــان، التركي االجتماعــي فــي لبن

دراســة  ب(.   2020( اإلنمائــي.  المتحــدة  األمــم  برنامــج 
االجتماعــي:  النــوع  علــى  القائمــة  القيمــة  سالســل 

)2020( والفــرص  العوائــق 

ــان  ــة لبن ــدة للســكان. )2020(. مراجع ــدوق األمــم المتح صن
للخدمــات األساســية.

صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، مفوضيــة األمــم المتحدة 

 .)2022( اليونيســف.  الالجئيــن،  لشــؤون  الســامية 
ــان: نظــام إدارة معلومــات العنــف القائــم علــى النــوع  لبن
القائــم علــى  العنــف  زيــادة حــاالت  االجتماعــي: تحليــل 
النــوع االجتماعــي ضــد األطفــال، الفصــل الثالــث – 2021

صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، مفوضيــة األمــم المتحدة 
 .)2021( اليونيســف.  الالجئيــن،  لشــؤون  الســامية 
ــان: نظــام إدارة معلومــات العنــف القائــم علــى النــوع  لبن
االجتماعــي: األثــر المســتمر لألزمــة المعقــدة )كوفيــد19-، 
األزمــة الماليــة واالقتصاديــة( علــى العنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي، منتصــف العــام – 2021

ــان - لمحــة  مفوضيــة األمــم المتحــدة لالجئيــن. )2022(. لبن
عــن االحتياجــات

برنامــج  اليونيســف،  لالجئيــن،  المتحــدة  األمــم  مفوضيــة 
األغذيــة العالمــي. )2020(. تشــير دراســة لألمــم المتحــدة 
إلــى أن تســع مــن كل عشــر أســر ســورية الجئــة فــي لبنــان 

تعيــش اآلن فــي فقــر شــديد

المســاعدة   .)2017( لالجئيــن.  المتحــدة  األمــم  مفوضيــة 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  مــن  والوقايــة  النقديــة 
ــج  ــه: نتائ ــه واالســتجابة ل ــف مــن حدت االجتماعــي والتخفي

والمغــرب. واإلكــوادور  لبنــان  فــي  األبحــاث 

هيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 
تقريــر   )2018( للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة  المــرأة، 

المــرأة وتمكيــن  الجنســين  بيــن  المســاواة 

للنســاء  العالــم   .)2019( للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة 
والفتيــات.

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة )2019 ب(. فهــم دور النســاء 
والفاعــالت النســويات فــي احتجاجــات لبنــان 2019.

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومنتــدى البحــوث االقتصاديــة 
)ERF(. )2020(. دور اقتصــاد الرعايــة فــي تعزيز المســاواة 
بيــن الجنســين: تقــدم المــرأة فــي الــدول العربيــة 2020. 
ــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومنتــدى البحــوث  القاهــرة: هيئ

االقتصاديــة.
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المتحــدة  األمــم  للمــرأة وصنــدوق  المتحــدة  األمــم  هيئــة 
للســكان. 2020. “موجــز قطــري: العنــف ضــد المــرأة فــي 
زمــن كوفيــد19- )لبنــان(.” بيــروت، لبنــان: هيئــة األمــم 

المتحــدة للمــرأة.

لشــؤون  الوطنيــة  الهيئــة  للمــرأة،  المتحــدة  األمــم  هيئــة 
للســكان،  المتحــدة  األمــم  صنــدوق  اللبنانيــة،  المــرأة 
ومنظمــة الصحــة العالميــة. 2020 أ. التنبيــه إلــى العنــف 
ــان.  القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــأن كوفيــد19- لبن
األمــم  لبنــان: هيئــة  بيــروت،   .2020 أيــار   15  ،2 العــدد 

للمــرأة. المتحــدة 

ــوع  ــم الن ــة. )2019(. تقيي ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي الوكال
ــان ــم للبن ــان: برنامــج إدارة األداء والدع االجتماعــي فــي لبن

دليــل  ب(.   2019( الدوليــة.  للتنميــة  األمريكيــة  الوكالــة 
إلــى  الوصــول  فــي  االجتماعــي  النــوع  لدمــج  المــوارد 

لبنــان. فــي  الماليــة  البرمجــة 

             )2021(. تقييــم ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي 
لبنــان. التنســيق بيــن الــوكاالت: برنامــج األغذيــة العالمــي 
لشــؤون  المتحــدة  األمــم  ومفوضيــة  واليونيســيف 

الالجئيــن.

ويرتــز، أ.ل.، فــام، ك.، جــالس، ن. العنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي فــي الصــراع والنــزوح: النتائــج النوعيــة 
 Confl Health 8 ، .مــن النســاء النازحــات فــي كولومبيــا

.)10 )2014

البنــك الدولــي. )2020a(، تحديث 2020 لمؤشــر رأس المال 
كوفيــد19-.  زمــن  فــي  البشــري  المــال  رأس  البشــري: 

ــي. ــك الدول واشــنطن العاصمــة: البن

البنــك الدولــي. )2020 ب(. المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة 
فــي العــراق واألردن ولبنــان )البنــك الدولــي 2020(

البنــك الدولــي. )2017(، قاعــدة بيانــات المؤشــر العالمــي: 
قيــاس الشــمول المالــي وثــورة التكنولوجيــا الماليــة.

البنــك الدولــي. )2020 ب(. المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة 
فــي العــراق واألردن ولبنــان )البنــك الدولــي 2020(

البنــك الدولــي. )2021(. المرصــد االقتصــادي اللبنانــي، 
ربيــع 2021: تراجــع لبنــان إلــى المراكــز الثالثــة األولــى

واألعمــال  المــرأة   .)2022( الدولــي.  البنــك  مجموعــة 
نــون. والقا

 .)2022( للمــرأة.  المتحــدة  األمــم  الدولــي وهيئــة  البنــك 
إلــى  المــرأة  لبنــان. تقييــم وصــول  المــرأة فــي  مكانــة 
والوكالــة البشــري  المــال  رأس  وتراكــم  االقتصاديــة  الفــرص 

الفجــوة  تقريــر   ،)2020( العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى 
2020 الجنســين  بيــن  العالميــة 

الرعايــة  مقدمــي  تصــورات   .)2018( العالميــة.  الرؤيــة 
مناطــق  عبــر  وعملهــم  األطفــال  تعليــم  علــى  وتأثيرهــا 
مختلفــة فــي لبنــان - دراســة اســتقصائية شــاملة لعــدة 

قطاعــات
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انطالًقــا مــن رؤيــة المســاواة المنصــوص عليهــا 
فــي ميثــاق االمــم المتحــدة، تعمــل ”هيئــة األمــم 
المتحــدة للمــرأة“ مــن أجــل القضــاء علــى كافــة 
والفتيــات  النســاء  جميــع  ضــد  التمييــز  أشــكال 
وتمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة بيــن النســاء 
والرجــال كشــركاء ومســتفيدين مــن التنمية وحقوق 
االنســان والعمــل االنســاني والســالم واالمــن.

مــن خــالل إعمــال حقــوق المــرأة فــي صميــم جميــع جهودهــا، تقــود هيئــة األمــم المتحدة 

للمــرأة وتنســق جهــود منظومــة االمــم المتحــدة لضمــان ترجمــة االلتزامــات المتعلقــة 

بالمســاواة بيــن الجنســين وتعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي إلــى أفعــال فــي 

جميــع أنحــاء العالــم وتوفــر الهيئــة قيــادة قويــة ومتماســكة لدعــم أولويــات الــدول 

األعضــاء وجهودهــا وبنــاء شــراكات فعالــة مــع المجتمع المدنــي والجهــات الفاعلة االخرى 

ــا المشــاركة  ــان علــى قضاي ــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي لبن ــة. تعمــل هيئ ذات الصل

ــر األعــراف  ــا وتغيي ــن المــرأة اقتصادًي السياســية للمــرأة وســالم المــرأة وأمنهــا وتمكي

االجتماعيــة حــول النــوع االجتماعــي والرجولــة.
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