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فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

لبنــــــــــــــــــان

املقدمــــــــــة 

السيـــــاق العـــــام للبلـــــد 

• املعطيات االجتماعية والدميوغرافية	

حسب التقرير العاملي حول الفجوة بني اجلنسني لعام 2018 الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي)1(، يبلغ 
إمجالي عدد السكان يف لبنان 6,006.67 مبعدل منو سكاني يبلغ 0.72، وبنسبة بني اجلنسني تقع يف حدود 
دولة   149 املساواة بني اجلنسني من بني  140 من حيث  املرتبة  لبنان  التقرير، حتتل  0.99 وحسب نفس 

مشلتها الدراسة.

• املنظومة السياسية والقضائية واالقتصادية	

اللبناني على مبادئ الفصل والتوازن والتعاون بني السلطات. بالنسبة للوظائف  يرتكز النظام السياسي 
الطوائف  إىل  املنتمني  السكان  نسبة  أساس  على  احلصص  نظام  اعتماد  مّت  اهلامة،  واإلدارية  السياسية 
الدينية املختلفة. ُتعَهد السلطة التنفيذية إىل جملس الوزراء الذي يتوىل وضع السياسات العاّمة ويشرف 
على تنفيذها وفقًا للقوانني النافذة. يقوم رئيس اجلمهورية بتسمية رئيس جمللس للوزراء بعد استشارة 
مقعداً،   128 الربملانية  املقاعد  عدد  يبلغ  )الربملان(.  النواب  جملس  التشريعية  السلطة  وميارس  الربملان. 
ويتّم انتخاب األعضاء عن طريق االقرتاع العام ملّدة أربع سنوات. يضّم النظام القضائي احملاكم مبختلف 
يتم  باالستقاللية يف ممارسة وظائفهم، كما  القضاة رمسيا  ويتمتع  االختصاص  درجاتها ومستويات 
إصدار قراراتهم وأحكامهم وتنفيذها باسم الشعب اللبناني. ينقسم لبنان إىل ست حمافظات )مقاطعات 

ودوائر انتخابية(، تنقسم بدورها إىل 25 قضاء.

املنتجات  بعض  لبنان  يصّدر  وارداته.  من   % 37 وميثل  االسترياد،  على  أساسا  اللبناني  االقتصاد  يعتمد 
قّوته  مصدر  أّن  إاّل  للبنان  الرئيسي  التجاري  الشريك  األوروبي  االحتاد  ويعترب  والزراعية،  الصناعية 
حّد  إىل  اللبناني،  االقتصاد  يعتمد  اخلصوص.  وجه  على  املصريف  والقطاع  اخلدمات  قطاع  هو  الرئيسي 
كبري، على قطاع اخلدمات الذي ميثل حوالي 70 % من الناتج احمللي اإلمجالي، يف حني أن حّصة الصناعة، 
خاّصة قطاع الصناعات التحويلية، تشهد اخنفاضا متواصال. وحسب املؤشرات)2( الواردة يف التقرير العاملي 
حول الفجوة بني اجلنسني لعام 2018، بلغ الناتج احمللي اإلمجالي 51.84 مليار دوالر ونصيب الفرد من 
معّدل  تراجع  وقد  هذا   )3(13.368 حوالي  األمريكي(  للدوالر  الثابتة  )باألسعار  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
التضخم يف أسعار االستهالك يف لبنان إىل أدنى مستوياته يف سبعة أشهر، حيث بلغ 5.83  % )على أساس 

سنوي( خالل شهر نوفمرب 2018 مقارنة ب 6.27  % يف شهر أكتوبر 2018.

1 .http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf :2018 ،تقرير الفجوة بني اجلنسني 2018، املنتدى االقتصادي العاملي  
  أهم املؤشرات االقتصادية: الناتج احمللي اإلمجالي/نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي على أساس تعادل القوة الشرائية / معدالت تعادل القوة الشرائية ومعدالت التضخم. 2
3 .http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf:، 157.تقرير الفجوة بني اجلنسني 2018، املنتدى االقتصادي العاملي،ص  
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اإلطــــار العــــام للدراســــة وخلفيتهــــا

والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  ينفذه  الذي  اإلقليمي  املشروع  إطار  يف  التقرير  هذا  أجنز 
»كوثر« بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية والذي حيمل عنوان »متكني املرأة وصوال إىل 
حتقيق املساواة بني اجلنسني يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من خالل تعميم مراعاة النوع 
االجتماعي يف السياسات االقتصادية واالتفاقيات التجارية«. انطلقت الدراسة من سؤال أّولي مهّم: ملاذا 
ورغم  األعمال  قدرتهّن على ممارسة هذه  التجارية رغم  األسواق  لبنان دخول  النساء يف  ال تستطيع 
إدارة األعمال بشكل خاص، علما  أحيانا، ومشاركتهّن يف جمال  االقتصادية، احملتشمة  مشاركتهّن 
وأّن السياسات االقتصادية أو التجارية ال تنص على أي شكل من أشكال التمييز ضّد املرأة رغم كونها 

سياسات غري حساسة للنوع االجتماعي.

يتمثل اهلدف األول من هذه املرحلة النموذجية من املشروع يف إنتاج البيانات واملعلومات اليت ميكن أن 
القائمة بينهما،  البناء االجتماعي لألدوار والعالقات بني اجلنسني والتفاوتات  العالقة بني  ُتربز مدى 
ومن َثّم استغالهلا يف خطوة متقدمة للدعوة من أجل التغيري حنو تعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال 
التمكني االقتصادي، مع الرتكيز على التجارة. ويتطلب البحث عن اإلجابة أو األجوبة التمّعن يف بعض 

القضايا كما مت ذلك يف األجزاء التالية.
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املســـاواة بيـــن اجلنسيــــــن اجلـــزء األول :	
وحقـــوق اإلنســـان والتنميـــة 	 	 	

أهم  إىل  باالستناد  والتنمية،  اإلنسان  وحقوق  اجلنسني  بني  باملساواة  املتعلقة  القضايا  اجلزء  هذا  يربز 
االقتصادية  احلقوق  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية،  واحلقوق  القانونية  احلقوق  وحتليل  وجدت  إن  املؤشرات 
والسياسات واالسرتاتيجيات واآلليات اليت مّت وضعها على املستوى الوطين يف عالقة باملساواة بني اجلنسني 

والتمكني االقتصادي للمرأة.

جـــدول بيــانــات مصنفــة حســـب اجلنـــس:
التعليـــم، الصحـــة واملشـــاركــة فــي احليـــاة العـــامـــة)4(

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر
0.595 مؤشــــــر املســــــاواة بني اجلنسيــــــن، حتتــــــل املرتبــــــة 140 من بيــــــن 149 دولــــــة

التعليــــــــم
0.959 مؤشر عدم املساواة بني اجلنسني )2018(، حتتل املرتبة  140 من بني 149 دولة )5(
0.93 94.3 88.1 حمــــــــــــو األمّيـــــــــــــــة

84.54 86.39 82.72 التسجيــــــل فـــــــــي املـــدارس 
0.94 89.1 83.5 املستــــــوى االبتـــدائــــــــــــي
1.00 64.8 65.0 املستــــــوى الثــــــانـــــــــوي 
1.16 39.6 45.8 مستــــــوى التعليــــــم العــــــالي 

الصّحـــــة / الصّحـــــة اجلنسيـــــة واالجنـــــابّيـــــة
1.02 65.5 66.8 العمـــر املتوقع عنـــد الوالدة )بالسنـــــــــوات(

-- -- 15 معـــدل وفيـــات األمهـــات عنـــد الـــوالدة
-- -- 15 الوفيـــات، والـــوالدة: املـــوت املوحـــد للعمـــر
-- -- 53.7 معـــدل انتشـــار وســـائل منـــع احلمـــل )5(

املشـــــاركـــــة السيـــــاسيــــــــــة / املشـــــاركـــــة فـــــي اإلدارة
 0.05 95.3 4.7 نســــــاء برملانيــــــات 
0.04 96.6  3.4 الوزيــــــرات 

% +42  )% l #(  )6( القطــــــاع القضـــائي
0.09 91.6 0.4 النســـاء املشّرعـــات وكبـــار املسؤوليـــن واملديـــريــــــن 

  جّل املؤشرات مأخوذ من التقرير العاملي حول الفجوة بني اجلنسني لعام 2018، مرجع سابق، ص 157.. 4
. 5 2008-2012* https://www.unicef.org/french/infobycountry/lebanon_statistics.html 
. 6 UNDP figure, 42 % of all judges in Lebanon were women a few years ago, and by the year 2011, 60 % will be women. Although Lebanon is, without 

a doubt, a country ruled by men, it has increasingly become one judged by women - https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/a_country_
judged_by_women__
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حسب آخر معطيات تقرير املنتدى االقتصادي العاملي 2018 الزال أداء لبنان ضعيفا فيما يتعلق بالتمكني السياسي 
للنساء، فالربملان اللبناني ضّم عام 2018 ست نساء، مقارنة بأربع نساء يف عام 2009. وبلغت نسبة النساء املنتخبات 
يف اجملالس البلدية عام 2016، 5.6 % يف خمتلف املناطق، مقارنة بنسبة 4.6 % يف اجلولة االنتخابية لعام 2010. 
هذا ويواجه سوق العمل اللبناني اخنفاض نسبة مشاركة اإلناث، حيث يبلغ معّدل العمالة 76.2 % للذكور، 
مقابل 25.9 % لإلناث. كما تزال الفجوة يف األجور بني اجلنسني واسعة، خاصة بالنسبة للدخل املكتسب املقّدر 

إذ يبلغ دخل املرأة ما قدره 5.877 دوالراً يف حني يصل دخل الرجل إىل حوالي 23.411 دوالًرا.

2.   احلقــــوق القــانونيــة واحلقــوق اإلنســانيــة

• احلقــوق فــي احليــاة العــامـة واحليــاة اخلــاصــة	

لبنان  أنه ال يوجد يف  إال  املساواة،  األخرى على مبدأ  الوضعية  القوانني  اللبناني ومعظم  الدستور  ينص 
بكّل  وخاصا  منفصاًل  قانونيًا  نصا   15 جند  بل  الشخصية،  باألحوال  املتعلقة  املسائل  ينّظم  مدني  قانون 

طائفة من الطوائف الدينية املعرتف بها )7( ، واليت تديرها حماكم دينية منفصلة. 

بصفة  اللبنانيني/ات  املواطنني/ات  بني  املساواة  ضمان  عدم  إىل  يؤدي  القانونية  النصوص  هذه  تعّدد  إّن 
عاّمة وبني اللبنانيات فيما بينهن. وخيص التمييَز على سبيل املثال سّن الزواج وظروف الطالق وتوزيع 
األمالك الزوجية بعد إنهاء العالقة الزوجية وعدم كفاية مدفوعات النفقة الزوجية خالل الزواج... هذا 
وتساهم القيم واملعايري الثقافية والدينية التقليدية السائدة يف لبنان يف تقويض االستقاللية االقتصادية 
تقديم طلب  اللبنانية،  للمرأة  أزواجهن. وميكن  واعتمادهّن على  االقتصادي  تهميشهّن  وتزيد يف  للنساء 
البالد مثلها مثل الرجل، واحلصول على  للحصول على جواز سفر وبطاقة هوية وطنية، والسفر خارج 

وظيفة، وتوقيع العقود، وتسجيل الشركات، وفتح حساب مصريف، واختيار مكان العيش.

• احلقــوق االقتصــاديــة مبا يف ذلك التجــــارة	

يوجد متييز بني الرجال والنساء العاملني يف القطاع العام يف التمّتع باملزايا واخلدمات اليت توفرها الدولة، 
على النحو الوارد يف املاّدة 14 من قانون الضمان االجتماعي)8( ، على الرغم من أّن الرجال والنساء يدفعون 
مساهمات متساوية. َيظهر التمييز على مستوى اإلعانات األسرية واملعاش التقاعدي واستحقاقات نهاية 
والرعاية  اجلنسي  التحرش  من  ومحايتها  العمل  نوع  اختيار  يف  املرأة  وحرية  األمومة  وإجازة  اخلدمة 
الطبية وغريها من اخلدمات االجتماعّية والصحّية. وَيرُبز الطابع التمييزي للقانون من حيث أنه يستثين 

من أحكامه خادمات املنازل والنساء العامالت يف القطاع الفالحي.

  12 طائفة مسيحية و4 طوائف مسلمة والطائفة الدرزية والطائفة اليهودية. 7
8 .https://www.cnss.gov.lb/index.php/management/lois :2001 ،قانون الضمان االجتماعي اللبناني  
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ال يوجد متييز بني الرجال والنساء يف قانون االستثمار )رقم 360 2001()9( . هذا وقد مّت سّن قانون يف لبنان 
لضمان املساواة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق باإلعفاءات الضريبية وضريبة الدخل، ومّت تعديل املادة 9 
من املرسوم االشرتاعي عدد 146/1959 )رسم انتقال على مجيع احلقوق واألموال املنقولة وغري املنقولة( 
عند  االضايف  التنزيل  من  االستفادة  جلهة  املتزوجة  والوارثة  املتزوج  الوارث  بني  املساواة  ضمان  بهدف 

احتساب رسوم االنتقال املتوجبة على الوريث )مبوجب القانون عدد 179 بتاريخ 29 أغسطس 2011(.

املساواة  الدخل( واعتماد  144/1959 )قانون ضريبة  املرسوم االشرتاعي رقم  31 من  املادة  كما مّت تعديل 
بني الرجل واملرأة من خالل استفادة املرأة املتزوجة العاملة من التنزيل الضرائيب عن زوجها وعن أوالدها 
أسوًة بالرجل)10( ومع ذلك، ال يتم توزيع األعباء الضريبّية بشكل متناسب على مجيع األنشطة االقتصادية 
ومجيع شرائح اجملتمع، مبا يف ذلك الرجال والنساء بسبب غياب املقاربات الضرورية عند وضع السياسات 
مثل وضع امليزانيات املراعية للنوع االجتماعي)11(. كما يعاني لبنان كثرياً من ظاهرة »الضرائب الوردية« 
والضرائب التعسفية غري املباشرة لتعبئة املوارد وخدمة الدين. وينص القانون عدد 343 لعام 2001 على 
املساواة بني الرجل واملرأة يف املعاشات واستحقاقات الدولة )اخلدمات واملنح التعليمية(. وتشمل اخلدمات 
حيّق  كما  وأطفاهلن.  اللبنانيني،  غري  من  املتزوجات  اللبنانيات  واملوظفات  املعالني  األشخاص  كذلك 

للمرأة احلصول على نفس مكافأة نهاية اخلدمة اليت حيصل عليها الرجل.

• التزامــــات لبنــــــان الدوليــــة)12(	

ومن العوامل اليت تساهم بشكل مباشر يف تعزيز متكني املرأة بصفة عامة والتمكني االقتصادي، بصفة 
منهاج  ذلك  يف  مبا  االجتماعي،  بالنوع  الصلة  ذات  الدولية  واالتفاقيات  باملعاهدات  لبنان  التزام  خاصة، 
عمل بيجني و«اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة« و«اتفاقيات منظمة العمل الدولية« 
وأهداف التنمية املستدامة. شارك لبنان عام 1995 يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف بيجني والذي 
طالب مجيع الدول األعضاء باختاذ التدابري التنفيذية الالزمة لزيادة عدد النساء بشكل كبري يف املناصب 
صنع  وهيئات  السلطة  هياكل  إىل  الوصول  يف  والنساء  الرجال  بني  املساواة  مبدأ  إىل  استنادا  القيادية، 
العام  1996. ويف  املرأة يف عام  التمييز ضّد  القضاء على مجيع أشكال  اتفاقية  لبنان على  القرار. وصادق 
التالي، شكلت احلكومة »اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية« لإلشراف على تنفيذ األهداف الواردة يف 
االتفاقية وتوصيات مؤمتر بيجني ووضع اسرتاتيجيات وبرامج وطنية لتمكني املرأة. كما صادق لبنان 
على اتفاقية »القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة« إال أن احلكومة أبدت عدد من التحفظات)13(، 
مما قّوض غرض ومبدأ عدم التمييز ضّد املرأة يف حّد ذاته وهذا ما حيمي مجيع اإلجراءات التمييزية 
بقوانني األحوال الشخصية وغريها كاحلق املتساوي للمواطنني واملواطنات يف منح جنسيتهم اللبنانية 

  قانون رقم http://www.opportunities.com.lb/Lebanon/Tables/InvLaw360Arabic.pdf :2001 ،360 تشـجيع االسـتثمارات يف لبنان. 9
مبوجب القانون رقم 180 بتاريخ 29 آب/أغسطس 2011. 10
»تداعيات السياسات الضريبية يف املنطقة العربية« – )موجز السياسات( / شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية )يوليو 2017(.. 11
 االتفاقيات اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان وخطط العمل ذات الصلة مثل منهاج عمل بيجني. 12
على املادة 9، الفقرة 2، واملادة 16، الفقرات 1 )ج، د، و، ز( و3. 13
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إىل الزوج/ة واألطفال. ومع هذا، يتطّور فقه القضاء يف لبنان يف اجتاه أخذ »اتفاقية القضاء على مجيع 
أشكال التمييز ضّد املرأة« بعني االعتبار عند إصدار األحكام القضائية.

3.  السيــاسات / االسرتاتيجيــات واآلليــات على املستــوى الوطنــي و / أو القطــاعي
  

برامج  تشجيع  إىل   )2019 –  2017( لبنان  يف  للمرأة  الوطنية  االسرتاتيجية  لتنفيذ  العمل  خطة  تهدف 
خاصة خللق فرص جديدة من أجل توفري العيش الكريم للنساء يف املناطق الريفية والنساء اللواتي يعشن 
يف املدن الداخلية الفقرية وضواحيها. وتعترب االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف لبنان )2011 – 2021( مثرة 
جهود مشرتكة بني اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية والوزارات املعنّية واملنظمات النسوية، بدعم 
من صندوق األمم املتحدة للسكان. كما مّت إعداد اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان يف لبنان )2014 - 2019( 
من قبل اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملكتب اإلقليمي 
التشريعية  التدابري  مجيع  اخلطة  حتّدد  اإلنسان.  حلقوق  السامية  للمفوضية  التابع  األوسط  للشرق 
واإلجرائية والتنفيذية الالزمة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف لبنان وتشمل 21عنوانا رئيسيا -مبا 

يف ذلك حقوق املرأة -مّت حتديدها كمجاالت ذات أولوية قصوى يف اخلطة السداسية.

4.  اآلليـــات التـي تعنـى بقضــايـا املسـاواة رجـــال - نســـاء
      ومتكيــن املــرأة مبــــا فــــي ذلــــك اقتصــــاديــــــا

ُتعترب »اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية« اليت مّت إنشاؤها يف عام 1995 حتت سلطة رئيس الوزراء، 
األداة الرمسية الرئيسية اليت تعنى بقضايا املرأة ومتكينها وحتقيق املساواة يف لبنان وخارجه. وهي 
مكلفة بإعداد وتنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط الوطنية ذات العالقة ومبتابعة وتقييم مدى احرتام 
الدولة اللبنانية بالتزاماتها الدولية )بيجني، سيداو...( وميثل إحداث »وزارة دولة لشؤون املرأة« مؤشرا 

على أّن قضايا املرأة حتظى بأولوية يف سياسات احلكومة.

كما يوجد »مرصد وطين للمرأة يف الزراعة والريف« بوزارة الزراعة، يعمل على تعزيز قدرة املرأة 
اللبنانيات يف  النساء  تتعّلق بعمل وتوظيف  على مباشرة األعمال احلّرة وإجياد ديناميكيات مبتكرة 
التنمية  »صندوق  ويعمل  الريفية.  والقطاعات  الزراعية  األغذية  وقطاعات  الفالحية  القطاعات 
االقتصادية واالجتماعية« التابع للحكومة يف جمال التمويالت الصغرية، ويساعد الشركات الصغرية 
على احلصول على قروض من املصارف كما يساعد النساء من خالل خلق وظائف مستدامة. وميكن 
اإلشارة إىل عدد كبري من اجلمعيات النسائية وغريها اليت تعمل على متكني املرأة مبا يف ذلك اقتصاديا 

وكذلك العديد من اجلمعيات والصناديق املالية والبنوك اليت تدعم التمكني االقتصادي للمرأة.
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تقييــم وتدقيــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي اجلـزء الثــانـي :	

فــــي قطــــاع التجــــارة 	 	 	

حيتوي هذا اجلزء على إجراء التقييم والتدقيق والتحليل على أساس النوع االجتماعي على مستويني: تقييم 
للسياسات  والتحليل  التدقيق  أدوات  من  عدد  وتطبيق  املعنية،  املتدخلة  اجلهات  يستهدف  منوذجي  سريع 

االقتصادية واالتفاقيات التجارية.

1. مؤشـــرات النــوع االجتمـاعي فــي القطـاعـات االقتصـاديـة والتجـاريـة

 بيــانـات موزعـــة حسـب اجلنـس االقتصـــاد والتجـــارة

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر

املشـــــاركــــــــــة االقتصــــــــــاديـــــة
0.595 )14( فرص  املشاركــــة االقتصـــادية 136 من ضمـــن  149 
0.34 76.2 25.9 املشاركــــــة فــــــي القــــــوة العاملـــــــــة
0.93 51.7 48.3 العمـــــــــل املهنــــــي والتقنــــــي
0.59 غري متوّفر  غري متوّفر  املســـــــــاواة فـــــــــي األجـــــــــور
0.25 23,411 877 ,5 اإليــــــرادات املقـــــــــّدرة املكتسبـــــــــة  )15(

-- -- % 3 الوصـــــــــول إلـــــــــى االعتمـــــــــادات ....

التجـــــــــارة )17( 
غري متوّفر  غري متوّفر  غري متوّفر  السجــــــل التجــــــاري
غري متوّفر  غري متوّفر  غري متوّفر  الغــــــرف التجـــــــــارية 

26 22 4 منظمـــات األعـــراف )النســـاء / الرجــــــال( )18(
غري متوّفر  غري متوّفر  غري متوّفر  املنظمـــــــــات النقابيـــــــــة

-- % 90 % 10 قطاعـــــــــات أخـــــــــرى

للغاية  املنخفضة  املعدالت  يف  والتجارة  االقتصاد  قطاعْي  يف  اجلنسني  بني  املساواة  عدم  أوجه  تتجلى 
ر للمرأة ال يتجاوز  ملشاركة املرأة يف القوى العاملة اليت تصل إىل 25.9 %، كما أّن الدخل املكتسب املقدَّ
نسبة 25 % من دخل الرجل املكتسب. من ناحية أخرى، تواجه النساء مشاكل يف الوصول إىل املوارد املالية، 

14 .https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018  
   تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي. 15
  مصادر/قطاعات أخرى حسب توفريها. 16
17 .https://www.ccib.org.lb/en/?p=post&id=5  
18 .idem  
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  اجلزائر واألردن وتونس ولبنان ومصر واملغرب.. 19

إدارة  جمالس  يف  املرأة  متثيل  أّن  كما   .% 3 قروض  على  حُصلن  الالئي  النساء  نسبة  تتجاوز  ال  حيث 
اهليئات التجارية املهنية، مثل الغرفة التجارية، منخفض للغاية، مبعدل 4 ممثالت عن النساء مقارنة 
بـ 24 ممثاًل عن الرجال. وتنسجم هذه األرقام مع املعدالت املنخفضة اليت حققها لبنان يف مؤشر الفجوة 

بني اجلنسني، كما جاء أعاله.

2. تقييـــم وتدقيـــق وحتليـــل النـــوع االجتمـــاعي على املستـــوى التنظيـــمي

• أهــــداف التقييــم السريــع النمــوذجي والعّينــــة	

مّت استخدام التقييم السريع النموذجي كأداة إضافية من خالل حبث ميداني استهدف اجلهات املتدخلة 
العاملة يف جمالي النوع االجتماعي واملرأة من جهة، واالقتصاد والتجارة من جهة أخرى، يف الدول الست 

اليت يشملها املشروع ومنها لبنان)19(. 

وبناء على أّن التقييم التجرييب السريع أجري يف فرتة مل تكتمل فيها عملية ضبط خارطة مجيع املنظمات 
املعنية بالتدقيق القائم على النوع االجتماعي والتجارة، مت اختيار عينة عشوائية صغرية من املنظمات 
املدرجة مسبقًا دون ادعاء أّي متثيل إحصائي يف هذه املرحلة التجريبية. وعلى هذا األساس، وباإلضافة 
كبيانات/معلومات  اعتبارها  سيتّم  السريع  التجرييب  التقييم  نتائج  فإّن  )االستبيان(،  األداة  اختبار  إىل 
كمية ميكن أن تساعد على فهم أفضل ملدى وكيفية تناول مسألة النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان 
املمارسات  املشاريع، فضال عن  التخطيط والربجمة وتنفيذ  اعتمادها يف عملية  أو مدى وكيفّية عدم 
ال  السريع  التجرييب  التقييم  هذا  نتائج  فإن  ولذا  التقييم.  مشلها  اليت  املنظمات  يف  والفردية  املؤسسية 

تعترب ممثلة للمنظمات و/ أو للوضع يف البلد.    

بعد توزيع االستبيان، توصلنا  بردود من  22 منظّمة، 64  % منها غري حكومية، و27 % منها تعمل يف جمال 
حقوق اإلنسان والشؤون االجتماعية للمرأة، و23 % يف قطاعات الفالحة والتجارة والصناعة، و18 % يف 

جمال ريادة األعمال. 

موظفون   %  برامج و45.5  % من موظفي/ات   41 املستجوبات  منها من   %   95.5  ، إجابة،   22 الـ  ومن بني 
إداريون. أما االجابات املتبقية فكانت من موظفي الدعم بنسبة 13.6  %. 
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فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة
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الرســــــم البيــــانــــي  1.2
توزيـــع اجمليبيــن/ات حســب العمــــر واجلنــــس

1. النتــائج الرئيسيـــة للتقييـــم النمــــوذجـــي السريـــع فـــي لبنــــان
 

االجتماعي ومدى  بالنوع  املرتبطة  باملفاهيم  املستهدفة  املنظمات  أفضل ملدى وعي موظفي/ات  أجل فهم  من 
إدماج منظور النوع االجتماعي يف عملية ختطيط/تنفيذ الربامج داخل هذه املنظمات، تناول االستبيان اخلاص 

بالتقييم السريع النموذجي هذه املسائل على مستويني خمتلفني: املستوى الرباجمي واملستوى التنظيمي.

املســاواة القـائمـة علـى النــوع االجتمــاعي فـــي مستــوى الربامـــج أ .	

ويف  وتطويرها.  املشاريع  تصميم  يف  املستخدمة  واألساليب  اإلجراءات  خمتلف  على  اجلزء  هذا  ُيرّكز 
املساواة  إدماج  أن  يؤكدون  نساء،   % 68.1 منهم  اجمليبني،  من   % 72.2 أّن  النتائج  كشفت  املستوى،  هذا 
بني اجلنسني يف برامج املنظمة ومشاريعها أمٌر واجب. وقد جتلى ذلك من خالل إدماج غايات وأهداف 
املساواة بني اجلنسني يف عملية تصميم الربامج وإدراج أنشطة يف اخلطة التنفيذية هلذه الربامج تعّزز 
املهارات وتوفر للرجال والنساء على حّد سواء إمكانية الوصول إىل اخلدمات والتدريب. ويؤكد 59.1 % 
من اجمليبني/ات، كلهّن نساء، أّن منظماتهّن عّينت نقطة اتصال/تنسيق خمتصة بالنوع االجتماعي تعود 
هلا مسؤولية إدماج النوع االجتماعي يف خمتلف أقسام املنظمة. وأكد 63.6 % من اجمليبني، مجيعهّن من 
أّن املوظفني املعّينني لديهم املعارف واملهارات واملواقف الالزمة للقيام بعملهم يف جمال التوعية  النساء، 
 % فقط من اجمليبني/ات، من   36.3 أّن  ُيظِهر   1.2 البياني عدد  الرسم  أّن  االجتماعي. غري  النوع  مبسائل 
النوع  وحتليل  ختطيط  جمال  يف  الالزم  التدريب  توّفر  منظماتهم  أن  يؤكدون  نساء   % 31.8 ضمنهم 
االجتماعي لفائدة املوظفني/ات املعّينني/ات. باإلضافة إىل ذلك، 27.2  % فقط من اجمليبني/ات، مجيعهن 
التدريب ُيوفَّر أيضا لصانعي القرار وأعضاء جمالس اإلدارة لتنمية وعيهم  أّن هذا  النساء، يؤّكدن  من 

بأهمية مأسسة إدماج النوع االجتماعي.

13.6 % 18.2 %

31.8 %

31.8 %

4.5 %

13.6 %

18.2 %

31.8 %

31.8 %

13.6 % 18.2 %

31.8 %

31.8 %

4.5 %

13.6 %

18.2 %

31.8 %

31.8 %

غري غري مصرح به
مصرح به

50 سنة
فما أكثر

50 سنة
فما أكثر 36  -  4936  -  49

20  -  3520  -  35
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عقبات أخرى

ضعف األهمية املمنوحة من قبل املنظمة ملسألة ....

نقص الدعم من قبل صانعي القرار )اإلدارة العليا(

نقص أدوات التحليل من أساس النوع اإلجتماعي

نقص التدريب للموظفني يف مسائل النوع اإلجتماعي

نقص املوارد املالية للتخطيط /الربجمة على أساس...

الثقافة )نوع الثقافة(

ثقافة املنظمة )البيئة املهنية(

مستوى التوظيف

حجم الوحدة

36.4 %

27.3 %

9.1 %

4.5 % 4.5 %

13.6 %

4.5 %

إىل أقصى ال أعـــــــرف
حد

إىل حد 
كبيــر

بقدر 
متوســط

على نطاق 
حمدود

على اإلطالق

 الرســــــم البيــــانــــي 1.2

التدريـــب فــي جمــال ختطيــط/حتليــل النــوع االجتمـــاعـي

ويف الواقع، مل تقتصر نقاط الضعف اليت مت اكتشافها أثناء تقييم عملية إدماج النوع االجتماعي على 
مستوى  على  الفشل  كذلك  تشمل  بل  االجتماعي،  النوع  مسائل  يف  املتوّفر  التدريب  مستوى  اخنفاض 
الرصد والتقييم. فاإلجابات تشري إىل أّن 27 % فقط من املنظمات املستهدفة تقوم مبتابعة تأثري براجمها 
ومشاريعها على الفجوات بني اجلنسني. وقد يعود ذلك إىل نقص أدوات حتليل النوع االجتماعي وهو ما 

يشكل إحدى العقبات الرئيسية لعملية إدماج النوع االجتماعي. 

الرســــــم البيــــانــــي 2.2

العوائق أمام إدراج  النوع االجتماعي على املستوى الرباجمي
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املســاواة القـائمـة علـى النــوع االجتمــاعي فـــي املستوى التنظيمي ب .	

العوامل  على  الرتكيز  مع  التنظيمي،  املستوى  النموذجي،  السريع  التقييم  من  الثاني  اجلزء  يتناول 
املتعلقة حبسن سري العمل يف املنظمات املستهدفة، مبا يف ذلك املوارد البشرية واملالية والثقافة التنظيمية 
السائدة، كما يراها اجمليبون/ات. كشف التقييم أّن 45 % من املنظمات املستهدفة لديها سياسة مكتوبة 
يف جمال النوع االجتماعي تؤكد التزامها بتحقيق املساواة بني اجلنسني، ويؤكد 38.8 % من املستجوبني/

ات، مجيعهن من النساء، أّن هذه السياسات تتسم بطابع عملي وتتضمن خطة تنفيذية تنطوي على توزيع 
واضح للمسؤوليات والوقت ميكن أن يساعد يف عملية رصد وتقييم مدى تأثري هذه السياسات.

وتسجل هنا الدرجة العالية من التحّمس لدى إدارة املنظمات املستهدفة لتطوير وتطبيق هذه السياسات، 
متثيل  زيادة   يف  ذلك  تأثري  ويتجلى  نساء.   % 63.6 ضمنهم  من  اجمليبني/ات،  من   % 68.2 أكده  ما  وهو 
وُيربز  األخرية.  القليلة  السنوات  خالل  تقييمها  مت  اليت  النظمات  يف  السامية  املناصباالدارية  يف  النساء 
الرسم البياني عدد 2.3 تاكيد 72.7 % من اجمليبني/ات، أغلبهم نساء بنسبة 68.2 %، أنه يتّم تفّهم ومراعاة 
مشاكل النساء داخل املنظمات، حيث يتم تشجيع السلوك املراعي للنوع االجتماعي وهو أمر يؤثر إجيابيًا 

على بيئة العمل اليت حتّسنت بالنسبة للنساء خالل السنوات األخرية. 

الرســــــم البيــــانــــي 3.2

اسرتاتيجية استباقية لتوظيف النساء يف املناصب العليا 

ومع ذلك، يرى نفس اجمليبني/ات أّن منظماتهم ميكنها أن تبذل املزيد من اجلهود يف جمال إدماج النوع 
االجتماعي مقارنة بالوضع احلالي . فرغم أّن أسلوب اإلدارة يشجع التنوع يف العمل، فإّن 22.7  % فقط من 
النساء، يؤكدن أن منظماتهّن تتبنى اسرتاتيجية استباقية النتداب وترقية  اجمليبني/ات، مجيعهّن من 
النساء يف املناصب اإلدارية العليا، أو لديها سياسة مكتوبة تضمن املساواة بني اجلنسني داخل املنظمات يف 

الوصول إىل الفرص.
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الرســــــم البيــــانــــي  4.2
جهود املنظمة ملأسسة املساواة/اإلنصاف بني اجلنسني

54.5 % نساء يعتربون أّن منظماتهم  59.1 % من اجمليبني/ات من بينهم  4-2 أّن  يبنّي الرسم البياني عدد 
ال ختصص موارد وميزانية كافية لتنفيذ سياسات النوع االجتماعي، مما حيّد من تأثري هذه السياسات 

على وضع املرأة داخل املنظمات.

3. تقييــــم وتدقيــــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي على املستــوى الرباجمــــي

خيّصص هذا اجلزء لتقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي يف عدد من االتفاقيات الثنائية واإلقليمية 
املباشرة  غري  أو  املباشرة  الصلة  ذات  والربامج  واالسرتاتيجيات  والسياسات  اخلطط  وكذلك  والدولية 
بالتجارة والوصول إىل األسواق على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدولي. ويهدف منهاج تقييم وتدقيق 
االجتماعي  النوع  مبادئ  أخذ  مدى  معرفَة  إىل  أدواته  خمتلُف  تطبيق  بفضل  االجتماعي  النوع  وحتليل 
وحقوق اإلنسان بعني االعتبار وادماجهما يف هذه النصوص، وتتمثل هذه األدوات يف: 1. أداة التحليل الكمي 
و4.  املتواصل  االجتماعي  النوع  مسار   .3 الفحص(،  )قائمة  النوعي  التحليل  أداة   .2 الرئيسية(،  )الكلمات 

قائمة فحص مبادئ التجارة العادلة. 

تساعد هذه األدوات األربعة على توفري أدلة ملموسة حول كيفية إدماج – أو عدم إدماج – النوع االجتماعي 
وحقوق اإلنسان يف االتفاقيات والتشريعات والقواعد واألنظمة والربامج/املشاريع االقتصادية والتجارية. 
وتسمح نتائج التحليل والتشخيص بتحديد أفضل السبل ملعاجلة الفجوات للوصول إىل حتقيق املساواة 

بني اجلنسني يف التمتع باحلقوق القانونية واإلنسانية، ومنافع التنمية االقتصادية والتجارية. 



15

 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

لبنــــــــــــــــــان

األداة -1حتليل احملتوى الكمي: عّد الكلمات الرئيسية

مت حتليل اثنيت عشرة اتفاقية جتارية باستخدام أداة التحليل الكّمي للنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان 
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املفاهيم-الرئيسية  اليت تستخدم فيها  املرات  التجارة، وذلك حلساب عدد  يف 
وحقوق اإلنسان يف التجارة. وقد تبنّي أّن معظم االتفاقيات التجارية اليت وّقعها لبنان ال تراعي منظور 
النوع االجتماعي وال تتضمن إدماجه يف أّي جانب منها. وُتستثَنى من ذلك االتفاقيات املوّقعة مع االحتاد 

األوروبي ونعرض هنا مثالني للتوضيح :

• اتفاقية التجارة احلّرة مع االحتاد األوروبي: وردت كلمة »عدم التمييز« مرتني: »عدم التمييز على 	
أساس اجلنسّية« )ص. 8( ... “عدم التمييز فيما يتعلق بالشروط اليت يتم مبوجبــها شراء السلع« )ص. 9(. 
ص  حتتوي االتفاقية على ماّدة خاّصة بـ«التعاون يف املسائل االجتماعية والثقافية« )املاّدة 65(،  وخيصَّ
الفصل األول لـ »احلوار والتعاون يف اجملال االجتماعي«.  ال ترد كلميْت »نساء« و »رجال« يف االتفاقية 
املواضيع ذات  الطرفني إجراء حوار حول كافة  التالي: »جيب على  النحو  الفصل على  سوى يف هذا 
االهتمام املشرتك، وخاصة املشاكل االجتماعية مثل البطالة وإعادة تأهيل املعوقني جسديا واملعاملة 
العمل« )ص.  املهين والسالمة والصحة يف  العمل والتدريب  النساء والرجال وعالقات  املتساوية بني 
االقتصادية  التنمية  النساء يف عملية  دور  ...«تعزيز  واحدة  »النساء« مرة  15(. وردت كذلك كلمة 
15(. ووردت كذلك كلمة »اإلناث« مرة  واالجتماعية، وال سيما من خالل التعليم واإلعالم« )ص. 
واحدة يف املادة 43 حول »التعاون يف جمال التعليم والتدريب...« وبشكل خاص »... تشجيع وصول اإلناث 
اإلنسان« فقد  أما كلمة »حقوق  املهين.  والتدريب  والعالي،  التقين  التعليم  التعليم، مبا يف ذلك  إىل 
ذكرت ثالث مرات يف ديباجة االتفاقية »... بالنظر يف األهمية اليت يوليها الطرفان للمبادئ الواردة 
يف ميثاق األمم املتحدة، ال سيما احرتام حقوق اإلنسان واملبادئ الدميقراطية واحلرية االقتصادية، 
واليت تشكل األساس هلذه الشراكة )ص 2(، ويف املادة 2 »تقوم العالقات بني األطراف وكذلك مجيع 
املبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان األساسية املنصوص  الواردة يف االتفاقية على احرتام  األحكام 
ركنًا  وميثل  والدولية  الداخلية  سياساتها  يوجه  الذي  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف  عليها 
جوهريًا يف هذه االتفاقية )ص.3(. وردت عبارات أخرى تتعلق باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان، 
منها »االجتار بالبشر...االستغالل ألغراض جنسية«، على النحو التالي: »يوافق الطرفان على التعاون 
من أجل منع اجلرمية املنظمة ومكافحتها، ال سيما يف امليادين التالية: االجتار بالبشر واالستغالل 

ألغراض جنسية« )ص. 14(.
• االتفاقيات مع جامعة الدول العربية	
• مل ترد يف »اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية -جامعة الدول العربية، األمانة 	

لقضايا  إشارة  أّية  واالستثمار«  والتجارة  املالية  إدارة  االقتصادية،  للشؤون  العامة  اإلدارة  العامة، 
أما عن »االتفاقية  أو لاللتزام مببادئ حقوق اإلنسان.  بالنوع االجتماعي  أو ملسائل تتعلق  اجتماعية 
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ولكن  متييز«  »بال  عبارة  فيها  فوردت  العربية«  الدول  يف  العربية  األموال  رؤوس  الستثمار  املوّحدة 
بالرجوع فقط إىل معاملة »... رأس املال العربي املستثمر يف الدولة الطرف اليت يقع فيها االستثمار 
214( دون استخدام أي مصطلح- الدولة بال متييز...« )ص.  اململوك ملواطين تلك  املال  معاملة رأس 

رئيسي لغرض تعزيز منظور النوع االجتماعي وحقوق االنسان.

أداة 2: حتليــل احملتـوى النوعــي: قــائمة فحص النوع االجتمـاعي وحقـوق االنســان

مت انتقاء عدد من الوثائق لتطبيق األداة 2 ومن ضمن القائمة ميكن ذكر على سبيل املثال: »اسرتاتيجية 
لبنان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، خارطة طريق حتى عام 2020، أعدتها وزارة االقتصاد والتجارة« 
 -  2016( التنفيذية  اخلطة  اللبناني«  الصناعي  للقطاع  التكاملية  الرؤية   ،2025 الصناعة  »لبنان  وثيقة 
2020( لوزارة الصناعة و اسرتاتيجية وزارة الزراعة )2015 - 2019(. ولقد أبدت النتائج يف معظمها ما يلي:

على  قائم  حتليل  أّي  التقييمات  تقّدم  وال  الصناعية،  القطاعات  يف  املرأة  إلدماج  تدخالت  أية  تتضمن  ال 
الفروق بني  يراعي  أو حتليل  نوع اجلنس  بيانات مصّنفة حسب  أّية  تتضّمن  وبالتالي ال  البشرية،  املوارد 
اجلنسني. وال ختصص يف األغلب قسما خاصا بالنوع االجتماعي أو بشؤون املرأة الريفية باخلصوص، غري 
ولكن رغم ذلك ال   .%  8.6 تتجاوز  املزارعات ال  النساء  أّن نسبة  إىل  االجتماعي،  البعد  أنها تشري، يف سياق 
تتضمن االسرتاتيجية تدخالت حمّددة للنساء، بل مّت إدراجهّن ضمن التدخالت املقّدمة للشباب، ومن َثّم ال 

تشري االسرتاتيجية إىل نسبة النساء العاطالت عن العمل يف القطاعات الزراعية.

وبناء عليه، ميكن استنتاج بأّن السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط املتعلقة باالقتصاد والتجارة ال تراعي 
النوع االجتماعي يف التنفيذ ويف عمليات املتابعة والتقييم. ويشمل ذلك االنسجام مع املعايري واالتفاقيات 
الدولية اليت صادقت عليها الدولة اللبنانية مبا يف ذلك  اتفاقيات منظمة العمل الدولية، واتفاقية القضاء 
على مجيع أشكال التمييز ضّد املرأة ومبادئ التجارة العادلة، وخاصة تلك اليت تهدف إىل اجلهود اخلاصة 

بتعزيز املساواة بني اجلنسني يف صنع القرار واملشاركة على قدم املساواة يف مجيع مناحي احلياة. 

األداة 3: مسار النوع االجتماعي املتواصل  

للنوع  املراعية  الرؤى غري  العملية واملقاربة والتدخالت للمرور من  الذي يقّيم  األداة اإلطار  متثل هذه 
الكمي  التحليل  بعد  اإلنسان.  وحقوق  اجلنسني  بني  املساواة  اجتاه  يف  التحويلية  الرؤى  إىل  االجتماعي 
دقة  أعمق وأكثر  تقييم  الثالثة إلجراء  األداة  الثانية(، طبقت  )األداة  النوعي  والتحليل  األوىل(  )األداة 
تقييم  يتم  حتليلي،  تقييم  من  وانطالقا  لذلك،  وتبعا  التجارية.  واالتفاقات  واالسرتاتيجيات  للقوانني 
الوثائق ملعرفة إىل أّي مدى ميكن اعتبارها غري مراعية للنوع االجتماعي/سلبية جتاه النوع االجتماعي/
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حمايدة جتاه النوع االجتماعي أو حساسة للنوع االجتماعي؛ وكذلك لفهم ما إذا كانت الربامج مستجيبًة 
للنوع االجتماعي أو حتتوي على املستوى التحويلي للنوع االجتماعي.

جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسات احلكومية ذات الصلة قد وضعت اسرتاتيجيات اقتصادية وجتارية. ومع 
ذلك، مل يتم دمج النوع االجتماعي يف تلك االسرتاتيجيات. من املهم تعميم مراعاة مقاربة النوع االجتماعي 
يف كل قطاعات: )الشركات الصغرية واملتوسطة، الصناعة، الزراعة(، ألن هذه القطاعات توفر فرص 

عمل لعدد كبري من النساء.

األداة 4: قائمــة فحــص مبــادئ التجـــارة العادلــــة

تأسست »مجعية التجارة العادلة«)21(  يف لبنان عام 2006، ويف شهر سبتمرب 2010، أصبحت هذه اجلمعية 
املنظمة اللبنانية الوحيدة اليت قامت خبطوات لدخول شبكات التجارة العادلة الدولية من خالل االنضمام 

إىل املنظمة العاملّية للتجارة العادلة. 

صغرية  مؤسسة  و11  الغذائي  للتصنيع  تعاونية   29 تضّم  شبكة  من  العادلة«  التجارة  »مجعية  تتكون 
ومتوسطة. متثل النساء نسبة 76  % من املستفيدين املباشرين البالغ عددهم 1966. تنتج اجلمعية أكثر 
من 120 ُمنتجا ويتم التسويق حتت العالمة التجارية » تريوار دي ليبان »)22( . وهو أحد احللول ملكافحة 
الفقر يف لبنان، خصوصا يف املناطق الريفية الفقرية يف عّكار واهلرمل وجنوب لبنان، وهي مناطق معزولة 
عليها  تنص  اليت  العشرة  املبادئ  باحرتام  اجلمعية  التزمت  وباخنراطها،  لالقتصاد.  الرئيسي  املسار  عن 

منظمة التجارة العادلة، خاصة بالنسبة للنساء. 

وأبدت نتائج الفحص أّن »مجعّية التجارة العادلة« اللبنانية تعاونت مع عدد من التعاونيات اليت أنشأتها 
استدامته. وبذلك هي تسهم يف احلّد من  الريفية، لتحسني دخلهّن وضمان  املناطق  النساء، ال سيما يف 
الفقر وتساعد النساء املنتجات على حتقيق االكتفاء الذاتي االقتصادي )املبدأ 1: خلق فرص للمنتجني 
الذين يعيشون وضعية تتميز بالضعف االقتصادي(. وكانت »عني إبل« أوىل التعاونيات اليت أقامت معها 
بها  قام  اليت  الفاشلة  التوحيد  مبادرات  مقابل  ويف  شراكة.  عالقة  لبنان  يف  العادلة«  التجارة  »مجعية 
وقد  معاجلة.  وحدة  يف  ودراية  خربة  من  لديهن  ما  جتميع  النساء  من  جمموعة  قررت  القرية،  رجال 
النشاط االقتصادي داخل اجملتمع، وهو نشاط شفاف وخاضع للمساءلة )يف كل ما  أدى ذلك إىل دفع 
يتعلق باإلدارة والعالقات التجارية، ومبشاركة مجيع األطراف املعنية يف اختاذ القرارات )املبدأ 2(. وهي 
التجارة  »مجعية  تقوم  كما  للمنتجني.  والبيئي  واالقتصادي  االجتماعي  الرفاه  بتعزيز  ملتزمة  بذلك 
العادلة« بعد ذلك باعتماد املنتجات وتسهيل تسويقها. ومن جهتها تدعم وزارة اإلصالح اإلداري التجارة 

20 .Gender Continuum/ Continuum Genre  
21 . https://www.fairtradelebanon.org/fr  
  Terroirs du Liban أي منتوج بلدي أو حملي. 22
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

لبنــــــــــــــــــان

العادلة ألنها تعترب التجارة قطاًعا اقتصادًيا حيوًيا مبا أنه يساهم بنسبة 30 % يف الناتج احمللي اإلمجالي، 
وميكن أن يساعد القطاعات األخرى على التطّور والنمو )املبدأ 3: املمارسات التجارية النزيهة(. ويف عام 
تقوم بشراء منتجات  العادلة. مما جعل اجلمعية  التجارة  لبنانية إىل شبكة  بلدات  انضمت عشر   ،2015
التعاونيات يف هذه البلدات بأسعار تتجاوز سعر التكلفة بنسبة 20 إىل 30  % )املبدأ 4 : أداء سعر عادل(. كما 
تنفذ اجلمعية تنّفذ أنشطة للتنمية الزراعية بهدف تعزيز إنتاج وتسويق املنتجات مع حتسني ظروف 
عمل املنتجني، مثل املساواة بني اجلنسني وعدم تشغيل األطفال )املبدأ 5(.. ومع هذا، تعمل اجلمعّية على 
ووزارة  اليابان  حكومة  مع  بالشراكة  املضيفة«  اجملتمعات  يف  والشباب  النساء  ومحاية  صمود  »تعزيز 
ورّكزت  كرمية(.  عمل  ظروف  ضمان   :7 )املبدأ  للمرأة  املتحدة  األمم  وهيئة  االجتماعية،  الشؤون 
»مجعية التجارة العادلة« يف لبنان بالتعاون مع عدد من الشركاء املنفذين )»مؤسسة الصفدي« و«أبعاد«( 
على التدريب املهين وبناء قدرات النساء املستفيدات، مبا يف ذلك يف جماالت الصناعة الغذائية واحلرف 
اليدوية ورفع مستوى الوعي. )املبدأ 8: تطوير املؤهالت والقدرات(. كما تساعد اجلمعية يف مكافحة فقر 
املزارعني وحتسني وضعهم االقتصادي واالجتماعي عرب إنشاء نظم جتارية مستدامة، وفقًا ملبدأ »التجارة 
وليس املعونة«. ويتم ذلك من خالل تعزيز قدرات وحدات اإلنتاج وإنشاء منافذ جديدة لتسويق املنتجات 

يف األسواق احمللية واخلارجية )املبدأ 10: احرتام البيئة(.

هذه  أّن  إال  العادلة،  التجارة  مجعية  أنشطة  من  املباشرين  املستفيدين  من   % 76 ميّثلن  النساء  أّن  رغم 
اجلمعية  الزالت حتتاج إىل جهود أكرب لتحقيق التزامها بعدم التمييز وباملساواة بني اجلنسني والتمكني 
االقتصادي للمرأة وحرية تكوين اجلمعيات. إذ أنه ال يوجد ما يشري إىل تعزيز عمل اجلمعية فيما خيّص 
الطبقة  أو  العمر  أو  العرق  أساس  على  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  ورفض  النقابية  احلقوق  »احرتام 
اجلنسية  امليوالت  أو  اجلنسية  اهلوية  أو  اجلنس  أو  اإلعاقة  أو  الدين  أو  القومي  األصل  أو  االجتماعية 
أو العضوية النقابية أو االنتماء السياسي أو اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية االيدز أو العمر يف 
التوظيف أو املكافأة أو احلصول على التدريب أو الرتقية أو إنهاء اخلدمة أو التقاعد كما ينص على ذلك 

اامبدأ 6. 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

لبنــــــــــــــــــان

اجلـزء الثــالــث : النــوع االجتمــاعي وقطـاع التجــارة: االستنتـــاجـــات والتوصيـــات

يسهر هذا اجلزء على تلخيص ما حتقق من إجنازات يف عالقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بصفة 
أهم  التجارة وحتديد  الرتكيز بشكل خاص على قطاع  االقتصادي بصفة خاصة، مع  والتمكني  عاّمة 

العقبات والثغرات  اليت يتعني معاجلتها حبسب أولويتها  على املدى القصري واملتوسط والطويل.

1. اإلجنــــــازات

• احلقــوق القـــانونيـــة واحلقـــوق اإلنســـانيـــة	

املشاركة  تعزيز  يف  ُتسهم  اليت  الرئيسية  اإلجنازات  بني  من  لإلناث  العالية  التخرج  معدالت  ُتعّد 
االقتصادية للنساء وزيادة فرص وصوهلن إىل القوة العاملة. ورغم أن نسبتهّن ال تزال منخفضة إىل حّد 
كبري )70.9  % من الرجال فوق 15 عاًما يشاركون يف سوق العمل يف حني ال تزيد مشاركة النساء فوق 
سن 15 عاًما عن 23.3  %()23( . وبدأت النساء يف اقتحام جماالت جديدة كانت يف السابق قطاعات يهيمن 
حني  يف   2016 عام   % 47.4 إىل  املصريف  القطاع  يف  العامالت  النساء  حصة  ارتفعت  وبهذا   الرجال.  عليها 
تبلغ نسبة الرجال العاملني يف هذا القطاع 52.6  %. وتتجاوز نسبة حضور املرأة يف القطاع املصريف املعدل 

الوطين لعمالة املرأة يف لبنان والذي يقدر حبوالي 25  % )24(. 

• املستــــــوى التنظيمي:	

تشري نتائج التقييم السريع النموذجي إىل أّن املنظمات يف لبنان تتبنى بعض اإلجراءات والسياسات اإلجيابية 
اليت تعكس إرادتها يف إدماج النوع االجتماعي يف مجيع مستويات عملها ومعاجلة مجيع أشكال التفاوت بني 
اجلنسني. ويتجلى ذلك من خالل شهادات اجمليبني/ات اليت تؤكد أّن إدماج املساواة بني اجلنسني يف برامج 
جهودا  تبذل  املنظمات  هذه  وأّن  والتنفيذ،  التصميم  مستوى  على  سيما  ال  واجب،  أمر  منظماتهم  ومشاريع 

إضافية إلدماج مبادئ النوع االجتماعي بشكل فاعل يف بيئة عملها.

• املستــــــوى الرباجمــــي:	

مت إطالق عدد من املبادرات واخلدمات املبتكرة اليت تستهدف النساء صاحبات املشاريع، من بينها مبادرة 
القروض   % يف عدد   55 بنسبة  زيادة  نتائجها  »BLC BANK« ومن  أطلقتها  واليت   «  We Initiative  «

   مؤشر برتلسمان ستيفتونج للتحول االقتصادي BTI – لبنان 2018. 23
  مجعية مصارف لبنان – التقرير السنوي، القسم الثالث : املوارد البشرية يف املصارف اللبنانية.. 24
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

لبنــــــــــــــــــان

املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت متلكها النساء، فضال عن ازدياد حسابات الودائع اململوكة 
للنساء بنسبة 17  %)25( . 

ومن املبادرات املهّمة األخرى نذكر »صندوق املستثمرين األفراد للمرأة اللبنانية« الذي يهدف إىل تطوير 
دور النساء يف القطاع التجاري من خالل جتاوز احلدود االجتماعية واالقتصادية ومتكينهّن من دخول 
للمرأة، على غرار  االقتصادي  االندماج  لتعزيز  عّدة هيئات  أنشئت  ذلك،  باإلضافة إىل  االستثمار.  عامل 
»نادي سيدات األعمال واملهن اللبناني«، وهو ما ساعد على إدراج بعض التدابري اليت من شأنها أن تسهم يف 
متكني وتعزيز قدرات املرأة يف النشاط االقتصادي. كما يتجلى من خالل االسرتاتيجية الوطنية احلالية 
االتفاقيات  مع  والتناغم  املرأة  حقوق  وتعزيز  دعم  يف  باملساعدة  االلتزام  الوطنية  العمل  وخطة  للمرأة 

واملعاهدات الدولية. 

اللبناني إىل رفع  باإلضافة إىل ذلك، تدعوّ  خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان الصادرة عن الربملان 
الربوتوكول  على  واملصادقة  املرأة  ضّد  التمييز  أشكال  مجيع  على  القضاء  اتفاقية  على  التحفظات 
عشرة  االثنيت  االسرتاتيجية  بأهدافها  فهي   ،2011-2021 للمرأة  الوطنية  االسرتاتيجية  أما  االختياري. 

تالمس مجيع جوانب حياة املرأة يف لبنان. 

البد من اإلشارة إىل التجنيد القوي للمجتمع املدني لرفع صوت النساء يف الساحة العاّمة تعويضا لضعف 
حضورهن داخل احلكومة والربملان واحلركات العمالية والنقابات ومدافعتهّن عن عن قضايا النساء فقد 
متكنت هذه احلركات اجملتمعّية، بالتعاون مع اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، من تعديل العديد 

من قوانني العمل والضمان االجتماعي يف اجتاه منح النساء مزيًدا من احلقوق القانونية يف العمل)26(.

2. الثغـــرات املتبقيـــة رغم مـــا حتقيـــق العديـــد من اإلجنـــازات:

• احلقــــوق القـــانونيـــة واحلقـــوق اإلنســـانيـــة	

شؤون  ينظم  موّحد  مدني  قانون  وجود  وعدم  لبنان  يف  واجملتمع  للدولة  الطوائف  متعدد  للطابع  نظرا 
األحوال الشخصية بالنسبة لكل املواطنني واملواطنات بغض النظر عن انتماءهم الديين أو الطائفي، الزالت 
بينهن،  فيما  وحتى  الرجال،  وبني  بينهن  الالمساواة  ومن  ضدهّن  التمييز  من  يعانني  اللبنانيات  النساء 
وميّس هذا التمييز اجملاالت احلقوقية اليت قد تؤثر سلبا على متكينهّن من حقوقهّن يف احلياة اخلاصة 
واحلياة العامة مبا يف ذلك يف اجملال االقتصادي. ونذكر على سبيل املثال فقط: توزيع األمالك الزوجية 

  البنك اللبناني للتجارة )BLC( 2016 – دراسة بعنوان : » Lebanon: Leading In Banking On Women » - مؤسسة التمويل الدولية.. 25
  على غرار تعديل املادة 26 من قانون العمل. 26
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

لبنــــــــــــــــــان

الزواج، عدم االعرتاف مبساهمات  الزوجية خالل  النفقة  الزوجية، ضعف مدفوعات  العالقة  إنهاء  بعد 
الزوجة االقتصادية وغري االقتصادية يف الزواج مبا فيها قيمة عملها املنزلي غري املأجور، ومبفهوم امللكية 
العادل للموارد مبا يف ذلك سيطرة الزوج على اختاذ القرار وحرية تنقلها... مما  التوزيع غري  الزوجية، 

يعرقل دخول املرأة يف سوق العمل مبا يف ذلك يف القطاع اخلاص. 

من املؤكد أن البناء االجتماعي والقيم الثقافية والدينية والتقليدية السائدة يف لبنان، قد تساعد مجيعها 
على تأويل وتطبيق إجراءات األحوال الشخصية بشكل يتجاوز ما ينّص عليه القانون، مما يعزز تقويض 

االستقالل االقتصادي للنساء ويزيد يف تهميشهّن واعتمادهّن على أزواجهّن والتبعية هلم. 

كما جتدر اإلشارة إىل أن هذا الوضع يشكل خرقًا اللتزامات لبنان الدولية يف جمال حقوق اإلنسان يف 
ضمان الوصول بشكل متساو إىل امللكية واقتناء املمتلكات وإدارتها واإلشراف عليها واالنتفاع بها والتصرف 
تعزيز  إىل  املنزلي  العنف  من  الكافية  القانونية  احلماية  توّفر  عدم  يؤدي  قد  ذلك،  إىل  باإلضافة  فيها. 
انعدام املساواة االقتصادية ويساهم يف كثري من األحيان يف عجز املرأة عن محاية نفسها من العنف أو 

ترك الزواج القائم على اإلساءة)27(.

• املستــــوى التنظيـــمـــي:	

تواجه عملية إدماج النوع االجتماعي بعض املشاكل، ومنها االفتقار إىل أدوات حتليل النوع االجتماعي 
وعدم ختصيص ميزانية كافية لدعم العمل يف جمال إدماج النوع االجتماعي. كما أشار اجمليبون/ات 
يف إطار التقييم السريع النموذجي إىل أّن عدد من املمارسات واالجراءات اليت مّت اعتمادها من ِقبل بعض 
املنظمات املستهدفة الزالت غري مُمأسسة وبالتالي يتعني أن يتّم إضفاء طابع رمسي عليها حتى ميكن 

تعميمها على املؤسسات كي يكون هلا أثرا قابال للقياس.

• املستــــــوى الرباجمـــــــي:	
 

و«االسرتاتيجية  للمرأة«  الوطنية  العمل  »خطة  غرار  على  املتخصصة،  الوثائق  من  قليل  عدد  باستثناء 
واعية/ تكون  أن  حاولت  واليت  اإلنسان«،  حلقوق  الوطنية  العمل  و«خطة  لبنان«  يف  للمرأة  الوطنية 

مستجيبة جزئيا للنوع االجتماعي، مبا أنها تهدف إىل احلّد من التفاوت بني اجلنسني ومعاجلة احتياجات 
النوع االجتماعي وصوال إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني. إاّل أنها، ورغم جهودها، مل تتمكن من أن تكون 
»مستجيبة للنوع االجتماعي« بشكل كامل ألنها ال تعكس فهما كامال لكافة جوانب حياة النساء والفتيات، 

وال مُتّكن من مواجهة التحديات القائمة يف هذا الصدد وال تهدف لتغيري وحتويل بناء النوع االجتماعي.

27 .HRW – 2015 هيومان رايتس واتش  
  الندوة العامة ملنظمة التجارة العاملية Anh-Nga Tran-Nguyen   »تأثري املرأة يف املشاريع الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر على زيادة التجارة مبوجب اتفاقات منظمة التجارة العاملية« ؛ )27 مايو 2004(، . 28
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فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة
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أما على املستوى الرباجمي بصفة عامة ومبرجع إىل الوثائق موضوع الدراسة والتقييم، ال ميكن إىل حّد 
كبري اعتبارها واعية أو مستجيبة أو حتويلية يف عالقة بالنوع االجتماعي سواء كان ذلك على مستوى 
حتليل الوضع أو التخطيط من أجل التغيري. مل تنجح أّي من املؤسسات املعنية يف التعامل مع مسائل النوع 
االجتماعي سواء على املستوى التحليلي أو الرباجمي. وُتعترب االسرتاتيجية اللبنانية« خريطة الطريق حنو 
العام 2020« للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الصادرة عن وزارة االقتصاد والتجارة األقرَب ملعاجلة املشاغل 
ذات العالقة بالنوع االجتماعي، وبالتالي ميكن اعتبارها جزئيًا »مستجيبة للنوع االجتماعي«، فهي تهدف 
مراعية  أعمال  بيئة  خلق  خالل  من  االقتصادية  املشاركة  يف  املرأة  تواجهها  اليت  التحديات  معاجلة  إىل 
الداعمة  واحلوافز  السياسات  خالل  من  النساء  تقودها  اليت  التجارية  األعمال  تنمية  ودعم  الحتياجاتها 
اخلاص  القطاع  مبادرات  عرب  املقّدم  والدعم  النساء،  إىل  النساء  من  الدعم  وشبكات  املتخصص،  والتدريب 

واجلهات املاحنة.

يف املقابل، ميكن تصنيف وثيقيت رؤية »لبنان الصناعة 2025« واخلطة التنفيذية لوزارة الصناعة )2016 
- 2020( على أنهما ال تراعيان متاما اعتبارات النوع االجتماعي.

3. االستنتـــــاجــــــات العـــامــــــة

يف حني أن قوانني األعمال يف لبنان غري متييزية، تواجه املرأة حواجز مبنية على النوع االجتماعي ُتعيقها 
وعي  درجة  ان  الحظنا  الدراسة  خالل  ومن  ذلك  اىل  باإلضافة  وتطويرها.   التجارية  األعمال  إنشاء  من 
التمييز  النساء يف لبنان حبقوقهن بشكل عام، وحقوقهن االقتصادية بشكل خاص، منخفض جداً. جيوب 
ضد النساء تكمن أيضا فيما يتعلق باملساواة يف األجر واملساواة يف الوصول إىل املناصب العليا. هناك حاجة 
إىل تغيري تصور أرباب العمل بشأن املساواة يف الوصول واحلقوق يف العمل. وبالتالي، يتحمل أرباب العمل 
مسؤوليات فيما يتعلق باألداء وتوفري بناء القدرات للشابات والرجال وأصحاب العمل يف املناطق احلضرية 

وشبه احلضرية والريفية بشأن احلقوق القانونية واإلنسانية للمرأة يف مكان العمل.

بني  املساواة  وحتقيق  اجلنسني،  بني  املساواة  عدم  أوجه  معاجلة  فإن  الدراسة،  هذه  لفرضيات  وفًقا 
االقتصادية  والقوانني  السياسات  معاجلة  جمرد  يتجاوز  االقتصادية،  واملشاركة  التجارة  يف  اجلنسني 
الصحة  جودة  مثل  الكاملة،  اإلنسانية  حقوق  لتحقيق  املكملة  األخرى  اجلوانب  يف  وينظر  الصلة،  ذات 
واخلدمات التعليمية واملشاركة االقتصادية والسياسية. وميكن حتقيق ذلك من خالل تعميم مراعاة 
منظور النوع االجتماعي يف سياسات الدولة وخطط التنمية وامليزانية العامة لضمان االمتثال واملساءلة 

جلميع القطاعات فيما يتعلق بتحقيق النتائج املرجوة.

»التجارة والنوع االجتماعي« : الفرص والتحديات« مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  مثل الصفدي، اجملموعة ، الصندوق االجتماعي ... اخل. 29
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فرص  من  االستفادة  على  القدرة  لديهم  الذين  لألشخاص  مزايا  توّفر  أن  التجارية  لالتفاقيات  ميكن 
جديدة يف األسواق وللعمال املصّنفني »من ذوي املهارات العالية«، إاّل أن املالحظ يف لبنان هو قّلة فرص 
واحتماالت امتالك النساء لرؤوس أموال ضخمة، ومتركز مشاركة النساء االقتصادية يف القطاع غري 
الرمسي/املهيكل، باإلضافة إىل قّلة احتمالّية حصوهلن على حقوق مضمونة يف ملكّية األراضي، بالتالي 

تأثر هذه االتفاقيات التجارية بشكل ممّيز على حياتهّن ومشاركتهّن االقتصادية. 
 

أشكال  كافة  على  والقضاء  اجلنسني  بني  الفجوات  من  للحّد  املبذولة  اجلهود  أمام  كربى  عقبة  إّنها 
األسواق  يف  الدخول  وبالذات  االقتصادي،  والتمكني  املشاركة  جمال  ويف  عام،  بشكل  املرأة  ضّد  التمييز 

التجارية على املستوى الوطين، اإلقليمي والدولي.

أجل  من  االجتماعي  النوع  وقضايا  جهة،  من  التجارية  والقواعد  السياسة  بني  املعقدة  الرتابطات  إن 
حتقيق املساواة بني اجلنسني من جهة أخرى، حتتاج إىل فهم أعمق، وذلك من أجل ضمان التناغم بني 
هدف الوصول إىل نظام جتاري مفتوح وقائم على القواعد ومتعدد األطراف وهدف حتقيق املساواة بني 
اجلنسني كحق أساسي من حقوق اإلنسان. ولذلك البد من وضع سياسات حكومية ملعاجلة اختالالت 
السوق ودعم هدف املساواة بني اجلنسني. ويف بعض احلاالت، يتعنّي على واضعي السياسات إدراك ملا ميكن 
أن يرتتب عن التجارة الدولية وكذلك عن االلتزامات أو املفاوضات التجارية متعددة األطراف من آثار 
يف هذا اجملال)28(. إن حتليل اآلثار احملتملة للسياسة التجارية على املساواة بني اجلنسني أمر مهّم الطالع 
صانعي السياسات على اآلثار املتوقعة يف عالقة بالنوع االجتماعي. فينبغي تزويد املفاوضني التجاريني 
أوال مبفاوضات ومبعلومات عن القطاعات احلساسة اليت ينبغي فيها تعجيل/تأخري/إلغاء حترير التجارة 

بهدف تعزيز و/أو محاية عمالة النساء أو املشاريع/املؤسسات اليت متلكها النساء.
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4. التوصيــات حســب اجملــال / املوضــــوع

للقضاء على الفجوات والتمييز بني اجلنسني بشكل عام، يتعني القيام بعديد اإلصالحات، منها ما يلي: 

قـــاعــدة التوصيــات ذات األولـويــــة
اجلمهوريــــة اللبنانيـــــة

املساواة القائمة على النوع االجتماعي، حقوق االنسان والتنمية

األطراف/املؤسسات املتدخلة املواضيــــــع التوصيــــــات
اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون املرأة، 

وزارة العمل، مراكز البحوث 

يف املدى 
القريب

إجراء حبوث كمية ونوعية حول تقسيم العمل على أساس 
النوع االجتماعي واحلصول إىل املوارد والتحكم فيها )مبا يف 

ذلك إدارة الوقت واختاذ القرار( داخل األسرة وخارجها.

وزارة  العمل،  أرباب  ومنظمات  التجارية  الغرفة  النقابات، 
العمل

تراعي  االجتماعي  للنوع  مستجيبة  عمل  أماكن  توفري 
االحتياجات العملية واالسرتاتيجية للمرأة والرجل.

الوطنية  اهليئة  والتجارة،  االقتصاد  وزارة  اإلحصاء،  مكتب 
لشؤون املرأة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون املرأة  

يف املدى 
املتوسط

املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة  بيانات  قاعدة  إنشاء 
تغطي اجملالي االقتصادي والتجاري

اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون 
الشؤون  وزارة  والزراعة،  والصناعة  التجارة  غرفة  املرأة، 

االجتماعية  

لتهيئة  املختلفة  اإلنتاجية  القطاعات  آليات تنسيق بني  وضع 
بيئة  صديقة حسب النوع االجتماعي )كالزراعة والصناعة 

واخلدمات( ويف  قطاع اإلنتاج غري مدفوع  األجر 

اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون 
املرأة، وزارة العدل، الربملان 

يف املدى
البعيد

رجال- املساواة  حتقيق  حنو  الفجوات  لتقليص  بيئة  تهيئة 
نساء وأخذ إجراءات فعالة لذلك كالكوتا، نسب حمددة لرفع 
يف  واالقتصادي،  السياسي  اجملال  يف  املرأة  مشاركة  مستوى 

القطاع العام واخلاص.

والزراعة  والصناعة  التجارة  العمل، غرفة  أرباب  منظمات 
يف بريوت وجبل لبنان، النقابات، رابطات األعمال...

أخذ اإلجراءات لرفع عضوية ومشاركة املرأة من القاعدة 
إىل أعلى درجة هرم اجملالس اإلدارية. 
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النوع االجتماعي والتجارة
اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون 
والزراعة يف بريوت وجبل  والصناعة  التجارة  املرأة، غرفة 

لبنان، النقابات، رابطات األعمال، وزارة العمل
يف املدى 
القريب

على  للمرأة،  حديثة  جتارية  معلومات  شبكة  تطوير 
املصّدرين  تزويد  إىل  تهدف  والدولي،  احمللي  الصعيدين 
باألسواق  املتعلقة  باملعلومات  األجانب  واملوّردين  اللبنانيني 

واملنتجات والشركات اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية، املنظمات اليت تعنى بتمكني املرأة

 االقتصادي )29(  
إطالق/دعم خدمات دعم للمشروعات/املؤسسات الصغرية 
خالل  من  التنافسية  قدراتهن  لتعزيز  للنساء،  واملتوسطة 

بناء القدرات والتعريف مبصادر التمويل.
اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون 

املرأة، وزارة العدل، الربملان
يف املدى 
املتوسط

الدولية  لبنان  التزامات  إلعمال  الالزمة  األدوات  اعتماد 
10( للقضاء على  ومنها اتفاقية سيداو ) املادة -11 الفقرة 
التفرقة املهنية« و »ضمان تكافؤ الفرص يف سوق العمل«...  

اللبنانية،  املرأة  لشؤون  الوطنية  اهليئة  األعمال،  رابطات 
والصناعة  التجارة  غرفة  املرأة،  لشؤون  الدولة  وزارة 

والزراعة يف بريوت وجبل لبنان

متثيلهن  مستوى  رفع  األعمال،  سيدات  رابطات  تعزيز 
واالتفاقيات  السياسات  إعداد  يف  مشاركتهن  وضمان 

االقتصادية والتجارية 
وزارة العمل، وزارة املالية، وزارة العدل، الربملان

يف املدى
البعيد

وضع آليات وتبين عقوبات صارمة ورادعة لتطبيق األحكام 
املساوية للقوانني بني الرجل/املرأة، األب/األم مثل ختفيض 
لنفس  األجور  يف  اجلنسني  بني  املساواة  أو  الدخل،  ضريبة 

العمل.
وزارة التجارة، وزارة املالية، وزارة العدل، الربملان

املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات يف لبنان
وغري  مباشرة  بصفة  املتعلقة  القوانني  أحكام  مراجعة 
اجلمارك...لتضمني  كقانون  والتجارة  باالقتصاد  مباشرة 
االلتزام بعدم التمييز ضد املرأة وضمان حقوقها انسجامها 

مع االتفاقيات واملعايري الدولية ذات العالقة 


