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 شكر وتقد�ر 

هذا المنشور المستشار علي فقيه، أستاذ مشارك   د� أعَ 
ورئيس مشارك لقسم االقتصاد في الجامعة اللبنانية 
األميركية، استجابة لطلب استشاري تقني من الهيئة  

 الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. 

ستيفاني شابان، موظفة مدخالت فنية السيدة مت  وقد� 
الخبيرة الشؤون االجتماعية؛ والسيدة منار زعيتر  

ستشارية؛ والسيدة ربى عرجا، موظفة الشؤون اإل 
ندى دروزة، رئيسة قسم المساواة السيدة  االجتماعية؛ و 

مهريناز لسيدة  بين الجنسين، تحت التوجيه العام ل 
العدالة بين السكان و  العوضي، مديرة مجموعة 

التنمية الشاملة في لجنة األمم المتحدة و الجنسين  
 .) اإلسكوا ( ة لغربي آسيا االقتصادية واالجتماعي 

تود اإلسكوا أن تعرب عن امتنانها للوكالة األلمانية 
للتعاون الدولي ووزارة الخارجية السويسرية  

نحو مشاركة  "االتحادية على دعمهما المالي لمشروع 
دة في جدول أعمال المرأة والسالم واألمن في  متجدّ 

 . "المنطقة العربية

ويود المؤلف أن يشكر فريق اإلسكوا على تعليقاته  
لسيد  ل   يعرب عن امتنانه الشديد واقتراحاته المفيدة. كما  

مريم طراف  السيدة  وفاء الباب و السيدة  بيار بطرس و 
مة  على مساعدتهم البحثية الممتازة ومساهماتهم القيّ 

طوال عملية البحث. 



iv 



v 

 موجز �نفيذي

تب األخيرة في معظم  االمر يحّل فيلبنان ال يزال 
يتعلق بالمساواة بين  ما  مؤشرات التنمية، ال سيما في

للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين   الجنسين. وفقاً 
الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، احتل لبنان  

  . 2021دولة في عام  156من أصل  132المرتبة 
وكشف تقييم آخر، أجراه البنك الدولي ومكتب وزير 

، أن النساء  2017الدولة السابق لشؤون المرأة في عام 
مرتين، بمن الرجال للبطالة لبنانيات أكثر عرضة ال

والعمل في ظروف غير مواتية، والحصول على أجور  
 وعائد أقل.

يمكن تفسير انخفاض معدل المشاركة االقتصادية بين 
  الناقصةبالقوانين واللوائح  النساء في لبنان جزئياً 

ساء تفسيرها، والتي تسمح بوجود ثغرات والتي يُ 
الية المؤسسات  في عدم فعّ ورها بدراسخة، تتسبب 

التنظيمية الحالية في تعزيز المشاركة االقتصادية 
للمرأة. وعالوة على ذلك، يؤدي السياق األبوي الراسخ  

في هذه التناقضات، وال سيما في المناطق   هاماً  دوراً 
حيث يتوقع من المرأة أن تؤدي واجباتها   ،الريفية

 كون عامالً من أن ت االجتماعية كزوجة وأم بدالً 
 .اً يتقاضى أجر نشطاً  اقتصادياً 

َتِعُد السياسات التي تؤثر على المشاركة االقتصادية  
عدم  يتسم التنفيذ بإنما للمرأة في لبنان بالكثير، 

تهدف العديد من السياسات واالستراتيجيات   تكافؤ.ال
ما   إلى ضمان المساواة بين الجنسين، ولكنها غالباً 

تكون طموحة للغاية بحيث يتعّذر تحقيقها. باإلضافة  

 
1 World Bank (2021, October 17). The World Bank in Lebanon: overview. 

www.worldbank.org/en/country/lebanon/overview . 

  إلى ذلك، يعيق المشاركة االقتصادية للمرأة أيضاً 
تشتت عناصر صنع القرار في المجتمع فيما يتعلق  

المؤسسات  بالسياسات القائمة على الجنس:
التشريعية والتنظيمية، والقطاع الخاص، وجماعات  

 المجتمع المدني. 

وقد تفاقمت أوجه القصور هذه بسبب األزمة المالية 
وتضاعفت بسبب جائحة  ،واالقتصادية في البالد

أغسطس / وانفجار مرفأ بيروت في آب 19-كوفيد
للبنك الدولي، من المرجح أن تحتل   وفقاً  . 2020

دة الطبقات المرتبة األولى في  متعدّ الية األزمة الحال
قائمة األزمات العشر األولى، وربما األزمات العالمية 

الثالث األولى واألخطر. وفقدت الليرة اللبنانية قيمتها  
مقابل دوالر الواليات المتحدة، وارتفعت معدالت 

التضخم ارتفاعًا هائالً، مما أثر بشكل غير متناسب 
المتوسطة. وتشير التقديرات إلى  على الفقراء والطبقة 

أن نصف سكان البالد يعيشون تحت خط الفقر وسط  
 .1ارتفاع معدالت البطالة

كان معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في لبنان  
من بين أدنى المعدالت في المنطقة والعالم، حتى قبل 

خالل الوباء، قام أصحاب العمل بتسريح  و األزمة. 
ء، وانخفضت رواتبهن بشكل كبير. المزيد من النسا

تضاعفت مسؤوليات الرعاية ثالث مرات أثناء رعاية  
منازلهن وأطفالهن وأقاربهن المسنين. على الرغم من 

هذه التحديات، فقد حان الوقت إلعادة تقييم وصول  
المرأة إلى فرص العمل ورسم خريطة طريق شاملة 
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ى  لإلصالحات األساسية الالزمة لتشجيع المرأة عل 
 دخول سوق العمل أو البقاء فيه.

يسعى هذا التقرير إلى تحديد وتحليل الثغرات  
والفجوات والعقبات القانونية في لبنان من خالل  

توثيق السياسات الحالية والتعاميم الحكومية التي  
سواء بشكل    ، المشاركة االقتصادية للمرأة تتناول  

عبر مختلف القطاعات.    ، مباشر أو غير مباشر 
ويستند المزيد من الرؤى حول هذا الموضوع إلى  

مقابالت مع واضعي السياسات العامة والخاصة  
وممثلي المجتمع المدني لسد الثغرات في  

المتعلقة بالمساواة بين  السياسات الخاصة  
يقدم    فصول: قرير إلى خمسة  . ينقسم الت ين الجنس 

الفصل األول لمحة عامة عن األدبيات المتعلقة  
المساواة بين  باللوائح والمشاركة االقتصادية و 

. ويتناول الفصل الثاني المشاركة  ين الجنس 
الفئات  االقتصادية للمرأة، بما في ذلك التركيز على  

مثل الالجئين والمهاجرين  المعرضة للمخاطر  
عاقة. ويتعمق الفصالن الثالث  والنساء ذوات اإل 

والرابع في األطر القانونية والسياساتية والتنظيمية  
مشاركة المرأة في االقتصاد. ويقدم  تعرقل    التي 

الفصل األخير مالحظات ختامية وتوصيات. 
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 الرسائل الرئيسية 

الدستور اللبناني، ليست صريحة من حيث   من بينهاالقوانين القائمة، و •
على ريادة المرأة لألعمال. َتِعُد  المساواة بين الجنسين، مما يؤثر سلباً 

السياسات التي تؤثر على المشاركة االقتصادية للمرأة في لبنان بالكثير، لكن  
 التنفيذ غير متكافئ. 

ال توجد نظرة شاملة إلدماج الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية   •
اء  وتفسيرها. وهذا يعني أن النس  والدينية في صياغة السياسات واألنظمة

دة الجوانب، وال سيما العامالت في القطاع ذوات االحتياجات والهويات المتعدّ 
النظامي والمنزلي، والنساء ذوات اإلعاقة، والالجئات، ال يحصلن على   غير

الحماية الكافية من خالل األطر القانونية القائمة ويواجهن عقبات قانونية  
 إضافية أمام المشاركة االقتصادية. 

التحديات الحالية التي تواجه لبنان، فقد حان الوقت إلعادة  من  على الرغم •
تقييم وصول المرأة إلى فرص العمل ورسم خريطة طريق شاملة لإلصالحات  

 األساسية الالزمة لتشجيع المرأة على دخول سوق العمل أو البقاء فيه. 
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والمشاركة  للوائحمسح لألد�يات المتعّلقة با . 1
 االقتصادية وقضايا المساواة �ين الجنسين 

 ظروف عمل تأمينتهدف سياسات سوق العمل إلى 
من عدم المساواة. وتنظم العالقة بين   والحدّ  مؤاتية

وأرباب العمل عن طريق اإلنصاف والكفاءة؛  العاملين
  ،على العمل بكفاءةالعاملين ز السياسات الفّعالة تحفّ 

. مع  2وأصحاب العمل على تقديم الحوافز المناسبة
  ذلك، يتوقع العديد من األفراد أن يشهدوا انخفاضاً 

قت سياسات بّ ُط  في حالالية سوق العمل فعّ  في
وهي انخفاض معدالت التوظيف (صارمة لسوق العمل 

. تتوافق نتائج العديد من )والمشاركة االقتصادية
الدراسات مع هذا التنبؤ. فعلى سبيل المثال، يشير  
بوتيرو وديانكوف وبورتا إلى أن الدول التي تطبق  

قواعد صارمة لسوق العمل تشهد مستويات أعلى من 
ضافة إلى ذلك، يذكر هيكمان وباجيس . باإل3البطالة

قواعد األمن الوظيفي ستزيد من البطالة عن   أن
للتكلفة العالية   طريق خفض الطلب على العمل، نظراً 

. كما يشيرون إلى  4المرتبطة بتطبيق هذه القواعد
 

2 Kaplan, D. S.,2008. Job creation and labor reform in Latin America. Policy Research Working Paper No. 4708. The 
World Bank. 

3 Botero, J. C., Djankov, S., & Porta, R. L.,2004. The regulation of labor. The Quarterly Journal of Economics, 
119(4), pp. 1339-82 . 

4 Heckman, J. J., & Pagés, C.,2000. The cost of job security regulation: evidence from Latin American labor 
markets. NBER Working Paper No. 7773. National Bureau of Economic Research . 

5 Almeida, R., & Carneiro, P.,2008. Enforcement of labor regulations, labor demand, employment, productivity. 
Journal of Comparative Economics, forthcoming. 

6 Ahsan, A., & Pagés, C.,2009. Are all labor regulations equal? Evidence from Indian manufacturing. Journal of 
Comparative Economics, 37(1), pp. 62-75. 

7 Bosch, M., Goni, E., & Maloney, W.,2007. The determinants of rising informality in Brazil: evidence from gross 
worker flows. Policy Research Working Paper No. 4375. The World Bank . 

8 Estevão, M. M. (2003). Do active labor market policies increase employment? Working Paper No.234/2003 
International Monetary Fund; McKenzie, D.,2017. How effective are active labor market policies in developing 

countries? A critical review of recent evidence. The World Bank Research Observer, 32(2), pp. 127-54; Vooren, M., 
Haelermans, C., & Groot, W.,2019. The effectiveness of active labor market policies: a meta‐analysis. Journal of 

Economic Surveys, 33(1), pp. 125-49 . 

عدم المساواة في أمريكا الالتينية بسبب قواعد   ازدياد
لى الشباب  األمن الوظيفي ويفترضون أنه سيؤثر ع 

ال غير المهرة والنساء. وجد ألميدا وكارنيرو أنه  والعمّ 
قد يرتفع فسياسات سوق العمل المرونة، تفقد عندما 

وبحثت   .5شركة الحجم معدل البطالة وقد يؤثر على  
دراسة أجراها إحسان وباجيس العالقة بين سياسات 

سوق العمل وقابلية التوظيف في القطاع غير  
ر النتائج التي توصلوا إليها إلى أن  . وتشي6النظامي

  وجود حصة العمل في القطاع غير النظامي تزداد عند
دراسة بوش  لحماية التوظيف. وتتماشىسياسات 

 .7مع هذه النتيجة وجوني ومالوني أيضاً 

مع ذلك، وجدت دراسات أخرى أن سياسات سوق 
الة إلى حد ما في زيادة المشاركة  العمل فعّ 

ومع ذلك، عند دراسة نتائج   .8االقتصادية لألفراد
سوق العمل، فإن أحد أكثر المواضيع التي نوقشت 



2 

هو انخفاض معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة 
مقارنة بالرجل. وال تزال البلدان الصناعية والنامية 

د إمكانية توظيف على السواء تعتمد قوانين تقيّ 
قتصادية في مختلف المرأة، وبالتالي األنشطة اال 

ى حجم هذه القضية في حقيقة أن القطاعات. يتجلّ 
ما يتعلق   مليار امرأة يواجهن قيودًا قانونيًة في   2.7

. خالل هذه األوقات الصعبة، 9باختيارهن للعمل
، تسعى االقتصادات في 19- وخاصة جائحة كوفيد

ف مع البيئات الصعبة. جميع أنحاء العالم إلى التكي� 
ستبعاد المرأة من األنشطة االقتصادية إلى وسيؤدي ا 

لكريستالينا    . ووفقاً 10انخفاض التنمية والنمو
 جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، 

ال يمكن ألي اقتصاد أن ينمو إلى أقصى إمكاناته " 
 . 11"دون مشاركة النساء والرجال مشاركة كاملة 

،  2018م م البنك الدولي في تقريره الصادر عاقدّ 
بعنوان المرأة وأنشطة األعمال والقانون، نظام تسجيل 

الدرجة صفر  ، وتشير 100إلى  0درجات يتراوح من 
إلى البلد الذي يفتقد سياسات أو لوائح تحمي المرأة.  

التقرير على سبعة مؤشرات: العثور على   ويركز
وظيفة، وتوفير حوافز للعمل، وحماية المرأة من 

العنف، والوصول إلى المؤسسات، واستخدام 
الممتلكات، وبناء االئتمان، والذهاب إلى المحكمة.  

درجة في جميع   100وفي حين لم يسجل أي بلد 
المؤشرات السبعة، لدى البلدان النامية أدنى متوسط  

رجات في معظم المؤشرات. ويشير التقرير إلى د
التي شملتها   189 ـمن البلدان ال بلداً  59 افتقار

 
9 World Bank.,2018. Women, Business and the Law 2018 . 

10 Fakih, A., & Ghazalian, P. L.,2015. Female employment in MENA’s manufacturing sector: the implications of firm-
related and national factors. Economic Change and Restructuring, 48(1), pp. 37-69. 

11 World Bank, 2018, p. iv. 
12 World Bank. (2021). Women, Business and the Law 2021 . 
13 Bryant, J., Jacobsen, V., & Bell, M.,2004. Labour force participation and GDP in New Zealand. New Zealand 

Treasury Working Paper No.07/04 New Zealand Treasury; Verick, S.,2014. Female labor force participation in 
developing countries. IZA World of Labor, 2014 (87); Ehsan, S.,2015. Female labor force participation, its 

determinants and effect on GDP in Pakistan [Master’s thesis, Eastern Mediterranean University]. Eastern 
Mediterranean University Institutional Repository . 

14 World Bank, 2021 . 

ش  تشريعات أو سياسات تتعلق بالتحر�  إلىالدراسة 
الجنسي في مكان العمل. وعالوة على ذلك، كان مؤشر 

هملة، حيث حصل  من أكثر المؤشرات المُ  العنف واحداً 
عظم هذه البلدان في وتقع م . 0على درجة  بلداً  21

المنطقة العربية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. على 
الرغم من أن غالبية البلدان قيد الدراسة لديها قواعد  

ولوائح تمنع التمييز على أساس الجنس في مكان  
دولة فقط تنص على المساواة في  76العمل، إال أن 

األجور بين الرجال والنساء الذين يشغلون نفس 
إلى  اقتصاداً  37صب. باإلضافة إلى ذلك، يفتقر المن

قوانين تحمي النساء الحوامل من الفصل من العمل. 
ما يتعلق بتوافر  في 0 بلداً   79، سجل وأخيراً 

 الخدمات المالية للمرأة. 

السبب الرئيسي وراء انخفاض دخل النساء العامالت  
،  2021لتقرير عام  ن الجنسين. ووفقاً هو الفجوة بي 

في المائة من الرجال في   15تكسب النساء أقل بنسبة 
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. 

. 12أعلى من ذلك في البلدان الناميةإلى النسبة  تصلو
تشير عدة دراسات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي كما 

لمعدل مشاركة اإلناث في  تبعاً قد يزيد أو ينقص 
. وأكدت سارة إقبال، مديرة برنامج 13القوى العاملة

مشروع المرأة واألعمال والقانون في البنك الدولي، 
ال يوجد سبب إلبعاد النساء  "على هذه الفكرة بقولها: 

. رسالتنا  عملعن وظائف معينة أو منعهن من امتالك 
فوينا  ودوبكي  ر. يشي14"نساءنمو بدون البسيطة: ال 
عالقة سببية ثنائية االتجاه بين   وجودإلى  وتيرتيلت
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النمو االقتصادي لبلد ما ومستوى المساواة بين 
. ولهذا السبب يجب تغيير السياسات  15الجنسين

وتقلل من الحواجز التي   واللوائح لتصبح أكثر شموالً 
د مشاركة المرأة في األنشطة االقتصادية. ويكشف تقيّ 

اإلصالحات  عن أهمية شارا وبالتو ألداشيف و
القانونية في تعزيز حقوق المرأة والفرص االقتصادية، 

عدم المساواة بين الجنسين في سوق  إذ قد تؤدي 
.16العمل إلى تقييد االستخدام االقتصادي للموارد

 
15 Doepke, M., Tertilt, M., & Voena, A.,2012. The economics and politics of women’s rights. Annual Review of 

Econimics, 4(1), pp. 339-72. 
16 Aldashev, G., Chaara, I., & Platteau, J. P.,2012. Using the law to change the custom. Journal of Development 

Economics, 97(2), pp. 182-200 . 
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 المشاركة االقتصادية للمرأة في لبنان  .2

يمكن للمرأة في لبنان أن ترأس مشاريع وتشغل  
 مناصب إدارية في القطاعين الخاص والعام، لكن 

مقارنة بالرجل.   ال يزال تمثيلها في االقتصاد منخفضاً 
للمنتدى االقتصادي العالمي، احتل لبنان المرتبة  وفقاً 
دولة في المؤشر العالمي للفجوة  156من أصل  132

. وقد أغلقت الدولة  120217بين الجنسين في عام 
في المائة من الفجوة بين الجنسين في   4.96

في المائة من   7.48التحصيل العلمي؛ غير أنه تم سد 
فجوة المشاركة االقتصادية والفرص، مما جعل الدولة 

أنه في  علىهذا يدل في المائة. و 139تبلغ المرتبة 
الرجال والنساء في القدرات،   حين يتساوى تقريباً 

النساء فرص أقل لتوظيف مهاراتهن، سواء في   فلدى
 .18أسواق العمل أو من خالل ريادة األعمال

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي وهيئة األمم 
هيئة ( المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

أن النساء اللبنانيات ،  2021لعام   )األمم المتحدة للمرأة 
، ويحصلن على مرتين ب عرضة للبطالة من الرجال أكثر 

.  19أجور ودخل أقل، ويعملن في ظروف غير مواتية 

 

ن الجنسين للمنتدى االقتصادي العالمي الفوارق بين الجنسين في أربعة مؤشرات: المشاركة االقتصادية  يقيس المؤشر العالمي للفجوة بي  17
 . (2021)ي المنتدى االقتصادي العالم . والفرص للمرأة، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي

Global Gender Gap Report 2021 . 

 نفسه.المرجع  18

19 The World Bank and UN-Women, 2021.  رأس المال   من الفرص االقتصادية وتراكم المرأة في لبنان: قدرتها على االختيار ومكانتها
 .Washington D.C.:World Bankالبشري 

20 Central Administration of Statistics of Lebanon, 2020. Labour Force and Household Living Conditions Survey 
(LFHLCS): 2018-2019 Lebanon. Central Administration of Statistics of Lebanon, ILO and European Union . 

21 Collective for Research and Training on Development Action, 2013. Women’s Work in Lebanon: Making the 
Invisible Visible. Women’s Learning Partnership and Oxfam Novib. 

أشار مسح القوى العاملة والظروف المعيشية لألسر 
الذي أجرته إدارة اإلحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة 

 3.29إلى أن   2019و   2018العمل الدولية في عامي  
ي المائة فقط من النساء اللبنانيات يعملن. ولذلك، فإن ف 

احتمال مشاركة المرأة في القوة العاملة أقل بمرتين من  
الرجل، الذي يبلغ معدل مشاركته في القوى العاملة 

 . 20في المائة   70حوالي  

أقل فمشاركة المرأة اللبنانية في ريادة األعمال  أما  
 النساء ألن توظيف  في المائة فقط،   16بكثير، إذ تبلغ 

 ن . كما أنه 21لحسابهن الخاص   هن عمل   أكثر من   مرّجح 
أكبر من الوظائف ذات األجور المنخفضة،   يشغلن جزءاً 

يتركز عملهن في و   . والتي تستند عادة إلى عقود فردية 
القطاع العام أكثر منه في القطاع الخاص. والواقع أن 

في المائة من    33في المائة من النساء، مقابل    63
الرجال، يعملن في صناعة الخدمات، التي تشمل 

األعمال المصرفية، والتعليم، والصحة، والسياحة، 
والتجارة، والعمل االجتماعي. كما يسهل أكثر على 

ور على وظائف في القطاع العام؛ فعلى سبيل المرأة العث 
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في   70يقرب من  إلى ما  النساء    صل نسبة المثال، ت 
 . 22المائة من المعلمين في المدارس الرسمية في لبنان 

تعزى هذه المعدالت المنخفضة من المشاركة 
االقتصادية بين النساء في لبنان إلى غياب سياسات 

قات رعاية عمل مناسبة صديقة لألسرة، مثل استحقا 
الطفل وإجازة األمومة. باإلضافة إلى ذلك، يساهم 

النظام األبوي في لبنان إلى حد كبير في هذه 

يرتبط التناقضات، ألن الدور األساسي للنساء والفتيات 
داخل هذه يها، عل أو يقتصر    مسؤوليات الرعاية ب  دائماً 

األنظمة. وينطبق هذا بصفة خاصة على المناطق 
دي المرأة مهام إنتاجية كجزء من الريفية، حيث تؤ 

واجباتها االجتماعية الطبيعية التي تضطلع بها كزوجة 
يتقاضى  نشطاً   اقتصادياً   من أن تكون عامالً   أو أم بدالً 

 .) 1الشكل (   أجراً 

 الحواجز التي تحول دون المشاركة االقتصادية للمرأة  .1الشكل  

 
 .المؤلف المصدر:

 

 

22 United Nations Development Programme (UNDP), 2020. Gendered Value Chains Study: Barriers and Opportunities . 

قوانين األحوال الشخصية

18لـ ضمن االختصاص القضائي 
من 9طائفة دينية بموجب المادة 

الدستور

يها أبعاد تمييزية متأصلة تغذّ 
األعراف االجتماعية

تنازع االختصاص مع القانون 
الخاص بالعنف األسري293رقم 

زواج األطفاليسمح ب

الوصول إلى اإلئتمان

وصول محدود إلى األصول 
الموروثة

إعاقة الوصول إلى األموال

الحرمان من تعويضات الطالق

األعمال/بيئة ريادة األعمال

عقبات تتعلق بالتمويل

لمرأة في لالنظرة الدونية 
المؤسسات المالية
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يمكن الكشف عن أشكال أخرى من االستغالل والتمييز 
ضد المرأة في القطاع غير النظامي. وتشكل النساء  

في المائة من العاملين غير النظاميين  31حوالي 
. ويشمل العمال غير  23لرجالمن افي المائة  69مقابل 

النظاميين العاملين في القطاعين الزراعي والخدمي  
لمشاريع األسرية. وال يعترف عن العاملين في ا فضالً 

  لديهمإما  الذين، العمالبهؤالء  قانون العمل رسمياً 
 محرومون منها، أنهم حماية اجتماعية محدودة أو 

 .24ذلك اشتراكات الضمان االجتماعي بما في

ويتضمن قانون العمل جوانب تمييزية مختلفة، مثل  
عتبر شاقة أو منع المرأة من العمل في مهن معينة تُ 

تدابير الضمان االجتماعي والحماية، مثل  أما طرة. وخ
 إما غائبةفهي إجازة األبوين ومدفوعات الرعاية، 

أو غير متوافقة مع االتفاقيات واألطر الدولية.  تماماً 
وعالوة على ذلك، ال توجد آليات واضحة لدعم حقوق  

المرأة من حيث األجور والترقية والكفاءة في  
. فعلى  25على حد سواء ص القطاعين العام والخا

سبيل المثال، على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم،  
في المائة من دخل الرجل، مما يدل  71تكسب المرأة 

على وجود فجوة جديرة بالمالحظة في األجور.  
فترض كل من  يوبدراسة عينة من القطاع المصرفي، 

داه وأبوسدرة وداهبورة أن الفجوة في األجور  
في   وغير موجودةفي القطاع الخاص  موجودة أساساً 

. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي سياسات 26القطاع العام
ة التمييزية بين الرجل والمرأة في القطاع العام،  الترقي

 

23 Central Administration of Statistics of Lebanon, 2020 . 

24 Jaoude, H. A., 2015. Labour Market and Employment Policy in Lebanon. European Training Foundation. 
25 UNDP, United Nations Population Fund, & UN-Women. (2018). Gender-related Laws, Policies and Practices in 

Lebanon . 
26 Dah, A., Abosedra, S., & Dahbourah, F., 2010. Gender pay discrimination in Lebanon: assessment of recent data. 

Oxford Journal: An International Journal of Business & Economics, 5(1). 

 النتمائها الديني.  متفاوتة وفقاً  طائفة دينية مختلفة، تمنح المرأة حقوقاً  18لألحوال الشخصية تنطبق على  قانوناً  15في لبنان، هناك  27

28 International Finance Corporation, 2013. Increasing access to finance for women entrepreneurs in Lebanon. Fact 
Sheet. World Bank . 

التي تحابي الرجل، إلى حصول النساء المؤهالت 
 أجور متدنية.  على

  مباشراً   ال ترتبط ارتباطاً   ، تؤثر تشريعات أخرى 
على    كبيراً   تأثيراً   ، بالقطاعات االقتصادية أيضاً 

عتبر  ، تُ فمثالً المشاركة االقتصادية للمرأة وقيادتها.  
ن األحوال الشخصية، التي تحكم الميراث  قواني 

والزواج والطالق وحضانة األطفال، على نطاق  
مصادر أساسية للتمييز ضد المرأة في    ، واسع 
. فهي ال تؤثر على إمكانية المرأة على وراثة  27لبنان 

  أو امتالك األصول والممتلكات فحسب، بل تحدّ 
ا  من مشاركته   ، بالتالي، من حركتها، مما يحدّ   أيضاً 

في سوق العمل وريادة األعمال. بسبب هذه  
أو  / أقل من األصول و   اً المرأة عدد   تمتلك القوانين،  

احتمال  ملكية محدودة لألراضي، مما يعني بدوره  
أن تكون فرصها للوصول إلى المؤسسات المالية،  

والحصول على الموافقات على القروض المصرفية،  
نتيجة لذلك،  .  أقل من الرجل   ، وتنمية الموارد المالية 

قد يعتمدن على أقربائهن الذكور لتوفير الموارد  
المالية أو تعزيز أهليتهن عند التقدم بطلب للحصول  

على قروض مصرفية أو الحصول على تغطية  
يعيق أكثر نطاق مشاركتهن    مما   ، ضمان ال 

لمشروع صادر عن    االقتصادية. في الواقع، وفقاً 
مؤسسة التمويل الدولية، لم تتجاوز نسبة القروض  

لرائدات  البنوك اللبنانية    التي منحتها المصرفية  
 . 201328في المائة في عام    3األعمال  
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العامالت السو��ات والفلسطينيات  .ألف
 الالجئات 

على أساس وضعهن  زاً تواجه الالجئات السوريات تحي� 
هن االجتماعية كالجئات وجنسهن وخلفيت

ية. واالقتصادية، مما يتركهن في أوضاع متردّ 
 ،وتصنفهن السلطات اللبنانية على أنهن نازحات

وتحرمهن من العديد من الحقوق األساسية، بما في  
ذلك الحق في العمل. ونتيجة لذلك، تواجه الالجئات 

السوريات عقبات أكبر من حيث الوصول إلى األسواق  
 ص عمل أقل.والترقية، ولديهن فر

متطلبات تصريح اإلقامة من وصول الالجئات إلى   تحدّ 
سوق العمل النظامي. أصدرت مديرية األمن العام 

للحد من   2014  ديسمبر / تدابير جديدة في كانون األول 
لب من المتقدمين للحصول على دخول السوريين. وُط 

تصاريح إقامة أو تجديدها دفع رسوم سنوية قدرها 
دوالر، وتقديم جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة  200
.  29وتقديم وثيقة كفالة موقعة من مواطن لبناني   ، هوية 
ض التهميش واالفتقار إلى تدابير أمنية مناسبة ويعر� 

سيما في  ، ال لخطر االستغالل أكثر لالجئين، النساء  
 المناطق الريفية. 

أجور أقل، ب يعمل الالجئون السوريون لساعات أطول، و 
 وال يملكون ستبعدون من خطط الحماية االجتماعية،  ويُ 
العمل لضمان حقوق العمل   أصحاب مع    ةنظامي   اً د و عق 

لمها شعيب، مديرة مركز الدراسات   األساسية. ووفقاً 
ن حيث المشاركة م   اللبنانية، الالجئات هن أكثر ضعفاً 

رات نتيجة حواجز اإلقامة والتصوّ   ، االقتصادية 
، غالبية النساء  أن المجتمعية لالجئين، باإلضافة إلى  

 

29 Amnesty International, 2015. Pushed to the Edge: Syrian Refugees Face Increased Restrictions in Lebanon. 

30 Interview, 17 June 2021 . 
31 Najdeh Association, Development Action Without Borders (Naba’a), & Palestinian Human Rights Organization, 

2020. UPR 2020: Palestinian Refugee Rights in Lebanon. United Nations. 

32 Interview, 15 June 2021 . 

يأتين من خلفية ريفية، مما يؤدي إلى   الحقيقة،  في 
 . 30عدم المساواة في األجور 

ن الالجئين رة تمكّ ، أصدر وزير العمل مذكّ 2005في عام  
الحصول على تصاريح عمل لمختلف الفلسطينيين من  

 ألنهم   ، الوظائف التي سبق استبعادهم منها
ال يخضعون لنقابات عمالية حرة. ومع ذلك، منعتهم 

مهنة. في   30رة من االنخراط في أكثر من  المذكّ 
، أصدرت وزارة العمل 2021ديسمبر / األول  كانون 

يقضي بالسماح للفلسطينيين المولودين في   مرسوماً 
من أم لبنانية أو   ، كذلك األفراد غير اللبنانيين و( لبنان  

بالعمل في المهن التي   )المتزوجين من مواطنة لبنانية 
 تديرها النقابات اللبنانية. 

حرم الفلسطينيون من الحق في ممارسة ومع ذلك، يُ 
.  النظيرة المهن الحرة التي تتطلب العضوية في النقابات  

 ، ن في بيروت على سبيل المثال، تشترط نقابة المحامي 
ونقابة المحامين في طرابلس أن يكون المحامي 

سنوات على األقل. وهناك مهن   10لمدة  الممارس لبنانياً 
أخرى، مثل نقابة األطباء اللبنانيين، ونقابة الصيادلة، 

ونقابة المهندسين والمعماريين، تتطلب المعاملة بالمثل 
وفي والقدرة على ممارسة المهنة في الدولة المعنية،  

. وعالوة على ذلك، قد 31هذه الحالة، دولة فلسطين 
يواجه الالجئون الفلسطينيون والسوريون التمييز عند 

لما ذكرته نورا البابا،  حصولهم على االئتمان. ووفقاً 
في لجنة مراقبة المصارف، يمكن مالحظة   وهي مفتشة 

التمييز في الحصول على االئتمان بالنسبة لبعض 
. وبالتالي، قد يكون لدى 32العمرية   الجنسيات والفئات 

الالجئين الفلسطينيين والسوريين فرص أقل لجمع 
 األموال ألعمالهم أو شركاتهم الناشئة.
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من قانون العمل   59لت المادة دّ ، عُ 2010في عام 
من قانون الضمان االجتماعي إللغاء مبدأ   9والمادة 

المعاملة بالمثل ورسوم تصاريح العمل؛ ومع ذلك، لم  
تصدر بعد أي مراسيم فعلية لهذه القوانين، مما يجعل 

بقرارات الوزراء الحاليين  تطبيقها مرهوناً 
والمستقبليين. يدفع عدد كبير من العمال الفلسطينيين 

ي للضمان  رسوم العضوية في الصندوق الوطن
االجتماعي دون الحصول على أي مزايا تتعلق بالصحة 

العائلية أو إجازة األمومة، من تغطية   التعويضات أو
 .33الصندوق أو مساهماته

عن منظمة العمل  يشير تقرير سياساتي صدر مؤخراً 
الالجئين السوريين والفلسطينيين  كونالدولية إلى 

والمعيشة   في لبنان أكثر عرضة لتدهور ظروف العمل
في   60ويذكر التقرير أن  . 19-في ضوء جائحة كوفيد

المائة من الالجئين السوريين الذين شملهم المسح قد  
  31 ما ُسّرحن، بيخالل الجائحة ةدائم بصورة وارحُس 

. مع انخفاض معدل  34ة مؤقت بصورة في المائة منهم 
مشاركة الالجئات في لبنان، أدى الوباء في نهاية  

 يادة أعباء المشاركة االقتصادية.المطاف إلى ز

 العمال المنزليون المهاجرون  .باء

ن  ين المهاجريالعمال المنزليفي المائة من  97.2يعمل 
العديد منهم  تعّرضفي لبنان بشكل غير نظامي. وقد 

إنهاء العقود دون سابق إنذار نتيجة لجائحة   إلى
أو عدم قدرة األسر على   ،أو إغالق األعمال 19-كوفيد

. وعالوة  35دفع رواتبهم أو تغطية نفقات معيشتهم
  المدفوعة ،عمال المنازلبات على ذلك، أصبحت مرتّ 

 
33 ILO, 2012. Financial Assessment of the Cost of Providing Health Care Coverage for Palestinian Refugees in 

Lebanon . 
34 ILO and Fafo., 2020. Evidence for Policy Brief: Impact of COVID-19 on Syrian Refugees and Host Communities in 

Jordan and Lebanon. 
35 ILO, 2016. A Study of Working and Living Conditions of Migrant Domestic Workers in Lebanon: “Intertwined – the 

Workers’ Side”; ILO. (2020a). Impact of COVID-19 on migrant workers in Lebanon and what employers can do 
about it (Brochure) . 

36 ILO. (August 2020b). Rapid diagnostic assessment of employment impacts under COVID-19 in Lebanon. Policy Brief . 

باهظة الثمن بالنسبة  ،بدوالرات الواليات المتحدة
لبنانية بسبب االنخفاض  للعديد من األسر المعيشية ال

أدى   ماالحاد في قيمة العملة اللبنانية مقابل الدوالر. 
 يتعرضنإلى انخفاض أجور عامالت المنازل، الالتي 

 .36للمغادرة القسرية قبل انتهاء عقودهن أيضاً 

تعمل عامالت المنازل المهاجرات في لبنان بموجب 
ية نظام الكفالة، الذي ال يتوافق مع المعايير الدول

عامالت   على إذالل هذا النظام يعمللحقوق اإلنسان. 
بشكل كامل على   الكفيل إذ يتحكّم ،المنازل المهاجرات

للممارسات القائمة،   تغطيتهن القانونية في البالد. وفقاً 
ال يمكن للعاملة مغادرة لبنان أو دخوله دون موافقة  

دة من كفيلها. أثناء إقامتها، تعتمد العاملة  محدّ 
 على الكفيل، الذي عادة   كامالً  جرة اعتماداً المها

لمها  ما يصادر جواز سفرها بشكل غير قانوني. وفقاً 
في لبنان إلى  ونالمنازل المهاجر لامعود ع يشعيب، 

األصلية وسط األزمة االقتصادية والمالية   مبلدانه
بما في ذلك عدم وجود مراكز (الحادة في لبنان  
. في حين أن نظام الكفالة إشكالي  )لحماية حقوقهن

المنازل سمح للعديد من عامالت للغاية، إال أن وجود 
النساء اللبنانيات بالعمل خارج المنزل. ومع رحيل  

إضافية على كاهل  فرض اآلن أعباء هؤالء العمال، تُ 
لالحتفاظ  )على عكس الرجال( النساء العامالت 

بوظائفهن وتحقيق التوازن بين األعمال المنزلية  
 وخدمات رعاية األطفال.

، أصدرت وزارة العمل  2020سبتمبر / في أيلول
د جديد يتضمن بإنشاء عقد نموذجي موّح  مرسوماً 

تدابير حماية حاسمة ضد العمل القسري واالستغالل  
ن هذا العقد الحقوق  مِ التجار باألشخاص. َض وا
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األساسية لعمال المنازل المهاجرين، بما في ذلك يوم  
راحة أسبوعي مضمون، وأجر العمل اإلضافي، وأجر 

المرض، واإلجازة السنوية، والحد األدنى الوطني  
للراتب، وحرية االستقالة مع إشعار لمدة شهر واحد أو 

 قد. وبالرغم من ذلك، حسب الرغبة إذا تم إنهاء العب
سيمثل هذا العقد، إذا تم و 37فما زال تنفيذه معّلقاً 

إنفاذه وعند إنفاذه، خطوة إلى األمام في النهوض  
 بحقوق عمال المنازل.

وال يدرك أصحاب العمل القوانين والسياسات التي  
تحمي عمال المنازل المهاجرين، بما في ذلك القوانين  

الحصول على عائدات مادية    ) أ "( والسياسات التي تحظر  
اإلساءة البدنية    ) ب ( مباشرة أو غير مباشرة من العمال،  

 . 38" اإلعالن عن تكلفة توظيف العامل   ) ج ( للعمال،  

 النساء ذوات اإلعاقة .جيم

بشأن حقوق األشخاص   220أصدر لبنان القانون رقم  
، قبل سنوات من اعتماد 2000المعوقين في عام 

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
تعريفًا   في القانون   ف اإلعاقةعرّ تُ و .  200639في عام  

، مما يؤدي إلى استبعاد اإلعاقات غير الجسدية اً ضيق 
. ويتناول القانون الحقوق االجتماعية الصرفة 

 واالقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة وينص على 
يجب على أرباب العمل في القطاعين العام " يلي:  ما  

توظيف   ، موظفاً   60والخاص الذين لديهم أكثر من 

 
37 Chaar, H., 2020. Protecting domestic workers in Lebanon: How to amend the labour code to better protect 

domestic migrant workers in Lebanon? ILO . 
38 Programme for Protecting the Rights of Women Migrant Domestic Workers (PROWD), 2015. PROWD Fact Sheet 

No. II (1): Code of Conduct for the Syndicate of the Owners of Recruitment Agencies in Lebanon (SORAL) . 
39 In 2022, Lebanon ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol . 
40 Lakkis, S., Nash, G., & El-Sibai, N.,2015. Lebanon: Disability and Access to Information. Article 19. p. 10. 
أن الفتيات ذوات اإلعاقة أكثر عرضة للضغط من أجل   2017عام   " منظمة األمم المتحدة للطفولة في لبنان"و "مفوضية النساء الالجئات "تقييم أجرته وجد  41

 See Women’s Refugee Commission & United Nations Children’s Fund.,2018. Disability Inclusion in Childالزواج المبكر. 
Protection and Gender-based Violence Programs: Guidance on Disability Inclusion for GBV Partners in Lebanon – 

Case Management of Survivors and At-risk Women, Children and Youth with Disabilities. 
42 Interview, 17 June 2021 . 

حصة قدرها ثالثة في المائة من العمال ذوي 
. لم يحرز المسؤولون الحكوميون أي تقدم 40" اإلعاقة 

ُيذكر في إصدار المراسيم التنظيمية والسياسات وبنود 
لوبة في القانون رقم الميزانية والهيئات العامة المط 

أو التي تسعى إليها منظمات حقوق األشخاص    220
 . 41ذوي اإلعاقة وغيرها من منظمات حقوق اإلنسان 

تركزت عوامل أخرى في المقام األول حول الممارسات 
النساء ذوات اإلعاقة عن   تعرقلاالجتماعية التي 

المشاركة الفّعالة في األنشطة االقتصادية. وبحسب  
مشكلة إشراك النساء ذوات ال تعزى  مها شعيب،

 اإلعاقة في االقتصاد إلى غياب القوانين واألنظمة  
مما يقلل من  ،بل إلى العزلة االجتماعية لهذه الفئة

لسوق العمل  هامةقدرتهن على اكتساب مهارات  
فجوة واسعة بين المتقدمين من ذوي  ذلك وينتج عن
يثير دعوة   ما. 42ن ليس لديهم إعاقةمَ ن مِ اإلعاقة و

إلى تحسين اإلدماج االجتماعي للنساء ذوات اإلعاقة،  
رها  واالبتعاد عن تدابير الحماية المفرطة التي توفّ 

 البيئة المحيطة.

المرأة في الزراعة والسياحة  . دال
 ال��فية

   ،بالعمال الزراعيين رسمياً  ال يعترف قانون العمل
ترك هؤالء  وال يستفيدون من الضمان االجتماعي. يُ 

العمال بدون شبكة أمان، وال سيما النساء، اللواتي 
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يجدن صعوبة أكبر في االندماج في هذا القطاع في 
. باإلضافة إلى ذلك، تتطلب ظروف  43المقام األول 

دة  العمل داخل قطاعات الزراعة والطاقة المتجدّ 
والبناء وإدارة سلسلة التوريد، عمالً قاسيًا في  
الحقول، وساعات عمل مبكرة، ونقل البضائع،  

 .) 2لشكل ا(والتنقالت الطويلة، والمواد الثقيلة 

ل على المرأة من حيث التنق�   الظروف سلباً تؤثر هذه  
ع المرأة على القيام شج� والسالمة. لهذه األسباب، ال تُ 

في قدراتها. وفي ضوء   شكك أحياناً يُ بل  بهذه الوظائف  
ذلك، يلزم اتخاذ تدابير للتعويض عن عدم مشاركة 

يتو ع في العمل اليدوي. ويشير غسان ش  المرأة اقتصادياً 
إلى أنه مع التدريب المناسب والوعي   ،من وزارة التعليم 

بتدابير السالمة التي تقلل من مخاطر مثل هذه 
وليس فقط    - الوظائف، سيتم تشجيع جميع العمال  

 . 44على المغامرة في هذه القطاعات   - النساء  

م وزارة وفي محاولة للتعويض عن هذه العوامل، تقدّ 
اطق  الزراعة المساعدة الفنية والمالية للنساء في المن 

للحصول على القروض وغيرها من أشكال   ،الريفية
التمويل في إطار االستراتيجية الوطنية للزراعة في  

كما توفر لهن التدريب على أحدث   . 2025-2020لبنان 
لتسهيل   ،التقنيات واألساليب الزراعية والتسويقية

 مشاركتهن في المعارض الزراعية المحلية والدولية.

وينظر البنك الدولي إلى الحصول على الخدمات المالية 
على أنه تدبير حيوي لمكافحة الفقر وزيادة مشاركة 

المرأة في األنشطة االقتصادية. نتيجة لذلك، بدأ العديد 

 

من قانون العمل  7من الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تعمل على وضع قانون للمزارعين، في حين تعمل وزارة العمل على تعديل المادة  43
 المتعلقة بتطبيق القانون على المزارعين. 

44 Interview, 17 June 2021 . 

45 Interview, 15 June 2021 . 
46 Office of the President of Lebanon. (2018, February 8). Cabinet statement. 

http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=24668 . 
47 UNDP, 2020. Gendered Value Chains Study: Barriers and Opportunities. 

من المنظمات غير الحكومية الوطنية المشاركة في 
في تقديم برامج نشطة لتقديم  ، التنمية الريفية 

دف أكثر من نصفها احتياجات المرأة االئتمانات، يسته
على وجه التحديد. تساعد هذه المبادرات على 

التعويض عن التمييز الضمني الذي تواجهه المرأة عند 
سعيها للحصول على األصول وغيرها من الفرص 

 ،االئتمانية. وأوضحت السيدة البابا والسيدة سري الدين 
نح أساس م يجب أن يكون    في حين أنه   ) كفاالت( من  

لكن ال يزال قدرة المقترض على سدادها،   هو القروض  
ر ليس . غير أن هذا التصوّ 45ر بدونية المرأة تصوّ   هناك 

معّدل تخّلف را في الواقع، وتبين البحوث أن  متجذّ 
 النساء عن سداد القروض أقل.

ق األعراف االجتماعية العديد من خطط اإلصالح. ي تع 
مساعدة  فعلى سبيل المثال، يتلقى المزارعون 

زراعية عينية من المديرية العامة للزراعة، التي تقوم 
بإنشاء برنامج لدعم المزارعين لضمان حصولهم على 

الموارد الزراعية مثل األسمدة واألدوية والشتالت. 
 15-10ومن المتوقع أن تشكل النساء ما ال يقل عن  

. ولألسف، ال يمكن قول 46في المائة من المستفيدين
عن وصول المرأة إلى الموارد الفنية، الشيء نفسه  

مثل اآلالت الثقيلة، للمساهمة في حصة أكبر من 
الناتج الزراعي. فمثالً، أي معدات تدخل إلى األراضي 
 الزراعية، مثل الحصادات اآللية أو الجرارات، يديرها 

أن   ومن غير الُمستغرب في المقام األول.   ، ال ذكور عمّ 
 ر القائل بأن النساء التصوّ ذلك هو    يكون السبب في 

ال يملكن المهارات الالزمة لتشغيل المعدات أو أن 
 . 47اآلالت الجديدة غير الشائعة يصعب تشغيلها
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من حيث تسويق المنتجات  ال يزال هذا االتجاه قائماً 
الزراعية على مستويات التجارة أو على نطاق واسع، 

ظم المنتجات  باع معأدوار المرأة. تُ  غيبحيث تكاد ت
عن طريق وسيط أو تاجر، ويبيع بعض المزارعين 

الذكور منتجاتهم بصورة غير نظامية من خالل جهات  
المهمة ، تعتبر هذه االتصال الخاصة بهم. اجتماعياً 

على مسح أجراه برنامج األمم   . ورداً "وظيفة الرجل"
المتحدة اإلنمائي، اتفق معظم المزارعين على أن  

وأنهن أقل   ،لدى النساء أضعفضية تفاوالمهارات ال
قدرة على إضافة جهودهن المبذولة في العمل في  

المسألة بالثقافة   سعر البيع النهائي. وبالتالي، تتعلق
 .48والعقلية والممارسة العرفية

بدأت وزارة السياحة استراتيجية السياحة الريفية 
لخلق المزيد من فرص العمل في أماكن  2014عام  في 

ور اإلقامة الريفية، وصناعة األغذية والمشروبات، ودُ 
عن تسليط الضوء   الضيافة، والمواقع السياحية، فضًال 

على عمل الحرفيين ومنتجي األغذية المحليين. وترّوج 
المواد المحلية التي تصنعها المرأة الريفية   الوزارة أيضاً 

ل في الوظائف المنتجة وصناعة لتشجيعها على العم
عن دعم التنمية الريفية وحماية  السياحة، فضًال 

. باإلضافة إلى ذلك، تتعاون وزارة الشؤون 49البيئة 
االجتماعية مع منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم 

لوضع خطة استراتيجية   ، )اليونيسف ( المتحدة للطفولة  
عمل رف اليدوية وتوفير فرص اللتعزيز قطاع الِح 

لمجموعة متنوعة من المواطنين، وهم النساء والشباب 
االحتياجات الخاصة   و العاطلون عن العمل وذو 

 والسجناء والمتسربون من المدارس.

 

 المرجع نفسه. 48
49 Lebanon, 2020. Sixth periodic report submitted by Lebanon under article 18 of the Convention, due in 2019: 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. CEDAW/C/LBN/6 . 

50 UNDP, 2020 . 

51 Interview with Dima Sader, Economic and Social Fund for Development, 29 June 2021. 

52 UNDP, 2020 . 

لتقديم الخدمات   يمكن للتعاونيات أن توفر بديالً 
وتوفير التماسك االجتماعي للمجتمعات اللبنانية، 

مال وخاصة في المناطق الريفية في محافظات الش
والجنوب والبقاع. الميزة الرئيسية للتعاونيات هي 

أن تلغي تأثير الوسطاء والتجار كعوائق أمام بإمكانيتها  
لتعاونيات أن تشكّل ا اإلنتاجية الزراعية للمرأة. يمكن  

نقطة   ) ربما تكون موجودة أصالُ ( التي تقودها النساء 
انطالق إلدماج المرأة في هذا القطاع. ويمكن 

ت أن تتيح للمرأة فرصة إنتاج منتجاتها للتعاونيا 
 . 50وبيعها، وتحديد أسعارها، والعمل في أراضيها 

 حققت حركة التعاونيات النسائية في لبنان تقدماً 
خالل السنوات القليلة الماضية. ويتيح قطاعا   كبيراً 

تجهيز األغذية واألغذية الزراعية إمكانية جعل عدد  
أكبر من النساء في المناطق الريفية عوامل اقتصادية 

. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي تركيز 51فعالة 
الجهود إلى تحسين أدوار المرأة واستمرارها في 

اليدوية وصناعة   رف القطاعات التقليدية، مثل الِح 
 األغذية والمشروبات.

وفي ضوء األزمة المالية واالقتصادية الراهنة، يتطلب  
من خالل   ،النمو تنويع القطاعات اإلنتاجية والخدمية

دة في الزراعة والصناعة، والسياحة  مبادرات محدّ 
ات  الدينية والطبية، والخدمات المالية، واقتصاد

. تقدم وزارة الشؤون االجتماعية، بالتعاون  52المعرفة
مع المنظمات المحلية والدولية، دورات دراسية 

للتثقيف القانوني واإللكتروني، والتمكين االقتصادي، 
والمواضيع التعليمية للمرأة في المناطق الريفية.
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 المرأة في الزراعة . 2الشكل  

 
 .المؤلف المصدر:

للـواتي ُيترك العاملون في هذا القطاع بدون شبكة أمان، وخاصة النساء ا
.يواجهن صعوبة أكبر في االندماج في هذا القطاع في المقام األول شبكات األمان االجتماعي

عمـل تتطلب ظروف العمـل فـي الزراعـة عمـًال ميـدانيًا قاسـيًا وسـاعات
.مبكّرة والتعامل مع مواد ثقيلة الوزن ظروف العمل

ن تهــدف الجهــود إلــى تمكــين المــرأة اللبنانيــة فــي المنــاطق الريفيــة مــ
الحصـــول علـــى قـــروض، وتـــدريب علـــى أحـــدث التقنيـــات الزراعيـــة 

.التزاحمومع ذلك، فإن القدرة االستيعابية محدودة بسبب. والتسويقية

الجھود المبذولة
نية االستراتيجية الزراعية الوط(

؛ مشروع الرواد 2020-2025
)2030؛ أجندة 2019الريفيين 

لذكور يتم إدارة أي معدات ُتدخل إلى األراضي الزراعية من ِقبل العمال ا
ــام األول ــى المســتويا. فــي المق ــد تســويق المنتجــات الزراعيــة عل ت عن

رغم التجارية أو على نطاق واسع، تكاد تكون أدوار اإلناث غائبـة علـى الـ
.من الجهد الذي تضعه

التمييز بين الجنسين 
واألعراف االجتماعية
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المرأة في العلوم والتكنولوجيا  .هاء
 والهندسة وال��اضيات 

تتحدى القيادات النسائية في العلوم والتكنولوجيا  
  التي تحصروالهندسة والرياضيات الصور النمطية 

والهندسة.   مثل الروبوتات ،الرجالب نشطةبعض األ
والتكنولوجيا والهندسة  تهدف مبادرات العلوم

والرياضيات في لبنان إلى سد الفجوة في التوظيف  
، وهي Berytechبين الجنسين. وبالمثل، أطلقت شركة 

تساعد الشركات   2002شركة لبنانية تأسست في عام  
  ورواد األعمال على النجاح، خطاً  ،الناشئة على النمو

للنساء في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
إلى   Berytechوالرياضيات. ضمن هذا المسار، تهدف 

تحفيز النساء على إطالق مشاريعهن ونموها والنجاح 
من خالل إنشاء برامج ومسابقات ومسارات  ،فيها

حتذى بها؛ وتعزيز مخصصة. وتحديد نماذج ناجحة يُ 
 . 53مالالسياسات التي تدعم رائدات األع 

مبادرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة    عد� تُ 
والرياضيات ضرورية في وقت يواجه فيه سوق  

العمل اللبناني انخفاضاً كبيرًا في خلق فرص العمل،  
إلى جانب عدم فعالية التعليم في تعزيز مستويات  

التوظيف في البالد. سيتطلب النجاح في هذا  
الصدد من الحكومات أن تعمل في شراكة مع  

ت غير الحكومية والقطاع الخاص. ويشير  المنظما 
غسان شعيتو إلى وجود قصور في بعض المهارات  

الفنية المتعلقة بالوظائف، والتي تعمل وزارة التعليم  
من أجل إعدادهم بشكل    ، على تعزيزها بين الشباب 

. لمعالجة تضارب المهارات،  54أفضل لسوق العمل 
تتواصل الحكومة مع الشركات الخاصة لتحديد  

  وستمّهد المهارات المطلوبة ألداء وظائف معينة.  
إزالة بعض العقبات التي تواجهها المرأة في سوق  

العمل الطريق أمام رائدات األعمال واألفكار  
الجديدة. 

  

 
53 Berytech. (2021, February 9). International Day of Women and Girls in Science. https://berytech.org/international-

day-of-women-and-girls-in-science/. 

54 Interview, 17 June 2021 . 
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تحليل خرائط القوانين واللوائح التي تحكم  . 3
 اركة االقتصادية للمرأةالمش

من أجل الحصول على فهم شامل لتأثير منظور 
المساواة بين الجنسين لإلطار التشريعي، يدرس هذا 

القسم العديد من جوانب القوانين واللوائح التي 
 تحكم المشاركة االقتصادية للمرأة داخل لبنان، 

ن األحوال الشخصية، بما في ذلك الدستور، وقواني
وقانون العمل، والقانون التجاري، وقانون الضمان 

 تجريم  االجتماعي، وقانون الضرائب، وقانون 
مكافحة  معاقبة   ش الجنسي األخير، وقانونالتحر� 

االتجار باألشخاص. ويسلط الضوء على كيفية كون 
 .في السرالتشريعات تمييزية صراحة و

 الدستور .ألف

ن الدستور اللبناني أن كل اللبنانیین  م 7تؤكد المادة 
مساواة  القانون وهم یتمتعون بالسواسية أمام 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة ویتحملون الفرائض  
والواجبات العامة دونما فرق بینهم. ومن المهم  

الدستور بشأن المساواة بين عدم صراحة مالحظة 
كلمة   ستخدممن ذلك، ي الرجل والمرأة؛ بدالً 

فقط. وهو يكفل عدم وجود قيود   )المواطنين(
ة  قانونية تحد من مشاركة المرأة في األنشطة المدر

 
55 ESCWA, UNDP, UNFPA and UN-Women,2018. Lebanon: Gender Justice and the Law – Assessment of Laws 

Affecting Gender Equality and Protection against Gender-based Violence . 

  ) المسيحية فقط للطوائف غير(من الدستور، تعالج المحاكم الدينية قضايا األحوال الشخصية مثل الزواج والميراث  9إلى المادة  استناداً  56
 في لبنان.  المعترف بها رسمياً  18 ـوحضانة األطفال في إطار الطوائف الدينية ال

للدخل. وعلى الرغم من المساواة المنصوص عليها في  
لألهلین "من الدستور على أن  9، تنص المادة 7المادة 

  الشخصیة  على اختالف مللهم احترام نظام األحوال
. وهذا يفتح الباب أمام التمييز ضد  "والمصالح الدینیة

عن النساء من مختلف   النساء والفتيات، فضالً 
تعتبر هذه المادة إحدى العقبات  الطوائف الدينية. و

الرئيسية أمام اإلصالح القانوني، ال سيما فيما يتعلق  
 .55بوضع المرأة ودورها في المجتمع

 قوانين األحوال الشخصية  .باء

يتجلى الضعف المؤسسي للدولة في المجاالت 
 المتعلقة بالشؤون المدنية واألحوال الشخصية، 

مدنية للمرأة،  ما يتعلق بالحقوق ال وال سيما في
والقضايا األسرية، والعالقات بين الجنسين. في لبنان، 

  18نطبق على ي ،لألحوال الشخصية قانوناً  15هناك 
  متفاوتة وفقاً  طائفة دينية مختلفة، تمنح المرأة حقوقاً 

النتمائها الديني. وتفصل سلطة الطوائف الدينية 
  وتحدّ . 56الدستور والدولة عن صالحياتها التنظيمية

قضايا مثل الطاعة والطالق والميراث بشدة من 
 االستقالل المالي للمرأة وتمكينها االقتصادي.
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، أقر لبنان قانون حماية النساء  2014أبريل / في نيسان
القانون رقم  (وسائر أفراد األسرة من العنف األسري 

، الذي ينص على أنه في حالة وجود تعارض بين  ) 293
انون األحوال الشخصية، فإن  مضمون هذا القانون وق

. يتيح هذا النص حلقة مفرغة  57األخير له األسبقية 
ُيترك فيها الحكم النهائي وإنفاذ القانون في أيدي 

قضاة المحاكم الدينية الذين يتمتعون بسلطة تقديرية 
 واسعة فيما يتعلق بتفسيره وما يشكل عنفًا أسريًا.

لتعزيز   د وعادلووجهت الدعوة إلى زواج مدني موّح 
حقوق المرأة وحمايتها في الزواج وتوفير معايير 

ع وزير الداخلية ، وقّ 2013أفضل للمساواة. في عام 
در  ص قرارعلى  أول عقد زواج مدني في لبنان، بناءً 

تحت االنتداب الفرنسي. وعلى الرغم  1936في عام 
من تسجيل عدد قليل من عقود الزواج في ظروف  

فض تسجيل الزيجات المدنية استثنائية، إال أنه تم ر
بإحالة عقود  2015بعد قرار الوزير في عام   الحقاً 

الزواج المدني إلى المحاكم المدنية للنظر في  
 قانونيتها. 

 لطاعة ا 

في مشاركة  هاماً  تؤدي األحكام المتعلقة بالطاعة دوراً 
المرأة في االقتصاد. تتضمن قوانين األحوال  

الشخصية للمسلمين متطلبات للزوجات لطاعة 
طاعة  الحصول على الحق في أزواجهن. للزوج 

زوجته، وعليها أن تقيم معه في مسكن واحد وترافقه  
أينما يشاء. وإذا انتهكت الزوجة الحق في الخضوع  

تخسر  بالنشوز للطاعة، فبإمكانه أن يرفع دعوى
هذه  . وتحدّ 58نفقة الالزوجة بموجبها الحق في 

 
57 Institute for Women’s Studies in the Arab World, 2016. Gender Profile: Lebanon. 

http://iwsawassets.lau.edu.lb/cgp/lebanon.pdf. 
58 ESCWA, UNDP, UNFPA and UN-Women, 2018 . 

 المرجع نفسه. 59
60 Human Rights Watch, 2015 . 

األحكام بشدة من استقاللية المرأة وقدرتها على اتخاذ 
 خياراتها وقراراتها المتعلقة بالعمل وريادة األعمال.

"الطالق  

 تمنح المجتمعات السنية والشيعية األزواج حقاً 
بالنسبة نفسه في الطالق، وليس هو الحال   مطلقاً 

زوجات. بشكل عام، يمكن للمرأة السنية طلب لل
دة، في حين ال يمكن الطالق لعدد من األسباب المحدّ 

للمرأة الشيعية الحصول على الطالق دون موافقة 
زوجها لفترة طويلة من الزمن.   غاب أو إذا    ، زوجها 
للطائفة الدرزية، فللزوج الحق المطلق في   ووفقاً 

ى الرغم من السبب، عل  إنهاء الزواج دون توضيح 
بذلك من خالل المحاكم. أما بالنسبة  ه قيام وجوب  

بين بعض الطوائف   للمسيحيين، فمن الصعب جداً 
على أي من الزوجين إنهاء الزواج، حتى بالتراضي، 

شديدة يمكن فيها   دة بدقة وهناك حاالت محدّ 
 . 59خالل اإلبطال لألزواج إنهاء زواجهم من

ترك النساء المطّلقات بموارد مالية  في بعض األحيان، تُ 
شروط التعويض ضيقة، إن وجدت أصالً. في  وضئيلة. 

معظم الحاالت، بالنسبة لكل مجتمع، عادة ما يكون 
المبلغ الممنوح غير كاف للنساء إلعالة أنفسهن حتى  

 .60يتمكّن من الحصول على االستقالل المالي

"الميراث  

وال الشخصية  يحق للمرأة، بموجب معظم قوانين األح
اللبنانية االحتفاظ بأي أصول مملوكة قبل الزواج، 

 واستخدام األصول أثناء الزواج. ،والملكية الحصرية
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 1959القانون المدني لعام    يلزم أما بالنسبة للميراث،  
باع متطلبات جميع المواطنين غير المسلمين اتّ 

الميراث بالتساوي للرجال والنساء. وبالنسبة 
نة فنصيب الرجل من الميراث هو للمسلمين الس 

المرأة تمّتع  . وعلى الرغم من  61ضعفي نصيب المرأة
بإمكانية قانونية للوصول إلى األراضي الموروثة في 

ما تتنازل عن   بعض الطوائف الدينية، فإنها كثيراً 
 إذ تملي نصيبها ألقاربها الذكور، وال سيما اإلخوة،  

األعراف االجتماعية أن تكون األرض في حوزة 
هذه األبعاد التمييزية في المجتمع   تحدّ الرجال. وقد  

حصول المرأة على االئتمان، من والمحاكم الدينية  
لمحدودية وصولها إلى األصول الموروثة، مما   نظراً 

ت أكبر أمام الدخول في بيئة األعمال أو يخلق عقبا 
على سؤال حول ما إذا كانت   ريادة األعمال. ورداً 
للحصول على االئتمان بسبب   النساء أقل احتماالً 

محدودية وصولهن إلى األصول، أجابت نورا البابا، 

 
61 Zaatari, Z., 2005. Women’s Rights in the Middle East and North Africa – Lebanon. Freedom House. 
62 Interview, 15 June 2021 . 

مصرف  – في لجنة الرقابة على المصارف    مفتشة 
تنص (  لبنان، بأن هذا التمييز ضمني وليس صريحاً 

الرئيسي إلصدار القروض   الشرط . و 62)عليه القوانين 
 أساس   قدرة المقترضين على السداد وليس على هو  

نظر إلى النساء على أنهن أقل جنسهم؛ ومع ذلك، يُ 
 موثوقية.

 قانون العمل  .جيم

م قطاع التشغيل في لبنان هو قانون أهم قانون ينظ� 
فهو يحمي ويضمن حقوق العمال   . 1946عام العمل ل 

القانون ال يشمل بغض النظر عن الجنس. ومع ذلك، 
شريحة كبيرة من العمال غير النظاميين، مثل العمال  

المنزليين والنساء والرجال العاملين في القطاع 
. ) 3الشكل (الزراعي 
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 1946قانون العمل لسنة  .3الشكل  

 
 .المؤلف المصدر:

 

"التد��ب أ�ناء العمل  

، يشترط قانون العمل على رب 19و  18للمادتين    وفقاً 
و المهنة أ الفن    ًا، وتمام  ب تدريجياً المتدرّ م  العمل ان يعلّ 

خدم ألجلها. يجب أن الحرفة الخاصة التي استُ و  أ 

د بعد فترة التجربة لمدة دفع للمتدرب أجر محدّ يُ 
شهرين. وهذا عنصر أساسي، بالنظر إلى العالقة 

الراسخة والهامة بين التدريب المتصل بالعمل وإنتاجية 
في المائة   8.20العمل. وجدت بيانات البنك الدولي أن  

مت تدريبًا رسميًا في فقط من الشركات في لبنان قدّ 

ت
المواد والتعديال

العاملصاحب العمل بتدريب 19و18ُتلزم المادتان . 1
.بانتظام على المهنة التي كُّلف بها

.  2000مايو /في أيار26أجري تعديل على المادة . 2
العامالتوهو يحظر على أرباب العمل التمييز بين 

.عاملينوال

.على المرأة العمل في مهن معينة27تحظر المادة . 3

ان في ما يتعلق باإلجازة مدفوعة األجر، تنص المادت. 4
، على أنه ُيسمح 2000مايو /، المعّدلتان في أيار29و28

تم إجراء . أسابيع7للمرأة بإجازة أمومة كاملة األجر لمدة 
القطاعين العامالت فيتمنح 2014تعديالت في عام 

العام والخاص الحق في االستفادة من إجازة أمومة 
.أسابيع10مدفوعة األجر لمدة 

ليرة 675,000على أال يقل األجر عن 44نصت المادة . 5
.7426/2012لبنانية كما هو محّدد بالمرسوم رقم 

نشئ نظام العمل. 6 بدوام في ما يتعلق بساعات العمل، ا�
.جزئي لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

الصادر في 46من القانون رقم 24رفعت المادة . 7
الحد األدنى لألجور وزادت تكاليف 2017أغسطس /آب

.للعمالالمعيشة 

من قانون العقوبات، الصادر 205يجرم القانون رقم . 8
ش الجنسي2020ديسمبر /في كانون األول .  ، التحر�

أو إذا حدثعاملةتتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية 
ش في مكان عام .التحر�

الثغرات المقابلة

لم يتخذ أي إجراء لفرض هذه المواد في الممارسة . 1
.العملية

.  لم يذكر أي إجراء عقابي على انتهاك هذه القاعدة. 2
عند كما أن القانون ال يعالج التمييز الذي يتم مواجهته

.التقدم لوظائف معينة

كرة يثير هذا عالمة استفهام حول فاعلية تطبيق ف. 3
.مناهضة التمييز في قانون العمل اللبناني

ي تتمثل إحدى الفجوات في إغفال إجازة األبوة الت. 4
لم ُتبذل حتى اآلن جهود جادة لزيادتها من يوم واحد

.إلى عشرة أيام

ة لم يتم تحديده على أساس ُنُهج علمية، ومراعا. 5
.معايير العمل الدولية

.لبنان غير مستعد بعد لسياسات عمل مرنة. 6

.ال يشمل هذا القانون العاملين في القطاع الخاص. 7

، بدالً من ذلك. الحظ البعض النقص في القانون. 8
ي ينبغي أن يكون أوسع نطاقًا لمراعاة التدابير الت

.اقترحتها منظمة العمل الدولية
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هذه تنفيذ سياسات هامة لرفع    جب . وي 201963عام 
النسبة المقلقة. قد تساعد ورشات العمل والدراسات 

ز على أثر التدريب على إنتاجية الشركات في التي تركّ 
معالجة هذه المسألة. فعلى سبيل المثال، توفر مبادرة 
معهد باسل فليحان المالي، بالتعاون مع وزارة المالية، 
فرص التدريب المستمر للنساء، ال سيما في المناصب 

رات االقتصادية والمالية، لدعم مساراتهن المهنية واإلدا 
 . 64وزيادة مشاركتهن في األدوار الرائدة 

أصحاب العمل تدريب   يفرض علىأن القانون  مع
، إال أنه ال توجد إجراءات متخذة في الممارسة  العمال

، ومن الهام تسليط الضوء العملية إلنفاذ هذه المواد
ارة التعليم، تبدو  لممثل وز . ووفقاً على هذه النقطة

في   مشاركة المرأة في فرص التدريب أكثر وضوحاً 
 المتعلقةاألنثوي   الطابع الجنسيالتي تحمل المجاالت 

بالجمال ومستحضرات التجميل والضيافة والتمريض  
واللغات، مقارنة بالمجاالت المتعلقة باإلصالح  

. 65والصيانة والصيانة الكهربائية واألعمال الصناعية
على  يحظر قانون العمل أن إلى  عزى ذلك جزئياً وقد يُ 

المرأة العمل في مهن معينة تعتبر شاقة أو خطرة، أو 
قيود ثقافية وقوالب نمطية  قد يكون ذلك نتيجة ل

 قدرات المرأة واهتماماتها. حولمتفشية 

"التمييز القائم على الجنس  

،  2000من قانون العمل في عام    26دلت المادة  عُ 
على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس  وحظرت 

مقدار وبين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل،  
التأهيل و الترفيع،  و الترقية، و التوظيف، و   األجر، 

 

انظر قاعدة بيانات البنك الدولي،   63
https://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.TRNG.ZS?end=2019&locations=LB&start=2009&view=chart . 

64 Lebanon, 2020 . 

65 Interview, 17 June 2021 . 

 المرجع نفسه. 66

 المرجع نفسه. 67

على   ويسلط القانون الضوء أيضاً  ، المهني والملبس 
األجر المتساوي عن العمل المتساوي دون تمييز من 

 أي نوع. وعلى الرغم من هذه الخطوة التقدمية، 
ال توجد إجراءات عقابية على االنتهاكات. تشير مها 

شعيب إلى أن النساء يواجهن التمييز أثناء عملية 
سألن عن حالتهن االجتماعية للوظيفة عندما يُ م  التقدّ 

إليمان الداعوق،   . ووفقاً 66وما إذا كان لديهن أطفال
مديرة المعهد الفني للضيافة، هناك طلب كبير على 
النساء في المكاتب األمامية ومهن التسويق. ومع 

ما يتم قبول النساء اللواتي يرتدين  ذلك، نادراً 
من  . بدالً 67ماميةالحجاب في وظائف المكاتب األ 

تب اذلك، يطلب أصحاب العمل خدماتهن في مك 
في المطبخ،   عامالت ك أو    ) الخلفية (   الدعم اإلداري 

صل مباشر مع العمالء. وتثير هذه واحيث ال ت
الممارسة تساؤالت بشأن قدرة قانون العمل على 

 التصدي للتمييز القائم على الجنس.

ذلك، في  القانون بالفعل حقوق العمال. مع  يحمي  
حالة حدوث انتهاك، يتحمل العمال مسؤولية اإلبالغ  

  العامل ورفع دعوى ضد صاحب العمل. بعد أن يعالج  
االنتهاك، يمكن لوزارة العمل استخدام القانون  

لدينيس دحروج،    لحماية حقوق العمال. ووفقاً 
رئيسة قسم الشؤون الدولية في وزارة العمل، إذا تم  

وجيه أو بسبب    فصل امرأة عاملة دون سبب 
تمييزي، فيمكنها تقديم شكوى بشأن حالة الفصل  

التعسفي. ولكن في الممارسة العملية، تخشى المرأة  
الفصل من العمل والبطالة. وبالتالي، عندما يواجهن  

غير عادلة في مكان العمل، يفضلن التزام    ظروفاً 
. ثمة ثغرة أخرى في قانون  ن الصمت لحماية وظائفه 
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العمل تتمثل في صالبته في االستجابة لالتجاهات  
.  68الجديدة التي تحدث في البيئة الدينامية الحالية 

شروط ومواصفات العمل  ال تعتبر  على سبيل المثال،  
بموجب القانون. على الرغم من    مستحقة من المنزل  

العمال في مؤسسة دون أن يكون لهم    مساهمة 
وقد    ، مناسبة   علي، إال أنهم ال يتقاضون أجوراً وجود ف 

ال يتم النظر في ساعاتهم اإلضافية. لذلك يجب  
وضع لوائح للنظر في االتجاهات المستقبلية  

 ف ذات الصلة. وأساليب التكي� 

"إجازة األمومة واألبوة  

العاملين  لمنح  2014تم تعديل قانون العمل في عام 
مومة مدفوعة  القطاعين العام والخاص إجازة أ في

. غير أن اتفاقية  69أسابيع 10األجر بالكامل لمدة 
   2000منظمة العمل الدولية لحماية األمومة لعام 

 . أسبوعاً  14توصي بإجازة أمومة مدتها  ) 183رقم ( 

جازة سنوية  بإ عامللكل يسمح ، 39 بموجب المادة
خمسة عشر يوما بأجر كامل بشرط ان يكون  مدتها 

وعالوة  في المؤسسة منذ سنةعلى األقل. مستخدماً 
الحق في إجازة مرضية  ب 40على ذلك، تطالب المادة 

. ولضمان ما المصابين بمرض للعمالمدفوعة األجر 
عدم إعطاء النساء   52هذه الحقوق، تكفل المادة 

في إجازة مرضية أو النساء في   العامالتالحوامل أو  
غم من هذه بالفصل. وعلى الر  إجازة أمومة إنذاراً 

 الضمانات القانونية، ال يطبق القانون بشكل كاف، 
من  غسان شعيتوال سيما في القطاع الخاص. يشير 

أكثر من  وزارة التعليم إلى أن القطاع العام مرغوباً 
القطاع الخاص للعامالت، وخاصة مهنة التدريس، ألنها 
توفر إجازة أمومة أطول وغيرها من سياسات التوازن  

 

68  Interview, 23 June 2021 . 

69 Lebanon, 2020 . 

70 Interview, 17 June 2021 . 

71 Lebanon, 2020 . 

. وقد بذل المجتمع المدني 70بين العمل والحياة
جادة   والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جهوداً 

 أيام. 10إلى   1لزيادة إجازة األبوة من 

ت مديرية األمن العام دار حضانة  ، أنشأ2018في عام 
لألطفال، ألطفال العسكريين وإخوتهم والمدنيين  

العاملين بموجب عقد. وكانت هذه المبادرة األولى من  
بإنشاء غرف  نوعها في لبنان. وتقوم المديرية حالياً 

للرضاعة الطبيعية. وباإلضافة إلى ذلك، توجد اآلن  
بلد في مراكز  انة في جميع أنحاء الضمراكز رسمية للح

خدمات التنمية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية.  
في كل عام، تتعاقد الوزارة مع منظمات مجتمعية 

مركز حضانة لألطفال الذين   28إلدارة ما يقرب من 
سنوات، تخدم حوالي   4و 1تتراوح أعمارهم بين 

ور الحضانة  دُ  2019. يعفي قانون موازنة طفالً  950,1
. وينبغي أن تكون خدمات رعاية  71من دفع الضرائب 

الطفل متاحة وفي متناول كل أسرة في القطاعين 
الخاص والعام على السواء. وفي حين تتخذ مثل هذه  

المبادرات المتعلقة بسياسات العمل المراعية لألسرة  
في القطاع العام، فإنه ال يجري عمل الكثير بشأن هذه  

 المسألة في القطاع الخاص.

"لألجور الحد األدنى  

من قانون العمل على أال يقل األجر عن  44تنص المادة 
الحد األدنى لتلبية االحتياجات الضرورية للعامل 

الحد األدنى   7426/2012د المرسوم رقم . حدّ تهوأسر
، وهو ما يعادل  ليرة لبنانية شهرياً  000675,بـ لألجور 
قبل انخفاض قيمة العملة اللبنانية.  دوالراً  450حوالي 

صل الحد األدنى لألجور  وفي وقت إعداد هذا التقرير، 
 . دوالراً  27حوالي إلى الشهرية 
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  21الصادر في  46من القانون رقم  24رفعت المادة 
الحد األدنى لألجور ومنحت   2017أغسطس / آب

زيادة غالء المعيشة للموظفين والمتعاقدين واألجراء  
مثل الجامعة اللبنانية واتحاد  ،في اإلدارات العامة

البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة للقانون.  
في القطاع  العاملينهذا القانون  شمللسوء الحظ، ال ي

التي يتم بها الخاص، مما يثير مخاوف بشأن الطريقة 
 . 72حماية حقوقهم 

"العمل عقود  

  إماعقود العمل تكون ينص قانون العمل على أن 
شفهية أو مكتوبة. في ضوء األزمة االقتصادية  

والمالية الحالية التي تعيشها الدولة، والتي تفاقمت 
ض بعض أصحاب ، خفّ 19-بسبب آثار جائحة كوفيد

العمل أجور العمال إلى النصف. قد يؤدي اختالل  
أثناء األزمة  والعمالتوازن القوى بين أصحاب العمل 

هم خيار آخر سوى  أنه ليس لدي  العمالإلى اعتقاد 
 قبول مثل هذه العروض. وفي هذه الحاالت، 

ال يمكن لوزارة العمل أن تتدخل بسبب إجراء تسوية  
 .73عاملوالشفهية بين صاحب العمل 

ذكرت رانيا عيسى، كبيرة مسؤولي الموارد البشرية في  
بنود تتناول  أي  القطاع الخاص، أن العقود ال تتضمن عادة  

. وبالتالي،  74في مكان العمل التمييز بين الجنسين  
ستمنح األحكام المعززة للمساواة بين الجنسين في  
عقود التوظيف النساء العامالت سلطة قانونية أكبر  
للتصدي للتمييز في مكان العمل. وعالوة على ذلك،  

فسخ    للعمال من قانون العمل، يجوز    50للمادة    ووفقاً 
 . ته حدد مد تُ عقد عملهم في أي وقت إذا لم  

 
72 Lebanon, 2019. The Official Report on Progress Made in the Implementation and Identification of Challenges to 

Implement the Beijing Platform for Action . 

73 Interview with Denise Dahrouj, 23 June 2021 . 

74 Interview, 15 June 2021 . 

75 Lebanon, 2019 . 

"العمل بدوام جزئي  

العمل بدوام جزئي لتعزيز مشاركة المرأة في   ئ نشا� 
، يجوز من قانون العمل   42للمادة    سوق العمل. ووفقاً 

المتزوجين العمل بوقت جزئي   العامالت أو   للعاملين 
ألسباب شخصية لمدة أقصاها ثالث سنوات خالل 

 . وعلى الرغم من هذا الحكم، 75مدة خدمتهم
أن يمكن  قانون العمل التوظيف المرن، الذي  ال يشمل  

يشجع المزيد من النساء على دخول سوق العمل. من 
وجهة نظرها، تعتقد رانيا عيسى أن لبنان ليس 

بعد لسياسات عمل مرنة. ينبغي تنظيم هذه  مستعداً 
 جٍ ه الترتيبات على نحو أفضل في البداية، مع اتباع نَ 

واضح وراسخ لحماية حقوق كل من أرباب العمل 
. وهي تعتقد أنه يمكن النظر في العمل المرن والعمال 

 له.  متيناً  في لبنان بعد أن يضع أصحاب العمل أساساً 

"العضوية النقا�ية  

لكل  حق  من قانون العمل إلى أنه ي   83تشير المادة  
أن ينظم نقابة؛ مع ذلك، يستثني القانون    عامل 

العاملين في القطاع العام والعمال األجانب  
لعام    15703من المرسوم رقم    19و   15المادتان  ( 

النضمام إلى نقابة أو  من ا   ) ، على التوالي 1964
تأسيسها. تشرف وزارة العمل على النقابات على  

مختلف المستويات للتأكد من أن أعمالها ال تتجاوز  
الحدود التي يسمح بها القانون. تتركز مشاركة  
المرأة في النقابات إلى حد كبير في القطاعات  

التقليدية، مثل العمل االجتماعي والتمريض  
والتدريس. ومع ذلك، حتى في النقابات التي تتمتع  

ما تشغل    فيها المرأة بتمثيل أكبر، نادراً 
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مناصب في السلطة. فعلى سبيل المثال، تمثل  
في المائة من أعضاء نقابة المعلمين،    79ساء  الن 

ولكن يوجد امرأة واحدة فقط من بين أعضاء  
 . 1276لـ  ا المجلس  

 القانون التجاري . دال

في عام   1942تم تعديل قانون التجارة اللبناني لعام 
لمرأة ا منحل 126/2019بموجب القانون رقم  2019

  ) 11المادة (عمال األ ممارسةالمتزوجة األهلية الكاملة ل
األعمال الالزمة لمشروع تجاري دون تدخل   تنظيمو

االعتماد المفرط  يمتد . مع ذلك، ) 12المادة (زوجها 
على المحاكم الدينية وهيمنتها على المسائل  

إلى قانون التجارة، مما يحول دون إحراز   ،التشريعية
على أن حقوق المرأة  14، تنص المادة مثالً تقدم. 

د عند االقتضاء باحكام قانونها  حدّ المتزوجة ت
 الزوجي.  الشخصي وعقدها

من قانون   762-562، نصت المواد 2019قبل عام 
التجارة على أنه في حالة إفالس الزوج، يجب على  

أو غير المنقولة / الزوجة إثبات أن األصول المنقولة و
. وأقرت التعديالت  77كانت تخصها قبل الزواج 

وأصبحت تضمن   ،المتزوجة االستقالل المالي للمرأة
اآلن أن أموال الزوج غير المفلس سواء كانت منقولة  

أو غير منقولة، تظل معفاة من إجراءات اإلفالس ما لم 
 . 78يقدم دليل على عكس ذلك

 
76 UN Women and Lebanese Association for Democratic Elections, 2021. A Gender Analysis of the Lebanese 2017 

Electoral Law . 
-http://kms.uac 1942نص قانون التجارة اللبناني لعام  77

org.org/content/uploads/InvestmentSub/170629113551385~%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D
9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf . 

78 Lebanon, 2019 . 
79 Zaatari, 2005 . 
80 United Nations, Sustainable Development Goals Knowledge Platform. (n.d.) Lebanon: Voluntary National Review 

2018. Available at https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/lebanon. 

يمنح النساء   1994لعام  380القانون رقم   ومع أن
السلطة   عاماً  18المتزوجات والعازبات فوق سن 

الكاملة لمزاولة التجارة وحيازة الممتلكات والتصرف  
في المائة   9أقل من لكن تدير النساء فيها متى شاءت، 

النساء اللبنانيات  تقترض  . 79من األعمال في لبنان
اللواتي يحمل أزواجهن الجنسية الفلسطينية أو 

غير مؤهل   الزوجبة عن أزواجهن، ألن السورية نيا
للحصول على األموال. في مثل هذه الحاالت، يكون 

الوكيل االقتصادي الذي يدير العمل ويشارك في  
 األنشطة االقتصادية هو الزوج باسم زوجته. 

ق مشاركة  يمن الجوانب األخرى التي قد تيسر أو تع
 مستوى استعداد الدولةهو المرأة في النشاط التجاري 

تحديث   بهدفللثورة اإللكترونية في صناعة األعمال. 
الوضع القانوني للمؤسسات، يقوم البرلمان اللبناني 

بتحديث قانون التجارة، وال سيما القواعد التي تحكم 
من أهداف   9و 8للهدفين  الشركات والمؤسسات، وفقاً 

كما درس البرلمان   .2030التنمية المستدامة لعام 
امالت اإللكترونية وحماية البيانات المعب يتعلققانون 

. يحكم هذا الشخصية، ومن المتوقع إقراره قريباً 
القانون قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  

ويضع اإلطار القانوني للتوقيعات اإللكترونية   ،الدولة
والتجارة اإللكترونية والخدمات المصرفية 

اإللكترونية وغيرها من الخدمات اإللكترونية. يجري  
وضع خطة قصيرة ومتوسطة األجل لتبسيط وإعادة  

هندسة عمليات تسجيل األعمال وتوفير التسهيالت 
 . 80الالزمة لبدء األعمال
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 ان االجتماعي قانون الضم .هاء

من أبرز المجاالت  مجال الضمان االجتماعي  عد� يُ 
التشريعية التي تؤثر على المشاركة االقتصادية للمرأة.  

تعطي التشريعات الحالية األفضلية للعمال الذكور  
 للعمالض مشاركة المرأة في القوى العاملة. يحق وتقوّ 

المدنيين الذكور الحصول على مدفوعات الرعاية  
من قانون العمل والمادة   3اعية بموجب المادة االجتم

 من قانون الضمان االجتماعي، في حين  46
  العمالقد يحصل فمثالً،  النساء عليها.  ال تحصل

الذكور على تعويض عن الزوجات العاطالت عن العمل؛  
لم يكن   ما العامالتذلك على نطبق يومع ذلك، ال 

. 81قةأزواجهن متوفين أو يعانون من مرض أو إعا
وفي غياب تغطية الضمان االجتماعي للمرأة، تواجه 

 مشاركتها االقتصادية عقبة رئيسية.

"الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لعام   وفقاً 
 يسري ما يلي: ،1963

ل في الصندوق المتزوج المسّج  العامليحصل  •
الزوجة   تعويضالوطني للضمان االجتماعي على 

إضافية عن   33,000و ليرة لبنانية 60,000 بقيمة
. يدفع هذا )د أقصىحل كخمسة أطفا(كل طفل 

عن  المبلغ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 طريق أصحاب العمل. 

التعليم، التي يبلغ الحد   مخصصاتتحسب  •
مليون ليرة لبنانية، على أساس   5.1األقصى لها 

 
81 Civil Society Knowledge Centre. (n.d.). Women's achievements in Lebanon. Centre for Social Sciences Research & 

Action. 
82  Lebanese National Social Security Fund Policies and Calculations (NSSF), 2017. 

https://conferences.unite.un.org/eluna/Translate/62b08807-75b0-41e9-8d7e-
cf9d0227a736?JobNumber=20222200752 . 

83 ESCWA, UNDP, UNFPA and UN-Women, 2018 . 

84 Lebanon, 2020 . 

لذين  ل، عاماً  25مبلغ مقطوع لألطفال حتى سن 
 .82يذهبون إلى المدرسة أو الجامعة

إلى المساواة   ،ظاهرياً   ،هذه القوانينتدعو في حين 
نظام الضمان  يستمر، في المعاملة بين الجنسين

رئيسي لألسرة.   معيلكعدم اعتبار المرأة  باالجتماعي 
حرم الزوجة من الحصول على لك، تُ وعالوة على ذ

عجز زوجها   األسرة الكاملة ما لم توثق رسمياً تعويض 
. باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن 83أو غيابه أو وفاته

ن عليها االستفادة من برامج األمومة إال  للعاملة المؤمّ 
ن التسجيل في الصندوق الوطني مأشهر  10بعد 

ن  الرجل المؤمّ عي، ولكن يمكن لزوجة ذللضمان االجتما
من ثالثة   عليه جني استحقاقات األمومة هذه ابتداءً 

 أشهر بعد انتساب زوجها إلى الصندوق. 

يغطي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التغطية 
وعائالتهم في حاالت األمومة والمرض   للعمالالصحية 

سوى  العاملوالحوادث المتعلقة بالعمل. وال يتحمل 
في المائة من جميع تكاليف العالج في المستشفى  10

، في المائة من تكاليف األدوية والفحوصات 20و
يغطي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي النفقات  و

هناك  المتبقية. بموجب قانون الضمان االجتماعي،
استثناءات لفحوصات ما قبل الوالدة وبعدها، والتي  

يغطيها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
هذه األحكام إيجابية  تبدو . في حين  84بالكامل
التنفيذ الفعلي للصندوق ضعيف  لكن، ظاهرياً 

ويتناقض مع المراسيم المتعلقة بتنفيذ قانون الضمان  
من   50المادة  االجتماعي. على سبيل المثال، تنص

القانون على أن العاملة التي تترك العمل خالل 
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يحق لها االستفادة   ،األولى بعد زواجها 12لـ ااألشهر 
. وأنشأ المرسوم رقم  85من نظام تعويض نهاية الخدمة

  اختيارياً  قسماً  2002فبراير  / شباط 1المؤرخ  7352
للتأمين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  

يشير إلى تشجيع  ما  . 86الصحي واألمومة للتأمين 
العامالت على البقاء في المنزل بعد الزواج والتسجيل  

للحصول على تغطية اختيارية بدالً من البقاء في  
 العمل لالستفادة من تغطية التأمين الصحي. 

ال تغطي السياسات الحالية المتعلقة بإجازة األمومة  
  ) 8و 7ان المادت(جميع المهن. وينص قانون العمل 

على إجازة    ) 9المادة (وقانون الضمان االجتماعي 
في األنشطة التجارية  بأجر العامالتأمومة لجميع 

والقطاعات الصناعية والمنظمات التعليمية 
والمؤسسات الخيرية. تستثني القوانين العامالت 

 الشركات الزراعية التي  العامالت فيوالمنزليات 
ال عالقة لها بالتجارة أو الصناعة والشركات العائلية  

والموظفات العامالت في الخدمات البلدية أو 
ي ال تحكمهن اللوائح الخاصة بموظفي  الحكومية اللوات
 . 87الخدمة المدنية 

  العامالتيغطي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
الزراعيات الدائمات، وهو الذي يقدم التأمين الصحي  

 تعويضاتوتأمين األمومة، وتعويض نهاية الخدمة، و
األسرة والتعليم. وبما أن غالبية النساء العامالت في  

لوقت جزئي، فال تشملهن أنظمة العمل   الزراعة يعملن
التي تحكم ساعات العمل، أو إجازة األمومة، أو  

 االستحقاقات الصحية، أو غيرها من جوانب العمل. 

 

85 UNDP, 2020 . 
86 ACTED, Care, & Danish Refugee Council, 2019. The Labour Sector in Lebanon: Legal Frameworks, Challenges, and 

Opportunities. LEADERS Consortium. 
87 ILO, 2011. TRAVAIL database: Lebanon – maternity protection – 2011  .

https://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=YU&p_sc_id=2000&p_year=20
11&p_structure=3&p_countries=LB . 

88 UNDP, 2020 . 

89 Kobeissi F., 2016. Special Gender Analysis for Tax Policies in Lebanon. Arab NGO Network for Development . 

وقد دعا المجتمع المدني وأصحاب المصلحة 
اآلخرون إلى وضع عدة خطط ومشاريع قوانين 

للتخفيف من   ، إلصالح قانون الضمان االجتماعي 
  التمييزية ضد المرأة، ال سيما في البروتوكوالت 

ما يتعلق بإجازة األمومة واإلجازات المرضية 
العائلية. من األهمية بمكان مواءمة   تعويضات وال 

فترة االنتساب لكل من الرجال والنساء لتعزيز 
 . 88المشاركة االجتماعية واالقتصادية للمرأة 

 قانون ض��بة الدخل .واو

ل في عام عد� مُ ، ال1959قانون الضرائب لعام  يحوي
ضد المرأة في األحكام المتعلقة تمييزًا ، 2003

على أن    31. وتنص المادة تعويضاتبالخصومات وال
  خصوماتللرجل المتزوج الحق في الحصول على 

 وما يصل إلى خمسة أطفال.   تالمعاال زوجاتلل 
إال إذا  ،وال ينطبق ذلك على المرأة المتزوجة

استطاعت أن تثبت أنها ربة األسرة في الحاالت التي 
يكون فيها الزوج متوفيا أو يعاني من حالة معينة 

. ومع ذلك، إذا كان الزوج ال يعمل،  89تمنعه من العمل
مليون   5.2المتزوجين الحصول على  للعماليمكن 

على  ليرة لبنانية إضافية من البدالت السنوية بناءً 
،  7838/2012المرسوم رقم الحسابات الموضحة في 

من  9تم تعديل المادة .  180/2011للقانون رقم  وفقاً 
قانون الضرائب المتعلقة برسوم التحويل على جميع 

األسهم والممتلكات المنقولة وغير المنقولة في عام  
إلعطاء حقوق متساوية بين الوريث الذكر  2011
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لالستفادة من  المتزوج والوريثة األنثى المتزوجة 
الخصومات اإلضافية عند حساب رسوم التحويل 

 المستحقة على ورثتهم.

تج��م التحرش الجنسي  قانون  . زاي
 وتأهيل ضحاياه 

لبنان القانون  ، سنّ 2020ديسمبر  / كانون األول 21في 
 ش الجنسي وتأهيللتجريم التحر�  205رقم 

ش  للقانون، يعاقب على التحر�  . ووفقاً 90ضحاياه
وغرامة   الجنسي بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة

أضعاف الحد األدنى لألجور بموجب   10تصل إلى 
جناية خطيرة في بعض الحاالت، الالتشريع. تعتبر 

 )رابطة التبعية(مثالً عندما يتعلق األمر بالمرؤوسين 
لمدة عالقة العمل، يمكن رفع العقوبات إلى السجن بأو 

ضعف الحد   50تصل إلى أربع سنوات وغرامة قدرها 
بالمعايير   األدنى للراتب. مع ذلك، ال يفي التشريع

ش الجنسي كجريمة فقط ألنه يتناول التحر�  ،الدولية
قانون العمل والرصد  ويتجاهل الوقاية وإصالحات

ل االنتصاف المدنية. باإلضافة إلى ذلك، ال توجد  بُ وُس 
أو سلطة على ممارسات أصحاب  مباشرةمساءلة 

قانون وال يشمل أيضًا العمل لضمان إنفاذ القانون. 
العمل بعض العناصر الهامة، مثل اتخاذ إجراءات ضد 

مجّردون   العاملينالبطالة، مما يعني أن  خطر
ش في  الحق في العمل والحماية من التحر�  من

 العمل.  مكان

 
90 Human Rights Watch. (2021, March 5). Lebanon: sexual harassment law missing key protections – lacks 

prevention measures, labor law reforms, monitoring. Available at https://www.hrw.org/news/2021/03/05/lebanon-
sexual-harassment-law-missing-key-protections . 

91 Interview with Denise Dahrouj, 23 June 2021 . 

92 Interview, 17 June 2021 . 

بغي توسيع ، وينمنقوصالحظ البعض أن القانون 
نطاقه ليأخذ في االعتبار التدابير التي اقترحتها  

ش منظمة العمل الدولية لزيادة حماية المرأة من التحر� 
. وعالوة على ذلك، يتخذ  91الجنسي في مكان العمل

د أي دور للقضاء المدني وال يحدّ  عقابياً  القانون نهجاً 
 أو مجالس التحكيم العمالية أو الوساطة. 

إليمان الداعوق، مديرة المعهد التقني للضيافة   وفقاً 
النساء في قطاع الضيافة أكثر   تتعرضفي لبنان، 

ش الجنسي وممارسات االعتداء الجنسي. للتحر� 
 تقول ما يلي: و

كل الجهود التشريعية في هذا األمر ستذهب  
ث والكالم سدى إذا لم تتمكن النساء من التحدّ 

البيئة ش الجنسي بسبب ضغوط  عن التحر� 
العار. في اآلونة األخيرة، المتعّلقة ب   المحيطة 

بدأت بعض أماكن العمل في قطاع الضيافة في 
ي سياسات داخلية لحماية المرأة العاملة من  تبنّ 

ش. ويمكن لهذه التهديدات أن أي إساءة أو تحر� 
تقلل من المشاركة االقتصادية للمرأة أو تحول 

مثل   اً إلى مهن أخرى أكثر أمن  هاض عمل و عر 
التمريض. يمكن للنظام األبوي واألعراف 

االجتماعية في لبنان أن تعيق التقدم المؤسسي 
ش الجنسي في أماكن العمل. في مكافحة التحر� 

المرأة التي ب البيئة المحيطة  لدى  يجب أن يكون  
حول وعي أكبر  لدى أسرتها  ش أو  تتعرض للتحر� 

 . 92ها الطرق الصحيحة للتعامل مع 

https://www.hrw.org/news/2021/03/05/lebanon-sexual-harassment-law-missing-key-protections
https://www.hrw.org/news/2021/03/05/lebanon-sexual-harassment-law-missing-key-protections
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اإلتجار  معاقبة ج��مةقانون  .حاء
 باألشخاص

وسيلة الستغالل الفئات ص هو باألشخاتجار اإل
ر  . يحّظ 93، وال سيما النساء والفتياتالمعرضة للمخاطر

تجار صراحة اإل  2011لعام  164القانون رقم 
من ذلك،  . وبدالً ينباألشخاص، لكنه ال يحمي الناج

يعاملهم القانون كمجرمين يخضعون للسجن أو 
رة القانونية دراسة أشارت إلى  الترحيل. نشرت المفكّ 

رضت على باألشخاص عُ تجار إقضية  34أنه في 
، لم  2017و 2016محكمة جنايات بيروت بين عامي 

لعدم وجود   يحصل أي من الضحايا على تعويض، نظراً 
.  94تجارصندوق استئماني وطني لمساعدة ضحايا اإل

بالشراكة مع  وقد صاغت وزارة العدل مشروع قانون 
المنظمة الدولية للهجرة لسد الثغرات والفجوات  

 القانونية وضمان توفير خدمات الحماية للناجين.

تجار باألشخاص يجب أن تسير جهود مكافحة اإل
إلى جنب مع الحماية من االعتداء الجنسي   جنباً 

للنساء في لبنان   لتوفير بيئة أكثر أماناً   ، ش والتحر� 
األنشطة االقتصادية. وقد  ضمن للمشاركة بنشاط  

تضطر النساء الالتي يتعرضن لمثل هذه األشكال من 
عن بيئة عمل أكثر   سوء المعاملة إلى ترك مهنهن بحثاً 

، مما قد يؤدي إلى عدم االستقرار أو يتعارض أماناً 
 عات الوظيفية.مع التطلّ 

في السنوات األخيرة، عملت العديد من المؤسسات  
  ،بال كلل ،والمنظمات غير الحكومية والناشطين

للضغط من أجل الحماية القانونية الوطنية في مكان  
العمل بعد أن فشلت الدولة في تعزيز وإنفاذ المواد 

تناولت من قانون العقوبات التي  لة سابقاً المعد� 
،  385على سبيل المثال، المواد (ش الجنسي التحر� 
.) 532و 519، 507

  

 
93 United Nations, Sustainable Development Goals. (2016, December 22). Report: Majority of trafficking victims are 

women and girls; one-third children. https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/12/report-majority-of-
trafficking-victims-are-women-and-girls-one-third-children/ . 

94 Ismail, Z. (2018, August 1). The Trafficking in Persons Law does not preclude exploitation. Available at https://al-
akhbar.com/Lebanon/255316/ لاإلستغال-یمنع-ال- بالبشر- اإلتجار-قانون . 

https://al-akhbar.com/Lebanon/255316/%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7
https://al-akhbar.com/Lebanon/255316/%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7
https://al-akhbar.com/Lebanon/255316/%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7
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السياسات التي تحول دون المشاركة  . 4
 االقتصادية للمرأة

السياسات واالستراتيجيات االهتمامات    تستهدف 
شامل    هجٍ الناشئة وتوفر التدخالت لضمان اتباع نَ 

إزاء االهتمامات الوطنية. إذا تم تنفيذها بهدف  
ل، يمكن أن تكون بمثابة خارطة  الشمولية والتحوّ 

طريق لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين  
المرأة، مع معالجة الثغرات التمييزية داخل  

 شريعات اللبنانية. الت 

خطة التعافي المالي للحكومة   .ألف
 2020اللبنانية لعام 

لمواجهة تداعيات األزمة االقتصادية والمالية غير  
المسبوقة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة للتعافي  

رطة طريق للنمو االقتصادي  االمالي لتكون بمثابة خ
  المستدام الذي سيعيد لبنان إلى موقعه االستراتيجي

 واالقتصادي األولي في المنطقة. 

لإلصالحات   شامالً  وستنفذ الحكومة برنامجاً 
الهيكلية كجزء من برنامجها اإلنمائي. والهدف من 

ذلك هو إطالق العنان إلمكانات نمو الدولة بطريقة 
، ومعالجة عوائق النمو على المدى مستدامة بيئياً 

، وتطوير قاعدة  ) أي أوجه القصور والفساد ( الطويل  
إنتاج متنوعة، وزيادة الصادرات، وخلق وظائف 

ن البطالة وجذب اللبنانيين رواتب جيدة للحد م ب 
الموهوبين إلى البالد. تتضمن رؤية الحكومة 

االستفادة من موقع الدولة في مؤشري ممارسة 
أنشطة األعمال والتنافسية العالمية، حيث شهد لبنان 

 في السنوات القليلة الماضية.  تنازلياً  اتجاهاً 

تقترن هذه الجهود بمجموعة من الرؤى القطاعية  
لتعزيز اإلنتاجية  ،اإلنمائية وخطط العمل المقابلة

مع توفير  ،والتجارة الدولية وخلق فرص العمل
 ،شبكات األمان االجتماعي للفئات االجتماعية الضعيفة
بحيث تكون عملية التنمية شاملة ومستدامة. وتسعى  

الحكومة، في رؤيتها للشؤون االجتماعية، إلى تعزيز  
ريق القضاء على الفقر، اإلدماج االجتماعي عن ط

وتعزيز اإللمام باألمور المالية، وتعزيز المساواة بين 
ل العيش في المناطق الريفية،  بُ الجنسين، وتحسين ُس 

 وضمان الحماية للنساء واألطفال. 

أما بالنسبة للتطورات القطاعية، فهناك تركيز على 
اقتصاد المعرفة، والصناعة، والزراعة، والتجارة،  

. ستتاح الفرصة للشابات  )الجدول أدناه(والخدمات 
اللبنانيات إلطالق العنان لقدراتهن في بيئة إنتاجية 

قائمة على األنشطة المعرفية المكثفة. تهدف الحكومة  
إلى االستفادة من المواهب والتكنولوجيا والبنية 
التحتية واللوائح إلنشاء اقتصاد معرفي مستدام 

ي قائم على المعرفة  وتحويل لبنان إلى بلد رقم ،ورائد
لمواهب لويعمل كمركز  ،في طليعة االبتكار

  ،للتكنولوجيا والصناعات اإلبداعية وخدمات األعمال
بيئة  واالستعانة بمصادر خارجية والتعليم. هناك أيضاً 
متنامية للنساء في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  

المنظمات  تقّدم غالبًا والهندسة والرياضيات، حيث 
الدعم. يمكن كومية والشراكات الخاصة غير الح

التخفيف من القيود المحتملة التي نوقشت في هذا  
التقرير من خالل خطة التعافي المالي، ألنها تعالج  
غياب الدعم الحكومي للنساء والفتيات من حيث  

 ال وخلق فرص العمل.االستفادة من التعليم الفعّ 
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التركيز   ما يتعلق بالزراعة، تتمثل الرؤية في فيأما 
على المنتجات الزراعية عالية القيمة وعالية الجودة  

للتصدير، مما يساعد على الحفاظ على مستويات  
دخل أفضل للمزارعين والمجتمعات الريفية. وسيتم  

تحقيق ذلك من خالل زيادة إنتاجية األراضي  
م التعاونية، ُظ بمساعدة التكنولوجيا، وتعزيز النُ 

دة الكفاءة، وتشريع القنب وتحسين سالسل القيمة لزيا
هذه اإلصالحات حيوية  تعتبر لالستخدام الطبي. و

بالنسبة للمرأة العاملة في مجال الزراعة، ألنها   جداً 
تشكل حصة كبيرة من التعاونيات الزراعية. مع ذلك، 

أن تكون النساء في المناطق  يس هناك ما يضمن ل
  الريفية المستفيدات الرئيسيات من الدعم، سواء من
حيث المعدات أو األموال، ألن األعراف االجتماعية 

في لبنان تملي أن األصول مملوكة ألفراد األسرة 
الذكور. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكون هناك المزيد من 

الدعم المباشر للنساء والفئات الضعيفة للتخفيف من  
 الحواجز التي تحول دون المساواة بين الجنسين. 

صناعي، فهدف الحكومة هو أن  أما بالنسبة للقطاع ال
وأن  ،متخصصة ذات قيمة مضافة ينشئ لبنان أسواقاً 

في المنطقة عندما يتعلق األمر بالصناعات   يصبح رائداً 
اإلبداعية عالية القيمة، التي تعزز النمو القائم على  

التصدير وتقلل من االعتماد المفرط على الواردات.  
ب اليد وسيؤدي إنشاء هذه الصناعات إلى اجتذا

والحد من هجرة األدمغة    ،العاملة ذات المهارات العالية
سلبية  اً آثار تحملفي لبنان، والتي  التي تحدث حالياً 

على النمو في المستقبل. ومع ذلك، ال تنطوي الخطة  
على استراتيجيات خاصة بالصناعة يمكن أن تدعم  
 النساء في زيادة إنتاجيتهن أو بيع منتجاتهن محلياً 

، ال تبرز صناعات األغذية الزراعية  فمثالً . ودولياً 

من النساء   كبيراً   والحرف اليدوية، التي تجتذب عدداً 
رطة طريق واضحة  االمناطق الريفية، بخ العامالت في

 للتكامل الدولي من حيث التجارة.

إلى تعزيز قطاع السياحة من  تسعى الحكومة أيضاً 
  ، خالل توفير حوافز ضريبية وحوافز ألسعار الفائدة 

وإجراء بعض التحسينات المستدامة للمواقع األثرية 
والتاريخية القائمة. سيتم التركيز على السياحة 

هة نحو الشتات اللبناني في ية والوطنية الموّج المحل
إلى جانب السياح في المقام   ، جميع أنحاء العالم 

األول من الدول العربية واالتحاد األوروبي. وفي 
إطار هذه الرؤية، سيصبح قطاعا الضيافة والسياحة 

لعدد من فرص العمل التي   في نهاية المطاف مركزاً 
المهارة. وسيفيد تتطلب يد عاملة عالية ومنخفضة 

ذلك المرأة الريفية في المقام األول، حيث ستكون 
هناك فرص جديدة لتسويق منتجاتها المحلية 
األصيلة وتعزيز الخدمات الثقافية والسياحية 

 األخرى في المناطق الريفية.

خطة التعافي المالي تبدو واعدة من حيث    مع أن
مة  جدوى خطة الحكو  إنما تشكّلالتنمية القطاعية، 

  نظراً  موضع شكالصناعية والزراعية والسياحية 
للظروف االقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان. 

دنى من  وجود الحد األتتطلب الصناعات عالية القيمة 
لنقص االبنية التحتية، والتي تتراجع أصالً نتيجة  

الحاد في الكهرباء والوقود والغاز وإمدادات المياه  
جانب التعتيم السياسي، قد   وخدمات االتصاالت. إلى

يات النساء في لبنان من استئناف تمنع هذه التحدّ 
أو  األنشطة االقتصادية التي من شأنها تعزيز رفاههن

 ها. االنخراط في
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 2020لتعافي المالي للحكومة اللبنانية اخطة 

 التحّديات  الفرص  القطاع 

 اقتصاد المعرفة  
االستثمار في المواهب والتكنولوجيا واالبتكار  

الذي يخدم المرأة في العلوم والتكنولوجيا 
 والهندسة والرياضيات. 

غياب الدعم الحكومي للنساء والفتيات  
 ستفادة من فعالية التعليم وخلق فرص العمل. لال

 الزراعة 
مشاركة  م التعاونية التي تسود فيها ُظ تعزيز النُ 

المرأة، وتحسين سالسل القيمة لتحقيق  
 مستويات كفاءة أعلى. 

األعراف االجتماعية في لبنان أن تكون   قضيت
 األصول في أيدي الرجال في األسرة.

 الصناعة
إنشاء صناعات عالية القيمة لجذب اليد العاملة  

 ذات المهارات العالية. 

غياب استراتيجيات تستهدف الصناعات التي  
 تركز على المرأة في المناطق الريفية.

 السياحة
إتاحة الفرصة للمرأة الريفية لتسويق منتجاتها  
المحلية األصيلة وتعزيز الخدمات الثقافية في  

 منطقتها. 

  فضالً  ،يةقد تؤدي الظروف االقتصادية المتردّ 
 عن التعتيم السياسي إلى تضاؤل الجهود القائمة. 

 .المؤلف المصدر:

 

سياسات من االستعراض الوطني   .باء
 الطوعي ألهداف التنمية المستدامة 

ما يتعلق بسياسات العمل واألجور، وضعت وزارة   في
العمل استراتيجية شاملة مدتها خمس سنوات 

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. تهدف 
االستراتيجية إلى تحسين ظروف العمل لجميع العمال  

بما يتوافق مع القوانين واألنظمة اللبنانية وكذلك 
معايير العمل الدولية؛ تشجيع العمل المنتج مع التركيز  

تعزيز اتساق السياسات مع   .على الشباب اللبناني
تحسين    .عمل والتفتيشم إدارة الُظ التركيز على نُ 

وضمان مستوى   ، مدفوعات الضمان االجتماعي
أساسي من الحماية االجتماعية، مع التركيز على  

الفئات الضعيفة. وهذه في الواقع خطوة نحو تهيئة  
يوصى فيها بزيادة  ،  بيئة عمل أكثر مالءمة للمرأة

وتوفير  أسبوعاً  14أسابيع إلى  10إجازة األمومة من 
ى تتعلق باستحقاقات رعاية الطفل  استحقاقات أخر

تحسينات  يمكن لل ، إضافة إلى ذلكواإلجازة السنوية. 
في حماية الضمان االجتماعي ومدفوعاته أن تضمن  
الحق في الصحة والدواء المناسبين للنساء العامالت 

في األنشطة الزراعية والعمل المنزلي. تتعاون الوزارة  

لتحسين   مع بعض المنظمات غير الحكومية أيضاً 
 المنازل المهاجرين، ويجري حالياً  عمالظروف عمل 

لها البنك الدولي. استعراض خطة وطنية للوظائف يموّ 
تستهدف الخطة اآلليات والسياسات التي تعزز  

شراكات القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل. 
ر على البالد منذ عام  ومع ذلك، ومع التقشف الذي أثّ 

ف. أدت معضلة تشكيل  ، تأخرت هذه األهدا2019
ب بين  الحكومة، فضالً عن الدرجة العالية من التغي� 

حتى العاملين في اإلدارات العامة، إلى إبطاء العملية 
 . ما يشبه الشلل وصلت إلى

قوسايا -ال سيما في تربل(في جميع المناطق اللبنانية 
، تقوم  )وبعلبك والقاع في البقاع، والمتين في المتن

بتنظيم المناطق الصناعية القائمة  وزارة الصناعة 
وتطوير مناطق جديدة ومستدامة. وستكون شركات 

األغذية الزراعية، وإصالح السيارات وخدماتها، 
والبناء، والصناعات اإلبداعية، وحاضنات األعمال 

وشركات   ،صناعة جديدة 250المحتملة من بين 
ر أن منقولة ستقع في المناطق الصناعية. ومن المقدّ 

  15,578عمل مباشرة و  ةفرص 4,000المشروع  يخلق
وظيفة غير مباشرة. على الرغم من أن النساء قد  
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يستفدن أكثر من غيرهن من التقدم في مشاريع 
األغذية الزراعية، تنخفض جدًا مشاركتهن االقتصادية  

في الميادين األخرى، مثل إصالح السيارات  
  وتشييدها. وقد يثير ذلك قلقًا بشأن فعالية هذه

المشاريع في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، 
وال سيما في المناطق الريفية والضعيفة. ال تزال  

األعراف والقوالب النمطية االجتماعية في القطاعات  
هات الوظيفية للمرأة،  المذكورة أعاله تهيمن على التوّج 

مما يزيد من صعوبة حصولها على الفرص التي 
 ن هذه المناطق الصناعية.م تيحت لها حديثاً ا� 

سعد الحريري،  برئاسة أطلق مجلس الوزراء السابق
مشروعين لمساعدة المنظومة البيئية لالبتكار في 

، "صيف االبتكار"البالد. األول هو برنامج يسمى 
والذي يشجع الشباب على المشاركة في األنشطة 

المتعلقة باالبتكار والعلوم وهج االخارجة عن المن
والتكنولوجيا وريادة األعمال واإلبداع. أما المبادرة  

، "بوابات االبتكار في المدارس الحكومية"الثانية فهي 
التي تربط المدارس الحكومية باإلنترنت وتنشئ  
مراكز تكنولوجية في المدارس الحكومية لتزويد 

معدة بشكل متبادل بين  (الطالب بمثل هذه األنشطة 
.  )التربية والتعليم العالي وزارة االتصاالت ووزارة

هذه المبادرة الفتيات في سن مبكرة بالمهارات  دوتزوّ 
والقدرات الالزمة لتلبية المتطلبات المستقبلية ألسواق 

  سد فجوة المهارات الواسعة جداً كما تالعمل الدينامية، 
خلق الفرص في   جبفي لبنان. وفي الوقت نفسه، ي

 تلك الفوائد،  الصناعات ذات القيمة العالية لجني
 وإال ستسود موجات أعلى من هجرة األدمغة. 

بشأن تنظيم  48صادق البرلمان على القانون رقم 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عام 

ويضع القانون أطرًا مؤسسية وحوكمية شاملة  . 2017
قد تشير للقطاع الخاص إلى وجود آليات فعالة  

بين القطاعين العام  وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة
وتطويرها والتفاوض بشأنها وشرائها   ،والخاص

وتنفيذها ومراقبتها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه 
الشراكات إلى تحسينات في البنية التحتية، ال سيما 

في قطاع الطاقة، الذي يعتبر أحد الحواجز الرئيسية 
أمام المرأة في المناطق الحضرية والريفية ألداء  

القتصادية. في الواقع، البنية التحتية األنشطة ا
الكهربائية ضرورية لحسن عمل االقتصاد. لذلك، تنظر 

النساء في المناطق الريفية إلى انقطاع إمدادات  
الكهرباء وارتفاع تكلفتها على أنها عقبة أمام أداء  
 األعمال المنزلية المدفوعة وغير المدفوعة األجر، 

 .اجتماعياً  تراً ألسرة وتوا  لدىمما يخلق قلقاً 

على الرغم من أن الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص يمكن أن تعزز البنية التحتية للبالد وتزيل 

االختناقات القطاعية، ممهدة الطريق لخلق فرص 
العمل والنمو الشامل، إال أن فعاليتها في لبنان كانت 

نظر إلى الخصخصة على ما يُ  موضع تساؤل. كثيراً 
المصالح المالية والسياسية للنخب الحاكمة أنها تعزز  

في البالد. ولم تؤد الهيمنة الطائفية وما يرتبط بها 
تخصيص مناصب في ( من ممارسات المحاصصة  

 ) القطاع العام ألتباع الزعماء السياسيين والطائفيين 
في السياسة اللبنانية والشؤون العامة إلى إبطاء 

برامج   عملية الخصخصة فحسب، بل أعاقت أيضاً 
إعادة تأهيل القطاع العام وإصالحات المؤسسات 

المملوكة للدولة في جميع القطاعات. وعالوة على 
غالبية عمليات الخصخصة ومحاوالت   تنتهك ذلك،  

، إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص 
 القوانين واألنظمة القائمة.

 برنامج تمكين المرأة في المش�ق  .جيم

ره البنك الرئيسي من هذا المشروع، الذي يس� الهدف  
الدولي، هو تعزيز تمكين المرأة ومشاركتها  

من خالل تقديم المساعدة الفنية لبلدان  ، االقتصادية 
المشرق. ستنظم خطة عمل برنامج تمكين المرأة في 
المشرق في لبنان التحسينات من خالل التركيز على 

ل واقتصاد جمع البيانات عن قضايا مثل سوق العم 
الرعاية؛ وإنشاء آليات تنسيق لزيادة التعاون بشأن 
التمكين االقتصادي للمرأة؛ والشروع في إصالحات 
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ش الجنسي؛ وبناء قانونية مع التركيز على التحر� 
القدرات بين القطاعين العام والخاص المعنيين. 

بالتعاون مع القطاع  ، وُتعتمد بعض السياسات 
متصلة بالقيادة  بشأن المسائل ال  ، الخاص 

واالعتماد العام للممارسات المراعية   ، والتكنولوجيا 
لألسرة. تهدف أنشطة االتصاالت والتوعية إلى 

معالجة الحواجز الثقافية وتعزيز الحقوق من أجل 
 .95تحفيز تغيير السلوك

دة  يركز البرنامج على تنفيذ حملة مناصرة متعدّ 
لنمطية  تهدف إلى كسر القوالب ا ،القطاعات وشاملة

القائمة على الجنس في القوى العاملة. ويضع خطة  
لخلق فرص عمل في اقتصاد الرعاية بهدفين، هما  

مثل  (عالين الحد من مسؤولية المرأة في رعاية المُ 
وخلق المزيد من فرص  )األطفال والمسنين والمعوقين

العمل لكل من الرجال والنساء. باإلضافة إلى ذلك، 
سيع نطاق استراتيجية وبرامج  يركز البرنامج على تو

لدعم األمهات العائدات إلى القوى العاملة بشكل جيد. 
وتعزز هذه المبادرة بشكل حاسم مشاركة المرأة في  

 .فعاالً  االقتصاد بوصفها عامالً 

على البحوث. ويعمل على بناء   يركز البرنامج أيضاً 
قدرة الحكومة على إعداد ونشر بيانات موثوقة 

ويستثمر في البحوث لتعزيز   ،نسمصنفة حسب الج
المعرفة في لبنان حول مواضيع وثغرات معينة تتعلق  

بالمساواة بين الجنسين. وعالوة على ذلك، يضع 
على الخبرات    برامج لمعالجة هذه الثغرات اعتماداً 

على سبيل المثال،  (الدولية وأفضل الممارسات  
الحصول على الرعاية، والحصول على التكنولوجيا،  

فهم الثغرات والقيود المفروضة على  عد� . يُ )يراداتواإل
السياسات العامة خطوة رئيسية نحو تحقيق سياسات  

 غير تمييزية وتمكين المرأة.

 

95 World Bank. (n.d.). Mashreq Gender Facility. www.worldbank.org/en/programs/mashreq-gender-facility#5 . 

. )2021(الشؤون االجتماعية في لبنان وصندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. وزارة  96
 .2030-2020االستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان 

االسترا�يجية الوطنية لكبار السن  .دال
 2030-2020في لبنان 

تهدف االستراتيجية الوطنية لكبار السن إلى تعزيز  
من خالل وضع   ،للمسنينالصحة العقلية والبدنية 

نموذج شامل للرعاية الصحية يشمل توفير الرعاية  
ات العامالت في األولية والمتخصصة، وخاصة للمسنّ 

. وعالوة على ذلك، فهي تضمن 96القطاع غير النظامي
السالمة االجتماعية واالقتصادية من خالل تعزيز 

سياسات التوظيف والتقاعد المؤاتية للمسنات. فعلى  
تسعى إلى تحسين نظام تعويض نهاية   المثال،سبيل 

الخدمة بحيث يكون عادالً وكافيًا ضد التضخم مع  
مراعاة اآلثار المترتبة على االنهيار المالي، الذي خفض 

مدخرات التقاعد وقيمة المعاشات التقاعدية ودفع 
ذلك،  إضافة إلىالفقر.  نحوفئة جديدة من المسنات 

تحسين المشاركة  تعمل هذه االستراتيجية على 
عن طريق   ،النشطة للمسنات وانخراطهن في المجتمع

إزالة الحواجز وخلق فرص مستدامة في المجاالت 
االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية.  

إلى توفير الدعم األسري وتعزيز   وتهدف أيضاً 
التضامن بين األجيال عن طريق تشجيع ودعم وضع  

 ئي يعشن بمفردهن برامج تستهدف المسنات الال
 وال يتلقين أي رعاية.

باإلضافة إلى ذلك، تهدف هذه االستراتيجية الوطنية 
 ، إلى تهيئة بيئة مادية داعمة وآمنة وصديقة للمسنين 

من خالل إدماج احتياجات المسنات في مختلف 
استراتيجيات وبرامج القطاع العام المتعلقة بالبيئة 

اع الخاص، ينبغي المبنية والنقل. وعلى مستوى القط 
للمهندسين المعماريين والمهندسين بناء مساكن آمنة 

تلبي احتياجات النساء المسنات وتتماشى مع 
رات في قدراتهن العقلية والبدنية. كما تهدف التغي� 
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االستراتيجية إلى منع العنف ودعم الناجيات من 
حاالت األزمات والنزاعات من يعشن   واللواتي   ، العنف 
مراجعة القوانين الرسمية المتعلقة بالعنف خالل 

دمج النساء المسنات في جميع األسري. كما ستُ 
السياسات والبرامج على المستوى الحكومي 

ومستوى وكاالت اإلغاثة الدولّية والمحلّية، لضمان 
الخاّصة في حاالت   ن وتلبية حاجاته   ن حماية حقوقه

 .األزمات والحروب

للمرأة في  االسترا�يجية الوطنية  .هاء
 2021-2011لبنان 

 االستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان   عد� تُ 
الوثيقة التأسيسية لمعالجة المساواة    2011-2021

.  97بين الجنسين وتمكين المرأة في لبنان 
عدة قطاعات، بما في ذلك التشريع،   تستهدف و 

والتعليم، والصحة، والفقر، واالقتصاد، وصنع القرار،  
المشاركة االقتصادية الفعالة للنساء    التي تؤثر على 

والفتيات في لبنان. وبما أن االستراتيجية الوطنية  
قيد اإلعداد، فقد تفيد التوصيات  ال تزال  الجديدة  

المستهدفة التالية لدعم زيادة مشاركة المرأة في  
 االقتصاد. 

"التش��عات والقوانين واللوائح 

قوانين وأنظمة نقابات المهن الحرة من  فراغيمكن إ
كل تمييز ضد المرأة من خالل إجراء مناقشات مع 

عضوات للتوعية بحقوقهن ومجاالت التمييز ضدهن 
في قوانين ولوائح النقابات. عندما تعي المزيد من  

النساء بالعيوب في المؤسسات التي يعملن فيها،  
العمل  خلق ضغط داخلي أكثر فّعالية و عندها يمكنهن

 كمحفز للتغيير. 

 

97 National Commission for Lebanese Women and UNFPA. (2017). National Strategy for Women in Lebanon 2011-2021. 

لمواكبة جهود اإلصالح القانوني، ينبغي تنظيم حمالت  
توعية عامة عبر وسائط اإلعالم وورشات عمل  

تستهدف جميع الجهات الفاعلة النشطة في المناطق  
، الذين ونساءً  المعنية لزيادة عدد الشباب، رجاالً 

يدركون مخاطر التمييز القائم على الجنس. ليس من  
رتيب الحمالت ويمكن أن تكون فعالة في الصعب ت

إقناع عدد كبير من الناس بأضرار عدم المساواة بين 
الجنسين. وقد يكون إنشاء لجنة رسمية أكثر صعوبة 

بسبب المتاهات اإلدارية والدستورية غير الفعالة  
كة للوقت في المؤسسات الحكومية والمستهلِ 

مجالس ما تكون هذه الوزارات وال الرسمية. وكثيراً 
سياسات تمييزية بين الجنسين   تنتهجذاتها هي التي 

المرأة في معظم جوانب الحياة  وتعسر من دمج
 االقتصادية.

"قطاع التعليم  

إجراء دراسات ميدانية في المناطق التي توجد  يجب
الفتيات المحرومات من  من فيها أعلى معدالت 

ووضع  من أجل تحديد األسباب الرئيسية  ،التعليم
 يسهل حين في. التسرب نسبة من للحدل خطة عم

، إال أن القضية نفسية اجتماعية ذلك نظرياً  فهم
عميقة. على سبيل المثال، قد تعتقد العديد من األسر 

أن المزيد من التعليم للفتيات يعيق أو يؤخر  خطا� 
زواجهن ومسؤولياتهن األسرية. عالوة على ذلك، هناك  

حاجة إلى دورات تدريبية لبناء القدرات بين أعضاء  
ف على التحديات  هيئة التدريس للكشف المبكر والتعرّ 

التعليمية التي يواجهها الطالب وكيفية معالجتها. 
الة للكشف المبكر  امة وفعّ وهذه طريقة واقعية ومستد

جنس ومنعها. لعن عدم المساواة القائمة على ا
باإلضافة إلى ذلك، يمكن تقديم دروس تدريبية لآلباء  

واألسر حول الحاجة إلى إبقاء بناتهم في المدرسة 
 لفترة أطول للبدء في تقليل ترددهم.
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"قطاع الصحة  

، هي التمييز المتصل بالجنس عززمن القضايا التي ت
المشاكل الصحية للمرأة من المحرمات  لبًا اعتبارغا

التي ال يمكن مناقشتها. وعلى هذا النحو، هناك حاجة  
ماسة إلى تنظيم حمالت إعالمية وطنية لزيادة الوعي  

والمعرفة داخل األسرة والمجتمع بشأن الصحة  
عن احتياجاتهن   اإلنجابية للنساء والفتيات، فضالً 

اكب هذه المبادرة جهد  الطبية والصحية. يجب أن يو
لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في مجال  

الرعاية الصحية، من خالل توفير الرعاية والخدمات  
للنساء والفتيات، بما في ذلك رعاية الصحة اإلنجابية.  

وفي هذا الصدد، يجب تحديد احتياجات العيادات  
ن  لة والمستوصفات والمستشفيات الحكومية م المتنقّ 

أجل ضمان خدمات جيدة. ومرة أخرى، تأتي الحمالت  
للدعوة إلى تقديم التبرعات والمساعدة النقدية عندما  

ل تكاليف ال تفيد بشكل  تحجم الوزارات عن تحمّ 
 مباشر بعض الدوافع السياسية الخفية. 

"الفقر �ين النساء  

تتمثل إحدى الطرق الرئيسية لمكافحة الفقر بين 
ج الحماية االجتماعية النساء في توفير برام

والنساء العامالت في قطاعي الزراعة   ،للمتقاعدات
وتجهيز األغذية. وهؤالء النساء مهمشات في إطار 

ل بُ دماجهن أن يعيد ُس يمكن إل  البرامج القائمة، ولكن
إلى جنب مع   عيش أسرهن. ويسير هذا الحل جنباً 

خر في  اآلحل يكمن الالقضاء على الفقر بشكل عام. و
ر برامج الحماية لألسر الضعيفة التي تدعمها  توفي

من خالل تقديم المساعدات المالية والتأمين  ،النساء
الطبي والصحي لألسر التي تعيش تحت خط الفقر.  

وفي حين أن هذه حلول أولية ينبغي توفيرها للرجال  
والنساء على قدم المساواة، فقد يكون من الصعب  

تنفيذها واستدامتها على المدى الطويل. وتتكبد 
الضمان  الحكومة أصالً تكاليف باهظة على نظام 

.  االجتماعي اللبناني، ويصبح هذا االقتراح سياسياً 

يمكن أن تستهدف الحلول األخرى المشكلة األساسية، 
مثل بناء قدرة المرأة على مكافحة الفقر عن طريق 

عقد دورات تدريبية رسمية للنساء الفقيرات 
والعاطالت عن العمل. يمكن أن توفر هذه الفصول  

 عزز مهارات كسب األجور.باالستقاللية وت إحساساً 

"القطاع االقتصادي  

يستمر عدم المساواة بين الجنسين في العديد من 
القطاعات االقتصادية في لبنان. واألهم من ذلك، قد 

يكون الحل هو تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات  
االقتصادية المنتجة عن طريق إزالة جميع األحكام 

وإنفاذ  ،تحكم عمل المرأةالتمييزية في القوانين التي  
ش الجنسي.  السياسات الداخلية لتفعيل قانون التحر� 
ش في مكان وقد تم بالفعل تنفيذ حمالت بشأن التحر� 

العمل. تتيح هذه المبادرات للمرأة أن تشعر بأنها مرئية  
عدد  رفعومسموعة في مكاتبها، ويمكن أن ت

ت مات الجدد، ومعدالت االحتفاظ بهن ومعدالالمتقدّ 
الرضا الوظيفي. هذه واحدة من أسهل االستراتيجيات  

طرف  للتنفيذ، ألنها ال تتحمل أي تكاليف إضافية ألي 
طراف وتؤثر بشكل مباشر على اإلنتاجية في  من األ

ستراتيجية  اال تكونأن  جبلذلك، ي الشركة. واستكماالً 
في حث وزارة العمل على إحياء آلية هي خرى األ

ش الجنسي في مكان  تحر� لتقديم الشكاوى ضد ال
العمل. يجب على المؤسسات االقتصادية تقديم 

، مثل ساعات العمل  العامالتالخدمات التي تدعم 
المرنة لألمهات العامالت وإجازة األمومة، من بين 

مزايا أخرى. قد يكون تنفيذ هذا االقتراح أصعب على 
ش المذكورة أعاله  أصحاب العمل من سياسات التحر� 

تكاليف اإلضافية التي تتحملها الشركة والعمل  لل  نظراً 
اإلداري والتنظيمي المطلوب قبل تنفيذ هذه المزايا.  

يمكن للحوافز المقدمة لهذه الشركات، مثل 
التخفيضات الضريبية وتحسين الترتيب، أن تقطع  

في الدعوة إلى زيادة مشاركة المرأة.   طويالً  شوطاً 
عن يحجمن  ، ال تزال بعض النساءلألسفومع ذلك، 

المشاركة في النشاط االقتصادي بسبب عدم إدراكهن  
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لحقوقهن. لذلك يجب إطالع المرأة على حقوقها في 
من خالل تعريفها بدور  ،العمل والفرص المتاحة لها

 ة باالقتصاد.علقبعض اإلدارات والمؤسسات المت

تتمثل إحدى الخطوات المتبقية في ضمان وصول  
لسلم االقتصادي، وليس المرأة إلى جميع درجات ا

إمكانات  تحملفقط وظائف المبتدئين أو تلك التي 
ضئيلة أو معدومة لصنع القرار. وفي هذا الصدد، هناك 

توصية مناسبة لحث النقابات على تسهيل مشاركة 
المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار. قد تكون هذه 

 ما يتم حجز فكرة بعيدة المنال في لبنان، حيث غالباً 
المناصب والرتب الرفيعة المستوى التي تتمتع بسلطة  

صنع القرار الصالحة ألولئك الذين لديهم صالت  
 وانتماءات سياسية. 

دة المتمثلة في  ، ومن أجل تلبية القضية المحدّ وأخيراً 
عدم المساواة بين الجنسين في النشاط االقتصادي،  

تقترح االستراتيجية الوطنية إجراء دراسات لتحديد  
احتياجات السوق للمهن التي يمكن أن تشغلها النساء 

تكون    الطبيعي أنفي مختلف المناطق اللبنانية. ومن 
أو عدم  لغياب البيانات العامة مهمة شاقة نظراً الهذه 

 . يهامكانية الوصول إلإ

"المشاركة في الحياة العامة 

تدعو االستراتيجية الوطنية إلى حمالت مكثفة  
وبعيدة المدى تطالب بمشاركة المرأة في السياسة  
على الصعيدين المحلي والوطني. وسيطمئن ذلك 

النساء إلى انتمائهن إلى الحياة السياسية ويحثهن 
قابات واالتحادات على الترشح النتخابات البرلمان والن

وغيرها من الهيئات. وتتمثل الخطوة التالية في ضمان 
وصول المرأة إلى المناصب الوزارية واإلدارية العليا  

بأعداد تضمن مشاركتها النشطة والفعالة في البعثات  
  ،والمفاوضات الداخلية والخارجية ،الدبلوماسية

والتشريعات المتعلقة ببناء  ،وجلسات الحوار الوطني
إحدى المشكالت االجتماعية   تستمرالسالم واألمن. 

بعض الناس إلى النساء على أنهن غير  نظرة في 
لرجال  كاقادرات على مستوى المشاركة السياسية 

بسبب أدوارهن الصعبة كأمهات ومقدمات رعاية.  
ف  لذلك، قد يستغرق األمر بعض الوقت حتى يتكيّ 

 الجمهور مع رؤية النساء كشخصيات سياسية.

خطة العمل الوطنية الرامية إلى  .واو
بشأن   1325�نفيذ قرار مجلس األمن رقم 

 2020-2022المرأة والسالم واألمن  

تتضمن خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس 
تدخالت تتعلق بزيادة مشاركة المرأة في  1325األمن  

القطاع االقتصادي من خالل إصالحات السياسات، 
وتهيئة بيئة مواتية وتمكينية، والعمل الالئق، وتوفير 

الحماية للمرأة في سوق العمل النظامي وغير 
النظامي. ومن بين مخرجاتها الجهود الرامية إلى 

رأة تشكيل شبكة وطنية للتمكين االقتصادي للم 
لتعزيز تضافر الجهود وتجنب االزدواجية في جميع 

أنحاء البالد. كما تدعو إلى إدخال تعديالت على  
للمساواة بين سياسات القطاع العام تكون مراعية  

 .الجنسين واالعتبارات الخاصة بالنساء والفتيات 

االسترا�يجية الوطنية لمناهضة   .زاي
 العنف ضد المرأة والفتاة في لبنان

كتب وزير الدولة السابق لشؤون المرأة  وضع م 
  تعالج   . 2019فبراير  / االستراتيجية في شباط 

دة من العنف ضد فرد  متعدّ   أشكاالً   االستراتيجية 
بل فرد أو أكثر من أفراد األسرة المباشرة أو  قِ  من 

أو ضد غير األقارب الذين يعيشون في    ، الممتدة 
زل.  نفس األسرة المعيشية، بما في ذلك عامالت المنا 

المشاركة االقتصادية عن طريق    تتناول أيضاً كما  
تعزيز ثقة المرأة بنفسها وقدرتها على اتخاذ  

 بنفسها.  قراراتها 
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 مشا��ع وسياسات أخرى  .حاء

وضعت وزارة الصناعة في لبنان رؤية متكاملة 
للقطاع الصناعي في البالد، والتي ستتحقق بحلول 

، بمساعدة من منظمة األمم المتحدة 2025عام  
. تهدف هذه الخطة )اليونيدو ( للتنمية الصناعية  

االستراتيجية إلى توجيه تطوير القطاع الصناعي 
ومساعدته، وكذلك تحديد دور الصناعة في تحقيق 

معدل   كون التنمية الشاملة والمستدامة. وبالنظر إلى  
رات بطالة الشباب في لبنان أعلى بثالث إلى أربع م 

من معدل البطالة اإلجمالي، فستشجع الخطة الشباب 
على الوصول إلى فرص العمل في لبنان. 

فاالستثمارات في القطاعات اإلنتاجية، وال سيما  
األنشطة الصناعية، لديها قدرة أكبر على خلق فرص 
العمل من قطاعي العقارات والبناء، اللذين يتمركزان 

 . 98بشكل كبير في لبنان

لتنمية   األكثر شموالً المطبقة حاليًا، وجية االستراتي 
القطاع الخاص هي استراتيجية لبنان للشركات  
،  2020الصغيرة والمتوسطة: خارطة طريق حتى عام 

وتسترشد   . 2014والتي تم وضعها منذ عام 
االستراتيجية برؤية استراتيجية جريئة للمشاريع  

كات الصغيرة والمتوسطة الحجم بوصفها محرّ 
حيوية للنمو وخلق فرص العمل. وتدعم  اقتصادية

دة تنفيذ االستراتيجية التي يجري  مبادرات متعدّ 
 رصدها بانتظام. 

، أطلق البنك الدولي مشروع خلق الفرص  2019في عام  
- الوظائف الوطنية في لبنان    االقتصادية لدعم برنامج 

) ProgramLebanon National Jobs-  النتائج - من أجل  

)Results Project-for 400  ته قيم ، و برنامج ال   يهدف ، و  
إلى تحسين الفرص االقتصادية. تتمثل  ،  مليون دوالر 

إحدى ركائز المشروع في تعزيز قدرة الباحثين عن عمل  
من خالل المساعدة في مهارات التوظيف. وينطوي ذلك  

على إدخال تحسينات في قدرات المؤسسة الوطنية  
  . نسبة إلى أدائها في التوصيف الوظيفي لالستخدام بال 

وستحصل الشابات الريفيات الالتي لم يحصلن على  
تعليم رسمي على مجموعة مختلفة من المزايا عن  

الرجال المتعلمين من غير الفقراء في المناطق الحضرية.  
قد  من التحضير للمقابلة، ف الفئتين  ستفيد  قد ت وفي حين  

دة في كتابة السيرة  من المساع ة  األخير الفئة  ستفيد  ت 
من المساعدة في اإللمام    ى األول الفئة  ستفيد  ت الذاتية و 

بالقراءة والكتابة. ومن الركائز األخرى خدمات بناء  
القدرات ومطابقة الوظائف التي تقدمها المنظمات  

  الخاصة والمنظمات غير الحكومية التي ترصدها أيضاً 
تأثير  ال يزال  حين  وفي  المؤسسة الوطنية لالستخدام.  

هذه المبادرات غير مؤكد، فمن المتوقع أن تكون لها  
 نتائج إيجابية. 

 
98 ILO, 2015. Key Indicators of the Labour Market (KILM) . 
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 المالحظات الختامية والتوصيات .5

للتفكير في المشاركة االقتصادية للمرأة في لبنان،  
د هذا التقرير القوانين واللوائح والسياسات التي دّ يح

الدستور أما قد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي. 
ليست صريحة من حيث  فهي والقوانين القائمة 

يمنح والمساواة بين الجنسين بين الرجل والمرأة. 
الدينية لتنظيم  للمؤسساتالدستور سلطة أكبر 

لنظام األبوي  قوانين األحوال الشخصية، التي تغذي ا
الذي يميز بين الرجل والمرأة من حيث حقوقهما. وال  

مثل قانون العمل  ،تتماشى المجاالت القانونية األخرى
مع   تماماً  ،وقانون الضمان االجتماعي وقانون الضرائب

األطر والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. وعالوة على 
سيما   االلتزامات الدولية للدولة، والترجم لم تُ  ذلك،

  ،تلك المتعلقة بالالجئين والعمال المنزليين المهاجرين
 إلى تشريعات وسياسات وممارسات ذات صلة.

وثمة ثغرة أخرى في اإلطار القانوني القائم الذي 
يحكم المشاركة االقتصادية للمرأة أو يؤثر عليها، وهي  

تطبيق القوانين القائمة وتفسيرها   احتمال أن ينحرف
  انأو يؤدي ،ويصبحان غير فعالين المنشود،الهدف عن 

إلى نتائج عكسية. في الواقع، ال توجد نظرة شاملة  
إلدماج الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والدينية في صياغة السياسات واألنظمة وتفسيرها.  
ونتيجة لذلك، قد ال تحقق هذه األخيرة غاياتها  

وزيادة   ،نسينالمستهدفة من حيث المساواة بين الج
المشاركة االقتصادية للمرأة. ومن شأن تحقيق درجة  

أعلى من االنسجام والتكامل بين المؤسسات 
التشريعية والتنظيمية والقطاع الخاص والمجتمع 

 
99 UN-Women UN-Women, 2016. Supporting women’s empowerment and gender equality in fragile States: Lebanon. 

Research Brief. 

المدني أن يهيئ بيئة أفضل تشجع فيها المرأة على أن 
 في المجتمع.  تكون فاعلة اقتصادياً 

االقتصادية   من أجل تحقيق أداء أفضل للمشاركة
للمرأة، من الضروري إجراء دراسات تشمل تصورها 

للعقبات الرئيسية التي تمنعها من االنخراط في أنشطة  
ة للدخل. يشير مسح أجرته هيئة األمم المتحدة درّ مُ 

إلى أن النساء في  2016للمرأة في لبنان في عام 
المناطق الريفية وشبه الحضرية يحتجن إلى وصول  

. 99من األموال  ت ومهارات اإلنتاج بدالً أفضل إلى معدا
وأفادت أربع من كل خمس نساء بأن الوصول إلى  
مرافق اإلنتاج من شأنه أن يعزز توليد دخلهن، في  

اثنتين فقط من كل خمس نساء الحصول  أبرزت حين 
ة على االئتمان كوسيلة أساسية لتحسين الفرص المدرّ 

حسين  إلى ت الجئة تقريباً  140,000للدخل. ودعت 
مهارات السوق والمعرفة من خالل التدريب المهني 

لتحديد فرص السوق بشكل أفضل، مثل التواصل مع  
 العمالء.

من العوائق األخرى التي تعترض المشاركة االقتصادية  
أو    نقص إمدادات الطاقة هي  التي أبلغت عنها المرأة  

. البنية التحتية الكهربائية ضرورية لحسن سير  انعدامها 
صاد، لذلك تنظر النساء في المناطق الريفية إلى  االقت 

انقطاع إمدادات الكهرباء وتكلفتها العالية كعقبة أمام أداء  
األعمال المنزلية المدفوعة وغير مدفوعة األجر، مما  

.وعالوة على ذلك،  اجتماعياً   وتوتراً   منزلياً   يخلق اضطراباً 
ورة،  المأج غير    عمل ال ساعات  النساء عددًا مذهالً من  تقدم  
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، تقضيها في رعاية األطفال  أسبوعياً   ساعة   60تصل إلى  
والطهي والتنظيف وغيرها من األنشطة المنزلية غير  

بالنسبة لالجئات،    مدفوعة األجر. ويزداد الوضع تعقيداً 
الالئي قد يكون لديهن مستويات أعلى من ساعات العمل  

في المائة    61غير مدفوعة األجر. وعلى هذا النحو، قالت  
إنهن لم يتلقين أي أجر    ، الالئي شملهن المسح ، من النساء 

مقابل عملهن خارج المنزل خالل الشهر السابق. ولذلك،  
اد فرص عمل  من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى إيج 

ة للدخل لدعم المرأة في  مدفوعة األجر ووسائل مدرّ 
 المناطق الريفية وشبه الحضرية. 

أو نقطة   ،وتشكل مجموعة التوصيات التالية أساساً 
لتشجيع ودعم المزيد من النساء في المشاركة   ،انطالق

 االقتصادية:

 األبعاد التنظيمية والقانونية .ألف

قتصادية الكاملة سن تشريعات تضمن المشاركة اال •
لألطر والمعايير الدولية لحقوق   للمرأة وفقاً 

اإلنسان، وال سيما اتفاقية القضاء على جميع 
 أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين. 

تنفيذ التدخالت المتعلقة بالمشاركة االقتصادية   •
للمرأة كما هو موضح في خطة العمل الوطنية  

لألمم المتحدة رقم  بشأن قرار مجلس األمن التابع 
لتوفير   ،بشأن المرأة والسالم واألمن 1325

الحماية للعامالت في كل من القطاعين النظامي 
 وغير النظامي.

لزيادة   2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  •
المساواة بين الجنسين والمشاركة االقتصادية  

 .للمرأة والعمل الالئق

ش النساء من التحر�  يإنفاذ التشريعات التي تحم •
 والممارسات االستغاللية. 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة  حيازةضمان  •
الموارد البشرية والخبرة الفنية على  اللبنانية

الالزمة لتعميم األحكام المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين في القوانين والسياسات والبرامج 

 الحكومية لتعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة.

 األبعاد الضرو��ة للسياسات .باء

تطوير استجابة سياساتية جيدة التنسيق إلزالة  •
والتأثير على األعراف  ،الحواجز القانونية

 االجتماعية ومعالجة األسواق المفقودة.

في مكان ضد المرأة  تبني سياسات تحظر التمييز •
مع إزالة القيود التي تحظر على النساء  ،العمل

 عينة.العمل في صناعات م

تعزيز ممارسات العمل الصديقة لألسرة مثل  •
إجازة األبوة، وترتيبات العمل المرنة، والعمل 

عد، والوظائف بدوام جزئي، واستحقاقات بُ  عن 
 األطفال. رعاية 

 آفاق النمو الشامل .جيم

أي مقترح مشروع أو رؤية يهدف التأكد من أن  •
تضمن ، وأن ياقتصادية للبلد إلى تعزيز النمو 

تحقيق النمو الشامل لجميع أفراد المجتمع، 
 وخاصة النساء والشباب.

 دعم األعمال التي تقودها النساء .دال

يدعم مشاركة المرأة في    تطوير التدريب المهني الذي  •
على إطالق    يساعد النساء أيضاً ، بل و سوق العمل 

مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة الحجم كاستراتيجية  



39 

ما في ذلك التخطيط لزيادة  إنتاج طويلة األجل، ب 
الوصول إلى السوق من خالل سالسل التوريد الفعالة  

 واستراتيجيات العالمات التجارية. 

من خالل تلبية    المعرضة للمخاطر دعم الفئات   •
احتياجاتهم وتقديم المساعدة المالية والفنية  

للترويج لسلعهم وخدماتهم، ال سيما بين العامالت  
الريفيات والالجئات  غير النظاميات والنساء  
 والنساء ذوات اإلعاقة. 

 يات النظام األبوي الراسخ تحدّ  .هاء

إشراك الرجال في البرامج الموجهة لزيادة   •
مشاركة المرأة. فعلى سبيل المثال، يمكن تقديم 

حوافز لألعمال التي يقودها الرجال لتوفير 
 التدريب أثناء العمل وفرص العمل للنساء،  

وال سيما الشابات، مع ضمان بيئة عمل آمنة إلبراز 
أفضل ما لديهن.
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 المرفق 

 أفضل الممارسات الدولية  . المرفق ألف جدول  

 أفضل الممارسات  البلد 

 بلغا��ا

  افتقارإلى التنوع في مكان العمل من خالل غرفة التجارة والصناعة البلغارية، على الرغم من  تدعو •
 سياسات تتعلق بالمساواة بين الجنسين. لالدولة 

في جنوب شرق أوروبا، والتي تهدف إلى   Women Business Angels Networkهي عضو في شبكة  •
 زيادة عدد سيدات األعمال في أوروبا.

 بالغرفة والمنتسبات إليها. العامالتت تدريبية متنوعة من خالل شبكة م دوراتقدّ  •

 تمويل رائدات األعمال من خالل الشبكة.  تسّهل •

 للمهنيات.  قائمة لديها خطط توجيه  •

تشارك في مبادرات المسؤولية االجتماعية المختلفة للشركات، مثل دعم المرأة في نادي المرأة   •
 الدولي في صوفيا. 

 جامايكا 

 . للعمالدة بشأن المساواة بين الجنسين م دورات تدريبية محدّ تقدّ  •

 تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين بين المشاركين في التدريب على المساواة بين الجنسين.  •

 م الدعم للمؤسسات األعضاء لوضع سياسات عدم التمييز. تقدّ  •

 ش في العمل. لألعضاء على منع التحر�  داً محدّ  م تدريباً تقدّ  •

 ش في العمل. تدافع عن مشاريع القوانين المعلقة بشأن منع التحر�  •

 توفر ترتيبات عمل مرنة على أساس كل حالة على حدة.  •

 مالي��ا

في المائة من المناصب المهنية ومناصب مجالس   30تشغل النساء (د بحصة الحكومة وتدعمها  تتقيّ  •
 . )اإلدارة

 ش في العمل. لألعضاء على منع التحر�  داً محدّ  م تدريباً تقدّ  •

 جري مسوحات حول ممارسات التوازن بين العمل والحياة في المنظمات األعضاء. تُ  •

 إسبانيا 

من خالل لجنة  (المستوى الوطني االضطالع بمبادرات مختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين على  •
 .)Promocionaمن خالل مشروع (مستوى الشركات على و )المساواة

 لديها برامج إرشادية للمهنيات.  •

عن سياسات   ، فضالً Promocionaلديها سياسات لعدم التمييز من خالل لجنة المساواة ومشروع  •
 ش من خالل لجنة المساواة وإدارة االمتثال. لتحر� با ق تتعلّ 

 . العمالديها ترتيبات عمل داخلية مرنة لجميع ل •

 تدعم المنظمات األعضاء في تطوير سياسات المساواة بين الجنسين.  • أوغندا
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 أفضل الممارسات  البلد 

تدير برنامج مستقبل المرأة، الذي يهدف إلى زيادة عدد النساء في مناصب اإلدارة العليا وفي   •
 مجالس اإلدارة. 

 على المساواة بين الجنسين للمنظمات األعضاء.  اتتدريب جري تُ  •

 يقدم خريجو البرنامج التوجيه للمهنيات الشابات.  •

 ،لمنظمة العمل الدولية )أ مشروعك وطّورهبدا( )Start and Improve Your Business(تنفذ برنامج  •
 مع التركيز بشكل خاص على المرأة. 

للتأكد من أن األعضاء يمارسون عدم التمييز عند  أدلة الموارد البشرية للمنظمات األعضاء  تستعرض •
 التوظيف.

 ش الجنسي. ش، وخاصة التحر� أدلة الموارد البشرية منع التحر�  أن تعالجتضمن  •

م دورات في الجامعات موجهة نحو المساواة بين الجنسين، مثل ماجستير التربية المهنية في  تقدّ  •
 جامعة كيامبوغو. 

 ات عمل مرنة. تشجع األعضاء على اعتماد ساع •

 لديها ترتيبات عمل مرنة.  •

 اعتمدت مبادئ األمم المتحدة لتمكين المرأة وتشجع األعضاء على تعزيزها.  •

 تنظم المؤتمر السنوي للقيادات النسائية لتعزيز دور المرأة في القيادة.  •

 التوجيه.تسهل التفاعل بين القيادات النسائية والرؤساء التنفيذيين اآلخرين ألغراض  •

الواليات المتحدة 
 األم��كية 

بشأن التوظيف والتعليم   ،نظمت وساهمت في ورشات العمل المتعلقة بشؤون المساواة بين الجنسين •
وريادة األعمال للجنة االستشارية لألعمال التجارية والصناعة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في  

 الميدان االقتصادي. 

سياسات المنظمة الدولية ألرباب العمل بشأن المساواة بين الجنسين   تشارك باستمرار في عمل •
والتوظيف وريادة األعمال، وكذلك في العديد من برامج منظمة العمل الدولية لتعزيز المساواة بين  

 . ووطنياً  الجنسين عالمياً 

 لديها سياسات عدم التمييز.  •

 ش في العمل. لديها سياسات واضحة تتعلق بمنع التحر�  •

 . العمالها ترتيبات عمل مرنة لجميع لدي  •

التمكين االقتصادي للمرأة: الممارسات الجيدة من منظمات أرباب العمل الوطنية   .International Organisation of Employers ,2018 المصدر:
 والشركات الشريكة.
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 أفضل الممارسات الواجب تط�يقها في لبنان . المرفق باء جدول  

المهني التد��ب 
 والفرص التعليمية

 ل عيشهن.بُ تبحث النساء عن طرق لزيادة إمكاناتهن في الكسب وحماية ُس  •

ليزية ومجموعة  كهناك طلب كبير على دورات اإلنترنت والتدريب على اللغة الفرنسية واإلن •
 متنوعة من المهارات الموجهة نحو السوق.

 السلطات البلدية 
ومزايا   ، وتوعية السلطات البلدية باالحتياجات االقتصادية للمرأةهناك حاجة إلى تثقيف  •

 مبادرات التنمية المجتمعية الشاملة للجنسين. 

الوصول إلى رأس  
 المال المنتج

هناك حاجة إلى زيادة وتحسين فرص الحصول على رأس المال المنتج والمدخالت. وتشمل   •
المواد الخام والمعدات واآلالت والمساحات الوظيفية حيث يمكن أن تتم األنشطة   :هذه

 اإلنتاجية.

 بر رأس المال المنتج والمدخالت أكثر أهمية وفائدة من الحصول على االئتمان أو األراضي. اعتُ  •

نماذج الحكومة  
 المجتمعية المحلية 

الحكومة  وصنع القرار في نماذج  يتم االعتراف بالمساهمات االقتصادية للمرأة وقيادتها •
 مثل أكشاك السوق. ،المجتمعية المحلية

 للنساء الريفيات المنتجات.  ، الذي وفر مصدر دخل ثابتاً لحمىسوق امن األمثلة على ذلك  •

مسؤوليات جديدة في القيادة والتخطيط وصنع القرار  الحمى كما تولت نساء الريف في  •
تكاليف، التي تساعد على تنظيم المشاركة في السوق في  نتيجة التفاقيات التخطيط وتقاسم ال

 المناسبات العامة في جميع أنحاء لبنان.

معرفة األسواق  
الموجودة وكيفية 

التواصل مع  
 المستهلكين 

تسعى نساء كثيرات إلى الحصول على الخبرة والمعلومات لمساعدتهن في تحديد واستكشاف   •
 وخدماتهن للمستهلكين.إمكانيات جديدة لتسويق سلعنهن 

قد يساعد فهم العمل الحر الفعال وتطوير العالمة التجارية وإجراءات إطالق خط اإلنتاج   •
 أسواق جديدة وزيادة إمكاناتهن في الكسب. دخول النساء على  

التماسك االجتماعي  
ل بُ وتدخالت أزمة ُس 

 العيش

 تعاني من نقص في التمويل. هذه المجاالت من بين أكثر المجاالت ذات األولوية التي  •

كبيرة للمرأة لمواجهة هذه القضايا    تتيح برامج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فرصاً  •
 بصورة بناءة في بيئة آمنة وجيدة التنظيم. 

 تقييم احتياجات شامل 
في كل من مجتمعات   ،لالحتياجات مع األسر التي تعيلها نساء أشمليمكن إجراء تقييم  •

 اة. للكشف عن االحتياجات واإلمكانيات غير الملبّ  ،الالجئين والمجتمعات المضيفة
 .UN-Women, 2017. Strategic Plan 2018-2021. UNW/2017/6 المصدر:
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فالمرأة  والعالم.  بالمنطقة  مقارنة  العاملة  القوى  في  المشاركة  مستويات  أدنى  لبنان  في  المرأة  تسجل 
غير  ظروف  في  ذلك  يكون  ما  فغالبًا  عملت  ما  وإذا  الرجل،  من  أكثر  مّرتين  للبطالة  عرضة  لبنان  في 
مواتية، مقابل راتب أقّل. ومن أسباب انخفاض مستوى مشاركتها في الحياة االقتصادية تجّزؤ القوانين 
المشكلة في ظل  تفاقمت هذه  أو سوء تفسيرها، فضاًل عن هيمنة نظام ذكوري متجّذر. وقد  واألنظمة 

أزمات متتالية مالية واقتصادية وجائحة كوفيد19- وانفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020.

في  والعامالت  الالجئات  ويغطي  لبنان،  في  للمرأة  االقتصادية  المشاركة  واقع  التقرير  هذا  يستعرض 
الخدمة المنزلية الوافدات والنساء ذوات اإلعاقة. وهو يحدد النواقص والثغرات القانونية والمشاكل في 

السياسات الحكومية القائمة ويحللها ويتضمن توصيات لزيادة المشاركة النِشطة للمرأة في االقتصاد.
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