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 واالقتصادية االجتماعيةخلفية ال  -أوالا 

 للبنك الدولي، ال يزال الفقر يهيمن وفقا   المرتفعمتوّسط الدخل الذات بين البلدان من صنّف لبنان في حين ي  
. كما تعاني دوالرات في اليوم الواحد 4أفرادها بأقل من من األسر اللبنانية التي يعيش في المائة  28.6نسبة على 
ص دوالرا  للشخ 2.40المتمثل في  األدنى خط الفقر تعيش دونإذ من الفقر المدقع  هذه األسر منفي المائة  8نسبة 

في لبنان،  بين الجنسين شاسعة واالجتماعية واالقتصاديةجغرافية الفوارق الو. 1لبنك الدوليل وفقا  الواحد يوميا  
يتّسم بمستوى تعليمي وثقافي مرتفع مع أنّه مجتمع في  هشة حلقة  ، والمرأة في ضواحي المدن انتشارا   أكثر   الفقرو

 .بين الجنسين التمييز تشّجع علىسياسات وممارسات  يؤيّد

العاملين في سرة األأفراد مالية من ال تحويالتالعلى والمنخفضة الدخل في لبنان  تعتمد األسر الفقيرةو
ن في قطاعات غير رسمية متنوعة. ومع أن الدخل العاملوأفرادها  وعلى الدخل األساسي الذي يتقاضاهالخارج، 

 ا  علمكلفة المعيشة، بفعل ارتفاع األسر الفقيرة تفاقم وضع ة، الماضي ةالستّ السنوي لألسر ظّل ثابتا  في األعوام 
 .ساسياألدخل يؤّمن مصدر الا معيل واحد معظمهلدى أعضاء، و 7و 5بين  حجم األسرة يتراوح عادة  بأن 

"، تعريف "الفقراء النشطين اقتصاديا   الذي ينطبق عليهماألشخاص  التمويل األصغرويستفيد من بوابة 
. ويشمل "الفقراء جزئيا  األساسية  هماحتياجات لبيةلت مهاراتالدخل وال ولديهم ما يلزم من معوزين من هم غير أي

من الفقراء الذين يعملون في وظائف  مهمشةالمشاريع البالغة الصغر والفئات الأصحاب " النشطون اقتصاديا  
وتنشط األسر نظام المالي الرسمي. الالوصول الى  وغير القادرين على، منهم منخفضة األجر، وال سيما النساء

ظروفها المعيشية في منتظمة، ما يجعل والثابتة ال العمل عقود تفتقر إلىالتي  ةسوق العمل غير الرسميفي الفقيرة 
، ما يدل على الظروف المترّدية دوالر 8400و 4000بين في لبنان  يتراوح دخل األسرة السنويو. غاية الهشاشة

متدنية في ظل غياب الحد األدنى من متطلبات الحماية  لقاء أجور رسميالقطاع غير الفي  تعملالتي الفقيرة للمرأة 
 .ولحقوقها لها

وغيرها من مصادر  واالدخار صغرألالتأمين اوقروض الصغيرة الذي يشمل الر، والتمويل األصغ
 الذين ليس بوسعهم ود،المحد الدخل ذويالمقدمة إلى  الخدمات المالية مجموعة التمويل، هو بحسب تعريفه

 ،أمريكيمليار دوالر  12 القروض الصغرى حجمووفقا  للتقديرات، يتجاوز لى القطاع المالي الرسمي. الوصول إ
ؤسسة للتمويل م 10000أكثر من وما يعكس تنامي هذه الظاهرة انتشار  .شخصمليون  200 يستفيد منها حوالى

مكافحة مدى فعاليتها االقتصادية في . وقد أثبتت هذه األداة في جميع أنحاء العالم بلدا   90في أكثر من  صغراأل
إلى أن نسبة النساء من بين المقترضين  2تشير الدراسات. وفي حياتها الفقر وتمكين المرأة التي تواجه صعوبات

في منطقة في المائة  60و، 2016في عام في المائة في جميع أنحاء العالم  84من مؤسسات التمويل األصغر بلغت 
 تمويللل واالقتصادي ثر االجتماعياأل حولوأظهرت نتائج العديد من الدراسات  الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 أنه على السياسات االجتماعية واالقتصادية في البلدان النامية، هذا التمويل ، بما فيها دراسات حول تأثيراألصغر
؛ Bernstein ،2009) ويحّسن مستويات المعيشة لألسر ل من التمييز بين الجنسينتمكين المرأة ويقلّ  علىيساعد 

Hansen ،2015 ؛Bayai وKhide ،2016.)  له المالي للمرأة  اإلدماجوتشير الدراسات أيضا  إلى أّن االستثمار في
 األطفال. سيماوال تحسين رفاه األسرة المعيشية،  أثر مباشر على
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ا   األصغر في لبنان والنساءالتمويل   -ثانيا

لم يكن للنساء سوى في لبنان،  شركة اإلبداع للتمويل متناهي الصغر تأسيس، تاريخ 2012حتى عام 
في المائة في المتوسط من جميع  35ولم تتجاوز نسبتهّن لوصول إلى خدمات التمويل األصغر، هامش محدود ل

الصراعات بفعل قطاع التمويل األصغر في لبنان  نموقد تباطأ و .من مؤسسات التمويل األصغرالمستفيدين 
مؤسسات  ، انطلق قطاع1990. وفي عام تاريخ البالد التي باتت مشهدا  راسخا  فيعدم االستقرار حاالت السياسية و

المؤسسات المالية غير المصرفية  وفي ما عدا. في لبنان مؤسسة 20التمويل األصغر التي يقارب عددها اليوم 
مؤسسات التمويل األصغر منظمات غير حكومية ت عتبَر (، بداعاإلشركة  )مثل لرقابة المصرف المركزيالخاضعة 

 االجتماعيةخدمات التنمية مختلف منظمات غير حكومية محلية أو دولية لتقديم  أسستها، بمعظمها متناهية الصغرو
 وتوّجههاأسعار فائدة مدعومة المنظمات معظم هذه وتتقاضى ، بما في ذلك القروض الصغيرة. واالقتصادية

 الجهوية. وأ نتماءات واألهداف الطائفيةاال

معظم مؤسسات التمويل األصغر  شملت ،3والتعليمدراسة حديثة نشرها المركز الكندي للعلوم ووفقا  ل
 قروضا  بنان وتمنح في ل ز ضد المرأةتميّ  أظهر تحليل البيانات األولية أّن هذه المؤسسات، بداعاإلشركة باستثناء 
 إلى الشركات الناشئة.  قروضمن المتدنية نسبة  صوتخصّ ، أعلى منها للنساءللرجال 

في المائة من صاحبات  51تقدمت نسبة  ضد المرأة في تمويل مشاريعها الحرة،التمييز ومن مظاهر 
 .4منهّن على التمويلفي المائة  17سوى  لم تحصلو 2015للحصول على قروض في عام  األعمال في لبنان

والمنظور التقليدي حول عمل المرأة ة الثقافي مفاهيممنها الإلى عدة عوامل، هذه الفجوة بين الجنسين وتعود 
نتيجة لهذا الواقع، األعمال الحرة. و للمرأة لتنمية خبراتها فية الفرص المتاحة ألعمال تجارية، وقلّ ها امتالكو

بمنتجات من خالل تزويدهم  خدمة النساء والشبابالتي تقضي مهمتها ببداع اإلشركة  2012تأسست في عام 
 .همتراعي احتياجاتمبتكرة 

ا   من خالل التمويل األصغرفي لبنان المرأة  تأهيلبداع في اإلشركة ور د  -ثالثا

في لبنان، خاصة  المحدوددخل تقديم خدمات مالية مبتكرة وشاملة لذوي البداع في "اإلشركة تتمثل مهمة 
تحقيق  مساعدتهم فيو واالقتصادية االجتماعيةز أوضاعهم يعزتلالنساء والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة 

مستويات صنع القرار  في جميع والمرأة في لبنان، بنظر شركة اإلبداع، قادرة على تأدية دور ريادي أهدافهم".
عدد  وارتفعلتمويل اإلنساني في لبنان ألزمة السورية، تزايد تدفق اونتيجة ل. ااحتياجاته وتلبية احياتهب والتحّكم

التي تؤدي هذه أيضا  مسؤولية شركة اإلبداع و. في تقديم الخدمات بدور هاممنظمات حقوق المرأة التي تضطلع 
 .في لبنان في إحداث تغيير إيجابي في الحياة العامة والخاصة للنساء دورا  ناشطا  

في خدمة النساء اللواتي بلغت رؤيتها  خالص لتحقيقإبدأب وتأسيسها عن العمل منذ  الشركة ولم تتوانَ 
في المائة  40في المائة من بين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الشركة منذ تأسيسها، ومن بينهّن  76نسبتهّن 

 خصصبعنوان "سيدتي" مقرض  منذ اليوم األول، كان من بين منتجات شركة اإلبداع و. 5من العناصر الشابة
اإلنفاق لموظفات اللواتي يرغبن في او العامالت من المنزلو المتجوالتوالمشاريع المستقلة  في لرائدات األعمال
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أصول إنتاجية لتحسين المستوى االجتماعي يرغبن في شراء الرعاية الصحية أو  على وأ على تعليم أطفالهن
  .ألسرهنّ 

 في ضد المرأةالتمييز ، أبحاثا  عن السوق ت ظهر انتشار 2012عام  وتجري الشركة، منذ تأسيسها في
 قتفرّ ال  في لبنان المصارفأّن  ومعالنظام المصرفي التقليدي. و مؤسسات التمويل األصغر التمويل الذي تمنحه

 .يل، تستند في منح القروض إلى شروط تقيّد فرص المرأة في الحصول على التموالذكور واإلناثعمالئها بين 
شخصي، كفيل  يجب أن يكون للمرأةففي المصارف، ت طلَب من المرأة ضمانات متشددة، وفي مؤسسات التمويل 

التي  ة الموروثةالتقليدي اهيمالمف انتشارذلك وراء السبب ما يفرض قيودا  على وصولها إلى الخدمات التمويلية. و
الكفالة المطلوبة لما ينقصها من دعم اجتماعي  تؤّمنأن تكون رائدة أعمال ناجحة وأن  تقدرتعتبر أن المرأة ال 
 ما استخدمت بعض مؤسسات التمويل األصغر نموذج التضامن الجماعي لإلقراض، الذيخارج المنزل. كما 

ن من خدماتها أن تتعامل مع المستفيديبداع اإلشركة ررت ق ولذلك،على التمويل.  في الحصول المرأة يعيق زال
 التي تحول دون حواجزال زيلوسن ونثق بهنّ  بالنساء اللواتي نتعامل معهنّ "نحن نؤمن على أساس الفلسفة التالية: 

 ."هّن إلى الخدماتوصول

ا ويعملن في  64و 18اللواتي تتراوح أعمارهن بين  وخّصصت شركة اإلبداع للنساء المنتجات،  عاما
ا القطاع غير الرسمي،  المرأة على سمعة باالعتماد أوالا  بأقل قدر من التوثيق ويُمنَحضمانات ال يتطلب  قرضا

الوصول  غير القادرات علىلتلبية احتياجات النساء استراتيجيا  هذا التمويل األصغر  اختارت الشركةوقد وعملها. 
هذا النوع وال يزال الرجال عادة.  يتحّكم بهاضمانات  الحاجة إلىدون من  هنأعمالسهيل تلو الى القطاع المالي

المرأة على تنمية أعمالها ومهاراتها  بداعاإل كما ساعدت شركة" في لبنان. نوعهمن  فريدالو"األول  من المنتجات
  الصغيرة. المشاريع ألصحاب بقيمة أعلى ومخصصة قروض من الحصول علىلتتمّكن 

 20000إلى حوالى قروض( مجموع المن في المائة  76أي قرضا  ) 32235أكثر من  بداعاإلشركة قّدمت و

 من بينهم معالشخص  26500أكثر من فيها استفاد أسرة  19000رب اما يقلى وإالمستفيدين من العمالء  امرأة
من خالل  أعمالهنّ  على االرتقاء بمستوىاألعمال  صاحبات منفي المائة  30 المؤسسة كما ساعدت النساء. أطفال

  ، أو ما ي سمى برأس مال المشروع. البضائعأو المعدات أو  األصول يرلتطوقروض متعددة 

معّدالت سداد هذه أما . عامال   9540 األعمال التجارية الممّولة فرص عمل لما يصل إلى هذهوتؤّمن 
، ما يثبت مرة أخرى كفاالتالقروض من دون منح  مخاطرمقارنة بفي المائة،  99ممتازة بنسبة  فهي القروض

 .بها المؤسسة بثقةمرأة جديرة أن ال

أسرهّن احتياجات لربّات منزل نجحن في تلبية قصص النجاح  على العديد منهذه المبادرة وتنطوي 
أو  الصحية تزويدهم بالرعايةتعليمهم أو وذلك من خالل  ،نّ االقتصادي ألطفالهواالجتماعي  المستوى تحسينو

بفضل كل ذلك والدخل، أو أصول متحركة لزيادة لألسرة و محل أشراء منزل  مثل أصول ثابتةمن خالل تأمين 
أو الحصول على تدريب مهني لبدء  متابعة تعليمهنّ من  شاباتومن خالل هذه المبادرة، تمّكنت . الشمول المالي

ض ومن خالل استخدام القر األسرة مستوى معيشة تحسيننت العديد من النساء من أو تعزيزها. كما تمكّ  أعمالهنّ 
ترتفع فيها وفي منازل غير صحية يعيشون في أحياء فقيرة المستفيدين أن هؤالء األسرة، سيّما  مسكنتحسين ل

 دنى من وسائل العيش الكريم. الرطوبة وينقصها الحد األ

فحسب، بل شملت أيضا  تزويد المرأة بالتغطية  إشراك النساء ماليا   تقتصر مبادرة شركة اإلبداع على لمو
في المائة من النساء يفتقرن إلى شتّى أنواع التأمين )مثل التأمين على الصحة  51التأمينية بعدما تبيّن أن أكثر من 

بما في ذلك المرض أو الحوادث أو الوفاة أو  متوقعةالغير  حوادث الحياةلأو على الحياة(، ما يجعلهّن عرضة  
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فتتوقّف عن العمل وتخسر على مواصلة أعمالها، ال تعود المرأة قادرة  في العديد من هذه الحاالت، وجز. الع
 . ل التكاليفالثابتة لتحمّ أصولها بيع عندها إلى  رضطَ ت  مصدر دخل لعائلتها التي 

ل من نوعه في األو وي عَدّ "، مؤازرةيسمى " صغراألمنتجا  جديدا  للتأمين  االبداع شركة ، استحدثتلذلك
ووفّر هذا المنتج المتبكر، منذ إطالقه في منتصف عام صدمات الحياة. تأمين النساء ضد ساعد على  ، وقدلبنان
. وقد في الشهر دوالرات ثالثةال تزيد عن امرأة لقاء كلفة معقولة  8,250 ألكثر من، تغطية تأمينية صغيرة 2015

عدد المطالبات المدفوعة لتسديد بعدما ارتفع  التي تستفيد منها األسرة بكاملها الخدمةهذه على  طلب اإلناث ديزات
وبذلك، ساعد هذا المنتج المستفيدين . الوفاةالعجز وأو  نتيجة التعطيل تعويض اليوميلدفع اللمرض أو اتكاليف 

نها األم. ونتيجة لهذه الناجمة عن حوادث غير متوقعة تصيب األسرة وتدفع ثمالتغلّب على الضائقة المالية  في
 المبادرة، اكتسبت شركة اإلبداع مزيدا  من المصداقية والشعبية بين اإلناث. 

 :ىصغرالالتأمينات و القروضومن  بداعاإلالمستفيدات من برنامج  التالية نسبةح الرسوم البيانية وتوضّ  
 

 
 

قرض  32000أكثر من ، من خالل مختلف منتجاتها ،بداعاإل قّدمت شركة، المذكورةاألرقام واستنادا  إلى  
. نساءال تعيلها سوى هم من األسر التي  المستفيدينمن في المائة  5أكثر من ، علما  بأن العمالء من النساء إلى
ا وفي تلبية دخلهوتحسين  ادعم أعمالهالمقّدم إلى المرأة في  متناهي الصغرالقرض يسهم ال، هذه الحالةفي و

من المائة  40والمستفيدات من هذا البرنامج  وتبلغ نسبة النساء ما دون سن الخامسة والثالثينمتطلبات أسرتها. 
 العمالء. 
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في المائة  38أكثر من يحمل ، الالزمة لمواصلة التعليم لوسائل الماديةمع أن هؤالء النساء يفتقرن إلى او 
في  1شهادات جامعية أو فنية. ومع أن نسبة النساء اللواتي ال يقرأن أو يكتبن من بين المستفيدات ال تتعّدى  هنّ من

 .وأسرهنّ  لبحث عن وسائل لمساعدة أنفسهنّ لديهّن اإلصرار الكافي لكان ، المائة
 

 
 

ّصصَ  إما في  صغيرة مشاريع أطلقناللواتي  من القروض لرائدات األعمالفي المائة  65أكثر من  تخ 
منتجات أو تصنيع مستحضرات التجميل كسسوارات أو أو الخبز أو بيع المالبس أو األ الخياطة المنزل مثل

 ومحالت المالبس والبقالة وغيرها. صالونات التجميلمثل  ةمستقلمتاجر  فيأو  ،المونة

 في القطاع غير الرسمي،من بين الموظفات المستفيدات من هذا البرنامج، يعمل عدد كبير من النساء و
قوانين ل وعدم مراعاتها الضمان االجتماعيفي  نظرا  لعدم تسجيلها غير مستقرةوفي وظائف منخفضة األجر 

 .هذه الفئة من الموظفاتة التعامل مع التقليدي رفاالمص رفضولهذا السبب، ت. الوطنيةالعمل 

األطفال أو تعليم لأو  العائليةظروف الأو مشاريع األعمال لتحسين  وتستخدم المستفيدات قرض "سيدتي"
كما تستخدم بعض المستفيدات هذا القرض الّدخار األموال على صحية. التكاليف الدفع لأو لمواصلة التعليم الذاتي 

"، وليست هذه سودبيض ليومك األخبي قرشك األ" ، بحسب القول المأثورمن خالل شراء الذهبنحو غير مباشر 
 األصول. امتالك من الحرمانه لمواجهة حاالت الطوارئ نظرا  تكيّف تلجأ إليها المرأة اآللية سوى طريقة 

ا   والعمل عكس التيار مستدامةالتنمية ال  -رابعا

مستويات صنع جميع على  تولّي مسؤوليات القيادةعلى  قادرةالمرأة في لبنان  أنّ  بداعاإلتعتبر شركة 
 :التالية المجاالتإيمانها بقدرات المرأة في وتترجم الشركة  العملية. احتياجاتهاتلبية و حياتهاالتحّكم بعلى والقرار، 

إحداث تتولى شركة اإلبداع مسؤوليتها بوصفها شريكا  فاعال  في الجهود التنموية في لبنان من خالل  •
 الفلسطينيات، بما في ذلك اللبنانيات أو الالجئات تغيير إيجابي في الحياة العامة والخاصة للنساء

 ؛الالجئات السورياتوفي لبنان منذ عشرات السنين اللواتي يقمَن 

تربية
17%

منظمات المشاريع
56%

صحة
2%

تحسين المنزل
25%

عمالء نساء: إستخدام القرض
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 27.8ال تزال مشاركة المرأة في سوق العمل في لبنان أقل بكثير من مشاركة الرجل، وتبلغ نسبة  •

انقلب هذا الواقع إذ بلغت اإلبداع،  شركةفي المائة للرجال. وفي إطار  72.2 مقارنة بنسبةفي المائة 
في المائة من الذكور.  24في المائة مقارنة بنسبة  76ة النساء المستفيدات من برامج الشركة نسب

بسبب سوق العمل  ي جبرن عادة  على االنسحاب مناللواتي  وتشمل هذه النسبة النساء األكبر سنا  
 ؛مسؤولياتهن األسريةتزايد 

المرأة دورا  أوسع في المجتمع وتحديدا  في تنفّذ شركة اإلبداع أنشطة مستدامة مدّرة للدخل، ت كِسب  •
األسرة حيث تصبح قادرة على المشاركة في صنع القرار، وال سيما عندما تحصل على خدمات 

 ؛تعود بالفائدة على أسرتها مالية

من خالل القروض الصغيرة، ت حِدث شركة اإلبداع فرقا  كبيرا  في حياة المرأة وتساندها في أعتى  •
تواجهها، وال سيما في حاالت الطالق وموت الزوج والميراث وحضانة األطفال التحديات التي 

لمرأة، وسلطة الوالدين وغيرها من الحقوق المدنية التي ترعاها سلطات دينية ال تزال تميّز ضد ا
 ؛رغم التباين بين الطوائف

 نساء، وفيبين الموظفين العاملين مباشرة  مع ال من تحرص شركة اإلبداع على توظيف النساء •
 جيل الشباب والتأثير إيجابيا  على النساء األخريات. المناصب القيادية أيضا  لجذب

 


