
� لبنان غ�� معروف ج�دا� �س�ب محدود�ة اإلحصاءات المصنّفة �حسب الج�س ونقص التحال�ل ع� أساس 
� الزراعة ��

ال يزال دور المرأة ��
� المائة

ل حوا� 43 ��
�
� هذا القطاع، إذ �ش�

�� � � الرئ�سي�� � القطاع. ل�ن مما ال شك ف�ه أن المرأة ال��ف�ة �� من المساهم��
الن�ع االجتما�� ��

ا ط��ً�، مثل ال�ذر و�زالة ا ووقت� � ا كب�� � أداء مهام زراع�ة �دو�ة تتطلب جهد�
� ساعات ط��لة ��

من القوة العاملة الزراع�ة، وعادة ما تم��
. و�ش�� �عض التقديرات إ� أن �

األعشاب الضارة والحصاد وتص�يع ااألغذ�ة. �ما أنها مسؤولة عن جزء كب�� من عمل�ات اإلنتاج الحيوا��
ل�ة. � � �عض القطاعات الزراع�ة كث�فة العمالة (مثل زراعة التبغ) وأ�شطة اإلنتاج الم��

ال�ساء �ش�ل األغلب�ة المطلقة ��

السياق الخاص بالقطاع 

153 � � مجاالت المشاركة والفرص االقتصاد�ة. فقد احتّل لبنان المرت�ة 145 من ب��
� لبنان �ش�ل واضح ��

�� � � الج�س�� تظهر الفجوة ب��
. و�ش�ل تحّمل المرأة ع� نحو غ��  � العال�� لعام 2020 الصادر عن المنتدى االقتصادي العال�� � الج�س�� ا لمؤ�� الفجوة ب�� دولة وفق�

. � لعمل الرعا�ة غ�� مدف�ع األجر الس�ب األسا�� إلضعافها االقتصادي واالجتما�� مت�ا��

 �
العد�د من ال�ساء ال��ف�ات ال �عرفن حقوقهن األساس�ة. و�ما أنهن �شاركن �ش�ل أسا�� ��

اف بهّن من الناح�ة المال�ة ا ما الّ يتم االع�� ، فغال�� �
� أو غ�� مر��

أعمال غ�� رسم�ة أو �دوام جز��
واالجتماع�ة، ما يؤّدي إ� ز�ادة عمل المرأة غ�� المأجور وظهور تحد�ات أخرى، مثل غ�اب 

الحما�ة االجتماع�ة.

� الزراعة أقل احتماال
� �عملن ��

إ� ذلك، �ش�� الب�انات والدراسات المتاحة إ� أّن ال�ساء اللوا��
 �

ة الحجم، �� � األعمال الزراع�ة الصغ��
من الرجال المتالك األرض، وأنهن �شاركن �ش�ل عام ��

� الحصول ع� المدخالت اإلنتاج�ة والتم��ل والتقن�ات 
� �فرص أقل من الرجال �� � �حظ�� ح��

واألسواق والتدر�ب وخدمات اإلرشاد لتلب�ة احت�اجاتهن الخاصة.
� المائة فقط من 

� المائة فقط من المزارع ترأسها وتديرها �ساء و5 ��
� عام 2010، �انت 9 ��

��
� � الج�س�� إجما�� المساحة الزراع�ة �انت تزرعها ال�ساء. إضافة إ� ذلك، �سود الفجوات ب��

األجور  �
و�� ال��ف�ة  �المناطق  المتعلقة امج  وال�� �عات  ال��� تصم�م  �

�� المرأة  مشاركة  �
��

� يتقاضاها الرجل. � إ� نصف األجور ال��  ما تحصل ع� ثل��
�
الزراع�ة، ح�ث أن المرأة غال�ا

التحديات في لبنان

آذار/مارس 2021

دور المرأة في الزراعة في لبنان

تشكل النساء في المناطق الريفية ما 
يعادل 43 في المائة من القوة 

العاملة الزراعية

في عام 2010، كانت 9 في المائة 
فقط من المزارع ترأسها وتديرها نساء 

5 في المائة فقط من إجمالي 
المساحة الزراعية كانت تزرعها النساء.

المرأة غالبًا ما تحصل على ثلثي إلى 
نصف األجور التي يتقاضاها الرجل

مذكرة إعالمّية

الجوع. وفي نطاق ما تقّدمه من  القضاء على  إلى  الرامية  الدولية  الجهود  المتحدة قيادة  تتوّلى منظمة األغذية والزراعة لألمم 
خدمات للبلدان المتقدمة والنامية على حد ٍ سواء، توّفر المنظمة منتدى محايدًا تلتقي فيه البلدان على أساس متساٍو للتفاوض 
بشأن االتفاقات ومناقشة السياسات. وفضًال عن كونها مصدرًا للمعارف والمعلومات، تقّدم المنظمة المساعدة للبلدان النامية 
وضمان  األسماك،  ومصايد  والغابات  الزراعة  بقطاعات  الخاصة  الممارسات  وتطوير  لتحديث  انتقالية  بمرحلة  تمّر  التي  والبلدان 
مستوى جّيد من التغذية للجميع. ويتماشى برنامج الفاو في لبنان مع األهداف االستراتيجية العالمّية للمنظمة. ويعّد لبنان من بين 
أولى الدول التي أنشئ فيها مكتب قطري لمنظمة الفاو. ففي عام 1977 تّم إنشاء مكتب للمنظمة في لبنان من أجل تعزيز برامج 
الزراعية  الزراعي جنبًا إلى جنب مع السياسة  التنمية المتناسقة والمستدامة للقطاع  المنظمة على األرض، باالضافة الى تعزيز 

الوطنية وبالتشاور مع الوزارات اللبنانية ذات الصلة.
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تدخالت الفاو واستجابتها وأثرها

مقاطع الفيديو والمنشورات ذات الصلة

 دعم التعاونيات والجمعيات النسائية في قطاع
األغذية والزراعة في لبنان

تربية النحل وتمكين المرأة ( إنكليزي)
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التقييم الجنساني القطري 
لبنان ( إنكليزي)

رائدات الريف

� قطاع األغذ�ة الزراع�ة من أجل تع��ز فهم 
تدعم الفاو َجْمع الب�انات المصّنفة �حسب الج�س والتحال�ل ع� أساس الن�ع االجتما�� ��

� الزراعة وتصم�م المشار�ــــع المناس�ة بناًء ع� االحت�اجات المحددة والفرص االقتصاد�ة للمرأة.
الن�ع االجتما�� ��

�كة  � والمؤسسات ال�� المزارع�� ال��ف�ة ومنظمات  المجتمعات  � و�ناء قدرات  الج�س��  � �المساواة ب�� الو��  المنظمة ع� ز�ادة  وتعمل 
وموظفيها.

ا. وقد تّم � المرأة اقتصاد�� � تهدف إ� تمك�� ومن خالل مشار�ــــع مختلفة حديثة حال�ة ومستق�ل�ة، تنّفذ المنظمة العد�د من التدخالت ال��
� مدارس إدارة األعمال التعاون�ة ح�ث

� �مّثلن أ��� من 260 تعاون�ة �سائّ�ة أو جمعّ�ة أو مجموعات غ�� رسم�ة ��
�سج�ل مئات ال�ساء الال��

� قطاع األغذ�ة الزراع�ة تكون قا�لة لالستمرار
ة النطاق �� يتا�عن مناهج تدر���ة غنّ�ة �سمح لهن بتصم�م خطة عمل و�دارة أ�شطة صغ��

العي��ة  أو  النقد�ة  المساعدات  الدعم من خالل  م��د من  �سائ�ة ع�  مائة وخمسون مجموعة  للدخل. وستحصل  ة  ومستداًمة ومدر�
والعمال�ة، ما ي�يح لهّن تنف�ذ أعمالهن وضمان استدامتها.

� تقودها ال�ساء والمشار�ــــع الصغرى  فضً� عن ذلك، س�تم تزو�د المزارعات والتعاون�ات ال��
المستهدفة  الزراع�ة  الغذائ�ة  الق�مة  لتط��ر سلسلة   � الف�� �الدعم  والمتوسطة  ة  والصغ��

ذات إم�انات عال�ة لخلق فرص العمل لل�ساء.

�
لتل�� أول��ة  ال�ساء  ُتعت��  الصمود،  ع�  القدرة  و�ناء  الطوارئ  تدخالت   �

و��
ع�شهّن  س�ل  لدعم  ة  الصغ�� اإلنتاج�ة  الزراع�ة  األصول  أو  الزراع�ة  المدخالت 

� س�اق األزمات االقتصاد�ة والمال�ة المستمرة.
�� �

وأمنهّن الغذا��
الزرا�� ع�  � الف�� التعل�م  � نظام 

�� � � الج�س�� الت�اين ب�� المنظمة  وقد عالجت 
والمناهج  وال�سج�ل  والب�انات  امج  وال�� والمؤسسات  الس�اسات  مست��ات 

الدراس�ة والتوظ�ف.

أصحاب  مع  ت�سيق  وآل�ات  ا�ات  �� ب�ناء  والزراعة  األغذ�ة  منظمة  وتقوم 
ز ع� الزراعة. إن

�
� ترك � المشار�ــــع ال��

� �شأن المرأة �� � والدولي�� المصلحة الوطني��
القصص الناجحة لرائدات األعمال والتعاون�ات ال�سائ�ة موجودة �الفعل و�� أمثلة 

االقتصاد بناء  إعادة  إن  الحال�ة،  األزمة  � ظل 
ا. و�� ّ قدم� �

للم�� الط��ق  جّ�دة إلظهار 
� مجّددا ع� الزراعة وعدم إغفال ال�ساء �عد اليوم. ك�� س�حتاج إ� ال��

ممثلية الفاو في لبنان

FAO-LB@fao.org :البريد اإللكتروني
 /http://www.fao.org/lebanon/en:الموقع اإلكتروني

https://twitter.com/FAOLebanon :منصة تويتر

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
بيروت، لبنان

https://www.youtube.com/watch?v=mUeT1WxBIAM&list=PLzp5NgJ2-dK4l6DJfv4v_WW1Urq0rtTYN&index=1
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7027b
http://www.fao.org/3/CB3025EN/cb3025en.pdf

