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نبذة عن المشروع
ــى  ــدا. إل ــل حكومــة كن ــة للمــرأة، الممــّول مــن قب يهــدف مشــروع المشــاركة اإلقتصادّي
معالجــة صعوبــة وصــول المــرأة إلــى الفــرص اإلقتصاديــة وتحّكمهــا بهــا وقدرتهــا علــى 

اإلستفادة منها.
برنامــج األمــم  ييــن  بالشــراكة  لبنــان  يتــّم تنفيــذ هــذا المشــروع فــي الشــمال وجبــل 
 ،(Berytech) ومؤسســة بيريتــك ، (RMF) المتحــدة اإلنمائــي ومؤسســة رينيــه معــوض
(DOT Lebanon)، واللجنــة  لبنــان  (Atayeb Al-Rif)، ودوت  الريــف  وتعاونيــة أطايــب 

 .(CFUWI) األهلية لمتابعة قضايا المرأة

المجموعة المستهدفة

سالسل القيمة

١٥٠٠
إمرأة لبنانّية وسورّية 

٨
تعــاونيــــــات

تقودها نساء

١٢
مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم

تقودها نساء

٦ 
شركـــات ناشئـــــة

٨ 
إتــحــــــادات بلديات

١٠
بــلديــــــــات

سالسل القيمة الزراعية
     الزعتر األوريجانو (البّرّي أو الزوباع ) 

     الفريكة
     الحيوانات المجترة الصغيرة

     العسل

مّدة
المشروع

٢٨
شهًرا

سالسل القيمة غير الزراعية
     الحرف اليدوية

     الطاقة المتجّددة
(ICT) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

أهداف المشروع 
• زيادة وعي المجتمع المحّلي ودعمه لحقوق المرأة،

  وال سّيما التمكين اإلقتصادي والحق في العمل الالئق.

• تعزيز اعتراف المجتمع المحّلي بأهمية األفدوار  الغير
   تقليدية المرأة في التنمية اإلقتصادية.

• تعزيز كفاءات النساء واألفراد والجماعات المحلّية
   للوصول إلى سوق العمل على أساس القدرة التنافسّية

   واالبتكار في سالسل القيمة المختارة. 

يرّكز المشروع على نتائج مباشرة، وهي:
١   تعزيز قدرة النساء اللبنانيات والالجئات السوريات على اإلندماج في سالسل القيمة الخاصة

       باألسواق ووفقًا لقانون العمل اللبناني. 
٢   تعزيز بيئة داعمة للتمكين اإلقتصادي للمرأة على ثالثة أصعدة:
       بدأ من المنزل, ثم المجتمع وأماكن العمل وصوًال إلى البلديات.

٣    تحسين مستوى اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمشاريع التجارية والتعاونيات التي تقودها النساء،
       من خالل تسهيل الوصول إلى الموارد اإلنتاجية وإدارتها، وتحفيز االبتكار لتطوير األنشطة اإلقتصادية. 

٤     تفعيل دور البلديات واتحاد البلديات في التنمية اإلقتصادية المحلية وتمكين النساء على
       المستوى اإلقتصادي، من خالل تعزيز المعرفة والمهارات الخاصة بتعميم منظور النوع اإلجتماعي.

يّتبع هذا المشروع نهجًا شموليًاً يبدأ بإختيار المجموعات المستهدفة (أفراد، والشركات 
الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باإلضافة الى التعاونيات) ثم بناء 

قدراتهّن، يليها التدريب وتنسيب العمل بالتوازي مع التوجيه وأخيرًا خلق فرص التواصل 
مع القطاع الخاص في احدى القطاعات من السالسل القيمة المتبعة.                                     


