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 ندوة
 التعاون اللبناني السوري لدعم المرأة الريادية

 1995 تشرين الثاني 10-9: الزمان •

  فندق آورال بيتشـبيروت : المكان •

 تماعية في لبنانوزارة الشؤون االج: تنظيم •
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية في سوريا

 مؤسسة فريدريش ايبرت في لبنان 
 برنامج األمم المتحدة للمرأة 
 برنامج األمم المتحدة لإلنماء

 األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 1995 تشرين الثاني 9برنامــج 
 :االفتتــاح

  حدة لإلنماءآلمة برنامج األمم المت •
 السيدة زهرة مرابط آلمة برنامج األمم المتحدة للمرأة  •
 األستاذ سمير فرح آلمة مؤسسة فريدريش ايبرت •
 األستاذ اسطفان الدويهي آلمة معالي وزير الشؤون االجتماعية في لبنان •
 الدآتور علي خليل آلمة وزير العمل والشؤون االجتماعية في سوريا •

 

  المرأة الريادية، معطيات وآفاق   :األولىالجلسة 
 معالي الدآتور علي الخليل :    رئيس الجلسة

 رندة الحسيني  : المحاضر الرئيسي •
 أمان شعراني. د المرأة العاملة عمومًا والمرأة الريادية خصوصًا: الحالة اللبنانية   ●
 نزهة اليان. د دور المرأة في عملية تطوير المجتمع: الحالة السورية   ●

 

  اآلثار االقتصادية واالجتماعية لعمل المرأة   :الجلسة الثانية
 ممثل معالي األستاذ أسعد حردان السيد فاخوري    :رئيس الجلسة

 مصطفى العبد اهللا. د  : المحاضر الرئيسي •
 ليندا مطر  بتهار وتجاللبنانية اآلثار االقتصادية االجتماعية لعمل المرأة: التجربة اللبنانية   ●
ورية    ● ة الس ة  : التجرب رأة العامل ة والم ادية  (اإلعاق ة واالقتص اليب التنموي األس

 )إلتاحة فرص عمل مناسبة للمرأة المعوقة
 

 شذى الجندي
 

  دور المؤسسات الصغيرة في التنمية   :الجلسة الثالثة
 بيكيان معالي األستاذ خاتشيك با    :رئيس الجلسة

  (UNDP)منير تابت . د  : المحاضر الرئيسي •
 مي الجر. د شجون المرأة اللبنانية: الحالة اللبنانية   ●
 ماري تيريز باز وضع المرأة في سوريا واقتحامها آفاق العمل: الحالة السورية   ●
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 1995 تشرين الثاني 10برنامــج 

 ة الريادية والعاملة القوانين الداعمة للمرأ   :الجلسة الرابعة
 األستاذ نصري الخوري     :رئيس الجلسة

 نجيب عيسى. د  :المحاضر الرئيسي •
 لور مغيزل :التجربة اللبنانية   ●
 عبد الستار ياسين قصاب  ورعاية المرأة العاملةسورياقوانين العمل في : التجربة السورية   ●

 

 ي في اإلنماء االجتماعي التعاون اللبناني السور   :الجلسة الخامسة
 معالي األستاذ اسطفان الدويهي     :رئيس الجلسة

 الياس نجمة. د :المحاضران الرئيسيان •
 الياس سابا. د

 الملخص

 .هدفت الندوة إلى دعم المرأة في لبنان وسوريا بتعاون أخوي بين البلدين وتبادل للخبرات في هذا المجال

د     دوة أآ ال الن اح أعم ات افتت ة          آلم ي التنمي رأة ف ارآة الم ين مش ة لتحس وات فعال ام بخط رورة القي ى ض ت عل
ل         رن المقب تديمة للق ة المس ة لضمان التنمي ا آي       . االقتصادية واالجتماعية والقومي رأة وجهوده دور الم م أشادت ب ث

ة ونجاح                      د من المسؤولية بكفاي ى تحمل المزي دامها عل ا     . تتبوأ مرآزها في المجتمع وإق رة هي الح ي   وآثي الت الت
 .برهنت فيها المرأة على مقدرة في إنشاء المشروعات االقتصادية واالجتماعية وإدارتها بفاعلية آبيرة

ذا                    ا به إن إعداد المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا يؤسس حالة صحية سليمة بين المرأة المنتجة ومجتمعها الذي يعترف له
رأة متحررة ضمن أخ       ك          اإلنتاج، ألن المرأة المنتجة ام تح وهي جزء من األسرة المنتجة وذل ة المجتمع المنف القي

تقبل       ين من خالل    . يساعدها على التحرر من القيود ويطلقها في مساواتها بالرجل في عملية البناء وصناعة المس تب
رأة في القطاعات                  ق بتواجد الم ا يتعل دين فيم  استعراض واقع المرأة في لبنان وسوريا وجود اختالف شديد بين البل

 . االقتصادية المختلفة

رأة وآيف                    جلسات العمل بدأت بموضوع المرأة العاملة بشكل عام والريادية بشكل خاص، فحددت معنى عمل الم
تؤثر البنية االجتماعية واالقتصادية على هذا العمل، فالواقع االجتماعي له تأثير من حيث الثقافة السائدة فيه وآذلك                 

رزه م ا يف ةالوضع االقتصادي وم دة متداخل ان . ن ظواهر معق ي لبن رأة ف م استعرضت مراحل تطور عمل الم ث
 .والعوامل والعوائق التي أثرت على نسبة الطلب على عمل المرأة

ا                 ي تواجهه اٍم بسبب التحديات الت د آخر ن ا في بل وق دوره ة واالقتصادية فيف ة االجتماعي أما دور المرأة في التنمي
ا يو   ت، مم ذا الوق ي ه ة ف يًا      المنطق ا سياس ديها وتثقيفه دوفع ل وافز وال ة الح ا وتنمي ة عمله ى أهمي د عل جب التأآي

رأة في تأسيس مشاريع صغيرة سواًء              . واقتصاديًا وتدريبها وإعدادها   باإلضافة إلى دعم المؤسسات التي تساند الم
 .أآانت محلية أم دولية

ا       موضوع التأثير االقتصادي لعمل المرأة تمحور حول عمل المرأة دا         ي تجعله ا الت زل وخارجه ومؤهالته خل المن
ادة              . عماد المجتمع ونسيجه   داخيل وزي فمشارآتها في العمل تؤثر على نموذج العائلة وانخفاض الخصوبة ورفع الم

ا                     . االستهالك ق من تمكينه آما أن السياسة المتعلقة بإدماج المرأة في عملية التنمية والقيام بدور فعال يجب أن تنطل
 . بدورها مع الحصول على وظائف تناسب مستواها ومؤهالتهامن القيام

م       تعراض أه ر اس ه عب م البحث في ة ت ي التنمي ات ف ذه المؤسس ات الصغيرة ودور ه ي المؤسس رأة ف ارآة الم مش
ذه المؤسسات  ا   . خصائص ه ي معظم اإلقتصادات، ألنه دخل ف ادة ال ق الوظائف وزي فهي المصدر األساسي لخل

باإلضافة إلى دورها البيئي والتنموي مما يجعل مشارآة المرأة أسهل        . لة أآثر من رأس المال    ترتكز على اليد العام   
 .وأآبر في هذا المضمار
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زرع                    ك ل من المواضيع الهامة في الندوة موضوع إتاحة العمل للمرأة المعوقة التي تعاني من التمييز المزدوج، وذل
ن   ًا م ب وعي ا يتطل ا، مم ها وبإمكانياته ة بنفس اة  الثق ي الحي ا ف ادة إدماجه ا إلع أهيًال له دريبًا وت ل وت أصحاب العم

ة    ى عقلي ة إل ن بيولوجي املين م ين الع وارق ب ذي حول الف الي ال وجي الح ي ظل التطور التكنول ة، خاصًة ف العملي
رأة     م الم ي دع ة ف عبية والتطوعي ات الش ة، دور المنظم ة المعوق رأة الريفي ل الم رامج عم ى ب ة باإلضافة إل وفكري

 . وتأمين استقاللها

اء           ي اإلنم اني ف وري اللبن اون الس اهمة التع رأة، مس ة للم ل الداعم وانين العم يع ق ة مواض ث ومناقش م بح ا ت آم
ى مجموعة        . االجتماعي والمشاآل التي تواجه صاحبات المشاريع واالحتياجات المطلوبة لحلها         دوة إل وخلصت الن

 .من التوجهات بعد مناقشات عديدة في ختامها

 

 


