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  اصحاب المعالي والسعادة،
  السيدات والسادة الكرام،

  
ة        يسعدني أوًال أن أرّحب  د تحت مظل ذي يعق ؤتمر ال ذا الم ى له اون   بجميع ضيوف لبنان، وأتمن ة التع منظم

دم  والتنمية االقتصادية،  ومنتدى سيدات األعمال، االنتهاء الى خالصات ونتائج مفيدة، تساهم في المزيد من التق
ي م ود      ف ع الجه التوازي م ال، ب الم األعم ي ع ا ف ع له اق أوس االت وآف تح مج ة، وف رأة العربي ين الم ال تمك ج

رار السياسي          ة، وفي مراآز الق ع القيادي ل، وفي المواق والخطوات الرامية الى تعزيز مشارآتها في سوق العم
  .واالقتصادي

نوات   العربية المنطقة في االقتصادي النشاط في المرأة مشارآةصحيح أن نسبة  تحسنت بشكل آبير في الس
رأة  حصة وفي أحسن األحوال، ال تتعدى  عالميًا،  األدنىاألخيرة، ولكنها مع ذلك تبقى  وى  مجموع  من  الم  الق

  . تقريبًا الربع نسبة ،العاملة
صحيح أن عدد صاحبات األعمال تزايد في السنوات األخيرة، وبات لهّن حضور في مختلف القطاعات، و

النساء في عالم األعمال  الدعم الذي يتلقينه أآبر،  ولكن، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت حصةوأصبح 
 . وما زلن يواجهن عقبات مؤسسية ومالية واجتماعية ًةمتواضع

  
ى اقتصادات       لبيًا عل رًا س ل ه   وال شك في أن لغياب المساواة بين الجنسين أث ا، ال ب ى    ي ودولن ا عل شكل عبئ

  . آذلك فإّن غياب المساواة االقتصادية بين المرأة والرجل يعّوق تحقيق أهداف التنمية . مالياتنا العامة
ة  أهمية من هنا، تبرز  رأة العربي ذا        التمكين االقتصادي للم ي ه ين الجنسين ف اواة المنشودة ب ق المس ، وتحقي

دمها، من خالل     المجال، وافساح المجال أمام النساء العربيات للمساهمة بكل طاقاتهن في تنمية مجتم اتهن وتق ع
  .تعزيز قدراتهن، وتوفير آل الفرص والتسهيالت لهّن، ومنها فرص الحصول على التمويل في مجال األعمال

ى        الشق االشتراعي من عملية تحقيق المساواة،لن أغوص هنا في  رأة عل ين الم ود تمك ى جه ولن أتطرق ال
و ة ت ة لجه ود الالزم ى الجه ي، وال ال ورهن، المستوى التعليم اء وأج ين رواتب النس ل، وتحس فير فرص العم

ا            يس مجال بحثن ذا ل ة، فه ي المراآز القيادي بتهم ف ادة نس ّن، وزي وتوفير التسهيالت وظروف العمل المناسبة له
  .تفي بالتحدث عن موضوع مؤتمرآم اليومهذه المسارات وتكاملها، بل سأآ أهميةاليوم، رغم 

دولي    اهأعد في الواقع، لقد أظهرت دراسة   ان، أن         عن البنك ال ي لبن ي القطاع الخاص ف رأة ف مشارآة الم
هي أآثر من  (Women entrepreneur) العقبات المادية والتنظيمية التي تعترض المرأة المستثمرة في لبنان

   .تلك التي تعترض الرجل
ي، ئة من أصحاب المشاريع الرجال يحصلون على قرض مصرففي الم 64 الدراسة أن آشفتقد ف
   .دول عربية أخرىويسجل انعدام التكافؤ نفسه في  ،ئة من النساءي المف  48مقابل
صغيرة ومتوسطة الحجم من ارتفاع معدل  مؤسساتتعاني النساء اللواتي يملكن وفق الدراسة نفسها، و

يطلب من المرأة توفير ضمانات تتجاوز عموًما قيمة الضمانات اذ  طلباتهن للحصول على قروض،رفض 
، ينسحب أيضًا على دول عربية أخرى وهذا األمر. ئةالم في 30و  25لمطلوبة من الرجل بنسبة تتراوح بين ا

  . ويظهر قصور التمويل، أآثر ما يظهر، على مستوى القروض المتوسطة
 

المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية  اجرتهنتائج استطالع رأي عينة وطنية من النساء  آذلك أظهرت
(IFES)  عالقة إيجابية بين المقدرة على الحصول على القروض من جهة، وآل من  ،2009في لبنان صيف



 
  

ضعف فرص ، وهو ما يستتبع تالًيا والمستوى العلمي من جهة أخرىوثباتها، مستوى األجر ونوع الوظيفة 
أمان الوظيفة  فر لهّناالنساء الطامحات إلى الدخول إلى مجال االستثمار في الحصول على قروض ما لم يتو

  . الثابتة ذات األجر المرتفع والمستوى العلمي العالي
نصيب المرأة العمل على تعزيز و ،السياسات التمويليةفي  إعادة النظروانطالقًا من هذا الواقع، تبرز أهمية 

   .ق حصول المرأة على المواردالتي تعّو لتخفيف من الحواجز، وامنها
الحكومة اللبنانية الرامية الى تشجيع المشروعات والصناعات الصغيرة  وفي هذا االطار، تندرج سياسات

وقد شّكل هذا األمر محوًرا رئيسًيا في برنامج االصالح . والمتوسطة القادرة على استيعاب قوة العمل الوطنية
حصة آبيرة من مساهماتها  ، وخصصت له الجهات المانحة3االقتصادي واالجتماعي في مؤتمر باريس

  .ومساعداتها للبنان
وتدخل في هذا السياق ايضًا جهود الحكومة اللبنانية لتحسين مناخ األعمال واالستثمار على المستويات 
آافة، ومنها مستوى التمويل، وآذلك تحفيز الشرآات على اللجوِء الى بورصة بيروت، وليس الى المصارف 

  .هافقط، في عملية زيادِة رأسمال
  

والمطلوب من حكوماتنا أن تنتقل من استراتيجية رد الفعل في شأن تنمية المبادرة الفردية النسائية، الى 
مجموعات استراتيجيات فعل، لجهة تحسين نوعية الخدمات التمويلية القائمة حاليًا وتوسيعها لكي تشمل جميع 

  .شرائح المستثمرات وصاحبات المشاريع
لمال في هذا السياق دورًا تدرآه وتسعى الى ادائه، ال سّيما في ما يتعلق بالعمل مع وال شك في أن لوزارة ا

الجهات الحكومية آافة للحد من الروتين والتعقيدات االدارية، والقيام بجهود مشترآة في ما يتعلق باالجراءات 
  ". ايدال"العملية، مع وزارة االقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة ومؤسسة 

أن أي جهد حكومي ال يمكن أن يحقق النتيجة المرجوة ما لم ُيقابل برغبة نسائية في خوض غمار  والواقع
هي خير دليل على في لبنان " آفاالت"األعمال، واقبال من المرأة على دخول هذا القطاع، وأرقام مؤسسة 

  .ذلك
ة آليًا أو جزئيًا من نساء، تظهر أن عدد الكفاالت المعطاة لشرآات مملوآ 2009فأرقام المؤسسة في العام 

التي قدمت الشرآات  نسبةومردُّ ذلك أن . في المئة 21آفالة، أي نحو  4281من أصل  1009يتجاوز  لم
تمت الموافقة  طلبًا، 7548 من اصل 1745في المئة، أي  23طلبات للحصول على آفاالت، ال تتعدى أساسًا 

  .عليها أو رفضت أو ألغيت
تبادر، وعلينا، آحكومات، وبالتعاون والتنسيق مع المرأة أن تقرر قبل آل شيء، أن  علىأعتقد أن من هنا، 

  . القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، أن نحفزها على ذلك
حاجة الى تنفيذ برامج تدريبية وتمكينية لرفع مستوى النساء المهني وتعزيز مهاراتهن مة وفي هذا االطار، ث

   .على إطالق مشاريع صغيرة اإلدارية، بحيث يكّن قادرات
آذلك ال بد من تمكين النساء من تمويل هذه المشاريع بواسطة قروض ذات فوائد ميّسرة، ودعمهن  لتطوير 

  . هذه األعمال وتحسين المنتجات والخدمات التي توفرها، وتسهيل انتشارها في السوق
جارة والصناعة، ال سيما منهّن حضور النساء ودورهن في غرف التشك في أن من الضروري توسيع وال 

سواء من خالل العضوية، أو من خالل المواقع القيادية في هذه ، صاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  .الغرف



 
  

ويجدر بالجمعيات النسوية ورابطات سيدات األعمال، العمل معأ على توثيق التجارب المفيدة والتعاون مع 
  . المؤسسات األخرى

  
  السادة،ايها السيدات و

تطوير األدوات التمويلية عنصر أساسي في تحفيز النشاط االستثماري وتفعيل الدورة االقتصادية، بما ان 
يؤدي الى رفع نسب النمو، وتوفير فرص عمل، وهذا هدف أساسي ومحوري للحكومة اللبنانية، ووسيلة نعتقد 

  .أنها األنسب الحتواء معضلة الدين العام، وآسر دوامته
 في لبنان آما في دولنا عمومًا، ،هذا الهدف ال يتحقق اال بتعاون القطاعين العام والخاصأن في وال شك 

، لجهة تسهيل وصول الجميع الى التمويل، وبشكل متساٍو بين وبتوجهات مصرفية تالقي السياسات الحكومية
وضع خريطة طريق : قيقه، وهذا تحديًدا ما نتوقعه من مؤتمرآم، وما أتمنى لكم أن توفقوا في تحالجنسين

  .للوصول الى هذا الهدف
والى عالم األعمال  على المرأة اللبنانية والعربية أن تثق بقدراتها وأن تندفع الى سوق العمل ،واخيرأ
ومشارآتها في دفع عجلة  ،إن دور المرأة في الحياة االقتصادية مهم جدا في عصرنا. بعزم ونشاط واالستثمار،

لذلك . وقد اثبت المرأة قدرتها على الموازنة بين مسؤولياتها العائلية ومسؤولياتها العملية .االقتصاد مهمة جدأ
  .أناشد المرأة العربية، واللبنانية خصوصا، أن تثق بإمكاناتها ودورها في تحويل هذا المجتمع الى مجتمع افضل

  
  .وشكرًا

  
  


