برنامج وضع المرأة في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا)(SWMENA
المالية
التركيز عمى لبنان  /التحكم بالموجودات
ّ
موجز عن الموضوع

االنتخابية ( )IFESومعيد
الدولية لمنظم
برنامج من إعداد المؤسسة
ّ
ّ
ٍ
الكندية
بتمويل من الوكالة
البحوث في السياسات المتعمِّقة بالم أرة ()IWPR
ّ
الدولية ()CIDA
لمتنمية
ّ

التحكم بالمىجىدات الماليّة

موجز عن
الموضوع

المالية
التح ّكم بالموجودات
ّ

يعرض ىذا الموجز أبرز االستنتاجات التي خمص إلييا استطالع  SWMENAفي لبنان بشأن التح ّكم بالموجودات .وىو يتضمّن تحميالً
بشأن تح ّكم المرأة بيذه الموجودات مع التركيز عمى كيفيّة إنفاق الدخل وعمميّات اتخاذ الق اررات والتح ّكم بالممكيّة الشخصيّة وبالمدخرات
الماليّة.

التح ّكم بالدخل

طرح االستطالع السؤال التالي عمى النساء والرجال العاممين "ماذا تفعل بالمال حين تجنيو؟"ُ .ي ِّ
مخص الرسم  1النتائج لك ّل من الرجال
والنساء.


الرسم  - 1ماذا تفعل بالمال حٌن تجنٌه ؟
نسبة النساء والرجال العاملين

شخصية مقابل %49
الدخل لتمبية حاجات
ّ
تفيد عن إنفاقو لتمبية حاجات األسرة أو

62%

األطفال.

49%
40%
5%
إنفاقه على
العائلة/األطفال

تفيد نسبة  %44من النساء عن تخصيص

7%

6%

27%
4%

إعطاؤه للزوج/األهل إٌداعه فً المصرف تخصٌصه ألغراض
شخص ٌّة
فً حساب التوفٌر
إلدارته

رجال (العدد = )607



العمال عن إيداع الدخل في
تفيد قمّة من
ّ
المصرف في حساب توفير.

ُيعالج الرسمان  2و 3النيج الذي تتبعو المرأة التي
تُمارس عمالً مأجو اًر إلدارة ما تجنيو من دخل

موزعاً بحسب التحصيل العممي وحجم الدخل.

نساء (العدد = )799

شخصية .والعكس صحيح
ويخصصنو ألغراض
ّ
مع تنامي مستويات التحصيل العممي ،تتنامى نسبة النساء المواتي يحتفظن بالدخل ُ

عية أو العميا المواتي ُينفقن
بالنسبة إلى النساء المواتي ُيخصصن المال لألسرة واألطفال .يتناقص عدد النساء حامالت الشيادات الجام ّ
حصمن مستويات تعميم أدنى.
ّ
دخمين عمى العائمة واألطفال بالمقارنة مع المواتي ّ



شخصية بالمقارنة مع  %37من النساء
الجامعية أو العميا بالدخل لتمبية حاجات
تحتفظ نسبة  %45من النساء حامالت الشيادات
ّ
ّ
حصل التعميم االبتدائي و %16من النساء المواتي لم يبمغن مستوى التعميم االبتدائي.
ممن ّ



حصمن التعميم االبتدائي لمدخل تمبية حاجات األسرة واألطفال مقابل  %42من النساء
تخصص نسبة  %74من النساء المواتي ّ
جامعيةً أو أكثر.
حصمن شيادةً
ّ
المواتي ّ
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الصفحة 2

التحكم بالمىجىدات الماليّة

موجز عن
الموضوع



الجامعية أو العميا الدخل الذي تجنيا في حساب توفير بالمقارنة مع نسبة  %2فقط
تودع نسبة  %8من النساء حامالت الشيادات
ّ



حصمن التعميم االبتدائي عمى
بالمقارنة مع النساء المواتي
جامعية أو عميا تُقدم نسبة ضعف النساء المواتي لم ُي ِّ
حصمن شيادةً
ّ
ّ
تخصيص الدخل لمزوج أو األسرة بيدف إدارتو ( %5و %14تباعاً).

حصمن التعميم الثانوي.
حصمن التعميم االبتدائي والتكميمي و %5من النساء المواتي ّ
من النساء المواتي ّ

الرسم  - 3حٌن تجنٌن المال ماذا تفعلٌن به؟

الرسم  -2حٌن تجنٌن المال ماذا تفعلٌن به؟

نسبة النساء العامالت ّ
موزعة بحسب الدخل الشهري

49%
2%
8%
41%
40%
3%
8%
49%
38%
6%
8%

أقلّ من ( 300$العدد =
)195
بٌن  301$و( 500$العدد
= )122
بٌن  501$و( 900$العدد
= )173

48%
33%
11%
2%
53%

على األقلّ ( 901$العدد =
)88

16%
10%

74%

37%
54%

36%

54%
43%
45%
45%

89% 86%

2%

حظر مطلق

حظر نسبً

حر ٌّة نسب ٌّة

تكمٌلً (العدد = )182
ثانوي (العدد = )252

8%
5%

شهادة جامع ٌّة أو علٌا (العدد =
)202

إنفاقه على األسرة/األطفال

التصرف بما
حرة فً
ّ
الرسم - 4إلى أي درج ٍة تعتبٌرٌن نفسك ّ
تجنٌن؟
موز ً
نسبة النساء والرجال ّ
عة بحسب مستوى التح ّكم بالدخل

4%

2%
8%

إعطاؤه للزوج/العائلة إلدارته

إنفاقه على األسرة/األطفال

3%

2%
7%

ابتدائً (العدد =)127

إٌداعه فً المصرف فً حساب توفٌر

إعطاؤه للزوج/العائلة إلدارته

6%

دون االبتدائً (العدد = )31

تخصٌصه ألغراض شخص ٌّة

إٌداعه فً المصرف فً حساب توفٌر

6%

0%

5%
7%

42%
تخصٌصه ألغراض شخص ٌّة

4%

نسبة النساء العامالت بحسب مستوى التحصيل العلمي

تتنامى نسبة النساء المواتي ُيخصصن الدخل لألسرة واألطفال مع
ولكن ىذا الميل يختمف في حال الدخل
تنامي الدخل الشيريّ .
شخصية.
المخصص ألغراض
ّ
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حر ٌّة مطلقة

التركيز عمى لبنان

لمنظم )789
الدولية(العدد =
المؤسسة نساء
رجال (العدد = )591
االنتخابية ( )IFESومعيد البحوث في السياسات المتعمقة بالمرأة )(IWPR

الصفحة 3

التحكم بالمىجىدات الماليّة

موجز عن
الموضوع



بالمقارنة مع النساء المواتي يجنين دون  544$في الشير تودع نسبة أكبر من النساء في فئة الدخل المرتفعة ما تجنيو في حساب



المواتي يجنين  341$إلى 544$؛ و %2من النساء المواتي يجنين أق ّل من .)344$
تنفق نسبة %53من النساء المواتي يجنين أكثر من  941$الدخل الشيري عمى األسرة واألطفال بالمقارنة مع  %44من النساء

التوفير ( %11من النساء المواتي يجنين  $941أو أكثر؛  %6من النساء المواتي يجنين بين  541$و944$؛  %3من النساء

المواتي يجنين  344$أو ما دون في الشير.




شخصية بالمقارنة مع  %49من النساء المواتي
تحتفظ نسبة الثمث من النساء المواتي يجنين  941$أو أكثر ما تجنيو ألغراض
ّ
يجنين  344$أو أق ّل.
تُخصص أربعة أضعاف النساء المواتي يجنين دون  344$دخميا لمزوج أو العائمة إلدارتو مقارنةً بالنساء المواتي يجنين أكثر من
 941$في الشير.

ُيعالج الرسم  4نظرة المرأة (العدد =  )789والرجل (العدد =  )591إلى طريقة التح ّكم بالدخل.


ال ُي َّ
سجل وجو اختالف ُيذكر بين مواقف النساء والرجال لناحية التح ّكم بالدخل.



ٍ
كيفية إنفاق الدخل .وليست أوجو
بأنيا تشعر بحرّي ٍة
تفيد نسبة  %89من النساء و %86من الرجال ّ
مطمقة في اتخاذ القرار بشأن ّ
اإلحصائية.
ميمةً من الناحية
ّ
االختالف ىذه ّ

عممية اتخاذ الق اررات في األسرة
ّ

حالياً أو كانت متزوجة.
من النساء المواتي
شممين االستطالع نسبة  %66متزوجة ّ
ّ
الرسم  -5لمن فً العائلة الكلمة النهائ ٌّة فً اختٌار مشتر ٌّات األسرة
الٌوم ٌّة؟
نسبة النساء المتزوِّ جات حاليا ً وماضيا ً مو ّز ً
عة بحسب العمر
من  18إلى  34سنة
38%
16%
44%
(العدد = )326
2%
1%
7%

38%
24%

إجابات أخرى

10%
8%

من  35إلى  54سنة
(العدد = )669

51%

أكثر من  55سنة
(العدد = )242

61%
الزوجة والزوج معا ً

الزوج

سناً أكثر
بأن األزواج األصغر ّ
ُيبيِّن الرسم ّ 5
ميالً من األزواج الذين يبمغون من العمر 55
عمميات اتخاذ
سنة أو أكثر إلى تشارك
ّ
الق اررات بشأن مشتريات المنزل وحاجاتو

ليومية .ومع تنامي العمر ،تُمسي المرأة أكثر
ا ّ
استقالليةً في ىذا المضمار.
ّ

الزوجة
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الصفحة 4

التحكم بالمىجىدات الماليّة

موجز عن
الموضوع



تتمتع نسبة ثالثة أخماس النساء عن عمر  55سنة أو أكثر بالكممة األخيرة في اختيار المشتريات المنز ّلية بالمقارنة مع نصف



أفادت نسبة  %16من النساء المتأىالت عن عمر  34-18سنة ( )%16بالمقارنة مع  %8من النساء المتأىالت عن عمر 55



بأن لمزوج الكممة األخيرة في اختيار المشتريات المنز ّلية.
سنة أو أكثر ّ
المتزوجات عن عمر  34-18سنة مقارنةً بنسبة  %44من النساء عن عمر  55سنة أو أكثر عن
تفيد نسبة  %22من النساء
ِّ

النساء المتزوجات عن عمر  35إلى  54سنة و %38من النساء المتزوجات عن عمر  18إلى  34سنة.

التشارك في اختيار المشتريات المنز ّلية مع الزوج.

موزعة بحسب العامالت وغير
المتزوجات حالياً وماضياً المواتي يتخذن الق اررات بشأن مشتريات األسرة
يعالج الرسم  6نسبة النساء
اليومية ّ
ّ
ّ
العامالت مقابل أجر.


المتزوجة
المرأة المتزِّوجة التي تمارس عمالً مأجو اًر أكثر ميالً إلى التمتع بسمطة اتخاذ ق اررات بشأن المشتريات المنز ّلية من المرأة
ّ
غير العاممة ( %55و %48تباعاً).



في األسر التي لم تكن فييا المرأة المتأىمة تعمل ،تتمتع نسبة  %12من األزواج بالكممة الفصل حول مشتريات األسرة مقارنةً بنسبة



اليومية في وسط األسر التي تعمل فييا المرأة كما في وسط
ويشيع التشارك في اتخاذ الق اررات بشأن مشتريات األسرة والحاجات
ّ

 %7من األزواج الذين تعمل زوجاتيم.

األسر التي ال تعمل فييا المرأة.

المتزوجات المواتي يتخذن
ُيعالج الرسم  7عدد النساء
ِّ

الرسم  -6لمن في العائلة الكلمة النهائيّة في اختيار مشتريّات األسرة
اليىميّة؟
نسبة النساء المتس ِّوجات حالي ًا وماضي ًا ّ
مىزع ًة بين العامالت وغير العامالت

األساسية.
ق اررات بشأن المشتريات المنز ّلية
ّ

55%
48%
37%

المتزوجات المواتي يتخذن
وتتنامى نسبة النساء
ِّ
بصورة منفردة ق اررات بشأن المشتريات المنز ّلية

أما نسبة الرجال الذين
األساسية مع تنامي
ّ
ّ
السن .و ّ
األساسية
يتخذون ق اررات بشأن المشتريات المنز ّلية
ّ

36%

السن.
فتتبع منحى معكوساً يتناقص بارتفاع ّ
معدل ّ

3%

2%



12%
7%
الزوج

إجابات أخرى الزوج والزوجة
معاً
عامالت (العدد = )342
غير عامالت (العدد = )963

الزوجة

المتزوجات عن عمر 34-18
مقارنةً بالنساء
ِّ

المتزوجات عن
سنة ( ،)%14تبمغ نسبة النساء
ّ
وحدىن
عمر  55سنة أو أكثر المواتي يتخذن
ّ
األساسية
الق اررات بشأن المشتريات المنز ّلية
ّ
.%33
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الصفحة 5

التحكم بالمىجىدات الماليّة


موجز عن
الموضوع

بأن الزوج ىو الوحيد الذي يتخذ الق اررات بشأن المشتريات
وبين صفوف النساء
ِّ
المتزوجات عن عمر  55أو أكثر ،يفيد ّ %11
متزوجات عن عمر 34-18
المنز ّلية مقارنةً بنسبة  %22لمنساء
تضم نساء ِّ
ِّ
المتزوجات عن عمر  18إلى  22سنة .في األسر التي ّ

عممية اتخاذ الق اررات بشأن المشتريات المنز ّلية مع الزوج بنسبة  %64مقارنةً بنسبة  %48من
غالبية النساء
و ،54-35تتشارك
ّ
ّ
المتزوجات عن عمر  55سنة أو أكثر.
النساء
ِّ

ميمة مثل شراء منزل.
ُيعالج الرسم  8عدد النساء المواتي يتمتعن بكممة الفصل في ما يتعمّق بق اررات
ّ
عائمية ّ


تتمتّع قمّة من النساء عن عمر  34-18سنة بقدرة مستقمّة عمى اتخاذ مثل ىذه الق اررات ( )%5مقارنةً بأكثر من نسبة خمسة
المتزوجات عن عمر  55سنة وأكثر.
أضعاف النساء
ِّ

الرسم  - 7لمن فً العائلة الكلمة األخٌرة فً اتخاذ القرارات العائل ٌّة مثل المشترٌات
األساس ٌّة؟
موز ً
نسبة النساء المتزوّ جات حالي ًا أو ماضي ًا ّ
عة بحسب السنّ
33%
11%
48%

22%
13%

10%
22%
64%

64%
من  35إلى  55سنة (العدد = )675



المتزوجات (الفئة
من بين النساء
ّ
بأن
العمرّية  ،)34-18يفيد الثمث ّ
لمزوج السمطة الوحيدة في اتخاذ
الق اررات المتعمِّقة بالعائمة مثل شراء

الزوجة
الزوج

منزل ،بينما تفيد خمسة أضعاف

الزوجة والزوج معا ً

بأن لممرأة سمطة
ىذه النسبة
ّ
مماثمة.

من  18إلى  34سنة (العدد= )326
أكثر من  55سنة (العدد = )248



بصرف النظر عن المجموعة

الميمة مثل شراء المنزل( 18إلى  24سنة%67 ،؛ ،54-35
العائمية
غالبية األسر الق اررات
العمرّية ،يتشارك الرجال والنساء في
ّ
ّ
ّ
%68؛ أكثر من  55سنة.)%53 ،
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موجز عن
الموضوع

الموجودات

الرسم  - 8لمن فً العائلة عاد ًة الكلمة األخٌرة فً اتخاذ قرارات العائلة مثل شراء
منزل؟
موز ً
نسبة النساء المتزوّ جات حالي ًا وماضي ًا ّ
عة بحسب السنّ
2%

67%

1%

68%

7%

14%

53%

الزوجة والزوج معا ً

إجابات أخرى

أشكاالً ثالثة من األصول – مدخرات

 11%من  3إلى  54سنة (العدد = )669

مالية أو أرض أو مبنى سكني باسمين،

أكثر من  55سنة (العدد= )242

26%

الزوج

من

امتالكين
المتزوجات حالياً وسابقاً عن
ّ

 5%من  18إلى  34سنة (العدد = )326

26%
20%

استعمم

االستطالع

النساء

أو أي موجودات ثمينة أخرى مثل
يتصرفن بيا
المجوىرات أو السيارات –
ّ
فيستخدمنيا أو يبعنيا كما يرغبن.

الزوجة

إمكانية
مسين
يفيد الرسم  9إّنو من بين الفئات التي حقت تحصيالً عممياً ،تممك نصف المجيبات حساب توفير مالي ،وأقل من ُ
ّ
الخ َ
الوصول إلى أرض أو ممكية (سند الممكية باسمين) .في حين يممك عدد أكبر من النساء المتزوجات أغراضاً ثمينة أخرى ،مثل سيارة أو

مجوىرات .أما نسب التحكم باألصول فتنخفض بانخفاض مستويات التحصيل العممي.

الرسم  - 9هل تتمتعٌن أو تملكٌن أ ٌّا ً مما ٌلً بما ٌُمكنك استخدامه أو بٌعه كما
تشائٌن؟
ً
موزعة بحسب
نسبة النساء المتزوّ جات حالي ًا أو ماضي ًا واللواتي أجبن بـ"نعم"
مستويات التحصيل العلمي



مالية ،أرض أو
امتالك موجودات ّ
ممكية و/أو غيرىا من السمع ذات
ّ

71%
49%

المتزوجة
القيمة بالمقارنة مع المرأة
ِّ

52%

39%
26%

جامعً أو أعلى
(العدد = )150

المرأة المت ِّ
زوجة التي تحمل شيادةً
جامعيةً أو عميا أكثر ميالً إلى
ّ

33%

ثانوي (العدد =
)273

جامعية.
التي ال تحمل شيادة
ّ

31%
20% 20%

21%

13% 15%

تكمٌلً (العدد = ابتدائً (العدد =
)337
)352
المدخرات المال ٌّة

14% 14% 17%

دون االبتدائً
(العدد = )161

أرض ،ش ّقة أو منزل باسمك



تممك حوالى  %44من النساء
المتزوجات
ِّ

صاحبات

الشيادات

ممكيةً باسميا
الجامعية أرضاً أو
ّ
ّ

تتصرف بيا كما تريد .وتفوق ىذه
ّ
النسبة بأشواط نسبة النساء
حصمن سوى
المتزوجات المواتي لم ُي ِّ
ِّ

موجودات ثمٌنة أخرى مثل مجوهرات أو س ٌّارة

التعميم االبتدائي ( )%15وضعف

حصمن مستوى التعميم التكميمي (.)%24
نسبة النساء المواتي ّ
برنامج وضع المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا)(SWMENA
التركيز عمى لبنان
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الصفحة 7

التحكم بالمىجىدات الماليّة

موجز عن
الموضوع



سمعة ذات ٍ
ٍ
قيمة مرتفعة ُيمكنيا أن
الثانوية أو العميا وصوالً إلى
المتزوجات صاحبات الشيادات
تحصل أكثر من  %74من النساء
ِّ
ّ
حصمن تعميماً أقل ،فالنسب ىي عمى الشكل التالي :تعميم ثانوي  ،%52تعميم
أما بالنسبة إلى النساء
المتزوجات المواتي ّ
تبيعياّ .
ّ
تكميمي  ،%31تعميم ابتدائي.%21 ،



المتزوجات غير العامالت وبنسبة أكبر بحساب توفير،
المتزوجات العامالت بالمقارنة مع النساء
كما يفيد الرسم  ،14تتمتع النساء
ِّ
ّ
بسمع أخرى ذات ٍ
سيارة أو حمي.
ممكية
باسمين و/أو ٍ
قيمة مرتفعة مثل ّ
أو أرض أو ّ
ّ
المتزوجات غير العامالت إلى امتالك حساب توفير ( %31و %21تباعاً) أو
المتزوجات العامالت أكثر من النساء
تميل النساء
ّ
ّ




باسمين ( %28و %19تباعاً).
أرض أو شقّة
ّ
المتزوجات العامالت بسمع ذات قيمة مرتفعة ُيمكنيا أن تبيعيا أو تفعل بيا ما تشاء مقارنةً بنسبة  %33من
تتمتع  %45من النساء
ّ
النساء غير العامالت.
الرسم  - 10هل تتمتعٌن أو تملكٌن أ ٌّا ً ما ٌلً بما ٌُمكنك استخدامه أو بٌعه كما
تشائٌن؟
ً
موزعة بحسب
نسبة النساء المتزوّ جات حالي ًا أو ماضي ًا واللواتي أجبن بـ"نعم"

العامالت وغير العامالت مقابل أجر
33%

45%
19%

28%

21%

ال تمارس عمالً مأجوراً (العدد = )944

31%

تمارس عمالً مأجوراً (العدد = )337

مدخرات مال ٌّة

الدخل األكثر ارتفاعاً بقدرٍة أكبر عمى امتالك
مدخرات مالية و/أو أرض أو ممكية باسميا
و/أو أغراض ثمينة أخرى (الرسم .)11


المتزوجة التي تجني عمى
تتمتع المرأة
ّ
األقل  941$في الشير بقدرة تفوق خمسة
أضعاف قدرة المرأة التي تجني  344$كحد

أرض ،ش ّقة أو منزل باسمك

مالية (%63
أكثر عمى امتالك مدخرات ّ
و %12تباعاً) وتتمتع بأربعة أضعاف

موجودات أخرى ذات قٌمة مثل مجوهرات أو س ٌّارة



ومن غير المفاجئ أن تتمتع المرأة صاحبة

ممكية باسميا ( %47و %12تباعاً).
فدرتيا عمى امتالك أرض أو ّ
ٍ
سيارة
المتزوجات المواتي يجنين  $941عمى األق ّل في الشير
تتمتع نسبة  %73من النساء
ِّ
بوصول إلى سمع ذات قيمة مرتفعة مثل ّ
ٍ
بتصرفيا بالمقارنة مع  %59من النساء المواتي يجنين بين  ،$944 -541$و %34من النساء المواتي يجنين
موضوعة
أو حمي
ّ
بين  341$و 544$و %21من النساء المواتي يجنين أق ّل من .344$

برنامج وضع المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا)(SWMENA
التركيز عمى لبنان
المؤسسة الدولية لمنظم االنتخابية ( )IFESومعيد البحوث في السياسات المتعمقة بالمرأة )(IWPR

الصفحة 8

الرسم  - 11هل تتمتعين أو تملكين أيّاً ما يلي بما يُمكنك استخدامه أو بيعه كما تشائين؟
نسبة النساء المتسوّجات حالي ًا أو ماضي ًا واللىاتي أجبن بـ "نعم " مىزع ًة بحسب مستىيات الدخل الشهري

التحكم بالمىجىدات الماليّة

موجز عن
الموضوع

73%
63%

59%

47%
41%

40%
34%

17%

18%

21%
12%

على األقلّ ( 901$العدد= )51

بٌن ( 900$ - 501$العدد=)91

بٌن  301$و( 500$العدد= )110

12%

أقلّ من ( 300$العدد= )68

مدخرات مالٌّة
أرض ،ش ّقة أو منزل باسمك
موجودات أخرى ذات قٌمة مثل مجوهرات أو سٌّارة

برنامج وضع المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا)(SWMENA
التركيز عمى لبنان
المؤسسة الدولية لمنظم االنتخابية ( )IFESومعيد البحوث في السياسات المتعمقة بالمرأة )(IWPR

الصفحة 9

التحكم بالمىجىدات الماليّة

موجز عن
الموضوع

ٍ
قرض أو
الجدول  – 1هل تستطيعين الحصول عمى

متزوجة
امرأة ّ

اعتماد مصرفي من دون حاجة إلى مساعدة العائمة

حالياً أو
ّ

المتوجات حالياً أو ماضياً المواتي أجبن
نسبة النساء ّ

(العدد =

ماضياً

أو الزوج؟
بـ"نعم"

)1231

الوصول

إلى

القروض

أو

االعتمادات

ُيرّجح في المرأة
حصمت تعميماً
المتزوجة العاممة التي ّ
ّ
متقدماً ودخالً شيرياً الوصول أكثر من سواىا إلى
ّ
القروض واالعتمادات .ولكن لدى النظر في الفئة

السن
 18إلى  34سنة (العدد = )323

23%

 35إلى  54سنة (العدد = )672

27%

 55سنة عمى األق ّل (العدد = )284

15%

سجل اختالف في االتجاىات.
العمرّية ُي ّ

التحصيل العممي

دون االبتدائي (العدد = )163

9%

االبتدائي (العدد = )336

10%

التكميمي (العدد = )334

20%

الثانوي (العدد = )274

35%

جامعي أو أعمى (العدد = )154

59%

العمل المأجور
نعم (العدد = )333
ال (العدد = )943

46%
16%

برنامج وضع المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا)(SWMENA
التركيز عمى لبنان
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الصفحة
01

التحكم بالمىجىدات الماليّة

موجز عن
الموضوع

الدخل الشهري بين صفوف العامالت بأجر



 $300أو أقل (العدد = )66

14%

بين  341$و( 544العدد = )148

45%

بين ( 944 -541$العدد = )94

57%

 941$أو أكثر (العدد = )51

71%



المتزوجات العامالت
تفيد نسبة  %46من النساء
ّ
ٍ
قرض
عن تمتعيا بالقدرة عمى الحصول عمى
مصرفي أو سمفة من دون حاجة إلى المساعدة



المتزوجات غير العامالت.
مقابل  %16لمنساء
ّ
حصمن تعميماً ابتدائي ًا
مقارنةً بالنساء المواتي
ّ

المتزوجات المواتي
تستطيع ستّة أضعاف النساء
ّ
ٍ
قرض
جامعيةً أو أكثر الحصول عمى
نمن شيادةً
ّ

حصمن
المتزوجات المواتي
أو اعتماد مصرفي من دون حاجة إلى مساعدة ( %14و %59تباعاً) .وتحظى  %24من النساء
ّ
ّ
ثانوياً بالوصول إلى اعتماد.
مستوى تعميم تكميمي و %35من النساء
حصمن تعميماً ّ
المتزوجات المواتي ّ
ّ

المتزوجات المواتي يجنين  941$عمى األقل (%14
مقارنةً بالنساء المواتي يجنين دون  344$تستطيع خمسة أضعاف النساء
ّ
ٍ
المتزوجات
قرض مصرفي أو الوصول إلى سائر أنوع االعتمادات ،وتبمغ النسب  %45في صفوف
و %71تباعاً) الحصول عمى
ّ
المواتي يجنين بين  544$-341$و %57في صفوف المواتي يجنين  .944$-541$ومن غير المفاجئ أن يبحث موظفو
التسميفات عن إثبات يؤ ّكد عمى قدرة المقترض إعادة تسديد الدين.



ٍ
المتزوجات
قرض أو اعتماد مصرفي ( )%27مقارنةً بالنساء
المتزوجات عن عمر  54-35الحصول عمى
تستطيع نسبة أكبر من
ّ
ّ
عن عمر  )%23( 34-18والمتزوجات المواتي يبمغن من العمر  55سنة عمى األقل (.)%15

المالية
االستقاللية
ّ
ّ
حصمن تعميماً عالياً أن
بالمقارنة مع النساء المواتي لم ُيحققن مستوى التعميم العاليُ ،يرجح في النساء
المتزوجات ّ
حالياً أو ماضياً المواتي ّ
ّ
ٍ
وعائمتين بصرف النظر عن دخل الزوج.
نفسين
وبدرجة أكبر من إعالة
يتمكن
ّ
ّ


المتزوجات المواتي
حصمن التعميم االبتدائي ( )%31تستطيع نسبة الضعف من النساء
مقارنةً مع النساء
المتزوجات المواتي لم ُي ِّ
ِّ
ّ
جامعيةً أو أكثر ( )%65إعالة نفسيا بصرف النظر عن دخل الزوج (الرسم .)12
حصمن شيادةً
ّ
ّ



المتزوجات المواتي لم ُيحصِّمن التعميم االبتدائي عن استحالة إعالة النفس من غير مساعدة الزوج ( )%64بنسبة
غالبية النساء
أفادت
ّ
ّ
حصمن شيادة ثانوية أو أعمى (.)%19
أربعة أضعاف النسبة المسجمّة في وسط النساء المواتي ّ



المتزوجات شكوكاً حيال القدرة عمى إعالة النفس من غير مساعدة الزوج .وأعربت النساء المواتي لم
أبدت نسبة صغيرة من النساء
ِّ

حصمت المستوى التكميمي
ُي ِّ
حصمن التعميم االبتدائي عن أدنى درجات الشك ( )%4مقارنةً بنسبة  %13في صفوف المرأة التي ّ
برنامج وضع المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا)(SWMENA
التركيز عمى لبنان
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الصفحة
00

التحكم بالمىجىدات الماليّة

موجز عن
الموضوع

موزعةً بين  %12لصاحبات الشيادة الثانوية و %11لصاحبات الشيادة
والتي أعربت عن أعمى درجات الشك .وجاءت النسب ّ
الجامعية أو العميا.
ّ

الرسم  - 12إذا تع ّذر علٌك االعتماد على دخل الزوج أو العائلة ،فهل تستطٌعٌن إعالة
نفسك/عائلتك ماد ٌّاً؟
نسبة النساء المتزوّ جات حالي ًا أو ماضي ًا ّ
موزعة بحسب مستويات التحصيل العلمي

4% 4%

60%

8% 2%

55%

13% 3%

44%
34%

12% 1%
11% 5%

31%
35%
41%

التكمٌلً (العدد = )349

الجامعً أو أكثر (العدد = )149

65%

أنا أعٌل نفسً وعائلتً أصالً

االبتدائً (العدد = )335

الثانوي (العدد = )275

53%

19%

دون االبتدائً (العدد=)161

ربما

ال



النظر

بصرف

عن

مستوى

التحصيل العممي ،تتولّى قمّة من

المتزوجات حالياً ًً إعالة
النساء
ّ
النفس أو العائمة بصورة منفردة.

وحالياً ال تعيل نفسيا غير نسبة
%5

من

النساء

المتزوجات
ّ

عية أو
صاحبات الشيادة الجام ّ
العميا ونسبة  %4من النساء

المتزوجات المواتي لم ُيتممن
ّ
التعميم الثانوي.

نعم
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الصفحة
02

