 سيدات األعمال في المناطق الريفية اللبنانية بدعم من مرصد نوارة- المنتجات الغذائية التقليدية
Traditional Food Products - Women Entrepreneurs in Lebanese rural
areas supported by NOWARA

 ويهدف إلى إيجاا يانااماحاة يا ا احازياة8002  برنامج وطني أسس في عام-  المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف- نوارة
 نوارة معني بتشجاحاع و عال الاماتاا رات.للمرأة في المناطق الري حة في مجاالت الزراعة ويصنحع الغذاء وال رف والتنمحة الري حة
 ياقاوم مارصاد ناوارة. واقتراح المتا رات وال لول٬االقتصا ية ورصد الواقع القانوني واالقتصا ي واالجتماعي للمرأة في الريف
 على يطوير أعمالها االقاتاصاا ياة وياقاديال حادماات لاتا ا احا٬ ال سحما ال ئات المهمشة والصغحرة منها٬بتشجحع سحدات األعمال
 ويعمل على إيجا مناخ استثماري في المناطاق الاناا احاة باهادف٬ ويطوير القدرة التناف حة للمنتجات الري حة٬ اإل ارة وجو ة االنتاج
. ويقوية القدرات ال نحة والمعرفحة للن اء٬ والم اهمة في نقل التكنولوجحا٬يثتحت أهل الريف في مناطقهل
 باهادف8008  مجموعة م سحدات األعمال المتمحزات اللوايي يقدم لجا زة نوارة لالاعاام8002 يشارك في معرض غار ن شو
 ال حادات الاماشاارفاات فاي هاذا الاماعارض.يعزيز مهارايه في ريا ة األعمال ويوفحر فرص الت ويق والتشتحك ويتا ل الخترات
.يشكل مجموعة صغحرة م ال حدات الم ت حدات م أنشطة نوارة في مختلف المناطق اللتنانحة
 االجتماعحة ل كان الريف في جاناول لاتاناان- يدحل ضم مشروع التنمحة االقتصا ية8002 إن المشارفة في معرض غار ن شو
 بمشارفة المعاهاد الاماتاوساطاي الازراعاي فاي٬ ووزارة الزراعة اللتنانحةCTM Onlus الذي ين ذ بالتعاون بح الجمعحة االيطالحة
.باري وبتمويل مشترك م التعاون االيطالي للتنمحة
NOWARA - The National Observatory for Women in Agriculture and Rural Areas is a national program established
in 2008 and aims to develop rural territories through valorizing women entrepreneurship and creating innovative
dynamics in the work and employment of Lebanese women in the agriculture, agro food and rural fields. NOWARA
targets marginalized groups in both formal and informal sectors, monitors legal and social realities of women in the
rural environment and promotes awareness towards equality and recognition of their role targeting the youth and
local communities. NOWARA aims to enhance quality production and marketing by spreading knowledge and good
practices.
A group of distinguished businesswomen who are supported by NOWARA, in the frame of “Women entrepreneurs
program” or winners of “NOWARA award for best economic initiative implemented by women in rural areas”, are
participating in the Garden Show 2013” . This participation will enhance their entrepreneurial skills and provide opportunities in marketing, networking and exchange of experiences. Women participating in this exhibition represent
a small group of women beneficiaries of NOWARA’s activities in the various Lebanese regions.
Participation in Garden Show 2013 is in the frame of the Project “socio-economic development of the rural population of south Lebanon” promoted by NGO CTM Onlus, in partnership with the Lebanese Ministry of Agriculture, in
collaboration with IAM Bari. Co-funded by Italian Development Cooperation.
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