اإلستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان2021-2011

خطة العمل الوطنية ()2019-2017

تمهيد
تأتي خطة العمل الوطنية  2019-2017لتطبيق االستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان لتحديد األهداف
والتوجهات التي تتطلع إليها الجهات الرسمية والمدنية واألكاديمية المعنية بقضايا المرأة في السنوات الثالث المقبلة.
وتعقب هذه الخطة ،خطة أولى رسمت لألعوام  ،2016-2013بعد أن أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 2012/6/12
موافقة مبدئية على االستراتيجة الوطنية للمرأة في لبنان .2021-2011
لقد حرصت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع كافة
شركائها من القطاعين الرسمي والمدني خالل المرحلة ما بين العامين  2013و 2016على رصد النشاط القائم في
لبنان بغية تحقيق أهداف االستراتيجية .وتجدر اإلشارة في هذا الصدد الى الحماس الذي أظهره كافة الشركاء خالل
السنوات المنصرمة ،في التجاوب مع الهيئة الوطنية في هذا العمل ،وقيامهم برفد الهيئة الوطنية بالمعلومات عما
يقومون به في نطاق تعزيز أوضاع المرأة والدفاع عن حقوقها .وقد ارتفع عدد الجهات المتعاونة مع الهيئة في هذا
المجال من  40في العام  2013إلى  75في العام  2015مما يحمل معاني مشجعة عن إدراك الناشطين والناشطات
في مجال العمل المجتمعي ألهمية دعم أدوار المرأة في المجتمع.
شكلت النتائج التي أظهرتها التقارير السنوية حول العمل سعياً لتحقيق أهداف االستراتيجية منذ العام 2013
أساساً لتحديد التعديالت التي ينبغي إدخالها على خطة العمل للمرحلة األولى :رسمت الهيئة الوطنية الخطوط
العريضة لهذه التعديالت وأنجزت الخبيرة الدكتورة مارغريت حلو ،وضع خطة العمل الوطنية لتطبيق االستراتيجية
الوطنية للمرأة في لبنان لألعوام  ،2019 -2017بعد استطالع آراء الشركاء ومناقشة طروحاتهم في لقاء جامع تم
في تشرين األول  . 2016أتت الخطة الجديدة التي بين أيديكم ثمرة للجهود المشتركة التي بذلها كافة الشركاء المعنيين
بقضايا المرأة وذلك بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان وسوف تشكل هذه الخطة خالل السنوات الثالث المقبلة
وسيلة تطبيقية مسهلة لعملية ترجمة تطلعات المواطنين والمواطنات إلى المساواة بين الجنسين إلى أفعال.
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تعريف المفاهيم االساسية في عملية التخطيط االستراتيجي
التخطيط االستراتيجي): (Strategic planningعملية إرادية ،واعية ،مدروسة ،ومستمرة تقوم على التخطيط بدقة

لتحقيق أهداف واقعية ،خالل فترات زمنية محددة ،عبر أفضل إدارة واستغالل للموارد والفرص المتاحة .وهي عملية
تنطوي على قراءة واقعية للواقع واستشراف منطقي للمستقبل لالختيار بين البدائل المتاحة وتحديد ما يجب القيام به

لتحقيق األهداف المرجوة بأنجح الوسائل وأقلها كلفة.

الرؤية ) :(Visionتتألف من جملة او اكثرتحدد الهدف المنوي تحقيقه على المدى الطويل ( 5-3سنوات) وتعكس

النظرة األمثل للمستقبل المرغوب به .أين أريد ان اصل؟ ماذا أريد أن أحقق؟

الرسالة ) : (Missionتعبر عن المبرر أو الهدف األساسي لوجود وعمل المؤسسة وتحدد االتجاه أو
الهدف/األهداف األساسية بدقة .تنبع أو تتدرج من الرؤيا.

القيم ) : (Valuesمجموعة المبادىء والمعتقدات التي تؤطر عملية التخطيط االستراتيجي وتُرشدها وتعكس ثقافة
وأولويات أصحاب الخطة االستراتيجية .تنعكس القيم بصورة غير مباشرة في جميع مراحل التخطيط االستراتيجي.
االهداف االستراتيجية) : ( Strategic Goalsهي ترجمة للرؤيا والرسالة في عدد من الغايات والنتائج المحددة
والملموسة المنوي تحقيقها .يجب ان تكون االهداف واضحة ومحددة وهي أداة لتحديد االتجاه.

االهداف العمالنية ) :(Objectivesهي النتيجة/النتائج التي يبغي الفرد او المؤسسة تحقيقها ضمن فترة زمنية

محددة .فاالهداف العمالنية اكثر دقة وتحديداً واسهل للقياس من االهداف االستراتيجية .ففي حين تركز االخيرة على
تحديد االتجاه العام ،تركز االهداف العمالنية على الخطوات المحددة والتكتيك للوصول الى هذا االتجاه .هي من
المقومات االساسية في اية عملية تخطيط.
استراتيجية او خطة العمل) : (Action plan/strategic planهي عبارة عن جدول يتضمن الهدف العمالني
المنوي تحقيقه مع تحديد مفصل لكل ما هو مطلوب إلنجازه من انشطة واجراءات ووقت وموارد بشرية ومادية.

األنشطة ) :(Activitiesهي االعمال والتصرفات التي نقوم بها مستخدمين المدخالت لتحقيق مخرجات معينة.
المخرجات ) : (Outputهي ما ينتج عن انجاز االنشطة من خدمات او منتجات ( غالبا ما تكون مقياساً كمياً).
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النتائج ) :(Outcomesهي األثر المطلوب تحقيقه عبر المخرجات وهي تعكس التغيرات التي تط أر ما بين انهاء
المخرجات وتحقيق االثر المتوقع.

األثر المتوقع) : (Expected impactهو التطور والتغيير االيجابي(أو السلبي) المتوقع أن يحرزه التدخل عبر
االنشطة في جماعة محددة أو امور محددة.

المؤشرات): (indicatorsهي المتغير الذي يمكن مراقبته وقياسهُ .يعتمد للداللة على ،وقياس الظواهر او االمور
التي يصعب مراقبتها وقياسها مباشرة.
االطراف المعنية): (Stakeholdersهم مجموعة االفراد والمؤسسات والمنظمات والجماعات التي لها مصلحة
واهتمام بموضوع ما وتؤثر فيه وتتأثر به.

االطراف المسؤولة عن التنفيذ ) : (Responsible partiesهي مجموعة من افراد او جماعات او هيئات مكلفة
تنفيذ خطوات وانشطة محددة من ضمن خطة العمل االستراتيجية.

المخاطر الموجودة أو المحتملة ) : (Risks and potential risksهي احتمال او خطر وجود مجموعة من

العوامل او العقبات او االحداث او االفراد الذين قد يؤثرون سلبا في المقدرة على تحقيق االهداف .وقد تكون المخاطر

نابعة من داخل المؤسسة او من خارجها .ويمكن تفاديها او الحد من اثارها السلبية عبر التحسب لها والتخطيط
للتعاطي معها.
االطار الزمني ) : (Time frameيرمز الى الفترة الزمنية المحددة بموجب خطة العمل لتنفيذ الخطوات واالنشطة.
الواقعية في تحديد الفترة الزمنية هذه امر ضروري لتجنب الفشل والشعور باالحباط.

المتابعة ) : (Follow upتنطوي عملية المتابعة على رصد ومراقبة مسار تنفيذ خطة العمل وضمان عدم االنحراف
عن المسار المحدد بفعل عوامل بشرية او غيرها ،كما على تحديد اي عقبات تعترض التطبيق .واذ تشكل المتابعة
حجر اساس في عملية التقييم الدوري ،من الضروري تحديد االفراد او الجهات المكلفة بالقيام بها وصالحياتهم
ومسؤولياتهم.
الموارد ) : (Resourcesهي مجموعة االفراد والجماعات(الموارد البشرية) واالموال والممتلكات والتقنيات(الموارد
المادية والتقنية)المتوفرة او يمكن توفيرها الستغاللها في سبيل تحقيق االهداف المرجوة.
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 .1المجال التشريعي والقانوني والتنظيمي
الهدف االستراتيجي  :تحقيق المواطنة اللبنانية الكاملة على اساس المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات في مختلف
الميادين

الهدف العمالني االول :الغاء تحفظات الدولة اللبنانية على اتفاقية السيداو
االنشطة /التدخالت
-1
 تشكيل لجنة موسعةتضم ،الى جانب
ممثلين/ات عن الهيئة
الوطنية ،ممثلين/ات عن
لجنة المرأة في البرلمان
ووزارة الخارجية
ومنظمات المجتمع
المدني،تختص بالعمل
على وضع خطة تحرك
الزالة التحفظات وضمان
تنفيذ بنود االتفاقية
 العمل على اقناعالحكومة اللبنانية برفع
تحفظاتها عن المواد 9
و 16من اتفاقية السيداو
عبر:
 عقد لقاءات مع الوزراء رؤساء الكتل النيابية اللجان النيابيةوالنواب

النتائج
-1
 زيادة عدد الداعمينلرفع التحفظات عن
المواد  9و 16من اتفاقية
السيداو

األثر المتوقع
-1
 توسيع قاعدة الدعملرفع التحفظات عن
المواد  9و 16من اتفاقية
السيداو

المؤشرات
-1
 عدد اللقاءات معالوزراء
 عدد اللقاءات مع رؤساءالكتل النيابية
 عدد اللقاءات مع اللجانالنيابية والنواب
 عدد المنظمات العاملةعلى هذا الموضوع

االطراف المعنية
-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 لجنة االدارة والعدل لجنة المرأة والطفلالنيابية
 لجنة حقوق االنسانالبرلمانية
 مجلس النواب مجلس الوزراء رؤساء الطوائفالروحية
 قادة االحزاب -وزارة الخارجية

-2
 عقد لقاءات مع:ء -قادة االحزاب
ب -الرؤساء الروحيين
ج -عقد ندوات ولقاءات
حوارية يشارك فيها قادة
روحيين من مختلف
الطوائف

-2
 لقاءات مع قادةاالحزاب والرؤساء
الروحيين
 ندوات ولقاءات حواريةمع القادة الروحيين

-2
 زيادة عدد الداعمينلرفع التحفظات عن
المواد  9و 16من اتفاقية
السيداو

-2
 عدد اللقاءات مع قادةاالحزاب
 عدد اللقاءات معالرؤساء الروحيين
 عدد الندوات واللقاءاتالحوارية
 عدد المنظمات الناشطةفي هذا المجال

-3
 -القيام بحمالت للتوعية

-3
 -حمالت توعية شعبية

-3
 -رفع مستوى الوعي

-3
 -عدد الحمالت وتوزيعها

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 لجنة االدارة والعدل لجنة المرأة والطفلالنيابية
 لجنة حقوق االنسانالبرلمانية
 مجلس النواب مجلس الوزراء رؤساء الطوائفالروحية
 قادة االحزاب-3
 -الهيئة الوطنية لشؤون
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الشعبية على ضرورة
رفع التحفظات عن المواد
 9و 16من اتفاقية السيداو
عبر وسائل االعالم وعقد
الندوات وورش العمل في
المناطق والتي تستهدف
جميع الفاعلين في
المناطق
 التنسيق مع مختلفالجامعات واالندية على
اختالف انواعها لعقد
ندوات تهدف الى توعية
الجيل الصاعد ،ذكورا
واناثا ،على:
 مفهوم النوعاالجتماعي واهمية بناء
ثقافة وطنية تقوم على
نبذ التمييز والعنف القائم
على اساسه
 التشديد علىاالنعكاسات السلبية،
النفسية منها وغير
النفسية ،للتمييز القائم
على اساس جندري على
الرجال والفتيان كما على
النساء والفتيات
 مضمون اتفاقية السيداوواالنعكاسات السلبية
الستمرار تحفظات الدولة
على بعض بنودها ،كما
عدم احترام بعض البنود
االخرى في بعض
القوانين النافذة،على
المرأة والعائلة والمجتمع
االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 ما ال يقل عن 5منظماتمجتمع مدني في كل من
المحافظات
-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 ما ال يقل عن 5منظماتمجتمع مدني في كل من
المحافظات
-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 ما ال يقل عن 5منظماتمجتمع مدني في كل من

تؤدي الى رفع التحفظات
عن عن المواد  9و16
من اتفاقية السيداو
 ارتفاع في عددالشباب/ات الواعين/ات
الخطار التمييز على
اساس جندري

الشعبي لالثار السلبية
للتحفظات على احقاق
المساواة في المواطنية
 تجييش الدعم لمطلبرفع التحفظات بين
مختلف االوساط والفئات
الشعبية
 تكريس ثقافة الالتمييزوالالعنف

الجغرافي
 عدد المنظمات العاملةعلى هذا الموضوع
وتوزعها الجغرافي
 نوعية الوسائلالمستخدمة في حمالت
التوعية (تلفزيون ،اذاعة،
منشورات ،لوحات
اعالنية ،ندوات ،ورش
عمل)
 عدد الندوات ووورشالعمل التي تقام في
المناطق والجامعات
وتوزعها الجغرافي
 عدد الجامعاتومؤسسات القطاع
الخاص والبلديات الي
تشارك في هذه الندوات
وورش العمل وتدعمها

المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 الجامعات االندية البلديات وسائل االعالم -الوزارات المعنية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 غياب االرادة السياسية عدم التمكن من عقداللقاءات مع صناع القرار
 -عدم اقتناع المعنيين

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
انشطة مستمرة حتى
احقاق الهدف

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-1
 -دعم مادي وبشري

-2
انشطة مستمرة حتى
احقاق الهدف

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 -دعم مادي وبشري

-3
 انشطة مستمرة حتىرفع التحفظات

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-3
 -دعم مادي وبشري

-2
 عدم التمكن من عقداللقاءات مع قادة
االحزاب والرؤساء
الروحيين
 عدم اقتناع قادةاالحزاب والرؤساء
الروحين
-3
 عدم توفر الدعم الماديللقيام بالحمالت
 عدم القدرة على تجييشدعم شرائح كبيرة في
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المحافظات

المجتمع بسبب تعلق
المواد  9و 16بتقاليد
اجتماعية وتعاليم دينية

الهدف العمالني الثاني :تعديل القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة
االنشطة /التدخالت
-1
 اجراء دراسات معمقةتعتمد مقاربة شاملة لكل من
القوانين التي تميز ضد
المرأة وتحديد جميع المواد
الواجب تعديلها او الغاءها
الزالة التمييز واقتراح
الصيغ التعديلية لها
 العمل على تشكيل لجنةمتخصصة تضم ممثلين/ات
عن الهيئة الوطنية والمجتمع
المدني لتحديد االولويات في
القوانين المطلوب تعديلها
مع وضع اطار زمني للعمل
على كل من القوانين

النتائج
-1
 صيغ مقترحة للتعيالتالمطلوبة مع اسبابها
المبررة

األثر المتوقع
-1
 قوانين خالية تماما مناالحكام التمييزية ضد
المرأة (اكان التمييز
مباشر او غير مباشر
مثال المادة  252من
قانون العقوبات )

المؤشرات
-1
 عدد الدراسات عدد القوانين التي تمتدراستها دراسة شاملة
 عدد النصوصالتعديلية التي تم اعدادها

االطراف المعنية
-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 لجنة المرأة والطفلالبرلمانية
 لجنة حقوق االنسانالبرلمانية
 لجنة االدارة والعدلالبرلمانية
 معهد حقوق االنسانلدى نقابة المحامين في
بيروت
منظمات المجتمع
المدني الناشطة في
المجال الحقوقي

-2
 عقد لقاءات مع صناعالقرار (نواب ،وزاراء،
رؤساء كتل نيابية ،رؤساء
احزاب ،رؤساء روحيين)...
لحثهم على تعديل القوانين
التالية وتنزيهها من جميع
اشكال التمييز ضد المرأة:
 قوانين االحوال الشخصية قانون الجنسية قانون العقوبات قانون العمل قانون التجارة(االفالس) قانون الضمان االجتماعي قانون االنتخاب(اعتماد ماال يقل عن  %30كوتا
نسائية )
 قانون العنف ضد المرأةوباقي افراد االسرة
 وضع آليات لحماية النساءالالجئات (قانون االجانب)
غير الحائزات على اقامات
صالحة لتمكينهن االستفادة
من حماية القانون العنف
ضد المرأة وغيرها دون
المالحقة القانونية\الجزائية
 قانون تنظيم السجون -نظام موظفي الدولة

-2
 قوانين منزهة منالتمييز ضد المرأة

-2
 ضمان المساواة بينالمرأة والرجل في
القوانين اللبنانية وفي
مختلف المجاالت

-2
 عدد اللقاءات التيتعقدها الهيئة الوطنية
ومنظمات المجتمع
المدني مع صناع القرار
 عدد منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
المطالبة بتعديل كل من
القوانين التي تميّز ضد
المرأة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 لجنة االدارة والعدل لجنة المرأة والطفلالنيابية
 لجنة حقوق االنسانالبرلمانية
 مجلس النواب مجلس الوزراء رؤساء الطوائفالروحية
 قادة االحزاب -رؤساء الكتل النيابية
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-3
 القيام بحمالت توعيةشعبية وحمالت توعية
للمرأة حول مكامن التمييز
في كل من القوانين اعاله
واثارها السلبية على المرأة
والمجتمع
 القيام بحمالت توعيةلطالب الجامعات والنوادي
والمؤسسات الشبابية حول
مكامن التمييز في كل من
القوانين اعاله واثارها
السلبية على المرأة
والمجتمع واشراك الشباب
/ات في حمالت التوعية هذه

-3
 رفع مستوى الوعيالشعبي لمضامين
القوانين واثارها السلبية
على المرأة والعائلة
والمجتمع
 الحد من االميةالقانونية لدى شريحة
واسعة من النساء
(والرجال)

-3
 بناء ثقافة المساواة فيالمواطنية

-3
 عدد الحمالتوتوزيعها الجغرافي
 عدد المنظمات العاملةعلى هذا الموضوع
وتوزعها الجغرافي
 عدد المستفيدات منالحمالت التي تستهدف
النساء
 نوعية الوسائلالمستخدمة في حمالت
التوعية (تلفزيون،
اذاعة ،منشورات،
لوحات اعالنية)

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 المؤسسات الجامعية االندية على انواعها -وسائل االعالم

-4
عقد ندوات ولقاءاتحوارية يشارك فيها قادة
روحيين من مختلف
الطوائف وتغطيتها اعالميا

-4
 ندوات ولقاءاتحوارية مع القادة
الروحيين ورجال دين
منفتحين تتوصل الى
انفتاح على ضرورة
التغيير
المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 التركيز على الموادالتي تنص على تمييز
واضح واغفال االمواد
التي قد تؤدي الى تمييز
مشابه

-4
 طرح ونقاش صريحيمهد لتخفيف اثر
الموروثات الدينية
واالجتماعية في صياغة
االحكام القانونية
المتعلقة بالمرأة
االطار الزمني

-4
 عدد الندوات عدد المشاركينوتنوعهم الطائفي

-4
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 -وسائل االعالم

المتابعة

الموارد

-1
خالل النصف االول من
عمر الخطة (اول 18
شهر)

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-1
 دعم مادي خبراء في القانونوقضايا النوع
االجتماعي

-2
 انشطة مستمرة حتىاقرار التعديالت
المطلوبة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 -موارد بشرية ومادية

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
--1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 لجنة المرأة والطفلالبرلمانية
 لجنة حقوق االنسانالبرلمانية
 لجنة االدارة والعدلالبرلمانية
 معهد حقوق االنسان لدىنقابة المحامين في بيروت
 منظمات المجتمع المدنيالناشطة في المجال الحقوقي
-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمع المدني لجنة االدارة والعدل لجنة المرأة والطفلالنيابية
 لجنة حقوق االنسانالبرلمانية

-2
 غياب االرادة السياسيةللتعديل وازالة التمييز
من القوانين النافذة
 تلكوء اللجان البرلمانيةفي لعب دورها الحقاق
المساواة بين اللبنانيين
ذكورا واناثا
 بطء العملية التشريعيةواعطاء االولوية لقضايا
اخرى
 اثر الطوائف فيالعملية التشريعية خاصة
في ما يتعلق بموقع
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-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -منظمات المجتمع المدني

-4
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -منظمات المجتمع المدني

المرأة في العائلة
والمجتمع
-3
 عدم توفر الدعم الماديللقيام بالحمالت
 عدم القدرة علىتجييش دعم شرائح
كبيرة في المجتمع( حتى
بين النساء) بسبب تعلق
بعض القوانين بتقاليد
اجتماعية وتعاليم دينية
-4
 عدم امكانية التوصلالى حلول بسبب التفسير
للتعاليم الدينية واثر
االعراف والتقاليد
االجتماعية
 ضعف التنسيقوالتعاون وتوزيع
االدواربين الهيئة
الوطنية ومنظمات
المجتمع المدني
 ضعف التغطيةاالعالمية للندوات

-3
 انشطة مستمرة حتىاقرار التعديالت
المطلوبة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-3
 -موارد بشرية ومادية

-4
 انشطة مستمرة حتىاقرار التعديالت
المطلوبة

-4
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-4
 موارد مادية وبشرية وسائل اعالم مستعدةلتغطية الندوات

الهدف العمالني الثالث :تبني قوانين جديدة لضمان المساواة بين المرأة والرجل وحماية المرأة من
العنف الجنسي
االنشطة /التدخالت
-1
 العمل على تشكيل لجنةمتخصصة تضم
ممثلين/ات عن الهيئة
الوطنية والمجتمع المدني
لتحديد االولويات في
الئحة القوانين المطلوب
تبنيها مع وضع اطار
زمني للعمل على حث
صناع القرار على تبني
كل منها
 عقد لقاءات مع صناعالقرار (نواب ،وزراء،
رؤساء كتل نيابية ،رؤساء
احزاب ،رؤساء
روحيين )...لحثهم على
تبني :
ء -قانون يجرّم التحرش
الجنسي في اماكن العمل
واالماكن العامة وينص
على آليات حماية النساء
الالجئات (قانون
االجانب) الغير حائزات
على اقامات صالحة

النتائج
-1
 قوانين تعزز المساواةبين المرأة والرجل ،وبين
اللبنانيين/ات على
اختالف طوائفهم/ن
 قانون يحمي المرأة منالتمييز والعنف الجنسي

األثر المتوقع
-1
 ضمان المساواة بينالمرأة والرجل في
القوانين اللبنانية وفي
مختلف المجاالت
 حماية المرأة منالعنف الجنسي
 جعل المواطنة مصدراللحقوق والواجبات
للمرأة والرجل بدل
االنتماء الطائفي
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المؤشرات
-1
 عدد اللقاءات التيتعقدها الهيئة الوطنية
ومنظمات المجتمع المدني
مع صناع القرار
 عدد منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
المطالبة بتبني كل من
القوانين المذكورة
 عدد المسؤولين الذينتمت مقابلتهم وتنوع
مواقعهم

االطراف المعنية
-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 لجنة االدارة والعدل لجنة المرأة والطفلالنيابية
 لجنة حقوق االنسانالبرلمانية
 مجلس النواب مجلس الوزراء رؤساء الطوائفالروحية
 قادة االحزاب رؤساء الكتل النيابية -وسائل االعالم

لتمكينهن االستفادة من
حماية القانون العنف ضد
المرأة وغيرها دون
المالحقة القانونية\الجزائية
ب -قانون زواج مدني
اختياري
ج -قانون احوال شخصية
مدني يساوي بين اللبنانيين
د -قانون ضمان
الشيخوخة
-2
 القيام بحمالت توعيةشعبية وندوات توعية
للمرأة حول مضامين
واهداف القوانين اعاله
واثارها االيجابية على
المرأة والمجتمع
 القيام بحمالت توعيةللشباب/ات في اجامعات
واالندية حول مضامين
واهداف القوانين اعاله
واثارها االيجابية على
المرأة والمجتمع

-2
 رفع مستوى الوعيالشعبي ووعي المرأة
لمضامين القوانين
المطلوب تبنيها واثارها
االيجابية على المرأة
والعائلة والمجتمع

-2
 بناء ثقافة المساواة فيالمواطنية

-3
 عقد ندوات ولقاءاتحوارية يشارك فيها قادة
روحيين من مختلف
الطوائف وتغطيتها
اعالميا واشراك الشبا/ات
فيها

-3
 ندوات ولقاءات حواريةمع القادة الروحيين

-3
 طرح ونقاش صريحيمهد اليجاد الحلول

-2
 عدد الحمالت والندواتوتوزيعها الجغرافي
 عدد المنظمات العاملةعلى هذا الموضوع
وتوزعها الجغرافي
 عدد المستفيدات منالندوات التي تستهدف
المرأة
 نوعية الوسائلالمستخدمة في حمالت
التوعية الشعبية
(تلفزيون ،اذاعة،
منشورات ،لوحات
اعالنية)
-3
 عدد الندوات عدد المشاركينوتنوعهم الطائفي

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 الهيئة الوطنيةمنظمات المجتمع المدني لجنة المرأة والطفلالبرلمانية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 غياب االرادة السياسيةلتبني القوانين المطلوبة
 ضعف المرأة فيالبرلمان اللبناني في ما
يتعلق بالدفع بالقوانين
التي تزيل التمييز ضد
المرأة او تحقق المساواة
بينها وبين الرجل

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
نشاط مستمر حتى تبني
القوانين المطلوبة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمتين من منظماتالمجتمع المدني

-1
 -موارد مادية وبشرية

 تلكوء اللجان البرلمانيةفي لعب دورها الحقاق
المساواة بين اللبنانيين
ذكورا واناثا
 بطء العملية التشريعيةواعطاء االولوية لقضايا
اخرى
 اثر الطوائف فيالعملية التشريعية خاصة
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-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات دولية منظمات المجتمعالمدني
 وسائل االعالم الوزاراتالمعنية0كوزارة العدل
والتربية وغيرها)

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 -وسائل االعالم

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -منظمات المجتمع المدني

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -منظمات المجتمع المدني

في ما يتعلق بموقع المرأة
في العائلة والمجتمع
-2
 عدم توفر الدعم الماديللقيام بالحمالت
 عدم القدرة على تجييشدعم شرائح كبيرة في
المجتمع( حتى بين
النساء) بسبب تعلق
بعض القوانين بتقاليد
اجتماعية وتعاليم دينية
-3
 ضعف امكانية االقناعبسبب التفسير للتعاليم
الدينية واثر االعراف
والتقاليد االجتماعية
 ضعف التنسيقوالتعاون وتوزيع
االدواربين الهيئة الوطنية
ومنظمات المجتمع
المدني
 ضعف التغطيةاالعالمية للندوات

-2
 انشطة مستمرة حتىاقرار التعديالت
المطلوبة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 -موارد بشرية ومادية

-3
 انشطة مستمرة حتىاقرار التعديالت
المطلوبة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-3
 موارد مادية وبشرية وسائل اعالم مستعدةلتغطية الندوات

الهدف العمالني الرابع :ازالة التمييز ضد المرأة من قوانين وانظمة نقابات المهن الحرة
االنشطة /التدخالت
-1
 عقد لقاءات مع القياداتالنقابية لحثهم على
مراجعة القوانين
واالنظمة التي تحكم
نقاباتهم لتنزيهها من اي
تمييز ض ّد المرأة

النتائج
-1
 مراجعة نقابات المهنالحرة للقوانين واالنظمة
التي تحكمها الزالة
التمييز ض ّد المرأة من
احكامها

األثر المتوقع
-1
 احقاق المساواة بينالمرأة والرجل في نقابات
المهن الحرة

المؤشرات
-1
 عدد النقابات التي قامتبمراجعة قوانينها
وانظمتها

-2
عقد ندوات ولقاءات مع
النساء االعضاء في
النقابات على حقوقهن
ومكامن التمييز ضدهن
في القوانين واالنظمة
التي تحكم النقابات

-2
 الحد من االميةالقانونية بين النساء
المنتميات الى نقابات
المهن الحرة

-2
 وعي العضوات فيالنقابات لحقوقهن
والمطالبة بها

-2
 عدد الندوات /اللقاءاتوتوزعها الجغرافي
 عدد المستفيدات من هذهالندوات

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 ضعف التعاون الجديمن قبل القيادات النقابية

االطار الزمني

المتابعة

-1
 انشطة مستمرة علىمدى السنوات الثالث او
حتى تحقيق الهدف

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
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االطراف المعنية
-1
 نقابات المهن الحرة النساء االعضاء فينقابات المهن الحرة
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
-2
 النساء العضوات فينقابات المهن الحرة
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
الموارد
-1
 -موارد مادية وبشرية

-2
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 ضعف التعاون من قبلالنساء العضوات في
النقابات

-2
 انشطة مستمرة علىمدى السنوات الثالث او
حتى تحقيق الهدف

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 -موارد مادية وبشرية

الهدف العمالني الخامس :الحد من االمية القانونية لدى المرأة والشباب
االنشطة /التدخالت
-1
 اصدار وتعميممنشورات تتضمن
ملخصا مبسطا البرز
النصوص القانونية التي
تتعلق بالمرأة وحقوقها
في:
ء -قانون العمل
ب -قانون الضمان
االجتماعي
ج -قانون العنف ضد
المرأة
د -قانون التجارة
ه -قوانين االحوال
الشخصية
 القيام بحمالت علىمختلف وسائل االعالم
والتواصل االجتماعي
تعنمد اللغة المبسطة
لتوعية المرأة على
حقوقها القانونية

النتائج
-1
 زيادة عدد النساءالواعيات لحقوقهن

األثر المتوقع
-1
 الحد من استغاللالمرأة بسبب جهلها
بحقوقها

المؤشرات
-1
 عدد القوانين التي تمتبسيطها
 عدد المنشورات التي تمتوزيعها
 عدد المستفيدات منتوزيع هذه المنشورات
 نتائج الستطالعات رأيدورية تستهدف النساء في
مختلف المناطق لتحديد
مدى معرفة النساء
والفتيات بحقوقهن

االطراف المعنية
-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
المجال الحقوقي
 معهد حقوق االنسانلدى نقابة المحامين
 منظمات دولية -وسائل االعالم

-2
 ادماج البعد التشريعيوالقانوني في المناهج
التربوية

-2
 توعية عنصر الشبابعلى البعد التشريعي
والقانوني

-2
 شباب مطّلع علىالعملية التشريعية

-2
 مستويات التعليم التيادمج هذا البعد في
مناهجها

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
المجال الحقوقي
 معهد حقوق االنسانلدى نقابة المحامين
-2
 المركز التربويللبحوث واالنماء

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر الدعمالمطلوب

االطار الزمني

المتابعة

-2
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
الموارد

-1
خالل السنة االولى من
عمر الخطة الوطنية

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-1
 دعم مادي وتقنيوبشري
 -خبراء

-2
 -سنتان

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 دعم مادي وتقنيوبشري
 -خبراء في العملية

-2
 عدم توفر الدعمالمطلوب
 -صعوبة ايصال بعض
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المفاهيم على مستويات
تعليمية معينة
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التشريعية والقانون

 .2المجال التربوي
الهدف االستراتيجي :تعزيز فرص الفتاة والمرأة في مجالي التربية والتعليم
الهدف العمالني االول :ضمان تطبيق قانون الزامية ومجانية التعليم االبتدائي
االطراف المعنية

االنشطة /التدخالت

النتائج

األثر

المؤشرات

 -1اجراء دراسات
احصائية حول:
ء -عدد الطالب المتوقع
موزعة جندريا (لبنانيين
وغير لبنانيين) ومناطقيا
ب -توفر المدارس ،بما فيها
المدارس الزراعية ،في
كافة المناطق وتحديد
مقدرتها االستيعابية بحسب
عدد الطالب المتوقع في
المناطق
ج -تحديد العدد الالزم من
افراد القوى االمنية لضمان
فرض القانون والتقيد به
ومدى توفرها
د -تدرس مدى التقيد بمبدأ
التعليم المختلط
 -2اجراء دراسات ميدانية
في بعض المناطق التي
تعاني اعلى نسب من
الفتيات المحرومات من
التعليم ,وتقارن وضعهن
مع وضع الصبيان في هذه
المناطق لتحديد االسباب
االساسية وراء هذا
الحرمان(عقائد وتقاليد حول
دور الفتاة ،بعد المدارس
وصعوبة التنقل ،رفض
مفهوم التعليم المختلط،
اسباب اقتصادية الخ)...
 -3اجراء دراسة حول
اسباب عدم قيام الحكومة
باصدار المراسيم التطبيقية
لقانون الزامية ومجانية
التعليم االبتدائي

 التحديد العلميللحاجات االساسية
امكانية
لضمان
الفعلي
التطبيق
للقانون في جميع
المناطق بما فيها عدد
المدارس ،توزعها
الجغرافي ،الجهاز
التعليمي المطلوب،
االمني،
الجهاز
المادية
والموارد
المطلوبة.
 تحديد امكانيةرفض االهل االلتزام
بتطبيق القانون في ما
يتعلق بالفتيات
واسبابه لمعالجة هذه
االسباب في حمالت
التوعية الشعبية

 ترشيد عملية وضعالمراسيم التطبيقية واالليات
بما يضمن صحة وفعالية
التنفيذ
 رفع مستوى التقبّلالمجتمعي لحق الفتاة في
التعليم على قدم المساواة مع
الفتيان.

 انجاز الدراسة /ات  -وزارة التربية والتعليمالعالي
ووضعها بتصرف
 المركز التربويالمعنيين باصدار
للبحوث واالنماء
المراسيم التطبيقية
 المديرية العامةللقانون.
لالحصاء المركزي
 تعميم الدراسة/ات الهيئة الوطنية لشؤون(حول االسباب
المرأة اللبنانية
المحتملة لعدم تقيد
االهل بارسال بناتهن  -ما ال يقل عن ثالث
منظمات ناشطة في
الى المدرسة) على
المجال التربوي على
اكبر عدد ممكن من
الصعيد الوطني
منظمات المجتمع
أو
المدني الناشطة في
مجال التوعية الشعبية  -منظمة ناشطة في هذا
على أهمية تعليم الفتاة المجال في كل من
في كل من المحافظات المحافظات
 المخاتير المنظمات الدولية التيلديها سجالت حول
النازحين و/أو الالجئين
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
تعزيز فرص الفتاة في
الحصول على التعليم.
 البلديات المدارس والمعاهدالتعليمية

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
 المركز التربوي للبحوثواالنماء
 -منظمات المجتمع المدني

المخاطر الموجودة
او المحتملة
 عدم توفراالحصاءات الدقيقة
 -عدم تعاون المعنيين

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

 12-9شهر(السنة االولى من
عمر الخطة)

الهيئة الوطنية لشؤون
المرأة اللبنانية
بالتعاون مع لجنة

 الكلفة المادية الجراءالدراسات
 -الموارد البشرية
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 -مراكز ابحاث علمية

باعطاء المعلومات
 عدم توفر المواردالمادية والبشرية
الالزمة للقيام
بدراسات او مسح
ميداني حيث تدعو
الحاجة
 معارضة بعضاالطراف السياسية
والحزبية الجراء
الدراسة/ات

االنشطة/التدخالت
 ّحث صناع القرار على
وضع واصدار المراسيم
التطبيقية للقانون عبر:
 -1لقاءات مع المسؤولين في
وزارة التربية ،المركز
التربوي للبحوث واالنماء،
وزراء ،رئاسة مجلس
الوزراء
 -2عقد لقاءات مع فاعلين
سياسيين(قادة حزبيين
وروحيين)
 -3توعية شعبية
 -4توفير مسودة للمراسيم
التطبيقية
 -5توفير مسودة لالليات
الهادفة الى تطبيق القانون
 -6تجييش النقابات وبخاصة
المعلمين واالتحادات العمالية
 -7تنظيم توقيع عرائض او
مسيرات للمطالبة بوضع
واصدار المراسيم التطبيقية
 -8اطالق حملة منظمة من
قبل منظمات المجتمع المدني
للمطالبة باالسراع بوضع
واصدار المراسيم واالليات
المطلوبة

النتائج
 وجود قوة ضاغطةمن مختلف الفئات
 وعي شعبي لضرورةواهمية تطبيق القانون
وضوررة االلتزام
باحكامه خاصة في ما
يتعلق بحق الفتاة في
التعليم وانعكاساته
االيجابية على العائلة
والمجتمع
 اقناع المسؤولينبضرورة االسراع
بوضع واصدار
المراسيم التطبيقية
للقانون واالليات
المطلوبة للتنفيذ ووضع
المسودات االولية
بتصرفهم.

األثر المتوقع
 تسريع المسؤولين لعمليةوضع واصدار المراسيم
التطبيقية واالليات المطلوبة
 تسريع المسؤولين لعمليةتوفير الحاجات االساسية لتأمين
حسن التنفيذ
 رفع مستوى الوعي الشعبيوالنقابي الهمية تطبيق القانون
وامكانية تجييش هذا الوعي
للضغط على صنّاع
القرار(توقيع عرائض ،مشاركة
في مسيرات الخ)...

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ

المخاطر الموجودة
او المحتملة

االطار الزمني

المتابعة

 المركز التربوي للبحوثواالنماء
 الهيئة الوطنية لشؤون المرأةاللبنانية
 ما ال يقل عن  15منظمةمجتمع مدني ناشطة في
المجال وموزعة مناطقيا

 عدم تجاوب وتعاونالمسؤولين
 صعوبة توفير ورصداالموال في الموازنة
 الشلل الحكوميوالبرلماني
 ضعف التنسيق بينمنظمات المجتمع
المدني
 افتقار المجتمع المدنيلمصادر تمويل
النشطته

السنة االولى من عمر الخطة
وحتى اصدار المراسيم
المطلوبة وبدء التنفيذ

الهيئة الوطنية لشؤون
المرأة اللبنانية بالتعاون
مع ممثلين عن المجتمع
المدني(االفضل العمل
على انشاء لجنة المتابعة
التي ذكرت في التقرير
السنوي النجازات الهيئة
عام )2013
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مصغرة يتمثل فيها
مركز البحوث
وممثلين( )2عن
المجتمع المدني

والخبرات الجراء
الدراسات

المؤشرات
 صدور المراسيمالتطبيقية واالليات
 رصد االموال الالزمةفي الموازنة للتنفيذ
وتأمين الحاجات
االساسية
 عدد حمالت التوعيةالشعبية موزعة مناطقيا
 عدد لقاءات المجتمعالمدني مع صنّاع القرار
وغيرهم من الفاعلين
على الساحة السياسية
 اطالق حملة للمطالبةباصدار المراسيم
التطبيقية واالليات للبدء
بتطبيق القانون وعدد
منظمات المجتمع المدني
المشاركة فيها.

االطراف المعنية
 وزارة التربية الوطنيةوالتعليم العالي
المركز التربوي للبحوثواالنماء
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمع المدنيالناشطة في هذا المجال

الموارد المطلوبة
 مصادر دعم مادي وتقنيوبشري النشطة المجتمع
المدني
 توفير ورصد االموالالمطلوبة في موازنة كل من
وزارة التربية والمركز
التربوي
 خبراء في صياغةالمراسيم

الهدف العمالني الثاني :الح ّد من مشكلة التسرب المدرسي للفتيات
األثر
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
 اعتماد اسس علميةاجراء دراسة تنطلق من  -دراسة/ات تحليلية تحددفي تحديد اسباب
االحصاءات التي ينشرها أهم اسباب التسرب بين
التسرب وبناء القدرة
الفتيات بحسب المستوى
المركز التربوي للبحوث
على اختيار االساليب
التعليمي ومدى وجود
واالنماء حول نسب
الفعّالة لمعالجة هذه
اختالف بين المحافظات
التسرب بين الفتيات
االسباب والح ّد الفعلي
والفتيان لتحديد أهم
من هذه الظاهرة (بدل
اسباب التسرب بين
االستناد الى بعض
الفتيات مقارنة مع الفتيان
المسلمات غير
في مختلف المستويات
المدعومة علميا حول
التعليمية(تعتمد اسلوب
هذه االسباب )
استطالع رأي عينات من
 -2ترشيد قرار الجهات
الفتيات والفتيان
الداعمة للعمل على
المتسربين/ت من
الح ّد من هذه الظاهرة
المناطق التي تشهد اعلى
وتفادي نتائجها السلبية
نسب التسرب بين
الفتيات) مع التشديد على
انواع الصعوبات
التعليمية وغير التعليمية
التي تواجهها الفتيات
-2
-2
 -2وضع برامج حديثة
 توفير برامج فعّالة في برامج حديثة لتدريبلتدريب المدربين/ات
بناء قدرات اكبر عدد
المدربين/ات على بناء
للجهاز التعليمي على
من ممثلي/ات المدارس
التحديد المبكر للصعوبات قدرات الجهاز التعليمي
الرسمية والخاصة على
على التحديد المبكر
التعليمية التي يواجهها
تدريب زمالئهم/ن على
للصعوبات التعليمية التي
التالمذة وسبل التعاطي
التحديد المبكر
يواجهها التالمذة وسبل
معها
للصعوبات التعليمية
التعاطي معها
 وضع برامج حديثةالتي يواجهها التالمذة
 برامج حديثة لتدريبلتدريب الجهاز التعليمي
 بناء قدرات منظماتالجهاز التعليمي في هذا
على التحديد المبكر
المجتمع المدني على
للصعوبات التعليمية التي المجال
التدريب في هذا المجال
يواجهها التالمذة وسبل
التعاطي معها ووضع
دليل حول الموضوع
يوزع على المدارس(مع
االستفادة من التجارب
الناجحة عالميا في هذا
المجال)
-3
 -3دورات لبناء قدرات
-3
 جهاز تعليمي قادر دورات مكثفة فيالجهاز التعليمي على
على مساعدة التالمذة
التحديد المبكر للصعوبات المناطق للجهاز التعليمي
 دورات تدريب للمدربين في تخطي المصاعبالتعليمية التي يواجهها
التعليمية التي
في المدارس الرسمية
التالمذة وسبل التعاطي
تواجههم/ن
والخاصة والمهنية
معها

خطة العمل الوطنية ( ( 2019-2017صفحة 98 / 16

المؤشرات
-1
 توفر الدراسة/اتوتعميمها على
ء -وزارة التربية
والتعليم العالي
ب -الجهات الداعمة
ج -منظمات المجتمع
المدني الناشطة
في هذا المجال

االطراف المعنية
-1
 وزارة التربية والتعليمالعالي
المركز التربوي للبحوثواالنماء
 المدارس الرسميةوالخاصة
 مدارس التعليم المهني منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الجهات الداعمة الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 نصوص منجزةلبرامج تدريب
المدربين/ات
 نصوص منجزةلبرامج تدريب الجهاز
التعليمي
 دليل مبسط عن كيفيةالتحديد المبكر
للصعوبات التعليمية التي
يواجهها التالمذة وسبل
التعاطي معها

-2
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 المدارس الرسميةوالخاصة
 المدارس المهنية دور المعلمين كليات التربية الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الجهات الداعمة في هذاالمجال

-3
 عدد الدورات موزعةمناطقيا
 عدد المشاركين/ات فيهذه الدورات موزعين
على المدارس الرسمية
والخاصة والمهنية
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تؤمن هذه
الدورات موزعة
مناطقيا

-3
 وزارة التربية والتعليمالعالي /مديرية االرشاد
والتوجيه
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 المدارس الرسميةوالخاصة
 المدارس المهنية دور المعلمين كليات التربية الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -منظمات المجتمع

 -4اعداد دراسة حول
اهمية توفير المدارس
لالستشارات والمتابعة
النفسية للتالمذة ومدى
توفر هذه الخدمة في
المدارس الرسمية
والخاصة على كافة
االراضي اللبنانية.

-4
 توفر معلومات حولمدى توفير المدارس
الختصاصيين/ات
لمساعدة
مهيئين/ات
الطالب على تخطي بعض
المشاكل التي قد تؤدي
بشكل مباشر او غير
مباشر الى التسرب

-4
 توعية القيمين علىالمدارس على اهمية
توفير هذه الخدمات
للتالمذة لرفع وعيهم
حول المشاكل النفسية
التي يعاني منها بعض
تالمذتهم

-4
 اصدار الدراسة وعقدورش عمل لمدراء
المدارس في المناطق
لمناقشة نتائجها

-5
 وضع دراسة تحددحاجة السوق للمهن
وبخاصة تلك التي يمكن
ان تقوم بها الفتيات
بالتعاون مع القطاع
الخاص في مختلف
المحافظات وغرف
الصناعة والتجارة
وغيرها ،كما مع المكتب
الوطني لالستخدام.
 العمل على حث القطاعالخاص والمؤسسات
المالية على المشاركة في
وضع مشاريع لدعم رفع
مستوى الطالب
والطالبات وتقديم الدعم
لهذه المشاريع
 العمل على اشراك لجاناالهل في المدارس اليجاد
الحول لمشكلة التسرب

-5
 توفر معلومات حولحاجات السوق في مختلف
المناطق الى مهن يمكن ان
تقوم بها االناث خاصة تلك
التي تقع خارج اطار
التنميط الجندري للمهن
 تأمين مشاركة ودعمالقطاع الخاص واهالي
التالمذة في ايجاد الحلول
والسبل لمعالجة مشكلة
التسرب

-5
 ترشيد القيمين علىوضع برامج التوجيه
والتدريب المهني
للمتسربات خاصة
خارج اطار التنميط
الجندري للمهن
 رفع مستوى الطالبتلتمكينهن من ايجاد
وظائف وتلبية حاجات
سوق العمل
 توسيع قاعدةالمشاركة في وضع
الحلول والمساهمة
بتنفيذها

-5
 اصدار الدراسةوتعميمها على المعنيين
بوضع وتنفيذ برامج
توجيه مهني للمتسربات
 عدد مؤسسات القطاعالخاص والمؤسسات
المالية التي تتعاون في
اعداد الدراسة وتشارك
في دعم مشاريع رفع
مستوى الطالب
والطالبات

 -6وضع وتتنفيذ برامج
استلحاق مدرسي /أو
توجيه مهني موجهة
للمتسربات

-6
 تقديم برامج تراعياالوضاع الخاصة بالفتيات
وحاجاتهن واالمكانات
المتوفرة لهن

-6
 توعية الفتيات الىاالمكانات المتاحة
خارج االدوار المنمطة
جندريا

-6
 عدد المدارس التيتقدم برامج استلحاق
مدرسي وتوجيه مهني
موزعة جغرافيا
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقدم برامج
استلحاق مدرسي
وتوجيه وتدريب مهني
للفتيات موزعة جغرافيا
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المدني الناشطة في هذا
المجال
 الجهات الداعمة في هذاالمجال
-4
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 مدراء المدارسالرسمية والخاصة
 مدراء المدارس المهنية دور المعلمين كليات التربية الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الجهات الداعمة في هذاالمجال
-5
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 المؤسسات الكبرى فيالقطاع الخاص
والمؤسسات المالية
 غرف الزراعةوالصناعة والتجارة
 الجهات الداعمة المكتب الوطنيلالستخدام
 مدراء المدارسوالمدارس المهنية
 لجان االهل فيالمدارس
 المركز التربوي لبحوثواالنماء
 مديرية االرشادوالتوجيه في وزارة
التربية والتعليم العالي
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 المديرية العامةلالحصاء المركزي
-6
 مديرية االرشادوالتوجيه في وزارة
التربية والتعليم العالي
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 المدارس الرسميةوالخاصة
 المدارس المهنية -دور المعلمين

 عدد المستفيدين/اتمن هذه البرامج
موزعين جغرافيا

 -7حمالت توعية االهل /
توعية شعبية على االثار
السلبية للتسرب على
الفرد والعائلة والمجتمع
وعلى ضرورة االستلحاق
المدرسي للمتسربات

-7
 وعي شعبي اكبر لآلثارالسلبية للتسرب على حياة
الفتاة بجميع جوانبها يتجلى
في انخفاض في نسب
تسرب التالمذة

-7
 خفض نسبة التسربلدى الفتيات والفتيان
بنتيجة رفع وعي
االهل حول الموضوع

-7
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقوم بهذه
الحمالت موزعة
جغرافيا
 عدد الحمالت التيتقوم بها منظمات
المجتمع المدني موزعة
جغرافيا
 عدد المستفيدين منالحمالت موزعين
جغرافيا
 نوعية الوسائلالمستخدمة في حمالت
التوعية الشعبية

ّ
حث المدارس على
-8
توفير انشطة الصفية
 قيام منظمات المجتمعالمدني بتأمين أنشطة
الصفية
 وضع خطط وبرامجوتنفيذها النشاء مدارس
او حلقات تعليمية غير
نظامية تسهم في استيعاب
المتسربيات والمتسربين
اللحاقهم بسلم التعليم

-8
 اضافة عامل ترغيبللتالمذة بالمدرسة وفرص
الكتشاف ذواتهم عبر ايالء
االهتمام الالزم لمواهبهم
وقدراتهم خارج االطار
التعليمي الصرف
 تأمين برامج استلحاقللمتسربات والمتسربين

-8
 فتح المجال امامالتالميذ الكتشاف
وتنمية اهتماماتهم/ن
ومواهبهم/ن غير
التعليمية
 الحد من نسبةالمتسربات عبر تأمين
فرص استلحاقهن بسلم
التعليم

 -9بناء قدرات الجهاز
التعليمي على اساليب
وتقنيات التدريس الحديثة
التدريس
وبخاصة
التفاعلي وتأمين االدوات
والمختبرات والمكتبات
الالزمة للتطبيق

-9
 جهاز تعليمي ُمدرّبعلى اساليب وتقنيات
التدريس الحديثة وتطبيقها

-9
 بناء مقدرة الجهازالتعليمي على اعتماد
عنصري التشويق
والمشاركة في عملية
التدريس لشحذ انتباه
واهتمام التالمذة بدل
نظام التلقين المعتمد

-8
 عدد المدارس الرسميةالتي تؤمن االنشطة
الالصفية
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تؤمن هذه
االنشطة موزعة
جغرافيا
 عدد المستفيدين/اتمن انشطة المجتمع
المدني في هذا المجال
 عدد المنظمات التيتعمل على تأمين حلقات
تعليمية غير نظامية
الستيعاب المتسربيات
والمتسربين اللحاقهم
بسلم التعليم
 عدد البرامج التي تعنىبالمتسربات والمتسربين
عدد المستفيداتوالمستفيدين من برامج
االستلحاق موزعة
جغرافيا
-9
 عدد دورات تدريبللمدربين (من االساتذة
لتدريب زمالئهم/ن)
وتوزعها الجغرافي
عدد المستفيدين/ات مندورات تدريب المدربين
وتوزعهم/ن الجغرافي
 عدد دورات تدريباالساتذة توزعها

خطة العمل الوطنية ( ( 2019-2017صفحة 98 / 18

 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الجهات الداعمة في هذاالمجال
-7
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الجهات الداعمة في هذاالمجال
 -وسائل االعالم

-8
 وزارة التربية الوطنيةوالتعليم العالي
 وزارة الشبابوالرياضة
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 البلديات الجهات الداعمة مؤسسات القطاعالخاص والمؤسسات
المالية

-9
 وزارة التربية /مديريةاالرشاد والتوجيه
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 دور المعلمين المدارس الرسميةوالخاصة
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

الجغرافي
 عدد المستفيدين/اتمن دورات تدريب
االساتذة وتوزعهم
الجغرافي

 الجهات الداعمة منظمات مجتمع مدنيمتخصصة (مثل الهيئة
اللبنانية للعلوم التربوية)

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 خالل فترة اقصاهاثمانية أشهر من السنة
االولى

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية والمركز
التربوي للبحوث
واالنماء مع منظمتين
من منظمات المجتمع
المدني الناشطة في هذا
المجال

-1
 دعم مادي ،وتقني اختصاصي/ة ( )2فيالبحث االجتماعي

-2
االشهر  12-6من عمر
الخطة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية والمركز
التربوي للبحوث
واالنماء مع منظمتين
من منظمات المجتمع
المدني الناشطة في هذا
المجال

-2
 دعم مادي ،وتقني خبراء في علم النفسالتربوي()2
(Educational
)Psychology

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية والمركز
التربوي للبحوث
واالنماء مع منظمتين
من منظمات المجتمع
المدني الناشطة في هذا
المجال

-3
 دعم مادي وتقنيوبشري

-4
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية  -المركز

-4
 لوائح اساتذة المدارسواختصاصهم

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 ما ال يقل عن منظمتينمن منظمات المجتمع
المدني الناشطة في هذا
المجال في كل من
المحافظات
 مركز ابحاث/خبراء فيالبحث االجتماعي

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر الدعم الجراءالدراسة/ات
 عدم تع ّمق الدراسةبجميع االسباب المحتملة (
اهمية صياغة االستمارة
او االسئلة التي تطرح في
المقابالت مع عينة
المتسربات)
 صعوبة في الوصول الىالعينة المطلوبة من
المتسربات
 ضعف التنسيق بينالمعنيين بالتنفيذ
 غياب التنسيق بينمختلف الجهات الداعمة
بما يحمله هذا من تضارب
في العمل ،عدم توحيد
للبرامج ،وهدر للجهد
والمال.
-2
 عدم توفر الدعمالمطلوب لتحضير البرامج
 تبني تجارب ناجحة فيالخارج دون مراعاة مدى
تطابقها مع المجتمع
اللبناني

-3
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 ما ال يقل عن 5منظمات مجتمع مدني
ناشطة في هذا المجال في
كل من المحافظات

-3
 عدم توفر المواردالمطلوبة
 عدم تجاوب المسؤولينفي المدارس
 عدم التزام افراد الجهازالتعليمي بحضور الدورات

-3
 على مدى السنواتالثالث من عمر الخطة
وبخاصة مطلع العام
الدراسي من كل سنة

-4
 المركز التربويللبحوث واالنماء

-4
 عدم تجاوب وزارةالتربية باالطالع على

-4
 خالل السنة االولىمن عمر الخطة

-2
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 ما ال يقل عن 3منظمات مجتمع مدني
ناشطة في هذا المجال
 خبراء في علم النفسالتربوي
( Educational
)Psychology
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 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمة مجتمع مدنيناشطة في هذا المجال في
كل من المحافظات

لوائح اسماء الجهاز
التعليمي العامل في
المدارس
 عدم ايالء االهتمامالالزم للموضوع من قبل
القيمين على المدارس
وصنّاع القرار التربوي

-5
 منظمات المجتمعالمدني بالتعاون مع
القطاع الخاص
-

التربوي للبحوث
واالنماء
 منظمتين من منظماتالمجتمع المدني الناشطة
في هذا المجال

-5
 خالل السنة االولىمن عمر الخطة

-5
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية  -المركز
التربوي للبحوث
واالنماء
 منظمتين من منظماتالمجتمع المدني الناشطة
في هذا المجال
-6
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية  -المركز
التربوي للبحوث
واالنماء
 منظمتين من منظماتالمجتمع المدني الناشطة
في هذا المجال

-6
المركز التربوي للبحوثواالنماء
 المدارس على انواعها منظمات المجتمعالمدني

-6
 عدم تجاوب التالمذة عدم تجاوب االهل عدم توفر االمكانياتللمدارس للقيام بهذه
الدورات
 عدم توفر الدعملمنظمات المجتمع المدني
 عدم استعداد المدارسالخاصة للقيام بذه الدورات

-6
انشطة تمت ّد على مدى
السنوات الثالث التي
تشملها الخطة

-7
 ما ال يقل عن منظمتينمن منظمات المجتمع
المدني في كل محافظة
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-7
 عدم توفر الدعم لالنشطة -عدم تجاوب االهل

-7
 انشطة تمت ّد على مدىالسنوات الثالث التي
تشملها الخطة

-8
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 ما ال يقل عن 5منظمات مجتمع مدني في
كل من المحافظات

-8
 عدم تجاوب المدارس/ضعف الموارد
 غياب او ضعف الدعمالنشطة المجتمع المدني
في هذا المجال

-8
 مستمر على مدىالسنوات الثالث

-7
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية بالتعاون
مع
 منظمتين من منظماتالمجتمع المدني الناشطة
في هذا المجال
-8
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-9
 وزارة التربية /مديريةاالرشاد والتوجيه
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 دور المعلمين منظمات مجتمع مدنيمتخصصة (مثل الهيئة
اللبنانية للعلوم التربوية)

-9
 ضعف عددالمشاركين/ات في حال
غياب عامل الزامية
الخضوع للدورات
 ضعف او عدم توفيراالدوات والمختبرات
والمكتبات الالزمة(االفتقار
الى المخصصات المالية
والموارد البشرية) من قبل
الوزارات المعنية
-

-9
مستمر على مدى
السنوات الثالث

-9
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
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 دعم مادي وتقنيوبشري

-6
 تخصيص المواردالمادية والبشرية والتقنية
الالزمة لتنفيذ هذه البرامج
في المدارس الرسمية
 توفر الدعم لمنظماتالمجتمع المدني
 تخصيص المدارسالخاصة الموارد الالزمة
للقيام بهذه الدورات
-7
 دعم مادي وتقنيوبشري
 خبراء في التخطيطللحمالت ومضمونها
-8
 تأمين الموارد للمدارسالرسمية للقيام بهذه
االنشطة
 الدعم المادي والتقنيوالبشري المادي والتقني
والبشري لمنظمات
المجتمع المدني
-9
 خبراء في اساليبوتقنيات التدريس الحديثة
 دعم مادي وتقني تأمين التمويل لتأهيلالمدارس الرسمية
بالمعدات المطلوبة

الهدف العمالني الثالث :تخفيض نسبة االمية بين الكبار
النتائج
االنشطة /التدخالت
 توفر برامج لمحووضع وتنفيذ
 برامج محو امية للنساء االمية ومحو االميةااللكترونية
الراشدات في االرياف
 اشراك اكبر عدد ممكنوالمدن
من الفئات االجتماعية في
 برامج محو اميةعملية تخفيض نسب
الكترونية للنساء
االمية بين الكبار
الراشدات في االرياف
والمدن
 وضع تصور الشراكالفئات المجتمعية المختلفة
في مكافحة االمية بين
الكبار

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
 ما ال يقل عن 5منظمات مجتمع مدني في
كل من المحافظات
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 اللجنة الوطنية لمحواالمية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
 عدم توفر االمكاناتالكافية لتغطية كافة
المناطق
-

األثر المتوقع
 تمكين النساءالراشدات

المؤشرات
 عدد منظمات المجتمعالمدني او المؤسسات
الرسمية التي تننفذ برامج
محو االمية للنساء
الراشدات موزعة
جغرافيا
 عدد المستفيدات منبرامج محو االمية
وتوزعهن الجغرافي
 عدد منظمات المجتمعالمدني او المؤسسات
الرسمية التي تننفذ برامج
محو االمية االلكترونية
للنساء الراشدات موزعة
جغرافيا
 عدد المستفيات منبرامج محو االمية
االلكترونية وتوزعهن
الجغرافي
المتابعة

انشطة مستمرة خالل
السنوات الثالث

 اللجنة الوطنية لمحواالمية
 مرصد الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة

االطار الزمني

االطراف المعنية
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 اللجنة الوطنية لمحواالمية
 مرصد الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة

الموارد
 دعم مادي وتقنيوبشري
 -خبراء لوضع البرامج

الهدف العمالني الرابع :تمهين االختصاصات االدبية واالنسانية وفي العلوم االجتماعية التي تتابعها غالبية الطالبات االناث واستحداث
اختصاصات جديدة
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 وزارة التربية والتعليم انهاء الدراسة فتح مجاالت عمل دراسة وخطة لتعديل تعديل مضمون مناهجالعالي
والخطة ونشرها
جديدة امام الشابات
مناهج االختصاصات
االختصاصات االدبية
 عدد االختصاصات  -الجامعات الرسميةالجامعيات
االدبية واالنسانية
واالنسانية واضافة
والخاصة وعاهد التعليم
المستحدثة
واضافة مقررات تسمح
مقررات تسمح بتمهينها
العالي
 عدد حمالتبتمهينها
 الهيئة الوطنية لشؤونالترويج
المرأة اللبنانية
لالختصاصات
 منظمات المجتمع المدنيالمستحدثة
الناشطة في هذا المجال
 عدد الطالبوالطالبات المسجلين  -مراكز االبحاث الجامعية
في االختصاصات
المستحدثة
-2
--2
-2
-2
 -2استحداث
 وزارة التربية والتعليم اتمام الدراسة اضافة اختصاص توفر دراسة/ات حولاختصاصات جامعية في
 عدد الجامعات التي العاليالنوع االجتماعي على
امكانية استحداث
مجال النوع االجتماعي
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اختصاصات جامعية في
مجال النوع االجتماعي

مناهج الجامعات
 رفع مستوى وعيالشباب على قضايا النوع
االجتماعي وفرص العمل
المتوفرة في هذا المجال

ّ -3
حث الجامعات على
تمهين االختصاصات
واستحداث اختصاصات
في النوع االجتماعي

-3
 لقاءات مع القيمين علىالجامعات والمسؤولين
في وزارة التربية/
مديرية التعليم العالي
لحثّهم على تمهين
االختصاصات
واستحداث اختصاصات
في النوع االجتماعي

-3
 اقناع صنّاع القرار فيوزارة التربية والجامعات
على أهمية الموضوع
وكونه حاجة اجتماعية
واقتصادية

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 الجامعات الرسميةوالخاصة

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
عدم التجاوب من قبلالجامعات
 عدم توفر االمكانياتالمادية والبشرية لفتح
االختصاصات الجديدة
 عدم المقدرة علىاستقطاب الطالب
والطالبات للتسجيل في
االختصاصات الجديدة
-2
عدم التجاوب من قبل
الجامعات
 عدم توفر االمكانياتالمادية والبشرية لفتح
االختصاص الجديد
 عدم المقدرة علىاستقطاب الطالب
والطالبات للتسجيل في
هذا االختصاص
-3
 عدم تجاوب القيمينعلى الجامعات
والمسؤولين في وزارة
التربية /مديرية التعليم
العالي مع المطالبة

االطار الزمني

افتتحت اختصاص
في النوع االجتماعي
 عدد الطالبوالطالبات المسجلين
في اختصاص النوع
االجتماعي في كل
من الجامعات
-3
 عدد منظماتالمجتمع المدني التي
تعمل على ّ
حث
الجامعات على
تمهين
االختصاصات
واستحداث
اختصاصات في
النوع االجتماعي
 عدد اللقاءات التيتعقد مع مختلف
المعنيين بأخذ القرار
في هذا المجال-
 عدد المنظماتالتي تقوم بالتوعية
لطالب المدارس
على اهمية هذا
االختصاص وفرص
العمل فيه موزعة
جغرافيا
المتابعة

-1
 السنة االولى  :اعدادالدراسة
 السنوات  2و: 3القيامبحمالت ترويج
لالختصاصات
المستحدثة

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة
اللبنانية

-1
 موارد مادية وبشريةالجراء الدراسة
 موارد مادية وبشرية لفتحاالختصاصات المستحدثة

-2
 خالل اول سنتين منعمر الخطة

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة
اللبنانية

-2
 موارد مادية وبشرية لفتحاختصاص النوع االجتماعي

-3
على مدى السنوات
الثالث من عمر الخطة

-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة
اللبنانية

-3
 الدعم لجهود المجتمعالمدني والهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية في هذا
المجال

-2
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 الجامعات الرسميةوالخاصة

-3
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
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 الجامعات الرسميةوالخاصة
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمع المدنيالناشطة في هذا المجال
-3
 منظمات المجتمع المدني الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

الموارد

بتمهين االختصاصات
واستحداث اختصاص في
النوع االجتماعي

الهدف العمالني الخامس :ادماج مفهوم النوع االجتماعي في المناهج التربوية وفي مناهج المدارس الزراعية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
 عدد الكتب التي تم بناء ثقافة مساواة في ادماج مفاهيم المساواة العمل على المناهجادماج مفاهيم المساواة
المواطنية بين المرأة
التربوية الصفية ولالصفية والعنف ضد المرأة
والعنف ضد المرأة
ومناهضة العنف وسبل والرجل
لضمان:
ومناهضة العنف وسبل
 بناء ثقافة مناهضةالالعنف وازالة الصور
ء -ادماج مفهوم المساواة
للعنف في اوساط االجيال التواصل الالعنفي فيها
النمطية في المناهج
في المواطنية بين المرأة
موزعة على المستويات
الصاعدة
واالنشطة الصفية
والرجل
التربوية التي تعتمد فيها
والالصفية
ب -ادماج مفاهيم العنف
هذه الكتب
ضد المرأة وضرورة
 عدد الكتب التي تمتالتبليغ عنها
ازالة الصور النمطية
ج -ادماج مفاهيم مناهضة
للمرأة والفتاة منها موزعة
العنف
على المستويات التربوية
د -ادماج مفاهيم وسبل
التي تعتمد فيها هذه الكتب
التواصل الالعنفي وحل
 عدد مظمات المجتمعالخالفات سلميا
المدني التي تعمل على
ه-منهج المهارات الحياتية
هذا الموضوع
الخاص بالتربية على
الصحة االنجابية
و -ازالة الصور النمطية
للمرأة والفتاة
ز -ادماج مفاهيم التنوع
والتسامح وتقبل الغير
كالمعوقين/ات
والالجئين/ات الخ....

االطراف المعنية
-1
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
العمل على تحقيق هذه
االهداف

-2
 العمل على ادماج مفاهيمالنوع االجتماعي
ومناهضة العنف وجندرة
الموازنة في المناهج
الجامعية لكليات السياسة
واالقتصاد والمالية وفي
مناهج كلية االعالم

-2
 ادماج مفاهيم النوعاالجتماعي ومناهضة
العنف في المناهج
الجامعية وفي مناهج
كلية االعالم

-2
 بناء ثقافة مساواة فيالمواطنية بين المرأة
والرجل
 بناء ثقافة مناهضةللعنف في اوساط الشباب
الجامعي

-2
 عدد الكليات فيالجامعات الخاصة
والرسمية التي قامت
بدمج مفاهيم النوع
االجتماعي ومناهضة
العنف في مناهجهها
 عدد مظمات المجتمعالمدني التي تعمل على
ّ
حث القيّمين في
الجامعات ووزارة
التربية على ادماج هذه
المفاهيم في مناهجها

-2
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 الجامعات الخاصةوالرسمية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
العمل على تحقيق هذه
االهداف

-3
 العمل على تدريبالجهاز التعليمي على كيفية
ايصال مفاهيم النوع
االجتماعي ومناهضة
العنف في انشطتهم الصفية
والالصفية

-3
 جهاز تعليمي مدربعلى مفاهيم النوع
االجتماعي ومناهضة
العنف وكيفية ايصالها
للتالمذة عبر انشطتهم
الصفية والالصفية

-3
 ايصال مفاهيم النوعاالجتماعي ومناهضة
العنف للتالمذة بطرق
علمية خالية من
الحساسيات القيمية

-3
 عدد الدورات التياقيمت للجهاز التعليمي
 عدد المستفدينوالمستفيدات
 عدد المنظمات التيقامت بهذه التدريبات

-3
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
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 منظمات المجتمعالمدني
االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 المركز التربوي للبحوثواالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم تجاوب صناعالقرار مع المطالبة بهذا
االدماج
 انعكاس االختالف فيالمواقف الطائفية من
موضوع حقوق المرأة
وموقعها في االسرة
والمجتمع على عملية
ومحتوى االدماج

-2
 المركز التربوي للبحوثواالنماء
 الجامعات الخاصةوالرسمية
 منظمات المجتمع المدنيالناشطة في هذا المجال

-2
 عدم تجاوب صناعالقرار على المستويين
الرسمي والجامعي مع
المطالبة بهذا االدماج
 انعكاس االختالف فيالمواقف الطائفية من
موضوع حقوق المرأة
وموقعها في االسرة
والمجتمع على عملية
ومحتوى االدماج
-3
 عدم توفر قرار للقيامبالتدريبات
 ضعف مشاركةاالساتذة في الدورات في
ظل غياب عنصر
االلزامية من قبل ادارة
المدرسة او الوزارة
 عدم توفر االمكاناتالمادية والبشرية للقيام
بالتدريبات الالزمة

-3
 المركز التربوي للبحوثواالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 منظمات المجتمع المدنيالناشطة في هذا المجال

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 الفترة الالزمة لتحقيقهذه االهداف

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية بالتعاون
مع منظمتين من منظمات
المجتمع المدني ( او لجنة
المتابعة في حال تشكيلها)

-1
 موارد مالية -خبراء

-2
 الفترة الالزمة لتحقيقهذه االهداف

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية بالتعاون
مع منظمتين من منظمات
المجتمع المدني ( او لجنة
المتابعة في حال تشكيلها)

-2
 موارد مالية -خبراء

-3
 انشطة مستمرة علىمدى السنوات الثالث من
عمر الخطة الوطنية

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية بالتعاون
مع منظمتين من منظمات
المجتمع المدني ( او لجنة
المتابعة في حال تشكيلها)
مع
 المركز التربويللبحوث واالنماء

-3
 دعم مادي وتقنيوبشري

المؤشرات
-1
 عدد المدارسوالجامعات التي أهلت
مبانيها
 عدد ذوي وذواتاالحتياجات الخاصة
المستفدين
 عدد منظمات المجتمعالمدني العاملة على ّ
حث
المسؤولين

االطراف المعنية
-1
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 الجامعات الخاصةوالرسمية
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 وزارة الصحة العامة الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

الهدف العمالني السادس :دمج ذوي وذوات االحتياجات الخاصة
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
 مباني مدرسية تأهيل المباني المدرسية العمل على تأهيلوجامعية صالحة
والجامعية وفقا لحاجات
المباني المدرسية
الستقبال ذوي وذوات
ذوي وذوات االحتياجات
والجامعية وتأمين
االحتياجات الخاصة
الخاصة
المع ّدات والخبرات
 سهولة وصول توفر االختصاصيين فيالبشرية المطلوبة
المعلومات لذوي وذوات
المدارس(اساتذة
لالستجابة لمتطلبات
ذوي وذوات االحتياجات متخصصين ،اختصاصي/ة االحتياجات الخاصة
علم نفس ،مساعد/ة
الخاصة
اجتماعي/ة)

خطة العمل الوطنية ( ( 2019-2017صفحة 98 / 24

 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
العمل على تحقيق هذه
االهداف
-2
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 المدارس الرسميةوالخاصة
 المدارس المهنية وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
العمل على تحقيق هذه
االهداف
-3
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
العمل على تحقيق هذه
االهداف
الموارد

-2
 تدريب مهني لذويوذوات االحتياجات
الخاصة

-2
 بناء قدرة ذوي وذواتاالحتياجات الخاصة على
القيام بمهن تؤمن لهم/ن
مصدر رزق

-2
 ضمان حق ذويوذوات االحتياجات
الخاصة بالعمل واالنتاج

-2
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقدم هذه
الدورات وتوزعها
الجغرافي
 عدد الدورات التدريبيةبما فيها تلك التي تؤمنها
وزارة الشؤون االجتماعية
وتوزعها الجغرافي
 عدد المستفيدين/ات منهذه الدورات

-3
 تأمين دروسخصوصية لذوي وذوات
االحتياجات الخاصة

-3
 دروس خصوصيةمؤمنة لذوي وذوات
االحتياجات الخاصة

-3
 تأمين المساعدة لذويوذوات االحتياجات
الخاصة لضمان حقهم
بالتعلم

-3
عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقدم هذه
الدروس الخصوصية
وتوزعها الجغرافي
 عدد المستفيدين/ات منهذه الدروس

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
 المدارس الخاصة الجامعات الخاصةوالرسمية
 وزارة الشؤوناالجتماعية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم تجاوب المدارسالخاصة مع موضوع
الدمج
 عدم توفر الموارد الماليةوالبشرية المطلوبة

االطار الزمني

المتابعة

-1
 الفترة الالزمة لتحقيقهذه االهداف

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية بالتعاون
مع منظمتين من منظمات
المجتمع المدني ( او لجنة
المتابعة في حال تشكيلها)

-1
 دعم مادي وتقنيوبشري

-2
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 المدارس المهنية منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
العمل على تحقيق هذه
االهداف

-2
 عدم توفر الموارد الماليةوالبشرية للقيام بالتدريب
المهني

-2
 انشطة موزعة علىالسنوات الثالث

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية بالتعاون
مع منظمتين من منظمات
المجتمع المدني ( او لجنة
المتابعة في حال تشكيلها)

-2
 دعم مادي وتقنيوبشري
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-3
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني التي تعمل في
هذا المجال

-3
 عدم توفر الموارد الماليةوالبشرية العطاء الدروس
الخصوصية

-3
 انشطة موزعة علىالسنوات الثالث
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-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية بالتعاون
مع منظمتين من منظمات
المجتمع المدني ( او لجنة
المتابعة في حال تشكيلها)

-3
 دعم مادي وتقنيوبشري

 .3مجال الصحة بما في ذلك الصحة االنجابية
الهدف االستراتيجي :ـ تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في فرص الحماية الصحية من خالل
توفير الخدمات والرعاية الصحية للفتاة والمرأة بما في ذلك خدمات الصحة االنجابية
الهدف العمالني االول :توفير الدراسات وا لمعلومات االساسية للتخطيط ووضع البرامج واالنشطة التي تضمن تعزيز سبل وقاية المرأة
والفتاة من االمراض وتأمين مختلف الخدمات الصحية لهن
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 وزارة الصحة العامة احصاءات موثوقة معرفة علمية بالحاجات  -المقدرة على تأمين اجراء مسوحات نقابة اصحابحول االمراض االكثر
المطلوب تأمينها ومواقع التغطية الشاملة لجميع
ودراسات علمية لرصد
المستشفيات الخاصة
انتشارا بين النساء
تمركزها جغرافيا والتي الحاجات الصحية
االمراض األكثر انتشارا
 تقابة االطباءوالفتيات واسبابها
تشكل االساس للتخطيط للمرأة والفتاة على
بين النساء والفتيات بما
 المستوصفاتكامل االراضي اللبنانية وتوزعها الجغرافي
الفعّال
فيها االمراض النفسية ،
والمستشفيات الحكومية
 عدد الجهات التي ت ّمواسبابها ،ومع ّدالت الزيادة
 وزارة الشؤونتعميم المعلومات عليها
او التراجع فيها.
 ّاالجتماعية
 اتاحة الحصول علىحث نقابة االطباء ونقابة
 العيادات النقالةالمعلومات للباحثين/ات
اصحاب المستشفيات
بسهولة(مثال عبر الموقع  -منظمات المجتمع
الخاصة والمسؤولين في
المدني
االلكتروني للوزارة)
المستشفيات الحكومية على
 المديرية العامةاالستمرار في وضع
لالحصاء المركزي
سجالت حول المرضى
 الجهات الداعمةوانواع االمراض التي
 الباحثين/ات ومراكزيعانون منها موزعة
االبحاث الجامعية
جندريا وضمان شموليتها
ودقتها ووضمان قيام
وزارة الصحة العامة
بتعميمها على الجهات
المعنية واتاحتها
للباحثين/ات
-2
-2
-2
-2
-2
 وزارة الصحة العامة اعداد واصدار ضمان تغطية شاملة اجراء دراسة/ات تقييمية  -تحديد واضح وعلمي وزارة الشؤونلمختلف االمراض التي الدراسة/ات وتضمنها
لحاجات العيادات النقالة
ترمي الى معرفة:
االجتماعية
تتعرض لها المرأة وفي للمعلومات المطلوبة
والمستوصفات
ء -عدد وعمل العيادات
والمح ّدثة وتعميمها على  -المديرية العامة
مختلف المناطق
والمستشفيات الحكومية
النقالة والمستوصفات
لالحصاء المركزي
ومدى جودة الخدمات التي وضمان جودة الخدمات المعنيين
والمستشفيات الحكومية
 منظمات المجتمعالمقدمة
تقدمها لتأمين الحاجات
ومدى تغطيتها للحاجات
المدني
الصحية للمرأة خاصة في
في مختلف المناطق
 الهيئة الوطنية لشؤونالمناطق النائية يمكن
ونوعية الخدمات التي
المرأة اللبنانية
اعتماده كاساس للتخطيط
تقدمها
 البلدياتلرفع مستوى جودة
ب -مدى التدريب
 الجهات الداعمةوشمولية هذه الخدمات
واالشراف الدوري الذي
يخضع له العاملين/ات فيها
ج -تحديد حاجات
العيادات النقالة
والمستوصفات
والمستشقيات الحكومية
للتمكن من تلبية مختلف
الحاجات وضمان جودة
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الخدمات المقدمة

-3
 ضمان تحديث خريطةالخدمات الصحية المتوافرة
في المناطق والتي تبرز
توزع المستوصفات
والمستشفيات العامة
والخدمات التي تقدمها مع
التأكد من ان هذه المراكز
تؤمن الخدمات المذكورة
وتستوفي الشروط
والمعايير
االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمع المدني المديرية العامة لالحصاءالمركزي -
 اصحاب المستشفياتالخاصة والمسؤولين في
المستشفيات الحكومية
المستوصفات والعيادات
النقالة
 مركز الدراساتالديمغافية في كلية العلوم
االجتماعية في الجامعة
اللبنانية بالتعاون مع غيره
من مراكز االبحاث
الجامعية
-2
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 -منظمات المجتمع المدني

-3
 وجود دليل بين ايديالمواطن/ة حول اماكن
توفر الخدمات الصحية
المطلوبة

-3
 تسهيل وصولالمواطن/ة الى اقرب
مركز يقدم الخدمة
المطلوبة

-3
 تحديث دوريللخريطة وتأمين سهولة
الوصول اليها وتوزيعها
على اوسع نطاق

-3
 وزارة الصحةالعامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني
 -الجهات الداعمة

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر المعلوماتالمزعة جندريا في
المستشفيات الخاصة
والحكومية
 عدم وجود توثيق دقيقللمستفيدات من الخدمات
الصحية اوللمشاكل
الصحية التي يعانين منها
 عدم تجاوب المعنيينبتوفير المعلومات في ظل
غياب عنصر االلزامية

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 خالل السنة االولى تحديث المعلوماتكل سنتين

-1
 مديرية االحصاءالمركزي
 وزارة الصحة العامة الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-1
 دعم مادي ،تقنيوبشري

-2
 عدم توفر الدعمالمطلوب
 عدم الدقة في جمعاالحصاءات والمعلومات

-2
 الست اشهر االولىمن عمر الخطة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 دعم مادي وتقنيوبشري
 -خبير او اكثر

-3
 وزارة الصحة العامة -وزارة الشؤون

-3
 عدم توفر الدعمالمطلوب

-3
 الست اشهر االولىمن عمر الخطة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-3
 دعم مادي وتقنيوبشري
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 خبراء في وضعالخرائط

االجتماعية
 -منظمات المجتمع المدني

الهدف العمالني الثا ني :تعزيز سبل وقاية المرأة والفتاة من االمراض وتأمين مختلف الخدمات الصحية لهن والتركيز على قضايا الصحة
النفسية
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 الزيادة في عدد العيادات  -وزارة الصحة العامة تأمين الخدمات الصحية  -نساء وفتيات يتمتعن العمل على زيادة عدد وزارة الشؤونالنقالة عن السنوات
بالمقدرة على الوصول
وخدمات الكشف المبكر
العيادات النقالة بحسب
االجتماعية
السابقة موزعة جغرافيا
عن االمراض الكبر عدد الى الخدمات الصحية
الحاجة خاصة في
 منظمات المجتمع نسبة العيادات النقالةوبالوعي الهمية
من النساء والفتيات على
المناطق الريفية والتأكد
المدني
الفحوصات واالجراءات التي ت ّم التأكد من انها
من انها تستوفي الشروط كامل االراضي اللبنانية
 الهيئة الوطنية لشؤونتستوفي الشروط
الوقائية
والمعايير المطلوبة لتأمين
المرأة اللبنانية
والمعايير المطلوبة من
خدمات صحية ذات جودة
 البلدياتاجمالي عددها
 العمل على ضمان قيام الجهات الداعمة الزيادة في عددالعيادات النقالة بتقديم
الكشوفات المبكرة
خدمات الكشف المبكر
لالمراض والخدمات
عن مختلف االمراض
الصحية والنفسية التي
التي تتعرض لها المرأة
تقدمها العيادات النقالة
موزعة جغرافيا
 عدد المستفيدات منخدمات العيادات النقالة
موزعة جغرافيا
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقدم هذه
الخدمات موزعة جغرافيا
-2
 العمل على زيادة عددالمستوصفات
والمستشفيات الحكومية
وتنع خدماتها بخاصة
تلك في المناطق النائية
لتأمين حاجات المرأة
الصحية في مختلف
مراحل حياتها
 تأهيل المستوصفاتوالمستشفيات الحكومية
بخاصة تلك في المناطق
النائية لتأمين حاجات
المرأة الصحية في
مختلف مراحل حياتها
 اقامة الندوات وحمالتّ
لحث النساء
التوعية
والفتيات خاصة في
االرياف على اللجوء الى
المراكز الثابتة لتقديم
الخدمات الصحية حيث
يمكن متابعتهن
 العمل على تأمينخبراء وخدمات في مجال

-2
 رفع امكانية حصولالمرأة ايا كان عمرها،
ومكان اقامتها ،ومستواها
االقتصادي-االجتماعي
على الخدمات الصحية
ذات الجودة جغرافيا
وماديا

-2
 احقاق المساواة بيناالناث من مختلف
المناطق ،واالعمار،
والفئات االجتماعية في
الحصول على خدمات
صحية ذات جودة
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-2
 الزيادة في عددالمستوصفات
والمستشفيات الحكومية
وتوزعها الجغرافي
 عدد المستوصفاتوالمستشفيات الحكومية
التي تؤمن الخدمات
الصحية والنفسية للمرأة
 عدد المستوصفاتوالمستشفيات الحكومية
التي تم تأهيلها
موزعة جغرافيا
 عدد المستفيدات منخدمات المستوصفات
والمستشفيات الحكومية
موزعة جغرافيا
(محافظات وريف /مدن)
 عدد الندوات وحمالتوتوزعها
التوعية،
الجغرافي ،التي تقوم بها
منظمات المجتمع المدني
ووزارة الصحة العامة
ّ
لحث النساء والفتيات على

-2
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 البلديات -الجهات الداعمة

اللجوء الى المراكز
الثابتة لتقديم الخدمات
الصحية حيث يمكن
متابعتهن
 عدد الندوات ووورشالعمل التي تقوم بها
منظمات المجتمع المدني
ووزارة الصحة العامة
بهدف التوعية على
الصحة النفسية واهمية
التعاطي معها

داخل

الصحة النفسية
المستوصفات
والمستشفيات الحكومية
او استحداث مراكز
خاصة بهذه الخدمات
 اقامة الندوات وورشمختلف
في
العمل
المناطق لتوعية النساء
على موضوع الصحة
النفسية واهمية عدم
اهمالها وسبل التعاطي
معها
-3
 تأمين خدمات صحيةذات جودة للفئات االكثر
هشاشة وفقرا وحاجة
للعناية كالمسنات
وعامالت الجنس
والعامالت االجنبيات
والالجئات

-3
 الحد من نسبةاالمراض الصحية
والنفسية بين النساء
الفقيرات واالكثر عوزا
للرعاية الصحية والنفسية

-3
 استفادة العدد االكبرمن النساء الفقيرات
والمهمشات من خدمات
صحية ذات جودة

-3
 عدد المسنات ،عامالتالجنس ،العامالت
االجنبيات ،الالجئات
اللواتي استفدن من
الخدمات التي تقدمها
المستوصفات
والمستشفيات الحكومية
موزعة جغرافيا
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تعمل على
تقديم هذه الخدمات
موزعة جغرافيا

-3
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 البلديات الجهات الداعمة المفوضية العليالالجئين
 المديرية العامةلالحصاء المركزي

-4
التشبيك بين مختلفالمستوصفات والمراكز
الصحية التي تقدم خدمات
صحية للمرأة في مختلف
المناطق ال سيما في
المناطق النائية

-4
 احقاق التكامل في تقديمالخدمات ونوعيتها لتجنب
الهدر

-4
 رفع المقدرة علىتأمين اكبر عدد من
الخدمات في كافة
المناطق خاصة النائية
منها

-4
 وضع الخطة وااللياتالالزمة للتشبيك
 مستوى التعاونوالتنسيق بين
المستوصفات
والمستشفيات الحكومية

-4
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 البلديات -الجهات الداعمة

 العمل على تأمينخبراء ومراكز لتقديم
خدمات في مجال الصحة
االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني
 -البلديات

-2

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر الدعمالمطلوب
 عدم تجاوب الوزاراتلجهة القيام بعملها في هذا
المجال
 عدم االرتكاز الىمعلومات احصائية حول
الحاجات وتوزعها
الجغرافي
-2

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 انشطة مستمرة لتأمينالخدمات على كامل
االراضي اللبنانية

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية

-1
 دعم مادي وتقنيوبشري

-2

-2

-2
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 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني
 البلديات الجهات الداعمة-3
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني
 البلديات الجهات الداعمة المفوضية العليالالجئين
-4
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
منظمات المجتمع المدني -البلديات

 عدم توفر الدعمالمطلوب
عدم قيام الوزاراتبعملها في هذا المجال

 انشطة مستمرةلضمان التغطية
الجغرافية المطلوبة

 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية

 دعم مادي وتقنيوبشري

-3
 عدم توفر الدعمالمطلوب
عدم قيام الوزاراتبعملها في هذا المجال
 عدم توفر الدعم الالزممن الجهات الدولية
المعنية بتوفير الدعم
للتعاطي مع مشاكل
النزوح واللجوء السوري
وغير السوري الى لبنان
 عدم توفر االحصاءات-4
 عدم لعب الوزاراتالمعنية دورها في احقاق
هذا التشبيك
 عدم تجاوبالمستوصفات
والمستشفيات العامة

-3
 -انشطة مستمرة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-3
 دعم مادي وتقنيوبشري

-4
 -خالل السنة االولى

-4
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية بمساعدة 2
من منظمات المجتمع
المدني الناشطة في هذا
المجال

-4
 -دعم تقني وخبرات

الهدف العمالني الثالث :رفع مستوى الوعي والمعرفة داخل االسرة والمجتمع حول صحة المرأة والفتاة وصحتهن االنجابية وحاجاتهن
الصحية
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 المركز التربوي عدد المستويات التعليمية رفع وعي الجيل ارتفاع نسبة الشباب دمج منهج المهاراتللبحوث واالنماء
التي تم دمج منهج
الصاعد حول الصحة
الواعي الهمية الصحة
الحياتية الخاص
المهارات الحياتية الخاص  -وزارة التربية والتعليم
االنجابية واهميتها
االنجابية وكيفية العمل
بالتربية على الصحة
العالي
بالصحة االنجابية في
وكيفية الحفاظ عليها
على ضمانها وسبل
االنجابية والوقاية من
وزارة الصحة العامةمناهجها
الوقاية من االمراض
االمراض المنقولة
 وزارة الشؤون عدد منظمات المجتمعالمنقولة جنسيا
التعليم
جنسيا في مناهج
المدني التي ت ّ
االجتماعية
حث
المسؤولين على احقاق هذا  -منظمات المجتمع
المدني
الدمج
 المدارس الرسميةوالخاصة
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 الجهات الداعمة-2
 القيام بحمالت اعالميةوطنية للتوعية حول
صحة المرأة

-2
 اعالم مشارك وفاعلفي حمالت التوعية
الوطنية

-2
 وعي شعبي اكبرحول صحة المرأة
واهمية الوقاية والكشف
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-2
 عدد الحمالت االعالمية عدد ونوع وسائلاالعالم التي تساهم في

-2
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية

 القيام بحمالت توعيةوطنية ومحلية على بعض
االمراض الشائعة لدى
المرأة ،سبل الوقاية
واهمية الكشف المبكر
 تنظيم حمالت توعيةوطنية ومحلية على
االمراض النفسية
وضرورة معالجتها
ومتابعتها من قبل
اختصاصيين
 تنظيم حمالت توعيةعلى مواضيع تنظيم
االسرة ووسائل منع
الحمل

 تظهير اكبر واشمللجميع القضايا الصحية
التي تتعلق بالمرأة

المبكر

حمالت التوعية حول
صحة المرأة
 عدد الحمالت الوطنيةللتوعية على االمراض
الشائعة لدى النساء
واالمراض النفسية
 عدد الحمالت المحليةللتوعية على االمراض
الشائعة لدى النساء وعلى
االمراض النفسية
وتوزعها الجغرافي
 عدد المستفيدات منالحمالت المحلية
للتوعية على االمراض
الشائعة لدى النساء وعلى
االمراض النفسية
وتوزعهن الجغرافي
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقدم هذه
الخدمات موزعة جغرافيا

 وزارة االعالم منظمات المجتمعالمدني
 مؤسسات خاصةلرصد البرامج االعالمية
 الهيئة الوطنية لشؤنالمرأة البنانية
 البلديات وبخاصةلجان المرأة فيها

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 غياب االرادة السياسيةالحقاق هذا الدمج  /او
تطبيقه فعليا بسبب
موروثات اجتماعية
وعقائد دينية
 مناهضة بعض الفئاتاللبنانية لهذا الدمج عبر
اعتباره اجتياحا غربيا
للثقافة العربية المحافظة
 صعوبات قد يواجههااالساتذة لدى تدريسهم/ن
المنهج وتطبيقه
عدم توفر المواردالمادية والبشرية لتطبيق
هذا المنهج
 عدم تجاوب المؤسساتالمسؤولة لجهة القيام
بمهامها المطلوبة
-2
عدم قيام الوزارات بماهو مطلوب في هذا
المجال
 عدم توفر الدعمالمطلوب
 عدم بث الرسائلاالعالمية في اوقات
المشاهدة القصوى

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 اول  18شهر منعمر الخطة

-1
 المركز التربوي للبحوثواالنماء
 وزارة الصحة العامة الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-1
 خبرات -دعم مادي وتقني

-2
 حمالت تنظم سنوياوعلى مدى السنوات
الثالث من عمر الخطة
الوطنية

-2
 الهيئة الوطنية لشؤنالمرأة البنانية
 -وزارة الصحة العامة

-2
 دعم مادي وتقنيوبشري

-2
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 وزارة االعالم منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤنالمرأة البنانية
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الهدف العمالني الرابع :بناء قدرات العامين/ات في مجال تقديم الخدمات الصحية على انواعها للمرأة والفتاة من فيهم المزارعين
والمزارعات العملين في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.
االنشطة /التدخالت
-1
 تدريب وتأهيل دوريالعاملين/ات في العيادات
النقالة والمستوصفات
واشراف على عملهم/ن
 تدريب مستمرللعاملين/ات الصحيين في
مختلف المراكز الصحية
االجتماعية وفي مختلف
المناطق لتحسين جودة
خدمات صحة المرأة
بجميع جوانبها

النتائج
-1
 جهاز عامل فيالعيادات النقالة وفي
مختلف المراكز الصحية
االجتماعية مؤهل
ومدرب على تقديم
خدمات ذات جودة

األثر المتوقع
-1
استفادة النساء والفتيات
من خدمات صحية ذات
جودة في مختلف
المناطق وايا كان
المركز الذي يقدم
الخدمات

-2
 وضع/أو تحديثبرنامج لتدريب المدربين
للجهاز التعليمي على
كيفية تطبيق منهج
المهارات الحياتية الخاص
بالتربية على الصحة
االنجابية والوقاية من
االمراض المنقولة جنسيا
وايصال مفاهيمه للتالمذة
بطريقة سهلة وواضحة
 اقامة دورات تدريبللمعلمين/ات في المدارس
الخاصة والرسمية على
كيفية تطبيق المنهج
وايصال مفاهيمه للتالمذة
بطريقة سهلة وواضحة

-2
 زيادة قدراتالمعلمين/ات على تطبيق
وتعليم هذا المنهج
 زيادة عدد وقدراتالمدربين/ات للجهاز
التعليمي

-2
 جهاز تعليمي قادرعلى تطبيق المنهج
وايصال المفاهيم
للتالمذة بطريقة سهلة
وواضحة

المؤشرات
-1
 عدد دورات تدريبوتأهيل العاملين/ات في
العيادات النقالة موزعة
جغرافيا
 عدد دورات تدريبالعاملين/ات الصحيين في
مختلف المراكز الصحية
االجتماعية موزعة
جغرافيا
 عدد المشاركين/ات فيهذه الدورات موزعين
جغرافيا
 وجود آلية لالشرافعلى عمل العاملين/ات
الصحيين في مختلف
المراكز الصحية
االجتماعية وفي العيادات
النقالة
-2
 توفربرنامج لتدريبالمدربين
 عدد دورات تدريبالمدربين
 عدد المدربين/ات الذيناستفادوا من هذه الدورات
 عدد الدورات لتدريبالجهاز التعليمي
 عدد المعلمين/ات الذينشاركوا بهذه الدورات
موزعين على المدارس
الخاصة والرسمية
وموزعين جغرافيا
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقدم هذه
الخدمات موزعة جغرافيا

-3
 تدريب العاملين/ات فيالمجال الصحي على
موضوع الصحة
االنجابية ووضع دليل
للتعميم على هذه الفئة
 تدريب وبناء قدراتالعاملين الصحيين
واالجتماعيين في مجال
الصحة النفسية

-3
 ارتفاع في عددالعاملين/ات في المجال
الصحي القادرين/ات على
توعية االفراد الذين
يأمون مراكزهم على
ء -موضوع الصحة
االنجابية وكيفية تأمينها
ب -الصحة النفسية
ومخاطر اهمالها

-3
 رفع مستوى الخدماتالتي تقدم في هذا المجال
للفئات المختلفة من
النساء

-3
 عدد دورات تدريبالعاملين/ات في المجال
الصحي وتوزعها
الجغرافي
 عدد دورات تدريبالعاملين/ات في مجال
الصحة النفسية وتوزعها
الجغرافي
 -عدد المشاركين/ات في
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االطراف المعنية
-1
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 البلديات -الجهات الداعمة

-2
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني
 المدارس الرسميةوالخاصة
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

-3
وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

ج -تقديم خدمات ذات
جودة في هذه المجاالت

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر الدعمالمطلوب
 عدم قيام الوزاراتبعملها في هذا المجال
 عدم تجاوبالعاملين/ات في العيادات
النقالة

االطار الزمني

هذه الدورات وتوزعهم
الجغرافي
 عدد المراكز الصحيةالتي شمل التدريب
العاملين/ات فيها موزعة
جغرافيا
المتابعة

الموارد

-1
 -انشطة مستمرة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية

-1
 دعم مادي وتقنيوبشري

-2
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي
وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية

-2
 صعوبات قد يواجههااالساتذة لدى تدريسهم/ن
المنهج وتطبيقه
عدم توفر المواردالمادية والبشرية للتدريب
 عدم قيام المؤسساتالمعنية بمهامها المطلوبة

-2
 اول  18شهر منعمر الخطة

-2
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة الصحة العامة الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 خبرات -دعم مادي وتقني

-3
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني

-3
عدم قيام الوزارات بماهو مطلوب في هذا
المجال
 عدم توفر الدعمالمطلوب
 عدم تجاوب المراكزالصحية و/أو العاملين
فيها

-3
 -دورات سنوية

-3
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-3
 خبراء -دعم مادي وتقني
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 .4مجال مكافحة الفقر لدى النساء
الهدف االستراتيجي :مكافحة الفقر بين النساء وايالء الفقر عموما اهتماما خاصا
الهدف العمالني ا الول :تأمين برامج حماية لكبار السن والمتقاعدات من دون دخل بمن فيهم المزارعين والمزارعات العاملين في القطاع
الزراعي والتصنيع الغذائي
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
 -1عدد منظمات المجتمع -1
-1
-1
-1
المدني التي تعمل على  -وزارة الشؤون
 تأمين الحق االنساني توفر خطة وطنيةالسعي القرار خطةحث المسؤولين على االجتماعية
بالعيش الكريم للمسنين
تكافح الفقر بين المسنين
وطنية لمكافحة الفقر
 وزارة الصحةاقرار خطة مكافحة الفقر
والمسنات الذي ليس
والمسنات ،كما تؤمن
تتضمن:
 مؤسسة الضمان عدد اللقاءات التيلديهم معيل
الضمان الصحي لهم
ء -تأمين معاش تقاعدي
االجتماعي
تعقدها منظمات المجتمع
للمسنات والمسنين الذين
 الهيئة الوطنية لشؤونالمدني مع المعنيين على
ليس لديهم/ن أي دخل
المرأة اللبنانية
اختالف مستوياتهم
ب -توفير تأمين صحي
 منظمات المجتمع عدد المسنين والمسناتللمسنين والمسنات
المدني
المستفدين والمستفيدات
من المعاش التقاعدي
 عدد المسنين والمسناتالمستفدين والمستفيدات
من الضمان الصحي
موزعين جغرافيا
-2
 وضع وتنفيذ برامجترفيهية وثقافية للمسنين
والمسنات

-2
توفر برامج ترفيهية
وثقافية للمسنين
والمسنات

-2
 ضمان حق المسنينوالمسنات بالترفيه
وملء الفراغ في
حياتهم/ن

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 وزارة الصحة منظمات المجتمعالمدني
 -مجلس الوزراء

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم تخصيص المواردالالزمة في موازنة
وزارة الشؤون
االجتماعية لتمكينها من
تأمين هذه الخدمات
 اثر الفساد االداري فيعملية توزيع المساعدات

االطار الزمني

-2
 عدد المسنين والمسناتالمستفدين والمستفيدات
من االنشطة الترفيهية
والثقافية
عدد المؤسساتومنظمات المجتمع المدني
التي تقدم هذه الخدمات
وتوزعها الجغرافي
المتابعة

-1
 نشاط مستمر حتىاقرار الخطة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-1
 موارد بشرية وماديةوتقنية
 -خبراء

-2
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 عدم توفر االموالالالزمة لوضع وتنفيذ
برامج الترفيه

-2
انشطة مستمرة
باستمرار عمر الخطة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 موارد بشرية وماديةوتقنية
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-2
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 القطاع الخاص منظمات المجتمعالمدني
الموارد

الهدف العمالني الثاني :تأمين برامج حماية للعائالت الهشة التي تعيلها امرأة
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
 توفر المعرفة العلمية توفر المعرفة بحجم اجراء او تحديثالتي تشكل حجر االساس
الفئات من النساء التي
المسوحات او الدراسات
لوضع خطط وبرامج
يجب استهدافها
حول:
 توفر المعرفة بعدد /او وانشطة فعالةء -عدد /او نسبة النساء
اللواتي تعتبرن تحت خط نسبة العائالت التي تعيلها  -توفر المعرفة العلمية
نساء مصنفات تحت خط التي تساعد على وضع
الفقر واماكن توزعهن
خطط لمساعدة العائالت
الفقر
الجغرافي
التي تعيلها نساء
ب -عدد  /او نسبة
مصنفات تحت خط الفقر
العائالت التي تعيلها نساء
مصنفات تحت خط الفقر
وتوزعهن الجغرافي

المؤشرات
-1
صدور االحصاءات حول
 عدد  /او نسبة النساءاللواتي تعتبرن تحت خط
الفقر واماكن توزعهن
الجغرافي
 نسبة  /او عدد العائالتالتي تعيلها نساء مصنفات
تحت خط الفقر وتوزعهن
الجغرافي

االطراف المعنية
-1
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 المديرية العامةلالحصاء المركزي
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
-الجهات الداعمة

-2
 العمل على توفيرمساعدات مالية للعائالت
التي تعيلها نساء تحت
خط الفقر

-2
 توفر مساعدات ماليةللعائالت الفقيرة التي
تعيلها نساء

-2
 تمكين العائالت الفقيرةالتي تعيلها نساء من تلبية
الحاجات الحياتية
االساسية

-2
 عدد العائالت الفقيرةالتي تعيلها امرأة التي
تستفيد من هذه
المساعدات
 عدد منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
تأمين هذه الخدمات

-3
 العمل على توفيرضمان صحي للعائالت
تحت خط الفقر يسمح لها
بتأمين سبل الوقاية
والعالج من االمراض

-3
 تمتع الفئات الفقيرةوالمهمشة بحقها في
التقديمات الصحية

-3
 ضمان حق العائالتالفقيرة في الضمان
الصحي والوقاية من
االمراض

-3
 عدد العائالت المستفيدةمن الضمان الصحي
موزعة جغرافيا
 عدد منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
تأمين هذه الخدمات

-4
 العمل على حث القطاعالخاص على المساهمة
في برامج الحماية :
ء -اعطاء مساعدات
مالية للفئات المهمشة

-4
 توفر برامج حمايةومساعدة للفئات المهمشة

-4
 استفادة العائالتالمصنفة تحت خط الفقر
والمسنين من برامج
الحماية

-4
 عدد العائالت المستفيدةمن المساعدات موزعة
جغرافيا
 عدد النساء المستفيداتموزعين جغرافيا

-2
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 القطاع الخاص منظمات المجتمعالمدني
الجهات الداعمة-3
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 وزارة الصحة مؤسسة الضماناالجتماعي
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 القطاع الخاص منظمات المجتمعالمدني
-4
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 وزارة الصحة الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
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 عدد المسنين والمسناتالمستفدين والمستفيدات
موزعين جغرافيا
 عدد منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
تأمين هذه الخدمات

 القطاع الخاص منظمات المجتمعالمدني
 -الجهات الداعمة

(النساء المعيالت
السرهن -المسنين
والمسنات من دون دخل)
ب -تأمين وظائف للنساء
المعيالت السرهن
ج -تمويل البرامج
الترفيهية للمسنين
والمسنات
االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 مديرية االحصاءالمركزي

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 خالل السنة االولى منعمر الخطة (يتم تحديثها
كل  3/2سنوات)

-1
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-1
 موارد بشرية وتقنيةومادية
 -خبراء

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 موارد بشرية وتقنيةومادية

-3
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 مؤسسة الضماناالجتماعي
 منظمات المجتمعالمدني

-3
 عدم تخصيص المواردالالزمة في موازنة
وزارة الشؤون
االجتماعية لتمكينها من
تقديم هذه الخدمات
 غياب االردة السياسيةللتعاطي مع ازمة الفقر
بين النساء

-3
 -انشطة مستمرة

-3
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-3
 موارد بشرية وتقنيةومادية

-4
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني

-4
 عدم تخصيصالموارد الالزمة في
موازنة وزارة الشؤون
االجتماعية لتمكينها من
تقديم هذه الخدمات
 عدم تجاوب القطاعالخاص

-4
 -انشطة مستمرة

-4
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-3
 موارد بشرية وتقنيةومادية

المؤشرات
-1
 وجود اليات التطبيقواالشراف على تقيد

االطراف المعنية
-1
 وزارة الشؤوناالجتماعية

-2
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
عدم توفر الدعم الماديالجراء الدراسات
الشاملة
 عدم تجاوب الوزراتلجهة القيام بدورها
بسبب غياب االرادة
السياسية
-2
 عدم تخصيص المواردالالزمة في موازنة
وزارة الشؤون
االجتماعية لتمكينها من
تقديم هذه الخدمات
 غياب االردة السياسيةللتعاطي مع ازمة الفقر
بين النساء

الهدف العمالني الثالث :تأمين برامج حماية لذوي وذوات االحتياجات الخاصة
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
 افادة اكبر عدد ممكن القانون  220مطبقالعمل على:
من المعوقين/ات وضمان
بكامل مواده واضافة
ء -تطبيق مختلف بنود
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القانون  220الخاص
بذوي وذوات االحتياجات
الخاصة
ب -تعديل القانون 220
ليشمل االمراض النفسية
(المحددة من قبل منظمة
الصحة العالمية)

التعديالت المطلوبة
لضمان استيفائه للمعايير
العالمية

حقوقهم/ن بما يتماشى مع
االتفاقات الدولية

المعنيين به
 ادخال التعديالتالمطلوبة على القانون
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تعمل على
ّ
حث المسؤولين على
تطبيق القانون

 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني العاملة على هذا
الموضوع
 مجلس النواب -لجنة حقوق االنسان

-2
العمل على ايجاد
محترفات محمية لعمل
لذوي وذوات االحتياجات
الخاصة

-2
 توفير فرص عمللذوي وذوات االحتياجات
الخاصة

-2
 ضمان حق ذويوذوات االحتياجات
الخاصة في فرص
العمل واالستفادة من
دخل ثابت

-3
 وضع برامج لتدريبالمدربين/ات لتأهيل ذوي
وذوات االحتياجات
الخاصة مهنيا
 تدريب ذوي وذواتاالحتياجات الخاصة
وتأهيلهم/ن مهنيا

-3
 بناء قدرات ذويوذوات االحتياجات
الخاصة لالنخراط في
سوق العمل
 تأمين تدريبمتخصص

-3
 ذوي وذوات احتياجاتخاصة قادرين/ات على
الدخول الى سوق العمل
وتأمين دخل شخصي

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 -مجلس النواب

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم تجاوب صناعالقرار لجهة تعديل مواد
القانون
 تمييع تطبيق القانون عدم وجود امكانياتمادية لتطبيق القانون
-2
 عدم توفر االموالالالزمة النشاء
المحترفات
 غياب االردة السياسية صعوبة استقطابالفئات المستهدفة

االطار الزمني

-2
 عدد المحترفات المنشأةموزعة جغرافيا
 عدد المستفدينوالمستفيدات موزعين
جغرافيا
 عدد منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
تأمين هذه الخدمات
وتوزعها الجغرافي
-3
 عدد دورات تدريبالمدربين/ات
 عدد المدربين/اتالمستفيدين/ات من
الدورات
 عدد دورات التأهيلوالتدريب المهني لذوي
وذوات االحتياجات
الخاصة وتوزعها
الجغرافي
 عدد المستفدينوالمستفيدات من التدريب
المهني موزعين جغرافيا
المتابعة

-2
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني العاملة في هذا
النشاط
 -الجهات الداعمة

-3
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 -منظمات المجتمع

-3
 عدم توفر االموالاالزمة للقيام بالتدريبات
 -عدم توفر المدربين

-2
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني

-3
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني العاملة في هذا
النشاط
 -المدارس المهنية

الموارد

-1
 نشاط مستمر طولفترة عمر الخطة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني العاملة على هذا
الموضوع

-1
 قدرات مادية وبشريةوتقنية

-2
 انشطة مستمرة طولفترة عمر الخطة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 موارد بشرية وتقنيةومادية

-3
 انشطة مستمرة طولفترة عمر الخطة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -منظمات المجتمع

-3
 موارد بشرية وتقنيةومادية
 -خبراء

خطة العمل الوطنية ( ( 2019-2017صفحة 98 / 38

المدني

المدني

المتخصصين للقيام
بالتأهيل والتدريب

الهدف العمالني الرا بع :بناء قدرات النساء في مجال مكافحة الفقر
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
 ضمان حق المرأة بناء قدرات المرأة القيام بدورات:وفتح سوق العمل امامها بالتعلم والعمل
 لمحو االمية -لمحو االمية االلكترونية

المؤشرات
-1
 عدد الدورات موزعجغرافيا
 عدد المستفيدات موزعجغرافيا
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقدم هذه
الخدمات موزعة جغرافيا

االطراف المعنية
-1
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني العاملة في هذا
المجال
 -الجهات الداعمة

-2
 دورات تدريب مهنيللنساء الفقيرات
والعاطالت عن العمل

-2
 تمكين المرأة من دخولسوق العمل

-2
 ضمان حق المرأةبالعمل

-2
 عدد الدورات موزعجغرافيا
 عدد المستفيدات موزعجغرافيا
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقدم هذه
الخدمات موزعة جغرافيا

-2
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني العاملة في هذا
المجال

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر االمكاناتالمادية والبشرية الالزمة
للقيام بالدورات

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 انشطة مستمرة طولفترة عمر الخطة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال

-1
 موارد بشرية وتقنيومادية

-2
 وزارة الشؤوناالجتماعية
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 عدم توفر االموالاالزمة للقيام بالتدريبات
 عدم توفر االمكاناتالبشرية للقيام بالتدريب
المهني

-2
 انشطة مستمرة طولفترة عمر الخطة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني العاملة في هذا
المجال

-2
 موارد بشرية وتقنيومادية
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 .5المجال االقتصادي
الهدف االستراتيجي  :تعزيز مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية
ال هدف العمالني االول :العمل على تنزيه القوانين التي تحكم عمل المرأة وازالة التمييز منها
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
 عدد القوانين واالنظمة قوانين تضمن المساواة قوانين منزهة من العمل على حثالتي تم تعديلها
في حقوق العمل
التمييز ضد المرأة في
المسؤولين على تبني
 عدد المنظمات غيرمجالي العمل والمشاركة
التعديالت المقترحة في
الحكومية الناشطة في
االقتصادية
كل من:
مجال المطالبة بتعديل
ء -قانون العمل (ليشمل
القوانين
العامالت في القطاع
 عدد النصوصالزراعي والعامالت في
التعديلية المنجزة
المنازل)
بصيغتها النهائية
ب -الضمان االجتماعي
ج -قانون التجارة
د -نظام موظفي الدولة
وبخاصة نظام التقاعد
(مساواة المرأة مع
الرجل في انتقال معاشها
التقاعدي الى زوجها في
حال وفاتها)

االطراف المعنية
-1
 الوزارات المعنيةبالقوانين
 اللجان البرلمانيةالمعنية
 مجلس النواب مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

 العمل على تأميننصوص للتعديالت
المقترحة

-2
 حث المسؤولين علىوضع وتبني قانون يجرم
التحرش الجنسي في
مكان العمل واالماكن
العامة

-2
 حظر التحرش الجنسيعلى اساس النوع
االجتماعي في اماكن
العمل واالماكن العامة
تحت طائلة القانون

-2
 بيئة عمل خالية منالتمييز والعنف ضد المرأة

-2
 صدور القانون جدية اليات الشكوىوالمتابعة وجدية
العقوبات المفروضة
على مرتكبي التحرش

-2
 وزارة العمل القطاع الخاص منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -لجنة المرأة النيابية

-3
 حث وزارة العمل علىتفعيل الية تلقي الشكاوى
المتعلقة بالتمييز ضد
المرأة في اماكن العمل
 حث وزارة العملومجالس العمل التحكيمية
على توزيع شكاوى
العمل وتلك التي يت ّم ّ
البت

-3
 وجود االليات الفاعلةلتقديم الشكاوى وضمان
البت بها
 توفر التوزيع الجندريللشكاوى

-3
 ضمان جدية التعاطي معشكاوى التمييز على اساس
النوع االجتماعي في اماكن
العمل

-3
 توزع شكاوى العملالمقدمة الى وزارة العمل
ومجالس العمل
التحكيمية جندريا
 وضع االليات ومدىالتقيد بها من قبل
المعنيين

-3
 وزارة العمل مجالس العملالتحكيمية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
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بها على متغير الجندر
-4
 حث نقابات المهنالحرة على مراجعة
قوانينها وانظمتها
وتعديلها الزالة اي تمييز
فيها بحق المرأة
 حث النقابات علىتسهيل انخرط المرأة فيها
ووصولها الى مواقع
القرار
-5
 حث المسؤولين علىتفعيل دور المؤسسة
الوطنية لالستخدام في
التوجيه المهني الذي
يستهدف النساء والفتيات

-4
 عمل نقابي خال منالتمييز ضد المرأة
ومشاركة نسائية فاعلة
على مستوى صنع
القرار النقابي

-4
 احقاق المساواة بينالمرأة والرجل في العمل
النقابي خاصة على مستوى
القيادة

-4
 عدد النقابات التيقامت بمراجعة قوانينيها
وانظمتها وازالت التمييز
منها

-4
 وزارة العمل نقابات المهن الحرة االتحادات العمالية منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-5
 اهتمام اكبر من قبلالمؤسسة بقضايا عمل
المرأة

-5
 مؤسسة وطنية فاعلة فيتمكين المرأة لالنخراط
الفاعل في مجال العمل

-5
 عدد دورات التوجيهوالتدريب المهني التي
تعدها المؤسسة للمرأة
والفتاة
 عدد النساء المستفيداتمن الخدمات التي تقدمها
المؤسسة

-5
 المؤسسة الوطنيةلالستخدام
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 الوزارات المعنية مجلس النواب -مجلس الوزراء

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 غياب االرادة السياسيةاللغاء التمييز ضد المرأة
نتيجة موروثات ثقافية
وعقائد اجتماعية ودينية

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 انشطة مستمرة حتىاقرارالتعديالت المطلوبة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 وزارة العمل منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 -لجنة المرأة النيابية

-2
 غياب االرادة السياسيةاللغاء التمييز ضد المرأة
نتيجة موروثات ثقافية
وعقائد اجتماعية ودينية
 عدم جدية او فعاليةآليات التطبيق
-3
 تلكؤ المسؤولين فيتطبيق الية الشكاوى
المقدمة من قبل النساء
 عدم توفر النية اواالمكانيات لتوزيع
الشكاوى على متغير
الجندر
-4
 عدم تجاوب نقاباتالمهن الحرة واالتحادات
العمالية

-2
 انشطة مستمرة حتى تبنيالقانون واصدار المراسيم
التطبيقية له

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمتين من منظماتالمجتمع المدني الناشطة
في هذا المجال

-1
 موارد بشرية وماليةوتقنية
 خبراء في صياغةمشاريع او اقتراحات
قوانين
-2
 موارد بشرية وماليةوتقنية
 خبير في صياغةالقوانين

-3
 انشطة مستمرة حتىازالة التمييز في مكان
العمل

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمتين من منظماتالمجتمع المدني الناشطة
في هذا المجال

-3
 -موارد بشرية ومالية

-4
 انشطة مستمرة حتىتعديل النقابات واالتحادات
قوانينها وانظمتها

-5
 المؤسسة الوطنيةلالستخدام
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا

-5
 عدم تجاوب المؤسسةالوطنية لالستخدام

-4
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمتين من منظماتالمجتمع المدني الناشطة
في هذا المجال
-5
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمتين من منظماتالمجتمع المدني الناشطة

-4
 -موارد بشرية ومالية

-3
 وزارة العمل مجالس العملالتحكيمية

-4
 وزارة العمل نقابات المهن الحرة -االتحادات العمالية

-5
 انشطة مستمرة حتىتصبح المؤسسة الوطنية
لالستخدام فاعلة في هذا
المجال
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-5
 -موارد بشرية ومالية

في هذا المجال

المجال

الهدف العمالني الثاني :توعية المرأة على حقوقها في العمل واالمكانيات المتاحة
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
 تمكين المرأة على توعية المرأة حول وضع واصدار دليلرفض التمييز ضدها
حقوقها وواجباتها في
مبسط حول :
والمطالبة بحقوقها
الوظيفة ومجال العمل
ء -قانون العمل
ب -قانون الضمان
االجتماعي
ج -قانون التجارة
 حمالت توعية للمرأةالعاملة حول حقوقها في
العمل وعلى آلية تقديم
الشكاوى في وزارة العمل

-2
 زيادة عدد النساءالعارفات بالبيئة المحيطة
باالعمال االقتصادية
وبالفرص واالمكانات
المتاحة

-2
 توفر المعرفة للمرأةلمساعدتها في اتخاذ
القرار حول نوعية
مشاركتها االقتصادية

المؤشرات
-1
 صدور الدليل المبسطللقوانين التي تعني المرأة
في عملها
 عدد النسخ الموزعة فيكل من المناطق
 عدد حمالت الترويجللدليل في وسائل االعالم
 عدد الدورات الهادفةالى توعية المرأة العاملة
على حقوقها موزعة
جغرافيا
 عدد المستفيدات منالدورات موزعات
جغرافيا
-2
 عدد الدورات وورشالعمل موزعة جغرافيا
 عدد النساء المستفيداتمن هذه الدورات

االطراف المعنية
-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
حقوق االنسان
 معهد حقوق االنسانلدى نقابة المحامين في
بيروت

-2
 دورات وورش عمللتعريف المرأة بدور
ومهام بعض االدارات
والمؤسسات المرتبطة
باالعمال االقتصادية
(غرف التجارة والصناعة
والزراعة  ،مؤسسة
ليبنور ،مؤسسة ايدال،
جمعية الصناعيين
وغيرهم)
-3
 توعية المرأة الىتجارب ناجحة لنساء
رائدات في مجال االعمال

-3
 ابراز التجارب الناجحةالتي يمكن ان تشكل مثاال
يقتدى به

-3
 تشجيع المرأة علىخوض غمار عالم
االعمال

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
حقوق االنسان

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر االموالالالزمة العداد واصدار
الدليل
 عدم توفر التمويل للقيامبالدورات

االطار الزمني

-3
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي عملت على
تظهير تجارب نساء
رائدات في مجال
االعمال
 عدد المؤسساتاالعالمية التي تظهر
تجارب النساء الرائدات
المتابعة

-3
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 وسائل االعالم مؤسسات خاصةلرصد البرامج االعالمية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
الموارد

-1
 اصدار الدليل خاللالسنة االولى من عمر
الخطة
 حمالت التوعية:انشطة مستمرة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
حقوق االنسان

-1
 خبراء قانونيين -موارد مالية وتقنية
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-2
 منظمات المجتمعالمدني
 المؤسسات االمعنيةباالعمال االقتصادية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

 معهد حقوق االنسانلدى نقابة المحامين في
بيروت

 عدم تمكن حمالتالتوعية من الوصول الى
الفئات المستهدفة وتحقيق
غايتها

-2
 منظمات المجتمعالمدني
 المؤسسات المعنيةباالعمال االقتصادية
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 عدم توفر التمويلالالزم للقيام بالدورات
وورش العمل
 عدم تجاوب المؤسساتالمعنية باالعمال
االقتصادية

-2
 دورات على مدىالسنوات الثالث

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال

-2
 موارد مالية وبشريةوتقنية

-3
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 وسائل االعالم الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-3
 عدم تجاوب وسائلاالعالم في بث التجارب
في اوقات المشاهدة
القصوى
 التسليط على تجاربنساء اليمثلن شريحة
كبرى من النساء
اللبنانيات

-3
 انشطة مستمرة علىمدى سنوات الخطة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال

-3
 موارد مالية وبشريةوتقنية

المؤشرات
-1
 اصدار الدراسات حولحاجات سوق العمل
للمهن التي يمكن ان تقوم
بها النساء في مختلف
المناطق (المحافظات)
 عدد ونوع الوسائلالمستخدمة لتعميم نتائج
الدراسة على منظمات
المجتمع المدني والمعنيين
بهذا المجال
 عدد منظمات المجتمعالمدني او المؤسسات التي
استرشدت بنتائج الدراسة
في وضعها لبرامج
التوجيه والتدريب المهني
التي تستهدف النساء
والفتيات

االطراف المعنية
-1
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
التمكين االقتصادي
للمرأة
 المؤسسات االقتصاديةالعاملة في مختلف
المناطق
 المؤسسة الوطنيةلالستخدام
 غرف التجارةوالصناعة والزراعة
 المدارس المهنية الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 الجهات الداعمة مراكز ابحاثاقتصادية

-2
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقدم هكذا
دورات موزعة جغرافيا
 عدد الدورات موزعةجغرافيا
عدد المستفيداتموزعين جغرافيا

-2
 منظمات المجتمعالمدني
 المؤسسة الوطنيةلالستخدام
 المدارس المهنية الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

الهد ف العمالني الثالث :بناء قدرات المرأة لتفعيل لمشاركتها في النشاط االقتصادي
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
 تسهيل عملية دخول معرفة النساء والفتيات اجراء دراسة/اتالمرأة سوق العمل في
الراغبات في العمل
لمعرفة حاجات سوق
المناطق المختلفة
بالوظائف والمهن
العمل في المناطق
المختلفة للمهن التي يمكن المطلوبة والمتوفرة في
المناطق الجغرافية
للنساء القيام بها
القريبة من اماكن سكنهن
 ترشيد عملية التوجيهوالتدريب المهني للنساء
والفتيات في مختلف
المناطق

-2
 القيام بدورات توجيهوتدريب مهني للنساء
والفتيات
 برامج ودورات تأهيلوتدريب للنساء اللواتي
انقطعن عن العمل

-2
 بناء قدرات النساءوالفتيات على الدخول
الى مجال العمل او
العودة اليه

-2
 تعزيز وتحسين فرصالمرأة والفتاة في
الحصول على فرص
للعمل
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-3
 تنفيذ برامج تدريب تقنيومهني على اعداد
المشاريع االقتصادية
وادارتها

-3
 بناء قدرات النساء علىاعداد وادارة المشاريع
االقتصادية

-3
 تشجيع وتأهيل المرأةعلى خوض مجال
االعمال متسلحة
بالمعرفة

-3
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تقدم هذا
التدريب موزعة جغرافيا
 عدد المستفيدات منالورات التدريبية
موزعات جغرافيا

-3
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 كليات ادرة االعمالفي الجامعات
 -الجهات الداعمة

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
التمكين االقتصادي للمرأة
 المؤسسات االقتصاديةالعاملة في مختلف
المناطق
 المؤسسة الوطنيةلالستخدام
 غرف التجارةوالصناعة والزراعة
 المدارس المهنية الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم استخدام الخبراءالمؤهلين لوضع المنهجية
المناسبة للدراسة
Research Design
للحصول على افضل
المعلومات والنتائج
 عدم تجاوب المؤسساتاالقتصادية
 عدم توفر المواردالمالية والبشرية الجراء
الدراسة

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 خالل السنة االولى منعمر الخطة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمتان من منظماتالمجتمع المدني

-1
 موارد مادية ،تقنيةوبشرية
 -خبراء

-2
 منظمات المجتمعالمدني
 المؤسسة الوطنيةلالستخدام
 المدارس المهنية الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 التوجيه والتدريب علىوظائف ومهن بشكل فاق
حاجة السوق لها
 عدم توفر المواردالقامة الدورات

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 موارد مادية ،تقنيةوبشرية
 -خبراء

-3
 منظمات المجتمعالمدني
 -كليات ادارة االعمال

-3
 عدم توفر الموارد ضعف التعاون منالمعنيين بتوفيرالخبرات
المطلوبة العداد برامج
التدريب

-3
 -انشطة مستمرة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-3
 موارد مادية وتقنيةوبشرية
 خبراء في اعداد وادارةاالعمال

المؤشرات
-1
 -عدد منظمات المجتمع

االطراف المعنية
-1
 -منظمات المجتمع

الهدف العمالني رابع :تقديم الحوافز لتعزيز مشاركة المرأة في االقتصاد
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
توعية نساء االعمال
 زيادة معرفة النساء -العمل على تقديم
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استشارات بشروط متاحة
لتمكين النساء على:
ء -اطالق المبادرات
االقتصادية الجديدة
ب -او تطوير اعمالهن
االقتصادية القائمة

بالفرص والمخاطر
ومكامن القوة والضعف
التي تنطوي عليها عملية
اطالق مبادرات
اقتصادية او تطوير
اعمال اقتصادية قائمة

على امكانية االستفادة
من الفرص المتاحة
وتجنب المخاطر

المدني التي تسهّل
حصول المرأة على هذه
الخدمات
 عدد النساء المستفيداتمن هذه الخدمات
موزعات جغرافيا

-2
 العمل على حثالمؤسسات االقتصادية
الكبرى على تقديم
خدمات مساندة للموظفات
(تعاقد مع حضانات
باسعار تشجيعية ،خدمات
للشيخوخة ،خدمات
للحاالت الخاصة)
-3
 العمل على حث مختلفالوزارات والمؤسسات
العامة والمالية على
ادماج النوع االجتماعي
واالهتمام بالمرأة في
موازناتها وبرامجها
االقتصادية
 العمل على حثالبلديات في مختلف
المناطق على تقديم
تسهيالت تحفّز المرأة
على القيام بمشاريع
اقتصادية

-2
 توفير المساعدة للمرأةالموظفة في تخطي احد
اهم العوائق امام
مشاركتها االقتصادية
الفاعلة

-2
 تخفيف العبء النفسيوالجسدي الذي تعاني
منه المرأة الموظفة

-3
 تحسين فرصوامكانيات النساءفي
الحصول على فرص
عمل
تحسين فرصوامكانيات النساء على
المساهمة بانماء
مناطقهن اقتصاديا

-3
 تفعيل دور النساءوتشجيعهن على انماء
مناطقهن اقتصاديا

-4
 توفير قروض ميسرةللنساء للقيام بمشاريع
اقتصادية

-4
 زيادة عدد النساءاللواتي تقمن بمشاريع
اقتصادية

-4
 تخفيف ح ّدة العوائقالمالية امام قيام المرأة
بمشاريع القتصادية

-2
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تعمل على
حث المؤسسات
االقتصادية الكبرى على
تقديم خدمات مساندة
للموظفات
 عدد المؤسسات التيتجاوبت
-3
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تعمل على
حث الوزارات
والمؤسسات العامة
والمالية على ادماج النوع
االجتماعي واالهتمام
بالمرأة في موازناتها
وبرامجها االقتصادية
 عدد الوزاراتوالمؤسسات التي تعتمد
موازنات وبرامج
اقتصادية تراعي النوع
االجتماعي
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تعمل على
حث البلديات في مختلف
المناطق على تقديم
تسهيالت تحفّز المرأة
على القيام بمشاريع
اقتصادية
 عدد البلديات التيقدمت تسهيالت للمرأة في
هذا المجال
 عدد النساء المستفيداتمن هذه التسهيالت
-4
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تعمل على
تأمين هذه الخدمات
وتوزعها الجغرافي
 عدد المستفيدات منالقروض الميسرة
وتوزعهن الجغرافي

-4
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 المؤسسات االقراضية المصارف -الجهات الداعمة

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 منظمات المجتمعالمدني

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم تجاوبالمؤسسات المعنية بتقديم

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 -أنشطة مستمرة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية تقنيةوبشرية
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المدني
 المؤسسات المتخصصةبتقديم هذه االستشارات
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 الجهات الداعمة المؤسسات المالية-2
 منظمات المجتمعالمدني
 وزارة العمل المؤسسات االقتصاديةالكبرى
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
-3
 الوزارات والمؤسساتالعامة
 المؤسسات الماليةوالمصارف
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -البلديات

 المؤسسات المتخصصةبتقديم هذه االستشارات

الخبرات
 -عدم توفر الموارد

-2
 منظمات المجتمعالمدني
 وزارة العمل الوزارات المعنية الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
-3
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 البلديات-4
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 الجهات الداعمة المصارفالمؤسسات االقراضية

 -خبراء

-2
عدم تجاوب المؤسسات
في ظل غياب عنصر
االلزامية

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 -موارد مادية وبشرية

-3
 ضعف امكانياتالبلديات
 ضعف اوغيابالتجاوب من قبل البلديات

-3
 -انشطة مستمرة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-3
 -موارد مادية وبشرية

-4
 عدم تجاوب المعنيينبتوفير القروض الميسرة
 عدم توفر المواردالموازية لحجم الطلب

-4
 -انشطة مستمرة

-4
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-4
 موارد مادية تقنيةوبشرية
 خدمات استشاريةللنساء الراغبات
باالستفادة من هذه
القروض
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 .6مجال المشاركة السياسية ومواقع القرار
الهدف االستراتيجي :تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في مختلف مواقع صنع القرار وفي
جميع الميادين
ال هدف العمالني االول :العمل على ضمان وصول المرأة الى المجالس التمثيلية الوطنية والمحلية باعداد كفيلة بضمان مشاركتها الفاعلة
والف ّعالة في هذه المجالس (قانون االنتخابات النيابية والمحلية)
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 مجلس النواب عدد منظمات المجتمع تفعيل دور المرأة في ضمان وصول المرأة تنظيم وتنفيذ حمالتالمجالس التمثيلية لضمان المدني العاملة على ّ
حث  -القيادات الحزبية
الى المجالس التمثيلية
مكثفة وواسعة النطاق
 القيادات الروحيةصنّاع القرار على تبني
باعداد كفيلة بتفعيل دورها مراعاة القوانين
للمطالبة باشراك النساء
 منظمات المجتمعالكوتا النسائية المطلوبة
واالنظمة والبرامج
في عملية صنع القرار
في العمل السياسي على
المدني
في قانون االنتخابات
والموازنة وغيرها
داخل المجالس التمثيلية
مستوى صنع القرار
 المنظمات الشبابيةلحاجات المرأة وقضاياها الوطنية والمحلية
الوطنية والمحلية
وطنيا ومحليا واشراك
 الهيئة الوطنية لشؤون عدد اللقاءات التي حشد دعم شعبي ضمان حق النساء منالعنصر الشاب في هذه
تعقدها منظمات المجتمع المرأة اللبنانية
وسياسي واسع للمطالب
مختلف الخلفيات
الحمالت
 الجهات الداعمةالمدني والهيئة الوطنية
النسائية باشراك المرأة
 العمل على حث صنّاع االجتماعية واالقتصادية وسائل االعالملشؤون المرأة اللبنانية
في مواقع صنع القرار
القرار على وضع قانون في خوض المعركة
مع كل من النواب،
انتخابات وطنية ومحلية ،االنتخابية على قدم
رؤساء الكتل النيابية،
وافساح المجال امام المساواة مع باقي
الوزراء ،القيادات
النساء للمشاركة في المرشحين/ات
الحزبية والروحية الخ....
اعداده ،يعتمد الكوتا  -مشاركة النساء بوضع
 صدور القانون وتبنيالنسائية بما ال يقل عن قانون االنتخاب الذي
الكوتا المطلوبة
 %30من المقاعد كح ّد يعنيهن كما يعني الرجال
 عدد الحمالت التي يتمادنى وذلك عبر تكثيف  -توسيع قاعدة الدعم
تنظيمها وتنفيذها
والنقاشات للمطالب النسائية باشراك
اللقاءات
المرأة في مواقع صنع
والندوات مع:
القرار
ء -رئاسة مجلس النواب
ب -رؤوساء الكتل
النيابية والنواب
ج -رئاسة الحكومة
والوزراء
د -القيادات الحزبية
ه -القيادات الروحية
و -لجنتي المرأة والطفل
وحقوق االنسان في
البرلمان
 العمل على حث صنّاعالقرار على تضمين
القانون المطلوب اآلليات
الكفيلة بتكريس وضمان
المساواة بين المرشحين،
كما مبدأ صحة التمثيل
 في حال تم طرح تعديلالدستور الي سبب كان،
العمل على حث صنّاع
القرار على تعديل المادة
 24منه لتنص على كوتا
نسائية الى جانب الكوتا
الطائفية والمناطقية التي
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تنص عليها هذه المادة
-2
 العمل على حث صناعالقرار وبخاصة وزارة
تضمين
الداخليةعلى
طلب الترشيح لالنتخابات
والمحلية
الوطنية
معلومات حول جنس
المرشح/ة وذلك عبر
 التقدم بطلب رسمي الىوزارة الداخلية بهذا
الخصوص
 عقد لقاءات مع وزيرالداخلية
 -عقد لقاءات مع النواب

-2
 الحصول على معلوماتاحصائية دقيقة حول العدد
الفعلي للنساء المرشحات
(تجنب االخطاء الحاصلة
حتى اليوم نتيجة االستناد
الى االسماء التي غالبا ما
تتطابق بين الذكور
واالناث)

-2
 تجنب التضليلالحاصل بنتيجة احصاء
بعض الذكور( الذين
يحملون اسماء مشتركة
بين الجنسين) ضمن
تعداد المرشحات االناث

-3
 العمل على ّحث صناع
القرار على تضمين
قانون االنتخابات المحلية
نصا صريحا يحظّر اقالة
المرأة العضو في المجلس
البلدي من منصبها قبل
انتهاء والية المجلس
البلدي بنتيجة زواجها
ونقل قيدها الى منطقة
بلدية اخرى.

-3
 احقاق المساواة بينالمرأة والرجل(كونه ال
ينقل قيده عند الزواج)

-3
 تشجيع االناث في عمرالزواج على خوض
االنتخابات المحلية

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 لجنة المرأة في البرلماناللبناني

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 غياب االرادة السياسيةالنصاف المرأة في هذا
المجال
 عدم استعداد الذكورللتخلي عن  %30من
المقاعد النيابية للنساء
 قناعة سائدة بعدم قدرةالنساء على الدفاع عن
مصالح الطائفة خاصة في
ايام االزمات
-2
 غياب الوعي الهميةتوزع المرشحين على
متغير الجنس

االطار الزمني

-2
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 عدد منظمات المجتمعالمدني العاملة على ّ
حث
صنّاع القرار على
تضمين طلب الترشيح
لالنتخابات الوطنية
والمحلية معلومات حول
جنس المرشح
 عدد اللقاءات التيتعقدها منظمات المجتمع
المدني للمطالبة بهذا
المطلب
 تضمين قانوناالنتخاب نصا َ بالزامية
ادراج جنس المرشح/ة
على طلب الترشح
لالنتخابات الوطنية
والمحلية
-3
 عدد منظمات المجتمعالمدني العاملة على ّ
حث
صنّاع القرار على
تضمين قانون االنتخابات
المحلية هذا النص
 عدد اللقاءات التيتعقدها منظمات المجتمع
المدني للمطالبة بهذا
المطلب
 تضمين قانوناالنتخاب نصا َ يمنع
صراحة اقالة المرأة
العضو في المجلس
البلدي من منصبها قبل
انتهاء والية المجلس
البلدي بنتيجة زواجها
ونقل قيدها الى منطقة
بلدية اخرى.
المتابعة

-2
 مجلس النواب رؤساء الكتل النيابية منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

-3
 مجلس النوابمجلس الوزراء /وزير
الداخلية
 رؤساء الكتل النيابية القيادات الحزبية منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

الموارد

-1
 انشطة مستمرة حتىاقرار الكوتا النسائية
المطلوبة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-1
 -موارد مادية وبشرية

-2
 انشطة مستمرة حتىتحقيق المطلب

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 -موارد مالية وبشرية
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 لجنة المرأة في البرلماناللبناني
-3
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 لجنة المرأة في البرلماناللبناني

-3
 غياب االرادة السياسيةالحقاق المساواة بسبب
موروثات اجتماعية

-3
 انشطة مستمرة حتىتحقيق المطلب

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-3
 -موارد مالية وبشرية

الهدف العمال ني الثاني :العمل على ضمان وصول المرأة الى المناص الوزارية والمناص االدارية العليا باعداد كفيلة بضمان مشاركتها
الفاعلة والف ّعالة في عملية صنع القرارات الحكومية واالدارية
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 مجلس النواب عدد منظمات المجتمع ضمان تمثيل المرأة في  -تفعيل دور المرأة في العمل على حث صنّاعالمدني العاملة على ّ
 رؤساء الكتل النيابيةحث
صنع القرار الحكومي
القرار على ضمان تمثيل الحكومة والمناصب
 القيادات الحزبيةصنّاع القرار على
واالداري كونها تشكل
االدارية العليا باعداد
المرأة في الحكومة وفي
 القيادات الروحيةضمان تمثيل المرأة في
نصف عدد السكان
كفيلة بتفعيل دورها في
المناصب االدارية العليا
 منظمات المجتمعالحكومة وفي المناصب
بما ال يقل عن %30عبر عملية صنع القرار داخل ومعنية مباشرة بهذه
االدارية العليا بنسبة اقلّها المدني
القرارات.
هذه المؤسسات
تكثيف اللقاءات
 الهيئة الوطنية لشؤون%30
والنقاشات والندوات مع:
المرأة اللبنانية
 عدد اللقاءات التيء -رئاسة مجلس النواب
 مجلس الخدمة المدنيةتعقدها منظمات المجتمع
ب -رؤوساء الكتل
 الجهات الداعمةالمدني والهيئة الوطنية
النيابية والنواب
لشؤون المرأة اللبنانية مع  -وسائل االعالم
ج -رئاسة الحكومة
كل من النواب ،رؤساء
والوزراء
الكتل النيابية ،الوزراء،
د -القيادات الحزبية
القيادات الحزبية
ه -القيادات الروحية
والروحية الخ....
و -لجنة المرأة والطفل
 تمثيل المرأة باعدادولجنة حقوق االنسان في
اكبر في تشكيلة
البرلمان
الحكومات المستقبلية
-2
 العمل على ّحث صناع
القرار على ضمان
مشاركة المرأة في
البعثات الدبلوماسية
والمفاوضات الداخلية
والخارجية ،ولقاءات
الحوار الوطني ،كما
مشاركتها في اعداد
القوانين المتعلقة ببناء
السلم واالمن

-2
 مشاركة المرأة فيوضع اسس السياسات
الداخلية والخارجية

-2
 ضمان حق المرأة فيالمشاركة بجميع
القرارات التي تؤثر في
حياتها كمواطنة

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 -منظمات المجتمع

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 -غياب االرادة السياسية

االطار الزمني

-2
 عدد اللقاءات التيتعقدها منظمات المجتمع
المدني والهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية مع
كل من النواب ،رؤساء
الكتل النيابية ،الوزراء،
القيادات الحزبية الخ....
 عدد النساء المشاركاتفي البعثات الدبلوماسية
والمفاوضات الداخلية
والخارجية ،ولقاءات
الحوار الوطني
المتابعة

الموارد

-1
 -انشطة مستمرة حتى

-1
 -الهيئة الوطنية لشؤون

-1
 -موارد مادية وبشرية
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-2
 مجلس النواب رؤساء الكتل النيابية مجلس الوزراء وزارة الخارجية القيادات الحزبية منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 الجهات الداعمة -وسائل االعالم

المدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 لجنة المرأة في البرلماناللبناني

-2
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

النصاف المرأة في هذا
المجال
 عدم استعداد الذكورللتخلي عن مناصب
حكومية وادارية للنساء
 قناعة سائدة بعدم قدرةالنساء على الدفاع عن
مصالح الطائفة خاصة
في ايام االزمات
-2
 غياب االرادة السياسيةالنصاف المرأة في هذا
المجال
 غياب القناعة بقدرةالنساء على الدفاع عن
مصالح الطائفة والحزب
والوطن خاصة في ايام
االزمات

اقرار الكوتا النسائية
المطلوبة

المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 -موارد مادية وبشرية

الهدف العمالني الثالث :العمل على ضمان وصول المرأة الى المواقع القيادية في االحزاب والنقابات والهيئات الطالبية
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 العمل على ّ منظمات المجتمع عدد منظمات المجتمع مساواة بين المرأة مشاركة نسائية اكبرحث
المدني العاملة على ّ
المدني
حث
والرجل في حق تبوء
في صنع القرار الحزبي
االحزاب السياسية على
 الهيئة الوطنية لشؤوناالحزاب السياسية على
المراكز القيادية في
وفي تمثيل االحزاب في
على اعتماد كوتا نسائية
المرأة اللبنانية
اعتماد كوتا نسائية
االحزاب
عملية صنع القرار على
بنسبة  %30على االقل
االحزاب واللجان عدد االحزاب التي تمالصعيدين المحلي
في:
النسائية فيها
التواصل معها من قبل
والوطني
ء -مواقعها القيادية
منظمات المجتمع المدني  -وزارة الداخلية
ب -في ترشيح ممثليها
والبلديات
 عدد اللقاءات او ورشفي االنتخابات الوطنية
 الجهات الداعمةالعمل التي نظمت مع
والمحلية
عضوات في االحزاب
ج -في تسمية مرشحيها
لحثّهن على المطالبة
للمناصب الوزارية
بدور اكبر للمرأة في
واالدارية العليا
االحزاب
 عدد المشاركات فيهذه اللقاءات
 عدد النساء اللواتي ت ّمتتسميتهن من قبل
احزابهن لتولي مناصب
وزارية او ادارية عليا او
ترشيحهن النتخابات
محلية ،وطنية او نقابية
-2
-2
-2
-2
-2
 منظمات المجتمععدد منظمات المجتمع
 تغيير في نظرة المرأة العمل على حث اللجان  -زيادة عدد النساء فيالمدني العاملة على ّ
المدني
حث
الى دورها وموقعها في
المراكز القيادية في
النسائية والمرأة في
 الهيئة الوطنية لشؤوناللجان النسائية والمرأة
االحزاب ومشاركة
الحزب
االحزاب على
المرأة اللبنانية
في االحزاب على
نسائية اكبر في صنع
ء -المطالبة بحق المرأة
 اللجان النسائيةالمطالبة بحقوقهن داخل
السياسة الحزبية
في التواجد في المواقع
والعضوات في االحزاب
االحزاب
القيادية
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 عدد اللقاءات او ورشالعمل التي نظمت مع
عضوات في االحزاب
لحثّهن على المطالبة
بدور اكبر للمرأة في
االحزاب
 عدد المشاركات فيهذه اللقاءات
 عدد النساء اللواتيترشحن في انتخابات
حزبية لتبوء مراكز
قيادية

 -الجهات الداعمة

ب -تشجيع ودعم ترشح
المرأة في االنتخابات
الحزبية

-3
 العمل على ّحث
النقابات على اعتماد
كوتا نسائية بنسبة %30
على االقل في مواقعها
القيادية
 العمل على ّحث المرأة
على الترشح في
االنتخابات النقابية

-3
 زيادة عدد النساء فيالمراكز القيادية في
النقابات

-3
 تغيير في نظرة المرأةالى دورها وموقعها في
النقابات ومشاركة نسائية
اكبر في صنع السياسة
النقابية

-3
عدد منظمات المجتمع
المدني العاملة على ّ
حث
النساء في النقابات على
المطالبة بحقوقهن داخل
النقابة
 عدد اللقاءات او ورشالعمل التي نظمت مع
عضوات في النقابات
لحثّهن على المطالبة
بدور اكبر للمرأة في
القيادة النقابية
 عدد المشاركات فيهذه اللقاءات
 عدد النساء اللواتيترشحن في انتخابات
نقابية لتبوء مراكز قيادية

-3
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 النساء العضوات فيالنقابات
 الجهات الداعمة -وسائل االعالم

-4
 تنظيم لقاءات معالطالب والطالبات في
الجامعات لحثهم على
ترشيح ودعم الفتيات قي
انتخابات الهيئات
الطالبية
 السعي لدى الجامعاتالعتماد كوتا نسائية
بنسبة  %50في انظمة
انتخاب الهيئات الطالبية

-4
 زيادة عدد الفتيات فيالمراكز القيادية في
الهيئات الطالبية

-4
 تغيير في نظرة الفتاةالى دورها وموقعها في
العمل السياسي والطالبي
ومشاركة نسائية اكبر في
صنع سياسة الهيئات
الطالبية
 تدريب واقعي للفتاةعلى القيادة

-4
عدد منظمات المجتمع
المدني العاملة على ّ
حث
الطالبات في الجامعات
على المشاركة في
الهيئئات الطالبية
 عدد اللقاءات او ورشالعمل التي نظمت في
ّ
لحث
مختلف الجامعات
الطالبات على الترشح في
انتخابات الهيئات
الطالبية
 عدد المشاركين/ات فيهذه اللقاءات
 عدد الفتيات اللواتيترشحن في انتخابات
الهيئات الطالبية
 عدد الجامعات التياعتمدت الكوتا في
االنتخابات الطالبية

-4
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 طالب الجامعات ادارات الجامعات وزارة التربية والتعليمالعالي
 الجهات الداعمة -وسائل االعالم

االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 -منظمات المجتمع

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 -غياب التجاوب من

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 -انشطة مستمرة

-1
 -الهيئة الوطنية لشؤون

-1
 -موارد مادية وبشرية

خطة العمل الوطنية ( ( 2019-2017صفحة 98 / 51

المدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
-2
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
-3
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
-4
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

القيادات الحزبية بسبب
طغيان المفاهيم الذكورية
والهيمنة العائلية على
بعض االحزاب
-2
 نظرة المرأة الى دورهاوموقعها داخل االحزاب
 اثر التزامات المرأةوواجباتها العائلية على
الوقت الذي تستطيع
تخصيصه للعمل الحزبي
-3
 نظرة المرأة الى دورهاوموقعها داخل االنقابات
 اثر التزامات المرأةوواجباتها العائلية على
الوقت الذي تستطيع
تخصيصه للعمل النقابي
-4
 نظرة الفتاة الى العملالسياسي

المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 -موارد مادية وبشرية

-3
 -انشطة مستمرة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-3
 -موارد مادية وبشرية

-4
 -انشطة مستمرة

-4
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-4
 -موارد مادية وبشرية

الهدف العمالني الرابع :توعية وتثقيف الشع على اهمية المشاركة السياسية للمرأة ووجودها في مختلف مراكز صنع القرار
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 منظمات المجتمع عدد منظمات المجتمع زيادة نسبة المؤيدين  -بناء ثقافة المساواة القيام بحمالت توعيةالمدني
المدني العاملة على
بين الفئات الشعبية والقناعة بمقدرة المرأة
شعبية على اهمية وجود
 الهيئة الوطنية لشؤونالتوعية الشعبية في هذا
المختلفة لتواجد المرأة على القيادة تماما كما
المرأة في المجالس
المرأة اللبنانية
المجال وتوزعها
في مراكز صنع القرار الرجل
التمثيلية وفي الحكومة
 وسائل االعالمالجغرافي
والمراكز االدارية العليا ،السياسي واالداري باعداد
 مجلس النواب عدد الندوات وورشوعلى مبدأ الكوتا النسائية كفيلة بضمان فعالية
العمل الرامية الى التوعية  -الحكومة
وانواعها واسباب التشديد مشاركتها
 الجهات الداعمةالتي تنظمها منظمات
على نسبة  %30على
المجتمع المدني موزعة
االقل من عدد المقاعد
جغرافيا
 عدد المشاركين/ات فيهذه الندوات وورش العمل
موزعين جغرافيا
 عدد حمالت التوعيةالشعبية في وسائل االعالم
 زيادة نسبة االقتراعلصالح المرشحات في
االنتخابات الوطنية
والمحلية عن االنتخابات
السابقة
-2

-2

-2
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-2

-2

 العمل على ّحث
المسؤولين في وزارة
التربية والتعليم العالي
والمركز التربوي
للبحوث واالنماء على
ء -ادماج مواضيع في
المناهج التربوية تعزز
مفهوم المساواة في تولي
المناصب القيادية
ب -تضمين االنشطة
الالصفية تدريبات على
القيادة

 ارتفاع في نسب الشبابوالشابات المؤمنين/ات
بمساواة المرأة بالرجل
في الحقوق والقدرات
القيادية

 بناء ثقافة المساواة فياوساط الجيل الصاعد

 عدد منظمات المجتمعالمدني العا ملة على حث
المسؤولين على ادماج
موضوع القيادة في
المناهج المدرسية
 عدد اللقاءات التي تعقدهامنظمات المجتمع المدني
والهيئة الوطنية لشؤون
المرأة اللبنانية مع
المسؤولين حول هذا
الموضوع
 دعم الشباب لترشيحاناث في انتخابات الهيئات
الطالبية في المدارس
والجامعات

 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 المدارس الرسميةوالخاصة
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 وزارة التربية والتعليمالعالي

-3
 القيام باعداد وتنفيذلقاءات حوارية بين
الشباب والشابات
االعضاء في نواد
رياضية واجتماعية
وثقافية وطالب وطالبات
الجامعات من مختلف
الطوائف والمناطق حول
مواضيع الحكم
الديمقراطي وآلياته
وركائزه (وبخاصة
مفهوم المساواة بين
المواطنين) ،ورؤيا
الشباب والشابات لكيفية
تطوير النظام السياسي
اللبناني لجعله اكثر
ديمقراطية
االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -وسائل االعالم

-3
 رفع الوعي بين الشبابحول مفهوم الممارسة
الديمقراطية في الحكم
وتشجيعهم على تقييم
االوضاع السياسية في
البلد والتقدم باقتراحات
لتحسين االوضاع

-3
 جيل من الشبابوالشابات مدرّب على
الحوار وتقبل الرأي
االخر والنقد البنّاء
والمساءلة

-3
 عدد منظمات المجتمعالمدني التي تُع ّد وتنفذ هذه
اللقاءات وتوزعها
الجغرافي
 عدد اللقاءات الحواريةالتي تعقد وتوزعها
الجغرافي
 عدد المشاركين/ات فيهذه اللقاءات الجوارية
وتوزعهم الجغرافي

-3
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 أالندية على اختالفانواعها
 الجامعات الجهات الداعمة -وسائل االعالم

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
صعوبة تغيير القناعة
بصحة الموروثات
االجنماعية وبعض
التعاليم الدينية حول موقع
المرأة في المجتمع
 عدم التجاوب منوسائل االعالم

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

 -1انشطة مستمرة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية وبشريةوتقنية

-2
 عدم تجاوب المعنيينالتربية
وزارة
في
والمركز التربوي للبحوث
واالنماء

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
 موارد مادية وبشرية-خبراء

-3
 عدم التجاوبوالمشاركة من قبل
الشباب والشابات
 -ضعف في ادارة

-3
 -انشطة مستمرة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -منظمات المجتمع المدني

-3
 موارد مادية وبشرية خبراء في ادارةاللقاءات

-2
 منظماتالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

المجتمع

-3
 منظماتالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

المجتمع
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 االندية -الجامعات

الجلسات يطيح بالهدف
االساسي وراءها

الهدف العمالني الخامس :بناء قدرات المرأة للوصول الى مواقع صنع القرار وتفعيل مشاركتها فيه
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
 عدد البرامج تمكين وتشجيع عدد تامين برامج تدريبية للنساء  -وصول عدد اكبر منوالدورات التدريبية التي
اكبر من النساء على
النساء الى مراكز صنع
الراغبات في خوض
تنفذ من قبل منظمات
خوض المعركة
القرار عبر االنتخاب
االنتخابات المحلية او
المجتمع المدني
االنتخابية بطرق
الوطنية او النقابية او الحزبية
وتوزعها الجغرافي
منهجية وفعّالة
حول:
 عدد المشاركات فيء -انواع االنتخابات والياتها
الدورات
ب -دور البرلمان والبلديات
والنقابات واالحزاب في
العمل السياسي
ج -كيفية االعداد للحملة
االنتخابية
د -كيفية اعداد وترويج
البرنامج االنتخابي
ه -الوسائل المتاحة لتمويل
المعركة االنتخابية
التواصل
مهارات
و-
()communication skills
واعداد الخطب السياسية

-2
العمل عل تشجيع انشاءشبكات او تجمعات نسائية
قطاعية بهدف تعزيز
القدرات وتطويرالمهارات
وتبادل الخبرات
 العمل على تشجيع اقامةشبكات بين النساء في مراكز
صنع القرار السياسي
والنساء القياديات في مجال
االعمال
 البحث في امكانيات تأمينالدعم للحمالت االنتخابية
للمرشحات
االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 منظمات المجتمع المدني الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

االطراف المعنية
-1
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 الجهات الداعمة -وسائل االعالم

-2
 زيادة قدرات ومهاراتالنساء الطامحات للعمل
السياسي او القيادي في
مجال عملهن

-2
 كتلة نسائية قادرة علىتقديم مختلف انواع
الدعم الفرادها

-2
 عدد منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
مجال التشجيع على
انشاء هذه الشبكات
والتجمعات
 عدد الشبكات اوالتجمعات وتوزعها
على القطاعات

-2
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 النساء الراغبات فيلعب دور قيادي في
مجال اهتمامهن
 -الجهات الداعمة

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم وصول االعدادالنسائية المطلوبة الى
مراكز صنع القرار بسبب
طبيعة العملية االنتخابية
السائدة
 عدم اقرار قانونانتخاب يضمن المساواة
الفعلية في الفرص بين
المرشحين/ات

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 انشطة مستمرة خاصةفي فترات التحضير
لالنتخابات المختلفة

-1
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-1
 موارد مادية وتقنيةوبشرية
 -خبراء
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-2
 منظمات المجتمع المدني الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
ضعف التجاوب من قبلالسيدات المعنيات
بموضوع التشبيك

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

الهدف العمالني السادس :العمل على ضمان واقعية وامكانية تبني الكوتا النسائية في مراكز صنع القرار
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
 اصدار الدراسة مقاربة علمية واقعية توفير االرضية العلمية القيام بدراسة علمية ، عدد منظمات المجتمعواكثر فعالية في عملية
والمنهجية لمقاربة
وموضوعية وواقعية
المطالبة بالكوتا النسائية المدني التي تشارك في
موضوع الكوتا ورفع
تحدد:
نسبة تقبله من قبل المعنيين  -ايصال وتفعيل صوت جلسات النقاش المركزة
ء -فرص وعوائق تبني
لمناقشة نتائج الدراسة
المرأة ورأيها حول
الكوتا في ظل انواع
 عدد منظماتمختلف القضايا
االنظمة االنتخابية قيد
المجتمع المدني التي
االنتخابية التي تنعكس
التداول كما االضاءة على
تتبنى نتائج الدراسة
عليها كمواطنة وليس
نقاط الضعف والقوة لكل
 عدد الجهات الرسميةفقط كأمرأة
من االنظمة المتداولة في
المعنية التي تعمم عليها
ما يتعلق بضمان العيش
الدراسة
المشترك بين الطوائف
وصحة التمثيل والسلم
االهلي والمساواة في
الفرص بين المرشحين
)(SWOT Analysis
ب -تحديد
القانون/القوانين
االنتخابي/ة االفضل لتبني
الكوتا وتخطي العوائق
ج -ابراز ايجابيات هذا
القانون /القوانين على
مختلف الصعد /كيف
يخدم االهداف المرجوة
المعلنة من قبل مختلف
الفئات المعنية
-2
-2
-2
-2
 عدد منظمات المجتمع تشكيل قوة ضاغطة توافق ودعم عدد كبير الترويج للقانونقادرة على التأثير وعلى المدني الداعمة للقانون
المقترح عبر عقد لقاءات من منظمات المجتمع
المقترح
تخطي االنقسامات
المدني العاملة في مجال
و/أو جلسات نقاش
 عدد اللجان النسائيةالسياسية والحزبية
حقوق المرأة لقانون
مركزة مع
في االحزاب التي تؤيد
والطائفية
انتخاب موحد
ء -منظمات المجتمع
الطرح المقترح
 زيادة في عدد صناعالمدني وحشد الدعم
 دعوة ممثالت عنالقرار المؤيدين للكوتا
لتشكيل قوة ضاغطة
االليات الوطنية
ب -صناع القرار خاصة -
ومنظمات المجتمع
اللجان التي تبحث في
المدني للمشاركة في
موضوع القانون
البحث الدائر عن
االنتخابي
القانون الذي يرضي
ج -القيادات الحزبية
غالبية االطراف
ولجان المرأة في
 عدد الجهات الداعمةاالحزاب
التي تقدم الدعم في هذا
د -الجهات الدولية
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-2
 موارد مادية وتقنيةوبشرية

االطراف المعنية
 -1الهيئة الوطنية لشؤون
المرأة اللبنانية
 المجلس النسائي اللبناني الجهات الداعمةوالناشطة في مجال
االصالح االنتخابي
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
االصالح االنتخابي
وضمان تمثيل المرأة
 مراكز ابحاث مجلس النواب الحكومة القيادات الحزبية -القيادات الروحية

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 المجلس النسائي اللبناني الجهات الداعمةوالناشطة في مجال
االصالح االنتخابي
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
االصالح االنتخابي
وضمان تمثيل المرأة
 مراكز ابحاث مجلس النواب الحكومة القيادات الحزبية -القيادات الروحية

الداعمة للعمل على قانون
االنتخابات الوطنية
والمحلية (داخل البرلمان
وخارجه)
-3
 المطالبة بمشاركةنسائية في اية لجان تشكل
لبحث ووضع قانون
االنتخاب (الهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية مع
ممثلة او اكثر عن
منظمات المجتمع المدني
النسائيةالناشطة في هذا
المجال) عبر
ء -لقاءات مع رئيس
المجلس النيابي ،رؤساء
الكتل النيابية ورئاسة
الوزراء
ب -القيادات الحزبية
والجهات
والروحية
الداعمة
ج -حمالت توعية
وتجييش شعبي خاصة في
اوساط طالب وطالبات
الجامعات
عرائض
د -توقيع
والدعوة الى اعتصامات
ومسيرات عندما تدعو
الحاجة
االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 خبراء الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 المجلس النسائي اللبناني الجهات الداعمةوالناشطة في مجال
االصالح االنتخابي
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
االصالح االنتخابي
وضمان تمثيل المرأة

-2
 -الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 المجلس النسائي اللبناني الجهات الداعمةوالناشطة في مجال
االصالح االنتخابي

المجال

 -وسائل االعالم

-3
 تعزيز فرص تبني الكوتاالنسائية لضمان تمثيل
المرأة في المجالس
المنتخية وطنيا ومحليا

-3
 اقرار رسمي وواقعيبدور الهيئة الوطنية في
ادماج الجندر في
والسياسات
القوانين
الوطنية والمحلية

-3
 عدد اللقاءات التيتعقد مع الجهات
المختلفة
 دعوة الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
وخبيرة تمثل منظمات
المجتمع المدني
للمشاركة في البحث
الدائر عن القانون الذي
يرضي غالبية االطراف
 عدد حمالت التوعيةالشعبية
 عدد الموقعين/اتعلى العرائض

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 المجلس النسائي اللبناني الجهات الداعمةوالناشطة في مجال
االصالح االنتخابي
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
االصالح االنتخابي
وضمان تمثيل المرأة
 مراكز ابحاث مجلس النواب الحكومة القيادات الحزبية القيادات الروحية -وسائل االعالم

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم تمكن النساءالعضوات في منظمات
المجتمع المدني من تخطي
الوالءات الطائفية
والحزبية ووضع قضية
المرأة في سلم االولويات
وبالتالي عدم االتفاق على
رؤيا موحدة للقانون
االفعل في احقاق الكوتا
النسائية
 عدم توفر الدعم الجراءالدراسة
 تعرّض نتائج الدراسةللمحاربة من قبل
المتضررين و التشكيك
بموضوعيتها على اسس
سياسية وطائفية
-2
 تعرّض نتائج الدراسةللمحاربة من قبل
المتضررين و التشكيك
بموضوعيتها على اسس
سياسية وطائفية
 -انجرار بعض الفاعلين

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
شهرونصف -شهران

-1
الهيئة الوطنية لشؤون
المرأة اللبنانية

-1
 خبراء (عدد)2 دعم مادي وبشريوتقني

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية مع
ممثالت عن المجتمع
المدني (المجلس
النسائي اللبناني)

-2
 دعم مادي وبشريوتقني
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والمتبنية للطرح النسائي
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
االصالح االنتخابي
وضمان تمثيل المرأة

-3
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 المجلس النسائي اللبناني منظمات المجتمعالمدني الناشطة في مجال
االصالح االنتخابي
وضمان تمثيل المرأة

ضمن منظمات المجتمع
المدني وراء حمالت
المتضررين وتأثيرهم
على مواقف منظماتهم/ن
 عدم تمكن بعضمنظمات المجتمع المدني
التخلص من هيمنة بعض
الزعماء السياسيين المعلنة
ّ
المبطنة
او
 عدم دعم البرلمانياتولجنة المرأة في البرلمان
لعمل المجتمع المدني في
هذا المجال
-3
 العقلية الذكوريةالمترسخة لدى المرأة كما
الرجل
 عدم اخذ صناع القرارموقع ودورالهيئة الوطنية
لشؤون المرأة بجدية
 ضعف دور وتأثيرالمرأة في االحزاب وفي
البرلمان
 معارضة االحزابوالقيادات الروحية
 عدم تم ّكن منظماتالمجتمع المدني من حشد
الدعم الشعبي(وبخاصة
النسائي) المطلوب.

-3
 -انشطة مستمرة
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-3
  -الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
مع ممثالت عن
المجتمع المدني
(المجلس النسائي
اللبناني)

-3
 دعم مادي وبشريوتقني وشعبي
 تعاون المؤسساتاالعالمية
واالعالميين/ات

 .7مجال مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة
الهدف االستراتيجي :مناهضة جميع اشكال العنف التي تطال المرأة والفتاة وفي كل الميادين
الهدف العمالني االول :استصدار قوانين جديدة وتعديل القوانين النافذة لتأمين الضمانة القانونية لحق المرأة والفتاة في حياة
خالية من اي شكل من اشكال العنف الذي قد يمارس ضدهن في مختلف الميادين
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 الهيئة الوطنية اعداد واصدار قوانين فاعلة فيء  -العمل على اجراء  -الئحة بجميع المواد
لشؤون المرأة اللبنانية
مراجعة شاملة وكاملة القانونية التي قد تسهّل ردع العنف الذي يطال دراسة ،او تحيث
 منظمات المجتمعالمرأة والفتاة عبر عدم الدراست المتوافرة
او تبرر ممارسة اي
للقوانين النافذة  ،بما
المدني الناشطة في هذا
تتضمن الئحة بجميع
ترك فجوات في
نوع من انواع العنف
فيها قوانين االحوال
المجال
ض ّد المرأة والفتاة ،او القوانين تم ّكن المعتدي هذه المواد مع شرح
الشخصية ،وتحديد
 نقابة المحامينمسهب لدالالتها
من االفالت من
تتيح افالت ممارس
جميع المواد التي
ومفاعيلها على ارض  -الجهات الداعمة
العقوبة
توفر ،بصورة مباشرة العنف من العقاب
 مفوضية حقوقالواقع
 مقاربة شاملة غيراو غير مباشرة ،البيئة الموازي للجرم
االنسان
 تعميم الدراسة علىمجتزأة لالصالح
 توفير نصوصالمؤاتية الرتكاب اي
 منظمات المجتمعمختلف منظمات
القانوني في هذا
االقتراحات حول
نوع من انواع العنف
المدني ومراكز
المجتمع المدني
المجال
التعديالت المطلوبة
الموجه ضد المرأة
االبحاث الناشطة في
الناشطة في مجال
والفتاة التي حددتها
مناهضة العنف وعلى مجال االصالح
المواثيق الدولية
القانوني
الجهات الداعمة
 تقديم نصوص مجلس النوابالناشطة في مجال
اقتراح للتعديالت (أو
 الوزارات المختصةاالصالح القانوني
االلغاء) المطلوبة
 رئاسة مجلسوبخاصة في القوانين
الوزراء
التالية:
 وسائل االعالم قانون العقوبات قانون الجنسية قانون العنفاالسري
 القوانين واالنظمةالتي تحكم قضايا
البغاء وتأشيرة الفنانات
 نظام الكفالةللعامالت االجنبيات
في الخدمة المنزلية
 قوانين االحوالالشخصية
ب -العمل على حث
المشرع اللبناني على
ادخال التعديالت
المطلوبة في القوانين
النافذة وعلى تبني
قانون يجرم التحرش
الجنسي في مكان
العمل واالماكن العامة
 العمل على حثخطة العمل الوطنية ( ( 2019-2017صفحة 98 / 58

المشرع اللبناني على
وضع قانون حديث
لتنظيم السجون يكون
حساس جندريا ويهتم
بموضوع االحداث
-2
-2
 ورقة مطالب موحدة اجراء لقاءاتتتضمن الئحة بمجمل
موسعة ،او حلقات
القوانين والمواد
نقاش مركزة ،بين
المطلوب تعديلها
منظمات المجتمع
المدني الناشطة في هذا  -توفير الوقت والجهد
والمال الذي يهدر على
المجال الحقاق توافق
اجراء دراسات
اكبر عدد منها على
متشابهة او تركز
ء -ورقة مطالب
جهود المناصرة في
موحدة حول القوانين
مجاالت دون غيرها
النافذة المطلوب
 االنتقال من المقاربةتعدبلها
المجتزئة الى مقاربة
ب -تبني قانون جديد
يجرّم التحرش الجنسي شاملة للتعديالت
القانونية المطلوبة
في مكان العمل
واالماكن العامة
ج -وضع خطة
استراتيجية للتحرك
وتوزيع العمل في ما
بينها لزيادة فعالية
جهود المناصرة
-3
-3
 ايصال الصوت العمل على الترويجالموحد في المطالبة
للمطالب اعاله على
باالصالحات المطلوبة
مستوى ص ّناع القرار
عبر:
 وضع قضية دورء-عقد لقاءات مع
 رئيس مجلس النواب القوانين في تشجيع أوتسهيل ممارسة العنف
 رؤوساء الكتلعلى ساحة النقاش
النيابية
 لجنتي المرأة والطفل العاموحقوق االنسان في
البرلمان
 الوزراء رؤوساء االحزاب -القيادات الروحية

-2
 -خلق كتلة ضغطواسعة وفاعلة عبر
توحيد المطالب
وتنسيق الجهد والعمل

-2
 عدد المنظمات التيتتقيد بورقة المطالب
الموحدة والتنسيق في
العمل

-2
 منظمات المجتمعالمدني العاملة على
قضايا المرأة
 الهيئة الوطنية الجهات الداعمةوالناشطة في مجال
االصالح القانوني
وحقوق المرأة
 لجنتي المرأة والطفلوحقوق االنسان في
البرلمان
 الجهات الداعمةلالصالح القانوني

-3
-

-3
 عدد اللقاءاتوالشهادات
 عدد وسائل االعالمالتي تغطي هذه
االنشطة
 عدد القوانين الي تمتعديلها او تبنيها

-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة
 منظمات المجتمعالمدني العاملة في هذا
المجال
 لجنة المرأة والطفلفي البرلمان
 وسائل االعالم -مرصد االعالم

ب -تقديم شهادات امام
اللجان النيابية
ج -ضمان التغطية
االعالمية لهذه
االنشطة
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-4
 العمل على حثّالمسؤولين وصناع
القرار على انشاء آلية
محددة متعددة
القطاعات ،وتأمين
التمويل الالزم لها،
لإلشراف على تنفيذ
قانون العنف ضد
المرأة وباقي افراد
االسرة ورفع تقرير
إلى مجلس النواب
بشكل منتظم يستند الى
نتائج لقاءات شخصية
تجريها هذه اآللية مع
الشاكيات/الناجيات من
العنف ،والمناصرين،
والمحامين ،والمدعين
العامين ،والشرطة،
والقضاة ،ومراقبي
السلوك ،ومقدمي
الخدمات فيما يتعلق
بسبل وصول ضحايا
العنف الى النظام
القضائي ومدى فاعلية
سبل االنتصاف ،بما
في ذلك العقبات التي
تواجهها فئات محددة
من النساء

-4
 ضمان فعالية القانونفي تحقيق اهدافه
 ضمان قيام المعنيينبتنفيذ القانون
بالواجبات الموكلة
اليهم

-4
 الحد من حوادثالعنف ضد المرأة
وباقي افراد االسرة

-4
 انشاء اآللية وتأمينالتمويل الالزم لتمكينها
من القيام بعملها

-4
 الوزارات المعنية(الداخلية ،الصحة
العامة ،الشؤون
االجتماعية)...
 مجلس الوزراء مجلس النواب منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 تجمع من منظماتالمجتمع المدني
الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 خبراء /خبيرات فيالقانون ومحامون
-2
 المنظمات التيعملت على اعداد
الدراسة اعاله
 الهيئة الوطنية-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة
 -منظمات المجتمع

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم التنبه الىمفاعيل بعض المواد

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 االشهر الثالثاالولى من عمر الخطة

-1
 -الهيئة الوطنية

-1
 خبراء في القانون -موارد بشرية ومادية

-2
 ضعف التجاوب منالمنظمات المعنية

-2
 االشهر  6-4منعمر الخطة

-2
 -الهيئة الوطنية

-2
 موارد بشرية وماديةوتقنية

-3
 غياب االرادةالسياسية
 -الضغوط الحزبية

-3
 -انشطة مستمرة

-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-3
 موارد مادية ،بشريةوتقنية
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المدني العاملة في هذا
المجال
 -مرصد االعالم

والطائفية
 ضعف تقيدالمنظمات بخطة العمل
والتحرك

الهدف العمالني الثاني :التوعية الشعبية على اشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة ونتائجها وانعكاساتها على المرأة
والعائلة والمجتمع
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 الهيئة الوطنية عدد القوانين التي الحد من استغالل العمل على محو  -زيادة عدد النساءلشؤون المرأة اللبنانية
صدرت كتيبات
جهل المرأة لحقوقها
االمية القانونية لدى والفتيات الواعيات
 منظمات المجتمعلتبسيطها
التي تضمنها القوانين
لحقوقهن القانونية
المرأة والفتاة عبر
لممارسة العنف ضدها  -عدد النسخ الموزعة المدني الناشطة في هذا
 زيادة مقدرة المرأةء -اعداد واصدار
المجال
من هذه الكتيبات
كتيبات تبسط القوانين على مقاومة العنف
 نقابة المحامين/ومناطق توزيعها
الممارس ضدها عبر
ذات الصلة و ُتظهٍّر
 ك ّتاب ومعدّي عدد المنظمات التيتوعيتها الى حقوقها
حقوق المرأة فيها
المسرحيات
تقيم ورش عمل
التي تضمنها القوانين
ب -توزيع هذه
وندوات لتوعية المرأة والمسلسالت
الكتيبات على اكبر
التلفزيونية خاصة
الى حقوقها
عدد ممكن من النساء
النساء منهن
 عدد ورش العملوالفتيات في مختلف
والندوات وعدد
المناطق
المستفيدات
ج -اعداد وبث TV
والمستفيدين منها
 SPOTSحول هذه
وتوزعها الجغرافي
الحقوق واالجراءات
 عدد المنظمات التيالواجب اتخاذها في
تعد  TV SPOTSحول
حال التعدي عليها
موضوع العنف وعدد
د -اقامة ورشات
وسائل االعالم التي
العمل والندوات
تبثها
لتوعية المرأة والفتاة
 عدد المساسالتعلى اشكال العنف
والمسرحيات والبرامج
القائم على النوع
التي تعالج موضوع
االجتماعي والى اهمية
العنف ض ّد المرأة
التبليغ عن العنف لدى
والفتاة
حدوثه واالجراءات
 عدد االفالم الوثائقيةالواجب اتباعها،
القصيرة التي تبث
ه -اشراك اكبر عدد
على وسائل التواصل
ممكن من الرجال في
االجتماعي
هذه االنشطة
و -تشجيع ك ّتاب
المسرحيات
والمساسالت
والبرامج التلفزيونية
على معالجة مختلف
اشكال العنف الممارس
ضد المرأة والفتاة بما
فيه معاناة العامالت
في الخدمة المنزلية
وكيفية التعاطي معه
ز -اعداد وبث افالم
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وثائقية قصيرة على
وسائل التواصل
االجتماعي حول
اشكال العنف القائم
على اساس النوع
االجتماعي وانعكاساته
وسبل التعاطي معه
-2
 العمل على:ء -ادماج مفاهيم
مناهضة العنف،
والعنف القائم على
النوع االجتماعي،
وسبل ح ّل الخالفات
سلميا في مناهج التعليم
المدرسي والجامعي
 تدريب المعلمين/اتعلى كيفية ايصال هذه
المفاهيم للطالب في
االنشطة الصفية
والالصفية
 توعية الطالب الىان التبليغ عن حوادث
العنف والتحرش
الجنسي التي يمكن ان
يشهدوها هو اداة فاعلة
في الحد من هذا العنف
 عقد الندوات وورشالعمل في المدارس
والجامعات للتوعية
حول هذه المواضيع
 عقد الندوات وورشالعمل للفتيات في سن
المواعدة والزواج
حول العنف الذي
يمارس خالل عالقات
المواعدة واشكاله
ومخاطره وانعكاساته
المستقبلية
-3
 التعاون والتنسيقبين منظمات
المجتمع المدني
والمديرية العامة
لقوى االمن الداخلي
والبلديات واالندية
لعقد ندوات وورش
عمل في المناطق
حول موضوع
العنف القائم على

-2
 زيادة عدد الشاباتوالشبان الواعين
النواع العنف
وانعكاساته وسبل الح ّد
منه

-2
 بناء ثقافة مناهضةللعنف وبخاصة العنف
القائم على النوع
االجتماعي في اوساط
الجيل الصاعد
 ازالة صفة "التابو"عن مواضيع العنف
االسري والتحرش
الجنسي

-2
 عدد المواضيع التيتم ادخالها في
المناهج التربوية حول
موضوع مناهضة
العنف والعنف القائم
على النوع االجتماعي
 عدد دورات تدريبالمعلمين/ات على
كيفية ايصال هذه
المفاهيم للطالب في
االنشطة الصفية
والالصفية
 عدد المعلمين/اتالمستفيدين من هذه
الدورات وتوزعها
الجغرافي
 عدد الندوات وورشالعمل التي عقدت في
المدارس والجامعات
للتوعية حول هذه
المواضيع وعدد
المستفيدين/ات منها
وتوزعها الجغرافي
 عدد الندوات وورشالعمل التي عقدت
للفتيات في سن
المواعدة والزواج
وعدد المستفيدات
والتوزع الجغرافي
لهذه االنشطة.

-2
 وزارة التربيةوالتعليم العالي
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 -الحهات الداعمة

-3
 رفع مستوى الوعيالشعبي حول هذا
الموضوع

-3
 بناء ثقافة مناهضةللعنف

-3
 عدد المنظمات التيتقوم بهذه االنشطة
 عدد البلديات التيتتعاون في هذا المجال
 عدد الندوات وورشالعمل موزعة جغرافيا
 عدد المستفيدين/اتمن هذه االنشطة
موزعين جغرافيا
 -عدد وسائل االعالم

-3
 منظمات المجتمعالمدني
وزارة الداخلية/مديرية البلديات
 المديرية العامة لقوىاالمن الداخلي
 البلديات االندية الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
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النوع االجتماعي،
واشكاله ،وسبل الح ّد
منه وفي طليعتها
التعديالت القانونية
المطلوبة.
 حث وسائل االعالمعلى تسليط الضوء
على حوادث العنف
القائم على اساس
النوع االجتماعي
وانعكاساته وأهمية
التعديالت القانونية
المطلوبة
االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 الهيئة الوطنية منظمات المجتمعالمدني
 خبراء في القانون-2
 وزارة التربيةوالتعليم العالي
 المركز التربويللبحوث واالنماء
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
-3
 منظمات المجتمعالمدني
 -البلديات

التي تستجيب للدعوة
الى تسليط الضوء
على حوادث العنف
القائم على اساس النوع
االجتماعي وانعكاساته

 الجهات الداعمة -المرصد االعالمي

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 -انشطة مستمرة

-1
 -الهيئة الوطنية

-1
 موارد مادية وبشريةوتقنية وخبرات في
القانون

-2
 عدم توفر المواردالمادية للقيام بهذه
االنشطة على اطار
واسع
 سيطرة العقليةالذكورية في اوساط
ص ّناع القرار

-2
 عملية االدماج فيالمناهج التربوية
واعداد برامج
التدريب 18-12 :شهر
 انشطة مستمرةللتوعية

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
 موارد مادية وتقنيةوبشرية

-3
 ضعف التجاوب منالبلديات
 العقلية الذكورية -ضعف الموارد

-3
انشطة مستمرة

-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-3
 موارد مادية وتقنيةوبشرية

المؤشرات
-1
 عدد الوحداتالمستحدثة او
االجراءات الكفيلة
بتعزيز قدرات
الوحدات الموجودة
 الزيادة في عددالعناصر النسائية في
قوى االمن وتوزعهن
الجغرافي

االطراف المعنية
-1
 وزارة الداخليةوالبلديات /المديرية
العامة لقوى االمن
الداخلي
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 ضعف الموارد للقيامباالنشطة المطلوبة

الهدف العمالني الثالث :بناء قدرات االجهزة التي تتعاطى مع حاالت العنف
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
 -1قوى االمن
 رفع مستوى الردع العمل على استحداث  -زيادة مقدرة قوىالفعلي والحد من تفاقم
أو تعزيز وحدات االمن الداخلي على
هذه الظاهرة
شرطة متخصصة في التعاطي مع حاالت
مجال العنف ضد العنف القائم على
المرأة ،وتوفير التمويل النوع االجتماعي
ألعمالها بفعالية
الكافي
وتدريب متخصص  -ضمان حقوق ضحايا
العنف بالمساعدة
لموظفيها؛
السريعة والفعّالة
 العمل على زيادةخطة العمل الوطنية ( ( 2019-2017صفحة 98 / 63

عدد العناصر النسائية
في القوى االمنية
وفصلها الى جانب
الرجال للتعاطي مع
قضايا العنف القائم
على النوع االجتماعي
 ضمان توزع اعدادكافية من العناصر
النسائية على مختلف
المناطق
 العمل على ضمانتقيد قوى االمن
الداخلي بالتعليمات
المتعلقة باصول
التخاطب والتعاطي مع
النساء المعنفات
وشكاوى العنف
االسري والواردة في.
مذكرة خدمة رقم
164
 -2القضاء والمحاكم
 العمل على ضمانتوفير حق ضحايا
العنف القائم على
النوع االجتماعي في
الوصول الى العدالة
القضائية وتوفير جميع
التسهيالت والخدمات
التي نصّت عليها
الشرع والمواثيق
الدولية ( كاستحداث
وحدات ادعاء عام
متخصصة في مجال
العنف ضد المرأة ،او
انشاء محاكم
متخصصة في قضايا
العنف ض ّد المرأة
والعنف االسري تكفل
البت بهذه القضايا
بسرعة وفاعلية
وتوفير التمويل الكافي
ألعمالها وتدريب
متخصص لموظفيها؛
المساعدة القانونية
المجانية في جميع
االجراءات القضائية
خاصة الجنائية منها،
عدم االلزام على
الشهادة او اجراء

 الجهات الداعمة مفوضية حقوقاالنسان

-2
 ارتفاع عدد النساءوالفتيات اللواتي يطلبن
العدالة القضائية في
حاالت العنف الموجه
ضدهن

-2
 رفع مستوى الردععبر الجدية والفعالية
في انزال العقوبة
بالمعتدي
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-2
 االجراءات التي يتمتبنيها من قبل
السلطات القضائية
لتسهيل وتفعيل البت
بالشكاوى والتي
تنطبق مع المعايير
الدولية
 ادماج مفاهيم العنفالقائم على النوع
االجتماعي في مناهج
معهد القضاء
 عدد دوراتالتدريب للمحامين

-2
 وزارة العدل نقابتي المحامين الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 الجهات الداعمة مفوضية حقوقاالنسان

الفحوصات الطبية
اكثر مما يلزم  ،ضمان
تطبيق قرارات االبعاد
الخ)...
 ادماج مفاهيم النوعاالجتماعي والعنف
القائم على النوع
االجتماعي في مناهج
معهد القضاء
 التعاون مع نقابتيالمحامين لتأمين
التدريب العضائها
حول مفاهيم النوع
االجتماعي والعنف
القائم على النوع
االجتماعي
-3
 -3المجتمع المدني
 العمل على ّ تعزيز قدراتحث
المجتمع المدني الناشط
ص ّناع القرار على
في مجال مناهضة
تخصيص ميزانية
محددة للمنظمات غير العنف القائم على
الحكومية لتمكينها من اساس النوع
القيام بمجموعة محددة االجتماعي وزيادة
فعالية االنشطة
من األنشطة وتقديم
والخدمات التي يقدمها
الخدمات لضحايا
 دفع الدم الشاب الىالعنف القائم على
المنظمات الناشطة في
اساس النوع
االجتماعي و/أو العنف مجال مناهضة العنف
االسري
 تأمين التدريبالالزم للمسؤولين/ات
عن بيوت االيواء
والعاملين/ات فيها
وللعاملين/ات
والمتطوعين/ات في
منظمات المجتمع
المدني
 زيادة عدد بيوتااليواء والحماية
وضمان توزعها
الجغرافي
 تأمين التدريبللعاملين في القطاع
الصحي والقانوني
واالجتماعي حول
االجراءات واالليات
الخاصة بالتبليغ
والتعاطي مع ضحايا
العنف وكيفية التحرك
وضروراته
 ّحث المسؤولين على

-3
 مجتمع مدني قادرعلى لعب الدور
المطلوب
 جيل شاب واعالسباب ومخاطر
العنف القائم على
النوع االجتماعي
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-3
 تخصيص ميزانيةللمنظمات غير
الحكومية الناشطة في
هذا المجال
عدد المنظمات التيتؤمن دورات تدريبية
في هذا المجال
للعاملين/ات في بيوت
االيواء والقطاعات
الصحية والقانونية
واالجتماعية والتوزع
الجغرافي النشطتها
عدد المستفيدين/اتمن دورات التدريب
هذه
 الزيادة في عددبيوت الحماية وااليواء
وتوزعها الجغرافي
 الزيادة في عددالخطوط الساخنة
وتوزعها الجغرافي
 الزيادة في عددالشباب والشابات
المتطوعين في
منظمات المجتمع
المدني
 اصدار كتيباالجراءات وتوزيعه
على المؤسسات
والمنظمات التي تقدم
خدمات لضحايا العنف
االسري والعنف ضد
المرأة

-3
 مجلس الوزراء الوزارات المعنية(االتصاالت ،الصحة
العامة ،الشؤون
االجتماعية  ،الداخلية
والبلديات)
 منظمات المجتمعالمدني
الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني العاملة في
مخيمات الالجئين
والنازحين
 الجامعات ومدارسالتعليم المهني
 -الجهات الداعمة

تأمين خطوط ساخنة
في مختلف المناطق
مرتبطة بخط مركزي
لتلقي شكاوى العنف
ض ّد النساء
 العمل على بناءقدرات المؤسسات التي
تنشط في مجال
مناهضة العنف ض ّد
المرأة وتوحيد اللغة
بينها وتوحيد مضمون
المقاربات التثقيفية
ورسائل التوعية التي
يمكن توجيهها لمختلف
الفئات االجتماعية
 اعداد كتيبباالجراءات الواجب
اعتمادها من قبل
المنظمات والمؤسسات
التي تقدم خدمات
لضحايا العنف
االسري والعنف ضدّ
المرأة وكيفية التعاطي
معها(كتبليغ قوى
االمن ،كيفية
التعاطي)...
 توزيع الكتيب علىكافة المنظمات
والمؤسسات التي تقدم
خدمات لضحايا العنف
على االراضي اللبنانية
 اقامة اللقاءاتوالندوات في
الجامعات واالندية
والمدارس المهنية
لحث الشباب والشابات
على التطوع في
المنظمات العاملة في
هذا المجال
االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 وزارة الداخليةوالبلديات /المديرية
العامة لقوى االمن
الداخلي
 منظمات المجتمعالمدني

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 غياب االرادةالسياسية
عدم توفر المواردالمادية والبشرية
الالزمة

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 خالل السنة االولىمن عمر الخطة

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية ،تقنيةوبشرية
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-2
 وزارة العدل منظمات المجتمعالمدني
 نقابتي المحامين-3
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

-2
 غياب االرادةالسياسية
عدم توفر المواردالمادية والبشرية
الالزمة
-3
 غياب االرادةالسياسية
عدم توفر المواردالمادية والبشرية
الالزمة
 ضعف التجاوب منالفئات المستهدفة

-2
 خالل السنة االولىمن عمر الخطة
 التدريب نشاطمستمر

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
 موارد مادية ،تقنيةوبشرية

-3
 -انشطة مستمرة

-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-3
 موارد مادية ،تقنيةوبشرية

الهدف العمالني الرابع :مساندة الناجيات من العنف وتمكينهن من استكمال حياتهن بصورة طبيعية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة
-1
-1
-1
-1
 اضعاف تحكم العقلية  -عدد منظمات زيادة عدد الناجيات تطوير برامجالذكورية بنظرة المرأة المجتمع المدني التي
لمساندة المرأة المعنفة من العنف الواثقات
تقدم كل من هذه
الى موقعها ودورها
بقدراتهن الشخصية
تشدد على:
البرامج والخدمات
في العائلة والمجتمع
والقادرات على
ء -تأمين خطوط
والتوزع الجغرافي
االنخراط في المجتمع
ساخنة في جميع
لعملها
وتحقيق استقالليتهن
المناطق لتلقي
 عدد المستفيدات منالذاتية والمادية
الشكاوى
هذه البرامج والخدمات
ب -تقديم خدمات
وتوزعهن الجغرافي
االستماع واالرشاد
 انشاء الصندوقوااليواء والحماية
وعدد المستفيدات منه
والمعالجة النفسية
 الزيادة في عددوالطبية المجانية عند
بيوت االيواء والحماية
الحاجة
وتوزعها الجغرافي
ج -العمل على محو
االمية و/أواالمية
االلكترونية بين
الناجيات من العنف او
مساعدتهن على
استكمال دراستهن
د -تأمين تدريب مهني
لهن والتعاون مع
القطاعين العام
والخاص اليجاد
وظائف للراغبات
منهن
ه -تقديم المشورة
والخدمات والمساعدة
القانونية مجانا
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االطراف المعنية
-1
 وزارة الصحة العامة وزارة الشؤوناالجتماعية
 وزارة العدل وزارة االتصاالت المديرية العامة لقوىاالمن الداخلي
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 الجهات الداعمة مفوضية حقوقاالنسان

وتوعيتهن الى حقوقهن
و -ضمان التطبيق
الجدي والفاعل
لقرارات االبعاد
الصادرة بحق الجاني
 العمل على ّحث
المسؤولين على انشاء
صندوق ووضع
اجراءات وانظمة
وآليات عمله يهدف
الى دعم النساء اللواتي
يتعرضن للعنف
للتعويض عليهن
وتغطية نفقات
عالجهن  .ويمكن
تغذيته من وزارة
الشؤون االجتماعية
ومصادر اخرى
 زيادة بيوت االيواءوتأمين الحماية االمنية
الفاعلة لها والحماية
الخاصة بضحايا
العنف
االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 منظمات المجتمعالمدني
 قوى االمن القضاء وزارتي الصحةالعامة والشؤون
االجتماعية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 ضعف الموارد للقيامباالنشطة المطلوبة

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 -انشطة مستمرة

 -1الهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية وبشريةوتقنية

الهدف العمالني الخامس :تأمين المعلومات العلمية حول حجم ظاهرة العنف القائم على النوع االجتماعي واشكالها وتوزعها
الجغرافي
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 وزارة الصحة وضع واعتماد توثيق علمي وموحد  -زيادة المقدرة على العمل على وضعتحديد حجم الظاهرة ،النموذج وتعميمه على العامة
لحاالت العنف القائم
نموذج موحد لتوثيق
وزارة الشؤونجميع المعنيين
وانواعها ،ومدى
على اساس النوع
حاالت العنف التي يتم
االجتماعية
واماكن انتشارها بدقة لاللتزام به
االجتماعي وحاالت
التبليغ عنها عبر
 المديرية العامة وضع البرنامجاكبر مما هي عليه
الخطوط الساخنة ،او في العنف االسري
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مراكز قوى االمن ،او
التي تؤم المستشفيات او
عيادات االطباء يسهّل
الحصول على معلومات
مفصلة عن الضحية،
الجاني ،مقدم الشكوى،
حجم االذى ،نوع العنف،
مكان ممارسته ،اسبابه
المعلنة ،المنطقة
الجغرافية ،تاريخ حدوثه،
مدى تكراره ،اسماء
الشهود ان وجدوا
الخ(......مع ضمان
السرية للناجيات)
 التنسيق مع نقابةاصحاب المستشفيات
الخاصة والمسؤولين عن
المستشفيات الحكومية
والمستوصفات ونقابة
االطباء والمنظمات التي
تقدم خدمة الخط الساخن
و/او تستقبل الناجيات من
العنف لضمان التقيّد
بالزامية التبليغ عن
حاالت العنف لقوى
االمن الداخلي التي
ستقوم بدورها بادخال
المعلومات على البرنامج
المعلوماتي الموجود لهذه
الغاية.
تعاون المديرية العامةلقوى االمن الداخلي مع
المديرية العامة لالحصاء
المركزي بتنظيف
المعلومات الواردة
وتوزيعها على عدد من
المتغيرات المستقلة
االساسية التي تسهّل
استرجاع المعلومات
وتحليلها واالستفادة منها

 توفير قاعدة علميةوموثوقة لترشيد
السياسات والبرامج
الهادفة الى الحد من
هذه الظاهرة
 توفير بنك معلوماتيشكل جزءا من
االحصاءات الوطنية
 ترشيد االبحاثوالدراسات حول
الموضوع

اليوم
 ترشيد السياساتوالبرامج وجعلها اكثر
فاعلية في التعاطي مع
هذه الظاهرة والح ّد
منها

المعلوماتي وتعميم
كيقية استخدامه
 االجراءات المعتمدةلضمان التزام
المؤسسات المعنية
بالزامية التبليغ عن
حاالت العنف التي
تردها تحت طائلة
القانون

لقوى االمن الداخلي
 المديرية العامةلالحصاء المركزي
 نقابة المستشفياتالخاصة
 القيمين علىالمستشفيات الحكومية
والمستوصفات
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
هذا المجال
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

-2
ء -اجراء الدراسات
واالبحاث المعمقة حول
مختلف جوانب ظاهرتي
العنف القائم على اساس
النوع االجتماعي والعنف
االسري واقتراح السبل
والسياسات والبرامج
الكفيلة بالح ّد منها

-2
-2
 زيادة عدد الدراسات  -زيادة المقدرة علىاقتراح الحلول الناجعة
التي تعتمد منهجية
علمية في مقاربة
الموضوع
 زيادة المقدرة علىاقتراح الحلول الناجعة

-2
 عدد الدراساتواالبحاث المنشورة
حول موضوع العنف
القائم على النوع
االجتماعي والعنف
االسري

-2
 مراكز االبحاثالعلمية
 طالب واساتذةالدراسات العليا في
الجامعات
 منظمات المجتمعالمدني
 -الهيئة الوطنية
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ب -التنسيق والتعاون مع
القيمين على قسم
الدراسات العليا في
مختلف الجامعات لحث
الطالبات والطالب على
اختيارمواضيع العنف
القائم على النوع
االجتماعي والعنف
االسري كمواضيع
لرسائل الماجستير
والدكتوراه في مختلف
االختصاصات ذات
الصلة
االطراف المسؤولة عن
التنفيذ
-1
 الوزارات والمديرياتالمعنية
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
-2
 مراكز االبحاث العلمية طالب واساتذةالدراسات العليا في
الجامعات
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

لشؤون المرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 ضعف التجاوب منقبل المعنيين
 عدم توفر المواردالمادية والبشرية

-2
 ضعف في تجاوبالمعنيين

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 خالل االشهر الستاالولى من عمر
الخطة لوضع النموذج
والبرنامج المعلوماتي
ووضع االجراءات
الالزمة لضمان التقيد
بالزامية التبليغ
-2
انشطة مستمرة

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية ،بشريةوتقنية

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
موارد مادية وبشرية
وعلمية
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الهدف االستراتيجي :تبديل الصورة النمطية للمرأة في الثقافة ووسائل االعالم
الهدف العمالني االول :تعزيز موقع المرأة في االعالم وازالة الصور المنمطة للمرأة
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
 العمل على ّ رفع مستوى الوعي  -عدد منظمات الح ّد من عددحث
المجتمع المدني العاملة
بين العاملين/ات في
االعالنات والبرامج
وزارة االعالم على
على احقاق هذا الهدف
المجال االعالمي
والمقاالت المسيئة
تشكيل مجموعة
 تشكيل المجموعةواالعالني على
لصورة المرأة
متخصصة من
المتخصصة
مدلوالت وانعكاسات
وموقعها في المجالين
اعالميين وناشطين
 عدد المؤسساتبعض االعالنات
العام والخاص
/ات في قضايا المرأة
االعالمية واالعالنية
والبرامج والمقاالت
تعمل على رصد ونقد
التي تقوم هذه
بالنسبة للمرأة
االعالنات والبرامج
وصورتها في االعالم المجموعة برصد
والمقاالت المسيئة
برامجها وانتاجها
لصورة المرأة
 عدد االعالناتوالبرامج والمقاالت
التي ت ّم رصدها وتقييم
مضمونها
-2
 العمل على ّحث
ص ّناع القرار في
المؤسسات االعالمية
واالعالنية على وضع
انظمة داخلية لهذه
المؤسسات
ء -تضمن المساواة
بين المرأة والرجل
وتشجع على تعيين
النساء في المواقع
القيادية فيها
ب -انشاء وحدة
متخصصة تعمل على
تغيير الصور المنمطة
للمرأة مع آليات مراقبة
ومتابعة

االطراف المعنية
-1
 وزارة االعالم الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 المؤسسات االعالميةواالعالنية
 -الجهات الداعمة

-2
 زيادة في عدد النساءفي المواقع القيادية في
المؤسسات االعالمية
 رقابة ومتابعة ذاتيةلعملية تغيير الصور
المنمطة للمرأة

-2
 مشاركة المرأة فيصنع القرار االعالمي

-2
 عدد منظماتالمجتمع المدني
الناشطة في العمل
على تحقيق هذا الهدف
 عدد المؤسساتاالعالمية واالعالنية
التي تستجيب لهذه
المطالب

-3
 ارتفاع في عددالعامالت في المجال
االعالمي في نقابات
المهن االعالمية
 تمثيل فاعل للمرأةفي نقابات المهن
االعالمية

-3
 ايصال صوت المرأةحول كل ما يتعلق بها
في صنع القرارات
االعالمية والنقابية

-3
-3
 الهيئة الوطنية عدد منظماتلشؤون المرأة اللبنانية
المجتمع المدني
الناشطة في مجال على  -منظمات المجتمع
المدني الناشطة في هذا
تشجيع النساء
المجال
العامالت في مجال
االعالم واالعالن على  -المؤسسات االعالمية
واالعالنية
االنضمام الى نقابات
 نقابات المهنالمهن االعالمية
االعالمية واالعالنية
واالعالنية
 الجهات الداعمة -عدد نقابات المهن

-3
ء -العمل على تشجيع
النساء العامالت في
مجال االعالم على
االنضمام الى نقابات
المهن االعالمية
واالعالنية
ب -تشجيعهن على
خوض االنتخابات
النقابية لضمان تمثيلهن
العمل القيادية
خطةالمواقع
في
الوطنية ( ( 2019-2017صفحة 98 / 72

-2
 وزارة االعالم الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 المؤسسات االعالميةواالعالنية
 -الجهات الداعمة

ج -العمل على ّ
حث
نقابات المهن
االعالمية واالعالنية
على تبني كوتا نسائية
في مواقعها القيادية
تتماشى مع النسبة
المئوية لالناث من
مجمل اعضاء النقابة

-4
-4
العمل على ّ
 زيادة في عددحث
المسؤولين عن البرامج البرامج التي تسلط
في الوسائل االعالمية الضوء على قضايا
المرأة
المختلفة على:
 الحد من التنميطء -انتاج برامج
اعالمية تتناول قضايا الجندري لصورة
المرأة في االعالم
المرأة وتناصرها
والمجتمع
ب -وضع برامج
 توعية شعبية علىولقاءات حوارية
قضايا المرأة
تدحض االدوار
النمطية للمرأة وتسلط
الضوء على دورها في
مختلف المجاالت دون
تمييز
-5
-5
 ارتفاع في عدد ادماج مفاهبم النوعاالعالميين/ات الشباب
االجتماعي في مناهج
الواعين على قضايا
كليات االعالم
المرأة والنوع
واالعالن واعتماد
االجتماعي
مقررات الزامية بهذا
الشأن

المخاطر الموجودة او
االطراف المسؤولة
المحتملة
عن التنفيذ
-1
-1
 عدم تجاوب وزارة وزارة االعالماالعالم
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية  -عدم التجانس بين
اعضاء المجموعة
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا لجهة تحديد وتعريف
ما "يشكل صورة
المجال
مسيئة للمرأة"
 عدم توفر المواردالالزمة
-2
-2
عدم تجاوب -الهيئة الوطنية

-4
 توعية شعبية -تغيير صورة المرأة

االعالمية واالعالنية
التي تستجيب لهذه
المطالب
 الزيادة في عددالعامالت في مجالي
االعالم واالعالن
المنتسبات الى النقابات
 نسبة النساء فيالمواقع القيادية في
نقابات المهن
االعالمية واالعالنية
-4
 عدد البرامجالتلفزيونية واالذاعية
والمقاالت في االعالم
المكتوب التي تسلط
الضوء على قضايا
المرأة وتناصرها

-4
 الوسائل االعالمية معدّو البرامج الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 -الجهات الداعمة

-5
 جيل صاعد مناالعالميين/ات الواعي
على على قضايا
المرأة والنوع
االجتماعي
واالنعكاسات السلبية
للتنميط الجندري

-5
 عدد كليات االعالمواالعالن التي
تستجيب لهذا المطلب
 عدد منظماتالمجتمع المدني
الناشطة في حث
كليات االعالم على
هذا االدماج

االطار الزمني

المتابعة

-5
 كليات االعالمواالعالن في مختلف
الجامعات
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 الجهات الداعمةالموارد

-1
 انشاء المجموعة:السنة االولى من عمر
الخطة
 رصد البرامجوتقييمها :نشاط مستمر

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية وبشريةوتقنية

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 -الهيئة الوطنية

-2
 -موارد بشرية ومادية
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لشؤون المرأة اللبنانية المؤسسات االعالمية
 االنتماءات الحزبية منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا و/أوالطائفية لمعظم
وسائل االعالم في
المجال
لبنان
-3
-3
عدم تجاوب المعنيين الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية  -تخاذل االعالميات
في المطالبة بحقوقهن
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال
 نقابات المهناالعالمية واالعالنية
-4
-4
 غياب االرادة لدى معدّو البرامجالمسؤولين االعالميين
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية  -ضغوط حزبية و/أو
طائفية على وسائل
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا االعالم
واالعالميين/ات
المجال
-5
 كليات االعالمواالعالن
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في هذا
المجال

-5
 غياب االرادة لدىالمسؤولين في كليات
االعالم
 ضعف المواردالبشرية

للضغط

لشؤون المرأة اللبنانية

وتقنية

-3
 -انشطة مستمرة

-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-3
 -موارد بشرية ومادية

-4
 -انشطة مستمرة

-4
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-4
 موارد مادية وبشريةوتقنية

-5
 -انشطة مستمرة

-5
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-5
موارد مادية
واختصاصيين/أت

الهدف العمالني الثاني :بناء قدرات االعالميين/ات على قضايا المرأة والنوع االجتماعي
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 كليات االعالم عدد المنظمات رفع مستوى وعي زيادة في عدد التنسيق والتعاونوالفنون السمعية
والكليات التي تقوم
الشباب من االعالميين ومناصرة الجيل
بين منظمات المجتمع
بالتنسيق والتعاون في البصرية في مختلف
الصاعد من
واالعالميات الواعين
المدني الناشطة في
الجامعات
االعالميين/ات لقضايا هذا المجال
على قضايا المرأة
قضايا المرأة والنوع
 منظمات المجتمع عدد الطالب الذينالمرأة والنوع
والنوع االجتماعي
االجتماعي من جهة،
يخضعون لفترة تدريب المدني
االجتماعي وكيفية
والمسؤولين عن كليات وكيفية مقاربتها
في المنظمات الناشطة  -الهيئة الوطنية
مقاربتها اعالميا
اعالميا
االعالم والفنون
لشؤون المرأة اللبنانية
في هذا المجال
 عدد من االفالمالسمعية البصرية
 عدد االفالم القصيرة  -الجهات الداعمة( )audiovisual artsالمناصرة لقضايا
التي يتم اعداده وبثها
من جهة اخرى ،على المرأة على وسائل
على وسائل التواصل
التواصل االجتماعي
ء -تشجيع الطالب
االجتماعي
تساهم في التوعية
على الخضوع لفترة
تدريب  internshipsالشعبية على هذه
المواضيع
(شهر او اكثر) في
المنظمات العاملة على
خطة العمل الوطنية ( ( 2019-2017صفحة 98 / 74

قضايا المرأة والنوع
االجتماعي ( يمكن ان
تكون من متطلبات
مادة معينة)
ب -تشجيع ودعم
الطالب على انتاج
افالم قصيرة حول
قضايا المرأة
ج -تشجيع ودعم بث
هذه االفالم على
وسائل التواصل
االجتماعي
-2
 اجراء دوراتتدريبية لالعالميين/ات
على قضايا المرأة
والنوع االجتماعي

االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 كليات االعالموالفنون السمعية
البصرية في مختلف
الجامعات
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
-2
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 زيادة عدداالعالميين/ات
الواعين/ات لقضايا
المرأة والنوع
االجتماعي وكيفية
مقاربتها

-2
 اعالم مناصر للمرأةوخارج عن التنميط
الجندري لصورة
المرأة في االعالم

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم تجاوب كلياتاالعالم او الطالب

االطار الزمني

-2
 عدد المنظمات التيتعد وتقدم دورات
التدريب
 عدد المستفيدين/اتمن دورات التدريب
 عدد الوسائلالعالمية التي ينتمي
اليها المستفيدين/ات
المتابعة

الموارد

-1
 -انشطة مستمرة

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية وبشريةوتقنية

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
 موارد مادية وبشريةوتقنية

-2
 ضعف التجاوب مناالعالميين/ات
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-2
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

الهدف العمالني الثالث :تعزيز موقع المرأة في المجال الثقافي
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
 تغيير الصورة توعية شعبية حول دعم المرأة وتسليطالضوء على انجازاتها انجازات المرأة خاصة المنمطة للمرأة
 ّحث الشابات على
في مجاالت المساهمة خارج التنميط
الخروج عن االدوار
الجندري لدورها
والمنشورات العلمية
المرسومة لهن
وصورتها
واالدبية والسينما
مجتمعيا
 توفير المرأة المثالوالمسرح والفن
لتشجيع الشابات على
والموسيقى وغيرها
االقتداء بها
من المجاالت
()Role models
-2
 العمل على ّحث
المرأة على االنخراط
في المجالس االدارية
لالندية والروابط
الثقافية بنسب ال تقل
عن %30

-2
 زيادة في تمثيلالمرأة في االندية
والروابط الثقافية

-2
 دور اكبر واكثرفعالية للمرأة في
االندية والروابط
الثقافية

االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 وسائل االعالم الجامعات ومراكزاالبحاث ودور النشر

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 ضعف اهتمامالمعنيين بالموضوع

-2
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
 عدم تجاوب النساءوالمعنيين بالقدر
المطلوب

المؤشرات
-1
 عدد النساء اللواتييتم التسليط على
انجازاتهن في االعالم
 عدد النساء اللواتيتستفدن من الدعم
والتشجيع النتاجهن
الثقافي
 عدد البرامج التيتدعم انتاج المرأة
الثقافي
-2
 الزيادة في عددالنساء العضوات في
المجالس االدارية
لالندية والروابط
الثقافية

االطراف المعنية
-1
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
الجهات الداعمة وسائل االعالم الجامعات ومراكزاالبحاث ودور النشر
-2
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 االندية والروابطالثقافية
-الجهات الداعمة

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 -انشطة مستمرة

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
موارد مادية وبشريةوتقنية

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
 -موارد مادية وبشرية

الهدف العمالني الرابع :اجراء الدراسات واالبحاث حول دور المرأة في الثقافة واالعالم
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
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االطراف المعنية

-1
اجراء االبحاث
والدراسات العلمية
حول مختلف جوانب
موقع المرأة في
االعالم والثقافة وتشدد
على تقديم االقتراحات
العمالنية لتحسين
وتعزيز هذا الموقع
االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 كليات االعالم مراكز االبحاث منظمات المجتمعالمدني

-1
 زيادة في عدداالبحاث العلمية حول
الموضوع

-1
 دراسات كفيلة بترشدالبرامج والسياسات
لتعزيز موقع ودور
المرأة في االعالم
والثقافة وتزيل الصور
المنمطة للمرأة

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-2
 -ضعف الموارد

االطار الزمني
-2
 -انشطة مستمرة
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-1
 عدد الدراساتوالمواضيع التي
تتناولها

المتابعة
-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 كليات االعالم مراكز االبحاث منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 الجهات الداعمةالموارد
 -2مادية وبشرية

 .9المجال البيئي
9الهدف االستراتيجي :تعزيز دور المرأة في حماية البيئة
الهدف العمالني االول :تفعيل دور المرأة في عملية صنع السياسات والبرامج البيئية وتنفيذها
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
 نسبة مشاركة النساءء -العمل على ضمان  -زيادة عدد النساء في  -ضمان فعالية تنفيذ
في الهيئات واللجان
السياسات عبر
الهيئات واللجان
اشراك المرأة في
الرسمية المكلفة وضع
الرسمية المكلفة وضع االستفادة من خبرات
الهيئات واللجان
السياسات البيئية من
المرأة كما الرجل في
الرسمية المكلفة وضع السياسات البيئية على
اجمالي عدد اعضاء
هذا المجال
الصعيدين الوطني
السياسات البيئية على
هذه الهيئات واللجان
والمحلي
الصعيدين الوطني
والمحلي

االطراف المعنية
-1
 وزارة البيئة البلديات االحزاب السياسية الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني الناشطة في
مجالي البيئة والنوع
االجتماعي
 الجهات الداعمة-2
 الجمعياتوالمنظمات الناشطة
في المجال البيئي
 -الجهات الداعمة

-2
 ضمان مشاركةالمرأة في مواقع
القرار في الجمعيات
والمنظمات الناشطة
في المجال البيئي
-3
 العمل على حثالنساء على االنخراط
في الجمعيات
والمنظمات الناشطة
في المجال البيئي
 زيادة وتفعيل دورالجمعيات والمنظمات
العاملة على قضايا
المرأة والنوع
االجتماعي في القضايا
البيئية

-2
 زيادة عدد النساء فيمواقع القرار في
الجمعيات والمنظمات
الناشطة في المجال
البيئي
-3
 زيادة عدد النساء فيالجمعيات والمنظمات
الناشطة في المجال
البيئي
 زيادة عدد وانشطةالجمعيات والمنظمات
العاملة على قضايا
المرأة والنوع
االجتماعي في القضايا
البيئية

-2
 االستفادة من خبراتالمرأة لضمان واقعية
وفعالية االنشطة
والبرامج والمقترحات
البيئية
-3
 وعي اكبر لدىالمرأة الهمية دورها
ومشاركتها في العمل
على حماية البيئة

االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 وزارة البيئة البلديات االحزاب السياسية-2
 الجمعياتوالمنظمات الناشطة
في المجال البيئي
-3

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر االرادةالسياسية

االطار الزمني

-2
 عدد النساء فيمواقع القرار في
الجمعيات والمنظمات
الناشطة في المجال
البيئي
-3
 عدد النساء فيالجمعيات والمنظمات
الناشطة في المجال
البيئي
 عدد منظماتالمجتمع المدني
النسائية الناشطة في
المجال البيئي
 عدد ونوع االنشطةالبيئية التي تنفذها
منظمات المجتمع
المدني النسائية
وتوزعها الجغرافي
المتابعة

-1
 -أنشطة مستمرة

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 -موارد بشرية كفوءة

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
 -موارد بشرية

-3

-3

-3

-2
 عدم توفر النساءالراغبات بتولي هذه
المواقع
-3
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-3
 وزارة البيئة وزارة الداخلية/المديرية العامة
للبلديات
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

الموارد

 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

 ضعف التمويلللبرامج

 -انشطة مستمرة

 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

 موارد مادية وبشربةوتقنية

الهدف العمالني الثاني :توعية المرأة على أهمية دورها في حماية البيئة وتجذير الوعي البيئي في مجتمعها
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 وزارة البيئة عدد منظمات نساء ومجتمع واع زيادة عدد النساء اقامة الندوات وزارة الصحة العامةالمجتمع المدني
الهمية الحفاظ على
الواعيات على اهمية
وورش العمل في
 وزارة الداخلية/الناشطة في المجال
البيئة
دورهن في الحفاظ
مختلف المناطق
المديرية العامة
البيئي وتوزعها
والجامعات والمدارس على البيئة وحمايتها
للبلديات
الجغرافي
وعلى كيفية القيام بهذه
للتوعية على:
 البلديات عدد الدوراتالمهام
ء -مفاهيم التنمية
 منظمات المجتمعوورش العمل
 زيادة عدد الشبابالمستدامة واهميتها
المدني والجمعيات
والندوات التي تعقدها
والشابات الواعين/ات
ب -الطاقة المتجددة
الناشطة في المجال
منظمات المجتمع
للقضايا البيئية
والطاقة الخضراء
المدني للتوعية النسائية البيئي
ودورهم/ن في حماية
والصديقة للبيئة
والشعبية حول القضايا  -الهيئة الوطنية
ج -أهمية وكيفية فرز البيئة
لشؤون المرأة اللبنانية
البيئية وتوزعها
النفايات المنزلية كآلية
 الجامعات والمدارسالجغرافي
ضرورية لمعالجة
 الجهات الداعمة عدد الدوراتالنفايات واعادة
وورش العمل
تدويرها
والندوات التي تعقدها
 أهمية الحد منمنظمات المجتمع
االستخدام المفرط
المدني في المدارس
للمياه ومخاطر هدرها
والجامعات حول
 أهمية الحد من هدرالقضايا البيئية
مختلف انواع الطاقة
وتوزعها الجغرافي
 مسببات التلوث عدد المستفيدين/اتالبيئي وكيفية الحد منها
من هذه الدورات
 اضرار االفراط فيوالندوات
استعمال المنتجات
 المواضيع التيالكيميائية للتنظيف
تغطيها الندوات
ومخاطرها بالنسبة
ودورات التدريب
العادة تدوير
وورش العمل
واستعمال المياه
 حث الطالب علىالتطوع او الخضوع
لدورات تدريب في
منظمات تعنى بالشأن
البيئي
االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 منظمات المجتمعالمدني
 -وزارة البيئة

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 ضعف تجاوبالمعنيين
 -ضعف التمويل

االطار الزمني
-1
 -انشطة مستمرة
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المتابعة

الموارد

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية وبشريةوتقنية

لالنشطة
الهدف العمالني الثالث :تعزيز المعرفة بدور المرأة في حماية البيئة والتنمية المستدامة
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
 عدد الدراسات حول زيادة عدد الدراسات  -ترشيد السياسات اجراء دراساتموضوع البيئة من
والبرامج الهادفة الى
العلمية للمواضيع
وابحاث بيئية من
منظور اجتماعي
التوعية حول
البيئية من منظور
منظور النوع
 عدد الرسائلالمواضيع البيئية
النوع االجتماعي
االجتماعي
واالطروحات حول
 اجراء دراسات حول  -زيادة المقدرة علىالقضايا البيئية
تحديد اماكن الخلل في
مدى معرفة النساء
بالقضايا البيئية وكيفية المعرفة بالقضايا
البيئية وكيفية التعاطي
التعاطي معها
معها وبالتالي زيادة
 حث المسؤولين فيالكليات الجامعية على فعالية السياسات
والبرامج
تشجيع ودعم
 زيادة عددطالبهم/ن في اقسام
الباحثين/ات الشباب
الدراسات العليا
والدكتوراه على اجراء المهتمين/ات بالقضايا
البيئية
ابحاثهم/ن في هذا
المجال
المتابعة
االطار الزمني
المخاطر الموجودة او
االطراف المسؤولة
المحتملة
عن التنفيذ
-1
-1
-1
-1
 الهيئة الوطنية انشطة مستمرة عدم توفر الدعم منظمات المجتمعلشؤون المرأة اللبنانية
للدراسات
المدني
 ضعف تجاوب مراكز االبحاثالمسؤولين في
والجامعات
الجامعات
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
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االطراف المعنية
-1
 منظمات المجتمعالمدني
 مراكز االبحاث وزارة البيئة الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 الجامعاتالجهات الداعمة

الموارد
-1
 موارد مادية وبشريةوتقنية

 .10مجال بناء قدرات المؤسسات والجمعيات
الهدف االستراتيجي :تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بقضايا المرأة على الصعيد الوطني و تعزيز
الشراكة بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة و االدارات والمؤسسات العامة و مؤسسات المجتمع
المدني
الهدف العمالني االول :بناء القدرات المالية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
 ضمان موازنة للهيئة  -آلية وطنية فاعلة في ء -وجود نص قانوني العمل على زيادةينص على ادراج بند
الوطنية كفيلة بتمكينها ضمان حقوق المرأة
وتعزيز القدرات
خاص بالهيئة الوطنية
اللبنانية والمرأة في
من القيام بالمهام
المالية للهيئة عبر:
لشؤون المرأة اللبنانية
لبنان وتحسين
الموكلة اليها
 اتخاذ االجراءفي موازنة رئاسة
اوضاعها على جميع
 زيادة المقدرة علىالقانوني المناسب
الحكومة ضمن قانون
الصعد
تطوير االجهزة
الدراج بند خاص
الموازنة العامة
بالهيئة الوطنية لشؤون االدارية والفنية
ب -الزيادة في
واستقطاب الكفاءات
المرأة اللبنانية في
الموازنة السنوية للهيئة
البشرية
موازنة رئاسة
الوطنية
الحكومة ضمن قانون  -زيادة المقدرة على
ج -عدد مقترحات
القيام بالمشاريع
الموازنة العامة
المشاريع التي تقدمها
والبرامج التي تصب
 رفع المخصصاتالهيئة وتحصل على
في مجال عملها
المالية للهيئة الوطنية
تمويل خارجي لها
واختصاصها
من قبل رئاسة
د -عدد الجهات
الحكومة
الداخلية والخارجية
 تنويع مصادرالتي تقدم الدعم
التمويل الخارجي
لمشاريع الهيئة
للهيئة الوطنية
ه -عدد منظمات
المجتمع المدني التي
تعمل على حث
المسؤولين على تعزيز
القدرات المالية للهيئة
الوطنية لشؤون المرأة
اللبنانية
المتابعة
االطار الزمني
المخاطر الموجودة او
االطراف المسؤولة
المحتملة
عن التنفيذ
-1
-1
-1
-1
السنة االولى من عمر  -الهيئة الوطنية
 غياب االرادة مجلسلشؤون المرأة اللبنانية
الخطة
السياسية
الوزراء/رئاسة
 استمرار الشللالحكومة
الحكومي والنيابي
 مجلس النواب عدم توفر الموارد الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية المالية
 ضعف التطابق بين منظمات المجتمعاولويات الجهات
المدني
الداعمة واولويات
 الجهات الداعمةالمؤشرات
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االطراف المعنية
-1
 مجلس الوزراء/رئاسة الحكومة
 مجلس النواب الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 -الجهات الداعمة

الموارد
-1
 موارد مادية -ارادة سياسية

الهيئة الوطنية خاصة
في ظل تطور
االوضاع السورية
وانعكاساتها على لبنان
الهدف العمالني الثاني :بناء القدرات االدارية والتقنية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
 وضع آليات لتنظيم فعالية ادارية وتقنية آليات كفيلة بمأسسة العمل على:التعاون والتنسيق بين
اكبر للهيئة
وتنظيم التعاون
 تطوير وتحديثالهيئة الوطنية
والتنسيق بين الهيئة
العمل والجهاز
والمجتمع المدني
الوطنية من جهة
االداري في الهيئة
 استحداث المرصدومنظمات المجتمع
الوطنية
ومدّه بالموارد
المدني من جهة اخرى
 مأسسة التعاونالمطلوبة
والتنسيق مع منظمات  -ارتفاع في مدى تقبل
 تحديث وتوسيعالمجتمع المدني لزيادة منظمات المجتمع
قاعدة المعلومات
المدني لموقع ودور
التواصل وتبادل
والدراسات
المعلومات واستحداث وصالحيات الهيئة
 عدد الجامعات التيالوطنية
االلية داخل الهيئة
تحث طالبها على
 مرصد فاعل فيالكفيلة بتحقيق هذا
التدرب او التطوع في
متابعة المؤشرات
التعاون والتنسيق
الهيئة
المتعلقة بالمرأة
 استحداث مرصد عدد طالب وطالبات زيادة المقدرة علىلمتابعة المؤشرات
الجامعات الذين
تحديد الحاجات
المتعلقة بواقع المرأة
يتطوعون او يتدربون
وطنيا ومناطقيا وزيادة وترشيد عملية وضع
في الهيئة الوطنية
السياسات والبرامج
المقدرة على تحديد
سنويا
من قبل الهيئة
الحاجات وزيادة
 الزيادة في عددوالشركاء المعنيين
فعاليتها في ترشيد
موظفي الهيئة
 زيادة في عددعملية وضع البرامج
واختصاصهم/ن
العاملين في الهيئة
والسياسات
 دراسة يعدّها خبير/ةبكلفة قليلة
 التطوير المستمراو اكثر العادة هيكلة
 زيادة وعي واهتماملقاعدة المعلومات
الجهاز االداري للهيئة
الجيل الصاعد من
والدراسات لتمكين
وضمان تحديث
طالب الجامعات
الهيئة من ان تكون
اساليب العمل
المرجع االساس لجميع بقضايا المرأة
 عدد اجتماعاتاالبحاث والدراسات
التنسيق مع منظمات
عن المرأة في لبنان
المجتمع المدني التي
 تعزيز الجهازتدعو اليها الهيئة
االداري للهيئة عبر
عدد المنظمات التيزيادة عدد
تشارك في اجتماعات
الموظفين/ات وفتح
التنسيق والتعاون
مجال اخضاع
والتشارك في تحديد
الراغبين/ات من
االولويات والتخطيط
طالب الجامعات
االستراتيجي
لدورات تدريبية او
تطوّ ع فيها
& ) Interns
)volunteers
 -العمل على حث
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االطراف المعنية
-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 رئاسة الحكومة الجهات الداعمة -الجامعات

الجامعات على تشجيع
طالبهم وطالباتهم على
االلتحاق بالهيئة
الوطنية بصفة
متطوع/ة أو متدرب/ة
& ) Interns
)volunteers
-2
العمل على:
 مأسسة عمل الهيئةفي عالقتها مع
الوزارات واالدارات
الرسمية وضمان
اعتراف الوزارات
والمؤسسات العامة
الفعلي بموقع ودور
وصالحيات الهيئة و
نقاط االرتكاز
الجندري عبر توقيع
اتفاقيات تفاهم
()MOU
 العمل على مأسسةعمل نقاط االرتكاز
الجندري في الوزارات
والمؤسسات العامة
عبرحث الوزير او
المدير/المدراء
العام/ين في كل وزارة
او مؤسسة عامة على
اصدار تعميم على
مختلف المصالح
والدوائريحيطها علما
بتعيين هذه النقاط
وصالحياتها وضرورة
التعاون معها
 العمل على مأسسةوضمان وصول نقاط
االرتكاز الجندري الى
مراكز صنع القرار
داخل مؤسساتهم/ن
 حث المسؤولين علىاستحداث مركز
خبير/ة في النوع
االجتماعي في مالك
كل من الوزارات
والمؤسسات العامة
(يشكلون وحدة ملحقة
بالهيئة الوطنية لشؤون
المرأة اللبنانية)

-2
 معرفة واسعة فيالوزارات والمؤسسات
الرسمية بوجود ودور
وصالحيات نقاط
االرتكاز الجندري
 فعالية اكبر في عملالهيئة الوطنية ونقاط
االرتكاز الجندري في
عالقتهم مع مؤسسات
الدولة وفي قيامهم
بالمهام المنوطة بهم
 التزام ومقدرة اكبرمن قبل نقاط االرتكاز
الجندري للقيام
بعملهم/ن

-2
 آليات وطنية فاعلةفي ضمان حقوق
المرأة وادماج النوع
االجتماعي في البرامج
والخطط والسياسات
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-2
 وضع آليات اداريةلضمان التواصل
الفاعل والمستمر مع
الوزارات والمؤسسات
الرسمية
 عدد الوزارات التييتم فيها اصدار
التعاميم المتعلقة بدور
وصالحيات نقاط
االرتكاز الجندري
 اقرار تعويضاتمالية لنقاط االرتكاز
الجندري لقاء عملهم/ن
هذا
 عدد دورات التدريبالقطاعية الي ُتع ّد وتقام
لنقاط االرتكاز
الجندري
 صدور قرارباستحداث وظيفة
خبير/ة في النوع
االجتماعي في
وزارات الدولة
ومؤسساتها

-2
 مجلس الوزراء مجلس الخدمةالمدنية
 الوزراء والمدراءالعامون
 المعهد المالي(باسلفليحان)
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 -الجهات الداعمة

 اقامة دورات تدريبيةقطاعية لنقاط االرتكاز
الجندري حول كيفية
ادماج النوع
االجتماعي في
سياسات وبرامج
وموازنة مؤسساتهم/ن
 احتساب ساعاتالعمل المطلوبة للقيام
بمهام نقطة االرتكاز
الجندري من اجمالي
ساعات العمل
اواحتسابها كساعات
عمل اضافية
-3
 وضع خارطة أوبنك معلومات (أو
تحديث ما هو متوفر)
حول منظمات المجتمع
المدني المعنية بقضايا
المرأة وتوزعها
المناطقي وطبيعة
انشطتها سنويا ،وسبل
التواصل معها (تشمل
المنظمات غير اللبنانية
كالمنظمات الفلسطينية
وتلك العاملة في
مخيمات الالجئين
والنازحين)
 العمل على تصنيفالمنظمات بحسب
المجاالت التي
تستقطب القسم االكبر
من عملها وانشطتها
-4
 -قيام الهيئة بعقدلقاءات دورية مع
الجهات الداعمة
وبخاصة مجموعة
االمم المتحدة العاملة
على قضايا المرأة
UN Gender
Working Group
and UNCT
للمساهمة في:
ء -ترشيد قرارها
حول تحديد الحاجات
في مجال العمل على
قضايا المرأة

-3
زيادة مقدرة الهيئة
على التواصل مع
منظمات المجتمع
المدني المعنية بقضايا
المرأة في مختلف
المناطق
 زيادة معرفة الهيئةبقضايا المرأة التي يتم
العمل عليها وتلك التي
تحتاج الهتمام اكبر
مما يساهم في تمكين
الهيئة من تحديد
اولويات العمل في
مختلف المجاالت

-3
 فعالية اكبر في قيامالهيئة بالمهام المنوطة
بها

-3
 توفر الخارطةوشموليتها لكامل
المعلومات وعمليات
تحديثها

-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 -الجهات الداعمة

-4
 لقاءات دوريةتعرض نتائج عمل
المرصد والحاجات
واالولويات في مجال
العمل على قضايا
المرأة

-4
 تجنب هدر الوقتوالمال والجهد
 تشجيع التنسيق بينالجهات الداعمة

-4
 عدد اللقاءات التيتعقد
 عدد البرامجواالنشطة في مجال
االولويات المحددة
التي يقوم بها المجتمع
المدني والهيئة الوطنية
والتي تحظى بدعم
الجهات الداعمة
 عدد الجهات الداعمةالتي تساهم في دعم
االنشطة التي نصت
عليها خطة العمل
الوطنية

-4
 الهيئة الوطنية منظمات المجتمعالمدني
 الوزارات المعنية -الجهات الداعمة
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ب -الترويج لخطة
العمل الوطنية وتشجيع
الجهات الداعمة على
رصد االموال
للمساهمة في تنفيذها
-5
 اقامة شبكة عالقاتمع منظمات
ومؤسسات اقليمية
ودولية ،حكومية وغير
حكومية ،تعمل في
مجال المرأة لتبادل
المعلومات والخبرات
االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 رئاسة الحكومة الجهات الداعمة-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 رئاسة الحكومة الوزراء والمدراءالعامون

-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
بالتنسيق والتعاون مع
منظمات المجتمع
المدني

-4
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
بالتنسيق مع منظمات
المجتمع المدني

-5
 زيادة المعرفةبالتجارب الناجحة
والخبرات المطلوبة
 تعزيز موقع الهيئةاقليميا ودوليا
المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر الدعمالمطلوب
 غياب االرادةالسياسية
 استمرار الشللالحكومي والنيابي
-2
 عدم اعتبار الكفاءةوالخبرة في تعيين نقاط
االرتكاز الجندري
 عدم تجاوبالمسؤولين وغياب
االرادة السياسية لدمج
النوع االجتماعي في
السياسات والبرامج
والخطط
 ضعف المواردالمالية
-3
 صعوبة في تصنيفغالبية المنظمات
بحسب مجال
االختصاص بحسب
طبيعتها و/او بحكم
كونها تعمل على اكثر
من مجال
 عدم تجاوب بعضالمنظمات
-4
 عدم تطابق الحاجاتالتي ت ّم تحديدها مع
اولويات الجهات
الداعمة الوطنية

-5
 فعالية اكبر فيعملية الضغط لتحقيق
االهداف

-5
 عدد الشبكاتاالقليمية والدولية التي
تنتمي اليها الهيئة
 عدد المؤتمراتواالنشطة االقليمية
والدولية التي تشارك
فيها الهيئة
المتابعة

-1
 تطوير الجهازوالعمل االداري خالل
السنة االولى
 تدريب وتطوع:انشطة مستمرة على
مدى السنوات الثالث
-2
 خالل السنة االولى -انشطة مستمرة

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية وتقنيةوبشرية

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
 موارد مادية وبشريةوتقنية
 -ارادة سياسية

-3
 مطلع كل سنة(شهران)

-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-3
 موارد مادية وبشريةوتقنية

-4
 -كل  6الى  8أشهر

-4
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-4
 موارد مادية وبشريةوتقنية

االطار الزمني
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-5
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 رئاسة الحكومة -الجهات الداعمة

الموارد

-5
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

خاصة في ظل تطور
االوضاع السورية
وانعكاساتها على لبنان
-5
عدم توفر الموارد
المادية للمشاركة

-5
-انشطة مستمرة

-5
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

الهدف العمالني الثالث :بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة على قضايا المرأة
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
 توفر الدعم الجراء التعاون بين منظمات  -تحديد علمي وواضح تعزيز فعالية عملالدراسة
المجتمع المدني
المجتمع المدني العاملة للحاجات في هذا
 اعداد االستمارةعلى قضايا المرأة مع المجال
االلكترونية وتوجيهها
الهيئة الوطنية لشؤون  -زيادة المقدرة على
الى المنظمات
المرأة اللبنانية الجراء ترشيد سياسات الدعم
 عدد المنظمات التيدراسة لتحديد حاجات للمجتمع المدني لزيادة
تجيب على االستمارة
فعاليته
هذه المنظمات في
 اصدار الدراسةمجال بناء قدراتها
النهائية
المختلفة عبر استمارة
 عدد الجهات الداعمةالكترونية تعدها الهيئة
التي تعمل على تلبية
الوطنية
هذه الحاجات
 االستناد الى نتائج عدد المشاريع التيالدراسة لحث الجهات
تهدف الى بناء قدرات
الداعمة على رصد
منظمات المجتمع
االموال لتغطية هذه
المدني ونوعيتها
الحاجات
 عدد المنظمات التيتستفيد من الدعم لبناء
قدراتها موزعة
جغرافيا وبحسب مجال
عملها
-2
-2
-2
-2
 عدد المنظمات التي توسيع المعرفة زيادة معرفة عقد لقاءات سنويةتنشر دراساتها
وزيادة الفعالية في
بين منظمات المجتمع المنظمات بانشطة
وابحاثها
العمل
وتجارب بعضها
المدني العاملة في
 عدد اللقاءات التيالبعض وبالتالي زيادة
المجال ذاته لتعميم
تعقد بين المنظمات
امكانية تجنب هدر
وتبادل المعلومات
العاملة في نفس
الوقت والمال والجهد
والخبرات والتجارب
المجال وعدد
على انشطة متشابهة ال
الناجحة
المنظمات المشاركة
 قيام المنظمات بنشر حاجة لهافيها
 زيادة معرفةاو توزيع الدراسات
واالبحاث التي تجريها المنظمات بنتائج
على المنظمات العاملة الدراسات واالبحاث
حول قضايا المرأة
في المجال ذاته
-3
-3
-3
-3
 م ّد المنظمات العاملة  -عدد المنظمات التي زيادة فعالية جهودعمل منظماتعلى قضايا المرأة بدم تتعاون مع البلديات
المناصرة
المجتمع المدني
والقطاع الخاص
الشباب
 زيادة فعالية جهودالناشطة في نفس
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-5
 -موارد مادية وبشرية

االطراف المعنية
-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني العاملة على
قضايا المرأة
 الجهات الداعمة وزارة الشؤوناالجتماعية

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 الجهات الداعمة الوزاراتوالمؤسسات العامة
المعنية

-3
 منظمات المجتمعالمدني
 -البلديات

المجال على:
ء -اقامة تحالفات في
ما بينها وتوحيد
مطالبها لتشكل كتلة
ضاغطة
ب -اقامة تعاون وثيق
مع مؤسسات القطاع
الخاص والبلديات في
المناطق التي تنشط
فيها
ج -وضع استراتيجية
للتواصل مع جيل
الشباب وبخاصة
طالب الجامعات
لحثهم على التطوع او
التدرب قيها
والمشاركة في
انشطتها
 تعاون منظماتالمجتمع المدني في ما
بينها ومع المصارف
والمؤسسات المالية
واصحاب رؤوس
االموال في اقامة
االسواق الخيرية
والمنافسات الرياضية
والثقافية التي يعود
ريعها لدعم انشطة
المنظمات
االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني

-2
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

الضغط على صناع
القرار
 زيادة عدد الشبابوالشابات الواعين
لقضايا المرأة
والمناصرين/ات لها
 زيادة الموارد الماديةللمنظمات

 تعزيز موقعالمنظمات في المناطق
التي تنشط فيها
 زيادة مقدرةالمنظمات على القيام
بانشطتها عبر تأمين
موارد مادية

 عدد المنظمات التيتدخل في تحالفات
 عدد المتطوعين منالشباب والشابات لدى
المنظمات

 الجامعات الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 المصارفوالمؤسسات المالية
واصحاب رؤوس

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر الدعمالجراء الدراسة
 ضعف بعضالمنظمات في تقييم
حاجاتها او االعالن
عنها
 ضعف ثقة بعضالمنظمات بالهيئة
الوطنية وعدم اجابتهم
على االستمارة

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 االشهر الثالث التيتلي االنتهاء من اعداد
خارطة منظمات
المجتمع المدني المعنية
بقضايا المرأة

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية وبشريةوتقنية
خبير/ة او اكثرلصياغة االستمارة
وتحليل النتائج وكتابة
التقرير

-2
 لقاء سنوي نشر وتوزيعالدراسات واالبحاث
فور صدوره

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
 -موارد مادية وتقنية

-2
 التنافس على المواردبين المنظمات
 ح ّد بعض الجهاتالداعمة من حرية
المنظمات في نشر
وتوزيع الدراسات
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-3
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

والتقارير
-3
 اثر االنقساماتالطائفية والسياسية في
اضعاف امكانية توحيد
بعض المطالب
 عدم تجاوب القطاعالخاص والبلديات
 ضعف المقدرة علىاستقطاب الجيل الشاب

-3
 -انشطة مستمرة
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-3
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-3
 موارد مادية وبشريةوتقنية

 .11مجال حماية المرأة والفتاة في حاالت الطوارىء والنزاعات المسلحة والحروب والكوارث
الطبيعية
الهدف االستراتيجي :حماية المرأة والفتاة في حاالت الطوارىء والنزاعات المسلحة والحروب
وفي حاالت الكوارث الطبيعية
الهدف العمالني االول :ضمان وتفعيل مشاركة المرأة في عمليات الحوار وحل ّ النزاعات الناجمة عن الحروب
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 مجلس الوزراء العمل على التواصل  -اعطاء النساء ،بحكم  -تطابق الممارسة مع  -عدد منظمات مجلس النوابالمجتمع المدني التي
ما نص عليه قرار
كونهن يشكلن نصف
مع المسؤولين
 الوزارات المعنيةتعمل على تنفيذ كل
مجلس االمن رقم
واستخدام جميع وسائل المجتمع ،الحق في
 وزارة الخارجيةمن هذه االنشطة
الضغط السلمية
ابداء رأيهن في تحديد 1325
 وزارة المهجرين عدد اللقاءات التيمختلف المشاكل التي
لضمان تمثيل
 االعتراف الواقعي االحزاب السياسيةبالمرأة كمواطن مساو تعقد مع المسؤولين
تواجه الوطن
ومشاركة المرأة في:
وص ّناع القرار في هذا  -البلديات
والمشاركة في
ء -جلسات الحوار
للرجل في حقوق
 منظمات المجتمعوواجبات ومسؤوليات المجال موزعة على
التوصل الى الحلول
الوطنية الهادفة الى
نوعية وموقع القيادات المدني
ح ّل الخالفات السياسية الفعّالة لها على جميع
المواطنية
التي يتم التواصل معها  -الهيئة الوطنية
والتوصل الى اتفاقات الصعد
 اللقاءات التي تعقدها لشؤون المرأة اللبنانيةتتعلق بمستقبل الوطن  -ضمان مراعاة
الهيئة الوطنية لشؤون  -الجهات الداعمة
الحلول هذه لحاجات
ونظامه السياسي
 مفوضية حقوقالمرأة اللبنانية مع
والجماعات المكونة له وطموحات المرأة كما
االنسان
المسؤولين لمتابعة
الرجل
ب -لجان وجلسات
تحقيق هذه االهداف
المصالحة بين
 عدد منظماتاالطراف اللبنانية
المجتمع المدني التي
المتنازعة سياسيا او
تنسق مع بعضها ومع
عسكريا
الهيئة الوطنية في
ج -اشراك المرأة في
انشطة المناصرة هذه
مختلف الهيئات
 عدد النساء اللواتيواللجان التي تتشكل
تشاركن في جلسات
على الصعيد الوطني
الحوار الوطنية (عبر
او المحلي للتعاطي مع
تسميتهن من قبل
قضايا النازحين
االحزاب والفئات
والالجئين
المشاركة)
د -اشراك المرأة في
 عدد النساء اللواتيمختلف اللجان و/او
تشاركن في لجان
الوفود الدبلوماسية
وجلسات المصالحة
والمباحثات الدولية
بين االطراف اللبنانية
 عدد النساء اللواتيتشاركن في الهيئات
واللجان التي تتشكل
على الصعيد الوطني
او المحلي للتعاطي مع
قضايا النازحين
والالجئين
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 عدد او نسبةمشاركة النساء في
الوفود والبعثات
الدبلوماسية من اجمالي
عدد اعضاء هذه
الوفود والبعثات
-2
ء -العمل على تشجيع
المرأة على:
 االنخراط في مختلفالمراكز القيادية
وبخاصة في البلديات
والوزارات ومجلس
النواب واالدارات
العامة التي تعنى
بادارة الكوارث
والنزاعات ومعالجتها
 االنخراط فياالحزاب والمطالبة
بحقها في تولي
مسؤوليات ومهام
قيادية فيها والترشح
للمواقع التي يتم
تسلمها عبر االنتخاب
ب -العمل على
التثقيف السياسي
للمرأة وتغيير الصورة
النمطية السائدة بين
النساء حول دورهن
وقدراتهن في المجال
السياسي بالمقارنة مع
الرجل
ج -العمل على:
 تطوير قدراتالتفاوض واالقناع
()negotiation skills
لدى النساء في المواقع
القيادية
 تدريبهن على مفاهيمومبادىء وسبل ح ّل
النزاعات سلميا

-2
 زيادة عدد النساءالمؤهالت والقادرات
على المشاركة في
مختلف العمليات
واللجان والوفود
وجلسات الحوار
الخ....الهادفة الى حل
النزاعات والتعاطي
مع اثارها وأثار
الكوارث على المرأة
والرجل

-2
 مشاركة فعّالة للمرأةفي حل المشاكل التي
تواجه الوطن وتنعكس
على حياتها اليومية
كمواطنة
 نساء مؤهالتللمساهمة في ايجاد
الحلول السلمية
للنزاعات ومؤمنات
باهمية بناء ونشر ثقافة
السالم

-2
 عدد منظماتالمجتمع المدني التي
تقوم بكل من هذه
االنشطة
 عدد المستفيدات منانشطة منظمات
المجتمع المدني في
هذا المجال وتوزعهن
على انواع المؤسسات
الحكومية
 عدد النساء اللواتيتترشحن او تتولين
مناصب قيادية في
المؤسسات الحكومية
المحلية والوطنية التي
تعنى بادارة الكوارث
 عدد النساء اللواتيتترشح لمناصب قيادية
في االحزاب و /او
تتولين هذه المناصب

-2
 المجتمع المدني الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 -الجهات الداعمة

االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 المجتمع المدني الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبانية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-2
 عدم تجاوباالطراف المعنية
بتسمية المرأة
للمشاركة(االحزاب،

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-2
 انشطة مستمرة حتىضمان تحقيق االهداف
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-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبانية

-2
 موارد بشرية وتقنيةومالية

-2
 المجتمع المدني الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

القيادات
الطائفيةالخ)...
 ضعف المرأةالحزبية في المطالبة
بحقها بتمثيل الحزب
ومصالحه الى جانب
الرجل
 قناعة المرأة بأنالرجل اكثر قدرة منها
على حماية مصالح
الطائفة و/او الحزب
خاصة في اوقات
االزمات
 االثر الحزبيوالطائفي على امكانية
توحيد مطالب المجتمع
المدني في هذا المجال
-2
 صعوبة اقتالعالعقلية الذكورية التي
ال زالت مترسخة في
النساء كما الرجال
حول موقعهن
ودورهن في المجالين
السياسي والعام
(الرجال أفضل من
النساء في القيادة
السياسية وتولي الشأن
العام)

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
 موارد مادية وبشريةوتقنية

الهدف العمالني الثاني :بناء قدرات المرأة في اتخاذ تدابير الوقاية من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 اعداد ونشر البيانات  -وحدة الحد من توفر المعرفة بيانات ومعلومات العمل على جمعمخاطر الكوارث
والمعلومات الموزعة
الضرورية لضمان
حول طبيعة وحجم
بيانات ومعلومات
 منظمات المجتمعفعالية التخطيط والعمل على متغير الجندر
المخاطر ،واثارها
تحدد طبيعة وحجم
المدني
على مواجهة المخاطر  -توزيع البيانات
على كل من النساء
المخاطر ،وتوزعها
 الهيئة الوطنيةوالمعلومات على
والتعاطي مع اثارها
والرجال
الجغرافي ،واثارها
لشؤون المرأة اللبنانية
الفئات المعنية
 ارتفاع في المقدرةعلى كل من النساء
 البلديات الخطط التي يتمعلى التخطيط وتحديد
والرجال ،وما يمكن
 الوزارات المعنيةوضعها للتعاطي مع
التدخالت المطلوبة
ان يقوم به كل من
 مراكز االبحاثالمخاطر ومدى
للتعاطي مع المخاطر
المرأة والرجل
العاملة في هذا المجال
مشاركة المرأة فيها
واثارها وضمان توفر
للتعاطي مع هذه
 الجهات الداعمةومراعاتها لحاجات
الخدمات لجميع الفئات
المخاطر
SGBV Task
المرأة
واالعمار.
Force &Inter
 عدد منظماتagency Protection
المجتمع المدني
Working Group
المساهمة في جمع
البيانات والمعلومات
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وفي التخطيط للتعاطي
مع مخاطر الكوارث
-2
 العمل علىء -ضمان توفر
المالجىء وتجهيزها
بمعدات االغاثة
الالزمة مع مراعاة
الحاجات المختلفة لكل
من النساء والرجال
وقدرة كل منهما على
الوصول اليها
 اعداد برامج تدريبيةللنساء المشاركات في
الخاليا المحلية
والمناطقية لتدريبهن
على كيفية التصرف
في حاالت الكوارث
وداخل المالجىء
وعلى الحاجات
المختلفة للنساء
والرجال
 تضمين نظام االنذارالمبكر التدابير التي
تكفل وصوله الى
مختلف الفئات
االجتماعية بما فيها
النساء داخل البيوت
وذوي االحتياجات
الخاصة
 اعداد وتطوير برامجودورات تدريبية،
وندوات ،حمالت
توعية ،منشورات
ولقاءات تثقيفية لتوعية
المعنيين/ات و
المجتمع وبخاصة
النساء حول
ء -القرار ،1325
ب -على كيفية
التصرف في حاالت
الكوارث واجراءات
الوقاية
االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 وحدة الحد منمخاطر الكوارث
 -منظمات المجتمع

-2
 مالجىء جاهزةومجهزة بمعدات
االغاثة لحاالت
الطوارىء
 زيادة عدد النساءالقادرات على ادارة
االوضاع والتصرف
في المالجىء في
حاالت الكوارث

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم توفر كاملالبيانات والمعلومات
 -عدم توفر الموارد

-2
 مجتمع قادر علىالتعاطي مع الكوارث
واثارها

-2
 عدد المالجىءالمجهّزة وتوزيعها
الجغرافي
 عدد برامج التدريبالمعدّة والمنفّذة
وتوزعها الجغرافي
 عدد منظماتالمجتمع المدني التي
تعمل على وضع
وتطوير برامج
التدريب وتنفيذها

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 مادية وتقنية وبشريةوتجهيزات

-1
 -انشطة مستمرة
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المدني
 البلديات الوزارات المعنية-2
 وحدة الحد منمخاطر الكوارث
 منظمات المجتمعالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 -البلديات

للجهات المحلية لتأمين
التجهيزات المطلوبة
-2
 عدم توفر الموارد عدم توفر االرادةالسياسية

-2
 -انشطة مستمرة

-2
الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية

-2
موارد مادية وبشرية
وتقنية

الهدف العمالني الثالث :ضمان تكامل وفعالية الجهود الهادفة الى الح ّد من االثار السلبية للتزوح واللجوء على المرأة
النازحة والالجئة والمرأة في الجماعات المضيفة
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 اعداد المسوحات او  -منظمات المجتمع زيادة فعالية خطط معلومات موثوقة العمل على قيامالمدني اللبنانية وغير
وبرامج مساعدة المرأة تحديثها وتوزع
حول عدد النساء
التعاون والتنسيق مع
النازحة والالجئة على المعلومات فيها جندريا اللبنانية الناشطة في
النازحات والالجئات
كل من الجهات
هذا المجال
ومناطقيا وعمريا
تخطي المصاعب
والمخاطر والمشاكل
الرسمية والمنظمات
وتعميمها على العاملين -الهيئة الوطنية لشؤون
 الحد من هدر المالالتي تواجههن
الدولية ومنظمات
المرأة اللبنانية
على هذه القضايا
والجهد والوقت
 معلومات علميةالمجتمع المدني غير
 الوزارات اعداد ونشرحول المشاكل التي
اللبنانية العاملة على
والمؤسسات الرسمية
الدراسات الميدانية
تواجه المرأة في
قضايا النازحين
المعنية
حول المخاطر
الجماعات المضيفة
والالجئين بهدف
 المنظمات والوكاالتوالمشاكل التي تواجه
جراء موجات النزوح
اجراء:
الدولية العاملة على
النازحات والالجئات
 زيادة مقدرة المعنيينء -مسح او تحديث
والنساء في الجماعات قضايا النازحين
على التخطيط لمساعدة
للمسوحات المتوافرة
والالجئين في لبنان
المضيفة وحاجاتهن
النازحات والالجئات
لتحديد عدد النازحين
 مراكز الدراسات توفر الخططوالنساء في الجماعات
والالجئين موزعة
واالبحاث وشركات
المتكاملة وتوزيع
جندريا ومناطقيا وعلى المضيفة على تخطي
االحصاء التي تهتم
العمل بشكل متكامل
المخاطر والمشاكل
متغير الفئات العمرية
بهذه المواضيع
التي تواجههن
ب -اجراء دراسات
 الجهات الداعمةميدانية لتحديد
المخاطر والمشاكل
التي تواجه النازحات
والالجئات والنساء في
الجماعات المضيفة
وحاجاتهن ،موزعة
مناطقيا وعلى الفئات
العمرية،
ج  -اجراء ابحاث
ميدانية حول استغالل
الفتيات في العمل،
وبخاصة في الحقول،
بمبالغ زهيدة
واستغاللهن والتحرش
بهن.ووضع خطط
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لتأمين الحماية لهن،
وتنفيذ هذه الخطط،
د -وضع الئحة باسماء
جميع المنظمات
اللبنانية وغير اللبنانية
التي تعمل على قضايا
النازحين والالجئين
على االرض اللبنانية
واالنشطة التي تقوم
بها
ه -وضع خطط تضمن
التكامل في تقديم
الخدمات وتأمين
الحماية ،والفائدة
القصوى من الموارد
المتوافرة
االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 منظمات المجتمعالمدني اللبنانية وغير
اللبنانية الناشطة في
هذا المجال
الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية
 الوزاراتوالمؤسسات الرسمية
المعنية
 المنظمات والوكاالتالدولية العاملة على
قضايا النازحين
والالجئين في لبنان

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
 عدم التمكن منالحصول على
االحصاءات الدقيقة
 عدم تجاوب بعضالجهات لطلب التعاون
والتنسيق
 عدم توفر الدعم غياب االرادةالسياسية

االطار الزمني

المتابعة

-1
االشهر الثمانية االولى
من عمر الخطة
الوطنية

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
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الموارد
-1
 دعم مادي وبشريوتقني

 -12مجال ادماج بعد النوع االجتماعي في كافة المجاالت
الهدف االستراتيجي :ادماج النوع االجتماعي في كل الميادين
الهدف العمالني االول :مأسسة عمل االليات الوطنية لقضايا المرأة لتمكينها من لعب دورها في عملية ادماج النوع
االجتماعي في القوانين والسياسات والبرامج
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
 توقيع مذكرات تفاهم  -الهيئة الوطنية تفعيل وتعزيز دور معرفة جميع قيام الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
مع وزراء او مدراء
نقاط االرتكاز
لشؤون المرأة اللبنانية المسؤولين في
 الوزراء والمدراءعامين حول النقاط
الجندري في الحث
بالتواصل مع الوزراء الوزارات واالدارات
الواردة تحت االنشطة العامون
على ادماج النوع
العامة بوجود ومهام
و/أو المدراء العامين
 نقاط االرتكازاالجتماعي في
وصالحيات نقاط
في الوزارات
الجندري
سياسات وبرامج
االرتكاز الجندري
والمؤسسات العامة
وخطط المؤسسات
 زيادة تعاونبهدف توقيع مذكرات
التي يعملن بها
تفاهم تقضي بضرورة المسؤولين وص ّناع
القرار داخل الوزارات
والزامية
والمؤسسات العامة مع
ء -تعميم قرار تعيين
نقاط االرتكاز
نقاط االرتكاز
الجندري على مختلف الجندري
 اسس واضحةالمديريات والمصالح
لتسمية نقاط االرتكاز
في الوزارة او
الجندري
المؤسسة العامة  ،مع
توضيح لمهامهم/ن
وصالحياتهم/ن
وضرورة التعاون
معهم/ن ومدّهم/ن
بالمعلومات المطلوبة
لقيامهم/ن بالمهام
ب -وضع شروط
واجب توفرها في
نقطة االرتكاز
الجندري
-2
 العمل على حثّص ّناع القرار على:
ء -تخصيص موازنة
خاصة للهيئة الوطنية
لتمكينها من القيام
بالمهام الموكلة اليها
ب -استحداث منصب
خبير/ة في النوع
االجتماعي في مالك
الوزارات والمؤسسات
العامة(يمكن الحاق
الشخص الواحد بأكثر
من وزارة ) يشكلون
مجتمعين وحدة

-2
 تمكين الهيئة الوطنيةمن زيادة مواردها
المالية والبشرية
والتقنية
 ضمان وجود خبراءفي كيفية ادماج النوع
االجتماعي(الموازنة،
البرامج ،السياسات)

-2
 تفعيل عملية ادماجالنوع االجتماعي
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-2
 تخصيص موازنةخاصة بالهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية
 استحداث منصبخبراء في النوع
االجتماعي في
الوزارات والمؤسسات
العامة وتعيينهم/ن

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 مجلس النواب مجلس الوزراء مجلس الخدمةالمدنية
 منظمات المجتمعالمدني

مختصة بالنوع
االجتماعي تعمل
بالتنسيق مع الهيئة
الوطنية ونقاط
االرتكاز الجندري
على ضمان ادماج
النوع االجتماعي في
السياسات والبرامج
والخطط
-3
 العمل على:ء -تأمين التدريب
القطاعي العملي لنقاط
االرتكاز الجندري
على ادماج النوع
االجتماعي في
الموازنة وفي سياسات
وبرامج مؤسساتهم/ن
بّ -
حث المسؤولين
على تضمين مفهوم
النوع االجتماعي في
المباريات التي يجريها
مجلس الخدمة المدنية
ج -تنظيم ندوات او
ورش عمل لتوعية
الموظفين في
المناصب
العليا(رؤوساء الدوائر
والمصالح) في
الوزارات واالدارات
العامة على مفاهيم
النوع االجتماعي
ومقارباته وعلى دور
نقاط االرتكاز
الجندري
د -متابعة عمل
وانجازات نقاط
االرتكاز الجندري
وتعميم التجارب
الناجحة لتبادل
الخبرات
ه -انشاء موقع
الكتروني خاص بنقاط
االرتكاز الجندري
لتسهيل التواصل في
ما بينهم/ن وبينهم/
والهيئة الوطنية لتبادل
المعلومات والخبرات
 اجراء تحليل جندريلبعض السياسات
والبرامج ونشرها على

-3
 زيادة مقدرة نقاطاالرتكاز الجندري
على القيام بالمهام
الموكلة اليهم/ن
 زيادة عدد الموظفينالواعين لمفهوم النوع
االجتماعي واهمية
ادماجه ودور نقاط
االرتكاز الجندري في
عملية االدماج هذه

-3
 ثقافة ادارية متقبلةلمفهوم النوع
االجتماعي والمساواة
بين الجنسين
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-3
 عدد دورات التدريبالقطاعي
 عدد المستفيدين/اتمن هذه الدورات
 عدد برامج التدريبوالتأهيل التي تجريها
االدارات والمؤسسات
الرسمية والمعهد
المالي والتي ت ّم
تضمينها مفهوم النوع
االجتماعي
 عدد الندوات و/اوورشات العمل التي
تقام لتوعية الموظفين
على مفهوم النوع
االجتماعي
 عدد المشاركين/اتفي الندوات ووورش
العمل و/او برامج
التدريب
 قرار مجلس الخدمةالمدنية تضمين مفهوم
النوع االجتماعي في
المباريات التي يجريها

-3
 مجلس الخدمةالمدنية
 المعهد المالي الوزارات الجهات الداعمة الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
 مراكز االبحاثوالدراسات النسائية

الموقع الخاص بنقاط
االرتكاز الجندري
والمواقع االلكترونية
للوزارات
االطراف المسؤولة
عن التنفيذ
-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

المخاطر الموجودة او
المحتملة
-1
عدم تجاوب المعنيين-2
 غياب االرادةالسياسية
 عدم توفر المواردالمالية
-3
عدم تجاوب المعنيين -عدم توفر الموارد

االطار الزمني

المتابعة

الموارد

-1
 االشهر الثالثاالولى من عمر الخطة

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-2
 انشطة مستمرة حتىاحقاق المطالب

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 موارد بشرية تتحلىبالخبرة في التفاوض
واالقناع
-2
 -موارد مادية وبشرية

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية
 منظمات المجتمعالمدني
-3
-3
-3
-3
 موارد مادية وبشرية خالل االشهر الست  -الهيئة الوطنية الهيئة الوطنيةاالولى من عمر الخطة لشؤون المراة اللبنانية وتقنية
لشؤون المرأة اللبنانية
 التدريب نشاط منظمات المجتمعمطلوب عند كل تعيين
المدني
او تغيير في نقاط
 مراكز االبحاثاالرتكاز الجندري
والدراسات النسائية
 الجهات الداعمةالهدف العمالني الثاني ّ :
حث القطاع الخاص على ادماج النوع االجتماعي في سياساته وبرامجه وانشطته
االطراف المعنية
المؤشرات
األثر المتوقع
النتائج
االنشطة /التدخالت
-1
-1
-1
-1
-1
منظمات المجتمع
 عدد مؤسسات زيادة عدد مؤسسات  -وعي شريحة من العمل على عقدالمدني
القطاع الخاص التي
لقاءات مع المسؤولين القطاع الخاص الواعية الشعب الناشطة
 الهيئة الوطنيةاقتصاديا الهمية ادماج ء -تعمل على دمج
لمفهوم النوع
في مؤسسات القطاع
لشؤون المرأة اللبنانية
مفهوم النوع
النوع االجتماعي في
الخاص الكبرى بهدف االجتماعي والعاملة
ّ
 مؤسسات القطاعاالجتماعي في
مختلف المجاالت
على ادماجه
حثهم على:
الخاص
برامجها وانشطتها
االقتصادية وعلى
ء -ادماج مفهوم النوع  -رفع مستوى وعي
 الجهات الداعمةب -عدد المؤسسات
مختلف الصعد
موظفي القطاع
االجتماعي في برامج
التي تستجيب لعقد عقد
الخاص حول مفهوم
وانشطة مؤسساتهم
ندوات للموظفين حول
النوع االجتماعي
ب -عقد ندوات
مفهوم النوع
للموظفين حول مفهوم واهميته في مختلف
االجتماعي واهمية
مجاالت العمل
النوع االجتماعي
ادماجه في سياسات
واهمية ادماجه في
وبرامج وانشطة
سياسات وبرامج
القطاع الخاص
وانشطة القطاع
 عدد منظماتالخاص
المجتمع المدني التي
تعمل على ّ
حث القطاع
الخاص على القيام
بهذه االعمال
واالنشطة
-2
-2
-2
-2
-2
 منظمات المجتمع عدد منظمات مجتمع واع الهمية عدد من الدراسات التعاون مع مراكزالمدني
المجتمع المدني التي
ادماج النوع
واالبحاث التي تظهر
االبحاث والدراسات
تعمل على حث مراكز  -الهيئة الوطنية
االجتماعي
والكليات في الجامعات اهمية ادماج النوع
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االجتماعي في اعمال
على
القطاع الخاص
ء -اجراء تحليل
 عدد من الدراساتجندري لسياسات
التي ترفع الوعي الى
بعض مؤسسات
القطاع الخاص وابراز اهمية ادماج النوع
اثر هذه السياسات على االجتماعي في
السياسات االعالمية
المراة العاملة داخل
واالعالنية لمؤسسات
المؤسسة وانتاجيتها
القطاع الخاص
و/أو اثر هذه السياسة
على المرأة التي تتأثر  -زيادة عدد الباحثين
الشباب والشابات
بشكل مباشر او غير
الواعين/ات الهمية
مباشر بسياسة
ادماج النوع
المؤسسة
االجتماعي في
ب -اجراء تحليل
مجاالت عملهم/ن
جندري للسياسات
االعالمية واالعالنية
التي تعتمدها بعض
المؤسسات واثرها في
تغيير او تكريس
الصور النمطية للمرأة
في المجتمع
جّ -
حث المسؤولين في
الكليات على تشجيع
طالبهم/ن في اقسام
الدراسات العليا على
اجراء دراسات تحليل
جندري لسياسات
القطاع الخاص في
مختلف المجاالت
المخاطر الموجودة او
االطراف المسؤولة
المحتملة
عن التنفيذ
-1
-1
الهيئة الوطنية لشؤون  -عدم التجاوب بسببعدم الوعي الهمية
المرأة اللبنانية
ادماج النوع
 منظمات المجتمعاالجتماعي في عمل
المدني
مؤسسات القطاع
الخاص
-2
-2
 عدم تجاوب المعنيينمنظمات المجتمع
 ضعف المواردالمدني
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

االبحاث والدراسات
والكليات في الجامعات
وتتعاون معها على
القيام بهذه االنشطة
 عدد الدراساتواالبحاث التي تقدم
تحليال جندريا
لسياسات بعض
مؤسسات القطاع
الخاص
 عدد رسائلالماجستير او
اطروحات الدكتوراه
التي تعالج موضوع
النوع االجتماعي في
سياسات القطاع
الخاص

لشؤون المرأة اللبنانية
 الكليات المختلفة فيالجامعات
 مؤسسات القطاعالخاص المعنية
بالدراسات
 الجهات الداعمة مراكز االبحاثوالدراسات

المتابعة

الموارد

-1
 -انشطة مستمرة

-1
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

-1
 موارد مادية وبشريةوتقنية

-2
 -انشطة مستمرة

-2
 الهيئة الوطنيةلشؤون المرأة اللبنانية

 -2موارد مادية
وبشرية وتقنية

االطار الزمني
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