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ملحق :جهود امنظّات غر الحكوم ّية

مرفق رقم  :1نص اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة سيداو

مرفق رقم  :2التعليقات الختامية للجنة امعنية بالقضاء عى التمييز ضد امرأة عى التقرير الدوري الثالث للبنان ي 2008-1-22

رسخت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية دروها الريادي ي متابعة قضايا امرأة ي لبنان بعد أن كلّفت الهيئة الوطنية
سنة بعد سنة ّ
لشؤون امرأة اللبنانية إعداد تقرير لبنان الرسمي الدوري (الجامع للتقريرين الرابع والخامس) حول إتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز
ضد امرأة (سيداو) بكتاب من وزارة الخارجية وامغربن (رقم  8/1744تاريخ )2011/11/9
أولت الهيئة إهتاماً كبرا ً ي تحضر التقرير مستعينة لذلك بخراء جامعين وكوادر عليا ي اإدارات العامة ومسؤولن وباحثن من منظات
امجتمع امدي حرصوا من خال لجنة أُنشئت لدراسة التق ّدم امحرز بشأن اإتفاقية ،عى تجميع امعلومات ،التأكد منها ،تفنيدها لتحضر
لتقرير.
لذلك وبكل فخر،
نودعكم هذا التقرير الذي يظهر بالتفاصيل ما حققته الدولة اللبنانية عى صعيد القوانن واإجراءات وامجاات ام ُشار إليها بامواد الخاصة
باإتفاقية كا يرز التقرير التحديات والثغرات امتبقية للوصول إى امساواة الكاملة بن امرأة والرجل ي لبنان.

س الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية
أمن ّ
امحامي فادي كرم

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

7

تقدم
تنص عى أن «تتع ّهد الدول اأطراف بأن تق ّدم إى اأمن العام
عماً بامادة  18من اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة التي ّ
عا اتّخذته من تدابر تريعية وقضائية وإدارية وغرها من أجل إنفاذ أحكام هذه ااتفاقية
لأمم امتحدة ،للنظر من ِقبل اللجنة ،تقريرا ً ّ
وعن التق ّدم امحرز ي هذا الصدد»...
وبعد أن ق ّدم لبنان تقريره الثالث ي أيار  ،2006ونظرت فيه اللّجنة امعنيّة بالقضاء عى التمييز ضد امرأة ي دورتها اأربعن ( 14كانون
الثاي /يناير –  1شباط /فراير ،)2008
وي ضوء الفقرة  51من التعليقات الختامية للّجنة عى التقرير ،والتي دعت فيها الدولة الطرف «إى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين
الدوريَن الرابع والخامس قبل  16أيار /مايو ،2014
يق ّدم لبنان هذا التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس ،والذي به تستجيب الدولة اللبنانية لأجندة الدولية اموضوعة للتقارير الدورية.
يعرض هذا التقرير مواد ااتفاقية ماد ًة مادة وصواً إى امادة  ،16إما تجدر اإشارة إى أن حرص اللجنة الدولية عى أن يتناول التقرير اأوضاع
الخاصة بفئات معيّنة من النساء ،كالنساء ذوات اإعاقة والعامات امهاجرات وغره ّن ،استدعى أن يُفرد التقرير عنواناً خاصاً لهذه الفئات
يأي مبارة بعد امادة  ،16ويعرض فيه لأوضاع الخاصة بسبع فئات من النساء هي :امس ّنة ،ذات اإعاقة ،ضحية األغام ،السجينة ،العاملة
امهاجرة ي الخدمة امنزلية ،الاجئة ،والنازحة.
من ناحية أخرى ،وحيث أن الجهود التي بُذلت خال اأعوام السابقة ا تقترعى جهود الجهات الرسمية ،عى أهميتها ،إما
تتع ّداها إى تلك التي ميّزت بها ،وي أكر من مجال ،منظات غر حكومية ،فقد حرص هذا التقرير عى تأكيد أهمية الدور الذي
تضطلع به هذه امنظّات ي الدفع باتجاه إزالة العقبات أمام تحقيق امساواة ،وذلك من خال تسليط الضوء عى أبرز نشاطاتها
وإنجازاتها بحسب مجاات ااتفاقية .لكن ،وما أن الفرة التي يغطّيها هذا التقرير هي فرة غر قصرة ،ويقابلها رورة االتزام
بحجم التقاريرالدورية ضمن حدود معيّنة ،لذا تواصلت اللجنة امرفة عى إعداد التقرير مع اثنتن وعرين منظّمة من امنظّات
غر الحكومية امعنيّة بشؤون امرأة ،لرفدها ما قامت به من نشاطات خال فرة التقرير .وهكذا فإ َن ما م تتّسع له مساحة التقرير،
وهوغر قليلُ ،وضع كملحق له.
أع ّدت هذا التقرير ،بتكليف رسمي من وزارة الخارجية وامغربن ،الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،وهي هيئة رسمية منشأة لدى رئاسة
وتتوى مهاماً استشارية ،تنسيقية وتنفيذية.
مجلس الوزراء موجب القانون ّ 1998/720
أرفت عى إعداد التقرير لجنة ض ّمت أعضاء لجنة سيداو ي الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية وممثلن عن السلطتن التريعية
امختصن ي امجاات امختلفةُ .عرض التقرير إبداء الرأي عى كل
والتنفيذية ،وساهمت ي كتابته ومراجعته مجموعة من الخبرات والخراء
ّ
من رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات كافة ،وت ّم اعتاده نهائياً بتاريخ .2014/3/20
تتو ّجه الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية بالشكر إى جميع الذين ساهموا ي إعداد هذا التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع
وتخص بالشكر:
والخامس،
ّ
اللجنة امرفة:
د.ليى عازوري جمهوري (رئيسة).
أعضاء لجنة سيداو ي الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية :أ.فادي كرم ،د.ع ّزه رارة بيضون ،د.فاديا كيوان ،أ.غادة حمدان حديب ،أ.جانة
أبو الروس مف ّرج ،د.سوي بواديان ،أ.مرنا عازار نجار ،د.هند صوي ،أ.عفيفة السيّد (أعضاء).
ممثلون عن السلطتن التريعية والتنفيذية :النائبة السيدة جيلرت زوين ممثَلة باأستاذة فاطمة فخرالدين ،السيدة نزيهة اأمن (رئاسة
مجلس الوزراء) ،السيدة ابتسام جوي (إدارة اإحصاء امركزي) ،الدبلوماسية السيدة مرنا الخوي ثم الدبلوماسية السيدة عبر طه (وزارة
8
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الخارجية وامغربن) ،الرائد دياا امهتار والسيدتان نورما نصر وميشلن زغيب (وزارة الداخلية والبلديات) ،السيدة عبر عبد الصمد (وزارة
الشؤون ااجتاعية) (أعضاء).
الخبرات والخراء:
د.ليى عازوري جمهوري ،د.فاديا كيوان ،أ.غادة حمدان حديب ،د.ع ّزه رارة بيضون ،د.ياسمن طارق دبوس ،القاي سامر يونس ،د.هاا
عيتاي ،أ.فادي كرم ،أ.مرنا عازار نجار ،د .فوزي عبد الحسن أيوب ،د.هند صوي ،أ.هيام قاعي ،د.منى شاي خلف ،د.عبدو يونس ،أ.عبر
عبد الصمد.
امراجعة اللغوية:
جورج أي صالح.

ي 2014/3/20
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امادة اأوى
تعريف التمييز ضد امرأة

10

.1

تع ّرف امادة اأوى من ااتفاقية مصطلح «التمييز ضد امرأة» بأنه يعني «أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يت ّم عى أساس الجنس ويكون
من آثاره أو أغراضه النيل من ااعراف للمرأة ،عى أساس تساوي الرجل وامرأة ،بحقوق اإنسان والحريات اأساسية ي اميادين السياسية
بغض
أي ميدان آخر ،أو إبطال ااعراف للمرأة بهذه الحقوق أو متّعها بها ومارستها لها ّ
وااقتصادية وااجتاعية والثقافية وامدنية أو ي ّ
النظر عن حالتها الزوجية».

.2

رع اللبناي ،إاّ أن ما تتض ّمنه مقدمة الدستور لجهة
ي هذا اإطار ،إن تعريفاً معيّناً مصطلح «التمييز ضد امرأة» م يُع َط راح ًة من ِقبل ام ّ
ُجسد الدولة هذه امبادئ ي جميع الحقول وامجاات دون
التزام لبنان مواثيق اأمم امتحدة وباإعان العامي لحقوق اإنسان ،وبأن «ت ّ
استثناء» (الفقرة  -ب – من مقدمة الدستور) ،يفيد التزام لبنان الريح ليس فقط مفهوم عدم التمييز امتض َمن ي امواثيق امشار إليها ،إما
أيضاً بتجسيد ما يشتمل عليه هذا امفهوم ي جميع الحقول وامجاات بدون استثناء.

.3

وقد أصبح من الثوابت ،لدى الحكومات اللبنانية امتعاقبة منذ عام  ،2005أن يتض ّمن بيانها الوزاري فقرة أو أكر ،تلتزم موجبها الحكومة
بتنفيذ التعهدات الواردة ي ااتفاقيات الدولية التي وقّعها لبنان ،اسيّا اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة ،وما تتطلّبه من
تريعات وتدابر لتحقيق امساواة بن الرجل وامرأة وللتص ّدي لكل أشكال العنف ضد امرأة.
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امادة الثانية
مبدأ عدم التمييز وضمان حقيقه
.4

ي ضوء ما جاء ي امادة  2من اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة لجهة موافقة الدول اأطراف عى أن تنتهج ،بكل الوسائل
امناسبة ومن دون إبطاء ،سياسة القضاء عى التمييز ضد امرأة؛
وي ضوء ما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيا ي الفقرات ( 10لجهة تضمن الدستور أو
التريعات امناسبة اأخرى أحكاماً تكفل تحقيق امساواة بن الجنسن مشّ ياً مع امادة  - 2أ – من ااتفاقية) و ( 15لجهة التوعية بأحكام
ااتفاقية ونرها عى أوسع نطاق) و ( 17لجهة إعداد خطة عمل وطنية خاصة بحقوق اإنسان واعتادها وتنفيذها) وغرها؛
وي ضوء التوصية العامة رقم  28لعام  2010بشأن االتزامات اأساسية للدول اأطراف موجب امادة  2من ااتفاقية؛
بحق امرأة ،بل هو يؤكّد أن
وي ضوء عدم تحفظ لبنان عى امادة  2من ااتفاقية ،عى اعتبار أن الدستور اللبناي ا يتض ّمن أي نص مييزي ّ
«كل اللبنانيّن سواء لدى القانون ،وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق امدنية والسياسية ،ويتح ّملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق
بينهم» (امادة  7من الدستور)،
يعرض هذا التقرير ما يي:

أواً:
ي الوضع التشريعي ومبدأ عدم التمييز
.5

ي إطار اإصاح التريعي الذي تدعو إليه امادة ( )2من ااتفاقية ،وفضاً عن التق ّدم امحرز ي توسيع دائرة ااتفاقيات الدولية امرمة ي
لبنان ،فقد شهدت الفرة من العام  2006إى العام  2013تق ّدماً ي عملية تنزيه القوانن من اأحكام التمييزية ،بحيث ت ّم تعديل بعضها ،بينا
اأقل من بعض الجهات ،كا هي الحال بالنسبة إى
ا يزال تعديل البعض اآخر يواجه صعوبات ومعوقات ،ا بل رفضاً ريحاً أحياناً ،عى ّ
قانون الجنسية ومسألة اعتاد قانون مدي لأحوال الشخصية.

التقدم امحرز ي توسيع دائرة ااتفاقيات الدولية امرمة ي لبنان:
.I
ّ
.6

مع التأكيد عى أن أحكام ااتفاقيات الدولية امرمة ي لبنان تتق ّدم أمام القضاء عى القوانن الداخلية ،فقد وقّع لبنان ي السنوات اأخرة
عى عد ٍد من ااتفاقيات ،منها:
> ي العام  ،2007وقّع لبنان عى اتفاقية حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة.
> وي العام  ،2008أُجيز للحكومة اانضام إى الروتوكول ااختياري اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من روب امعاملة أو العقوبة
القاسية أو الاإنسانية أو امهينة (القانون رقم  12تاريخ  ،2008/9/5ج.ر.رقم  38تاريخ  .)2008/9/18كا أُجيز لها إبرام اميثاق العري
لحقوق اإنسان اموقّع ي تونس بتاريخ  ،2004/5/23مع احتفاظ لبنان بحق تطبيق قوانينه الداخلية أو أحكام امواثيق الدولية لحقوق
اإنسان التي صادق عليها والتي منح حقوقاً أفضل وما ا يتعارض مع القوانن وامواثيق امذكورة (القانون رقم  1تاريخ .)2008/9/5
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التقدم امحرز ي تنزيه القوانن من اأحكام التمييزية:
.II
ّ
فضاً عن استحداث قانون يعاقب جرمة ااتّجار باأشخاص ،فقد ت ّم إلغاء وتعديل عدد من اأحكام القانونية والتنظيمية التمييزية ،والعمل
مستم ّر متابعة إقرار مشاريع قوانن وأنظمة أخرى.
.7

استحداث قانون يعاقب جرمة ااتّجار باأشخاص :إنفاذا ً اتفاقية اأمم امتحدة مكافحة الجرمة امنظمة عر الوطنية ،والتي انض ّم إليها
لبنان عام ( 2005موجب القانون رقم  680تاريخ  ،)2005/8/24أق ّر امجلس النياي ،ي شهر آب من العام  ،2011قانون معاقبة جرمة ااتّجار
باأشخاص(قانون رقم  164تاريخ  ،)2011/8/24وكان قد ُم ّهد له بدراسة وطنية حول ااتّجار باأشخاص ،أع ّدتها وزارة العدل مساعدة مكتب
اأمم امتحدة امعني بامخدرات والجرمة وبالتعاون مع اليونيسف .وهدفت بشكل أساي إى معرفة وتقييم الواقع اميداي ي مجال ااتّجار
باأشخاص ،ذلك أن القانون اللبناي م يكن يتض ّمن تحديدا ً لهذه الجرمة ولضحيّتها ،لذلك أضيفت مواده إى أحكام قانون العقوبات ،وأنه قبل
استحداث قانون معاقبة جرمة ااتّجار باأشخاص ،كانت الجرائم امشابهة لهذه الجرمة تُقاى تحت بنو ٍد مختلفة من أحكام قانون العقوبات.

.8

إلغاء وتعديل أحكام قانونية وتنظيمية مييزية ،هي بشكل أساي:
811

رع اللبناي ،موجب
إلغاء امادة  562من قانون العقوبات :بعد اثنتي عرة سنة عى استبدال العذر ّ
امحل بالعذر امخفّف ،أُلغى ام ّ
القانون رقم  2011/162الصادر بتاريخ  ،2011/8/17امادة  562من قانون العقوبات التي كانت تش ّجع عى قتل النساء ،من حيث
أنها كانت تُتيح تخفيف العقوبة فيا يُعرف بـ «جرائم الرف».

812

تعديل الفقرة ( )3من امادة  59من قانون العمل ،بحيث أصبح اأُ َجراء الفلسطينيون الاجئون امس ّجلون وفقاً لأصول ي سجات
النص الجديد اأجر
وزارة الداخلية والبلديات ،يستفيدون من تعويض الرف من الخدمة من دون اشراط امعاملة بامثل .كا أعفى ّ
الفلسطيني الاجئ من رسم إجازة العمل (امادة اأوى من القانون رقم  129تاريخ .)2010/8/24

813

تعديل الفقرة الثالثة من امادة  9من قانون الضان ااجتاعي ،بحيث أصبح اأ َجراء الفلسطينيون الاجئون يستفيدون من تعويض
نهاية الخدمة بالروط التي يستفيد فيها اأُ َجراء اللبنانيون من دون اشراط امعاملة بامثل .لك َن ااستفادة تقتر عى تعويض نهاية
الخدمة من دون تقدمات صندوق ضان امرض واأمومة والتقدمات العائلية (القانون رقم  128تاريخ .)2010 /8/24

814

ي إطار «الحملة الوطنية لتنزيه القوانن ذات اأثر ااقتصادي من اأحكام التمييزية ض ّد امرأة (وين بعدنا) ،وهي حملة أطلقتها ي
الثامن من شهر آذار  ،2010الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،ت ّم لغاية تاريخه إقرار التعديات اآتية:
>
>
>
>
>

815
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تعديل امادة ( )9من امرسوم ااشراعي رقم ( 1959/146رسم انتقال عى جميع الحقوق واأموال امنقولة وغر امنقولة)
واعتاد امساواة بن الوارث امتز ّوج والوارثة امتز ّوجة لجهة ااستفادة من التنزيل اإضاي عند احتساب رسوم اانتقال
امتو ّجبة عى الوريث (موجب القانون رقم  179تاريخ .)2011/8/29
تعديل امادة ( )31من امرسوم ااشراعي رقم ( 1959/144قانون ريبة الدخل) واعتاد امساواة بن الرجل وامرأة من خال
استفادة امرأة امتزوجة العاملة من التنزيل الرائبي عن زوجها وعن أوادها أسو ًة بالرجل (موجب القانون رقم  180تاريخ
.)2011/8/29
إلغاء امقطع  8من امادة  94من قانون الدفاع الوطني (امرسوم ااشراعي رقم  )83/102وإقرار استفادة زوج أو زوجة
امتط ّوعة وامتط ّوع ي القوى العسكرية واأمنية ،ي حال الزواج ثانية (بعد وفاة الزوج اأول) ،من امعاش التقاعدي (موجب
القانون رقم  239تاريخ .)2012/10/22
تعديل امادة  15من النظام العام لأُ َجراء الصادر بتاريخ  ،1994/11/3بحيث أصبحت مدة إجازة اأمومة لأجرة العاملة ي
القطاع العام ماثلة لتلك التي تُعطى للموظفة الخاضعة لنظام اموظفن ،أي  60يوماً بداً من أربعن(موجب امرسوم رقم
 9825تاريخ .)2013/2/1
تعديل بعض أحكام امرسوم رقم  3950تاريخ  1960/4/27امتعلّق بنظام التعويضات العائلية وامساعدات للموظفن ،بحيث
أصبحت اموظفة تستفيد من التعويض العائي عن أوادها ي حال كان زوجها ا يعمل أو كان غر مستفيد من تعويض عائي
عن أواده (موجب امرسوم رقم  10110تاريخ .)2013/3/22

وي خطوة نوعية ي دااتها ،اعتمدت الطائفة السنيّة ي العام  2011س ّناً للحضانة ا مُ يّز بن الصبي والبنت (اثنتي عرة سنة للصبي
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والبنت عى السواء :امادة  15من القرار رقم  46الصادر عن امجلس الرعي اإسامي اأعى بتاريخ  2011/10/1بناء عى القانون
رقم  177تاريخ .)2011/8/29

 .IIIمشاريع واقراحات قوانن قيد الدرس أو امتابعة:
.9

إن َمن يتابع مسار العملية التريعية ي لبنان ياحظ ،بخاص ٍة عندما يتعلّق اأمر بإلغاء أو تعديل أحكام مييزية ضد امرأة أو اعتاد تدابر
معيّنة لتحقيق امساواة ،ما يي:
أقل بكثر من عدد امشاريع واقراحات القوانن التي تق ّدم للسلطة التريعية.
> إن عدد مشاريع واقراحات القوانن التي يت ّم إقرارها هو ّ
> إن امسائل أو الحقوق التي تتناولها عموماً اأحكام القانونية التي يحظى تعديلها موافقة السلطة التريعية هي ي معظمها مسائل
وحقوق تقع خارج نطاق «امجال الخاص».
> إن الوقت الطويل الذي تستغرقه دراسة بعض مشاريع القوانن يُعيق اإراع ي تحقيق التق ّدم امرجو ،وقد يعني أن قضايا امرأة ليست
رعن.
من اأولويات ،عى اأقل بالنسبة إى بعض ام ّ

.10

باإشارة إى البند اأخر من امادة ( )2من ااتفاقية ،وفضاً عن إلغاء امادة  562من قانون العقوبات ،فإن اللجنة الفرعية امنبثقة عن لجنة
اإدارة والعدل النيابية ،والتي كانت مكلّفة منذ العام  2003درس وإعادة صياغة اقراح قانون يرمي إى تعديل قانون العقوبات ،قد أنجزت
مهمتها ،وجاءت اقراحاتها بشأن امواد التمييزية ضد امرأة عى النحو اآي:
 1011بالنسبة إى امادتن  503و 504اللتن تتغاضيان عن ارتكاب ااغتصاب ي إطار الزواج ،فقد أبقت اللجنة عى عدم معاقبة من يُكره
زوجه بالعنف والتهديد عى الجاع.
 1012ي جرائم الزنا (امواد  487و 488و ،)489أبقت اللجنة عى الصفة الجرمية للفعل ،لكنها أزالت التمييز الذي كان قاماً بن الرجل
وامرأة واعتمدت مبدأ امساواة بينها ،سواء لجهة تحقق روط الجرمة أو لجهة العقاب امفروض عى مرتكب فعل الزنا ،كذلك
بالنسبة إى طرق اإثبات ،وتقديم الشكوى.
تنص عى أنه ي حال ُعقد زواج صحيح بن مرتكب إحدى الجرائم امتعلّقة بااعتداء عى العرض
 1013بالنسبة إى امادة  522التي ّ
امنصوص عليها ي امواد من  503إى ( 521ااغتصاب ضمناً) وامعتدى عليها ،فإن اماحقة تتوقف ،وإذا كان صدر حكم بالقضية
يعلّق تنفيذ العقوبة ،فقد أق ّرت اللجنة إلغاءها.
 1014كا أق ّرت اللجنة إلغاء امادة  534من قانون العقوبات ،وهي امادة التي تُج ّرم وتُعاقب كل مجامعة تت ّم خافاً للطبيعة.
 1015إما يبقى أن اقراح القانون الرامي إى تعديل قانون العقوبات ا يزال ي مراحله اأوى ،ولن يُصبح نهائياً إاّ بعد أن تُق ّره الهيئة العامة
مجلس النواب ويُصدره رئيس الجمهورية.

.11

مروع قانون حاية النساء من العنف اأسي:
تجسدت
التزاماً ما تعهدت به الحكومات اللبنانية امتعاقبة منذ العام  ،2005وتكريساً للجهود التي بذلتها هيئات امجتمع امدي ،والتي ّ
مروع قانون يتعلّق بحاية النساء من العنف اأري ،أع ّده «التحالف الوطني من أجل تريع حاية النساء من العنف اأري» ،تب ّنته
الحكومة اللبنانية عام  ،2010وأحالته إى مجلس النواب موجب امرسوم رقم  4116تاريخ  28أيار  ،2010حيث ا يزال قيد امتابعة ،وهو
يثر الكثر من النقاشات ،وقد يكون امروع الوحيد غر امتعلّق باأحوال الشخصية الذي يُستطلع بشأنه رأي امرجعيات الدينية .كا تجدر
اإشارة إى أن اللجان النيابية امعنيّة ع ّدلت اسم مروع القانون بحيث أصبح قانون «حاية امرأة وسائر أفراد اأرة من العنف اأري»،
بداً من قانون «حاية النساء من العنف اأري».
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اقراح قانون يرمي إى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق اإنسان امتض ِمنة لجنة الوقاية من التعذيب:
 1211تجدراإشارة بداي ًة إى أنه ،بتاريخ  ،2011/3/17ت ّم ،ضمن آلية ااستعراض الدوري الشامل ي مجلس حقوق اإنسان ،اعتاد تقرير
التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

13

لبنان النهاي حول حالة حقوق اإنسان فيه ،وكان لبنان قد أعلن قبوله التوصيات امتعلّقة بالعنف ضد امرأة ،والتوصية الخاصة بإلغاء
اأحكام القانونية امتعلّقة ما يُدعى «جرمة الرف» ،وقد أُلغيت هذه اأحكام فعاً موجب القانون رقم  162تاريخ .2011/8/17
 1212بتاريخ  ،2013/4/3وافقت لجنة اإدارة والعدل النيابية عى اقراح قانون يرمي إى إنشاء هيئة مستقلة تس ّمى «الهيئة الوطنية
لحقوق اإنسان» ،تتمتّع بالشخصية امعنوية وبااستقال اإداري واماي ،وتتض ّمن لجنة دامة تُدعى «لجنة الوقاية من التعذيب».
ويع ّرف اقراح القانون مهام الهيئة بأنها تعمل عى حاية حقوق اإنسان وتعزيزها ي لبنان وفق امعاير الواردة ي الدستور اللبناي،
واإعان العامي لحقوق اإنسان ،وااتفاقيات وامعاهدات الدولية امتعلقة بحقوق اإنسان ،والقوانن اللبنانية امتّفقة مع هذه
امعاير .كا يح ّدد اقراح القانون مهاماً خاصة للهيئة ،منها:
> رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق اإنسان والقانون الدوي اإنساي ووضع ونر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها.
امختصة ،كا يعود لها إبداء الرأي من تلقاء نفسها ي جميع التريعات
> إبداء الرأي ي كل ما تُستشار به الهيئة من امراجع
ّ
وامراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات امتَبعة بهذا الخصوص.
> تلقّي الشكاوى واإخباريات امتعلّقة بانتهاكات حقوق اإنسان ،وامساهمة ي معالجتها عن طريق امفاوضة والوساطة ،أوعن
طريق امقاضاة.
 1213يتض ّمن اقراح القانون  32مادة ،ومن امتوقع أن يشكّل إقراره من ِقبل الهيئة العامة مجلس النواب تقدماً بارزا ً ي مجال حاية حقوق
اإنسان وتعزيزها ي لبنان ،ما ي ذلك حقوق امرأة.
 1214وتجدر اإشارة ي هذا السياق إى أن امديرية العامة لقوى اأمن الداخي أع ّدت خطة إسراتيجية  ،2013 - 2010ذات رؤية« :أن
نكون عى قدر آمال امواطنن وأن نحظى بكامل ثقتهم» .وأبرز أولوياتها حاية حقوق اإنسان والحريات وتعزيز الكفاءة والتطوير
امهني داخل قوى اأمن الداخي.
ولتحقيق هذه الخطة ،قامت امديرية العامة باتّخاذ إجراءات ع ّدة ،منها:
> تطويع إناث ي قوى اأمن الداخي.
> إنشاء «قسم حقوق اإنسان» ي امفتشية العامة لقوى اأمن الداخي (موجب امرسوم رقم  755تاريخ )2008/01/3؛
> إدخال مادة حقوق اإنسان ي مناهج التعليم والتدريب لدى قوى اأمن الداخي ،وتنظيم دورات تثقيفية لضباط قوى اأمن
الداخي كافة تتض ّمن مادة حقوق اإنسان ،الرطة امجتمعية ،ومد ّونة قواعد سلوك عنار قوى اأمن الداخي.

 .IVبوادر استعراض وتنقيح منهج َين للقوانن واأنظمة التمييزية:
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ي معرض تعليقها عى التقرير الدوري الثالث ( ،)2006احظت اللجنة الدولية امعنيّة بالقضاء عى التمييز ضد امرأة عدم إحراز تق ّدم
بالنسبة إى بعض الشواغل التي كانت قد أعربت عنها ،ومنها «إجراء استعراض وتنقيح منهجيَن لجميع التريعات السارية بحيث متثل ماماً
لاتفاقية» (الفقرة  10من التعليقات) .لذا ،تجدر اإشارة ي هذا اإطار إى ما يي:
 1311بدأت لجنة امرأة والطفل النيابية منذ العام  ،2007وبراكة حقيقية مع مؤسسات امجتمع امدي ،العمل عى مراجعة القوانن
التمييزية ضد امرأة ،معتر ًة أن اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة تشكّل اإطار القانوي الذي تنطلق منه لس ّن
وتعديل القوانن الهادفة إى تحقيق امساواة بن الجنسن .عى هذا اأساس ،وي ضوء اقراحات مؤسسات امجتمع امدي والهيئة
الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،وبالتعاون مع نواب ولجان نيابية معيّنة ،ت ّم ،خال اأعوام  ،2012 -2007تقديم  26اقراح تعديل
قانون ميّز ضد امرأة ،أُق ّر منها لغاية إعداد هذا التقرير ستة اقرحات ،هي تلك التي سبقت اإشارة إليها ي الفقرة  8أعاه.
 1312ومن جهتها ،أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،ي شهر آذار  ،2010حملة وطنية لتنزيه القوانن ذات اأثر ااقتصادي من
اأحكام التمييزية ض ّد امرأة (وين بعدنا) .قامت الحملة عى مبدأ امشاركة مع مختلف مؤسسات امجتمع امدي من جمعيات نسائية
نصاً قانونياً ،مع اقراح
مفصاً مواطن التمييز ي ّ 16
وممثلن عن نقابة امحامن وهيئات اقتصادية وأكادمية ،وقد تض ّمنت عرضاً ّ
التعديات امطلوبة ،وقد ت ّم ،لغاية إعداد هذا التقرير ،إقرار خمسة منها ،هي تلك التي سبقت اإشارة إليها ي الفقرة  8/4أعاه.

14

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

 1313وإذ حثّت اللجنة الدولية لجنة حقوق اإنسان النيابية عى «القيام بإعداد خطة عمل وطنية خاصة بحقوق اإنسان واعتادها
وتنفيذها» (الفقرة  17من تعليقات اللجنة) ،يؤكّد هذا التقرير أن لجنة حقوق اإنسان النيابية ،وبدعم من مروع برنامج اأمم
امتحدة اإماي وامكتب اإقليمي للمفوض السامي لحقوق اإنسان ،انتهت فعاً من إعداد خطة وطنية لحقوق اإنسان ،ومن ضمنها
خطة عمل ت ّم إطاق مسو ّدتها ي اليوم العامي لحقوق اإنسان ي  10كانون اأول  ،2012وهي تتض ّمن ،فضاً عن نقاط تنفيذية
عامة ،نقاطاً تنفيذية خاصة مواضيع قطاعية ،عددها  21موضوعاً اعتُرت من اأولويات ي امرحلة الزمنية التي تغطّيها الخطة
( ،)2019-2013ومن بينها :حقوق امرأة ،وحقوق اأشخاص امعوقن ،وحقوق العال امهاجرين ،والحقوق ااجتاعية وااقتصادية
لاجئن غر الفلسطينيّن ،والحقوق ااجتاعية وااقتصادية لاجئن الفلسطينيّن.

ثانيً:
الفعالة عن طريق احاكم
ضمان احماية
ّ
.14

فضاً عن التقدم امستم ّر ي نسبة ومستويات مشاركة امرأة ي السلطة القضائية ( %40ي العام  ،2013مقابل  % 29ي العام  ،)2004فإن
أحكاماً قضائية نوعية تشهد عى حرص القضاء اللبناي عى حاية حقوق اإنسان بشكل عام ،وضان حقوق امرأة بشكل خاص.

.15

ظل امادة  562عقوبات (قبل إلغائها) ،كان القضاء حريصاً عى تضييق هامش جرائم
من الناذج اايجابية ي مسار القضاء اللبناي أنه حتى ي ّ
ستغل من الجاي لطلب ااستفادة من
الرف ،حيث استق ّر ااجتهاد عى اعتبار أن الدافع الشخي ا يشكّل الدافع الريف الذي مكن أن يُ ّ
العذر امخفّف .فمن أصل  66محاكمة متّهمن بقتل نساء ،ي نطاق العائلة/اأرة الواحدة ،أُجريت أمام امحاكم اللبنانية ،ي الفرة الزمنية
تبن أن القضاء م يسبغ دوافع امتّهمن بصفة «الرف» إاّ نادرا ً (أقل من  ،)%6ي حن وصف أكر من %23
الواقعة بن العامن ّ ،2007-1999
منها باأنانية امج ّردة من الرف.
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تبن أن مندرجاته وردت بصيغة امذكَر مع أن امعنيّة
ي مجال آخر ،وي معرض إبراز مستدعية ،ي إحدى الدعاوى ،بيان ّ
سجل عدي عائد لهاّ ،
أي «الشخص» ،أن تع َرف
به هي أُنثى ،فأصدر رئيس امحكمة قرارا ً نوعياً مضمونه وحيثياته ،اعتر فيه أنه ا ُمكن تحت حجة التعميم ككلّ ،
السيدة امعنيَة بأنها «مولو ٌد ي» ،وبأن جنسيتها هي «لبناي» وبأن «ا حكم عليه»؛ وقد خلُص القرار إى إباغ اإدارة امعنيّة بإجراء امقتى
امائم ي ضوئه وإعطاء صاحبة العاقة بيان سجل عدي جديد يأخذ ي ااعتبار ما جاء ي القرار(امحكمة اابتدائية ي جبل لبنان ،الغرفة
الخامسة ،قرار رقم  ،2007/34تاريخ  2007/2/8وقرار تاريخ  .)2007/4/7وكان بنتيجة هذا القرار أن أصدر وزير الداخلية والبلديات تعمياً
بتاريخ  2009/6/19طلب فيه تأنيث ما يرد ي من بيانات السجل العدي من معلومات عندما تتعلق بأنثى ،أي «الخروج من التعميم امتعلّق
بالشخص إى التخصيص بحسب جنسه (ذكرا ً أم أنثى)».
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إن قامة بالقرارات القضائية النوعية قد تطول ،إاّ أن مبادئ أساسية أرساها القضاء اللبناي ي العديد من امجاات ،يُذكر منها ما يي:
 1711ي موضوع التب ّني :أرى القضاء مبدأ يقوم عى أنه ،فضاً عن رورة توافر الروط اموضوعية الازمة لقبول طلب التب ّني ،فإنه ا
طلب
ب ّد من اأخذ بروحية النصوص التي ترعى هذه امسألة .عى هذا اأساس ،قُي ي قرار مبدي ي تعليله ،نوعي وجريء ،بقبول ٍ
تق ّدمت به زوجة لتب ّني ابنتها الناتجة عن عاقة غر رعية ،بعد أن تزوجت أصواً من رجل ليس اأب البيولوجي ابنتها (امحكمة
اابتدائية ي جبل لبنان ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  ،2007/34تاريخ  .)2007/2/8وي قرار آخر ،كانت فيه اأم امتب ّنية لبنانية واأب
أجنبياً ،قى أعى مرجع قضاي ي لبنان بإلزام دوائر التنفيذ بتنفيذ القرار القاي بالتب ّني ،دون أن تشكّل جنسية اأب اأجنبية حائاً
دون ذلك (الهيئة العامة محكمة التمييز ،رقم  17تاريخ .)1996/8/12
 1712ي موضوع الجنسية ،أرى القضاء اللبناي حق امرأة اأجنبية امقرنة بلبناي باكتساب الجنسية اللبنانية بعد مرور سنة عى تسجيل
زواجها ،دوما تفريق بن امرأة اأجنبية امح ّددة الهوية واأجنبية غر امح َددة الهوية (بهذا امعنى :محكمة الدرجة اأوى ي لبنان
الجنوي ،قرار رقم  2004/4تاريخ .)2004/1/13كا أكّد القضاء حق امرأة اأجنبية امقرنة بلبناي باكتساب الجنسية اللبنانية بعد
مرور سنة عى تسجيل زواجها ،دوما حاجة إى موافقة الزوج وثبوت امساكنة الزوجية (بهذا امعنى :محكمة الدرجة اأوى ي لبنان
الجنوي ،قرار صادر بتاريخ .)2007/3/6
 1713ي حقوق امرأة اإرثية ،نقضت محكمة التمييز قرارا ً محكمة الجنايات ،لعلّة أن هذه اأخرة م تج ِر ما يلزم من التحقيقات للتأكّد من مدى
صحة إخراج الزوجة من عداد الورثة ومدى ثبوت تنازل الشقيقة عن حقوقها لصالح شقيقها (محكمة التمييز ،الثالثة ،تاريخ .)2000/6/7
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 1714ي حاية حقوق امرأة ي حال إقدام الزوج عى تبديل مذهبه ،ك ّرست الهيئة العامة محكمة التمييز مبدأ عاماً مفاده أن تبديل الزوج
مس حقوق الزوجة التي تكتسبها موجب القانون امرعي اإجراء بتاريخ عقد الزواج (بهذا امعنى :الهيئة
لطائفته ليس من شأنه أن ّ
العامة محكمة التمييز 1997/12/5 ،و .)1998/7/28
 1715أما ي حاية حقوق العامات امهاجرات ،فإن امحاكم اللبنانية ا ميّز ي تطبيق النصوص القانونية ،سواء الجزائية منها أو امدنية،
بن أن تكون صاحبة الحق ،أو الضحية ،من الجنسية اللبنانية أو من جنسية أجنبية ،بحيث أن الجنسية اأجنبية للضحية ا تشكّل
إطاقاً سبباً لتخفيف العقوبة عن الجاي (جنايات جبل لبنان تاريخ  .)2000/6/23وي تو ّج ٍه قضاي رادع للعنف الذي مارسه بعض
أصحاب العمل عى العامات امنزليات امهاجرات ،صدر بتاريخ  2013/10/31حكم عن القاضية امنفردة الجزائية ي كروان بإدانة
صاحبة عمل لبنانية بجرم امادة  555من قانون العقوبات عى خلفية الرب امرح للمساعدة امنزلية لديها ،وبحبسها ثاثة أشهر
وتغرمها مئة ألف لرة لبنانية وإلزامها بدفع تعويض إى ام ّدعية الشخصية قدره عرة ماين لرة لبنانية .وي الحقوق امالية الناجمة
عن العمل ي الخدمة امنزلية ،ونظرا ً أن هذه الفئة من العامات ،اللبنانيات منه ّن وغر اللبنانيات ،ا يخضعن أحكام قانون العمل،
للبت
فإن اأحكام السارية امفعول عليه ّن هي أحكام القانون العادي ،أي قانون اموجبات والعقود ،عى أ ّن الجهة القضائية الصالحة ّ
وبغض النظر عن القانون الواجب
بالنزاعات هي مجالس العمل التحكيمية التي تنظر ي جميع نزاعات العمل الفردية بدون استثناءّ ،
التطبيق .وي دعوى أقامتها عاملة ي الخدمة امنزلية من الجنسية الهندية عى مخدومها اللبناي ،الذي كان قد رفها من الخدمة
بدون سابق إنذار ومن دون أن يدفع لها أجورها ،قى مجلس العمل التحكيمي امختص ،وقد أُبرم قراره مييزا ً (محكمة التمييز
اللبنانية ،الغرفة الثامنة ،قرار رقم  ،2010/50تاريخ  ،)2010/6/1بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعاملة كامل اأجور امستحقة لها،
مضافاً إليها بدل اإنذار وتعويض الرف من العمل سندا ً للادتن  654و 656من قانون اموجبات والعقود ،كا وبدل عطل ورر
التعسف باستعال حق فسخ عقد العمل؛ وعى هذا اأساس ،وصل مجموع امبالغ التي ُحكم بها للعاملة إى ما يزيد بقليل عن
عن ّ
أربعن ألف دوار أمري (مجلس عمل تحكيمي بروت ،الغرفة اأوى ،قرار رقم  ،2009/258تاريخ .)2009/4/22

ثالثً:
نشر امعرفة بااتفاقية وثقافة امساواة
.18

فضاً عن حرص الحكومات اللبنانية امتعاقبة منذ العام  2005عى تضمن بيانها الوزاري التزام لبنان تنفيذ التعهدات الواردة ي ااتفاقيات
الدولية التي وقّعها ،اسيّا اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة ،وما تتطلّبه من تريعات وتدابر لتحقيق امساواة بن الرجل
وامرأة ،فإن العمل مستم ّر عى نر وتعميق امعرفة بااتفاقية ومقتضيات تطبيقها ،وهكذا بالنسبة إى التوصيات العامة والتعليقات الختامية
للّجنة الدولية ،بحيث ا تقوم أي حملة ،وا يق ّدم أي مروع أو اقراح قانون يتعلّق بامرأة بدون أن تكون ااتفاقية واحدا ً من أسبابه اموجبة
الرئيسية .وي ما يي ،بعض الناذج:
نص ااتفاقية والتعليقات
 1811ي العام  ،2006عقدت لجنة امرأة والطفل النيابية اجتاعاً حول اتفاقية سيداو ،ت ّم عى إثره توزيع ّ
الختامية ،كا تقارير لبنان امق ّدمة إى لجنة سيداو الدولية،عى أعضاء اللجنة ،كا عى جميع أعضاء مجلس النواب.
 1812استم ّرت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،بالتعاون مع جهات محلية ودولية ،ي التعريف ،عى أوسع نطاق ممكن بااتفاقية
وبتعليقات اللجنة الدولية عى تقارير لبنان ،وذلك من خال محارات وأنشطة وورش عمل استهدفت فئات عديدة اسيّا ضابطات
وضباط ارتكاز النوع ااجتاعي ي اإدارات العامة ،وإعاميّن ،وقضاة متد ّرجن ،ومحامن حيث أُدرجت امحارات عى قامة
امحارات اإلزامية لتد ّرج امحامن .كا عمدت الهيئة الوطنية إى توسيع برنامج (WEPASSمروع مكن امرأة :العمل السلمي
نحو اأمن وااستقرار ،وهو امروع الذي نفّذته الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق اأمم امتحدة للسكان ي امناطق التي تع ّرضت
للعدوان اإرائيي إبان حرب موز  ،)2006ليشمل مناطق لبنانية عدة تتميّز بالفقر والتهميش ،أطلقت فيها الهيئة حملة واسعة
للتعريف باتفاقية «سيداو» ،امت ّدت عى عامي  2009و .2010
 1813وي ترين الثاي من العام  ،2008شارك لبنان من خال ورقة عمل ق ّدمتها رئيسة لجنة امرأة والطفل النيابية ي ورشة العمل اإقليمية
الثانية للرمانيّن حول تنفيذ اتفاقية «سيداو» ،والتي عقدتها اللجنة ااقتصادية وااجتاعية لغري آسيا ي اأمم امتحدة (ااسكوا).

.19
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ي ضوء ما يدعو إليه منهاج عمل بيجن لجهة العمل عى تحقيق اإمام بامبادئ القانونية ،وبهدف نر امعرفة بالحقوق وبثقافة امساواة،
يشارك لبنان ،من خال الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،ي مرو ٍع منظمة امرأة العربية بعنوان« :ألف/باء حقوق امرأة ي التريعات

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

العربية ،امرأة العربية تسأل ومنظمة امرأة العربية تجيب» .استحدث امروع قاعدة بيانات تتض ّمن اإجابة عى مجموعة واسعة ومرنة من
اأسئلة امتداولة ،والتي تتناول راهناً حقوق امرأة ي ثاثة مجاات هي :مجال اأحوال الشخصية ومجال الحقوق السياسية ومجال الحقوق
ااقتصادية وااجتاعية .وقد ت ّم إطاق قاعدة البيانات ي شهر شباط من العام  ،2013وهي تتض ّمن حالياً اإجابة عى  354سؤااً.

رابعً:
مبادرات وجهود اجتمع امدي
.20

مع التأكيد عى أهمية الدور الذي يلعبه امجتمع امدي ي امبادرة والنضال من أجل امساواة والقضاء عى التمييز ضد امرأة ،ميّزت السنوات
أسلوب ي امبادرة والتح ّرك يقوم عى تحديد ٍ
هدف بعينه والضغط
اأخرة بتصاعد وترة التعبئة ي أوساط الجمعيات النسائية ،وباعتاد
ٍ
من أجل تحقيقه .فإى جانب اأنشطة امتعلقة بالتوعية والتثقيف والتمكن وبناء القدرات وغرها ،شهدت السنوات اأخرة ،وما زالت ،قيام
العديد من الهيئات وامنظّات اأهلية بحمات مركّزة ،ما زال بعضها مستم ّرا ً ،مثل حملة «جنسيتي حق ي وأري» (منذ  ،)2001وحملة
«أنهم أوادي جنسيتي حق لهم» (منذ  ،)2005و «الحملة الداعمة للكوتا النسائية» (منذ  ،)2008وحملة «تريع حاية النساء من العنف
اأري» (منذ  ،)2010وغرها.

خامسً:
والتحديات
العقبات
ّ
.21

هي بشكل أساي:
>
>
>
>
>
>
>

استمرار التمييز ضد امرأة ي قوانن أساسية ،اسيّا قوانن اأحوال الشخصية ،وقانون الجنسية ،وقانون العقوبات.
استمرار تحفظ لبنان عى الفقرة  2من امادة  9امتعلّقة منح امرأة حقاً مساوياً لحق الرجل لجهة إعطاء الجنسية أوادها ،والفقرات
(ج)( ،د)( ،و) و(ز) من امادة  16امتعلّقة بقضايا اأحوال الشخصية.
استمرار العنف ضد امرأة والفتاة ،اسيّا العنف اأري ،والعقبات التي تواجه إقرار مروع قانون حاية النساء من العنف اأري.
عدم السعي الج ّدي إى تعزيز دور امرأة ي الحياة العامة ،اسيّا من خال اعتاد تدابر موقّتة تستهدف التعجيل ي تحقيق امساواة
الفعلية.
عدم ااستقرار السياي واأمني ،وما يرافقه من ظروف اقتصادية واجتاعية صعبة.
بطء التقدم ي العملية التريعية اآيلة إى إلغاء اأحكام التمييزية ضد امرأة.
عدم التوقيع عى الروتوكول ااختياري.
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امادة الثالثة
ي السياسات العامة
.22

ي ضوء ما جاء ي امادة الثالثة من اتفاقية سيداو لجهة أن ...تتّخذ الدول اأطراف ي جميع اميادين ،واسيّا اميادين السياسية وااجتاعية
وااقتصادية والثقافية ،كل التدابر امناسبة ،ما ي ذلك التريع ،لكفالة تطور امرأة وتقدمها الكاملن ،وذلك لتضمن لها مارسة حقوق
اإنسان والحريات اأساسية والتمتّع بها عى أساس امساواة مع الرجل(،)...
وي ضوء ما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006من أنه يساور اللجنة القلق من أن الجهود التي تقوم
بها الدولة الطرف ي سبيل إصاح القوانن التمييزية لجعلها منسجمة مع ااتفاقية ،تُبذل عى أساس كل حالة عى حدة ،لذا تعرب اللجنة
عن قلقها إزاء الفهم امجتزأ من قبل الدولة الطرف التزاماتها موجب ااتفاقية ،اسيّا إزاء تركيز الدولة الطرف عى امساواة الشكلية وعدم
إحراز تق ّدم ي تحقيق امساواة الفعلية ي قطاعات عدة ما ي ذلك عدم وجود أهداف ذات موعد مح ّدد لتحقيقها (،)...
وي ضوء ما تتض ّمنه هذه التعليقات من إشارة واضحة إى التدابر ااستثنائية والخاصة الواجب عى الدولة اتّخاذها ي كل اميادين لضان
مارسة امرأة لحقوق اإنسان والحريات اأساسية ولكفالة تطور امرأة وتقدمها الكاملن،
يستعرض هذا التقرير كل التدابر أو التو ّجهات أو اإشارات الصادرة عن السلطات اللبنانية عى كل امستويات منذ تقرير  2006وحتى 2013
ي مجال اانحياز لصالح امرأة تحقيقاً مبدأ مضاعفة الجهود إزاء امرأة لردم الفجوة اموجودة ي الفرص بينها وبن الرجل ي كل اميادين.

أواً:
ي البيانات الوزارية
.23

إن البيانات الوزارية للحكومات التي تشكّلت بعد العام  ،2006أشارت راح ًة إى قضايا امرأة وإى التزام الحكومة ي كل مرة دعم امرأة وتوفر فرص
تق ّدمها ،وقد لحظت الحكومات امتتالية ي بيانها الوزاري التزامها تطبيق ااتفاقيات الدولية التي أبرمتها واسيّا ااتفاقيات ذات الصلة بامرأة.
 2311ي بيان الحكومة (السبعون) التي تشكّلت بتاريخ  ،2008/7/11ورد ي الفقرة  61وتحت عنوان «شؤون امرأة»« :ستستمر الحكومة
ي العمل عى تعزيز دور امرأة ي الحياة العامة ومشاركتها ي امجاات امالية وااقتصادية وااجتاعية والسياسية .كا ستعمل عى
تنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان والواردة ي ااتفاقيات الدولية التي وقّعها أو التوصيات التي وافق عليها ،اسيّا اتفاقية القضاء
عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة والتي تتطلّب تريعات وتدابر لتحقيق امساواة بن الرجل وامرأة وللتص ّدي لكل أشكال العنف
ضد امرأة والفتاة .وتؤكّد الحكومة رورة تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون امرأة وإقدارها للقيام بدورها».
 2312أما الحكومة (الواحدة والسبعون) التي تشكّلت بتاريخ  ،2009/11/9فقد ورد ي الفقرة  22من بيانها الوزاري ما يي« :تلتزم الحكومة
تعزيز دور امرأة ي الحياة العامة ،ما ي ذلك عى صعيد التعيينات اإدارية ي امواقع القيادية ،وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان
ي ااتفاقيات الدولية التي انض ّم إليها والتوصيات التي وافق عليها ،اسيّا اتفاقية القضاء عى جميع أنواع التمييز ضد امرأة .كا
ستعمل عى اعتاد خطة عمل مكافحة ظاهرة العنف ضد امرأة ،ما ي ذلك اانتهاء من مناقشة مروع قانون حاية النساء من
العنف اأري ،وعى وضع سياسات وتريعات مكافحة ااتّجار بالنساء واأطفال بهدف ااستغال الجني والعمل القري .وتش ّدد
الحكومة عى دور الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ورورة إقدارها وتوسيع صاحياتها وتفعيل دورها لتتمكّن من اقراح
سياسات وطنية للقضاء عى التمييز ضد امرأة وتنفيذها».
 2313وجاء ي البيان الوزاري للحكومة (الثانية والسبعون) التي تشكّلت بتاريخ  2011/6/13ما يي« :إن حكومتنا تلتزم العمل عى تعزيز
دور امرأة ي الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية امعنيّة ،انطاقا من مضامن ااتفاقيات الدولية اسيّا منها اتفاقية القضاء
عى كل أنواع التمييز ضد امرأة من خال التريعات امناسبة .وستعمل حكومتنا عى تعزيز مشاركة امرأة ي الحياة السياسية وعى
تعزيز حضورها ي اإدارات وامؤسسات الرسمية اسيّا ي امواقع القيادية».
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 2314أما البيان الوزاري لحكومة امصلحة الوطنية (الثالثة والسبعون) التي تشكّلت بامرسوم رقم  11217تاريخ  ،2014/2/15فلم يرد فيه
أي ذكر لقضايا امرأة.

ثانيً:
ي السياسات ام ّتبعة ي بعض الوزارات
وهي :وزارات الربية والتعليم العاي ،الشؤون ااجتاعية ،الداخلية والبلديات ،امالية ،الخارجية وامغربن ،والبيئة.
.24

ي وزارة الربية والتعليم العايُ ،س ّجل ما يي:
 2411عمد امركز الربوي للبحوث واإماء ،وهو الجهة امسؤولة عن إعداد الكتب امدرسية وإعداد امعلّمن ،إى مواصلة تطوير مضمون
الكتب امدرسية لتنزيهها من الصور النمطيّة للجنسن .وقد انطلق هذا التو ّجه منذ إعادة النظر ي امناهج والكتب امدرسية ي لبنان
ي أواسط التسعينيات من القرن اماي .ويتابع امركز بدقّة مضمون الكتب امدرسية التي يوي باعتادها ي امدارس اللبنانية كافة
حساسة للنوع ااجتاعي ومتّفقة مع مبدأ امساواة التامة بن الجنسن ي اأدوار
بهدف تطوير صورة امرأة ونر ثقافة تربوية ّ
ااجتاعية .وي هذا اإطار ،قامت اللجنة اأهلية متابعة قضايا امرأة بعد بيجن ،بالتنسيق مع امركز الربوي للبحوث واإماء ،بدراسة
حول الصور النمطيّة للجنسن ي الكتب امدرسية ورفعت توصيات لتنزيه الكتب من هذه الصور ،وكذلك توصيات حول طرائق
التدريس ومنهجية التعاطي مع التامذة من الجنسن.
مكن التأكيد بأن هناك وعياً كاماً عى امستوى امهني  -أي بن القيادات اإدارية والهيئات التعليمية ي وزارة الربية والتعليم العاي-
مسألة إزالة التمييز ضد امرأة وكذلك الصور النمطيّة للجنسن.
تختص منظور
 2412كا تجدر اإشارة إى مبادرة وزير الربية والتعليم العاي ي صيف  2013امتمثّلة بإصدار قرار أنشئت موجبه لجنة ّ
النوع ااجتاعي بهدف إدماج هذا امنظور ي السياسة العامة للوزارة (القرار رقم /810م .)2013/فهذا القرار هو مؤر عى تغيرٍ
بدأ يحصل ي اموقف إزاء إشكالية النوع ااجتاعي عى مستوى القيادات السياسية .وقد جاء هذا القرار بعد التشاور بن القيادات
اإدارية ونقطة اارتكاز الجندري ي الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية.
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ي وزارة الشؤون ااجتاعية ،وهي الوزارة التي ترعى تقليدياً عمل امنظّات اأهلية عى اختافها وتساهم أحياناً ي مويل أنشطتها وتتعاون
مع بعضها لتنفيذ أنشطة ميدانية ،فإن العمل قد تكثّف ي اتجاه دعم برامج الجمعيات اأهلية النسائية ،وبخاصة تلك امتّصلة بالتوعية
والتثقيف والتمكن والتدريب .ويساهم وجود «دائرة شؤون امرأة» ي الوزارة ي التو ّجه امبار نحو التعاون مع الهيئات النسائية من جهة،
واعتاد برامج وأنشطة خاصة بالتوعية والتمكن للمرأة ي مختلف امناطق اللبنانية من جهة أخرى .كا تجدر اإشارة إى أن وزارة الشؤون
ااجتاعية وضعت إسراتيجية حول مفهوم النوع ااجتاعي ،وقد ت ّم تدريب كوادر من الوزارة عى امستوين امركزي والامركزي إدماج
هذه اإسراتيجية ي خططها وبرامجها ،وذلك باإضافة إى إعداد دليل وطني حول امصطلحات وامفاهيم امو ّحدة امتعلّقة بالنوع ااجتاعي
ي لبنان.

.26

وساهمت وزارة امالية من جهتها ،بن  2008و ،2010ي مرير بعض التعديات عى نصوص تنظيمية كان فيها إجحاف بحق امرأة .نذكر منها
امرسوم الخاص بالتنزيل الريبي وامرسوم امتعلّق مساواة امرأة والرجل ي اإعفاءات الخاصة برسوم اانتقال ي اإرث.
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أما ي وزارة الداخلية والبلديات ،فيُذكر ما يي:
 2711شهدت وزارة الداخلية نقلة نوعية ي مجال تطويع أفراد ي قوى اأمن الداخي حيث ت ّم تطويع  993أنثى بصفة رقيب ودري ،وهي
امرة اأوى ي تاريخ قوى اأمن الداخي التي يجري فيها تطويع إناث بهذا العدد.
 2712كذلك بادرت وزارة الداخلية والبلديات إى إدخال الكوتا ي مروع قانون اانتخابات الذي رفعته إى مجلس الوزراء ي العام ،2012
موسعة وعى نسبة  %30من النوع اآخر ي لوائح امرشحن عى أن يكون
وقد ّ
نص امروع عى اعتاد النظام النسبي ي دوائر ّ
نصت
الرتيب مرقّطاً (أي معنى التسلسل رجل/امرأة أو امرأة/رجل ي اللوائح) .لك ّن مداوات مجلس الوزراء ع ّدلت امروع بحيث ّ
التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة
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امادة  52منه عى ما يي« :يتو ّجب عى كل ائحة أن تض ّم بن أعضائها مرشحاً واحدا ً عى اأقل من كل من الجنسن» ،وأحيل مروع
القانون النهاي إى امجلس النياي بامرسوم رقم  8913تاريخ .2013/9/19
لك ّن ااتفاق عى مروع قانون لانتخابات ّ
تعر ي امجلس النياي ،فشكّل هذا اأخر لجنة مصغّرة إعداد اقراح قانون مكن أن يتوافق
عليه مختلف الفرقاء السياسيّن ،وفتحت اللجنة باب التشاور مع كل اأطراف السياسية ومع سائر امعنيّن .فو ّجهت الهيئة الوطنية لشؤون
امرأة اللبنانية كتاباً إى اللجنة امذكورة ذكّرتها فيه بالتزامات لبنان تجاه ااتفاقيات الدولية التي أبرمها وبخاصة اتفاقية سيداو وجددت
امطالبة بتخصيص كوتا لضان مشاركة امرأة ي الرمان .وما زال مروع قانون اانتخاب قيد امناقشة ي اللجان النيابية حتى تاريخه،
وما زال الضغط قاماً من جانب الهيئات النسائية اأهلية وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية إدخال الكوتا ي القانون امرتقب.
.28

أما ي وزارة الخارجية وامغربن ،وبعد أن كانت امرأة الدبلوماسية التي تتز ّوج من أجنبي ي السلك الدبلوماي تُنقل إى السلك اإداري
حكاً بعد الزواج ،ت ّم تعديل القانون بحيث تستم ّر الدبلوماسية ي عملها ي السلك الدبلوماي من دون أي تعديل ي وضعها الوظيفي .يُذكر
ي هذا السياق وانطاقاً من مبدأ مّ شمل العائلة ،أن الوزارة تسعى بقدر اإمكان إى تعين اأزواج الدبلوماسيّن ي بلدان متجاورة تطبيقاً
لهذا امبدأ .ومنذ فرة غر بعيدة ،أصبح بإمكان زوج الدبلوماسية الحصول عى جواز سفر دبلوماي .أما زوجة الدبلوماي التي تحمل جواز
سفر دبلوماسياً ،فيمكنها القيام بعمل مأجور ي بعض الحاات بعد حصولها عى إذن مسبق من الوزارة .وقد ُوضع هذا اإجراء أنها تتمتّع
بالحصانة الدبلوماسية اممنوحة لها ي القوانن الدولية .أما بالنسبة إى روط انتساب امرأة إى السلك الدبلوماي ،فالرط الوحيد عى امرأة
امرشّ حة لانتساب إى هذا السلك هو أن تكون عزباء عند تقديم امتحان اانتساب .يجدر التنويه بأن وزارة الخارجية وامغربن رشّ حت سيّدة
منصب عضو اللجنة الفرعيّة للوقاية من التعذيب ،وت ّم انتخابها عام  ،2008وأعيد ترشيحها مجددا ً عام  2012للمنصب ذاته وقد فازت م ّر ًة
ثانية بهذا امنصب .كا رشّ حت هذه الوزارة سيّدة لعضوية لجنة اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة ،وقد فازت باانتخابات
التي جرت خال شهر حزيران .2012

.29

أما وزارة البيئة ،وحرصاً منها عى موضوع القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة ما لهذا اموضوع من قيم ٍة مضافة عى تعزيز التنمية
خصصت مسألة الفروقات بن أوضاع الرجال والنساء فصاً من التقرير الوطني مؤمر اأمم امتحدة للتنمية امستدامة
امستدامة ي لبنان ،فقد ّ
(مؤمر ريو ،)20 +بعنوان «النساء» تحت الرقم  502من التقرير.
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مكن ااستنتاج بأن غياب التدابر الخاصة وااستثنائية لصالح امرأة عى امستوى ااسراتيجي العام ا يعني أن مختلف مؤسسات الدولة
واإدارات العامة فيها ما زالت بعيدة عن وعي قضايا امرأة .فعى العكس ،مكن التأكيد أن هناك وعياً أعمق واهتاماً أوسع بقضايا امرأة
بالنظر إى التزايد املفت الذي حصل ي العقد اأخر ي حجم الضغط الذي مارسه منظات امجتمع امدي ي لبنان ،ومنها الجمعيات
النسائية ،وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون امرأة ي لبنان عى الساحة العامة .وتجدر اإشارة إى أن وسائل اإعام امرئية وامسموعة وامكتوبة
باتت أكر اهتاماً مواكبة أعال الضغط هذه عى اختافها .واستفادت الهيئات النسائية من الدعم امعنوي وأحياناً امادي للمنظات الدولية
العاملة ي لبنان ودعم ممثي الدول الغربية ي السلك الدبلوماي امعتمدين ي لبنان .وقد ذهب بعض هؤاء الدبلوماسيّن إى تنظيم
محارات وندوات حول قضايا امرأة وحشدوا العديد من ص ّناع القرار ي تلك الفعاليات .وبادر البعض إى دعوة مجموعة من النساء لانخراط
ي الحياة السياسية عر الرشّ ح لانتخابات التي كانت متوقّعة ي ربيع  ،2013ونظّموا لهن لقاءات خارجية للتعرف عى الحياة السياسية ي
الغرب ،وبخاصة ي ااتحاد اأوروي وي الوايات امتحدة اأمركية.
إن مجمل هذه امبادرات قد خلق مناخاً عاماً صديقاً للمرأة ومح ّفزا ً عى انخراطها بشكل ج ّدي ي الحياة العامة عى مستوى صناعة القرار
وكذلك عى التعامل اايجاي مع قضاياها .وا شك ي أن تغيرات كهذه باتت ممكنة بالنظر إى الكتلة الضاغطة التي أصبحت تشكّلها الهيئات
وامتجسد باتّخاذها مبادرات وبتعزيز راكتها مع امنظّات
اأهلية الداعمة للكوتا وللموقف النوعي الجديد للهيئة الوطنية لشؤون امرأة
ّ
اأهلية النسائية ي تنفيذ اأنشطة وكذلك ي مبادرات الدعوة وامنارة.

ثالثً:
ي التشريعات ونشاطات اجلس النيابي
.31

20

حصلت ي العام  2012نقلة نوعية ي تعاطي امجلس النياي مع مواضيع حقوق اإنسان ،فقد أطلق امجلس النياي اإسراتيجية الوطنية لحقوق
اإنسان ،والجدير بالذكر أنه ت ّم التعامل مع حقوق امرأة عى أنها جزء ا يتجزأ من حقوق اإنسان .ي ضوء هذه اإسراتيجية ،من امتوقع أن يت ّم
تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق اإنسان وأن يُعهد إليها وضع خطة عمل إجرائية ستشمل بدون شك التمييز الحاصل ي النصوص ضد امرأة تحديدا ً.

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

رابعً:
الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية
.32

ي الحقبة اأخرة ،اتّخذت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية مبادرات عدة من شأنها أن تؤث ّر ايجابياً ي موضوع حقوق امرأة ي لبنان.
 3211فقد اعتمدت الهيئة الوطنية إسراتيجية وطنية عرية ،وذلك من خال مسار تشاري مع الهيئات اأهلية والهيئات امهنية والوزارات
ذات الصلة .وقد صادق مجلس الوزراء بتاريخ  2012/6/12عى تلك اإسراتيجية وطلب إى الوزارات امعنيّة العمل عى إعطاء ما
ورد فيها من اقراحات وتوصيات مجراها وفقاً للقوانن واأنظمة امرعية اإجراء.
وعملت الهيئة ي ضوء اإسراتيجية عى إعداد خطة عمل وطنية تشاركت فيها جهات عدة أهلية ورسمية ،وهذه الخطة تشمل
مواضيع التوعية والتثقيف والتمكن وامأسسة ومكافحة العنف وامشاركة السياسية وتنزيه القوانن ،ما ساهم ويساهم ي التخفيف
من التمييز ضد امرأة.
 3212من جهة أخرى ،أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة برنامجاً خاصاً لتدريب نقاط ارتكاز جندري ي مختلف الوزارات وامؤسسات
العامة .وأسست من خالهن شبكة خاصة للتوعية عى قضايا النوع ااجتاعي وإدماج مقاربة النوع ااجتاعي ي سياسات سائر
الوزارات وامؤسسات العامة .كا أنها – أي الهيئة الوطنية – انتقلت منذ  2013إى العمل عى امستوى امحي ي امناطق اللبنانية
كافة لتنشيط حركة الوعي بشأن مشاركة امرأة ي مختلف اميادين ،وذلك من خال مراكز التدريب الستة التي أنشأتها وج ّهزتها ي
تلك امناطق ،حيث تعمل بالتعاون مع البلديات وااتحادات البلدية والجمعيات اأهلية امحلية.

خامسً:
مؤسسات اجتمع امدي
.33

مكن التمييز ي هذا القطاع بن الجمعيات اأهلية من جهة والنقابات عى اختافها من جهة أخرى.
اأكف» .وقد توزّعت مبادراتها عى ثاثة مجاات للتدخل:
 3311بالنسبة إى الجمعيات اأهلية ،كان افتاً حملها موضوع التدابر ااستثنائية «عى ّ
> ات ّخاذ امبادرة لوضع مشاريع قوانن أو مشاريع تعديل عى قوانن نافذة ،ونذكر من بينها امبادرة إى وضع مروع قانون
حاية امرأة من العنف اأري .ونذكر أيضاً التحالف امدي الداعم للكوتا النسائية ي اانتخابات ،وكذلك التحالف الذي حمل
مروع قانون منح امرأة اللبنانية الجنسية لزوجها وأطفالها.
> تنظيم حمات التوعية والتثقيف والتمكن ي أوساط شعبية مختلفة ي مجاات حقوق امرأة مع الركيز عى خطاب «التدابر
الخاصة واموقّتة».
> تنظيم حمات امنارة واإعام من أجل حشد التأييد لسياسة التدابر الخاصة واموقّتة ي مختلف امجاات.
 3312أما الفئة الثانية من مؤسسات امجتمع امدي ،وهي نقابات امهن الحرة والنقابات العالية ،فبقيت بعيدة نسبياً عن امقاربة امبنيّة
عى أساس النوع ااجتاعي ي خطابها كا ي أجندتها:
> فانتخاب امرأة نقيبة للمحامن ي بروت م يرافق وأي موقف انحياز ايجاي حيال قضايا امرأة ،بل أن فوزها قد استُعمل ضد
منطق «التدابر ااستثنائية واموقّتة» ،ليعطي برهاناً عى أن امجتمع امهني غر منحاز ضد امرأة أصاً وأن امرأة الكفوءة مكن
أن تصل إى مركز قيادي بدون تدابر استثنائية وموقّتة...علاً أنه درجت العادة بأن تدخل امرأة واحدة إى مجلس النقابة
بامنافسة العادية وبدون اعتاد مبدأ الكوتا .وتجدر اإشارة إى أن نسبة النساء ي نقابة امحامن ي بروت بلغت ،ي العام
 ،%33 ،2007بعد أن كانت  %25ي العام  .2002كا يجدر التنويه بأن سيدة انتُخبت نقيبة للصيادلة ي دورات متاحقة ،وذلك
من دون اعتاد سياسة التدابر ااستثنائية .أما ي نقابة امهندسن ،فقد تأسس تقليد بأن يكون هناك سيدة ي مجلس نقابة
أي
امهندسن ،لك ّن نسبة اهتام النساء امهندسات باانخراط ي عمل نقاي ناشط هي نسبة ضعيفة ،وليس ي نقابة امهندسن ّ
اتجاه إى اعتاد كوتا لتمثيل امرأة امهندسة ي مجلس النقابة .ي هذا امجال ،تفيد بيانات إدارة اإحصاء امركزي لعام 2009
بأن نسبة النساء ي نقابة امهندسن ي بروت هي ( %21مقابل  %10ي العام  ،)2002و %27ي نقابة امهندسن ي طرابلس.
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> أما ي النقابات العالية ونقابات امستخدمن واأجراء ،فقلّا كان هناك ذكر لقضايا امرأة ي اأجندات ،وكان هناك تقليدياً
غياب شبه كامل للمرأة عن مواقع صناعة القرار النقاي .ولكن حصلت ي الفرة اأخرة بعض ااخراقات لهذا التقليد ،مثّل
آخرها بأن انتُخبت ،ي العام  ،2013سيدة رئيس ًة لنقابة مستخدمي امصارف ي الشال .أما ي القطاع التعليمي ،فقد انتُخبت
سيدة رئيسة لرابطة امعلمن ي امدارس الرسمية (التعليم اابتداي) بن عامي  1998و ،2011لكن ليس هناك ذكر لقضايا
خاصة بامرأة امعلمة أو اأستاذة ي أجندات الهيئات اممثلة للمعلمن ي القطاعن الرسمي والخاص ،مع أنه يوجد عموماً
امرأة واحدة أو اثنتان عى اأكر ي القيادة النقابية لتلك الهيئات .وتجدر اإشارة إى أن امرأة موجودة بقوة ي قطاع التعليم
وتصل نسبتها ي مرحلتي التعليم اابتداي وامتوسط إى حواي  %70من مجموع الهيئة التعليمية وتشكّل حواي نصف أساتذة
التعليم الثانوي .أما ي رابطة اأساتذة امتفرغن ي الجامعة اللبنانية ،وهي الهيئة النقابية الوحيدة ي القطاع الجامعي وهي
محصورة بأساتذة الجامعة اللبنانية ،فليس هناك حضور للمرأة ا ي القيادة النقابية وا ي اأجندة النقابية ،مع أن نسبة
السيدات ي الهيئات التعليمية الجامعية هي .%37
 3313إن هذا الغياب ،أو الحضور الضعيف للمرأة ي واجهة العمل النقاي امطلبي يعود بصورة أساسية إى ضعف امؤسسات النقابية من
جهة ،واى إحجام امرأة عن اانخراط ي عمل ناشط خارج إطار مارستها وظيفتها .وامرأة غر محتشدة حول قضاياها بصورة واسعة
ي حن أنها تشارك بكثافة ي التح ّركات امطلبية للنقابات .وي التح ّركات التي نُفّذت ي العامن اأخرين ،كان حضور امرأة كثيفاً بل
مساوياً لحضور الرجل.

سادسً:
اأحزاب والقوى السياسية
.34

تعتر اأحزاب والقوى السياسية جزءا ً ا يتجزأ من امجتمع امدي باستثناء الحاات التي يكون فيها الحزب أو الفريق السياي جزءا ً من الدولة.
وتلعب اأحزاب دورا ً مميزا ً ي رسم التوجهات الرئيسية للمجتمع امدي ي مواجهته أو ي عاقته مع الدولة .كذلك تشكّل القوى السياسية
تعر من خالها القضايا إى اأجندات الحكومية وإى سياسات الدولة ومشاريع القوانن ي امجالس التريعية .ومن الطبيعي
واأحزاب جسورا ً ُ
أن تكون اأحزاب والقوى السياسية عى ماس مزدوج :من جهة عى ماس مع الدولة بكل مؤسساتها ،ومن جهة أخرى عى ماس مع امجتمع
بكل مؤسساته وتوجهاته .عى هذا اأساس ،يبدو من البديهي التساؤل أين هي اأحزاب والقوى السياسية من اتّجاهات الرأي السائدة ي
امجتمع امدي اللبناي؟ وماذا ا تلعب اأحزاب والقوى السياسية دور الجر والوسيط بن امجتمع امدي والدولة؟
 3411ي الواقع ،ما زالت قضايا امرأة غائبة عن اأجندات الحزبية مع أن العديد من اأحزاب لديه قطاع أو لجنة نسائية أو تنظيم نساي.
لكن ميادين اهتام هذا القطاع أو تلك اللجنة هي ي الغالب الشؤون ااجتاعية ،وهي مستقلة عن مؤسسات الحزب اأخرى .ففي
هذه الحاات ،عندما تنخرط امرأة ي حزب سياي ،يجري تأطرها ي قطاع مستقل ،وبذلك تت ّم إعادة إنتاج الصور امن ّمطة للمرأة.
لك ّن السنوات اأخرة بدأت تس ّجل رفضاً واسعاً من ِقبل الشابات امنخرطات ي أحزاب سياسية لدخول قطاع نساي منفصل عن سائر
مؤسسات الحزب .ومن املفت أيضاً ي السنوات اأخرة ،وتحت تأثر التوجهات الدولية الضاغطة باتّجاه تعزيز دور امرأة ي الحياة
السياسية ،أن بعض اأحزاب تتّجه نحو ااهتام بتنشئة كوادر نسائية ي صفوفها ،فتنظّم دورات تدريبية وحلقات تثقيف للنساء،
لك ّن هذا اأمر م يؤ ِد حتى اآن إى اعتاد سياسة مييز ايجاي لتشجيع امرأة عى تسلّم مهام قيادية.
 3412خاصة القول إنه ليس هناك ي اأحزاب اللبنانية سياسة مييز ايجاي لصالح امرأة وا اعتاد أجندة سياسية تشمل تب ّني سياسة
التدابر ااستثنائية واموقّتة .ورما كان ذلك عائدا ً ،إى ح ّد ما ،إى طبيعة النظام الطائفي الذي يُن ّمي الهواجس الطائفية بداً من
تهدئتها والذي يُبعد امواطنن ،كل امواطنن ،نسا ًء ورجااً ،عن طرح قضاياهم العميقة ويحشدهم ي أطر طائفية جاهزة داماً مواجهة
اآخر .ي أجواء كهذه ،تكون قضية حضور امرأة ومشاركتها مسألة ثانوية للغاية ،وا تكرث ي الغالب امرأة امحتشدة سياسياً لأجندة
النسوية.
 3413فاموقف عموماً بقي حتى اآن أقرب إى الحياد -أي رفع التمييز -منه إى الحياد اايجاي إزاء امرأة ،وهو بالتاي ما زال بعيدا ً عن
موقع التمييز اايجاي وتعميم صور امساواة التامة ي الفرص واأدوار ،وها خياران يقعان عى امستوى السياي لصناعة القرار ،أي
عى امستوى الحكومي بصورة رئيسية ،ويستدعيان اتّخاذ تدابر خاصة واستثنائية تتع ّدى حسن النوايا امعلن ي البيانات الوزارية
لسائر الحكومات امتعاقبة منذ سنوات.
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سابعً:
والتحديات
العقبات
ّ
.35

يتبن ما تق ّدم أن مسألة التدابر ااستثنائية واموقّتة غر موجودة علناً ي قاموس السياسيّن ي لبنان وا هي معتمدة ي أغلبية القطاعات
ّ
ويتبن أيضاً أن هناك فجوة كبرة بن توجهات امجتمع السياي وهواجس وانتظارات الهيئات النسائية من جهة ،وبن هذه اأخرة
امدنيةّ .
وسائر الهيئات اأهلية امنخرطة ي نشاطات الدعوة وامنارة لحقوق امرأة ولإصاح الدمقراطي ولحقوق اإنسان عموماً من جهة أخرى،
ما يدفع امجتمع السياي إى تجاهل اعتاد سياسة تدابر خاصة واستثنائية لضان حقوق امرأة.

.36

يظهر أيضاً أن امرأة منكفئة ي أحيان كثرة وليس فقط مبعدة أو مه َمشة .امعوقات هي أوا ثقافية موضوعية وذاتية .فاانكفاء لدى اأكرية
من النساء مصدره القصور معرفة حقوقه ّن القانونية وامدنية .وامعوقات هي أيضاً بنيوية هيكلية ،حيث أن طبيعة النظام الطائفي ته ّمش
موضوع امساواة بن اأفراد أصاً لصالح امساواة بن الطوائف .وامفارقة الكرى أن النظام الطائفي امبني أصا عى الكوتا الطائفية هو الذي
ما زال يستبعد اعتاد الكوتا النسائية!

.37

أمام هذا امشهد العام ،ا ب ّد من ااعراف بالقصور الحاصل عى امستوى ااسراتيجي الوطني ،ي مجال اتّخاذ تدابر خاصة واستثنائية لضان
مشاركة امرأة ،ي حن أن هناك خطوات تق ّدم جزئية متفرقة عى امستوى الحكومي .كا يجب اإقرار بالحاجة إى مواصلة الضغط من خال
التحالف بن الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية وامنظّات النسائية ،عى سائر مستويات صناعة القرار الرسمي إدخال الكوتا ي أي مروع
قانون لانتخابات النيابية التي تأجلت  17شهرا ً عن موعد استحقاقها الذي كان ي حزيران  2013ف ُح ِدد ي ترين الثاي  ،2014وذلك كخطوة
رمزية نفتح من خالها باب سياسة عامة صديقة للمرأة ومنحازة لقضاياها.
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امادة الرابعة
تدابر خاصة موقّ تة
.38

ي ضوء امادة  4من ااتفاقية وتعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيّا الفقرة  23منها حيث أوصت اللجنة
بأن تستخدم الدولة الطرف تدابر خاصة موقّتة «بوصفها جزءا ً من اإسراتيجية الازمة للتعجيل ي تحقيق امساواة الفعلية بن امرأة والرجل
( )...اسيّا ي ما يتعلّق بالتنفيذ امع ًجل للمواد  7و 8و 10و 11و 12و 14من ااتفاقية»،
وي ضوء التوصية العامة رقم  5والتوصية العامة رقم  25لعام  2004بشأن التدابر الخاصة اموقّتة،
يعرض هذا التقرير ما يي:

أواً:
ي مشاريع قوانن اانتخابات النيابية
.39

شهدت الفرة السابقة إعداد أكر من مروع قانون لانتخابات النيابية لحظ كوتا نسائية ،إاّ أن أياً من هذه امشاريع م يبلغ مرحلة اإقرار:
 3911ي العام  ،2006كان مروع الهيئة الوطنية الخاصة بقانون اانتخابات النيابية أول مروع انتخاي يجمع بن النظامن اأكري
تقل عن  ، %30وذلك وفق ما جاء ي امادة  64منه لجهة أنه «يرتّب عى كل ائحة ي
والنسبي ويلحظ الكوتا النسائية بنسبة ا ّ
تقل عن  30بامائة من النساء عى أن تد َور الكسور التي تعادل أو
الدوائر الخاضعة للنظام النسبي أن تض ّم بن أعضائها نسبة ا ّ
تتجاوز النصف .يطبَق هذا النص بصورة مؤقتة وخال ثاث دورات انتخابية فقط».
 3912ي العام  ،2011أع ّدت وزارة الداخلية والبلديات مروع قانون لانتخابات النيابية اقرح ،فضاً عن خفض س ّن الرشيح من  25سنة إى
 22سنة وس ّن ااقراع من  21سنة إى  18سنة ،اعتاد الكوتا النسائية معدل  30بامائة عى مستوى الرشيح عى اللوائح دون امقاعد
بحيث يقتي لقبول طلب تسجيل الائحة وترشيحها أن تتض ّمن عى اأقل 30بامائة من أحد الجنسن ،وذلك تشجيعاً مشاركة امرأة
ي امهام السياسية ومارسة حقوقها الدستورية انسجاماً مع ااتفاقيات الدولية التي انض ّم إليها لبنان ،وعى اأخص اتفاقية القضاء
عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة.
 3913وي العام  ،2012رفعت وزارة الداخلية والبلديات إى مجلس الوزراء مروع قانون جديد لانتخابات النيابية ،وقد تض ّمن ي امادة 53
تقل عن  30بامائة من الجنس اآخر عى أن تد َور الكسور التي تعادل
منه أنه «يتو ّجب عى كل ائحة أن تض ّم بن أعضائها نسبة ا ّ
معن ثم اسم مرشح من الجنس
أو تتجاوز النصف .وتُعتمد ائحة مرقّطة  ...بحيث يُدرج فيها بصورة متتابعة اسم مرشح من جنس ّ
نص ي امادة  52منه عى ما يي« :يتو ّجب عى كل ائحة أن تض ّم بن أعضائها مرشحاً واحدا ً
اآخر» .إاّ أن امروع النهاي للحكومة ّ
عى اأقل من كل من الجنسن» ،وأحيل مروع القانون إى امجلس النياي بامرسوم رقم  8913تاريخ .2013/9/19

.40

ي هذا اإطار ،تطالب الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية والحركات النسائية بكوتا نسائية بنسبة  %30بامائة ي امقاعد وي الرشيح.

ثانيً:
تقدم حرز ي ا ّتخاذ بعض التدابر اخاصة
ّ
.41
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إقامات مجاملة لزوج وأواد امرأة اللبنانية امتزوجة من غر لبناي :موجب امرسوم رقم  4186تاريخ  ،2010/5/31يُعطى زوج امرأة اللبنانية
غر اللبناي بعد انقضاء مدة سنة عى زواجه منها ،وكذلك أوادها من زوجها اأجنبي ،إقامات مجاملة مجانية مُ نح من امديرية العامة لأمن
العام مدة ثاث سنوات قابلة للتجديد.
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.42

تخصيص قسم من امبالغ اإمائية اموزّعة عى البلديات مشاريع تتعلّق بامرأة :بتاريخ  ،2012/8/3ع ّممت وزارة الداخلية والبلديات عى
البلديات ،وبناء لطلب من الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،وجوب تخصيص قسم من امبالغ اإمائية اموزّعة عليها مشاريع إمائية
تتعلّق بامرأة.

.43

تشكيل لجنة تختص بـ «منظور النوع ااجتاعي» :بناء عى التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم  2009/23تاريخ 2009/10/19
وامتعلّق بالطلب إى جميع اإدارات وامؤسسات العامة التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،وإثر الدورات التدريبية التي
نظّمتها الهيئة الوطنية حول مفهوم النوع ااجتاعي ورورة إدماجه ي السياسات العامة ،أصدر وزير الربية والتعليم العاي القرار رقم
تختص بــ «منظور النوع ااجتاعي» وتهدف إى إدماجه
/810م 2013/تاريخ  2013/7/13الذي قى بتشكيل لجنة ي امديرية العامة للربية ّ
ي السياسة العامة لوزارة الربية والتعليم العاي.

ثالثً:
تدابر مقرحة
.44

بتاريخ  ،2012/3/21شكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية لدراسة مشاريع القوانن الرامية إى تعديل قانون الجنسية ،فأوصت اللجنة بتاريخ
 ،2012/11/14بعدم منح امرأة اللبنانية الجنسية اللبنانية أوادها ولزوجها ،إاّ أنها اقرحت عى مجلس الوزراء اتّخاذ سلّة من التدابر/
التسهيات لزوج وأواد امرأة اللبنانية امتزوجة من أجنبي ،هي:
>
>
>
>

منح إقامة بدون بدل عوضاً عن سمة امجاملة لزوج وأواد امرأة اللبنانية.
الحق بالتعليم واانتساب إى امدارس وامعاهد والجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة كافة أسوة بامواطنن اللبنانيّن.
تنص القوانن واأنظمة
الحق ي العمل ي القطاعات الخاصة ،دون القطاع العام ،وباستثناء امهن الحرة امنظَمة بقانون أو القطاعات التي ّ
والقرارات امتعلّقة بها عى توافر رط الجنسية اللبنانية راحة.
الحق ي الطبابة وااستشفاء ي القطاع الصحي العام والخاص وااستفادة من تقدمات وزارة الصحة العامة والشؤون ااجتاعية والصندوق
الوطني للضان ااجتاعي أسو ًة بامواطنن اللبنانيّن.

فق ّرر مجلس الوزراء ي  2013/1/17تكليف اللجنة متابعة درس التعديات التي يقتي إدخالها عى بعض القوانن واأنظمة امرعية اإجراء
وكذلك دراسة ما يرتّب من اإجراءات الواردة ي تقريرها.

رابعً:
والتحديات
العقبات
ّ
.45

أهمها:
تقل عن  % 30ترشحاً وانتخاباً ي أي قانون جديد لانتخابات النيابية.
> اإرارعى إقرار الكوتا النسائية بنسبة ا ّ
> إفادة امرأة اللبنانية من حق إعطاء الجنسية لزوجها وأوادها.
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امادة اخامسة
النمطية والعنف ضد امرأة
اأدوار
ّ
.46

ي ضوء امادة  5من ااتفاقية وما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيّا ي الفقرة  24حيث أعربت
امتأصلة بشأن اأدوار وامسؤوليات امنوطة بامرأة
اللجنة عن قلقها إزاء استمرار امواقف القامة عى السلطة اأبوية والقوالب النمطيّة
ّ
والرجل ي اأرة وامجتمع ،والفقرتن  26و 27اللتن ركّزتا عى استمرار العنف ضد امرأة والفتاة ،ما ي ذلك العنف العائي ،واستمرار غياب
نهج شامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد امرأة ،ما دفع اللجنة إى حث الدولة عى إياء أولوية عالية لهذه امسألة ،وذلك عى اأخص
من خال وضع وتنفيذ تدابر شاملة وس ّن تريعات بشأن العنف ضد امرأة ،ما ي ذلك العنف العائي؛
وي ضوء التوصيات العامة رقم  3و 12و 19بشأن اأدوار النمطيّة والعنف ضد امرأة،
يعرض هذا التقرير ما يي:

اأدوارالنمطية
احوراأول:
ّ

أواً:
الوقائع

 .Iاأدوار النمط ّية :الثبات والتح ّول
.47

تتجاور الصور النمطيّة عن امرأة ي التعبرات الثقافية ااجتاعية ي لبنان مع تلك اأكر شبَهاً بأحوال امرأة امعارة.
 4711ثبات التنميطات :ا تزال بعض الفئات ااجتاعية تصف امرأة بسات تستدعي أدوارها اإنجابية ،وا تأخذ بعن ااعتبار اآثار التي أحدثتها
التغرات التي طرأت عى أدوارها ااجتاعية .وإذ ياحظ ،مثاً ،وجود اتجاه مع ّمم لدى كل الفئات امجتمعية ي لبنان إى تثمن التعليم
ّ
امي قُ ُدماً ي
للفتيات حتى أعى درجاته ،مع ميل اأهل إى تشجيع بناته ّن عى العمل ي مهنة خارج -منزلية ،هناك بعض التحفّظ حول ّ
ولعل أكر ما يي
هذين امجالن ،مصدره الخشية من كون ااستقال امادي سبياً للتح ّرر الشخي من سلطة الرجل (الزوج أو اأب أو اأخ)ّ .
بتأخّر الصورة النمطيّة عن اللحاق باأوضاع الفعلية للنساء ،هو قوانن اأحوال الشخصية وبعض القوانن امدنية ،كقانون الجنسية ،وبعض
امواد ي قانون العقوبات .فالتمييز الذي تنضح به هذه القوانن مر ّده ،راحة ،الصورة النمطيّة التقليدية للنساء ي امنظومة الجندرية اأبوية.
 4712تجاوز التنميطات :من جهة ثانية ،تشر بعض الدراسات اميدانية إى أن امجتمع اللبناي يتشارك مع امجتمعات امعارة ي ظاهرة
ٍ
سات متناسبة مع لعبهن
الجنسن ،ولدى الشابات من النساء خاصة .فالشابات اللبنانيات تب ّنن
تجاوز امن ّمطات الجندرية لدى
َ
التخي عن أدوارهن اأنثوية
ّ
أدوارا ً تتطلّب قدرات ومهارات واستعدادات نفسية تُنسب ،ي العادة ،إى الرجال؛ وذلك من دون
التقليدية .كا ِب َن غر قابات بامعتقدات التي تح ّد من أدوارهن ااجتاعية .وأكرهن يرفضن القوانن الناظمة لحياتهن سواء
بتغر أحوالهن .ومن امظاهر السلوكية
ي امجاات الخاصة أو العامة ،وهن يرغن ي ريك لحياتهن يحرم قراراتهن ويعرف ّ
العينيّة لتجاوز النساء الصورة النمطيّة تزايد نسب اإناث ي مواقع إدارية عليا وولوجهن إى مجاات كانت تُعتر ذكورية ،كالقضاء
وامؤسسات اأمنية والعسكرية .كا أن الشابات أصبحن يطرحن قضاياهن عى امأ ،ويشاركن التح ّركات الجاهرية العامة ،وبعض
منظاتهن تبادر إى الدعوة إى هذه التح ّركات .وتقرب نسبة استخدام النساء الكومبيوتر واإنرنت وولوجهن إى شبكات التواصل
ااجتاعي من نسبة الرجال ،ي الفئة الشبابية امدينية خاصة ،ويشهد اهتام الشابات بالقضايا السياسية وااجتاعية اتساعاً ملحوظاً
يتمثّل مشاركتهن ي التح ّركات امدنية العامة ومبادرة بعض منظاتهن إى الدعوة إى هذه ي التح ّركات.

26

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

 .IIاإعام وأدواره
.48

التريع والسياسات :ا تتض ّمن القوانن التي تحكم عمل اإعام ي لبنان موا ّد تنطوي عى رورة السعي نحو تحقيق امساواة الجندرية ي
الفرص امهنيّة امتاحة وي التمثيل ي مستويات الهرم الوظيفية (عر تدابر موقّتة ،مثاً) .كا تخلو السياسات اإعامية الرسمية ،وتلك التي
تنظّم اإعام الخاص ،من الحساسية الجندرية.

.49

الظهور اإعامي :تكتظ كليات اإعام ي الجامعات اللبنانية باإناث ،وه ّن أكرية ي سلك امهنة؛ لكن ذلك م ينعكس بامستوى نفسه عى
كثافة حضور النساء كفا ِعات ي اإعام ،وا إى تعديل نوعي ي صورة امرأة ومكانتها فيه ،بحيث ما زالت تطغى عى وجودها ي وسائل
اإعام كافة ،وي امساحات القليلة امعطاة لها ،الصورة النمطيّة التقليدية .إى ذلك ،فإن القضايا النسائية امطروحة ا تنال سوى القليل من
هذه امساحة ،وهي موسمية (يوم امرأة العامي ،الحملة السنوية مناهضة العنف ضد امرأة ،إلخ).

.50

امري مع اأرة وامدرسة وغرها من
دور اإعام ي تعزيز أو تجاوز التنميط الجندري :يتقاسم اإعام والتعبرات الثقافية والفنية دور ّ
ِ
امؤسسات؛ ويتض ّمن ذلك بثّ أفكار ومعتقدات وتص ّورات حول ماذج نسائية ورجالية ي قوالب فنيّة جذّابة مشكِلة بذلك مثاات قُدوة
وتحتل صور النساء الشابات اللواي م تتع ّد أعارهن الثاثن أغلفة امجات ،مثاً ،وتستحوذ أخبار نجوم الرفيه الشعبي بدرجة أوى،
ّ
للتاهي.
يتبعها أخبار اأزياء ،أغلبية مواضيع هذه امجات .وقلّا نجد ي هذه امجات مواضيع حول نساء مهنيات ،مثاً ،أو اهتاماً بالوعي السياي
أو بالتطوير امهني للنساء .فاإعام ،مكتوباً ،مسموعاً كان أم برياً ،منهمك مسائل قلّا تُعنى بشؤون امرأة العاملة وا امتوسطة الحال إن
ي الرامج الرفيهية أو ي اأخبار أو التحقيقات ،كا ي الرامج الحواريّة ( .)talk showsأما ي اإعان ،فإن امرأة يجري مثيلها أساساً ،كربّة
منزل أو كغرض جني مرافق موضوع اإعان ،أو متس ّوقة مستهلكة للمنتجات عى أنواعها.

.51

اإعام الجديد :الصورة غر امرقة والتي تكاد أن تكون ثابتة ي اإعام التقليدي...يقابلها وع ٌد بالتغير بدأت تباشره ي اإعام الجديد الذي
م ّهدت له الفضائيات التي اجتاحت معظم البيوت اللبنانية .ففي حن يخضع اإعام بوسائله القدمة متطلبات السلطات السياسية وامالية
منتدى رحباً لكل الفئات
والطوائفية الذكورية بامتياز ،فإن اإعام الجديد ووسائله امتاحة للجميع-اإنرنت ،-بدون قيد أو مراقبة ،شكّلت
ً
لعل النساء أه ّمها .وتبقى مواقع التواصل ااجتاعي الحامل اأكر لإمكانات امتاحة والتي م تت ّم دراسة
التي ه ّمشتها السلطات امذكورةّ ،
تأثراتها بشكل منهجي بعد .وتشر الدراسات القليلة حول اإعام الجديد إى ااحتاات الكبرة للتأثر ونر الوعي النسوي والتحسيس
مظاهر التحيّز الجندري ،كا إى قدرتها عى مناهضته والتي بدأت تباشرها تظهر بوضوح م ُتابعي هذا اإعام.

 .IIIالتنميط الجندري واأسة
.52

مصادر الربية اأُ رسية :ا تتب ّنى الدولة اللبنانية سياسة «وطنية» بشأن الربية اأُ َرية ،وقد خ ّول الدستور اللبناي الطوائف الدينية مه ّمة
أحوال امواطنن الشخصية .ثم أن امؤسسات الطوائفية ،من جهتها ،ا تق ّدم نصوصاً ريحة ي الربية اأُ َرية لكنها تعمل عى بثّ مضامينها
تتغر بطريقة متناسبة مع التح ّوات التي تشهدها اأدوار
ي وعظات رجال الدين الشفوية .هذه القواعد والقوانن تنحو أن تكون ثابتة ،وا ّ
الجندرية ،بل هي أقرب أن تعزز اأدوار النمطيّة التقليدية .وتشر بعض البحوث امتف ّرقة إى أهمية ااندماج ااجتاعي واامتثال للتقليد
يتعن عى اأهل تشجيعها لدى أوادهم .وتتض ّمن هذه،
والدين ،وتثمن اأدوار التقليدية لإناث والذكور بوصفها ،جميعاً ،من أهم القيم التي ّ
مثاً ،تحضر الفتاة أدوارها اإنجابية وإعاء سلطة العائلة عى رغباتها كفرد.
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العاقات الجندرية داخل اأسة:
 5311تشهد اأرة اللبنانية نزوعاً إى التح ّول من البنية اممت ّدة نحو البنية النواتية ،ومن معام ذلك ضمور عدد أفرادها وتراجع كونها
امرجع الرئيي إعادة إنتاج منظومة القيم .لك ّن ذلك م ينعكس عى القوانن التي تنظّم أحوالها .وتتّجه فئتا الشباب والنساء ،مثاً،
إى تأييد قوانن اأحوال الشخصية امدنية بدرجة تفوق تأييده من الفئات اأكر سناً والرجال عى التواي .هذا اات ّجاه ما زال غر
مع ّمم عى مجمل الفئات امجتمعية ،لكنه بارز ي وسائل التعبر الثقافية النخبوية.
 5312ا تزال العناية بشؤون اأرة ،كصيانة عيشها اليومي وااهتام باأواد ،من مهام اأم/الزوجة أساساً ،حتى ي حال كانت امرأة عاملة
مهنة خارج-منزلية .وهي تحصل ،ي اأغلب ،عى مساعدة ي امهام امنزلية من قبل العاملة امنزلية وإناث العائلة أساساً ،ا من ذكورها.
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 5313إن مشاركة امرأة العاملة هي أساسية ي مصاريف اأرة .وتصبح اأرة ،الفقرة الدخل خاصة ،مص ّنفة ي الشطر اأعى دخاً من
اأر حيث امرأة ا تعمل ي مهنة خارج -منزلية .وهو ما ينقض امن ّمط السائد الذي يضع الرجل/الزوج ي موقع امعيل الحري
أرته.
فتتوى امرأة اتخاذ القرار ي الشؤون امتعلّقة بإدارة امنزل أو بربية اأواد،
رح الزوجان ميل عام للتشارك ي اتخاذ القراراتّ ،
 5314وي ّ
ويتوى الرجل اتخاذ القرارات التي تتعلّق برف اأموال.
ّ
 5315إن اعتاد الحوار سبياً لحل النزاعات هو اأكر انتشارا ً لدى الفئات امدينية واأكر تعلاً ولدى اأر التي تكون فيها الزوجة عاملة
(كتوسط اأهل أو تدخل رجال الدين ،مثاً).
ي مهنة خارج – منزلية ،وهو الحل اأكر تحبيذا ً بن الحلول اأخرى لحل النزاعات
ّ
واللجوء إى اعتاد الحلول من ِقبَلِ أحد الطرفن – الرجل غالباً -بالضغط والعنف أمر غر شائع -با ّدعاء الطرفن -وا يصل ي العيّنات
امدروسة إى أكر من امعدل الوسطي (.)%5
.54

ثقافة «الرف»:
 5411تشهد ثقافة «الرف» ذات الصلة بجنسانية امرأة تعدياً؛ ومن مظاهر هذا التعديل ،مثاً ،تراجع ظاهرة قتل النساء بداعي «استعادة
رف العائلة» .فقد قُتلت خال فرة السنوات  ،1998 –1995ست وثاثون امرأة  -أي مع ّدل اثنتي عرة امرأة ي السنة ،وكان أخ
أو أب الضحية هو امجرم القاتل ي  %62من هذه الحاات زاعاً أنه «يغسل عار» اأرة التي ينتمي ،هو والضحية ،إليها .هذا ،فيا
قتلت خال اثني عر شهرا ً (ي الفرة الواقعة بن أيار  2010وأيار  ) 2011اثنتي عرة امرأة أيضاً -أي بالوترة ذاتها ،لكن م يكن
بن القتلة سوى أب واحد ،فيا كان القتلة الباقون أزواجاً للضحايا .أي أن القتل م يكن بداعي «الرف» بامعنى امتعارف عليه ،بل
ارتكاب جرمة تُعرف عامياً بـ «قتل الزوجات» وتأي تتويجاً لعنف «طبيعي» ومستديم ومتصاعد الوترة ،بحيث تكون الوقاية من
حصوله ره َن إقرار قانونٍ ٍ
خاص بحاية امرأة من العنف اأري.
 5412رصدت دراسات كيْ ِفيّة تعدياً ي الذهنيات حول موضوع «الرف» امذكور ،وذلك لدى امراهقن وامراهقات ولدى أهلهم من
الرائح ااجتاعية امدينية والطبقات اأكر تعلّاً؛ فهذه ما عادت تقيم صلة بن «الرف» وبن سلوك النساء الجنساي كالحفاظ
عى عذرية امرأة قبل الزواج ،مثاً .وذلك بعكس الحال لدى باقي الفئات ااجتاعية اأقل حظوة .كا تراجع الكام عن «الرف»
ر ِديات  narrativesمحاكات قتل النساء ،وكان غائباً عن كام القضاة ،باستثناء بعض هؤاء من امناطق الطرفية التي تكر فيها،
ي ْ
نسبياً ،جرائم قتل النساء بداعي «الرف» .وذلك حتى قبل إلغاء امادة  562صيف  2011ي امجلس النياي ي جلسة شهدت انتصار
خطاب النواب اأكر دعاً لقضايا امرأة.

ثانيً:
اجهود امبذولة

 .Iجهود امنظّات النسائية
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.55

تعزيز التو ّجه التحديثي :ا تستكن امنظّات النسائية ،الحكومية وغر الحكومية ،لنتائج التحديث التلقائية ،والتي من أهم مظاهرها تجاوز
امن ّمطات الجندرية لدى النساء خاصة .فعى امتداد العقدين اماضيَ ْن ،تعمل هذه امنظّات عى تعزيز التو ّجهات التحديثية التي طاولت
وتوسع جغرافية نشاطاتها ،وشمول
النساء ي لبنان .وذلك ي نشاطات امنظّات امتكاثرة ،وامتعددة امداخل ،وتن ّوع جاعاتها امستهدفةّ ،
أصعدة تدخّاتها مختلف أطياف نشاط امجتمع.

.56

توسيع نطاق الفئات امستهدفة :ي أواسط التسعينات ،مثاً ،كانت النشاطات اأكر بروزا ً تتمثّل باللقاءات ي ندوات ومؤمرات كثرة تحت
أي من امواضيع /الشواغل التي أبرزتها مؤمرات امرأة العامية ،وبخاصة مؤمر بيجينغ .وكانت
عناوين مختلفة تتناول «امرأة» معطوفة عى ّ
مشاركة النساء فيها تقتر ،أساساً ،عى نخبة منهن ثقافية أو اجتاعية .ي السنوات اأخرة ،تع ّززت مارسات مثّلت بلقاءات تشاورية
ُعقدت ي كل امناطق اللبنانية مع العامات اميدانيات امتدخّات مع النساء ،ومن قيادات متوسطة محلية ذات صلة بشؤون امرأة وقضاياها
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ونساء من القاعدة ااجتاعية اأوسع  grass rootsتعبرا ً عن إسراتيجية تب ّنتها هذه امنظّات تتمثّل باعتاد التفاعل والتحاور مع ريحة
واسعة من النساء ،ا مع النخبة منه ّن فحسب .وقد ساد ي أكرها خطاب حقوق اإنسان ،وكانت توصياتها تشتمل بن بنودها ،عى الدوام،
عى الربية اأرية والرامج اإعامية الهادفة كوسيلة ناجعة مناهضة اأدوار الجندرية النمطيّة ولِبثّ ثقافة امساواة .وأصبح التدريب عى
الحساسيّة الجندرية للعاملن امؤثرين ي الربية النظامية (واضعي امناهج الربوية ومؤلّفي الكتب امدرسية ،مثاً) وغر النظامية (اإعاميّن،
مثاً) من النشاطات شبه الروتينية لديها.
.57

توسع مجاات الدعوة وقنواتها :وما ميّز النشاط النساي ي السنوات الخمس اماضية ،اتّساع الدعوة وانفاشها ي الفضاءات العامة ،وهو ما
ّ
مثّل بتواتر لجوء امنظّات النسائية ي حماتها إى اإعانات ي الطرق وامفارق ،امظاهرات وااعتصامات ،امحاكات الرمزية والشهادات
التخي عن الوسائل التقليدية
مخصصة للموضوع ،التداول امكثّف عى الشبكات ااجتاعية الحديثة؛ وذلك ،من دون ّ
العامة ،برامج إعامية ّ
كل اأساليب امتاحة :الضغط والتفاوض والحمات العامة وبثّ التوعية ،بالتحالف
توسلت هذه امنظّات ّ
التي كانت سائدة سابقاً .وقد ّ
كل جوانبها.
والتآزر مع القوى التغيرية العاملة تحت مظلّة حقوق اإنسان ،وذلك رغبة منها ي محارة امسألة من ّ

 .IIتقدير اأثر
.58

من الصعب أن يفوت ام ُتابع للخطاب العام ي امجتمع اللبناي اشتاله عى قضايا النساء وشؤونهن ،وظهور القضايا النسائية وبروز قوة دافعة
داخلية  momentumلهذه القضايا فرضت طرحها عى امأ العام .وبتنا نشهد تكاثرا ً مطّردا ً للتعبرات الثقافية التي تناولت هذه القضايا،
امتخصصة بامرأة وامسلسات
شعبية كانت هذه التعبرات أم نخبوية .نذكر منها اأفام (روائية طويلة وقصرة ووثائقية) ،الرامج اإذاعية
ّ
التلفزيونية ،السبوتّات (ٍ ،)spotامرح التقليدي وامفتوح والتفاعي ،اأداء  performanceي الفضاء العام ،امحاكات الرمزية ،التجهيزات
 ،installationsوامعارض الفوتوغرافية والتشكيلية ،والروايات ،وغرها من التعبرات التي يصعب حرها بسبب تسارع تكاثرها.

ثالثً:
امنظمات النسائية (احكومية
والتحديات التي تواجه
العقبات
ّ
ّ
وغر احكومية)
.59

امثابرة عى امواجهة :إن امنظّات النسائية ي لبنان ا تطم ّن إى أن التح ّوات ي أدوار امرأة وي بنية اأر امعارة عندنا ستُنتج،
التغرات التلقائية ي التصورات وااتجاهات حول اأماط ااجتاعية والثقافية لسلوك امرأة والرجل .فهي تعلم أن هذه
بالرورةّ ،
التصورات ،وتلك ااتجاهات امك ّرسة ي القوانن وامارسات التمييزية ،قادرة عى التأثر ي الواقع للعمل عى جعل مساره ُمنقلباً إى
أحوال سابقة .ولها ي ما يصيب النساء ومكتسباتهن ي بعض البلدان العربية ما يجعلها متنبّهة وحذرة .لذا ،فإن التح ّدي الذي تواجهه
هي امثابرة عى رصد مكامن التمييز الجندري القائم عى اأدوار ااجتاعية النمطيّة ومثاتها الثقافية وامارسات العنفية الناجمة عنها
والعمل ،با كلل ،عى مناهضتها.
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إن رورة إرساء النضال النسوي ضد التمييز الجندري عى قاعدة معرفية تستدعي رورة تعزيز السعي إصدار كتب وأدلّة تتناول القوانن
مبسطة تكون ي متناول كل النساء.
وامسارات القضائية ذات الصلة بامرأة ،خاصة قوانن اأحوال الشخصية لدى كل الطوائف؛ وذلك بلغة ّ

احور الثاي العنف ضد امرأة
.61

إن توسيع مفهوم العنف ضد النساء ليشتمل ،إى التعنيف الجسدي ،عى كل أماط اإساءات امعنوية والنفسية وااقتصادية والقانونية التي
مارس عى النساء أنهن نساء ،وكل ما يس ّوغ لهذه اإساءات ...هذا التوسيع جعل من مناهضة ذلك العنف ،ي السنوات اأخرة ،مدخاً entry
 pointأساسياً لنشاط امنظّات الحكومية وغر الحكومية امعنيّة بشؤون امرأة وقضاياها.
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أواً:
وقائع ومؤشرات
.62

مختص برصد وقوع incidence
إن امسوحات الوطنية التي تنفّذها إدارة اإحصاء امركزي دورياً ا تشتمل ي أدواتها ااستقصائية عى جزء
ّ
العنف ضد النساء وا بانتشاره  .prevalenceلكن ،ي امسح ما قبل اأخر (الصادرة نتائجه العام  ،)2011وي الجزء بعنوان «استارة امرأة»،
أُدرج السؤال التاي« :أحياناً يكون الزوج متضايقاً أو غاضباً من أمور تفعلها زوجته .برأيك ،هل يرر للزوج رب زوجته ي امواقف التالية»...:؛
وقد أجاب حواي  %10من النساء من الريحة العمرية  49-15بـ «نعم» ،وكان امس ّوغ اأهم لهذا الحق ي رأي هؤاء النساء هو «إهال
امرأة أطفالها» .وتباينت اإجابات بحسب امناطق( ،اأكر موافقة عى رب الرجل لزوجته تواجدن ي امحافظة اأكر فقرا ً -بحسب
اإحصاءات الوطنية -حيث وصلت النسبة إى  %25من النساء ،وبحسب العمر (الشابات أكر قبواً من الكهات) وبحسب التحصيل امدري
(اأكر تعلاً ه ّن اأقل قبواً).
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وبحسب استقراء  extrapolationقامت به منظمة غر حكومية ب َنتْه عى إحصاء حاات التبليغ إى امخافر التابعة محافظة جبل لبنان،
تبن ،وفق ااستقراء امذكور ،أن أكر من  13000امرأة لبنانية
ّ
توصلت إى تقدير عدد النساء اللواي تع ّرضن للعنف خال العام  .2009وقد ّ
قد ُع ّنفت جسدياً ي ذلك العام ي إطار أرهن (ي حال افرض أن نسبة التبليغ هي  %20من الحاات الفعلية) .ما نعرفه ،بالتأكيد ،هو أن
امرأة واحدة عى اأقل تقُتل كل شهر ي إطار أرتها ،وأن أعداد جرائم القتل بداعي ما يس ّمى شعبياً «الحفاظ عى الرف» تراجع ،فيا
تتكاثر جرائم قتل الزوجة .إن قتل النساء أنهن نساء  femicideكان ،غالباً ،تتويجاً لعنف متا ٍد ومتصاعد ي إطار اأرة والعائلة ،وم يت ّم
ردعه اعتباره «طبيعياً».
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وتسمح الدراسات الكيفية واميدانية التي تنفّذ عى عيّنات مناسبة بالتع ّرف بشكل أكر دقّة عى أشكال العنف امارس ضد النساء وعى
أنواعه ،وأيضاً بتعين السات الدمغرافية وااجتاعية للنساء اأكر تع ّرضاً لذلك العنف من أجل تحديد ُسبُل رصدهن وتطوير أساليب
دعمهن.

ثانيً:
اجهود امبذولة
.65

أي من الطرفن حرية أهليته مناهضة العنف ،بل تعقُد
ومؤسساتها وبن امنظّات غر الحكومية؛ فا ي ّدعي ٌ
يسود التعاون بن الدولة ّ
الجهتان راكات تكامليّة لتكثر  maximizeااستفادة من اموارد امتاحة لاثنن معاً.

 .Iالجهود الرسمية
.66

مي الدولة ي لبنان بخطى ثابتة ،وإن متم ّهلة ،عى طريق تب ّني مؤسساتها مناهضة العنف ض ّد النساء للقيام بواجباتها تجاه ااتفاقات
امعقودة مع امجتمع الدوي ،إما أيضاً استجاب ًة مطالب امجتمع امدي ومنظاته.
 6611ي التريع :مروع قانون حاية النساء من العنف اأسي:
> أق ّر مجلس الوزراء بتاريخ  2010/4/6مروع قانون تق ّدم به «التحالف الوطني من أجل التريع لحاية امرأة من العنف
اأري» وأحاله ،بعد إضافة فقرة إليه (ربطته بعدم تعارضه مع اأحوال الشخصية ،وقواعد اختصاص امحاكم الرعية
والروحية وامذهبية عى أن تطبَق اأحكام اأخرة الخاصة بكل موضوع ي حال التعارض) ،إى مجلس النواب من أجل إقراره.
خاصة من النواب دراسة امروع ،وانقسم أعضاء اللجنة بن فئتن :فئة ترى تجريم كل أنواع العنف،
كلّف امجلس لجنة ّ
ااقتصادي والجني ،اسيّا اغتصاب الزوجة؛ وفئة ترفض ذلك بح ّجة أن تدخّل الدولة امدنية وأجهزتها بشؤون اأرة وأحوال
ومخالف أحكام الدستور .أحالت اللجنة امكلّفة امروع
أفرادها الشخصية هو مثابة تع ّد عى صاحيات امحاكم امذهبية،
ٌ
مع ّداً إى رئيس مجلس النواب من أجل درسه ي الهيئة العا ّمة.
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> وتدعم «الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية» ،و «لجنة امرأة والطفل النيابية» و «دائرة شؤون امرأة» ي وزارة الشؤون
ااجتاعية ،مروع القانون الذي تق ّدم به التحالف امذكور ،كلياً .وقامت «الهيئة» ،انطاقاً من دورها ااستشاري للهيئات
بكل ما يتعلّق بشؤون امرأة وقضاياها ،بالتو ّجه إى رئيس اللجنة النيابية امكلّفة دراسة مروع القانون ي رسالة
الحكومية ّ
رسمية «تلفت» فيها نظر اللجنة إى بعض النقاط التي تناولت التعديات عى امروع والتي تعمل عى تحوير صفته الوقائية
والحائية ،بل تفريغه من مضمونه .كا قامت رئيسة اللجنة النيابية للمرأة والطفل ي مجلس النواب اللبناي بتقديم اقراح
إى اللجنة امكلّفة إدماج امواد  487و 488و( 489الزنا) و 504و 505و 506و 513و 515و( 522الخطف وااغتصاب) من
قانون العقوبات ي مروع قانون حاية النساء من العنف اأري.
 6612ي السياسات واإسراتيجيات والتدابر
> منذ العام ( ،)2005برزت قضايا امرأة واحدا ً من العناوين التي يتناولها البيان الوزاري ي الحكومات امتعاقبة؛ بل إن البيان
الوزاري للحكومة التي تشكّلت بتاريخ  2009/11/9تض ّمن تعهدا ً بأن الحكومة «ستعمل عى اعتاد خطة عمل مكافحة
ظاهرة العنف ضد امرأة ،ما ي ذلك اانتهاء من مناقشة مروع قانون حاية النساء من العنف اأري ،وعى وضع سياسات
وتريعات مكافحة اإتّجار بالنساء واأطفال بهدف ااستغال الجني والعمل القري» (الفقرة  22من البيان الوزاري).
> و ُجعلت مناهضة العنف ضد النساء واحدا ً من اثني عر هدفاً اسراتيجياً رئيسياً ومجااً مستهدفاً للتدخّل ي اإسراتيجية
الوطنية اأخرة التي أطلقتها «الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية» للعرية ( )2021 -2011واقرنت موافقة مجلس
الوزراء.
> كذلك ،وي اإسراتيجية اإمائية الوطنية التي أطلقتها وزارة الشؤون ااجتاعية ي العام  ،2011كان وجوب «إيجاد آليات
قانونية ومؤسساتية لحاية النساء من اإساءة ي اأوضاع امنزلية وامهنية بدءا ً بقوانن اأحوال الشخصية امدنية...إلخ».
واحدا ً من أهدافها الفرعية.
> وتشكّل اإحصاءات امص ّنفة بحسب الجنس ،ي هذا امجال ،وسيلة مينة لرسم ااسراتيجيات وصوغ الخطط ذات الصلة ،وقد
ض ّمنت إدارة اإحصاء امركزي ي إحصائياتها ما قبل اأخرة ( ،)2009بضعة أسئلة تطال العنف ضد اأطفال وضد الزوجات.
وتُبذل جهود من أجل إدماج قسم ي اإحصاءات الوطنية يسمح بإحصاء وقوع العنف ضد النساء وبتحديد مدى انتشاره.
> ي إطار الشكاوى القضائية ،يسع النساء ،أسوة بالرجال ،تقديم شكوى والتقاي شخصياً .وتشر الدراسات إى أن القضاة ي
امحاكم الجزائية اللبنانية ا ميلون إى التسامح مع حاات العنف ضد النساء ،وا إى دفع امرأة إى القبول بتسوية اأمر مع
مرتكبي العنف .يُذكر ي هذا اإطار صدور قرار ي  29ترين الثاي  2013عن محكمة التمييز بتصديق أم ٍر لقاي اأمور
امستعجلة ق ّرر موجبه منع الزوج السابق مستدعية من الدخول إى امنزل الذي تسكنه مع ابنتها وذلك لحايتها من العنف
وما جاء ي قرار محكمة التمييز «أن سامة اإنسان تعلو كل
الذي كان مارسه بحقّها متسلّحاً ملكيته جزءا ً من امسكنّ ،
اعتبار ،وأن التّعدي من فريق عى آخر ي ّرر ي امبدأ منع ااحتكاك امؤ ّدي إى وقوع الرر» ،فيكون القضاء قد غلّب السامة
بحق الزوجة التي ترك منزل
حق املكية .ومن جهة أخرى ،وحيث أن الشكاوى التي كانت تق ّدم ّ
الشخصية للزوجة وابنتها عى ّ
زوجها كانت ترِد تحت عنوان «فرار من امنزل الزوجي» ،فيصدر بنتيجتها باغ بحث وتح ّر بحقّها ،ما يع ّرضها إى التوقيف
والسوق واإذال ،و ّجهت النيابة العامة التمييزية ،بتاريخ  ،2014/1/20تعمياً لقضاة النيابات العامة (رقم /5939م)2013/
بحق الزوجة التي ترك منزلها الزوجي ،بااكتفاء ،عند ااقتضاء ،بإصدار باغ بحث وتح ّر عن
يقي ،عند ورود شكاوى ّ
«مفقودة».
يتعن عليه ،موجب امادة  399من قانون العقوبات ،أن يبلّغ عن إساءة ي حال كان شاهدا ً
> إن اموظف ي إدارات الدولة ّ
عليها ي إطار وظيفته؛ وذلك ،تحت طائلة العقاب .ويشمل ذلك التح ّرش الجني الذي يُحتمل أن تتع ّرض له اموظّفة أو أية
امرأة ي نطاق القطاع الرسمي.
> من جهتها ،أع ّدت امديرية العامة لقوى اأمن الداخي خطة إسراتيجية  ،2013 - 2010ذات رؤية« :أن نكون عى قدر آمال
امواطنن وأن نحظى بكامل ثقتهم» ،ومن أبرز أولوياتها حاية حقوق اإنسان والحريات وتعزيز الكفاءة والتطوير امهني
داخل قوى اأمن الداخي .ولتحقيق هذه الخطة ،قامت امديرية العامة ،بالتعاون مع منظات امجتمع امدي العاملة عى
مناهضة العنف ضد النساء ،بالعديد من اإجراءات ،منها:
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•تنظيم ورش عمل مشركة بن ضباط قوى اأمن وقضاة وممثلن عن منظات امجتمع امدي سعياً لتبادل الخرات بشأن
تطوير وسائل التعامل مع ضحايا العنف اأري .وي حفل تخريج ضباط خضعوا لتدريب امدربّن يوم  25ترين الثاي 2013
(اليوم العامي مناهضة العنف ضد امرأة) ،أعلنت قيادة قوى اأمن الداخي تب ّنيها مفهوم «الرطة امجتمعية» ي مقاربتها
بخاصة.
العا ّمة مفهوم اأمن ،وأمن النساء ي أره ّن ّ
•تشكيل لجنة برئاسة رئيس شعبة التخطيط والتنظيم مه ّمتها اإراف ومتابعة كافة امق ّررات امتّخذة من قبل امديرية العامة
ي مجال مكافحة جرائم العنف اأري توخّياً لصوغ مروع تأهيل أفراد الضابطة العدلية للتعاطي والتحقيق ي الجرائم
امذكورة.
•تشكيل لجنة برئاسة رئيس قسم التدريب ي معهد قوى اأمن الداخي ومشاركة إحدى امنظّات غر الحكومية العاملة عى
مناهضة العنف ضد امرأة ،قامت بإعداد بطاقة تعليم تتض ّمن اأصول واإجراءات الواجب إتباعها من قبل أفراد الضابطة
يخص التعاطي والتحقيق ي جرائم العنف اأري ،وإدراج بطاقة التعليم ي برامج تدريب معهد
العدلية ي قوى اأمن ي ما ّ
قوى اأمن الداخي.
•إجراء دورات تدريبية لعنار قوى اأمن الداخي العاملن بقضايا العنف اأري.
> من جهتها ،قامت دائرة شؤون امرأة ي وزارة الشؤون ااجتاعية خال العام  2012بتأسيس مجموعة عمل وطنية تقنيّة حول
العنف ضد امرأة ي لبنان وذلك بالتعاون مع الهيئة الطبيّة الدوليّة وإحدى الجمعيات غر الحكومية .وأبرز ما ت ّم إنجازه
لغاية إعداد هذا التقرير:
ِ
•إعداد أداة وطنية مو ّحدة للكشف عن حاات العنف القائم عى أساس النوع ااجتاعي والعنف امنزي امرصودة من قبَل
الجهاز الطبي ،وإعداد مد ّونة سلوك خاصة بالعاملن /ات الصحيّن/ات؛
ِ
•إعداد أداة توثيق (استارة) لحاات العنف القائم عى أساس النوع ااجتاعي والعنف امنزي امرصودة من قبَل العامات
ااجتاعيات ،ووضع مبادﺉ توجيهية ترسم أدوار وصاحيات ااستاع والتدخّل ااجتاعي ي تلك الحاات ،مو ّجهة إى
العامات ااجتاعيات ي مراكز الخدمات اإمائية التابعة لوزارة الشؤون ااجتاعية ومراكز الرعاية اأ ّولية التابعة لوزارة
الصحة العامة والجمعيات اأهلية.
 6613ي الرامج والخدمات:
> تعمل دائرة شؤون امرأة ي وزارة الشؤون ااجتاعية ،بالتعاون مع امنظّات غر الحكومية ،عى نر ثقافة مناهضة العنف
ضد النساء بن الشباب وامراهقن ي مدارسهم ،وقد ط ّورت برامج للتعامل مع الرجال وبعض الفئات امه ّمشة كالسجينات
وامهاجرات.
> تستهدف الرامج التدريبية التي تنفّذها وزارة الشؤون ااجتاعية ،بامشاركة مع منظات غر حكومية ،فئات متع ّددة يُحتمل
أن تكون موضع شكوى و /أو شاهدة عى آثار العنف ضد النساء وتداعياته .من هؤاء ،مثاً ،امرشدات ااجتاعيات ،الرطة،
مق ّدمو الخدمات الصحية والطبية ،أشخاص /قيادات /مرشدون دينيّون من امجتمع امحي ،امد ّرسات وامد ّرسون ،القضاة
وامحامون إلخ .وتهدف هذه الرامج إى تحسيس وبناء قدرات هذه الفئات من مق ّدمي الخدمات ورفع مستوى مهاراتها ي
تستطيع رصد العنف والتعامل مع ضحاياه أو اإحالة إى الجهات التي يسعها التعامل معه.
> ما تزال الدولة متعاقدة مع أربعة ماجئ تابعة لجمعيات خرية ،أكرها دينية ،من أجل إيواء نساء ا ملكن مكاناً وا موارد
تسمح لهن بتوفر مسكن بديل موقّت ،ريثا يزول عنهن خطر العنف الداهم .وتوفّر مراكز الخدمات اإمائية التابعة
لوزارة الشؤون ااجتاعية امنترة مق ّراتها ي محافظات لبنان الست ،والتي يتجاوز عددها امائة...توفّر خدمات طبية
ونفسية وقانونية وثقافية للنساء بعا ّمة ولضحايا العنف ،ضمناً .هذه امراكز تتعاون مع امنظّات غر الحكومية والبلديات
والشخصيات امدنية أو الدينية من الوسط امحي.

 .IIجهود امنظّات غر الحكومية
.67
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ما زالت امنظّات غر الحكومية تعمل عى استقبال النساء امع ّنفات وااستاع إليهن وتقديم الخدمات لهن مستجيب ًة لحاجاتهن اآنية ي اأمن
والسامة ،ما ي ذلك توفر امأوى .والخدمات اأكر شيوعاً التي تق ّدمها هذه امنظّات هي توفر ااستاع واإرشاد والتوجيه النفي وااجتاعي
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بسبُل أجدى .وهي تعمل ،ي الوقت نفسه ،عى رفع مستوى وعيهن بشأن حقوقه ّن
وبرامج تأهيل تسمح له ّن بتدبر أوضاعه ّن الراهنة وإدارة حياته ّن ُ
ُ
وحثّهن عى التعبر عنها .وذلك ،تحت عنوان مكينهن الذاي مواجهة التمييز والعنف اللذين يتع ّرضان له ،إن ي اإطار اأري أو امجال اأعم.
.68

لك ّن التيار اأكر ظهورا ً ،ي هذا امجال ،بدأ يعمل ي السنوات اأخرة عى السعي لتعديل «البيئة» امحيطة بالنساء امس ّوغة للعنف ضدهن،
إن ي امارسات واأعراف أو ي الذهنيات والقوانن والسياسات العامة الناظمة لحياتهن ي امجاات الخاصة والعا ّمة؛ والسعي من أجل توفر
الروط اآيلة إى جعل هذه البيئة آمنة ومكينيّة للنساء.

.69

استهدفت امنظّات غر الحكومية أماطاً ثاثة من الجاعات امعنيّة :ضحايا من النساء امع ّنفات /الناجيات ،مجموعات مختارة ذات صلة،
فعلية أو بالقوة ،موضوع العنف ضد النساء أو ه ّن عى ماس معهن وأخرا ً عموم الناس  .the publicوتوزّعت هذه الفئات عى جميع
امناطق اللبنانية ،ا ي العاصمة وحدها .وبرز ااهتام بالبقاع والجنوب والشال -امناطق الطرفية من الجمهورية.

.70

لعل أهم امخرجات الناتجة عن برامج ونشاطات امنظّات غر الحكومية ي السنوات اأخرة يتمثّل ي تكريس «العنف ضد النساء» واحدا ً
ّ
من مك ّونات الخطاب السياي وااجتاعي اأع ّم .ومن تجلّيات ذلك ،أنه ي يوم امرأة العامي من العام  ،2014لبّى أكر من  3500مواطناً
ومواطنة دعوة «التحالف الوطني لتريع حاية امرأة من العنف اأري» للقيام مسرة رمزية إحقاق العدالة وامطالبة بإقرار القانون
الذي يحمي النساء من العنف/القتل داخل أره ّن .ميّزت هذه امسرة بكثافة حضور شابّات وشبّان من كل الفئات وااتجاهات السياسية
والطوائف ،وقد أجمع امراقبون عى أن هذه امظاهرة كانت لحظة مدنية (ا سياسية) بامتياز.

 .IIIجهود بحثية
.71

وعياً منها أهمية إرساء نشاطها عى قاعدة علمية ،فإن امنظّات النسائية تتعاون مع باحثات وباحثن إجراء تنفيذ بحوث ميدانية تعمل
عى رصد ظاهرة العنف ضد النساء والعوامل ذات الصلة بتجلّياتها ،وااتجاهات نحو العنف القائم عى الجندر .وما بات ميّز امنشورات ي
السنوات اأخرة هو إتاحة اإطّاع عليها للجمهور العريض إلكرونياً عى مواقع دور النر التجارية أومواقع امنظّات النارة أو ي بوابات
امعرفة امتوافرة عندنا.

.72

إصدار أدلّة وحقائب وموارد تدريبية تتو ّجه إى النساء والرجال واأطفال مبارة والعامات مع النساء ي مهن العناية الصحية وااجتاعية
أو أخرا ً تلك امتو ّجهة إى الباحثن والنشطاء ي مناهضة العنف ضد امرأة .وبعض هذه مكتوب بلغات أجنبية (كالدليل امو ّجه إى العامات
(نص اتفاقية سيداو ،مثاً).
مبسطة ّ
اأجنبيات)؛ وبعضها اآخر مكتوب بلغة ّ

.73

مراجعات ببليوغرافية لأبحاث واأدلّة امنشورة وللتقارير غر امنشورة حول العنف ضد امرأة.

ثالثً:
والتحديات ي سبيل مناهضة العنف ضد النساء
العقبات
ّ

التحديات الرسمية
.I
ّ
.74

نفتقد ي لبنان إى القاعدة اإحصائية الصلبة/الح ّجة اأساسية لرورة التدخّل الريح والشامل من أجل مكافحة العنف ضد امرأة ،ما يرز
رورة ات ّخاذ سياسة واضحة تجاه الرصد امنهجي لظاهرة مارسة العنف ضد النساء ،والعمل من أجل جعل النشاط اإحصاي الرسمي مجندرا ً
 engenderedبشكل شامل.

.75

إن امواد ام ُدرجة ي قانون العقوبات قد صيغت مفردات وتعابر عا ّمة ،أو متقادمة ،فا نجد وصفاً دقيقاً أو تسمية مح ّددة لبعض الجرائم،
وا توجد مواد قانونية تح ّدد بااسم كاً من الجرائم التالية :ااعتداء والتح ّرش الجنسيّان( ،فيُدرج التح ّرش الجني ،مثاً ،تحت عنوان «الجرائم
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امخلّة باأخاق واآداب العامة») ،العنف اأري ،ااغتصاب الزوجي ،تزويج اأطفال «القري» (ا يُعتر تزويج القار من ِقبَلِ أبيها أو
وكيلها زواجاً قرياً أنه ا يؤخذ مفهوم «القبول امستنر» ،وأن س ّن الزواج امح ّدد ي قوانن اأحوال الشخصية امختلفة ي لبنان ا يج ّرم
زواج اأطفال) .كا تقتر عقوبات امع ّنفن/الجناة عى السجن واأشغال الشاقة والغرامات امالية ،فا تستدعي التأهيل أو العا َج ْن السلوي
والنفي .لذا تبدو مه ّمة تحديث القوانن مه ّمة حرجة اشتالها عى الخطاب الراهن ومفرداته حول اموضوع.
.76

إن الهيئات النسائية ي الدولة اللبنانية ،اسيّا الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ودائرة شؤون امرأة ي وزارة الشؤون ااجتاعية ،تعمل
رع من موضوع العنف ضد النساء سعياً منها إى ثنيه عن الخضوع متطلّبات الفئات اأكر أبوية ي امجتمع اللبناي ،أي
عى محاورة ام ّ
والرقي بها إى
امحاكم امذهبية امولّجة بالنظر ي أحوال الناس الشخصية .ويكمن التح ّدي ،ي هذا امجال ،ي إحداث مواجهة مجتمعية شاملة
ّ
امستوى الدستوري والقانوي .إن مروع قانون حاية النساء من العنف اأري ،مثاً ،يسمح مؤسسات الدولة القضائية واأمنية وااجتاعية
مقاربة موضوع العنف ضد النساء عى نحو شامل ،ويشكّل موذجاً ناجحاً إحقاق امساواة الجندرية واستعادة حقوق النساء -ما أنه ّن
ِ
مواطنات -من هيمنة الطوائف ومؤسساتها.

التحديات أمام منظّات امجتمع امدي
.II
ّ
.77

مل مطلقوها من تكرارها ،ومفادها أن بادنا منشغلة ما هو أه ّم ،وبأن قضايا النساء ا مكن طرحها ي
ما زالت النساء توا َجه بح ّجة ا ّ
منصب عى «القضايا الحرِجة» .فيكون التح ّدي هو نزع التطبيع والبداهة عن التمييز والعنف ضد النساء
«الظرف الراهن» أن ااهتام
ّ
يتعن عى مجتمعنا إياؤها اأولوية التي تستحقه.
وإبراز كونها من «القضايا الحرِجة» التي ّ

.78

رح امنظّات النسائية غر الحكومية عن صعوبات عملية تواجه عملها نذكر منها :الوضع اأمني ،الروتن اإداري ي مؤسسات الدولة ،عدم
ت ّ
وجود ماجئ مج ّهزة برياً وأمنياً بشكل مقبول ،تقصر اإعام ي تب ّني قضايا امرأة .كا تواجه صعوبات داخلية ي إحداث تغيرات تنظيمية
مواكبة لتعديل وظائفها ،ما ي ذلك موضو َعي التط ّوع وااحراف ،وعدم تطوير امقاربات امعتمدة ي تحالفاتها واختافاتها.

 .IIIي البحث والكتابة
.79
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درءا ً للنفول والتكرار ،هناك رورة استكال تجميع ببليوغرافيا شاملة لكل اأبحاث امنفّذة حول العنف ضد امرأة ،والعمل عى تحيينها
باستمرار وتركيزها ي مواقع وب ّوابات نسائية معروفة لتشكّل قاعدة معرفية رورية للناشطن ولصانعي القرار.
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امادة السادسة
مكافحة استغال امرأة
.80

ي ضوء ما جاء ي امادة  6من ااتفاقية لجهة التزام الدول اأطراف بات ّخاذ «جميع التدابر امناسبة ،ما ي ذلك التريع ،مكافحة جميع أشكال
ااتّجار بامرأة واستغال دعارة امرأة»؛
وي ضوء ما جاء ي الفقرتن  28و 29من تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيّا لجهة القلق الذي يساور
اللجنة «إزاء تنامي ااتّجار بالنساء والفتيات ي لبنان ،وعدم قيام الدولة الطرف بس ّن تريعات بشأن هذا الشكل من ااتّجار...وعدم جمع
البيانات بانتظام بشأن هذه الظاهرة»؛
وي ضوء التوصية العامة رقم  26لعام  2008بشأن العامات امهاجرات،
يعرض هذا التقرير ما يي:

أواً:
التقدم احرز ي الوضع التشريعي
ّ
.81

بتاريخ  ،2011/8/24أق ّر امجلس النياي اللبناي قانوناً تحت الرقم  164يعاقب «جرمة ااتّجار باأشخاص» (نُر ي الجريدة الرسمية ي العدد
رقم  40تاريخ  ،)2011/9/1وقد أضيفت أحكامه ،ي قسمٍ منها ،إى الباب الثامن من الكتاب الثاي من قانون العقوبات ،وي قسم آخر ،إى
القسم السابع من قانون أصول امحاكات الجزائية تحت عنوان« :ي إجراءات الحاية ي جرمة ااتّجار باأشخاص».
 8111يع ّرف القانون الجديد اات ّجار باأشخاص بأنه:
أ .اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.
ب .بواسطة التهديد بالقوة أو استعالها ،أو ااختطاف ،أوالخداع ،أو استغال السلطة أو استغال حالة الضعف ،أو إعطاء أو
تلقّي مبالغ مالية أو مزايا ،أو استعال هذه الوسائل عى َمن له سلطة عى شخص آخر.
ج .بهدف استغاله أو تسهيل استغاله من الغر.
أي من الوسائل امبيّنة أعاه.
وا يُعت ّد موافقة امجني عليه ي حال استعال ّ
أي من اأفعال التالية( :أ) أفعال يعاقب عليها القانون؛ (ب)
 8112ويُعتر استغااً ،بحسب القانون الجديد ،إرغام شخص عى ااشراك ي ّ
الدعارة ،أو استغال دعارة الغر؛ (ج) ااستغال الجني؛ (د) التس ّول؛ (هـ) ااسرقاق أو امارسات الشبيهة بالرق؛ (و) العمل القري
أو اإلزامي؛ (ز) ما ي ذلك تجنيد اأطفال القري أو اإلزامي استخدامهم ي النزاعات امسلّحة؛ (ح) التو ّرط القري ي اأعال
اإرهابية؛ (ط) نزع أعضاء أو أنسجة من جسم امجني عليه.
أي شخص آخر مارس عليه سلطة رعية أو فعليّة عى
 8113وا تؤخذ ي ااعتبار موافقة امجني عليه أو أحد أصوله أو وصيّه القانوي أو ّ
وامبن أعاه.
ااستغال امنوي ارتكابه ّ
 8114ويُعتر اجتذاب امجني عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم امأوى له ،لغرض ااستغال ،بالنسبة إى َمن هم دون الثامنة
أي من الوسائل امبيّنة سابقاً ،كالتهديد بالقوة أو استعالها ،أو
عرة ،اتّجارا ً باأشخاص ،حتى ي حال م يرافق ذلك مع استعال ّ
ااختطاف ،أو الخداع ،أو استغال السلطة أو استغال حالة الضعف ،أو إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا ،أو استعال هذه الوسائل
عى َمن له سلطة عى شخص آخر.
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.82

يا َحظ ما تقدم ،أن التعريف الذي اعتمده القانون اللبناي يتوافق وينسجم إى ح ّد كبر وتعريف جرمة ااتّجار باأشخاص الوارد ي امادة
الثالثة من «بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ااتّجار باأشخاص ،وبخاصة النساء واأطفال» الذي أبرمه لبنان موجب القانون رقم  682تاريخ
.2005/8/24

.83

أما عقوبة جرمة ااتّجار باأشخاص ،فهي عقوبة جنائية ،ويُعفى من العقاب كل َمن يبادر إى إباغ السلطة اإدارية أو القضائية عن الجرائم
امنصوص عليها ،ويز ّودها معلومات تتيح إما كشف الجرمة قبل وقوعها ،وإما إلقاء القبض عى مرتكبيها أو ركاء أو متدخّلن فيها أو
مح ّرضن عليها ،وذلك إذا م يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤواً بصفته مرتكب الجرمة .ويستفيد من العذر امخفّف من يز ّود السلطات
امختصة ،بعد اقراف الجرائم امنصوص عليها ،معلومات تتيح منع ماديها.
ّ

.84

«أي شخص طبيعي م ّمن كان موضوع اتّجار باأشخاص ،أو م ّمن تعتر
أما ضحية جرمة ااتّجار باأشخاص ،فهي ،بحسب القانون الجديدّ ،
امختصة عى نحو معقول بأنه ضحية اتّجار باأشخاص ،برف النظر عا إذا كان مرتكب الجرم قد ُعرفت هويته أو قُبض عليه
السلطات
ّ
ُ
أو حوكم أو أدين» .هذا مع اإشارة إى أن القانون يعفي «من العقاب امجني عليه الذي يثبت أنه أرغم عى ارتكاب أفعال يعاقب عليها
يخص جرم اإقامة غر امروعة ومخالفة نظام العمل ي لبنان .كا
القانون ،أو إذا كان قد خالف روط اإقامة أو العمل» ،وذلك فقط ي ما ّ
يُجيز القانون «لقاي التحقيق أو للقاي الناظر ي ملف الدعوى ،موجب قرار يصدره ،أن يُجيز للمجني عليه اإقامة ي لبنان خال امدة
متخصصة لتقديم امساعدة
التي تقتضيها إجراءات التحقيق» .وقد أناط القانون بوزير العدل سلطة «عقد اتفاقات مع مؤسسات وجمعيات
ّ
يتجسد مصادرة امبالغ امتأتّية عن جرائم ااتّجار ،وبإيداعها «ي
والحاية لضحايا جرائم ااتّجار باأشخاص»؛ كا ّ
نص عى تدبر إصاحيّ ،
حساب خاص» لدى وزارة الشؤون ااجتاعية ،وذلك «مساعدة ضحايا هذه الجرائم».

.85

وعليه ،تتمثّل الحاية ،التي أق ّرها القانون لضحية جرمة ااتّجار باأشخاص ،من جهة أوى ،بإعفاء الضحية من العقاب ي حال ثبت إرغامها
عى ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون ،وبإعفائها من جزاء إقامتها غر امروعة ي لبنان ،ي حال كانت من جنسية أجنبية ،ومن جهة ثانية،
متخصصة لتقديم امساعدة والحاية لضحايا جرائم ااتّجار باأشخاص،
بإعطاء وزير العدل سلطة عقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات
ّ
ومن جهة ثالثة ،بإيداع اأموال امتأتية عن هذه الجرائم ،بعد مصادرتها ،ي حساب خاص لدى وزارة الشؤون ااجتاعية.

ثانيً:
والتحديات
الثغرات القانونية
ّ

 .Iالثغرات القانونية
.86

عى أهمية اأحكام التي سبقت ،يخلو قانون «معاقبة جرمة ااتّجار باأشخاص» من نظام قانوي متكامل مرابط يحمي ضحية هذه الجرمة
ويساعدها ،علاً بأن هاجس حاية الضحية واحتضانها ومساعدتها قد واكب جميع امراحل التي سبقت صدور القانون ،إذ كان مروع
القانون يلحظ راحة شمول «إجراءات الحاية» كاً من امدعي الشخي والشاهد عى ح ّد سواء ،اأمر الذي أغفله القانون عند صدوره،
نص عليها ،تحت هذا العنوان ،عى الشاهد دون ام ّدعي الشخي ،فضاً عن أن هذه اإجراءات تفقد
فاقترت «إجراءات الحاية» التي ّ
فعاليتها ي حال تعارضها وحقوق الدفاع.

التحديات
.II
ّ

36

.87

فيا تعتر امديرية العامة لأمن العام أن اكتشاف الجرمة والتمييز بينها وبن اأفعال الجرميّة امك ّونة لها هي من أهم التح ّديات التي تواجه
امختصة امولّجة بالقضاء عى ااتّجار بالبر ،ترز تح ّديات أخرى تكمن ،من جهة ،ي تحصن الواقع التريعي الجديد ،ومن جهة
الجهات
ّ
أخرى ،ي رورة إصاح بعض اأنظمة القامة.

.88

مكن تحصن قانون معاقبة جرمة ااتّجار باأشخاص الصادر تحت الرقم  ،2011/164بإدخال بعض التعديات عى أحكامه ،سواء ي شقّه

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

تنص عى عقوبة جنائية،
نص امادة )5( 586عقوبات جديدة حتى تصبح صالحة للتطبيق (إذ يجب أن ّ
العقاي أو ي قسمه الحاي ،اسيّا ّ
بداً من العقوبة الجنحية الواردة فيها ،كونها تج ّرم ظروفاً تش ّدد عقوبة جناية ااتّجار باأشخاص) ،وامادة  3من القانون التي تلغي ،دون أي
نص امواد  508و 509و 510من قانون العقوبات ،وامادة )10( 586
م ّرر ،عبارة «أو حمله عى ارتكابه» أي ارتكاب فعل مناف للحشمة من ّ
جديدة ،بحيث تُعاد صياغتها عى نحو مكن معه تغذية «الحساب الخاص...مساعدة ضحايا هذه الجرائم» من مصادرأخرى سوى «امبالغ
امتأتية عن هذه الجرائم» ،وذلك بعد مصادرتها .كا يقتي تعديل القانون ليصبح منطوياً عى نظام قانوي متكامل يحمي ضحية ااتّجار
بالبر ،ولتصبح إجراءات حاية الشاهد متكافئة ومارسة امدعى عليه حقّه ي الدفاع عن نفسه.
.89

يقتي إعادة النظر ي القوانن وامراسيم والقرارات واللوائح وامذكّرات التي تنظّم مهنة «عامات الجنس» ،والعامات ي مهن مكن أن تفسح
امجال عملياً أمام تأدية خدمات جنسية لقاء بدل ،ذلك أنه يغلب عى النصوص التريعية والتنظيمية امتّصلة بشكل أو بآخر بتجارة الجنس
أنها ُوضعت ي «مناخات تريعية» يطغى عليها هاجس الحفاظ عى «الصحة واأخاق العامتن» ،دوما النظر إى كرامة َمن مارسن هذه
امهنة أو «التجارة» .إن إعادة النظر ي هذه النصوص يجب أن تت ّم وفق أسس موضوعيّة توفّق بن مقتضيات الصحة والنظام العامن ،من
جهة ،ورورة احرام حقوق اإنسان وحرياته ،من جهة أخرى ،دون أن يرك أمر تنظيم عمل بعض هذه الفئات إى الدوائر اأمنية وحدها.
 8911وإذ أناط امرسوم رقم  1157تاريخ ( 1991/5/2تنظيم قوى اأمن) بقسم امباحث الجنائية العامة  -مكتب حاية اآداب  -تتبّع وقمع
الجرائم امخلّة باأخاق واآداب العامة ما ي ذلك مكافحة الدعارة وضبط عمل الفنانات ،تشر البيانات اإحصائية الصادرة عن شعبة
العاقات العامة ي امديرية العامة لقوى اأمن الداخي إى ما يي:

الجدول رقم ()1
توزّع الجرائم التي حصلت من عام  2006إى عام  2012بحسب الجنسية وكان جنس الفاعل (مرتكب الجرم) أنثى
نوع الجرم وجنسية الفاعل

2006

لبنانية
غر لبنانية

10
11

لبنانية
غر لبنانية

-

لبنانية
غر لبنانية

-

لبنانية
غر لبنانية
غر محدد
امجموع

103
93
217

2007

2008

2009

2010

تسهيل الدعارة
8
12
8
11
4
5
5
4
تسهيل ومارسة الدعارة معاً
2
2
حض عى الفجور وارتكاب الفحشاء
ّ
2
1
مارسة الدعارة
146
93
96
122
194
111
74
91
1
356
223
185
228

2011

من 20121111
إى 2012110110

امجموع

11
8

12
5

72
42

2
1

1
-

7
1

4
-

1
-

8
-

125
163
314

58
84
161

743
810
1
1684

امصدر :شعبة العاقات العامة ي امديرية العامة لقوى اأمن الداخي.
 8912من جهتها ،أفادت امديرية العامة لأمن العام بأن عدد الفنانات اللواي يت ّم ترحيله ّن موجب قرارات تصدرعن امدير العام يراوح
بن  3و 5فنانات شهرياً ،وه ّن من فئة العامات ي قطاع اماهي الليليّة ،وذلك أسباب عدة ،منها مارسة الدعارة ،أو مخالفة نظام
اإقامة ،أو افتعال امشاكل مع بعضه ّن .كا أفادت امديرية العامة بأن عدد الفنانات الحائزات بطاقات إقامة سنوية هو  986فنانة.
التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

37

.90

إصاح وضع العامات اأجنبيات ي الخدمة امنزلية:
 9011مة فئة أخرى مع ّرضة لاتّجار بها واستغالها ،تتمثّل بالعامات اأجنبيات ي الخدمة امنزلية ،اسيّا متى فررن من منزل مخدومهن
وباتت إقامتهن ي لبنان غر مروعة ،فيسهل عندئذ ااتّجار بهن بواسطة شبكات متهن الدعارة ،مستغلة إقامتهن غر الرعية
التي منعهن عادة من اإباغ عن حاات استغالهن ،وذلك خوفاً من تع ّرضهن ه ّن أيضاً للماحقة بجرم اإقامة ي الباد عى وجه
نص ريح (امادة  586فقرة  8عقوبات) يجيز
غر نظامي ،وهو ما تداركه قانون معاقبة جرمة ااتّجار باأشخاص ،إذ انطوى عى ّ
«للقاي الناظر ي الدعوى أن يسمح للمجني عليه اأجنبي باإقامة ي لبنان خال امدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق» ،وذلك ي
الحالة التي تكون فيها إقامته عى اأراي اللبنانية غر مروعة.
 9012وفيا بلغ عدد العامات اأجنبيات ي الخدمة امنزلية ،ي نهاية العام  //141738 //2012عاملة  ،وذلك وفق إفادة صادرة ي هذا
الخصوص عن امديرية العامة لأمن العام بتاريخ  ،2012/12/4وفيا ا توجد ،بحسب هذه امديرية ،أرقام إحصائية دقيقة تظهر
انتشار العنف ضد العامات ي الخدمة امنزلية ،اسيّا وأن العنف أنواع (جسدي ،لفظي ،معنوي  ،)...إاّ أن امديرية العامة لأمن
العام تقوم بتوثيق جميع املفات امتعلّقة بالضحايا امحتمات لاتّجار بالبر امبنيّة شكواهم عى الرب أو التعنيف ،وقد بلغ عدد
هذه الحاات ،بحسب إحصاءات امديرية العامة لأمن العام 23 :حالة ي العام  18 ،2008حالة ي العام  20 ،2009حالة ي العام
 42 ،2010حالة ي العام  ،2011و  25حالة ي العام  ،2012أي ما مجموعه  128حالة .إما هؤاء الفتيات لسن ،بحسب إفادة امديرية
العامة لأمن العام ،جميع العامات ي الخدمة امنزلية امع ّرضات للعنف ،حيث أنه ليس كل عنف اتّجارا ً بالبر ،وأنه مكن أن تكون
هناك حاات كثرة جدا ً غر مبلّغ عنها.

ثالثً:
التقدم احرز ي جمع البيانات امتعلقة بظاهرة اا ّتجار بالنساء
ّ
والفتيات
.91

بدأت امديرية العامة لأمن العام ،منذ العام  ،2008بجمع واستثار البيانات امتعلّقة باات ّجار بالبر بطريقة علميّة آخذة ي ااعتبار:
الجنسية – الشكوى – النتيجة – وامعالجة النهائية ،ما أتاح الوصول إى نتائج تفصيلية ،نعرض منها ،ي ما يي (الجدول رقم ( ،))2تلك العائدة
لعامي  2011و .2012

.92

أما امعالجات التي تناولت الشكاوى امبيّنة أعاه ووضع العاملة اإداري بعد اانتهاء من معالجة املف ،فتظهر تباعاً ي الجدولن التالين رقم
تتوى ،وفقاً مذكرة تفاهم «بيت اأمان»(ت ّم توقيعها ي  ،2005/1/12وهي تض ّم،
 3ورقم  ،4مع اإشارة إى أن امديرية العامة لأمن العام ّ
إى امديرية العامة لأمن العام ،جهات محليّة ودوليّة معنيّة) ،إجراء التحقيقات اأولية مع الضحايا امحتمات لاتّجار بالبر وتأمن الحاية
للضحايا ،من خال اعتبار إقامته ّن ي لبنان ي عهدتها طيلة فرة التحقيق.

الجدول رقم ()2
أنواع وعدد الشكاوى امقدّ مة من الضحايا امحتمات ،بحسب ورود الشكوى ي عامي  2011و 2012
نوع الشكوى

38

عام 2011

عام 2012

امجموع

أجور

50

44

94

رب

42

24

66

سوء معاملة

37

21

58

استغال جني  +اغتصاب  +تح ّرش

19

12

31

استغال  +خداع  +خداع ي وجهة العمل

9

4

13
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تعذيب

4

1

5

حجز حرية  +عدم الساح لها بامغادرة  +مديد عقد العمل

3

-

3

قار

3

-

3

سوء وجهة استخدام

2

7

9

التخي عنها من ِقبل الكفيل
ّ

1

-

1

ظروف عمل سيئة

-

2

2

تهديد

-

1

1

إجهاض

-

1

1

امجموع

170

117

287

ت ّم إعداد هذا الجدول ي ضوء البيانات التي وفّرتها امديرية العامة لأمن العام ،مع اإشارة إى أنه مكن أن تكون حالة واحدة قد تق ّدمت بأكر من
شكوى.

الجدول رقم ()3
معالجات الشكاوى امقدمة ي عامي  2011و 2012
2011

2012

امجموع

امعالجة
للتوسع بالتحقيق
إحالة املف إى القضاء/الجهة امختصة ّ

16

11

27

تسطر باغ بحق الكفيل/امتهم

14

1

15

استحصلت العاملة عى أجورها

26

17

43

م يثبت جزء من اادعاء

16

7

23

م يثبت اادعاء

21

20

41

نفي صحة اادعاء من ِقبل ام ّدعية

14

-

14

أجريت مصالحة بن العاملة والكفيل

-

4

4

انتقلت للعمل لدى كفيل جديد

-

1

1

معالجة القضية قبل التحقيق

6

-

6

غادرت الباد قبل بدء التحقيق/غادرت إى بادها نتيجة التحقيق/فرار قبل بدء التحقيق

-

10

10

فرار من بيت اأمان

2

-

2

وقوع الجرم/التهمة خارج اأراي اللبنانية

7

-

7

مختلّة عقلياً وم نتمكّن من التحقيق معها

-

1

1

اعرف الكفيل بالرب بسبب حالة عصبيّة أم ّت بالعاملة

-

1

1

اعرفت بأن مارسة الجنس مّت برضاها

-

1

1

122

74

196

امجموع
ت ّم إعداد هذا الجدول ي ضوء البيانات التي وفّرتها امديرية العامة لأمن العام.
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39

الجدول رقم ()4
ِ
وضع العاملة اإداري بعد اانتهاء من معالجة املف من قبل اأمن العام
عام 2011
73
2
9
60
144

الوضع اإداري
غادرت لبنان
انتقلت إى كفيل جديد
عادت إى منزل كفيلتها
صدر بحقها باغ منع دخول
مختلف
امجموع

عام 2012
62
1
5
57
3
128

امجموع
135
3
14
117
3
272

ت ّم إعداد هذا الجدول ي ضوء البيانات التي وفّرتها امديرية العامة لأمن العام.
.93

وحيث أن تتبّع جرائم ااتّجار باأشخاص يندرج ضمناً ي سياق امهام اموكلة إى مكتب حاية اآداب التابع لقسم امباحث الجنائية العامة ي امديرية
العامة لقوى اأمن الداخي ،فقد قام هذا امكتب بالتحقيق ي عدة قضايا اتّجار باأشخاص وأنشأ قاعدة بيانات خاصة ،نستم ّد منها أرقام الجدول اآي:

الجدول رقم ()5
عدد ضحايا ومجرمي ااتّجار بالبر بحسب كل عام
عام
2009
2010
2011
2012
2013
امجموع

ضحية
7
8
27
27
13
82

مجرم
3
3
11
9
8
34

رابعً:
امقدمة إى ضحايا اا ّتجار باأشخاص
اجهود امبذولة واخدمات
ّ
.94

تتوزّع بن جهود رسمية ،وأخرى مشركة بن اإدارات الرسمية وهيئات امجتمع امدي وجهات أخرى معنيّة.
 9411بهدف تفعيل القانون رقم  ،2011/164ت ّم ،بتاريخ  ،2013/3/10إطاق إسراتيجية عامة مكافحة جرمة ااتجار باأشخاص ي لبنان،
وهي تدور حول أربعة محاور :الوقاية ،اماحقة وإجراءات التحقيق ،مساعدة وحاية الضحايا ،وامراقبة وامتابعة امستمرة .وقد
ٍ
هيئات من امجتمع امدي وشاركت فيه جهات
جاءت هذه اإسراتيجية نتيجة عمل مشرك انطلق ي حزيران/يونيو  2012مبادرة من
رسمية هي :وزارة العدل ،وزارة الداخلية والبلديات ،ووزارة الشؤون ااجتاعية.
 9412ي مجال تعاون الدولة مع بلدان امنشأ والعبور للتصدّ ي أسباب ااتّجار وتحسن تدابر منع ااتّجار باأشخاص عن طريق تبادل
امعلومات :تقوم امديرية العامة لأمن العام كجهاز أمني معني مكافحة ااتّجار بالبر بتبادل معلومات تتعلّق مختلف الجرائم،
ومنها ااتّجار بالبر.

40
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 9413ي مجال الدعم واإيواء ،وعماً مذكرة تفاهم «بيت اأمان» ،فإن جميع الضحايا امحتمات لجرمة ااتّجار بالبر تت ّم إحالته ّن إى
«بيت اأمان» للتثبّت ما إذا كانت ضحيّة أو عدمه .وبالتاي ،فإن أي حالة يُشتبه فيها بأنها حالة اتّجار بالبر يت ّم التعاطي معها عى
هذا اأساس ،ويجري إحالة الضحية امحتملة إى «بيت اأمان» لحن التثبّت من العكس .إشارة إى أن «بيت اأمان» يهت ّم مساعدة
ضحايا ااتّجار بالبر والعنف وااستغال ،ويُعنى بشكل خاص بالنساء العامات ي امنازل واماهي.
 9414وي ما يي عدد الضحايا امستفيدات من «بيت اأمان» منذ عام  2008ولغاية عام :2012

الجدول رقم ()6
عدد الضحايا ،من جنسيات غر لبنانية ،امستفيدات من «بيت اأمان» ،من عام  2008إى عام 2012
عام 2008

عام 2009

عام 2010

عام 2011

عام 2012

امجموع

46

34

62

93

71

306

ت ّم إعداد هذا الجدول ي ضوء البيانات التي وفّرتها امديرية العامة لأمن العام.
 9415ي مجال التوعية والتثقيف:
> أصدرت امديرية العامة لأمن العام كتيباً حول حقوق العامات ي الخدمة امنزلية وواجباتهن ،وذلك باللغتن العربية
واانكليزية ،كا أصدرت كتيّباً آخر ،باللغتن امذكورتن ،يتض ّمن اأحكام التي تنظّم عمل «اإناث العامات ي مجال اماهي،
وعروض اأزياء ،والتدليك غر الطبي».
> تقوم امديرية العامة لأمن العام بالعديد من حمات التوعية ،وذلك بااشراك مع جهات دولية وهيئات محلية مهت ّمة
مكافحة جرمة ااتّجار باأشخاص.
> كا تقوم امديرية العامة لأمن العام بتعميم أرقام هواتف غرفة الشكاوى ودائرة الفنانن عى جميع الفنانات قبل مبارته ّن
العمل ،ما يُتيح له ّن التواصل مبارة مع اأمن العام ي حال تعرضه ّن أي سوء معاملة أو سوء استخدام أو إجباره ّن عى
القيام بأعال ا يرغن ي القيام بها خارج إطار عقد العمل.
تنص مذكرة تفاهم «بيت اأمان» عى «تأمن حلول دامة لهن (أي ضحايا
 9416ي مجال إعادة ضحايا ااتّجار إى أوطانهن وإعادة إدماجهنّ ،
ااتجار) ما ي ذلك العودة الطوعيّة إى باده ّن» ،حيث اعترت العودة الطوعية كأحد الحلول ،كا مكن أن تشمل ائحة الحلول منح الضحية
إقامة سنويّة و/أو تجديدها...إضافة إى ذلك ،م ّة برنامج لدى امنظمة الدوليّة للهجرة يُعنى بالضحايا امحتمات من ااتّجار بالبر من الفنانات،
بحيث تقوم جهة معنيّة مواكبة مغادرة الضحيّة انطاقاً من لبنان وصواً إى بلدها .أما ي ما يتعلّق بإعادة إدماج الضحايا ي مجتمعاته ّن،
فإن امديرية العامة لأمن العام ولدى توقيف أو عندما تُجري تحقيقاً مع أي أجنبي ،تبلّغ سفارته بوجوده لديها قبل بدء التحقيق وتعلمها
بنتيجة التحقيق عند انتهائه أو لدى سؤال سفارته عنه ،فيصبح بالتاي من واجب سفارة باده متابعة وضعه وتأمن اندماجه ي مجتمعه.
ومتخصصة ،وذلك من خال التعاقد معها لي
 9417من جهتها ،تستم ّر وزارة الشؤون ااجتاعية ي تقديم الدعم لجمعيات أهلية معنيّة
ّ
تقوم بتقديم الخدمات الازمة ،ما ي ذلك إعادة تأهيل الفتيات والنساء ضحايا البغاء ،وإيواؤه ّن لفرة معيّنة بحسب وضع كل امرأة.

خامسً:
والتحديات
العقبات
ّ
.95

أبرزها:
> تحصن الواقع التريعي الجديد ،وإعادة النظر ي القوانن وامراسيم والقرارات التي تنظّم مهنة «عامات الجنس» والعامات ي مهن
مكن أن تفسح امجال عملياً أمام تأدية خدمات جنسية لقاء بدل.
> إصاح وضع العامات اأجنبيات اسيّا العامات ي الخدمة امنزلية ما يكفل حايته ّن من ااستغال.
> مضاعفات النزوح السوري إى لبنان اسيّا لجهة الوضع ااقتصادي وااجتاعي وتأثراته عى امرأة النازحة.
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امادتان السابعة والثامنة
امرأة وامشاركة السياسية
.96

تنص عليه امادتان  7و 8من ااتفاقية لجهة اتّخاذ الدول اأطراف جميع التدابر امناسبة للقضاء عى التمييز ضد امرأة ي الحياة
ي ضوء ما ّ
السياسية والعامة للبلد؛
وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيّا ما جاء ي الفقرات  10و 12و 13و 23لجهة ضان مشاركة
امرأة عى قدم امساواة ي صنع القرارات ،كا والنظر باتّخاذ «طائفة من التدابر اممكنة ،من قبيل تحديد الحصص ،وامعاير ،واأهداف،
اسيا ي ما يتعلّق بالتنفيذ امع ّجل لبعض مواد ااتفاقية ،ومنها امادتان  7و ،8و»إياء اهتام جاد لاحتياجات الخاصة للمرأة ي
والحوافز»ّ ،
فرة ما بعد النزاع وضان مشاركة امرأة عى قدم امساواة ي صنع القرارات»...
وي ضوء التوصيات العامة للجنة الدولية ،اسيّا التوصية رقم  8بشأن تطبيق امادة  8من ااتفاقية ،والتوصية رقم  23امتعلّقة بامرأة ي
الحياة السياسية والعامة؛
يعرض هذا التقرير ما يي:

أواً:
ي التشريعات والسياسات
.97

ينص عى امساواة التامة بن جميع اللبنانيّن ي الحقوق والواجبات ،ما فيها الحقوق السياسية
تجدر اإشارة ،بداية ،إى أن الدستور اللبناي ّ
توي الوظائف العامة(امادتان  7و 12من الدستور).
الكاملة وحق ّ

.98

تقدّ م محرز عى صعيد الخطة الوطنية لحقوق اإنسان:
بعد أربع سنوات من العمل ،وبالتعاون مع مروع برنامج اأمم امتحدة اإماي ي مجلس النواب ومكتب امفوضية السامية لحقوق اإنسان
ومشاركة امنظّات الدولية ذات الصلة واإدارات الرسمية امعنيّة ورائح امجتمع امدي وقطاعاته ،أنجزت اللجنة النيابية لحقوق اإنسان
الخطة الوطنية لحقوق اإنسان ،وقد ت ّم إعانها ي  10كانون اأول  2012مهيدا ً مناقشتها ي مجلس النواب وإقرارها .استوجب إعداد هذه
الخطة تنظيم أكر من  30لقاء عمل وإعداد  23دراسة خلفية حول حقوق اإنسان امدنية والسياسية وااقتصادية وااجتاعية والثقافية.
والجدير ذكره ي هذا اإطار هو أن الخطة شملت محورا ً خاصاً بحقوق امرأة ،ولهذه الغاية ت ّم إعداد دراسة خاصة حول هذا اموضوع كانت
محصلة نقاش وآراء الجهات والقطاعات امشاركة ي حلقات العمل التي سبق ذكرها .وتض ّمنت الدراسة الواقع القانوي للمرأة ي امواثيق
ّ
الدولية والبنية التريعية والقانونية ي لبنان ،كا شملت وصفاً للوضع الراهن من مارسات وتح ّديات وصعوبات .وانتهت الدراسة مروع
خطة قطاعية شملت تحديدا ً أولويات العمل وامؤسسات امعنيّة بالتنفيذ؛ ومثلت أولويات العمل ،بحسب الخطة ،ي تنزيه القوانن عن
التمييز ضد النساء ،وبناء ثقافة امساواة ،ومكن النساء وبناء قدراتهن الذاتية.

.99

مشاريع القوانن اانتخابية:
ميّزعام  2012بالتحضر لانتخابات النيابية التي كان من امتوقَع إجراؤها ي العام  ،2013إاّ أنه بسبب عدم توافق النواب عى قانون جديد
لانتخابات النيابية ،وبسبب الوضع اأمني غر امستق ّر ،ت ّم تأجيل هذه اانتخابات إى العام  ،2014كا ت ّم التجديد للمجلس النياي الحاي
مدة  17شهرا ً .وكانت الحكومة قد ناقشت مروع قانون تق ّدمت به وزارة الداخلية والبلديات تض ّمن ،بضغط من الهيئات النسائية الحكومية
تقل عن
نصت امادة  53منه عى أنه «يتوجب عى كل ائحة أن تضّ م بن أعضائها نسبة ا ّ
وغر الحكومية ،مادة حول الكوتا النسائية ،إذ ّ
 %30من الجنس اآخر عى أن تد َور الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف .وتُعتمد ائحة مرقّطة بحيث يدرج فيها بصورة متتابعة اسم
معن ثم حكاً اسم مرشح من الجنس اآخر»؛ لكن مجلس الوزراء ع ّدل امروع بحيث جاء ي امادة  52منه أنه «يتو ّجب
مرشح من جنس ّ
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عى كل ائحة أن تض ّم بن أعضائها مرشحاً واحدا ً عى اأقل من كل من الجنسن» ،وأحيل امروع إى مجلس النواب بامرسوم رقم 8913
تاريخ  ،2013/9/19إاّ أنه م يحظ بتأييد القوى السياسية التي عملت عى إعداد ومناقشة وتقديم مشاريع قوانن انتخابية تضمن ،بحسب
أصح للشعب اللبناي.
وجهة نظر كل منها ،مثياً ّ
 .100البيانات الوزارية:
سبق لهذا التقرير أن ّبن (ي إطار امادة  )3موقف الحكومات امتتالية منذ عام  2008من قضايا امرأة ،إذ أصبح تعزيز دور امرأة يشكّل
جزءا ً أساسياً من بياناتها الوزارية ،وإن كان البيان الوزاري للحكومة التي تشكّلت ي ( 2014/2/15الحكومة الثالثة والسبعون) م يتض ّمن أية
إشارة إى قضايا امرأة.
 .101اللجان النيابية:
كان عمل اللجان النيابية ي فرة  2012 -2006ي موضوع دعم حقوق امرأة خجواً ،باستثناء إطاق الخطة الوطنية لحقوق اإنسان التي
تتض ّمن جزءا ً يتعلّق بحقوق امرأة ،وإقرار القانون الذي يعاقب «جرمة ااتّجار باأشخاص» ،وإلغاء امادة  562من قانون العقوبات ،وتعديل
بعض القوانن التمييزية التي يشر إليها هذا التقرير تباعاً .فاقترعمل اللجان ،ي مجال تعزيز مشاركة امرأة ي الحياة السياسية ،عى
ااجتاع بالهيئات امطالِبة امعنيّة والوعد باالتزام مطالبها وتقديم الدعم لها ،وهو ما يبقى ي إطار التريحات ليس إاّ .إما تجدر اإشارة
موسعة مع الجمعيات اأهلية
إى أن لجنة امرأة والطفل النيابية تعمل عى مراجعة القوانن التمييزية ضد امرأة ،وهي نظّمت لقاءات عدة ّ
التي تُعنى بشؤون امرأة من أجل مواصلة درس آلية إدخال «الكوتا» النسائية ي قانون اانتخاب.

ثانيً:
الوضع الفعلي
 .102وضع امرأة ي تشكيل الحكومات :شاركت سيدتان ي الحكومة التي تشكّلت عام  ،2009وتسلمت إحداها حقيبة وزارة امال وهي تُعتر
حقيبة سيادية ،وكان ذلك للمرة اأوى؛ أما السيدة الثانية فكانت وزيرة دولة بدون حقيبة .وم تشارك أية سيدة ي الحكومة التي تشكّلت
عام  ،2011فيا ض ّمت الحكومة امشكّلة ي  2014/2/15وزيرة واحدة من أصل  24وزيرا ً ،هي وزيرة امه ّجرين.
 .103وضع امرأة ي اانتخابات النيابية:

الجدول رقم ()1
عدد امرشحات والفائزات ي اانتخابات النيابية 2013 - 1992
الدورة اانتخابية

عدد امرشحات

عدد الفائزات

1992

6

3

1996

11

3

2000

18

3

2005

14

6

2009

12

4

2013

38

م تجر اانتخابات النيابية
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 10311تشر أرقام الجدول رقم  1إى تراجعٍ عدد امرشّ حات والفائزات ي اانتخابات النيابية التي جرت عام  2009مقارنة بالعام ،2005
ويبقى امعدل العام للرشح واانتخاب خجواً جدا ً بدون أي تغ ّر ملحوظ منذ العام  ،1992حيث ا تتخطّى نسبة الفائزات ي
انتخابات العام  2009الـ  .% 3.1أما اانتخابات النيابية التي كان مقررا ً إجراؤها ي العام  ،2013فقد شهدت حركة ترشّ ح نسائية
جيدة (إى ح ّد ما) نسبة إى اأعوام السابقة ،حيث ترشحت  38امرأة؛ وبالرغم من أن عدد امرشحات قد تضاعف مقارنة بالعام
 2009إاّ أنه يبقى متدنياً بامقارنة مع ترشح الذكور إذ م تبلغ النسبة سوى  %5من إجاي عدد امرشحن الذين بلغ عددهم
 705مرشحن.
 10312وتجدر اإشارة إى أن  3نساء من أصل الـ  4اللواي وصلن إى مجلس النواب عام  2009أعيد انتخابهن ،فيا دخلت امرأة واحدة فقط
امجلس النياي أول مرة .ومن الواضح أن سبب وصول النساء اأربع هو -وكا كان داماً -اإرث العائي أو وفاة الزوج أو اأب أو اأخ.
والجدير ذكره ي هذا السياق أن وزارة الداخلية والبلديات ا تعتمد امعيار الجندري عند إعداد ونر لوائح امرشحن أو الفائزين ي
اانتخابات ،أكانت نيابية أم بلدية.
 .104وضع امرأة ي اانتخابات البلدية وااختيارية عام :2010
 10411اانتخابات البلدية:

الجدول رقم ()2
عدد ونسبة اإناث ي اانتخابات البلدية لعام  ،2010بحسب امحافظات
عدد اأعضاء

عدد امرشحات

عدد الفائزات

نسبة اإناث الفائزات

امحافظة

24

10

3

%12.5

جبل لبنان

3,519

367

164

%4.66

الجنوب

1,662

101

59

%3.54

النبطية

1,491

61

20

%1.34

البقاع

1,917

92

45

%2.34

الشال

2,812

449

229

%8.14

جميع امحافظات

11,425

1,080

520

%4.55

بروت

امصدر :وزارة الداخلية والبلديات ،امديرية العامة للشؤون السياسية والاجئن.
تشر أرقام الجدول رقم  2إى أن عدد الفائزات ي اانتخابات البلدية لعام  2010بلغ  /520/سيدة بعد أن كان  /220/ي انتخابات
العام  .2004وبالرغم من التق ّدم الحاصل ،تبقى النسبة العامة متدنّية ( ،)%4.55لك ّن الافت أنه من أصل  /1.080/مرشّ حة فازت ي
اانتخابات  /520/سيدة ،أي ما يوازي  %48من عدد امرشحات ،اأمر الذي يُفرض أن يشكّل حافزا ً للمرأة عى زيادة مشاركتها ي
السلطات امحلية.
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 10412اانتخابات ااختيارية:

الجدول رقم ()3
عدد ونسبة اإناث ي اانتخابات ااختيارية لعام  ،2010بحسب امحافظات
أعضاء اختياري

مخاتر
امحافظة

عدد امخاتر

مرشحات
للمخرة

ناجحات
للمخرة

بروت

108

11

5

%4.6

الشال

643

47

14

%2.1

1,147

البقاع

476

17

5

%1.1

645

7

الجنوب

307

11

5

%1.6

528

23

20

جبل لبنان

734

36

9

%1.2

1,374

71

62

%4.5

النبطية

302

10

1

-

363

10

10

%2.7

امجموع

2,570

132

39

%1.5

4.057

173

148

%3.6

مرشحات
للعضوية

ناجحات
للعضوية

نسبة اإناث

-

-

-

-

62

49

%4.3

7

%1.1
%3.8

نسبة اإناث عدد اأعضاء

امصدر :وزارة الداخلية والبلديات ،امديرية العامة للشؤون السياسية والاجئن.
بامقارنة مع نتائج اانتخابات امحلية التي جرت عام  2004وفازت فيها منصب مختار ما يقارب  /16/سيدة ،فإن أرقام الجدول رقم
 3تشر إى ارتفاع عدد السيدات الفائزات بهذا امنصب عام  2010وإن كانت النسبة العامة ما زالت متدنّية جدا ً ( .)%1.5إما الافت
ي أرقام الجدول أعاه هو أنه من أصل  /173/مرشّ حة منصب عضو اختياري فازت بالعضوية  /148/سيدة ،أي ما يقارب  %85من
عدد امرشّ حات.
 .105وضع امرأة ي اأحزاب السياسية:

الجدول رقم ()4
مشاركة امرأة ي اأحزاب السياسية
نسبة مشاركة النساء

الهيئات العامة

امكاتب التنفيذية

% 40 -% 29

% 16 -%12

مّت دراسة وضع امرأة ي اأحزاب السياسية من خال عيّنة مثلت بـ  9أحزاب رئيسية .ويشر الجدول رقم  4إى نسبة مشاركة امرأة
ي هذه اأحزاب ،علاً أن هذه امشاركة تتفاوت بحسب مستوى العمل الحزي .فبينا هي جيدة إى ح ّد ما ي الهيئات العامة ،وذلك
بسبب اعتاد الحزب عى العنر النساي من أجل القيام بالحمات اانتخابية ،تتقلّص بشكل ملحوظ ي امستويات القيادية .ومن البارز
يخص مشاركة امرأة ي اأحزاب السياسية أن لدى معظم اأحزاب ي هيكليتها قطاعاً خاصاً بامرأة ،يضّ م جميع النساء امنتسبات إى
ي ما ّ
الحزب وتتنوع نشاطاته بن تنظيم مؤمرات توعية ودورات تدريبية للعنر النساي ي الحزب إى التحضر لانتخابات النيابية من خال
امندوبات امتواجدات ي مختلف اأقضية .كا ينظّم هذا القطاع الحفات الخرية وااجتاعية .صحيح أن وجود قطاع خاص بامرأة ي
اأحزاب السياسية من شأنه تعزيز مشاركة امرأة ي اأحزاب السياسية ،إاّ أنه قد يكون سيفاً ذا ح ّدين بحيث يحر عمل امرأة ي قطاع
خاص بها ويعزلها عن النشاطات الحزبية اأخرى ،اسيّا السياسية منها ،ولعلّه من اأفضل أن يندمج موضوع امرأة ي كل سياسة الحزب
وأن تكون امرأة متواجدة ي كل قطاعاته.
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 .106امرأة ي القضاء اللبناي:
إن نسبة امرشّ حات ي اامتحانـات التي تجريهـا وزارة العدل لقبول مرشحن لدخول معهد الدروس القضائية تفوق نسبة الذكور .وي العام
 ،2011بلغ عدد القضاة  543قاضياً بينهم  221قاضية ،أي ما نسبتُه  %41مقابل  %29عام  .2004وي القضاء اماي (ديوان امحاسبة) ،تتساوى
نسبة القاضيات ( )%50مع نسبة القضاة بعد أن كانت  %44ي العام  .2004إاّ أن دراس ًة تناولت توزّع القاضيات وفقاً للمناطق وامناصب
والوظائف ،معتمدة عى دراسة مرسومي امناقات القضائية الصادرين ي العامن  2004و 2010وامقارنة بينها ،بيّنت غياب النساء القاضيات
عن مناصب هامة م يشغلها إاّ الرجال حتى اآن ،ومنها منصب النائب العام التمييزي والنائب العام اماي وقاي التحقيق اأول (ستة رجال)
ورئيس هيئة التفتيش القضاي .كذلك اأمر بالنسبة إى قضاة التحقيق ( 24رجاً مقابل  3نساء فقط) ،والنواب العامن ااستئنافيّن ( 5رجال
مقابل امرأة واحدة) ،وامحامن والنواب العامن لدى النيابات العامة التمييزية وامالية وااستئنافية ( 35رجاً مقابل  7نساء) ،وامفتشن لدى
هيئة التفتيش القضاي ( 8رجال مقابل امرأتن) .إا أنه من اممكن القول ،وبحسب الدراسة عينها ،أن عدد قضاة التحقيق من النساء قد
معر بالنسبة إى مناصب أخرى ،كامحامن وام ّدعن العامن ( 6ي  2004و 7ي  .)2010كا
ازداد من صفر إى  3نساء ،فيا بقي الفارق غر ِ
أن «عدد النساء ي غرف محاكم ااستئناف التي تنظر ي القضايا امدنية هو تقريباً ضعف عدد الرجال ( 19مقابل  ،)10فيا ينحر عددهن
بشكل كبر ي الغرف الجزائية وامختلطة ( 24مقابل .)47
 .107امرأة ي الوظيفة العامة:
 10711تفيد بيانات مجلس الخدمة امدنية لعام  2011أن توزّع اموظفن واموظفات ي القطاع العام هو كاآي:

الجدول رقم ()5
أعداد ونسب اموظفن واموظفات ي القطاع العام
إناث

ذكور

اإدارات الرسمية

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

موظف دائم

5543

%65

3046

%35

موظف مؤقت

3093

%63

1788

%37

امؤسسات العامة امشمولة بصاحية مجلس الخدمة امدنية

2089

%85

367

%15

البلديات امشمولة بصاحية مجلس الخدمة امدنية

1320

%83

278

%17

امجموع والنسبة امئوية

12045

%69

5479

%31

 10712أما توزّع اموظفن/ات الدامن/ات بحسب فئة الوظيفة ،فهو كاآي:

الجدول رقم ()6
توزّع اموظفن1ات الدامن1ات بحسب فئة الوظيفة
فئة أوى

فئة ثانية

فئة ثالثة

فئة رابعة

فئة خامسة

اموظفات

8

57

778

2042

161

اموظفون

71

179

1361

3280

652

امجموع

79

236

2139

5322

813

%10.1

%24.1

%36.3

%38.3

%19.8

نسبة اموظفات

امصدر :مجلس الخدمة امدنية.2011 ،
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ياحظ ما سبق أنه ي حن شكّلت النساء  %6.5من إجاي موظفي الفئة اأوى عام  ،2004ارتفعت هذه النسبة إى  %10.1عام
 ،2011وارتفعت ي الفئة الثانية من  %18.75إى  %24.1وي الفئة الثالثة من  %28.1إى  %36.3وي الفئة الرابعة من  %31.8إى .%38.3
تتدن مع ارتفاع رتبة اموظفن عى السلم اإداري.
لكن ،رغم هذه الزيادة ما زالت نسبة اإناث ّ
 10713أما ي ما يتعلّق مشاركة امرأة ي السلك الخارجي ،فيشر الجدول رقم  7إى وجود تفاوت ي نسبة هذه امشاركة بن الفئة اأوى
تتدن هذه النسبة إى  %22.2ي الفئة الثانية لتصل إى %13.3
والفئات اأخرى .فبينا تبلغ نسبة امشاركة ي الفئة الثالثة ّ ،%27.5
ي الفئة اأوى .إاّ أنه ياحظ بشكل عام أن مة تقدماً معيناً أُحرز بامقارن ًة مع العام  ،2004وهو ما تشر إليه أرقام الجدول رقم .8

الجدول رقم ()7
عدد اموظفات ي السلك الخارجي مقارنة مع عدد اموظفن
عدد اموظفن (سلك خارجي)

عدد اموظفات (سلك خارجي)

الفئة
فئة أوى

52

8

فئة ثانية

7

2

فئة ثالثة

87

33

امصدر :وزارة الخارجية وامغربن  -مديرية الشؤون اإدارية وامالية  -الدائرة اإدارية.
الجدول رقم ()8
تطور نسبة النساء ي السلك الخارجي بن عامي  2004و2013
نسبة النساء ي السلك الخارجي عام 2004

نسبة النساء ي السلك الخارجي عام 2013

الفئة
فئة أوى

% 6.7

% 13.3

فئة ثانية

% 14.7

% 22.2

فئة ثالثة

% 24.4

% 27.5

امصدر :وزارة الخارجية وامغربن  -مديرية الشؤون اإدارية وامالية  -الدائرة اإدارية.
 .108امرأة ي قوى اأمن الداخي واأمن العام:
 10811شهد العام  2012تطورا ً بارزا ً ي قوى اأمن الداخي حيث دخلت إى هذا السلك ،ي آذار  ،2012دفعة أوى من اإناث بلغ عددها
 570عنرا ً ( 492رقيباً و 78دركياً من أصل  1448رقيباً ودركياً) ،تبعتها ي شباط  2013دفعة ثانية بلغ عددها  423عنرا ً ( 362رقيباً
و 61دركياً من أصل  1805رقيباً ودركياً) .وتتميّز هذه التجربة بأن الدورات التي خضعت لها اإناث ي قوى اأمن الداخي هي نفسها
التي يخضع لها الذكور ،وهي دورة تنشئة عسكرية ومسلكية وقانونية ،وأن معظم الرطيات والدركيات سيقمن مهام عسكرية
وأمنية .ومن بن اإناث اللواي تم تطويعهن َمن يحملن شهادة البكالوريا القسم الثاي وما فوق وقد ت ّم تطويعهن برتبة رقيب ،ومن
بن هؤاء  150يحملن إجازات جامعية باختصاصات ع ّدة .كا ت ّم تطويع عدد من الضباط اإناث ،بحيث وصل عدد اإناث اإجاي
إى  ،1015إاّ أن نسبته ّن تشكّل فقط  %3,6من مجموع قوى اأمن الداخي.
 10812وي سلك اأمن العام ،يبلغ عدد اإناث  /217/ما نسبتُه  %4.7من عديد اأمن العام اإجاي ،وه ّن يتولّن امناصب تبعاً للكفاءة
ويتمتّعن بالحقوق ذاتها امتعلقة بالراتب والحوافز.
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ثالثً:
اجهود امبذولة
 .109جهود الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية:
 10911إن الحدث اأبرز ي فرة  2012-2006كان اإسراتيجية الوطنية للمرأة  2021 -2011التي أعدتّها وأطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون
امرأة اللبنانية ي  17أيار  .2011وأتت هذه الوثيقة مرة جهود مشركة بن الهيئة الوطنية لشؤون امرأة والوزارات امعنيّة مبارة
بقضايا امرأة ي لبنان وكذلك الهيئات وامنظّات النسائية امناضلة من أجل تعزيز أوضاع امرأة ورفع كل أشكال التمييز الحاصل
بحقّها ي مختلف اميادين .تض ّمنت اإسراتيجية اأهداف العامة واأولويات من أجل تعزيز حقوق امرأة ي مختلف امجاات ،اسيّا
ي التريع والسياسة وااقتصاد وااجتاع والربية والصحة والبيئة واإعام وغرها.
 10912برز أيضاً ي هذه الفرة وضمن جهود الهيئة الوطنية لتعزيز مشاركة امرأة ي مختلف اميادين ،إنشاء مراكز تدريب للمرأة ي امناطق
اللبنانية ،اسيّا امناطق البعيدة عن العاصمة.
 10913وي إطار تفعيل القرار  ،1325فإن واحدا ً من اأهداف اإسراتيجية اإثني عر التي تض ّمنتها اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان
 ،2021 -2011هو «حاية الفتاة وامرأة ي حاات الطوارئ والنزاعات امسلّحة والحروب وي حاات الكوارث الطبيعية» ،ومن أهدافه
وحل
الفرعية امدرجة ي خطة العمل الوطنية للسنوات « ،2016 – 2013مشاركة أوسع للمرأة ودور فاعل لها ي أنشطة الحوار ّ
النزاعات وبناء ثقافة السام لتخطّي اآثار الناجمة عن الحروب ما يتاى مع قرار مجلس اأمن رقم  .»1325ويُذكر ي هذا السياق
تنفيذ برنامج «مكن امرأة :العمل السلمي نحو اأمن وااستقرار» (WEPASS: Women empowerment peaceful action
 ،)for security and stabilityوهو مروع قامت به الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق اأمم امتحدة
للسكان إثر الحرب اإرائيلية عى لبنان ي العام  2006واستم ّر لغاية العام  .2010استلهم امروع القرار  ،1325وت ّم تنفيذه ي
مراحله اأوى ي عر بلدات ،ومن ثم جرى توسيع نطاقه ليشمل  20بلدة تعاي من ظروف اقتصادية صعبة .والجدير ذكره أنه من
امعاير التي ت ّم اعتادها اختيار البلدات التي نُفّذ فيها امروع أن يكون هناك سيدة بن أعضاء مجلس بلدية البلدة أو ي إدارة
تأسست  3جمعيات نسائية ي  3بلدات ريفية ،ونجحت 12
مركز الخدمات ااجتاعية القائم فيها .فكان من نتائج هذا امروع أن ّ
سيدة من اللواي تابعن دورات خاصة للتمكن السياي ي اانتخابات امحلية للمجالس البلدية ي العام .2010
 10914من جهة أخرى ،تابعت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ي فرة  2012-2006تحركاتها امطلبية لتعزيز مشاركة امرأة ي القرار
تقل عن  30بامائة من امقاعد النيابية ،وكذلك
السياي من خال الدعوات امو َجهة إى مجلس النواب اعتاد نسبة مثيل نساي ا ّ
دعوة الرؤساء امكلّفن تأليف الحكومات إى إراك امرأة ي العمل الحكومي.
 .110جهود امنظّات غر الحكومية :يُاحظ ي هذا امجال ما يي:
>
>
>
>
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إن معظم اأنشطة امنفّذة هي ندوات أو طاوات مستديرة ي حن تأي الدورات التدريبية ي الدرجة الثانية ،وهي تركّز عى بناء قدرات
امرأة عى أن تكون مرشّ حة أو منتخبة.
تركّزت أنشطة امنظّات النسائية عى قانون اانتخاب والكوتا النسائية وتطوير القوانن إحقاقاً للمساواة الجندرية ،وحول موضوع
مكافحة العنف ضد امرأة .كا كان لبعض امنظّات موقف من بعض اأحداث السياسية ،كرفض الشحن الطائفي مثاً.
تتزايد الحركات امطلبية قبل تشكيل أية حكومة للمطالبة مشاركة  %30من النساء ي الحكومات ،والجدير ذكره أنه ي فرة ،2012-2006
تع ّزز التعاون بن امنظّات غر الحكومية والهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ي العديد من امجاات ما سمح بتضافر الجهود
وتشكيل كتلة ضغط واسعة.
وي إطار تفعيل القرار  ،1325يشارك عدد من امنظّات غر الحكومية ي سلسلة من اللقاءات ااستشارية التي يت ّم تنظيمها بدعم من
منظات غر حكومية دولية وبالتعاون مع قوات اأمم امتحدة اموقّتة ي لبنان ( ،)UNIFILوذلك بغية إعداد أجندة تعزيز اأمن والسام
وعدم التمييز ضد امرأة.
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رابعً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .111إن العقبات ي وجه تحقيق مشاركة امرأة ي الحياة السياسية عديدة ،مكن اختصارها ما يي:
> النظام السياي الطائفي والتوزيع الطائفي للمقاعد ي مجلس النواب والقوانن اانتخابية ،وهو نظام ا يسمح ،من وجهة نظر السياسيّن،
باعتاد كوتا إضافية للنساء ي حن أن انتخاب جميع النواب يأي بحسب كوتا معيّنة.
> انشغال السياسيّن ي امشكات السياسية التي يعاي منها لبنان وابتعادهم عن البحث والتفكر ي تحقيق امساواة بن امرأة والرجل
اعتبارها موضوعاً ثانوياً بالنسبة إى امواضيع الشائكة.
> هيمنة الذهنية البطركية التي ا تش ّجع امرأة عى فرض نفسها ي امجتمع السياي الذي يعتره الرجال حكرا ً عليهم .وقد بيّنت تلك
الهيمنة دراسة أجراها امجلس النساي اللبناي عام  2006وتناولت عيّنة من حواي  2000مواطن ،إذ جاء ي نتيجتها أن  %80من امستجوبن
م ينتخبوا امرأة ي حياتهم.
 .112يبقى التح ّدي ي استكال الضغط من أجل:
> إقرار صيغة تُحدث نقلة نوعية ي مشاركة امرأة ي الحياة السياسية؛
> العمل عى البنى الذهنية لدى الرجال والنساء عى السواء ،وبخاصة لدى فئات الشباب من الجنسن؛
> تشجيع النساء عى دخول امراكز القيادية ي اأحزاب ودمج قطاع امرأة ي العمل الحزي العام ،ما قد يساعد عى وصول امرأة بشكل
أرع إى امواقع القيادية.
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امادة التاسعة
اجنسية
 .113ي ضوء ما جاء ي امادة  9من ااتفاقية ،اسيّا لجهة أن «منح الدول اأطراف امرأة حقاً مساوياً لحق الرجل ي ما يتعلّق بجنسية أطفالها»؛
وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث( ،)2006اسيّا ما جاء ي الفقرتن  42و 43وفيها أن اللجنة ،إذ يساورها
«القلق بشأن عدم رغبة الدولة الطرف سحب تحفظها عى الفقرة  2من امادة  ،»9فهي تحثّ الدولة عى «اإقرار باآثار السلبية امرتّبة عى
قانون الجنسية الساري لديها» وأن تقوم ،تبعاً لذلك ،بتنقيحه وإلغاء تحفظها امشار إليه؛
وي ضوء التوصية العامة رقم  4لعام 1987بشأن إعادة النظر ي التحفظات؛
وي ظل استمرار تحفظ لبنان عى الفقرة  2من امادة  9من ااتفاقية،
يعرض هذا التقرير ما يي:

أواً:
اجهود امبذولة لتعديل قانون اجنسية با ّتجاه امساواة بن
اجنسن
 .114بالرغم من تحفّظ لبنان عى الفقرة ( )2من امادة ( )9امتعلّق منح امرأة حقاً مساوياً لحق الرجل ي ما يتعلّق منح جنسيتها أوادها ،فإن
مة جهودا ً تُبذل لتعديل قانون الجنسية باتّجاه امساواة بن الجنسن ،وقد مثلت هذه الجهود ما يي:
 11411مشاريع واقراحات القوانن امتعلّقة بالجنسية وامقدّ مة بعد سنة :2006
نوع النص التاريخ
الجهة مقدمة
امروع1ااقراح التريعي
وزارة الداخلية

مروع
قانون

نائبان ي امجلس اقراح
قانون
النياي
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مقدّ م إى

النص
ملخّص ّ

 2009/4/27اأمانة العامة مروع قانون يتض ّمن صيغتن:
مجلس الوزراء صيغة (أ) :يضاف إى الفقرة اأخرة من امادة الرابعة من القرار رقم  15تاريخ
النص اآي :وكذلك يحق للمرأة اللبنانية امتزوجة من أجنبي أن
ّ 1925/1/19
منح أوادها الجنسية اللبنانية.
نص قانوي آخر ،يُع ّد لبنانياً كل شخص مولود من أم
أي ّ
صيغة (ب) :خافاً ّ
لبنانية ،رط أن تكون جنسية اأب صادرة عن دولة معرف بها أوا تتعارض مع
أحكام الدستور لجهة رفض التوطن.
 2009/4/27امجلس النياي اقراح تعديل امادة اأوى من قانون الجنسية ،بحيث يُع ّد لبنانياً كل شخص
النص الحاي وهو «يُعد لبنانياً
(رئيس مجلس مولود من أب لبناي أو من أم لبنانية (بداً من ّ
كل شخص مولود من أب لبناي»).
النواب)
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2010

امجلس النياي اقراح قانون مؤلّف من  9مواد يتض ّمن إنشاء البطاقة الخراء لزوج امرأة
اللبنانية اأجنبي وأوادها .موجب هذه البطاقة يت ّم منحهم الحقوق امدنية
باستثناء الحقوق السياسية.

وزارة الداخلية

مروع
قانون

2012

اأمانة العامة تتطابق أحكامه مع مروع القانون السابق امق ّدم من وزارة الداخلية عام
مجلس الوزراء .2009

الهيئة الوطنية
لشؤون امرأة
اللبنانية

مروع
قانون

ينص عى أنه باستثناء اأواد من أم لبنانية وأب
 - 2012/6/13اأمانة
مروع قانون من مادتن ّ
العامة مجلس فلسطيني يُع ّد لبنانياً كل شخص مولود من أب و/أو أم لبنانية.
أما أأواد امولودون من أم لبنانية وأب فلسطيني اجئ مس ّجل وفقاً لأصول
الوزراء.
ي سجات وزارة الداخلية والبلديات فيعطى بطاقة خراء عر الطرق اإدارية
 رئيس اللجنة منحه الحقوق امدنية باستثناء الحقوق السياسية وحق التملك عى أن يُستثنىمن منع التملك حق اأواد مراث والدتهم.
الوزارية
يحق للبالغن من حامي البطاقة الخراء خال مهلة سنة من تاريخ بلوغهم 18
امكلّفة
سنة وخال سنة من تاريخ صدور هذا القانون ،الطلب من القضاء الحصول عى
باموضوع.
الجنسية اللبنانية.
ا تُعطى الجنسية اللبنانية لحامل البطاقة الخراء إاّ بعد التحقق من إقامته
عى اأراي اللبنانية إقامة رعية مدة  10سنوات عى اأقل وأن ا يكون
محكوماً ،وإن سابقاً ،بجرم شائن.

نائب ي امجلس اقراح
قانون
النياي

 11412تشكيل لجنة وزارية لدراسة تعديل قانون الجنسية:
شكّل مجلس الوزراء بقراره رقم  46تاريخ  ،2012/3/21لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة لدراسة اقراحات تعديل قانون
الجنسية ،فأوصت اللجنة امذكورة  ،لأسف ،بتاريخ  2012/11/14بعدم منح امرأة اللبنانية الجنسية اللبنانية أوادها ولزوجها
واستندت ي ذلك إى امصلحة العليا للدولة اللبنانية ،وم ّنت عى مجلس الوزراء إقرار سلة من التسهيات لزوج وأواد امرأة اللبنانية
امتزوجة من أجنبي ،لكنها م تحمل جديدا ً إاّ إمكانية ااستفادة من الطبابة والتعليم ي القطاع العام .فطلب امجلس بتاريخ
 2013/1/17من اللجنة متابعة درس التعديات التي يقتي إدخالها عى بعض القوانن واأنظمة امرعية اإجراء وكذلك دراسة ما
يرت ّب من اإجراءات الواردة ي تقريرها.
توصلت إليه إى قرا ٍر للمجلس الدستوري تض ّمن وجوب عدم اأخذ مبدأ امساواة فيا بن اللبنانيّن
واملفت أن اللجنة استندت ي ما ّ
من جهة واأجانب من جهة أخرى ي حالة ملّك الحقوق العينيّة ي لبنان ،ما لهذا اأمر من مصلحة عليا للدولة اللبنانية ،وبالتاي فإن
القرار امذكور ا ينطبق إطاقاً عى حالة حق امرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها وأوادها إذ إن هذه الحالة هي حالة لبنانيّن ا أجانب.
عى هذا اأساس ،ق ّدمت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية بتاريخ  2013/3/4دراسة إى رئاسة مجلس الوزراء ُس ّجلت برقم 2/529
أظهرت فيها الخلل القانوي ي توصية اللجنة امذكورة ،فأحيلت إى اللجنة امذكورة لإطّاع عليها.
 11413تدابر موقّتة:
امصدر

نوع النص
(مرسوم ،قرار)...

الرقم

التاريخ

مرسوم

4186

 2010/5/31مجلس
الوزراء

امضمون
تعديل امرسوم رقم  10188تاريخ  1962/7/28امتعلق بتطبيق قانون تنظيم الدخول
إى لبنان واإقامة فيه والخروج منه ،بحيث (يحق مدير عام اأمن العام منح إقامات
مجاملة مدة ثاث سنوات قابلة للتجديد لزوج اللبنانية اأجنبي بعد انقضاء مدة
سنة عى زواجه منها ،وأواد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قارين،
من جهة ،يعملون أو ا يعملون ،من جهة أخرى).
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قرار

 2011/9/23 1/122وزير
العمل

يتعلّق بامستندات امطلوبة من اأجانب امتأهلن من لبنانيات أو امولودين من
لبنانيات للحصول عى تراخيص عمل (لجهة تسهيل الحصول عى إجازة العمل
بإلغاء الكفالة التي كانت مطلوبة لعمل اأجانب ومنح اأجانب امتأهلن من
لبنانيات أو امولودين من لبنانيات استثناء من الحظر الذي تفرضه وزارة العمل
بخصوص اأعال امحظورة عى اأجانب).

قرار

 2011/9/23 1/123وزير
العمل

يتعلق باسرداد شهادة اإيداع (كفالة) للمتأهلن من لبنانيات وامولودين من
لبنانيات.

 11414اجتهادات امحاكم:
اسم امحكمة الرقم تاريخ الحكم اموضوع
محكمة
الدرجة
اأوى ي
جبل لبنان

2009/6/16 200

خاصة الحكم

منح الجنسية اللبنانية أواد قارين من أم لبنانية توي
طلب امرأة لبنانية أصاً إعطاء
الجنسية اللبنانية أوادها القارين زوجها اأجنبي أسو ًة بأواد اأم التي اكتسبت الجنسية
بعد وفاة الزوج اأجنبي سندا ً أحكام اللبنانية.
الفقرة الثانية من امادة الرابعة من (تقتي اإشارة إى أنه ،وبنتيجة استئنافه من ِقبل الدولة
اللبنانية ،فُسخ هذا الحكم من جانب محكمة استئناف
القرار رقم .1925/15
جبل لبنان ،ف ُرفعت القضية ،وما زالت ،أمام محكمة
التمييز).

 11415جهود هيئات امجتمع امدي ي سبيل إنفاذ امادة :9
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الحملة

الهيئة

أبرز النشاطات

حملة «جنسيتي
حق ي وأري»
(منذ )2001

أطلقت امنظّات غر الحكومية امنضوية ي الشبكة
النسائية اللبنانية ومبادرة من مجموعة اأبحاث
للتدريب والعمل التنموي حملة «جنسيتي حق ي
وأري».

التعبئة العامة ،دعم الحمات ،وامنارة؛ حشد الدعم السياي؛
ررات من
التواصل واإعام؛ تقديم الدعم امبار للنساء امت ّ
قانون الجنسية الحاي؛ التدريب وبناء القدرات؛ البحث وامعرفة؛
واعتصامات.

حملة « أنهم
أوادي جنسيتي
حق لهم»
(منذ )2005

اللقاء الوطني للقضاء عى التمييز ضد امرأة
(مجموعة من الهيئات وامؤسسات وااتحادات امنضوية
تحت مظلّة اللقاء).

اعتصامات ،ومؤمرات صحافية.

حملة «جنسيتي
إي وإلن»
(منذ )2008

اللجنة اأهلية متابعة قضايا امرأة.

دراسة ميدانية تحليلية حول أوضاع النساء اللبنانيات
امت ّزوجات من أجانب؛ تنظيم ورش عمل ودورات
تدريبية؛ صياغة مس ّودة اقراح تعديل قانون الجنسية؛
إصدار دليل تدريبي حول امنارة؛ وحملة إعامية تع ّزز
فكرة تعديل قانون الجنسية عر التلفزيون والراديو
واللوحات اإعانية.
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 11416بيان النشاطات امنفّذة من ِقبل الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية وهيئات أخرى لتعميم اتفاقية سيداو:
التاريخ

اموضوع

امكان

 27شباط 2006

ورشة عمل حول دور اإعام ّين ي تطبيق اتفاقية سيداو (بالتعاون مع ااسكوا).

الهيئة

وامؤسسات العامة ي إعداد التقارير عن تطبيق اتفاقية
ورشة عمل حول دور الوزارات
ّ
 28شباط و 2-1آذار 2006
سيداو (بالتعاون مع ااسكوا).

الهيئة

 9-4حزيران 2007

أسبوع تفعيل اتفاقية سيداو :سلسلة من النشاطات استهدفت القضاة وامحامن امتد ّرجن
والناشطن قي مجال حقوق امرأة (بدعم من ااسكوا وبالتعاون مع نقابة امحامن ،ومعهد
الدروس القضائية ي لبنان ،ومعهد الدراسات النسائية ي الجامعة اللبنانية اأمركية).

 15-14نيسان 2010

مشاركة ضابطات/ضباط اارتكاز الجندري ي ورشة عمل حول مضمون اتفاقية القضاء عى
الهيئة
جميع أشكال التمييز ضد امرأة ( CEDAWمواد اتفاقية سيداو ،تحفظات لبنان عليها،
التقرير الوطني وطرق كتابته ،دور لجنة سيداو).

الفصل اأخر من 2011

أع ّدت الهيئة الوطنية دراسة حول حق امرأة اللبنانية ي إعطاء جنسيتها إى أوادها (الرد
عى امحاذير التي تُرفع عادة بوجه امطالبن بإقرار هذا الحق ،دراسة مقارنة مع قوانن
عربية وغربية).

معهد الدروس
القضائية ونقابة
امحامن.

الهيئة

 11417اإجراءات امطلوبة والتي م تدخل ح ّيز التنفيذ حتى تاريخه:
النص
نوع ّ

الرقم

طلب وزارة العمل إى وزارة امال إضافة
مادة إى مروع قانون اموازنة العامة
(باب وزارة العمل).

3/2273

النص امصدر
تاريخ ّ

النص
مضمون ّ

وزارة
2011/9/21
العمل

طلب إعفاء امتأهلن من لبنان ّين وامولودين من لبنانين
من رسوم تراخيص العمل عى أنواعها (موافقة مسبقة
وإجازة عمل).

ثانيً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .115إن أهم ما يُعيق تعديل قانون الجنسية هو:
>
>
>
>

الخوف من توطن الفلسطينيّن الذي ترفضه مق ّدمة الدستور ،وما قد يسبّبه ذلك من إخال بالتوازن الطائفي ي لبنان ،إذ يعتر البعض
أن إعطاء الجنسية للفلسطينيّن امتز ّوجن من لبنانيات أو أواد اللبنانية امتز ّوجة من فلسطيني يؤ ّدي إى التوطن.
الشعور بأن اانتاء عر اأب هو اأساس.
إقدام اأجانب عى الزواج من لبنانيات بهدف الحصول عى الجنسية اللبنانية.
تفي البطالة.
الخوف من امنافسة ي ميدان العمل وإمكان ّ
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امادة العاشرة
امساواة ي التعليم
 .116ي ضوء امادة  10من ااتفاقية؛
وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث( ،)2006اسيّا ما جاء ي الفقرة  25حيث أهابت اللجنة الدولة الطرف
«أن تواصل التشجيع عى تنويع الخيارات التعليمية امتاحة للبنن والبنات» ،وكذلك «تشجيع إقامة حوار عام بشأن الخيارات التعليمية التي
تعتمدها الفتيات والنساء والفرص واإمكانيات وما سيرتّب عليها احقاً ي سوق العمل»؛
وي ضوء امقولة الشائعة ي لبنان ،ومفادها أن لإناث وللنساء غلبة ي التعليم تجعله «مؤنّثاً» ،ولفحص ص ّحة هذه امقولة ،وتحديد مدى
تق ّدم أحوال اإناث/النساء فيه ،ي السنوات الثاي اماضية ،يعرض هذا التقرير ما يي :أحوال امرأة ي التعليم ،أنواعه ومجااته ومراحله
ومراتبه ،انتشاره والسياسات التي تنظّم أحواله.

أواً:
ّ

السياسات والقوانن وااسراتيجيات الربوية
 .117السياسة الرسمية:
 11711ي الشأن الربوي ،جاء ي البيان الوزاري للحكومة ما قبل اأخرة (الحكومة الثانية والسبعون) ،وي بيانات سابقاتها ،أن امدرسة
مجاي اهتام خاص من قبل الحكومة «عى الصعد اأكادمية واإدارية وامالية» .ث ّم يشر البيان
الرسمية والجامعة الوطنية ستكونان َ ْ
الوزاري إى أن الحكومة ستعمل «عى تعزيز دور امرأة ي الحياة العا ّمة ...بالتعاون مع الهيئات النسائية امعنيّة انطاقاً من مضامن
ااتفاقيات الدولية ،اسيّا منها اتفاقية سيداو»؛ أي أن الحكومات اللبنانية امتعاقبة حد ّدت اإطار السياي اأع ّم لصوغ سياسات
وامؤسسات الربوية الرسمية.
واسراتيجيات وخطط وبرامج داعمة للمرأة ي اإدارات
ّ
مجاي الربية والتعليم» هدفاً أساسياً
 11712من جهتها ،ح ّددت «الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية» مسألة «تعزيز فرص الفتاة وامرأة ي ّ
ي إسراتيجيتها الوطنية العرية ( .)2021-2011وعيّنت ي امجال الربوي مواقع للتدخّل ما تزال ،برغم تق ّدم أحوال امرأة ي هذا
رب
امجال ،بحاج ٍة إى اهتام الجهات الرسمية وامجتمع امدي .هذه امواقع شملت التعليم اإلزامي ،محو اأمية لدى الراشدات ،الت ّ
امدري لفتيات اأرياف ،التنميط الجندري ي امناهج الربوية والتوجيه امهني ،مهن ااختصاصات التي تشهد إقبااً نسائياً ،االتفات
لذوات ااحتياجات الخاصة ي التعليم ،امهني بخاصة .وهي ح ّددت الرامج واأنشطة واموارد البرية وامالية امطلوب توافرها من
أجل تحقيق اأهداف التفصيلية ي هذا امجال؛ وذلك ي خطة العمل اإجرائية للسنوات الثاث  2015 -2012التي شاركت ي إقرارها
منظات امجتمع امدي والجهات الرسمية ي أواخر العام .2011
 11713إثر الدورات التدريبية التي نظّمتها الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية حول مفهوم النوع ااجتاعي ورورة إدماجه ي السياسات
العامة وي وزارة الربية والتعليم العاي ،وما يتض ّمن ذلك من تنظيم دورات تدريب ولقاءات حوارية للموارد البرية امعنيّة ي
القطاع الربوي ،تشكّلت موجب القرار رقم /810م 2013/لجنة مهمتها إدماج النوع ااجتاعي ي السياسة العامة لوزارة الربية
والتعليم العاي.
 .118التريع:
رب التاميذ
 11811بعد صدور قانون إلزامية التعليم ومجانيّته حتى نهاية امرحلة اابتدائية (ي العام  )1998والذي من شأنه الح ّد من ت ّ
رباَ ملحوظاً لديهن ي اأرياف وامناطق الفقرة ،صدر ي 17
ي هذه امرحلة ،ويشكّل تنفيذه ضانة تخطّي اإناث مرحلة تشهد ت ّ
ينص عى أن «التعليم إلزامي ي مرحلة التعليم اأساي ،ومتاح م ّجاناً ي امدارس الرسمية» ،عى أن
آب  2011القانون رقم  150الذي ّ
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تح ّدد مرسوم يُتّخذ ي مجلس الوزراء روط وتنظيم هذا التعليم امجاي اإلزامي .م يصدر امرسوم امشار إليه بعد ،إما كُلّفت لجنة
مديريتي التعليم اإبتداي والثانوي وامركز الربوي للبحوث واإماء ،ووزاريّ الشؤون
برئاسة امدير العام للربية وعضوية كل من:
ّ
ااجتاعية والداخلية والبلديات ،مه ّمتها وضع آلية تُلزم اأهل إرسال أوادهم – الذكور واإناث -إى امدرسة .أنهت اللجنة إعداد
مس ّودة امرسوم التطبيقي عى ان يُعرض عى الحكومة التي تشكّلت بتاريخ  ،2014/2/15ويشكّل تطبيق إلزامية التعليم القاعدة
اأساسية لتطبيق اأبعاد الجندرية ي اإسراتيجية الربوية للوزارة .كا تجدر اإشارة إى ما ورد ي اأسباب اموجبة للقانون رقم 150
تاريخ  2011/8/17من أنه «يقتي أن يتطابق الح ّد اأدن لس ّن ااستخدام أو العمل الذي يجب أاّ يقل عن  15سنة...مع الس ّن التي
يجب أن تح َدد مجانية وإلزامية التعليم».
 11812وبتاريخ  ،2012/3/30صدر القانون رقم  211الذي أجاز لوزارة الربية والتعليم العاي توزيع الكتب امدرسية مجاناً عى تاميذ رياض
اأطفال والتعليم اأساي ي امدارس الرسمية.
 11813وبتاريخ  ،2012/9/21صدر امرسوم رقم  8917الذي ح ّدد مرحلة الروضة بثاث سنوات دراسية يدخلها من يت ّم الثالثة من عمره قبل
الحادي والثاثن من كانون اأول من السنة الدراسية التي ينتسب خالها الطفل إى هذه امرحلة.
 11814كا صدر بتاريخ  2012/12/17امرسوم رقم  9533امتعلّق بتحديد أوضاع ذوي ااحتياجات الربوية الخاصة لجهة اامتحان الرسمي
للشهادة امتوسطة.
 .119امناهج والوسائل الربوية:
 11911تُناط بـ «امركز الربوي للبحوث واإماء» مه ّمة تطوير امناهج ومراجعة الكتب امدرسية من أجل تنقيتها من التمييز القائم عى
الجندر .بناء عليه ت ّم ،بد ًءا من العام  2006وبالتنسيق مع صندوق اأمم امتحدة للسكان ،تنظيم ع ّدة ورش عمل لواضعي امناهج
ومؤلِفي الكتب امدرسية حول موضوع الجندر ي التعليم ،ونفّذت دورات تدريبية للمد ّربن .من جهة أخرى ،أرف امركز الربوي
عى تنفيذ دراسات عديدة عن صورة امرأة ي الكتب امدرسية (وبخاصة كتب القراءة والربية امدنية) ،وقد نفّذت أكر من مراجعة
جندرية للكتب امدرسية منذ العام  ،2006وأ ْوى امركز الحساسية الجندرية اهتاماً خاصاً من خال الدورات التدريبية التي أجراها
للمعلمن عى أيدي مد ّربن ُح ّملوا توجيهات جندرية شفوية تحثّ عى تكريس مبدأ امساواة بن الجنسن .وقد استفاد مئات
امعلمن من تلك الدورات التي هدفت إى رفع مستوى وعيهم الجندري.
 11912عى صعيد التعليم الجامعي الرسمي ،وباستثناء بعض الجهود امحصورة وامبعرة لتدريس امسائل النسائية ي إطار اختصاصات
معيّنة ،م تُرسم سياسة ريحة برورة إياء امسألة النسائية حيّزا ً خاصاً ي الرؤى التي تحكم تحديد ااختصاصات أو مناهجها ي
الجامعة اللبنانية .فالجامعة الرسمية ما زالت تفتقد إى اختصاص ي الدراسات النسائية أو الجندرية ،وم يت ّم تب ّني سياسة إدماج
امسائل النسوية أو الجندرية ي ااختصاصات اموجودة ،باستثناء ما قامت به رئاسة الجامعة إذ جعلت ما ّدة حقوق اإنسان مق ّررا ً
إلزامياً ي كل ااختصاصات بحيث يجري التع ّرف ،عرها ،عى ااتفاقيات الدولية ومضامينها ذات الصلة بحقوق امرأة.
 11913ي التعليم الجامعي الخاص ،هناك جامعة خاصة وحيدة (جامعة اللويزة) تق ّدم اختصاصاً ي الدراسات النسائية ،فيا تعطي وتق ّدم
بضع جامعات أخرى مقررات اختيارية منفردة من هذه الدراسات (الجامعة اأمركية والجامعة اللبنانية اأمركية ،مثاً) .وقامت كلية
الصحة العا ّمة ي إحدى الجامعات (جامعة البلمند) بإدماج الجندر ي مناهجها.
رح عن خطّة معالجة تستجيب لحاجات النساء
 11914من جهته ،فإن «الرنامج الوطني محو اأمية» التابع لوزارة الشؤون ااجتاعية ا ي ّ
تخصيصاً.
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ثانيً:
أحوال اإناث ي التعليم

مؤشات عا ّمة:
ّ
.I
 .120إن مع ّدل االتحاق الصاي ي امرحلة اابتدائية (أي م َن هم ي س ّن  6سنوات  -عمر االتحاق بالصف اأول ابتداي) هو  % 88.5وبدون فروق
جندرية .أما نسبة االتحاق امدري م َن هم بن  6و 11سنة فتزيد عن  98.4( %98للفتيات و 98.3للفتيان) ،مع تباين بسيط بن امناطق
( %97.5ي قضاي عكار وامنية – الضنية و %96.2ي باقي أقضية لبنان الشاي) .وتراوح قيمة التكافؤ بن الجنسن ي التعليم بن  0.99و،1.02
يؤر إى أن امساواة الجندرية لجهة االتحاق امدري ي س ّن امرحلة اابتدائية هي شبه كاملة.
وهو ما ّ
 .121ي امرحلتن امتوسطة والثانوية ،يبلغ االتحاق الصاي للفتيات  %85.2عى مستوى لبنان ككل ،مقابل  %77.4للفتيان ،وهو ما يجعل قيمة
مؤر التكافؤ بن الجنسن  .1.10أي أن نسبة االتحاق الصاي للفتيات ي امرحلتن امتوسطة والثانوية تفوق بـ  %10نسبة التحاق الفتيان ي
هاتن امرحلتن .وتختلف قيمة مؤر التكافؤ بن الجنسن بحسب امناطق اللبنانية كاآي:

الجدول رقم ()1
امنطقة

بروت

قضاءا عكار
وامنية-الضنية

الشال

ضواحي
بروت

جبل لبنان

بعلبك
والهرمل

البقاع

قيمة امؤش

0.99

1.28

1.27

1.11

1.01

1.02

1.14

محافظة لبنان محافظة
النبطية
الجنوي
1.08

1.15

امصدر :امسح العنقودي متع ّدد امؤرات(  ،)2009إدارة اإحصاء امركزي واليونيسف ،بروت.
رب مدري ي لبنان ي امرحلة اابتدائية ،إذ يصل إى الصف الخامس ابتداي  %99.8من الذين التحقوا بالصف اأول ابتداي.
 .122ا يوجد ت ّ
وامع ّدل الصاي إمام امرحلة اابتدائية (إمام الصف السادس بنجاح)  %74.7للفتيات مقابل  %70.6للفتيان .ويلتحق %96.7من هؤاء بالصف
اأ ّول من امرحلة امتوسطة والثانوية ( %96.1من الفتيات و %97.1من الفتيان).
 .123ويلتحق اأطفال ي سن  17-12ي امرحلة امتوسطة والثانوية بنسبة  %81عى مستوى لبنان ككل ( %85.2للفتيات مقابل % 81.1من الفتيان
من الذين أمّوا امرحلة اابتدائية) ،وتتفاوت هذه النسبة بحسب امناطق بحيث أن أقى االتحاق هو ي جبل لبنان ( %92للفتيات و%91.6
قضاي عكار وامنية-الضنية (  %75للفتيات و %59للفتيان).
للفتيان) ،واأدن ي َ ْ
 .124ويتأخّر الفتيان أكر من الفتيات ي امرحلة اابتدائية (% 5.5مقابل )%4.9؛ التأ ّخرالدراي هو اأدن ي بروت بدون الضواحي ( %2.4للفتيان
الصف ،فهو
قضاي عكار وامنية-الضنية ( %9.2للفتيات مقابل  %12.1للفتيان) .أما مع ّدل إعادة ّ
مقابل  % 1.2للفتيات) ،فيا يتجاوز الـ %10ي َ ْ
ي مجمل الصفوف  %2.1لإناث و %2.8للذكور.
 .125يبلغ متوسط نسبة الطفات ي عمر  59-36شهرا ً املتحقات بأحد أطر التعليم ما قبل امدري (%61.7مقابل  %60للذكور) ،وتتفاوت هذه
النسبة بحسب امناطق الجغرافية (اأعى ي محافظة جبل لبنان ،واأدن ي اأقضية الشالية والطرفية).

 .IIالتعليم النظامي:
 .126االتحاق:
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 12611ي التعليم ما قبل الجامعي :تُظهر اإحصاءات الشاملة للتعليم النظامي التي ينتجها «امركز الربوي للبحوث واإماء» ثبات النسبة
العامة التحاق اإناث (مقارن ًة مع الذكور) ي التعليم عى امتداد السنوات الثاي اماضية (حواي )%50.2؛ وي امراحل التمهيدية
واأوى ،تفوق نسبة التحاق الذكور نسبة التحاق اإناث بقليل ،لكن نسبة اإناث تزداد تباعاً مع تق ّدم امرحلة التعليمية ،وتبعاً لنسبة
رب الذكور منها .وباستثناء التعليم امهني ،فإن نسبة اإناث تفوق نسبة الذكور ي كل امراحل ما بعد امرحلتن اأولين ،كا هو
ت ّ
مبن ي الجدول التاي:
ّ

الجدول رقم ()2
النسبة امئوية التحاق اإناث بحسب العام الدراي ،وبحسب الحلقة التعليمية
السنة الدراسية

مرحلة الروضة

الحلقة التعليمية
اأوى

الحلقة التعليمية
الثانية

الحلقة التعليمية
الثالثة

التعليم امهني

التعليم العاي
(الجامعي)

2004 -2003

48.3

48.3

52.8

55.8

46.5

53.8

2012 -2011

48.5

49.2

54

56.9

45.9

54

رف.
امصدر :النرة اإحصائية ،امركز الربوي للبحوث واإماء -بت ّ
> وقد أصاب التعليم امهني تراجعاً ي أعداد معا ِهده وطابه منذ العام  ،2005فأقفل حواي  20معهدا ً ،وتراجع التحاق الطاب
من الجنسن( ،ناهز عدد الطاب والطالبات ي التعليم امهني  96882طالباً ،ي العام الدراي  2005-2004ليصبح  89781ي
العام الدراي  ،2012-2011أي براجع نسبتُه .)!%8
> ويتوزّع التحاق اإناث عى امدارس ي امرحلة ما قبل الجامعية ،وبحسب القطاع كاآي:

الجدول رقم ()3
التوزّع اإجاي التحاق البنات بامدرسة بحسب قطاع التعليم ي لبنان سنة 2012-2011
رسمي

خاص غر مجاي

خاص مجاي

مجموع

خاص أونروا

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

275655

%53.9

126240

%48.1

509979

%48.5

31889

%53.2

943763

%52

امصدر :امركز الربوي للبحوث واإماء.
 12612ي التعليم الجامعي :ي العام الجامعي  ،2012-2011كان عدد الطاب والطالبات امس ّجلن ي التعليم الجامعي الرسمي والخاص
 88589و 103933عى التواي ،بينهم  73698طالباً وطالبة مس ّجلن ي الجامعة اللبنانية .ومكن تصنيف الجامعات بحسب التوازن
الجندري للطاب أو عدمه ،كاآي:

الجدول رقم ()4
عدد الطاب ي الجامعة مساو تقريباً لعدد
الطالبات

عدد الطالبات ي الجامعة يفوق عدد الطاب عدد الطاب ي الجامعة يفوق عدد الطالبات

الجامعة اأمركية ي بروت

الجامعة اللبنانية

جامعة بروت العربية

جامعة الكسليك

جامعة القديس يوسف

جامعة الجنان
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الجامعة اللبنانية اأمركية

كلية اإمام اأوزاعي

الجامعة اللبنانية الدولية

الجامعة اإسامية
جامعة اللويزة

أي أن أكر الجامعات الكرى تشهد التحاقاً متكافئاً جندرياً ،عى اأقل.
 .127النجاح والتخ ّرج:
تبن اإحصاءات الصادرة عن امركز الربوي للبحوث واإماء للعام امدري  2012-2011حول أعداد
 12711ي امرحلة ما قبل الجامعيةّ ،
الناجحن ي الشهادات الرسمية للتعليم العام أن الفتيات يتف ّوقن عى الفتيان ي شهادة نهاية امرحلة امتوسطة (الريفية) كا ي شهادة
نهاية امرحلة الثانوية (البكالوريا) معدل عام يبلغ  %57.71لإناث مقابل  %42.28للذكور(حواي  %57ي الريفية ،و %59ي البكالوريا).
 12712بلغ عدد الخريجن من الجامعات والكليات وامعاهد الجامعية العاملة ي لبنان  32603طالباً وطالبة ي العام الدراي ،2012 -2011
كان حواي  %39منهم طاباً ي الجامعة اللبنانية ،منهم  %59.3إناث ،بعد أن كانت هذه النسبة  %54.5ي العام الجامعي -2006
 .2007وي كلية الربية ي الجامعة اللبنانية ،مثاً ،التي تُعتر كلية «أنثوية» ،كانت نسبة الطالبات امتخرجات ي مرحلة اإجازة ،%60
تختص بها
وي اماسر امهني  %81من مجموع امتخ ّرجن ي العام  .2012-2011إن غلبة اإناث بن امتخ ّرجن ي امرحلة الجامعية ّ
الجامعة اللبنانية أساساً (الطالبات ك ّن حواي ثاثة أضعاف الطاب) ،تليها جامعة القديس يوسف (الخريجات ك ّن ضعف الخريجن)،
الخاصة الرئيسية.
فيا تتساوى نسبة امتخرجات وامتخرجن ي الجامعات
ّ
 .128الرسوب امدري:
رب .وبحسب النرة اإحصائية للعام الدراي  ،2012-2011فإن 110222
 12811يؤ ّدي الرسوب أو اإعادة إى التأخر الدراي وإى الت ّ
تلميذا ً وتلميذة من أصل  275655قد عانوا من تجربة إعادة الصف ي مراحل التعليم الرسمي اأربع (الروضة -اابتداي -امتوسط-
رب ي مرحلة الروضة وي الحلقة اأوى ضئيلة جدا ً ،وا ترز كظاهرة قبل
الثانوي) ،أي ما نسبته  %40من امجموع .إن نسبة الت ّ
مبن ي الجدول التاي:
الحلقة الثانية من التعليم النظامي .ويتع ّرض الذكور للرسوب واإعادة بدرجة أكر من تع ّرض اإناث ،كا هو ّ

الجدول رقم ()5
نسبة الرسوب ي مراحل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي الثاث
اإناث

الذكور

الحلقة الثانية

43.6

56.9

الحلقة الثالثة

46.9

53.1

امرحلة الثانوية

49.2

50.8

امصدر :امركز الربوي للبحوث واإماء -مكتب البحوث الربوية -دائرة اإحصاء.
تخص الصبيان ،أي ما نسبتُه  % 62.6مقابل
 12812أما ي التعليم الخاص بنو َعيْه ،امجاي وغر امجاي معاً ،فقد ظهرت  19349حالة رسوب ّ
 %37.4من حاات الرسوب عند البنات .وهي نسب كبرة تعمل وزارة الربية والتعليم العاي عى معالجتها لكنها تحرز نتائج متواضعة
مثّلت براجع ضئيل ي السنوات الثاث اأخرة.
التخصص :يوحي توزّع اإناث والذكور عى ااختصاصات امتوفّرة ،ي كل امراحل الدراسية وي أماط التعليم النظامي ،بأن اختيار
 .129مجاات
ّ
التخصص قد ت ّم استجاب ًة للتوقعات التقليدية املحقة باأدوار النمطيّة.
ّ
التخصص ي امناهج الرسمية للتعليم النظامي ي لبنان ي امرحلة الثانوية .وقد توزّع اإناث والذكور عى
 12911ي امرحلة الثانوية :يبدأ
ّ
ااختصاصات كاآي:
58

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

الجدول رقم ()6
نسبة اإناث من مجموع الطاب امس ّجلن ي الفروع امتوافرة ي امرحلة الثانوية للعام الدراي2012 -2011 :
نسبة اإناث

آداب وإنسانيات

اجتاع واقتصاد

علوم الحياة

العلوم العامة

80.3

59.9

56.9

32.8

امصدر :امركز الربوي للبحوث واإماء.
أي أن نسبة الذكور تتف ّوق عى نسبة اإناث ي فرع العلوم العامة فقط ،حيث كانت نسبة اإناث  %32.8من امجموع ي سنة -2011
 .2012إما الجدير ذكره أن التحاق اإناث بهذا الفرع س ّجل ازديادا ً :فنسبة النساء ي هذا الفرع كانت  %26.3ي سنة 2003؛ أي أنها
ارتفعت  %6.5خال ما يقارب العر سنوات.
 12912ي التعليم امهني:
> ي السنة الدراسية  ،2005-2004كانت نسبة اإناث امس ّجات ي مختلف الشهادات امهنية والفنية الرسمية ي القطاعن
الرسمي والخاص  %45.5من امجموع العام .ي العام الدراي  ،2012-2011بلغت النسبة  46.5ي القطاع الرسمي مقابل 45.5
ي القطاع الخاص ،وقد جاء توزّعهم عى الشهادات امهنية والتقنية عى الشكل التاي:

الجدول رقم ()7
نسبة الطالبات

التكميلية امهنية

البكالوريا الفنية

اامتياز الفني

اإجازة الفنية

32

45

58

51

امصدر :النرة اإحصائية  -امركز الربوي للبحوث واإماء للسنوات الدراسية  ،2005-2004و.2012-2011
> عى صعيد ااختصاصات ،فإن مروحة الخيارات الدراسية امهنية والتقنية أوسع لدى الذكور منها لدى اإناث؛ وهو ما يظهر
ي شهادة البكالوريا الفنية ( )BTعى سبيل امثال .وتشر البيانات الرسمية إى أن الطالبة تغيب ماماً عن إختصاص اميكانيك
تخصص فنون التجميل والخدمة
تخصص تصميم وتنفيذ اأزياء وعن ّ
الصناعي وإختصاص التكييف ،بينا يغيب الطالب عن ّ
اإجتاعية.
التخصصات امهنية والتقنية ما يزال قاماً ي السنة الدراسية  .2012-2011ففي شهادة اإمتياز الفني
> إ ّن الفرز الجندري لبعض
ّ
تخصص الربية الحضانية تقريباً ،وعن العلوم السياحية إى ح ّد ما ،بينا تغيب اإناث عن
( ،)TSمثاً ،يغيب الذكور عن ّ
تخصصات هي الفندقية وامحاسبة والكهرباء واالكرونيك والتكييف وامعلوماتية الصناعية واميكانيك .أما ي شهادة
مجموعة ّ
تخصصات االكرونيك واميكانيك
اإجازة الفنية ( )LTفيغيب الذكور عن فرع الربية
امختصة تقريباً ليحتكروا أنفسهم ّ
ّ
تخصصات قياس النظر وصناعة اأجهزة
الصناعي وصيانة الطائرات التي تغيب عنها اإناث ،فيا يغلب الحضور النساي عى ّ
امختصة.
البرية ،والعناية التمريضية ،والعلوم امخرية ،والربية
ّ
التخصصات ،تباعاً ،لصالح اإناث .ففيا كانت الطالبات غائبات ماماً عن اختصاصات
> لك ّن هذا الفرز امذكور يراجع ي بعض
ّ
اميكانيك ي العام  ،2003مثاً ،نجد ي سنة  2012ما مجموعه  37فتاة ي ميكانيك السيارات و 18فتاة ي ميكانيك الطائرات.
 12913ي امرحلة الجامعية :ا تزال أغلب اإناث يتو ّجهن نحو ااختصاصات اإنسانية وااجتاعية والصحية بينا يتو ّجه أغلب الذكور
نحو ااختصاصات العلمية والتطبيقية .وتظهر غلبة الذكور ي ميدان ااختصاصات ي الجامعة اللبنانية ،مثاً ،ي مراحل اإجازة ي
كل من كليات الصيدلة والتمريض
الهندسة اميكانيكية واإلكرونية وااقتصاد والهندسة الصناعية ،بينا تشهد إقباا نسائياً راجحاً ّ
والعلوم امخرية والكيمياء والبيولوجيا والعلوم ااقتصادية وااجتاعية واآداب وعلم النفس والفنون والرجمة واللغة اإنكليزية
والصحافة والعاقات العامة والربية الحضانية واإرشاد الربوي وتعليم الرياضيات والعلوم وإدارة امعلومات .إشارة إى أن الذكور
ا «يحتكرون» أيّاً من ااختصاصات الجامعية  ،ويبدو أن غلبتهم ي اختصاصات معيّنة تراجع عر السنن ،فيا «تحتكر» اإناث
التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة
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امختصة ،وتقويم النطق والتأهيل النفي -الحري،
تخصصات كثرة نذكر منها التغذية والقبالة القانونية ،واإرشاد الربوي ،والربية
ّ
ّ
والكيمياء الصناعية .وي كليّة الربية – الفرع اأ ّول مثاً ،بلغ عدد امتخ ّرجن بشهادة اإجازة ي العام الجامعي ،2012-2011
طالب ذك ٌر واحد! وا يقتر اأمر عى مرحلة اإجازة الجامعية ،إذ أن نسبة طالبات الدكتوراه امس ّجات ي
 173متخرجاً بينهم
ٌ
امعهد العاي للدكتوراه ي العلوم الربوية ،مثاً ،تجاوزت الـ  .%76باإجال ،تتع ّزز ،مع تق ّدم السنن ،ظاهرة غلبة النساء ي بعض
الخاصة،
ااختصاصات وولوجهن إى اختصاصات كانت سابقاً حكرا ً عى الذكور .هذه الظاهرة يتصف بها التعليم العاي ي الجامعات
ّ
ا الجامعة اللبنانية فحسب.
 .130الهيئات التعليمية ومواقع اتّخاذ القرار:
 13011الهيئات التعليمية:
ما تزال الغلبة النسائية هي السائدة ي الهيئة التعليمية ي مرحلة التعليم ما قبل الجامعي؛ وهي آخدة ي ااتّساع .فكلية الربية
ي الجامعة اللبنانية ،مثاً ،تخ ّرج سنوياً مد ّرسات تفوق أعدادهن بأضعاف أعداد امد ّرسن ( 458مد ّرسة مقابل  38مدرساً ي العام
يتبن من
الدراي  .)2012-2011هذا ،فيا ا يزال وجود النساء ي الهيئات التعليمية ي مراحل التعليم اأعى متدنّياً نسبياً كا ّ
الجدول التاي:

الجدول رقم ()8
النسبة امئوية أعداد النساء ي الهيئة التعليمية
العام الدراي
2012-2011

التعليم ما قبل الجامعي

التعليم الجامعي

75.8

38

رف.
امصدر :النرة اإحصائية« ،امركز الربوي للبحوث واإماء»  ،2012 - 2011بت ّ
الجدير ذكره أن نسبة اأستاذات ي التعليم الجامعي ،وإن كانت أدن من نسبة اأساتذة امد ّرسن ،إاّ أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خال
السنوات الثاي اماضية (من حواي  %31ي العام الجامعي  2004-2003إى  %38ي العام الجامعي .)2012-2011
 13012اإدارة:
كا هي الحال ي امؤسسات الرسمية وغر الرسمية عا ّمة ،فإن نسبة النساء إى الرجال ي إدارة امؤسسات التعليمية هي أدن من
مثيلتها ي إدارة امؤسسات غر التعليمية.
يبن الجدول التاي النسبة امئوية للنساء ي الهيئات الربوية اإدارية
> الهيئات امرفة الرسمية ي التعليم ما قبل الجامعيّ :
والفنية واإرافية الرسمية – ما قبل الجامعية:

الجدول رقم ()9
نوع اإدارة
العام الدراي
2012 -2011

إدارة إدارة امناطق اإدارة ي
وزارة الربية
الربوية
امدارس
35.3

30

53

اإرشاد
والتوجيه
الربويان
66

التنسيق التفتيش الربوي امستشارون
(وضع مناهج،
(مفتشون
الربوي
تأليف كتب)
وإداريون)
38

61

85

القيادة الربوية
– امركز الربوي
للبحوث واإماء
68

امصدر :مقابات مع باحثن /محققن ،ومع رؤساء الوحدات؛ والنرة اإحصائية  -امركز الربوي للبحوث واإماء.2012-2011 ،
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الافت أنه ي العام  ،1997اقتر عدد النساء ي لجان تطوير امناهج وتأليف الكتب امدرسية ،مثاً ،عى  120امرأة مقابل
منسقي لجان امناهج وأعضاء الهيئات ااستشارية والتخطيط والجهات امساعدة
 246رجاً (حواي النصف) .كذلك فإن معظم ّ
لرئاسة امركز الربوي كانوا من الذكور .ولكن ،منذ العام  ،2006تضاعفت مشاركة النساء ي هذه اللجان لتصل ي لجنة تطوير
امناهج ،مثاً ،إى غلبة مطلقة (حواي  %85من مجموع اأعضاء) .أما نسبة امد ّرسات واإداريات ي التعليم امهني فقد شهدت،
بعكس نسبة الطالبات امراجعة فيه عر السنن ،ارتفاعاً من  %46.2ي السنة الدراسية  2004-2003إى  %50.3ي السنة الدراسية
.2012 -2011
يبن الجدول التاي النسبة امئوية للنساء ي الهيئات اأكادمية واإدارية والفنية
> الهيئات امرفة الرسمية ي التعليم الجامعيّ :
واإرافية ي الجامعة اللبنانية:

الجدول رقم ()10
النسبة امئوية أعداد النساء ي اإدارة اأكادمية ،الفنية ،واإدارية ي الجامعة اللبنانية
العام الجامعي
2012-2011

اإدارة اأكادمية (رؤساء
الجامعة ،مدراء ،عمداء)..

اإدارة ي رئاسة
الجامعة اللبنانية

25

60

إدارة امعهد العاي أعضاء اللجان ي امعهد الكوادر الفنية ي امعهد
العاي للدكتوراه
العاي للدكتوراه
للدكتوراه
20

45
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امصدر :رئاسة الجامعة اللبنانية.
أي أن النساء يتب ّوأن مراكز إدارية عامة ،لك ّن اإدارة اأكادمية ما تزال ،بدرجة أوى ،من مهام الرجال.
ففي الجامعات الخاصة ،ماماً كا هي حال الجامعة اللبنانية ،تفوق أعداد اأساتذة الذكور أعداد اأستاذات .لكن أعداد اإداريات ي
أكر هذه الجامعات يفوق أعداد اإداريّن .وي الجامعتَن العربية واإسامية يتب ّوأ الرجال امواقع اأكادمية واإدارية اأعى.
 .131البحوث العلمية :ليس م ّة موقع تركّز فيه اأبحاث امنجزة ي لبنان بحيث يسعنا تحديد عدد الباحثات فيه بحسب السنن .لذا ،سوف نتناول
عى سبيل امثال موق َعن لأبحاث ها امعهد العاي للدكتوراه ي الجامعة اللبنانية (حكومي) ،والهيئة اللبنانية للعلوم الربوية (منظمة غر
حكوميّة) ،ففي اأول ،بلغ عدد الحاصلن عى دعم ماي لبحوثهم الجامعية ي سنة  2012-2011ما مجموعه  33أستاذا ً باحثاً بينهم  18باحثاً
و 15باحثة (من كل ااختصاصات) .أما الثانية فتضم لجنتها اإدارية ثاث نساء من أصل سبعة أعضاء .وقد شاركت النساء ي الفرق البحثية
التي نفّذت أبحاثاً ي إطار الهيئة ي العام  2012بنسبة راوحت بن ( %11دراسة التعليم العاي ي لبنان) ،و( %50دراسة  Tempusحول إنشاء
هيئة ضان جودة التعليم العاي ي لبنان) مرورا ً بـ ( %42دراسة مادة التاريخ وتعليمها ي امرحلة ما قبل الجامعية) .وهو ما يشر إى تفاوت
ي امشاركة ينبغي تحديد طبيعة مح ّدداته.

 .IIIالتعليم غر النظامي:
 .132اأم ّية لدى النساء :كانت نسبة اأميّة عند اإناث ضعف نسبة اأمية عند الذكور مجموع الفئات العمرية ي السنوات اماضية ،ثم راحت
الفجوة بن الجنسن تراجع إى أن أصبحت متساوية عندها ابتداء من سنة  2010رغم وجود فروقات ي هذه النسبة بحسب امناطق،
يتبن أن النسبة
خصوصاً ي الريف وضواحي الفقر ي امدن الكرى .وي اإحصاءات اأخرة الصادرة عن مديرية اإحصاء امركزي (ّ ،)2011
العا ّمة لأمية القرائية بن النساء اللبنانيات هي ( %10,2مقابل  %5,6للرجال) .وهي  %8لدى النساء امتزوجات أو اللواي سبق لهن الزواج
قضاي عكار وامنية-الضنية ي شال
ي الفئة العمرية  .24-15هذه النسبة تصل إى صفر بامائة ي محافظة الجنوب ،فيا تتجاوز الـ %17ي َ
لبنان ،مرورا ً بأقل من  %4ي ضواحي بروت .والافت أن نسبة اأميّات تصل إى أقل من  4بامائة ي حال كانت الفتاة ابنة امرأة تلقّت تعلياً
حصلت تعلياً ثانوياً فا فوق .ووفق تقديرات علمية اعتمدت ،إضافة إى اإحصاءات الرسمية،
متوسطاً ،وصفر بامائة إذا كانت ابنة امرأة ّ
ّ
إحصاءات وتقديرات وإسقاطات دولية ،فإن نسبة االتحاق التي تقرب من  %100لدى اإناث تسمح باستراف تراجع نسبة اأمية إى صفر
بامئة قريباً (امصدر :تقرير من مركز الدراسات وامشاريع اإمائية -بروت).
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 .133الجهود امبذولة مكافحة اأم ّية :ا ملك إدارة محو اأمية ي وزارة الشؤون ااجتاعية خريطة جندرية تسمح بتعين العدد الدقيق للنساء
امستفيدات من برامج محو اأمية ،وا توزّعهن عى امحافظات اللبنانية ي السنوات القليلة اماضية .ووفق تقرير أع ّدته هذه اإدارة خصيصاً
لهذا التقرير ،فقد استفاد ما مجموعه  9292شخصاً من فصول محو اأمية نفّذها الرنامج الوطني لتعليم الكبار بالتعاون مع الجمعيات
اأهلية ومع منظات دولية؛ وذلك ي العام  ،2012ي مراكز الخدمات اإمائية التابعة لوزارة الشؤون ااجتاعية -والعدد اأكر منهم كان
من النساء .ي العام  2004كان عدد امستفيدين  3220شخصاً ،أي أن عدد امستفيدين من هذه الرامج قد تضاعف ثاث مرات تقريباً .وي
العام  ،2010تعاون الرنامج الوطني محو اأمية مع الجمعية اللبنانية امسيحية للشابات بتنفيذ دورات محو اأمية امعلوماتية استفادت منها
حواي  800امرأة حصلن عى شهادات ي استعال الحاسوب واإنرنت.

ثالثً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .134ا تزال فئات من امسؤوات وامسؤولن امعنيّات وامعنيّن بالشأن الربوي ي اإدارات وامؤسسات العامة غر متنبّهة للتمييز البنيوي الذي
يطال النساء ي مرافق نشاطات مجتمعنا كافة ،والنشاط الربوي ضمناً؛ لذا فهم ينكرون وجود أي مييز يلحق باإناث ي دوائر عملهم أو ي
مواضيعه.
رب امدري ،ينبغي تريع العمل إصدار مرسوم تحديد وتنظيم التعليم امجاي اإلزامي.
 .135ي مجال الح ّد من الت ّ
 .136إن اعتاد آلية دورية لتنقية مضامن الكتب امدرسية من ام ّنمطات ااجتاعية امعيقة لدور امرأة ي امجتمع كلا جرى تعديل للمناهج
التعليمية امعتمدة ،وجعل تدريب امد ّربن ثم امعلمن عى الحساسية الجندرية عملية مست ّمرة ا ظرفية ،وإياء التوجيه الدراي امهني
والتخصصات الجديدة وتعريفهن ميولهن وقدراتهن امهنية الحقيقية وبحاجات
للفتيات تشجيعاً عى دراسة الفروع العلمية والتطبيقية
ّ
سوق العمل ،بعيدا ً عن التصورات النمطيّة حول دور امرأة ي امجتمع... ،هذه جميعها ترجم الرؤية العامة مسألة إدماج الجندر ي الربية.
 .137ي مجال مكافحة اأميّة القرائية (وامعلوماتية) ،يبدو أن غياب إسراتيجية وخطط ريحة ذات مخرجات مك ّممة وممرحلة بجدول زمني...
قد جعل تلك امكافحة رهن طلب مجموعات راغبة ي تنفيذ مشاريع مبعرة ا تندرج ي إطار برنامج شامل هادف .ويعزو امسؤولون ذلك
امخصصة لهذا امجال .هكذا ،ترز رورة توفر هذه اموارد والعمل عى إطاق ورشة شاملة يشارك
الغياب إى ضمور اموارد البرية وامادية ّ
فيها امجتمع امدي من أجل صوغ خطة وطنية ي إطار وزارة الشؤون ااجتاعية يهدف ،بالتعاون مع مديرية اإحصاء امركزي ،إى رصد
النساء اللواي يعانن من اأميّة أو من الوقوع ي اأميّة ،واقراح الحوافز اآيلة إى استقطاب النساء إى برامج قرائية( ،توفر حضانات لأطفال،
بدائل للنقل ،مكافآت مالية رمزية ،شهادات ،تدريب يؤ ّهلهن مهن معيّنة إلخ ،).ا تهدف إى محو أميّتهن فحسب ،إما تعمل عى إدماجهن
ي مهن مناسبة.
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امادة احادية عشر
امساواة ي العمل
 .138ي ضوء امادة  11من ااتفاقية،
وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيّا ما جاء ي الفقرة  10لجهة «القضاء عى العزل امهني وكفالة
تساوي فرص امرأة والرجل ي سوق العمل ،وإنشاء آلية رصد لكفالة إنفاذ قانون يشرط عى أرباب اأعال منح الجنسن أجرا ً متساوياً عى
العمل ذي القيمة امتساوية» ،والفقرة  31امتعلّقة بوضع العامات ي الخدمة امنزلية ،والفقرة  33بشأن القضاء عى التمييز ضد امرأة ي
امجال الريبي ،والفقرة  49امتض ّمنة تشجيع الدولة عى التصديق عى ااتفاقية الدولية لحاية حقوق جميع العال امهاجرين وأفراد
أُ َرهم»؛
وي ضوء التوصية العامة رقم  13لعام  1989بشأن اأجر امتساوي للعمل امتساوي القيمة،
يعرض هذا التقرير ما يي:

أواً:
ي التشريعات والسياسات

 .Iي التريعات :
نص امادة 11من ااتفاقية:
نبن ،ي ما يي ،مدى انطباق الدستور اللبناي والقوانن الوضعية اللبنانية مع ّ
ّ .139
ينص الدستور اللبناي عى أن «كل اللبنانيّن سواء لدى القانون وهم()...يتح ّملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم»
13911
ّ
(امادة  7من الدستور).
 13912ا مييز بسبب الجنس ي الحق ي العمل أو ي فرص ااستخدام وروطه أو ي اأجور أو ي دمومة العمل.
 13913من حيث ساعات الراحة خال العمل :إن امادة ( )34من قانون العمل تلحظ مييزا ً ايجابياً موجبه تُعطى امرأة ساعة راحة كل
خمس ساعات عمل بينا يُعطى الرجل الحق نفسه كل ست ساعات عمل.
 13914من حيث التدريب امهني والصناعي :ا مييز ضد امرأة ،ا بل أن امؤسسات ااجتاعية توي اهتاماً كبرا ً لتدريب النساء ي شتى
اأعال.
 13915من حيث حاية امرأة من أي مييز بسبب الزواج واأمومة :نشر إى أنه ا مييز بسبب الجنس ،إما كان هناك مييز داخل الجنس
الواحد بن اموظفة واأجرة ي القطاع العام بالنسبة إى إجازة اأمومة .وقد أ ّدت الجهود امبذولة إى إلغاءهذا التمييز برفع إجازة
اأمومة لأجرة من ( )40يوماً إى ( )60يوماً أسو ًة باموظفة (امرسوم رقم  9825تاريخ .)2013/2/1
 13916بالنسبة إى إجازة اأب ّوة مناسبة الوادة :م يلحظ القانون اللبناي لغاية تاريخه أية إجازة أب ّوة مناسبة الوادة ،كا أن القانون م يو ِل
الخدمات امساعدة للمرأة ااهتام الكاي كإقامة دور حضانة أو رعاية لأطفال ما يعيق مسؤولياتها اأُ َرية وامهنية.
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 13917من حيث تقدمات الضان ااجتاعي الخاصة بامرأة :ا يوجد أي مييز ضد امرأة لجهة تعويض نهاية الخدمة أو لجهة استفادتها
من تأمن طوارئ العمل مع اإشارة إى أن نظام ضان الشيخوخة م يج ِر اعتاده لغاية تاريخه.
 13918من حيث إمكانية فصل امرأة العاملة بسبب الحمل أو أثناء إجازة اأمومة :يحظر قانون العمل ذلك وتُعطى العاملة إجازة أمومة
مدتها ( )7أسابيع مدفوعة اأجر بالكامل.
 13919من حيث اإجازة السنوية :ا مييز بسبب الجنس ي قانون العمل وا ي نظام اموظفن.
الحق بتقاي الح ّد اأدن لأجور فيا بن الرجل وامرأة :ا مييز بسبب الجنس أما ما يزيد عن الح ّد اأدن فهو خاضع
 139110من حيث ّ
اتفاق الفريقن.
 139111من حيث امراجعة القضائية الناشئة عن نزاعات العمل :هي متاحة للجميع وا مييز بسبب الجنس والجهة القضائية الصالحة هي
مجالس العمل التحكيمية ،ودعاوى العمل معفاة من الرسوم القضائية ورسم الطابع.
 139112من حيث إمكانية استفادة امرأة العاملة من التنزيل الريبي عى دخلها عن كل من زوجها وأوادها :فقد أ ّدت الجهود التي بُذلت
يحق للمرأة العاملة ااستفادة من تنزيات رائبية عن زوجها وأوادها قبل إخضاع
ي هذا امجال إى تعديل القانون بحيث أصبح ّ
مداخيلها لريبة الدخل (القانون رقم  180تاريخ .)2011/8/29
 .140أما مجاات النقص القانوي ،فهي:
 14011ي قانون الضان ااجتاعي ،باب امرض واأمومة:
> وضع رط اانتساب إى الصندوق مدة تزيد عن  /10/أشهر لاستفادة من تقدمات اأمومة وتحديدا ً الوادة (امادة ( )16البند
( )2من قانون الضان ااجتاعي).
> إعطاء امرأة امضمونة تعويض أمومة يوازي  2/3راتبها ومدة قصوى عرة أسابيع (امادة ( )26من قانون الضان ااجتاعي).
 14012ي قانون العمل:
> استثناء فئة امزارعات وامزارعن وكذلك العامات والعاملن ي الخدمة امنزلية من الخضوع لقانون العمل (امادة .)7
النص ي قانون العمل عى معاقبة التح ّرش الجني ي مكان العمل.
> غياب ّ
> عدم رفع مدة إجازة اأمومة من ( )7إى ( )10أسابيع مدفوعة اأجر بالكامل.
 14013ي نظام العاملن ي القطاع العام:
> امطالبة بزيادة مدة إجازة اأمومة لتصبح ( )10أسابيع مدفوعة اأجر بالكامل (امادة ( )15من امرسوم اإشراعي .)94/5883
 .141عى صعيد ااتفاقيات الدولية :م يصادق لبنان عى ااتفاقية الدولية لحاية حقوق جميع العال امهاجرين وأفراد أُ َرهم لغاية تاريخه.

 .IIي السياسات:
 .142تجدر اإشارة ي هذا امجال إى التزام الحكومات اللبنانية امتعاقبة منذ العام  2005العمل عى تعزيز دور امرأة ي الحياة العامة ،و ي
اإدارات وامؤسسات الرسمية اسيّا ي امواقع القيادية منها.
كا تجدر اإشارة إى اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان  2021-2011التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،وبرنامج العمل
امتعلّق بإنفاذ هذه اإسراتيجية ي اميادين كافة ،ومنها ميدان العمل.
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ومن جهتها ،تقوم وزارة الشؤون ااجتاعية بالراكة مع الجمعيات اأهلية بدعم قضايا امساواة والتنمية ي مجال عمل النساء والح ّد من
العنف الواقع عليه ّن.

ثانيً:
ي القرارات والتدابر ام ّتخذة إنفاذً للمادة  11من ااتفاقية
 .143يذكر ي مجال تنظيم عمل العامات ي الخدمة امنزلية ات ّخاذ ما يي:
الجهة التي عملت
عى إقرار التدبر

القرار أو التدبر

الفحوى

قرار رقم 1/205
تاريخ 2008/10/3

وزير العمل

يتعلق بامستندات امطلوبة للحصول عى اموافقات امبدئية.

قرار رقم 19/1
تاريخ 2009/1/31

وزير العمل

يتعلق بعقد العمل الخاص بالعال و العامات ي الخدمة امنزلية (لناحية اعتاد موذج عقد
عمل خاص مو ّحد للجميع).

قرار رقم 1/47
تاريخ 2009/3/28

وزير العمل

يتعلق بروط طلبات اموافقة امسبقة وتراخيص العمل لأجانب الذين ُسويّت أوضاعهم ي
امديرية العامة لأمن العام.

قرار رقم 1/1
تاريخ 2011/1/3

وزير العمل

تنظيم عمل مكاتب استقدام اليد العاملة اأجنبية إناث من الفئة الرابعة.

ثالثً:
لنص امادة ( )11من ااتفاقية بعد
ي اجهود امبذولة إنفاذً ّ
عام 2006
عا سبقت اإشارة إليه بالنسبة إى الجهود التي أمرت تعديات ي بعض القوانن وامراسيم ،فإن مة جهودا ً أخرى تُبذل إنفاذا ً للادة
 .144فضاً ّ
( )11من ااتفاقية ،وهي تتمثّل ما يي:
 14411مشاريع واقراحات قوانن ومراسيم لتعديل بعض القوانن ذات الصلة بعد عام :2006
القانون
امطلوب
تعديله
 1قانون الضان
ااجتاعي
(تقدمات
امرض
واأمومة)
تعديل امادة
( )16البند (.)2

الجهة مقدّ مة
امروع

نوع النص
التريعي

مروع قانون مقدم مروع
ي 2007/4/17
قانون
من ِقبل رئيسة
لجنة امرأة والطفل
النيابية.

التاريخ ورقم
امستند
فحوى النص الحاي
والجهة التي
قُدم إليها
-

ملّخص امروع

ي تستطيع امضمونة إلغاء رط ربط
ااستفادة من تقدمات ااستفادة من
اأمومة يجب أن تكون تقدمات اأمومة
منتسبة إى الضان
بانتساب امضمونة
منذ عرة أشهر عى إى الضان قبل
اأقل قبل اموعد
عرة أشهر.
امفرض للوادة.

النتيجة
 وافقت لجنةاإدارة والعدل
النيابية عى إلغاء
هذا الرط.
 أحيل إى لجنةالصحة ،وامالية.
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 2قانون الضان
ااجتاعي
(تقدمات
امرض
واأمومة)
تعديل امادة
(.)26

مروع قانون مقدم مروع
ي 2007/4/17
قانون
من ِقبل رئيسة
لجنة امرأة والطفل
النيابية.

 3قانون العمل  -أعدت الهيئة
(إجازة اأمومة) الوطنية لشؤون
تعديل امادتن امرأة اللبنانية
( )28و( .)29مروع قانون وق ّدم
امروع من ِقبل
نائين اثنن.

ي
تعطى النساء
زيادة إجازة اأمومة  -وافقت لجنة امرأة
 2011/7/26العامات ي القطاع
للمرأة العاملة ي والطفل النابية ي
(سجل
الخاص إجازة أمومة القطاع الخاص
.2012/6/5
ي اإدارة
موازية لسبعة أسابيع إى عرة أسابيع
 وافقت لجنةامشركة
ينص اإدارة والعدل
فقط مدفوعة اأجر قياساً عى ما ّ
مجلس
بالكامل.
عليه قانون الضان النيابية ي
النواب
ااجتاعي إما أن .2012/8/9
تحت الرقم
تكون إجازة اأمومة  -حالياً عى جدول
.)2011/478
مدفوعة براتب
أعال الهيئة العامة
كامل.
امقبلة للمجلس
النياي.

 4قانون العمل ق ّدمت الهيئة
طلب تعديل مق ّدم من استثناء فئة امزارعات
(استثناءات
الوطنية استدعاء
مروع
وزير العمل وامزارعن من
من الخضوع لجانب وزارة العمل قانون
إى مجلس ااستفادة من أحكام
لقانون العمل) سجل ي قلم الوزارة
الوزراء.
قانون العمل.
تعديل امادة تحت الرقم3/2530
(.)7
بتاريخ 2012/09/14
إضافة فئة
امزارعات وامزارعن
إى قانون العمل.

يجب إضافة فئة
امزارعات إى
فئة امستفيدين
من أحكام قانون
العمل انسجاماً مع
معاهدة سيداو.

ا جواب بعد.

 5قانون العمل ق ّدمت الهيئة
طلب تعديل مق ّدم من استثناء خدم امنازل
(استثناءات
الوطنية استدعاء
مروع
وزير العمل من ااستفادة من
من الخضوع لجانب وزارة العمل قانون
إى مجلس أحكام قانون العمل.
لقانون العمل) سجل ي قلم الوزارة
الوزراء.
تعديل امادة تحت رقم -3/2530
(.)7
2012/09/14
إضافة فئة خدم
امنازل إى قانون
العمل.

يجب إضافة
هذه الفئة إى
فئة امستفيدين
من أحكام قانون
العمل انسجاماً مع
معاهدة سيداو.

ا جواب بعد.

ا يوجد أي نص
يعاقب عى التحرش
الجني ي مكان
العمل.

استحداث مادة
تعاقب عى التح ّرش
الجني ي مكان
العمل.

ا جواب بعد.

تعطى اموظفة إجازة
أمومة مدتها ()60
يوماً.

رفع إجازة اأمومة
إى عرة أسابيع.

مت اموافقات
وبانتظار اإقرار
النهاي ي الهيئة
العامة.

 6قانون العمل:
استحداث
مادة تعاقب
عى التح ّرش
الجني ي
مكان العمل.

ق ّدمت الهيئة
طلب تعديل مروع
الوطنية استدعاء
مروع
قانون
لجانب وزارة العمل قانون
مقدم من
سجل ي قلم الوزارة
وزيرالعمل
تحت رقم -3/2530
إى مجلس
2012/09/14
الوزراء.
استحداث مادة
تعاقب عى التحرش
الجني.

 7نظام اموظفن نواب مبادرة من
امرسوم
الهيئة الوطنية
ااشراعي رقم لشؤون امرأة
 59/112امادة اللبنانية.
(.)38
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مروع
قانون

-

تعطى امضمونة
زيادة تعويض
 عدلت لجنةالحق ي إجازة أمومة اأمومة من خال اإدارة والعدل
طيلة فرة الـ ()10
إعطاء امضمونة
النص لضان
النيابية ّ
أسابيع التي تقع
كامل اأجر خال الـ حقوق امرأة ي هذا
خالها الوادة رط
 10أسابيع ا ثلثي امجال.
أن متنع عن العمل اأجر.
 أحيل إى لجنةوأن ا تتقاى أي أجر
الصحة ،وامالية.
خال تلك الفرة.إن
تعويض اأمومة يعادل
ثلثي متوسط الكسب
اليومي.

اقراح قانون
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 14412جهود امنظّات غر الحكومية ي مجال امرأة والعمل :اهت ّمت الجمعيات غر الحكومية محاور عدة تتعلق مجال امرأة والعمل،
كان من أهمها تنظيم حمات توعية من أجل تعديل القوانن امجحفة بالنساء ي مجال العمل والتحرش الجني والعنف ضد النساء.

رابعً:
بيانات خاصة بامرأة ي جال العمل
 .145تشر نتائج امسح العنقودي متع ّدد امؤرات ( )2009إى أن مع ّدل النشاط ااقتصادي لأفراد بعمر  15سنة وما فوق بلغ  47.6ي امائة
( %22.8للنساء مقابل  %72.8للرجال) ،وأن نسبة العاملن إى إجاي السكان (لأفراد بعمر  15سنة وما فوق) بلغت  44.6ي امائة (%20.4
للنساء مقابل  %69.2للرجال) .أما مع ّدل البطالة (لأفراد بعمر  64 –15سنة) فقد قُ ّدر بحواي  %10.4(%6.4للنساء مقابل  %5للرجال).
 .146أما توزّع العاملن بحسب القطاع ااقتصادي ،فهو كاآي:

الجدول رقم ()1
توزّع العاملن بحسب القطاع ااقتصادي والجنس (بالنسبة امئوية)2009 ،
نساء ورجال معاً

رجال

نساء

الزراعة

%6.3

%6.5

%5.7

الصناعة

%12.1

%13.4

%7.5

اإنشاءات

%8.9

%11,5

(العدد أقل من  25حالة)

التجارة

%27.0

%28.7

%21.5

النقل وأنشطة الريد وااتصاات السلكية والاسلكية

%6.8

%8.4

%1.4

الخدمات

%36,9

%29.9

%60.2

الوساطة امالية والتأمن

%2.0

%1.6

%3.2

امجموع

%100

%100

%100

قطاع النشاط ااقتصادي

امصدر :توتليان غيدنيان (مرال) ،واقع امرأة ي لبنان باأرقام ،إدارة اإحصاء امركزي.
أهم ما ياحظ من اأرقام السابقة أن النسبة اأعى من النساء العامات ما زالت تس ّجل ي قطاع الخدمات ،تليها بفارق كبر نسبة اللواي
مارسن التجارة ( %21.5للنساء مقابل  %28.7للرجال) ،وتنخفض النسب تباعاً ليصل أدناها إى  %1.4ي قطاع النقل والريد وااتصاات.
تبن النتائج ما يي:
 .147وبشأن توزّع العاملن بحسب فئات امهنّ ،

الجدول رقم ()2
توزّع العاملن بحسب فئات امهن والجنس (بالنسبة امئوية)2009 ،
نساء ورجال معاً

رجال

نساء

كوادر عليا ومدراء

%14.1

%16.3

%6.5

اختصاصيون

%12.1

%7.9

%25.9

فئات امهن
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مهن وسطى

%6.3

%4.6

%12.3

موظفون إداريون

%6.4

%4.8

%11.5

عاملون ي قطاع الخدمات وبائعون

%12.7

%10.9

%18.6

عال زراعيون وصيادو سمك

%5.3

%5.4

%5.2

عال مهرة

%18.6

%22.8

%4.8

سائقو اآات والسيارات

%8.4

%10.9

(العدد أقل من  25حالة)

عال غر مهرة

%9.8

%8.4

%14.5

قوى عسكرية

%6.2

%8.0

(العدد أقل من  25حالة)

امجموع

%100

%100

%100

امصدر :توتليان غيدنيان (مرال) ،واقع امرأة ي لبنان باأرقام ،إدارة اإحصاء امركزي.
 .148وعن توزّع العاملن بحسب الوضع ااجتاعي ،تفيد نتائج امسح العنقودي متع ّدد امؤرات ( )2009أن نسبة النساء اللواي م يسبق له ّن الزواج بلغت
 %57.1من إجاي النساء العامات ي حن بلغت نسبة النساء امتزوجات  %34.6من هذا اإجاي .مع اإشارة ،من ناحية أخرى ،إى أن  %79.2من
النساء العامات تص ّنف كموظفات (براتب شهري أو أسبوعي أو عى أساس اإنتاج) ،وتشغل قلّة من النساء مهناً يعملن فيها كربّات عمل أو لحسابه ّن.
تبن اآي:
 .149أما حول فجوة الدخل من العمل بن امرأة والرجل ،فإن أرقاماً تعود للعام ّ 2007

الجدول رقم ()3
متوسط الدخل وفجوة الدخل بن امرأة والرجل بحسب القطاعات2007 ،
فجوة الدخل %

رجال

نساء

قطاع النشاط ااقتصادي
الزراعة

21.0

 295.000ل.ل.

 233.000ل.ل.

الصناعة

23.8

 596.000ل.ل.

 455.000ل.ل.

التجارة

10,8

 595.000ل.ل.

 531.000ل.ل.

النقل وأنشطة الريد وااتصاات السلكية والاسلكية

38.0

 1.070.000ل.ل.

 664.000ل.ل.

الخدمات والوساطة امالية والتأمن

6.2

 785.000ل.ل.

 736.000ل.ل.

فجوة الدخل بن امرأة والرجل ي القطاعات كافة

6.0

 702.000ل.ل.

 660.000ل.ل.

امصدر :توتليان غيدنيان (مرال) ،واقع امرأة ي لبنان باأرقام ،إدارة اإحصاء امركزي.
 .150العمل غر النظامي والهامي :يطال ،عى سبيل امثال ،عمل امزارعات والعامات ي الخدمة امنزلية وه ّن عموماً من الفئات الشابّة ،وقد
أصبح يشكّل نسبة كبرة من النشاط ااقتصادي (نسبة  1/3الناتج امحي اللبناي بحسب إحصاءات البنك الدوي) .يعاي هذا القطاع من غياب
أي مثيل يتوى مسؤولية الدفاع عن مصالحه ،كا ا تستفيد العامات فيه من أية تقدمات.
ّ
 .151امرأة والعمل النقاي :ا ميّز القانون اللبناي بن امرأة والرجل لجهة إتاحة الفرصة لانضام إى النقابات العالية سواء عى صعيد العضوية
أم عى صعيد القيادة .إاّ أن الواقع يشر إى أنه عى الرغم من اارتفاع النسبي مشاركة امرأة ي العمل النقاي ي اأعوام اأخرة ،فإن وجودها
ي الهيئات القيادية لبعض ااتحادات والنقابات والروابط ما زال ضعيفاً.
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خامسً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .152أبرزها:
>
>
>
>
>

صعوبة جمع امرأة العاملة بن واجباتها اأُ َرية وواجبات العمل ي ظل عدم وجود شبكة من مرافق رعاية اأطفال (حضانات ي
مؤسسات العمل ،مثاً) ،ما يضط ّرها لاستقالة أحياناً من العمل.
اأماط ااجتاعية امتوارثة التي منع إقرار إجازة اأب ّوة مناسبة الوادة وغر ذلك...
ارتفاع نسبة الفقر واأمية لدى النساء ،اأمر الذي يح ّد من ولوجه ّن إى سوق العمل.
عدم امساواة ي فرص التق ّدم والرفع وفقاً للكفاءة إاّ شكلياً أو بفعل الواسطة.
رورة العمل عى انخراط امرأة ي النقابات بشكل أوسع.
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امادة الثانية عشر
امساواة ي الرعاية الصحية
 .153ي ضوء امادة  12من ااتفاقية؛
وي ضوء ما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيّا ي الفقرتن  34و 35حيث أعربت اللجنة النوعية
العالية للخدمات الصحية ي لبنان عن قلقها بشأن «...التفاوت ي توفر الخدمات حسب امناطق الجغرافية ،ما يحول دون إمكانية حصول
نساء وفتيات امناطق الفقرة وامناطق الريفية ،وكذا النساء ذوات اإعاقة عى الرعاية الصحية»؛
وي ضوء ما أوصت به اللجنة ،اسيّا لجهة «إنشاء آليات تتيح خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات النساء ،وكفالة إدماج منظور جنساي ي
جميع السياسات والرامج الصحية»...؛
وي ضوء التوصية العامة رقم  15لعام  1990بشأن تج ّنب التمييز ي اإسراتيجيات الوطنية للوقاية من نقص امناعة امكتسبة ،والتوصية
العامة رقم  24لعام  1999امتعلقة بالصحة؛
يعرض هذا التقرير ما يي:

أواً:
الواقع التشريعي ي لبنان والنظام الصحي
 .154القوانن اللبنانية امتعلقة باإجهاض :يحظر القانون اللبناي اللجوء إى اإجهاض (امادة  539من قانون العقوبات)؛ كا يحظر بيع مواد مع ّدة
لإجهاض أو تسهيل استعالها (امادة  540عقوبات) وتعاقب امرأة التي تطرح نفسها بوسائل تستعملها أو يستعملها غرها برضاها بالحبس
من ستة أشهر إى ثاث سنوات (امادة  541عقوبات) .وتستفيد امرأة من عذر مخفّف عندما يكون الحمل نتيجة لعاقة غر رعية كالزنا
(امادة  545عقوبات) مع اإشارة إى أن العذر امخفّف ا يري عى ريك امرأة (امادة  216عقوبات) .ويعتر القانون أن اإجهاض الحاصل
عن قصد ،من دون رى امرأة ،جرمة ،وتُعتر جرمة إذا أ ّدى اإجهاض إى وفاة امرأة ،سواء كان ذلك برضاها أو بدونه .ويسمح القانون
اللبناي باإجهاض العاجي ضمن روط مح ّددة جاءت ي قانون اآداب الطبية رقم  288تاريخ  ،1994/2/22والذي م يطرأ عليه أي تعديل
منذ ذلك الوقت.
 .155القوانن اللبنانية امتعلّقة بالصحة العامة :إن أبرز ما يشوب القوانن اللبنانية امتعلّقة بالصحة العامة هو عدم تكريس حق امواطن ي الصحة
نص قانوي ريح.
وي الوصول إى امرافق الصحية ي ّ
الشق الصحي :بانتظار إقرار مروع قانون «حاية امرأة وسائر أفراد اأرة من
يخص ّ
 .156القوانن اللبنانية امتعلّقة بالعنف اأسي ما ّ
العنف اأري» ،أصدر وزير الصحة العامة ي حزيران  2012تعمياً (رقم  )58يقي بإلزام اأطباء وامم ّرضن وغرهم من امهنيّن،
وغض النظر
بإباغ السلطات امعنيّة فورا ً عند الشك ي أية حالة تعنيف ،مع تحميل امهني الصحي كامل امسؤولية ي حال اإهال ّ
وكذلك امؤسسة الصحية امعنيّة تحت طائلة اماحقة القضائية .وقد لفت هذا التعميم بشكل خاص إى حاات العنف اأري التي
تطال النساء واأطفال.
 .157القانون اللبناي حول اإعام والرامج التثقيفية الصحية :عى امستوى اإعامي ،عملت وسائل اإعام امري وامسموع وفقاً للادة  30من
يخصص اإعام امسموع  26ساعة
القانون رقم  94/3820بحيث تبثّ أسبوعياً معدل ساعة واحدة برامج صحية وإرشادية بدون مقابل ،كا ّ
عى اأقل للرامج الصحية.
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ثانيً:
اإسراتيجيات /اخطط /منذ 2006
« .158اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان  :»2021-2011بلورت هذه الوثيقة أهدافها بااستناد إى مواثيق واتفاقيات دولية متعددة تركّزت حول
نص عى «تحقيق امساواة
تحقيق امساواة بن الجنسن وتحسن وضع امرأة عى اأصعدة كافة .ركّز الهدف الثالث عى صحة امرأة بحيث ّ
التامة بن الجنسن ي فرص الحاية الصحية من خال توفر الخدمات والرعاية الصحية للفتاة وامرأة ما ي ذلك خدمات الصحة اإنجابية».
وأبرز ما جاء ي الهدف الثالث من الوثيقة:
>
>
>
>
>
>

الضغط باتجاه توسيع دائرة الحاية الصحية لتشمل القطاع الزراعي اموسمي والقطاع الحري كون امرأة هي العاملة اأساسيّة ي هذه
القطاعات.
جعل الخدمة امنزلية مشمولة بالضان ااجتاعي.
تفعيل عقد التأمن اإلزامي للعامات امنزليات امهاجرات عى أن يشمل العاج الطبي ي العيادات ،الخدمات ااستشفائية ،والخدمات
الوقائية ذات الصلة بصحة امرأة اإنجابية.
توسيع وتعزيز الخدمات امتوافرة للمرأة ي تتمكّن من الحصول عى خدمات الصحة النفسية وامدرسية والغذائية عى أن تحصل عى
هذه الخدمات اإناث من الفئات العمرية كافة.
االتفات إى الفئات امه ّمشة من النساء :ربّات امنازل ،ذوات اإعاقة ،امصابات بأمراض مزمنة ،والعامات امهاجرات.
توفر شبكة خدمات صحية عر إنشاء وتجهيز مستوصفات وعيادات نقّالة ي القرى والبلدات النائية وي العشوائيات واأحياء الشعبية
الفقرة ي امدن ،والعمل عى أن تشمل هذه الخدمات فئة العامات ي امنازل.

 .159خطة الحكومة اللبنانية مؤمر باريس  :3ق ّدمت الحكومة اللبنانية إى مؤمر باريس  3الذي ُعقد ي  25كانون الثاي  2007خطة للنهوض
ااقتصادي وااجتاعي وإعادة اإعار واإصاح محورت حول ستة بنود أساسية ،تط ّرق بندان منها للشأن ااجتاعي .وقد ركّزت الوثيقة
أيضاً عى سلسلة إجراءات لتفعيل شبكة اأمان ااجتاعي وإصاح القطاعات ااجتاعية ،يُذكر منها زيادة سلة امساعدات للعائات الفقرة
وخصوصاً اأطفال والنساء والحوامل .وي هذا اإطار ،يرمي الرنامج الصحي الحاي إى ترويج الصحة العامة لدى اأطفال ما دون  5سنوات
والنساء الحوامل واللواي ه ّن ي مرحلة ما بعد اإنجاب ،وسيت ّم تحسن الرنامج وتوسيعه من خال زيادة عدد الزيارات امجانية للعيادات
الصحية.
 .160الخطة اإسراتيجية الوطنية للرعاية الصحية اأولية :ي العام  ،2013أطلقت وزارة الصحة العامة إعان «ااونيسكو بروت» حول الخطة
اإسراتيجية الوطنية للرعاية الصحية اأولية وذلك تحت عنوان «صحتك بالدي 170 ،مركزا ً ...مركّزين عى صحتك» .تهدف الخطة إى تسهيل
حصول امواطن/ة عى الخدمة الصحية ،وتوسيع شبكة امراكز الصحية العاملة ،وتخفيض الفاتورة الصحيّة .كا ستؤ ّدي الخطة إى تعزيز
امخصصة لدعم مراكز
الراكة مع القطاع اأهي ،وتحسن نوعية الخدمات وجودتها ،والقيام بزيارات منزلية للكشف امبكر ،وزيادة اموازنة ّ
الرعاية الصحية اأولية التي مثل  %2من موازنة وزارة الصحة العامة.

ثالثً:
سمات النظام الصحي اللبناي :واقع احال ورصد التبدات منذ
العام 2006
 .161رغم الجهود امبذولة من قبل وزاري الصحة والشؤون ااجتاعية والقطاع اأهي لتعميم مراكز الصحة اأولية عر شبكة شاملة لتطال مختلف
تسره النظم الليرالية مع تفاوت كبر ي توزيع
امناطق اللبنانية ،مازال النظام الصحي ي لبنان يرتكز بشكل أساي عى القطاع الخاص الذي ّ
الخدمات ويرتكز أكرها بشكل أساي ي بروت وجبل لبنان .كا يتّسم النظام الصحي ي لبنان باستثار زائد ي القدرات التكنولوجية
وبتغليب الجانب العاجي عى الجانب الوقاي.
 16211بلغ إجاي عدد امراكز الصحية  165مركزا ً تتوزّع عى امحافظات كافة كالتاي 23 :ي محافظة النبطية 26 ،ي محافظة الجنوب30 ،
ي محافظة البقاع 37 ،ي محافظة الشال 35 ،ي محافظة جبل لبنان ،و 14ي محافظة بروت .إى جانب هذه امراكز ،يوجد ي لبنان
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 950مستوصفاً موزّعن عى مختلف امناطق اللبنانية ،لكن القدرات البرية وامادية ي مجمل امستوصفات ضئيلة ،ما يؤ ّدي إى
تقديم خدمات صحية محدودة .وتُعتر مراكز الرعاية الصحية اأولية ي تطور مستمر بحيث تق ّدم سلّة من الخدمات امتنوعة تشمل
الصحة اإنجابية ،التنظيم اأري ،العناية ما قبل الوادة ،توزيع أدوية ،وبرامج توعية وتثقيف.
 16212من جهة أخرى ،يبلغ عدد امستشفيات الحكومية  34مستشفى ،منها ثاثة مص ّنفة مستشفيات جامعيّة وهي تحوي  2.550ريرا ً،
بينا يبلغ عدد امستشفيات الخاصة  135مستشفى ،منها  %12مستشفيات جامعية وتحوي جميعها  12.648ريرا ً ،وتشكّل  %82من
قدرة ااستيعاب مقابل  %6.16للمستشفيات الحكومية .أما مراكز غسل الكي فبلغ عددها ،ي العام  62 ،2011مركزا ً يتواجد نصفها
ي بروت وجبل لبنان.
 .162س ّجلت إحصاءات مرى الرطان امضمونن ي العام  2011حواي  1747إصابة ،بينها 1032حالة أصابت نساء ،منهن  270حالة إناث عازبات،
أي ما نسبته  .%59وقد بلغت نسبة رطان الثدي  %40.9من مجموع اإصابات ،وراوحت النسبة بن  %30.6ي قضاء بعلبك ،و %54.6ي
قضاء امن.
وبحسب السجل الوطني للرطان ،لعام  ،2007بلغ عدد اأشخاص امرى امعلن عن إصابتهم بداء الرطان  8.868حالة ،منها  %50.1من
النساء مقابل  %49.9من الرجال .ولدى النساء امصابات بالرطان س ّجل رطان الثدي النسبة اأعى (.)%39
أقل تع ّرضاً من الرجال لحوادث السر ( %22.95نساء %77.05 ،رجال).
يخص حوادث السر ،تشر اإحصاءات إى أن النساء ه ّن ّ
 .163ي ما ّ
 .164وتبقى اأمراض الوراثية موجودة ي بعض القرى وامناطق اللبنانية حيث التزاوج بن اأقارب ما زال شائعاً وذلك رغم الفحص الطبي وامخري
الذي فُرض عى الشاب والفتاة قبل الزواج.
 .165عى صعيد الدواء ،فإن برنامج توزيع أدوية اأمراض امزمنة الذي بدأ العمل به ي العام  1998ما زال مستمرا ً ،وقد بلغت مساهمة وزارة
الصحة ي هذا الرنامج عام  2010ما مقداره  4875مليار ل.ل .استفاد منها  435مستوصفاً ومركزا ً صحياً ي مختلف امناطق اللبنانية،
امخصصة لأمراض الرطانية ،والتصلّب اللواحي ،والرع،
وهو يتض ّمن ائحة من  63دواء .هذا فضاً عن أن الدولة تؤ ّمن مجاناً اأدوية
ّ
وااموفيليا ،وأدوية زرع اأعضاء.

رابعً:
العاملون ي جال الصحة
 .166تفيد امعطيات ما يي:
 16611اأطباء :تشكل نسبة اأطباء ي لبنان طبيبن إثنن لكل  1.000فرد موزّعن بشكل غر متسا ٍو عى امناطق بحيث أن النسبة اأكر
تركّز ي بروت؛ وي العام  2009بلغت نسبة النساء ي نقابة اأطباء  %32مقابل  %18.8ي العام .2002
 16612الصيادلة :بلغ عددهم ي العام  6638 ،2012صيدلياً ،عدد النساء منهم  ،3934أي ما نسبته  ،%59.26مقابل  %57ي العام
.2002
 16613أطباء اأسنان :بلغ عددهم ي العام  4912 ،2010طبيباً ،عدد النساء منهم  ،1235أي ما نسبته  ،%25مقابل  %24.5ي العام
.2002
 16614امم ّرضون :بلغ عدد امم ّرضن وامم ّرضات امنتسبن إى النقابة ي لبنان  9460حتى تاريخ نيسان  ،2011وكان  %81منهم نساء
و %68.51منهم ينتمون إى الفئة العمرية بن  40-26سنة ،و  %87.6يعملون ي امستشفيات .أما لجهة التوزّع الجغراي ،فإن %61
من العاملن ي مجال التمريض يتوزّعون عى محافظتي جبل لبنان ( )%34.62وبروت (.)%26.56
 16615امعالجون الفيزيائيون :بلغ عدد امس ّجلن ي النقابة حتى نهاية العام  %46(1.709 :2012رجال و %54نساء).
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خامسً:
والتقدم احرز
اجهود امبذولة
ّ

 .Iي تحقيق اأهداف اإمائية لألف ّية:
 .167ح ّددت اأهداف اإمائية لألفيّة مانية أهداف حتى العام  ،2015ثاثة منها تتعلّق بالصحة ،وهي :خفض وفيات اأطفال ،خفض وفيات
اأ ّمهات وضان النفاذ الشامل للجميع إى خدمات الصحة اإنجابية ،ومكافحة مرض نقص امناعة امكتسبة والسل.
 16711حول الهدفن اأولن ،تشر الدراسات والتقارير الوطنية إى النتائج اآتية:
امؤشات

2004

2009

مع ّدل وفيات اأطفال دون الخامسة (النسبة األفية)

19.1

10

مع ّدل وفيات الرضّ ع (النسبة األفية)

18.6

9

مع ّدل وفيات اأمهات (لكل  100.000وادة حية)

86.3

*23

امصدر :دراسة امسح اللبناي لصحة اأرة للعام  2004امنفّذة من ِقبل إدارة اإحصاء امركزي وجامعة الدول العربية ،ودراسة
امسح العنقودي متع ّدد امؤرات  2009امنفّذة من ِقبل إدارة اإحصاء امركزي ومنظمة اأمم امتحدة للطفولة ،كانون اأول .2011
* دراسة مشركة بن منظمة الصحة العامية ووزارة الصحة العامة (.2009 ،)RAMOS
ما يفيد أن لبنان قام بجهود كبرة ي امجاات امشار إليها ،خصوصاً ي مجال تحصن اأطفال ،حيث تشر نتائج امسح العنقودي
متع ّدد امؤرات (عام  )2009إى أن نسبة اأطفال بعمر  23-12شهرا ً الذين كانت لديهم بطاقات صحية بلغت (%91.3وبنسبة
إجالية مّت رؤية  %54.6من هذه البطاقات) ،وأن ما يقرب من  %85.3من اأطفال الذين تراوح أعارهم بن  23-12شهرا ً تلقّوا
تدي
الجرعة اأوى من لقاح شلل اأطفال قبل سن  12شهرا ً فيا تلقّى  %83.2من اأطفال اللقاح الثاي قبل سن  12شهرا ً .أما بشأن ّ
نسبة وفيات النساء عند الوادة ،فثمة تق ّدم كبر سواء بالنسبة إى الوادات من قبل اختصاصيّن أم بالنسبة إى متابعة اأمهات
بعد الوادة ،إما تقتي اإشارة إى وجود تفاوت مناطقي خصوصاً ي الجنوب والبقاع والشال.
رح عنها حتى العام  )1455( 2011حالة .ومن اماحظ أن نسبة الرجال
 16712أما بشإن نقص امناعة امكتسبة ،فقد بلغ عدد اإصابات ام َ
امصابن هي أعى ( %93رجال و %7نساء) وأن  %28من الحاات هي عند أشخاص م يتع ّدوا  30سنة من العمر و %30عند اأشخاص
بن عمر  31و 50سنة ،وتبقى العاقات الجنسية السبب الرئيي لنقل العدوى ،وهي تصل إى  %70من الحاات ،مع اإشارة إى
سل حالياً،
أن وزارة الصحة تؤ ّمن أدوية العاج مجاناً .أما بالنسبة إى مرض السل ،فاإحصاءات تشر إى وجود حواي  1000حالة ّ
تؤ ّمن عاجها وزارة الصحة مع نسبة شفاء بلغت  %100ي العام  2009مقابل  %92ي العام .2005

يخص ص ّحة امرأة بشكل عام وص ّحة بعض فئات النساء بشكل خاص:
 .IIي ما ّ
 .168صحة امرأة من منظار الص ّحة اإنجاب ّية:
 16811الرنامج الوطني للص ّحة اإنجاب ّية :أطلقت وزارتا الصحة العامة والشؤون ااجتاعية برنامج الصحة اإنجابية ي العام 1997
وسعت من خاله إى تأمن الوادة امأمونة ومتابعة امرأة الحامل قبل الحمل ،أثناء الحمل وبعد الوادة ،ثم عمدت وزارة الشؤون
ااجتاعية ،ي العام  ،2011إى تخصيص الصحة اإنجابية باستحداث وحدة الصحة اإنجابية-الجنسية بعدما كانت تعمل تحت
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عنوان مروع الصحة اإنجابية .كا أطلقت وزارة الصحة العامة ي  13موز  2011برنامج صحة امرأة الحامل ومولودها الذي
يهدف إى تأمن روط الوادة اآمنة وبالتاي خفض معدل وفيات الحوامل قبل ،بعد ،وأثناء الوادة ،ليصل إى  10لكل .100,000
وي خطوات عملية ،أنشأت الوزارة لجنة فنية من أخصائيّن هدفت إى وضع بروتوكول لرعاية امرأة الحامل والتطور الطبيعي
للحمل من معاينات وفحص مخري وشعاعي وتكفلت الوزارة بتغطية النفقات .ي امقابل ،ت ّم إنشاء لجنة ثانية هدفها دراسة
وفيات اأمهات وتوثيقها ،وقد بور العمل كذلك عى إصدار سجل صحي للمرأة الحامل كخطوة نوعية أولية .ويجري العمل حالياً
عى تدعيم مراكز صديقة للشباب تُعنى مواضيع صحة الشباب والشابات وسامتهم وباأخص الصحة الجنسية واإنجابية ،وذلك ي
كل من صندوق اأمم امتحدة للسكان ومنظمة اأمم امتحدة للطفولة ،ويديره امركز الجامعي
إطار امروع امشرك الذي يدعمه ّ
كل من برنامج الصحة اإنجابية
للص ّحة العائليّة وامجتمعيّة ي جامعة القديس يوسف ،والذي سوف يت ّم تنفيذه بالتعاون مع ّ
(وزارة الشؤون ااجتاعية) ومصلحة اأم والطفل (وزارة الصحة العامة).
 16812امرأة ووسائل منع الحمل :شمل امسح العنقودي متع ّدد امؤرات الذي قامت به إدارة اإحصاء امركزي ومنظمة اأمم امتحدة
للطفولة ( 15.778 )2009منزاً موزّعاً عى مختلف اأراي اللبنانية باستثناء امخيّات الفلسطينية .أظهر هذا امسح أن %53.7
تبن أن غالبية النساء ()%44.8
من النساء امتزوجات بن عمر  15و 49سنة وقت إجراء امسح يستخدمن وسائل منع الحمل .وقد ّ
يستخدمن وسائل حديثة منع الحمل أكر من الوسائل التقليدية ( )%8.9وأن الوسائل اأكر استخداماً هي حبوب منع الحمل
تخف
تبن أن نسبة انتشار استخدام وسائل منع الحمل ي محافظة بروت وضواحيها بلغت  ،%62.4فيا ّ
واللولب الرحمي .كا ّ
هذه النسبة ي امحافظات اأخرى لتصل إى  %32.6ي محافظة النبطية.
 16813امرأة والحمل 1اإجهاض 1الوادة:
> ا توجد إحصاءات رسمية تق ّدر بدقّة نسبة اإجهاض ي لبنان ،لك ّن عمليات اإجهاض تت ّم ي الخفاء كالعيادات الخاصة أو
امنازل والتي تشكّل بيئة غر آمنة ا تحظى بعدها السيدة بالدعم النفي والرعاية الصحية ما بعد اإجهاض.
> أظهرت دراسة نُفّذت خال العام  2010أن  %29من إجاي حاات الحمل ي لبنان غر مرغوب فيها ،وأن  %14من حاات الحمل
م يكن مخطّطاً لها من قبل السيدة ،وأنه ي  %14من حاات الحمل كانت السيدة ترغب ي تأجيل الحمل .إن عدم تريع
وتنظيم اإجهاض ي لبنان يع ّرض صحة امرأة للخطر إذ مكن أن تلجأ السيدة الحامل إى وسائل إجهاض غر قانونية وغر محميّة.
> وي لبنان ،يس ّجل معدل الوادات القيرية رقاً مرتفعاً يتجاوز نسبة  %40من مجمل الوادات ،بينا تعتر منظمة الصحة
معن .وقد عرضت شبكة البحوث
العامية أن معدل الوادات القيرية يجب أاّ يتجاوز  %15من مجمل الوادات ي بلد ّ
اإقليمية بشأن الخيارات والتح ّديات ي التوليد ي الجامعة اأمركية ي بروت نتائج عر سنوات من اأبحاث حول صحة اأم
واأطفال حديثي الوادة حيث تبن أن  %49من اأمهات ي لبنان ا يتلقَن الرعاية الصحية الكافية ي فرة ما بعد الوادة كا
تبن ارتفاعاً ملحوظاً لنسبة العمليات القيرية.
ّ
 .169الص ّحة النفس ّية :يُعتر مستشفى الصليب امستشفى الوحيد لأمراض العقلية ،وقد س ّجل ي العام  2008استقبال  110حاات 82 ،منها رجال
و 28نساء ،ولوحظ أن  %35منهم هم دون العرين من العمر.
متخصصة تستقبل النساء ضحايا العنف وتقدم له ّن رزمة من الخدمات الصحية اأولية بحسب
 .170ص ّحة امرأة امع ّنفة :توجد ي لبنان مراكز
ّ
مؤسسة ،منها :خدمات اجتاعية عر ااستاع واإرشاد وامتابعة ،خدمات صحية ونفسية عر معاينة طبيب رعي،
قدرات وإمكانيات كل ّ
ومعالج نفي ،وخدمات قانونية عر استشارة قانونية مجانية ،باإضافة إى خدمات اإحالة إى مأوى آمن حيث تت ّم متابعة امرأة من قبل
فريق متع ّدد ااختصاصات.
 .171ص ّحة الشباب1الشابات :يعاي الشباب ،كغرهم من فئات امجتمع ،من مشاكل صحية عامة تستوجب حلواً ضمن إطار سياسة صحية عامة يعمل عى تطبيقها
كل من الدولة وامجتمع امدي .إضافة إى ذلك ،يتأثر الشباب أكر من فئات امجتمع اأخرى ،ببعض امخاطر الصحية ،كتلك التي تتعلق بالصحة اإنجابية
واأمراض امنتقلة جنسياً ،وامخدرات ،والتدخن ،والصحة الغذائية ،وحوادث السر ،التي يتو ّجب العمل عى تقليصها وإيجاد الحلول امناسبة لتفاديها.
عى هذا اأساس ،انطلقت «وثيقة السياسة الشبابية» التي تب ّناها مجلس الوزراء ي شهر نيسان  ،2012وصادقت عليها اللَجنة الرمانية
للشباب والرياضة ي حزيران  .2012تتض ّمن هذه الوثيقة التوصيات والخطوات التي تنوي الدولة اتّخاذها ،ومنها ي موضوع الصحة :التوعية
عى مفهوم الصحة الشموي ،نر التوعية الصحية والربية الوقائية مع الركيز عى الشباب اأكر عرضة والشباب ي امناطق الريفية ،وإنشاء
مراكز صحية خاصة وذلك لإرشاد وامساندة النفسية والتثقيف والتوجيه وتعزيز الوقاية ،ووضع برامج خاصة تهدف إى توعية الشباب
والشابات حول الربية الجنسية والصحة اإنجابية.
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 .172ص ّحة امرأة ذات الدخل امحدود:
 17211تشر نتائج امسح العنقودي متع ّدد امؤرات ( )2009إى أن معدل النشاط ااقتصادي لأفراد بعمر  15سنة وما فوق بلغ %47.6
حيث إن  %22.8هم من النساء .أما إجاي معدل البطالة لأفراد بعمر  15سنة وما فوق فق ّدر بحواي  ،%6.4مع اإشارة إى أن
نسبة البطالة لدى النساء ي الفئة العمريّة امشار إليها هي  %10.4من مجموع القوى العاملة من اإناث ،بينا هي  %5لدى الرجال.
وتشكّل العائات التي تديرها نساء أرامل ولديها أطفال الحاات اأكر حاجة.
 17212ي مجال الصحة ،تشر دراسة أع ّدتها ااسكوا وتناولت فيها حجم الفقر ي مدينة طرابلس ،إى أن  %73من أر طرابلس ليس
لديها تأمن صحي ي حن أن النسبة الوطنية ككل هي  %52بينا ترتفع هذه النسبة ي منطقتي التبانة والسويقة لتصل إى
 .%90وكشفت الدراسة أن  %10من الوادات ا تزال تت ّم ي امنزل ومنترة ي التبانة والسويقة وبعض أحياء اميناء ،فيا  %51من
امواطنن يتلقّون عاجاتهم ااستشفائية ي امستشفيات الحكومية و %35منهم ي امستشفيات الخاصة.
 .173ص ّحة امرأة امدمنة:
تبن دراسة قامت بها وزارة الصحة العامة ي العام  2011أن العدد اإجاي لأشخاص الذين
 17311امرأة امدمنة عى امخدرات والرعاية الصحيةّ :
متخصصة تابعة لجمعيات أهلية بلغ  2127شخصاً عام  2010و1411
يتابعون عاجاً ضد اإدمان عى امخدرات ي مستشفى أو ي مراكز ّ
عام  2011حيث بلغت نسبة النساء منهم  %17ي العام  .2011كا أظهرت الدراسة أن عدد اأشخاص الذين ت ّم اعتقالهم بتهمة تعاطي
امخ ّدرات بلغ سنة  )1726( 2011موقوفاً بينهم ( )62امرأة فقط ،ما قد يعني أن نسبة النساء اللواي يتعاطن امخ ّدرات هي أقل من نسبة
امتخصصة معالجة حاات اإدمان ،والتي أظهرت أنه ي العام  2011والعام  2010م تتع ّد
الرجال كا تفره أيضاً أرقام إحدى الجمعيات
ّ
نسبة النساء اللواي تو ّجهن إى الجمعية لطلب استشارة معيّنة  %13أو  ،%14إما ذلك قد يعود أيضاً إى الصعوبة لدى امرأة ي اإفصاح عن
هكذا مشكلة أو إى وجود مشاكل أخرى مرافقة مشكلة اإدمان كالدعارة والعنف واإدمان عى الكحول والحاات ااجتاعية امختلفة.
والجدير بالذكر أنه ت ّم افتتاح جناح خاص بامدمنن ي مستشفى ضهر الباشق الحكومي يقوم بتقديم خدمات العاج مجاناً.
 17312امرأة واإدمان عى التدخن والكحول :أظهرت دراسة أجريت خال العام  2009عى عيّنة ممثلة من السكان ي لبنان ( 1982فردا ً)
تبن الدراسة أن نسبة امدخنن من الرجال بلغت  %47مقابل
أن  %39من الراشدين هم مدخّنون مقابل  %57م يدخنوا بتاتاً .كا ّ
 %32من النساء .أما نسبة استهاك الكحول فقد بلغت  %32لدى الرجال مقابل  %11لدى النساء.

 .IIIجهود هيئات امجتمع امدي وامنظّات غر الحكوم ّية:
 .174إضافة إى الجهود امبذولة من قبل الحكومة ،يقوم عدد من الجمعيات وامنظّات غر الحكوميّة بجهود كبرة ي مجال الخدمات الصحية
وحمات التوعية واإرشاد الصحي لرفع امستوى الصحي وضان وصول الخدمات وامعلومات بأفضل وجه .ويعود لهذه الجمعيات وامنظّات
الفضل ي كثر من امبادرات .وإذ يصعب تحديد عدد هذه الجمعيات ،يق ّدر عدد امستوصفات الصحية بـ  950مركزا ً موزّعة ي غالبية امناطق
اللبنانية ،ولكن ما ينقص عمل هذه الجمعيات هو التعاون والتنسيق فيا بينها .وتقوم هيئات ومنظات دولية ،وكذلك بعض الدول اأجنبية،
بدور امنشّ ط والداعم سواء من الناحية التقنية أم من الناحية امادية.

سادسً:
الرامج الوطنية
إضافة إى الرنامج الوطني للصحة اإنجابية الذي أُشر إليه سابقاً ،تجدر اإشارة أيضاً إى الرامج التالية:
 .175برنامج الدواء للمرى امزمنن :ينفّذ منذ العام  ،1998ويستفيد منه حواي  435مستوصفاً قدموا حواي  1.528.738خدمة صحية منها
 138,304خدمة مو ّجهة مرى يعانون من مرض مزمن .تقوم بإدارة وتنفيذ هذا الرنامج جمعية غر حكومية بتمويل من وزارة الصحة
العامة ،وهو يطال الرجال والنساء عى ح ّد سواء.
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تأسس عام  ،1996ومؤ ّخرا ً أعيد النظر فيه بحيث يُركّز حالياً عمله وهيكليته عى ما يي:
 .176الرنامج الوطني لأمراض غر اانتقاليةّ :
>
>
>
>

الرنامج الوطني مكافحة داء السكري (وقاية ،وعاج داء السكري).
الرنامج الوطني أمراض القلب واأوعية الدموية.
الرنامج الوطني للوقاية من الحوادث وحوادث السر.
الرنامج الوطني مكافحة التهاب الكبد الفروي .(PHV) Hépatite virale

وجميع هذه الرامج تطال الرجال والنساء عى ح ّد سواء ،ما ي ذلك الرنامج الوطني مكافحة التدخن امستم ّر منذ العام .1997
 .177الرنامج الوطني مكافحة السيدا واأمراض امنقولة جنسياً:
السل والسيدا .وي العام
إن الحكومة اللبنانية من خال وزارة الصحة العامة تأخذ عى عاتقها منذ عر سنوات العاجات الخاصة مرض ّ
السل ،وثاث مئة وخمسن مريضاً مصاباً بفروس نقص امناعة البري،
 ،2012أشارت اإحصاءات إى وجود حواي ألف مريض مصاب بداء ّ
السل و $52شهرياً للمريض امصاب بفروس نقص امناعة.
وهم يستفيدون من اأدوية معدل كلفة  $50شهرياً للمريض بداء ّ
كا تجدر اإشارة إى أن الرنامج الوطني مكافحة السيدا ،والذي أُطلق ي العام  1989بالتعاون مع منظمة الصحة العامية وقام عى مبدأ
امساواة وعدم التمييز بن الجنسن ،طال خال السنوات الخمس اأخرة الفئات الشابة والفئات امه ّمشة والضعيفة من مساجن وعامات
جنس ومتعاطي مخدرات .وقد ساهم بالتعاون مع الجمعيات اأهلية ي تجهيز  20مركزا ً لفحص السيدا من يرغب ي ذلك ،وذلك مع احرام
تام للريّة والخصوصيّة.
 .178الحملة الوطنية للوقاية من سطان الثدي:
 17811تقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع نقابة اأطباء ونقابة الصيادلة ي لبنان واللجنة الوطنية لرطان الثدي والهيئة الوطنية
لشؤون امرأة اللبنانية والجمعيات اأهلية بإطاق حملة وطنية سنوياً للوقاية من رطان الثدي ،وذلك منذ عر سنوات .تعمل
الحملة عى زيادة الوعي حول رطان الثدي بن النساء ي لبنان ،والعمل من أجل قيام مبادرات عامة لتشجيع الكشف امبكر عن
طريق الفحص الذاي والفحص الطبي والفحص الشعاعي .وقد جاءت هذه الحملة ماشياً مع إسراتيجية منظمة الصحة العامية
للوقاية من اأمراض غر السارية اسيّا الرطانية والتي تعتمد عى تشجيع الكشف امبكر .وبحسب وزارة الصحة العامة ،فإن
نسبة امشاركن ي الحملة تزداد سنوياً بحيث وصلت إى  %55من الفئة امستهدفة عى مدى السنوات العر امنرمة وقد تطور
اإقبال عى الصورة الشعاعية والفحص امبكر ليصل إى حدود  15ألف ي سنة .2011
 17812امتدت حملة التوعية الوطنية حول رطان الثدي لعام  2012عى مدى ثاثة أشهر ،ما أتاح للنساء ااستفادة من الحسم عى الصور
الشعاعية للثدي حتى نهاية شهر كانون اأول (ديسمر)  2012بحيث إن امستشفيات الخاصة وامراكز الطبية ي جميع أرجاء لبنان
خفضت كلفة الصورة الشعاعية إى  40.000ل.ل ،.فيا قدمت امستشفيات الحكومية الصور الشعاعية للثدي مجاناً طوال فرات
خصصت اللجنة الوطنية امرفة عى الحملة خطاً ساخناً طوال فرة الحملة ،لإجابة عى اأسئلة اأساسية امتعلقة
الحملة .كا ّ
بالحملة ،ولتوجيه السيدات إى أقرب مركز للتصوير الشعاعي للثدي.

سابعً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .179أهمها:
> عدم شمول الضان ااجتاعي لفئات عديدة من اللبنانيّن وغر اللبنانيّن.
> توزّع الخدمات الصحيّة غر امتساوي بن امناطق اللبنانية.
> عدم إقرار ضان الشيخوخة.
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امادة الثالثة عشر
احقوق وامنافع ااقتصادية وااجتماعية
تنص عليه امادة  13من ااتفاقية؛
 .180ي ضوء ما ّ
وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ()2006؛
يعرض هذا التقرير ما يي:

أواً:
ي التشريعات والسياسات

 .Iي التريعات:
نص امادة  13من ااتفاقية ،ما يي:
نبن ،ي مدى انطباق الدستور اللبناي والقوانن الوضعية اللبنانية مع ّ
ّ .181
ينص الدستور اللبناي عى أن «كل اللبنانيّن سواء لدى القانون وهم ( )...يتح ّملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم»
18111
ّ
(امادة  7من الدستور).
 18112إن مقدمة الدستور اللبناي تؤكّد عى التزام لبنان مواثيق اأمم امتحدة واإعان العامي لحقوق اإنسان ،ولبنان انض ّم إى العهد
الدوي الخاص بالحقوق ااقتصادية وااجتاعية والثقافية عام .1972
 18113إن اجتهاد امجلس الدستوري اللبناي مستق ّر عى اعتبار أن العهد الدوي الخاص بالحقوق ااقتصادية وااجتاعية والثقافية يؤلّف
حلقة مت ّممة لإعان العامي لحقوق اإنسان ...وأن امواثيق الدولية امعطوف عليها ي مقدمة الدستور تؤلف مع مقدمة الدستور
جز ًءا ا يتج ّزأ وتتمتّع معاً بالقوة الدستورية (قرار رقم  2002/2تاريخ .)2001/5/10
أي مييز بن الرجل وامرأة ،وقد ساهمت الدولة ي ضان هذا الحق
 18114بالنسبة إى ّ
الحق ي السكن :ا تتض ّمن القوانن اللبنانية ّ
باستمرار سعيها إى تأمن طرق امواصات إى امناطق امأهولة وتأمن البنى التحتية من مياه وكهرباء وهاتف .إضاف ًة إى ذلك،
اتّخذت الدولة تدابر تريعية وإدارية ع ّدة لتفعيل الحق ي السكن ،مثال ذلك إصدار قانون اإسكان ثم استحداث وزارة اإسكان
والتعاونيات (احقاً ألغيت الوزارة وأُلحقت امديرية العامة لإسكان بوزارة الشؤون فيا أُلحقت التعاونيات بوزارة الزراعة )،
وإنشاء مرف اإسكان وإنشاء امؤسسة العامة لإسكان؛ كا اتّخذ مرف لبنان مؤخرا ً تدابر وإجراءات لتسهيل روط الحصول
عى قروض إسكانية من امصارف.
الحق ي التدريب امهني والتمكن :ا مييز إطاقاً بن الرجل وامرأة من حيث ااستفادة ،ا بل إن النساء يحظن
 18115بالنسبة إى ّ
يتوى معهد اإدارة (التابع مجلس
باهتام أكر كونه ّن بحاجة أكر إى دورات « تأهيل ومكن وبناء قدرات» .عى الصعيد الرسميّ ،
الخدمة امدنية) وامعهد اماي(التابع لوزارة امالية) تنظيم هذه الدورات إضافة إى «امؤسسة الوطنية لاستخدام» و « مراكز
الخدمات اإمائية التابعة لوزارة الشؤون ااجتاعية» وذلك بالتعاون مع الجمعيات اأهلية.
 18116بالنسبة إى روط اانتساب إى جمعية الصناعين اللبنانين ،فهي ا مُ يّز بن أصحاب و/أو صاحبات امصانع ،والجميع يستفيد من
خدمات الجمعية عى قدم امساواة.
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التخصص ي الخارج :إن الروط الواجب توافرها ي الطاب امرشحن لنيل منحة دراسية (أو مساعدة
 18117بالنسبة إى امنح ومساعدات
ّ
التخصص ي الخارج الخاص
للتخصص ي الخارج) هي واحدة للجميع ،ا مييز فيها بن الذكور واإناث .كذلك ا يتض ّمن نظام
ّ
ّ
أي مييز (مرسوم
باموظفن أو امرشّ حن للوظائف التي تتطلّب معارف ومؤ ّهات خاصة ي اإدارات وامؤسسات العامة والبلديات ّ
رقم  8868تاريخ  1962/2/27وتعدياته).
 18118أمرت الجهود التي بُذلت ي السنوات اأخرة وأ ّدت إى إقرار ما يي:
>
>
>
>

يحق للزوجة الثانية (بعد وفاة اأوى) ااستفادة من امعاش التقاعدي من زوجها
تعديل قانون الدفاع الوطني بحيث أصبح ّ
العسكري (موجب القانون رقم  239تاريخ .)2012/10/22
يحق للمرأة ااستفادة من التخفيضات العائلية عى تركتها اإرثية قبل إخضاع هذه الركة
تعديل قانون اانتقال بحيث أصبح ّ
لرسوم اانتقال (موجب القانون رقم  179تاريخ .)2011/8/29
تعديل امرسوم رقم  3950تاريخ  1960/4/27امتعلّق بنظام التعويضات العائلية وامساعدات الخاص باموظفن بحيث
اعتمدت امساواة ي روط ااستفادة من التعويض العائي بن اموظف واموظفة (موجب امرسوم رقم  10110تاريخ
.)2013/3/22
تعديل قانون ريبة الدخل واعتاد امساواة بن الرجل وامرأة لجهة استفادة امرأة امتزوجة العاملة من التنزيل الرائبي عن
زوجها وأوادها أسو ًة بالرجل (موجب القانون رقم  180تاريخ .)2011/8/29

 .182أما مجاات النقص القانوي ،فهي:
 18211ي قانون الضان ااجتاعي:
> التمييز بن الرجل وامرأة من حيث ااستفادة من باب امرض واأمومة (امادة ( )14الفقرة (ج) من قانون الضان ااجتاعي).
> عدم استفادة امرأة العاملة وامنتسبة إى صندوق الضان من التعويض العائي عن زوجها ي حال كان ا يعمل (امادة ()46
الفقرة (ج) من قانون الضان ااجتاعي).
> إعطاء اأفضلية للوالد امنتسب إى صندوق الضان لاستفادة من التعويض العائي عن أواده إاّ إذا كانت حضانة اأواد ي
عهدة الوالدة وحدها (امادة ( )47من قانون الضان ااجتاعي).
 18212ي قانون التجارة (باب اإفاس) :وجود قيود عى ممتلكات وحقوق امرأة ي حال إفاس زوجها باعتبار أن ممتلكاتها وحقوقها
متأتّية لها من زوجها (امادتان  625و 685من قانون التجارة).

 .IIي السياسات:
 .183تجدر اإشارة ي هذا امجال إى التزام الحكومات اللبنانية امتعاقبة منذ العام  2005العمل عى تعزيز دور امرأة ي الحياة العامة بالتعاون
مع الهيئات النسائية امعنيّة ،انطاقاً من مضامن ااتفاقيات الدولية ،اسيّا منها اتفاقية القضاء عى كل أشكال التمييز ضد امرأة من خال
التريعات امناسبة.

ثانيً:
ي القرارات والتدابر ام ّتخذة إنفاذً للمادة  13من ااتفاقية
 .184يُذكر ي هذا امجال ما يي:
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القرار أو التدبر

الجهة التي عملت عى إقرار هذه التدابر

الفحوى

 -1القرار رقم  2/56تاريخ  2013/4/9الصادر
عن وزارة العمل.

وزارة العمل

تخفيض قيمة شهادة اإيداع الواجبة لوزارة
العمل ي حال استقدام عامل أو عاملة
مساعدة شخص من ذوي ااحتياجات
الخاصة.

 -2تعميم جمعية امصارف رقم 2009 /305
بإعطاء امرأة امتزوجة الحق بفتح حساب
ائتاي لولدها القار بدون حاجة إى موافقة
الوي الجري.

الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية

اموافقة عى طلب الهيئة واإجازة للمرأة
امتزوجة بفتح حساب ائتاي لولدها القار.

 -3قرار من مجلس حاكمية مرف لبنان
بالرخيص للهيئة الوطنية بإعطاء قروض
صغرة ( )micro-creditsبواسطة امصارف.

الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية

قرار وسيط رقم  11211تعديل القرار اأساي
رقم  8779تاريخ  2004/7/13امتعلّق
بالقروض الصغرة الذي نر ي الجريدة
الرسمية العدد  44ي .2012/10/18

 -4قرارات من حاكمية مرف لبنان.

مرف لبنان

دعم القروض السكنية وكذلك كفالة تأمن
 %75من قيمة قروض امشاريع التجارية أو
الصناعية بواسطة مؤسسة ضان الودائع.

ثالثً:
ّ
مؤشرات حول مشاركة النساء ي اا ّتحادات واللجان الرياضية
 .185تتمتّع الفتيات ي لبنان ،سواء ي امدارس الرسمية أو الخاصة ،بالفرص ذاتها التي يحظى بها الفتيان من حيث امشاركة ي األعاب الرياضية
والربية البدنية ،وليس هناك من أنظمة تح ّرم أو تعيق هذه امشاركة .ومنذ العام  ،1997تط ّورت الحركة الرياضية النسائية ي لبنان بشكل
امؤسسن ،وقد فاز بتاريخ  2005/12/23بعضوية مكتبها
ملحوظ بعد تأسيس الرابطة الرياضية للمرأة العربية التي كان لبنان من أعضائها ّ
التنفيذي .وي العام  ،2000صدر عن اللجنة اأومبية قرار قى بوجوب أن تشغل امرأة ما يقارب نسبة  %20من مراكز الهيئات اإدارية للجنة
اأومبية الدولية امحليّة وااتحادات والجمعيات الرياضية .وسعى لبنان إى تطبيق هذا القرار بدعم حكومي ممثل بوزارة الشباب والرياضية،
إاّ أن امرأة تشارك اليوم ي الهيئات اإدارية لـ  16إتحادا ً رياضياً من أصل  37إتحادا ً ،لكن بنسبة ا تتعدى  %8.5من إجاي أعضاء الهيئات
اإدارية ي ااتحادات الـ  .37أما ي اللجان الرياضية وعددها تسع لجان ،بينها اللجنة اأومبية اللبنانية ،فامرأة تتمثل ي ٍ
ست منها ،إما بنسبة
إجالية ( ،)%15.6علاً أن أدن نسبة مشاركة هي ي اللجنة اأومبية اللبنانية (.)%6.6

رابعً:
ي اجهود امبذولة إنفاذً للمادة ( )13من ااتفاقية
 .186فضاً عا سبقت اإشارة إليه بالنسبة إى الجهود التي أمرت تعديات ي القوانن وامراسيم امشار إليها ،فإن مة جهودا ً أخرى تُبذل إنفاذا ً
للادة ( )13من ااتفاقية ،وهي تتمثّل ما يي:
 18611مشاريع واقراحات قوانن ومراسيم لتعديل بعض القوانن ذات اأثر ااقتصادي بعد عام :2006
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القانون امطلوب
تعديله

الجهة مقدمة امروع

 -1قانون الضان أع ّدت الهيئة الوطنية لشؤون
اقراح
ااجتاعي
امرأة اللبنانية مروع قانون
قانون
(باب امرض
وق ّدم من قبل نائين إى امجلس
واأمومة) تعديل النياي ي ( 2011/7/26سجل ي
امادة ( )14الفقرة اإدارة امشركة مجلس النواب
(ج).
تحت الرقم .)2011/479
اقراح
قانون

 -2قانون الضان مروع قانون مق ّدم ي
ااجتاعي
 2007/4/17من رئيسة لجنة
(باب التعويضات امرأة والطفل النيابية.
العائلية) تعديل
امادة ( )46الفقرة
(ج).

نوع النص التاريخ ورقم امستند
التريعي والجهة التي قُدم إليها
مق ّدم إى مجلس
النواب س ّجل تحت
الرقم 2009/138
تاريخ .2009/3/14

مق ّدم إى مجلس
النواب س ّجل تحت
الرقم 2009/138
تاريخ .2009/3/14

مروع
قانون

 -3قانون الضان  -مروع قانون مق ّدم ي
ااجتاعي
 2007/4/17من ِقبل رئيسة
(التعويض العائي لجنة امرأة والطفل النيابية.
عن اأواد) تعديل
امادة (.)47

مق ّدم إى مجلس
النواب.

مق ّدم إى وزارة
العدل س ّجل تحت
الرقم  3/3440تاريخ
 2010/6/11وأُحيل
إى هيئة التريع
وااستشارات حيث
ُس ّجل تحت رقم
 2010/447تاريخ
.2010/6/14

اقراح
قانون

 -4قانون التجارة  -مروع قانون مقدم إى
ّ
واإفاس
مجلس النواب ي 2007/4/17
(تعديل امواد من من قبل رئيسة لجنة امرأة
 625إى .)628
والطفل النيابية.

فحوى النص الحاي

ملخّص امروع
إن الزوج العامل امضمون يفيد زوجته مساواة الزوج والزوجة لجهة روط
من تقدمات الضان ااجتاعي -باب ااستفادة من باب امرض واأمومة
امرض واأمومة  -بدون رط ي حن بدون مييز بينها تطبيقاً معاهدة
أن الزوجة العاملة امضمونة ا تفيد إلغاء كافة أشكال التمييز ضد امرأة
زوجها إاّ ي حال تجاوز عمره الـ  60امصادق عليها من جانب الدولة
سنة أو ي حال كان مصاباً بعاهة.
اللبنانية أصواً.

النتيجة

إن الزوج العامل امضمون يستفيد
من التعويض العائي عن زوجته غر
العاملة ي حن أن الزوجة العاملة
امضمونة ا تستفيد من التعويض
العائي عن زوجها ي حال كان هذا
اأخر ا يعمل وغر مضمون.

 ي  14أيار  ،2012وافق مجلسإدارة صندوق الضان ااجتاعي عى
اقراحات الهيئة الوطنية لشؤون امرأة
اللبنانية (امواد 14و  46و .)47
 مّت إحالة امروع إى اللجانامختصة.
النيابية
ّ
مساواة الزوجة بالزوج لجهة
 ت ّم تعديل النص من قبل لجنةاستفادتها من التعويض العائي عن اإدارة والعدل النيابية -.مّت إحالة
زوجها ،ي حال كان هذا اأخر ا
امروع إى اللجان النيابية امختصة.
ّ
يعمل ،وبدون مييز بينها تطبيقاً
 ي  14أيار  ،2012وافق مجلسمعاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد إدارة صندوق الضان ااجتاعي عى
امرأة امصادق عليها من جانب الدولة اقراحات الهيئة الوطنية لشؤون امرأة
اللبنانية أصواً.
اللبنانية (امواد 14و 46و .)47

ي حال كان الوالد والوالدة عاملن
ومنتسبن للضان فإنه ت ُعطى
اأفضلية للوالد لاستفادة من
التعويض العائي عن أواده وتُعطى
الوالدة هذا الحق فقط إذا كانت
حضانة اأواد معها.

 ع ّدلت لجنة اإدارة والعدل النيابيةالنص بشكل يضمن هذه امساواة.
ّ
 ي  14أيار  ،2012وافق مجلسإدارة صندوق الضان ااجتاعي عى
اقراحات الهيئة الوطنية لشؤون امرأة
اللبنانية (امواد 14و  46و .)47
 مّت إحالة امروع إى اللجانامختصة.
النيابية
ّ

امساواة بن الوالد والوالدة امضمونن
لاستفادة من التعويض العائي عن
اأواد من خال تريح يقدمانه إى
رحان ضمنه من
إدارة الضان وي ّ
منها يعود الحق بااستفادة من
التعويض العائي عن اأواد ،وذلك
تطبيقاً معاهدة إلغاء كافة أشكال
التمييز ضد امرأة امصادق عليها من
جانب الدولة اللبنانية أصواً.

يجب إزالة القيود الحالية الخاصة
إزالة التمييز ضد الزوجة ي حال
اموضوعة عى امرأة اسرداد حقوقها اإفاس.
من تفليسة زوجها علاً أن هذه القيود
غر موجودة ي حال إفاس الزوجة.

إن كامل قانون التجارة أحيل إى
«لجنة تحديث القوانن» إعادة
صياغته بالكامل ما فيه امواد امطلوب
تعديلها.

 18612جهود الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية:
مثّلت بشكل أساي ما يي:
>
>
>
>
>
>

إطاق الحملة الوطنية لتنزيه القوانن ذات اأثر ااقتصادي من اأحكام التمييزية ضد امرأة ،وقد ت ّم طلب تعديل ( )13قانوناً
مييزياً ضد امرأة.
ِ
إقرار قرض «نجاح» ،وهو قرض صغر ومتوسط يُعطى بواسطة أحد امصارف ومدعوم من قبَل مرف لبنان ومؤسسة ضان
الودائع نتيجة تصنيف الهيئة الوطنية كمؤسسة «ميكرو كريدي».
برنامج تعاون ضمن مروع « »WE CANالذي ش ّجع القروض امتوسطة لتعزيز مبادرات سيدات اأعال.
توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة ي بروت لتدريب السيدات اللواي يرغن ي تأسيس عمل خاص بهن أو
كل من نقابة امحامن ي بروت والجامعة اللبنانية اأمركية
للسيدات ي اأعال القيادية .وتوقيع بروتوكوات تعاون مع ّ
نص امادة ( )13من اتفاقية سيداو.
وامجلس النساي ترمي فيا ترمي إى إنفاذ ّ
تدريب نقاط اارتكاز الجندري  GFPعى مقاربة اموازنة العامة عى أساس جندري.
توفر برامج «توعية ومكن اقتصادي وبناء قدرات النساء» ي بعض القرى الريفية ي لبنان ،وذلك ي إطار متابعة مروع
« »WE PASSبالتعاون مع صندوق اأمم امتحدة للسكان.

 18613جهود الهيئات وامنظّات غر الحكوم ّية:
محورت هذه الجهود حول عناوين رئيسية ،أبرزها :مكن امرأة ي العمل ،التأهيل ي مجال امعلوماتية وي مجال السرة الذاتية
ومهارات القيام باأعال الوظيفية البسيطة ،التأهيل للقيام مبادرات ريادة اأعال وتسهيل إجراءات ومعامات البدء بالعمل،
ومساعدة النساء ي تأسيس أو تطوير مشاريع خاصة .وتفيد امعلومات امتوافرة بأنه ي مجال التأهيل امعلوماي للنساء ،مثاً،
استفاد من الخدمات امقدمة ي السنوات اأخرة ما يناهز الـ  500شابة ي منطقة واحدة من لبنان ( 2010إى  ،)2012أي ما
يقارب  2500شابة عى صعيد الوطن سنوياً .كذلك يُس ّجل تزايد ي عدد الرامج والجمعيات العاملة ي إطار ريادة اأعال ،حيث
تفيد امعلومات بأن عدد امستفيدات يقارب نصف عدد امستفيدين من خدمات الريادة ي اأعال  ،وأن الشابات تتميّز ي تقديم
امشاريع الجذّابة.

خامسً:
والتحديات:
العقبات
ّ
 .187أبرزها:
> تعديل الذهنيّات والعادات الثقافية وااجتاعية امتوارثة وعدم حر تقديم امنافع ااقتصادية وااجتاعية بالرجل دون امرأة ،مثال
ذلك تقدمات الضان ااجتاعي.
> ارتفاع نسبة الفقر.
> نقص ي السياسات الوطنية واإسراتيجيات الخاصة بامنافع والحقوق ااقتصادية وااجتاعية للمرأة.
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امادة الرابعة عشر
امرأة الريفية
 .188ي ضوء امادة  14من ااتفاقية؛
وي ضوء ما جاء ي الفقرة  37من تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيّا لجهة أن توي الدولة «اهتاماً
خاصاً احتياجات امرأة الريفية ،ما يكفل مشاركتها ي عمليات صنع القرارات التي ته ّمها ،ومكينها بالكامل من اللجوء إى القضاء
والحصول عى التعليم والخدمات الصحية والتسهيات اائتانية» ،وأن تكفل «إدماج منظور جنساي ي جميع خطط واسراتيجيات الح ّد
من الفقر»؛
وي ضوء التوصيات العامة للجنة الدولية ،اسيّا التوصية رقم  16لعام  1991بشأن النساء العامات با أجر ي امشاريع العائلية الريفية
والحرية،
يعرض هذا التقرير ما يي:

أواً:
معطيات عامة
أساسين:
 .189يواجه تقييم أوضاع امرأة الريفية ي لبنان معوقات ع ّدة ،وذلك نتيجة أمرين
ّ
 189 11اأمر اأول ،هو صعوبة تحديد امناطق الريفية بسبب «التداخل امتزايد بن التمدين والرييف» ،بحيث شهدت مناطق
الرق والجنوب نزوحاً بات ّجاه العاصمة بروت ،ومناطق الشال بات ّجاه مدينة طرابلس؛ وقد طالت هذه اموجات،
بحسب دراسة صادرة عام  ،2007حواي  %40من مجموع سكان هذه امناطق ،وبلغت نسبة النزوح الريفي حواي %20
ي محافظة البقاع ،و %19ي محافظة الجنوب ،و %12ي محافظة الشال ،و %2.29ي محافظة النبطية .كا أصبح من
الصعب توصيف بعض امناطق بالريفية بعدما صارت تستقطب مشاريع استثارية عقارية يقصدها سكان من العاصمة
لراء شقق سكنيّة فيها.
مفصلة وحديثة ،حول انخراط امرأة ي القطاع الزراعي .ففي معظم
 18912واأمر الثاي هو عدم وجود معطيات إحصائية دقيقةّ ،
اأحيان ،ا تَحتسب اإحصاءات إاّ العامات امس ّجات ي امؤسسات الزراعية ،وهي ا تح ّدد ي أي من القطاعات الزراعية
مشاركة امرأة؛ كا أنها ا تُظهر القيمة الفعلية للعمل النساي ي مختلف مراحل اإنتاج الزراعي ،وا تحتسبه ي الناتج الوطني.
كذلك ا تتوافر معلومات إحصائية عن اموارد امتاحة للنساء ،خصوصاً عى صعيد ملكية اأرض .من جهة أخرى ،ا مثل النساء
الريفيات ي لبنان مجموعة متجانسة ،ووضعه ّن يختلف حسب مواقعهن ااجتاعية وكفاءاته ّن وحرية الخيارات امتاحة له ّن،
كا ونسبة حصوله ّن عى موارد إنتاجية وفرص مامة.
 .190إن امناطق اللبنانية امتعارف عليها كمناطق ريفية ي لبنان هي مناطق عكار ،الهرمل ،بعلبك ،بري ،البقاع الغري ،راشيا ،حاصبيا،
مرجعيون ،وبنت جبيل .مع اإشارة إى أن هذه امناطق هي تلك التي تصل فيها نسبة السكان الريفيّن إى  %60وما فوق ،وقد
بلغت نسبة سكان الريف عام  %12.8 ،2010من مجموع سكّان لبنان .أما النسبة امئوية لأيدي النسائية ي قطاع الزراعة فقد
قُ ّدرت ،عام  ،2009بـ  %5.7من مجمل اليد العاملة النسائية ي لبنان ،علاً أن معدل النشاط ااقتصادي للنساء ي لبنان بلغ ،ي
السنة نفسها.%22.8 ،
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ثانيً:
ي التشريعات
والعال العاملن ي القطاع الزراعي ،علاً أن العال اموسميّن مثّلون حواي  %40من
 .191يستثني قانون العمل اللبناي من أحكامه مجمل اأُجراء ّ
العالة الزراعية ،اأمر الذي يتسبّب بحرمانهم من ااستفادة من خدمات الضان اإجتاعي .وينطبق هذا اأمر بالطبع عى امرأة العاملة
الزراعية التي ا تحظى بأية منافع من هذا الضان إاّ إذا كانت لبنانية وأجرة دامة لدى مؤسسة زراعية.
 .192لذا قامت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ي العامن  2011و  ،2012وي إطار الحملة التي أطلقتها مع عدد من هيئات امجتمع امدي
لتنزيه القوانن ذات اأثر ااقتصادي من اأحكام التمييزية ضد امرأة ،مطالبة وزارة العمل رسمياً بالتقدم مروع قانون لتعديل امادة  7من
قانون العمل بحيث يشمل هذا القانون بأحكامه اأُ َجراء العاملن ي الزراعة والعاملن ي الخدمة امنزلية.

ثالثً:
التقدم احرز
ّ
 .193أبدت الحكومة اللبنانية خال السنوات اأخرة اهتاماً خاصاً بقضايا امرأة ي امساعي التنموية التي تبذلها ي امناطق الريفية ،ومن
السياسات التي أتبّعتها ي هذا امجال نذكر اآي:
 19311أطلقت وزارة الزراعة ي العام  2008برنامج امرصد الوطني للمرأة ي الزراعة والريف -ن ّوارة -بدعم من الحكومة اإيطالية وامعهد
امتوسطي الزراعي الدو ّي -سيام -باري (إيطاليا)؛ ومرصد ن ّوارة هو هيئة استشارية توجيهية وتنفيذية تهدف إى خلق دينامية
تحفيزية للمرأة ي مجاات الزراعة وتصنيع الغذاء والتنمية الريفية .يتو ّجه امرصد بشكل مبار إى النساء الناشطات اقتصادياً ي
مجاات الزراعة والغذاء والحرف ي الريف؛ ومن أبرز مهامه:
>
>
>
>
>

دراسة القوانن والنصوص امتعلّقة بوضع وعالة امرأة الريفية وتقديم التوصيات امامة لتعديلها؛
العمل إجراء مسوحات وطنية بهدف إبراز القيمة الحقيقية لعمل امرأة ي قطاع الزراعة؛
اقراح مبادرات لتشجيع سيّدات اأعال عى اإنخراط ي مجال اإنتاج الزراعي والغذاي؛
امساهمة ي خلق مناخ استثاري داعم للنساء ي قطاع تنمية امناطق الريفية؛
العمل عى مكن امرأة وتدريبها أخذ مواقع إدارية وقيادية ي التخطيط ورسم السياسات التنموية ي الريف ،وي عمليات
اإنتاج والتسويق ،والعمل التعاوي.

تبن أبرز أعالها ونشاطاتها بشكل عام؛
قام امرصد مبادرات ع ّدة ،من أهمها :إعداد دراسة حول دور امرأة ي امناطق الريفية ّ
وامتوسطة والحرفيّة؛ تنفيذ برنامج دعم سيّدات
منح جائزة سنويّة مو ّجهة إى النساء ي الريف من صاحبات امشاريع الصغرة
ّ
اأعال ي الريف؛ إطاق مروع التنمية اإقتصادية وااجتاعية لسكان الريف ي جنوب لبنان عام  ،2012والركيز فيه عى دور
امرأة ي قطاع الزراعة.
 19312ع ّززت وزارة الشؤون ااجتاعية منذ العام  2011فعالية اأدوار اإمائية التي تقوم بها مراكز الخدمات اإمائية التي أنشأتها
منذ العام  1994ي جميع امناطق اللبنانية ،ومن مهامها تقديم خدمات صحية واجتاعية ومكينية للنساء .وأى هذا التعزيز ي
إطار الرنامج الوطني للتنمية ااجتاعية وااقتصادية امحلية الذي تنفّذه الوزارة بدعم من الحكومة اإيطالية .علاً أن عدد تلك
امراكز هو  87مركزا ً ،ولهذه امراكز  76فرعاً منترة ي جميع امناطق ،بعدما أنشئ  12مركزا ً إضافياً ي العام  2010وعرة مراكز
ي العام  .2011وتشر خطط إمائية مّت مناقشتها ي العام  2013مع البنك الدوي ي إطار برنامج يرمي إى مكافحة الفقر عر
تطوير الخدمات التي تق ّدمها مراكز الخدمات اإمائية ،إى إمكانية رفع عدد امستفيدين من برنامج مكافحة الفقر من 93900
شخص إى  160700شخص.
 19313بارت الحكومة اللبنانية ،عر رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون ااجتاعية ،تنفيذ الرنامج الوطني استهداف اأُ َر اأكر فقرا ً
ي لبنان بهدف تعزيز شبكات اأمان ااجتاعي وبناء بنك معلومات وطني حول اأر الفقرة ي لبنان .وقد ت ّم ،لغاية إعداد هذا
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التقرير ،تسجيل حواي  65000أرة لبنانية ي الرنامج ُص ّنف حواي  18000أرة منها تحت خط الفقر .وتجدر اإشارة إى أ ّن
تتوى امسؤولية فيها
الحكومة اللبنانية تنبّهت إى النوع ااجتاعي عند التخطيط لهذا الرنامج الوطني بحيث أُعطيت اأر التي ّ
نساء حظاً أكر لاستفادة من الخدمات التي يق ّدمها الرنامج .وتجدر اإشارة إى أن النتائج اأولية تفيد بأ ّن نسبة النساء ربّات
اأُ َر اللواي تق ّدمن بطلب لاستفادة من الرنامج بلغت ،لغاية إعداد هذا التقرير %36 ،من إجاي الطلبات ،إاّ أ ّن  % 24منها فقط
تنطبق عليها معاير الفقر امح ّددة ي الرنامج .ولكن ،ي امقابل ،فإن  %52من الطلبات امستفيدة تتض ّمن نساء.
 19314ي  ،2012/6/12أعطت الحكومة اللبنانية موافقة مبدئية عى اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان التي وضعتها الهيئة الوطنية
لشؤون امرأة اللبنانية بااشراك مع هيئات امجتمع امدي واأكادمي والتي تض ّمنت بن أهدافها مكافحة الفقر لدى النساء وتعزيز
مشاركة امرأة ي الحياة ااقتصادية والسياسية ورفع مستوى الخدمات الصحية ي امناطق النائية ،وطلبت من الوزارات العمل عى
إعطاء ما ورد ي اإسراتيجية من اقراحات وتوصيات مجراها وفقاً للقوانن واأنظمة امرعيّة اإجراء.
 19315بتاريخ  ،2012/8/3وبناء لطلب من الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،ع ّممت وزارة الداخلية والبلديات عى البلديات وجوب
تخصيص قسم من امبالغ اإمائية اموزّعة عليها ،مشاريع إمائية تتعلّق بامرأة.
خصصت وزارة الزراعة ي العام  2013موجب اتفاق مع ااتحاد اأوروي ومؤسسة «كفاات» لضان القروض ،مبلغ  3.5مليون
19316
ّ
يورو لقروض صغرة مُ نح لتمويل مشاريع زراعية يقوم بها مزارعون من الشباب والنساء بالدرجة اأوى.
 19317قام صندوق التنمية ااقتصادية وااجتاعية  - ESFDامنشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء(صندوق اإماء واإعار) ي العام ،2000
وضمن إطار الراكة اأوروبية امتوسطية  -بدعم  78مروعاً للتنمية امحلية بقيمة  10.5مليون يورو ،خال فرة .2013- 2003
علاً أن الصندوق يُعر اهتاماً خاصاً إدماج حاجات وأولويات امرأة ي امشاريع التي م ّولها .وقد حصل قضاء عكار خال هذه
والري .أما بقية امناطق الريفية فكانت حصتها عى الوجه التاي :بنت جبيل
الفرة عى  %43من امشاريع ،خ ُّصص منها  %28للزراعة ّ
 ،%17حاصبيا  ،%6بعلبك  ،%5مرجعيون  ،%5والهرمل .%3

رابعً:
معطيات خاصة بأحوال امرأة ي الريف
 .194الوضع العائي ومعدات العزوب ّية:
 19411عى امستوى الوطني ،تفيد نتائج الدراسة الوطنية لأحوال امعيشية لأُ َر لعام  2007بأ ّن  %37.7من النساء ي لبنان عازبات،
و % 51.0متز ّوجات ،و %9.8أرامل ،و  %1.2مطلّقات ،و  %0.3منفصات/هاجرات.
 19412عى امستوى امحي ،تشر دراسة قام بها امرصد الوطني للمرأة ي الزراعة والريف (ن ّوارة) ي العام ،2011وشملت  150قرية ي
مختلف امناطق الريفية اللبنانية ،إى أ ّن  %18.7من النساء ه ّن عازبات ،و %78.0متز ّوجات ،و %3.3أرامل.
يتبن من الجدول الاحق أن مستوياتها
 19413كذلك تشر اأرقام إى أن نسبة زواج الفتيات ي س ّن مبكرة تختلف بن امدن والريف ،إذ ّ
أعى ي امناطق الريفية ،ويرتبط هذا اأمر بالعادات والتقاليد السائدة وامتوارثة ي الكثر من العائات الريفيّة.

الجدول رقم ()1
نسبة زواج الفتيات ي سن مبكرة بحسب امحافظات وامناطق
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امحافظة1امنطقة

نسبة النساء اللواي تز ّوجن قبل سن الـ 15

نسبة النساء اللواي تز ّوجن قبل سن الـ 18

محافظة بروت

%1.7

%13.6

ضواحي بروت

%1.9

%10.5
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باقي جبل لبنان

%1.7

%7.7

قضاءا عكار وامنية-الض ّنية

%2.5

%17.2

باقي أقضية لبنان الشاي

%3.0

%16.1

قضاءا بعلبك والهرمل

%2.4

%18.3

باقي أقضية البقاع

%2,2

%15.6

محافظة لبنان الجنوي

%2.3

%16.5

محافظة النبطية

%1.9

%15.7

رف.
امصدر :إدارة اإحصاء امركزي ومنظمة اأمم امتحدة للطفولة ،امسح العنقودي متع ّدد امؤرات ،2009 ،بت ّ
امؤرات( ،)2009مثاً ،بأن حواي
يخص الحجم الوسطي للعائلة ي امناطق الريفية ،تفيد نتائج امسح العنقودي متع ّدد ّ
 19414وي ما ّ
ُ
قضاي عكار وامنية – الضنية تتك ّون من  6أفراد أو أكر.
 %45من مجموع اأ َر ي َ ْ
 .195الوضع الصحي:
مستشفى
مستشفى خاصاً ( 17منها ي منطقة الجنوب 21،ي منطقة الشال ،و 19ي منطقة البقاع) و28
 19511يوجد ي لبنان 135
ً
ً
حكومياً ( 5منها ي النبطية 3 ،ي منطقة الجنوب 7 ،ي منطقة الشال ،و 5ي منطقة البقاع).
 19512بلغت نسبة النساء اللواي يستخدمن وسائل منع الحمل ي لبنان  % 53.7ي عام 2009؛ وتصل هذه النسبة إى ح ّدها اأعى
( )%62.4ي بروت وضواحيها وإى ح ّدها اأدن ي النبطية (.)%32.6
 .196الوضع التعليمي:
 19611أ ّدى النزوح من امناطق الريفية إى توعية امجتمع الريفي عى أهمية تعليم امرأة ،كا تراجعت نسبة اأمية نتيجة برامج محو
اأمية التي تقوم بها وزارة الشؤون اإجتاعية والجمعيات اأهلية وامؤسسات الدولية.
 19612تتقارب ي لبنان نسبة االتحاق بأحد أطر التعليم ما قبل امدري بن الجنسن ( %63.2للفتيات و %60.4للفتيان) ،لك ّنها تتباين
عى مستوى امناطق الجغرافية حيث تبلغ  %79.4ي محافظات جبل لبنان (ما عدا ضواحي بروت) مقابل بـ  % 65.9ي محافظة
قضاي عكار وامنية – الض ّنية.
النبطية و % 58.5ي بعلبك والهرمل ،لتس ّجل ح ّدها اأدن ( )%57.5ي َ ْ
 19613إ ّن نسبة االتحاق بامدرسة اابتدائية أو امتوسطة مرتفعة ج ّدا ً ي لبنان إذ تصل إى  % 98.4للفتيات و % 98.3للفتيان مع تباين
بسيط بن امناطق ،مس ّجلة  % 97.5ي عكار وامنية  -الض ّنية و % 96.2ي باقي أقضية لبنان الشاي.
قضاي عكار وامنية  -الض ّنية ( )%66.9مع تفاوت بن الفتيات
 19614تبلغ نسبة االتحاق بامدارس امتوسطة والثانوية ح ّدها اأدن ي َ ْ
قضاي بعلبك والهرمل (91.3
( )%75.6والفتيان ( ،)%59.2لتصل إى  % 79.8ي الجنوب ( %83للفتيات و %76.7للفتيان) ،و % 90.4ي َ ْ
امؤرات .)2009 ،مكن تفسر التباين بن الجنسن ي مختلف امناطق
 %للفتيات و % 89.7للفتيان)(امسح العنقودي متع ّدد ّ
بدخول الفتيان سوق العمل ي عمر مبكّر.
 19615تتباين نسب التأخّر امدري ي عدد من امناطق وبن الجنسن :فنسبة اأطفال ي عمر امرحلتن امتوسطة والثانوية (17 -12
قضاي عكار وامنية  -الض ّنية ،بينا هي دون
سنة) املتحقن بامدارس اابتدائية تصل إى  % 7.0للفتيات و %10.1للفتيان ي َ ْ
قضاي بعلبك والهرمل ( %4.6للفتيات و %4.7للفتيان) مع فرق كبر بهذه النسب ي محافظة النبطية ( %2.8للفتيات
الـ  %5ي َ ْ
و %6.6للفتيان) .أما عى مستوى لبنان ككل فقد بلغت هذه النسبة  ،%5.2وتفوق نسبة التأخر لدى الفتيان  %5.5ولدى
الفتيات .%4.9
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 19616تفوق نسبة من يعرفن القراءة والكتابة ي الفئة العمرية  24 - 20سنة  ،%92.4أما نسبة من يعرفن القراءة والكتابة ي الفئة
العمرية  19-15سنة فهي  .%88.6وتصل نسبة معرفة القراءة والكتابة لدى الشابّات امتز ّوجات أو اللواي سبق له ّن الزواج إى أعى
مستوياتها ي محافظة لبنان الجنوي ( ،)%100فيا تنخفض إى  %83.2ي قضاي عكار وامنية – الضنية.
 19617يوجد صلة وثيقة بن امستوى التعليمي لأم وامستوى التعليمي لبناتها ،إذ تبلغ نسبة معرفة القراءة والكتابة  %72.3لدى الفتيات
ي حال كان امستوى التعليمي لأم ابتدائياً و  %97.5ي حال كان هذا امستوى متوسطاً ،و  %100ي حال كان ثانوياً أو جامعياً أو
أكر.
 .197الوضع ااقتصادي:
 19711النشاط ااقتصادي:
> بلغ معدل النشاط ااقتصادي إجاي السكان ي لبنان (من عمر  15سنة وما فوق)  %47.6ي العام  .2009إما تبقى مشاركة
امرأة ي الحياة ااقتصادية ،ي هذه الفئة العمرية ،أدن بثاث مرات من مشاركة الرجل ( %22.8للنساء مقابل  %72.8للرجال).
قضاي بعلبك والهرمل ،و  %23.4ي محافظة
> ويبلغ مع ّدل النشاط ااقتصادي للنساء  %15.2ي عكار وامنية -الض ّنية ،و %15.8ي َ ْ
النبطية.
> وبحسب دراسة ن ّوارة ( ،)2011يتوزّع عمل النساء الريفيات بن مختلف القطاعات عى الشكل التاي:

الجدول رقم ()2
نسبة توزّع عمل النساء الريفيات بن مختلف القطاعات
النسبة امئوية

ربّة منزل

زراعة

تعليم

صحة

حرف

عمل تجاري خاص

خارج القرية

امجموع

% 27.3

%30.7

%7.3

%1.3

% 1.3

% 15.3

% 6.7

%100

تجدر اإشارة هنا إى أن نسب النساء العامات بحسب القطاع اإقتصادي عى صعيد لبنان هي كالتاي %60.2 :ي قطاع الخدمات،
 21.5ي قطاع التجارة %7.5 ،ي قطاع الصناعة ،و %5.7ي قطاع الزراعة.
 19712العمل ي القطاع الزراعي:
يشمل قطاع الزراعة أدن نسبة من العاملن ي لبنان ( )%6.3و % 5.7فقط من النساء العامات يعملن فيه مقابل %6.5
من الرجال .وتشر دراسة عن العالة الزراعية ي  13قرية من البقاع ،ي العام  ،2007إى أن امرأة تساهم ما نسبته %35
من العمل الزراعي الحقي وامك ّمل للحقل ،باإضافة إى اإراف عى اليد العاملة النسائية البدوية والسورية امهاجرة
وخدمة أفراد العائلة الذكور امتف ّرغن للزراعة ،مع اإشارة إى أن مساهمة امرأة الريفية ي القطاع الزراعي تختلف مع
حجم الحيازات الزراعية ،فتصل مساعدة العالة النسائية العائلية إى  %50من اأعال وترتفع إى  %75ي اأعال امك ّملة
للحقل ي الحيازات الصغرة .أما ي الحيازات امتوسطة والكبرة وامرسملة ،فإن معظم العمل الزراعي النساي يقوم
عى العالة النسائية السورية امهاجرة والبدويّة .وتقوم امرأة الريفية التي ينحر نشاطها ي دورها كربّة منزل بأعال
لكن ااعتبار السائد ي
ع ّدة ي القطاع الزراعي كتأمن سلع استهاكية وتأدية خدمات للعائلة وتربية امواي والدواجنّ .
امجتمع هو القول إنها ا تعمل ،بالرغم من حصولها ي حاات ع ّدة عى مردود ماي عر بيع منتجاتها ي اأسواق امحلّية
أو امدينيّة.
 19713البطالة:
يق ّدر مع ّدل البطالة ي لبنان للفئة العمرية  64-15سنة بحواي  %5.0( %6.4للرجال ،و %10.4للنساء) .وتتفاوت نسبة البطالة
قضاي عكار وامنية-الض ّنية.
النسائية بن امناطق بحيث تس ّجل أعى نسبة ( )%13.2ي َ ْ
86
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 19714فجوة الدخل بن امرأة والرجل:
تبلغ فجوة الدخل بن امرأة والرجل ،بحسب قطاع النشاط ااقتصادي  %21.0ي الزراعة ،مقارنة بح ّد أقى ( )%38.0ي قطاع النقل
وأنشطة الريد وااتصاات السلكية والاسلكية ،وح ّد أدن ( )%6.2ي قطاع الخدمات والوساطة امالية والتأمن ،وذلك بناء عى
امسح الوطني لأحوال امعيشية لأر لعام 2007؛ ويشر امصدر نفسه إى أن فجوة الدخل بن امرأة والرجل ي القطاعات كافة
بلغت  .%6أما دراسة ن ّوارة فقد ق ّدرت هذه الفجوة بالثلث مصلحة الرجل .تجدر اإشارة إى أن ا فجوة ي الدخل بن العاملن
من الجنسن ي القطاع العام.
 19715صعوبة الحصول عى قروض مالية:
نتيجة للثقافة السائدة والقائلة بأنه من اأفضل حر انتقال اإرث العقاري باأواد الذكور ،تصعب عى النساء حيازة اأراي ي
امناطق الريفية بشكل عام .وهذا اأمر يعيق حصولهن عى القروض امرفية .ي هذا اإطار ،تشر دراسة ن ّوارة ( )2011إى أ ّن %76
من النساء اللواي شملته ّن الدراسة م يحصلن عى أي قرض أو سلفة وأ ّن  %44.7منه ّن م يتق ّدمن بطلب ي هذا الخصوص أو م
يشعرن بحاجة إى ذلك .أما  %22منه ّن فقد أرن إى أنهن م يتق ّدمن بالطلب بسبب صعوبة إعادة التسديد .مع اإشارة هنا إى أنه
عى الصعيد الوطني ،تبلغ نسبة سيّدات اأعال ي لبنان اللواي يحصلن عى قروض من امصارف  ،%17وبالتاي فإن معظمهن يلجأن
إى مويل مشاريعهن من مصادرهن الخاصة كاا ّدخار ودعم اأصدقاء واأرة ،باإضافة إى إعادة استثار امداخيل من أعالهن.
 .198مشاركة امرأة الريف ّية ي صنع القرار:
 19811عى صعيد مشاركة امرأة ي صنع القرار عى الصعيد امحي ،فإن اإحصاءات امتوافرة تشر إى أن النسبة متدنية ج ّدا ً .ففي القرى
التي شملتها دراسة ن ّوارة ( ،)2011بلغت نسبة النساء اللواي ه َن أعضاء ي تعاونية زراعية  %4.7و %6.0ي حزب أو تيّار سياي
و %2.7ي نقابة .يصبح الوضع أقل سوءا ً عندما ننظر إى عضويته ّن ي امنظّات غر الحكومية والجمعيات الخرية ( %12ي كا
الحالتن) والجمعيات النسائية غر الحكومية لإدخار (.)%11.3
 19812كذلك يبقى مثيل امرأة الريفية ي امجالس البلدية ،كا منصب مختار ،متدنّياً ،رغم الزيادة التي ُس ّجلت ي عدد النساء اللواي ترشّ حن.
وتشر نتائج اانتخابات البلدية لعام  2010إى أن مجموع الفائزات ي لبنان ارتفع من  220امرأة عام  2004إى  520عام ،2010
ما يوازي  %4.55من مجموع الفائزين والفائزات .أما نتائج اانتخابات ااختيارية ،فتشر إى أن نسبة النساء اللواي انتخن منصب
يتبن من أرقام الجدول اآي:
مختار م تتجاوز  %1.5من مجموع الفائزين والفائزات لهذا امنصب ،مع تفاوت واضح بن امناطق ،كا ّ

الجدول رقم ()3
توزّع عدد الفائزات ي اانتخابات البلدية وااختيارية لعام  2010بحسب امحافظات باستثناء محافظة بروت ،وبحسب
النسب الدنيا والعليا عى صعيد اأقضية
الفائزات منصب مختار ي اانتخابات ااختيارية لعام 2010

الفائزات ي اانتخابات البلدية لعام 2010
امحافظة عدد
الفائزات

النسبة اأدى  1القضاء

جبل
لبنان
الجنوب

164

 %2.27جبيل

59

 %1.47صور

النسبة اأعى  1عدد
الفائزات
القضاء
 %7.42امن
الشاي
 %7.16جزين

5

النبطية

20

 %0.72حاصبيا

 %2.33مرجعيون

1

البقاع
الشال

45
229

 %1.23الهرمل
 %3.56امنية-الض ّنية

 %3.50راشيا
ري
 %17ب ّ

5
14

9

النسبة اأدى  1القضاء

النسبة اأعى 1
القضاء

ا فائزات ي كل من جبيل ،بعبدا ،وعاليه %4.2 .امن الشاي
 %2.3صور

 %0.9صيدا -الزهراي
ا فائزات ي كل من النبطية ،بنت جبيل،
 %1.2مرجعيون
وحاصبيا.
 %3.2البقاع الغري
ا فائزات ي راشيا.
ري
 %1امنية-الض ّنية
 %9.3ب ّ

امصدر :وزارة الداخلية والبلديات ،امديرية العامة للشؤون السياسية والاجئن.
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خامسً:
اجهود امبذولة لتعزيز أوضاع امرأة ي امناطق الريفية
 .199الجهود الرسمية :تدرك الجهات الرسمية ي لبنان الصعوبات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية البرية بالنسبة إى امرأة الريفية ،وقد سعت
بعض الوزارات وامؤسسات العامة امعنيّة إى مبادرات لتخطي البعض منها .ونذكر من هذه امبادرات ،عى سبيل امثال:
 19911سعت وزارة الصحة العامة عر مراكزها للخدمات الصحية اأولية كا عر مراكز مشركة مع منظات غر حكومية وبلديات إى
تحسن الوضع الص ّحي للمرأة الريفية .وقد قامت الوزارة ي هذا اإطار ي منطقة عكار ،وبامشاركة مع منظمة غر حكومية ،مبادرة
مت متابعة 15000
منح خدمات صحية لأم عر مراكز الخدمات الصحية اأ ّولية وتحيل الحاات الخطرة إى امستشفيات .وعليهّ ،
إمرأة حامل خال سنتي  2008و 2009من دون أن تس ّجل أية حالة وفاة منه ّن.
 19912سعت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية إى تطوير مساهمة امرأة ي الحياة ااقتصادية ،وذلك عر استحداث مراكز تدريب
للنساء ي مراكز تابعة اتحادات البلديات ي أربع مناطق ريفية ،هي جزين (الجنوب) والقيطع (عكار) وحدث بعلبك (البقاع)
وشبعا (الجنوب) ،وعر تنفيذ برامج رمت إى تأمن قروض سهلة للنساء ،خصوصاً ي امناطق الريفية .وي هذا السياق ،وفّرت
الهيئة ،بالتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل التنمية (امجموعة) وبدعم من صندوق اأمم امتحدة للسكان ،أكر من  135قرضاً
لنساء ريفيات قمن بتأسيس أو بتطوير مروع اقتصادي خاص به ّن.
 .200جهود امنظّات غر الحكوم ّية وهيئات امجتمع امدي:
تع ّددت امبادرات التي قامت بها امنظّات غر الحكوميّة ،غالباً بدعم من جهات دولية ،بهدف التنمية ااقتصادية وااجتاعية ي الريف،
نذكر من هذه امبادرات ،عى سبيل امثال:
>
>
>
>
>
>
>
>

مروع إقامة بنوك ريفية وتحسن إمكانية وصول امرأة الريفية إى اموارد اإنتاجية والفرص ااقتصادية ،وقد ت ّم تنفيذه اعتبارا ً من العام
 2007ي مناطق البقاع وبعلبك والهرمل وعكار والبرون ،واستفادت منه حواي ألف امرأة ريفية.
مروع مكن امرأة للمشاركة ي ورشة إعادة التأهيل ااجتاعي ااقتصادي للمجتمع امحي بعد حرب  ،2006وقد نفّذ ي العام 2008
ي سبع بلدات ي البقاع الشاي واستفادت منه حواي مئتي امرأة ريفية.
مروع تنمية القدرة التنافسية لإنتاج الريفي ،والذي رمى إى توفر دعم تقني وفني عى صعيد اإنتاج والتسويق للتعاونيات الزراعية
قضاي بعلبك وبنت جبيل ،وقد استفادت منه ماي تعاونيات زراعية ،منها أربع تعاونيات نسائية.
والحرفية والصناعية -الزراعية ي َ ْ
ُ
برنامج تحفيز اأسواق والتح ّول الريفي بغية الح ّد من البطالة السائدة بن النساء الريفيات .وي إطاره أنشئت تعاونية «أطايب الريف»،
وتأسس  42مركزا ً لتصنيع الغذاء يعمل فيها ما يراوح بن  400و 500امرأة ،وت ّم تدريب  2586امرأة.
ّ
برنامج تأهيل مهني للشابّات من مناطق ريفية ،وقد بلغ مجموع عدد الطالبات امتد ّربات بن عامي  2006و 647 ،2012طالبة.
مروع إراك النساء الريفيات ي تشجيع وحاية زراعة النباتات الطبّية والعطرية الذي أُطلق ي العام  2013ويهدف إى تطوير القطاع
الزراعي ي لبنان وتوفر فرص عمل ي منطقة البقاع.
مروع التمكن ااقتصادي للمرأة الذي أطلق ي العام  2007ويرمي إى تنشيط دور التعاونيات اإنتاجية وإى توفر الدعم ااقتصادي
للمرأة الريفية وتنمية قدراتها وتسويق إنتاجها الزراعي والحري.
مروع سوق «الطيّب» الذي تشارك فيه أكر من ثاثن امرأة ريفية من أصل  70عضوا ً ،وهو يرمي إى تأمن عاقة تجارية مبارة بن
امنتج وامستهلك ،وقد تف ّرع عنه منذ العام  2010مروع إقامة مطاعم ترف عى مطابخها وتعمل فيها نساء ريفيات.

سادسً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .201يواجه تعزيز أوضاع امرأة ي امناطق الريفية عقبات ع ّدة ،أه ّمها:
> العادات والتقاليد السائدة التي تركّز عى دور امرأة كربّة منزل بدون سواه من اأدوار ،وا تعرف بالقيمة ااقتصادية للعمل الذي تقوم
88
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>
>
>
>

به إن كان داخل امنزل أو خارجه ،إاّ إذا كانت تتقاى عنه أجرا ً.
عدم وجود مسوحات وطنية تح ّدد بدقّة امناطق الريفية وحاجاتها.
امؤسسات الرسمية امسؤولة عن جمع امعلومات الرورية لوضع سياسات مناسبة لتحسن أوضاع امرأة ي
عدم التنسيق بن مختلف ّ
الريف.
ا تزال معظم الرامج التدريبية التي تهدف إى مكن امرأة ي الريف ذات طابع تقليدي وا تلبّي حاجة النساء إى اكتساب مهارات
حديثة مد ّرة للدخل.
يصعب عى النساء الريفيات بشكل عام ااستفادة من التسهيات اإقراضية امتوافرة نظرا ً للصعوبات التي تواجهه ّن ي تأمن الضانات
امطلوبة.
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امادة اخامسة عشر
امساواة أمام القانون
 .202ي ضوء امادة  15من ااتفاقية؛
وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيّا ما جاء ي الفقرة  10منها لجهة «...تضمن التريعات...
أحكاماً تكفل تحقيق امساواة بن الجنسن ،»...والفقرة  26امتض ّمنة حثّ الدولة الطرف عى مراجعة أحكام قانون العقوبات التمييزية،
وغرها من التعليقات؛
يبن التقرير ،وبحسب امجاات ،التق ّدم
وتفادياً لتكرار ما سبق بيانه لهذه الجهة ،وقد ورد تباعاً بحسب كل مادة من مواد ااتفاقية ،حيث ّ
امحرز ي إصدار تريعات جديدة ،كالقانون الذي يعاقب «جرمة ااتّجار باأشخاص» ( ،)2011أو إلغاء أو تعديل نصوص مييزية ضد امرأة
كإلغاء امادة  562من قانون العقوبات ( ،)2011وتعديل قانون رسم اانتقال عى جميع الحقوق واأموال امنقولة وغر امنقولة وقانون ريبة
الدخل ( ،)2011وغرها من القوانن...؛ وذلك فضاً عن الجهود الكبرة التي بُذلت ،وما زالت ،إقرار قانون حاية النساء من العنف اأري،
ي حن واجه تعديل قانون الجنسية رفضاً ريحاً مّت اإشارة إليه ي إطار امادة 9؛
لكل ما سبق ،وأن الجهود مستم ّرة متابعة تعديات أخرى ما زالت مقرحة ي أكر من مجال ،فإن ما سيي عرضه ي إطار امادة  15يركّز
تحديدا ً عى تلك الجهود.

أواً:
اجهود امبذولة منذ العام  2006متابعة تعديات مقرحة
إنفاذً للمادة  15من ااتفاقية
 .203ترد التعديات امقرحة ي امجاات التالية :قانون العقوبات ،اأحوال الشخصية ،امشاركة السياسية ،قانون الضان ااجتاعي ،قانون اموظفن،
وقانون التجارة.
 20311قانون العقوبات:
موضوع امواد
امطلوب تعدليها

الجهة مقدّ مة
ااقراح

أ) ي الجنح امخلّة بآداب العيلة :أحكام الزى رئيسة لجنة
امواد 487 :و 488و :489
امرأة والطفل
امادة ( 487امعمول بها حالياً):
النيابية.
« تعاقب امرأة الزانية بالحبس من ثاثة أشهر
إى سنتن.
ويقي بالعقوبة نفسها عى ريك الزانية إذا
كان متزوجاً وإاّ فالحبس من شهر إى سنة.
فيا خا اإقرار القضاي والجنحة امشهودة ،ا
يُقبل من أدلة الثبوت عى الريك إا ما نشأ
منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها».
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تاريخ
التقديم

الوضع الحاي
لاقراح1امروع

2007/4/28

تم تعديلها ي لجنة تحديث القوانن ي امجلس النياي بتاريخ
 2011/10/3وأصبحت تنص عى اآي:
امادة ( 487امعدّلة):
«يعاقب عى الزن الذي يرتكبه الزوج أو الزوجة بالحبس من
ثاثة أشهر إى سنتن وبالغرامة من مليون إى خمسة ماين
لرة.
يُقى بالعقوبة نفسها عى الريك ي الزن إذا كان متزوجاً
وإاّ فبالحبس من شهر إى سنة وبالغرامة من خمسائة ألف
إى خمسة ماين لرة.
فيا خا اإقرار القضاي والجنحة امشهودة ،ا يُقبل من أدلة
الثبوت عى الريك إا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق
الخطية التي كتبها»
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امادة ( 488امعمول بها حالياً):
« يعاقب الزوج بالحبس من شهر إى سنة
إذا ارتكب الزن ي البيت الزوجي أو اتّخذ له
خليلة جهارا ً ي أي مكان كان.
وتنـزل العقوبة نفسها بامرأة الريك».

امادة ( 488امعدّلة):
«تشدد ،موجب امادة  ،257العقوبة امنصوص عليها ي امادة
السابقة إذا ارتكب الزن ي البيت الزوجي».

امادة ( 489امعمول بها حالياً):
«ا يجوز ماحقة فعل الزن إاّ بشكوى الزوج
واتّخاذه صفة امدعي الشخي.
ا ياحق الريك أو امتدخل إاّ والزوج معاً.
ا تقبل الشكوى من الزوج الذي ت ّم الزن
برضاه.
ا تقبل الشكوى بانقضاء ثاثة أشهر عى اليوم
الذي اتّصل فيه الجرم بعلم الزوج.
إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط
دعوى الحق العام و الدعوى الشخصية عن
سائر امجرمن.
إذا ري الرجل باستئناف الحياة امشركة
تسقط الشكوى».

امادة ( 489امعدّلة):
«ا ياحق فعل الزن إاّ بناء عى شكوى أحد الزوجن
مشفوعة باتّخاذ صفة اإدعاء الشخي.
ا ت ُقبل الشكوى م ّمن ت ّم الزن برضاه أو بعد انقضاء ثاثة
أشهر عى علمه به.
ا ياحق امحرض أو الريك أو امتدخّل ي الزن إاّ مع الزاي.
إن إسقاط دعوى الحق الشخي عن الزاي يؤ ّدي إى إسقاط
دعوى الحق العام عنه وعن امتّهمن ي الجرمة.
يُع ّد مثابة إسقاط لدعوى الحق الشخي القبول باستئناف
الحياة الزوجية».

ب) ي الجرائم امخلّة باأخاق واآداب
رئيسة لجنة
 2007/4/17ت ّم تعديلها ي لجنة تحديث القوانن ي امجلس النياي بتاريخ
العامة:
امرأة والطفل
.2011/10/3
امادة ( 503امعدّلة):
ب )1-ي ااعتداء عى العرض :امادتان  503النيابية ونائبان.
و 504
َ « 2011/10/12من جامع شخصاً راشدا ً غر زوجه دون رضاه ،باستعال
امادة ( 503امعمول بها حالياً):
شل
العنف أو الشدة أو التهديد أو أي وسيلة مؤ ّدية إى ّ
« من أكره غر زوجه بالعنف والتهديد عى
مقاومته ،يعاقب بالحبس الجناي خمس سنوات عى اأقل
الجاع عوقب باأشغال الشاقة خمس سنوات
وبالغرامة من مليون إى خمسة ماين لرة.
عى اأقل.
ا تنقص عقوبة الحبس الجناي عن سبع سنوات والغرامة عن
وا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان
خمسة ماين لرة إذا كان امعتدى عليه دون الثامنة عرة
امعتدى عليه م يت ّم الخامسة عرة من
من عمره».
عمره».
امادة ( 504امعمول بها حالياً):
«يعاقب باأشغال الشاقة امؤقتة َمن جامع
شخصا غر زوجه ا يستطيع امقاومة بسبب
نقص جسدي أو نفي أو بسبب ما استعمل
نحوه من روب الخداع».

امادة ( 504امعدّلة):
« َمن جامع شخصاً غر زوجه مستفيدا ً من علة ي جسده أو
نفسه أو عقله يعاقب بالحبس الجناي مدة خمس سنوات
عى اأقل وبالغرامة من مليون إى خمسة ماين لرة.
َمن جامع شخصاً غر زوجه ،باستعال روب الحيلة أو
امباغتة معه ،يعاقب بالحبس الجناي خمس سنوات عى
اأكر وبغرامة تراوح بن خمسائة ألف وثاثة ماين لرة».

ب )2-جرائم ااغتصاب :امادتان  505و  :506رئيسة لجنة
امادة ( 505امعمول بها حالياً):
امرأة والطفل
« من جامع قارا ً دون الخامسة عرة من
النيابية.
عمره عوقب باأشغال الشاقة امؤقتة.
وا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان
الولد م يت ّم الثانية عرة من عمره.
و من جامع قارا ً أت ّم الخامسة عرة من
عمره وم ّا يت ّم الثامنة عرة عوقب بالحبس
من شهرين إى سنتن».

2007/4/17

ت ّم تعديلها ي لجنة تحديث القوانن ي امجلس النياي بتاريخ
.2011/10/3
امادة ( 505امعدّلة):
« َمن جامع قارا ً دون الخامسة عرة من عمره يعاقب
بالحبس الجناي وبالغرامة من مليون إى خمسة ماين لرة.
ا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبساً جنائياً والغرامة عن
سبعة ماين لرة إذا كان القار م يت ّم الثانية عرة من عمره.
ا تنقص عقوبة الحبس الجناي عن عر سنوات والغرامة عن
عرة ماين لرة إذا كان القار م يت ّم السابعة من عمره».
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امادة ( 506امعمول بها حالياً):
«إذا جامع قارا ً بن الخامسة عرة والثامنة
عرة من عمره أحد أصوله رعياً كان أو
غر رعي أو أحد أصهاره لجهة اأصول وكل
شخص مارس عليه سلطة رعية أو فعلية أو
أحد خدم أولئك اأشخاص عوقب باأشغال
الشاقة امؤقتة.
ويقى بالعقوبة نفسها إذا كان امجرم موظفا
أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام
أو عاماً فيه ،فارتكب الفعل مسيئا استعال
السلطة أو التسهيات التي يستم ّدها من
وظيفته».
ب )3-مراودة موظـف مسؤول زوجة سجن
أو موقوف :امادة ( 513امعمول بها حالياً):
«كل موظف راود عن نفسها زوجة سجن أو
موقوف أو شخص خاضع مراقبته أو سلطته
أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب
بالحبس من ثاثة أشهر إى سنة.
وت ُنـزل العقوبة نفسها باموظف الذي يراود
عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية
منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة إذا نال امجرم أربه من إحدى
النساء امذكورات آنفاً».

امادة ( 506امعدّلة):
« إذا جامع قارا ً ،بن الخامسة عرة والثامنة عرة من
عمره ،أحد أصوله ،أرعية كانت الرابطة بينها أم غر
رعية ،أو أحد أصهاره لجهة اأصول أو شخص مارس عليه
سلطة رعية أو فعلية أو أحد خدم هؤاء اأشخاص ،فيعاقب
بالحبس الجناي خمس سنوات عى اأقل وبالغرامة من
مليونن إى خمسة ماين لرة.
تقل عقوبة الحبس الجناي عن سبع سنوات والغرامة عن
ا ّ
مانية ماين لرة إذا كان القار بن الثانية عرة والخامسة
عرة من عمره ،وعن عر سنوات وعرة ماين لرة إذا كان
دون الثانية عرة ،وعن اثنتي عرة سنة واثني عر مليون
لرة إذا كان دون السابعة من عمره».
رئيسة لجنة
امرأة والطفل
النيابية.

2007/4/17

ج) ي الجرائم امتعلقة بالخطف والحض عى
ارتكاب الفجور :امادة ( 515امعمول بها
حالياً):
« َمن خطف بالخداع أو العنف أحد اأشخاص
ذكرا ً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به،
عوقب باأشغال الشاقة امؤقتة وإذا ارتكب
الفعل امذكور فا تنقص العقوية عن سبع
سنوات».
د) إعفاء رمن يتزوج من امعتدى عليها من
العقوبة :امادة :522
امادة ( 522امعمول بها حالياً):
« إذا عقد زواج صحيح بن مرتكب إحدى
الجرائم الواردة ي هذا الفصل وبن امعتدى
عليها أوقفت اماحقة ،وإذا كان صدر حكم
بالقضية ُعلّق تنفيذ العقاب عليه.
يُعاد إى اماحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء
ثاث سنوات عى الجنحة وانقضاء خمس
سنوات عى الجناية إذا انتهى الزواج إما
بطاق امرأة دون سبب مروع أو بالطاق
امحكوم به مصلحة امعتدى عليها».
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امادة (513امعدّلة):
«كل موظف راود عن النفس زوج سجن أو موقوف أو
شخص خاضع مراقبته أو سلطته أو أحد أقرباء ذلك الشخص
عوقب بالحبس من ستة أشهر إى سنتن وبالغرامة من مائتي
ألف إى مليوي لرة.
تُنـزل العقوبة نفسها باموظف الذي يراود عن النفس زوج أو
قريب شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة إذا نال الفاعل أربه من أحد اأشخاص
امذكورين ي الفقرة اأوى».

امادة ( 515امعدّلة):
« َمن خطف ،بالحيلة أو العنف أو بأي وسيلة من وسائل
اإكراه ،أحد اأشخاص بقصد ارتكاب الفجور به ،عوقب
بالحبس الجناي وبالغرامة من مليون إى ثاثة ماين لرة.
وإذا ارتكب الفعل امذكور فا تنقص العقوبة عن سبع
سنوات والغرامة عن خمسة ماين لرة».

رئيسة لجنة
امرأة والطفل
النيابية،
ونائبان.

2007/4/17
2011/10/12

أق ّرت لجنة تحديث القوانن إلغاء امادة (.)522
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رئيسة لجنة
امرأة والطفل
النيابية.

2007/4/17

أق ّر التعديل ي لجنة تحديث القوانن بتاريخ .2011/10/3
امادة ( 627امعدّلة):
«يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم ي
حانته إناثاً أو ذكورا ً دون الحادية والعرين من العمر».

القص من ارتياد اأماكن العامة :رئيسة لجنة
ز) ي حاية ّ
امادة ( :753امعمول بها حالياً):
امرأة والطفل
«إن مديري امسارح والسينا ومستخدميهم النيابية.
الذين يقبلون عند عرض مرحية أو فيلم ما
هو محظر عى اأواد ،ولدا ً أو مراهقاً ذكرا ً
كان أو أنثى أو بنت م تبلغ الثامنة عر من
عمرها غر مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو
أحد أقاربها اأدنن البالغن ،يعاقبون بالحبس
حتى ثاثة أشهر عى اأكر وبالغرامة من
أربعن ألفا إى أربعاية ألف لرة أو بإحدى
هاتن العقوبتن.
ي حال التكرار مكن أن يؤمر بإقفال امحل
مدة تراوح بن الثاثة أيام وثاثة أشهر».

2007/4/17

أق ّر التعديل ي لجنة تحديث القوانن بتاريخ .2011/10/3
امادة ( 753امعدّلة):
« يعاقب بالحبس حتى عرة أيام وبالغرامة من مائتي ألف
إى مليون لرة أو بإحدى هاتن العقوبتن مديرو امسارح
والسينا ومستخدموهم إذا قبلوا ،عند عرض مرحية أو
فيلم محظرين عى القارين ،دخول ولد غر مصحوب بأبيه
أو أمه أو ول ّيه أو أحد أقاربه اأدنن البالغن ،ذكرا ً أم أنثى،
دون الخامسة عرة من عمره.
ي حال التكرار يقى بإقفال امحل مدة تراوح بن ثاثة أيام
وعرة أيام»

القص :امادة :627
و) جرمة استخدام ّ
امادة ( 627امعمول بها حالياً):
«يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة
الذي يستخدم ي حانته بنات أو نساء من غر
عيلته دون الحادية والعرين من العمر».

 20312اأحـوال الشخصيـة:
موضوع القانون
امطلوب إقراره
اقراح قانون مدي لأحوال الشخصية:
استحداث قانون مو ّحد لأحوال الشخصية
يو ّحد امراجع القضائية وإجراءاتها ويق ّر مبدأ
امساواة بن الرجل وامرأة ويحفظ حقوقاً
متساوية ي روط الزواج وطلب الطاق
ويضمن حقوق امرأة ي النفقة والحضانة
وامنزل الزوجي.

الجهة مقدّ مة
ااقراح
نائب ي
الرمان.

الوضع الحاي
تاريخ
التقديم لاقراح
 2011/3/18أُحيل إى اللجان النيابية امشركة بتاريخ  2011/3/21وم
يُدرس بعد.

 20313امشاركـة السياسيـة:
موضوع القانون
امطلوب تعدليه
أ)اقراح قانون يرمي إى إضافة مادة جديدة
إى قانون اانتخاب:
وتقي بأنه يرتب عى كل ائحة ي الدوائر
تقل
اانتخابية أن تض ّم بن أعضائها نسبة ا ّ
عن ( )%10من النساء.
إدخال الكوتا النسائية ضمن عدد النواب
( )128أي ( )%10ما يعني ( )14مقعدا ً تكون
مخصصة للنساء ويت ّم توزيعها بالتساوي بن
ّ
امسلمن وامسيحين ونسبياً بن الطوائف.

الجهة مقدّ مة
ااقراح
رئيسة لجنة
امرأة والطفل
النيابية.

تاريخ
التقديم
2008/9/3

الوضع الحاي
لاقراح
أحيل إى لجنة اإدارة والعدل النيابية بتاريخ  2008/9/3وم
يُدرس.
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ب) اقراح قانون يرمي إى إضافة ( )14مقعداً رئيسة لجنة
امرأة والطفل
مخصصة للنساء عى عدد أعضاء مجلس
ّ
النيابية وعدد
النواب.
من النواب.
مجلس الوزراء مرسوم رقم قيد الدرس ي اللجان النيابية.
ج)مروع قانون لانتخابات النيابية.
 8913تاريخ
.2013/9/19
2008/9/3

م يُدرس.

 20314قانـون الضمـان ااجتاعـي:
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تاريخ
التقديم

موضوع امواد
امطلوب تعدليها

الجهة مقدّ مة
ااقراح

أ) اقراح قانون يتعلق بتعديل بعض
أحكام قانون الضان ااجتاعي وإنشاء
نظام التقاعد والحاية ااجتاعية :يهدف
إى وضع نظام جديد متكامل للتقاعد
والحاية ااجتاعية يتض ّمن بصورة
خاصة :إنشاء صندوق للتقاعد والحاية
ااجتاعية ،معاش التقاعد ،معاش العجز،
معاش خلفاء امضمون ،تقدمات ضان
امرض واأمومة ،والتمويل بكل تفاصيله
ودقائقه.

عدد من النواب 2006/6/19

الوضع الحاي
لاقراح
أحيل إى لجنة الصحة العامة واإدارة والعدل وامال واموازنة
بتاريخ  2006/6/22وإى رئاسة الحكومة بتاريخ ،2006/6/22
ويت ّم درسه حالياً ي لجنة مصغّرة عن اللجان النيابية
امشركة.

ب) اقراح قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام عدد من النواب 2011/7/26
الباب اأول (تقدمات امرض واأمومة) من بالتعاون مع
قانون الضان ااجتاعي:
الهيئة الوطنية
تعديل البند (ج) من امادة (( )14تقدمات لشؤون امرأة
امرض واأمومة) :يهدف إى إقرار امساواة
اللبنانية.
إفادة الزوجة العاملة وامنتسبة للضان عن
زوجها غر العامل وغر امضمون بدون روط،
وذلك أسوة بالرجل الذي يفيد زوجته بدون
روط.

م يُدرس بعد.

تعديل البند ( )2من امادة (( )16تقدمات رئيسة لجنة
ينص عى اآي« :عاوة عى امرأة والطفل
اأمومة) الذي ّ
ما تقدم ومن أجل استفادة امضمونة أو
النيابية.
أحد أفراد عائلتها من تقدمات اأمومة،
يجب أن تكون امضمونة منتسبة للضان
منذ عرة أشهر عى اأقل قبل اموعد
امفرض للوادة».

بتاريخ  ،2011/5/16وافقت لجنة اإدارة والعدل وامال
واموازنة والصحة العامة ،عى إلغاء البند ( )2من امادة (.)16
تبقى امتابعة أمام الهيئة العامة.
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تعديل امادة ( 26إجازة اأمومة اأمومة):
امادة  26امعمول بها حالياً:
«لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة
فرة العرة أسابيع التي تقع خالها الوادة،
رط أن متنع عن العمل و أن ا تتقاى أي
أجر خال تلك الفرة».

رئيسة لجنة
امرأة والطفل
النيابية.

بتاريخ  ،2011/5/16أقرت لجنة اإدارة والعدل وامال
واموازنة والصحة العامة اعتاد نص جديد للادة( ،)26هو
اآي« :لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة يعادل كامل
أجرها طيلة فرة العرة أسابيع التي تقع خالها الوادة رط
أن متنع عن العمل وأن ا تتقاى أي أجر خال تلك الفرة«.

ج) تعديل بعض أحكام الباب الثالث
(التعويضات العائلية) من قانون الضان
ااجتاعي:
تعديل امادة ( )47امعمول بها حالياً:
« -1ا يُعطى الولد الحق بأكر من تعويض
عائي واحد وفقاً للادة السابقة إذا توافرت ي
عدة أشخاص إزاء ولد واحد الروط امطلوبة
وفقاً أحكام امادة السابقة ،فإن التعويضات
العائلية تدفع:
أ) للوالد إذا توافرت ي الوالد والوالدة الروط
امذكورة آنفاً إاّ إذا كانت حضانة اأواد ي
عهدة الوالدة وحدها.
ب) لأهل بالتب ّني أو لأوصياء عندما يكون
هؤاء كالوالد والوالدة متمتّعن بالروط
امذكورة.
 -2تُعطى التعويضات العائلية لغاية خمسة
رب عائلة».
أواد فقط لكل ّ

رئيسة لجنة
امرأة والطفل
النيابية.

بتاريخ  ،2011/5/16أقرت لجنة اإدارة والعدل ،وامال
واموازنة والصحة العامة اعتاد نص جديد اآي للادة(:)47
« -1ا يُعطى الولد الحق بأكر من تعويض عائي واحد وفقاً
للادة السابقة إذا توافرت ي عدة أشخاص إزاء ولد واحد
الروط امطلوبة وفقاً أحكام امادة السابقة ،فإن التعويضات
العائلية تدفع:
رح بأخذ اأواد عى عاتقه رط أن
للوالد أو الوالدة الذي ي ّ
يتنازل اآخر عن ااستفادة من التعويضات العائلية من أي
مصدر آخر؛ للوالدة إذا كان اأواد ي عهدتها.
لأهل بالتبني أو لأوصياء عندما يكون هؤاء كالوالد أو
الوالدة متمتّعن بالروط امذكورة.
 -2تُعطى التعويضات العائلية لغاية خمسة أواد فقط لكل
مضمون أو مضمونة».

 20315قانـون اموظفيـن:
موضوع امواد
امطلوب تعدليها

الجهة مقدّ مة
ااقراح

تاريخ
التقديم

الوضع الحاي
لاقراح

أ) تعديل امادة ( )38من امرسوم اإشراعي
رقم ( 112إجازة اأمومة):
بحيث ت ُعطي اموظفة إجازة أمومة مدتها
عرة أسابيع وا تدخل إجازة اأمومة ي
حساب اإجازات اإدارية وا ي حساب
اإجازات امرضية.

رئيسة لجنة
امرأة والطفل
النيابية وعدد
من النواب
بالتعاون مع
الهيئة الوطنية
لشؤون امرأة
اللبنانية.

2011/7/26

وافقت كل من لجنة امرأة والطفل ولجنة الصحة العامة
ولجنة اإدارة والعدل النيابية عى التعديل امقرح.

ب) اقراح قانون يرمي إى تعديل أحكام امواد رئيسة لجنة
 3و  5و  6و 7من امرسوم رقم  3950تاريخ امرأة والطفل
النيابية.
 1960/4/27امتعلق باموظفن.

2007/4/17

وكتاب مو ّجه إى رئيس مجلس الوزراء تاريخ  2011/8/3من
جانب الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية تطلب موجبه
تعديل امواد امشار إليها لجهة عدم التمييز بن الرجل
وامرأة (مّت اموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ
.)2012/4/4
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 20316قانـون التجــارة:
موضوع امواد
امطلوب تعدليها

الجهة مقدّ مة
ااقراح

أحكام اإفاس :امواد  625و  626و 627و
:628امتعلّقة بإثبات الزوجة أماكها وأموالها
عند إفاس الزوج.
رئيسة لجنة
يضع القانون اللبناي قيودا ً عى أموال الزوجة
امرأة والطفل
ي حال أُعلن إفاس زوجها ،فالزوجة تكون ي
النيابية.
هذه الحالة تابعة لزوجها بحيث تعتر اأماك
التي اكتسبتها خال فرة الزواج مشراة مال
زوجها ما م تثبت العكس.

تاريخ
التقديم

2007/4/17

الوضع الحاي
لاقراح

مّت مناقشة ااقراح مع لجنة اإدارة والعدل ي العام .2008
أق ّر مؤ ّخرا ً ي لجنة فرعية منبثقة عن لجنة اإدارة والعدل
للبت به.
التي ستعيد وضعه عى جدول أعالها ّ

 .204إضاف ًة إى ما سبق ،م ّة تفسر للمقطع الثاي من امادة ( )25من قانون اانتخابات البلدية رقم  665تاريخ  1997/12/29أعطته هيئة التريع
وااستشارات ي وزارة العدل ،يسقط عضوية امرأة ي امجلس البلدي ي حالة زواجها وانتقال قيد نفوسها إى سجل زوجها ،ما يستدعي تعديل
القانون بحيث ت ُعطى امرأة حقاً بالرشّ ح ي مكان قيدها اأصي أو ي مكان قيدها بعد الزواج ،أو عى اأقل اإبقاء عى عضويتها لدورة كاملة
ي امجلس البلدي حيث انتُخبت.

ثانيً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .205أبرزها:
> تحفّظ لبنان عى بعض بنود امادتن  9و 16من ااتفاقية؛
> الذهنيات والعادات الثقافية وااجتاعية امتوارثة التي تقي باعتبار الرجل رأس العائلة.
> غياب مفهوم امواطنة الكاملة بالرغم من أن «كل اللبنانيّن سواء لدى القانون» بحسب امادة  7من الدستور.
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امادة السادسة عشر
امساواة ي الزواج والعاقات اأُ َسرية
 .206ي ضوء امادة  16من اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة بشأن امساواة ي الزواج والعاقات اأُ َرية ،واستمرار تحفّظ لبنان
عى الفقرة ( 1ج) و (د) و (و) و (ز) من امادة امذكورة؛
وي ضوء ما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيّا لجهة تأكيد اللجنة عى «توصيتها بأن تعتمد
الدولة الطرف عى وجه ااستعجال قانوناً مو ّحدا ً لأحوال الشخصية يتاى مع ااتفاقية ويجري تطبيقه عى جميع النساء ي لبنان ،برف
مس بامرأة ،وعن اأثر
النظر عن ديانته ّن» ،وأن تُدرج الدولة ي تقريرها «معلومات ّ
مفصلة عن مختلف قوانن اأحوال الشخصية التي ّ
الذي تخلّفه هذه القوانن عى تنفيذ ااتفاقية» (فقرة  19من التعليقات) ،فضاً عن دعوة الدولة «إى كفالة مساواة امرأة بالرجل ي الزواج
وفسخه من خال منح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال لدى تقاسم اممتلكات التي تج ّمعت أثناء فرة الزواج» (فقرة  45من التعليقات)؛
وي ضوء توصيات اللجنة العامة ،اسيّا التوصية رقم  4لعام  1987والتوصية رقم  20لعام  1992امتعلقتن بالتحفظات عى ااتفاقية،
والتوصية رقم  21لعام  1994بشأن امساواة ي الزواج وي العاقات اأُ َرية ،والتوصية الصادرة بتاريخ 2013/2/26؛
عا تض ّمنه التقرير الدوري الثالث حول قوانن اأحوال الشخصية ي لبنان،
وفضاً ّ
يعرض هذا التقرير ما يي:

أواً:
ي الواقع التشريعي
 .207حصيّة النظام الطائفي:
ُجسد
 20711موازاة ما تتض ّمنه مقدمة الدستور لجهة التزام لبنان مواثيق اأمم امتحدة وباإعان العامي لحقوق اإنسان ،وبأن «ت ّ
الدولة هذه امبادئ ي جميع الحقول وامجاات دون استثناء» (الفقرة  -ب – من مقدمة الدستور) ،فإن الدولة ضمنت أيضاً وفق
امادة التاسعة من الدستور «لأهلن عى اختاف مللهم احرام نظام اأحوال الشخصية وامصالح الدينية» .وبذلك تركت الدولة
اللبنانية قضايا اأحوال الشخصية ي عهدة التريعات الطائفية دون سواها ،متخلّية بذلك عن واجبها ي إقرار نظام مدي لأحوال
الشخصية ،أقلّه لرعاية شؤون اأشخاص امنتمن إى طائفة الحق العادي ،أي اأشخاص الذين ا ينتمون إى طائفة من الطوائف
الدينية امعرف بها ي القانون اللبناي .فرت ّب عى هذا اأمر أن نظام الزواج امعمول به ي لبنان هو حرا ً النظام الطائفي ،بحيث
نظام مدي ،كاد يُعتر أمرا ً متعذرا ً لغياب النصوص القانونية ذات الصلة.
أن اللجوء عى اأراي اللبنانية إى نظام آخر ،أي ٍ
 20712وقد بلغت هذه الحرية شأناً ،جعل أنه إذا ُعقد زواج مدي ي الخارج وكان الزوجان ينتميان إى إحدى الطائفتن السنيّة أو
امختصة بالنظر ي النزاعات
الشيعيّة وأحدها عى اأقل لبنانياً ،تكون امحاكم الرعية ،وليس امحاكم امدنية ،هي الجهة القضائية
ّ
التي تنشأ عن هذا الزواج .كا يُعتر باطاً ،بحسب قانون  2نيسان  1951امتعلّق بتحديد صاحيات امراجع امذهبية للطوائف
امسيحية والطائفة اإرائيلية« ،كل زواج يُجريه ي لبنان لبناي ينتمي إى إحدى الطوائف امسيحية أو إى الطائفة اإرائيلية أمام
مرجع مدي» (امادة  16من القانون).
 .208اخراق باتّجاه العبور إى نظام مدي لأحوال الشخصية:
 20811إن إقفال اأفق القانونية ي لبنان للعبور إى نظام مدي لأحوال الشخصية عموماً وللزواج خصوصاً دفع فئة من اللبنانيّن إى
اختيار نظام أحوال شخصية مدي ي الخارج ،بحيث أن الدراسات اإحصائية رصدت بضع مئات من عقود الزواج امدنية التي
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يجريها اللبنانيون ي الخارج ويت ّم تسجيلها ي لبنان وفقاً لأصول .كا أن فئة أخرى من اللبنانيّن ا تزال تنادي بإقرار نظام زواج
مدي ي لبنان ،وإن اختيارياً ،وقد نجح ثنا ٌي من هذه الفئة بتسجيل خرق عى هذا الصعيد حن دفعا الدولة اللبنانية إى تسجيل
عقد زواج مدي أجرياه ي لبنان أمام كاتب عدل لبناي ،وقد ترك هذا الحدث ارتياحاً لدى اأوساط امنادية بوضع تريع مدي
لأحوال الشخصية حيث تع ّزز اأمل بالوصول يوماً إى الغاية امنشودة .وتجدر اإشارة بهذا الصدد إى ااستشارة التي أعطتها الهيئة
ااستشارية العليا ي وزارة العدل بتاريخ  ،2013/2/11والتي خلُصت إى التأكيد عى ما يي:
> من حق اللبناي الذي ا ينتمي إى طائفة ما أن يعقد زواجاً مدنياً ي لبنان.
امختص لعقد الزواج امدي والتصديق عليه.
> إن الكاتب العدل هو امرجع
ّ
> للزوجن حرية تعين القانون امدي الذي يت ّم اختياره من قبلها لرعى عقد زواجها بالنسبة إى آثار الزواج كافة ،وليس هناك
أي مانع من تسجيل وثيقة الزواج ي سجات النفوس.
وي اإطار عينه ،أع ّدت وزارة العدل مروع قانون يرعى إجراء الزواج امدي ااختياري ي لبنان ويقي بتعديل بعض النصوص
القانونية ،وأحالته برقم  3/271تاريخ  2014/1/18إى اأمانة العامة مجلس الوزراء حيث ُس ّجل برقم وارد  133تاريخ .2014/1/21
وما جاء ي إحالة وزير العدل أن مروع القانون «هو مثابة خطوة أوليّة ومرحليّة ،لحن صدور تريعات كافية ووافية أحكام
الزواج امدي» ،وهو «يسمح راح ًة بإجراء الزواج امدي ااختياري ي لبنان عى أن يختار الزوجان القانون امدي اأجنبي الذي
يرغبان بإخضاع مفاعيل الزواج أحكامه ،بداً من اانتقال إى الخارج حيث يكون اختيار القانون اأجنبي أمرا ً إلزامياً ،ويطبّق
أحكامه ي لبنان».
 20812ي سياقٍ متّصل ،طلبت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية شطب عبارة «الوضع العائي» عن بعض وثائق اأحوال الشخصية
امع ّدة لاستعال العام ،فاقرن طلبها موافقة هيئة التريع وااستشارات ي وزارة العدل بتاريخ  2009/6/1وموافقة وزير
الداخلية والبلديات الذي اصدر قرارا ً بذلك.
 .209تقدّ م محرز ي بعض أحكام قوانن اأحوال الشخصية:
 20911ي خطوة نوعية ،ع ّدلت الطائفة السنيّة سن الحضانة ،فرفعتها ودون مييز بن الصبي والبنت إى اثنتي عرة سنة (امادة
 15من القرار رقم  46الصادر عن امجلس الرعي اإسامي اأعى بتاريخ  ،2011/10/1والصادر بناء عى القانون  177تاريخ
 29آب  .)2011كا قى القرار رقم  46نفسه بأنه عند استحقاق امهر امس ّمى بالعملة الورقية أو ما تبقّى منه ،تق َدر قيمة
امستحق بالذهب عيناً أو بالعملة الورقية
امستحق بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مرف لبنان ،ويؤ ّدى
ّ
ّ
الرائجة ،ويطبَق هذا اإجراء أيضاً عى عقود الزواج التي جرت قبل تاريخ  2012/1/12عى أن يكون قد مى عى عقد الزواج
خمس سنوات فأكر .إاّ أن قرارا ً احقاً (قرار امجلس الرعي اإسامي اأعى رقم  15تاريخ  )2012/5/5أوقف العمل باأحكام
السابقة ريثا يصدر قرار جديد يت ّم فيه تعديل القاعدة التي يح ّدد عى أساسها معيار تحديد قيمة امهور ي عقود الزواج
خال فرات اختال قيمة النقود.
 20912كذلك أع ّدت الطوائف الكاثوليكية مروعاً يتض ّمن اعتاد الرابعة عرة من العمر كس ّن للحضانة واحدة للذكور واإناث.
 .210مواطن مييز ضد امرأة ي مختلف مراحل الحياة الزوجية:
 21011ي اختيار نظام الزواج واختيار الزوج:
وعا جاء أعاه لجهة حرية رعاية الشؤون اأرية بالنظام الطائفي ي لبنان،
عا سبق بيانه ي التقرير الثالث (ّ ،)2006
> فضاً ّ
فإن قيودا ً ترد عى حرية اختيار الزوج ،يتمثّل بعضها بأن اختاف الدين يشكّل ،لدى معظم الطوائف اللبنانية ،مانعاً من
موانع الزواج ،وإن تباينت اأحكام بن الطوائف ،مثال ذلك أنه لدى طائفة امو ّحدين الدروز ،ا يجوز زواج مختلفي الديانة أو
امذهب ،بحيث ُمنع عى قاي امذهب أو من ينيبه أن يعقد الزواج بن درزي وغر درزية أو بن درزية وغر درزي لتعلّق
هذا اأمر بروح التقاليد الدرزية .كذلك اأمر لدى الطائفة اإرائيلية ،حيث يُعتر الزواج باطاً إذا كان أحد الزوجن من طائفة
مختلفة .أما لدى الطائفتن السنيّة والشيعيّة ،فيجوز زواج امسلم من غر مسلمة رط أن تكون كتابية ،إما ا يجوز مطلقاً
يصح فيها الزواج امختلط مع اختاف امذهب ،بأن يكون
زواج امسلمة السنيّة أو الشيعيّة من غر امسلم .وي الحاات التي ّ
أحدها سنياً واآخر شيعياً ،يكون امرجع لهذا الزواج محكمة دين الزوج أو مذهبه وفقاً لقواعد ااختصاص امرعية اإجراء،
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إاّ إذا اتّفق الطرفان السني والشيعي ي صلب عقد زواجها عى تعين امحكمة الرعية التي يرجعان إليها ،فتكون امحكمة
امتّفق عليها هي امرجع امختص .هذه اأولوية العائدة للسلطة الدينية التي ينتمي إليها الرجل تظهر أيضاً لدى الطوائف
امسيحية ،مع إمكانية اتفاق طالبي الزواج عى اختيار سلطة الطائفة التي تنتمي إليها الزوجة.
حق اأم ي حضانة أوادها يسقط بزواجها ،وذلك لدى
> من القيود اأخرى عى الحق ي الزواج وعى حرية اختيار الزوج ،أن ّ
معظم الطوائف اللبنانية ،امسيحيّة منها واإسامية .فلدى الطائفة السنيّة ،وكذلك طائفة امو ّحدين الدروز ،يسقط حق اأم ي
يحق للقاي الس ّني أن يحكم بخاف ذلك مصلحة امحضون .أما
حضانة أوادها إذا تز ّوجت بزوج غر محرم للصغر ،إاّ أنه ّ
لدى الطائفة الشيعيّة ،فإن زواج اأم يفقدها الحق بحضانة أوادها ،سواء تز ّوجت محرم للصغر أو بغر محرم .كذلك اأمر
حق اأم ي الحضانة ،إثبات رر قد
لدى الطوائف امسيحيّة ،باستثناء طائفة ال ّروم اأرثوذكس التي تشرط قوانينها ،إسقاط ّ
الرر.
يلحق بالقار من ج ّراء زواجها ،ويعود للمحكمة تقدير هذا ّ
 21012ي الحقوق وامسؤوليات أثناء الزواج:
> يتخلّل الحياة الزوجية ك ّم هائل من امسؤوليات ،قد يكون أهمها مسؤوليات الزوجن بوصفها أبوين .إاّ أن دور امرأة يصطدم
عى هذا الصعيد ،وي كثر من اأوقات ،بعوائق قانونية كثرة منعها أو تح ّد من رعايتها أطفالها ،ذلك أن القوانن امعمول بها
لدى معظم الطوائف ا توليها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل ي ما يتعلّق بهذه امهمة ،ا بل إن صاحب الحق بالواية عى
اأواد هو اأب ،وتجتمع لديه الواية عى النفس والواية عى امال ،وذلك حتى أثناء حضانة اأم ،حيث ا تتمتّع اأم الحاضنة
بأيّة صاحيّة من صاحيّات الواية عى أوادها امحضونن ،باستثناء حفظ الولد وتربيته إى حن انقضاء فرة الحضانة ،أو إذا
أعطاها الو ّي عى القار أو القاي هذا الحق.
السلطة الوالديّة للوالد والوالدة
> فتكون
امحصلة أنه باستثناء الطّائفة اأرمنيّة اأرثوذكسية التي منح قوانينها ّ
ّ
حق مارسة ّ
ٍ
بالتّساوي ،فإن قوانن اأحوال الشخصية امعمول بها ي لبنان تنأى باأم عن مارسة حق الواية عى أوادها ،إى درجة أنه ا
يحق لأم فتح حساب مري لصالح أوادها القارين؛ ومن تجلّيات هذا التمييز أيضاً أنه ا ت ُشرط ،مثاً ،موافقة اأم عى
ّ
زواج القار من أوادها ،ذكرا ً كان أو أنثى.
> إما تجدر اإشارة ،بالنسبة إى طلب الحصول عى جواز سفر لقار دون الثامنة عرة من العمر ،أن تعليات امديرية العامة
لأمن العام ،اعتبارا ً من  ،2014/1/10تقي بوجوب أخذ موافقة وتوقيع الوالدين إلزامياً عى الطلب.
 21013ي الحقوق وامسؤوليات عند انحال الزواج:
حل الزواج ،اسيّا لدى الطوائف اإسامية حيث ا توجد ،لدى الطائفتن السنيّة
تختل امساواة أيضاً عند الحديث عن الحق ي ّ
ّ
>
والشيعيّة ،قيود عى حق الرجل بالطاق بإرادته امنفردة ،إما يُشرط ي امطلّق أن يكون بالغاً ،عاقاً ،مختارا ً غر مكره ،وقاصدا ً
مريدا ً للطاق ،كا يجب ،لدى الطائفة الشيعية ،اإشهاد عى الطاق من شاه َديْن عدلن ذكرين مجتمعن .أما لدى طائفة
ينحل عقد الزواج إاّ بحكم قاي امذهب .إما تجدر اإشارة إى أنه ،لدى الطائفة السنيّة ،يجوز للزوجة
امو ّحدين الدروز ،فا ّ
يصح اشراط الزوجة عى زوجها ي عقد
أن تطلق نفسها بنفسها ،وذلك إذا كانت العصمة بيدها .أما لدى الطائفة الشيعيّة ،فا ّ
يصح هو توكيل الزوج زوجته ي طاق نفسها منه.
الزواج أن يكون اختيار الطاق بيدها ،إما ما ّ
> أما لدى الطوائف امسيحية ،حيث ا تستطيع امرأة الحصول عى الهجر أو الطاق أو الفسخ أو البطان إاّ بعد معاناة طويلة،
وبكلف ٍة غالباً ما تكون باهظة ،فإن السلطة القضائية التي يعود لها النظر ي الهجر أو ي انحال الرابطة الزوجية هي امحكمة
امختصة دون غرها.
الروحية
ّ
> وإذ يُلزم بالتعويض ،وبحسب تقدير امحكمة ،الطّرف امتسبّب ببطان أو فسخ الزواج أو الطّاق لدى الطّوائف امسيحيّة ،فا
تستحق فقط نفقة الع ّدة
يأخذ قانون امحاكم الرعية ،لدى الطائفتن السنيّة والشيعيّة ،بتعويض الزوجة عن الطاق ،إما هي
ّ
وفق الروط امح ّددة لها ومؤ َجل امهر .أما لدى طائفة امو ّحدين الدروز ،فإذا ظهر للقاي أن الطاق ا ي ّرره سبب رعي،
يحكم للزوجة بالعطل والرر عاوة عى مؤ َجل امهر ،ويؤخذ ي ااعتبار الرر امعنوي وامادي.
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ثانيً:
انعكاسات قوانن اأحوال الشخصية على جاات أخرى من
احقوق
 .211انعكاسات قوانن اأحوال الشخصية عى حقوق امرأة السياسية:
 21111م ّة عوامل كثرة تؤث ّر سلباً عى امشاركة السياسية للمرأة ي لبنان ،منها ما يرتبط بجوانب اجتاعية واقتصادية وثقافية كالعقلية
اأبوية الذكورية السائدة بعا ّمة ي امجتمع اللبناي ،ومنها ما يتعلّق بالنظام السياي الذي يرتكز بشكل أساي عى عنار الطائفية
السياسية واإقطاعية السياسية التقليدية التي ا تحبّذ عموماً وصول امرأة إى مراكز القيادة السياسية.
 21112فضاً عن العوامل السابقة ،فإن قانون قيد وثائق اأحوال الشخصية الصادر بتاريخ  1951/12/7وتعدياته يقي بنقل قيد امرأة
سجل زوجها ،بحيث أن عملية النقل هذه تت ّم آلياً عند قيد وثيقة الزواج لدى دوائر
امتزوجة من سجلّها السابق للزواج إى ّ
اأحوال الشخصية .موازاة هذه اأحكام ،يفرض القانون امتعلّق باانتخابات امحليّة أن يكون امرشّ ح ناخباً مد ّوناً اسمه ي القامة
اانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب ي أن يكون عضوا ً ي مجلسها ،وذلك بعكس اانتخابات النيابية؛ اأمر الذي يرتّب عليه
أن امرأة امتزوجة التي ت ّم نقل قيدها من سجلها السابق للزواج إى سجل زوجها ا مكنها تبعاً لذلك أن ترشّ ح ي مكان قيدها
السابق للزواج ،وهذا ما يؤث ّر سلباً عى ترشّ حها لانتخابات البلدية وعى حظوظها بالنجاح (امادة  25من القانون رقم  665تاريخ
 1997/12/29امتض ّمن تعديات عى بعض النصوص ي قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون امختارين؛
وامادة  29من قانون قيد وثائق اأحوال الشخصية الصادر بتاريخ  1951/12/7وتعدياته) .وأكر من ذلك ،فقد طُرحت مؤخرا ً
مسألة تتعلق بالوضع القانوي لسيدة عضو ي مجلس بلدي شُ طب قيدها من البلدة ونُقل إى بلدة أخرى بسبب زواجها ،فاعترت
هيئة التريع وااستشارات ي وزارة العدل «أن رط استمرار قيد العضو البلدي ي القامة اانتخابية الخاصة بالبلدية التي هو
عضو فيها يجب أن يبقى مستمرا ً طيلة فرة عضويته وإاّ يكون قد فقد رطاً من روط عضويته الذي يؤ ّدي بالتاي إى سقوط
عضويته ي هذا امجلس لفقدانه صفته التمثيلية أهاي البلدة» (ااستشارة رقم  ،2012/733تاريخ  ،)2012/9/11ما يعني بالنتيجة
أنه ممنوع عى سيدة عضو ي مجلس بلدي أن تتز ّوج من خارج بلدتها ،وإاّ تسقط عضويتها من امجلس البلدي ي قريتها أو
مدينتها.
 .212انعكاسات قوانن اأحوال الشخصية عى حقوق امرأة ااقتصادية وااجتاعية:
 21211حق امرأة ي العمل:
بحق امرأة ،ا بل أنه يؤكّد عى أن «كل اللبنانيّن سواء لدى القانون،
نص مييزي ّ
> بالرغم من أن الدستور اللبناي ا يتض ّمن أي ّ
وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق امدنية والسياسية ،ويتح ّملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم»(امادة  7من
الدستور) ،فإن بعض قوانن اأحوال الشخصية امعمول بها ي لبنان تُعلّق حق امرأة امتزوجة بالعمل عى موافقة الزوج أو
عى عدم اشراط الزوج عى زوجته عدم العمل خارج امنزل ،ذلك أنه يجوز عموماً وضع روط ي عقد الزواج ،وأن ما يُعتر
ي صحة الرط هو أاّ يكون مخالفاً للرع أو منافياً مقتى العقد.
> وي سياقٍ متّصل ،وفيا تتمتّع امرأة اللبنانية امتزوجة باأهلية الكاملة مارسة اأعال التجارية ،وهي ليست بحاجة ،منذ
ٍ
ترخيص صادر
نفاذ القانون رقم  380تاريخ  ،1994/11/4موافقة زوجها ي مارس التجارة ،فإن امرأة اأجنبية تبقى بحاج ٍة إى
عن زوجها إذا شاءت مارسة التجارة عى اأراي اللبنانية ،وذلك متى كان قانون أحوالها الشخصية يفرض عليها الحصول عى
مثل هذا الرخيص (امادة  24فقرة  5من قانون التجارة).
الحق ي امسكن:
21212
ّ
أي مييز ،لجهة الحق ي السكن ،بن الرجل وامرأة ،فإن معظم قوانن اأحوال
> بالرغم من أن القوانن اللبنانية ا تلحظ ّ
حق اانتفاع به ،العيش ي منزل
الشخصية امعمول بها ي لبنان ا تكفل للمرأة امتزوجة ،إاّ إذا كانت ملك امسكن أو لها ّ
الزوجية بعد انحال عقد الزواج (وانقضاء فرة الع ّدة بالنسبة إى الطوائف امح ّمدية).
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> وما أن اأصل هو أن الزوج هو املزم بإعداد وتأثيث منزل الزوجية باعتبار أن امسكن هو أحد فروع النفقة الزوجية ،وباستثناء
ما يتعلّق بالدوطة أو البائنة لدى بعض الطوائف امسيحية ،فإذا ساهمت الزوجة من أموالها الخاصة ي إعداد امسكن وتأثيثه،
فإن حاية القانون لها تتوقّف عى مدى قدرتها عى إثبات هذه امساهمة حسب قواعد ااختصاص واإثبات امعمول بها.
لحق امرأة ي مسكن ٍ زوجي ،أن النيابة العامة ااستئنافية ي جبل لبنان،
> ي سياقٍ متّصل ،يُذكر من امارسات القضائية الحامية ّ
ِ
وإثر إ ّدعا ٍء من إحدى السيّدات بأن زوجها أقدم عى تركيب قفل إضاي لباب منزلها من الخارج ليمنعها من الدخول إليه،
تبن أن الزوج باع الشقة التي كانت تسكنها العائلة ،أشارت ،أي النيابة العامة ااستئنافية ،بوجوب تسليم مفاتيح الشقّة
وقد ّ
ِ
إى ام ّدعية وإبقائها ي الشقّة مع طفلتيها إى حن تأمن منزل زوجي لها من قبل ام ّدعى عليه (امديرية العامة لقوى اأمن
الداخي ،مخفر بكفيا ،محر عدد  302/1102تاريخ )2013/9/4
 21213واقع اأموال امكتسبة أثناء فرة الزواج:
ينص عى أن « للرجل الحق ي ما تكتسبه
> باستثناء قانون اأحكام الرعية ي اأحوال الشخصيّة للطائفة اإرائيلية ،والذي ّ
رف ي أموالها با إذن زوجها»
زوجته من ك ّدها وي ما تجده لقطة وي مرة مالها»(مادة  ،)136وأنه «ممنوعة امرأة من الت ّ
(مادة  ،)149فإن امبدأ امق ّرر ي مجمل قوانن اأحوال الشخصية بالنسبة إى النظام اماي للزوجن هو استقال كل زوج بذّمته
رف بأموال زوجته إاّ بإذنها ،أو إذا
لكل من الزوجن ثروته
امالية؛ ما يعني أن ّ
رف بها ،وأنه ا ّ
ّ
يحق لل ّزوج الت ّ
الخاصة يت ّ
ت ّم ااتفاق عى غر ذلك.
يتجى هذا الجهد ي مساعدة الزوج ي نشاطه الزراعي
> لكن قد يحدث أن يكون مصدر مال الزوجة هو عملها وجهدها ،وأن ّ
أو التجاري أو الصناعي مثاً ،أو ي امتهان الزوجة حرفة داخل البيت تد ّر عليها دخاً معيناَ .فإذا حصل أن قام الزوج باقتناء
أموال منقولة أو غر منقولة (عقارية) ،وس ّجلها باسمه الخاص رغم أن الزوجة تكون قد ساهمت مالها أو بجهدها ي اكتساب
تلك اأموال ،فإن القانون اللبناي ا يحمي الزوجة ي هذه الحالة ،ا بل أنه إذا كان الزوج تاجرا ً وأُعلن إفاسه فإن اأموال التي
تكون الزوجة قد أحرزتها ي أثناء مدة الزواج مقابل بدل ،ت ُحسب عى أنها مشراة بنقود الزوج ،ويجب أن ت ُض ّم إى أموال
التفليسة ،ما م ت ُثبت الزوجة العكس (امادة  626من قانون التجارة) .كذلك إذا قامت الزوجة بإيفاء ديونٍ لحساب زوجها ،فإن
هنالك قرينة قانونية عى أن هذه الديون ُدفعت من مال زوجها (امادة  627من قانون التجارة) ،ما يعني أنه ا مكن للزوجة
أي دعوى عى تفليسة زوجها للمطالبة بحقوقها تجاهه ،إاّ إذا أثبتت عكس القرينة امشار إليها.
أن تقيم ّ
فامحصلة هي أنه بالرغم من أهمية اأعال التي تقوم بها الزوجة داخل البيت ،وبالرغم من قيمة هذه اأعال ااقتصادية
>
ّ
حق ما ي ما ما وازداد مجهودها طيلة الحياة
وااجتاعية ،فإن مسألة استحقاق الزوجة مقابل هذه اأعال ،أو أن يكون لها ٌ
الزوجية ،ليست جزءا ً من امنظومة القانونية ي لبنان.
حق اأم منح جنسيتها أوادها:
 21214إنعكاسات قوانن اأحوال الشخصية عى ّ
إن النظام الطائفي وتأثر قوانن اأحوال الشخصية ما تتض ّمنه من أولوية مطلقة لأب ي وايته عى أواده ،حتى أثناء حضانة اأم،
كان وا يزال واحدا ً من امعوقات اأساسية التي تحول دون إقرار حق اأم منح جنسيتها أوادها.
 21215إنعكاسات قوانن اأحوال الشخصية عى حاية امرأة من العنف اأُ رسي:
إن أكر ما تع ّرض له مروع قانون حاية امرأة من العنف اأُ َري ،وكان من نتائجه أن ُع ّدل عنوان امروع بحيث أصبح «قانون
ومؤسساتها .وقد
مس صاحيات الطوائف امذهبية َ
حاية النساء وسائر أفراد اأرة من العنف» ،هو ا ّدعاءات مناهضيه بأنه ّ
يكون هذا امروع هو امروع الوحيد غر امتعلق باأحوال الشخصيّة الذي ت ّم بشأنه استطاع رأي امرجعيات الدينية ،والذي
حرصت اللجان النيابية التي ُعرض عليها ،ما فيها اللجان النيابية امشركة ،عى تضمينه نصاً يقي بإلغاء «جميع النصوص امخالفة
أحكامه أو التي ا تتّفق مع مضمونه ،باستثناء قواعد اختصاص محاكم اأحوال الشخصية وأحكام اأحوال الشخصية التي تبقى
مطبّقة دون سواها ي مجال اختصاصها» .علاً أنه عندما اقرن هذا امروع موافقة مجلس الوزراء بتاريخ  2010/4/6أضيفت إى
امادة ( )26منه الفقرة (اأوى) التالية« :ي حال تعارض اأحكام الواردة ي هذا القانون مع أحكام قوانن اأحوال الشخصية وقواعد
اختصاص امحاكم الرعية والروحية وامذهبية تطبَق اأحكام اأخرة الخاصة بكل موضوع».
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ثالثً:
مارسات قضائية داعمة لأم امنفصلة وأوادها القاصرين
 .213فضاً عن انضام لبنان إى اتفاقية حقوق الطفل ي ترين اأول  1990وانضامه ،ي العام  ،2002إى الروتوكول ااختياري املحق بااتفاقية
وامتعلّق ببيع اأطفال وبغاء اأطفال وامواد اإباحية عن اأطفال ،فقد شكّل صدور القانون  2002/422الصادر بتاريخ  2002/6/6وامتعلّق
بحاية اأحداث امخالفن للقانون أو امع َرضن للخطر منعطفاً مهاً لتأمن الحاية القانونية لأطفال ،خصوصاً وأن قضاء اأحداث اعتمد
«مفهوماً شاماً» معنى «الخطر» الذي مكن أن يُه ّدد القار ،اأمر الذي أتاح له التدخّل ي قضايا عديدة ،غالباً ما يتقاطع بعضها مع مسائل
من اأحوال الشخصية .وانطاقاً من أن اأولوية هي داماً مصالح الطفل الفضى ي جميع اإجراءات التي تتعلّق به ،فقد صدرت قرارات
حديثة عديدة عن القضاء الخاص الناظر ي قضايا اأحداث ،أرى موجبها هذا القضاء مبادئ هامة ،منها:
امختصة بقضايا اأحوال الشخصية ،ي تحديد اأسس وامعاير التي يقتي مراعاتها
 21311استقالية قاي اأحداث عن سائر امحاكم
ّ
عند نقل القارة من منزل والدتها إى منزل والدها ،اسيّا لجهة عدم نقلها بشكل مفاجئ إى كنف والدها عند ثبوت أن بيئتها
الحاضنة هي بيئة ج ّيدة ،وأن القارة غر معتادة عى اإقامة ي كنف والدها(القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا
جنح اأحداث ،قرار تاريخ  ،2007110124وقرار تاريخ 200817131؛ وي السياق عينه ،قرار تاريخ .)200817 114
أي حكم صادر
 21312حق اأم ي إبقاء أوادها ي عهدتها ي كل مرة يثبت أن الوالد غر أهل لحايتهم ،وذلك دون التقيّد ما يؤول إليه ّ
عن محاكم أخرى بتّت بالواية أو الحضانة أو النفقة أو غر ذلك من امسائل (القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا جنح
اأحداث ،قرار تاريخ  ،2010/4/15وقرارتاريخ .)2010/12/13
حق اأم ي مشاهدة أوادها وتضمن اأب غرامة إكراهية ي حال م ّنعه جزئياً أو كلياً أو تأخّره ي تنفيذ ما يق ّرره قضاء اأحداث
21313
ّ
لهذه الجهة (القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا جنح اأحداث ،قرار تاريخ  ،2008/12/30وقرار تاريخ .)2009/1/19
بحق اأم مشاهدة ابنتيها امقيمتن ي كنف والدها إنفاذا ً لقرار محكمة دينية ،حتى ولو كان قد نُسب إليها سابقاً
وكان قد قُي ّ
امختصة (القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي
جرم الزنا ،طاما أن ذلك يت ّم بحضور امندوبة ااجتاعية وإراف امحكمة
ّ
قضايا جنح اأحداث ،قرار تاريخ .)2008/10/8
أي مستند رسمي عائد أوادها (مثال ذلك بيان قيد إفرادي) ،عند توافر الروط القانونية
21314
ّ
حق الوالدة بطلب الحصول عى ّ
لذلك وثبوت تع ّنت الوالد وم ّنعه عن تسليمها لها (القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا جنح اأحداث ،قرار تاريخ
.)2010/4/15
حق القار امنفصل عن والديه أو أحدها أن يحتفظ بصورة منتظمة بعاقات شخصية واتصاات مبارة وروابط وثيقة
 21315من ّ
بكل من والديه ،وذلك بغية تأمن م ِوه امتَزِن وامتوازن وامتكافئ ،ما م يتعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضى.
وتفاعات وطيدة ّ
حق والدة القار امشاركة ي ااحتفاات امدرسية ،والتي يُدعى إليها والدا القار
عى هذا اأساس ،اعتر قاي اأحداث أنه من ّ
عام ًة مشاركة هذا اأخر فرحته ،فرخّص لها «بحضور ااحتفاات امدرسية كاف ًة امسموح أهاي الطاب حضورها تبعاً لتعليات
امبن والتوقيت امح َدد من قبل إدارة امدرسة  ...وتحت إراف مندوبة ااتحاد لحاية
امدرسة اإدارية ،وذلك وفق اموعد َ
اأحداث» (القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا جنح اأحداث ،قرار تاريخ 2010/7/3؛ وبااتّجاه عينه ،القاي امنفرد
الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا جنح اأحداث ،قرار تاريخ .)2010/2/4

رابعً:
والتحديات
اجهود
ّ
 .214باستثناء الرأي ااستشاري الداعم لعقد زيجات مدنية عى اأراي اللبنانية ومروع القانون الذي أع ّدته وزارة العدل ي كانون الثاي/
يناير 2014وامشار إليه ي الفقرة  1.208من هذا التقرير ،فإن الجهود التي تُبذل ي سبيل الدفع باتّجاه إقرار قانونٍ مدي لأحوال الشخصية،
هي جهود مصدرها حرا ً هيئات نسائية وأخرى من امجتمع اأهي وامدي ،توزّعت أنشطتها بن عقد لقاءات وتنظيم دورات تدريب عى
اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة ،ومنها بشكل خاص امادة  ،16وبن حمات إعامية وإعانية ،كتلك اإعانات التي أثارت
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تبن للمستفرين عن مغزاها بأنها كانت ،من جهة ،ت ُص ّوب عى امادة
فضول الرأي العام لكونها محورت حول عبارة ( 16تحت الصفر)ّ ،
 16من اتفاقية سيداو ،ومن جهة أخرى ،تقول بأن حال اأحوال الشخصيّة ي لبنان درجتها ( 16تحت الصفر) .كا تجدر اإشارة إى أن عقد
امختصة ،م يكن ليحصل لوا اللقاءات واأبحاث والنقاشات التي تولّتها مجموعة من امهت ّمن
زواج مدي ي لبنان ،وتسجيله لدى الدوائر
ّ
من امجتمع امدي ،وذلك عى غرار النشاط الدؤوب الذي قامت به هيئات نسائية معنيّة مهيدا ً ومواكب ًة لتعديل سن الحضانة لدى الطائفة
السنيّة.
 .215لك ّن بلوغ الهدف دونه تح ّديات ،منها:
>
>
>
>

النظام ااجتاعي الطائفي وازدياد تأثره السياي عى مواقع القرار؛
ااتجاهات امك ّرسة ي القوانن وامارسات التمييزية ،وامحكومة بذهنية ذكورية وطائفية؛
كرة التح ّديات التي تواجه هيئات امجتمع اأهي وامدي والتدخّات امطلوبة منه(تعديل قانون الجنسية ،إقرار مروع قانون حاية
النساء من العنف اأري ،إلغاء اأحكام التمييزية ي قانون العقوبات ،حاية الفئات امستضعفة من النساء ،وغر ذلك)؛
امؤسساي امطلوب من الهيئات والجمعيات التي اعتادت عى العمل ااجتاعي معناه الضيّق ،لانطاق بأنشطتها ي اتجاه
حجم العمل ّ
مسائل أكر صعوبة وحساسية ،كامسائل القانونية والقضائية امتّصلة باأحوال الشخصية.
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نساء ذوات أوضاع خاصة
ي ضوء ما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث ( ،)2006اسيّا الفقرة  13امتض ّمنة دعوة الدولة الطرف إى إياء
اهتام جاد لاحتياجات الخاصة للمرأة ي فرة ما بعد النزاع ،والفقرة  30حيث أعربت اللجنة عن القلق الذي يساورها «إزاء تع ّرض العامات
ي خدمة امنازل ي لبنان إى اإساءة وااستغال ...وإزاء استثناء (هؤاء العامات) من نطاق تطبيق امادة  7من قانون العمل ،ما يحرمه ّن
من طائفة من تدابر الحاية اأساسية ي مجال العمل ويضعه ّن ي موقع ضعف أمام جميع أشكال ااستغال» ،أوصت اللجنة الدولة الطرف
باتّخاذ جملة تدابر ،منها أن تقوم الدولة بإقرار مروع القانون امتعلّق بتنظيم تشغيل العامات ي خدمة امنازل ،وأن تضع إجراءات لرصد
وحاية حقوق هذه الفئة من العامات ،وغر ذلك من التدابر؛
وبالنظر إى سلسلة الحروب التي شهدها لبنان ،أعربت اللجنة عن قلقها إزاء «عدد النساء ذوات اإعاقة وحالتهن ،وكذلك النساء الاي يتولّن
رعاية أفراد اأرة امع ّوقن ،والاي يعانن ي الغالب من أشكال متع ّددة من التمييز» ،فطلبت أن تق ّدم الدولة ي تقريرها «صورة وافية عن
الحالة الفعلية للنساء ذوات اإعاقة وكذا النساء الاي يتولّن رعاية أفراد اأرة ذوي اإعاقة(»...الفقرتان  38و 39من التعليقات)؛
وبينا أثنت اللجنة عى الدولة ما تبذله من جهود استضافة الاجئن من البلدان امجاورة ،احظت «بقلق أن حالة النساء والفتيات الاجئات
ردات داخلياً ا تزال تتّسم بالضعف والتهميش ،اسيّا لجهة حصوله ّن عى التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن والحاية من
وام ّ
ردات داخلياً ،ي إطار جداول زمنية
جميع أشكال العنف» ،فحثّت الدولة عى «أن تنفّذ تدابر تستهدف النساء والفتيات الاجئات وام ّ
مح ّددة ،لتحسن إمكانية حصوله ّن عى التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن والحاية من جميع أشكال العنف ،وأن ترصد تنفيذ تلك
التدابر» (الفقرتان  40و 41من التعليقات)؛
وي ضوء توصيات اللجنة العامة ،اسيّا التوصية رقم  18لعام  1991امتعلّقة بالنساء امع ّوقات ،والتوصية رقم  26لعام  2008بشأن العامات
امهاجرات ،والتوصية رقم  27لعام  2010بشأن امس ّنات وحاية حقوقهن اإنسانية،
يعرض هذا التقرير ي ما يي اأوضاع الخاصة بالفئات التالية :امرأة امس ّنة ،النساء ذوات اإعاقة ،النساء ضحايا األغام ،امرأة السجينة،
العامات امهاجرات ي الخدمة امنزلية ،امرأة الاجئة ،وامرأة النازحة.
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نساء ذوات أوضاع خاصة
 .Iامرأة امس ّنة

أواً:
حة عامة عن أوضاع امس ّنن وامس ّنات ي لبنان
 .216الوضع الدموغراي :تفيد نتائج امسح العنقودي متع ّدد امؤرات -لبنان  ،2009بأن النسبة العامة لكبار الس ّن (عمر  65سنة وما فوق) تبلغ
قضاي بعلبك والهرمل وح ّد أعى ( )%12.5ي بروت .أ ّما النسب بن الذكور واإناث من كبار
 %7.8وتراوح نسبتهم بن ح ّد أدن ( )%4.2ي َ ْ
ُ
السن ،فتظهر متقاربة ،وهي بحسب «التقرير الوطني لأوضاع امعيشية لأ َر ي العام  %50.4،« 2007ذكور و %49.6إناث.
 .217الوضع ااجتاعي :تشر إحصاءات عام  2007إى أن النسبة اأكر ،وهي  %67.1من امس ّنن/ات متز ّوجن/ات ،ونسبة  %28.2أرامل ي حن أن
نسبة  %3.7من امس ّنن/ات م يسبق لهم/ن الزواج .ولدى امقارنة بن الذكور واإناث ،ترتفع نسبة امتز ّوجن بن امسنن الذكور إى  %86.8ي
حن أنها تنخفض لدى امس ّنات إى  %47.2وي امقابل ترتفع نسبة اأرامل عند امس ّنات إى  % 46.6مقابل  %10.0لدى امس ّنن.
 .218مكان إقامة امس ّنن1ات :إ ّن نسبة  %12من كبار السن يعيشون مفردهم %27 ،منهم ذكور و% 73منهم إناث .كا أ ّن هناك  %77من كبار
الس ّن يعيشون ي منزلهم الخاص مع آخرين و %11يعيشون ي منزل أشخاص آخرين .وأشارت اإحصاءات ي العام  2007إى تراجع دور اأرة
التقليدي لجهة رعاية كبر السن ،فالج ّد يقيم مع اأرة بنسبة  %0.5فيا تقيم الجدة مع  %2.2من اأر.
 .219النشاط ااقتصادي :وتشر أيضاً إحصاءات عام  2007إى أن  %14من مجموع امس ّنن/ات يستم ّرون ي العمل وهم يشكّلون نسبة  %4.5من
مجموع العاملن/ات ي لبنان .وي حن بلغت نسبة العاملن من امس ّنن الذكور  %94.5كانت نسبة امس ّنات العامات  ،%5.5ويعود ذلك،
بحسب إحدى الدراسات ،إى انخفاض امستوى التعليمي لدى امس ّنات وإى ضعف وصوله ّن إى اموارد أو امتاكها .هذا مع اإشارة إى أن
النسبة اأعى للمس ّنات اللواي يعملن ،تقع ي عمر  69 – 65سنة و تبلغ  ،%3.2يقابلها ي الفئة العمرية نفسها  %44.7للمس ّنن الذكور .كا
تجدر اإشارة إى أن نسبة امس ّنن/ات الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً تبلغ حواي .% 20
 .220الوضع الصحي للمس ّنن1ات :إ ّن اأمراض التي تس ّجل النسب اأعى لدى امس ّنات مقارنة مع امس ّنن ،هي ارتفاع ضغط الدم ( %43.4عند
امس ّنات و %30.0عند امس ّنن) ،وأمراض القلب( %24.3عند امس ّنات و %22.6عند امس ّنن) ،ومرض السكري( %23.9عند امس ّنات مقابل
19.0%عند امس ّنن).
وبااستناد إى البيانات السكانية للبنك الدوي لعام  ،2010فإن نسبة انتشار ترقّق العظم عند النساء اللواي تراوح أعاره ّن بن  84-65عاماً
تبن من خال عدة
هي  .%33أما بشأن الكسور الفقرية ،فقد أظهرت العيّنة نفسها أن نسبة النساء امصابات بها هي  %19,9سنوياً ،وقد ّ
دراسات أُجريت عى البالغن ي لبنان أن نسبة انتشار عوز الفيتامن «د» هي نسبة ا يُستهان بها وتشكّل عاماً مساهاً أساسياً ي هشاشة
العظام .أ ّما بالنسبة إى اأمراض النفسيّة ،فقد بيّنت دراسة وطنية نُفّذت ي العام  2008أن  %15.2من امس ّنن يعانون من اضطراب الصحة
النفسية ،فيا يعاي  %9.3منهم من ااكتئاب ،ويعاي آخرون من القلق ( .)%10.6ومع ذلك م يحصل سوى  %10فقط من هؤاء امس ّنن عى
استشارة طبية معالجة مرضهم.

ثانيً:
السياسات امعتمدة ي جال تعزيز حقوق امس ّنن وامس ّنات
 .221منذ إنشاء الهيئة الوطنية الدامة لرعاية شؤون امس ّنن ي العام  ،1999تعمل الدولة اللبنانية عى دمج سياسات امس ّنن ي صلب الخطط
والسياسات ااجتاعية ،ويُذكر ي هذا امجال:
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 22211خطة العمل ااجتاعية :التي أع ّدتها الحكومة اللبنانية عام  2007تزامناً واستعدادا ً مؤمر «باريس  3للانحن» ،والتي شملت
برامج للعديد من الفئات امه ّمشة ومنها كبار السن ،وقد تض ّمنت إشارة إى رورة منح مساعدات مالية لأر التي ترعاها سيّدات
مس ّنات حرا ً.
 22212كا ش ّددت البيانات الوزارية للحكومات امتعاقبة منذ العام  2008عى إياء موضوع امس ّنن والشيخوخة ااهتام الازم والسعي
إى إقرار مروع قانون «التقاعد والحاية ااجتاعية».
 22213وي حن لحظ اميثاق ااجتاعي الذي أع ّدته وزارة الشؤون ااجتاعية ي العام  ،2010فئة امس ّنات من منطلق تحقيق العدالة
وامساواة ،ش ّددت اإسراتجية الوطنية للتنمية ااجتاعية التي أع ّدتها الوزارة ي العام 2011عى رورة تأمن الحقوق الصحية
لكل أفراد امجتمع وعى رورة العمل عى زيادة نسبة ونوعية التغطية الصحية للخدمات الجسدية والعقلية وتوفر ضان
اجتاعي وماي طويل اأمد لأفراد واأر ووضع نظام تقاعدي ائق وضان صحي وتأمن ضان الشيخوخة .كا وضعت وزارة
الشؤون ااجتاعية والهيئة الوطنية الدامة لرعاية شؤون امس ّنن معاير مؤسسات كبار الس ّن آخذة ي ااعتبار مفهوم النوع
ااجتاعي بحيث ت ّم لحظ ااحتياجات الخاصة للنساء امس ّنات ،وذلك من خال إقامة أقسام خاصة به ّن ،باإضافة إى لحظ مسائل
ومستلزمات تلبّي احتياجاتهن.
يتبن من مجمل ما سبق أن السياسات امعتمدة ا ميّز عموماً بن امس ّنن وامس ّنات ،بل أن هناك نوعاً من التمييز اايجاي لصالح
ّ
امرأة امس ّنة ي امعاير التي ُوضعت مؤسسات كبار الس ّن.

ثالثً:
الرامج واأنشطة والدراسات
 .222بالراكة مع القطاعن اأهي والخاص ،نفّذت وزارة الشؤون ااجتاعية والهيئة الوطنية الدامة لرعاية شؤون امس ّنن مجموعة من الرامج
واأنشطة وحمات التوعية ،أبرزها:
تتوى تنفيذها الجامعة اأمركية ي بروت ،وهي عبارة عن برنامج يقارب مفهوم
> مبادرة حسن الجوار «جامعة كبار السن» :هي مبادرة ّ
«التعلّم الدائم» من زاوية جديدة ،وير ّوج لرؤية جديدة للشيخوخة الصحية النشطة لكبار وكبرات الس ّن كعاملن وعامات ومتط ّوعن
ومتط ّوعات وناشطن وناشطات.
> ورش عمل تدريبية حول موضوع «مرافقة كبار الس ّن العاجزين وذوي ااحتياجات الخاصة» ،و»بناء قدرات مرافقي/ات امس ّنن/ات حول
الرعاية امنزلية».
> حملة وطنية للتوعية حول موضوع «الوقاية من الكسور لدى كبار الس ّن» ،وورش عمل للتوعية حول موضوع «مرض أالزهامر وسبل
العناية بامرى».
 .223عى صعيد الدراسات واأبحاث ،يُذكر بشكل خاص:
>
>
>
>
>
>
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دراسة حول «كبار الس ّن :تجاربهم ،احتياجاتهم ،تع ّرضهم للمخاطر ،مواردهم» ،حرب موز \يوليو  2006عى لبنان؛
«التقرير الوطني حول الخدمات امتوافرة لكبار الس ّن ي لبنان»2010 ،؛
«دليل امؤسسات امقيمة والنهارية  -الخدمات امتوافرة لكبار الس ّن ي لبنان»2011،؛
دراسة «النشاطات اليومية لكبار الس ّن والعوامل امؤث ّرة فيها ي محافظة جبل لبنان»2013 ،؛
دراسة حول «نقص الفيتامن (د) الصلة بن العظام/امعادن والدهون /أيض الطاقة عند امس ّنن» ،قيد التنفيذ ()2014-2013؛
ودراسة ميدانية قيد اإعداد حول التحقّق من صحة ااختبارات امعتمدة باللغة العربية وتلك التي تُستعمل لدى اأميّن «للكشف امبكر
عن قصور الذاكرة والقدرات الذهنية بن امس ّنن».
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رابعً:
ومؤسسات اجتمع امدي
احكومية
امنظمات غر
جهود
ّ
ّ
ّ
ومؤسسات امجتمع امدي دورا ً بارزا ً ي رعاية كبار وكبرات الس ّن خال سنوات الحرب .وتشر دراسة وطنية
 .224لعبت امنظّات غر الحكومية ّ
لوزارة الشؤون ااجتاعية ي العام  2008إى وجود  181مؤسسة تق ّدم مختلف الخدمات والدعم لكبار وكبرات الس ّن ،وتتفاوت طبيعة هذه
(مؤسسات الخدمة امقيمة :دور كبار الس ّن ،مراكز إعادة تأهيل ،دور عجزة خاصة بكبار الس ّن ،ومؤسسات
الخدمات بحسب نوع امؤسسة ّ
مؤسسات الخدمة الخارجية ،مستوصفات خاصة بكبار الس ّن،
مؤسسات الخدمة امنزليةّ ،
الخدمة النهارية :نوادي امس ّنن/ات ،مراكز نهاريةّ ،
ومطاعم كبار الس ّن) .كا تق ّدم الدراسة وبعض التقارير اأخرى بعض اإحصاءات ،منها ما يي:

الجدول رقم ()1
مؤسسات خدمة امس ّنن
نوع وعدد ّ
عدد امستفيدين سنوياً

نوع الخدمات

عدد امؤسسات

نوع امؤسسة

حواي  4181مسناً

خدمات رعائية

49

مؤسسة للخدمة امقيمة

حواي  13731مسناً

خدمات رعائية

( 58منها  30نادياً تابعاً لوزارة
الشؤون ااجتاعية – مراكز
الخدمات اإمائية).

مؤسسة خدمة نهارية

حواي  7952مسناً

خدمات رعائية

( 74معظمها يتبع إما للمؤسسات مؤسسة خدمة خارجية ومنزلية
امقيمة أو للمؤسسات النهارية).

حواي  3934مسناً

تقديم وجبات غذائية

41

حواي  2966مسناً

خدمات صحية

( 21معظمها يتبع إما للمؤسسات مستوصفات خاصة بكبار السن
امقيمة أو للمؤسسات النهارية).

حواي  1000مس ّن

خدمات رعائية وإمائية ومساعدة -
مالية شهرية (بدعم من وزارة
الشؤون ااجتاعية).

مطاعم

كاريتاس /برنامج دعم كبار السن
امه ّمشن

امصدر :التقرير الوطني حول الخدمات امتوافرة لكبار السن ي لبنان ،وزارة الشؤون ااجتاعية 2010 ،؛ و التقرير السنوي لجمعية
كاريتاس ،بروت  -لبنان .2011
كل من البقاع والجنوب ،و %7.8ي الشال.
للمؤسسات أعاه ،فهو كالتاي %47 :ي جبل لبنان %7 ،ي ّ
أما من حيث التوزّع الجغراي
َ
يُاحظ ما سبق ما يي:
مؤسسات كبار الس ّن ي لبنان من مستوى الطابع الخري
> إ ّن القطاع اأهي حقّق تطورا ً نوعياً عى مستوى تقديم الخدمات مثّل باانتقال ّ
امتخصصة.
إى مستوى الخدمة امهنية
ّ
وامؤسسات ما
ومؤسسات امجتمع امدي ،فإن هذه امنظّات
ّ
> عى الرغم من أهمية الجهود امبذولة من جانب امنظّات غر الحكومية ّ
زالت تخطّط وتقدم خدماتها لصالح امس ّنن دون إدماج مفهوم النوع ااجتاعي ي خططها وبرامجها.
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خامسً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .225أبرزها:
>
>
>
>
>
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عدم وجود ضان للشيخوخة ي لبنان؛
امتخصصة بامرأة امس ّنة واإحصائيات امص ّنفة بحسب الجنس؛
ندرة الدراسات
ّ
عدم وجود مراكز رعاية صحية أوليّة صديقة لكبار وكبرات السن؛
ندرة ااختصاصيّن ي طب الشيخوخة ي لبنان ،والنقص الكبر ي فرق التمريض ،والعاج الفيزياي ،والعاج الحري ،والنطق ،والعاملن
امتخصصن ي علوم الشيخوخة أو تأهيل امس ّنن؛
ااجتاعيّن
ّ
متخصصة.
ندرة الرامج والخدمات التي تستهدف امس ّنات بصورة
ّ
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نساء ذوات أوضاع خاصة
 .IIامرأة ذات اإعاقة

أواً:
معطيات عامة
 .226تفيد امعلومات امستخلصة من ملفّات حامي بطاقة امع ّوق الشخصية ،وهي بطاقة تُسلّم لكل لبناي/ة يتقدم بطلبها رط أن تكون إعاقته
واردة ي»القامة امدرجة ي امادة الثالثة من القانون رقم  220تاريخ ( 2000/5/29حقوق اأشخاص امع ّوقن) وي اللوائح امع ّدة من ِقبل
وزارة الشؤون ااجتاعية ،ما يي:
 22711يبلغ عدد ذوي اإعاقات اإجاي ي لبنان  80060مع ّوق/ة ،عدد الذكور منهم  ،49808أي ما نسبتُه%62.21من امجموع ،وعدد
اإناث  ،30252أي  .%37.79وتعاي هذه الفئة من تهميش لحقوقها حيث تقع ي أدن سلّم اأولويات ااجتاعية وا تندرج ضمن
إطار خطط إسراتيجية اجتاعية شاملة وفاعلة.
 22712يبلغ عدد اإعاقات لدى النساء  33115إعاقة باعتبار أن لدى  2863امرأة أكر من إعاقة واحدة أو نوع إعاقة واحد؛ كا يبلغ عدد
اإعاقات لدى الرجال  ،53792منهم  3984رجاً لديهم أكر من إعاقة واحدة أو نوع إعاقة واحد.
 22713وفيا تبدو النسب متقاربة بن الذكور واإناث ي الفئات العمرية من  5سنوات إى  34سنة ،تشر أرقام الجدول الاحق إى أن
النسبة اأعى من ذوي اإعاقات تُس ّجل ،لدى الذكور كا لدى اإناث ،ي الفئة العمرية من  34إى  65سنة ،تليها فئة َمن تزيد
أعارهم عن  65سنة ،وهي أعى لدى اإناث منها لدى الذكور.

الجدول رقم ()2
توزّع ذوي اإعاقات بحسب العمر والجنس
اإناث

الذكور

العمر

العدد

النسبة من عدد الذكور

العدد

النسبة من عدد اإناث

أقل من  5سنوات
ّ

1140

%2.29

768

%2.54

من  6إى  18سنة

6574

%13.20

4609

%15.24

من  19إى  34سنة

9555

%19.18

5747

%19.00

من  34إى  65سنة

20787

%41.73

10184

%33.66

أكر من 65

11752

%23.59

8944

%29.56

 22714أما عن توزّع ذوي اإعاقات بحسب امستوى التعليمي (وذلك وفقاً ما ت ّم التريح به) ،فإن ما يزيد عن  %68منهم موزّعون بن
شبه أميّن «م يدخل امدرسة» ( %30.64للذكور مقابل  %48.07لإناث) أو ذوي مستوى ابتداي ( %38.10للذكور مقابل %30.59
يتبن من الجدول اآي:
لإناث) ،وذلك وفق ما ّ
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الجدول رقم ()3
تم التصيح به)
توزّع ذوي اإعاقات بحسب امستوى التعليمي (وفقاً ما ّ
امستوى التعليمي

العدد

النسبة من عدد الذكور

النسبة من عدد اإناث

م يدخل امدرسة

14541

%30.64

%48.07

مستوى ابتداي

9253

%38.10

%30.59

مستوى تكميي (متوسط)

2996

%14.89

%9.90

مستوى ثانوي

1882

%9.47

%6.22

مستوى جامعي بدون شهادة

537

%2.29

%1.078

مستوى جامعي مع شهادة

529

%2.82

%1.75

غره

162

%6.70

%0.54

رح
مي ّ

352

%11.30

%1.16

ثانيً:
ي التشريعات والسياسات والتدابر
 .227ا يتض ّمن القانون رقم  220تاريخ  2000/5/29امتعلّق بحقوق اأشخاص امع ّوقن أحكاماً خاصة بامرأة امع ّوقة بل هو يكفل حقوق جميع
امع ّوقن دون أي مييز بحسب الجنس.
ُ .228س ّجل منذ العام  2006ما يي:
ي العام  ،2006صدر القانون رقم  774تاريخ  2006/11/11لتسهيل إعطاء قروض سكنيّة لأشخاص امع ّوقن.
ي العام  ،2007وقّع لبنان عى اتفاقية حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة ،إاّ أنه م يصادق عليها بعد .عى صعيد متّصل ،كلف مجلس الوزراء
البت ملفات اأرى امح ّررين امع ّوقن.
بتاريخ  2007/1/12لجنة ي وزارة الصحة العامة ّ
بتاريخ  ،2008/8/7صدر عن وزير الشؤون ااجتاعية القرار رقم  1/351الذي ح ّدد «روط ااستفادة من برنامج الصعوبات التعليمية ي
امؤسسات امتعاقدة مع وزارة الشؤون ااجتاعية وإنهائه».
ّ
ي العام  ،2009ومناسبة اانتخابات النيابية والبلدية ،صدر امرسوم رقم  2214تاريخ  6حزيران  2009بشأن «اإجراءات والتدابر امتعلّقة
بتسهيل مشاركة ذوي ااحتياجات الخاصة ي اانتخابات النيابية والبلدية» .وبنا ًء عليه ،أصدر وزير الداخلية والبلديات القرار رقم  2091تاريخ
 2010/12/3امتعلّق بـ «تشكيل لجنة لوضع خطة توجيهية لتسهيل مشاركة ذوي ااحتياجات الخاصة ي العمليات اانتخابية».
تطبيقاً للقانون رقم  2000/220امتعلّق بحقوق اأشخاص امع ّوقن ،صدر امرسوم رقم  7194تاريخ  2011/12/16امتض ّمن تحديد معاير
الح ّد اأدن لأبنية واإنشاءات ،وقد قى بإجراء تعديات هندسية سهلة النفاذ لت ّنقل اأشخاص امع ّوقن للوصول إى جميع امرافق العامة
(حديثة اإنشاء).
ي العام  ،2012أحالت الحكومة إى مجلس النواب مروع قانون يرمي إى إعادة العمل بالقانون رقم  606تاريخ  1997/2/28امتعلق بتعين
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امع ّوقن ي ماكات اإدارات وامؤسسات العامة والبلديات .كا صدر عن وزير الشؤون اإجتاعية القرار رقم  1/1257تاريخ 2012/8/21
القاي بتفصيل إعاقة ي جدول تصنيف اإعاقات لتحديد حاات التو ّحد.
ي العام  ،2013أحالت الحكومة إى مجلس النواب بتاريخ  2013/5/15مروع قانون يتعلق بإعفاءات إضافية للمع ّوقن .كا صدر عن وزير العمل القرار
رقم  2/56تاريخ  2013/4/9امتعلّق بتخفيض شهادت اإيداع استقدام عامل أو عاملة ي الخدمة امنزلية ،معاونة امع ّوقن وذوي ااحتياجات الخاصة.
 .229توي الدولة اللبنانية ذوي اإعاقات اهتاماً خاصاً ،بحيث ش ّددت البيانات الوزارية للحكومات امتعاقبة منذ العام  ،2008عى رورة
ااحرام الكامل لحقوق جميع اأشخاص ذوي اإعاقات والعمل جدياً عى إصدار امراسيم التطبيقية للقانون  2000/220وتصديق لبنان عى
امعاهدة الدولية لأشخاص ذوي اإعاقة .وي هذا اإطار ،عملت وزارة الشؤون ااجتاعية عى دمج سياسات ذوي اإعاقات ي صلب خططها
وسياساتها ااجتاعية ،سواء ي اميثاق ااجتاعي ( )2010أو ي اإسراتجية الوطنية للتنمية ااجتاعية ( .)2011وي اإسراتيجية الوطنية
للمرأة ي لبنان( ،)2021 -2011جاء تأكي ٌد عى رورة «العمل عى دمج الفتيات ذوات ااحتياجات الخاصة ي كافة مراحل التعليم».
تضم مصلحة شؤون امع ّوقن ي وزارة الشؤون ااجتاعية والهيئة الوطنية لشؤون
 .230يستم ّر عمل اآليات الوطنية امعن ّية بامع ّوقن والتي ّ
امع ّوقن التي أنشئت بالقانون رقم  2000/220والتي انبثق عنها عدد من اللجان الفرعية منها :لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل
وخدمات الدعم ،والتي من إنجازاتها اعتاد بطاقة امع ّوق الشخصية الصادرة عن الوزارة كإثبات ٍ
كاف عى اإعاقة واعتاد الامركزية ي إعطاء
اموافقة عى التغطية الصحية ،وبرنامج تأمن حقوق امع ّوقن ي وزارة الشؤون ااجتاعية ،وكذلك تأمن حقوق اأشخاص امع ّوقن بالعمل.

ثالثً:
التقدمات واخدمات
امتخصصة امتعاقدة مع وزارة الشؤون
امؤسسات الرعائية ضمن فئة امؤسسات
مؤسسات ّ
ّ
 .231الرعاية ضمن ّ
متخصصة عى نفقة الوزارة :يبلغ عدد ّ
تقل أعارهم عن  18سنة دون مييز بن الذكور واإناث .ويستفيد من الرعاية ضمن تلك
ااجتاعية  85مؤسسة ،تُعطى اأفضلية فيها من ّ
امؤسسات عى نفقة الوزارة عدد إجاي من النساء يبلغ  5901امرأة ذات إعاقة أي ما نسبتُه  %19.51من امجموع ،وعدد من الذكور يبلغ 9016
ّ
امؤسسات.
أي  .%18.10إشارة إى أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ  2012/5/16عى زيادة التعرفة التي تدفعها الوزارة لرعاية امع ّوقن ي تلك ّ
 .232الخدمات امتاخمة أو امعينات التي تغطّي نفقتها وزارة الشؤون ااجتاعية :يبلغ عدد ذوي اإعاقات امستفيدين من الخدمات امتاخمة أو
امعينات التي تغطّي نفقتها وزارة الشؤون ااجتاعية  9936مع ّوقة أي ما نسبتُه  %32.84من امجموع ،و 12855مع ّوقاً أي .%25.81
 .233اإفادات التي تخ ّول ااستفادة من بعض اإعفاءات الريبية بحسب القانون  :2000/220يبلغ عدد امع ّوقن امستفيدين من تلك اإفادات
 11994مع ّوقة ( %39.65من امجموع) ،و 23860مع ّوقاً ( .)%47.90أما توزّعهم بحسب نو ع اإعفاءات ،فهو كاآي:

الجدول رقم ()4
توزّع ذوي اإعاقات بحسب نوع اإعفاءات
إناث

ذكور

نوع اإعفاءات

العدد

النسبة من عدد الذكور

العدد

النسبة من عدد اإناث

إعفاء من الرسوم البلدية

17506

%73.37

9300

%77.54

إعفاء من رسوم اأماك امبن ّية

2474

%10.37

1342

%11.19

إعفاء من رسوم تسجيل سيارة

12779

%53.56

5683

%47.38

إعفاء من رسوم الجمرك عى سيارة من يقود سيارة مؤهلة

2785

%11.67

701

%5.84
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رابعً:
منظمات اجتمع امدي
جهود
ّ
 .234ساهم تضامن امجتمع امدي مع موضوع اإعاقة ي تحقيق العديد من اإنجازات ومازال ،إذ أ ّن نشاط هذا القطاع ساعد عى أن تبلغ عملية
الدمج أهدافها وغاياتها ،اسيّا عند تطبيقها ي كل مراحل الحياة ونواحيها.
 23511يبلغ عدد الجمعيات امس ّجلة ي وزارة الشؤون ااجتاعية -من خال برنامج تأمن حقوق امع ّوقن -لغاية تاريخ إعداد هذا
مؤسسة) موزّعة عى جميع اأراي اللبنانية .تق ّدم هذه
التقرير  135جمعية خدمات
ّ
متخصصة ،تعمل من خال  279مركزا ً (أو ّ
امتخصصة
الجمعيات خدمات متنوعة للجنسن ،تشمل الرعاية واإيواء ،الطبابة وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل ،التعليم والربية
ّ
(أكادمي أو مهني) ،امشاغل امهنية عى اختافها ،برامج التوعية وامنارة والتدريب ،تأمن امعينات وامساعدات التقنية والتأهيل
لتسهيل الحياة اليومية ،الرفيه والرياضة والنشاطات ااجتاعية.
 23512كا تجدر اإشارة إى أنه ،ومبادرة من «ات ّحاد امقعدين اللبنانيّن» وشبكة الدمج وجمعيات اإعاقة ووزارة الشؤون ااجتاعية
وجهات معنيّة أخرى ،ت ّم ي شهر آب  2013إطاق «مرصد حقوق امع ّوقن» الذي أنشئ ي العام  2012بهدف رصد انتهاكات
القانون رقم  .2000/220وكان امرصد قد وث ّق ،بن شهري آذار وأيلول  39 ،2012باغاً ،توزّعت عى  %34من الذكور و%66من
اإناث.

خامسً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .235أبرزها:
>
>
>
>
>
>
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ندرة الدراسات حول امرأة امع ّوقة.
عدم وجود الوعي لدى امجتمع اللبناي عامة وأصحاب العمل خاصة بقدرة اأشخاص ذوي اإعاقة عى العمل ،ومحدودية الفرص امتاحة
امتخصصة والدعم امادي الذي يساعدهم عى
أمام هؤاء للحصول عى التعليم والتدريب امهني ،باإضافة إى عدم توافّر البنية التحتية
ّ
الوصول إى مكان العمل.
قلّة الوعي والتفهم لحالة امرأة ذات اإعاقة ،ا سيّا ي بعض امناطق ولدى بعض الرائح ااجتاعية ،والتعامل معها بعنف وأنانية.
محدودية فرص الدمج للنساء ذوات اإعاقة.
متخصصة حرا ً بقضايا هذه الفئة من
يخص حقوق النساء ذوات اإعاقة ،وعدم وجود جمعية
ّ
ضعف الحركة النسائية اللبنانية فيا ّ
النساء.
امخصص لتعزيز حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة.
ضعف التمويل الرسمي
ّ
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نساء ذوات أوضاع خاصة
 .IIIامرأة ضحية األغام

أواً:
حة عامة وإحصاءات
 .236ظهرت مشكلة األغام ي لبنان بدءا ً من سنة  ،1990إاّ أن حجمها أصبح أكر وأخطر بعد تحرير الجنوب سنة  ،2000حيث ترك العدو
اإرائيي وراءه مئات اآاف من األغام والقنابل العنقودية والقذائف غر امنفجرة واأجسام امشبوهة متع ّمدا ً زرعها بشكل عشواي عى
مساحات شاسعة ضمن امناطق اآهلة والزراعية ،ومتجاهاً طلبات عدة بإيداع الدولة اللبنانية أو قوات اليونيفل الدولية خرائط توزّع تلك
األغام .وتعقدت امشكلة أكر بعد الحرب اإرائيلية عى لبنان ي موز  ،2006فعى الرغم من تحذيرات الجيش اللبناي امتك ّررة بعدم
ااقراب من اأماكن التي يُشتبه بوجود ألغام فيها ،إاّ أن انتشارها ي اأراي الزراعية وي أماكن قريبة من البيوت أ ّدى إى وقوع 3684
إصابة لغاية أيار  ،2013موزّعة عى النحو اآي:

الجدول رقم ()5
توزّع ضحايا األغام بحسب الجنس ونوع الرر
الجنس

مصابون

متوفّون

امجموع

إناث

290

125

415

ذكور

2491

778

3269

امجموع

2781

903

3684

ثانيً:
ي التشريعات والسياسات
 .237يتمثّل الوضع التريعي بشكل أساي بالقانون رقم  2000/220الخاص بامع ّوقن ومن بينهم مصاي األغام ،كا مصادقة لبنان ،بتاريخ
 ،2010/11/5عى ااتفاقية الدولية لحظر القنابل العنقودية ،والتي دخلت حيّز التنفيذ ي لبنان ي اأول من أيار  .2011أما اتفاقية
حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة والتي تعتمد تصنيفاً واسعاً لأشخاص من ذوي اإعاقة ،فقد وقّع لبنان عليها ي العام  2007إاّ أنه م
يصادق عليها بعد.
 .238أما ي السياسات ،فا توجد سياسة خاصة مساعدة النساء ضحايا األغام ،إما سياسة وطنية لأعال امتعلّقة باألغام ،إذ يقوم امركز اللبناي
لأعال امتعلّقة باألغام بإدارة برنامج العمليات اإنسانية لنزع األغام عى اأراي اللبنانية كافة ،ومن ضمنها العمل عى مساعدة الضحايا
من خال عقد ورش عمل تتض ّمن كيفية إراك امع ّوقن من الجنسن ودمجهم ي امجتمع ،وتعزيز اإرادة والثقة بالنفس.
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ثالثً:
اجهود واخدمات
 .239أبرزها:
وتتوى تقديم
 24011تشكيل اللجنة الوطنية مساعدة ضحايا األغام :تعمل اللجنة تحت إراف امركز اللبناي لأعال امتعلّقة باألغام ّ
الخدمات للمصابن باألغام وتض ّم إدارات رسمية ومنظات غر حكومية (دولية ومحليّة) معنيّة مساعدة ضحايا األغام .تقوم
اإدارات وامنظّات امنضوية ي إطار اللجنة الوطنية بتوفر ما يي :الدعم مشاريع صغرة ،تأمن اأطراف ااصطناعية والوسائل
الحركية ،مساعدة فاقدي السمع والبر ،العاج الفيزياي إعادة الوظائف الحيوية لأعضاء امصابة ،إعادة تأهيل امصابن عى
امستوى النفي وإخضاعهم لتدريبات تخ ّولهم مارسة مهنة ما ،وإجراء مسح تقييمي حول حاجاتهم.
 24012إنشاء امروع الوطني لدعم مصاي األغام :هو مروع اجتاعي أنشأته وزارة الشؤون ااجتاعية موجب القرار رقم 1/1826
تاريخ  ،2010/12/18ويضطلع مه ّمة معالجة النتائج ااجتاعية للمصابن باألغام والقنابل العنقودية ،وتقديم الرعاية أرهم،
وتنظيم دورات تدريبية لهم عى امهن والتأهيل الحري ،ومساعدتهم عى تأمن مصدر دخل من خال امشاريع الصغرة امنتجة،
وتنشيط تريف إنتاجهم ي الداخل والخارج بالتنسيق مع اإدارات العامة وسائر هيئات امجتمع امدي.
ُوضعت خطة العمل اأوى للمروع عام  ،2012وح ّددت أولوياتها محاور أربعة هي :التأهيل الجسدي ،التدريب امهني ،أنشطة محلية
وخارجية ،والتوجيه واإعام.
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نساء ذوات أوضاع خاصة
 .IVامرأة السجينة

أواً:
حة عامة عن أوضاع السجينات ي لبنان
 .240يوجد ي لبنان  21سجناً ،منها  4للنساء وسجن واحد للقارات ،وتتوزّع سجون النساء بن بروت ،بعبدا ،زحلة ،وطرابلس.
 .241يشر تقرير صادر عن وزارة العدل ي ترين اأول  2012إى أن النزاء ي السجون اللبنانية هم رجال بنسبة  ،%86.50ونساء بنسبة،%7.91
وأحداث بنسبة  ،%5.31وقارات بنسبة  .%0.28لك ّن التقرير يشر أيضاً إى أن نسبة دخول النزيات اإناث ارتفعت عامي  2011و2012
مقارنة بالعام  ،2010وذلك من  %4.8ي العام  2010إى  %8.3ي العام  2011و %7 .3ي العام  ،2012وإى أن النسبة اأعى من النزيات تقع
ضمن الفئة العمرية  25-18حيث تبلغ  ،%29.02تليها الفئة العمرية  )%26.02( 40-31والفئة العمرية  ،)%23.3( 30-26ي حن أن النسبة
اأدن هي للنزيات بعمر  64سنة وما فوق ،حيث تبلغ .%0.60
 .242أما حول توزّع النزيات بحسب الجنسيات ،فتشر اإحصاءات إى أنه ي العام  ،2010بلغت نسبة النزيات العربيات  %1.6ونسبة النزيات
من جنسيات غر عربية .%62
 .243وعن توزّع النزيات بحسب الجرم ،يشر التقرير الصادر عن وزارة العدل ي ترين اأول  2012إى أن النسبة اأعى من جرائم النزيات
توزّعت بن الرقة ( )%23.82ومخالفة قانون دخول اأجانب إى لبنان ( ،)%21.13تلتها الجرائم امخلّة باأخاق واآداب ( )%17.29وجرائم
امخ ّدرات ()%11.65؛ أما النسبة اأدن ( )%0.13فتساوت فيها الجنايات التي تشكّل خطرا ً شاماً وجرائم اإفاس .كا يشر التقرير إى أن
 %45.09من السجينات ه ّن موقوفات و % 54.91محكومات.
 .244عى الصعيد الصحي ،يت ّم توفر بعض اأدوية لنزيات السجون ،وبخاصة أدوية اأمراض امزمنة ،فيا يُعتمد عى اأهل والجمعيات اأهلية
لتأمن اأدوية غر امتوافرة .يُعطى الدواء بحسب وصفة الطبيب امكلّف من ِقبل فرع الصحة ي امديرية العامة لقوى اأمن الداخي ،وتت ّم
امتابعة الصحية بحسب توافر اإمكانات .ففي سجن بربر الخازن (بروت) ،يوجد طبيب مكلّف معاينة السجينات ،يداوم بشكل دوري
ويحر عند الرورة وي الحاات الطارئة ،كذلك ي سجن طرابلس حيث يوجد مركز طبي ي الثكنة ،أما ي سجني زحلة وبعبدا فا تخضع
السجينات معاينات طبية دوريّة ،بل هناك مم ّرضة مداومة ي كل السجون .وي حال الرورة ،تُنقل السجينات إى مستشفى حكومي بإشارة
تبن ما إذا ك ّن يحملن فروس نقص امناعة البرية ،وي هذه الحالة
من طبيب السجن والطبيب
ّ
امختص .كا تخضع السجينات لفحوصات ّ
ت ُعزل السجينة ي غرفة منفردة طيلة فرة تلقيها العاج.

ثانيً:
ي التشريعات والسياسات
 .245عى الصعيد التريعي والتنظيمي:
 24611ما زالت السجون ي لبنان تخضع للمرسوم رقم /14310/الصادر بتاريخ  11شباط ( 1949تنظيم السجون) ،وما تزال إدارة السجون
تخضع لسلطة وزارة الداخلية والبلديات بالرغم من صدور امرسوم رقم /17315/تاريخ  1964/8/28الذي قى بإنشاء هيئة إدارة
متخصصة ي وزارة العدل  ،كا أن مجلس
السجون مرتبطة بوزارة العدل .لكن العمل جار حالياً انتقال مسؤولية السجون إى إدارة
ّ
الوزراء وافق ،بقراره رقم  34تاريخ  2012/3/7عى اآلية الازمة للمبارة بنقل صاحية اإراف عى السجون إى وزارة العدل
والرخيص لوزير العدل بااستعانة ٍ
بقاض بصورة موقّتة لتنظيم مديرية السجون ووضع النصوص الازمة لتنظيمها ي امرحلة اانتقالية.
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 24612ي سياق متّصلُ ،س ّجل ي السنوات اأخرة صدور النصوص اآتية:
> ي العام  :2008امرسوم رقم  755تاريخ  2008/1/3الذي قى بإنشاء قسم حقوق اإنسان ي امفتشية العامة لقوى اأمن
الداخي وتنظيمه وتحديد مهامه.
> ي العام  :2012القانون رقم  216تاريخ  2012/3/30الذي ح ّدد السنة السجنيّة بـ  9أشهر ،وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم
 2012/42تاريخ  2012/3/19بتشكيل اللجنة الطبية ي السجون ،وقرار وزير الربية والتعليم العاي رقم /1050م2012/
بتشكيل لجنة لتحديد معاير انتداب أفراد الهيئة التعليمية لتدريس السجناء ي السجون.
 .246عى صعيد السياسات ،يُذكر أن البيان الوزاري للحكومة امشكّلة ي العام  2011ش ّدد عى «متابعة تنفيذ الخطة الخمسية اموضوعة لنقل
مسؤولية السجون إى وزارة العدل» ،ويندرج ي هذا اإطار صدور القرار رقم  34تاريخ  2012/3/7عن مجلس الوزراء والقاي باموافقة عى
اآلية الازمة للمبارة بنقل صاحية اإراف عى السجون إى وزارة العدل والتي وضعتها لجنة من كافة الوزارات امعنيّة .كا صدر قرار عن
مجلس الوزراء بتاريخ  2013/3/27قى بإنشاء  4سجون ي لبنان ويجري العمل عى إعداد الدراسات الفنية الازمة لذلك.
بالرغم ما سبق ،تبقى السياسات امتّبعة متخلّفة عن ااتفاقيات الدولية امتعلّقة بحقوق السجناء ،اسيّا لجهة التعاطي مع السجون عى
أنها مراكز عقاب أكر منها مراكز لإصاح .كذلك ليس هناك سياسات تتعلّق بامرأة السجينة ،ا بل أن هناك أوضاعاً خاصة بالنساء ا يلحظها
أو يراعيها قانون تنظيم السجون منها ،عى سبيل امثال ا الحر ،وضع امرأة الحامل ،واأ ّمهات امرضعات.

ثالثً:
امقدمة
الرامج واخدمات
َ
 .247تتضافر جهود الجهات الدولية والرسمية واأهلية بهدف تحسن وتحصن وضع امرأة ي السجون وذلك من خال توفر مجموعة من الرامج
والخدمات امبارة وغر امبارة لها ،ومنها ما يي:
 24811عى صعيد الرامج وامشاريع :
>

>

>
>

برنامج «سينا آرينا نظرة من الداخل – أصوات من وراء القضبان» ،الذي حقّق اانجازات التالية :إعادة تأهيل البنى التحتية
ررة ،تعزيز آليات التنسيق بن امعنيّن بقضية السجون وتحسيس وزيادة وعي امجتمع اللبناي حول
لبعض السجون امت ّ
أهمية توحيد الجهود وتنسيق العمل من أجل تحسن ظروف السجون وأوضاع النزاء والنزيات فيها وإعداد دليل حول
وامؤسسات العاملة داخل السجون.
الجمعيات
ّ
«الرنامج الوطني للتنمية ااجتاعية وااقتصادية امحلية من خال تعزيز مراكز الخدمات اإمائية ودعم آلية التنمية
ااجتاعية ي لبنان» ،والذي يعمل عى تأسيس وحدة متابعة اأم الحامل ي جميع سجون النساء وتأسيس مجموعة من
امشاغل داخل هذه السجون ،إضافة إى تقديم خدمات اجتاعية (تدخّل فردي واجتاعي) وخدمات صحية للسجينات
وأطفاله ّن حديثي الوادة.
مروع «بناء القدرات لدى العاملن عى إنفاذ القانون ي لبنان ي مجال حقوق اإنسان» ،والقاي بتنفيذ ورشات عمل
تدريبية للمعنيّن بإنفاذ القانون ،وإعداد دليل للعمل داخل سجون النساء ي لبنان.
برنامج «امهارات الحياتية اأساسية للسجينات» الذي يهدف إى توعية امرأة أو الفتاة اأمية أو شبه اأمية ومساعدتها عى
تحسن حياتها وحياة أرتها وبيئتها ،من خال مكينها وإراكها ي مجتمعها.

 24812عى صعيد الخدمات:
تتوى الوزارات امعنيّة وامنظّات اأهلية تقديم العديد من الخدمات للسجينات اسيّا :رعاية اجتاعية وصحية ونفسية ،تأمن
ّ
الغرامة امالية امتو ّجب دفعها ،تقديم استشارات قانونية ،التواصل مع أر النزيات وأطفالهن ،تأمن ااحتياجات اأساسية لأطفال
الرضّ ع ي سجون النساء ،تنفيذ أنشطة اجتاعية وترفيهية وتثقيفية وصحية ،تأسيس العديد من امكتبات داخل سجون النساء،
تنفيذ أعال مرحية ،تأهيل نفي ومهني للسجينات لاندماج ي امجتمع بعد خروجهن من السجن ،ودورات محو أمية.
116

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

رابعً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .248أبرزها:
>
>
>
>
>

عدم تحديث امرسوم رقم /14310/الصادر بتاريخ  11شباط 1949حول تنظيم السجون ،وغياب خطة وطنية إصاحية لسجون النساء
تشمل النواحي الصحية وااجتاعية والنفسية والربوية كافة .يضاف إى ذلك عدم وجود نظام إحالة مأسس قائم عى التنسيق
والتشبيك بن الوزارات والجمعيات اأهلية امعنيّة بقضايا النزيات.
احتجاز النزيات أوقات طويلة بسبب عدم التمكّن من توكيل محام للدفاع عنه ّن ومتابعة قضيته ّن ،بحيث تتخطّى مدة الحجز
ااحتياطي ومدة امحاكمة حدود العقوبة القصوى للجرم ي أحيان كثرة؛ يضاف إى ذلك عدم فصل النزيات حسب نوع الجرمة.
سوء أوضاع مباي السجون ،ونقص ي تأمن امتطلبات اأساسية للنزيات بشكل منتظم ،اسيّا منها ااحتياجات اليومية الرورية ،الرعاية
الصحية والنفسية وااجتاعية ،وامتابعة القضائية .كا تجدر اإشارة إى التهميش امضاعف الذي تعاي منه بعض الفئات من النزيات،
اسيّا امعوقات واأجنبيات والحوامل وأطفالهن الرضّ ع.
غياب سياسات إعادة ااندماج ااجتاعي ،والنقص ي امشاغل وصعوبة تأمن التسويق ،أي عدم القدرة عى مكن النزيات من عمل
إنتاجي مستمر له ّن.
النقص ي الكوادر الفنية العاملة ي السجون.
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نساء ذوات أوضاع خاصة
 .Vالعاملة امهاجرة ي اخدمة امنزلية

أواً:
حة عامة
 .249تشكّل العالة اأجنبية ي لبنان جزءا ً هاماً من القوى العاملة ،وتندرج ي هذا اإطار فئة العامات امهاجرات ي الخدمة امنزلية ،إذ وصل
عددهن ي العام  2012إى 141.738عاملة منزلية بحسب إفادة صادرة عن امديرية العامة لأمن العام بتاريخ .2012/12/4
 .250ا تخضع العامات ي الخدمة امنزلية ،اللبنانيات وغر اللبنانيات ،لقانون العمل ،وا يستفدن من قانون الضان ااجتاعي ،لكنهن يستفدن،
ي حال تع ّرضهن لحادث عمل ،من اأحكام القانونية نفسها التي يستفيد منها اأُ َجراء ي لبنان ،لبنانيون وغر لبنانيّن .وتنظياً لعاقة العمل
بن أصحاب العمل والعال/العامات ي الخدمة امنزلية ،ألزم قرار وزير العمل رقم  1/38تاريخ  2009/3/16كاً من أصحاب العمل والعال/
العامات ي الخدمة امنزلية باعتاد عقد عمل خاص عى أن يُعمل به اعتبارا ً من.2009/3/23
 .251يتع ّهد صاحب العمل وفقاً لعقد العمل الخاص ،ما يي:
>
>
>
>
>
>

محل إقامته (أي صاحب العمل).
أي عمل أو مكان آخر يختلف عن ّ
عدم استخدام العامل/العاملة ي ّ
يُدفع للعامل/العاملة بنهاية كل شهر عمل كامل أجره/ها الشهري وبدون أي تأخر م ّرر؛
تأمن روط وظروف العمل الائق وتوفر حاجات العامل/العاملة من مأكل وملبس وإقامة تُحرم فيها كرامته/ها وحقه/ها ي الخصوصية؛
ضان استشفاء العامل/العاملة موجب بوليصة تأمن لدى ركة ضان معرف بها ي لبنان وفق الروط والحاات امح ّددة من ِقبل
وزارة العمل؛
تقل عن ماي ساعات متواصلة لياً ،باإضافة إى
تحديد ساعات العمل معدل عر ساعات متهاودة ي اليوم ،وتأمن فرة راحة يومية ا ّ
تقل عن  24ساعة متواصلة وإجازة سنوية مدة ستة أيام يُح ّدد توقيتها وروط ااستفادة منها باتفاق الفريقن؛
راحة أسبوعية ا ّ
يحق له/لها إجازة مرضية بناء لتقرير طبي
وي حال أُصيب العامل/العاملة مرض غر اأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العملّ ،
مح ّددة بنصف شهر بأجر ونصف شهر بنصف أجر.

 .252تخضع العامات امنزليات امهاجرات ي لبنان لنظام كفالة يربطهن مستخدمهن بشكل مبار ،بحيث ا مكنهن تغيره إاّ بتناز ٍل من ِقبله
موث ّق لدى كاتب عدل وبعد موافقة امديرية العامة لأمن العام.

ثانيً:
تقدم حرز على صعيد التشريعات والسياسات والتدابر
 .253يُس ّجل منذ انعقاد ورشة العمل الوطنية التي نُظّمت ي العام  2005بهدف تعزيز أوضاع العامات امنزليات امهاجرات ،إنجاز ما يي:
 25411إصدار نصوص قانونية وتنظيمية ،هي وفقاً لرتيبها الزمني كا يي:
> إقرار عقد عمل مو ّحد للعامات اأجنبيات ي الخدمة امنزلية ،وذلك موجب قرار وزير العمل رقم  1/38تاريخ 2009 /3/23
عى أن يُعمل به اعتبارا ً من .2009/3/23
> صدور قرار رقم  1/52تاريخ  2009/4/14عن وزير العمل بتعديل القرار رقم  1/117تاريخ  2004/7/6امتعلّق ببوليصة التأمن
عى اأُ َجراء اأجانب والعال ي الخدمة امنزلية.
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> صدور قرار رقم  1/1تاريخ  2011/1/3عن وزير العمل يتعلّق بتنظيم عمل مكاتب استقدام اليد العاملة اأجنبية.
> إقرار القانون رقم  164تاريخ  2011/8/14امتعلّق معاقبة جرمة ااتّجار باأشخاص ي لبنان.
 25412ي السياسات والتدابر :يُذكر ما يي:
>

>
>

>
>
>
>
>
>

تشكيل لجنة تسير وطنية بشأن وضع عامات امنازل امهاجرات ي لبنان بالقرار الصادرعن رئيس مجلس الوزراء رقم 2007/40
تاريخ  ،2007/4/10مهمتها إعداد وتنفيذ امشاريع الهادفة إى تعزيز وحاية العامات ي الخدمة امنزلية امهاجرات بالتنسيق
امختصة والهيئات واللجان اأهلية
مع اإدارات الرسمية امعنيّة ومنظمة العمل الدوليّة وسائر امنظّات الدوليّة والعربية
ّ
الوطنية والسفارات امعنيّة.
تشديد اميثاق ااجتاعي الذي أع ّدته وزارة الشؤون ااجتاعية ي العام  2010عى معالجة التمييز ضد العال اأجانب
وبخاصة منهم خادمات امنازل ،وعى رورة تنظيم العالة اأجنبية ي لبنان.
تضمن اإسراتيجية الوطنية للتنمية ااجتاعية التي أع ّدتها وزارة الشؤون ااجتاعية ي العام  2011فقرة خاصة بالعامات
امنزليات سواء امحلية أم اأجنبية وما يعشن فيه من ظروف ا تزال تنتهك الحقوق اأساسية التي يكفلها اإعان العامي
لحقوق اإنسان ،ومنها :حرية التنقل ،حق الحاية من روب امعاملة القاسية أو الاإنسانية أو امهينة ،والحق ي الراحة
وأوقات الفراغ والحق ي تحديد ساعات العمل والعطل امدفوعة اأجر.
وضع نقابة أصحاب وكاات ااستخدام مد ّونة لقواعد السلوك ما يتّفق مع قواعد العمل الدولية ذات الصلة معاير حقوق اإنسان.
إنشاء مكتب شكاوى ي وزارة العمل وخط ساخن يهت ّم بقضايا العمل من ضمنها قضايا العامات امنزليات وشكاوى السفارات
بشأنها ،وقد ورد خال العام  /110/ 2012شكاوى ،منها اثنان من قبل عامات منزليات عى أصحاب عمل وأخرى من سفارات
دول عى أصحاب عمل.
تشكيل خلية وطنية تض ّم مندوبن عن الوزارات امعنيّة موضوع العالة اأجنبية ي لبنان ،مه ّمتها دراسة ميزات هذه العالة
ووضعها الحاي.
موسعة ي حرم مطار رفيق الحريري الدوي ،بالتعاون بن امديرية العامة لأمن العام ومركز اأجانب ي كاريتاس
افتتاح قاعة ّ
العال الوافدين إى لبنان بانتظار اصطحابهم من قبل الكفيل.
لبنان ،استقبال ّ
عقد وزارة الشؤون ااجتاعية اتفاقات مع ماجئ استقبال النساء ذوات الحاات ااجتاعية الصعبة وضحايا العنف وااستغال،
ومن بينهن العامات امهاجرات ي الخدمة امنزلية ،وتقديم مراكز الخدمات اإمائية له ّن استشارات طبية وأدوية بصورة شبه مجانية.
توقيع مذكرة تفاهم بن وزارة العمل وكاريتاس لبنان -مركز اأجانب بتاريخ  2013/1/25تقوم عى التعاون ي مجاات
عديدة أبرزها :تبادل الخرات وتنفيذ تدريب خاص لكوادر وزارة العمل ي مجال العالة اأجنبية ي الخدمة امنزلية ،قيام
العال اأجانب والعامات ي الخدمة امنزلية عى وزارة العمل
مركز اأجانب ي كاريتاس بعرض الحاات التي تنتهك حقوق ّ
لحلّها ،والتعاون عى وضع ائحة تض ّم أصحاب العمل الذين يرتكبون مخالفات أو انتهاكات بحق العال اأجانب والعامات
ي الخدمة امنزلية ليصار إى اتّخاذ تدابر بشأنهم ،أبرزها منعهم من استخدام عال أجانب أو عامات ي الخدمة امنزلية.

ثالثً:
تقدم حرز ي احماية عن طريق احاكم
ّ
 .254ا ميّز امحاكم اللبنانية ي تطبيق النصوص القانونية ،سواء الجزائية منها أو امدنية ،بن أن تكون صاحبة الحق ،أو الضحية ،من الجنسية
اللبنانية أو من جنسية أجنبية ،بحيث أن الجنسية اأجنبية للضحية ا تشكّل إطاقاً سبباً لتخفيف العقوبة عن الجاي (جنايات جبل لبنان
تاريخ .)2000/6/23
 .255ي الحقوق امالية الناجمة عن العمل ي الخدمة امنزلية ،ونظرا ً أن هذه الفئة من العامات ،اللبنانيات منه ّن وغر اللبنانيّات ،ا يخضعن
أحكام قانون العمل ،فإن اأحكام السارية امفعول عليه ّن هي أحكام القانون العادي ،أي قانون اموجبات والعقود ،عى أ ّن الجهة القضائية
وبغض النظر عن القانون
للبت ي النزاعات هي مجالس العمل التحكيمية التي تنظر ي جميع نزاعات العمل الفردية بدون استثناءّ ،
الصالحة ّ
الواجب التطبيق .بناء عليه ،وي دعوى أقامتها عاملة بالخدمة امنزلية من الجنسية الهندية عى مخدومها اللبناي ،الذي كان قد رفها من
الخدمة بدون سابق إنذار ومن دون أن يدفع لها أجورها ،قى مجلس العمل التحكيمي امختص ،وقد أُبرم قراره مييزا ً (محكمة التمييز
اللبنانية ،الغرفة الثامنة ،قرار رقم  ،2010/50تاريخ  ،)2010/6/1بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعاملة كامل اأجور امستحقّة لها ،مضافاً
التعسف
إليها بدل اإنذار وتعويض الرف من العمل سندا ً للادتن  654و 656من قانون اموجبات والعقود ،وكذلك بدل عطل ورر عن ّ
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حق فسخ عقد العمل؛ فبلغ ،عى هذا اأساس ،مجموع امبالغ التي ُحكم بها للعاملة ما يزيد بقليل عن أربعن ألف دوار أمري
باستعال ّ
(مجلس عمل تحكيمي بروت ،الغرفة اأوى ،قرار رقم  ،2009/258تاريخ .)2009/4/22
 .256وي تو ّج ٍه قضاي رادع للعنف الذي مارسه بعض أصحاب العمل عى العامات امنزليات امهاجرات ،صدر بتاريخ  2013/10/31حكم عن
القاضية امنفردة الجزائية ي كروان ،بإدانة صاحبة عمل لبنانية بجرم امادة  555من قانون العقوبات عى خلفية الرب امرح للمساعدة
امنزلية لديها ،وبحبسها ثاثة أشهر وتغرمها مئة ألف لرة لبنانية وإلزامها بدفع تعويض إى ام ّدعية الشخصية قدره عرة ماين لرة لبنانية.

رابعً:
وامنظمات الدولية
احكومية
امنظمات غر
جهود
ّ
ّ
ّ
 .257تبذل امنظّات غر الحكومية جهودا ً حثيثة لحاية العامات امهاجرات ي الخدمة امنزلية ولتعزيز أوضاعهن النفسية والصحية والقانونية ،وذلك
من خال تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة منها :إطاق حمات توعية حول معاير العقد الخاص ،استحداث مرصد لقضايا عامات امنازل أمام
القضاء ،بناء قدرات الجهات امعنيّة بقضية العامات امهاجرات ،وتقديم خدمات ...إضافة إى إعداد الدراسات والبحوث والحمات اإعامية.
 .258عى صعيد امنظّات الدولية ،تجدر اإشارة إى برنامج العمل من أجل حاية حقوق العامات امنزليات امهاجرات ( )PROWDي لبنان
 2014–2011الذي تنفّذه منظمة العمل الدولية ،ويهدف إى تحسن وضع العامات امنزليات امهاجرات ( )WMDWsي لبنان وضان
ظروف عمل مواتية وبيئة منظمة تحمي حقوقهن .ويستهدف الرنامج :الوزارات امعنيّة ،العامات ،نقابة مكاتب ااستقدام ،نقابات العال،
منظات امجتمع امدي ،وكاات اأمم امتحدة ،وسفارات وقنصليات بلدان امصدر.
يتض ّمن الرنامج تنفيذ ما يي( :أ) مراجعة القوانن التي تنطبق عى العال امنزليّن من أجل جعلها أكر ماشياً مع معاير العمل الدولية؛
(ب) بناء قدرات امعنيّن بحيث يصبحون ي وضع أفضل مراقبة روط وظروف العمل الخاصة بالعامات امنزليّات امهاجرات؛(ج) زيادة
وعي العامات امنزليّات والجمهور اللبناي حول حقوق وواجبات العال امنزليّن.
وقد ت ّم إطاق عدد من اأنشطة مع الجهات امعنيّة لتحسن روط وظروف عمل العامات امنزليّات امهاجرات ي لبنان ،منها :عقد ورش
وامتخصصن ،نر سلسلة من القصص التوعوية القصرة لأطفال حول حقوق العامات امنزليات امهاجرات ،إجراء مسح
عمل لوسائل اإعام
ّ
مع ّمق للخدمات التي تقدمها امنظّات غر الحكومية للعامات امنزليات امهاجرات ،تطوير رزمة للمعلّمن وامعلّات لنر التوعية ي
امدارس حول حقوق العامات امنزليّات ،إصدار «دليل معلومات للعامات امنزليّات امهاجرات ي لبنان» ي ثاث لغات(الفرنسية ،العربية،
واإنكليزية) وعقد ورشة عمل للملحقن العاليّن لبلدان امنشأ.

خامسا:
والتحديات
العقبات
ّ
 .259أبرزها:
>
>
>
>
>
>
>
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عدم وجود قانون خاص بالعالة امنزلية امهاجرة وعدم إخضاعها لقانون العمل وقانون الضان ااجتاعي.
عدم وجود تطابق ،ي حاات عديدة ،بن عقد العمل اموقّع ي دول امنشأ والعقد اموقّع ي لبنان ،إضافة إى أن العقد الذي يوقّع ي
لبنان يكون باللغة العربية حرا ً.
عدم وجود آلية لتطبيق ومراقبة تنفيذ العقد بن صاحب العمل والعاملة امنزلية امهاجرة.
وجود نظام كفالة يك ّرس التمييز ضد العامات امنزليّات امهاجرات ،اسيّا ي ظل غياب الرؤيا امو ّحدة حول إلغاء هذا النظام أو اإبقاء
عليه وتعديله ليصبح أكر عدالة.
ضعف التنسيق بن وزارة العمل وسفارات الدول امص ّدرة للعالة امهاجرة.
ضعف قدرة العديد من العامات عى التريح عن ااستغال أو التح ّرش الذي تتع ّرض له نظرا ً لعدم مكّنهن من ذلك.
صعوبة رصد مشاكل العاملة امنزلية داخل امنازل ،إاّ ي حال ورود شكوى ،نظرا ً لغياب آليات للتفتيش داخل امنازل.
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نساء ذوات أوضاع خاصة
 .VIامرأة الاجئة

أواً:
معطيات عامة
 .260تفيد التقارير والدراسات امتوافرة ما يي:
 36111تشكّل النساء والفتيات حواي  %53من مجموع الاجئن/ات الفلسطنيّن/ات ي لبنان بحيث تراوح هذه النسبة ي امخيّات
والتج ّمعات بن  46و.%58
 36112يراوح معدل أفراد اأرة الواحدة بن  4و 5أفراد ،وتشهد معدات الخصوبة ،بحسب اأونروا ،انخفاضاً ملحوظاً بن الاجئن
الفلسطينيّن خال السنوات العر اأخرة إذ انخفضت من  4.7إى .3.2
 36113يرأس الرجل أكر اأُ َر الفلسطينية ،أما اأُ َر التي ترأسها نساء فهي اأكر فقرا ً ،وتعيش من تحويات مالية من قبل أحد أفرادها
العاملن ي الخارج.
 36114يشر تقرير صادر عن مكتب اإحصاء امركزي ي ااتحاد العام للمرأة الفلسطينيّة إى أن  %36من النساء الفلسطينيات ه ّن أميات،
وترتفع نسبة اأمية بخاصة لدى كبرات الس ّن .ويشر التقرير أيضاً إى أن الحرمان من حق العمل وضعف امؤ ّهات امهنية وقلّة
فرص العمل جعلت امشاركة النسائية ي النشاط ااقتصادي للمرأة الفلسطينيّة ضعيفة للغاية ،بحيث يبلغ معدلها  .%9.4هذا مع
اإشارة إى أن نسبة النساء تزيد عن النصف ي مهن السكريتاريا ،التعليم ،الخدمات الصحية ،وا تتجاوز الـ  %15ي امهن اأخرى.
أما ي امهن الزراعية ،فتتساوى نسبة النساء والرجال (حواي .)%8
 36115ي مجال الصحة ،تشر اإحصاءات الصادرة عن مكتب امساعدات الشعبية الروجية ي لبنان ي كانون الثاي  ،2013إى انتشار
أمراض مزمنة بن الرجال والنساء الفلسطينيّن لتصل نسبتها إى  ،%31وترتفع هذه النسبة إى  %83لدى النساء اللواي تتجاوز
أعارهن الـ  55سنة .من جهتها ،تشر منظمة اأونروا إى أن  %95من الاجئن/ات الفلسطنيّن/ات ي لبنان يفتقرون إى التـأمن
الصحي.

ثانيً:
والتقدم احرز منذ عام 2006
الوضع التشريعي
ّ
 .261ا توجد تريعات خاصة بامرأة الفلسطينيّة الاجئة ي لبنان بل أن هناك تريعات عامة تشمل عى السواء الاجئات والاجئن الفلسطينيّن
وتتوى منظمة اأنروا تقديم الخدمات ااجتاعية والربوية والصحية وااغاثية والتشغيل لهم.
الذين يخضعون للقانون اللبنايّ ،
 .262أما أهم ما ميّزت به السنوات اأخرة عى صعيد التريع ،فهو اآي:
 26311تعديل الفقرة ( )3من امادة  59من قانون العمل ،بحيث أصبح اأجراء الفلسطينيّون الاجئون امس ّجلون وفقاً لأصول ي سجات
وزارة الداخلية والبلديات ،يستفيدون من تعويض الرف من الخدمة دون اشراط امعاملة بامثل .كا أعفى القانون رقم 129
تاريخ  2010/8/24اأجر الفلسطيني الاجئ من رسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل.
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 26312تعديل الفقرة الثالثة من امادة  9من قانون الضان ااجتاعي موجب القانون رقم  128تاريخ  ،2010/8/24بحيث ت ّم إعفاء
اأجراء الاجئن الفلسطينيّن من رط امعاملة بامثل امنصوص عليه ي قانون الضان ااجتاعي ،فباتوا يستفيدون من تعويض
نهاية الخدمة بالروط التي يستفيد منها اأجر اللبناي.
 26313صدر عن وزير العمل ،بتاريخ  ،2008/5/24القرار رقم  1/94امتعلّق بتحديد امهن الواجب حرها باللبنانيّن ،وقد استثنى من
الحر ،إما مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناي« ،الفلسطيني امولود عى اأراي اللبنانية وامس ّجل بشكل رسمي ي سجات وزارة
الداخلية والبلديات».

ثالثً:
التقدم احرز على صعيد السياسات والتدابر امعتمدة
ّ
 .263يُذكر ي هذا اإطار ما يي:
>
>
>
>
>
>

تضمن البيان الوزاري للحكومة (الثانية والسبعن) التي تشكّلت بتاريخ  2011/6/13فقرة تتعلّق بالاجئن الفلسطينيّن ،جاء فيها أنه
«...وإى أن تتحقق العودة الكاملة ،فإن الحكومة ستعمل عى توفر الحقوق اإنسانية وااجتاعية للفلسطينيّن امقيمن عى اأراي
اللبنانية.»...
 2.264إصدار وزارة الداخلية والبلديات عام  2008أوراقاً خاصة لإقامة اموقّتة ،تُعتر أداة للتعريف عن حاملها وتتيح له ،سواء كان رجاً
أو امرأة ،بالتحرك دون خوف من ااعتقال والسجن ،إاّ أنها ا تسمح له بالعمل أو التسجيل ي امدارس والجامعات أو ااستفادة من
الرعاية الصحية أو تسجيل عقود الزواج ي الدوائر الرسمية.
 3.264الساح للنساء الاجئات اللواي لديهن أطفال ي امدارس بأن يحصلن عى تصاريح اإقامة ،إما دون أن يستتبع ذلك الحق ي
العمل.
تعزيز حاية اأطفال الاجئن وإدراجهم ي سياسات وزارة الشؤون ااجتاعية وامجلس اأعى للطفولة بدعم من مفوضية اأمم امتحدة
لشؤون الاجئن.
قبول وزارة الربية والتعليم العاي ،منذ العام  ،1999الاجئن ي امدارس الرسمية من دون إلزامهم بتقديم الوثائق امطلوبة (بطاقات
وبغض النظر عن وضعهم ي لبنان.
الهوية وجوازات السفر والشهادات امدرسية والعامات ،الخ) ّ
إراك امنظّات الفلسطينية ي عضوية مجموعة العمل التقنية الوطنية للح ّد من العنف ضد امرأة التي يرأسها وزير الشؤون ااجتاعية.

رابعً:
امقدمة
اخدمات
ّ
 .264تتضافر جهود الجهات الدولية والرسمية والجمعيات اأهلية الفلسطينية بهدف تعزيز أوضاع الاجئات وحايته ّن وذلك من خال توفر
مجموعة من الخدمات ،منها ما يي:
>
>
>
>
>
>
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متابعة حاات السجينات الفلسطينيّات الحوامل أو اأمهات أطفال حديثي الوادة.
استقبال النساء الفلسطينيّات ي مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة ومراكز الخدمات اإمائية التابعة لوزارة الشؤون
ااجتاعية.
ُ
تقديم امساعدة امالية واماديّة امنتظمة ،فضاً عن الدعم ااجتاعي ،إى النساء الاجئات امع ّرضات للخطر (النساء الوحيدات ،اأ َر
التي ترأسها نساء ،الخ).
امتخصصة
تغطية تكاليف الرعاية اإنجابية/اأمومة وصحة الطفل ،باإضافة إى دعم الصحة العقلية لاجئن/ات ،ما ي ذلك الرعاية
ّ
لضحايا التعذيب وغرهم.
إعادة التوطن (امسار الريع) للنساء الاجئات امع ّرضات للخطر كضحايا التعذيب والعنف الجني والعنف القائم عى أساس النوع
ااجتاعي ،نظرا ً للصعوبات التي يواجهنها ي التمتّع بحياة قابلة لاستدامة ي لبنان.
تقديم ااستشارة وتوزيع منشورات بشأن تسجيل امواليد وحاات ااختبار لتسجيل امواليد لدى إدارات اأحوال الشخصية ،والتنسيق مع
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الحكومة اللبنانية للح ّد من الحواجز التي تعرض أو تحول دون تسجيل امواليد.
> تقديم اأونروا ،عر ركاء محليّن ،خدمات رعاية صحية لاّجئن ،وقد ت ّم التشبيك لهذه الغاية مع  11مستشفى حكومي ،بحيث استفاد
من هذه الخدمات ،بحسب إحصاءات عام  %50.5 ،2011من النساء الاجئات.
> زيادة تغطية اأونروا لخدمات صحة اأمومة والطفولة بشكل كبر منذ تسعينات القرن اماي ،بحيث تحصل كل امرأة حامل عى ما
معدله  7.4زيارات خال فرة حملها ،وتشمل تلك الزيارات الحصول عى لقاحات ضد التيتانوس والكشف عن السكّري وارتفاع ضغط
الحمل .كا تقوم اأونروا بتوفر حصص غذائية جافة للنساء الحوامل وامرضعات اعتبارا ً من الشهر الثالث من الحمل ولغاية ستة أشهر
بعد الوادة .هذا باإضافة إى تقديم إعانات نقدية من أجل الوادة ي امستشفيات للنساء الحوامل اللواي ه ّن ي حالة الخطر ،وتت ّم
متابعة اأم والطفل بعد الوادة ،سواء ي امنشآت الصحية التابعة لأونروا أو من خال الزيارات امنزلية .كا تؤ ّمن خدمات اأونروا لرعاية
ما قبل الوادة متابعة ما يزيد عن  %80من النساء الحوامل ي مجتمع الاجئن ،فتبدأ معظم النساء فحوصاتهن خال الثلث اأول من
فرة الحمل ،اأمر الذي مكّن اأطباء من التع ّرف عى امضاعفات وعوامل الخطر ي مراحل مبكرة.

خامسً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .265تواجه الاجئات الفلسطينيّات ،تح ّديات كثرة ،منها:
>

>
>
>

بحق امتاك مسكن
بحق العمل ي العديد من اأعال وامهن ،كا ا تتمتّع ّ
ا تتمتّع الاجئات الفلسطينيّات ،كا الاجئن الفلسطينيّنّ ،
الظل(بدون إجازات عمل) امع ّرضات
بحق تأسيس الجمعيات ،وغر ذلك .وتتضاعف هذه التح ّديات بالنسبة إى العامات ي ّ
أو عقار ،أو ّ
ابتزاز أصحاب العمل ،اسيّا لجهة تع ّرضه ّن للرف الكيفي وحصولهن عى أجور منخفضة جدا ً ،اأمر الذي ينطبق أيضاً عى العامات
ي مهن موسمية وهامشية.
عدم استفادة الفلسطينيّن/ات غر امص ّنفن/ات اجئن/ات من رعاية اأنروا والدولة اللبنانية.
عدم توقيع لبنان عى ااتفاقية الدولية لاّجئن الصادرة عام  ،1951بحيث ما زال لبنان يُعتر بلدا ً ممرا ً وليس مق ّرا ً .وحرمان الاجئن
الفلسطينيّن بشكل عام ،والاجئات الفلسطينيات بشكل خاص ،من تطبيقات بروتوكول الدار البيضاء الصادر عن جامعة الدول العربية
وامتعلّق بتنظيم أوضاع الاجئن الفلسطينيّن ي الدول امضيفة.
اأعراف والعادات والتقاليد السائدة ي امجتمع الذكوري الذي تعيش فيه امرأة الفلسطينية الاجئة ،وانتشار ظاهرة العنف امبني عى
النوع ااجتاعي (الجندر) وظاهرة التح ّرش الجني.
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نساء ذوات أوضاع خاصة
 .VIIامرأة النازحة

أواً:
معطيات عامة
 .266تشر اإحصاءات لدى مفوضية اأمم امتحدة لشؤون الاجئن ي لبنان ( )UNHCRالتي ت ّم رصدها ي  14كانون الثاي  2014إى أن حواي
 868.224نازحا/ة سوريا/ة ُس ّجلوا لديها وهم يتوزّعون عى امحافظات وفقاً للتاي 251.393 :ي محافظة الشال 225.238 ،ي محافظة
بروت 285.233 ،ي محافظة البقاع و  106.360ي محافظة الجنوب.
أما توزّع النازحن بحسب الجنس فكان عى الشكل التاي:

أي أ ّن النسبة اأعى من النازحات السوريات تقع ضمن الفئة العمرية  59 -18سنة حيث تبلغ  ،%24ي حن أ ّن النسبة اأدن تقع ضمن الفئة
العمرية  60سنة وما فوق حيث تبلغ .% 1.5
أما عن واقع النازحات السوريّات ي لبنان ،فتشر دراسة أع ّدتها لجنة اإنقاذ الدولية بالتعاون مع جمعية محلية بعنوان «هربنا من اموت
لنعيش بالذل» ،وتناولت عيّنة من  100امرأة ( %20منهن ما دون 18سنة) و 20رجاً بن  19و 35سنة ،إى أهم ما يي:
> يشكّل ااغتصاب والتع ّدي الجني امشكلة الرئيسية التي تعاي منها النازحات السو ّريات.
> تعاي النازحات من الزواج القري وامبكر وااتّجار به ّن وإرغامهن عى الدعارة.

ثانيً:
السياسات امعتمدة
 .267يستم ّر لبنان ي استقبال أعداد هائلة من النازحات من سورية ،لذا عمدت الدولة اللبنانية إى اعتاد بعض السياسات التي من شأنها التخفيف
من وطأة النزوح وآثاره السلبية ،يُذكر منها:
> تكليف مجلس الوزراء بتاريخ 2013/1/3وزير الداخلية إنشاء خلّية أزمة تض ّم الجيش وقوى اأمن الداخي واأمن العام وأمن الدولة
لتنفيذ خطة ومتابعة أوضاع النازحن.
> إعداد خطة عمل تناولت خمسة قطاعات أساسية هي :الصحة ،الربية ،اإيواء ،الشؤون ااجتاعية والغذاء.
> تضمن اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان لأعوام  2021-2012هدفاً اسراتيجياً خاصاً بـ «حاية الفتاة وامرأة ي حاات الطوارئ
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والنزاعات امسلّحة والحروب وي حاات الكوارث الطبيعية» ،وذلك استنادا ً إى امواثيق وااتفاقيات الدولية ،اسيّا اإعان العامي لحقوق
اإنسان ،واأهداف اإمائية لألفية ،وقراري مجلس اأمن رقم  2000/1325و  ،2008/1820وغرها.
عام واحد ،إاّ أنه م يت ّم التصديق عليها لغاية تاريخه.
> إعداد إسراتيجية وطنية لاستجابة لحاجات النازحن والنازحات مدة ٍ

ثالثً:
امقدمة
الرامج واخدمات
ّ
 .268تتح ّمل النساء والفتيات غالباً عبء رعاية اآخرين عند وقوع حاات الطوارئ حيث يت ّم التغاي عن احتياجاته ّن الصحية الخاصة التي تبدأ
من النظافة الصحية ومت ّد إى مضاعفات الحمل والوادة التي قد ته ّدد حياته ّن .كا تتع ّرض النساء بوجه خاص لسوء التغذية الذي مكن
أن يه ّدد حياة امرأة الحامل وطفلها .كا يؤدي اإجهاد وااضطراب بسبب الراع إى ارتفاع نسبة العنف الجني والعنف العائي ،وذلك
بسبب انهيار امعاير ااجتاعية والحاية بحيث ترتفع نسبة ااستغال الجني .لذلك تضافرت ي هذا اإطار جهود الجهات الدولية والرسمية
واأهلية لتطوير وتنفيذ مجموعة من الرامج والخدمات امق ّدمة للنازحات السوريّات والتي مكن إيجازها عى الشكل التاي:
26911

برنامج مناهضة العنف القائم عى أساس النوع ااجتاعي ويتض ّمن ما يي:
>
>
>
>
>
>
>

التدريب عى برنامج إدارة نظام امعلومات ( )GBVIMSي لبنان؛
«حل النزاعات وبناء السام» ،حيث ت ّم استهداف مجتمعات مح ّددة مع الركيز عى الشباب والنساء لبناء
تنفيذ برنامج حول ّ
قاعدة وطنية من أجل السام ولتطوير القدرات امحلية عى معالجة العنف القائم عى أساس النوع ااجتاعي لضان أفضل
سبل الوقاية ونهج ااستجابة؛
تنفيذ سلسلة حلقات عمل تدريبية ي جميع امناطق للعاملن/ات امحليّن/ات لتزويدهمّ /ن معلومات حول امفاهيم ذات الصلة
بالعنف القائم عى أساس النوع ااجتاعي وباأدوات امتعلقة باإحالة والتوعية والوعي وبكيفية صياغة مقرحات ومشاريع؛
تدريب العاملن ي امجال اإنساي حول قضايا النوع ااجتاعي؛
تنفيذ أنشطة توعوية ودورات تدريب مهني وتقديم مساعدة مالية للنساء امع ّرضات للخطر؛
توعية النساء النازحات عى مخاطر العنف من خال تأمن عدة اإسعافات اأولية الخاصة بالعنف الجندري؛
إعداد هياكل لتحديد مسارات اإحالة ي جميع أنحاء لبنان للناجن/ات من العنف الجني والعنف القائم عى أساس النوع
ااجتاعي من النازحات ،وذلك وصواً إى إنشاء بيوت مأمونة.

 26912برنامج الصحة اإنجابية ويتض ّمن ما يي:
>
>
>
>

بناء القدرات ،وذلك من خال التدريب عى التدبر العاجي للناجيات من ااغتصاب ،وعى الخدمات اأولية الدنيا الخاصة
بالصحة اإنجابية ي حاات الطوارئ؛
تنفيذ حمات توعية حول اأهداف الرئيسية ذات الصلة بالصحة الجنسية واإنجابية مو ّجهة إى مق ّدمي الخدمات ،الناجيات،
الشباب...،
توزيع خدمات الصحة اإنجابية كوسائل منع الحمل ،امك ّمات الغذائية (أقراص الحديد) وحامض الفوليك...،
توزيع امواد غر الغذائية والتي تقتر عى تقديم خدمات اإغاثة (مواد التدفئة ،اأغطية )...،باإضافة إى توزيع كتيّبات
تعليمية مو ّجهة للنساء حول كيفية تج ّنب اإصابة بالتهاب امهبل ومعلومات حول وسائل تنظيم اأرة ،والتغذية أثناء حاات
الطوارئ وااكتئاب النفي بخاصة ما بعد الوادة.

 26913برامج دعم التعليم ،والتي تشمل تغطية تكاليف الرسوم الدراسية والكتب وإعداد الرامج التعليمية ااستلحاقية وامع ّجلة للطاب
رب من امدرسة أو م َن هم خارج امدرسة فضاً عن رصد الحضور والتقدم العلمي من قبل امفوضية
النازحن امع ّرضن لخطر الت ّ
العليا لشؤون الاجئن وتساهل وزارة الربية والتعليم العاي ي ما يتعلّق بامتحانات الصف التاسع لأطفال الذين ا ملكون وثائق
عن الدراسات امنجزة ي سورية.
 26914برنامج مكن النساء اقتصادياً وقانونياً الذي يسعى إى ااهتام بأوضاع النازحن ،اسيّا النازحات وذلك من خال تنفيذ سلسلة
من اللقاءات التوعوية حول حقوقهن ااقتصادية والقانونية.
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 26915برنامج تغطية تكاليف التسوية لضان مروعية إقامة عائات الاجئن امستضعفن.
 26916تأسيس مراكز للرجال النازحن امع ِنفن وامع َنفن استقبال ومساعدة هذه الفئة من أجل التخفيف من وطأة النزوح وآثاره السلبية عليهم.
 26917تقديم مساعدات نفس ّية-اجتاعية للتخفيف من آثار التهميش الذي تتع ّرض له النساء والفتيات النازحات ي حاات الطوارئ.
 26918تنفيذ برنامج امنارة وااستجابة لفرات ما بعد النزاعات امسلّحة وحشد الرأي العام ،وذلك من خال:
> التشبيك والحشد امجتمعي عى الصعيد الوطني من أجل تشكيل قاعدة رأي عام وطني داعم لقضية النازحن/ات وحقوقهم/هن؛
> بناء القدرات اسيّا عند النازحات حول القيادة وامفاوضات من أجل إسهامهن ي مرحلة احقة ي التأثر ي صناعة السياسات
وبناء سورية؛
> الوعي امجتمعي من خال قيام النازحات أنفسهن بإنتاج أفام صغرة تعكس واقعه ّن واستخدام اإعام ااجتاعي لهذا الغرض.

رابعً:
والتحديات
العقبات
ّ
 .269أبرزها:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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التزايد امستمر أعداد النازحن/ات وبشكل يومي ،ما يجعل أمر رصد الحاجات وتوفر امتطلّبات تح ّدياً بح ّد ذاته.
عدم وجود دعم أُ َري واجتاعي معظم النساء النازحات.
عدم إمكانية العمل بصورة رعية .لذا فإن النازحات غالباً ما يعملن بصورة غر رعية ،ما يع ّرضه ّن لخطر كبر نتيجة سوء امعاملة وااستغال.
ظل غياب بعض الخدمات أو امساعدة.
عدم إباغ النازحات السوريّات عن اانتهاكات التي تتع ّرض لها خصوصاً ي ّ
ضعف آليات التنسيق بن الجهات اإنسانية الفاعلة التي تتدخّل ي حاات اأزمات اإنسانية.
امتخصصة ،ومحدودية حرية تنقّل النساء والفتيات للحصول عى الخدمات امتاحة بسبب
انخفاض مستوى وصول وتغطية الخدمات
ّ
اأوضاع اأمنية والثقافية.
صعوبة تسجيل النازحات السوريّات أطفالهن امولودين عى اأراي اللبنانية ،ما يزيد من مخاطر انعدام حصول الطفل أو الطفلة
عى الجنسية.
تفاقم بؤس ومعاناة كل من العائات السورية النازحة واللبنانية امضيفة :فعملية استضافة العائات النازحة إما تت ّم من قبل امجتمعات
امحرومة والتي تعاي من الفقر امدقع.
ضعف اإمكانيات والقدرات البرية وامادية للحكومة وللجمعيات اأهلية التي تتدخّل لدعم ومساندة النازحات السوريّات.
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قائمة امراجع
مراجع /مصادر باللغة العربية
قوانن ومراسيم ،منها:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

القرار الصادر عن امفوض السامي الفرني برقم  188تاريخ  19نيسان( 1920وقاية الصحة العمومية).
القرار الصادر عن امفوض السامي الفرني برقم  2414ي  14شباط ( 1929وضع نظام يتعلّق متف ّنني اماهي -ارتيست).
قانون «حفظ الصحة العامة من البغاء» الصادر ي  6شباط .1931
قانون العقوبات الصادر بامرسوم ااشراعي رقم  340ي  1آذار  1943وتعدياته.
قانون العمل الصادر بتاريخ  23أيلول 1946وتعدياته ،وقانون الضان ااجتاعي الصادر بتاريخ  26أيلول  1963وتعدياته.
قانون قيد وثائق اأحوال الشخصية الصادر بتاريخ  7كانون اأول 1951وتعدياته.
قانون تنظيم الدخول إى لبنان واإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ  10موز .1962
القانون رقم  25تاريخ  8ترين اأول  2008وتعدياته (انتخاب اعضاء مجلس النواب والبلديات وامختارين).
القانون رقم  164تاريخ  24آب ( 2011معاقبة جرمة ااتّجار باأشخاص).
قوانن اأحوال الشخصية النافذة ي لبنان.
امرسوم رقم  10267تاريخ  6آب ( 1962روط دخول الف ّنانن والف ّنانات اأجانب إى لبنان وإقامتهم فيه).
امرسوم رقم  17561بتاريخ  18أيلول ( 1964تنظيم عمل اأجانب).
امرسوم رقم  4186تاريخ  31أيار  2010امتعلّق منح إقامة امجاملة أرة امرأة اللبنانية امتز ّوجة من غر لبناي.
امرسوم رقم  8913تاريخ  19أيلول ( 2012إحالة مروع قانون اانتخابات النيابية إى مجلس النواب).

قرارات  -تعاميم  -مذكرات  -استشارات ومراسات:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

قرار وزير العمل رقم  1/38تاريخ  26آذار( 2009عقد العمل امو ّحد لعامات امنازل امهاجرات).
قرار وزير العمل رقم  1/1تاريخ  3كانون الثاي( 2011تنظيم عمل مكاتب ااستقدام).
قرار وزير العمل رقم  2/56تاريخ  9نيسان ( 2013تخفيض قيمة شهادة اايداع استقدام عامل أو عاملة ي الخدمة امنزلية ،معاونة
امع ّوقن وذوي ااحتياجات الخاصة).
قرار وزير الشؤون ااجتاعية رقم  1/1826تاريخ  18كانون اأول ( 2010إنشاء مروع اجتاعي منبثق تحت اسم « امروع الوطني
لدعم مصاي األغام».
قرار وزير الربية والتعليم العاي رقم  / 810م 2013 /تاريخ  13موز .2013
تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم  2009/23تاريخ  2009/10/19إى جميع اإدارات وامؤسسات العامة بشأن التعاون مع الهيئة الوطنية
لشؤون امرأة اللبنانية.
تعميم وزارة الداخلية والبلديات تاريخ  ،2012/8/3وتعميم وزير الداخلية والبلديات رقم  16501تاريخ .2012/10/31
استشارة الهيئة ااستشارية العليا ي وزارة العدل رقم  1015تاريخ  ،2013/2/11ورقم  2012/ 733تاريخ .2012/9/11
مذكّرة الخدمة الصادرة عن مدير عام اأمن العام تحت الرقم /2أ ع/ص/م ذ تاريخ ( 2006/1/7تعليات استقدام وعمل الف ّنانات).
كتاب امديرية العامة لأمن العام ومرفقاته رقم /19499أع/و/م بتاريخ  ،2013/4/8بشأن امادة  6من اتفاقية .CEDAW
مذكّرات الخدمة الصادرة عن امديرية العامة لأمن الداخي :رقم  204/2192ش  2تاريخ  ،2010/8/4ورقم  204/185ش  4تاريخ
 ،2012/10/1ورقم  204/243ش  4تاريخ .2012/12/13
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البيانات الوزارية
اجريدة الرسمية
تقارير -دراسات  -أبحاث وختلف :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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ااتّجار باأشخاص ي لبنان (وقاية ومكافحة ااتّجار باأشخاص-دراسة الواقع ي لبنان) ،وزارة العدل ،مساعدة مكتب اأمم امتحدة امعني
بامخ ّدرات والجرمة وبالتعاون مع اليونيسف ،أيار .2008
اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان ،2021 – 2011 :الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،بالتعاون مع صندوق اأمم امتحدة للسكان،
بروت.
اإسراتيجية اانتقالية لوكالة غوث الاجئن لعام  24 ،2009–2008أيلول www.unrwa.org .2007
اإناث العامات ي مجال اماهي ،عروض اأزياء والتدليك غر الطبي حقوق وواجبات ،الجمهورية اللبنانية ،امديرية العامة لأمن العام.
التقرير الوطني حول الخدمات امتوافرة لكبار الس ّن ي لبنان ،وزارة الشؤون ااجتاعية ،بروت ،لبنان .2010
تقرير حول كبار الس ّن ي لبنان واقع وآفاق للعام  ،2011إعداد مركز الدراسات لكبار الس ّن وصندوق اأمم امتّحدة للسكان ،بروت،
لبنان.2011 ،
تقرير حول برامج وزارة الشؤون للح ّد من الفقر ،وزارة الشؤون ااجتاعية ،بروت.2012 ،
برنامج اأمم امتحدة اإماي  ،UNDPنحو دولة امواطن ،التقرير الوطني للتنمية البرية ،لبنان .2008
امؤرات امركّبة ي تقرير التنمية البرية لعام .2011
برنامج اأمم امتحدة اإماي  ،UNDPمذكّرة توضيحية عن ّ
برنامج اأمم امتحدة اإماي  ،UNDPتقارير لبنان حول اأهداف اإمائية لألفيّة ،2008 ،2003 ،و.2010
بحق الخادمات امنزليات الريانكيات ي السعودية والكويت ولبنان واإمارات العربية امتحدة ،تقرير
التصدير ثم اإساءة :اانتهاكات ّ
هيومن رايتس ووتش (/http://hrw.org/reports/2007/srilanka1107/ :2007 ،)HRW
تقرير حول تحليل الوضع الوطني :الحقوق اإنسانية للمرأة وامساواة عى أساس النوع ااجتاعي ،لبنان ،برنامج تعزيز امساواة بن
الرجل وامرأة ي امنطقة اأورومتوسطية .2011-2008
تقرير حول اانتخابات البلدية وااختيارية للعام  ،2010الجمعية اللبنانية من أجل دمقراطية اانتخابات ،الرابط:
.aspتقرير-مراقبة-اانتخابات-البلديةhttp://www.lade.org.lb/getattachment/c2f2447b-a847-4e21-88cd-c2faab050df2/-2010
تقرير مشرك منظات غر حكومية مق ّدم إى مكتب امفوض السامي لحقوق اإنسان مناسبة انعقاد الدورة التاسعة للمراجعة الدورية
الشاملة – لبنان ترين الثاي (نوفمر) www.palhumanrights.org .2010
تقرير وحدة اأبحاث والدراسات ي برنامج تأمن حقوق امع ّوقن للعام .2010
تقرير التنمية البرية.http://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr11.shtml ،2011
التقرير السنوي لجمعية كاريتاس ،بروت ،لبنان .2011
التقرير السنوي ،جمعية مصارف لبنان ،بروت.2012 ،
التقرير ااقتصادي ،غرفة التجارة والصناعة ،بروت.2012 ،
تقرير صادر عن مكتب امساعدات الشعبية الروجية ي لبنان ،بروت /لبنان ،كانون الثاي .2013
فاطمة فخرالدين ،تقرير عن مدى تطبيق التعليقات الختامية للجنة امعنيّة بالقضاء عى التمييز ضد امرأة/سيداو (شباط  ،)2008عى
مستوى التريع ،مجلس النواب ،لجنة امرأة والطفل النيابية ،آب .)UNDP-Lebanese Parliament Project( 2012
التقرير الوطني ي لبنان لعام  ،2011ي سياق امراجعة الثانية لخطّة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ( ،)MIPAAبروت ،لبنان .2012
حملة تريع حاية النساء من العنف اأري ،مروع قانون حاية النساء من العنف اأري.2010 ،
انيتا فرح ،حقوق السجينات ،دليل للعمل داخل سجون النساء ي لبنان ،معهد الدراسات النسائية ي العام العري الجامعة اللبنانية
اأمريكية ،بدعم من صندوق اأمم امتحدة للسكان.2011 ،
«حجج هشّ ة مقابل قضية عادلة ،»...إضافـات( ،مجلـة أكادمية محكّمة تصدر عن «الجمعية العربيـة لعلم ااجتاع») ،العدد امزدوج
 17و - 18شتاء وربيع .2012
الخطة الوطنية لحقوق اإنسان :حقوق امع ّوقن ،مجلس الن ّواب ،لجنة حقوق اإنسان النيابية 20 ،ترين الثاي .2008
الخطة الوطنية للتنمية ااجتاعية ،وزارة الشؤون ااجتاعية و ،UNDPبروت.2010 ،
الخطة الوطنية لحقوق اإنسان  ،2019 -2013مجلس النواب ،لجنة حقوق اإنسان النيابية ومروع برنامج اأمم امتحدة اإماي
(.2012 ،)UNDP
خطة العمل السنوي لعام  2012للمروع الوطني لدعم مصاي األغام والقنابل العنقودية.
خطة الحكومة اللبنانية لاستجابة لقضية النازحن السوريّن،رئاسة مجلس الوزراء ،كانون اأول .2012
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الدراسة الوطنية لأحوال امعيشية لأر ،تقرير اأوضاع امعيشية لأُ َر ،وزارة الشؤون ااجتاعية وإدارة اإحصاء امركزي بدعم من
برنامج اأمم امتحدة اإماي  UNDPومنظمة العمل الدولية  ،ILOبروت.2007 ،
دراسة حول كبار الس ّن :تجاربهم ،احتياجاتهم ،تع ّرضهم للمخاطر ،مواردهم ،حرب موز/يوليو  2006عى لبنان ،وزارة الشؤون ااجتاعية،
صندوق اأمم امتّحدة للسكان ،بالتعاون مع منظمة الصحة العامية ،بروت ،لبنان .2007
دليل التوعية حول النساء العامات امنزليات ي لبنان ،معهد الدراسات النسائية ي العام العري ،الجامعة اللبنانية اأمركية ،بروت ،لبنان،
.2010
الدليل إى معرفة أحوال امرأة ،الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،وصندوق اأمم امتحدة اإماي للمرأة ،بروت .2010
ثريا هاشم ونجاح منصور ،دليل تدريبي للمعلّات وامعلّمن حول قضايا النوع ااجتاعي ي التعليم ،امركز الربوي للبحوث واإماء
ومنظمة اليونسكو (مكتب بروت) ،بروت.2012 ،
ربّات اأُ َر ي لبنان ،وزارة الشؤون ااجتاعية وصندوق اأمم امتحدة للسكان ،بروت.2007 ،
السجون اللبنانية ،الهواجس اإنسانية والقانونية ،دراسة كاملة لظروف نزاء السجون ي لبنان ولوضعهم القانوي ،امركز اللبناي لحقوق
اإنسان ،بروت ،لبنان.2009 ،
شبكة امنظّات العربية غر الحكومية للتنمية ،راصد الحقوق ااقتصادية وااجتاعية ي البلدان العربية ،الحق ي التعليم ،الحق ي
العمل ،تقرير .2012
الضان ااجتاعي ي لبنان :واقع وآفاق ،مجلّة الجيش اللبناي ،العدد .324
مجلّة تنسيق ،للح ّد من العنف امبني عى أساس النوع ااجتاعي ي لبنان ،صندوق اأمم امتحدة للسكان بدعم من مكتب التعاون
اايطاي التابع للسفارة اايطالية ي بروت ،العدد  / 6موز-كانون اأول .2012
«امادة  562وإلغاؤها ي خطاب ن ّواب اأ ّمة» ،امفكّرة القانونية ،العدد اأول ،بروت ،2011
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=42&lang=ar
امؤشات  :2009مسح وضع اأطفال واأ ّمهات ي لبنان :التقرير النهاي ،إدارة اإحصاء امركزي ومنظمة اأمم
امسح العنقودي متع ّدد ّ
امتحدة للطفولة ،بروت.
امسح ااجتاعي وااقتصادي لاجئن الفلسطينيّن ي لبنان ،AUB, UNRWA, EU ،بروت .2010
مس ّودة وثيقة حول إجراءات التشغيل امو ّحدة لتحديد ضحايا ااتّجار ي لبنان وإحالتهم ،مروع التدريب من أجل تطوير الجهود
اللبنانية ي مجال مكافحة ااتّجار بالبر ،امركز الدوي لتنمية سياسات الهجرة ي الرق اأوسط ،آب .2011
مروع إراك النساء الريفيات ي تشجيع وحاية زراعات النباتات الطبية والعطرية ي البقاع 22 ،شباط  ،2013امستقبل ،الرابط:
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=560038
منظمة امرأة العربية ،مروع «ألف/باء حقوق امرأة ي التريعات العربية» ،2009 ،الرابط/الوصلةwww.arabwomenorg.org/ablaw :
اميثاق ااجتاعي ،وزارة الشؤون ااجتاعية ،بروت ،لبنان.2010 ،
نزاء السجون ي لبنان :من قراءة الواقع إى تطوير العدالة ،وزارة العدل ،بروت ،لبنان ،ترين اأول .2012
نساء يواجهن العنف ،منظمة «كفى عنف واستغال» ،بروت ،2010 ،عى الوصلةwww.kafa.org.lb :
النساء والفتيات السور ّيات تهربن من اموت وتواجهن امخاطر والذل  -مسح ريع حول العنف امبني عى النوع ااجتاعي ،لجنة اإنقاذ
الدولية بالتعاون مع مؤسسة أبعاد-مركز امساواة بن الجنسن ،لبنان ،آب .2012
النرة اإحصائية الصادرة عن امركز الربوي للبحوث واإماء ،مكتب البحوث الربوية ،دائرة اإحصاء ،العام الدراي 2007-2006
و.2012-2011
الوبائيات والتكاليف واأعباء امرتبطة برقّق العظم ي الرق اأوسط وإفريقيا ،تقرير امراجعة اإقليمي للرق اأوسط وإفريقيا ،لعام
.2011
وجه الفقر اإنساي ي لبنان ،دراسة صادرة عن الجامعة اأمركية ،بروت.2009 ،
ورشة عمل للتعاونيات والجمعيات النسائية اللبنانية ،مكن امرأة اقتصادياً وتأثره عى الريف ( 14موز  ،)2012الوكالة الوطنية لإعام.
واقع امرأة اللبنانية ي الريف :أدوار وتطلّعات ،امرصد الوطني للمرأة ي الزراعة والريف – ن ّوارة ،دراسة غر منشورة.2011 ،
«وين بعدنا» الحقوق ااقتصادية التمييزية ،الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،بروت.2010 ،
النص وااجتهاد والفقه امقارن ،الجزء اأول.2004 ،
أبو عيد (الياس) ،قانون التجارة الرّية بن ّ
اأبياي (محمد زيد) ،شح اأحكام الرعية ي اأحوال الشخص ّية ،منشورات الحلبي الحقوقية.2006 ،
اسطفان هاشم (مود) ورارة بيضون (ع ّزه)« ،مشاهدات ،قارئات ومستمعات» ،باحثات.2011-2010 ،
اأعور(سجيع) ،اأحكام الرعية والقانونية ي الوصية والزواج والطاق عند الدروز ،دار النهار للنر.
أيوب (عي مرهج) ،القضاء الرعي وفق امذهبن الس ّني والجعفري ،منشورات الحلبي الحقوقية .2008
السن ،وزارة الشؤون اإجتاعية والهيئة الوطنية الدامة
ب ّدورة (رفيق) ،حول امح ّددات ااجتاعية لفقدان ااستقالية والهزالة بن كبار ّ
لرعاية شؤون امس ّنن ي لبنان ،دراسة غر منشورة.
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البزري (دال)« ،العازبة امهاجر وامال» ،باحثات  ،بروت.2009-2008 ،
البستاي (سعيد يوسف) ،أحكام منح اأم جنسيتها أوادها ي القانون اللبناي :قراءة أولية أوجه النقص والقصور ي القانون الوضعي
للجنسية ،ي «الحياة النيابية» ،امجلّد .72
بعلبي(أحمد) ،حول معوقات التنمية ي لبنان :مقاربة اجتاعية – ثقافية ،بروت ،دار الفاراي.2007 ،
توتيليان غيدانيان (مرال)« ،واقع امرأة ي لبنان باأرقام».)www.cas.gov.lb( 2013 ،
جريديني (راي) ،دراسة استطاعية حول العوامل النفسية -ااجتاعية وراء إساءة ر ّبات امنازل اللبنانيات إى عامات امنازل امهاجرات،
كفى عنف واستغال ،بروت.2011 ،
جنينة (عمر) ،دور القطاع الزراعي ي امتصاص البطالة بالجزائر ،ملتقى دوي :اسراتيجية الحكومة ي القضاء عى البطالة وتحقيق التنمية
امستدامة ،جامعة امسيلة.2011 ،
حرب (عائشة)« ،امال والنزاعات الزوجية» ،باحثات.2009 -2008 ،
الحريري(حياة)« ،امرأة ي الزراعة» :إحصاءات ا تعكس الفاعلية وامطلوب امساواة 8 ،كانون اأول ،2012جريدة السفر ،الرابط:
http://www.assair.com/Article.aspx?ArticleId=688&EditionId=2327&ChannelId=55910
حطب (زهر)« ،مامح الحوار والدمقراطية ي اأرة اللبنانية :الواقع والتح ّديات» ،ورقة أُلقيت ي امؤمر الوطني مروع «تنمية ثقافة
الحوار والدمقراطية داخل اأرة اللبنانية»،اللجنة اأهلية متابعة قضايا امرأة ،بروت.2011،
حطب (زهر)« ،مسح وتقييم معرفة واتجاه النساء والرجال حيال الحقوق القانونية وامدنية للنساء والقوانن والسياسات امتعلّقة
بالعنف الجندري» ،منظمة (أبعاد) ،بروت ،2014 ،قيد النر.
حاق (ميشال) ،خطط صندوق التنمية ااقتصادية وااجتاعية تستهدف الطبقات امحرومة تخلق فرص عمل أصحاب امشاريع الصغرة
وامتوسطة 12 ،أيار  ،2013جريدة النهار ،الرابطhttp://newspaper.annahar.com/article.php?t=mahaly&p=16&d=25072 :
حمدان (حسان) ،حقوق الشباب :الزواج وامعوقات ااجتاعية وااقتصادية  -دراسة ميدانية ،مركز حقوق امرأة للدراسات واأبحاث،
بروت.2003 ،
حمزه (وفاء الضيقة) ،امرأة ي الزراعة والريف ،امرصد الوطني للمرأة ي الزراعة والريف -ن ّوارة ،الرابطwww.nowaralebanon.org/node/337 :
الحمي (عي نديم) ،مطالعات النيابة العامة ااستئناف ّية لدى امحكمة الرع ّية السن ّية العليا ،منشورات زين الحقوقية.2008 ،
القاي خميس(فوزي) والقاضية مشموي (ندين)« ،حقوق امرأة اإنسانية :عامات مضيئة ي أحكام القضاء اللبناي» ،دراسة منظمة
امرأة العربية ي إطار مروع« :حقوق امرأة اإنسانية :عامات مضيئة ي أحكام القضاء العري» ،2012-2011،متوافرة عر الرابط التاي:
http://www.arabwomenorg.org/ProjectsStudies.aspx
الخوري (جنان)  ،الجرمة الحرية ،تح ّديات وآفاق ،ي الحياة النيابية ،حزيران .2012
الخوري (جنان) ،الرطة امجتمعية ي امفهوم وتطبيق القانون ،ي الحياة النيابية ،أيلول .2012
الديراي (سليان)« ،اأرة :إشكاليات الدور ومظاهر التح ّول :ماحظات أولية» ،ي زهر حطب (تنسيق) ،رؤية الجامعة إى واقع اأرة
اللبنانية ومستقبلها ،وزارة الشؤون ااجتاعية واللجنة الوطنية للسنة الدولية لأرة ،بروت.2004 ،
زلزل (ماري روز) ،شكاوى النساء بن قانون العقوبات وقانون الحاية ،برنامج اأمم امتحدة اإماي ومنظمة «كفى عنف واستغال»،
.2011
وتغر أحوال النساء :دراسة ميدانية ،امركز الثقاي العري ،بروت .2007
رارة بيضون (ع ّزه ) ،الرجولة ّ
رارة بيضون (ع ّزه) ،جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناي ،منظمة «كفى عنف واستغال».2008 ،
رف الدين (فهمية) ،أوضاع النساء اللبنان ّيات امتز ّوجات من غر لبنان ّين ،دراسة ميدانية تحليلية ،كانون اأول  ،2009برنامج اأمم
امتحدة اإماي/مروع حقوق امرأة اللبنانية وقانون الجنسية.
رف الدين (فهمية) وشحادة (مياء) ،الحوار والدمقراطية ي اأرة اللبنانية ،دار الفاراي ،بروت.2012 ،
شعراي (أمان) ورف الدين (فهمية) ،التمييز ي كتب القراءة والربية الوطنية والتنشئة امدنية ي امرحلة اابتدائية :مقاربة عى أساس
النوع ااجتاعي ،بروت.2006 ،
شاي (منى خلف) ،تحكّم امرأة باموارد ااقتصادية وحصولها عى اموارد امالية ،من سلسلة امرأة والتنمية ،العدد  ،36اللجنة ااقتصادية
وااجتاعية لغري آسيا (ااسكوا) ،نيويورك ،اأمم امتحدة.2009 ،
صاغية (نزار) وجعجع (نائلة) ،دراسة بعنوان «قراءة قانونية لوضعية عامات الجنس إزاء مخاطر انتقال فروس نقص امناعة» ،كانون
الثاي.2009 ،
صيداوي (رفيف رضا)« ،الرف ي لبنان :مفهومه ودااته» ،الهيئة اللبنانية مناهضة العنف ضد امرأة ،بروت ،تقرير غر منشور.2005 ،
صيداوي (رفيف رضا )« ،الرف وتح ّوات الذكورة» ،باحثات  ،بروت.2007- 2006 ،
صيداوي (رفيف رضا )« ،العنف امارس عى امراهقات ،الهيئة اللبنانية مناهضة العنف ضد امرأة ،بروت ،تقرير غر منشور.2006 ،
ضاهر(غيدا) ،الذكورة واأنوثة ي لبنان :دراسة ي أوساط طاب الجامعة ،منتدى امعارف ،بروت.2011،
طبارة (رياض)« ،حقائق سكانية لبنانية ،»....:جريدة النهار ،بروت ،بتاريخ .2013 /5 /19
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طرابلي (إبراهيم) ،الزواج ومفاعيله لدى الطوائف امشمولة ي قانون  2نيسان  ،1952بروت .2000
عبد الرحيم (سوسن) ،خادمة ،ابنة ،أم عاملة؟ دراسة موذجية حول مواقف أصحاب العمل اللبنانيّن من عامات امنازل امهاجرات« ،كفى
عنف واستغال» ،بروت ،لبنان.2010 ،
ُ
قاعي (عبدو)« ،اأرة ي مواجهة التح ّوات الراهنة :نحو تربية أ ررية شمولية ي لبنان» ،ي زهر حطب (تنسيق) ،رؤية الجامعة إى واقع
اأرة اللبنانية ومستقبلها ،وزارة الشؤون ااجتاعية واللجنة الوطنية للسنة الدولية لأرة ،بروت.2004 ،
عامي
كرم (فادي) و عازار نجار (مرنا) وحمدان حديب (غادة) ،حقوق امرأة ي التريع اللبناي :وضع النصوص التعديل ّية امقرحة بن ّ
 2000و ،2013إصدار الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية و  ،UNFPAبروت .2013
كيوان (فاديا) ،الراكة ي اأرة العربية :دراسة حالة لبنان ،سلسلة دراسات عن امرأة العربية ،اللجنة ااقتصادية وااجتاعية لغري آسيا،
اأمم امتحدة ،نيويورك.2001 ،
كيوان (فاديا) ،اأدوار ااجتاعية للمرأة العاملة ي كل من اأردن وسورية ولبنان ،الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ،بروت.2004 ،
معوض (سيمون) ،قراءة ي التعديات امتعلّقة بامرأة من منظور اقراح قانون العقوبات الجديد ،ي «الحياة النيابية» ،حزيران.2011 ،
مغنيّة (محمد جواد) ،اأحوال الشخص ّية عى امذاهب الخمسة ،منشورات دار العلم للماين ،بروت .1964
نهرا (يوسف) ،أحكام اأحوال الشخص ّية لدى جميع الطوائف اللبنانية ،منشورات صادر ،بروت .2002
هاميل(كاثلن) ،ااتّجار بعامات امنازل امهاجرات ي لبنان :دراسة قانونية ،منظ ّمة «كفى عنف واستغال» ،بروت ،لبنان.2011 ،
هاميل (كاثلن) ،دراسة حول «إصاح نظام الكفالة الخاص بعامات امنازل امهاجرات :نحو نظام بديل ي لبنان» ،منظمة «كفى عنف
واستغال» ،كانون الثاي.2012 ،
يونس (عبدو) ،اأحوال الشخص ّية ي التريع والتطبيق ،بروت .1996
يونغ (مايكل) ،العال امهاجرون إى لبنان ،منتدى امنظمة اللبنانية غر الحكومية – شبكة الهجرة ،أيار.2003 ،
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ملحق
امنظمات غر احكومية
جهود
ّ
ي إطار اإعداد لهذا التقرير،
وحيث إن الجهود التي بُذلت خال اأعوام السابقة ا تقتر عى جهود الجهات الرسمية ،عى أهميتها ،إما تتع ّداها إى تلك التي ميّزت بها ،وي
أكر من مجال ،منظّات غر حكومية،
وفضاً عن الجهود التي سبقت اإضاءة عليها تباعاً ي من التقرير ،فقد تو ّجهت اللجنة امرفة عى إعداد التقرير إى اثنتن وعرين منظّمة من
نصها:
امنظّات غر الحكومية امعنيّة بشؤون امرأة لرفدها ما قامت به من نشاطات تهدف إى تفعيل دور امرأة ي لبنان ،وذلك وفق الرسالة اآي ّ
جانب ...
اموضوع :تضمن تقرير سيداو الجامع للتقريرين الرابع والخامس ،مساهات هيئات امجتمع امدي ي تفعيل دور امرأة ي لبنان.
بعد التحيّة،
وما كانت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية قد كُلّفت رسمياً إعداد تقرير سيداو الجامع للتقريرين الرابع والخامس؛
امحصلة
تنص عى أن تق ّدم الدولة تقريرا ً دوريّاً حول
ّ
وعماً بامادة  18من «اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة» (سيداو) ،والتي ّ
العامة والتفصيلية للتق ّدم امحرز ي أوضاع امرأة ي لبنان ،فإن الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية تقوم حالياً بإعداد التقرير الرسمي عن الفرة
اممتدة من عام  2006إى حن تقديم التقرير ي الربع اأول من عام .2014
ومن أجل إنجاز التقرير امشار إليه ،وتفعياً لتو ّجه تعتمده لجنة التحضر لهذا التقرير ،والذي يقي بتضمينه نشاطات امجتمع امدي (الجمعيات
وامنظّات غر الحكومية ،بخاص ٍة امعنيّة منها بشؤون امرأة) ،فإن اللجنة امكلّفة من الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية إعداد التقرير امذكور
تتو ّجه إليكم راجي ًة منكم تزويدها كافة امعلومات اموث ّقة ي تقاريركم أو منشوراتكم ذات الصلة بأهم خمسة برامج عى اأكر (مع النشاطات
الرئيسية والفعاليات التي تض ّمنتها) والهادفة إى مكن امرأة اللبنانية ي امجاات امختلفة ااقتصادية والربوية والسياسية والقانونية واإعامية
وااجتاعية ،وغرها ،ذات الصلة باتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة ومنهاج عمل بيجن وقرار مجلس اأمن رقم  1325وسواها،
وذلك خال السنوات الست اماضية.
وتنسيقاً للمه ّمة ،تجدون ربطاً استارة نرجو أن تس ّهل عليكم استخراج البيانات امطلوبة ،مع اإشارة إى أنه ت ّم تكليف الباحثة امساعدة،
اآنسة ندى مي ،اات ّصال بكم بغية جمع ااستارات ومساعدتكم ،عند الرورة ،عى تعبئتها؛ كا نتم ّنى عليكم تزويد اآنسة مي وثائق
(ملصقات ،تقارير ،كتب ،إلخ…) من مخرجات اأنشطة امذكورة ،عى أمل أن تتمكّنوا من ااستجابة ما سبق خال مهلة شهر من تاريخ
استامكم مراسلتنا هذه.
ومناسبة حلول اأعياد امباركة ،ننتهز هذه الفرصة لنتم ّنى لكم سنة مليئة بالخر والصحة واإنجازات امثمرة.

مع ااحرام والشكر لتعاونكم،
س الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية
أمن ّ
امحامي فادي كرم
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استجابت للرسالة أعاه ماي عرة منظّمة ،وقد ت ّم إفراغ البيانات التي تض ّمنتها ااستارات ي الجداول اآتية حيث ت ًم تصنيف النشاطات بحسب
امجاات اأساسية وهي :مناهضة العنف ،امشاركة السياسية ،الحقوق ااقتصادية وااجتاعية ،الحقوق امدنية ،والتمكن ورفع الوعي بالحقوق.
وإذ يا َحظ الك ّم الكبر من الرامج والنشاطات وحمات امنارة والضغط التي ت ّم تنفيذها خال السنوات اماضية ،ي سبيل إزالة التمييز والعنف
القامن عى الجندر ،والتوعية والتدريب ،يا َحظ أيضاً أن امع ّوقات التي تحول دون تحقيق الكثر من النتائج امرج ّوة ما زالت غر قليلة .إاّ أن الافت
هو أنه يتأكّد ،سنة بعد سنة ،أن انشغال امنظّات غر الحكومية يتّجه أكر فـأكر نحو ااستجابة لحاجات امرأة ِ
امواطنة ،ا لحاجات امرأة ي أدوارها
التقليدية فحسب.
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ﻛﻔﻰ ﻋﻨﻒ واﺳﺘﻐﻼل

اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻨﻔّﺬة -ﺣﻤﻠﺔ ﺗﴩﻳﻊ ﺣاﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﴎي.
ﺣﻤﻠﺔ اﻟـ ١٦ﻳﻮﻣﺎً ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺪري. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﴍاك اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻔﺘﻴﺎن ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣاﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﴘ.ﴎ«.
 ﻣﴩوع »إﱃ اﻷﻣﻦ ِ ّ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻻﺗ ّﺠﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘاع واﻹرﺷﺎد. -ﻣﴩوع إﻧﻬﺎء اﺳﺘﻐﻼل ﻋﺎﻣﻼت اﳌﻨﺎزل اﳌﻬﺎﺟﺮات وﺣاﻳﺘﻬﻦ.

اﳌﺠﺎل :ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ )(١

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة

اﺳﻢ اﳌﻨﻈّﻤﺔ ﻏر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ/اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺔ
اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎي اﻟﺪمﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻠﺒﻨﺎي

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ مﻜن اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻧﺤﻮ اﻷﻣﻦواﻻﺳﺘﻘﺮار.
مﻜن ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت اﻻﺟﺘاﻋﻴﺎت واﻷﺧﺼﺎﺋﻴن ﰲّ
ّ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ.
دﻋﻢ اﻹﻧﺎث اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وﺗﻌﺰﻳﺰﺣﻘﻮﻗﻬ ّﻦ.
 ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻹﺳﺎءة اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ﺿﺪ اﻟﻄﻔﻼت.-Strengthening the action of the Lebanese
civil society
-Support & Endowment of the Listening
and Counseling Center.

ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺑﻌﺎد
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣاﻳﺔ اﻷﴎة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﻼﺟﺌنﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎءاﻟﻌﺮاﻗﻴّن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟـ .GBV
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .Women can do it اﻻﺳﺘاع واﻹرﺷﺎد ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ.مﻜن اﻟﻨﺴﺎء«اﳌﺴﺎواة أ ّوﻻً«.ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء - .ﺣﻮار ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ ﺑن ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔاﳌﻨﻈات ﻏر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .اﻷﻣرﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻃﻼب ﻣﻦ
مﻜنّ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻠﻨﻠﻌﺐ ﺳﻮﻳّﺎً ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺎواةودﻋﻢ وﺣاﻳﺔ اﻷﴎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ.
 ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺳن ﺟﻴﻢ وﺗﺘﻀ ّﻤﻦ أﺳﺌﻠﺔوأﺟﻮﺑﺔ ﺣﻮل ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ.

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

139

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

 ﻃﺎوﻻت ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ،ﻣﺆمﺮات ،ورش ﻋﻤﻞ وورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪراﻣﺎ ،اﺟﺘاﻋﺎتﻣﻊ ﺻ ّﻨﺎع اﻟﻘﺮار.
 إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﺗﴩﻳﻊ ﺣاﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﴎي و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲﻟﺘﴩﻳﻊ ﺣاﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﴎي.
 ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻮ ّﺟﻬﺔ إﱃ اﻟﻨﻮاب ﺑﻌﻨﻮان »اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ ﻛان ﺟﺮمﺔ« :ﺑﻬﺪف ﻋﺪمﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣاﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﴎي.
 إﻃﻼق ﺣﻤﻼت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ:*«اﻻﻏﺘﺼﺎب ﺟﺮمﺔ ﻟﻮ ﻣن ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﻬﺎ«،
*أﻟﻮ ﺣﻴﺎي« ،ﻟﺠﻤﻊ ﺗﻮاﻗﻴﻊ ﻧﻮاب داﻋﻤن ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣاﻳﺔ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
اﻷﴎي.
*ﺣﻤﻠﺔ »ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺣاﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ...اﺣﺘﻤﻮا ﺑﻄﻮاﺋﻔﻬﻢ!«» ،ﻫﻮن رﺟﻮﻟﻴﺘﻚ؟ ﻓَﺘّﺶ ﻋﻦ
ّ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻚ«.
*ﺣﻤﻠﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺸﺎرة اﻟﺒﻴﻀﺎء.
 ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻓﻨﻴّﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ :ﻣﻌﺎرض ﺻﻮر ،إﻧﺘﺎج أﻓﻼم وأﻏﺎن ،ﻣﴪحﺗﻔﺎﻋﲇ ،إﻧﺘﺎج ﻗﺼﺺ.
 ﻣﻈﺎﻫﺮات واﻋﺘﺼﺎﻣﺎت. دراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ وأرﺷﻴﻔﻴﺔ. أدﻟّﺔ ورزم وﺣﻘﺎﺋﺐ ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺮﺟﺎل. -ﻣﺨﻴّات ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺤ ّﺮش اﻟﺠﻨﴘ ،وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.

أﻫﻢ اﳌُﺨﺮﺟﺎت  -ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة :
*ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﳌﴩوع وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ  ٥٨ﻧﺎﺋﺒﺎّ.
*إﻋﺎدة إدراج ﻛﻠﻤﺔ »اﻟﻨﺴﺎء« ﰲ اﻟﻌﻨﻮان.
* إﺑﻄﺎل ﻣﻔﻌﻮل اﳌﺎدة  ٢٦اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ اﻷوﻟﻮﻳّﺔ ﻟﻘﻮاﻧن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ ﻋﲆ أﺣﻜﺎم
ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة .
* ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﴬب واﻹﻳﺬاء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺰوﺟﻴﺔ.
* ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺿﻢ  ١٨ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻫﻠﻴﺔ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺮﺟﺎل ،وﺗﺄﻫﻴﻞ  ١٥ﻣﺮﻛﺰا ً
ّ
ﺻﺪﻳﻘﺎً ﻟﻸﻃﻔﺎل.
دراﺳﺎت ﺑﻌﻨﻮان :ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء ،ﺷﻜﺎوى اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻌ ﱠﻨﻔﺎت ،ﻣﺒﻠّﻐﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ،
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺤ ّﺮش اﻟﺠﻨﴘ ،اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻬﺎﺟﺮات ،اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ.
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ :ﻣﻌﺮض ﺻﻮر »ﻣﺎ وراء اﻷﺑﻮاب«،
ﻣﴪح ﺗﻔﺎﻋﲇ ،ﻣﴪح اﻟﺪﻣﻰ اﻟﻌﻤﻼق ،دﻟﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ »ﻳﺪ ﺑﻴﺪ ﺿﺪ اﻟﻌﻨﻒ« ،ﺣﻘﻴﺒﺔ »
أﻟﻮ ﺣﻴﺎي« ،رزﻣﺔ إﱃ اﻷﻣﺎن ﴎ ،إﻧﺘﺎج ﻓﻴﻠﻢ »ﻟﻄﻴﻔﺔ وأﺧﺮﻳﺎت« وﻓﻴﻠﻢ » أﻟﻮ« ،إﻧﺘﺎج
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺑﺨﻤﺲ ﻟﻐﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانWorking in Lebanon: what you need to :
.“know

رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘاﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮي ﻟﺤاﻳﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎتﻣﻦ اﻹﺳﺎءة واﻟﺘﺤ ّﺮش اﻟﺠﻨﴘ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ
أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘاﻋﻲ.
ورش ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم ،ﻣﴪح ﺗﻔﺎﻋﲇ،وﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻻﺟﺘاﻋﻴّﺎت واﻷﺧﺼﺎﺋﻴّن ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻒ.
ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ أﺳﺎساﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘاﻋﻲ.
 ﺗﻮﻓر ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﴍة ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦاﻟﻌﻨﻒ ،وﺗﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﻣﻬﺎرة  AIKIDOﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﻟﻨﻔﺲ.
Speak out: Ending sexual harassment
against girls.
Stop Sufering in Silence!! Take Action.
Assessment of Media-Coverage of GBV.

 رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﺒﻄﻪواﳌﻨﺎﴏة وإﻋﺪاد اﻟﺤﻤﻼت واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ.
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات وﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠنواﳌﺮﺷﺪات اﻻﺟﺘاﻋﻴّﺎت.
 إﺻﺪارات :أدﻟّﺔ ،ﻛﺘﺐ ،ﺣﻘﺎﺋﺐ،ﻣﻨﺸﻮرات ،أﻓﻼم وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ،دﻟﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ ُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
ﻟﻜﻞ ّ
اﳌﻌ ﱠﺮﺿن ﻟﻠﺨﻄﺮ.

 ﺗﺪرﻳﺐ ،ورش ﻋﻤﻞ ،ﻃﺎوﻻت ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة،اﻻﺳﺘاع واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،دوراتﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻻﺳﺘاع واﻹرﺷﺎد ﻟﺤﺎﻻت
ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ،ﻃﺎوﻻت ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة،
اﻟﻌﻨﻒ ،اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻔﻦ.
ﺗﻮﻋﻴﺔ ،دراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ،
 ﺣﻤﻼت:ﻣﴪﺣﻴّﺎت ،أﻓﻼم ،اﻟﺘﺪﺧّﻞ
*ﻛﻮن ر ّﺟﺎل ،ﴐب اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﻌﻴﺐ ،ﺣﻤﻠﺔ
اﻻﺟﺘاﻋﻲ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺰوﺟﻲ ،ﻟﻘﺎءات ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺗﺸﺒﻴﻚ أؤﻣﻦ* .ﻣﺴﺘﻌ ّﺪﻳﻦ ﻧﺴﻤﻊ ﺣي.
 ﻣﻨﺸﻮرات وأﻓﻼم :ﻛﺘﻴّﺐ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔﻣﻊ ﻣﻨﻈّات ﻏر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
إﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت دﻋﻢ ،ودﻟﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ
وﻃﻨﻲ ﺣﻮل إدارة ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ،دراﺳﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ واﻟﻌﻨﻒ اﳌﻨﺰﱄ،
ﻛﺘﻴﺐ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو ﺑﺎﻟﻠﺒﻨﺎي ،وﺛﺎﺋﻘﻲ
»أﻧﺎ أﺣﻼم« ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻮارات.
 ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘاﻋﻲ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ
وﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﻣﻊ
وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘاﻋﻴﺔ ) ٤٧ﻋﻀﻮا ّ(،
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﺟﺎل) ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﻌﻨﻔﻴّﺔ(.

زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘاﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮي ﻟﻺﻧﺎث وﺣﺜّﻬﻦ  -دراﺳﺎت :اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰوﺟﻲ ﰲﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮي ﺿﺪ اﳌﺮأة
ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺒر ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬ ّﻦ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ّ
ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ،آﻻم اﻟﻨﺴﺎء وأﺣﺰاﻧﻬﻦ،
واﳌﺸﺎﻛﻞ.
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰوﺟﻲ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن،
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤ ّﺮش اﻟﺠﻨﴘاﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻣﻌ ّﻨﻔﺎت ﻷﻧﻬﻦ
ﺑﺎﳌﺮاﻫﻘﺎت.
ﻧﺴﺎء.
ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ مﻜن ﻣﻬﻨﻲ وﻗﺎﻧﻮي ﻟﻜﺎدراتاﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻟﻠﻌﺎﻣﻼت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺎت
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺸﺄن أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢواﳌﺮﺷﺪات اﻻﺟﺘاﻋﻴﺎت.
ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘاﻋﻲ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة
اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘاع واﻹرﺷﺎد ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ - .ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻌﺎرف ورﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﳌﻌ ّﻨﻔﺎت ،وإﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﻣﺪرب اﻟﻘﺎﻧﻮي واﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﺪى اﻟﺠاﻋﺎتّ
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﺘﻄﻮﻋﺎت.
ﺣﻮل  GBVﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
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ﺑروت واﻟﺸال ،ﻣﺨﻴّات ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺪة وﻣﻨﻬﺎ
ﻧﻬﺮ اﻟﺒﺎرد.

اﻟﴩﻳﻚ/
اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

اﳌﻌﻮﻗﺎت

اﻟﻔﺌﺎت
اﳌﺴﺘﻬﺪَ ﻓﺔ

ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻧﺎﺟﻴﺎت ،رﺟﺎل ﻣﻠﺘﻤﺴﻮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ/اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ،رﺟﺎل دﻳﻦ ،ﻋﻤﻮم،
ﻛﻮادر ﻃﺒّﻴﺔ ،أﻃﻔﺎل ،ﻧﺎﺷﻄﺎت ،ﻋﺎﻣﻼت
اﺟﺘاﻋﻴّﺎت ،ﺟﻤﻌﻴّﺎت أﻫﻠﻴﺔ وﻃﻨﻴّﺔ
وإﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ.

ﻧﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻋﻨﻒ أﴎي ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﺮاﻫﻘﺎت ،ﻋﺎﺋﻼت ﻣﻦ اﳌﺨﻴّات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﴩﻋﻮن ،ﺟﻤﻌﻴﺎت ،أﻃﺒﺎء ،رﺟﺎل ،اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧﺐ،
اﻟﻌﻤﻮم ،إﻋﻼﻣﻴﻮن ،ﻣ ّ
اﳌﻬﺎﺟﺮات ،ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﺰاب ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﻮاب ﻣﻦ ﻛﺘﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺻ ّﻨﺎع ﻋﺎﻣﻼت ﻣﻴﺪاﻧﻴّﺎت ،ﻣﺴﺎﻋﺪات اﺟﺘاﻋ ّﻴﺎت ،ﻋﺎﻣﻠﻮن اﻷﻋار  ،ﻃﻼب /ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ
ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻄﺒﻲ ،ﻧﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ،ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳن اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي،
اﻟﻘﺮار ،ﻗﻀﺎة وﻣﺤﺎﻣﻮن ،ﺗﻠﻤﻴﺬات وﺗﻼﻣﺬة  ،ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﻮن ،ﻣﻌ ّﻨﻔﺎت
ﻧﺎﺟﻴﺎت ،ﻣﺪ ّرﺑﻮن وﻣﺪ ّرﺑﺎت ،ﻧﺎﺷﻄﺎت وﻧﺎﺷﻄﻮن ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي ﰲ ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ،ﻋﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي ،وإﻋﻼﻣﻴّﻮن .ﺳﺠﻴﻨﺎت ،ﻧﺎﺷﻄﺎت ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪي ،ﻛﺎدرات ﻣﻦ اﳌﻨﻈّﻤﺔ،
واﻷردن ،ﻗﺎدة ﻧﺴﺎء ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻬﺎﺟﺮات /ﻋﺎﻣﻼت ﰲ
ّ
ﻣﺪ ّرﺑﺎت ،ﻣﻮﻇﻔﺎت ،رﺑّﺎت ﻣﻨﺎزل،
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﻮم.
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﺑﺨﺎﺻ ٍﺔ
اﻟﺒﻘﺎع )زﺣﻠﺔ واﻟﻬﺮﻣﻞ( ،اﻟﺠﻨﻮب
)ﺻﻴﺪا( ،واﻟﺸال.

Mama cash, UNFPA, OXFAM- Quebec,
UNRWA, EU, OMSAR, Australian
Government, AUSAID, Global fund for
women, KTK, MEPI, Save the children.

وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘاﻋﻴﺔ )ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹمﺎﺋﻴﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ(،
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروي ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »أﻓﻜﺎر« ،اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎي ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺮأة
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺎل ،اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴّﺔ ،اﻟﺴﻔﺎرة اﻟروﺟﻴّﺔ ،ﻣﻨﻈّات دوﻟﻴﺔ:
NPA,BBA,UNESCO,UNDP, UNICEF, Save the Children,
HenreichBoell Foundation, OXFAM,
ﻣﺆﺳﺴﺔ »إﻧﺴﺎن« ،ﻣﺆﺳﺴﺔ »زﻗﺎق«) ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﻟﺪراﻣﺎ(،
Anti Racism Movement, Migrant community center.

ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺟﻬﺎت دﻳﻨﻴﺔ :دار اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺠاﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎً.

أﻋﺪاد
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ/
ات

أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﺟﺘاﻋﻴّﺔ؛ ﻣﻌﻨﻔﺎت
ﺟﻤﻌﻴﺎت أﻫﻠﻴﺔ٥٦ :؛ أﺣﺰاب١٠ :؛ أﻃﻔﺎل٣١٠ :؛ ّ ٤٥
ﻧﺎﺟﻴﺎت٣٠ :؛ ١٤٢٠ﻋﻨﴫا ً ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ اﻷﻣﻦ؛  ٢٣ﻋﺎﻣﻼً/ة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎً/ة وﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ
ﻣﻨﻈات دوﻟﻴﺔ؛
 ١٠٠٠ﻣﺸﺎرك/ة ﺧﻼل  ٢٠ﻣﺤﺎﴐة ﺗﻮﻋﻴﺔ؛ و
 ٥٠٠ﻣﺸﺎرك ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻳﻮم اﻟﻌال.

أﻣﻜﻨﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،واﻷردن ،ﻓﻠﺴﻄن ،اﻟﻌﺮاق ،ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،وﻣﴫ.

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺨﻴّات ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﺗﺠ ّﻤﻌﺎت ﻻﺟﺌن ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟروﺟﻴّﺔ ،اﻟﺴﻔﺎرة اﻟروﺟﻴّﺔ،
وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘاﻋﻴﺔ،
ّ
Alliance, UNIFIL,
OXFAM,WILPF, ESCWA,
UNRCO, AUC, Save the Children,
IMC, PCDD, UNRWA.
OXFAM, UNDP, KTT,
KIVINA, MPI, MPA,
DIAKONIA, ACION AID,
ANND, EU, CARITAS,
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﳌﺤﺎﻣن ﰲ ﺑروت ،اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
ّ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻫﻠﻴّﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﳌﺮأة ،اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﴩﻳﻊ.....

اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ،ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت إﴍاك
ﻗﺼﻮر اﻹﻋﻼم ﰲ ﺗﺒ ّﻨﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ،رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ،
اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ،اﻟﺮوﺗن اﻹداري.
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺮاﻛﺰ إﻳﻮاء ﻟﻠﻨﺴﺎء
اﳌﻌﻨﻔﺎت ﰲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ.

ﺣﺴﺎﺳﻴّﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺪارس وﻋﺪم ﺗﻘﺒّﻠﻬﺎ ﻃﺮح
اﳌﻮﺿﻮع ،اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﻏر اﳌﺴﺘﻘﺮ ،ﺗﻘﻄّﻊ ﰲ
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎي ،ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻗﻮاﻧن ﺣاﺋﻴﺔ ووﻗﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻨﻘﺺ ﰲ وﺟﻮد
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس
ﻣﻼﺟﺊ
ّ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘاﻋﻲ.
 ٧٢٥ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬ ّﻦ؛
 ٣٨٠٠ﻣﻦ ﻃﻼب/ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪارس؛ ١٢٠٧ل ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠن ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت واﳌﻨﻈّات؛  ٣٧ﻃﺒﻴﺒﺎً
وﻣﻤ ّﺮﺿﺎً؛  ٢٤ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ؛ ٤٠٠
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠن ﰲ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
ّ
ّ
واﻟﻮزارات.

 ١٢٣٠٠٠ﺷﺨﺺ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴّﺔ؛
ﺣﻮاﱄ  ٣٠٠ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ و ٢٠ﻣﻦ
ّ
ّ
رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ.

 ٢٥٠ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ؛
 ١٥٠٠ﻣﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت،
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ،ﺳﻨﻮﻳﺎً؛ ١٥٠
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ؛ ﻋﺪد ﻛﺒر
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻹﻋﻼم
واﻷﺣﺰاب واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت.
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ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة ﰲ
ّ
ﻟﺒﻨﺎن

ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ دار اﻷﻣﻞ

اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻨﺴﺎي
اﻟﻠﺒﻨﺎي
ﻧﺪوة ﺣﻮل
اﻟﻌﻨﻒ
اﻷﴎي.

ﺗﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج
اﻻﺟﺘاﻋﻲ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت
واﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ
واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ
واﻟﺪﻋﺎرة.

اﳌﺠﺎل :ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ )(٢
اﺳﻢ اﳌﻨﻈّﻤﺔ ﻏر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ/اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺔ
ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ اﻟﻨﺠﺪة اﻻﺟﺘاﻋﻴﺔ ،ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت ﰲ
اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘاﻋﻲ ،ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ اﳌﺮأة اﻟﺨرﻳّﺔ،
ّ
ّ
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺎت ،اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺸﻌﺒ ّﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎن
اﻟروﺟ ّﻴﺔ
 ﻣﺮﻛﺰ إﻳﻮاء ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﱰوﻛﺔ وأوﻻدﻫﺎ. ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ. ورش ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ أﺳﺎساﻟﺠﻨﺪر.

 مﻜن اﻟﻨﺴﺎء ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﻨﻮعاﻻﺟﺘاﻋﻲ.
 اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﳌا َرس ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺟﺌﺎتﰲ اﳌﺨﻴّات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ.
رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮي واﻟﻨﻔﴘ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت
وأدوات اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ.

ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ ﺟاﻋﺔ ﻣﺮﻳﻢ وﻣﺮﺗﺎ
مﻜن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻌ ّﺮف ﻋﲆ اﳌﻮاﺿﻴﻊ
ﻛﺎﻓﺔ :اﻻﺟﺘاﻋﻴّﺔ ،اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
ّ
ّ
اﻟﻌﻼﺋﻘﻴّﺔ واﻟﺒﻴﺌ ّﻴﺔ.

ﺗﻮﻋﻴﺔ
اﳌﺸﺎرﻛن
ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ
اﻷﴎي.

ﺣاﻳﺔ اﳌﺮأة وأوﻻدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﴎي. ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ. -ورش ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﺠﻨﺪر.

 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻔﺴﻴّﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎءاﳌﻌ ّﻨﻔﺎت.
 رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﺣﻘﻮﻗﻬ ّﻦ. ﺑﻠﻮرة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﴪح اﻟﺘﻔﺎﻋﲇ ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﰲاﳌﺤﲇ.
اﳌﺠﺘﻤﻊ ّ

ﻧﺪوة ﻟﺮﻓﻊ
اﻟﻮﻋﻲ.

اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻨﻔّﺬة ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة.

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

اﻟﻔﺌﺎت
اﳌﺴﺘﻬﺪَﻓﺔ

مﻜن اﳌﺮأة :ﻧﻔﺴﻴّﺎً وﻣﻬﻨﻴﺎً ،ﺗﻌﻠّﻢ
اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﺗﻮﻋﻴﺔ،
ﻣﺤﻮ أﻣﻴّﺔ ،دورات ﰲ اﻟﻄﺒﺦ ،رﻳﺎﺿﺔ،
ﺗﺮﻓﻴﻪ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺎﺋﲇ.
مﻜن اﳌﺮأة وزﻳﺎدة ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ.
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
 ﺗﺄﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔﱡ
ﻟﻠﻨﺴﺎء وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﻦ ومﻜﻴﻨﻬﻦ ﻣﻬﻨﻴﺎً.
 ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت واﻟﺸﺒﺎب ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺋﻢﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺪر ودﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ
ﺿﺪ اﳌﺮأة .
 ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ ﻃﻼب ﺻﻔﻮف اﻷول ﺛﺎﻧﻮي ﰲ ٦ﻣﺪارس ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻮاة
ﰲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﻹﻗﺎﻣﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﻨﻒ.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ،ﻓﺮدﻳّﺔ،
 إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒأُ َﴎﻳّﺔ وﺻﺤﻴّﺔ.
ﺿﺪ اﳌﺮأة.
 ﻋﻘﺪ ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ وﻧﺪواتﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ.

أﻫﻢ اﳌُﺨﺮﺟﺎت  -رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ
ﺿﺪ اﳌﺮأة.
 ﻃﻠﺐ ﺳ ّﻦ ﺗﴩﻳﻌﺎتﺗﺤﻤﻲ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ.

اﻟﻨﺴﺎء.

ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل.

ﻏر ﻣﺤ ّﺪد.

ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘاﻋﻴﺔ،
MEPI، Youth in Action

ﻧﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ واﳌ ُﺠﱪات ﻋﲆ
اﻟﺪﻋﺎرة.

ﻧﺴﺎء ﻣﻌ ّﻨﻔﺎت ،ﺷﺒﺎب وﺷﺎﺑﺎت.

ﻧﺴﺎء ،ورﺟﺎل وﺟﻤﻌﻴّﺎت
أﻫﻠﻴّﺔ.
اﳌﺨﻴّات واﻟﺘﺠ ّﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ.

اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪي.

أﻣﻜﻨﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

UNIFEM

ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .ﺑروت

اﻟﴩﻳﻚ/
اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘاﻋﻴﺔ.

ﺟﻬﺎت أﻫﻠﻴّﺔ أوروﺑﻴّﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ.
اﻹﺗﺤﺎد
اﻟﻨﺴﺎي اﻟﻌﺮي
اﻟﻌﺎم.

وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘاﻋﻴﺔ ،ﻣﺘﻄﻮﻋﻮن،
ّ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻟﺒر ﻧﺼﺎر.
ﺗ ّﱪﻋﺎت ﻣﻦ أﻓﺮادّ ،
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ﻋﺠﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّن
ﻋﻦ ﻓﻬﻢ أﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﻻﺗ ّﺨﺎذ ﺧﻄﻮات
ﺑﺎﺗ ّﺠﺎه ﺗﴩﻳﻊ ﻳﻀﻊ ﺣ ّﺪا ً
ﻟﺬﻟﻚ.

ﺣﻮاﱄ  ٥٠٠ﺷﺨﺺ.

اﳌﻌﻮﻗﺎت

أﻋﺪاد
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ/
ات

 ٢٤٣اﻣﺮأة.

ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﺄﻣن ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪات وﻣﺴﺘﻮاﻫﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻏﻞ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﻟﺘﺄﻣن ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﺪرﺑﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء وﻋﺪم وﺟﻮد أﺳﻮاق
ﻟﺘﴫﻳﻒ اﳌﻨﺘﺞ.

 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ،واﺗّﺴﺎع اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻴﺎراتاﳌﺘﺸ ّﺪدة واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴّﺔ.
اﻟﻘﻮاﻧن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳّﺔ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﻮاﻧن اﻷﺣﻮالاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻓﱰة ﺗﺪرﻳﺐ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻹﻋﺪاد اﳌﺪ ّرﺑنوإﻧﺠﺎز اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ.
 ١٠٩٥٠ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ً.

ﺑن  ١٣و ٣٠اﻣﺮأة ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط.

  ٢٠أﻧﺜﻰ ﻣﻌ ّﻨﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً. أوﻻد دون ﺳﻦ اﻟـ.١٤ ٩٠ -ﺗﻠﻤﻴﺬا ً وﺗﻠﻤﻴﺬة ﰲ ﺻﻔﻮف اﻷول ﺛﺎﻧﻮي.
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اﳌﺠﺎل :اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ

ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮي
وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺎت
ﻟﺨﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٠
وإﻋﻄﺎﺋﻬﻦ أﻛﱪ
ﻓﺮص ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻔﻮز
ﰲ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

مﻜن اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ.

ﻣﴩوع اﳌﺮأة
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت:
ﻣﻨﱪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ.

ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ اﻟﻨﺠﺪة
اﻻﺟﺘاﻋ ّﻴﺔ ،ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﰲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ
واﻻﺟﺘاﻋﻲ ،ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ اﳌﺮأة
ﻟﻠﺠﻤﻌ ّﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤ ّﻴﺔ
ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة
اﻟﺨرﻳّﺔ ،ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻨﺴﺎء
ﻟﻠﺸﺎﺑّﺎت ﰲ ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺎت ،اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﻟﺸﻌﺒ ّﻴﺔ اﻟروﺟ ّﻴﺔ
اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ،
اﳌﺮأة واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

ﻣﴩوع مﻜن اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻛﺔ مﻜن اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ .ﻣﴩوع ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ّ
ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ
ّ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻧﺪوة ﺣﻮل اﻹﺻﻼح اﻻﻧﺘﺨﺎي.

إﻋﺪاد ﻣﺪ ّرﺑن وﻣﺪ ّرﺑﺎت دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ
ورﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل
ﺣﻮل اﻟﺤﻘﻮق
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ.

ﻃﺎوﻻت ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻊ اﳌﺮﺷّ ﺤﺎت ،اﺟﺘاﻋﺎت
ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻮل اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ،دراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ،زﻳﺎرة اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ،
زﻳﺎرة رؤﺳﺎء اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴّﺔ ،ورﺷﺔ
ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب،
دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰات ﰲ
اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻋﲆ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ّ
ﻛﺘﺎب ﺣﻮل
»اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ
ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺸﺎﺑّﺎت«،
ودراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان
»اﳌﺮأة واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«.

دﻟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴّﺔ ،دﻟﻴﻞ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ ،رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
ﺣﻮل اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ  ،رﻓﻊ
اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل اﻹﺻﻼح اﻻﻧﺘﺨﺎي،
ﺗﻮﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴ ّﻮدة اﻗﱰاح
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﺴﺎي

اﺳﻢ اﳌﻨﻈّﻤﺔ ﻏر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ/اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺔ

ﺳارت ﺳﻨﱰ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ،مﻜن اﳌﺮأة
اﻟﺴﻴﺎﳼ.

اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎي
اﻟﺪمﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎي

ﻣﻨﺎﴏات ﻷﺻﻮات اﻟﻨﺴﺎء
اﳌﺮﺷّ ﺤﺎت .اﻹﻋﻼم ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺮاﺋﺪات .ﺻﻮت واﺣﺪ ﻳﺤﺪث
اﻟﺘﻐﻴر.

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻨﻔّﺬة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء،
دورة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ.
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء.
ﻃﺎوﻻت ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة
وﻟﻘﺎءات وﺗﺪرﻳﺐ ﺣﻮل
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﻟﻠﻤﺮأة ،ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ.

ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﺗﺪرﻳﺐ و ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم،
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴّﺔ  ،٢٠٠٩ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﺗﻐﻴر اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ
اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت( ،دورات اﻹﻋﻼم ،زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎي.
ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت – ودور اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘاﻋﻲ واﳌﺠﺘﻤﻌﻲ،
ﻟﻘﺎءات وﻧﺪوات ﺣﻮل ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺣﻖ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻜﻮﺗﺎ.

أﻫﻢ اﳌُﺨﺮﺟﺎت
رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء
وأﻫﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻌﺎرف
واﻟﻘﺪرات ﺣﻮل اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ،اﻟﻘﻴﺎدة،
اﻟﺘﻮاﺻﻞ  ،اﻟﻘﻮاﻧن ،ﻛﺴﺐ
اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ،
ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻨﺴﺎء
ﰲ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻴﺎﳼ.

ورﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم  /ﻣﻌﻮﻗﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ،اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ واﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء
ﻋﲆ اﻟﱰﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﻨﺴﺎء
ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،إﻧﺸﺎء  ١٥ﻟﺠﻨﺔ ﰲ ١٥
ﻗﺮﻳﺔ – ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ١٥ﺳﻴﺪة ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ودﻋﻮﺗﻬﻦ إﱃ اﻟﺘﺂزر ﻟﻠﱰﺷّ ﺢ ودﻋﻢ
ﺗﺮﺷّ ﺢ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﺗﺤﺴن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻛﻨﺎﺧﺒﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ وﻣﺮﺷّ ﺤﺔ ،ﺗﺪرﻳﺐ ٤١
ﻣﺪﻳﺮ وﻣﺪﻳﺮة ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻋﱪ اﻹﻋﻼم ﺣﻮل
ﻗﺪرات اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﺼﺒﺤﻦ ﻓﺎﻋﻼت
ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص،
اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻨﺤﻮ  ١٥٠اﻣﺮأة راﺋﺪة
ﻋﱪ اﻹﻋﻼم ،رﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﻨﺎﺧﺒن اﻟﺠﺪد.
إﻋﺪاد ﻣﺪ ّرﺑﺎت ﻋﲆ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء ،ﺑﺪء وزﻳﺎدة
إﴍاك اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى
اﳌﺤﲇ ﰲ اﳌﺨﻴّات
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﰲ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ
ﺷﺆون اﳌﺨﻴّات.
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اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪَ ﻓﺔ  ٣٦٠اﻣﺮأة رﻳﻔﻴﺔ.
 ٢٥اﻣﺮأة راﺋﺪة.

أﻣﻜﻨﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﺎ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻨﺒﻄﻴﺔ.

ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل ،ﻣﻨﻈّات
ﻏر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻧﺎﺷﻄﺎت.
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن.

 ٦٠٠ﺷﺨﺺ ٪٧٥ ،ﻧﺴﺎء.
 ٤٠٠ﺷﺨﺺ ٪٩٦ ،ﻧﺴﺎء.
ﺷﺨﺺ.
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن.

ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻧﺴﺎء ﻣﺮﺷّ ﺤﺎت
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل وﺻﺎﻧﻌﻮ
ﻗﺮار ﰲ اﻟﻮﺳﻄن
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ و اﻟﻠﺒﻨﺎي.
اﳌﺨﻴّات واﻟﺘﺠ ّﻤﻌﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻧﺴﺎء واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي،
وﺟﻤﻌﻴّﺎت اﳌﺠﻠﺲ.
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن،
ﻧﺴﺎء ﺟﻤﻌﻴّﺎت اﳌﺠﻠﺲ.

 ١٢٠ﻃﺎﻟﺒﺎً وﻃﺎﻟﺒﺔ ٢٥ .ﻣﺮﺷّ ﺤﺔ.

MEPI

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣرﻛﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎن.
ﰲ ﺑروت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺠﻨﺎن ﰲ ﺻﻴﺪا
وﻃﺮاﺑﻠﺲ.

اﻟﴩﻳﻚ /اﻟﺠﻬﺔ
اﳌﺎﻧﺤﺔ

اﳌﻌﻮﻗﺎت

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺮوﺟﻴّﺔ.
ّ

KTT
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
UNDP KIVINATILKIVINA
 MPAاﻟروﺟﻴﺔ
LADE
ّ
SIDA

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺘﺶ اﻳﱪت  /ﺟﻤﻌﻴّﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣرﻛﻴﺔ ﰲ ﺑروت،
ّ
واﻟﺒﺤﻮث اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ  ،MEPI /ﻣﺒﺎدرة اﻟﴩاﻛﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻨﺢ اﻟﺼﻐرة )U.S
(Small Grants
اﻷﻣرﻛﻴﺔ اﻟﴩق أوﺳﻄﻴﺔ – MEPI
ﺟﻤﻌﻴّﺔ ﻧﺴﺎء راﺋﺪاتWomen in front
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ –
ﺟﻤﻌﻴّﺔ ّTripoli foundation
ﺟﻤﻌﻴّﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺰرﻗﺎء Blue -mission
ﺟﻤﻌﻴّﺔ ﻧﺴﺎء راﺋﺪاتووزارة اﻹﻋﻼم.

ﻓﺸﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف
ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻨﺴﺎء ،اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﴩﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺮﺟﺎل ﺿﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،و ﺗﺨﲇ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴّﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻋﻦ دﻋﻢ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .

ﺳﻔﺎرة ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
،MATRA/KAP
اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﻴﻢ.

اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺣﻮل
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺎت.

ﻋﺪم اﻫﺘام ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻋﲆ أﺳﺎس ﺟﻨﺪري،
اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ )ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
اﻟﺸال( ،ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﺒﻮل
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻹﻗﺎﻣﺔ دورات
ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ،ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮع
)ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮازﻧﺔ
ﻟﻠﻤﺪ ّرﺑن واﳌﺪ ّرﺑﺎت(.

 ٢٥٠٠ﺷﺨﺺ

 ٦٠٠ﺷﺨﺺ ٪٧٥ ،ﻧﺴﺎء.
 ٤٠٠ﺷﺨﺺ ٪٩٦ ،ﻧﺴﺎء.
 ١٠٢٠ﺷﺨﺼﺎً.

أﻋﺪاد
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ/ات

 ٣٦٠اﻣﺮأة رﻳﻔﻴﺔ.
 ٢٥اﻣﺮأة راﺋﺪة.
ﻓﻌﺎﻟﻴّﺎت ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت
ّ
واﻷﺣﺰاب واﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ.
 ١٢٠ﻧﺎﺷﻄﺔ وﻧﺎﺷﻄﺎً اﺟﺘاﻋﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﻧﺎﺷﻄﺎت ﻣﻦ اﻟﺪول
 ٩٩٠٠٠اﻣﺮأة،
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).(٢٨
 ١٦٠اﻣﺮأة،
ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل ).(١٥٠٠
 ١٦٠ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت.
ﻣﻨﻈّات ﻏر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
).(٤١٢
ﻧﺎﺷﻄﺎت وﻧﺎﺷﻄﻮن ).(٨٨
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اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻨﻔّﺬة

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﺘﻤﻜن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺠﻨﻮب ،ودور
اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴّﺔ.

ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ اﻟﻨﺠﺪة اﻻﺟﺘاﻋ ّﻴﺔ،
ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﰲ
واﻻﺟﺘاﻋﻲ ،ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ اﳌﺮأة
اﻟﺨرﻳّﺔ ،ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺎت ،اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﻟﺸﻌﺒ ّﻴﺔ اﻟروﺟ ّﻴﺔ.
مﻜن اﻟﻼﺟﺌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺎت
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎً وﻣﻬﻨﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً.

اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺟﺘاﻋ ّﻴﺔ

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻟﺴﺠﻴﻨﺎت ﰲ ﺳﺠﻦ
ﺛﻜﻨﺔ ﺑﺮﺑﺮ اﻟﺨﺎزن
اﺟﺘاﻋﻴﺎً وﻣﻬﻨﻴﺎً.

ﺳارت ﺳﻨﱰ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻠﻮرة
ﺻﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴّﺔ
ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
اﻹﻋﻼم.

دار اﻷﻣﻞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
وإﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج
اﻻﺟﺘاﻋﻲ
ﻟﻠﺴﺠﻴﻨﺎت.

راﺑﻄﺔ اﳌﺮأة
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

مﻠﻴﻚ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ
اﻟﺼﺪﻣﺎت وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ،
ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻗﺮوض ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺪ ّرة
ﻟﻠﺪﺧﻞ.

ﻣﴩوع مﻜناﻟﻨﺴﺎء واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
ﻣﴩوع إﻟﺤﺎقﺣﻀﺎﻧﺎت ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت.
ّ

اﺳﻢ اﳌﻨﻈّﻤﺔ ﻏر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ/اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺔ

اﳌﺠﺎل :اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻻﺟﺘاﻋ ّﻴﺔ )(١
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺪر
ّ

اﻟﺘﻤﻜن اﳌﻬﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﳌﺰارﻋﺎت اﻟﺘﺒﻎ ﰲ اﻟﺠﻨﻮب،
دورات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﺰﻳن
اﻟﻨﺴﺎي.
ﻣﻌﻬﺪ مﺮﻳﺾ ،واﺳﺘﺤﺪاث وﺣﺪة
ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺧ ّﺮﻳﺠﺎت دورات
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻌ ّﺠﻞ.
ﻣﴩوع إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق مﻮﻳﲇ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ وﻣﴩوع
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺎة.

مﻜن اﳌﺮأة ،ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮي ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﲇ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺰﻳن
ﻓﺮدﻳﺔ ،أﴎﻳﺔ،
ﻟﺤﻘﻮق اﳌﺮأة
اﻟﻨﺴﺎي وﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻮاد؛ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب؛ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﺘﺤﺴن وﺿﻌﻬﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ وﺗﺤﺴن ﺻﺤﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﳌﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً واﺟﺘاﻋﻴﺎً وﺗﻨﻤﻮﻳﺎً؛ دراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
اﻹﻧﺘﺎج وﺣﻖ ﻃﻔﻠﻬﺎ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﻮل أﺛﺮ ﺣﺮب مﻮز ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء رﺑّﺎت
ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
اﻷﻋال.

ﻃﺎوﻻت ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻧﻔﺴﻴّﺔ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ،ﺗﻌﺒرﻳّﺔ،
ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
اﺟﺘاﻋﻴّﺔ وﻣﻬﻨﻴّﺔ
اﻻﺟﺘاﻋﻲ ﺣﻮل
ﻟﻠﻨﺴﺎء داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ
دور اﻹﻋﻼم ﰲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ،ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣن ﻋﻤﻞ إﻧﺘﺎﺟﻲ
ﻣﺴﺘﻤ ّﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴّﺔ.
اﳌﺤﱰﻓﺎت داﺧﻞ
اﻟﺴﺠﻦ.
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ﺗﺪرﻳﺐ ،إﻧﺸﺎء ﺣﺎﺿﻨﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮي
زراﻋﻴﺘن ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﺎء
واﻻﺟﺘاﻋﻲ.
واﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ﻋﲆ
دﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

ﻧﺴﺎء ،ﺧﺮﻳﺠﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺎت،
ّ
ّ
ﻳﺘﻴات.
ﻗﺮى ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻨﻮب وﻧﺴﺎء اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﰲ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑروت.

 ٦٦اﻣﺮأة أﺗﻘ ّﻦ اﻟﺘﺰﻳن اﻟﻨﺴﺎي ﳌﺒﺎﴍة اﻟﻌﻤﻞ -دورة
ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺰﻳن أﻗﻴﻤﺖ ﰲ ) (٣ﻗﺮى ،ﺷﺎرﻛﺖ ٣٦
اﻣﺮأة ﳌﺪة  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ دورة.
  ٤٢اﻣﺮأة أﺗﻘ ّﻦ ﺣﺮﻓﺔ »اﻟﻔﻮﺑﻴﺠﻮ«)اﻟﺤﲇ اﳌﺰﻳّﻔﺔ(وأﻧﺸﺄ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻦ ﻋﻤﻼً ﺧﺎﺻﺎً و ٥دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﻋﲆ
اﻟﺤﲇ اﳌﺰﻳﻔﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ  ٥٠اﻣﺮأة واﺳﺘﻤﺮت ﳌﺪة
ّ
ﺷﻬﺮ.
 ٤٤اﻣﺮأة أﺗﻘ ّﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤ ّﺪد ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،
دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﳌﺪة  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ ﰲ ) (٣ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
ﻋﲆ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﻮب ،ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ  ٣٨ﺳﻴﺪة.
 ٢٥اﻣﺮأة أﺗﻘ ّﻦ ﺣﺮﻓﺔ ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻮاد ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺰﱄ.
ﺷﺎرﻛﺖ  ١٥٢أﻧﺜﻰ ﰲ دورات ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة وﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻷوﻻد وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ واﳌﺮأة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﺳﺘﻤ ّﺮت ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ  ٤٦ﺳﻴﺪة ٣ ،دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﰲ اﻟﺒﻘﺎع
اﻟﻐﺮي وﺻﻮر واﻟﺸﻮف واﻟﺸﻮﻳﻔﺎت اﺳﺘﻤﺮت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ّ
 ١٢ﻳﻮﻣﺎً وﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ٢٥اﻣﺮأة.

ﻧﺴﺎء.

ﻗﺮى ﰲ اﻟﺠﻨﻮب
واﻟﻨﺒﻄﻴﺔ واﻟﺒﻘﺎع اﻟﻐﺮي -وﻗﻀﺎء ﺻﻮر واﻟﺸﻮف.

أﻫﻢ اﳌﺨﺮﺟﺎت

اﻟﻔﺌﺎت
اﳌﺴﺘﻬﺪَ ﻓﺔ

أﻣﻜﻨﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻧﺴﺎء.

ﻧﺴﺎء ﺳﺠﻴﻨﺎت.
ﺑﻌﺒﺪا ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ،
زﺣﻠﺔ.

اﻟﴩﻳﻚ/اﻟﺠﻬﺔ
اﳌﺎﻧﺤﺔ

وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘاﻋ ّﻴﺔ
دﻳﺎﻛﻮﻧﻴﺎ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹمﺎء واﻹﻋار؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮﻛﻠن؛
ّ
وزارة اﻟﺰراﻋﺔ؛
اﻷﻣﻢ اﳌﺘّﺤﺪة اﻹمﺎي؛
وﺷﺒﻜﺔ ﺣﻘﻮق
اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام؛
وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘاﻋ ّﻴﺔ ،ﻛﺎﻓﻠﻮ اﻷﴎة.
اﻷﻳﺘﺎم.

وﺣﺪة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺟﺘاﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹمﺎء واﻹﻋارّ
اﳌﻤ ﱠﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﺒﺎدرة اﻟﴩاﻛﺔ اﻷﻣرﻛﻴﺔ اﻟﴩق أوﺳﻄﻴﺔ MEPIاﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣرﻛﻴﺔ /ﺑروت.ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﻟﺴﻔﺎرة اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑروت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎونﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴّﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺒﺤﻮث اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.

رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺟﺌﺎت
اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔّ،
وﺗﺄﻣن ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ
ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻼﺟﺌﺎت ،ورﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻟﻠﻨﺴﺎء.

رﺟﺎل وﻧﺴﺎء
وإﻋﻼﻣﻴّﻮن.
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻹﻋﻼم
اﻟﺴﺠﻴﻨﺎت ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻦ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﻋﺎدة
اﳌﺮأة وزﻳﺎدة
اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮوج
اﻻﻫﺘام ﺑﺈﻇﻬﺎر
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻛﺴﺎﺑﻬﻦ ﻣﻬﺎرات
ﺑﺎﳌﺮأة.
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم
اﳌﺴﺎواة اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘاﻋﻲ .ﺗﻮﻓر اﳌﻨﺎخ اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻠﺘﻌﺒر واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻋﻦ
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴّﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﺰ
اﻟﺤﺮﻳﺔ.

ﻧﺴﺎء.
ﺳﺠﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺛﻜﻨﺔ
ﺑﺮﺑﺮ اﻟﺨﺎزن.
ﴍﻳﻚ أﺟﻨﺒﻲ.

ﻧﺴﺎء.
اﳌﺨﻴّات واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
ّ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ.
ﻣﺆﺳﺴﺎت أﻫﻠﻴﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ أوروﺑﻴﺔ.
ّ
ّ
ّ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻫﻠﻴّﺔ اﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓ ّﻴﺔ.
ّ

SCWAE
UNIC
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟﺘاﻋﻴّﺔ ﰲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ-
زﺣﻠﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ MUBS
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ﻗﻠّﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺿﻴﻖ
اﻟﻮﻗﺖ.

 ٣٧٠اﻣﺮأة.

ﺿﻌﻒ إدارة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،
وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
وﻣﺰاﺣﻤﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻓﺪة.
ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ؛ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺔ،
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى ﻓﺘﻴﺎت
ّ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﲇ.

 ٢٥٠اﻣﺮأة؛
 ٤٢ﺧﺮﻳﺠﺔ؛
 ٥٠٠ﻓﺘﺎة ﻳﺘﻴﻤﺔ.

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﴫﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎج؛ ﻋﺪم اﻟﺤاس اﻟﻜﺎﰲ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﻦ؛
ﻋﺪم ﺗﺠﺎوب اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻊ اﳌﺤﻘﻘﺎت
اﳌﻴﺪاﻧﻴّﺎت؛ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ اﳌﺘﻮاﻓﺮة وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.

 ٣٦٠اﻣﺮأة.

اﳌﻌﻮﻗﺎت

أﻋﺪاد
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ/ات

 ٢٨٣٤ﺳﺠﻴﻨﺔ.

اﻟﺘﺰام اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﰲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ
اﻹﻋﻼﻣﻴّﺔ.

) ٢٠٠ﻧﺴﺎء ،رﺟﺎل
وإﻋﻼﻣﻴّﻮن(.

 ٢٢٩٧ﺳﻴﺪة.

اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﰲ ﺷال ﻟﺒﻨﺎن
وﻣﺨﻴّﻢ ﻧﻬﺮ اﻟﺒﺎرد وﻣﺨﻴّات
اﻟﺠﻨﻮب ،ﻣا مﻨﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ
اﻟﺴاح ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻴﺪا ً
ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ ،واﻟﻘﻮاﻧن اﻟﺘﻲ
مﻨﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻬﻦ.
ﻧﺪرة اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺤﻠّﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺗﺪرﻳﺐ ﺣﻮل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴّﺔ
واﳌﻬﺎرات.
 ٢٦٧٥٠اﻣﺮأة؛
 ٢٥٠ﻋﺎﻣﻠﺔ اﺟﺘاﻋﻴﺔ؛ و٣٠٠
اﳌﺤﲇ.
اﻣﺮأة ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ّ
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اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﺴﺎي
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة

اﳌﺠﺎل :اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻻﺟﺘاﻋ ّﻴﺔ)(٢

he Lebanese League for Women in
Business
Corporate Ambassador Program CAP,
capacity building, networking
Train he Trainer Program ,
he Entrepreneurship hinking Forum,
Global Entrepreneurship Week, MENA
Business Women’s network, NeuroLinguistic Program, policy advocate
program, he Mentoring Walk.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي
CRTDA
 ﻣﴩوع مﻜن اﳌﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً. ﻣﴩوع اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء.SEOW2
 ﻣﴩوع اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘاﻋﻲواﳌﺴﺘﺤﻘّﺎت اﻻﺟﺘاﻋﻴّﺔ.

اﺳﻢ اﳌﻨ ّﻈﻤﺔ ﻏر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ/اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺔ

 ﺗﺤﺴن اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮل اﳌﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺠﻤﻊ ﺑن دراﺳﺔ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺤﲇ وﻣﺘﻄﻠّﺒﺎت اﻟﻨﺴﺎء.
 إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ إرﺷﺎد وﻣﺸﺎﻏﻞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرةاﳌﺤﲇ وﺣﺚ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ّ
اﳌﻴﺴﻮرة ﻋﲆ اﺳﺘﻬﻼك اﻻﻧﺘﺎج اﳌﺤﲇ
مﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ.
 ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ ورﺷﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞاﻻﺟﺘاﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ
ﺑﻌﺪ ﺣﺮب  ٢٠٠٦وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘاﻋﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻌ ّﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤ ّﻴﺔ راﺑﻄﺔ ﻛﺎرﻳﺘﺎس ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﻠﺸﺎﺑّﺎت ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻨﻔّﺬة ﻧﺪوات ﺑﻌﻨﻮان :ﻣﴩوع »ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﻲ ﰲ
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ،
أرﺑﻌﺔ ﻣﺮاﻛﺰ.
اﻟﺤﻮار واﻟﺪمﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻴر اﳌﻨﺎﺧﻲ ،داﺧﻞ اﻷﴎة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.
وﺣﻞ
اﳌﺮأة ّ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت،
ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻌال
اﳌﻴﺎه.

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

اﻟﻨﺪوات اﳌﺒﻴّﻨﺔ
أﻋﻼه.

ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺋﻴّﺔ
ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮوض ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐرة ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ
دﻋﻢ ﻣﺎدي ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت
Redeining your business in times of
وﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان
ﻟﻠﺘﻤﻜن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮف واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺠﺎرة  -ورش ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺤ ّﺪﻳﺎت.
crises, capacity building workshops, week
»ﻛﻮﻧﻮا أُﴎة ﻣﺶ
ﻟﻠﺸﺒﺎب.
دون ﺿاﻧﺎت ودﻋﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ  -دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﰲ :اﻟﻔﻦ واﻟﱰﺑﻴﺔ ،اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،
on Ethical Challenges and Successes
أَﴎى«،
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ودﻋﻢ ﺗﴫﻳﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ،ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻠﻐﺎت ،ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﺨﻠّﻔﺎت
of Women in Business, Discussion
 ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻺﻋﻼﻣﻴّنﻋﱪ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ -دورات ﺗﺼﻨﻴﻌﻴّﺔ -ﺟﻮدة اﻹﻧﺘﺎج -ﻗﺎﻧﻮن
between some of the region’s most
ﺣﻮل دور اﻹﻋﻼم ﰲ رﻓﻊ
 رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺮأةوﻧُﻈﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴّﺎت -اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
prominent businesswomen, including
اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺪور اﳌﺮأة ﰲ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ ﰲ ﺗﺤﺴن ﻇﺮوف
 دﻋﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﻌﺎرض وﻃﻨﻴّﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴّﺔseveral of Arabian Business’s list of the
اﳌﺠﺘﻤﻊ.
أﴎﺗﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ.
ودوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج ،ورش ﻋﻤﻞ وﻧﺪوات ﺣﻮل
100 Most Powerful Women in the Arab
ّ
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈّات
 دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪوراﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،أﺑﺤﺎث وﺗﺒﺎدل ﺧﱪات ﺣﻮل اﻟﺤﻘﻮق World, Panel Discussion, workshop on
ﻏر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وورﺷﺎت
اﻹمﺎي اﳌﺤﲇ واﳌﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑن ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ
the beneits of using NLP in Business,
ّ
ﻋﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب.
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي.
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
mentoring relationship.
 ورش ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻨﻮعاﻻﺟﺘاﻋﻲ واﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻻﺟﺘاﻋ ّﻴﺔ.
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أﻫﻢ اﳌ ُﺨﺮﺟﺎت وﻋﻲ اﳌﺮأة
دراﺳﺔ ﺣﻮل »ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻟﺘﺄﺛرات ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻮار واﻟﺪمﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ
داﺧﻞ اﻷﴎة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«
اﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ ﻋﲆ
ورﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
اﳌﺮأة واﳌﻌﻮﻗﺎت
ﻟﺒﻨﺎن.
اﻻﺟﺘاﻋﻴّﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛ ّﺮ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ
اﳌﺮأة.
 دﻟﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﺣﻮل»اﻟﺤﻮار ،اﻟﺪمﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
واﻟﺠﻨﺪر«

اﻟﻔﺌﺎت
اﳌﺴﺘﻬﺪَ ﻓﺔ

ﻧﺴﺎء ﻣﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎي.
اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻓﺔ،
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﰲ
اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﺴﺎي.

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ّ
)(FFF

أﻣﻜﻨﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
ﻛﺎﻓﺔ.

اﻟﴩﻳﻚ/
اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

د .اﻳﲇ ﻳﺸﻮﻋﻲ
د .ﻣﻲ اﻟﺠﺮدي
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻼم
اﻟﺪاﺋﻢ.

دﻋﻢ ﻗﺪرات اﳌﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
مﻜن اﳌﺮأة
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻹدارة وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺰﻳﺎدة دﺧﻞ
اﳌﺎدي.
اﻷﴎة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﴍاك اﳌﺮأة ﰲ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
 ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺟﻬﻮزﻳّﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺣﻘﻮق أﴎﺗﻬﺎ،

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺸﺎﺑﺎت .ﻧﺴﺎء ،ﻣﺰارﻋﻮن وﻣﺰارﻋﺎت ،ﺷﺒﺎب وﺷﺎﺑﺎت،
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت زراﻋﻴﺔ.

 ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﺴﺎء و ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ واﻟﺤﻮار ﺑن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﻖوﺗﺮوﻳﺞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء.
 رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺑﻨﺎءاﻟﻘﺪرات ﺣﻮل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘاﻋﻲ
واﳌﺴﺘﺤﻘّﺎت اﻻﺟﺘاﻋﻴّﺔ.
 -إﺻﺪار ﻧﴩات دورﻳّﺔ.

ﺑروت ،اﻟﺸﻴﺎح
ﺟﺒﻴﻞ وﻃﺮاﺑﻠﺲ.

اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴّﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴّﺔ ،ﺟﻤﻌﻴّﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي ﰲ
دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪة ،ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي ،ﻃﻼب
ّ
وﻃﺎﻟﺒﺎت ،وﻧﺸﻄﺎء.

ﺑﻌﻠﺒﻚ ،اﻟﻬﺮﻣﻞ ،اﻟﺒﻘﺎع اﻟﺸاﱄ ،زﺣﻠﺔ،
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻣﴫ -اﻷردن -اﳌﻐﺮب
اﻟﺒﻘﺎع اﻟﴩﻗﻲ واﻟﺒﻘﺎع اﻷوﺳﻂ ،ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ ،وﺗﻮﻧﺲ،
ﻋﻜﺎر ،اﻟﺒﱰون.

وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘاﻋﻴّﺔ.
Oxfam/QBQ- ACPP OXFAM/ GBCanada Fund, OXFAM/ Novib, kivinatill
kvinna.
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺰوﻣﻲ.
 ّ -وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘاﻋﻴّﺔ.

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣرﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﴩاﻛﺔ
ﻣﻊ ﻛﺎرﻳﺘﺎس أﻣرﻛﺎ.
 اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮثواﻟﺘﻌﺎون اﻻﻳﻄﺎﱄ ووزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
 ﺟﻤﻌﻴّﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة. اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروي ﺑﺎﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣرﻛﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴّﺔ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﱰاي وﺟﻤﻌﻴّﺔ أرض ﻟﺒﻨﺎن.

Opening session on industry crisis,
Media, FMCG and Finance, increasing
capacity building , on Corporate law,
Franchising, Online Marketing, Reduce
turn over and employee motivation,
Quality Management System, Branding,
and Wealth Management and proposal
writing and General Business Etiquette
and communication skills in public
speaking, Empowers women with
techniques to think positively and
acquire Healthy Habits, Values, and
Beliefs and time management technique,
methods on how to approach young
entrepreneurs, Share successes and
setbacks, advocacy campaign.
Family business owners, students,
entrepreneurs, business owners, the
whole ecosystem.

Beirut, Bekaa, Washington.

MEPI, Vital Voices, Deloitte & Touche,
Proctor & Gamble, BLC Bank, Executive
Magazine and AUB, Berytech,
& Toastmaster, Matrix Consortium
Svelte Healthy Living, École Supérieure
des Afaires (ESA), University of
Balamand, MENA BWN, NCLW, he
Blessing Foundation, BLC Bank.
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اﳌﻌﻮﻗﺎت

أﻋﺪاد
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ/
ات

 ١٤٠اﻣﺮأة.
 ١٦٠ﺟﻤﻌﻴّﺔ.

 ٩٤٠ﺷﺎﺑﺎً وﺷﺎﺑﺔ.

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﳌﻮارد
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
ﻣﻨﺢ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ
اﳌﺤﺪود.

 ٦٠ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪي.
 ١٥إﻋﻼﻣﻴﺎً.
 ٣٦٠ﺷﺎﺑﺎً وﺷﺎﺑﺔ.

 ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪولاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ أﺑﺤﺎث وﻣﺼﺎدر ﺣﻮل اﻟﺮاﺑﻂ ﺑن اﻟﻨﻮعاﻻﺟﺘاﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻤﻞ ﻏر اﻟﺮﺳﻤﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

 ١٩٦٠اﻣﺮأة.
ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي ﻣﻮزّﻋﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :ﻟﺒﻨﺎن ،٧٠
ﻣﴫ ،١٠اﳌﻐﺮب ،١٠ﺗﻮﻧﺲ  ،٢واﻷردن.٢
 ٥٥ﺟﻤﻌﻴّﺔ.
 ٤ﻣﺨﻴّات ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ.
 ٤٠ﺳﻴّﺪة ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي ورﺑّﺎت اﳌﻨﺎزل.

 ﻧﻘﺺ ﰲ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻹدارﻳﺔواﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐرة.
 ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢاﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻐرة ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮر.
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔوﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﻳﻔﻲ.
 اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊﺛﻘﺎﻓﺔ إﴍاك اﳌﺮأة ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔّ
واﻻﺟﺘاﻋﻴّﺔ.
 ٢٠٠٠اﻣﺮأة.
 ١٠٠٠ﻣﺰارع وﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ.
 ٨ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ٤ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت
ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ.

160 persons, 120 women, 100
professionals and experts, 200 students,
350 business owners, 250 hubs and ngos,
20 business professionals, 40 business
ladies.
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اﳌﺠﺎل :اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧ ّﻴﺔ
اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎي

راﺑﻄﺔ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﴩوع رﻓﻊ ﺳ ّﻦ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﻣﴩوع
ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.

اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻨﻔّﺬة

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

اﺳﻢ اﳌﻨﻈّﻤﺔ ﻏر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ/اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻫﻠ ّﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء.

اﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
إﻋﺮﰲ ﺣﻘﻮﻗﻚ )دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ(.
ّ
ﺣﻖ ﻃﻔﲇ ،ﺣﻤﻠﺔ .١٥/١٣

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي CRTDA
ﺣﻖ ﱄ وﻷﴎي«- .ﻣﴩوع اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﻨﻮع
 ﻣﴩوع »ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ«.ﺣﻤﻠﺔ »ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ّﻣﴩوع اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ،اﻟﺤﺸﺪ واﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن .اﻻﺟﺘاﻋﻲ.دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﻋﲆ »اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ،اﻟﺤﺸﺪ واﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﻹﻋﻼﻣﻴن،
اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن«؛ ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴّﺔ وورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻊ
ّ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺴﺎء مﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎدة واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ومﻜﻴﻨﻬﻦ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ؛ ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻘﻮاﻧن ،واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺼرﻫﺎ وإﻗﺼﺎء ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء ،ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ.

ﻣﺤﺎﴐات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻼت
ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،اﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ،إﺻﺪار ﺑﻴﺎﻧﺎت ،ﻣﺴرات ،ﻓﻴﻠﻢ »ﻛﻠّﻨﺎ
ﻟﻠﻮﻃﻦ« ،ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎدة واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
ﺟﺎﻣﻌﻴن.
وزراء وﻟﺠﺎن وزارﻳﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻃﻼب
ّ

ﻃﺎوﻻت ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة وﻟﻘﺎءات
ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪي
ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ ،وﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ.

أﻫﻢ اﳌُﺨﺮﺟﺎت

ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰ ﺣﻮل اﻟﺤﻘﻮق؛ ﺻﺪور رﻓﻊ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل »أوﺿﺎع اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺎت اﳌﺘﺰ ّوﺟﺎت
ﻣﻦ ﻏر
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٢٠٠١/١٧٧اﻟﺬي رﻓﻊ ﺳ ّﻦ
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴن.
ّ
ﺗﺤﻀر دﻟﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﺣﻮل »اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ،اﻟﺤﺸﺪ واﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪ واﻟﺪﺗﻬﻢ إﱃ ١٢
اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن« ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ،
ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴن ﻟﺪى اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺴﻨﻴّﺔ.
وﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان »ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ إﱄ وإﻟُﻦ« ،وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت
اﻷﻫﻠﻴّﺔ اﻷدوات واﳌﻬﺎرات واﳌﻮاد ﰲ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ.

اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪَ ﻓﺔ اﻟﻨﺴﺎء.
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل.

ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ.

اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي واﻟﻠﺒﻨﺎي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،اﻹﻋﻼم ،اﻟﻨﻮاب،
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺸﺎﺑّﺎت.

أﻣﻜﻨﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ

 ٨٠اﻣﺮأة ﺗ ّﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻦ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎدة.
 ١١٠ﺟﻤﻌﻴّﺎت أﻫﻠﻴّﺔ.

WLP, Kingdom of Netherlands, the federal government.

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

اﻟﴩﻳﻚ /اﻟﺠﻬﺔ
اﳌﺎﻧﺤﺔ

اﳌﻌﻮﻗﺎت

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﺑروت وﻃﺮاﺑﻠﺲ وﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﺤﺎﻣﻮن وﻣﺤﺎﻣﻴﺎت.
ﺷﺒﻜﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﴎة.
اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎي
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ.

ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﻋﺘاد ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.

KTK
KIVINATILKIVINA

UNDP
IFES

ﻋﺪم اﻫﺘام اﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﻴن ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻌﻬﻢ.
ّ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴن واﻟﻮزراء واﳌاﻧﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴّﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ّ
ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ.

أﻋﺪاد
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ/ات
 ٢٧٠ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ؛  ٢٠إﻋﻼﻣﻴﺎً ،ﻧﻮاب ،اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ،وزراء ٣٥٠ ،ﺷﺎﺑﺎً وﺷﺎﺑﺔ.

 ٤٤٠اﻣﺮأة.

 ٢٤٠اﻣﺮأة ورﺟﻞ وﻣﺤﺎم وﻗﺎض
ورﺟﻞ دﻳﻦ وﻧﻮاب وﻣﻨﻈّات.
 ١٧٣٤ﻣﻦ ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﳌﺪارس.
 ٧٥ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﻈّات أﻫﻠﻴّﺔ.
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اﻟﱪاﻣﺞ
اﳌﻨﻔّﺬة

ﺟﻤﻌﻴﺔ دار
ّ
اﻷﻣﻞ

اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎي اﻟﺪمﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻠﺒﻨﺎي

 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء،WOMEN CAN DO IT
 مﻜن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﺗّﺨﺎذاﳌﺒﺎدرات
 مﻜن اﳌﻨﻈات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﻬﺮﻣﻞ.

ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻷﴎة ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ومﻜن اﳌﺮأة.
 ﺗﻘﺪﻳﻢ أول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻇﻞُرﻓﻊ إﱃ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺪاو
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﻟﻼﺟﺌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت
ّ
ﰲ ﻟﺒﻨﺎن.

ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ اﻟﻨﺠﺪة
اﻻﺟﺘاﻋ ّﻴﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔّ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﰲ
واﻻﺟﺘاﻋﻲ ،ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ
اﳌﺮأة اﻟﺨرﻳّﺔ ،ﻣﻨﺘﺪى
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺎت،
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺸﻌﺒ ّﻴﺔ
اﻟروﺟ ّﻴﺔ

 ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء مﺮض اﻟﺴﻴﺪا. اﻹﺿﺎءة ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲاﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺘن
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔﰲ ﻟﺒﻨﺎن.
 اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻈﻞاﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻘﺪم إﱃ ﻟﺤﻨﺔ
ﺳﻴﺪاو.
 ﺗﺪرﻳﺐأﻋﻀﺎء
اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ
اﻟﺸﺎﺑّﺎت،
ﻋﲆ أﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﻘﻴﺎدة.

اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻫﻠ ّﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔّ
اﳌﺮأة
اﳌﺴﻴﺤ ّﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت ﰲ
ّ
ﻟﺒﻨﺎن

اﺳﻢ اﳌﻨﻈّﻤﺔ ﻏر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ/اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺔ

اﳌﺠﺎل :اﻟﺘﻤﻜن ورﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق

اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﺴﺎي
اﻟﻠﺒﻨﺎي

 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
 ﻟﻘﺎءات اﺳﺘﻨﻜﺎرا ًﻟﻠﺤﺮب و دﻋاً
ﻟﻠﺴﻼم.
 ﻧﺪوة ﺣﻮل واﻗﻊاﳌﺮأة ﺑﺎﻷرﻗﺎم
 ورﺷﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﺣﻮلﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.

 ﻣﴩوعاﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﰲ
اﻟﺸﺎرع.
Promoting
human
rights policy
and practice
in Lebanese
women
prisons.

راﺑﻄﺔ
ﻛﺎرﻳﺘﺎس
ﻟﺒﻨﺎن

 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆﺻ ّﺤﺔ اﳌﺮأة
واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 إﺑﺮاز دوراﳌﺮأة ﰲ
اﳌﺠﺘﻤﻊ.

ﻛﻔﻰ ﻋﻨﻒ
واﺳﺘﻐﻼل

ﻧﻘﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺳﻴﺪاو« ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺮي إﱃ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻣﺎم
ّ
اﻟﺼﺪر

 اﻟﺘﻨﺸﻴﻂاﻻﺟﺘاﻋﻲ.
 ﻣﴩوع ﺑﻨﺎءاﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة.
 ﻣﴩوع ﺗﻌﺰﻳﺰاﻟﺼ ّﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴّﺔ.
ﻣﴩوع ﻣﻌﺎﻟﺠﺔآﺛﺎر اﻟﺤﺮب.

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

153

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﻣﻔﻬﻮم ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن /ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة
دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﻋﲆ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،دورة واﻷدوار اﻟﺠﻨﺪرﻳّﺔ ،وﺣﻤﻼت
ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
ﺿﻐﻂ .دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ
اﻟﻘﺎدة ﺣﻮل
ﻋﲆ إدﻣﺎج اﻟﺠﻨﺪر ﰲ ﻋﻤﻞ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو اﳌﻨﻈّات ،إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﻴﻢ ﺷﺒﺎي
وﺣﻘﻮق اﳌﺮأة.
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻨﺴﺎء ،ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﺣﻮل
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﺳﻄﻨﺒﻮل ،دورات
ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﺔ واﳌﻨﺎﴏة ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻨﺴﺎء؛ دﻟﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻣﻮ ّﺟﻪ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎﺷﻄن اﻟﻌﺎﻣﻠن ﰲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق
اﻟﻨﺴﺎء.
دورات ﺣﻮل ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺤﻘﻮق
واﻹدارة ،ﻟﻘﺎءات
اﻟﺼﺤﻴّﺔ ،رﻓﻊ ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ.
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮي.
– ﻣﻨﺎﴏة ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺴﺠﻴﻨﺎت
وﺣﻘﻮﻗﻬﻦ.
رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺤﲇ،
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،واﻟﺪوﱄ
واﳌﻨﺎﴏة ﺣﻮل ﺣﻘﻮق
اﻟﻼﺟﺌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺎت
ﰲ ﻟﺒﻨﺎن.

دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻴﺪا واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ .ﺗﺪرﻳﺐ
ﻣﻌﻠّﻤن وﻣﻌﻠّات ﺣﻮل
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘاﻋﻲ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ
اﻟﻜﺘﺐ؛ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﺣﻮل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻢ  ٥ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﺣﻮل ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﴩف ،ﺣﻀﺎﻧﺔ
اﻷوﻻد ﻟﺴﻦ  ،١٨اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ،
اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ اﻹﺳﻼم.

ورش ﻋﻤﻞ ﺣﻠﻘﺎت
ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺘﺪ ّرﺑن
ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﺣﻮل ﺗﺪرﻳﺐ ﺣﻮل ﻣﺤﱰﻓن ،ﻧﺸﻄﺎء
اﳌﻬﺎرات
ﻣﻮاﺿﻴﻊ
وﻧﺎﺷﻄﺎت ،ﻣﺤﺎﻣن
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻣﺤﺎﻣﻴﺎت ﰲ
وﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺳﻴﺪاو
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ
ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ،
واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ
ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء وﻋﲆ ﻣﻬﺎرات
وإدارة ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﲆ واﺟﺒﺎﺗﻬﻦ اﳌﺪاﻓﻌﺔ ﻗﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ.
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴّﺔ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
واﻻﺟﺘاﻋﻴّﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
واﻟﱰﺑﻮﻳّﺔ.
ﺳﻴﺪاو .اﺟﺘاﻋﺎت
ﻣﻊ ﺻ ّﻨﺎع اﻟﻘﺮار،
ﻣﺤﺎﴐات ﺗﻮﻋﻴﺔ،
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ،
ﻣﺆمﺮات.

ﻧﺪوات ﺗﻮﻋﻴﺔ،
ﺣﻤﻼت ،ﺗﺤﺴن
اﻟﻘﺪرات ﰲ ﻣﺠﺎل
إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
وﺑﻨﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي؛
ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻷ ّﻣﻬﺎت ﻋﲆ
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔّ
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻧﴩ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺼ ّﺤﺔ
اﻹﻧﺠﺎﺑﻴّﺔ ،ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻷ ّﻣﻬﺎت ﻟﺘﺠﺎوز آﺛﺎر
اﻟﺤﺮب.
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أﻫﻢ
اﳌُﺨﺮﺟﺎت

اﻟﻔﺌﺎت
اﳌﺴﺘﻬﺪَ ﻓﺔ

رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺼ ّﺤﻲ
واﻟﻘﺎﻧﻮي؛
ﻣﻨﺎﴏة ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺴﺠﻴﻨﺎت
وﺣﻘﻮﻗﻬﻦ.

ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى
رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹدارة،
اداة ﳌﻨﺎﴏة ﺣﻘﻮق
ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺎت ﰲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻟﻠﺴﻼم ،مﻜن اﻟﻨﺴﺎء
ﺣﻮل ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.

ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﺳﻊ
وأﻋﻤﻖ،
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻘﺔ
ُﺟﻤﻌﺖ ﻋﻦ
اﳌارﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ
ﺗﺠﺎه اﳌﺮأة واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﴍﻋﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛
وﺑﻨﺎء ﻗﺪرات
اﻟﻨﺴﺎء )اﻟﺮاﺋﺪات
اﳌﺤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪا ً(
ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﺗﺠﺎوز
ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
 ٣٥اﻣﺮأة أﺻﺒﺤﺖ
ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺧﱪات
واﺳﻌﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو
وﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
وﻋﻦ دور اﳌﺮأة
ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻦ
اﻟﻨﻀﺎل اﳌﻄﻠﻮب
ﻟﻠﺤ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﺿﺪﻫﺎ...

اﻟﻨﺴﺎء ،ﻧﺴﺎء ﻗﺎدة .أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ،ﻣﻨﻈّات ﻏر ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل.
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﻴﻮن/ات،
ّ
ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات واﳌﻬﺎرات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻜﺎدر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ
اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ ،رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻨﺴﺎء وأﻫﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻬﺎرات
واﳌﻌﺎرف واﻟﻘﺪرات ﺣﻮل
اﻟﻘﻮاﻧن واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺠﻨﺪري ،رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل
اﻟﻘﻮاﻧن ،اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل واﻟﻀﻐﻂ ،اﻟﻘﻴﺎدة/
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ/
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ
واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ واﻻﺋﺘﻼف ،رﺻﺪ
ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈات ،ﻃﺮح اﻟﺴﺠﺎل
ﺣﻮل ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎه ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء.

أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺎت
اﻟﻼﺟﺌﺎت.
ﺟﻤﻌﻴّﺎت اﳌﺠﻠﺲ.

ارﺗﻔﺎع
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺼ ّﺤﻲ
واﻻﺟﺘاﻋﻲ.

مﻜن ﻧﻔﴘ وﺻﺤﻲ،
رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻘﺪرات وﺑﻨﺎء
ﻣﻬﺎرات إدارﻳﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

دراﺳﺔ ﺣﻮل » إذﻛﺎء
اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء مﺮض
اﻟﺴﻴﺪا« ،رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ
اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻳﺪز
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
ﻋﻨﺪ اﳌﻌﻠّﻤن واﳌﻌﻠّات
ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،دراﺳﺔ ﺣﻮل
»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة
واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ » ،رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
ﻟﺪى اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﰲ اﻟﻘﻮاﻧن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ
اﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ،
وإﺻﺪار ﻛﺘﻴﺒّﺎت ﺣﻮل ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﴩف ،ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷوﻻد
ﻟﺴ ّﻦ  ،١٨اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ،اﻟﺰواج
واﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ اﻹﺳﻼم؛ دراﺳﺔ
ﺣﻮل »اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻌﺎرف وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت«،
دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ﺣﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﳌﺪﻧﻴّﺔ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻈﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺴﻴﺪاو.
ﻧﺴﺎء ،ﻣﻌﻠّﻤﻮن وﻣﻌﻠّات ،ﻧﺴﺎء وﺷﺎﺑﺎت .ﻧﺴﺎء.
أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻧﺴﺎء ورﺟﺎل
ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

اﻛﺘﺴﺎب
اﳌﻬﺎرات
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ و
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﱪة
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪمﻘﺮاﻃﻲ
وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.

إﻃﻼق ﺗﻘﺮﻳﺮ
»ﺳﻴﺪاو أﻣﺎم
اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«،
إﻋﺪاد ﺻﻔﺤﺔ ﻋﲆ
اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺣﻮل
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو
وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن،
ﺳﻮرﻳﺔ واﻷردن
http://cedaw.
kafa.org.lb
ﺧﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﳌﺘﺪ ّرﺑن اﳌﺤﱰﻓن
ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺳﻴﺪاو
واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن،
ﺳﻮرﻳﺔ ،واﻷردن.

ﻗﻀﺎة ،ﻣﺤﺎﻣﻮن
ﻧﺴﺎء ،أﻃﻔﺎل ورﺟﺎل،
وﻣﺤﺎﻣﻴﺎت،
ﻣﻨﻈّات أﻫﻠﻴﺔ.
ﻧﺸﻄﺎء ،ﺟﻤﻌﻴّﺎت
أﻫﻠﻴﺔ،
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻧﺴﺎﺋﻴّﺔ ﰲ
اﻷﺣﺰاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
إﻋﻼﻣﻴّﻮن.
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أﻣﻜﻨﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺠﻨﻮب،اﻟﺒﻘﺎع
وﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن
)اﻟﺸﻮف(.

ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ.

ﻋﺪم اﻫﺘام ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت
ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﲆ أﺳﺎس ﺟﻨﺪري،
اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ؛ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﺒﻮل
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻹﻗﺎﻣﺔ دورات
ﺗﺪرﻳﺒﻴّﺔ ،ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮع )ﻋﺪم
ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻤﺪ ّرﺑن(....

UNIFEM
اﻟﴩﻳﻚ/
-KTK – MPI
اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﺟﻤﻌﻴّﺔ اﻟﺘﻌﺎون EU
واﻟﺒﺤﻮث اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ DIAKONIA
–اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويACTION AID .

اﳌﻌﻮﻗﺎت

ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
ﺿان اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ؛
اﻧﺘﻬﺎء ﻓﱰة
اﳌﴩوع اﳌﻤﻮل–
ّ
وﻋﺪم مﺪﻳﺪه
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ
اﳌﻤ ّﻮﻟﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴر
اﳌﺤﻘﻖ.

ﺣﻮاﱄ ٢٥٠٠
أﻋﺪاد
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ /اﻣﺮأة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ،
ات
 ٣٥اﻣﺮأة ﻗﺎﺋﺪة.

ﻃﻼب )(١٤٠٠
ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل )(٢٥٤٤
ﻣﻨﻈّات )(١٥٠
 ٦٠ﺷﺎﺑﺎً وﺷﺎﺑﺔ،
ﺑﺮﳌﺎﻧﻴّﻮن وأﺣﺰاب ).(٢٤

ﻋﺪم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ
إﱃ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺪاو.

اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪمﻘﺮاﻃﻲ
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻨﺴﺎء
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ،اﻟﺴﻴﺪة ﻟﻴﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺎت.
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ.
ﺟﻤﻌﻴّﺎت اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻨﺴﺎي  ١٦٠ﺟﻤﻌﻴّﺔ؛
داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎء اﳌﺮﻛﺰي؛
واﻟﺴﻴﺪة ﺟاﻧﺔ ﻫﺮﻣﺰ.

ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ .ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑروت ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ
وﻋﺎﻟﻴﻪ.
SIDC /
Drossos
EU /
Diakonia

 ٣٧٣اﻣﺮأة.
) ٧٣٩اﻣﺮأة
ورﺟﻞ(.

 ١٩ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ
اﻹداري؛ ٣٥٠
ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت
ّ
اﳌﺠﻠﺲ؛
 ١٦٠ﺷﺨﺼﺎً.

ﺑروت وﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن وﺟﻤﻴﻊ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﻴﻢ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﺒﺤﻮث
اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ
واﻹمﺎء ،اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروي
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔّ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻓﻜﺎر ،I I
 ،AMIDEASTاﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ،
وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت
اﳌﻌﻨﻴّﺔ.

 ٧٤٠ﻣﻌﻠاً وﻣﻌﻠﻤﺔ،
 ١٠ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ و٥٠٠
اﻣﺮأة ورﺟﻞ.
 ٤٣٠اﻣﺮأة
وﺷﺎﺑﺔ.

زﺣﻠﺔ ،اﻟﺒﻘﺎع
اﻟﴩﻗﻲ،
اﳌن ،ﺑﻌﺒﺪا.

ﻟﺒﻨﺎن
ﺳﻮرﻳﺔ
اﻷردن.

ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن.

ﺗﻌ ّﺪد اﻟﺠﻬﺎت
اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﺿﻌﻒ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴا
ﺑﻴﻨﻬﺎ؛ ﻗﻠّﺔ اﻟﻜﻮادر
اﻟﺒﴩﻳﺔ اﳌﺆ ّﻫﻠﺔ،
ﻧﺪرة اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ،
ﺗﻔﺎوت اﳌﺆ ّﻫﻼت
ﻋﻨﺪ أﻓﺮاد اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

وزارة اﻟﺸﺆون مﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ ،وزارة
اﻻﺟﺘاﻋﻴّﺔ ،اﻷوروي وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺼ ّﺤﺔ ،اﳌﻘﺎﺻﺪ،
ﻣﺨﺘﱪات
ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴّﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔّ
ﺧﺎﺻﺔ ،وزارة ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
اﻟﺼ ّﺤﺔ.
واﻷردن
Global fund for
.Women

ﻣﺎ ﺑن ٣٠٠
و ٥٠٠اﻣﺮأة.

 ٣٠ﻗﺎض/ﻳﺔ
 ٩٠اﻣﺮأة ﻣﻦ
 ٩٠ﻣﺤﺎم وﻣﺤﺎﻣﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪي؛
وﻧﺎﺷﻂ وﻧﺎﺷﻄﺔ؛ ﺣﻮاﱄ ٢٠٠٠٠
 ١٠٠٠ﻣﺸﺎرك/ة .ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻠﻘﻮن
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔّ
ﻣﺒﺎﴍة؛
 ٦٠٠ﻃﻔﻞ.
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مرفق رقم 2
التعليقات اختامية للجنة امعنية بالقضاء على التمييز
ضد امرأة على التقرير الدوري الثالث للبنان ي 2008-1-22
إن امادة  21من اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة تعطي صاحية للجنة القضاء عى التميز ضد امرأة ي تقديم اقراحات
وتوصيات عامة مبنية عى دراسة التقارير وامعلومات التي تردها من الدول اأطراف ،وتقوم اللجنة بتضمن هذه ااقراحات والتوصيات كا
والتعليقات الصادرة عن الدول اأطراف ي تقاريرها الختامية.
بصورة عامة يتم توجيه ااقراحات إى وحدات اأمم امتحدة ،أما التعليقات العامة فتوجهها اللجنة إى الدول اأطراف وهي تعر عادة عن
نظرة اللجنة ي ما يختص باموجبات التي ينبغي االتزام بها بنا ًء ما تنص عليه ااتفاقية.
فيا يي نعرض لكم نص التعليقات الختامية.
لاطاع عى نص التعليقات العامة الرجاء زيارة اموقع التاي:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm
لاطاع عى التقرير الثالث الرسمي الذي قدم ي  2008الرجاء زيارة اموقع التاي:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/437/42/PDF/N0643742.pdf?OpenElement

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

179

180

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

181

182

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

183

184

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

185

186

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

187

188

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

189

190

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

191

