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7 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

سنة بعد سنة رّسخت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية دروها الريادي يف متابعة قضايا املرأة يف لبنان بعد أن كلّفت الهيئة الوطنية 
لشؤون املرأة اللبنانية إعداد تقرير لبنان الرسمي الدوري )الجامع للتقريرين الرابع والخامس( حول إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة )سيداو( بكتاب من وزارة الخارجية واملغرتبني )رقم 8/1744 تاريخ 2011/11/9(

أولت الهيئة إهتامماً كبرياً يف تحضري التقرير مستعينة لذلك بخرباء جامعيني وكوادر عليا يف اإلدارات العامة ومسؤولني وباحثني من منظامت 
املجتمع املدين حرصوا من خالل لجنة أُنشئت لدراسة التقّدم املحرز بشأن اإلتفاقية، عىل تجميع املعلومات، التأكد منها، تفنيدها لتحضري 

لتقرير.

لذلك وبكل فخر،

نودعكم هذا التقرير الذي يظهر بالتفاصيل ما حققته الدولة اللبنانية عىل صعيد القوانني واإلجراءات واملجاالت املُشار إليها باملواد الخاصة 
باإلتفاقية كام يربز التقرير التحديات والثغرات املتبقية للوصول إىل املساواة الكاملة بني املرأة والرجل يف لبنان.

أمني ّس الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية
املحامي فادي كرم



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة8

عمالً باملادة 18 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي تنّص عىل أن »تتعّهد الدول األطراف بأن تقّدم إىل األمني العام 
لألمم املتحدة، للنظر من ِقبل اللجنة، تقريراً عاّم اتّخذته من تدابري ترشيعية وقضائية وإدارية وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية 

وعن التقّدم املحرز يف هذا الصدد...«

وبعد أن قّدم لبنان تقريره الثالث يف أيار 2006، ونظرت فيه اللّجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف دورتها األربعني )14 كانون 
الثاين/ يناير – 1 شباط/ فرباير 2008(،

للتقريرين  الجامع  تقريرها  تقديم  الطرف »إىل  الدولة  فيها  التقرير، والتي دعت  للّجنة عىل  الختامية  التعليقات  الفقرة 51 من  ويف ضوء 
الدوريَّني الرابع والخامس قبل 16 أيار/ مايو 2014،

يقّدم لبنان هذا التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس، والذي به تستجيب الدولة اللبنانية لألجندة الدولية املوضوعة للتقارير الدورية.

يعرض هذا التقرير ملواد االتفاقية مادًة مادة وصوالً إىل املادة 16، إمنا تجدر اإلشارة إىل أن حرص اللجنة الدولية عىل أن يتناول التقرير األوضاع 
الخاصة بفئات معيّنة من النساء، كالنساء ذوات اإلعاقة والعامالت املهاجرات وغريهّن، استدعى أن يُفرد التقرير عنواناً خاصاً لهذه الفئات 
يأيت مبارشة بعد املادة 16، ويعرض فيه لألوضاع الخاصة بسبع فئات من النساء هي: املسّنة، ذات اإلعاقة، ضحية األلغام، السجينة، العاملة 

املهاجرة يف الخدمة املنزلية، الالجئة، والنازحة.

إمنا  أهميتها،  عىل  الرسمية،  الجهات  جهود  تقترصعىل  ال  السابقة  األعوام  خالل  بُذلت  التي  الجهود  أن  وحيث  أخرى،  ناحية  من 
الذي  الدور  أهمية  تأكيد  التقرير عىل  فقد حرص هذا  منظامت غري حكومية،  مجال،  أكرث من  بها، ويف  متيّزت  التي  تلك  إىل  تتعّداها 
نشاطاتها  أبرز  عىل  الضوء  تسليط  من خالل  وذلك  املساواة،  تحقيق  أمام  العقبات  إزالة  باتجاه  الدفع  يف  املنظاّمت  هذه  به  تضطلع 
االلتزام  رضورة  ويقابلها  قصرية،  غري  فرتة  هي  التقرير  هذا  يغطّيها  التي  الفرتة  أن  ومبا  لكن،  االتفاقية.  مجاالت  بحسب  وإنجازاتها 
املنظاّمت  اثنتني وعرشين منظّمة من  التقرير مع  اللجنة املرشفة عىل إعداد  لذا تواصلت  التقاريرالدورية ضمن حدود معيّنة،  بحجم 
غري الحكومية املعنيّة بشؤون املرأة، لرتفدها مبا قامت به من نشاطات خالل فرتة التقرير. وهكذا فإنَّ ما مل تتّسع له مساحة التقرير، 

له. ُوضع كملحق  قليل،  وهوغري 

أعّدت هذا التقرير، بتكليف رسمي من وزارة الخارجية واملغرتبني، الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، وهي هيئة رسمية منشأة لدى رئاسة 
مجلس الوزراء مبوجب القانون 1998/720 وتتوىّل مهاماً استشارية، تنسيقية وتنفيذية. 

الترشيعية  السلطتني  عن  وممثلني  اللبنانية  املرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  يف  سيداو  لجنة  أعضاء  ضّمت  لجنة  التقرير  إعداد  عىل  أرشفت 
والتنفيذية، وساهمت يف كتابته ومراجعته مجموعة من الخبريات والخرباء املختّصني يف املجاالت املختلفة. ُعرض التقرير إلبداء الرأي عىل كل 

من رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات كافة، وتّم اعتامده نهائياً بتاريخ 2014/3/20.

تتوّجه الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية بالشكر إىل جميع الذين ساهموا يف إعداد هذا التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع 
والخامس، وتخّص بالشكر:

اللجنة املرشفة: 
د.ليىل عازوري جمهوري )رئيسة(.

أعضاء لجنة سيداو يف الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية: أ.فادي كرم، د.عزّه رشارة بيضون، د.فاديا كيوان، أ.غادة حمدان حديب، أ.جامنة 
أبو الروس مفّرج، د.سويس بوالديان، أ.مرينا عازار نجار، د.هند صويف، أ.عفيفة السيّد )أعضاء(.

ممثلون عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية: النائبة السيدة جيلربت زوين ممثَّلة باألستاذة فاطمة فخرالدين، السيدة نزيهة األمني )رئاسة 
مجلس الوزراء(، السيدة ابتسام جوين )إدارة اإلحصاء املركزي(، الدبلوماسية السيدة مرينا الخويل ثم الدبلوماسية السيدة عبري طه )وزارة 

تقدمي
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الخارجية واملغرتبني(، الرائد دياال املهتار والسيدتان نورما نصري وميشلني زغيب )وزارة الداخلية والبلديات(، السيدة عبري عبد الصمد )وزارة 
الشؤون االجتامعية( )أعضاء(.

الخبريات والخرباء: 
د.ليىل عازوري جمهوري، د.فاديا كيوان، أ.غادة حمدان حديب، د.عزّه رشارة بيضون، د.ياسمني طارق دبوس، القايض سامر يونس، د.هاال 
عيتاين، أ.فادي كرم، أ.مرينا عازار نجار، د. فوزي عبد الحسني أيوب، د.هند صويف، أ.هيام قاعي، د.منى شاميل خلف، د.عبدو يونس، أ.عبري 

عبد الصمد.

املراجعة اللغوية: 
جورج أيب صالح.

 يف 2014/3/20 
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تعرّف املادة األوىل من االتفاقية مصطلح »التمييز ضد املرأة« بأنه يعني »أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتّم عىل أساس الجنس ويكون . 1
من آثاره أو أغراضه النيل من االعرتاف للمرأة، عىل أساس تساوي الرجل واملرأة، بحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف امليادين السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أّي ميدان آخر، أو إبطال االعرتاف للمرأة بهذه الحقوق أو متتّعها بها ومامرستها لها بغّض 

النظر عن حالتها الزوجية«.

يف هذا اإلطار، إن تعريفاً معيّناً ملصطلح »التمييز ضد املرأة« مل يُعَط رصاحًة من ِقبل املرّشع اللبناين، إالّ أن ما تتضّمنه مقدمة الدستور لجهة . 2
التزام لبنان مبواثيق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وبأن »تُجّسد الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقول واملجاالت دون 
ن يف املواثيق املشار إليها، إمنا  استثناء« )الفقرة - ب – من مقدمة الدستور(، يفيد التزام لبنان الرصيح ليس فقط مبفهوم عدم التمييز املتضمَّ

أيضاً بتجسيد ما يشتمل عليه هذا املفهوم يف جميع الحقول واملجاالت بدون استثناء.

وقد أصبح من الثوابت، لدى الحكومات اللبنانية املتعاقبة منذ عام 2005، أن يتضّمن بيانها الوزاري فقرة أو أكرث، تلتزم مبوجبها الحكومة . 3
بتنفيذ التعهدات الواردة يف االتفاقيات الدولية التي وقّعها لبنان، السياّم اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وما تتطلّبه من 

ترشيعات وتدابري لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة وللتصّدي لكل أشكال العنف ضد املرأة.

املادة األوىل
تعريف التمييز ضد املرأة
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يف ضوء ما جاء يف املادة 2 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة لجهة موافقة الدول األطراف عىل أن تنتهج، بكل الوسائل . 4
املناسبة ومن دون إبطاء، سياسة القضاء عىل التمييز ضد املرأة؛

أو  الدستور  )لجهة تضمني  الفقرات 10  الثالث )2006(، السيام يف  الدوري  لبنان  تقرير  الدولية عىل  اللجنة  تعليقات  ما جاء يف  ويف ضوء 
الترشيعات املناسبة األخرى أحكاماً تكفل تحقيق املساواة بني الجنسني متّشياً مع املادة 2 - أ – من االتفاقية( و 15 )لجهة التوعية بأحكام 

االتفاقية ونرشها عىل أوسع نطاق( و 17 )لجهة إعداد خطة عمل وطنية خاصة بحقوق اإلنسان واعتامدها وتنفيذها( وغريها؛

ويف ضوء التوصية العامة رقم 28 لعام 2010 بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف مبوجب املادة 2 من االتفاقية؛

ويف ضوء عدم تحفظ لبنان عىل املادة 2 من االتفاقية، عىل اعتبار أن الدستور اللبناين ال يتضّمن أي نص متييزي بحّق املرأة، بل هو يؤكّد أن 
»كل اللبنانينّي سواء لدى القانون، وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق املدنية والسياسية، ويتحّملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق 

بينهم« )املادة 7 من الدستور(،

يعرض هذا التقرير ما ييل:

 أوالً:
يف الوضع التشريعي ومبدأ عدم التمييز

يف إطار اإلصالح الترشيعي الذي تدعو إليه املادة )2( من االتفاقية، وفضالً عن التقّدم املحرز يف توسيع دائرة االتفاقيات الدولية املربمة يف . 5
لبنان، فقد شهدت الفرتة من العام 2006 إىل العام 2013 تقّدماً يف عملية تنزيه القوانني من األحكام التمييزية، بحيث تّم تعديل بعضها، بينام 
ال يزال تعديل البعض اآلخر يواجه صعوبات ومعوقات، ال بل رفضاً رصيحاً أحياناً، عىل األقّل من بعض الجهات، كام هي الحال بالنسبة إىل 

قانون الجنسية ومسألة اعتامد قانون مدين لألحوال الشخصية.

I .:التقّدم املحرز يف توسيع دائرة االتفاقيات الدولية املربمة يف لبنان

مع التأكيد عىل أن أحكام االتفاقيات الدولية املربمة يف لبنان تتقّدم أمام القضاء عىل القوانني الداخلية، فقد وقّع لبنان يف السنوات األخرية . 6
عىل عدٍد من االتفاقيات، منها:

يف العام 2007، وقّع لبنان عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. <

العقوبة  < التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو  أُجيز للحكومة االنضامم إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة  العام 2008،  ويف 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )القانون رقم 12 تاريخ 2008/9/5، ج.ر.رقم 38 تاريخ 2008/9/18(. كام أُجيز لها إبرام امليثاق العريب 
لحقوق اإلنسان املوقّع يف تونس بتاريخ 2004/5/23، مع احتفاظ لبنان بحق تطبيق قوانينه الداخلية أو أحكام املواثيق الدولية لحقوق 

اإلنسان التي صادق عليها والتي متنح حقوقاً أفضل ومبا ال يتعارض مع القوانني واملواثيق املذكورة )القانون رقم 1 تاريخ 2008/9/5(.

املادة الثانية
مبدأ عدم التمييز وضمان حتقيقه
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II .:التقّدم املحرز يف تنزيه القوانني من األحكام التمييزية

فضالً عن استحداث قانون يعاقب جرمية االتّجار باألشخاص، فقد تّم إلغاء وتعديل عدد من األحكام القانونية والتنظيمية التمييزية، والعمل 
مستمّر ملتابعة إقرار مشاريع قوانني وأنظمة أخرى.

استحداث قانون يعاقب جرمية االتّجار باألشخاص: إنفاذاً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، والتي انضّم إليها . 7
لبنان عام 2005 )مبوجب القانون رقم 680 تاريخ 2005/8/24(، أقّر املجلس النيايب، يف شهر آب من العام 2011، قانون معاقبة جرمية االتّجار 
باألشخاص)قانون رقم 164 تاريخ 2011/8/24(، وكان قد ُمّهد له بدراسة وطنية حول االتّجار باألشخاص، أعّدتها وزارة العدل مبساعدة مكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية وبالتعاون مع اليونيسف. وهدفت بشكل أسايس إىل معرفة وتقييم الواقع امليداين يف مجال االتّجار 
باألشخاص، ذلك أن القانون اللبناين مل يكن يتضّمن تحديداً لهذه الجرمية ولضحيّتها، لذلك أضيفت مواده إىل أحكام قانون العقوبات، وأنه قبل 
استحداث قانون معاقبة جرمية االتّجار باألشخاص، كانت الجرائم املشابهة لهذه الجرمية تُقاىض تحت بنوٍد مختلفة من أحكام قانون العقوبات. 

إلغاء وتعديل أحكام قانونية وتنظيمية متييزية، هي بشكل أسايس:. 8

إلغاء املادة 562 من قانون العقوبات: بعد اثنتي عرشة سنة عىل استبدال العذر املحّل بالعذر املخّفف، أُلغى املرّشع اللبناين، مبوجب  118
القانون رقم 2011/162 الصادر بتاريخ 2011/8/17، املادة 562 من قانون العقوبات التي كانت تشّجع عىل قتل النساء، من حيث 

أنها كانت تُتيح تخفيف العقوبة فيام يُعرف بـ »جرائم الرشف«.

تعديل الفقرة )3( من املادة 59 من قانون العمل، بحيث أصبح األَُجراء الفلسطينيون الالجئون املسّجلون وفقاً لألصول يف سجالت  218
وزارة الداخلية والبلديات، يستفيدون من تعويض الرصف من الخدمة من دون اشرتاط املعاملة باملثل. كام أعفى النّص الجديد األجري 

الفلسطيني الالجئ من رسم إجازة العمل )املادة األوىل من القانون رقم 129 تاريخ 2010/8/24(.

تعديل الفقرة الثالثة من املادة 9 من قانون الضامن االجتامعي، بحيث أصبح األَجراء الفلسطينيون الالجئون يستفيدون من تعويض  318
نهاية الخدمة بالرشوط التي يستفيد فيها األَُجراء اللبنانيون من دون اشرتاط املعاملة باملثل. لكنَّ االستفادة تقترص عىل تعويض نهاية 

الخدمة من دون تقدميات صندوق ضامن املرض واألمومة والتقدميات العائلية )القانون رقم 128 تاريخ 8/24/ 2010(.

يف إطار »الحملة الوطنية لتنزيه القوانني ذات األثر االقتصادي من األحكام التمييزية ضّد املرأة )وين بعدنا(، وهي حملة أطلقتها يف  418
الثامن من شهر آذار 2010، الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، تّم لغاية تاريخه إقرار التعديالت اآلتية:

تعديل املادة )9( من املرسوم االشرتاعي رقم 1959/146 )رسم انتقال عىل جميع الحقوق واألموال املنقولة وغري املنقولة(  <
االنتقال  رسوم  احتساب  عند  اإلضايف  التنزيل  من  االستفادة  لجهة  املتزّوجة  والوارثة  املتزّوج  الوارث  بني  املساواة  واعتامد 

املتوّجبة عىل الوريث )مبوجب القانون رقم 179 تاريخ 2011/8/29(.
تعديل املادة )31( من املرسوم االشرتاعي رقم 1959/144 )قانون رضيبة الدخل( واعتامد املساواة بني الرجل واملرأة من خالل  <

استفادة املرأة املتزوجة العاملة من التنزيل الرضائبي عن زوجها وعن أوالدها أسوًة بالرجل )مبوجب القانون رقم 180 تاريخ 
.)2011/8/29

أو زوجة  < استفادة زوج  وإقرار  رقم 83/102(  االشرتاعي  )املرسوم  الوطني  الدفاع  قانون  املادة 94 من  8 من  املقطع  إلغاء 
املتطّوعة واملتطّوع يف القوى العسكرية واألمنية، يف حال الزواج ثانية )بعد وفاة الزوج األول(، من املعاش التقاعدي )مبوجب 

القانون رقم 239 تاريخ 2012/10/22(.
تعديل املادة  15 من النظام العام لألَُجراء الصادر بتاريخ 1994/11/3، بحيث أصبحت مدة إجازة األمومة لألجرية العاملة يف  <

القطاع العام مامثلة لتلك التي تُعطى للموظفة الخاضعة لنظام املوظفني، أي 60 يوماً بدالً من أربعني)مبوجب املرسوم رقم 
9825 تاريخ 2013/2/1(.

 تعديل بعض أحكام املرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/4/27 املتعلّق بنظام التعويضات العائلية واملساعدات للموظفني، بحيث  <
أصبحت املوظفة تستفيد من التعويض العائيل عن أوالدها يف حال كان زوجها ال يعمل أو كان غري مستفيد من تعويض عائيل 

عن أوالده )مبوجب املرسوم رقم 10110 تاريخ 2013/3/22(.

ويف خطوة نوعية يف دالالتها، اعتمدت الطائفة السنيّة يف العام 2011 سّناً للحضانة ال مُتيّز بني الصبي والبنت )اثنتي عرشة سنة للصبي  518
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والبنت عىل السواء: املادة 15 من القرار رقم 46 الصادر عن املجلس الرشعي اإلسالمي األعىل بتاريخ 2011/10/1 بناء عىل القانون 
رقم 177 تاريخ 2011/8/29(. 

III .:مشاريع واقرتاحات قوانني قيد الدرس أو املتابعة

إن َمن يتابع مسار العملية الترشيعية يف لبنان يالحظ، بخاصٍة عندما يتعلّق األمر بإلغاء أو تعديل أحكام متييزية ضد املرأة أو اعتامد تدابري . 9
معيّنة لتحقيق املساواة، ما ييل:

إن عدد مشاريع واقرتاحات القوانني التي يتّم إقرارها هو أقّل بكثري من عدد املشاريع واقرتاحات القوانني التي تقّدم للسلطة الترشيعية. <
إن املسائل أو الحقوق التي تتناولها عموماً األحكام القانونية التي يحظى تعديلها مبوافقة السلطة الترشيعية هي يف معظمها مسائل  <

وحقوق تقع خارج نطاق »املجال الخاص«.
إن الوقت الطويل الذي تستغرقه دراسة بعض مشاريع القوانني يُعيق اإلرساع يف تحقيق التقّدم املرجو، وقد يعني أن قضايا املرأة ليست  <

من األولويات، عىل األقل بالنسبة إىل بعض املرّشعني.

باإلشارة إىل البند األخري من املادة )2( من االتفاقية، وفضالً عن إلغاء املادة 562 من قانون العقوبات، فإن اللجنة الفرعية املنبثقة عن لجنة . 10
اإلدارة والعدل النيابية، والتي كانت مكلّفة منذ العام 2003 درس وإعادة صياغة اقرتاح قانون يرمي إىل تعديل قانون العقوبات، قد أنجزت 

مهمتها، وجاءت اقرتاحاتها بشأن املواد التمييزية ضد املرأة عىل النحو اآليت:

بالنسبة إىل املادتني 503 و504 اللتني تتغاضيان عن ارتكاب االغتصاب يف إطار الزواج، فقد أبقت اللجنة عىل عدم معاقبة من يُكره  1110
زوجه بالعنف والتهديد عىل الجامع.

يف جرائم الزنا )املواد 487 و488 و489(، أبقت اللجنة عىل الصفة الجرمية للفعل، لكنها أزالت التمييز الذي كان قامئاً بني الرجل  2110
واملرأة واعتمدت مبدأ املساواة بينهام، سواء لجهة تحقق رشوط الجرمية أو لجهة العقاب املفروض عىل مرتكب فعل الزنا، كذلك 

بالنسبة إىل طرق اإلثبات، وتقديم الشكوى.

العرض  3110 باالعتداء عىل  املتعلّقة  الجرائم  إحدى  مرتكب  بني  زواج صحيح  ُعقد  أنه يف حال  تنّص عىل  التي   522 املادة  إىل  بالنسبة 
املنصوص عليها يف املواد من 503 إىل 521 )االغتصاب ضمناً( واملعتدى عليها، فإن املالحقة تتوقف، وإذا كان صدر حكم بالقضية 

يعلّق تنفيذ العقوبة، فقد أقرّت اللجنة إلغاءها.

كام أقرّت اللجنة إلغاء املادة 534 من قانون العقوبات، وهي املادة التي تُجرّم وتُعاقب كل مجامعة تتّم خالفاً للطبيعة. 4110

إمنا يبقى أن اقرتاح القانون الرامي إىل تعديل قانون العقوبات ال يزال يف مراحله األوىل، ولن يُصبح نهائياً إالّ بعد أن تُقرّه الهيئة العامة  5110
ملجلس النواب ويُصدره رئيس الجمهورية.

مرشوع قانون حامية النساء من العنف األسي:. 11
للجهود التي بذلتها هيئات املجتمع املدين، والتي تجّسدت  التزاماً مبا تعهدت به الحكومات اللبنانية املتعاقبة منذ العام 2005، وتكريساً 
مبرشوع قانون يتعلّق بحامية النساء من العنف األرسي، أعّده »التحالف الوطني من أجل ترشيع حامية النساء من العنف األرسي«، تبّنته 
الحكومة اللبنانية عام 2010، وأحالته إىل مجلس النواب مبوجب املرسوم رقم 4116 تاريخ 28 أيار 2010، حيث ال يزال قيد املتابعة، وهو 
يثري الكثري من النقاشات، وقد يكون املرشوع الوحيد غري املتعلّق باألحوال الشخصية الذي يُستطلع بشأنه رأي املرجعيات الدينية. كام تجدر 
اإلشارة إىل أن اللجان النيابية املعنيّة عّدلت اسم مرشوع القانون بحيث أصبح قانون »حامية املرأة وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي«، 

بدالً من قانون »حامية النساء من العنف األرسي«.

نة لجنة الوقاية من التعذيب:. 12 اقرتاح قانون يرمي إىل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان املتضمِّ

تجدراإلشارة بدايًة إىل أنه، بتاريخ 2011/3/17، تّم، ضمن آلية االستعراض الدوري الشامل يف مجلس حقوق اإلنسان، اعتامد تقرير  1112
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لبنان النهايئ حول حالة حقوق اإلنسان فيه، وكان لبنان قد أعلن قبوله التوصيات املتعلّقة بالعنف ضد املرأة، والتوصية الخاصة بإلغاء 
األحكام القانونية املتعلّقة مبا يُدعى »جرمية الرشف«، وقد أُلغيت هذه األحكام فعالً مبوجب القانون رقم 162 تاريخ 2011/8/17. 

الوطنية  2112 »الهيئة  إنشاء هيئة مستقلة تسّمى  إىل  يرمي  قانون  اقرتاح  النيابية عىل  والعدل  اإلدارة  لجنة  بتاريخ 2013/4/3، وافقت 
لحقوق اإلنسان«، تتمتّع بالشخصية املعنوية وباالستقالل اإلداري واملايل، وتتضّمن لجنة دامئة تُدعى »لجنة الوقاية من التعذيب«. 
ويعرّف اقرتاح القانون مهام الهيئة بأنها تعمل عىل حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف لبنان وفق املعايري الواردة يف الدستور اللبناين، 
مع هذه  املتّفقة  اللبنانية  والقوانني  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية  واملعاهدات  واالتفاقيات  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  واإلعالن 

املعايري. كام يحّدد اقرتاح القانون مهاماً خاصة للهيئة، منها:

رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ووضع ونرش التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها. <
إبداء الرأي يف كل ما تُستشار به الهيئة من املراجع املختّصة، كام يعود لها إبداء الرأي من تلقاء نفسها يف جميع الترشيعات  <

واملراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات املتَبعة بهذا الخصوص.
تلّقي الشكاوى واإلخباريات املتعلّقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، واملساهمة يف معالجتها عن طريق املفاوضة والوساطة، أوعن  <

طريق املقاضاة. 

يتضّمن اقرتاح القانون 32 مادة، ومن املتوقع أن يشّكل إقراره من ِقبل الهيئة العامة ملجلس النواب تقدماً بارزاً يف مجال حامية حقوق  3112
اإلنسان وتعزيزها يف لبنان، مبا يف ذلك حقوق املرأة.

وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن املديرية العامة لقوى األمن الداخيل أعّدت خطة إسرتاتيجية 2010 - 2013، ذات رؤية: »أن  4112
نكون عىل قدر آمال املواطنني وأن نحظى بكامل ثقتهم«. وأبرز أولوياتها حامية حقوق اإلنسان والحريات وتعزيز الكفاءة والتطوير 

املهني داخل قوى األمن الداخيل.

ولتحقيق هذه الخطة، قامت املديرية العامة باتّخاذ إجراءات عّدة، منها:

تطويع إناث يف قوى األمن الداخيل. <
إنشاء »قسم حقوق اإلنسان« يف املفتشية العامة لقوى األمن الداخيل )مبوجب املرسوم رقم 755 تاريخ 2008/01/3(؛ <
إدخال مادة حقوق اإلنسان يف مناهج التعليم والتدريب لدى قوى األمن الداخيل، وتنظيم دورات تثقيفية لضباط قوى األمن  <

الداخيل كافة تتضّمن مادة حقوق اإلنسان، الرشطة املجتمعية، ومدّونة قواعد سلوك عنارص قوى األمن الداخيل.

IV .:بوادر استعراض وتنقيح منهجيَّني للقوانني واألنظمة التمييزية

 يف معرض تعليقها عىل التقرير الدوري الثالث )2006(، الحظت اللجنة الدولية املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة عدم إحراز تقّدم . 13
بالنسبة إىل بعض الشواغل التي كانت قد أعربت عنها، ومنها »إجراء استعراض وتنقيح منهجيَّني لجميع الترشيعات السارية بحيث متتثل متاماً 

لالتفاقية« )الفقرة 10 من التعليقات(. لذا، تجدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل ما ييل:

القوانني  1113 العمل عىل مراجعة  املدين،  املجتمع  العام 2007، وبرشاكة حقيقية مع مؤسسات  النيابية منذ  املرأة والطفل  بدأت لجنة 
التمييزية ضد املرأة، معتربًة أن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة تشّكل اإلطار القانوين الذي تنطلق منه لسّن 
وتعديل القوانني الهادفة إىل تحقيق املساواة بني الجنسني. عىل هذا األساس، ويف ضوء اقرتاحات مؤسسات املجتمع املدين والهيئة 
الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، وبالتعاون مع نواب ولجان نيابية معيّنة، تّم، خالل األعوام 2007- 2012، تقديم 26 اقرتاح تعديل 

قانون مييّز ضد املرأة، أُقّر منها لغاية إعداد هذا التقرير ستة اقرتحات، هي تلك التي سبقت اإلشارة إليها يف الفقرة 8 أعاله.

ومن جهتها، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، يف شهر آذار 2010، حملة وطنية لتنزيه القوانني ذات األثر االقتصادي من  2113
األحكام التمييزية ضّد املرأة )وين بعدنا(. قامت الحملة عىل مبدأ املشاركة مع مختلف مؤسسات املجتمع املدين من جمعيات نسائية 
وممثلني عن نقابة املحامني وهيئات اقتصادية وأكادميية، وقد تضّمنت عرضاً مفّصالً ملواطن التمييز يف 16 نّصاً قانونياً، مع اقرتاح 
التعديالت املطلوبة، وقد تّم، لغاية إعداد هذا التقرير، إقرار خمسة منها، هي تلك التي سبقت اإلشارة إليها يف الفقرة 8/4 أعاله.
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اإلنسان واعتامدها  3113 بإعداد خطة عمل وطنية خاصة بحقوق  »القيام  النيابية عىل  اإلنسان  الدولية لجنة حقوق  اللجنة  وإذ حثّت 
وتنفيذها« )الفقرة 17 من تعليقات اللجنة(، يؤكّد هذا التقرير أن لجنة حقوق اإلنسان النيابية، وبدعم من مرشوع برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ واملكتب اإلقليمي للمفوض السامي لحقوق اإلنسان، انتهت فعالً من إعداد خطة وطنية لحقوق اإلنسان، ومن ضمنها 
خطة عمل تّم إطالق مسوّدتها يف اليوم العاملي لحقوق اإلنسان يف 10 كانون األول 2012، وهي تتضّمن، فضالً عن نقاط تنفيذية 
الخطة  تغطّيها  التي  الزمنية  املرحلة  األولويات يف  اعترُبت من  قطاعية، عددها 21 موضوعاً  تنفيذية خاصة مبواضيع  نقاطاً  عامة، 
)2013-2019(، ومن بينها: حقوق املرأة، وحقوق األشخاص املعوقني، وحقوق العامل املهاجرين، والحقوق االجتامعية واالقتصادية 

لالجئني غري الفلسطينينّي، والحقوق االجتامعية واالقتصادية لالجئني الفلسطينينّي.

 ثانيًا:
ضمان احلماية الفّعالة عن طريق احملاكم

فضالً عن التقدم املستمّر يف نسبة ومستويات مشاركة املرأة يف السلطة القضائية )40% يف العام 2013، مقابل 29 % يف العام 2004(، فإن . 14
أحكاماً قضائية نوعية تشهد عىل حرص القضاء اللبناين عىل حامية حقوق اإلنسان بشكل عام، وضامن حقوق املرأة بشكل خاص.

من النامذج االيجابية يف مسار القضاء اللبناين أنه حتى يف ظّل املادة 562 عقوبات )قبل إلغائها(، كان القضاء حريصاً عىل تضييق هامش جرائم . 15
الرشف، حيث استقّر االجتهاد عىل اعتبار أن الدافع الشخيص ال يشّكل الدافع الرشيف الذي ميكن أن يُستغّل من الجاين لطلب االستفادة من 
العذر املخّفف. فمن أصل 66 محاكمة ملتّهمني بقتل نساء، يف نطاق العائلة/األرسة الواحدة، أُجريت أمام املحاكم اللبنانية، يف الفرتة الزمنية 
الواقعة بني العامني 1999-2007، تبنّي أن القضاء مل يسبغ دوافع املتّهمني بصفة »الرشف« إالّ نادراً )أقل من 6%(، يف حني وصف أكرث من %23 

منها باألنانية املجرّدة من الرشف. 

يف مجال آخر، ويف معرض إبراز مستدعية، يف إحدى الدعاوى، بيان سجّل عديل عائد لها، تبنّي أن مندرجاته وردت بصيغة املذكَّر مع أن املعنيّة . 16
به هي أُنثى، فأصدر رئيس املحكمة قراراً نوعياً مبضمونه وحيثياته، اعترب فيه أنه ال مُيكن تحت حجة التعميم ككل، أّي »الشخص«، أن تعرَّف 
السيدة املعنيَّة بأنها »مولوٌد يف«، وبأن جنسيتها هي »لبناين« وبأن »ال حكم عليه«؛ وقد خلُص القرار إىل إبالغ اإلدارة املعنيّة بإجراء املقتىض 
املالئم يف ضوئه وإعطاء صاحبة العالقة بيان سجل عديل جديد يأخذ يف االعتبار ما جاء يف القرار)املحكمة االبتدائية يف جبل لبنان، الغرفة 
الخامسة، قرار رقم 2007/34، تاريخ 2007/2/8 وقرار تاريخ 2007/4/7(. وكان بنتيجة هذا القرار أن أصدر وزير الداخلية والبلديات تعميامً 
بتاريخ 2009/6/19 طلب فيه تأنيث ما يرد يف منت بيانات السجل العديل من معلومات عندما تتعلق بأنثى، أي »الخروج من التعميم املتعلّق 

بالشخص إىل التخصيص بحسب جنسه )ذكراً أم أنثى(«. 

إن قامئة بالقرارات القضائية النوعية قد تطول، إالّ أن مبادئ أساسية أرساها القضاء اللبناين يف العديد من املجاالت، يُذكر منها ما ييل: . 17

يف موضوع التبّني: أرىس القضاء مبدأ يقوم عىل أنه، فضالً عن رضورة توافر الرشوط املوضوعية الالزمة لقبول طلب التبّني، فإنه ال  1117
بّد من األخذ بروحية النصوص التي ترعى هذه املسألة. عىل هذا األساس، قيُض يف قرار مبديئ يف تعليله، نوعي وجريء، بقبول طلٍب 
تقّدمت به زوجة لتبّني ابنتها الناتجة عن عالقة غري رشعية، بعد أن تزوجت أصوالً من رجل ليس األب البيولوجي البنتها )املحكمة 
االبتدائية يف جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم 2007/34، تاريخ 2007/2/8(. ويف قرار آخر، كانت فيه األم املتبّنية لبنانية واألب 
أجنبياً، قىض أعىل مرجع قضايئ يف لبنان بإلزام دوائر التنفيذ بتنفيذ القرار القايض بالتبّني، دون أن تشّكل جنسية األب األجنبية حائالً 

دون ذلك )الهيئة العامة ملحكمة التمييز، رقم 17 تاريخ 1996/8/12(.

يف موضوع الجنسية، أرىس القضاء اللبناين حق املرأة األجنبية املقرتنة بلبناين باكتساب الجنسية اللبنانية بعد مرور سنة عىل تسجيل  2117
دة الهوية )بهذا املعنى: محكمة الدرجة األوىل يف لبنان  زواجها، دومنا تفريق بني املرأة األجنبية املحّددة الهوية واألجنبية غري املحدَّ
الجنويب، قرار رقم 2004/4 تاريخ 2004/1/13(.كام أكّد القضاء حق املرأة األجنبية املقرتنة بلبناين باكتساب الجنسية اللبنانية بعد 
مرور سنة عىل تسجيل زواجها، دومنا حاجة إىل موافقة الزوج وثبوت املساكنة الزوجية )بهذا املعنى: محكمة الدرجة األوىل يف لبنان 

الجنويب، قرار صادر بتاريخ 2007/3/6(.

يف حقوق املرأة اإلرثية، نقضت محكمة التمييز قراراً ملحكمة الجنايات، لعلّة أن هذه األخرية مل تجِر ما يلزم من التحقيقات للتأكّد من مدى  3117
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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يف حامية حقوق املرأة يف حال إقدام الزوج عىل تبديل مذهبه، كرّست الهيئة العامة ملحكمة التمييز مبدأ عاماً مفاده أن تبديل الزوج  4117
لطائفته ليس من شأنه أن ميّس حقوق الزوجة التي تكتسبها مبوجب القانون املرعي اإلجراء بتاريخ عقد الزواج )بهذا املعنى: الهيئة 

العامة ملحكمة التمييز، 1997/12/5 و 1998/7/28(.

أما يف حامية حقوق العامالت املهاجرات، فإن املحاكم اللبنانية ال متيّز يف تطبيق النصوص القانونية، سواء الجزائية منها أو املدنية،  5117
بني أن تكون صاحبة الحق، أو الضحية، من الجنسية اللبنانية أو من جنسية أجنبية، بحيث أن الجنسية األجنبية للضحية ال تشّكل 
إطالقاً سبباً لتخفيف العقوبة عن الجاين )جنايات جبل لبنان تاريخ 2000/6/23(. ويف توّجٍه قضايئ رادع للعنف الذي ميارسه بعض 
أصحاب العمل عىل العامالت املنزليات املهاجرات، صدر بتاريخ 2013/10/31 حكم عن القاضية املنفردة الجزائية يف كرسوان بإدانة 
صاحبة عمل لبنانية بجرم املادة 555 من قانون العقوبات عىل خلفية الرضب املربح للمساعدة املنزلية لديها، وبحبسها ثالثة أشهر 
وتغرميها مئة ألف لرية لبنانية وإلزامها بدفع تعويض إىل املّدعية الشخصية قدره عرشة ماليني لرية لبنانية. ويف الحقوق املالية الناجمة 
عن العمل يف الخدمة املنزلية، ونظراً ألن هذه الفئة من العامالت، اللبنانيات منهّن وغري اللبنانيات، ال يخضعن ألحكام قانون العمل، 
فإن األحكام السارية املفعول عليهّن هي أحكام القانون العادي، أي قانون املوجبات والعقود، عىل أّن الجهة القضائية الصالحة للبّت 
بالنزاعات هي مجالس العمل التحكيمية التي تنظر يف جميع نزاعات العمل الفردية بدون استثناء، وبغّض النظر عن القانون الواجب 
التطبيق. ويف دعوى أقامتها عاملة يف الخدمة املنزلية من الجنسية الهندية عىل مخدومها اللبناين، الذي كان قد رصفها من الخدمة 
بدون سابق إنذار ومن دون أن يدفع لها أجورها، قىض مجلس العمل التحكيمي املختص، وقد أُبرم قراره متييزاً )محكمة التمييز 
اللبنانية، الغرفة الثامنة، قرار رقم 2010/50، تاريخ 2010/6/1(، بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعاملة كامل األجور املستحقة لها، 
مضافاً إليها بدل اإلنذار وتعويض الرصف من العمل سنداً للامدتني 654 و656 من قانون املوجبات والعقود، كام وبدل عطل ورضر 
عن التعّسف باستعامل حق فسخ عقد العمل؛ وعىل هذا األساس، وصل مجموع املبالغ التي ُحكم بها للعاملة إىل ما يزيد بقليل عن 

أربعني ألف دوالر أمرييك )مجلس عمل تحكيمي بريوت، الغرفة األوىل، قرار رقم 2009/258، تاريخ 2009/4/22(. 

 ثالثًا: 
نشر املعرفة باالتفاقية وثقافة املساواة

فضالً عن حرص الحكومات اللبنانية املتعاقبة منذ العام 2005 عىل تضمني بيانها الوزاري التزام لبنان تنفيذ التعهدات الواردة يف االتفاقيات . 18
الدولية التي وقّعها، السيّام اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وما تتطلّبه من ترشيعات وتدابري لتحقيق املساواة بني الرجل 
واملرأة، فإن العمل مستمّر عىل نرش وتعميق املعرفة باالتفاقية ومقتضيات تطبيقها، وهكذا بالنسبة إىل التوصيات العامة والتعليقات الختامية 
للّجنة الدولية، بحيث ال تقوم أي حملة، وال يقّدم أي مرشوع أو اقرتاح قانون يتعلّق باملرأة بدون أن تكون االتفاقية واحداً من أسبابه املوجبة 

الرئيسية. ويف ما ييل، بعض النامذج:

والتعليقات  1118 االتفاقية  نّص  توزيع  إثره  عىل  تّم  سيداو،  اتفاقية  حول  اجتامعاً  النيابية  والطفل  املرأة  لجنة  عقدت   ،2006 العام  يف 
الختامية، كام تقارير لبنان املقّدمة إىل لجنة سيداو الدولية،عىل أعضاء اللجنة، كام عىل جميع أعضاء مجلس النواب. 

استمرّت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، بالتعاون مع جهات محلية ودولية، يف التعريف، عىل أوسع نطاق ممكن باالتفاقية  2118
وبتعليقات اللجنة الدولية عىل تقارير لبنان، وذلك من خالل محارضات وأنشطة وورش عمل استهدفت فئات عديدة السيّام ضابطات 
قامئة  عىل  املحارضات  أُدرجت  حيث  ومحامني  متدرّجني،  وقضاة  وإعالميّني،  العامة،  اإلدارات  يف  االجتامعي  النوع  ارتكاز  وضباط 
املحارضات اإللزامية لتدّرج املحامني. كام عمدت الهيئة الوطنية إىل توسيع برنامج WEPASS)مرشوع متكني املرأة: العمل السلمي 
نحو األمن واالستقرار، وهو املرشوع الذي نّفذته الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان يف املناطق التي تعرّضت 
للعدوان اإلرسائييل إبان حرب متوز 2006(، ليشمل مناطق لبنانية عدة تتميّز بالفقر والتهميش، أطلقت فيها الهيئة حملة واسعة 

للتعريف باتفاقية »سيداو«، امتّدت عىل عامي 2009 و 2010.

ويف ترشين الثاين من العام 2008، شارك لبنان من خالل ورقة عمل قّدمتها رئيسة لجنة املرأة والطفل النيابية يف ورشة العمل اإلقليمية  3118
الثانية للربملانينّي حول تنفيذ اتفاقية »سيداو«، والتي عقدتها اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا يف األمم املتحدة )االسكوا(.

يف ضوء ما يدعو إليه منهاج عمل بيجني لجهة العمل عىل تحقيق اإلملام باملبادئ القانونية، وبهدف نرش املعرفة بالحقوق وبثقافة املساواة، . 19
يشارك لبنان، من خالل الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، يف مرشوٍع ملنظمة املرأة العربية بعنوان: »ألف/باء حقوق املرأة يف الترشيعات 
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العربية، املرأة العربية تسأل ومنظمة املرأة العربية تجيب«. استحدث املرشوع قاعدة بيانات تتضّمن اإلجابة عىل مجموعة واسعة ومرنة من 
األسئلة املتداولة، والتي تتناول راهناً حقوق املرأة يف ثالثة مجاالت هي: مجال األحوال الشخصية ومجال الحقوق السياسية ومجال الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية. وقد تّم إطالق قاعدة البيانات يف شهر شباط من العام 2013، وهي تتضّمن حالياً اإلجابة عىل 354 سؤاالً.

 رابعًا: 
مبادرات وجهود اجملتمع املدين

مع التأكيد عىل أهمية الدور الذي يلعبه املجتمع املدين يف املبادرة والنضال من أجل املساواة والقضاء عىل التمييز ضد املرأة، متيّزت السنوات . 20
األخرية بتصاعد وترية التعبئة يف أوساط الجمعيات النسائية، وباعتامد أسلوٍب يف املبادرة والتحرّك يقوم عىل تحديد هدٍف بعينه والضغط 
من أجل تحقيقه. فإىل جانب األنشطة املتعلقة بالتوعية والتثقيف والتمكني وبناء القدرات وغريها، شهدت السنوات األخرية، وما زالت، قيام 
العديد من الهيئات واملنظاّمت األهلية بحمالت مركّزة، ما زال بعضها مستمرّاً، مثل حملة »جنسيتي حق يل وألرسيت« )منذ 2001(، وحملة 
»ألنهم أوالدي جنسيتي حق لهم« )منذ 2005(، و »الحملة الداعمة للكوتا النسائية« )منذ 2008(، وحملة »ترشيع حامية النساء من العنف 

األرسي« )منذ 2010(، وغريها.

 خامسًا: 
العقبات والتحّديات

هي بشكل أسايس:. 21

استمرار التمييز ضد املرأة يف قوانني أساسية، السيّام قوانني األحوال الشخصية، وقانون الجنسية، وقانون العقوبات. <
استمرار تحفظ لبنان عىل الفقرة 2 من املادة 9 املتعلّقة مبنح املرأة حقاً مساوياً لحق الرجل لجهة إعطاء الجنسية ألوالدها، والفقرات  <

)ج(، )د(، )و( و)ز( من املادة 16 املتعلّقة بقضايا األحوال الشخصية.
استمرار العنف ضد املرأة والفتاة، السيّام العنف األرسي، والعقبات التي تواجه إقرار مرشوع قانون حامية النساء من العنف األرسي. <
عدم السعي الجّدي إىل تعزيز دور املرأة يف الحياة العامة، السيّام من خالل اعتامد تدابري موقّتة تستهدف التعجيل يف تحقيق املساواة  <

الفعلية.
عدم االستقرار السيايس واألمني، وما يرافقه من ظروف اقتصادية واجتامعية صعبة. <
بطء التقدم يف العملية الترشيعية اآليلة إىل إلغاء األحكام التمييزية ضد املرأة. <
عدم التوقيع عىل الربوتوكول االختياري. <
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يف ضوء ما جاء يف املادة الثالثة من اتفاقية سيداو لجهة أن... تتّخذ الدول األطراف يف جميع امليادين، والسيّام امليادين السياسية واالجتامعية . 22
لها مامرسة حقوق  لتضمن  الكاملني، وذلك  املرأة وتقدمها  لكفالة تطور  الترشيع،  املناسبة، مبا يف ذلك  التدابري  واالقتصادية والثقافية، كل 

اإلنسان والحريات األساسية والتمتّع بها عىل أساس املساواة مع الرجل)...(،

ويف ضوء ما جاء يف تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، من أنه يساور اللجنة القلق من أن الجهود التي تقوم 
بها الدولة الطرف يف سبيل إصالح القوانني التمييزية لجعلها منسجمة مع االتفاقية، تُبذل عىل أساس كل حالة عىل حدة، لذا تعرب اللجنة 
عن قلقها إزاء الفهم املجتزأ من قبل الدولة الطرف اللتزاماتها مبوجب االتفاقية، السيّام إزاء تركيز الدولة الطرف عىل املساواة الشكلية وعدم 

إحراز تقّدم يف تحقيق املساواة الفعلية يف قطاعات عدة مبا يف ذلك عدم وجود أهداف ذات موعد محّدد لتحقيقها )...(،

ويف ضوء ما تتضّمنه هذه التعليقات من إشارة واضحة إىل التدابري االستثنائية والخاصة الواجب عىل الدولة اتّخاذها يف كل امليادين لضامن 
مامرسة املرأة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ولكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني،

يستعرض هذا التقرير كل التدابري أو التوّجهات أو اإلشارات الصادرة عن السلطات اللبنانية عىل كل املستويات منذ تقرير 2006 وحتى 2013 
يف مجال االنحياز لصالح املرأة تحقيقاً ملبدأ مضاعفة الجهود إزاء املرأة لردم الفجوة املوجودة يف الفرص بينها وبني الرجل يف كل امليادين.

 أوالً: 
يف البيانات الوزارية

إن البيانات الوزارية للحكومات التي تشّكلت بعد العام 2006، أشارت رصاحًة إىل قضايا املرأة وإىل التزام الحكومة يف كل مرة دعم املرأة وتوفري فرص . 23
تقّدمها، وقد لحظت الحكومات املتتالية يف بيانها الوزاري التزامها تطبيق االتفاقيات الدولية التي أبرمتها والسيّام االتفاقيات ذات الصلة باملرأة.

يف بيان الحكومة )السبعون( التي تشّكلت بتاريخ 2008/7/11، ورد يف الفقرة 61 وتحت عنوان »شؤون املرأة«: »ستستمر الحكومة  1123
يف العمل عىل تعزيز دور املرأة يف الحياة العامة ومشاركتها يف املجاالت املالية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية. كام ستعمل عىل 
تنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان والواردة يف االتفاقيات الدولية التي وقّعها أو التوصيات التي وافق عليها، السيّام اتفاقية القضاء 
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والتي تتطلّب ترشيعات وتدابري لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة وللتصّدي لكل أشكال العنف 

ضد املرأة والفتاة. وتؤكّد الحكومة رضورة تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون املرأة وإقدارها للقيام بدورها«.

أما الحكومة )الواحدة والسبعون( التي تشّكلت بتاريخ 2009/11/9، فقد ورد يف الفقرة 22 من بيانها الوزاري ما ييل: »تلتزم الحكومة  2123
تعزيز دور املرأة يف الحياة العامة، مبا يف ذلك عىل صعيد التعيينات اإلدارية يف املواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان 
يف االتفاقيات الدولية التي انضّم إليها والتوصيات التي وافق عليها، السيّام اتفاقية القضاء عىل جميع أنواع التمييز ضد املرأة. كام 
ستعمل عىل اعتامد خطة عمل ملكافحة ظاهرة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االنتهاء من مناقشة مرشوع قانون حامية النساء من 
العنف األرسي، وعىل وضع سياسات وترشيعات ملكافحة االتّجار بالنساء واألطفال بهدف االستغالل الجنيس والعمل القرسي. وتشّدد 
اقرتاح  من  لتتمّكن  دورها  وتفعيل  وتوسيع صالحياتها  إقدارها  اللبنانية ورضورة  املرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  دور  الحكومة عىل 

سياسات وطنية للقضاء عىل التمييز ضد املرأة وتنفيذها«.

وجاء يف البيان الوزاري للحكومة )الثانية والسبعون( التي تشّكلت بتاريخ 2011/6/13 ما ييل: »إن حكومتنا تلتزم العمل عىل تعزيز  3123
دور املرأة يف الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية املعنيّة، انطالقا من مضامني االتفاقيات الدولية السيّام منها اتفاقية القضاء 
عىل كل أنواع التمييز ضد املرأة من خالل الترشيعات املناسبة. وستعمل حكومتنا عىل تعزيز مشاركة املرأة يف الحياة السياسية وعىل 

تعزيز حضورها يف اإلدارات واملؤسسات الرسمية السيّام يف املواقع القيادية«.

املادة الثالثة
يف السياسات العامة
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أما البيان الوزاري لحكومة املصلحة الوطنية )الثالثة والسبعون( التي تشّكلت باملرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15، فلم يرد فيه  4123
أي ذكر لقضايا املرأة.

 ثانيًا: 
يف السياسات املّتبعة يف بعض الوزارات

وهي: وزارات الرتبية والتعليم العايل، الشؤون االجتامعية، الداخلية والبلديات، املالية، الخارجية واملغرتبني، والبيئة.

يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، ُسّجل ما ييل:. 24

عمد املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، وهو الجهة املسؤولة عن إعداد الكتب املدرسية وإعداد املعلّمني، إىل مواصلة تطوير مضمون  1124
الكتب املدرسية لتنزيهها من الصور النمطيّة للجنسني. وقد انطلق هذا التوّجه منذ إعادة النظر يف املناهج والكتب املدرسية يف لبنان 
يف أواسط التسعينيات من القرن املايض. ويتابع املركز بدقّة مضمون الكتب املدرسية التي يويص باعتامدها يف املدارس اللبنانية كافة 
التامة بني الجنسني يف األدوار  بهدف تطوير صورة املرأة ونرش ثقافة تربوية حّساسة للنوع االجتامعي ومتّفقة مع مبدأ املساواة 
االجتامعية. ويف هذا اإلطار، قامت اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة بعد بيجني، بالتنسيق مع املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، بدراسة 
لتنزيه الكتب من هذه الصور، وكذلك توصيات حول طرائق  النمطيّة للجنسني يف الكتب املدرسية ورفعت توصيات  حول الصور 

التدريس ومنهجية التعاطي مع التالمذة من الجنسني.

ميكن التأكيد بأن هناك وعياً كامالً عىل املستوى املهني - أي بني القيادات اإلدارية والهيئات التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل- 
ملسألة إزالة التمييز ضد املرأة وكذلك الصور النمطيّة للجنسني.

كام تجدر اإلشارة إىل مبادرة وزير الرتبية والتعليم العايل يف صيف 2013 املتمثّلة بإصدار قرار أنشئت مبوجبه لجنة تختّص مبنظور  2124
النوع االجتامعي بهدف إدماج هذا املنظور يف السياسة العامة للوزارة )القرار رقم 810/م/2013(. فهذا القرار هو مؤرش عىل تغيريٍ 
بدأ يحصل يف املوقف إزاء إشكالية النوع االجتامعي عىل مستوى القيادات السياسية. وقد جاء هذا القرار بعد التشاور بني القيادات 

اإلدارية ونقطة االرتكاز الجندري يف الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية.

يف وزارة الشؤون االجتامعية، وهي الوزارة التي ترعى تقليدياً عمل املنظاّمت األهلية عىل اختالفها وتساهم أحياناً يف متويل أنشطتها وتتعاون . 25
مع بعضها لتنفيذ أنشطة ميدانية، فإن العمل قد تكثّف يف اتجاه دعم برامج الجمعيات األهلية النسائية، وبخاصة تلك املتّصلة بالتوعية 
والتثقيف والتمكني والتدريب. ويساهم وجود »دائرة شؤون املرأة« يف الوزارة يف التوّجه املبارش نحو التعاون مع الهيئات النسائية من جهة، 
واعتامد برامج وأنشطة خاصة بالتوعية والتمكني للمرأة يف مختلف املناطق اللبنانية من جهة أخرى. كام تجدر اإلشارة إىل أن وزارة الشؤون 
االجتامعية وضعت إسرتاتيجية حول مفهوم النوع االجتامعي، وقد تّم تدريب كوادر من الوزارة عىل املستويني املركزي والالمركزي إلدماج 
هذه اإلسرتاتيجية يف خططها وبرامجها، وذلك باإلضافة إىل إعداد دليل وطني حول املصطلحات واملفاهيم املوّحدة املتعلّقة بالنوع االجتامعي 

يف لبنان.

وساهمت وزارة املالية من جهتها، بني 2008 و2010، يف مترير بعض التعديالت عىل نصوص تنظيمية كان فيها إجحاف بحق املرأة. نذكر منها . 26
املرسوم الخاص بالتنزيل الرضيبي واملرسوم املتعلّق مبساواة املرأة والرجل يف اإلعفاءات الخاصة برسوم االنتقال يف اإلرث.

أما يف وزارة الداخلية والبلديات، فيُذكر ما ييل:. 27

شهدت وزارة الداخلية نقلة نوعية يف مجال تطويع أفراد يف قوى األمن الداخيل حيث تّم تطويع 993 أنثى بصفة رقيب ودريك، وهي  1127
املرة األوىل يف تاريخ قوى األمن الداخيل التي يجري فيها تطويع إناث بهذا العدد. 

كذلك بادرت وزارة الداخلية والبلديات إىل إدخال الكوتا يف مرشوع قانون االنتخابات الذي رفعته إىل مجلس الوزراء يف العام 2012،  2127
وقد نّص املرشوع عىل اعتامد النظام النسبي يف دوائر موّسعة وعىل نسبة 30% من النوع اآلخر يف لوائح املرشحني عىل أن يكون 
الرتتيب مرقّطاً )أي مبعنى التسلسل رجل/امرأة أو امرأة/رجل يف اللوائح(. لكّن مداوالت مجلس الوزراء عّدلت املرشوع بحيث نّصت 
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املادة 52 منه عىل ما ييل: »يتوّجب عىل كل الئحة أن تضّم بني أعضائها مرشحاً واحداً عىل األقل من كل من الجنسني«، وأحيل مرشوع 
القانون النهايئ إىل املجلس النيايب باملرسوم رقم 8913 تاريخ 2013/9/19.

لكّن االتفاق عىل مرشوع قانون لالنتخابات تعرّث يف املجلس النيايب، فشّكل هذا األخري لجنة مصّغرة إلعداد اقرتاح قانون ميكن أن يتوافق 
عليه مختلف الفرقاء السياسينّي، وفتحت اللجنة باب التشاور مع كل األطراف السياسية ومع سائر املعنيّني. فوّجهت الهيئة الوطنية لشؤون 
املرأة اللبنانية كتاباً إىل اللجنة املذكورة ذكّرتها فيه بالتزامات لبنان تجاه االتفاقيات الدولية التي أبرمها وبخاصة اتفاقية سيداو وجددت 
املطالبة بتخصيص كوتا لضامن مشاركة املرأة يف الربملان. وما زال مرشوع قانون االنتخاب قيد املناقشة يف اللجان النيابية حتى تاريخه، 
وما زال الضغط قامئاً من جانب الهيئات النسائية األهلية وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية إلدخال الكوتا يف القانون املرتقب.

أما يف وزارة الخارجية واملغرتبني، وبعد أن كانت املرأة الدبلوماسية التي تتزّوج من أجنبي يف السلك الدبلومايس تُنقل إىل السلك اإلداري . 28
حكامً بعد الزواج، تّم تعديل القانون بحيث تستمّر الدبلوماسية يف عملها يف السلك الدبلومايس من دون أي تعديل يف وضعها الوظيفي. يُذكر 
يف هذا السياق وانطالقاً من مبدأ ملّ شمل العائلة، أن الوزارة تسعى بقدر اإلمكان إىل تعيني األزواج الدبلوماسيّني يف بلدان متجاورة تطبيقاً 
لهذا املبدأ. ومنذ فرتة غري بعيدة، أصبح بإمكان زوج الدبلوماسية الحصول عىل جواز سفر دبلومايس. أما زوجة الدبلومايس التي تحمل جواز 
سفر دبلوماسياً، فيمكنها القيام بعمل مأجور يف بعض الحاالت بعد حصولها عىل إذن مسبق من الوزارة. وقد ُوضع هذا اإلجراء ألنها تتمتّع 
بالحصانة الدبلوماسية املمنوحة لها يف القوانني الدولية. أما بالنسبة إىل رشوط انتساب املرأة إىل السلك الدبلومايس، فالرشط الوحيد عىل املرأة 
املرّشحة لالنتساب إىل هذا السلك هو أن تكون عزباء عند تقديم امتحان االنتساب. يجدر التنويه بأن وزارة الخارجية واملغرتبني رّشحت سيّدة 
ملنصب عضو اللجنة الفرعيّة للوقاية من التعذيب، وتّم انتخابها عام 2008، وأعيد ترشيحها مجدداً عام 2012 للمنصب ذاته وقد فازت مرًّة 
ثانية بهذا املنصب. كام رّشحت هذه الوزارة سيّدة لعضوية لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وقد فازت باالنتخابات 

التي جرت خالل شهر حزيران 2012.

أما وزارة البيئة، وحرصاً منها عىل موضوع القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ملا لهذا املوضوع من قيمٍة مضافة عىل تعزيز التنمية . 29
املستدامة يف لبنان، فقد خّصصت ملسألة الفروقات بني أوضاع الرجال والنساء فصالً من التقرير الوطني ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

)مؤمتر ريو+ 20(، بعنوان »النساء« تحت الرقم 502 من التقرير.

ميكن االستنتاج بأن غياب التدابري الخاصة واالستثنائية لصالح املرأة عىل املستوى االسرتاتيجي العام ال يعني أن مختلف مؤسسات الدولة . 30
واإلدارات العامة فيها ما زالت بعيدة عن وعي قضايا املرأة. فعىل العكس، ميكن التأكيد أن هناك وعياً أعمق واهتامماً أوسع بقضايا املرأة 
الجمعيات  لبنان، ومنها  املدين يف  املجتمع  الذي متارسه منظامت  الضغط  األخري يف حجم  العقد  الذي حصل يف  امللفت  التزايد  إىل  بالنظر 
النسائية، وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون املرأة يف لبنان عىل الساحة العامة. وتجدر اإلشارة إىل أن وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة 
باتت أكرث اهتامماً مبواكبة أعامل الضغط هذه عىل اختالفها. واستفادت الهيئات النسائية من الدعم املعنوي وأحياناً املادي للمنظامت الدولية 
تنظيم  إىل  الدبلوماسينّي  لبنان. وقد ذهب بعض هؤالء  املعتمدين يف  الدبلومايس  السلك  الغربية يف  الدول  لبنان ودعم ممثيل  العاملة يف 
محارضات وندوات حول قضايا املرأة وحشدوا العديد من صّناع القرار يف تلك الفعاليات. وبادر البعض إىل دعوة مجموعة من النساء لالنخراط 
يف الحياة السياسية عرب الرتّشح لالنتخابات التي كانت متوقّعة يف ربيع 2013، ونظّموا لهن لقاءات خارجية للتعرف عىل الحياة السياسية يف 

الغرب، وبخاصة يف االتحاد األورويب ويف الواليات املتحدة األمريكية.

إن مجمل هذه املبادرات قد خلق مناخاً عاماً صديقاً للمرأة ومحّفزاً عىل انخراطها بشكل جّدي يف الحياة العامة عىل مستوى صناعة القرار 
وكذلك عىل التعامل االيجايب مع قضاياها. وال شك يف أن تغيريات كهذه باتت ممكنة بالنظر إىل الكتلة الضاغطة التي أصبحت تشّكلها الهيئات 
األهلية الداعمة للكوتا وللموقف النوعي الجديد للهيئة الوطنية لشؤون املرأة واملتجّسد باتّخاذها مبادرات وبتعزيز رشاكتها مع املنظاّمت 

األهلية النسائية يف تنفيذ األنشطة وكذلك يف مبادرات الدعوة واملنارصة.

 ثالثًا: 
يف التشريعات ونشاطات اجمللس النيابي

حصلت يف العام 2012 نقلة نوعية يف تعاطي املجلس النيايب مع مواضيع حقوق اإلنسان، فقد أطلق املجلس النيايب اإلسرتاتيجية الوطنية لحقوق . 31
اإلنسان، والجدير بالذكر أنه تّم التعامل مع حقوق املرأة عىل أنها جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان. يف ضوء هذه اإلسرتاتيجية، من املتوقع أن يتّم 
تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان وأن يُعهد إليها وضع خطة عمل إجرائية ستشمل بدون شك التمييز الحاصل يف النصوص ضد املرأة تحديداً.
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 رابعًا:
الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية

يف الحقبة األخرية، اتّخذت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية مبادرات عدة من شأنها أن تؤثّر ايجابياً يف موضوع حقوق املرأة يف لبنان.. 32

فقد اعتمدت الهيئة الوطنية إسرتاتيجية وطنية عرشية، وذلك من خالل مسار تشاريك مع الهيئات األهلية والهيئات املهنية والوزارات  1132
ذات الصلة. وقد صادق مجلس الوزراء بتاريخ 2012/6/12 عىل تلك اإلسرتاتيجية وطلب إىل الوزارات املعنيّة العمل عىل إعطاء ما 

ورد فيها من اقرتاحات وتوصيات مجراها وفقاً للقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء.
وعملت الهيئة يف ضوء اإلسرتاتيجية عىل إعداد خطة عمل وطنية تشاركت فيها جهات عدة أهلية ورسمية، وهذه الخطة تشمل 
مواضيع التوعية والتثقيف والتمكني واملأسسة ومكافحة العنف واملشاركة السياسية وتنزيه القوانني، مام ساهم ويساهم يف التخفيف 

من التمييز ضد املرأة.

من جهة أخرى، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة برنامجاً خاصاً لتدريب نقاط ارتكاز جندري يف مختلف الوزارات واملؤسسات  2132
العامة. وأسست من خاللهن شبكة خاصة للتوعية عىل قضايا النوع االجتامعي وإدماج مقاربة النوع االجتامعي يف سياسات سائر 
الوزارات واملؤسسات العامة. كام أنها – أي الهيئة الوطنية – انتقلت منذ 2013 إىل العمل عىل املستوى املحيل يف املناطق اللبنانية 
كافة لتنشيط حركة الوعي بشأن مشاركة املرأة يف مختلف امليادين، وذلك من خالل مراكز التدريب الستة التي أنشأتها وجّهزتها يف 

تلك املناطق، حيث تعمل بالتعاون مع البلديات واالتحادات البلدية والجمعيات األهلية املحلية.

 خامسًا: 
مؤسسات اجملتمع املدين

ميكن التمييز يف هذا القطاع بني الجمعيات األهلية من جهة والنقابات عىل اختالفها من جهة أخرى. . 33

بالنسبة إىل الجمعيات األهلية، كان الفتاً حملها موضوع التدابري االستثنائية »عىل األكّف«. وقد توزّعت مبادراتها عىل ثالثة مجاالت للتدخل: 1133

اتّخاذ املبادرة لوضع مشاريع قوانني أو مشاريع تعديل عىل قوانني نافذة، ونذكر من بينها املبادرة إىل وضع مرشوع قانون  <
حامية املرأة من العنف األرسي. ونذكر أيضاً التحالف املدين الداعم للكوتا النسائية يف االنتخابات، وكذلك التحالف الذي حمل 

مرشوع قانون منح املرأة اللبنانية الجنسية لزوجها وأطفالها.
تنظيم حمالت التوعية والتثقيف والتمكني يف أوساط شعبية مختلفة يف مجاالت حقوق املرأة مع الرتكيز عىل خطاب »التدابري  <

الخاصة واملوقّتة«.
تنظيم حمالت املنارصة واإلعالم من أجل حشد التأييد لسياسة التدابري الخاصة واملوقّتة يف مختلف املجاالت.  <

أما الفئة الثانية من مؤسسات املجتمع املدين، وهي نقابات املهن الحرة والنقابات العاملية، فبقيت بعيدة نسبياً عن املقاربة املبنيّة  2133
عىل أساس النوع االجتامعي يف خطابها كام يف أجندتها:

فانتخاب امرأة نقيبة للمحامني يف بريوت مل يرتافق وأي موقف انحياز ايجايب حيال قضايا املرأة، بل أن فوزها قد استُعمل ضد  <
منطق »التدابري االستثنائية واملوقّتة«، ليعطي برهاناً عىل أن املجتمع املهني غري منحاز ضد املرأة أصالً وأن املرأة الكفوءة ميكن 
أن تصل إىل مركز قيادي بدون تدابري استثنائية وموقّتة...علامً أنه درجت العادة بأن تدخل امرأة واحدة إىل مجلس النقابة 
باملنافسة العادية وبدون اعتامد مبدأ الكوتا. وتجدر اإلشارة إىل أن نسبة النساء يف نقابة املحامني يف بريوت بلغت، يف العام 
2007، 33%، بعد أن كانت 25% يف العام 2002. كام يجدر التنويه بأن سيدة انتُخبت نقيبة للصيادلة يف دورات متالحقة، وذلك 
من دون اعتامد سياسة التدابري االستثنائية. أما يف نقابة املهندسني، فقد تأسس تقليد بأن يكون هناك سيدة يف مجلس نقابة 
املهندسني، لكّن نسبة اهتامم النساء املهندسات باالنخراط يف عمل نقايب ناشط هي نسبة ضعيفة، وليس يف نقابة املهندسني أّي 
اتجاه إىل اعتامد كوتا لتمثيل املرأة املهندسة يف مجلس النقابة. يف هذا املجال، تفيد بيانات إدارة اإلحصاء املركزي لعام 2009 

بأن نسبة النساء يف نقابة املهندسني يف بريوت هي 21% )مقابل 10% يف العام 2002(، و27% يف نقابة املهندسني يف طرابلس.
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 أما يف النقابات العاملية ونقابات املستخدمني واألجراء، فقلاّم كان هناك ذكر لقضايا املرأة يف األجندات، وكان هناك تقليدياً  <
غياب شبه كامل للمرأة عن مواقع صناعة القرار النقايب. ولكن حصلت يف الفرتة األخرية بعض االخرتاقات لهذا التقليد، متثّل 
آخرها بأن انتُخبت، يف العام 2013، سيدة رئيسًة لنقابة مستخدمي املصارف يف الشامل. أما يف القطاع التعليمي، فقد انتُخبت 
سيدة رئيسة لرابطة املعلمني يف املدارس الرسمية )التعليم االبتدايئ( بني عامي 1998 و2011، لكن ليس هناك ذكر لقضايا 
خاصة باملرأة املعلمة أو األستاذة يف أجندات الهيئات املمثلة للمعلمني يف القطاعني الرسمي والخاص، مع أنه يوجد عموماً 
امرأة واحدة أو اثنتان عىل األكرث يف القيادة النقابية لتلك الهيئات. وتجدر اإلشارة إىل أن املرأة موجودة بقوة يف قطاع التعليم 
وتصل نسبتها يف مرحلتي التعليم االبتدايئ واملتوسط إىل حوايل 70% من مجموع الهيئة التعليمية وتشّكل حوايل نصف أساتذة 
التعليم الثانوي. أما يف رابطة األساتذة املتفرغني يف الجامعة اللبنانية، وهي الهيئة النقابية الوحيدة يف القطاع الجامعي وهي 
محصورة بأساتذة الجامعة اللبنانية، فليس هناك حضور للمرأة ال يف القيادة النقابية وال يف األجندة النقابية، مع أن نسبة 

السيدات يف الهيئات التعليمية الجامعية هي %37.

إن هذا الغياب، أو الحضور الضعيف للمرأة يف واجهة العمل النقايب املطلبي يعود بصورة أساسية إىل ضعف املؤسسات النقابية من  3133
جهة، واىل إحجام املرأة عن االنخراط يف عمل ناشط خارج إطار مامرستها وظيفتها. واملرأة غري محتشدة حول قضاياها بصورة واسعة 
يف حني أنها تشارك بكثافة يف التحرّكات املطلبية للنقابات. ويف التحرّكات التي نُّفذت يف العامني األخريين، كان حضور املرأة كثيفاً بل 

مساوياً لحضور الرجل.

 سادسًا:
األحزاب والقوى السياسية

تعترب األحزاب والقوى السياسية جزءاً ال يتجزأ من املجتمع املدين باستثناء الحاالت التي يكون فيها الحزب أو الفريق السيايس جزءاً من الدولة. . 34
وتلعب األحزاب دوراً مميزاً يف رسم التوجهات الرئيسية للمجتمع املدين يف مواجهته أو يف عالقته مع الدولة. كذلك تشّكل القوى السياسية 
واألحزاب جسوراً تعرُب من خاللها القضايا إىل األجندات الحكومية وإىل سياسات الدولة ومشاريع القوانني يف املجالس الترشيعية. ومن الطبيعي 
أن تكون األحزاب والقوى السياسية عىل متاس مزدوج: من جهة عىل متاس مع الدولة بكل مؤسساتها، ومن جهة أخرى عىل متاس مع املجتمع 
بكل مؤسساته وتوجهاته. عىل هذا األساس، يبدو من البديهي التساؤل أين هي األحزاب والقوى السياسية من اتّجاهات الرأي السائدة يف 

املجتمع املدين اللبناين؟ وملاذا ال تلعب األحزاب والقوى السياسية دور الجرس والوسيط بني املجتمع املدين والدولة؟

يف الواقع، ما زالت قضايا املرأة غائبة عن األجندات الحزبية مع أن العديد من األحزاب لديه قطاع أو لجنة نسائية أو تنظيم نسايئ.  1134
لكن ميادين اهتامم هذا القطاع أو تلك اللجنة هي يف الغالب الشؤون االجتامعية، وهي مستقلة عن مؤسسات الحزب األخرى. ففي 
هذه الحاالت، عندما تنخرط امرأة يف حزب سيايس، يجري تأطريها يف قطاع مستقل، وبذلك تتّم إعادة إنتاج الصور املنّمطة للمرأة. 
لكّن السنوات األخرية بدأت تسّجل رفضاً واسعاً من ِقبل الشابات املنخرطات يف أحزاب سياسية لدخول قطاع نسايئ منفصل عن سائر 
مؤسسات الحزب. ومن امللفت أيضاً يف السنوات األخرية، وتحت تأثري التوجهات الدولية الضاغطة باتّجاه تعزيز دور املرأة يف الحياة 
السياسية، أن بعض األحزاب تتّجه نحو االهتامم بتنشئة كوادر نسائية يف صفوفها، فتنظّم دورات تدريبية وحلقات تثقيف للنساء، 

لكّن هذا األمر مل يؤدِّ حتى اآلن إىل اعتامد سياسة متييز ايجايب لتشجيع املرأة عىل تسلّم مهام قيادية.

خالصة القول إنه ليس هناك يف األحزاب اللبنانية سياسة متييز ايجايب لصالح املرأة وال اعتامد ألجندة سياسية تشمل تبّني سياسة  2134
التدابري االستثنائية واملوقّتة. ورمبا كان ذلك عائداً، إىل حدٍّ ما، إىل طبيعة النظام الطائفي الذي يُنّمي الهواجس الطائفية بدالً من 
تهدئتها والذي يُبعد املواطنني، كل املواطنني، نساًء ورجاالً، عن طرح قضاياهم العميقة ويحشدهم يف أطر طائفية جاهزة دامئاً ملواجهة 
اآلخر. يف أجواء كهذه، تكون قضية حضور املرأة ومشاركتها مسألة ثانوية للغاية، وال تكرتث يف الغالب املرأة املحتشدة سياسياً لألجندة 

النسوية.

فاملوقف عموماً بقي حتى اآلن أقرب إىل الحياد- أي رفع التمييز- منه إىل الحياد االيجايب إزاء املرأة، وهو بالتايل ما زال بعيداً عن  3134
موقع التمييز االيجايب وتعميم صور املساواة التامة يف الفرص واألدوار، وهام خياران يقعان عىل املستوى السيايس لصناعة القرار، أي 
عىل املستوى الحكومي بصورة رئيسية، ويستدعيان اتّخاذ تدابري خاصة واستثنائية تتعّدى حسن النوايا املعلن يف البيانات الوزارية 

لسائر الحكومات املتعاقبة منذ سنوات.
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 سابعًا: 
العقبات والتحّديات

يتبنّي مام تقّدم أن مسألة التدابري االستثنائية واملوقّتة غري موجودة علناً يف قاموس السياسينّي يف لبنان وال هي معتمدة يف أغلبية القطاعات . 35
املدنية. ويتبنّي أيضاً أن هناك فجوة كبرية بني توجهات املجتمع السيايس وهواجس وانتظارات الهيئات النسائية من جهة، وبني هذه األخرية 
وسائر الهيئات األهلية املنخرطة يف نشاطات الدعوة واملنارصة لحقوق املرأة ولإلصالح الدميقراطي ولحقوق اإلنسان عموماً من جهة أخرى، 

مام يدفع املجتمع السيايس إىل تجاهل اعتامد سياسة تدابري خاصة واستثنائية لضامن حقوق املرأة.

شة. املعوقات هي أوال ثقافية موضوعية وذاتية. فاالنكفاء لدى األكرثية . 36 يظهر أيضاً أن املرأة منكفئة يف أحيان كثرية وليس فقط مبعدة أو مهمَّ
من النساء مصدره القصور مبعرفة حقوقهّن القانونية واملدنية. واملعوقات هي أيضاً بنيوية هيكلية، حيث أن طبيعة النظام الطائفي تهّمش 
موضوع املساواة بني األفراد أصالً لصالح املساواة بني الطوائف. واملفارقة الكربى أن النظام الطائفي املبني أصال عىل الكوتا الطائفية هو الذي 

ما زال يستبعد اعتامد الكوتا النسائية!

أمام هذا املشهد العام، ال بّد من االعرتاف بالقصور الحاصل عىل املستوى االسرتاتيجي الوطني، يف مجال اتّخاذ تدابري خاصة واستثنائية لضامن . 37
مشاركة املرأة، يف حني أن هناك خطوات تقّدم جزئية متفرقة عىل املستوى الحكومي. كام يجب اإلقرار بالحاجة إىل مواصلة الضغط من خالل 
التحالف بني الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية واملنظاّمت النسائية، عىل سائر مستويات صناعة القرار الرسمي إلدخال الكوتا يف أي مرشوع 
د يف ترشين الثاين 2014، وذلك كخطوة  قانون لالنتخابات النيابية التي تأجلت 17 شهراً عن موعد استحقاقها الذي كان يف حزيران 2013 فُحدِّ

رمزية نفتح من خاللها باب سياسة عامة صديقة للمرأة ومنحازة لقضاياها.
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يف ضوء املادة 4 من االتفاقية وتعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، السيّام الفقرة 23 منها حيث أوصت اللجنة . 38
بأن تستخدم الدولة الطرف تدابري خاصة موقّتة »بوصفها جزءاً من اإلسرتاتيجية الالزمة للتعجيل يف تحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل 

)...( السيّام يف ما يتعلّق بالتنفيذ املعًجل للمواد 7 و8 و10 و11 و12 و14 من االتفاقية«،

ويف ضوء التوصية العامة رقم 5 والتوصية العامة رقم 25 لعام 2004 بشأن التدابري الخاصة املوقّتة،
يعرض هذا التقرير ما ييل:

 أوالً: 
يف مشاريع قوانني االنتخابات النيابية

شهدت الفرتة السابقة إعداد أكرث من مرشوع قانون لالنتخابات النيابية لحظ كوتا نسائية، إالّ أن أياً من هذه املشاريع مل يبلغ مرحلة اإلقرار:. 39

األكرثي  1139 النظامني  بني  يجمع  انتخايب  أول مرشوع  النيابية  االنتخابات  بقانون  الخاصة  الوطنية  الهيئة  كان مرشوع   ،2006 العام  يف 
والنسبي ويلحظ الكوتا النسائية بنسبة ال تقّل عن 30% ، وذلك وفق ما جاء يف املادة 64 منه لجهة أنه »يرتتّب عىل كل الئحة يف 
ر الكسور التي تعادل أو  الدوائر الخاضعة للنظام النسبي أن تضّم بني أعضائها نسبة ال تقّل عن 30 باملائة من النساء عىل أن تدوَّ

تتجاوز النصف. يطبَّق هذا النص بصورة مؤقتة وخالل ثالث دورات انتخابية فقط«.

يف العام 2011، أعّدت وزارة الداخلية والبلديات مرشوع قانون لالنتخابات النيابية اقرتح، فضالً عن خفض سّن الرتشيح من 25 سنة إىل  2139
22 سنة وسّن االقرتاع من 21 سنة إىل 18 سنة، اعتامد الكوتا النسائية مبعدل 30 باملائة عىل مستوى الرتشيح عىل اللوائح دون املقاعد 
بحيث يقتيض لقبول طلب تسجيل الالئحة وترشيحها أن تتضّمن عىل األقل30 باملائة من أحد الجنسني، وذلك تشجيعاً ملشاركة املرأة 
يف املهام السياسية ومامرسة حقوقها الدستورية انسجاماً مع االتفاقيات الدولية التي انضّم إليها لبنان، وعىل األخص اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

ويف العام 2012، رفعت وزارة الداخلية والبلديات إىل مجلس الوزراء مرشوع قانون جديد لالنتخابات النيابية، وقد تضّمن يف املادة 53  3139
ر الكسور التي تعادل  منه أنه »يتوّجب عىل كل الئحة أن تضّم بني أعضائها نسبة ال تقّل عن 30 باملائة من الجنس اآلخر عىل أن تدوَّ
أو تتجاوز النصف. وتُعتمد الئحة مرقّطة ... بحيث يُدرج فيها بصورة متتابعة اسم مرشح من جنس معنّي ثم اسم مرشح من الجنس 
اآلخر«. إالّ أن املرشوع النهايئ للحكومة نّص يف املادة 52 منه عىل ما ييل: »يتوّجب عىل كل الئحة أن تضّم بني أعضائها مرشحاً واحداً 

عىل األقل من كل من الجنسني«، وأحيل مرشوع القانون إىل املجلس النيايب باملرسوم رقم 8913 تاريخ 2013/9/19.

يف هذا اإلطار، تطالب الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية والحركات النسائية بكوتا نسائية بنسبة 30% باملائة يف املقاعد ويف الرتشيح.. 40

 ثانيًا: 
تقّدم حمرز يف اّتخاذ بعض التدابري اخلاصة 

إقامات مجاملة لزوج وأوالد املرأة اللبنانية املتزوجة من غري لبناين: مبوجب املرسوم رقم 4186 تاريخ 2010/5/31، يُعطى زوج املرأة اللبنانية . 41
غري اللبناين بعد انقضاء مدة سنة عىل زواجه منها، وكذلك أوالدها من زوجها األجنبي، إقامات مجاملة مجانية مُتنح من املديرية العامة لألمن 

العام ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

املادة الرابعة
تدابري خاصة موّقتة
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تخصيص قسم من املبالغ اإلمنائية املوّزعة عىل البلديات ملشاريع تتعلّق باملرأة: بتاريخ 2012/8/3، عّممت وزارة الداخلية والبلديات عىل . 42
البلديات، وبناء لطلب من الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، وجوب تخصيص قسم من املبالغ اإلمنائية املوزّعة عليها ملشاريع إمنائية 

تتعلّق باملرأة.

تشكيل لجنة تختص بـ »منظور النوع االجتامعي«: بناء عىل التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 2009/23 تاريخ 2009/10/19 . 43
التي  التدريبية  الدورات  اللبنانية، وإثر  املرأة  الوطنية لشؤون  الهيئة  التعاون مع  العامة  بالطلب إىل جميع اإلدارات واملؤسسات  واملتعلّق 
نظّمتها الهيئة الوطنية حول مفهوم النوع االجتامعي ورضورة إدماجه يف السياسات العامة، أصدر وزير الرتبية والتعليم العايل القرار رقم 
810/م/2013 تاريخ 2013/7/13 الذي قىض بتشكيل لجنة يف املديرية العامة للرتبية تختّص بــ »منظور النوع االجتامعي« وتهدف إىل إدماجه 

يف السياسة العامة لوزارة الرتبية والتعليم العايل.

 ثالثًا: 
تدابري مقرتحة

بتاريخ 2012/3/21، شّكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لدراسة مشاريع القوانني الرامية إىل تعديل قانون الجنسية، فأوصت اللجنة بتاريخ . 44
اللبنانية ألوالدها ولزوجها، إالّ أنها اقرتحت عىل مجلس الوزراء اتّخاذ سلّة من التدابري/ اللبنانية الجنسية  2012/11/14، بعدم منح املرأة 

التسهيالت لزوج وأوالد املرأة اللبنانية املتزوجة من أجنبي، هي:

منح إقامة بدون بدل عوضاً عن سمة املجاملة لزوج وأوالد املرأة اللبنانية.  <
الحق بالتعليم واالنتساب إىل املدارس واملعاهد والجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة كافة أسوة باملواطنني اللبنانيّني. <
الحق يف العمل يف القطاعات الخاصة، دون القطاع العام، وباستثناء املهن الحرة املنظَّمة بقانون أو القطاعات التي تنّص القوانني واألنظمة  <

والقرارات املتعلّقة بها عىل توافر رشط الجنسية اللبنانية رصاحة.
الحق يف الطبابة واالستشفاء يف القطاع الصحي العام والخاص واالستفادة من تقدميات وزارة الصحة العامة والشؤون االجتامعية والصندوق  <

الوطني للضامن االجتامعي أسوًة باملواطنني اللبنانيّني.

فقّرر مجلس الوزراء يف 2013/1/17 تكليف اللجنة متابعة درس التعديالت التي يقتيض إدخالها عىل بعض القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء 
وكذلك دراسة ما يرتتّب من اإلجراءات الواردة يف تقريرها.

 رابعًا: 
العقبات والتحّديات

أهمها:. 45

اإلرصارعىل إقرار الكوتا النسائية بنسبة ال تقّل عن 30 % ترشحاً وانتخاباً يف أي قانون جديد لالنتخابات النيابية. <
إفادة املرأة اللبنانية من حق إعطاء الجنسية لزوجها وأوالدها.      <
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يف ضوء املادة 5 من االتفاقية وما جاء يف تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، السيّام يف الفقرة 24 حيث أعربت . 46
باملرأة  املنوطة  األدوار واملسؤوليات  املتأّصلة بشأن  النمطيّة  األبوية والقوالب  السلطة  القامئة عىل  املواقف  استمرار  إزاء  قلقها  اللجنة عن 
والرجل يف األرسة واملجتمع، والفقرتني 26 و27 اللتني ركّزتا عىل استمرار العنف ضد املرأة والفتاة، مبا يف ذلك العنف العائيل، واستمرار غياب 
نهج شامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد املرأة، ما دفع اللجنة إىل حث الدولة عىل إيالء أولوية عالية لهذه املسألة، وذلك عىل األخص 

من خالل وضع وتنفيذ تدابري شاملة وسّن ترشيعات بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائيل؛

ويف ضوء التوصيات العامة رقم 3 و12 و19 بشأن األدوار النمطيّة والعنف ضد املرأة،

يعرض هذا التقرير ما ييل:

احملوراألول: األدوارالنمطّية

 أوالً: 
الوقائع

I .األدوار النمطّية: الثبات والتحّول

تتجاور الصور النمطيّة عن املرأة يف التعبريات الثقافية االجتامعية يف لبنان مع تلك األكرث شبَهاً بأحوال املرأة املعارصة.. 47

ثبات التنميطات: ال تزال بعض الفئات االجتامعية تصف املرأة بسامت تستدعي أدوارها اإلنجابية، وال تأخذ بعني االعتبار اآلثار التي أحدثتها  1147
التغرّيات التي طرأت عىل أدوارها االجتامعية. وإذ يالحظ، مثالً، وجود اتجاه معّمم لدى كل الفئات املجتمعية يف لبنان إىل تثمني التعليم 
للفتيات حتى أعىل درجاته، مع ميل األهل إىل تشجيع بناتهّن عىل العمل يف مهنة خارج- منزلية، هناك بعض التحّفظ حول امليّض قُُدماً يف 
هذين املجالني، مصدره الخشية من كون االستقالل املادي سبيالً للتحّرر الشخيص من سلطة الرجل )الزوج أو األب أو األخ(. ولعّل أكرث ما ييش 
بتأّخر الصورة النمطيّة عن اللحاق باألوضاع الفعلية للنساء، هو قوانني األحوال الشخصية وبعض القوانني املدنية، كقانون الجنسية، وبعض 
املواد يف قانون العقوبات. فالتمييز الذي تنضح به هذه القوانني مرّده، رصاحة، الصورة النمطيّة التقليدية للنساء يف املنظومة الجندرية األبوية. 

تجاوز التنميطات: من جهة ثانية، تشري بعض الدراسات امليدانية إىل أن املجتمع اللبناين يتشارك مع املجتمعات املعارصة يف ظاهرة  2147
تجاوز املنّمطات الجندرية لدى الجنَسني، ولدى الشابات من النساء خاصة. فالشابات اللبنانيات تبّنني سامٍت متناسبة مع لعبهن 
األنثوية  أدوارهن  التخيّل عن  الرجال؛ وذلك من دون  إىل  العادة،  تُنسب، يف  نفسية  واستعدادات  قدرات ومهارات  تتطلّب  أدواراً 
سواء  لحياتهن  الناظمة  القوانني  يرفضن  وأكرثهن  االجتامعية.  أدوارهن  من  تحّد  التي  باملعتقدات  قابالت  غري  ِبنَت  كام  التقليدية. 
السلوكية  املظاهر  ومن  أحوالهن.  بتغرّي  ويعرتف  قراراتهن  يحرتم  لحياتهن  رشيك  يف  يرغنب  وهن  العامة،  أو  الخاصة  املجاالت  يف 
العينيّة لتجاوز النساء الصورة النمطيّة تزايد نسب اإلناث يف مواقع إدارية عليا وولوجهن إىل مجاالت كانت تُعترب ذكورية، كالقضاء 
واملؤسسات األمنية والعسكرية. كام أن الشابات أصبحن يطرحن قضاياهن عىل املأل، ويشاركن التحرّكات الجامهريية العامة، وبعض 
منظامتهن تبادر إىل الدعوة إىل هذه التحرّكات. وتقرتب نسبة استخدام النساء الكومبيوتر واإلنرتنت وولوجهن إىل شبكات التواصل 
االجتامعي من نسبة الرجال، يف الفئة الشبابية املدينية خاصة، ويشهد اهتامم الشابات بالقضايا السياسية واالجتامعية اتساعاً ملحوظاً 

يتمثّل مبشاركتهن يف التحرّكات املدنية العامة ومببادرة بعض منظامتهن إىل الدعوة إىل هذه يف التحرّكات. 

املادة اخلامسة
األدوار النمطّية والعنف ضد املرأة
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II .اإلعالم وأدواره

الترشيع والسياسات: ال تتضّمن القوانني التي تحكم عمل اإلعالم يف لبنان مواّد تنطوي عىل رضورة السعي نحو تحقيق املساواة الجندرية يف . 48
الفرص املهنيّة املتاحة ويف التمثيل يف مستويات الهرم الوظيفية )عرب تدابري موقّتة، مثالً(. كام تخلو السياسات اإلعالمية الرسمية، وتلك التي 

تنظّم اإلعالم الخاص، من الحساسية الجندرية.

الظهور اإلعالمي: تكتظ كليات اإلعالم يف الجامعات اللبنانية باإلناث، وهّن أكرثية يف سلك املهنة؛ لكن ذلك مل ينعكس باملستوى نفسه عىل . 49
كثافة حضور النساء كفاِعالت يف اإلعالم، وال إىل تعديل نوعي يف صورة املرأة ومكانتها فيه، بحيث ما زالت تطغى عىل وجودها يف وسائل 
اإلعالم كافة، ويف املساحات القليلة املعطاة لها، الصورة النمطيّة التقليدية. إىل ذلك، فإن القضايا النسائية املطروحة ال تنال سوى القليل من 

هذه املساحة، وهي موسمية )يوم املرأة العاملي، الحملة السنوية ملناهضة العنف ضد املرأة، إلخ(. 

الثقافية والفنية دور املريّب مع األرسة واملدرسة وغريها من . 50 دور اإلعالم يف تعزيز أو تجاوز التنميط الجندري: يتقاسم اإلعالم والتعبريات 
املؤسسات؛ ويتضّمن ذلك بّث أفكار ومعتقدات وتصّورات حول مناذج نسائية ورجالية يف قوالب فنيّة جّذابة مشكِّلة بذلك ِمثاالت قُدوة 
للتامهي. وتحتّل صور النساء الشابات اللوايت مل تتعّد أعامرهن الثالثني أغلفة املجالت، مثالً، وتستحوذ أخبار نجوم الرتفيه الشعبي بدرجة أوىل، 
يتبعها أخبار األزياء، أغلبية مواضيع هذه املجالت. وقلاّم نجد يف هذه املجالت مواضيع حول نساء مهنيات، مثالً، أو اهتامماً بالوعي السيايس 
أو بالتطوير املهني للنساء. فاإلعالم، مكتوباً، مسموعاً كان أم برصياً، منهمك مبسائل قلاّم تُعنى بشؤون املرأة العاملة وال املتوسطة الحال إن 
يف الربامج الرتفيهية أو يف األخبار أو التحقيقات، كام يف الربامج الحواريّة )talk shows(. أما يف اإلعالن، فإن املرأة يجري متثيلها أساساً، كربّة 

منزل أو كغرض جنيس مرافق ملوضوع اإلعالن، أو متسّوقة مستهلكة للمنتجات عىل أنواعها.

اإلعالم الجديد: الصورة غري املرشقة والتي تكاد أن تكون ثابتة يف اإلعالم التقليدي...يقابلها وعٌد بالتغيري بدأت تباشريه يف اإلعالم الجديد الذي . 51
مّهدت له الفضائيات التي اجتاحت معظم البيوت اللبنانية. ففي حني يخضع اإلعالم بوسائله القدمية ملتطلبات السلطات السياسية واملالية 
والطوائفية الذكورية بامتياز، فإن اإلعالم الجديد ووسائله املتاحة للجميع-اإلنرتنت-، بدون قيد أو مراقبة، شّكلت منتدًى رحباً لكل الفئات 
التي هّمشتها السلطات املذكورة، لعّل النساء أهّمها. وتبقى مواقع التواصل االجتامعي الحامل األكرب لإلمكانات املتاحة والتي مل تتّم دراسة 
القليلة حول اإلعالم الجديد إىل االحتامالت الكبرية للتأثري ونرش الوعي النسوي والتحسيس  تأثرياتها بشكل منهجي بعد. وتشري الدراسات 

مبظاهر التحيّز الجندري، كام إىل قدرتها عىل مناهضته والتي بدأت تباشريها تظهر بوضوح ملُتابعي هذا اإلعالم.

III .التنميط الجندري واألسة

ية: ال تتبّنى الدولة اللبنانية سياسة »وطنية« بشأن الرتبية األرَُسية، وقد خّول الدستور اللبناين الطوائف الدينية مهّمة . 52 مصادر الرتبية األُسرَ
أحوال املواطنني الشخصية. ثم أن املؤسسات الطوائفية، من جهتها، ال تقّدم نصوصاً رصيحة يف الرتبية األرَُسية لكنها تعمل عىل بّث مضامينها 
يف وعظات رجال الدين الشفوية. هذه القواعد والقوانني تنحو ألن تكون ثابتة، وال تتغرّي بطريقة متناسبة مع التحّوالت التي تشهدها األدوار 
الجندرية، بل هي أقرب ألن تعزز األدوار النمطيّة التقليدية. وتشري بعض البحوث املتفرّقة إىل أهمية االندماج االجتامعي واالمتثال للتقليد 
والدين، وتثمني األدوار التقليدية لإلناث والذكور بوصفها، جميعاً، من أهم القيم التي يتعنّي عىل األهل تشجيعها لدى أوالدهم. وتتضّمن هذه، 

مثالً، تحضري الفتاة ألدوارها اإلنجابية وإلعالء سلطة العائلة عىل رغباتها كفرد. 

العالقات الجندرية داخل األسة: . 53

تشهد األرسة اللبنانية نزوعاً إىل التحّول من البنية املمتّدة نحو البنية النواتية، ومن معامل ذلك ضمور عدد أفرادها وتراجع كونها  1153
املرجع الرئييس إلعادة إنتاج منظومة القيم. لكّن ذلك مل ينعكس عىل القوانني التي تنظّم أحوالها. وتتّجه فئتا الشباب والنساء، مثالً، 
إىل تأييد قوانني األحوال الشخصية املدنية بدرجة تفوق تأييده من الفئات األكرب سناً والرجال عىل التوايل. هذا االتّجاه ما زال غري 

معّمم عىل مجمل الفئات املجتمعية، لكنه بارز يف وسائل التعبري الثقافية النخبوية. 

ال تزال العناية بشؤون األرسة، كصيانة عيشها اليومي واالهتامم باألوالد، من مهام األم/الزوجة أساساً، حتى يف حال كانت املرأة عاملة  2153
مبهنة خارج-منزلية. وهي تحصل، يف األغلب، عىل مساعدة يف املهام املنزلية من قبل العاملة املنزلية وإناث العائلة أساساً، ال من ذكورها.
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إن مشاركة املرأة العاملة هي أساسية يف مصاريف األرسة. وتصبح األرسة، الفقرية الدخل خاصة، مصّنفة يف الشطر األعىل دخالً من  3153
األرس حيث املرأة ال تعمل يف مهنة خارج- منزلية. وهو ما ينقض املنّمط السائد الذي يضع الرجل/الزوج يف موقع املعيل الحرصي 

ألرسته. 

ويرّصح الزوجان مبيل عام للتشارك يف اتخاذ القرارات، فتتوىّل املرأة اتخاذ القرار يف الشؤون املتعلّقة بإدارة املنزل أو برتبية األوالد،  4153
ويتوىّل الرجل اتخاذ القرارات التي تتعلّق برصف األموال.

إن اعتامد الحوار سبيالً لحل النزاعات هو األكرث انتشاراً لدى الفئات املدينية واألكرث تعلامً ولدى األرس التي تكون فيها الزوجة عاملة  5153
يف مهنة خارج – منزلية، وهو الحل األكرث تحبيذاً بني الحلول األخرى لحل النزاعات )كتوّسط األهل أو تدخل رجال الدين، مثالً(. 
واللجوء إىل اعتامد الحلول من ِقبَِل أحد الطرفني – الرجل غالباً- بالضغط والعنف أمر غري شائع- باّدعاء الطرفني- وال يصل يف العيّنات 

املدروسة إىل أكرث من املعدل الوسطي )%5(.

ثقافة »الرشف«:. 54

تشهد ثقافة »الرشف« ذات الصلة بجنسانية املرأة تعديالً؛ ومن مظاهر هذا التعديل، مثالً، تراجع ظاهرة قتل النساء بداعي »استعادة  1154
رشف العائلة«. فقد قُتلت خالل فرتة السنوات 1995– 1998، ست وثالثون امرأة - أي مبعّدل اثنتي عرشة امرأة يف السنة، وكان أخ 
أو أب الضحية هو املجرم القاتل يف 62% من هذه الحاالت زاعامً أنه »يغسل عار« األرسة التي ينتمي، هو والضحية، إليها. هذا، فيام 
قتلت خالل اثني عرش شهراً )يف الفرتة الواقعة بني أيار 2010 وأيار 2011 ( اثنتي عرشة امرأة أيضاً- أي بالوترية ذاتها، لكن مل يكن 
بني القتلة سوى أب واحد، فيام كان القتلة الباقون أزواجاً للضحايا. أي أن القتل مل يكن بداعي »الرشف« باملعنى املتعارف عليه، بل 
ارتكاب جرمية تُعرف عاملياً بـ »قتل الزوجات« وتأيت تتويجاً لعنف »طبيعي« ومستديم ومتصاعد الوترية، بحيث تكون الوقاية من 

حصوله رهَن إقرار قانوٍن خاٍص بحامية املرأة من العنف األرسي.

أهلهم من  2154 ولدى  واملراهقات  املراهقني  لدى  املذكور، وذلك  »الرشف«  الذهنيات حول موضوع  تعديالً يف  كيِْفيّة  دراسات  رصدت 
الرشائح االجتامعية املدينية والطبقات األكرث تعلاّمً؛ فهذه ما عادت تقيم صلة بني »الرشف« وبني سلوك النساء الجنساين كالحفاظ 
عىل عذرية املرأة قبل الزواج، مثالً. وذلك بعكس الحال لدى باقي الفئات االجتامعية األقل حظوة. كام تراجع الكالم عن »الرشف« 
يف رسِْديات narratives محاكامت قتل النساء، وكان غائباً عن كالم القضاة، باستثناء بعض هؤالء من املناطق الطرفية التي تكرث فيها، 
نسبياً، جرائم قتل النساء بداعي »الرشف«. وذلك حتى قبل إلغاء املادة 562 صيف 2011 يف املجلس النيايب يف جلسة شهدت انتصار 

خطاب النواب األكرث دعامً لقضايا املرأة.

 ثانيًا: 
اجلهود املبذولة

I .جهود املنظاّمت النسائية

تعزيز التوّجه التحديثي: ال تستكني املنظاّمت النسائية، الحكومية وغري الحكومية، لنتائج التحديث التلقائية، والتي من أهم مظاهرها تجاوز . 55
املنّمطات الجندرية لدى النساء خاصة. فعىل امتداد العقدين املاضيَنْي، تعمل هذه املنظاّمت عىل تعزيز التوّجهات التحديثية التي طاولت 
النساء يف لبنان. وذلك يف نشاطات املنظاّمت املتكاثرة، واملتعددة املداخل، وتنّوع جامعاتها املستهدفة، وتوّسع جغرافية نشاطاتها، وشمول 

أصعدة تدّخالتها مختلف أطياف نشاط املجتمع. 

توسيع نطاق الفئات املستهدفة: يف أواسط التسعينات، مثالً، كانت النشاطات األكرث بروزاً تتمثّل باللقاءات يف ندوات ومؤمترات كثرية تحت . 56
عناوين مختلفة تتناول »املرأة« معطوفة عىل أّي من املواضيع/ الشواغل التي أبرزتها مؤمترات املرأة العاملية، وبخاصة مؤمتر بيجينغ. وكانت 
بلقاءات تشاورية  السنوات األخرية، تعّززت مامرسات متثّلت  النساء فيها تقترص، أساساً، عىل نخبة منهن ثقافية أو اجتامعية. يف  مشاركة 
ُعقدت يف كل املناطق اللبنانية مع العامالت امليدانيات املتدّخالت مع النساء، ومن قيادات متوسطة محلية ذات صلة بشؤون املرأة وقضاياها 
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ونساء من القاعدة االجتامعية األوسع grass roots تعبرياً عن إسرتاتيجية تبّنتها هذه املنظاّمت تتمثّل باعتامد التفاعل والتحاور مع رشيحة 
واسعة من النساء، ال مع النخبة منهّن فحسب. وقد ساد يف أكرثها خطاب حقوق اإلنسان، وكانت توصياتها تشتمل بني بنودها، عىل الدوام، 
عىل الرتبية األرسية والربامج اإلعالمية الهادفة كوسيلة ناجعة ملناهضة األدوار الجندرية النمطيّة ولِبّث ثقافة املساواة. وأصبح التدريب عىل 
الحساسيّة الجندرية للعاملني املؤثرين يف الرتبية النظامية )واضعي املناهج الرتبوية ومؤلّفي الكتب املدرسية، مثالً( وغري النظامية )اإلعالميّني، 

مثالً( من النشاطات شبه الروتينية لديها. 

توّسع مجاالت الدعوة وقنواتها: وما مييّز النشاط النسايئ يف السنوات الخمس املاضية، اتّساع الدعوة وانفالشها يف الفضاءات العامة، وهو ما . 57
متثّل بتواتر لجوء املنظاّمت النسائية يف حمالتها إىل اإلعالنات يف الطرق واملفارق، املظاهرات واالعتصامات، املحاكامت الرمزية والشهادات 
العامة، برامج إعالمية مخّصصة للموضوع، التداول املكثّف عىل الشبكات االجتامعية الحديثة؛ وذلك، من دون التخيّل عن الوسائل التقليدية 
التي كانت سائدة سابقاً. وقد توّسلت هذه املنظاّمت كّل األساليب املتاحة: الضغط والتفاوض والحمالت العامة وبّث التوعية، بالتحالف 

والتآزر مع القوى التغيريية العاملة تحت مظلّة حقوق اإلنسان، وذلك رغبة منها يف محارصة املسألة من كّل جوانبها.

II .تقدير األثر

من الصعب أن يفوت املُتابع للخطاب العام يف املجتمع اللبناين اشتامله عىل قضايا النساء وشؤونهن، وظهور القضايا النسائية وبروز قوة دافعة . 58
داخلية momentum لهذه القضايا فرضت طرحها عىل املأل العام. وبتنا نشهد تكاثراً مطّرداً للتعبريات الثقافية التي تناولت هذه القضايا، 
شعبية كانت هذه التعبريات أم نخبوية. نذكر منها األفالم )روائية طويلة وقصرية ووثائقية(، الربامج اإلذاعية املتخّصصة باملرأة واملسلسالت 
التلفزيونية، السبوتّات )spotٍ(، املرسح التقليدي واملفتوح والتفاعيل، األداء performance يف الفضاء العام، املحاكامت الرمزية، التجهيزات 

installations، واملعارض الفوتوغرافية والتشكيلية، والروايات، وغريها من التعبريات التي يصعب حرصها بسبب تسارع تكاثرها.

 ثالثًا: 
العقبات والتحّديات التي تواجه املنّظمات النسائية )احلكومية 

وغري احلكومية(
املعارصة عندنا ستُنتج، . 59 األرس  بنية  املرأة ويف  أدوار  التحّوالت يف  أن  إىل  تطمنّئ  لبنان ال  النسائية يف  املنظاّمت  إن  املواجهة:  املثابرة عىل 

هذه  أن  تعلم  فهي  والرجل.  املرأة  لسلوك  والثقافية  االجتامعية  األمناط  حول  واالتجاهات  التصورات  يف  التلقائية  التغرّيات  بالرضورة، 
إىل  ُمنقلباً  للعمل عىل جعل مساره  الواقع  التأثري يف  قادرة عىل  التمييزية،  القوانني واملامرسات  املكرّسة يف  االتجاهات  التصورات، وتلك 
أحوال سابقة. ولها يف ما يصيب النساء ومكتسباتهن يف بعض البلدان العربية ما يجعلها متنبّهة وحذرة. لذا، فإن التحّدي الذي تواجهه 
هي املثابرة عىل رصد مكامن التمييز الجندري القائم عىل األدوار االجتامعية النمطيّة ومتثالتها الثقافية واملامرسات العنفية الناجمة عنها 

والعمل، بال كلل، عىل مناهضتها.

إن رضورة إرساء النضال النسوي ضد التمييز الجندري عىل قاعدة معرفية تستدعي رضورة تعزيز السعي إلصدار كتب وأدلّة تتناول القوانني . 60
واملسارات القضائية ذات الصلة باملرأة، خاصة قوانني األحوال الشخصية لدى كل الطوائف؛ وذلك بلغة مبّسطة تكون يف متناول كل النساء. 

احملور الثاين العنف ضد املرأة
إن توسيع مفهوم العنف ضد النساء ليشتمل، إىل التعنيف الجسدي، عىل كل أمناط اإلساءات املعنوية والنفسية واالقتصادية والقانونية التي . 61

 entry ًمتارس عىل النساء ألنهن نساء، وكل ما يسّوغ لهذه اإلساءات... هذا التوسيع جعل من مناهضة ذلك العنف، يف السنوات األخرية، مدخال
point أساسياً لنشاط املنظاّمت الحكومية وغري الحكومية املعنيّة بشؤون املرأة وقضاياها.
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 أوالً: 
وقائع ومؤشرات

62 . incidence إن املسوحات الوطنية التي تنّفذها إدارة اإلحصاء املركزي دورياً ال تشتمل يف أدواتها االستقصائية عىل جزء مختّص برصد وقوع
العنف ضد النساء وال بانتشاره prevalence. لكن، يف املسح ما قبل األخري )الصادرة نتائجه العام 2011(، ويف الجزء بعنوان »استامرة املرأة«، 
أُدرج السؤال التايل: »أحياناً يكون الزوج متضايقاً أو غاضباً من أمور تفعلها زوجته. برأيك، هل يربر للزوج رضب زوجته يف املواقف التالية:...«؛ 
وقد أجاب حوايل 10% من النساء من الرشيحة العمرية 15-49 بـ »نعم«، وكان املسّوغ األهم لهذا الحق يف رأي هؤالء النساء هو »إهامل 
بحسب  فقراً-  األكرث  املحافظة  يف  تواجدن  لزوجته  الرجل  موافقة عىل رضب  )األكرث  املناطق،  بحسب  اإلجابات  وتباينت  ألطفالها«.  املرأة 
اإلحصاءات الوطنية- حيث وصلت النسبة إىل 25% من النساء، وبحسب العمر )الشابات أكرث قبوالً من الكهالت( وبحسب التحصيل املدريس 

)األكرث تعلامً هّن األقل قبوالً(. 

التابعة ملحافظة جبل لبنان، . 63 التبليغ إىل املخافر  وبحسب استقراء extrapolation قامت به منظمة غري حكومية بَنتْه عىل إحصاء حاالت 
توّصلت إىل تقدير عدد النساء اللوايت تعرّضن للعنف خالل العام 2009. وقد تبنّي، وفق االستقراء املذكور، أن أكرث من 13000 امرأة لبنانية 
قد ُعّنفت جسدياً يف ذلك العام يف إطار أرسهن )يف حال افرتض أن نسبة التبليغ هي 20% من الحاالت الفعلية(. ما نعرفه، بالتأكيد، هو أن 
امرأة واحدة عىل األقل تُقتل كل شهر يف إطار أرستها، وأن أعداد جرائم القتل بداعي ما يسّمى شعبياً »الحفاظ عىل الرشف« ترتاجع، فيام 
تتكاثر جرائم قتل الزوجة. إن قتل النساء ألنهن نساء femicide كان، غالباً، تتويجاً لعنف متامٍد ومتصاعد يف إطار األرسة والعائلة، ومل يتّم 

ردعه العتباره »طبيعياً«.

وتسمح الدراسات الكيفية وامليدانية التي تنّفذ عىل عيّنات مناسبة بالتعرّف بشكل أكرث دقّة عىل أشكال العنف املامرس ضد النساء وعىل . 64
أساليب  ُسبُل رصدهن وتطوير  العنف من أجل تحديد  لذلك  تعرّضاً  األكرث  للنساء  الدميغرافية واالجتامعية  السامت  بتعيني  أنواعه، وأيضاً 

دعمهن. 

 ثانيًا: 
اجلهود املبذولة

يسود التعاون بني الدولة ومؤّسساتها وبني املنظاّمت غري الحكومية؛ فال يّدعي أيٌّ من الطرفني حرصية أهليته ملناهضة العنف، بل تعُقد . 65
الجهتان رشاكات تكامليّة لتكثري maximize االستفادة من املوارد املتاحة لالثنني معاً. 

I .الجهود الرسمية

متيش الدولة يف لبنان بخطى ثابتة، وإن متمّهلة، عىل طريق تبّني مؤسساتها مناهضة العنف ضّد النساء للقيام بواجباتها تجاه االتفاقات . 66
املعقودة مع املجتمع الدويل، إمنا أيضاً استجابًة ملطالب املجتمع املدين ومنظامته. 

يف الترشيع: مرشوع قانون حامية النساء من العنف األسي: 1166

أقّر مجلس الوزراء بتاريخ 2010/4/6 مرشوع قانون تقّدم به »التحالف الوطني من أجل الترشيع لحامية املرأة من العنف  <
الرشعية  املحاكم  اختصاص  وقواعد  الشخصية،  األحوال  مع  تعارضه  بعدم  )ربطته  إليه  فقرة  إضافة  بعد  وأحاله،  األرسي« 
والروحية واملذهبية عىل أن تطبَّق األحكام األخرية الخاصة بكل موضوع يف حال التعارض(، إىل مجلس النواب من أجل إقراره. 
كلّف املجلس لجنة خاّصة من النواب دراسة املرشوع، وانقسم أعضاء اللجنة بني فئتني: فئة ترى تجريم كل أنواع العنف، 
االقتصادي والجنيس، السيّام اغتصاب الزوجة؛ وفئة ترفض ذلك بحّجة أن تدّخل الدولة املدنية وأجهزتها بشؤون األرسة وأحوال 
أفرادها الشخصية هو مبثابة تعّد عىل صالحيات املحاكم املذهبية، ومخالٌف ألحكام الدستور. أحالت اللجنة املكلّفة املرشوع 

معّدالً إىل رئيس مجلس النواب من أجل درسه يف الهيئة العاّمة. 
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وتدعم »الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية«، و »لجنة املرأة والطفل النيابية« و »دائرة شؤون املرأة« يف وزارة الشؤون  <
االجتامعية، مرشوع القانون الذي تقّدم به التحالف املذكور، كلياً. وقامت »الهيئة«، انطالقاً من دورها االستشاري للهيئات 
الحكومية بكّل ما يتعلّق بشؤون املرأة وقضاياها، بالتوّجه إىل رئيس اللجنة النيابية املكلّفة دراسة مرشوع القانون يف رسالة 
رسمية »تلفت« فيها نظر اللجنة إىل بعض النقاط التي تناولت التعديالت عىل املرشوع والتي تعمل عىل تحوير صفته الوقائية 
والحامئية، بل تفريغه من مضمونه. كام قامت رئيسة اللجنة النيابية للمرأة والطفل يف مجلس النواب اللبناين بتقديم اقرتاح 
إىل اللجنة املكلّفة إدماج املواد 487 و488 و489 )الزنا( و504 و505 و506 و513 و515 و522 )الخطف واالغتصاب( من 

قانون العقوبات يف مرشوع قانون حامية النساء من العنف األرسي.

يف السياسات واإلسرتاتيجيات والتدابري 2166

منذ العام )2005(، برزت قضايا املرأة واحداً من العناوين التي يتناولها البيان الوزاري يف الحكومات املتعاقبة؛ بل إن البيان  <
الحكومة »ستعمل عىل اعتامد خطة عمل ملكافحة  بأن  بتاريخ 2009/11/9 تضّمن تعهداً  التي تشّكلت  الوزاري للحكومة 
ظاهرة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االنتهاء من مناقشة مرشوع قانون حامية النساء من العنف األرسي، وعىل وضع سياسات 

وترشيعات ملكافحة اإلتّجار بالنساء واألطفال بهدف االستغالل الجنيس والعمل القرسي« )الفقرة 22 من البيان الوزاري(.

وُجعلت مناهضة العنف ضد النساء واحداً من اثني عرش هدفاً اسرتاتيجياً رئيسياً ومجاالً مستهدفاً للتدّخل يف اإلسرتاتيجية  <
مجلس  مبوافقة  واقرتنت   )2021  -2011( للعرشية  اللبنانية«  املرأة  لشؤون  الوطنية  »الهيئة  أطلقتها  التي  األخرية  الوطنية 

الوزراء.

كذلك، ويف اإلسرتاتيجية اإلمنائية الوطنية التي أطلقتها وزارة الشؤون االجتامعية يف العام 2011، كان وجوب »إيجاد آليات  <
املدنية...إلخ.«  الشخصية  األحوال  بقوانني  بدءاً  واملهنية  املنزلية  األوضاع  اإلساءة يف  النساء من  قانونية ومؤسساتية لحامية 

واحداً من أهدافها الفرعية. 

وتشّكل اإلحصاءات املصّنفة بحسب الجنس، يف هذا املجال، وسيلة مثينة لرسم االسرتاتيجيات وصوغ الخطط ذات الصلة، وقد  <
ضّمنت إدارة اإلحصاء املركزي يف إحصائياتها ما قبل األخرية )2009(، بضعة أسئلة تطال العنف ضد األطفال وضد الزوجات. 

وتُبذل جهود من أجل إدماج قسم يف اإلحصاءات الوطنية يسمح بإحصاء وقوع العنف ضد النساء وبتحديد مدى انتشاره.

يف إطار الشكاوى القضائية، يسع النساء، أسوة بالرجال، تقديم شكوى والتقايض شخصياً. وتشري الدراسات إىل أن القضاة يف  <
املحاكم الجزائية اللبنانية ال مييلون إىل التسامح مع حاالت العنف ضد النساء، وال إىل دفع املرأة إىل القبول بتسوية األمر مع 
مرتكبي العنف. يُذكر يف هذا اإلطار صدور قرار يف 29 ترشين الثاين 2013 عن محكمة التمييز بتصديق أمٍر لقايض األمور 
املستعجلة قّرر مبوجبه منع الزوج السابق ملستدعية من الدخول إىل املنزل الذي تسكنه مع ابنتها وذلك لحاميتهام من العنف 
الذي كان ميارسه بحّقهام متسلّحاً مبلكيته جزءاً من املسكن، وماّم جاء يف قرار محكمة التمييز »أن سالمة اإلنسان تعلو كل 
اعتبار، وأن التّعدي من فريق عىل آخر يرّبر يف املبدأ منع االحتكاك املؤّدي إىل وقوع الرضر«، فيكون القضاء قد غلّب السالمة 
الشخصية للزوجة وابنتها عىل حّق امللكية. ومن جهة أخرى، وحيث أن الشكاوى التي كانت تقّدم بحّق الزوجة التي ترتك منزل 
زوجها كانت ترِد تحت عنوان »فرار من املنزل الزوجي«، فيصدر بنتيجتها بالغ بحث وتحرٍّ بحّقها، مام يعرّضها إىل التوقيف 
والسوق واإلذالل، وّجهت النيابة العامة التمييزية، بتاريخ 2014/1/20، تعميامً لقضاة النيابات العامة )رقم 5939/م/2013( 
عن  وتحرٍّ  بحث  بالغ  بإصدار  االقتضاء،  عند  باالكتفاء،  الزوجي،  منزلها  ترتك  التي  الزوجة  بحّق  شكاوى  ورود  عند  يقيض، 

»مفقودة«.

إن املوظف يف إدارات الدولة يتعنّي عليه، مبوجب املادة 399 من قانون العقوبات، أن يبلّغ عن إساءة يف حال كان شاهداً  <
عليها يف إطار وظيفته؛ وذلك، تحت طائلة العقاب. ويشمل ذلك التحرّش الجنيس الذي يُحتمل أن تتعرّض له املوظّفة أو أية 

امرأة يف نطاق القطاع الرسمي.

من جهتها، أعّدت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل خطة إسرتاتيجية 2010 - 2013، ذات رؤية: »أن نكون عىل قدر آمال  <
املواطنني وأن نحظى بكامل ثقتهم«، ومن أبرز أولوياتها حامية حقوق اإلنسان والحريات وتعزيز الكفاءة والتطوير املهني 
داخل قوى األمن الداخيل. ولتحقيق هذه الخطة، قامت املديرية العامة، بالتعاون مع منظامت املجتمع املدين العاملة عىل 

مناهضة العنف ضد النساء، بالعديد من اإلجراءات، منها:
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• لتبادل الخربات بشأن 	 تنظيم ورش عمل مشرتكة بني ضباط قوى األمن وقضاة وممثلني عن منظامت املجتمع املدين سعياً 
تطوير وسائل التعامل مع ضحايا العنف األرسي .ويف حفل تخريج ضباط خضعوا لتدريب املدربنّي يوم 25 ترشين الثاين 2013 
)اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة(، أعلنت قيادة قوى األمن الداخيل تبّنيها مفهوم »الرشطة املجتمعية« يف مقاربتها 

العاّمة ملفهوم األمن، وأمن النساء يف أرسهّن بخاّصة.
• تشكيل لجنة برئاسة رئيس شعبة التخطيط والتنظيم مهّمتها اإلرشاف ومتابعة كافة املقّررات املتّخذة من قبل املديرية العامة 	

يف مجال مكافحة جرائم العنف األرسي توّخياً لصوغ مرشوع تأهيل أفراد الضابطة العدلية للتعاطي والتحقيق يف الجرائم 
املذكورة.

• تشكيل لجنة برئاسة رئيس قسم التدريب يف معهد قوى األمن الداخيل ومشاركة إحدى املنظاّمت غري الحكومية العاملة عىل 	
مناهضة العنف ضد املرأة، قامت بإعداد بطاقة تعليم تتضّمن األصول واإلجراءات الواجب إتباعها من قبل أفراد الضابطة 
العدلية يف قوى األمن يف ما يخّص التعاطي والتحقيق يف جرائم العنف األرسي، وإدراج بطاقة التعليم يف برامج تدريب معهد 

قوى األمن الداخيل.
• إجراء دورات تدريبية لعنارص قوى األمن الداخيل العاملني بقضايا العنف األرسي.	

من جهتها، قامت دائرة شؤون املرأة يف وزارة الشؤون االجتامعية خالل العام 2012 بتأسيس مجموعة عمل وطنية تقنيّة حول  <
العنف ضد املرأة يف لبنان وذلك بالتعاون مع الهيئة الطبيّة الدوليّة وإحدى الجمعيات غري الحكومية. وأبرز ما تّم إنجازه 

لغاية إعداد هذا التقرير:
• إعداد أداة وطنية موّحدة للكشف عن حاالت العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي والعنف املنزيل املرصودة من ِقبَل 	

الجهاز الطبي، وإعداد مدّونة سلوك خاصة بالعاملني /ات الصحيّني/ات؛
• إعداد أداة توثيق )استامرة( لحاالت العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي والعنف املنزيل املرصودة من ِقبَل العامالت 	

إىل  موّجهة  الحاالت،  تلك  يف  االجتامعي  والتدّخل  االستامع  وصالحيات  أدوار  ترسم  توجيهية  مبادئ  ووضع  االجتامعيات، 
العامالت االجتامعيات يف مراكز الخدمات اإلمنائية التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية ومراكز الرعاية األّولية التابعة لوزارة 

الصحة العامة والجمعيات األهلية.

يف الربامج والخدمات: 3166

تعمل دائرة شؤون املرأة يف وزارة الشؤون االجتامعية، بالتعاون مع املنظاّمت غري الحكومية، عىل نرش ثقافة مناهضة العنف  <
ضد النساء بني الشباب واملراهقني يف مدارسهم، وقد طّورت برامج للتعامل مع الرجال وبعض الفئات املهّمشة كالسجينات 

واملهاجرات.

تستهدف الربامج التدريبية التي تنّفذها وزارة الشؤون االجتامعية، باملشاركة مع منظامت غري حكومية، فئات متعّددة يُحتمل  <
أن تكون موضع شكوى و/ أو شاهدة عىل آثار العنف ضد النساء وتداعياته. من هؤالء، مثالً، املرشدات االجتامعيات، الرشطة، 
القضاة  مقّدمو الخدمات الصحية والطبية، أشخاص/ قيادات/ مرشدون دينيّون من املجتمع املحيل، املدرّسات واملدرّسون، 
واملحامون إلخ. وتهدف هذه الربامج إىل تحسيس وبناء قدرات هذه الفئات من مقّدمي الخدمات ورفع مستوى مهاراتها يك 

تستطيع رصد العنف والتعامل مع ضحاياه أو اإلحالة إىل الجهات التي يسعها التعامل معه.

ما تزال الدولة متعاقدة مع أربعة مالجئ تابعة لجمعيات خريية، أكرثها دينية، من أجل إيواء نساء ال ميلكن مكاناً وال موارد  <
التابعة  اإلمنائية  الخدمات  مراكز  وتوفّر  الداهم.  العنف  خطر  عنهن  يزول  ريثام  موقّت،  بديل  مسكن  بتوفري  لهن  تسمح 
طبية  خدمات  املائة...توفّر  عددها  يتجاوز  والتي  الست،  لبنان  محافظات  يف  مقرّاتها  املنترشة  االجتامعية  الشؤون  لوزارة 
ونفسية وقانونية وثقافية للنساء بعاّمة ولضحايا العنف، ضمناً. هذه املراكز تتعاون مع املنظاّمت غري الحكومية والبلديات 

والشخصيات املدنية أو الدينية من الوسط املحيل.

II .جهود املنظّامت غري الحكومية

ما زالت املنظاّمت غري الحكومية تعمل عىل استقبال النساء املعّنفات واالستامع إليهن وتقديم الخدمات لهن مستجيبًة لحاجاتهن اآلنية يف األمن . 67
والسالمة، مبا يف ذلك توفري املأوى. والخدمات األكرث شيوعاً التي تقّدمها هذه املنظاّمت هي توفري االستامع واإلرشاد والتوجيه النفيس واالجتامعي 
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وبرامج تأهيل تسمح لهّن بتدبري أوضاعهّن الراهنة وإدارة حياتهّن بُسبُل أجدى. وهي تعمل، يف الوقت نفسه، عىل رفع مستوى وعيهن بشأن حقوقهّن 
وحثّهن عىل التعبري عنها. وذلك، تحت عنوان متكينهن الذايت ملواجهة التمييز والعنف اللذين يتعرّضان له، إن يف اإلطار األرُسي أو املجال األعم.

لكّن التيار األكرث ظهوراً، يف هذا املجال، بدأ يعمل يف السنوات األخرية عىل السعي لتعديل »البيئة« املحيطة بالنساء املسّوغة للعنف ضدهن، . 68
إن يف املامرسات واألعراف أو يف الذهنيات والقوانني والسياسات العامة الناظمة لحياتهن يف املجاالت الخاصة والعاّمة؛ والسعي من أجل توفري 

الرشوط اآليلة إىل جعل هذه البيئة آمنة ومتكينيّة للنساء.

استهدفت املنظاّمت غري الحكومية أمناطاً ثالثة من الجامعات املعنيّة: ضحايا من النساء املعّنفات/ الناجيات، مجموعات مختارة ذات صلة، . 69
فعلية أو بالقوة، مبوضوع العنف ضد النساء أو هّن عىل متاس معهن وأخرياً عموم الناس the public. وتوزّعت هذه الفئات عىل جميع 

املناطق اللبنانية، ال يف العاصمة وحدها. وبرز االهتامم بالبقاع والجنوب والشامل- املناطق الطرفية من الجمهورية. 

لعّل أهم املخرجات الناتجة عن برامج ونشاطات املنظاّمت غري الحكومية يف السنوات األخرية يتمثّل يف تكريس »العنف ضد النساء« واحداً . 70
من مكّونات الخطاب السيايس واالجتامعي األعّم. ومن تجلّيات ذلك، أنه يف يوم املرأة العاملي من العام 2014، لبّى أكرث من 3500 مواطناً 
القانون  ومواطنة دعوة »التحالف الوطني لترشيع حامية املرأة من العنف األرسي« للقيام مبسرية رمزية إلحقاق العدالة واملطالبة بإقرار 
الذي يحمي النساء من العنف/القتل داخل أرسهّن. متيّزت هذه املسرية بكثافة حضور شابّات وشبّان من كل الفئات واالتجاهات السياسية 

والطوائف، وقد أجمع املراقبون عىل أن هذه املظاهرة كانت لحظة مدنية )ال سياسية( بامتياز.

III .جهود بحثية

وعياً منها ألهمية إرساء نشاطها عىل قاعدة علمية، فإن املنظاّمت النسائية تتعاون مع باحثات وباحثني إلجراء تنفيذ بحوث ميدانية تعمل . 71
عىل رصد ظاهرة العنف ضد النساء والعوامل ذات الصلة بتجلّياتها، واالتجاهات نحو العنف القائم عىل الجندر. وما بات مييّز املنشورات يف 
السنوات األخرية هو إتاحة اإلطاّلع عليها للجمهور العريض إلكرتونياً عىل مواقع دور النرش التجارية أومواقع املنظاّمت النارشة أو يف بوابات 

املعرفة املتوافرة عندنا.

إصدار أدلّة وحقائب وموارد تدريبية تتوّجه إىل النساء والرجال واألطفال مبارشة والعامالت مع النساء يف مهن العناية الصحية واالجتامعية . 72
أو أخرياً تلك املتوّجهة إىل الباحثني والنشطاء يف مناهضة العنف ضد املرأة. وبعض هذه مكتوب بلغات أجنبية )كالدليل املوّجه إىل العامالت 

األجنبيات(؛ وبعضها اآلخر مكتوب بلغة مبّسطة )نّص اتفاقية سيداو، مثالً(. 

مراجعات ببليوغرافية لألبحاث واألدلّة املنشورة وللتقارير غري املنشورة حول العنف ضد املرأة.. 73

 ثالثًا: 
العقبات والتحّديات يف سبيل مناهضة العنف ضد النساء

I .التحّديات الرسمية

نفتقد يف لبنان إىل القاعدة اإلحصائية الصلبة/الحّجة األساسية لرضورة التدّخل الرصيح والشامل من أجل مكافحة العنف ضد املرأة، ما يربز . 74
رضورة اتّخاذ سياسة واضحة تجاه الرصد املنهجي لظاهرة مامرسة العنف ضد النساء، والعمل من أجل جعل النشاط اإلحصايئ الرسمي مجندراً 

engendered بشكل شامل.

إن املواد املُدرجة يف قانون العقوبات قد صيغت مبفردات وتعابري عاّمة، أو متقادمة، فال نجد وصفاً دقيقاً أو تسمية محّددة لبعض الجرائم، . 75
وال توجد مواد قانونية تحّدد باالسم كالًّ من الجرائم التالية: االعتداء والتحرّش الجنسيّان، )فيُدرج التحرّش الجنيس، مثالً، تحت عنوان »الجرائم 
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ِقبَِل أبيها أو  املخلّة باألخالق واآلداب العامة«(، العنف األرسي، االغتصاب الزوجي، تزويج األطفال »القرسي« )ال يُعترب تزويج القارص من 
وكيلها زواجاً قرسياً ألنه ال يؤخذ مبفهوم »القبول املستنري«، وألن سّن الزواج املحّدد يف قوانني األحوال الشخصية املختلفة يف لبنان ال يجرّم 
زواج األطفال(. كام تقترص عقوبات املعّنفني/الجناة عىل السجن واألشغال الشاقة والغرامات املالية، فال تستدعي التأهيل أو العالَجنْي السلويك 

والنفيس. لذا تبدو مهّمة تحديث القوانني مهّمة حرجة الشتاملها عىل الخطاب الراهن ومفرداته حول املوضوع. 

إن الهيئات النسائية يف الدولة اللبنانية، السيّام الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية ودائرة شؤون املرأة يف وزارة الشؤون االجتامعية، تعمل . 76
عىل محاورة املرّشع من موضوع العنف ضد النساء سعياً منها إىل ثنيه عن الخضوع ملتطلّبات الفئات األكرث أبوية يف املجتمع اللبناين، أي 
املحاكم املذهبية املولّجة بالنظر يف أحوال الناس الشخصية. ويكمن التحّدي، يف هذا املجال، يف إحداث مواجهة مجتمعية شاملة والرقّي بها إىل 
املستوى الدستوري والقانوين. إن مرشوع قانون حامية النساء من العنف األرسي، مثالً، يسمح ملؤسسات الدولة القضائية واألمنية واالجتامعية 
ناجحاً إلحقاق املساواة الجندرية والستعادة حقوق النساء- مبا أنهّن  مبقاربة موضوع العنف ضد النساء عىل نحو شامل، ويشّكل منوذجاً 

مواِطنات- من هيمنة الطوائف ومؤسساتها. 

II .التحّديات أمام منظّامت املجتمع املدين 

ما زالت النساء تواَجه بحّجة ال ميّل مطلقوها من تكرارها، ومفادها أن بالدنا منشغلة مبا هو أهّم، وبأن قضايا النساء ال ميكن طرحها يف . 77
»الظرف الراهن« ألن االهتامم منصّب عىل »القضايا الحرِجة«. فيكون التحّدي هو نزع التطبيع والبداهة عن التمييز والعنف ضد النساء 

وإبراز كونهام من »القضايا الحرِجة« التي يتعنّي عىل مجتمعنا إيالؤها األولوية التي تستحقه.

ترّصح املنظاّمت النسائية غري الحكومية عن صعوبات عملية تواجه عملها نذكر منها: الوضع األمني، الروتني اإلداري يف مؤسسات الدولة، عدم . 78
وجود مالجئ مجّهزة برشياً وأمنياً بشكل مقبول، تقصري اإلعالم يف تبّني قضايا املرأة. كام تواجه صعوبات داخلية يف إحداث تغيريات تنظيمية 

مواكبة لتعديل وظائفها، مبا يف ذلك موضوَعي التطّوع واالحرتاف، وعدم تطوير املقاربات املعتمدة يف تحالفاتها واختالفاتها. 

III .يف البحث والكتابة

درءاً للنفول والتكرار، هناك رضورة الستكامل تجميع ببليوغرافيا شاملة لكل األبحاث املنّفذة حول العنف ضد املرأة، والعمل عىل تحيينها . 79
باستمرار وتركيزها يف مواقع وبّوابات نسائية معروفة لتشّكل قاعدة معرفية رضورية للناشطني ولصانعي القرار.
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يف ضوء ما جاء يف املادة 6 من االتفاقية لجهة التزام الدول األطراف باتّخاذ »جميع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيع، ملكافحة جميع أشكال . 80
االتّجار باملرأة واستغالل دعارة املرأة«؛ 

ويف ضوء ما جاء يف الفقرتني 28 و29 من تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، السياّم لجهة القلق الذي يساور 
اللجنة »إزاء تنامي االتّجار بالنساء والفتيات يف لبنان، وعدم قيام الدولة الطرف بسّن ترشيعات بشأن هذا الشكل من االتّجار...وعدم جمع 

البيانات بانتظام بشأن هذه الظاهرة«؛ 

ويف ضوء التوصية العامة رقم 26 لعام 2008 بشأن العامالت املهاجرات،

يعرض هذا التقرير ما ييل:

 أوالً: 
التقّدم احملرز يف الوضع التشريعي

بتاريخ 2011/8/24، أقّر املجلس النيايب اللبناين قانوناً تحت الرقم 164 يعاقب »جرمية االتّجار باألشخاص« )نرُش يف الجريدة الرسمية يف العدد . 81
رقم 40 تاريخ 2011/9/1(، وقد أضيفت أحكامه، يف قسٍم منها، إىل الباب الثامن من الكتاب الثاين من قانون العقوبات، ويف قسم آخر، إىل 

القسم السابع من قانون أصول املحاكامت الجزائية تحت عنوان: »يف إجراءات الحامية يف جرمية االتّجار باألشخاص«.

يعرّف القانون الجديد االتّجار باألشخاص بأنه: 1181

اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له. أ. 
بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها، أو االختطاف، أوالخداع، أو استغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو   ب. 

تلّقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعامل هذه الوسائل عىل َمن له سلطة عىل شخص آخر.  
بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغري. ج. 

وال يُعتّد مبوافقة املجني عليه يف حال استعامل أّي من الوسائل املبيّنة أعاله.

ويُعترب استغالالً، بحسب القانون الجديد، إرغام شخص عىل االشرتاك يف أّي من األفعال التالية: )أ( أفعال يعاقب عليها القانون؛ )ب(  2181
الدعارة، أو استغالل دعارة الغري؛ )ج( االستغالل الجنيس؛ )د( التسّول؛ )هـ( االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق؛ )و( العمل القرسي 
أو اإللزامي؛ )ز( مبا يف ذلك تجنيد األطفال القرسي أو اإللزامي الستخدامهم يف النزاعات املسلّحة؛ )ح( التورّط القرسي يف األعامل 

اإلرهابية؛ )ط( نزع أعضاء أو أنسجة من جسم املجني عليه.

وال تؤخذ يف االعتبار موافقة املجني عليه أو أحد أصوله أو وصيّه القانوين أو أّي شخص آخر ميارس عليه سلطة رشعية أو فعليّة عىل  3181
االستغالل املنوي ارتكابه واملبنّي أعاله.

ويُعترب اجتذاب املجني عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم املأوى له، لغرض االستغالل، بالنسبة إىل َمن هم دون الثامنة  4181
عرشة، اتّجاراً باألشخاص، حتى يف حال مل يرتافق ذلك مع استعامل أّي من الوسائل املبيّنة سابقاً، كالتهديد بالقوة أو استعاملها، أو 
االختطاف، أو الخداع، أو استغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلّقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعامل هذه الوسائل 

عىل َمن له سلطة عىل شخص آخر.

املادة السادسة
مكافحة استغالل املرأة
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يالَحظ مام تقدم، أن التعريف الذي اعتمده القانون اللبناين يتوافق وينسجم إىل حّد كبري وتعريف جرمية االتّجار باألشخاص الوارد يف املادة . 82
الثالثة من »بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال« الذي أبرمه لبنان مبوجب القانون رقم 682 تاريخ 

.2005/8/24

أما عقوبة جرمية االتّجار باألشخاص، فهي عقوبة جنائية، ويُعفى من العقاب كل َمن يبادر إىل إبالغ السلطة اإلدارية أو القضائية عن الجرائم . 83
أو  فيها  أو متدّخلني  أو رشكاء  القبض عىل مرتكبيها  إلقاء  الجرمية قبل وقوعها، وإما  إما كشف  تتيح  املنصوص عليها، ويزّودها مبعلومات 
محرّضني عليها، وذلك إذا مل يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤوالً بصفته مرتكب الجرمية. ويستفيد من العذر املخّفف من يزّود السلطات 

املختّصة، بعد اقرتاف الجرائم املنصوص عليها، مبعلومات تتيح منع متاديها.

أما ضحية جرمية االتّجار باألشخاص، فهي، بحسب القانون الجديد، »أّي شخص طبيعي مّمن كان موضوع اتّجار باألشخاص، أو مّمن تعترب . 84
السلطات املختّصة عىل نحو معقول بأنه ضحية اتّجار باألشخاص، برصف النظر عام إذا كان مرتكب الجرم قد ُعرفت هويته أو قُبض عليه 
أو حوكم أو أُدين«. هذا مع اإلشارة إىل أن القانون يعفي »من العقاب املجني عليه الذي يثبت أنه أرغم عىل ارتكاب أفعال يعاقب عليها 
القانون، أو إذا كان قد خالف رشوط اإلقامة أو العمل«، وذلك فقط يف ما يخّص جرم اإلقامة غري املرشوعة ومخالفة نظام العمل يف لبنان. كام 
يُجيز القانون »لقايض التحقيق أو للقايض الناظر يف ملف الدعوى، مبوجب قرار يصدره، أن يُجيز للمجني عليه اإلقامة يف لبنان خالل املدة 
التي تقتضيها إجراءات التحقيق«. وقد أناط القانون بوزير العدل سلطة »عقد اتفاقات مع مؤسسات وجمعيات متخّصصة لتقديم املساعدة 
والحامية لضحايا جرائم االتّجار باألشخاص«؛ كام نّص عىل تدبري إصالحي، يتجّسد مبصادرة املبالغ املتأتّية عن جرائم االتّجار، وبإيداعها »يف 

حساب خاص« لدى وزارة الشؤون االجتامعية، وذلك »ملساعدة ضحايا هذه الجرائم«.

وعليه، تتمثّل الحامية، التي أقرّها القانون لضحية جرمية االتّجار باألشخاص، من جهة أوىل، بإعفاء الضحية من العقاب يف حال ثبت إرغامها . 85
عىل ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وبإعفائها من جزاء إقامتها غري املرشوعة يف لبنان، يف حال كانت من جنسية أجنبية، ومن جهة ثانية، 
بإعطاء وزير العدل سلطة عقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخّصصة لتقديم املساعدة والحامية لضحايا جرائم االتّجار باألشخاص، 

ومن جهة ثالثة، بإيداع األموال املتأتية عن هذه الجرائم، بعد مصادرتها، يف حساب خاص لدى وزارة الشؤون االجتامعية.

 ثانيًا: 
الثغرات القانونية والتحّديات

I .الثغرات القانونية

عىل أهمية األحكام التي سبقت، يخلو قانون »معاقبة جرمية االتّجار باألشخاص« من نظام قانوين متكامل مرتابط يحمي ضحية هذه الجرمية . 86
بأن هاجس حامية الضحية واحتضانها ومساعدتها قد واكب جميع املراحل التي سبقت صدور القانون، إذ كان مرشوع  ويساعدها، علامً 
القانون يلحظ رصاحة شمول »إجراءات الحامية« كالً من املدعي الشخيص والشاهد عىل حّد سواء، األمر الذي أغفله القانون عند صدوره، 
فاقترصت »إجراءات الحامية« التي نّص عليها، تحت هذا العنوان، عىل الشاهد دون املّدعي الشخيص، فضالً عن أن هذه اإلجراءات تفقد 

فعاليتها يف حال تعارضها وحقوق الدفاع.

II .التحّديات

فيام تعترب املديرية العامة لألمن العام أن اكتشاف الجرمية والتمييز بينها وبني األفعال الجرميّة املكّونة لها هي من أهم التحّديات التي تواجه . 87
الجهات املختّصة املولّجة بالقضاء عىل االتّجار بالبرش، تربز تحّديات أخرى تكمن، من جهة، يف تحصني الواقع الترشيعي الجديد، ومن جهة 

أخرى، يف رضورة إصالح بعض األنظمة القامئة.

ميكن تحصني قانون معاقبة جرمية االتّجار باألشخاص الصادر تحت الرقم 2011/164، بإدخال بعض التعديالت عىل أحكامه، سواء يف شّقه . 88
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العقايب أو يف قسمه الحاميئ، السيّام نّص املادة 586 )5(عقوبات جديدة حتى تصبح صالحة للتطبيق )إذ يجب أن تنّص عىل عقوبة جنائية، 
بدالً من العقوبة الجنحية الواردة فيها، كونها تجرّم ظروفاً تشّدد عقوبة جناية االتّجار باألشخاص(، واملادة 3 من القانون التي تلغي، دون أي 
مرّبر، عبارة »أو حمله عىل ارتكابه« أي ارتكاب فعل مناف للحشمة من نّص املواد 508 و509 و510 من قانون العقوبات، واملادة 586 )10( 
جديدة، بحيث تُعاد صياغتها عىل نحو ميكن معه تغذية »الحساب الخاص...ملساعدة ضحايا هذه الجرائم« من مصادرأخرى سوى »املبالغ 
املتأتية عن هذه الجرائم«، وذلك بعد مصادرتها. كام يقتيض تعديل القانون ليصبح منطوياً عىل نظام قانوين متكامل يحمي ضحية االتّجار 

بالبرش، ولتصبح إجراءات حامية الشاهد متكافئة ومامرسة املدعى عليه حّقه يف الدفاع عن نفسه.

يقتيض إعادة النظر يف القوانني واملراسيم والقرارات واللوائح واملذكّرات التي تنظّم مهنة »عامالت الجنس«، والعامالت يف مهن ميكن أن تفسح . 89
املجال عملياً أمام تأدية خدمات جنسية لقاء بدل، ذلك أنه يغلب عىل النصوص الترشيعية والتنظيمية املتّصلة بشكل أو بآخر بتجارة الجنس 
أنها ُوضعت يف »مناخات ترشيعية« يطغى عليها هاجس الحفاظ عىل »الصحة واألخالق العامتني«، دومنا النظر إىل كرامة َمن ميارسن هذه 
املهنة أو »التجارة«. إن إعادة النظر يف هذه النصوص يجب أن تتّم وفق أسس موضوعيّة توفّق بني مقتضيات الصحة والنظام العامني، من 
جهة، ورضورة احرتام حقوق اإلنسان وحرياته، من جهة أخرى، دون أن يرتك أمر تنظيم عمل بعض هذه الفئات إىل الدوائر األمنية وحدها.

وإذ أناط املرسوم رقم 1157 تاريخ 1991/5/2 )تنظيم قوى األمن( بقسم املباحث الجنائية العامة - مكتب حامية اآلداب - تتبّع وقمع  1189
الجرائم املخلّة باألخالق واآلداب العامة مبا يف ذلك مكافحة الدعارة وضبط عمل الفنانات، تشري البيانات اإلحصائية الصادرة عن شعبة 

العالقات العامة يف املديرية العامة لقوى األمن الداخيل إىل ما ييل:

 الجدول رقم )1(
توّزع الجرائم التي حصلت من عام 2006 إىل عام 2012 بحسب الجنسية وكان جنس الفاعل )مرتكب الجرم( أنثى

200620072008200920102011نوع الجرم وجنسية الفاعل
من 20121111 
إىل 2012110110

املجموع

تسهيل الدعارة

10118128111272لبنانية

1145548542غري لبنانية

تسهيل ومامرسة الدعارة معاً

22217---لبنانية

1-1-----غري لبنانية

حّض عىل الفجور وارتكاب الفحشاء

2418-1--لبنانية

--------غري لبنانية

مامرسة الدعارة

103122969314612558743لبنانية

93917411119416384810غري لبنانية

1----1--غري محدد

2172281852233563141611684املجموع

املصدر: شعبة العالقات العامة يف املديرية العامة لقوى األمن الداخيل.

من جهتها، أفادت املديرية العامة لألمن العام بأن عدد الفنانات اللوايت يتّم ترحيلهّن مبوجب قرارات تصدرعن املدير العام يرتاوح  2189
بني 3 و5 فنانات شهرياً، وهّن من فئة العامالت يف قطاع املالهي الليليّة، وذلك ألسباب عدة، منها مامرسة الدعارة، أو مخالفة نظام 
اإلقامة، أو افتعال املشاكل مع بعضهّن. كام أفادت املديرية العامة بأن عدد الفنانات الحائزات بطاقات إقامة سنوية هو 986 فنانة.
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إصالح وضع العامالت األجنبيات يف الخدمة املنزلية:. 90

مثة فئة أخرى معرّضة لالتّجار بها واستغاللها، تتمثّل بالعامالت األجنبيات يف الخدمة املنزلية، السياّم متى فررن من منزل مخدومهن  1190
وباتت إقامتهن يف لبنان غري مرشوعة، فيسهل عندئذ االتّجار بهن بواسطة شبكات متتهن الدعارة، مستغلة إقامتهن غري الرشعية 
التي متنعهن عادة من اإلبالغ عن حاالت استغاللهن، وذلك خوفاً من تعرّضهن هّن أيضاً للمالحقة بجرم اإلقامة يف البالد عىل وجه 
غري نظامي، وهو ما تداركه قانون معاقبة جرمية االتّجار باألشخاص، إذ انطوى عىل نّص رصيح )املادة 586 فقرة 8 عقوبات( يجيز 
»للقايض الناظر يف الدعوى أن يسمح للمجني عليه األجنبي باإلقامة يف لبنان خالل املدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق«، وذلك يف 

الحالة التي تكون فيها إقامته عىل األرايض اللبنانية غري مرشوعة. 

وفيام بلغ عدد العامالت األجنبيات يف الخدمة املنزلية، يف نهاية العام 2012// 141738// عاملة ، وذلك وفق إفادة صادرة يف هذا  2190
الخصوص عن املديرية العامة لألمن العام بتاريخ 2012/12/4، وفيام ال توجد، بحسب هذه املديرية، أرقام إحصائية دقيقة تظهر 
انتشار العنف ضد العامالت يف الخدمة املنزلية، السيّام وأن العنف أنواع )جسدي، لفظي، معنوي ...(، إالّ أن املديرية العامة لألمن 
العام تقوم بتوثيق جميع امللفات املتعلّقة بالضحايا املحتمالت لالتّجار بالبرش املبنيّة شكواهم عىل الرضب أو التعنيف، وقد بلغ عدد 
هذه الحاالت، بحسب إحصاءات املديرية العامة لألمن العام: 23 حالة يف العام 2008، 18 حالة يف العام 2009، 20 حالة يف العام 
2010، 42 حالة يف العام 2011، و 25 حالة يف العام 2012، أي ما مجموعه 128 حالة. إمنا هؤالء الفتيات لسن، بحسب إفادة املديرية 
العامة لألمن العام، جميع العامالت يف الخدمة املنزلية املعرّضات للعنف، حيث أنه ليس كل عنف اتّجاراً بالبرش، وأنه ميكن أن تكون 

هناك حاالت كثرية جداً غري مبلّغ عنها.

 ثالثًا: 
التقّدم احملرز يف جمع البيانات املتعلقة بظاهرة االّتجار بالنساء 

والفتيات
االعتبار: . 91 علميّة آخذة يف  بطريقة  بالبرش  باالتّجار  املتعلّقة  البيانات  واستثامر  بجمع  العام 2008،  منذ  العام،  لألمن  العامة  املديرية  بدأت 

الجنسية – الشكوى – النتيجة – واملعالجة النهائية، ما أتاح الوصول إىل نتائج تفصيلية، نعرض منها، يف ما ييل )الجدول رقم )2((، تلك العائدة 
لعامي 2011 و 2012.

أما املعالجات التي تناولت الشكاوى املبيّنة أعاله ووضع العاملة اإلداري بعد االنتهاء من معالجة امللف، فتظهر تباعاً يف الجدولني التاليني رقم . 92
3 ورقم 4، مع اإلشارة إىل أن املديرية العامة لألمن العام تتوىّل، وفقاً ملذكرة تفاهم »بيت األمان«)تّم توقيعها يف 2005/1/12، وهي تضّم، 
إىل املديرية العامة لألمن العام، جهات محليّة ودوليّة معنيّة(، إجراء التحقيقات األولية مع الضحايا املحتمالت لالتّجار بالبرش وتأمني الحامية 

للضحايا، من خالل اعتبار إقامتهّن يف لبنان يف عهدتها طيلة فرتة التحقيق.

 الجدول رقم )2(
أنواع وعدد الشكاوى املقّدمة من الضحايا املحتمالت، بحسب ورود الشكوى يف عامي 2011 و 2012

املجموععام 2012عام 2011نوع الشكوى

504494أجور

422466رضب

372158سوء معاملة

191231استغالل جنيس + اغتصاب + تحرّش

9413استغالل + خداع + خداع يف وجهة العمل
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415تعذيب

3-3حجز حرية + عدم السامح لها باملغادرة + متديد عقد العمل

3-3قارص

279سوء وجهة استخدام

1-1التخيّل عنها من ِقبل الكفيل

22-ظروف عمل سيئة

11-تهديد

11-إجهاض

170117287املجموع

تّم إعداد هذا الجدول يف ضوء البيانات التي وفّرتها املديرية العامة لألمن العام، مع اإلشارة إىل أنه ميكن أن تكون حالة واحدة قد تقّدمت بأكرث من 
شكوى.

 الجدول رقم )3(
معالجات الشكاوى املقدمة يف عامي 2011 و 2012

املجموع20112012املعالجة

161127إحالة امللف إىل القضاء/الجهة املختصة للتوّسع بالتحقيق

14115تسطري بالغ بحق الكفيل/املتهم

261743استحصلت العاملة عىل أجورها

16723مل يثبت جزء من االدعاء

212041مل يثبت االدعاء

14-14نفي صحة االدعاء من ِقبل املّدعية

44-أجريت مصالحة بني العاملة والكفيل

11-انتقلت للعمل لدى كفيل جديد

6-6معالجة القضية قبل التحقيق

1010-غادرت البالد قبل بدء التحقيق/غادرت إىل بالدها نتيجة التحقيق/فرار قبل بدء التحقيق

2-2فرار من بيت األمان

7-7وقوع الجرم/التهمة خارج األرايض اللبنانية

11-مختلّة عقلياً ومل نتمّكن من التحقيق معها

11-اعرتف الكفيل بالرضب بسبب حالة عصبيّة أملّت بالعاملة

11-اعرتفت بأن مامرسة الجنس متّت برضاها

12274196املجموع

تّم إعداد هذا الجدول يف ضوء البيانات التي وفّرتها املديرية العامة لألمن العام.
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 الجدول رقم )4(
وضع العاملة اإلداري بعد االنتهاء من معالجة امللف من ِقبل األمن العام

املجموععام 2012عام 2011الوضع اإلداري

7362135غادرت لبنان

213انتقلت إىل كفيل جديد

9514عادت إىل منزل كفيلتها

6057117صدر بحقها بالغ منع دخول

33-مختلف

144128272املجموع

تّم إعداد هذا الجدول يف ضوء البيانات التي وفّرتها املديرية العامة لألمن العام.

وحيث أن تتبّع جرائم االتّجار باألشخاص يندرج ضمناً يف سياق املهام املوكلة إىل مكتب حامية اآلداب التابع لقسم املباحث الجنائية العامة يف املديرية . 93
العامة لقوى األمن الداخيل، فقد قام هذا املكتب بالتحقيق يف عدة قضايا اتّجار باألشخاص وأنشأ قاعدة بيانات خاصة، نستمّد منها أرقام الجدول اآليت:

 الجدول رقم )5(
عدد ضحايا ومجرمي االتّجار بالبرش بحسب كل عام

مجرمضحيةعام

200973

201083

20112711

2012279

2013138

8234املجموع

 رابعًا: 
اجلهود املبذولة واخلدمات املقّدمة إىل ضحايا االّتجار باألشخاص

تتوّزع بني جهود رسمية، وأخرى مشرتكة بني اإلدارات الرسمية وهيئات املجتمع املدين وجهات أخرى معنيّة.. 94

بهدف تفعيل القانون رقم 2011/164، تّم، بتاريخ 2013/3/10، إطالق إسرتاتيجية عامة ملكافحة جرمية االتجار باألشخاص يف لبنان،  1194
وهي تدور حول أربعة محاور: الوقاية، املالحقة وإجراءات التحقيق، مساعدة وحامية الضحايا، واملراقبة واملتابعة املستمرة. وقد 
جاءت هذه اإلسرتاتيجية نتيجة عمل مشرتك انطلق يف حزيران/يونيو 2012 مببادرة من هيئاٍت من املجتمع املدين وشاركت فيه جهات 

رسمية هي: وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الشؤون االجتامعية.

يف مجال تعاون الدولة مع بلدان املنشأ والعبور للتصّدي ألسباب االتّجار وتحسني تدابري منع االتّجار باألشخاص عن طريق تبادل  2194
املعلومات: تقوم املديرية العامة لألمن العام كجهاز أمني معني مبكافحة االتّجار بالبرش بتبادل معلومات تتعلّق مبختلف الجرائم، 

ومنها االتّجار بالبرش.
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يف مجال الدعم واإليواء، وعمالً مبذكرة تفاهم »بيت األمان«، فإن جميع الضحايا املحتمالت لجرمية االتّجار بالبرش تتّم إحالتهّن إىل  3194
»بيت األمان« للتثبّت مام إذا كانت ضحيّة أو عدمه. وبالتايل، فإن أي حالة يُشتبه فيها بأنها حالة اتّجار بالبرش يتّم التعاطي معها عىل 
هذا األساس، ويجري إحالة الضحية املحتملة إىل »بيت األمان« لحني التثبّت من العكس. إشارة إىل أن »بيت األمان« يهتّم مبساعدة 

ضحايا االتّجار بالبرش والعنف واالستغالل، ويُعنى بشكل خاص بالنساء العامالت يف املنازل واملالهي.

ويف ما ييل عدد الضحايا املستفيدات من »بيت األمان« منذ عام 2008 ولغاية عام 2012: 4194

 الجدول رقم )6(
عدد الضحايا، من جنسيات غري لبنانية، املستفيدات من »بيت األمان«، من عام 2008 إىل عام 2012

املجموع عام 2012 عام 2011 عام 2010 عام 2009 عام 2008

306 71 93 62 34 46

تّم إعداد هذا الجدول يف ضوء البيانات التي وفّرتها املديرية العامة لألمن العام.

يف مجال التوعية والتثقيف:  5194

العربية  < باللغتني  وذلك  وواجباتهن،  املنزلية  الخدمة  يف  العامالت  حقوق  حول  كتيباً  العام  لألمن  العامة  املديرية  أصدرت 
واالنكليزية، كام أصدرت كتيّباً آخر، باللغتني املذكورتني، يتضّمن األحكام التي تنظّم عمل »اإلناث العامالت يف مجال املالهي، 

وعروض األزياء، والتدليك غري الطبي«. 
مهتّمة  < محلية  وهيئات  دولية  مع جهات  باالشرتاك  وذلك  التوعية،  بالعديد من حمالت  العام  لألمن  العامة  املديرية  تقوم 

مبكافحة جرمية االتّجار باألشخاص.
كام تقوم املديرية العامة لألمن العام بتعميم أرقام هواتف غرفة الشكاوى ودائرة الفنانني عىل جميع الفنانات قبل مبارشتهّن  <

العمل، مام يُتيح لهّن التواصل مبارشة مع األمن العام يف حال تعرضهّن ألي سوء معاملة أو سوء استخدام أو إجبارهّن عىل 
القيام بأعامل ال يرغنب يف القيام بها خارج إطار عقد العمل.

يف مجال إعادة ضحايا االتّجار إىل أوطانهن وإعادة إدماجهن، تنّص مذكرة تفاهم »بيت األمان« عىل »تأمني حلول دامئة لهن )أي ضحايا  6194
االتجار( مبا يف ذلك العودة الطوعيّة إىل بالدهّن«، حيث اعتربت العودة الطوعية كأحد الحلول، كام ميكن أن تشمل الئحة الحلول منح الضحية 
إقامة سنويّة و/أو تجديدها...إضافة إىل ذلك، مثّة برنامج لدى املنظمة الدوليّة للهجرة يُعنى بالضحايا املحتمالت من االتّجار بالبرش من الفنانات، 
بحيث تقوم جهة معنيّة مبواكبة مغادرة الضحيّة انطالقاً من لبنان وصوالً إىل بلدها. أما يف ما يتعلّق بإعادة إدماج الضحايا يف مجتمعاتهّن، 
فإن املديرية العامة لألمن 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 بالتايل من واجب سفارة بالده متابعة وضعه وتأمني اندماجه يف مجتمعه.

من جهتها، تستمّر وزارة الشؤون االجتامعية يف تقديم الدعم لجمعيات أهلية معنيّة ومتخّصصة، وذلك من خالل التعاقد معها ليك  7194
تقوم بتقديم الخدمات الالزمة، مبا يف ذلك إعادة تأهيل الفتيات والنساء ضحايا البغاء، وإيواؤهّن لفرتة معيّنة بحسب وضع كل امرأة. 

 خامسًا: 
العقبات والتحّديات

أبرزها:. 95

تحصني الواقع الترشيعي الجديد، وإعادة النظر يف القوانني واملراسيم والقرارات التي تنظّم مهنة »عامالت الجنس« والعامالت يف مهن  <
ميكن أن تفسح املجال عملياً أمام تأدية خدمات جنسية لقاء بدل.

إصالح وضع العامالت األجنبيات السياّم العامالت يف الخدمة املنزلية مبا يكفل حاميتهّن من االستغالل. <
مضاعفات النزوح السوري إىل لبنان السيّام لجهة الوضع االقتصادي واالجتامعي وتأثرياته عىل املرأة النازحة. <
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يف ضوء ما تنّص عليه املادتان 7 و8 من االتفاقية لجهة اتّخاذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف الحياة . 96
السياسية والعامة للبلد؛

ويف ضوء تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، السيّام ما جاء يف الفقرات 10 و12 و13 و23 لجهة ضامن مشاركة 
املرأة عىل قدم املساواة يف صنع القرارات، كام والنظر باتّخاذ »طائفة من التدابري املمكنة، من قبيل تحديد الحصص، واملعايري، واألهداف، 
والحوافز«، الّسيام يف ما يتعلّق بالتنفيذ املعّجل لبعض مواد االتفاقية، ومنها املادتان 7 و8، و«إيالء اهتامم جاد لالحتياجات الخاصة للمرأة يف 

فرتة ما بعد النزاع وضامن مشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف صنع القرارات...«

ويف ضوء التوصيات العامة للجنة الدولية، السيّام التوصية رقم 8 بشأن تطبيق املادة 8 من االتفاقية، والتوصية رقم 23 املتعلّقة باملرأة يف 
الحياة السياسية والعامة؛

يعرض هذا التقرير ما ييل:

 أوالً: 
يف التشريعات والسياسات

تجدر اإلشارة، بداية، إىل أن الدستور اللبناين ينّص عىل املساواة التامة بني جميع اللبنانينّي يف الحقوق والواجبات، مبا فيها الحقوق السياسية . 97
الكاملة وحق تويّل الوظائف العامة)املادتان 7 و12 من الدستور(. 

تقّدم محرز عىل صعيد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان:. 98

بعد أربع سنوات من العمل، وبالتعاون مع مرشوع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
ومبشاركة املنظاّمت الدولية ذات الصلة واإلدارات الرسمية املعنيّة ورشائح املجتمع املدين وقطاعاته، أنجزت اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان 
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان، وقد تّم إعالنها يف 10 كانون األول 2012 متهيداً ملناقشتها يف مجلس النواب وإقرارها. استوجب إعداد هذه 
الخطة تنظيم أكرث من 30 لقاء عمل وإعداد 23 دراسة خلفية حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية. 
والجدير ذكره يف هذا اإلطار هو أن الخطة شملت محوراً خاصاً بحقوق املرأة، ولهذه الغاية تّم إعداد دراسة خاصة حول هذا املوضوع كانت 
محّصلة نقاش وآراء الجهات والقطاعات املشاركة يف حلقات العمل التي سبق ذكرها. وتضّمنت الدراسة الواقع القانوين للمرأة يف املواثيق 
الدولية والبنية الترشيعية والقانونية يف لبنان، كام شملت وصفاً للوضع الراهن من مامرسات وتحّديات وصعوبات. وانتهت الدراسة مبرشوع 
خطة قطاعية شملت تحديداً ألولويات العمل واملؤسسات املعنيّة بالتنفيذ؛ ومتثلت أولويات العمل، بحسب الخطة، يف تنزيه القوانني عن 

التمييز ضد النساء، وبناء ثقافة املساواة، ومتكني النساء وبناء قدراتهن الذاتية.

مشاريع القوانني االنتخابية:. 99

متيّزعام 2012 بالتحضري لالنتخابات النيابية التي كان من املتوقَّع إجراؤها يف العام 2013، إالّ أنه بسبب عدم توافق النواب عىل قانون جديد 
لالنتخابات النيابية، وبسبب الوضع األمني غري املستقّر، تّم تأجيل هذه االنتخابات إىل العام 2014، كام تّم التجديد للمجلس النيايب الحايل 
ملدة 17 شهراً. وكانت الحكومة قد ناقشت مرشوع قانون تقّدمت به وزارة الداخلية والبلديات تضّمن، بضغط من الهيئات النسائية الحكومية 
وغري الحكومية، مادة حول الكوتا النسائية، إذ نّصت املادة 53 منه عىل أنه »يتوجب عىل كل الئحة أن تّضم بني أعضائها نسبة ال تقّل عن 
ر الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف. وتُعتمد الئحة مرقّطة بحيث يدرج فيها بصورة متتابعة اسم  30% من الجنس اآلخر عىل أن تدوَّ
مرشح من جنس معنّي ثم حكامً اسم مرشح من الجنس اآلخر«؛ لكن مجلس الوزراء عّدل املرشوع بحيث جاء يف املادة 52 منه أنه »يتوّجب 

املادتان السابعة والثامنة
املرأة واملشاركة السياسية



43 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

عىل كل الئحة أن تضّم بني أعضائها مرشحاً واحداً عىل األقل من كل من الجنسني«، وأحيل املرشوع إىل مجلس النواب باملرسوم رقم 8913 
تاريخ 2013/9/19، إالّ أنه مل يحظ بتأييد القوى السياسية التي عملت عىل إعداد ومناقشة وتقديم مشاريع قوانني انتخابية تضمن، بحسب 

وجهة نظر كل منها، متثيالً أصّح للشعب اللبناين.

البيانات الوزارية:. 100

سبق لهذا التقرير أن بنّي )يف إطار املادة 3( موقف الحكومات املتتالية منذ عام 2008 من قضايا املرأة، إذ أصبح تعزيز دور املرأة يشّكل 
جزءاً أساسياً من بياناتها الوزارية، وإن كان البيان الوزاري للحكومة التي تشّكلت يف 2014/2/15 )الحكومة الثالثة والسبعون( مل يتضّمن أية 

إشارة إىل قضايا املرأة.

اللجان النيابية:. 101

كان عمل اللجان النيابية يف فرتة 2006- 2012 يف موضوع دعم حقوق املرأة خجوالً، باستثناء إطالق الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان التي 
تتضّمن جزءاً يتعلّق بحقوق املرأة، وإقرار القانون الذي يعاقب »جرمية االتّجار باألشخاص«، وإلغاء املادة 562 من قانون العقوبات، وتعديل 
السياسية، عىل  الحياة  املرأة يف  تعزيز مشاركة  اللجان، يف مجال  فاقترصعمل  تباعاً.  التقرير  إليها هذا  يشري  التي  التمييزية  القوانني  بعض 
االجتامع بالهيئات املطالِبة املعنيّة والوعد بااللتزام مبطالبها وتقديم الدعم لها، وهو ما يبقى يف إطار الترصيحات ليس إالّ. إمنا تجدر اإلشارة 
إىل أن لجنة املرأة والطفل النيابية تعمل عىل مراجعة القوانني التمييزية ضد املرأة، وهي نظّمت لقاءات عدة موّسعة مع الجمعيات األهلية 

التي تُعنى بشؤون املرأة من أجل مواصلة درس آلية إدخال »الكوتا« النسائية يف قانون االنتخاب. 

 ثانيًا: 
الوضع الفعلي

وضع املرأة يف تشكيل الحكومات: شاركت سيدتان يف الحكومة التي تشّكلت عام 2009، وتسلمت إحداهام حقيبة وزارة املال وهي تُعترب . 102
حقيبة سيادية، وكان ذلك للمرة األوىل؛ أما السيدة الثانية فكانت وزيرة دولة بدون حقيبة. ومل تشارك أية سيدة يف الحكومة التي تشّكلت 

عام 2011، فيام ضّمت الحكومة املشّكلة يف 2014/2/15 وزيرة واحدة من أصل 24 وزيراً، هي وزيرة املهّجرين.

وضع املرأة يف االنتخابات النيابية:. 103

 الجدول رقم )1(
عدد املرشحات والفائزات يف االنتخابات النيابية 1992 - 2013

عدد الفائزاتعدد املرشحاتالدورة االنتخابية

199263

1996113

2000183

2005146

2009124

مل تجر االنتخابات النيابية201338
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تشري أرقام الجدول رقم 1 إىل تراجعٍ عدد املرّشحات والفائزات يف االنتخابات النيابية التي جرت عام 2009 مقارنة بالعام 2005،  11103
ويبقى املعدل العام للرتشح واالنتخاب خجوالً جداً بدون أي تغرّي ملحوظ منذ العام 1992، حيث ال تتخطّى نسبة الفائزات يف 
انتخابات العام 2009 الـ 3.1 %. أما االنتخابات النيابية التي كان مقرراً إجراؤها يف العام 2013، فقد شهدت حركة ترّشح نسائية 
جيدة )إىل حّد ما( نسبة إىل األعوام السابقة، حيث ترشحت 38 امرأة؛ وبالرغم من أن عدد املرشحات قد تضاعف مقارنة بالعام 
الذين بلغ عددهم  النسبة سوى 5% من إجاميل عدد املرشحني  الذكور إذ مل تبلغ  باملقارنة مع ترشح  2009 إالّ أنه يبقى متدنياً 

705 مرشحني.

وتجدر اإلشارة إىل أن 3 نساء من أصل الـ 4 اللوايت وصلن إىل مجلس النواب عام 2009 أعيد انتخابهن، فيام دخلت امرأة واحدة فقط  21103
املجلس النيايب ألول مرة. ومن الواضح أن سبب وصول النساء األربع هو- وكام كان دامئاً- اإلرث العائيل أو وفاة الزوج أو األب أو األخ. 
والجدير ذكره يف هذا السياق أن وزارة الداخلية والبلديات ال تعتمد املعيار الجندري عند إعداد ونرش لوائح املرشحني أو الفائزين يف 

االنتخابات، أكانت نيابية أم بلدية.

وضع املرأة يف االنتخابات البلدية واالختيارية عام 2010:. 104

االنتخابات البلدية: 11104

 الجدول رقم )2(
عدد ونسبة اإلناث يف االنتخابات البلدية لعام 2010، بحسب املحافظات

نسبة اإلناث الفائزاتعدد الفائزاتعدد املرشحاتعدد األعضاءاملحافظة

12.5%24103بريوت

4.66%3,519367164جبل لبنان

3.54%1,66210159الجنوب

1.34%1,4916120النبطية

2.34%1,9179245البقاع

8.14%2,812449229الشامل

4.55%11,4251,080520جميع املحافظات

املصدر: وزارة الداخلية والبلديات، املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني.

تشري أرقام الجدول رقم 2 إىل أن عدد الفائزات يف االنتخابات البلدية لعام 2010 بلغ /520/ سيدة بعد أن كان /220/ يف انتخابات 
العام 2004. وبالرغم من التقّدم الحاصل، تبقى النسبة العامة متدنّية )4.55%(، لكّن الالفت أنه من أصل /1.080/ مرّشحة فازت يف 
االنتخابات /520/ سيدة، أي ما يوازي 48% من عدد املرشحات، األمر الذي يُفرتض أن يشّكل حافزاً للمرأة عىل زيادة مشاركتها يف 

السلطات املحلية.



45 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

االنتخابات االختيارية: 21104

 الجدول رقم )3(
عدد ونسبة اإلناث يف االنتخابات االختيارية لعام 2010، بحسب املحافظات

املحافظة

أعضاء اختياريمخاتري

عدد املخاتري
مرشحات 
للمخرتة

ناجحات 
للمخرتة

عدد األعضاءنسبة اإلناث
مرشحات 
للعضوية

ناجحات 
للعضوية

نسبة اإلناث

----4.6%108115بريوت

4.3%2.11,1476249%6434714الشامل

1.1%1.164577%476175البقاع

3.8%1.65282320%307115الجنوب

4.5%1.21,3747162%734369جبل لبنان

2.7%3631010-302101النبطية

3.6%1.54.057173148%2,57013239املجموع

املصدر: وزارة الداخلية والبلديات، املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني.

باملقارنة مع نتائج االنتخابات املحلية التي جرت عام 2004 وفازت فيها مبنصب مختار ما يقارب /16/ سيدة، فإن أرقام الجدول رقم 
3 تشري إىل ارتفاع عدد السيدات الفائزات بهذا املنصب عام 2010 وإن كانت النسبة العامة ما زالت متدنّية جداً )1.5%(. إمنا الالفت 
يف أرقام الجدول أعاله هو أنه من أصل /173/ مرّشحة ملنصب عضو اختياري فازت بالعضوية /148/ سيدة، أي ما يقارب 85% من 

عدد املرّشحات.

وضع املرأة يف األحزاب السياسية:. 105

 الجدول رقم )4(
مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية

نسبة مشاركة النساء
املكاتب التنفيذيةالهيئات العامة

% 40 -% 29% 16 -%12

متّت دراسة وضع املرأة يف األحزاب السياسية من خالل عيّنة متثلت بـ 9 أحزاب رئيسية. ويشري الجدول رقم 4 إىل نسبة مشاركة املرأة 
يف هذه األحزاب، علامً أن هذه املشاركة تتفاوت بحسب مستوى العمل الحزيب. فبينام هي جيدة إىل حّد ما يف الهيئات العامة، وذلك 
بسبب اعتامد الحزب عىل العنرص النسايئ من أجل القيام بالحمالت االنتخابية، تتقلّص بشكل ملحوظ يف املستويات القيادية. ومن البارز 
يف ما يخّص مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية أن لدى معظم األحزاب يف هيكليتها قطاعاً خاصاً باملرأة، يّضم جميع النساء املنتسبات إىل 
الحزب وتتنوع نشاطاته بني تنظيم مؤمترات توعية ودورات تدريبية للعنرص النسايئ يف الحزب إىل التحضري لالنتخابات النيابية من خالل 
املندوبات املتواجدات يف مختلف األقضية. كام ينظّم هذا القطاع الحفالت الخريية واالجتامعية. صحيح أن وجود قطاع خاص باملرأة يف 
األحزاب السياسية من شأنه تعزيز مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية، إالّ أنه قد يكون سيفاً ذا حّدين بحيث يحرص عمل املرأة يف قطاع 
خاص بها ويعزلها عن النشاطات الحزبية األخرى، السيّام السياسية منها، ولعلّه من األفضل أن يندمج موضوع املرأة يف كل سياسة الحزب 

وأن تكون املرأة متواجدة يف كل قطاعاته. 
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املرأة يف القضاء اللبناين:. 106

إن نسبة املرّشحات يف االمتحانـات التي تجريهـا وزارة العدل لقبول مرشحني لدخول معهد الدروس القضائية تفوق نسبة الذكور. ويف العام 
2011، بلغ عدد القضاة 543 قاضياً بينهم 221 قاضية، أي ما نسبتُه 41% مقابل 29% عام 2004. ويف القضاء املايل )ديوان املحاسبة(، تتساوى 
نسبة القاضيات )50%( مع نسبة القضاة بعد أن كانت 44% يف العام 2004. إالّ أن دراسًة تناولت توزّع القاضيات وفقاً للمناطق واملناصب 
والوظائف، معتمدة عىل دراسة مرسومي املناقالت القضائية الصادرين يف العامني 2004 و2010 واملقارنة بينهام، بيّنت غياب النساء القاضيات 
عن مناصب هامة مل يشغلها إالّ الرجال حتى اآلن، ومنها منصب النائب العام التمييزي والنائب العام املايل وقايض التحقيق األول )ستة رجال( 
ورئيس هيئة التفتيش القضايئ. كذلك األمر بالنسبة إىل قضاة التحقيق )24 رجالً مقابل 3 نساء فقط(، والنواب العامني االستئنافيّني )5 رجال 
مقابل امرأة واحدة(، واملحامني والنواب العامني لدى النيابات العامة التمييزية واملالية واالستئنافية )35 رجالً مقابل 7 نساء(، واملفتشني لدى 
هيئة التفتيش القضايئ )8 رجال مقابل امرأتني(. إال أنه من املمكن القول، وبحسب الدراسة عينها، أن عدد قضاة التحقيق من النساء قد 
ازداد من صفر إىل 3 نساء، فيام بقي الفارق غري معربِّ بالنسبة إىل مناصب أخرى، كاملحامني واملّدعني العامني )6 يف 2004 و7 يف 2010(. كام 
أن »عدد النساء يف غرف محاكم االستئناف التي تنظر يف القضايا املدنية هو تقريباً ضعف عدد الرجال )19 مقابل 10(، فيام ينحرس عددهن 

بشكل كبري يف الغرف الجزائية واملختلطة )24 مقابل 47(. 

املرأة يف الوظيفة العامة:. 107

تفيد بيانات مجلس الخدمة املدنية لعام 2011 أن توزّع املوظفني واملوظفات يف القطاع العام هو كاآليت: 11107

 الجدول رقم )5(
أعداد ونسب املوظفني واملوظفات يف القطاع العام

اإلدارات الرسمية
إناثذكور

نسبة مئويةعددنسبة مئويةعدد

35%653046%5543موظف دائم

37%631788%3093موظف مؤقت

15%85367%2089املؤسسات العامة املشمولة بصالحية مجلس الخدمة املدنية

17%83278%1320البلديات املشمولة بصالحية مجلس الخدمة املدنية

31%695479%12045املجموع والنسبة املئوية

أما توزّع املوظفني/ات الدامئني/ات بحسب فئة الوظيفة، فهو كاآليت:  21107

 الجدول رقم )6(
توّزع املوظفني1ات الدامئني1ات بحسب فئة الوظيفة 

فئة خامسة فئة رابعة فئة ثالثةفئة ثانية فئة أوىل 

8577782042161املوظفات

7117913613280652املوظفون

7923621395322813املجموع

19.8%38.3%36.3%24.1%10.1%نسبة املوظفات

املصدر: مجلس الخدمة املدنية، 2011.
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يالحظ مام سبق أنه يف حني شّكلت النساء 6.5% من إجاميل موظفي الفئة األوىل عام 2004، ارتفعت هذه النسبة إىل 10.1% عام 
2011، وارتفعت يف الفئة الثانية من 18.75% إىل 24.1% ويف الفئة الثالثة من 28.1% إىل 36.3% ويف الفئة الرابعة من 31.8% إىل %38.3. 

لكن، رغم هذه الزيادة ما زالت نسبة اإلناث تتدّن مع ارتفاع رتبة املوظفني عىل السلم اإلداري.

أما يف ما يتعلّق مبشاركة املرأة يف السلك الخارجي، فيشري الجدول رقم 7 إىل وجود تفاوت يف نسبة هذه املشاركة بني الفئة األوىل  31107
والفئات األخرى. فبينام تبلغ نسبة املشاركة يف الفئة الثالثة 27.5%، تتدّن هذه النسبة إىل 22.2% يف الفئة الثانية لتصل إىل %13.3 
يف الفئة األوىل. إالّ أنه يالحظ بشكل عام أن مثة تقدماً معيناً أُحرز باملقارنًة مع العام 2004، وهو ما تشري إليه أرقام الجدول رقم 8.

 الجدول رقم )7(
عدد املوظفات يف السلك الخارجي مقارنة مع عدد املوظفني

عدد املوظفات )سلك خارجي(عدد املوظفني )سلك خارجي(الفئة

528فئة أوىل

72فئة ثانية

8733فئة ثالثة

املصدر: وزارة الخارجية واملغرتبني - مديرية الشؤون اإلدارية واملالية - الدائرة اإلدارية.

 الجدول رقم )8(
تطور نسبة النساء يف السلك الخارجي بني عامي 2004 و2013

نسبة النساء يف السلك الخارجي عام 2013 نسبة النساء يف السلك الخارجي عام 2004 الفئة 

% 13.3 % 6.7 فئة أوىل

% 22.2 % 14.7 فئة ثانية

% 27.5 % 24.4 فئة ثالثة

املصدر: وزارة الخارجية واملغرتبني - مديرية الشؤون اإلدارية واملالية - الدائرة اإلدارية.

املرأة يف قوى األمن الداخيل واألمن العام: . 108

شهد العام 2012 تطوراً بارزاً يف قوى األمن الداخيل حيث دخلت إىل هذا السلك، يف آذار 2012، دفعة أوىل من اإلناث بلغ عددها  11108
570 عنرصاً )492 رقيباً و78 دركياً من أصل 1448 رقيباً ودركياً(، تبعتها يف شباط 2013 دفعة ثانية بلغ عددها 423 عنرصاً )362 رقيباً 
و61 دركياً من أصل 1805 رقيباً ودركياً(. وتتميّز هذه التجربة بأن الدورات التي خضعت لها اإلناث يف قوى األمن الداخيل هي نفسها 
التي يخضع لها الذكور، وهي دورة تنشئة عسكرية ومسلكية وقانونية، وأن معظم الرشطيات والدركيات سيقمن مبهام عسكرية 
وأمنية. ومن بني اإلناث اللوايت تم تطويعهن َمن يحملن شهادة البكالوريا القسم الثاين وما فوق وقد تّم تطويعهن برتبة رقيب، ومن 
بني هؤالء 150 يحملن إجازات جامعية باختصاصات عّدة. كام تّم تطويع عدد من الضباط اإلناث، بحيث وصل عدد اإلناث اإلجاميل 

إىل 1015، إالّ أن نسبتهّن تشّكل فقط 3,6% من مجموع قوى األمن الداخيل.

ويف سلك األمن العام، يبلغ عدد اإلناث /217/ ما نسبتُه 4.7% من عديد األمن العام اإلجاميل، وهّن يتولنّي املناصب تبعاً للكفاءة  21108
ويتمتّعن بالحقوق ذاتها املتعلقة بالراتب والحوافز.
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 ثالثًا: 
اجلهود املبذولة

جهود الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية:. 109

إن الحدث األبرز يف فرتة 2006-2012 كان اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة 2011- 2021 التي أعدتّها وأطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون  11109
املرأة اللبنانية يف 17 أيار 2011. وأتت هذه الوثيقة مثرة جهود مشرتكة بني الهيئة الوطنية لشؤون املرأة والوزارات املعنيّة مبارشة 
بقضايا املرأة يف لبنان وكذلك الهيئات واملنظاّمت النسائية املناضلة من أجل تعزيز أوضاع املرأة ورفع كل أشكال التمييز الحاصل 
بحّقها يف مختلف امليادين. تضّمنت اإلسرتاتيجية األهداف العامة واألولويات من أجل تعزيز حقوق املرأة يف مختلف املجاالت، السيّام 

يف الترشيع والسياسة واالقتصاد واالجتامع والرتبية والصحة والبيئة واإلعالم وغريها.

برز أيضاً يف هذه الفرتة وضمن جهود الهيئة الوطنية لتعزيز مشاركة املرأة يف مختلف امليادين، إنشاء مراكز تدريب للمرأة يف املناطق  21109
اللبنانية، السيّام املناطق البعيدة عن العاصمة.

ويف إطار تفعيل القرار 1325، فإن واحداً من األهداف اإلسرتاتيجية اإلثني عرش التي تضّمنتها اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف لبنان  31109
2011- 2021، هو »حامية الفتاة واملرأة يف حاالت الطوارئ والنزاعات املسلّحة والحروب ويف حاالت الكوارث الطبيعية«، ومن أهدافه 
الفرعية املدرجة يف خطة العمل الوطنية للسنوات 2013 – 2016، »مشاركة أوسع للمرأة ودور فاعل لها يف أنشطة الحوار وحّل 
النزاعات وبناء ثقافة السالم لتخطّي اآلثار الناجمة عن الحروب مبا يتامىش مع قرار مجلس األمن رقم 1325«. ويُذكر يف هذا السياق 
 WEPASS: Women empowerment peaceful action( واالستقرار«  األمن  نحو  السلمي  العمل  املرأة:  »متكني  برنامج  تنفيذ 
اللبنانية بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة  for security and stability(، وهو مرشوع قامت به الهيئة الوطنية لشؤون املرأة 
للسكان  إثر الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف العام 2006 واستمّر لغاية العام 2010. استلهم املرشوع القرار 1325، وتّم تنفيذه يف 
مراحله األوىل يف عرش بلدات، ومن ثم جرى توسيع نطاقه ليشمل 20 بلدة تعاين من ظروف اقتصادية صعبة. والجدير ذكره أنه من 
املعايري التي تّم اعتامدها الختيار البلدات التي نُّفذ فيها املرشوع أن يكون هناك سيدة بني أعضاء مجلس بلدية البلدة أو يف إدارة 
مركز الخدمات االجتامعية القائم فيها. فكان من نتائج هذا املرشوع أن تأّسست 3 جمعيات نسائية يف 3 بلدات ريفية، ونجحت 12 

سيدة من اللوايت تابعن دورات خاصة للتمكني السيايس يف االنتخابات املحلية للمجالس البلدية يف العام 2010.

من جهة أخرى، تابعت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية يف فرتة 2006-2012 تحركاتها املطلبية لتعزيز مشاركة املرأة يف القرار  41109
هة إىل مجلس النواب العتامد نسبة متثيل نسايئ ال تقّل عن 30 باملائة من املقاعد النيابية، وكذلك  السيايس من خالل الدعوات املوجَّ

دعوة الرؤساء املكلّفني تأليف الحكومات إىل إرشاك املرأة يف العمل الحكومي.

جهود املنظاّمت غري الحكومية: ياُلحظ يف هذا املجال ما ييل:. 110

إن معظم األنشطة املنّفذة هي ندوات أو طاوالت مستديرة يف حني تأيت الدورات التدريبية يف الدرجة الثانية، وهي ترتكّز عىل بناء قدرات  <
املرأة عىل أن تكون مرّشحة أو منتخبة. 

الجندرية، وحول موضوع  < للمساواة  إحقاقاً  القوانني  وتطوير  النسائية  والكوتا  االنتخاب  قانون  النسائية عىل  املنظاّمت  أنشطة  تركّزت 
مكافحة العنف ضد املرأة. كام كان لبعض املنظاّمت موقف من بعض األحداث السياسية، كرفض الشحن الطائفي مثالً.

تتزايد الحركات املطلبية قبل تشكيل أية حكومة للمطالبة مبشاركة 30% من النساء يف الحكومات، والجدير ذكره أنه يف فرتة 2012-2006،  <
الجهود  بتضافر  املجاالت مام سمح  العديد من  اللبنانية يف  املرأة  لشؤون  الوطنية  والهيئة  الحكومية  املنظاّمت غري  بني  التعاون  تعّزز 

وتشكيل كتلة ضغط واسعة.
ويف إطار تفعيل القرار 1325، يشارك عدد من املنظاّمت غري الحكومية يف سلسلة من اللقاءات االستشارية التي يتّم تنظيمها بدعم من  <

منظامت غري حكومية دولية وبالتعاون مع قوات األمم املتحدة املوقّتة يف لبنان )UNIFIL(، وذلك بغية إعداد أجندة تعزيز األمن والسالم 
وعدم التمييز ضد املرأة. 
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 رابعًا: 
العقبات والتحّديات

إن العقبات يف وجه تحقيق مشاركة املرأة يف الحياة السياسية عديدة، ميكن اختصارها مبا ييل:. 111

النظام السيايس الطائفي والتوزيع الطائفي للمقاعد يف مجلس النواب والقوانني االنتخابية، وهو نظام ال يسمح، من وجهة نظر السياسيّني،  <
باعتامد كوتا إضافية للنساء يف حني أن انتخاب جميع النواب يأيت بحسب كوتا معيّنة.

انشغال السياسيّني يف املشكالت السياسية التي يعاين منها لبنان وابتعادهم عن البحث والتفكري يف تحقيق املساواة بني املرأة والرجل  <
العتبارها موضوعاً ثانوياً بالنسبة إىل املواضيع الشائكة.

هيمنة الذهنية البطركية التي ال تشّجع املرأة عىل فرض نفسها يف املجتمع السيايس الذي يعتربه الرجال حكراً عليهم. وقد بيّنت تلك  <
الهيمنة دراسة أجراها املجلس النسايئ اللبناين عام 2006 وتناولت عيّنة من حوايل 2000 مواطن، إذ جاء يف نتيجتها أن 80% من املستجوبني 

مل ينتخبوا امرأة يف حياتهم.

يبقى التحّدي يف استكامل الضغط من أجل: . 112

إقرار صيغة تُحدث نقلة نوعية يف مشاركة املرأة يف الحياة السياسية؛ <
العمل عىل البنى الذهنية لدى الرجال والنساء عىل السواء، وبخاصة لدى فئات الشباب من الجنسني؛ <
تشجيع النساء عىل دخول املراكز القيادية يف األحزاب ودمج قطاع املرأة يف العمل الحزيب العام، مام قد يساعد عىل وصول املرأة بشكل  <

أرسع إىل املواقع القيادية.
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يف ضوء ما جاء يف املادة 9 من االتفاقية، السيّام لجهة أن »متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً لحق الرجل يف ما يتعلّق بجنسية أطفالها«؛. 113

ويف ضوء تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث)2006(، السيّام ما جاء يف الفقرتني 42 و43 وفيهام أن اللجنة، إذ يساورها 
»القلق بشأن عدم رغبة الدولة الطرف سحب تحفظها عىل الفقرة 2 من املادة 9«، فهي تحّث الدولة عىل »اإلقرار باآلثار السلبية املرتتّبة عىل 

قانون الجنسية الساري لديها« وأن تقوم، تبعاً لذلك، بتنقيحه وإلغاء تحفظها املشار إليه؛

ويف ضوء التوصية العامة رقم 4 لعام 1987بشأن إعادة النظر يف التحفظات؛

ويف ظل استمرار تحفظ لبنان عىل الفقرة 2 من املادة 9 من االتفاقية، 

يعرض هذا التقرير ما ييل:

 أوالً: 
اجلهود املبذولة لتعديل قانون اجلنسية باّتجاه املساواة بني 

اجلنسني
بالرغم من تحّفظ لبنان عىل الفقرة )2( من املادة )9( املتعلّق مبنح املرأة حقاً مساوياً لحق الرجل يف ما يتعلّق مبنح جنسيتها ألوالدها، فإن . 114

مثة جهوداً تُبذل لتعديل قانون الجنسية باتّجاه املساواة بني الجنسني، وقد متثلت هذه الجهود مبا ييل:

مشاريع واقرتاحات القوانني املتعلّقة بالجنسية واملقّدمة بعد سنة 2006: 11114

ملّخص النّص مقّدم إىل التاريخ نوع النص 
الترشيعي

الجهة مقدمة 
املرشوع1االقرتاح

مرشوع قانون يتضّمن صيغتني:
صيغة )أ(: يضاف إىل الفقرة األخرية من املادة الرابعة من القرار رقم 15 تاريخ 

1925/1/19 النّص اآليت: وكذلك يحق للمرأة اللبنانية املتزوجة من أجنبي أن 
متنح أوالدها الجنسية اللبنانية.

صيغة )ب(: خالفاً ألّي نّص قانوين آخر، يُعّد لبنانياً كل شخص مولود من أم 
لبنانية، رشط أن تكون جنسية األب صادرة عن دولة معرتف بها أوال تتعارض مع 

أحكام الدستور لجهة رفض التوطني.

األمانة العامة 
ملجلس الوزراء

2009/4/27 مرشوع 
قانون

وزارة الداخلية

اقرتاح تعديل املادة األوىل من قانون الجنسية، بحيث يُعّد لبنانياً كل شخص 
مولود من أب لبناين أو من أم لبنانية )بدالً من النّص الحايل وهو »يُعد لبنانياً 

كل شخص مولود من أب لبناين«(.

املجلس النيايب
)رئيس مجلس 

النواب(

2009/4/27 اقرتاح 
قانون

نائبان يف املجلس 
النيايب

املادة التاسعة
اجلنسية 
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اقرتاح قانون مؤلّف من 9 مواد يتضّمن إنشاء البطاقة الخرضاء لزوج املرأة 
اللبنانية األجنبي وأوالدها. مبوجب هذه البطاقة يتّم منحهم الحقوق املدنية 

باستثناء الحقوق السياسية.

املجلس النيايب 2010 اقرتاح 
قانون

نائب يف املجلس 
النيايب

تتطابق أحكامه مع مرشوع القانون السابق املقّدم من وزارة الداخلية عام 
.2009

األمانة العامة 
ملجلس الوزراء

2012 مرشوع 
قانون

وزارة الداخلية

مرشوع قانون من مادتني ينّص عىل أنه باستثناء األوالد من أم لبنانية وأب 
فلسطيني يُعّد لبنانياً كل شخص مولود من أب و/أو أم لبنانية.

أما أألوالد املولودون من أم لبنانية وأب فلسطيني الجئ مسّجل وفقاً لألصول 
يف سجالت وزارة الداخلية والبلديات فيعطى بطاقة خرضاء عرب الطرق اإلدارية 
متنحه الحقوق املدنية باستثناء الحقوق السياسية وحق التملك عىل أن يُستثنى 

من منع التملك حق األوالد مبرياث والدتهم. 
يحق للبالغني من حاميل البطاقة الخرضاء خالل مهلة سنة من تاريخ بلوغهم 18 
سنة وخالل سنة من تاريخ صدور هذا القانون، الطلب من القضاء الحصول عىل 

الجنسية اللبنانية.
ال تُعطى الجنسية اللبنانية لحامل البطاقة الخرضاء إالّ بعد التحقق من إقامته 

عىل األرايض اللبنانية إقامة رشعية ملدة 10 سنوات عىل األقل وأن ال يكون 
محكوماً، وإن سابقاً، بجرم شائن.

- األمانة 
العامة ملجلس 

الوزراء.

- رئيس اللجنة 
الوزارية 
املكلّفة 

باملوضوع.

2012/6/13 مرشوع 
قانون

الهيئة الوطنية 
لشؤون املرأة 

اللبنانية 

تشكيل لجنة وزارية لدراسة تعديل قانون الجنسية: 21114

شّكل مجلس الوزراء بقراره رقم 46 تاريخ 2012/3/21، لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة لدراسة اقرتاحات تعديل قانون 
ولزوجها  ألوالدها  اللبنانية  الجنسية  اللبنانية  املرأة  منح  بعدم   2012/11/14 بتاريخ  لألسف،   ، املذكورة  اللجنة  فأوصت  الجنسية، 
واستندت يف ذلك إىل املصلحة العليا للدولة اللبنانية، ومتّنت عىل مجلس الوزراء إقرار سلة من التسهيالت لزوج وأوالد املرأة اللبنانية 
بتاريخ  املجلس  فطلب  العام.  القطاع  يف  والتعليم  الطبابة  من  االستفادة  إمكانية  إالّ  جديداً  تحمل  مل  لكنها  أجنبي،  من  املتزوجة 
2013/1/17 من اللجنة متابعة درس التعديالت التي يقتيض إدخالها عىل بعض القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء وكذلك دراسة ما 

يرتتّب من اإلجراءات الواردة يف تقريرها.

وامللفت أن اللجنة استندت يف ما توّصلت إليه إىل قراٍر للمجلس الدستوري تضّمن وجوب عدم األخذ مببدأ املساواة فيام بني اللبنانيّني 
من جهة واألجانب من جهة أخرى يف حالة متلّك الحقوق العينيّة يف لبنان، ملا لهذا األمر من مصلحة عليا للدولة اللبنانية، وبالتايل فإن 
القرار املذكور ال ينطبق إطالقاً عىل حالة حق املرأة اللبنانية مبنح جنسيتها لزوجها وأوالدها إذ إن هذه الحالة هي حالة لبنانيّني ال أجانب.

عىل هذا األساس، قّدمت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية بتاريخ 2013/3/4 دراسة إىل رئاسة مجلس الوزراء ُسّجلت برقم 2/529 
أظهرت فيها الخلل القانوين يف توصية اللجنة املذكورة، فأحيلت إىل اللجنة املذكورة لإلطاّلع عليها. 

تدابري موّقتة: 31114

املضمون املصدر التاريخ الرقم نوع النص
)مرسوم، قرار...(

تعديل املرسوم رقم 10188 تاريخ 1962/7/28 املتعلق بتطبيق قانون تنظيم الدخول 
إىل لبنان واإلقامة فيه والخروج منه، بحيث )يحق ملدير عام األمن العام منح إقامات 

مجاملة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لزوج اللبنانية األجنبي بعد انقضاء مدة 
سنة عىل زواجه منها، وأوالد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قارصين، 

من جهة، يعملون أو ال يعملون، من جهة أخرى(.

مجلس 
الوزراء

2010/5/31 4186 مرسوم
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يتعلّق باملستندات املطلوبة من األجانب املتأهلني من لبنانيات أو املولودين من 
لبنانيات للحصول عىل تراخيص عمل )لجهة تسهيل الحصول عىل إجازة العمل 
بإلغاء الكفالة التي كانت مطلوبة لعمل األجانب ومنح األجانب املتأهلني من 

لبنانيات أو املولودين من لبنانيات استثناء من الحظر الذي تفرضه وزارة العمل 
بخصوص األعامل املحظورة عىل األجانب(.

وزير 
العمل

2011/9/23 1/122 قرار

يتعلق باسرتداد شهادة اإليداع )كفالة( للمتأهلني من لبنانيات واملولودين من 
لبنانيات.

وزير 
العمل

2011/9/23 1/123 قرار

اجتهادات املحاكم: 41114

خالصة الحكم املوضوع تاريخ الحكم الرقم اسم املحكمة

منح الجنسية اللبنانية ألوالد قارصين من أم لبنانية تويف 
زوجها األجنبي أسوًة بأوالد األم التي اكتسبت الجنسية 

اللبنانية.
)تقتيض اإلشارة إىل أنه، وبنتيجة استئنافه من ِقبل الدولة 

 اللبنانية، فُسخ هذا الحكم من جانب محكمة استئناف
  جبل لبنان، فرُفعت القضية، وما زالت، أمام محكمة

التمييز(.  

طلب امرأة لبنانية أصالً إعطاء 
الجنسية اللبنانية ألوالدها القارصين 

بعد وفاة الزوج األجنبي سنداً ألحكام 
الفقرة الثانية من املادة الرابعة من 

القرار رقم 1925/15.

2009/6/16 200 محكمة 
الدرجة 

األوىل يف 
جبل لبنان 

جهود هيئات املجتمع املدين يف سبيل إنفاذ املادة 9: 51114

أبرز النشاطات الهيئة الحملة

التعبئة العامة، دعم الحمالت، واملنارصة؛ حشد الدعم السيايس؛ 
التواصل واإلعالم؛ تقديم الدعم املبارش للنساء املترّضرات من 

قانون الجنسية الحايل؛ التدريب وبناء القدرات؛ البحث واملعرفة؛ 
واعتصامات.

أطلقت املنظاّمت غري الحكومية املنضوية يف الشبكة 
النسائية اللبنانية ومببادرة من مجموعة األبحاث 

للتدريب والعمل التنموي حملة »جنسيتي حق يل 
وألرسيت«.

حملة »جنسيتي 
 حق يل وألرسيت« 

)منذ 2001(

اللقاء الوطني للقضاء عىل التمييز ضد املرأة اعتصامات، ومؤمترات صحافية.
)مجموعة من الهيئات واملؤسسات واالتحادات املنضوية 

تحت مظلّة اللقاء(.

حملة » ألنهم 
أوالدي جنسيتي 

 حق لهم« 
)منذ 2005(

اللبنانيات  النساء  أوضاع  حول  تحليلية  ميدانية  دراسة 
ودورات  عمل  ورش  تنظيم  أجانب؛  من  املتّزوجات 

الجنسية؛  قانون  تعديل  اقرتاح  مسّودة  صياغة  تدريبية؛ 
تعّزز  إعالمية  وحملة  املنارصة؛  حول  تدريبي  دليل  إصدار 

والراديو  التلفزيون  عرب  الجنسية  قانون  تعديل  فكرة 
اإلعالنية.  واللوحات 

اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة. حملة »جنسيتي 
 إيل وإلن« 

)منذ 2008(
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بيان النشاطات املنّفذة من ِقبل الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية وهيئات أخرى لتعميم اتفاقية سيداو: 61114

املكاناملوضوعالتاريخ

الهيئةورشة عمل حول دور اإلعالميّني يف تطبيق اتفاقية سيداو )بالتعاون مع االسكوا(.27 شباط 2006

28 شباط و1-2 آذار 2006
ورشة عمل حول دور الوزارات واملؤّسسات العامة يف إعداد التقارير عن تطبيق اتفاقية 

سيداو )بالتعاون مع االسكوا(.
الهيئة

4-9 حزيران 2007
أسبوع تفعيل اتفاقية سيداو: سلسلة من النشاطات استهدفت القضاة واملحامني املتدرّجني 
والناشطني قي مجال حقوق املرأة )بدعم من االسكوا وبالتعاون مع نقابة املحامني، ومعهد 

الدروس القضائية يف لبنان، ومعهد الدراسات النسائية يف الجامعة اللبنانية األمريكية(.

معهد الدروس 
القضائية ونقابة 

املحامني.

14-15 نيسان 2010
مشاركة ضابطات/ضباط االرتكاز الجندري يف ورشة عمل حول مضمون اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة CEDAW )مواد اتفاقية سيداو، تحفظات لبنان عليها، 
التقرير الوطني وطرق كتابته، دور لجنة سيداو(. 

الهيئة

الفصل األخري من 2011
أعّدت الهيئة الوطنية دراسة حول حق املرأة اللبنانية يف إعطاء جنسيتها إىل أوالدها )الرد 

عىل املحاذير التي تُرفع عادة بوجه املطالبني بإقرار هذا الحق، دراسة مقارنة مع قوانني 
عربية وغربية(.

الهيئة

اإلجراءات املطلوبة والتي مل تدخل حّيز التنفيذ حتى تاريخه: 71114

مضمون النّص  املصدر تاريخ النّص الرقم نوع النّص

طلب إعفاء املتأهلني من لبنانينّي واملولودين من لبنانيني 
من رسوم تراخيص العمل عىل أنواعها )موافقة مسبقة 

وإجازة عمل(.

وزارة 
العمل

2011/9/21 3/2273
طلب وزارة العمل إىل وزارة املال إضافة 

مادة إىل مرشوع قانون املوازنة العامة 
)باب وزارة العمل(.

 ثانيًا: 
العقبات والتحّديات

إن أهم ما يُعيق تعديل قانون الجنسية هو:. 115

الخوف من توطني الفلسطينيّني الذي ترفضه مقّدمة الدستور، وما قد يسبّبه ذلك من إخالل بالتوازن الطائفي يف لبنان، إذ يعترب البعض  <
أن إعطاء الجنسية للفلسطينيّني املتزّوجني من لبنانيات أو ألوالد اللبنانية املتزّوجة من فلسطيني يؤّدي إىل التوطني.

الشعور بأن االنتامء عرب األب هو األساس. <
إقدام األجانب عىل الزواج من لبنانيات بهدف الحصول عىل الجنسية اللبنانية. <
الخوف من املنافسة يف ميدان العمل وإمكان تفيّش البطالة. <
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يف ضوء املادة 10 من االتفاقية؛. 116

ويف ضوء تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث)2006(، السيّام ما جاء يف الفقرة 25 حيث أهابت اللجنة الدولة الطرف 
»أن تواصل التشجيع عىل تنويع الخيارات التعليمية املتاحة للبنني والبنات«، وكذلك »تشجيع إقامة حوار عام بشأن الخيارات التعليمية التي 

تعتمدها الفتيات والنساء والفرص واإلمكانيات وما سيرتتّب عليها الحقاً يف سوق العمل«؛

ويف ضوء املقولة الشائعة يف لبنان، ومفادها أن لإلناث وللنساء غلبة يف التعليم تجعله »مؤنّثاً«، ولفحص صّحة هذه املقولة، وتحديد مدى 
تقّدم أحوال اإلناث/النساء فيه، يف السنوات الثامين املاضية، يعرض هذا التقرير ما ييل: أحوال املرأة يف التعليم، أنواعه ومجاالته ومراحله 

ومراتبه، انتشاره والسياسات التي تنظّم أحواله. 

 أّوالً:
السياسات والقوانني واالسرتاتيجيات الرتبوية

السياسة الرسمية:. 117

بيانات سابقاتها، أن املدرسة  11117 الثانية والسبعون(، ويف  الوزاري للحكومة ما قبل األخرية )الحكومة  البيان  الرتبوي، جاء يف  الشأن  يف 
الرسمية والجامعة الوطنية ستكونان مجايَلْ اهتامم خاص من قبل الحكومة »عىل الصعد األكادميية واإلدارية واملالية«. ثّم يشري البيان 
الوزاري إىل أن الحكومة ستعمل »عىل تعزيز دور املرأة يف الحياة العاّمة... بالتعاون مع الهيئات النسائية املعنيّة انطالقاً من مضامني 
االتفاقيات الدولية، السيّام منها اتفاقية سيداو«؛ أي أن الحكومات اللبنانية املتعاقبة حدّدت اإلطار السيايس األعّم لصوغ سياسات 

واسرتاتيجيات وخطط وبرامج داعمة للمرأة يف اإلدارات واملؤّسسات الرتبوية الرسمية.

من جهتها، حّددت »الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية« مسألة »تعزيز فرص الفتاة واملرأة يف مجايّل الرتبية والتعليم« هدفاً أساسياً  21117
يف إسرتاتيجيتها الوطنية العرشية )2011-2021(. وعيّنت يف املجال الرتبوي مواقع للتدّخل ما تزال، برغم تقّدم أحوال املرأة يف هذا 
املجال، بحاجٍة إىل اهتامم الجهات الرسمية واملجتمع املدين. هذه املواقع شملت التعليم اإللزامي، محو األمية لدى الراشدات، الترّسب 
املدريس لفتيات األرياف، التنميط الجندري يف املناهج الرتبوية والتوجيه املهني، متهني االختصاصات التي تشهد إقباالً نسائياً، االلتفات 
لذوات االحتياجات الخاصة يف التعليم، املهني بخاصة. وهي حّددت الربامج واألنشطة واملوارد البرشية واملالية املطلوب توافرها من 
أجل تحقيق األهداف التفصيلية يف هذا املجال؛ وذلك يف خطة العمل اإلجرائية للسنوات الثالث 2012- 2015 التي شاركت يف إقرارها 

منظامت املجتمع املدين والجهات الرسمية يف أواخر العام 2011.

إثر الدورات التدريبية التي نظّمتها الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية حول مفهوم النوع االجتامعي ورضورة إدماجه يف السياسات  31117
العامة ويف وزارة الرتبية والتعليم العايل، وما يتضّمن ذلك من تنظيم دورات تدريب ولقاءات حوارية للموارد البرشية املعنيّة يف 
القطاع الرتبوي، تشّكلت مبوجب القرار رقم 810/م/2013 لجنة مهمتها إدماج النوع االجتامعي يف السياسة العامة لوزارة الرتبية 

والتعليم العايل. 

الترشيع:. 118

 بعد صدور قانون إلزامية التعليم ومجانيّته حتى نهاية املرحلة االبتدائية )يف العام 1998( والذي من شأنه الحّد من ترّسب التالميذ  11118
يف هذه املرحلة، ويشّكل تنفيذه ضامنة تخطّي اإلناث مرحلة تشهد ترّسباَ ملحوظاً لديهن يف األرياف واملناطق الفقرية، صدر يف 17 
آب 2011 القانون رقم 150 الذي ينّص عىل أن »التعليم إلزامي يف مرحلة التعليم األسايس، ومتاح مّجاناً يف املدارس الرسمية«، عىل أن 

املادة العاشرة
املساواة يف التعليم
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تحّدد مبرسوم يُتّخذ يف مجلس الوزراء رشوط وتنظيم هذا التعليم املجاين اإللزامي. مل يصدر املرسوم املشار إليه بعد، إمنا كُلّفت لجنة 
برئاسة املدير العام للرتبية وعضوية كل من: مديريتّي التعليم اإلبتدايئ والثانوي واملركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، ووزاريتّ الشؤون 
االجتامعية والداخلية والبلديات، مهّمتها وضع آلية تُلزم األهل إرسال أوالدهم – الذكور واإلناث- إىل املدرسة. أنهت اللجنة إعداد 
مسّودة املرسوم التطبيقي عىل ان يُعرض عىل الحكومة التي تشّكلت بتاريخ 2014/2/15، ويشّكل تطبيق إلزامية التعليم القاعدة 
األساسية لتطبيق األبعاد الجندرية يف اإلسرتاتيجية الرتبوية للوزارة. كام تجدر اإلشارة إىل ما ورد يف األسباب املوجبة للقانون رقم 150 
تاريخ 2011/8/17 من أنه »يقتيض أن يتطابق الحّد األدن لسّن االستخدام أو العمل الذي يجب أالّ يقل عن 15 سنة...مع السّن التي 

د ملجانية وإللزامية التعليم«. يجب أن تحدَّ

وبتاريخ 2012/3/30، صدر القانون رقم 211 الذي أجاز لوزارة الرتبية والتعليم العايل توزيع الكتب املدرسية مجاناً عىل تالميذ رياض  21118
األطفال والتعليم األسايس يف املدارس الرسمية.

وبتاريخ 2012/9/21، صدر املرسوم رقم 8917 الذي حّدد مرحلة الروضة بثالث سنوات دراسية يدخلها من يتّم الثالثة من عمره قبل  31118
الحادي والثالثني من كانون األول من السنة الدراسية التي ينتسب خاللها الطفل إىل هذه املرحلة.

كام صدر بتاريخ 2012/12/17 املرسوم رقم 9533 املتعلّق بتحديد أوضاع ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة لجهة االمتحان الرسمي  41118
للشهادة املتوسطة.

املناهج والوسائل الرتبوية:. 119

تُناط بـ »املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء« مهّمة تطوير املناهج ومراجعة الكتب املدرسية من أجل تنقيتها من التمييز القائم عىل  11119
الجندر. بناء عليه تّم، بدًءا من العام 2006 وبالتنسيق مع صندوق األمم املتحدة للسكان، تنظيم عّدة ورش عمل لواضعي املناهج 
ومؤلِّفي الكتب املدرسية حول موضوع الجندر يف التعليم، ونّفذت دورات تدريبية للمدّربني. من جهة أخرى، أرشف املركز الرتبوي 
عىل تنفيذ دراسات عديدة عن صورة املرأة يف الكتب املدرسية )وبخاصة كتب القراءة والرتبية املدنية(، وقد نفُّذت أكرث من مراجعة 
جندرية للكتب املدرسية منذ العام 2006، وأْوىل املركز الحساسية الجندرية اهتامماً خاصاً من خالل الدورات التدريبية التي أجراها 
مئات  استفاد  وقد  الجنسني.  بني  املساواة  مبدأ  تكريس  تحّث عىل  توجيهات جندرية شفوية  ُحّملوا  مدّربني  أيدي  للمعلمني عىل 

املعلمني من تلك الدورات التي هدفت إىل رفع مستوى وعيهم الجندري. 

النسائية يف إطار اختصاصات  21119 املسائل  لتدريس  الجهود املحصورة واملبعرثة  الرسمي، وباستثناء بعض  الجامعي  التعليم  عىل صعيد 
معيّنة، مل تُرسم سياسة رصيحة برضورة إيالء املسألة النسائية حيّزاً خاصاً يف الرؤى التي تحكم تحديد االختصاصات أو مناهجها يف 
الجامعة اللبنانية. فالجامعة الرسمية ما زالت تفتقد إىل اختصاص يف الدراسات النسائية أو الجندرية، ومل يتّم تبّني سياسة إدماج 
املسائل النسوية أو الجندرية يف االختصاصات املوجودة، باستثناء ما قامت به رئاسة الجامعة إذ جعلت ماّدة حقوق اإلنسان مقّرراً 

إلزامياً يف كل االختصاصات بحيث يجري التعرّف، عربها، عىل االتفاقيات الدولية ومضامينها ذات الصلة بحقوق املرأة. 

 يف التعليم الجامعي الخاص، هناك جامعة خاصة وحيدة )جامعة اللويزة( تقّدم اختصاصاً يف الدراسات النسائية، فيام تعطي وتقّدم  31119
بضع جامعات أخرى مقررات اختيارية منفردة من هذه الدراسات )الجامعة األمريكية والجامعة اللبنانية األمريكية، مثالً(. وقامت كلية 

الصحة العاّمة يف إحدى الجامعات )جامعة البلمند( بإدماج الجندر يف مناهجها.

 من جهته، فإن »الربنامج الوطني ملحو األمية« التابع لوزارة الشؤون االجتامعية ال يرّصح عن خطّة ملعالجة تستجيب لحاجات النساء  41119
تخصيصاً.
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 ثانيًا: 
أحوال اإلناث يف التعليم

I .:مؤّشات عاّمة

إن معّدل االلتحاق الصايف يف املرحلة االبتدائية )أي ملَن هم يف سّن 6 سنوات - عمر االلتحاق بالصف األول ابتدايئ( هو 88.5 % وبدون فروق . 120
جندرية. أما نسبة االلتحاق املدريس ملَن هم بني 6 و11 سنة فتزيد عن 98% )98.4 للفتيات و98.3 للفتيان(، مع تباين بسيط بني املناطق 
)97.5% يف قضايئ عكار واملنية – الضنية و96.2% يف باقي أقضية لبنان الشاميل(. وتراوح قيمة التكافؤ بني الجنسني يف التعليم بني 0.99 و1.02، 

وهو ما يؤرّش إىل أن املساواة الجندرية لجهة االلتحاق املدريس يف سّن املرحلة االبتدائية هي شبه كاملة. 

يف املرحلتني املتوسطة والثانوية، يبلغ االلتحاق الصايف للفتيات 85.2% عىل مستوى لبنان ككل، مقابل 77.4% للفتيان، وهو ما يجعل قيمة . 121
مؤرش التكافؤ بني الجنسني 1.10. أي أن نسبة االلتحاق الصايف للفتيات يف املرحلتني املتوسطة والثانوية تفوق بـ 10% نسبة التحاق الفتيان يف 

هاتني املرحلتني. وتختلف قيمة مؤرش التكافؤ بني الجنسني بحسب املناطق اللبنانية كاآليت:

الجدول رقم )1(

قضاءا عكار بريوتاملنطقة
واملنية-الضنية

ضواحي الشامل
بريوت

بعلبك جبل لبنان
والهرمل

محافظة لبنان البقاع
الجنويب

محافظة 
النبطية

0.991.281.271.111.011.021.141.081.15قيمة املؤش

املصدر: املسح العنقودي متعّدد املؤرشات) 2009(، إدارة اإلحصاء املركزي واليونيسف، بريوت.

ال يوجد ترّسب مدريس يف لبنان يف املرحلة االبتدائية، إذ يصل إىل الصف الخامس ابتدايئ 99.8% من الذين التحقوا بالصف األول ابتدايئ. . 122
واملعّدل الصايف إلمتام املرحلة االبتدائية )إمتام الصف السادس بنجاح( 74.7% للفتيات مقابل 70.6% للفتيان. ويلتحق96.7% من هؤالء بالصف 

األّول من املرحلة املتوسطة والثانوية )96.1% من الفتيات و97.1% من الفتيان(.

ويلتحق األطفال يف سن 12-17 يف املرحلة املتوسطة والثانوية بنسبة 81% عىل مستوى لبنان ككل )85.2% للفتيات مقابل 81.1 %من الفتيان . 123
من الذين أمتّوا املرحلة االبتدائية(، وتتفاوت هذه النسبة بحسب املناطق بحيث أن أقىص االلتحاق هو يف جبل لبنان )92% للفتيات و%91.6 

للفتيان(، واألدن يف قضايَئْ عكار واملنية-الضنية ) 75% للفتيات و59% للفتيان(. 

ويتأّخر الفتيان أكرث من الفتيات يف املرحلة االبتدائية )5.5 %مقابل 4.9%(؛ التأّخرالدرايس هو األدن يف بريوت بدون الضواحي )2.4% للفتيان . 124
مقابل 1.2 % للفتيات(، فيام يتجاوز الـ10% يف قضايَئْ عكار واملنية-الضنية )9.2% للفتيات مقابل 12.1% للفتيان(. أما معّدل إعادة الصّف، فهو 

يف مجمل الصفوف 2.1% لإلناث و2.8% للذكور. 

يبلغ متوسط نسبة الطفالت يف عمر 36-59 شهراً امللتحقات بأحد أطر التعليم ما قبل املدريس 61.7%)مقابل 60% للذكور(، وتتفاوت هذه . 125
النسبة بحسب املناطق الجغرافية )األعىل يف محافظة جبل لبنان، واألدن يف األقضية الشاملية والطرفية(.

II .:التعليم النظامي

االلتحاق:. 126
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يف التعليم ما قبل الجامعي: تُظهر اإلحصاءات الشاملة للتعليم النظامي التي ينتجها »املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء« ثبات النسبة  11126
العامة اللتحاق اإلناث )مقارنًة مع الذكور( يف التعليم عىل امتداد السنوات الثامين املاضية )حوايل 50.2%(؛ ويف املراحل التمهيدية 
واألوىل، تفوق نسبة التحاق الذكور نسبة التحاق اإلناث بقليل، لكن نسبة اإلناث تزداد تباعاً مع تقّدم املرحلة التعليمية، وتبعاً لنسبة 
ترّسب الذكور منها. وباستثناء التعليم املهني، فإن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور يف كل املراحل ما بعد املرحلتني األوليني، كام هو 

مبنّي يف الجدول التايل:

 الجدول رقم )2(
النسبة املئوية اللتحاق اإلناث بحسب العام الدرايس، وبحسب الحلقة التعليمية

الحلقة التعليمية مرحلة الروضةالسنة الدراسية
األوىل

الحلقة التعليمية 
الثانية

الحلقة التعليمية 
الثالثة

التعليم العايل التعليم املهني
)الجامعي(

2004 -200348.348.352.855.846.553.8

2012 -201148.549.25456.945.954

املصدر: النرشة اإلحصائية، املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء- بترصّف.

وقد أصاب التعليم املهني تراجعاً يف أعداد معاِهده وطالبه منذ العام 2005، فأقفل حوايل 20 معهداً، وتراجع التحاق الطالب  <
من الجنسني، )ناهز عدد الطالب والطالبات يف التعليم املهني 96882 طالباً، يف العام الدرايس 2004-2005 ليصبح 89781 يف 

العام الدرايس 2011-2012، أي برتاجع نسبتُه %8!(. 
ويتوزّع التحاق اإلناث عىل املدارس يف املرحلة ما قبل الجامعية، وبحسب القطاع كاآليت: <

 الجدول رقم )3(
التوّزع اإلجاميل اللتحاق البنات باملدرسة بحسب قطاع التعليم يف لبنان سنة 2012-2011

مجموعخاص أونرواخاص غري مجاينخاص مجاينرسمي

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

275655%53.9126240%48.1509979%48.531889%53.2943763%52

املصدر: املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.

يف التعليم الجامعي: يف العام الجامعي 2011-2012، كان عدد الطالب والطالبات املسّجلني يف التعليم الجامعي الرسمي والخاص  21126
88589 و103933 عىل التوايل، بينهم 73698 طالباً وطالبة مسّجلني يف الجامعة اللبنانية. وميكن تصنيف الجامعات بحسب التوازن 

الجندري للطالب أو عدمه، كاآليت: 

الجدول رقم )4(

عدد الطالب يف الجامعة مساو تقريباً لعدد 
الطالبات

عدد الطالب يف الجامعة يفوق عدد الطالباتعدد الطالبات يف الجامعة يفوق عدد الطالب

جامعة بريوت العربيةالجامعة اللبنانيةالجامعة األمريكية يف بريوت

جامعة الجنانجامعة القديس يوسفجامعة الكسليك
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الجامعة اإلسالميةكلية اإلمام األوزاعيالجامعة اللبنانية األمريكية

جامعة اللويزةالجامعة اللبنانية الدولية

أي أن أكرث الجامعات الكربى تشهد التحاقاً متكافئاً جندرياً، عىل األقل.

النجاح والتخّرج:. 127

يف املرحلة ما قبل الجامعية، تبنّي اإلحصاءات الصادرة عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء للعام املدريس 2011-2012 حول أعداد  11127
الناجحني يف الشهادات الرسمية للتعليم العام أن الفتيات يتفّوقن عىل الفتيان يف شهادة نهاية املرحلة املتوسطة )الربيفية( كام يف شهادة 
نهاية املرحلة الثانوية )البكالوريا( مبعدل عام يبلغ 57.71% لإلناث مقابل 42.28% للذكور)حوايل 57% يف الربيفية، و59% يف البكالوريا(.

بلغ عدد الخريجني من الجامعات والكليات واملعاهد الجامعية العاملة يف لبنان 32603 طالباً وطالبة يف العام الدرايس 2011- 2012،  21127
كان حوايل 39% منهم طالباً يف الجامعة اللبنانية، منهم 59.3% إناث، بعد أن كانت هذه النسبة 54.5% يف العام الجامعي 2006-

2007. ويف كلية الرتبية يف الجامعة اللبنانية، مثالً، التي تُعترب كلية »أنثوية«، كانت نسبة الطالبات املتخرجات يف مرحلة اإلجازة %60، 
ويف املاسرت املهني 81% من مجموع املتخرّجني يف العام 2011-2012. إن غلبة اإلناث بني املتخرّجني يف املرحلة الجامعية تختّص بها 
الجامعة اللبنانية أساساً )الطالبات كّن حوايل ثالثة أضعاف الطالب(، تليها جامعة القديس يوسف )الخريجات كّن ضعف الخريجني(، 

فيام تتساوى نسبة املتخرجات واملتخرجني يف الجامعات الخاّصة الرئيسية.

الرسوب املدريس:. 128

الدرايس 2011-2012، فإن 110222  11128 الترّسب. وبحسب النرشة اإلحصائية للعام  الدرايس وإىل  التأخر  الرسوب أو اإلعادة إىل  يؤّدي 
تلميذاً وتلميذة من أصل 275655 قد عانوا من تجربة إعادة الصف يف مراحل التعليم الرسمي األربع )الروضة- االبتدايئ- املتوسط- 
الثانوي(، أي ما نسبته 40% من املجموع. إن نسبة الترّسب يف مرحلة الروضة ويف الحلقة األوىل ضئيلة جداً، وال تربز كظاهرة قبل 
الحلقة الثانية من التعليم النظامي. ويتعرّض الذكور للرسوب واإلعادة بدرجة أكرب من تعرّض اإلناث، كام هو مبنّي يف الجدول التايل:

 الجدول رقم )5(
نسبة الرسوب يف مراحل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي الثالث

الذكوراإلناث

43.656.9الحلقة الثانية

46.953.1الحلقة الثالثة

49.250.8املرحلة الثانوية

املصدر: املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء- مكتب البحوث الرتبوية- دائرة اإلحصاء.

أما يف التعليم الخاص بنوَعيْه، املجاين وغري املجاين معاً، فقد ظهرت 19349 حالة رسوب تخّص الصبيان، أي ما نسبتُه 62.6 % مقابل  21128
37.4% من حاالت الرسوب عند البنات. وهي نسب كبرية تعمل وزارة الرتبية والتعليم العايل عىل معالجتها لكنها تحرز نتائج متواضعة 

متثّلت برتاجع ضئيل يف السنوات الثالث األخرية.

مجاالت التخّصص: يوحي توزّع اإلناث والذكور عىل االختصاصات املتوفّرة، يف كل املراحل الدراسية ويف أمناط التعليم النظامي، بأن اختيار . 129
التخّصص قد تّم استجابًة للتوقعات التقليدية امللحقة باألدوار النمطيّة.

يف املرحلة الثانوية: يبدأ التخّصص يف املناهج الرسمية للتعليم النظامي يف لبنان يف املرحلة الثانوية. وقد توزّع اإلناث والذكور عىل  11129
االختصاصات كاآليت:
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 الجدول رقم )6(
نسبة اإلناث من مجموع الطالب املسّجلني يف الفروع املتوافرة يف املرحلة الثانوية للعام الدرايس: 2011- 2012

نسبة اإلناث
العلوم العامةعلوم الحياةاجتامع واقتصادآداب وإنسانيات

80.359.956.932.8

املصدر: املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.

أي أن نسبة الذكور تتفّوق عىل نسبة اإلناث يف فرع العلوم العامة فقط، حيث كانت نسبة اإلناث 32.8% من املجموع يف سنة 2011-
2012. إمنا الجدير ذكره أن التحاق اإلناث بهذا الفرع سّجل ازدياداً: فنسبة النساء يف هذا الفرع كانت 26.3% يف سنة 2003؛ أي أنها 

ارتفعت 6.5% خالل ما يقارب العرش سنوات.

يف التعليم املهني: 21129

القطاعني  < الرسمية يف  املهنية والفنية  الشهادات  الدراسية 2004-2005، كانت نسبة اإلناث املسّجالت يف مختلف  السنة  يف 
الرسمي والخاص 45.5% من املجموع العام. يف العام الدرايس 2011-2012، بلغت النسبة 46.5 يف القطاع الرسمي مقابل 45.5 

يف القطاع الخاص، وقد جاء توزّعهم عىل الشهادات املهنية والتقنية عىل الشكل التايل:

الجدول رقم )7(

نسبة الطالبات
اإلجازة الفنيةاالمتياز الفنيالبكالوريا الفنيةالتكميلية املهنية

32455851

املصدر: النرشة اإلحصائية - املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء للسنوات الدراسية 2004-2005، و2012-2011.

عىل صعيد االختصاصات، فإن مروحة الخيارات الدراسية املهنية والتقنية أوسع لدى الذكور منها لدى اإلناث؛ وهو ما يظهر  <
يف شهادة البكالوريا الفنية )BT( عىل سبيل املثال. وتشري البيانات الرسمية إىل أن الطالبة تغيب متاماً عن إختصاص امليكانيك 
الصناعي وإختصاص التكييف، بينام يغيب الطالب عن تخّصص تصميم وتنفيذ األزياء وعن تخّصص فنون التجميل والخدمة 

اإلجتامعية. 

إّن الفرز الجندري لبعض التخّصصات املهنية والتقنية ما يزال قامئاً يف السنة الدراسية 2011-2012. ففي شهادة اإلمتياز الفني  <
)TS(، مثالً، يغيب الذكور عن تخّصص الرتبية الحضانية تقريباً، وعن العلوم السياحية إىل حّد ما، بينام تغيب اإلناث عن 
مجموعة تخّصصات هي الفندقية واملحاسبة والكهرباء وااللكرتونيك والتكييف واملعلوماتية الصناعية وامليكانيك. أما يف شهادة 
االلكرتونيك وامليكانيك  ليحتكروا ألنفسهم تخّصصات  تقريباً  املختّصة  الرتبية  الذكور عن فرع  فيغيب   )LT( الفنية  اإلجازة 
الصناعي وصيانة الطائرات التي تغيب عنها اإلناث، فيام يغلب الحضور النسايئ عىل تخّصصات قياس النظر وصناعة األجهزة 

البرصية، والعناية التمريضية، والعلوم املخربية، والرتبية املختّصة. 

لكّن هذا الفرز املذكور يرتاجع يف بعض التخّصصات، تباعاً، لصالح اإلناث. ففيام كانت الطالبات غائبات متاماً عن اختصاصات  <
امليكانيك يف العام 2003، مثالً، نجد يف سنة 2012 ما مجموعه 37 فتاة يف ميكانيك السيارات و18 فتاة يف ميكانيك الطائرات. 

الذكور  31129 يتوّجه أغلب  بينام  اإلنسانية واالجتامعية والصحية  يتوّجهن نحو االختصاصات  اإلناث  تزال أغلب  الجامعية: ال  املرحلة  يف 
نحو االختصاصات العلمية والتطبيقية. وتظهر غلبة الذكور يف ميدان االختصاصات يف الجامعة اللبنانية، مثالً، يف مراحل اإلجازة يف 
الهندسة امليكانيكية واإللكرتونية واالقتصاد والهندسة الصناعية، بينام تشهد إقباال نسائياً راجحاً كّل من كليات الصيدلة والتمريض 
والعلوم املخربية والكيمياء والبيولوجيا والعلوم االقتصادية واالجتامعية واآلداب وعلم النفس والفنون والرتجمة واللغة اإلنكليزية 
والصحافة والعالقات العامة والرتبية الحضانية واإلرشاد الرتبوي وتعليم الرياضيات والعلوم وإدارة املعلومات. إشارة إىل أن الذكور 
ال »يحتكرون« أيّاً من االختصاصات الجامعية ، ويبدو أن غلبتهم يف اختصاصات معيّنة ترتاجع عرب السنني، فيام »تحتكر« اإلناث 
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تخّصصات كثرية نذكر منها التغذية والقبالة القانونية، واإلرشاد الرتبوي، والرتبية املختّصة، وتقويم النطق والتأهيل النفيس- الحريك، 
 ،2012-2011 الجامعي  العام  يف  اإلجازة  بشهادة  املتخرّجني  عدد  بلغ  مثالً،  األّول  الفرع   – الرتبية  كليّة  ويف  الصناعية.  والكيمياء 
بينهم طالٌب ذكٌر واحد! وال يقترص األمر عىل مرحلة اإلجازة الجامعية، إذ أن نسبة طالبات الدكتوراه املسّجالت يف  173 متخرجاً 
املعهد العايل للدكتوراه يف العلوم الرتبوية، مثالً، تجاوزت الـ 76%. باإلجامل، تتعّزز، مع تقّدم السنني، ظاهرة غلبة النساء يف بعض 
االختصاصات وولوجهن إىل اختصاصات كانت سابقاً حكراً عىل الذكور. هذه الظاهرة يتصف بها التعليم العايل يف الجامعات الخاّصة، 

ال الجامعة اللبنانية فحسب. 

الهيئات التعليمية ومواقع اتّخاذ القرار:. 130

الهيئات التعليمية: 11130

ما تزال الغلبة النسائية هي السائدة يف الهيئة التعليمية يف مرحلة التعليم ما قبل الجامعي؛ وهي آخدة يف االتّساع. فكلية الرتبية 
يف الجامعة اللبنانية، مثالً، تخّرج سنوياً مدرّسات تفوق أعدادهن بأضعاف أعداد املدرّسني )458 مدرّسة مقابل 38 مدرساً يف العام 
الدرايس 2011-2012(. هذا، فيام ال يزال وجود النساء يف الهيئات التعليمية يف مراحل التعليم األعىل متدنّياً نسبياً كام يتبنّي من 

الجدول التايل:

 الجدول رقم )8(
النسبة املئوية ألعداد النساء يف الهيئة التعليمية

 العام الدرايس
2012-2011 

التعليم الجامعيالتعليم ما قبل الجامعي

75.838

املصدر: النرشة اإلحصائية، »املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء« 2011 - 2012، بترصّف.

الجدير ذكره أن نسبة األستاذات يف التعليم الجامعي، وإن كانت أدن من نسبة األساتذة املدرّسني، إالّ أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خالل 
السنوات الثامين املاضية )من حوايل 31% يف العام الجامعي 2003-2004 إىل 38% يف العام الجامعي 2012-2011(. 

اإلدارة:  21130

كام هي الحال يف املؤسسات الرسمية وغري الرسمية عاّمة، فإن نسبة النساء إىل الرجال يف إدارة املؤسسات التعليمية هي أدن من 
مثيلتها يف إدارة املؤسسات غري التعليمية. 

الهيئات املرشفة الرسمية يف التعليم ما قبل الجامعي: يبنّي الجدول التايل النسبة املئوية للنساء يف الهيئات الرتبوية اإلدارية  <
والفنية واإلرشافية الرسمية – ما قبل الجامعية:

الجدول رقم )9(

نوع اإلدارة
إدارة 
املدارس

إدارة املناطق 
الرتبوية

اإلدارة يف 
وزارة الرتبية

اإلرشاد 
والتوجيه 
الرتبويان

التنسيق 
الرتبوي

التفتيش الرتبوي 
)مفتشون 
وإداريون(

املستشارون 
)وضع مناهج، 
تأليف كتب(

القيادة الرتبوية 
– املركز الرتبوي 
للبحوث واإلمناء

العام الدرايس 
2012 -2011

35.330536638618568

املصدر: مقابالت مع باحثني/ محققني، ومع رؤساء الوحدات؛ والنرشة اإلحصائية - املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، 2012-2011.
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مقابل  امرأة   120 عىل  مثالً،  املدرسية،  الكتب  وتأليف  املناهج  تطوير  لجان  يف  النساء  عدد  اقترص   ،1997 العام  يف  أنه  الالفت 
246 رجالً )حوايل النصف(. كذلك فإن معظم منّسقي لجان املناهج وأعضاء الهيئات االستشارية والتخطيط والجهات املساعدة 
لرئاسة املركز الرتبوي كانوا من الذكور. ولكن، منذ العام 2006، تضاعفت مشاركة النساء يف هذه اللجان لتصل يف لجنة تطوير 
املناهج، مثالً، إىل غلبة مطلقة )حوايل 85% من مجموع األعضاء(. أما نسبة املدرّسات واإلداريات يف التعليم املهني فقد شهدت، 
بعكس نسبة الطالبات املرتاجعة فيه عرب السنني، ارتفاعاً من 46.2% يف السنة الدراسية 2003-2004 إىل 50.3% يف السنة الدراسية 

.2012 -2011

الهيئات املرشفة الرسمية يف التعليم الجامعي: يبنّي الجدول التايل النسبة املئوية للنساء يف الهيئات األكادميية واإلدارية والفنية  <
واإلرشافية يف الجامعة اللبنانية:

 الجدول رقم )10(
النسبة املئوية ألعداد النساء يف اإلدارة األكادميية، الفنية، واإلدارية يف الجامعة اللبنانية

العام الجامعي 
2012-2011

اإلدارة األكادميية )رؤساء 
الجامعة، مدراء، عمداء..(

اإلدارة يف رئاسة 
الجامعة اللبنانية

إدارة املعهد العايل 
للدكتوراه

أعضاء اللجان يف املعهد 
العايل للدكتوراه

الكوادر الفنية يف املعهد 
العايل للدكتوراه

2560204553

املصدر: رئاسة الجامعة اللبنانية.

أي أن النساء يتبّوأن مراكز إدارية عامة، لكّن اإلدارة األكادميية ما تزال، بدرجة أوىل، من مهام الرجال. 

ففي الجامعات الخاصة، متاماً كام هي حال الجامعة اللبنانية، تفوق أعداد األساتذة الذكور أعداد األستاذات. لكن أعداد اإلداريات يف 
أكرث هذه الجامعات يفوق أعداد اإلدارينّي. ويف الجامعتنَي العربية واإلسالمية يتبّوأ الرجال املواقع األكادميية واإلدارية األعىل.

البحوث العلمية: ليس مثّة موقع ترتكّز فيه األبحاث املنجزة يف لبنان بحيث يسعنا تحديد عدد الباحثات فيه بحسب السنني. لذا، سوف نتناول . 131
عىل سبيل املثال موقَعني لألبحاث هام املعهد العايل للدكتوراه يف الجامعة اللبنانية )حكومي(، والهيئة اللبنانية للعلوم الرتبوية )منظمة غري 
حكوميّة(، ففي األول، بلغ عدد الحاصلني عىل دعم مايل لبحوثهم الجامعية يف سنة 2011-2012 ما مجموعه 33 أستاذاً باحثاً بينهم 18 باحثاً 
و15 باحثة )من كل االختصاصات(. أما الثانية فتضم لجنتها اإلدارية ثالث نساء من أصل سبعة أعضاء. وقد شاركت النساء يف الفرق البحثية 
التي نّفذت أبحاثاً يف إطار الهيئة يف العام 2012 بنسبة راوحت بني 11% )دراسة التعليم العايل يف لبنان(، و50% )دراسة Tempus حول إنشاء 
هيئة ضامن جودة التعليم العايل يف لبنان( مروراً بـ 42% )دراسة مادة التاريخ وتعليمها يف املرحلة ما قبل الجامعية(. وهو ما يشري إىل تفاوت 

يف املشاركة ينبغي تحديد طبيعة محّدداته. 

III .:التعليم غري النظامي

األمّية لدى النساء: كانت نسبة األميّة عند اإلناث ضعف نسبة األمية عند الذكور ملجموع الفئات العمرية يف السنوات املاضية، ثم راحت . 132
الفجوة بني الجنسني ترتاجع إىل أن أصبحت متساوية عندهام ابتداء من سنة 2010 رغم وجود فروقات يف هذه النسبة بحسب املناطق، 
خصوصاً يف الريف وضواحي الفقر يف املدن الكربى. ويف اإلحصاءات األخرية الصادرة عن مديرية اإلحصاء املركزي )2011(، يتبنّي أن النسبة 
العاّمة لألمية القرائية بني النساء اللبنانيات هي 10,2% )مقابل 5,6% للرجال(. وهي 8% لدى النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج 
يف الفئة العمرية 15-24. هذه النسبة تصل إىل صفر باملائة يف محافظة الجنوب، فيام تتجاوز الـ17% يف قضايَئ عكار واملنية-الضنية يف شامل 
لبنان، مروراً بأقل من 4% يف ضواحي بريوت. والالفت أن نسبة األميّات تصل إىل أقل من 4 باملائة يف حال كانت الفتاة ابنة المرأة تلّقت تعليامً 
متوّسطاً، وصفر باملائة إذا كانت ابنة المرأة حّصلت تعليامً ثانوياً فام فوق. ووفق تقديرات علمية اعتمدت، إضافة إىل اإلحصاءات الرسمية، 
إحصاءات وتقديرات وإسقاطات دولية، فإن نسبة االلتحاق التي تقرتب من 100% لدى اإلناث تسمح باسترشاف تراجع نسبة األمية إىل صفر 

باملئة قريباً )املصدر: تقرير من مركز الدراسات واملشاريع اإلمنائية- بريوت(.
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الجهود املبذولة ملكافحة األمّية: ال متلك إدارة محو األمية يف وزارة الشؤون االجتامعية خريطة جندرية تسمح بتعيني العدد الدقيق للنساء . 133
املستفيدات من برامج محو األمية، وال توزّعهن عىل املحافظات اللبنانية يف السنوات القليلة املاضية. ووفق تقرير أعّدته هذه اإلدارة خصيصاً 
لهذا التقرير، فقد استفاد ما مجموعه 9292 شخصاً من فصول ملحو األمية نّفذها الربنامج الوطني لتعليم الكبار بالتعاون مع الجمعيات 
األهلية ومع منظامت دولية؛ وذلك يف العام 2012، يف مراكز الخدمات اإلمنائية التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية- والعدد األكرب منهم كان 
من النساء. يف العام 2004 كان عدد املستفيدين 3220 شخصاً، أي أن عدد املستفيدين من هذه الربامج قد تضاعف ثالث مرات تقريباً. ويف 
العام 2010، تعاون الربنامج الوطني ملحو األمية مع الجمعية اللبنانية املسيحية للشابات بتنفيذ دورات ملحو األمية املعلوماتية استفادت منها 

حوايل 800 امرأة حصلن عىل شهادات يف استعامل الحاسوب واإلنرتنت.

 ثالثًا: 
العقبات والتحّديات

ال تزال فئات من املسؤوالت واملسؤولني املعنيّات واملعنيّني بالشأن الرتبوي يف اإلدارات واملؤسسات العامة غري متنبّهة للتمييز البنيوي الذي . 134
يطال النساء يف مرافق نشاطات مجتمعنا كافة، والنشاط الرتبوي ضمناً؛ لذا فهم ينكرون وجود أي متييز يلحق باإلناث يف دوائر عملهم أو يف 

مواضيعه.

يف مجال الحّد من الترّسب املدريس، ينبغي ترسيع العمل إلصدار مرسوم تحديد وتنظيم التعليم املجاين اإللزامي. . 135

إن اعتامد آلية دورية لتنقية مضامني الكتب املدرسية من املّنمطات االجتامعية املعيقة لدور املرأة يف املجتمع كلام جرى تعديل للمناهج . 136
التعليمية املعتمدة، وجعل تدريب املدّربني ثم املعلمني عىل الحساسية الجندرية عملية مستّمرة ال ظرفية، وإيالء التوجيه الدرايس املهني 
الحقيقية وبحاجات  املهنية  الجديدة وتعريفهن مبيولهن وقدراتهن  العلمية والتطبيقية والتخّصصات  الفروع  للفتيات تشجيعاً عىل دراسة 
سوق العمل، بعيداً عن التصورات النمطيّة حول دور املرأة يف املجتمع، ...هذه جميعها ترتجم الرؤية العامة ملسألة إدماج الجندر يف الرتبية. 

يف مجال مكافحة األميّة القرائية )واملعلوماتية(، يبدو أن غياب إسرتاتيجية وخطط رصيحة ذات مخرجات مكّممة وممرحلة بجدول زمني... . 137
قد جعل تلك املكافحة رهن طلب مجموعات راغبة يف تنفيذ مشاريع مبعرثة ال تندرج يف إطار برنامج شامل هادف. ويعزو املسؤولون ذلك 
الغياب إىل ضمور املوارد البرشية واملادية املخّصصة لهذا املجال. هكذا، تربز رضورة توفري هذه املوارد والعمل عىل إطالق ورشة شاملة يشارك 
فيها املجتمع املدين من أجل صوغ خطة وطنية يف إطار وزارة الشؤون االجتامعية يهدف، بالتعاون مع مديرية اإلحصاء املركزي، إىل رصد 
النساء اللوايت يعانني من األميّة أو من الوقوع يف األميّة، واقرتاح الحوافز اآليلة إىل استقطاب النساء إىل برامج قرائية، )توفري حضانات لألطفال، 
بدائل للنقل، مكافآت مالية رمزية، شهادات، تدريب يؤّهلهن ملهن معيّنة إلخ.(، ال تهدف إىل محو أميّتهن فحسب، إمنا تعمل عىل إدماجهن 

يف مهن مناسبة.



63 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

يف ضوء املادة 11 من االتفاقية،. 138

ويف ضوء تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، السيّام ما جاء يف الفقرة 10 لجهة »القضاء عىل العزل املهني وكفالة 
تساوي فرص املرأة والرجل يف سوق العمل، وإنشاء آلية رصد لكفالة إنفاذ قانون يشرتط عىل أرباب األعامل منح الجنسني أجراً متساوياً عىل 
العمل ذي القيمة املتساوية«، والفقرة 31 املتعلّقة بوضع العامالت يف الخدمة املنزلية، والفقرة 33 بشأن القضاء عىل التمييز ضد املرأة يف 
املجال الرضيبي، والفقرة 49 املتضّمنة تشجيع الدولة عىل التصديق عىل االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد 

أرَُسهم«؛

ويف ضوء التوصية العامة رقم 13 لعام 1989 بشأن األجر املتساوي للعمل املتساوي القيمة،

يعرض هذا التقرير ما ييل:

 أوالً: 
يف التشريعات والسياسات

I .: يف الترشيعات

نبنّي، يف ما ييل، مدى انطباق الدستور اللبناين والقوانني الوضعية اللبنانية مع نّص املادة 11من االتفاقية: . 139

 ينّص الدستور اللبناين عىل أن »كل اللبنانيّني سواء لدى القانون وهم)...(يتحّملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم«  11139
)املادة 7 من الدستور(.

ال متييز بسبب الجنس يف الحق يف العمل أو يف فرص االستخدام ورشوطه أو يف األجور أو يف دميومة العمل. 21139

من حيث ساعات الراحة خالل العمل: إن املادة )34( من قانون العمل تلحظ متييزاً ايجابياً مبوجبه تُعطى املرأة ساعة راحة كل  31139
خمس ساعات عمل بينام يُعطى الرجل الحق نفسه كل ست ساعات عمل.

من حيث التدريب املهني والصناعي: ال متييز ضد املرأة، ال بل أن املؤسسات االجتامعية تويل اهتامماً كبرياً لتدريب النساء يف شتى  41139
األعامل.

من حيث حامية املرأة من أي متييز بسبب الزواج واألمومة: نشري إىل أنه ال متييز بسبب الجنس، إمنا كان هناك متييز داخل الجنس  51139
الواحد بني املوظفة واألجرية يف القطاع العام بالنسبة إىل إجازة األمومة. وقد أّدت الجهود املبذولة إىل إلغاءهذا التمييز برفع إجازة 

األمومة لألجرية من )40( يوماً إىل )60( يوماً أسوًة باملوظفة )املرسوم رقم 9825 تاريخ 2013/2/1(.

بالنسبة إىل إجازة األبّوة مبناسبة الوالدة: مل يلحظ القانون اللبناين لغاية تاريخه أية إجازة أبّوة مبناسبة الوالدة، كام أن القانون مل يوِل  61139
الخدمات املساعدة للمرأة االهتامم الكايف كإقامة دور حضانة أو رعاية لألطفال مام يعيق مسؤولياتها األرَُسية واملهنية.

املادة احلادية عشر
املساواة يف العمل
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من حيث تقدميات الضامن االجتامعي الخاصة باملرأة: ال يوجد أي متييز ضد املرأة لجهة تعويض نهاية الخدمة أو لجهة استفادتها  71139
من تأمني طوارئ العمل مع اإلشارة إىل أن نظام ضامن الشيخوخة مل يجِر اعتامده لغاية تاريخه.

من حيث إمكانية فصل املرأة العاملة بسبب الحمل أو أثناء إجازة األمومة: يحظر قانون العمل ذلك وتُعطى العاملة إجازة أمومة  81139
مدتها )7( أسابيع مدفوعة األجر بالكامل.

من حيث اإلجازة السنوية: ال متييز بسبب الجنس يف قانون العمل وال يف نظام املوظفني. 91139

من حيث الحّق بتقايض الحّد األدن لألجور فيام بني الرجل واملرأة: ال متييز بسبب الجنس أما ما يزيد عن الحّد األدن فهو خاضع  101139
التفاق الفريقني.

من حيث املراجعة القضائية الناشئة عن نزاعات العمل: هي متاحة للجميع وال متييز بسبب الجنس والجهة القضائية الصالحة هي  111139
مجالس العمل التحكيمية، ودعاوى العمل معفاة من الرسوم القضائية ورسم الطابع.

من حيث إمكانية استفادة املرأة العاملة من التنزيل الرضيبي عىل دخلها عن كل من زوجها وأوالدها: فقد أّدت الجهود التي بُذلت  121139
يف هذا املجال إىل تعديل القانون بحيث أصبح يحّق للمرأة العاملة االستفادة من تنزيالت رضائبية عن زوجها وأوالدها قبل إخضاع 

مداخيلها لرضيبة الدخل )القانون رقم 180 تاريخ 2011/8/29(.

أما مجاالت النقص القانوين، فهي:. 140

يف قانون الضامن االجتامعي، باب املرض واألمومة: 11140

وضع رشط االنتساب إىل الصندوق ملدة تزيد عن /10/ أشهر لالستفادة من تقدميات األمومة وتحديداً الوالدة )املادة )16( البند  <
)2( من قانون الضامن االجتامعي(.

إعطاء املرأة املضمونة تعويض أمومة يوازي 2/3 راتبها وملدة قصوى عرشة أسابيع )املادة )26( من قانون الضامن االجتامعي(. <

يف قانون العمل: 21140

استثناء فئة املزارعات واملزارعني وكذلك العامالت والعاملني يف الخدمة املنزلية من الخضوع لقانون العمل )املادة 7(. <
غياب النّص يف قانون العمل عىل معاقبة التحرّش الجنيس يف مكان العمل. <
عدم رفع مدة إجازة األمومة من )7( إىل )10( أسابيع مدفوعة األجر بالكامل. <

يف نظام العاملني يف القطاع العام: 31140

املطالبة بزيادة مدة إجازة األمومة لتصبح )10( أسابيع مدفوعة األجر بالكامل )املادة )15( من املرسوم اإلشرتاعي 94/5883(. <

عىل صعيد االتفاقيات الدولية: مل يصادق لبنان عىل االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرَُسهم لغاية تاريخه.. 141

II .:يف السياسات

اللبنانية املتعاقبة منذ العام 2005 العمل عىل تعزيز دور املرأة يف الحياة العامة، و يف . 142 تجدر اإلشارة يف هذا املجال إىل التزام الحكومات 
اإلدارات واملؤسسات الرسمية السيّام يف املواقع القيادية منها.

كام تجدر اإلشارة إىل اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف لبنان 2011-2021 التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، وبرنامج العمل 
املتعلّق بإنفاذ هذه اإلسرتاتيجية يف امليادين كافة، ومنها ميدان العمل. 
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ومن جهتها، تقوم وزارة الشؤون االجتامعية بالرشاكة مع الجمعيات األهلية بدعم قضايا املساواة والتنمية يف مجال عمل النساء والحّد من 
العنف الواقع عليهّن.

 ثانيًا: 
يف القرارات والتدابري املّتخذة إنفاذًا للمادة 11 من االتفاقية

يذكر يف مجال تنظيم عمل العامالت يف الخدمة املنزلية اتّخاذ ما ييل:. 143

القرار أو التدبري
الجهة التي عملت 
عىل إقرار التدبري

الفحوى

قرار رقم 1/205 
تاريخ 2008/10/3

يتعلق باملستندات املطلوبة للحصول عىل املوافقات املبدئية.وزير العمل

 قرار رقم 19/1 
تاريخ 2009/1/31

وزير العمل
يتعلق بعقد العمل الخاص بالعامل و العامالت يف الخدمة املنزلية )لناحية اعتامد منوذج عقد 

عمل خاص موّحد للجميع(.

قرار رقم 1/47 
تاريخ 2009/3/28

وزير العمل
يتعلق برشوط طلبات املوافقة املسبقة وتراخيص العمل لألجانب الذين ُسويّت أوضاعهم يف 

املديرية العامة لألمن العام.

قرار رقم 1/1 
تاريخ 2011/1/3

تنظيم عمل مكاتب استقدام اليد العاملة األجنبية إناث من الفئة الرابعة.وزير العمل

 ثالثًا: 
يف اجلهود املبذولة إنفاذًا لنّص املادة )11( من االتفاقية بعد 

عام 2006
فضالً عاّم سبقت اإلشارة إليه بالنسبة إىل الجهود التي أمثرت تعديالت يف بعض القوانني واملراسيم، فإن مثة جهوداً أخرى تُبذل إنفاذاً للامدة . 144

)11( من االتفاقية، وهي تتمثّل مبا ييل:

مشاريع واقرتاحات قوانني ومراسيم لتعديل بعض القوانني ذات الصلة بعد عام 2006: 11144

القانون 
املطلوب 

تعديله

الجهة مقّدمة 
املرشوع

نوع النص 
الترشيعي

التاريخ ورقم 
املستند 

والجهة التي 
ُقدم إليها

النتيجةملّخص املرشوعفحوى النص الحايل

قانون الضامن 1
االجتامعي 
)تقدميات 

املرض 
واألمومة( 

تعديل املادة 
)16( البند )2(.

مرشوع قانون مقدم 
يف 2007/4/17 
من ِقبل رئيسة 

لجنة املرأة والطفل 
النيابية.

مرشوع 
قانون

يك تستطيع املضمونة -
االستفادة من تقدميات 
األمومة يجب أن تكون 

منتسبة إىل الضامن 
منذ عرشة أشهر عىل 

األقل قبل املوعد 
املفرتض للوالدة.

إلغاء رشط ربط 
االستفادة من 

تقدميات األمومة 
بانتساب املضمونة 

إىل الضامن قبل 
عرشة أشهر.

- وافقت لجنة 
اإلدارة والعدل 

النيابية عىل إلغاء 
هذا الرشط.

- أحيل إىل لجنة 
الصحة، واملالية.
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قانون الضامن 2
االجتامعي 
)تقدميات 

املرض 
واألمومة( 

تعديل املادة 
.)26(

مرشوع قانون مقدم 
يف 2007/4/17 
من ِقبل رئيسة 

لجنة املرأة والطفل 
النيابية.

مرشوع 
قانون

تعطى املضمونة -
الحق يف إجازة أمومة 

طيلة فرتة الـ )10( 
أسابيع التي تقع 

خاللها الوالدة رشط 
أن متتنع عن العمل 

وأن ال تتقاىض أي أجر 
خالل تلك الفرتة.إن 

تعويض األمومة يعادل 
ثلثي متوسط الكسب 

اليومي.

زيادة تعويض 
األمومة من خالل 
إعطاء املضمونة 

كامل األجر خالل الـ 
10 أسابيع ال ثلثي 

األجر.

- عدلت لجنة 
اإلدارة والعدل 

النيابية النّص لضامن 
حقوق املرأة يف هذا 

املجال. 
- أحيل إىل لجنة 
الصحة، واملالية.

قانون العمل 3
)إجازة األمومة( 
تعديل املادتني 

)28( و)29(.

- أعدت الهيئة 
الوطنية لشؤون 

املرأة اللبنانية 
مرشوع قانون وقّدم 

املرشوع من ِقبل 
نائيني اثنني.

مرشوع 
قانون

يف 
 2011/7/26

)سجل 
يف اإلدارة 
املشرتكة 
ملجلس 
النواب 

تحت الرقم 
.)2011/478

تعطى النساء 
العامالت يف القطاع 
الخاص إجازة أمومة 

موازية لسبعة أسابيع 
فقط مدفوعة األجر 

بالكامل.

زيادة إجازة األمومة 
للمرأة العاملة يف 

القطاع الخاص 
إىل عرشة أسابيع 

قياساً عىل ما ينّص 
عليه قانون الضامن 

االجتامعي إمنا أن 
تكون إجازة األمومة 

مدفوعة براتب 
كامل.

- وافقت لجنة املرأة 
والطفل النابية يف 

.2012/6/5
- وافقت لجنة 
اإلدارة والعدل 

النيابية يف 
.2012/8/9

- حالياً عىل جدول 
أعامل الهيئة العامة 

املقبلة للمجلس 
النيايب. 

قانون العمل 4
)استثناءات 

من الخضوع 
لقانون العمل( 

تعديل املادة 
.)7(

قّدمت الهيئة 
الوطنية استدعاء 

لجانب وزارة العمل 
سجل يف قلم الوزارة 
تحت الرقم3/2530 

بتاريخ 2012/09/14 
إلضافة فئة 

املزارعات واملزارعني 
إىل قانون العمل.

طلب تعديل 
مرشوع 

قانون

مقّدم من 
وزير العمل 
إىل مجلس 

الوزراء.

استثناء فئة املزارعات 
واملزارعني من 

االستفادة من أحكام 
قانون العمل.

يجب إضافة فئة 
املزارعات إىل 

فئة املستفيدين 
من أحكام قانون 

العمل انسجاماً مع 
معاهدة سيداو.

ال جواب بعد.

قانون العمل 5
)استثناءات 

من الخضوع 
لقانون العمل( 

تعديل املادة 
.)7(

قّدمت الهيئة 
الوطنية استدعاء 

لجانب وزارة العمل 
سجل يف قلم الوزارة 
تحت رقم 3/2530-

 2012/09/14
إلضافة فئة خدم 
املنازل إىل قانون 

العمل.

طلب تعديل 
مرشوع 

قانون

مقّدم من 
وزير العمل 
إىل مجلس 

الوزراء.

استثناء خدم املنازل 
من االستفادة من 

أحكام قانون العمل.

يجب إضافة 
هذه الفئة إىل 

فئة املستفيدين 
من أحكام قانون 

العمل انسجاماً مع 
معاهدة سيداو.

ال جواب بعد.

قانون العمل:6
استحداث 

مادة تعاقب 
عىل التحرّش 

الجنيس يف 
مكان العمل.

قّدمت الهيئة 
الوطنية استدعاء 

لجانب وزارة العمل 
سجل يف قلم الوزارة 
تحت رقم 3/2530- 

 2012/09/14
الستحداث مادة 

تعاقب عىل التحرش 
الجنيس.

طلب تعديل 
مرشوع 

قانون

مرشوع 
قانون 

مقدم من 
وزيرالعمل 
إىل مجلس 

الوزراء.

ال يوجد أي نص 
يعاقب عىل التحرش 

الجنيس يف مكان 
العمل.

استحداث مادة 
تعاقب عىل التحرّش 

الجنيس يف مكان 
العمل.

ال جواب بعد.

نظام املوظفني 7
املرسوم 

االشرتاعي رقم 
59/112 املادة 

.)38(

نواب مببادرة من 
الهيئة الوطنية 
لشؤون املرأة 

اللبنانية.

تعطى املوظفة إجازة اقرتاح قانون
أمومة مدتها )60( 

يوماً.

رفع إجازة األمومة 
إىل عرشة أسابيع.

متت املوافقات 
وبانتظار اإلقرار 
النهايئ يف الهيئة 

العامة.
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جهود املنظّامت غري الحكومية يف مجال املرأة والعمل: اهتّمت الجمعيات غري الحكومية مبحاور عدة تتعلق مبجال املرأة والعمل،  21144
كان من أهمها تنظيم حمالت توعية من أجل تعديل القوانني املجحفة بالنساء يف مجال العمل والتحرش الجنيس والعنف ضد النساء.

 رابعًا: 
بيانات خاصة باملرأة يف جمال العمل

تشري نتائج املسح العنقودي متعّدد املؤرشات )2009( إىل أن معّدل النشاط االقتصادي لألفراد بعمر 15 سنة وما فوق بلغ 47.6 يف املائة . 145
)22.8% للنساء مقابل 72.8% للرجال(، وأن نسبة العاملني إىل إجاميل السكان )لألفراد بعمر 15 سنة وما فوق( بلغت 44.6 يف املائة )%20.4 

للنساء مقابل 69.2% للرجال(. أما معّدل البطالة )لألفراد بعمر 15– 64 سنة( فقد قُّدر بحوايل 6.4%)10.4% للنساء مقابل 5% للرجال(.

أما توزّع العاملني بحسب القطاع االقتصادي، فهو كاآليت:. 146

 الجدول رقم )1(
توّزع العاملني بحسب القطاع االقتصادي والجنس )بالنسبة املئوية(، 2009 

نساءرجال نساء ورجال معاًقطاع النشاط االقتصادي

5.7%6.5%6.3%الزراعة

7.5%13.4%12.1%الصناعة

)العدد أقل من 25 حالة(11,5%8.9%اإلنشاءات

21.5%28.7%27.0%التجارة

1.4%8.4%6.8%النقل وأنشطة الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية

60.2%29.9%36,9%الخدمات

3.2%1.6%2.0%الوساطة املالية والتأمني

100%100%100%املجموع

املصدر: توتليان غيدنيان )مرال(، واقع املرأة يف لبنان باألرقام، إدارة اإلحصاء املركزي.

أهم ما يالحظ من األرقام السابقة أن النسبة األعىل من النساء العامالت ما زالت تسّجل يف قطاع الخدمات، تليها بفارق كبري نسبة اللوايت 
ميارسن التجارة )21.5% للنساء مقابل 28.7% للرجال(، وتنخفض النسب تباعاً ليصل أدناها إىل 1.4% يف قطاع النقل والربيد واالتصاالت. 

وبشأن توّزع العاملني بحسب فئات املهن، تبنّي النتائج ما ييل:. 147

 الجدول رقم )2(
توّزع العاملني بحسب فئات املهن والجنس )بالنسبة املئوية(، 2009

نساءرجالنساء ورجال معاًفئات املهن

6.5%16.3%14.1%كوادر عليا ومدراء

25.9%7.9%12.1%اختصاصيون
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12.3%4.6%6.3%مهن وسطى

11.5%4.8%6.4%موظفون إداريون

18.6%10.9%12.7%عاملون يف قطاع الخدمات وبائعون

5.2%5.4%5.3%عامل زراعيون وصيادو سمك

4.8%22.8%18.6%عامل مهرة

)العدد أقل من 25 حالة(10.9%8.4%سائقو اآلالت والسيارات

14.5%8.4%9.8%عامل غري مهرة

)العدد أقل من 25 حالة(8.0%6.2%قوى عسكرية

100%100%100%املجموع

املصدر: توتليان غيدنيان )مرال(، واقع املرأة يف لبنان باألرقام، إدارة اإلحصاء املركزي.

وعن توّزع العاملني بحسب الوضع االجتامعي، تفيد نتائج املسح العنقودي متعّدد املؤرشات )2009( أن نسبة النساء اللوايت مل يسبق لهّن الزواج بلغت . 148
57.1% من إجاميل النساء العامالت يف حني بلغت نسبة النساء املتزوجات 34.6% من هذا اإلجاميل. مع اإلشارة، من ناحية أخرى، إىل أن 79.2% من 
النساء العامالت تصّنف كموظفات )براتب شهري أو أسبوعي أو عىل أساس اإلنتاج(، وتشغل قلّة من النساء مهناً يعملن فيها كربّات عمل أو لحسابهّن.

أما حول فجوة الدخل من العمل بني املرأة والرجل، فإن أرقاماً تعود للعام 2007 تبنّي اآليت:. 149

 الجدول رقم )3(
متوسط الدخل وفجوة الدخل بني املرأة والرجل بحسب القطاعات، 2007

نساءرجالفجوة الدخل %قطاع النشاط االقتصادي

233.000 ل.ل.295.000 ل.ل.21.0الزراعة

455.000 ل.ل.596.000 ل.ل.23.8الصناعة

531.000 ل.ل.595.000 ل.ل.10,8التجارة

664.000 ل.ل.1.070.000 ل.ل.38.0النقل وأنشطة الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية

736.000 ل.ل.785.000 ل.ل.6.2الخدمات والوساطة املالية والتأمني

660.000 ل.ل.702.000 ل.ل.6.0فجوة الدخل بني املرأة والرجل يف القطاعات كافة

املصدر: توتليان غيدنيان )مرال(، واقع املرأة يف لبنان باألرقام، إدارة اإلحصاء املركزي.

العمل غري النظامي والهاميش: يطال، عىل سبيل املثال، عمل املزارعات والعامالت يف الخدمة املنزلية وهّن عموماً من الفئات الشابّة، وقد . 150
أصبح يشّكل نسبة كبرية من النشاط االقتصادي )نسبة 1/3 الناتج املحيل اللبناين بحسب إحصاءات البنك الدويل(. يعاين هذا القطاع من غياب 

أّي متثيل يتوىل مسؤولية الدفاع عن مصالحه، كام ال تستفيد العامالت فيه من أية تقدميات.

املرأة والعمل النقايب: ال مييّز القانون اللبناين بني املرأة والرجل لجهة إتاحة الفرصة لالنضامم إىل النقابات العاملية سواء عىل صعيد العضوية . 151
أم عىل صعيد القيادة. إالّ أن الواقع يشري إىل أنه عىل الرغم من االرتفاع النسبي ملشاركة املرأة يف العمل النقايب يف األعوام األخرية، فإن وجودها 

يف الهيئات القيادية لبعض االتحادات والنقابات والروابط ما زال ضعيفاً. 
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 خامسًا: 
العقبات والتحّديات

أبرزها:. 152

يف  < )حضانات  األطفال  رعاية  مرافق  من  شبكة  وجود  عدم  العمل يف ظل  وواجبات  األرَُسية  واجباتها  بني  العاملة  املرأة  صعوبة جمع 
مؤسسات العمل، مثالً(، مام يضطرّها لالستقالة أحياناً من العمل.

األمناط االجتامعية املتوارثة التي متنع إقرار إجازة األبّوة مبناسبة الوالدة وغري ذلك... <
ارتفاع نسبة الفقر واألمية لدى النساء، األمر الذي يحّد من ولوجهّن إىل سوق العمل. <
عدم املساواة يف فرص التقّدم والرتفع وفقاً للكفاءة إالّ شكلياً أو بفعل الواسطة. <
رضورة العمل عىل انخراط املرأة يف النقابات بشكل أوسع. <
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يف ضوء املادة 12 من االتفاقية؛. 153

ويف ضوء ما جاء يف تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، السيّام يف الفقرتني 34 و35 حيث أعربت اللجنة النوعية 
العالية للخدمات الصحية يف لبنان عن قلقها بشأن »...التفاوت يف توفري الخدمات حسب املناطق الجغرافية، مام يحول دون إمكانية حصول 

نساء وفتيات املناطق الفقرية واملناطق الريفية، وكذا النساء ذوات اإلعاقة عىل الرعاية الصحية«؛

ويف ضوء ما أوصت به اللجنة، السياّم لجهة »إنشاء آليات تتيح خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات النساء، وكفالة إدماج منظور جنساين يف 
جميع السياسات والربامج الصحية...«؛

ويف ضوء التوصية العامة رقم 15 لعام 1990 بشأن تجّنب التمييز يف اإلسرتاتيجيات الوطنية للوقاية من نقص املناعة املكتسبة، والتوصية 
العامة رقم 24 لعام 1999 املتعلقة بالصحة؛

يعرض هذا التقرير ما ييل:

 أوالً:
الواقع التشريعي يف لبنان والنظام الصحي

القوانني اللبنانية املتعلقة باإلجهاض: يحظر القانون اللبناين اللجوء إىل اإلجهاض )املادة 539 من قانون العقوبات(؛ كام يحظر بيع مواد معّدة . 154
لإلجهاض أو تسهيل استعاملها )املادة 540 عقوبات( وتعاقب املرأة التي تطرح نفسها بوسائل تستعملها أو يستعملها غريها برضاها بالحبس 
من ستة أشهر إىل ثالث سنوات )املادة 541 عقوبات(. وتستفيد املرأة من عذر مخّفف عندما يكون الحمل نتيجة لعالقة غري رشعية كالزنا 
)املادة 545 عقوبات( مع اإلشارة إىل أن العذر املخّفف ال يرسي عىل رشيك املرأة )املادة 216 عقوبات(. ويعترب القانون أن اإلجهاض الحاصل 
عن قصد، من دون رىض املرأة، جرمية، وتُعترب جرمية إذا أّدى اإلجهاض إىل وفاة املرأة، سواء كان ذلك برضاها أو بدونه. ويسمح القانون 
اللبناين باإلجهاض العالجي ضمن رشوط محّددة جاءت يف قانون اآلداب الطبية رقم 288 تاريخ 1994/2/22، والذي مل يطرأ عليه أي تعديل 

منذ ذلك الوقت.

القوانني اللبنانية املتعلّقة بالصحة العامة: إن أبرز ما يشوب القوانني اللبنانية املتعلّقة بالصحة العامة هو عدم تكريس حق املواطن يف الصحة . 155
ويف الوصول إىل املرافق الصحية يف نّص قانوين رصيح. 

القوانني اللبنانية املتعلّقة بالعنف األسي مبا يخّص الشّق الصحي: بانتظار إقرار مرشوع قانون »حامية املرأة وسائر أفراد األرسة من . 156
العنف األرسي«، أصدر وزير الصحة العامة يف حزيران 2012 تعميامً )رقم 58( يقيض بإلزام األطباء واملمرّضني وغريهم من املهنينّي، 
بإبالغ السلطات املعنيّة فوراً عند الشك يف أية حالة تعنيف، مع تحميل املهني الصحي كامل املسؤولية يف حال اإلهامل وغّض النظر 
وكذلك املؤسسة الصحية املعنيّة تحت طائلة املالحقة القضائية. وقد لفت هذا التعميم بشكل خاص إىل حاالت العنف األرسي التي 

تطال النساء واألطفال.

القانون اللبناين حول اإلعالم والربامج التثقيفية الصحية: عىل املستوى اإلعالمي، عملت وسائل اإلعالم املريئ واملسموع وفقاً للامدة 30 من . 157
القانون رقم 94/3820 بحيث تبّث أسبوعياً مبعدل ساعة واحدة برامج صحية وإرشادية بدون مقابل، كام يخّصص اإلعالم املسموع 26 ساعة 

عىل األقل للربامج الصحية.

املادة الثانية عشر
املساواة يف الرعاية الصحية
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 ثانيًا:
اإلسرتاتيجيات /اخلطط/ منذ 2006

»اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف لبنان 2011-2021«: بلورت هذه الوثيقة أهدافها باالستناد إىل مواثيق واتفاقيات دولية متعددة تركّزت حول . 158
تحقيق املساواة بني الجنسني وتحسني وضع املرأة عىل األصعدة كافة. ركّز الهدف الثالث عىل صحة املرأة بحيث نّص عىل »تحقيق املساواة 
التامة بني الجنسني يف فرص الحامية الصحية من خالل توفري الخدمات والرعاية الصحية للفتاة واملرأة مبا يف ذلك خدمات الصحة اإلنجابية«. 

وأبرز ما جاء يف الهدف الثالث من الوثيقة: 

الضغط باتجاه توسيع دائرة الحامية الصحية لتشمل القطاع الزراعي املوسمي والقطاع الحريف كون املرأة هي العاملة األساسيّة يف هذه  <
القطاعات.

جعل الخدمة املنزلية مشمولة بالضامن االجتامعي. <
تفعيل عقد التأمني اإللزامي للعامالت املنزليات املهاجرات عىل أن يشمل العالج الطبي يف العيادات، الخدمات االستشفائية، والخدمات  <

الوقائية ذات الصلة بصحة املرأة اإلنجابية.
توسيع وتعزيز الخدمات املتوافرة للمرأة يك تتمّكن من الحصول عىل خدمات الصحة النفسية واملدرسية والغذائية عىل أن تحصل عىل  <

هذه الخدمات اإلناث من الفئات العمرية كافة.
االلتفات إىل الفئات املهّمشة من النساء: ربّات املنازل، ذوات اإلعاقة، املصابات بأمراض مزمنة، والعامالت املهاجرات. <
توفري شبكة خدمات صحية عرب إنشاء وتجهيز مستوصفات وعيادات نّقالة يف القرى والبلدات النائية ويف العشوائيات واألحياء الشعبية  <

الفقرية يف املدن، والعمل عىل أن تشمل هذه الخدمات فئة العامالت يف املنازل.

خطة الحكومة اللبنانية ملؤمتر باريس 3: قّدمت الحكومة اللبنانية إىل مؤمتر باريس 3 الذي ُعقد يف 25 كانون الثاين 2007 خطة للنهوض . 159
االقتصادي واالجتامعي وإعادة اإلعامر واإلصالح متحورت حول ستة بنود أساسية، تطرّق بندان منها للشأن االجتامعي. وقد ركّزت الوثيقة 
أيضاً عىل سلسلة إجراءات لتفعيل شبكة األمان االجتامعي وإصالح القطاعات االجتامعية، يُذكر منها زيادة سلة املساعدات للعائالت الفقرية 
وخصوصاً األطفال والنساء والحوامل. ويف هذا اإلطار، يرمي الربنامج الصحي الحايل إىل ترويج الصحة العامة لدى األطفال ما دون 5 سنوات 
والنساء الحوامل واللوايت هّن يف مرحلة ما بعد اإلنجاب، وسيتّم تحسني الربنامج وتوسيعه من خالل زيادة عدد الزيارات املجانية للعيادات 

الصحية.

الخطة اإلسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية: يف العام 2013، أطلقت وزارة الصحة العامة إعالن »االونيسكو بريوت« حول الخطة . 160
اإلسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية وذلك تحت عنوان »صحتك بالدين، 170 مركزاً... مركّزين عىل صحتك«. تهدف الخطة إىل تسهيل 
الفاتورة الصحيّة. كام ستؤّدي الخطة إىل تعزيز  حصول املواطن/ة عىل الخدمة الصحية، وتوسيع شبكة املراكز الصحية العاملة، وتخفيض 
الرشاكة مع القطاع األهيل، وتحسني نوعية الخدمات وجودتها، والقيام بزيارات منزلية للكشف املبكر، وزيادة املوازنة املخّصصة لدعم مراكز 

الرعاية الصحية األولية التي متثل 2% من موازنة وزارة الصحة العامة.

 ثالثًا: 
سمات النظام الصحي اللبناين: واقع احلال ورصد التبدالت منذ 

العام 2006 
رغم الجهود املبذولة من قبل وزاريت الصحة والشؤون االجتامعية والقطاع األهيل لتعميم مراكز الصحة األولية عرب شبكة شاملة لتطال مختلف . 161

املناطق اللبنانية، مازال النظام الصحي يف لبنان يرتكز بشكل أسايس عىل القطاع الخاص الذي تسرّيه النظم الليربالية مع تفاوت كبري يف توزيع 
التكنولوجية  القدرات  زائد يف  باستثامر  لبنان  الصحي يف  النظام  يتّسم  لبنان. كام  أسايس يف بريوت وجبل  أكرثها بشكل  الخدمات ويرتكز 

وبتغليب الجانب العالجي عىل الجانب الوقايئ.

بلغ إجاميل عدد املراكز الصحية 165 مركزاً تتوزّع عىل املحافظات كافة كالتايل: 23 يف محافظة النبطية، 26 يف محافظة الجنوب، 30  11162
يف محافظة البقاع، 37 يف محافظة الشامل، 35 يف محافظة جبل لبنان، و14 يف محافظة بريوت. إىل جانب هذه املراكز، يوجد يف لبنان 



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة72

950 مستوصفاً موزّعني عىل مختلف املناطق اللبنانية، لكن القدرات البرشية واملادية يف مجمل املستوصفات ضئيلة، مام يؤّدي إىل 
تقديم خدمات صحية محدودة. وتُعترب مراكز الرعاية الصحية األولية يف تطور مستمر بحيث تقّدم سلّة من الخدمات املتنوعة تشمل 

الصحة اإلنجابية، التنظيم األرسي، العناية ما قبل الوالدة، توزيع أدوية، وبرامج توعية وتثقيف. 

من جهة أخرى، يبلغ عدد املستشفيات الحكومية 34 مستشفى، منها ثالثة مصّنفة مستشفيات جامعيّة وهي تحوي 2.550 رسيراً،  21162
بينام يبلغ عدد املستشفيات الخاصة 135 مستشفى، منها 12% مستشفيات جامعية وتحوي جميعها 12.648 رسيراً، وتشّكل 82% من 
قدرة االستيعاب مقابل 6.16% للمستشفيات الحكومية. أما مراكز غسل الكيل فبلغ عددها، يف العام 2011، 62 مركزاً يتواجد نصفها 

يف بريوت وجبل لبنان.

سّجلت إحصاءات مرىض الرسطان املضمونني يف العام 2011 حوايل 1747 إصابة، بينها 1032حالة أصابت نساء، منهن 270 حالة إلناث عازبات، . 162
أي ما نسبته 59%. وقد بلغت نسبة رسطان الثدي 40.9% من مجموع اإلصابات، وراوحت النسبة بني 30.6% يف قضاء بعلبك، و54.6% يف 

قضاء املنت.
وبحسب السجل الوطني للرسطان، لعام 2007، بلغ عدد األشخاص املرىض املعلن عن إصابتهم بداء الرسطان 8.868 حالة، منها 50.1% من 

النساء مقابل 49.9% من الرجال. ولدى النساء املصابات بالرسطان سّجل رسطان الثدي النسبة األعىل )%39(.

يف ما يخّص حوادث السري، تشري اإلحصاءات إىل أن النساء هّن أقّل تعرّضاً من الرجال لحوادث السري )22.95% نساء، 77.05% رجال(.. 163

وتبقى األمراض الوراثية موجودة يف بعض القرى واملناطق اللبنانية حيث التزاوج بني األقارب ما زال شائعاً وذلك رغم الفحص الطبي واملخربي . 164
الذي فُرض عىل الشاب والفتاة قبل الزواج. 

عىل صعيد الدواء، فإن برنامج توزيع أدوية األمراض املزمنة الذي بدأ العمل به يف العام 1998 ما زال مستمراً، وقد بلغت مساهمة وزارة . 165
اللبنانية،  املناطق  مختلف  يف  صحياً  ومركزاً  مستوصفاً   435 منها  استفاد  ل.ل.  مليار   4875 مقداره  ما   2010 عام  الربنامج  هذا  الصحة يف 
وهو يتضّمن الئحة من 63 دواء. هذا فضالً عن أن الدولة تؤّمن مجاناً األدوية املخّصصة لألمراض الرسطانية، والتصلّب اللواحي، والرصع، 

واالميوفيليا، وأدوية زرع األعضاء.

 رابعًا: 
العاملون يف جمال الصحة

تفيد املعطيات مبا ييل:. 166

األطباء: تشكل نسبة األطباء يف لبنان طبيبني إثنني لكل 1.000 فرد موزّعني بشكل غري متساٍو عىل املناطق بحيث أن النسبة األكرب  11166
ترتكّز يف بريوت؛ ويف العام 2009 بلغت نسبة النساء يف نقابة األطباء 32% مقابل 18.8% يف العام 2002.

العام  21166 57% يف  59.26%، مقابل  نسبته  ما  أي   ،3934 النساء منهم  6638 صيدلياً، عدد   ،2012 العام  بلغ عددهم يف  الصيادلة: 
.2002

أطباء األسنان: بلغ عددهم يف العام 2010، 4912 طبيباً، عدد النساء منهم 1235، أي ما نسبته 25%، مقابل 24.5% يف العام  31166
.2002

املمرّضون: بلغ عدد املمرّضني واملمرّضات املنتسبني إىل النقابة يف لبنان 9460 حتى تاريخ نيسان 2011، وكان 81% منهم نساء  41166
و68.51% منهم ينتمون إىل الفئة العمرية بني 26-40 سنة، و 87.6% يعملون يف املستشفيات. أما لجهة التوزّع الجغرايف، فإن %61 

من العاملني يف مجال التمريض يتوزّعون عىل محافظتي جبل لبنان )34.62%( وبريوت )%26.56(.

املعالجون الفيزيائيون: بلغ عدد املسّجلني يف النقابة حتى نهاية العام 2012: 1.709)46% رجال و54% نساء(. 51166
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 خامسًا: 
اجلهود املبذولة والتقّدم احملرز

I .:يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفّية

حّددت األهداف اإلمنائية لأللفيّة مثانية أهداف حتى العام 2015، ثالثة منها تتعلّق بالصحة، وهي: خفض وفيات األطفال، خفض وفيات . 167
األّمهات وضامن النفاذ الشامل للجميع إىل خدمات الصحة اإلنجابية، ومكافحة مرض نقص املناعة املكتسبة والسل.

حول الهدفني األولني، تشري الدراسات والتقارير الوطنية إىل النتائج اآلتية: 11167

20042009املؤشات

19.110معّدل وفيات األطفال دون الخامسة )النسبة األلفية(

18.69معّدل وفيات الرّضع )النسبة األلفية(

23*86.3معّدل وفيات األمهات )لكل 100.000 والدة حية(

املصدر: دراسة املسح اللبناين لصحة األرسة للعام 2004 املنّفذة من ِقبل إدارة اإلحصاء املركزي وجامعة الدول العربية، ودراسة 
املسح العنقودي متعّدد املؤرشات 2009 املنّفذة من ِقبل إدارة اإلحصاء املركزي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، كانون األول 2011. 

.2009 ،)RAMOS( دراسة مشرتكة بني منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة العامة *

ما يفيد أن لبنان قام بجهود كبرية يف املجاالت املشار إليها، خصوصاً يف مجال تحصني األطفال، حيث تشري نتائج املسح العنقودي 
متعّدد املؤرشات )عام 2009( إىل أن نسبة األطفال بعمر 12-23 شهراً الذين كانت لديهم بطاقات صحية بلغت 91.3%)وبنسبة 
إجاملية متّت رؤية 54.6% من هذه البطاقات(، وأن ما يقرب من 85.3% من األطفال الذين تراوح أعامرهم بني 12-23 شهراً تلّقوا 
الجرعة األوىل من لقاح شلل األطفال قبل سن 12 شهراً فيام تلّقى 83.2% من األطفال اللقاح الثاليث قبل سن 12 شهراً. أما بشأن تديّن 
نسبة وفيات النساء عند الوالدة، فثمة تقّدم كبري سواء بالنسبة إىل الوالدات من قبل اختصاصيّني أم بالنسبة إىل متابعة األمهات 

بعد الوالدة، إمنا تقتيض اإلشارة إىل وجود تفاوت مناطقي خصوصاً يف الجنوب والبقاع والشامل.

ح عنها حتى العام 2011 )1455( حالة. ومن املالحظ أن نسبة الرجال  21167 أما بشإن نقص املناعة املكتسبة، فقد بلغ عدد اإلصابات املرصَّ
املصابني هي أعىل )93% رجال و7% نساء( وأن 28% من الحاالت هي عند أشخاص مل يتعّدوا 30 سنة من العمر و30% عند األشخاص 
بني عمر 31 و50 سنة، وتبقى العالقات الجنسية السبب الرئييس لنقل العدوى، وهي تصل إىل 70% من الحاالت، مع اإلشارة إىل 
أن وزارة الصحة تؤّمن أدوية العالج مجاناً. أما بالنسبة إىل مرض السل، فاإلحصاءات تشري إىل وجود حوايل 1000 حالة سّل حالياً، 

تؤّمن عالجها وزارة الصحة مع نسبة شفاء بلغت 100% يف العام 2009 مقابل 92% يف العام 2005.

II .:يف ما يخّص صّحة املرأة بشكل عام وصّحة بعض فئات النساء بشكل خاص

صحة املرأة من منظار الصّحة اإلنجابّية:. 168

11168  1997 العام  يف  اإلنجابية  الصحة  برنامج  االجتامعية  والشؤون  العامة  الصحة  وزارتا  أطلقت  اإلنجابّية:  للصّحة  الوطني  الربنامج 
وسعت من خالله إىل تأمني الوالدة املأمونة ومتابعة املرأة الحامل قبل الحمل، أثناء الحمل وبعد الوالدة، ثم عمدت وزارة الشؤون 
االجتامعية، يف العام 2011، إىل تخصيص الصحة اإلنجابية باستحداث وحدة الصحة اإلنجابية-الجنسية بعدما كانت تعمل تحت 
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عنوان مرشوع الصحة اإلنجابية. كام أطلقت وزارة الصحة العامة يف 13 متوز 2011 برنامج صحة املرأة الحامل ومولودها الذي 
يهدف إىل تأمني رشوط الوالدة اآلمنة وبالتايل خفض معدل وفيات الحوامل قبل، بعد، وأثناء الوالدة، ليصل إىل 10 لكل 100,000. 
ويف خطوات عملية، أنشأت الوزارة لجنة فنية من أخصائيّني هدفت إىل وضع بروتوكول لرعاية املرأة الحامل والتطور الطبيعي 
للحمل من معاينات وفحص مخربي وشعاعي وتكفلت الوزارة بتغطية النفقات. يف املقابل، تّم إنشاء لجنة ثانية هدفها دراسة 
وفيات األمهات وتوثيقها، وقد بورش العمل كذلك عىل إصدار سجل صحي للمرأة الحامل كخطوة نوعية أولية. ويجري العمل حالياً 
عىل تدعيم مراكز صديقة للشباب تُعنى مبواضيع صحة الشباب والشابات وسالمتهم وباألخص الصحة الجنسية واإلنجابية، وذلك يف 
إطار املرشوع املشرتك الذي يدعمه كّل من صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ويديره املركز الجامعي 
للصّحة العائليّة واملجتمعيّة يف جامعة القديس يوسف، والذي سوف يتّم تنفيذه بالتعاون مع كّل من برنامج الصحة اإلنجابية 

)وزارة الشؤون االجتامعية( ومصلحة األم والطفل )وزارة الصحة العامة(.

املرأة ووسائل منع الحمل: شمل املسح العنقودي متعّدد املؤرشات الذي قامت به إدارة اإلحصاء املركزي ومنظمة األمم املتحدة  21168
للطفولة )2009( 15.778 منزالً موزّعاً عىل مختلف األرايض اللبنانية باستثناء املخياّمت الفلسطينية. أظهر هذا املسح أن %53.7 
من النساء املتزوجات بني عمر 15 و49 سنة وقت إجراء املسح يستخدمن وسائل ملنع الحمل. وقد تبنّي أن غالبية النساء )%44.8( 
التقليدية )8.9%( وأن الوسائل األكرث استخداماً هي حبوب منع الحمل  يستخدمن وسائل حديثة ملنع الحمل أكرث من الوسائل 
واللولب الرحمي. كام تبنّي أن نسبة انتشار استخدام وسائل منع الحمل يف محافظة بريوت وضواحيها بلغت 62.4%، فيام تخّف 

هذه النسبة يف املحافظات األخرى لتصل إىل 32.6% يف محافظة النبطية.

املرأة والحمل1 اإلجهاض1 الوالدة: 31168

ال توجد إحصاءات رسمية تقّدر بدقّة نسبة اإلجهاض يف لبنان، لكّن عمليات اإلجهاض تتّم يف الخفاء كالعيادات الخاصة أو  <
املنازل والتي تشّكل بيئة غري آمنة ال تحظى بعدها السيدة بالدعم النفيس والرعاية الصحية ما بعد اإلجهاض.

أظهرت دراسة نُّفذت خالل العام 2010 أن 29% من إجاميل حاالت الحمل يف لبنان غري مرغوب فيها، وأن 14% من حاالت الحمل  <
مل يكن مخطّطاً لها من قبل السيدة، وأنه يف 14% من حاالت الحمل كانت السيدة ترغب يف تأجيل الحمل. إن عدم ترشيع 
وتنظيم اإلجهاض يف لبنان يعرّض صحة املرأة للخطر إذ ميكن أن تلجأ السيدة الحامل إىل وسائل إجهاض غري قانونية وغري محميّة.

ويف لبنان، يسّجل معدل الوالدات القيرصية رقامً مرتفعاً يتجاوز نسبة 40% من مجمل الوالدات، بينام تعترب منظمة الصحة  <
البحوث  بلد معنّي. وقد عرضت شبكة  الوالدات يف  أالّ يتجاوز 15% من مجمل  القيرصية يجب  الوالدات  العاملية أن معدل 
اإلقليمية بشأن الخيارات والتحّديات يف التوليد يف الجامعة األمريكية يف بريوت نتائج عرش سنوات من األبحاث حول صحة األم 
واألطفال حديثي الوالدة حيث تبني أن 49% من األمهات يف لبنان ال يتلقَّني الرعاية الصحية الكافية يف فرتة ما بعد الوالدة كام 

تبنّي ارتفاعاً ملحوظاً لنسبة العمليات القيرصية.

الصّحة النفسّية: يُعترب مستشفى الصليب املستشفى الوحيد لألمراض العقلية، وقد سّجل يف العام 2008 استقبال 110 حاالت، 82 منها رجال . 169
و28 نساء، ولوحظ أن 35% منهم هم دون العرشين من العمر.

صّحة املرأة املعّنفة: توجد يف لبنان مراكز متخّصصة تستقبل النساء ضحايا العنف وتقدم لهّن رزمة من الخدمات الصحية األولية بحسب . 170
قدرات وإمكانيات كل مؤّسسة، منها: خدمات اجتامعية عرب االستامع واإلرشاد واملتابعة، خدمات صحية ونفسية عرب معاينة طبيب رشعي، 
ومعالج نفيس، وخدمات قانونية عرب استشارة قانونية مجانية، باإلضافة إىل خدمات اإلحالة إىل مأوى آمن حيث تتّم متابعة املرأة من قبل 

فريق متعّدد االختصاصات.

صّحة الشباب1الشابات: يعاين الشباب، كغريهم من فئات املجتمع، من مشاكل صحية عامة تستوجب حلوالً ضمن إطار سياسة صحية عامة يعمل عىل تطبيقها . 171
كل من الدولة واملجتمع املدين. إضافة إىل ذلك، يتأثر الشباب أكرث من فئات املجتمع األخرى، ببعض املخاطر الصحية، كتلك التي تتعلق بالصحة اإلنجابية 
واألمراض املنتقلة جنسياً، واملخدرات، والتدخني، والصحة الغذائية، وحوادث السري، التي يتوّجب العمل عىل تقليصها وإيجاد الحلول املناسبة لتفاديها.

الربملانية  اللَّجنة  نيسان 2012، وصادقت عليها  الوزراء يف شهر  تبّناها مجلس  التي  الشبابية«  السياسة  انطلقت »وثيقة  األساس،  عىل هذا 
للشباب والرياضة يف حزيران 2012. تتضّمن هذه الوثيقة التوصيات والخطوات التي تنوي الدولة اتّخاذها، ومنها يف موضوع الصحة: التوعية 
عىل مفهوم الصحة الشمويل، نرش التوعية الصحية والرتبية الوقائية مع الرتكيز عىل الشباب األكرث عرضة والشباب يف املناطق الريفية، وإنشاء 
الشباب  برامج خاصة تهدف إىل توعية  الوقاية، ووضع  النفسية والتثقيف والتوجيه وتعزيز  مراكز صحية خاصة وذلك لإلرشاد واملساندة 

والشابات حول الرتبية الجنسية والصحة اإلنجابية.
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صّحة املرأة ذات الدخل املحدود:. 172

تشري نتائج املسح العنقودي متعّدد املؤرشات )2009( إىل أن معدل النشاط االقتصادي لألفراد بعمر 15 سنة وما فوق بلغ %47.6  11172
حيث إن 22.8% هم من النساء. أما إجاميل معدل البطالة لألفراد بعمر 15 سنة وما فوق فقّدر بحوايل 6.4%، مع اإلشارة إىل أن 
نسبة البطالة لدى النساء يف الفئة العمريّة املشار إليها هي 10.4% من مجموع القوى العاملة من اإلناث، بينام هي 5% لدى الرجال. 

وتشّكل العائالت التي تديرها نساء أرامل ولديها أطفال الحاالت األكرث حاجة.

الفقر يف مدينة طرابلس، إىل أن 73% من أرس طرابلس ليس  21172 يف مجال الصحة، تشري دراسة أعّدتها االسكوا وتناولت فيها حجم 
التبانة والسويقة لتصل إىل  النسبة يف منطقتي  ترتفع هذه  بينام  الوطنية ككل هي %52  النسبة  أن  تأمني صحي يف حني  لديها 
90%. وكشفت الدراسة أن 10% من الوالدات ال تزال تتّم يف املنزل ومنترشة يف التبانة والسويقة وبعض أحياء امليناء، فيام 51% من 

املواطنني يتلّقون عالجاتهم االستشفائية يف املستشفيات الحكومية و35% منهم يف املستشفيات الخاصة.

صّحة املرأة املدمنة:. 173

املرأة املدمنة عىل املخدرات والرعاية الصحية: تبنّي دراسة قامت بها وزارة الصحة العامة يف العام 2011 أن العدد اإلجاميل لألشخاص الذين  11173
يتابعون عالجاً ضد اإلدمان عىل املخدرات يف مستشفى أو يف مراكز متخّصصة تابعة لجمعيات أهلية بلغ 2127 شخصاً عام 2010 و1411 
عام 2011 حيث بلغت نسبة النساء منهم 17% يف العام 2011. كام أظهرت الدراسة أن عدد األشخاص الذين تّم اعتقالهم بتهمة تعاطي 
املخّدرات بلغ سنة 2011 )1726( موقوفاً بينهم )62( امرأة فقط، ما قد يعني أن نسبة النساء اللوايت يتعاطني املخّدرات هي أقل من نسبة 
الرجال كام تفرسه أيضاً أرقام إحدى الجمعيات املتخّصصة مبعالجة حاالت اإلدمان، والتي أظهرت أنه يف العام 2011 والعام 2010 مل تتعّد 
نسبة النساء اللوايت توّجهن إىل الجمعية لطلب استشارة معيّنة 13% أو 14%، إمنا ذلك قد يعود أيضاً إىل الصعوبة لدى املرأة يف اإلفصاح عن 
هكذا مشكلة أو إىل وجود مشاكل أخرى مرافقة ملشكلة اإلدمان كالدعارة والعنف واإلدمان عىل الكحول والحاالت االجتامعية املختلفة.

والجدير بالذكر أنه تّم افتتاح جناح خاص باملدمنني يف مستشفى ضهر الباشق الحكومي يقوم بتقديم خدمات العالج مجاناً.

املرأة واإلدمان عىل التدخني والكحول: أظهرت دراسة أجريت خالل العام 2009 عىل عيّنة ممثلة من السكان يف لبنان )1982 فرداً(  21173
أن 39% من الراشدين هم مدّخنون مقابل 57% مل يدخنوا بتاتاً. كام تبنّي الدراسة أن نسبة املدخنني من الرجال بلغت 47% مقابل 

32% من النساء. أما نسبة استهالك الكحول فقد بلغت 32% لدى الرجال مقابل 11% لدى النساء.

III .:جهود هيئات املجتمع املدين واملنظّامت غري الحكومّية

إضافة إىل الجهود املبذولة من قبل الحكومة، يقوم عدد من الجمعيات واملنظاّمت غري الحكوميّة بجهود كبرية يف مجال الخدمات الصحية . 174
وحمالت التوعية واإلرشاد الصحي لرفع املستوى الصحي وضامن وصول الخدمات واملعلومات بأفضل وجه. ويعود لهذه الجمعيات واملنظاّمت 
الفضل يف كثري من املبادرات. وإذ يصعب تحديد عدد هذه الجمعيات، يقّدر عدد املستوصفات الصحية بـ 950 مركزاً موزّعة يف غالبية املناطق 
اللبنانية، ولكن ما ينقص عمل هذه الجمعيات هو التعاون والتنسيق فيام بينها. وتقوم هيئات ومنظامت دولية، وكذلك بعض الدول األجنبية، 

بدور املنّشط والداعم سواء من الناحية التقنية أم من الناحية املادية.

 سادسًا: 
الربامج الوطنية

إضافة إىل الربنامج الوطني للصحة اإلنجابية الذي أُشري إليه سابقاً، تجدر اإلشارة أيضاً إىل الربامج التالية:

قدموا حوايل 1.528.738 خدمة صحية منها . 175 العام 1998، ويستفيد منه حوايل 435 مستوصفاً  ينّفذ منذ  املزمنني:  للمرىض  الدواء  برنامج 
138,304 خدمة موّجهة ملرىض يعانون من مرض مزمن. تقوم بإدارة وتنفيذ هذا الربنامج جمعية غري حكومية بتمويل من وزارة الصحة 

العامة، وهو يطال الرجال والنساء عىل حّد سواء.
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الربنامج الوطني لألمراض غري االنتقالية: تأّسس عام 1996، ومؤّخراً أعيد النظر فيه بحيث يُركّز حالياً عمله وهيكليته عىل ما ييل:. 176

الربنامج الوطني ملكافحة داء السكري )وقاية، وعالج داء السكري(. <
الربنامج الوطني ألمراض القلب واألوعية الدموية. <
الربنامج الوطني للوقاية من الحوادث وحوادث السري. <
> .)PHV) Hépatite virale الربنامج الوطني ملكافحة التهاب الكبد الفريويس

وجميع هذه الربامج تطال الرجال والنساء عىل حّد سواء، مبا يف ذلك الربنامج الوطني ملكافحة التدخني املستمّر منذ العام 1997.

الربنامج الوطني ملكافحة السيدا واألمراض املنقولة جنسياً:. 177

إن الحكومة اللبنانية من خالل وزارة الصحة العامة تأخذ عىل عاتقها منذ عرش سنوات العالجات الخاصة مبرض السّل والسيدا. ويف العام 
2012، أشارت اإلحصاءات إىل وجود حوايل ألف مريض مصاب بداء السّل، وثالث مئة وخمسني مريضاً مصاباً بفريوس نقص املناعة البرشي، 

وهم يستفيدون من األدوية مبعدل كلفة 50$ شهرياً للمريض بداء السّل و52$ شهرياً للمريض املصاب بفريوس نقص املناعة.

كام تجدر اإلشارة إىل أن الربنامج الوطني ملكافحة السيدا، والذي أُطلق يف العام 1989 بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية وقام عىل مبدأ 
املساواة وعدم التمييز بني الجنسني، طال خالل السنوات الخمس األخرية الفئات الشابة والفئات املهّمشة والضعيفة من مساجني وعامالت 
جنس ومتعاطي مخدرات. وقد ساهم بالتعاون مع الجمعيات األهلية يف تجهيز 20 مركزاً لفحص السيدا ملن يرغب يف ذلك، وذلك مع احرتام 

تام للرسيّة والخصوصيّة. 

الحملة الوطنية للوقاية من سطان الثدي:. 178

تقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع نقابة األطباء ونقابة الصيادلة يف لبنان واللجنة الوطنية لرسطان الثدي والهيئة الوطنية  11178
لشؤون املرأة اللبنانية والجمعيات األهلية بإطالق حملة وطنية سنوياً للوقاية من رسطان الثدي، وذلك منذ عرش سنوات. تعمل 
الحملة عىل زيادة الوعي حول رسطان الثدي بني النساء يف لبنان، والعمل من أجل قيام مبادرات عامة لتشجيع الكشف املبكر عن 
طريق الفحص الذايت والفحص الطبي والفحص الشعاعي. وقد جاءت هذه الحملة متاشياً مع إسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية 
للوقاية من األمراض غري السارية السياّم الرسطانية والتي تعتمد عىل تشجيع الكشف املبكر. وبحسب وزارة الصحة العامة، فإن 
نسبة املشاركني يف الحملة تزداد سنوياً بحيث وصلت إىل 55% من الفئة املستهدفة عىل مدى السنوات العرش املنرصمة وقد تطور 

اإلقبال عىل الصورة الشعاعية والفحص املبكر ليصل إىل حدود 15 ألف يف سنة 2011.

امتدت حملة التوعية الوطنية حول رسطان الثدي لعام 2012 عىل مدى ثالثة أشهر، ما أتاح للنساء االستفادة من الحسم عىل الصور  21178
الشعاعية للثدي حتى نهاية شهر كانون األول )ديسمرب( 2012 بحيث إن املستشفيات الخاصة واملراكز الطبية يف جميع أرجاء لبنان 
خفضت كلفة الصورة الشعاعية إىل 40.000 ل.ل.، فيام قدمت املستشفيات الحكومية الصور الشعاعية للثدي مجاناً طوال فرتات 
الحملة. كام خّصصت اللجنة الوطنية املرشفة عىل الحملة خطاً ساخناً طوال فرتة الحملة، لإلجابة عىل األسئلة األساسية املتعلقة 

بالحملة، ولتوجيه السيدات إىل أقرب مركز للتصوير الشعاعي للثدي.

 سابعًا: 
العقبات والتحّديات

أهمها:. 179

عدم شمول الضامن االجتامعي لفئات عديدة من اللبنانيّني وغري اللبنانيّني. <
توزّع الخدمات الصحيّة غري املتساوي بني املناطق اللبنانية. <
عدم إقرار ضامن الشيخوخة. <
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يف ضوء ما تنّص عليه املادة 13 من االتفاقية؛. 180

ويف ضوء تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(؛

يعرض هذا التقرير ما ييل:

 أوالً: 
يف التشريعات والسياسات

I .:يف الترشيعات

نبنّي، يف مدى انطباق الدستور اللبناين والقوانني الوضعية اللبنانية مع نّص املادة 13 من االتفاقية، ما ييل: . 181

ينّص الدستور اللبناين عىل أن »كل اللبنانيّني سواء لدى القانون وهم )...( يتحّملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم«  11181
)املادة 7 من الدستور(.

إن مقدمة الدستور اللبناين تؤكّد عىل التزام لبنان مواثيق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، ولبنان انضّم إىل العهد  21181
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عام 1972.

إن اجتهاد املجلس الدستوري اللبناين مستقّر عىل اعتبار أن العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يؤلّف  31181
حلقة متّممة لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان... وأن املواثيق الدولية املعطوف عليها يف مقدمة الدستور تؤلف مع مقدمة الدستور 

جزًءا ال يتجزّأ وتتمتّع معاً بالقوة الدستورية )قرار رقم 2002/2 تاريخ 2001/5/10(.

بالنسبة إىل الحّق يف السكن: ال تتضّمن القوانني اللبنانية أّي متييز بني الرجل واملرأة، وقد ساهمت الدولة يف ضامن هذا الحق  41181
باستمرار سعيها إىل تأمني طرق املواصالت إىل املناطق املأهولة وتأمني البنى التحتية من مياه وكهرباء وهاتف. إضافًة إىل ذلك، 
اتّخذت الدولة تدابري ترشيعية وإدارية عّدة لتفعيل الحق يف السكن، مثال ذلك إصدار قانون اإلسكان ثم استحداث وزارة اإلسكان 
 ،) الزراعة  بوزارة  التعاونيات  أُلحقت  فيام  الشؤون  بوزارة  العامة لإلسكان  املديرية  وأُلحقت  الوزارة  ألغيت  والتعاونيات )الحقاً 
وإنشاء مرصف اإلسكان وإنشاء املؤسسة العامة لإلسكان؛ كام اتّخذ مرصف لبنان مؤخراً تدابري وإجراءات لتسهيل رشوط الحصول 

عىل قروض إسكانية من املصارف. 

النساء يحظني  51181 الرجل واملرأة من حيث االستفادة، ال بل إن  بني  املهني والتمكني: ال متييز إطالقاً  التدريب  الحّق يف  بالنسبة إىل 
باهتامم أكرب كونهّن بحاجة أكرث إىل دورات » تأهيل ومتكني وبناء قدرات«. عىل الصعيد الرسمي، يتوىّل معهد اإلدارة )التابع ملجلس 
الوطنية لالستخدام« و » مراكز  الدورات إضافة إىل »املؤسسة  تنظيم هذه  املالية(  لوزارة  املايل)التابع  املدنية( واملعهد  الخدمة 

الخدمات اإلمنائية التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية« وذلك بالتعاون مع الجمعيات األهلية.

بالنسبة إىل رشوط االنتساب إىل جمعية الصناعيني اللبنانيني، فهي ال مُتيّز بني أصحاب و/أو صاحبات املصانع، والجميع يستفيد من  61181
خدمات الجمعية عىل قدم املساواة. 

املادة الثالثة عشر 
احلقوق واملنافع االقتصادية واالجتماعية
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بالنسبة إىل املنح ومساعدات التخّصص يف الخارج: إن الرشوط الواجب توافرها يف الطالب املرشحني لنيل منحة دراسية )أو مساعدة  71181
للتخّصص يف الخارج( هي واحدة للجميع، ال متييز فيها بني الذكور واإلناث. كذلك ال يتضّمن نظام التخّصص يف الخارج الخاص 
باملوظفني أو املرّشحني للوظائف التي تتطلّب معارف ومؤّهالت خاصة يف اإلدارات واملؤسسات العامة والبلديات أّي متييز )مرسوم 

رقم 8868 تاريخ 1962/2/27 وتعديالته(. 

أمثرت الجهود التي بُذلت يف السنوات األخرية وأّدت إىل إقرار ما ييل: 81181

تعديل قانون الدفاع الوطني بحيث أصبح يحّق للزوجة الثانية )بعد وفاة األوىل( االستفادة من املعاش التقاعدي من زوجها  <
العسكري )مبوجب القانون رقم 239 تاريخ 2012/10/22(.

تعديل قانون االنتقال بحيث أصبح يحّق للمرأة االستفادة من التخفيضات العائلية عىل تركتها اإلرثية قبل إخضاع هذه الرتكة  <
لرسوم االنتقال )مبوجب القانون رقم 179 تاريخ 2011/8/29(.

بحيث  < باملوظفني  الخاص  واملساعدات  العائلية  التعويضات  بنظام  املتعلّق   1960/4/27 تاريخ   3950 رقم  املرسوم  تعديل 
تاريخ   10110 رقم  املرسوم  )مبوجب  واملوظفة  املوظف  بني  العائيل  التعويض  من  االستفادة  املساواة يف رشوط  اعتمدت 

 .)2013/3/22
تعديل قانون رضيبة الدخل واعتامد املساواة بني الرجل واملرأة لجهة استفادة املرأة املتزوجة العاملة من التنزيل الرضائبي عن  <

زوجها وأوالدها أسوًة بالرجل )مبوجب القانون رقم 180 تاريخ 2011/8/29(.

أما مجاالت النقص القانوين، فهي:. 182

يف قانون الضامن االجتامعي: 11182

التمييز بني الرجل واملرأة من حيث االستفادة من باب املرض واألمومة )املادة )14( الفقرة )ج( من قانون الضامن االجتامعي(. <
عدم استفادة املرأة العاملة واملنتسبة إىل صندوق الضامن من التعويض العائيل عن زوجها يف حال كان ال يعمل )املادة )46(  <

الفقرة )ج( من قانون الضامن االجتامعي(.
إعطاء األفضلية للوالد املنتسب إىل صندوق الضامن لالستفادة من التعويض العائيل عن أوالده إالّ إذا كانت حضانة األوالد يف  <

عهدة الوالدة وحدها )املادة )47( من قانون الضامن االجتامعي(.

يف قانون التجارة )باب اإلفالس(: وجود قيود عىل ممتلكات وحقوق املرأة يف حال إفالس زوجها باعتبار أن ممتلكاتها وحقوقها  21182
متأتّية لها من زوجها )املادتان 625 و685 من قانون التجارة(.

II .:يف السياسات

تجدر اإلشارة يف هذا املجال إىل التزام الحكومات اللبنانية املتعاقبة منذ العام 2005 العمل عىل تعزيز دور املرأة يف الحياة العامة بالتعاون . 183
مع الهيئات النسائية املعنيّة، انطالقاً من مضامني االتفاقيات الدولية، السيّام منها اتفاقية القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة من خالل 

الترشيعات املناسبة.

 ثانيًا: 
يف القرارات والتدابري املّتخذة إنفاذًا للمادة 13 من االتفاقية

يُذكر يف هذا املجال ما ييل:. 184
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الفحوىالجهة التي عملت عىل إقرار هذه التدابريالقرار أو التدبري

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

تخفيض قيمة شهادة اإليداع الواجبة لوزارة وزارة العمل
العمل يف حال استقدام عامل أو عاملة 
ملساعدة شخص من ذوي االحتياجات 

الخاصة. 

2- تعميم جمعية املصارف رقم 305/ 2009 
بإعطاء املرأة املتزوجة الحق بفتح حساب 

ائتامين لولدها القارص بدون حاجة إىل موافقة 
الويل الجربي.

املوافقة عىل طلب الهيئة واإلجازة للمرأة الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية
املتزوجة بفتح حساب ائتامين لولدها القارص.

3- قرار من مجلس حاكمية مرصف لبنان 
بالرتخيص للهيئة الوطنية بإعطاء قروض 

صغرية )micro-credits( بواسطة املصارف.

قرار وسيط رقم 11211 تعديل القرار األسايس الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية
رقم 8779 تاريخ 2004/7/13 املتعلّق 

بالقروض الصغرية الذي نرش يف الجريدة 
الرسمية العدد 44 يف 2012/10/18.

دعم القروض السكنية وكذلك كفالة تأمني مرصف لبنان4- قرارات من حاكمية مرصف لبنان.
75% من قيمة قروض املشاريع التجارية أو 

الصناعية بواسطة مؤسسة ضامن الودائع.

 ثالثًا: 
مؤّشرات حول مشاركة النساء يف االّتحادات واللجان الرياضية

تتمتّع الفتيات يف لبنان، سواء يف املدارس الرسمية أو الخاصة، بالفرص ذاتها التي يحظى بها الفتيان من حيث املشاركة يف األلعاب الرياضية . 185
والرتبية البدنية، وليس هناك من أنظمة تحرّم أو تعيق هذه املشاركة. ومنذ العام 1997، تطّورت الحركة الرياضية النسائية يف لبنان بشكل 
ملحوظ بعد تأسيس الرابطة الرياضية للمرأة العربية التي كان لبنان من أعضائها املؤّسسني، وقد فاز بتاريخ 2005/12/23 بعضوية مكتبها 
التنفيذي. ويف العام 2000، صدر عن اللجنة األوملبية قرار قىض بوجوب أن تشغل املرأة ما يقارب نسبة 20% من مراكز الهيئات اإلدارية للجنة 
األوملبية الدولية املحليّة واالتحادات والجمعيات الرياضية. وسعى لبنان إىل تطبيق هذا القرار بدعم حكومي ممثل بوزارة الشباب والرياضية، 
إالّ أن املرأة تشارك اليوم يف الهيئات اإلدارية لـ 16 إتحاداً رياضياً من أصل 37 إتحاداً، لكن بنسبة ال تتعدى 8.5% من إجاميل أعضاء الهيئات 
اإلدارية يف االتحادات الـ 37. أما يف اللجان الرياضية وعددها تسع لجان، بينها اللجنة األوملبية اللبنانية، فاملرأة تتمثل يف سٍت منها، إمنا بنسبة 

إجاملية )15.6%(، علامً أن أدن نسبة مشاركة هي يف اللجنة األوملبية اللبنانية )%6.6(.

 رابعًا: 
يف اجلهود املبذولة إنفاذًا للمادة )13( من االتفاقية

فضالً عام سبقت اإلشارة إليه بالنسبة إىل الجهود التي أمثرت تعديالت يف القوانني واملراسيم املشار إليها، فإن مثة جهوداً أخرى تُبذل إنفاذاً . 186
للامدة )13( من االتفاقية، وهي تتمثّل مبا ييل:

مشاريع واقرتاحات قوانني ومراسيم لتعديل بعض القوانني ذات األثر االقتصادي بعد عام 2006: 11186
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جهود الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية: 21186

متثّلت بشكل أسايس مبا ييل:

إطالق الحملة الوطنية لتنزيه القوانني ذات األثر االقتصادي من األحكام التمييزية ضد املرأة، وقد تّم طلب تعديل )13( قانوناً  <
متييزياً ضد املرأة.

إقرار قرض »نجاح«، وهو قرض صغري ومتوسط يُعطى بواسطة أحد املصارف ومدعوم من ِقبَل مرصف لبنان ومؤسسة ضامن  <
الودائع نتيجة تصنيف الهيئة الوطنية كمؤسسة »ميكرو كريدي«.

برنامج تعاون ضمن مرشوع »WE CAN« الذي شّجع القروض املتوسطة لتعزيز مبادرات سيدات األعامل. <
توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة يف بريوت لتدريب السيدات اللوايت يرغنب يف تأسيس عمل خاص بهن أو  <

اللبنانية األمريكية  القيادية. وتوقيع بروتوكوالت تعاون مع كلٍّ من نقابة املحامني يف بريوت والجامعة  للسيدات يف األعامل 
واملجلس النسايئ ترمي فيام ترمي إىل إنفاذ نّص املادة )13( من اتفاقية سيداو.

تدريب نقاط االرتكاز الجندري GFP عىل مقاربة املوازنة العامة عىل أساس جندري. <
 توفري برامج »توعية ومتكني اقتصادي وبناء قدرات النساء« يف بعض القرى الريفية يف لبنان، وذلك يف إطار متابعة مرشوع <

 »WE PASS« بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان.

جهود الهيئات واملنظّامت غري الحكومّية:  31186

متحورت هذه الجهود حول عناوين رئيسية، أبرزها: متكني املرأة يف العمل، التأهيل يف مجال املعلوماتية ويف مجال السرية الذاتية 
ومهارات القيام باألعامل الوظيفية البسيطة، التأهيل للقيام مببادرات ريادة األعامل وتسهيل إجراءات ومعامالت البدء بالعمل، 
ومساعدة النساء يف تأسيس أو تطوير مشاريع خاصة. وتفيد املعلومات املتوافرة بأنه يف مجال التأهيل املعلومايت للنساء، مثالً، 
استفاد من الخدمات املقدمة يف السنوات األخرية ما يناهز الـ 500 شابة يف منطقة واحدة من لبنان )2010 إىل 2012(، أي ما 
يقارب 2500 شابة عىل صعيد الوطن سنوياً. كذلك يُسّجل تزايد يف عدد الربامج والجمعيات العاملة يف إطار ريادة األعامل، حيث 
تفيد املعلومات بأن عدد املستفيدات يقارب نصف عدد املستفيدين من خدمات الريادة يف األعامل ، وأن الشابات تتميّز يف تقديم 

املشاريع الجّذابة. 

 خامسًا: 
العقبات والتحّديات:

أبرزها:. 187

تعديل الذهنيّات والعادات الثقافية واالجتامعية املتوارثة وعدم حرص تقديم املنافع االقتصادية واالجتامعية بالرجل دون املرأة، مثال  <
ذلك تقدميات الضامن االجتامعي.

ارتفاع نسبة الفقر. <
نقص يف السياسات الوطنية واإلسرتاتيجيات الخاصة باملنافع والحقوق االقتصادية واالجتامعية للمرأة. <
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يف ضوء املادة 14 من االتفاقية؛. 188

ويف ضوء ما جاء يف الفقرة 37 من تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، السيّام لجهة أن تويل الدولة »اهتامماً 
القضاء  إىل  اللجوء  من  بالكامل  ومتكينها  تهّمها،  التي  القرارات  صنع  عمليات  يف  مشاركتها  يكفل  مبا  الريفية،  املرأة  الحتياجات  خاصاً 
والحصول عىل التعليم والخدمات الصحية والتسهيالت االئتامنية«، وأن تكفل »إدماج منظور جنساين يف جميع خطط واسرتاتيجيات الحّد 

من الفقر«؛

ويف ضوء التوصيات العامة للجنة الدولية، السيّام التوصية رقم 16 لعام 1991 بشأن النساء العامالت بال أجر يف املشاريع العائلية الريفية 
والحرضية،

يعرض هذا التقرير ما ييل:

 أوالً: 
معطيات عامة

يواجه تقييم أوضاع املرأة الريفية يف لبنان معوقات عّدة، وذلك نتيجة أمرين أساسينّي:. 189

التمدين والرتييف«، بحيث شهدت مناطق  11189 املتزايد بني  الريفية بسبب »التداخل  األمر األول، هو صعوبة تحديد املناطق 
املوجات،  هذه  طالت  وقد  طرابلس؛  مدينة  باتّجاه  الشامل  ومناطق  بريوت،  العاصمة  باتّجاه  نزوحاً  والجنوب  الرشق 
40% من مجموع سكان هذه املناطق، وبلغت نسبة النزوح الريفي حوايل %20  بحسب دراسة صادرة عام 2007، حوايل 
من  أصبح  كام  النبطية.  محافظة  يف  و%2.29  الشامل،  محافظة  يف  و%12  الجنوب،  محافظة  يف  و%19  البقاع،  محافظة  يف 
العاصمة  بالريفية بعدما صارت تستقطب مشاريع استثامرية عقارية يقصدها سكان من  الصعب توصيف بعض املناطق 

فيها. سكنيّة  لرشاء شقق 

الزراعي. ففي معظم  21189 القطاع  املرأة يف  انخراط  الثاين هو عدم وجود معطيات إحصائية دقيقة، مفّصلة وحديثة، حول  واألمر 
الزراعية  القطاعات  الزراعية، وهي ال تحّدد يف أي من  العامالت املسّجالت يف املؤسسات  إالّ  تَحتسب اإلحصاءات  األحيان، ال 
مشاركة املرأة؛ كام أنها ال تُظهر القيمة الفعلية للعمل النسايئ يف مختلف مراحل اإلنتاج الزراعي، وال تحتسبه يف الناتج الوطني. 
كذلك ال تتوافر معلومات إحصائية عن املوارد املتاحة للنساء، خصوصاً عىل صعيد ملكية األرض. من جهة أخرى، ال متثل النساء 
الريفيات يف لبنان مجموعة متجانسة، ووضعهّن يختلف حسب مواقعهن االجتامعية وكفاءاتهّن وحرية الخيارات املتاحة لهّن، 

كام ونسبة حصولهّن عىل موارد إنتاجية وفرص مالمئة.

إن املناطق اللبنانية املتعارف عليها كمناطق ريفية يف لبنان هي مناطق عكار، الهرمل، بعلبك، برشي، البقاع الغريب، راشيا، حاصبيا، . 190
الريفيّني إىل 60% وما فوق، وقد  السكان  التي تصل فيها نسبة  تلك  املناطق هي  مرجعيون، وبنت جبيل. مع اإلشارة إىل أن هذه 
فقد  الزراعة  قطاع  النسائية يف  لأليدي  املئوية  النسبة  أما  لبنان.  سّكان  12.8% من مجموع   ،2010 عام  الريف  نسبة سكان  بلغت 
بلغ، يف  لبنان  للنساء يف  االقتصادي  النشاط  أن معدل  لبنان، علامً  النسائية يف  العاملة  اليد  5.7% من مجمل  بـ  قُّدرت، عام 2009، 

السنة نفسها، %22.8.

املادة الرابعة عشر
املرأة الريفية 
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 ثانيًا: 
يف التشريعات

يستثني قانون العمل اللبناين من أحكامه مجمل األُجراء والعاّمل العاملني يف القطاع الزراعي، علامً أن العامل املوسميّني ميثّلون حوايل 40% من . 191
العاملة الزراعية، األمر الذي يتسبّب بحرمانهم من االستفادة من خدمات الضامن اإلجتامعي. وينطبق هذا األمر بالطبع عىل املرأة العاملة 

الزراعية التي ال تحظى بأية منافع من هذا الضامن إالّ إذا كانت لبنانية وأجرية دامئة لدى مؤسسة زراعية.

لذا قامت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية يف العامني 2011 و 2012، ويف إطار الحملة التي أطلقتها مع عدد من هيئات املجتمع املدين . 192
لتنزيه القوانني ذات األثر االقتصادي من األحكام التمييزية ضد املرأة، مبطالبة وزارة العمل رسمياً بالتقدم مبرشوع قانون لتعديل املادة 7 من 

قانون العمل بحيث يشمل هذا القانون بأحكامه األَُجراء العاملني يف الزراعة والعاملني يف الخدمة املنزلية.

 ثالثًا: 
التقّدم احملرز

ومن . 193 الريفية،  املناطق  يف  تبذلها  التي  التنموية  املساعي  يف  املرأة  بقضايا  خاصاً  اهتامماً  األخرية  السنوات  خالل  اللبنانية  الحكومة  أبدت 
السياسات التي أتبّعتها يف هذا املجال نذكر اآليت:

أطلقت وزارة الزراعة يف العام 2008 برنامج املرصد الوطني للمرأة يف الزراعة والريف- نّوارة- بدعم من الحكومة اإليطالية واملعهد  11193
املتوسطي الزراعي الدويّل- سيام- باري )إيطاليا(؛ ومرصد نّوارة هو هيئة استشارية توجيهية وتنفيذية تهدف إىل خلق دينامية 
تحفيزية للمرأة يف مجاالت الزراعة وتصنيع الغذاء والتنمية الريفية. يتوّجه املرصد بشكل مبارش إىل النساء الناشطات اقتصادياً يف 

مجاالت الزراعة والغذاء والحرف يف الريف؛ ومن أبرز مهامه: 

دراسة القوانني والنصوص املتعلّقة بوضع وعاملة املرأة الريفية وتقديم التوصيات املالمئة لتعديلها؛ <
العمل إلجراء مسوحات وطنية بهدف إبراز القيمة الحقيقية لعمل املرأة يف قطاع الزراعة؛  <
اقرتاح مبادرات لتشجيع سيّدات األعامل عىل اإلنخراط يف مجال اإلنتاج الزراعي والغذايئ؛  <
املساهمة يف خلق مناخ استثامري داعم للنساء يف قطاع تنمية املناطق الريفية؛ <
العمل عىل متكني املرأة وتدريبها ألخذ مواقع إدارية وقيادية يف التخطيط ورسم السياسات التنموية يف الريف، ويف عمليات  <

اإلنتاج والتسويق، والعمل التعاوين.

قام املرصد مببادرات عّدة، من أهمها: إعداد دراسة حول دور املرأة يف املناطق الريفية تبنّي أبرز أعاملها ونشاطاتها بشكل عام؛ 
منح جائزة سنويّة موّجهة إىل النساء يف الريف من صاحبات املشاريع الصغرية واملتوّسطة والحرفيّة؛ تنفيذ برنامج دعم سيّدات 
األعامل يف الريف؛ إطالق مرشوع التنمية اإلقتصادية واالجتامعية لسكان الريف يف جنوب لبنان عام 2012، والرتكيز فيه عىل دور 

املرأة يف قطاع الزراعة.

 عّززت وزارة الشؤون االجتامعية منذ العام 2011 فعالية األدوار اإلمنائية التي تقوم بها مراكز الخدمات اإلمنائية التي أنشأتها  21193
منذ العام 1994 يف جميع املناطق اللبنانية، ومن مهامها تقديم خدمات صحية واجتامعية ومتكينية للنساء. وأىت هذا التعزيز يف 
إطار الربنامج الوطني للتنمية االجتامعية واالقتصادية املحلية الذي تنّفذه الوزارة بدعم من الحكومة اإليطالية. علامً أن عدد تلك 
املراكز هو 87 مركزاً، ولهذه املراكز 76 فرعاً منترشة يف جميع املناطق، بعدما أنشئ 12 مركزاً إضافياً يف العام 2010 وعرشة مراكز 
يف العام 2011. وتشري خطط إمنائية متّت مناقشتها يف العام 2013 مع البنك الدويل يف إطار برنامج يرمي إىل مكافحة الفقر عرب 
تطوير الخدمات التي تقّدمها مراكز الخدمات اإلمنائية، إىل إمكانية رفع عدد املستفيدين من برنامج مكافحة الفقر من 93900 

شخص إىل 160700 شخص.

بارشت الحكومة اللبنانية، عرب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون االجتامعية، تنفيذ الربنامج الوطني الستهداف األرَُس األكرث فقراً  31193
يف لبنان بهدف تعزيز شبكات األمان االجتامعي وبناء بنك معلومات وطني حول األرس الفقرية يف لبنان. وقد تّم، لغاية إعداد هذا 
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التقرير، تسجيل حوايل 65000 أرسة لبنانية يف الربنامج ُصّنف حوايل 18000 أرسة منها تحت خط الفقر. وتجدر اإلشارة إىل أّن 
الحكومة اللبنانية تنبّهت إىل النوع االجتامعي عند التخطيط لهذا الربنامج الوطني بحيث أُعطيت األرس التي تتوىّل املسؤولية فيها 
نساء حظاً أكرب لالستفادة من الخدمات التي يقّدمها الربنامج. وتجدر اإلشارة إىل أن النتائج األولية تفيد بأّن نسبة النساء ربّات 
األرَُس اللوايت تقّدمن بطلب لالستفادة من الربنامج بلغت، لغاية إعداد هذا التقرير، 36% من إجاميل الطلبات، إالّ أّن 24 % منها فقط 

تنطبق عليها معايري الفقر املحّددة يف الربنامج. ولكن، يف املقابل، فإن 52% من الطلبات املستفيدة تتضّمن نساء.

يف 2012/6/12، أعطت الحكومة اللبنانية موافقة مبدئية عىل اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف لبنان التي وضعتها الهيئة الوطنية  41193
لشؤون املرأة اللبنانية باالشرتاك مع هيئات املجتمع املدين واألكادميي والتي تضّمنت بني أهدافها مكافحة الفقر لدى النساء وتعزيز 
مشاركة املرأة يف الحياة االقتصادية والسياسية ورفع مستوى الخدمات الصحية يف املناطق النائية، وطلبت من الوزارات العمل عىل 

إعطاء ما ورد يف اإلسرتاتيجية من اقرتاحات وتوصيات مجراها وفقاً للقوانني واألنظمة املرعيّة اإلجراء.

بتاريخ 2012/8/3، وبناء لطلب من الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، عّممت وزارة الداخلية والبلديات عىل البلديات وجوب  51193
تخصيص قسم من املبالغ اإلمنائية املوزّعة عليها، ملشاريع إمنائية تتعلّق باملرأة.

خّصصت وزارة الزراعة يف العام 2013 مبوجب اتفاق مع االتحاد األورويب ومؤسسة »كفاالت« لضامن القروض، مبلغ 3.5 مليون  61193
يورو لقروض صغرية مُتنح لتمويل مشاريع زراعية يقوم بها مزارعون من الشباب والنساء بالدرجة األوىل.

قام صندوق التنمية االقتصادية واالجتامعية ESFD - املنشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء)صندوق اإلمناء واإلعامر( يف العام 2000،  71193
وضمن إطار الرشاكة األوروبية املتوسطية - بدعم 78 مرشوعاً للتنمية املحلية بقيمة 10.5 مليون يورو، خالل فرتة 2003 -2013. 
علامً أن الصندوق يُعري اهتامماً خاصاً إلدماج حاجات وأولويات املرأة يف املشاريع التي ميّولها. وقد حصل قضاء عكار خالل هذه 
الفرتة عىل 43% من املشاريع، ُخّصص منها 28% للزراعة والرّي. أما بقية املناطق الريفية فكانت حصتها عىل الوجه التايل: بنت جبيل 

17%، حاصبيا 6%، بعلبك 5%، مرجعيون 5%، والهرمل %3.

 رابعًا: 
معطيات خاصة بأحوال املرأة يف الريف

الوضع العائيل ومعدالت العزوبّية:. 194

عىل املستوى الوطني، تفيد نتائج الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرَُس لعام 2007 بأّن 37.7% من النساء يف لبنان عازبات،  11194
و51.0 % متزّوجات، و9.8% أرامل، و 1.2% مطلّقات، و 0.3% منفصالت/هاجرات.

عىل املستوى املحيل، تشري دراسة قام بها املرصد الوطني للمرأة يف الزراعة والريف )نّوارة( يف العام2011، وشملت 150 قرية يف  21194
مختلف املناطق الريفية اللبنانية، إىل أّن 18.7% من النساء هّن عازبات، و78.0% متزّوجات، و3.3% أرامل.

 كذلك تشري األرقام إىل أن نسبة زواج الفتيات يف سّن مبكرة تختلف بني املدن والريف، إذ يتبنّي من الجدول الالحق أن مستوياتها  31194
أعىل يف املناطق الريفية، ويرتبط هذا األمر بالعادات والتقاليد السائدة واملتوارثة يف الكثري من العائالت الريفيّة.

 الجدول رقم )1(
نسبة زواج الفتيات يف سن مبكرة بحسب املحافظات واملناطق

نسبة النساء اللوايت تزّوجن قبل سن الـ 18نسبة النساء اللوايت تزّوجن قبل سن الـ 15املحافظة1املنطقة

13.6%1.7%محافظة بريوت

10.5%1.9%ضواحي بريوت



85 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

7.7%1.7%باقي جبل لبنان

17.2%2.5%قضاءا عكار واملنية-الضّنية

16.1%3.0%باقي أقضية لبنان الشاميل

18.3%2.4%قضاءا بعلبك والهرمل

15.6%2,2%باقي أقضية البقاع

16.5%2.3%محافظة لبنان الجنويب

15.7%1.9%محافظة النبطية

املصدر: إدارة اإلحصاء املركزي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، املسح العنقودي متعّدد املؤرشات، 2009، بترصّف.

ويف ما يخّص الحجم الوسطي للعائلة يف املناطق الريفية، تفيد نتائج املسح العنقودي متعّدد املؤرّشات)2009(، مثالً، بأن حوايل  41194
45% من مجموع األرَُس يف قضايَئْ عكار واملنية – الضنية تتكّون من 6 أفراد أو أكرث. 

الوضع الصحي:. 195

يوجد يف لبنان 135 مستشفًى خاصاً )17 منها يف منطقة الجنوب،21 يف منطقة الشامل، و19 يف منطقة البقاع( و28 مستشفًى  11195
حكومياً )5 منها يف النبطية، 3 يف منطقة الجنوب، 7 يف منطقة الشامل، و5 يف منطقة البقاع(. 

النسبة إىل حّدها األعىل  21195 لبنان 53.7 % يف عام 2009؛ وتصل هذه  الحمل يف  اللوايت يستخدمن وسائل ملنع  النساء  بلغت نسبة 
)62.4%( يف بريوت وضواحيها وإىل حّدها األدن يف النبطية )%32.6(. 

الوضع التعليمي:. 196

أّدى النزوح من املناطق الريفية إىل توعية املجتمع الريفي عىل أهمية تعليم املرأة، كام تراجعت نسبة األمية نتيجة برامج محو  11196
األمية التي تقوم بها وزارة الشؤون اإلجتامعية والجمعيات األهلية واملؤسسات الدولية.

تتقارب يف لبنان نسبة االلتحاق بأحد أطر التعليم ما قبل املدريس بني الجنسني )63.2% للفتيات و60.4% للفتيان(، لكّنها تتباين  21196
عىل مستوى املناطق الجغرافية حيث تبلغ 79.4% يف محافظات جبل لبنان )ما عدا ضواحي بريوت( مقابل بـ 65.9 % يف محافظة 

النبطية و58.5 % يف بعلبك والهرمل، لتسّجل حّدها األدن )57.5%( يف قضايَئْ عكار واملنية – الضّنية.

إّن نسبة االلتحاق باملدرسة االبتدائية أو املتوسطة مرتفعة جّداً يف لبنان إذ تصل إىل 98.4 % للفتيات و98.3 % للفتيان مع تباين  31196
بسيط بني املناطق، مسّجلة 97.5 % يف عكار واملنية - الضّنية و96.2 % يف باقي أقضية لبنان الشاميل.

تبلغ نسبة االلتحاق باملدارس املتوسطة والثانوية حّدها األدن يف قضايَئْ عكار واملنية - الضّنية )66.9%( مع تفاوت بني الفتيات  41196
)75.6%( والفتيان )59.2%(، لتصل إىل 79.8 % يف الجنوب )83% للفتيات و76.7% للفتيان(، و90.4 % يف قضايَئْ بعلبك والهرمل )91.3 
املناطق  الجنسني يف مختلف  التباين بني  العنقودي متعّدد املؤرّشات، 2009(. ميكن تفسري  للفتيان()املسح  للفتيات و89.7 %   %

بدخول الفتيان سوق العمل يف عمر مبّكر.

تتباين نسب التأّخر املدريس يف عدد من املناطق وبني الجنسني: فنسبة األطفال يف عمر املرحلتني املتوسطة والثانوية )12- 17  51196
سنة( امللتحقني باملدارس االبتدائية تصل إىل 7.0 % للفتيات و10.1% للفتيان يف قضايَئْ عكار واملنية - الضّنية، بينام هي دون 
الـ 5% يف قضايَئْ بعلبك والهرمل )4.6% للفتيات و4.7% للفتيان( مع فرق كبري بهذه النسب يف محافظة النبطية )2.8% للفتيات 
ولدى   %5.5 الفتيان  لدى  التأخر  نسبة  وتفوق   ،%5.2 النسبة  هذه  بلغت  فقد  ككل  لبنان  مستوى  عىل  أما  للفتيان(.  و%6.6 

الفتيات %4.9.
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الفئة  61196 الفئة العمرية 20 - 24 سنة 92.4%، أما نسبة من يعرفن القراءة والكتابة يف  تفوق نسبة من يعرفن القراءة والكتابة يف 
العمرية 15-19 سنة فهي 88.6%. وتصل نسبة معرفة القراءة والكتابة لدى الشابّات املتزّوجات أو اللوايت سبق لهّن الزواج إىل أعىل 

مستوياتها يف محافظة لبنان الجنويب )100%(، فيام تنخفض إىل 83.2% يف قضايئ عكار واملنية – الضنية.

يوجد صلة وثيقة بني املستوى التعليمي لألم واملستوى التعليمي لبناتها، إذ تبلغ نسبة معرفة القراءة والكتابة 72.3% لدى الفتيات  71196
يف حال كان املستوى التعليمي لألم ابتدائياً و 97.5% يف حال كان هذا املستوى متوسطاً، و 100% يف حال كان ثانوياً أو جامعياً أو 

أكرث.

الوضع االقتصادي:. 197

النشاط االقتصادي: 11197

بلغ معدل النشاط االقتصادي إلجاميل السكان يف لبنان )من عمر 15 سنة وما فوق( 47.6% يف العام 2009. إمنا تبقى مشاركة  <
املرأة يف الحياة االقتصادية، يف هذه الفئة العمرية، أدن بثالث مرات من مشاركة الرجل )22.8% للنساء مقابل 72.8% للرجال(.

ويبلغ معّدل النشاط االقتصادي للنساء 15.2% يف عكار واملنية- الضّنية، و15.8% يف قضايَئْ بعلبك والهرمل، و 23.4% يف محافظة  <
النبطية.

وبحسب دراسة نّوارة )2011(، يتوزّع عمل النساء الريفيات بني مختلف القطاعات عىل الشكل التايل: <

 الجدول رقم )2(
نسبة توّزع عمل النساء الريفيات بني مختلف القطاعات

النسبة املئوية
املجموعخارج القريةعمل تجاري خاصحرفصحةتعليمزراعةربّة منزل

% 27.3%30.7%7.3%1.3% 1.3% 15.3% 6.7%100

تجدر اإلشارة هنا إىل أن نسب النساء العامالت بحسب القطاع اإلقتصادي عىل صعيد لبنان هي كالتايل: 60.2% يف قطاع الخدمات، 
21.5 يف قطاع التجارة، 7.5% يف قطاع الصناعة، و5.7% يف قطاع الزراعة. 

العمل يف القطاع الزراعي: 21197

يشمل قطاع الزراعة أدن نسبة من العاملني يف لبنان )6.3%( و5.7 % فقط من النساء العامالت يعملن فيه مقابل %6.5 
من الرجال. وتشري دراسة عن العاملة الزراعية يف 13 قرية من البقاع، يف العام 2007، إىل أن املرأة تساهم مبا نسبته %35 
املهاجرة  البدوية والسورية  النسائية  العاملة  اليد  الحقيل واملكّمل للحقل، باإلضافة إىل اإلرشاف عىل  الزراعي  العمل  من 
وخدمة أفراد العائلة الذكور املتفّرغني للزراعة، مع اإلشارة إىل أن مساهمة املرأة الريفية يف القطاع الزراعي تختلف مع 
حجم الحيازات الزراعية، فتصل مساعدة العاملة النسائية العائلية إىل 50% من األعامل وترتفع إىل 75% يف األعامل املكّملة 
يقوم  النسايئ  الزراعي  العمل  معظم  فإن  واملرتسملة،  والكبرية  املتوسطة  الحيازات  يف  أما  الصغرية.  الحيازات  يف  للحقل 
عىل العاملة النسائية السورية املهاجرة والبدويّة. وتقوم املرأة الريفية التي ينحرص نشاطها يف دورها كربّة منزل بأعامل 
عّدة يف القطاع الزراعي كتأمني سلع استهالكية وتأدية خدمات للعائلة وتربية املوايش والدواجن. لكّن االعتبار السائد يف 
املجتمع هو القول إنها ال تعمل، بالرغم من حصولها يف حاالت عّدة عىل مردود مايل عرب بيع منتجاتها يف األسواق املحلّية 

أو املدينيّة. 

البطالة: 31197

البطالة  للنساء(. وتتفاوت نسبة  للرجال، و%10.4  العمرية 15-64 سنة بحوايل %6.4 )%5.0  للفئة  لبنان  البطالة يف  يقّدر معّدل 
النسائية بني املناطق بحيث تسّجل أعىل نسبة )13.2%( يف قضايَئْ عكار واملنية-الضّنية. 
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فجوة الدخل بني املرأة والرجل: 41197

تبلغ فجوة الدخل بني املرأة والرجل، بحسب قطاع النشاط االقتصادي 21.0% يف الزراعة، مقارنة بحدٍّ أقىص )38.0%( يف قطاع النقل 
وأنشطة الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية، وحدٍّ أدن )6.2%( يف قطاع الخدمات والوساطة املالية والتأمني، وذلك بناء عىل 
املسح الوطني لألحوال املعيشية لألرس لعام 2007؛ ويشري املصدر نفسه إىل أن فجوة الدخل بني املرأة والرجل يف القطاعات كافة 
بلغت 6%. أما دراسة نّوارة فقد قّدرت هذه الفجوة بالثلث ملصلحة الرجل. تجدر اإلشارة إىل أن ال فجوة يف الدخل بني العاملني 

من الجنسني يف القطاع العام.

صعوبة الحصول عىل قروض مالية: 51197

نتيجة للثقافة السائدة والقائلة بأنه من األفضل حرص انتقال اإلرث العقاري باألوالد الذكور، تصعب عىل النساء حيازة األرايض يف 
املناطق الريفية بشكل عام. وهذا األمر يعيق حصولهن عىل القروض املرصفية. يف هذا اإلطار، تشري دراسة نّوارة )2011( إىل أّن %76 
من النساء اللوايت شملتهّن الدراسة مل يحصلن عىل أي قرض أو سلفة وأّن 44.7% منهّن مل يتقّدمن بطلب يف هذا الخصوص أو مل 
يشعرن بحاجة إىل ذلك. أما 22% منهّن فقد أرشن إىل أنهن مل يتقّدمن بالطلب بسبب صعوبة إعادة التسديد. مع اإلشارة هنا إىل أنه 
عىل الصعيد الوطني، تبلغ نسبة سيّدات األعامل يف لبنان اللوايت يحصلن عىل قروض من املصارف 17%، وبالتايل فإن معظمهن يلجأن 
إىل متويل مشاريعهن من مصادرهن الخاصة كاالّدخار ودعم األصدقاء واألرسة، باإلضافة إىل إعادة استثامر املداخيل من أعاملهن.

مشاركة املرأة الريفّية يف صنع القرار:. 198

عىل صعيد مشاركة املرأة يف صنع القرار عىل الصعيد املحيل، فإن اإلحصاءات املتوافرة تشري إىل أن النسبة متدنية جّداً. ففي القرى  11198
التي شملتها دراسة نّوارة )2011(، بلغت نسبة النساء اللوايت هنَّ أعضاء يف تعاونية زراعية 4.7% و6.0% يف حزب أو تيّار سيايس 
و2.7% يف نقابة. يصبح الوضع أقل سوءاً عندما ننظر إىل عضويتهّن يف املنظاّمت غري الحكومية والجمعيات الخريية )12% يف كال 

الحالتني( والجمعيات النسائية غري الحكومية لإلدخار )%11.3(. 

كذلك يبقى متثيل املرأة الريفية يف املجالس البلدية، كام ملنصب مختار، متدنّياً، رغم الزيادة التي ُسّجلت يف عدد النساء اللوايت ترّشحن.  21198
وتشري نتائج االنتخابات البلدية لعام 2010 إىل أن مجموع الفائزات يف لبنان ارتفع من 220 امرأة عام 2004 إىل 520 عام 2010، 
ما يوازي 4.55% من مجموع الفائزين والفائزات. أما نتائج االنتخابات االختيارية، فتشري إىل أن نسبة النساء اللوايت انتخنب ملنصب 
مختار مل تتجاوز 1.5% من مجموع الفائزين والفائزات لهذا املنصب، مع تفاوت واضح بني املناطق، كام يتبنّي من أرقام الجدول اآليت:

 الجدول رقم )3(
توّزع عدد الفائزات يف االنتخابات البلدية واالختيارية لعام 2010 بحسب املحافظات باستثناء محافظة بريوت، وبحسب 

النسب الدنيا والعليا عىل صعيد األقضية

املحافظة

الفائزات مبنصب مختار يف االنتخابات االختيارية لعام 2010الفائزات يف االنتخابات البلدية لعام 2010

عدد 
الفائزات

النسبة األدىن 1 القضاء 
النسبة األعىل 1 

القضاء 
عدد 

الفائزات
النسبة األدىن 1 القضاء

النسبة األعىل 1 
القضاء

جبل 
لبنان

2.27% جبيل164
7.42% املنت 

الشاميل
4.2% املنت الشاميلال فائزات يف كل من جبيل، بعبدا، وعاليه.9

2.3% صور0.9% صيدا- الزهراين7.165% جزين1.47% صور59الجنوب

2.331% مرجعيون0.72% حاصبيا20النبطية
ال فائزات يف كل من النبطية، بنت جبيل، 

وحاصبيا.
1.2% مرجعيون

3.2% البقاع الغريبال فائزات يف راشيا.3.505% راشيا1.23% الهرمل45البقاع

9.3% برّشي1% املنية-الضّنية1714% برّشي3.56% املنية-الضّنية229الشامل

املصدر: وزارة الداخلية والبلديات، املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني.
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 خامسًا: 
اجلهود املبذولة لتعزيز أوضاع املرأة يف املناطق الريفية

الجهود الرسمية: تدرك الجهات الرسمية يف لبنان الصعوبات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية البرشية بالنسبة إىل املرأة الريفية، وقد سعت . 199
بعض الوزارات واملؤسسات العامة املعنيّة إىل مبادرات لتخطي البعض منها. ونذكر من هذه املبادرات، عىل سبيل املثال:

سعت وزارة الصحة العامة عرب مراكزها للخدمات الصحية األولية كام عرب مراكز مشرتكة مع منظامت غري حكومية وبلديات إىل  11199
تحسني الوضع الصّحي للمرأة الريفية. وقد قامت الوزارة يف هذا اإلطار يف منطقة عكار، وباملشاركة مع منظمة غري حكومية، مببادرة 
متنح خدمات صحية لألم عرب مراكز الخدمات الصحية األّولية وتحيل الحاالت الخطرة إىل املستشفيات. وعليه، متّت متابعة 15000 

إمرأة حامل خالل سنتي 2008 و2009 من دون أن تسّجل أية حالة وفاة منهّن.

سعت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية إىل تطوير مساهمة املرأة يف الحياة االقتصادية، وذلك عرب استحداث مراكز تدريب  21199
للنساء يف مراكز تابعة التحادات البلديات يف أربع مناطق ريفية، هي جزين )الجنوب( والقيطع )عكار( وحدث بعلبك )البقاع( 
الريفية. ويف هذا السياق، وفّرت  وشبعا )الجنوب(، وعرب تنفيذ برامج رمت إىل تأمني قروض سهلة للنساء، خصوصاً يف املناطق 
الهيئة، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل التنمية )املجموعة( وبدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، أكرث من 135 قرضاً 

لنساء ريفيات قمن بتأسيس أو بتطوير مرشوع اقتصادي خاص بهّن. 

جهود املنظّامت غري الحكومّية وهيئات املجتمع املدين:. 200

تعّددت املبادرات التي قامت بها املنظاّمت غري الحكوميّة، غالباً بدعم من جهات دولية، بهدف التنمية االقتصادية واالجتامعية يف الريف، 
نذكر من هذه املبادرات، عىل سبيل املثال:

مرشوع إقامة بنوك ريفية وتحسني إمكانية وصول املرأة الريفية إىل املوارد اإلنتاجية والفرص االقتصادية، وقد تّم تنفيذه اعتباراً من العام  <
2007 يف مناطق البقاع وبعلبك والهرمل وعكار والبرتون، واستفادت منه حوايل ألف امرأة ريفية.

مرشوع متكني املرأة للمشاركة يف ورشة إعادة التأهيل االجتامعي االقتصادي للمجتمع املحيل بعد حرب 2006، وقد نّفذ يف العام 2008  <
يف سبع بلدات يف البقاع الشاميل واستفادت منه حوايل مئتي امرأة ريفية. 

مرشوع تنمية القدرة التنافسية لإلنتاج الريفي، والذي رمى إىل توفري دعم تقني وفني عىل صعيد اإلنتاج والتسويق للتعاونيات الزراعية  <
والحرفية والصناعية- الزراعية يف قضايَئْ بعلبك وبنت جبيل، وقد استفادت منه مثاين تعاونيات زراعية، منها أربع تعاونيات نسائية.

برنامج تحفيز األسواق والتحّول الريفي بغية الحّد من البطالة السائدة بني النساء الريفيات. ويف إطاره أُنشئت تعاونية »أطايب الريف«،  <
وتأّسس 42 مركزاً لتصنيع الغذاء يعمل فيها ما يراوح بني 400 و500 امرأة، وتّم تدريب 2586 امرأة. 

برنامج تأهيل مهني للشابّات من مناطق ريفية، وقد بلغ مجموع عدد الطالبات املتدّربات بني عامي 2006 و2012، 647 طالبة. <
مرشوع إرشاك النساء الريفيات يف تشجيع وحامية زراعة النباتات الطبّية والعطرية الذي أُطلق يف العام 2013 ويهدف إىل تطوير القطاع  <

الزراعي يف لبنان وتوفري فرص عمل يف منطقة البقاع.
مرشوع التمكني االقتصادي للمرأة الذي أطلق يف العام 2007 ويرمي إىل تنشيط دور التعاونيات اإلنتاجية وإىل توفري الدعم االقتصادي  <

للمرأة الريفية وتنمية قدراتها وتسويق إنتاجها الزراعي والحريف.
مرشوع سوق »الطيّب« الذي تشارك فيه أكرث من ثالثني امرأة ريفية من أصل 70 عضواً، وهو يرمي إىل تأمني عالقة تجارية مبارشة بني  <

املنتج واملستهلك، وقد تفّرع عنه منذ العام 2010 مرشوع إقامة مطاعم ترشف عىل مطابخها وتعمل فيها نساء ريفيات.

 سادسًا: 
العقبات والتحّديات

يواجه تعزيز أوضاع املرأة يف املناطق الريفية عقبات عّدة، أهّمها:. 201

العادات والتقاليد السائدة التي تركّز عىل دور املرأة كربّة منزل بدون سواه من األدوار، وال تعرتف بالقيمة االقتصادية للعمل الذي تقوم  <
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به إن كان داخل املنزل أو خارجه، إالّ إذا كانت تتقاىض عنه أجراً.
عدم وجود مسوحات وطنية تحّدد بدقّة املناطق الريفية وحاجاتها. <
عدم التنسيق بني مختلف املؤّسسات الرسمية املسؤولة عن جمع املعلومات الرضورية لوضع سياسات مناسبة لتحسني أوضاع املرأة يف  <

الريف.
ال تزال معظم الربامج التدريبية التي تهدف إىل متكني املرأة يف الريف ذات طابع تقليدي وال تلبّي حاجة النساء إىل اكتساب مهارات  <

حديثة مدرّة للدخل.
يصعب عىل النساء الريفيات بشكل عام االستفادة من التسهيالت اإلقراضية املتوافرة نظراً للصعوبات التي تواجههّن يف تأمني الضامنات  <

املطلوبة.
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املادة اخلامسة عشر
املساواة أمام القانون

يف ضوء املادة 15 من االتفاقية؛. 202

ويف ضوء تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، السيّام ما جاء يف الفقرة 10 منها لجهة »...تضمني الترشيعات...
التمييزية،  أحكاماً تكفل تحقيق املساواة بني الجنسني...«، والفقرة 26 املتضّمنة حّث الدولة الطرف عىل مراجعة أحكام قانون العقوبات 

وغريها من التعليقات؛

وتفادياً لتكرار ما سبق بيانه لهذه الجهة، وقد ورد تباعاً بحسب كل مادة من مواد االتفاقية، حيث يبنّي التقرير، وبحسب املجاالت، التقّدم 
املحرز يف إصدار ترشيعات جديدة، كالقانون الذي يعاقب »جرمية االتّجار باألشخاص« )2011(، أو إلغاء أو تعديل نصوص متييزية ضد املرأة 
كإلغاء املادة 562 من قانون العقوبات )2011(، وتعديل قانون رسم االنتقال عىل جميع الحقوق واألموال املنقولة وغري املنقولة وقانون رضيبة 
الدخل )2011(، وغريهام من القوانني...؛ وذلك فضالً عن الجهود الكبرية التي بُذلت، وما زالت، إلقرار قانون حامية النساء من العنف األرسي، 

يف حني واجه تعديل قانون الجنسية رفضاً رصيحاً متّت اإلشارة إليه يف إطار املادة 9؛

لكل ما سبق، وألن الجهود مستمرّة ملتابعة تعديالت أخرى ما زالت مقرتحة يف أكرث من مجال، فإن ما سييل عرضه يف إطار املادة 15 يرتكّز 
تحديداً عىل تلك الجهود. 

 أوالً: 
اجلهود املبذولة منذ العام 2006 ملتابعة تعديالت مقرتحة 

إنفاذًا للمادة 15 من االتفاقية
ترد التعديالت املقرتحة يف املجاالت التالية: قانون العقوبات، األحوال الشخصية، املشاركة السياسية، قانون الضامن االجتامعي، قانون املوظفني، . 203

وقانون التجارة.

قانون العقوبات: 11203

 موضوع املواد 
املطلوب تعدليها

الجهة مقّدمة 
االقرتاح

تاريخ 
التقديم

 الوضع الحايل 
لالقرتاح1املرشوع

أ( يف الجنح املخلّة بآداب العيلة: أحكام الزىن 
املواد: 487 و488 و 489:

املادة 487 )املعمول بها حالياً(:
» تعاقب املرأة الزانية بالحبس من ثالثة أشهر 

إىل سنتني.
ويقيض بالعقوبة نفسها عىل رشيك الزانية إذا 

كان متزوجاً وإالّ فالحبس من شهر إىل سنة.
فيام خال اإلقرار القضايئ والجنحة املشهودة، ال 
يُقبل من أدلة الثبوت عىل الرشيك إال ما نشأ 

منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها«.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.

تم تعديلها يف لجنة تحديث القوانني يف املجلس النيايب بتاريخ 2007/4/28
2011/10/3 وأصبحت تنص عىل اآليت:

املادة 487 )املعّدلة(:
»يعاقب عىل الزن الذي يرتكبه الزوج أو الزوجة بالحبس من 
ثالثة أشهر إىل سنتني وبالغرامة من مليون إىل خمسة ماليني 

لرية.
 يُقىض بالعقوبة نفسها عىل الرشيك يف الزن إذا كان متزوجاً 

وإالّ فبالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من خمسامئة ألف 
إىل خمسة ماليني لرية.

فيام خال اإلقرار القضايئ والجنحة املشهودة، ال يُقبل من أدلة 
الثبوت عىل الرشيك إال ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق 

الخطية التي كتبها«
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املادة 488 )املعمول بها حالياً(:
» يعاقب الزوج بالحبس من شهر إىل سنة 

إذا ارتكب الزن يف البيت الزوجي أو اتّخذ له 
خليلة جهاراً يف أي مكان كان.

وتنـزل العقوبة نفسها باملرأة الرشيك«.

املادة 488 )املعّدلة(:
»تشدد، مبوجب املادة 257، العقوبة املنصوص عليها يف املادة 

السابقة إذا ارتكب الزن يف البيت الزوجي«.

املادة 489 )املعمول بها حالياً(:
»ال يجوز مالحقة فعل الزن إالّ بشكوى الزوج 

واتّخاذه صفة املدعي الشخيص.
ال يالحق الرشيك أو املتدخل إالّ والزوج معاً.

ال تقبل الشكوى من الزوج الذي تّم الزن 
برضاه.

ال تقبل الشكوى بانقضاء ثالثة أشهر عىل اليوم 
الذي اتّصل فيه الجرم بعلم الزوج.

إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط 
دعوى الحق العام و الدعوى الشخصية عن 

سائر املجرمني.
إذا ريض الرجل باستئناف الحياة املشرتكة 

تسقط الشكوى«.

املادة 489 )املعّدلة(:
»ال يالحق فعل الزن إالّ بناء عىل شكوى أحد الزوجني 

مشفوعة باتّخاذ صفة اإلدعاء الشخيص.
 ال تُقبل الشكوى مّمن تّم الزن برضاه أو بعد انقضاء ثالثة 

أشهر عىل علمه به.
ال يالحق املحرض أو الرشيك أو املتدّخل يف الزن إالّ مع الزاين.
إن إسقاط دعوى الحق الشخيص عن الزاين يؤّدي إىل إسقاط 

دعوى الحق العام عنه وعن املتّهمني يف الجرمية.
يُعّد مبثابة إسقاط لدعوى الحق الشخيص القبول باستئناف 

الحياة الزوجية«.

ب( يف الجرائم املخلّة باألخالق واآلداب 
العامة:

ب-1( يف االعتداء عىل العرض: املادتان 503 
و 504

املادة 503 )املعمول بها حالياً(:
» من أكره غري زوجه بالعنف والتهديد عىل 

الجامع عوقب باألشغال الشاقة خمس سنوات 
عىل األقل.

وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان 
املعتدى عليه مل يتّم الخامسة عرشة من 

عمره«.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية ونائبان.

2007/4/17

 2011/10/12

تّم تعديلها يف لجنة تحديث القوانني يف املجلس النيايب بتاريخ 
.2011/10/3

املادة 503 )املعّدلة(:
»َمن جامع شخصاً راشداً غري زوجه دون رضاه، باستعامل 
العنف أو الشدة أو التهديد أو أي وسيلة مؤّدية إىل شّل 

مقاومته، يعاقب بالحبس الجنايئ خمس سنوات عىل األقل 
وبالغرامة من مليون إىل خمسة ماليني لرية.

ال تنقص عقوبة الحبس الجنايئ عن سبع سنوات والغرامة عن 
خمسة ماليني لرية إذا كان املعتدى عليه دون الثامنة عرشة 

من عمره«.

املادة 504 )املعمول بها حالياً(:
»يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة َمن جامع 

شخصا غري زوجه ال يستطيع املقاومة بسبب 
نقص جسدي أو نفيس أو بسبب ما استعمل 

نحوه من رضوب الخداع«.

املادة 504 )املعّدلة(:
»َمن جامع شخصاً غري زوجه مستفيداً من علة يف جسده أو 
نفسه أو عقله يعاقب بالحبس الجنايئ مدة خمس سنوات 

عىل األقل وبالغرامة من مليون إىل خمسة ماليني لرية.
َمن جامع شخصاً غري زوجه، باستعامل رضوب الحيلة أو 
املباغتة معه، يعاقب بالحبس الجنايئ خمس سنوات عىل 

األكرث وبغرامة تراوح بني خمسامئة ألف وثالثة ماليني لرية«.

ب-2( جرائم االغتصاب: املادتان 505 و 506:
املادة 505 )املعمول بها حالياً(:

» من جامع قارصاً دون الخامسة عرشة من 
عمره عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة.

وال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان 
الولد مل يتّم الثانية عرشة من عمره.

و من جامع قارصاً أتّم الخامسة عرشة من 
عمره وملّا يتّم الثامنة عرشة عوقب بالحبس 

من شهرين إىل سنتني«.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.

تّم تعديلها يف لجنة تحديث القوانني يف املجلس النيايب بتاريخ 2007/4/17
.2011/10/3

املادة 505 )املعّدلة(:
»َمن جامع قارصاً دون الخامسة عرشة من عمره يعاقب 

بالحبس الجنايئ وبالغرامة من مليون إىل خمسة ماليني لرية.
ال تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبساً جنائياً والغرامة عن 
سبعة ماليني لرية إذا كان القارص مل يتّم الثانية عرشة من عمره.

ال تنقص عقوبة الحبس الجنايئ عن عرش سنوات والغرامة عن 
عرشة ماليني لرية إذا كان القارص مل يتّم السابعة من عمره«.
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املادة 506 )املعمول بها حالياً(:
»إذا جامع قارصاً بني الخامسة عرشة والثامنة 

عرشة من عمره أحد أصوله رشعياً كان أو 
غري رشعي أو أحد أصهاره لجهة األصول وكل 
شخص ميارس عليه سلطة رشعية أو فعلية أو 

أحد خدم أولئك األشخاص عوقب باألشغال 
الشاقة املؤقتة.

ويقىض بالعقوبة نفسها إذا كان املجرم موظفا 
أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام 

أو عامالً فيه، فارتكب الفعل مسيئا استعامل 
السلطة أو التسهيالت التي يستمّدها من 

وظيفته«.

املادة 506 )املعّدلة(:
» إذا جامع قارصاً، بني الخامسة عرشة والثامنة عرشة من 

عمره، أحد أصوله، أرشعية كانت الرابطة بينهام أم غري 
رشعية، أو أحد أصهاره لجهة األصول أو شخص ميارس عليه 

سلطة رشعية أو فعلية أو أحد خدم هؤالء األشخاص، فيعاقب 
بالحبس الجنايئ خمس سنوات عىل األقل وبالغرامة من 

مليونني إىل خمسة ماليني لرية.
ال تقّل عقوبة الحبس الجنايئ عن سبع سنوات والغرامة عن 
مثانية ماليني لرية إذا كان القارص بني الثانية عرشة والخامسة 

عرشة من عمره، وعن عرش سنوات وعرشة ماليني لرية إذا كان 
دون الثانية عرشة، وعن اثنتي عرشة سنة واثني عرش مليون 

لرية إذا كان دون السابعة من عمره«.

ب-3( مراودة موظـف مسؤول زوجة سجني 
أو موقوف: املادة 513 )املعمول بها حالياً(:

»كل موظف راود عن نفسها زوجة سجني أو 
موقوف أو شخص خاضع ملراقبته أو سلطته 
أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب 

بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة.
وتُنـزل العقوبة نفسها باملوظف الذي يراود 
عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية 

منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة إذا نال املجرم أربه من إحدى 

النساء املذكورات آنفاً«.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.

املادة 513)املعّدلة(:2007/4/17
»كل موظف راود عن النفس زوج سجني أو موقوف أو 

شخص خاضع ملراقبته أو سلطته أو أحد أقرباء ذلك الشخص 
عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني وبالغرامة من مائتي 

ألف إىل مليوين لرية.
تُنـزل العقوبة نفسها باملوظف الذي يراود عن النفس زوج أو 

قريب شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة إذا نال الفاعل أربه من أحد األشخاص 

املذكورين يف الفقرة األوىل«.

ج( يف الجرائم املتعلقة بالخطف والحض عىل 
ارتكاب الفجور: املادة 515 )املعمول بها 

حالياً(:
»َمن خطف بالخداع أو العنف أحد األشخاص 

ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به، 
عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة وإذا ارتكب 
الفعل املذكور فال تنقص العقوية عن سبع 

سنوات«.

املادة 515 )املعّدلة(:
»َمن خطف، بالحيلة أو العنف أو بأي وسيلة من وسائل 
اإلكراه، أحد األشخاص بقصد ارتكاب الفجور به، عوقب 

بالحبس الجنايئ وبالغرامة من مليون إىل ثالثة ماليني لرية. 
وإذا ارتكب الفعل املذكور فال تنقص العقوبة عن سبع 

سنوات والغرامة عن خمسة ماليني لرية«.

ن يتزوج من املعتدى عليها من  د( إعفاء مرَ
العقوبة: املادة 522:

املادة 522 )املعمول بها حالياً(:
» إذا عقد زواج صحيح بني مرتكب إحدى 

الجرائم الواردة يف هذا الفصل وبني املعتدى 
عليها أوقفت املالحقة، وإذا كان صدر حكم 

بالقضية ُعلّق تنفيذ العقاب عليه.
يُعاد إىل املالحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 

ثالث سنوات عىل الجنحة وانقضاء خمس 
سنوات عىل الجناية إذا انتهى الزواج إما 

بطالق املرأة دون سبب مرشوع أو بالطالق 
املحكوم به ملصلحة املعتدى عليها«.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية، 
ونائبان.

2007/4/17

2011/10/12
أقرّت لجنة تحديث القوانني إلغاء املادة )522(.
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و( جرمية استخدام القّص: املادة 627:
املادة 627 )املعمول بها حالياً(:

»يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة 
الذي يستخدم يف حانته بنات أو نساء من غري 

عيلته دون الحادية والعرشين من العمر«.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.

أقّر التعديل يف لجنة تحديث القوانني بتاريخ 2007/4/17.2011/10/3
املادة 627 )املعّدلة(:

»يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم يف 
حانته إناثاً أو ذكوراً دون الحادية والعرشين من العمر«.

ز( يف حامية القّص من ارتياد األماكن العامة: 
املادة 753: )املعمول بها حالياً(:

»إن مديري املسارح والسينام ومستخدميهم 
الذين يقبلون عند عرض مرسحية أو فيلم مام 

هو محظر عىل األوالد، ولداً أو مراهقاً ذكراً 
كان أو أنثى أو بنت مل تبلغ الثامنة عرش من 

عمرها غري مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو 
أحد أقاربها األدنني البالغني، يعاقبون بالحبس 

حتى ثالثة أشهر عىل األكرث وبالغرامة من 
أربعني ألفا إىل أربعامية ألف لرية أو بإحدى 

هاتني العقوبتني.
يف حال التكرار ميكن أن يؤمر بإقفال املحل 

ملدة تراوح بني الثالثة أيام وثالثة أشهر«.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.

أقّر التعديل يف لجنة تحديث القوانني بتاريخ 2007/4/17.2011/10/3
املادة 753 )املعّدلة(:

» يعاقب بالحبس حتى عرشة أيام وبالغرامة من مائتي ألف 
إىل مليون لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني مديرو املسارح 
والسينام ومستخدموهم إذا قبلوا، عند عرض مرسحية أو 

فيلم محظرين عىل القارصين، دخول ولد غري مصحوب بأبيه 
أو أمه أو وليّه أو أحد أقاربه األدنني البالغني، ذكراً أم أنثى، 

دون الخامسة عرشة من عمره.
يف حال التكرار يقىض بإقفال املحل مدة ترتاوح بني ثالثة أيام 

وعرشة أيام«

األحـوال الشخصيـة: 21203

 موضوع القانون 
املطلوب إقراره

الجهة مقّدمة 
االقرتاح

تاريخ 
التقديم

الوضع الحايل 
لالقرتاح

اقرتاح قانون مدين لألحوال الشخصية:
استحداث قانون موّحد لألحوال الشخصية 

يوّحد املراجع القضائية وإجراءاتها ويقّر مبدأ 
املساواة بني الرجل واملرأة ويحفظ حقوقاً 
متساوية يف رشوط الزواج وطلب الطالق 
ويضمن حقوق املرأة يف النفقة والحضانة 

واملنزل الزوجي.

نائب يف 
الربملان.

أُحيل إىل اللجان النيابية املشرتكة بتاريخ 2011/3/21 ومل 2011/3/18
يُدرس بعد.

املشاركـة السياسيـة: 31203

 موضوع القانون 
املطلوب تعدليه

الجهة مقّدمة 
االقرتاح

تاريخ 
التقديم

الوضع الحايل 
لالقرتاح

أ(اقرتاح قانون يرمي إىل إضافة مادة جديدة 
إىل قانون االنتخاب:

وتقيض بأنه يرتتب عىل كل الئحة يف الدوائر 
االنتخابية أن تضّم بني أعضائها نسبة ال تقّل 

عن )10%( من النساء.
إدخال الكوتا النسائية ضمن عدد النواب 

)128( أي )10%( مام يعني )14( مقعداً تكون 
مخّصصة للنساء ويتّم توزيعها بالتساوي بني 

املسلمني واملسيحيني ونسبياً بني الطوائف.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.

أحيل إىل لجنة اإلدارة والعدل النيابية بتاريخ 2008/9/3 ومل 2008/9/3
يُدرس.
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ب( اقرتاح قانون يرمي إىل إضافة )14( مقعداً 
مخّصصة للنساء عىل عدد أعضاء مجلس 

النواب.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 
النيابية وعدد 

من النواب.

مل يُدرس.2008/9/3

مرسوم رقم مجلس الوزراءج(مرشوع قانون لالنتخابات النيابية.
8913 تاريخ 
.2013/9/19

قيد الدرس يف اللجان النيابية.

قانـون الضمـان االجتامعـي: 41203

 موضوع املواد 
املطلوب تعدليها

الجهة مقّدمة 
االقرتاح

تاريخ 
التقديم

الوضع الحايل 
لالقرتاح

أ( اقرتاح قانون يتعلق بتعديل بعض 
أحكام قانون الضامن االجتامعي وإنشاء 

نظام التقاعد والحامية االجتامعية: يهدف 
إىل وضع نظام جديد متكامل للتقاعد 

والحامية االجتامعية يتضّمن بصورة 
خاصة: إنشاء صندوق للتقاعد والحامية 

االجتامعية، معاش التقاعد، معاش العجز، 
معاش خلفاء املضمون، تقدميات ضامن 
املرض واألمومة، والتمويل بكل تفاصيله 

ودقائقه.

أحيل إىل لجنة الصحة العامة واإلدارة والعدل واملال واملوازنة 2006/6/19عدد من النواب
بتاريخ 2006/6/22 وإىل رئاسة الحكومة بتاريخ 2006/6/22، 

ويتّم درسه حالياً يف لجنة مصّغرة عن اللجان النيابية 
املشرتكة.

ب( اقرتاح قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام 
الباب األول )تقدميات املرض واألمومة( من 

قانون الضامن االجتامعي:
تعديل البند )ج( من املادة )14( )تقدميات 
املرض واألمومة(: يهدف إىل إقرار املساواة 

إلفادة الزوجة العاملة واملنتسبة للضامن عن 
زوجها غري العامل وغري املضمون بدون رشوط، 

وذلك أسوة بالرجل الذي يفيد زوجته بدون 
رشوط. 

عدد من النواب 
بالتعاون مع 

الهيئة الوطنية 
لشؤون املرأة 

اللبنانية.

مل يُدرس بعد.2011/7/26

تعديل البند )2( من املادة )16( )تقدميات 
األمومة( الذي ينّص عىل اآليت: »عالوة عىل 

ما تقدم ومن أجل استفادة املضمونة أو 
األمومة،  تقدميات  عائلتها من  أفراد  أحد 

للضامن  منتسبة  املضمونة  تكون  أن  يجب 
منذ عرشة أشهر عىل األقل قبل املوعد 

للوالدة«. املفرتض 

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.

بتاريخ 2011/5/16، وافقت لجنة اإلدارة والعدل واملال 
واملوازنة والصحة العامة، عىل إلغاء البند )2( من املادة )16(. 

تبقى املتابعة أمام الهيئة العامة.
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تعديل املادة 26 )إجازة األمومة األمومة(:
املادة 26 املعمول بها حالياً:

»لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة 
فرتة العرشة أسابيع التي تقع خاللها الوالدة، 
رشط أن متتنع عن العمل و أن ال تتقاىض أي 

أجر خالل تلك الفرتة«.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.

بتاريخ 2011/5/16، أقرت لجنة اإلدارة والعدل واملال 
واملوازنة والصحة العامة اعتامد نص جديد للامدة)26(، هو 

اآليت: »لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة يعادل كامل 
أجرها طيلة فرتة العرشة أسابيع التي تقع خاللها الوالدة رشط 
أن متتنع عن العمل وأن ال تتقاىض أي أجر خالل تلك الفرتة».

ج( تعديل بعض أحكام الباب الثالث 
)التعويضات العائلية( من قانون الضامن 

االجتامعي:
تعديل املادة )47( املعمول بها حالياً:

»1- ال يُعطى الولد الحق بأكرث من تعويض 
عائيل واحد وفقاً للامدة السابقة إذا توافرت يف 
عدة أشخاص إزاء ولد واحد الرشوط املطلوبة 
وفقاً ألحكام املادة السابقة، فإن التعويضات 

العائلية تدفع:
أ( للوالد إذا توافرت يف الوالد والوالدة الرشوط 

املذكورة آنفاً إالّ إذا كانت حضانة األوالد يف 
عهدة الوالدة وحدها. 

ب( لألهل بالتبّني أو لألوصياء عندما يكون 
هؤالء كالوالد والوالدة متمتّعني بالرشوط 

املذكورة.
2- تُعطى التعويضات العائلية لغاية خمسة 

أوالد فقط لكل رّب عائلة.«

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.

بتاريخ 2011/5/16، أقرت لجنة اإلدارة والعدل، واملال 
واملوازنة والصحة العامة اعتامد نص جديد اآليت للامدة)47(:

»1- ال يُعطى الولد الحق بأكرث من تعويض عائيل واحد وفقاً 
للامدة السابقة إذا توافرت يف عدة أشخاص إزاء ولد واحد 

الرشوط املطلوبة وفقاً ألحكام املادة السابقة، فإن التعويضات 
العائلية تدفع:

للوالد أو الوالدة الذي يرّصح بأخذ األوالد عىل عاتقه رشط أن 
يتنازل اآلخر عن االستفادة من التعويضات العائلية من أي 

مصدر آخر؛ للوالدة إذا كان األوالد يف عهدتها.
لألهل بالتبني أو لألوصياء عندما يكون هؤالء كالوالد أو 

الوالدة متمتّعني بالرشوط املذكورة.
2- تُعطى التعويضات العائلية لغاية خمسة أوالد فقط لكل 

مضمون أو مضمونة.«

قانـون املوظفيـن: 51203

 موضوع املواد 
املطلوب تعدليها

الجهة مقّدمة 
االقرتاح

تاريخ 
التقديم

الوضع الحايل 
لالقرتاح

أ( تعديل املادة )38( من املرسوم اإلشرتاعي 
رقم 112 )إجازة األمومة(:

بحيث تُعطي املوظفة إجازة أمومة مدتها 
عرشة أسابيع وال تدخل إجازة األمومة يف 
حساب اإلجازات اإلدارية وال يف حساب 

اإلجازات املرضية.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 
النيابية وعدد 

من النواب 
بالتعاون مع 

الهيئة الوطنية 
لشؤون املرأة 

اللبنانية.

وافقت كل من لجنة املرأة والطفل ولجنة الصحة العامة 2011/7/26
ولجنة اإلدارة والعدل النيابية عىل التعديل املقرتح.

ب( اقرتاح قانون يرمي إىل تعديل أحكام املواد 
3 و 5 و 6 و7 من املرسوم رقم 3950 تاريخ 

1960/4/27 املتعلق باملوظفني.

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.

وكتاب موّجه إىل رئيس مجلس الوزراء تاريخ 2011/8/3 من 2007/4/17
جانب الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية تطلب مبوجبه 

تعديل املواد املشار إليها لجهة عدم التمييز بني الرجل 
واملرأة )متّت املوافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 

.)2012/4/4
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قانـون التجــارة: 61203

 موضوع املواد 
املطلوب تعدليها

الجهة مقّدمة 
االقرتاح

تاريخ 
التقديم

الوضع الحايل 
لالقرتاح

أحكام اإلفالس: املواد 625 و 626 و627 و 
628:املتعلّقة بإثبات الزوجة ألمالكها وأموالها 

عند إفالس الزوج.
يضع القانون اللبناين قيوداً عىل أموال الزوجة 
يف حال أُعلن إفالس زوجها، فالزوجة تكون يف 

هذه الحالة تابعة لزوجها بحيث تعترب األمالك 
التي اكتسبتها خالل فرتة الزواج مشرتاة مبال 

زوجها ما مل تثبت العكس. 

رئيسة لجنة 
املرأة والطفل 

النيابية.
2007/4/17

متّت مناقشة االقرتاح مع لجنة اإلدارة والعدل يف العام 2008.
أقّر مؤّخراً يف لجنة فرعية منبثقة عن لجنة اإلدارة والعدل 

التي ستعيد وضعه عىل جدول أعاملها للبّت به.

إضافًة إىل ما سبق، مثّة تفسري للمقطع الثاين من املادة )25( من قانون االنتخابات البلدية رقم 665 تاريخ 1997/12/29 أعطته هيئة الترشيع . 204
واالستشارات يف وزارة العدل، يسقط عضوية املرأة يف املجلس البلدي يف حالة زواجها وانتقال قيد نفوسها إىل سجل زوجها، ما يستدعي تعديل 
القانون بحيث تُعطى املرأة حقاً بالرتّشح يف مكان قيدها األصيل أو يف مكان قيدها بعد الزواج، أو عىل األقل اإلبقاء عىل عضويتها لدورة كاملة 

يف املجلس البلدي حيث انتُخبت. 

 ثانيًا: 
العقبات والتحّديات

أبرزها:. 205

 تحّفظ لبنان عىل بعض بنود املادتني 9 و16 من االتفاقية؛  <
 الذهنيات والعادات الثقافية واالجتامعية املتوارثة التي تقيض باعتبار الرجل رأس العائلة. <
 غياب مفهوم املواطنة الكاملة بالرغم من أن »كل اللبنانيّني سواء لدى القانون« بحسب املادة 7 من الدستور. <
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يف ضوء املادة 16 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األرَُسية، واستمرار تحّفظ لبنان . 206
عىل الفقرة 1 )ج( و )د( و )و( و )ز( من املادة املذكورة؛

ويف ضوء ما جاء يف تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، السيّام لجهة تأكيد اللجنة عىل »توصيتها بأن تعتمد 
الدولة الطرف عىل وجه االستعجال قانوناً موّحداً لألحوال الشخصية يتامىش مع االتفاقية ويجري تطبيقه عىل جميع النساء يف لبنان، برصف 
النظر عن ديانتهّن«، وأن تُدرج الدولة يف تقريرها »معلومات مفّصلة عن مختلف قوانني األحوال الشخصية التي متّس باملرأة، وعن األثر 
الذي تخلّفه هذه القوانني عىل تنفيذ االتفاقية« )فقرة 19 من التعليقات(، فضالً عن دعوة الدولة »إىل كفالة مساواة املرأة بالرجل يف الزواج 
وفسخه من خالل منح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال لدى تقاسم املمتلكات التي تجّمعت أثناء فرتة الزواج« )فقرة 45 من التعليقات(؛

االتفاقية،  بالتحفظات عىل  املتعلقتني  لعام 1992  والتوصية رقم 20  لعام 1987   4 التوصية رقم  العامة، السيّام  اللجنة  توصيات  ويف ضوء 
والتوصية رقم 21 لعام 1994 بشأن املساواة يف الزواج ويف العالقات األرَُسية، والتوصية الصادرة بتاريخ 2013/2/26؛

وفضالً عاّم تضّمنه التقرير الدوري الثالث حول قوانني األحوال الشخصية يف لبنان، 

يعرض هذا التقرير ما ييل:

 أوالً: 
يف الواقع التشريعي

حصيّة النظام الطائفي:. 207

»تُجّسد  11207 وبأن  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  وباإلعالن  املتحدة  األمم  مبواثيق  لبنان  التزام  لجهة  الدستور  مقدمة  تتضّمنه  ما  مبوازاة 
الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقول واملجاالت دون استثناء« )الفقرة - ب – من مقدمة الدستور(، فإن الدولة ضمنت أيضاً وفق 
املادة التاسعة من الدستور »لألهلني عىل اختالف مللهم احرتام نظام األحوال الشخصية واملصالح الدينية«. وبذلك تركت الدولة 
اللبنانية قضايا األحوال الشخصية يف عهدة الترشيعات الطائفية دون سواها، متخلّية بذلك عن واجبها يف إقرار نظام مدين لألحوال 
الشخصية، أقلّه لرعاية شؤون األشخاص املنتمني إىل طائفة الحق العادي، أي األشخاص الذين ال ينتمون إىل طائفة من الطوائف 
الدينية املعرتف بها يف القانون اللبناين. فرتتّب عىل هذا األمر أن نظام الزواج املعمول به يف لبنان هو حرصاً النظام الطائفي، بحيث 

أن اللجوء عىل األرايض اللبنانية إىل نظام آخر، أي نظاٍم مدين، كاد يُعترب أمراً متعذراً لغياب النصوص القانونية ذات الصلة. 

وقد بلغت هذه الحرصية شأناً، جعل أنه إذا ُعقد زواج مدين يف الخارج وكان الزوجان ينتميان إىل إحدى الطائفتني السنيّة أو  21207
الشيعيّة وأحدهام عىل األقل لبنانياً، تكون املحاكم الرشعية، وليس املحاكم املدنية، هي الجهة القضائية املختّصة بالنظر يف النزاعات 
التي تنشأ عن هذا الزواج. كام يُعترب باطالً، بحسب قانون 2 نيسان 1951 املتعلّق بتحديد صالحيات املراجع املذهبية للطوائف 
املسيحية والطائفة اإلرسائيلية، »كل زواج يُجريه يف لبنان لبناين ينتمي إىل إحدى الطوائف املسيحية أو إىل الطائفة اإلرسائيلية أمام 

مرجع مدين« )املادة 16 من القانون(.

اخرتاق باتّجاه العبور إىل نظام مدين لألحوال الشخصية:. 208

اللبنانيّني إىل  11208 إن إقفال األفق القانونية يف لبنان للعبور إىل نظام مدين لألحوال الشخصية عموماً وللزواج خصوصاً دفع فئة من 
اختيار نظام أحوال شخصية مدين يف الخارج، بحيث أن الدراسات اإلحصائية رصدت بضع مئات من عقود الزواج املدنية التي 

املادة السادسة عشر 
املساواة يف الزواج والعالقات األَُسرية
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يجريها اللبنانيون يف الخارج ويتّم تسجيلها يف لبنان وفقاً لألصول. كام أن فئة أخرى من اللبنانيّني ال تزال تنادي بإقرار نظام زواج 
مدين يف لبنان، وإن اختيارياً، وقد نجح ثنايٌئ من هذه الفئة بتسجيل خرق عىل هذا الصعيد حني دفعا الدولة اللبنانية إىل تسجيل 
عقد زواج مدين أجرياه يف لبنان أمام كاتب عدل لبناين، وقد ترك هذا الحدث ارتياحاً لدى األوساط املنادية بوضع ترشيع مدين 
لألحوال الشخصية حيث تعّزز األمل بالوصول يوماً إىل الغاية املنشودة. وتجدر اإلشارة بهذا الصدد إىل االستشارة التي أعطتها الهيئة 

االستشارية العليا يف وزارة العدل بتاريخ 2013/2/11، والتي خلُصت إىل التأكيد عىل ما ييل:

من حق اللبناين الذي ال ينتمي إىل طائفة ما أن يعقد زواجاً مدنياً يف لبنان. <
إن الكاتب العدل هو املرجع املختّص لعقد الزواج املدين والتصديق عليه. <
للزوجني حرية تعيني القانون املدين الذي يتّم اختياره من قبلهام لريعى عقد زواجهام بالنسبة إىل آثار الزواج كافة، وليس هناك  <

أي مانع من تسجيل وثيقة الزواج يف سجالت النفوس.

ويف اإلطار عينه، أعّدت وزارة العدل مرشوع قانون يرعى إجراء الزواج املدين االختياري يف لبنان ويقيض بتعديل بعض النصوص 
القانونية، وأحالته برقم 3/271 تاريخ 2014/1/18 إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء حيث ُسّجل برقم وارد 133 تاريخ 2014/1/21. 
ومام جاء يف إحالة وزير العدل أن مرشوع القانون »هو مبثابة خطوة أوليّة ومرحليّة، لحني صدور ترشيعات كافية ووافية ألحكام 
الزواج املدين«، وهو »يسمح رصاحًة بإجراء الزواج املدين االختياري يف لبنان عىل أن يختار الزوجان القانون املدين األجنبي الذي 
إلزامياً، ويطبّق  القانون األجنبي أمراً  الزواج ألحكامه، بدالً من االنتقال إىل الخارج حيث يكون اختيار  يرغبان بإخضاع مفاعيل 

أحكامه يف لبنان«.

يف سياٍق متّصل، طلبت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية شطب عبارة »الوضع العائيل« عن بعض وثائق األحوال الشخصية  21208
وزير  ومبوافقة   2009/6/1 بتاريخ  العدل  وزارة  يف  واالستشارات  الترشيع  هيئة  مبوافقة  طلبها  فاقرتن  العام،  لالستعامل  املعّدة 

الداخلية والبلديات الذي اصدر قراراً بذلك.

تقّدم محرز يف بعض أحكام قوانني األحوال الشخصية:. 209

)املادة  11209 سنة  اثنتي عرشة  إىل  والبنت  الصبي  بني  متييز  ودون  فرفعتها  الحضانة،  سن  السنيّة  الطائفة  عّدلت  نوعية،  يف خطوة 
15 من القرار رقم 46 الصادر عن املجلس الرشعي اإلسالمي األعىل بتاريخ 2011/10/1، والصادر بناء عىل القانون 177 تاريخ 
ر قيمة  29 آب 2011(. كام قىض القرار رقم 46 نفسه بأنه عند استحقاق املهر املسّمى بالعملة الورقية أو ما تبّقى منه، تقدَّ
الورقية  بالعملة  أو  عيناً  بالذهب  املستحّق  ويؤّدى  لبنان،  لقيود مرصف  وفقاً  العقد  بتاريخ  الذهب  أونصات  بعدد  املستحّق 
الرائجة، ويطبَّق هذا اإلجراء أيضاً عىل عقود الزواج التي جرت قبل تاريخ 2012/1/12 عىل أن يكون قد مىض عىل عقد الزواج 
خمس سنوات فأكرث. إالّ أن قراراً الحقاً )قرار املجلس الرشعي اإلسالمي األعىل رقم 15 تاريخ 2012/5/5( أوقف العمل باألحكام 
الزواج  املهور يف عقود  أساسها معيار تحديد قيمة  التي يحّدد عىل  القاعدة  فيه تعديل  يتّم  السابقة ريثام يصدر قرار جديد 

خالل فرتات اختالل قيمة النقود.

كذلك أعّدت الطوائف الكاثوليكية مرشوعاً يتضّمن اعتامد الرابعة عرشة من العمر كسنٍّ للحضانة واحدة للذكور واإلناث. 21209

مواطن متييز ضد املرأة يف مختلف مراحل الحياة الزوجية:. 210

يف اختيار نظام الزواج واختيار الزوج: 11210

فضالً عاّم سبق بيانه يف التقرير الثالث )2006(، وعاّم جاء أعاله لجهة حرصية رعاية الشؤون األرسية بالنظام الطائفي يف لبنان،  <
اللبنانية، مانعاً من  الدين يشّكل، لدى معظم الطوائف  الزوج، يتمثّل بعضها بأن اختالف  ترد عىل حرية اختيار  فإن قيوداً 
موانع الزواج، وإن تباينت األحكام بني الطوائف، مثال ذلك أنه لدى طائفة املوّحدين الدروز، ال يجوز زواج مختلفي الديانة أو 
املذهب، بحيث مُينع عىل قايض املذهب أو من ينيبه أن يعقد الزواج بني درزي وغري درزية أو بني درزية وغري درزي لتعلّق 
هذا األمر بروح التقاليد الدرزية. كذلك األمر لدى الطائفة اإلرسائيلية، حيث يُعترب الزواج باطالً إذا كان أحد الزوجني من طائفة 
مختلفة. أما لدى الطائفتني السنيّة والشيعيّة، فيجوز زواج املسلم من غري مسلمة رشط أن تكون كتابية، إمنا ال يجوز مطلقاً 
زواج املسلمة السنيّة أو الشيعيّة من غري املسلم. ويف الحاالت التي يصّح فيها الزواج املختلط مع اختالف املذهب، بأن يكون 
أحدهام سنياً واآلخر شيعياً، يكون املرجع لهذا الزواج محكمة دين الزوج أو مذهبه وفقاً لقواعد االختصاص املرعية اإلجراء، 
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إالّ إذا اتّفق الطرفان السني والشيعي يف صلب عقد زواجهام عىل تعيني املحكمة الرشعية التي يرجعان إليها، فتكون املحكمة 
املتّفق عليها هي املرجع املختص. هذه األولوية العائدة للسلطة الدينية التي ينتمي إليها الرجل تظهر أيضاً لدى الطوائف 

املسيحية، مع إمكانية اتفاق طالبي الزواج عىل اختيار سلطة الطائفة التي تنتمي إليها الزوجة.

من القيود األخرى عىل الحق يف الزواج وعىل حرية اختيار الزوج، أن حّق األم يف حضانة أوالدها يسقط بزواجها، وذلك لدى  <
معظم الطوائف اللبنانية، املسيحيّة منها واإلسالمية. فلدى الطائفة السنيّة، وكذلك طائفة املوّحدين الدروز، يسقط حق األم يف 
حضانة أوالدها إذا تزّوجت بزوج غري محرم للصغري، إالّ أنه يحّق للقايض السّني أن يحكم بخالف ذلك ملصلحة املحضون. أما 
لدى الطائفة الشيعيّة، فإن زواج األم يفقدها الحق بحضانة أوالدها، سواء تزّوجت مبحرم للصغري أو بغري محرم. كذلك األمر 
لدى الطوائف املسيحيّة، باستثناء طائفة الّروم األرثوذكس التي تشرتط قوانينها، إلسقاط حّق األم يف الحضانة، إثبات رضر قد 

يلحق بالقارص من جرّاء زواجها، ويعود للمحكمة تقدير هذا الرّضر. 

يف الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج: 21210

يتخلّل الحياة الزوجية كّم هائل من املسؤوليات، قد يكون أهمها مسؤوليات الزوجني بوصفهام أبوين. إالّ أن دور املرأة يصطدم  <
عىل هذا الصعيد، ويف كثري من األوقات، بعوائق قانونية كثرية متنعها أو تحّد من رعايتها ألطفالها، ذلك أن القوانني املعمول بها 
لدى معظم الطوائف ال توليها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل يف ما يتعلّق بهذه املهمة، ال بل إن صاحب الحق بالوالية عىل 
األوالد هو األب، وتجتمع لديه الوالية عىل النفس والوالية عىل املال، وذلك حتى أثناء حضانة األم، حيث ال تتمتّع األم الحاضنة 
بأيّة صالحيّة من صالحيّات الوالية عىل أوالدها املحضونني، باستثناء حفظ الولد وتربيته إىل حني انقضاء فرتة الحضانة، أو إذا 

أعطاها الويّل عىل القارص أو القايض هذا الحق.

فتكون املحّصلة أنه باستثناء الطّائفة األرمنيّة األرثوذكسية التي متنح قوانينها حّق مامرسة الّسلطة الوالديّة للوالد والوالدة  <
بالتّساوي، فإن قوانني األحوال الشخصية املعمول بها يف لبنان تنأى باألم عن مامرسة حق الوالية عىل أوالدها، إىل درجٍة أنه ال 
يحّق لألم فتح حساب مرصيف لصالح أوالدها القارصين؛ ومن تجلّيات هذا التمييز أيضاً أنه ال تُشرتط، مثالً، موافقة األم عىل 

زواج القارص من أوالدها، ذكراً كان أو أنثى.

إمنا تجدر اإلشارة، بالنسبة إىل طلب الحصول عىل جواز سفر لقارص دون الثامنة عرشة من العمر، أن تعليامت املديرية العامة  <
لألمن العام، اعتباراً من 2014/1/10، تقيض بوجوب أخذ موافقة وتوقيع الوالدين إلزامياً عىل الطلب.

يف الحقوق واملسؤوليات عند انحالل الزواج: 31210

تختّل املساواة أيضاً عند الحديث عن الحق يف حّل الزواج، السيّام لدى الطوائف اإلسالمية حيث ال توجد، لدى الطائفتني السنيّة  <
والشيعيّة، قيود عىل حق الرجل بالطالق بإرادته املنفردة، إمنا يُشرتط يف املطلّق أن يكون بالغاً، عاقالً، مختاراً غري مكره، وقاصداً 
مريداً للطالق، كام يجب، لدى الطائفة الشيعية، اإلشهاد عىل الطالق من شاهَديْن عدلني ذكرين مجتمعني. أما لدى طائفة 
املوّحدين الدروز، فال ينحّل عقد الزواج إالّ بحكم قايض املذهب. إمنا تجدر اإلشارة إىل أنه، لدى الطائفة السنيّة، يجوز للزوجة 
أن تطلق نفسها بنفسها، وذلك إذا كانت العصمة بيدها. أما لدى الطائفة الشيعيّة، فال يصّح اشرتاط الزوجة عىل زوجها يف عقد 

الزواج أن يكون اختيار الطالق بيدها، إمنا ما يصّح هو توكيل الزوج زوجته يف طالق نفسها منه. 

أما لدى الطوائف املسيحية، حيث ال تستطيع املرأة الحصول عىل الهجر أو الطالق أو الفسخ أو البطالن إالّ بعد معاناة طويلة،  <
وبكلفٍة غالباً ما تكون باهظة، فإن السلطة القضائية التي يعود لها النظر يف الهجر أو يف انحالل الرابطة الزوجية هي املحكمة 

الروحية املختّصة دون غريها.

وإذ يُلزم بالتعويض، وبحسب تقدير املحكمة، الطّرف املتسبّب ببطالن أو فسخ الزواج أو الطاّلق لدى الطّوائف املسيحيّة، فال  <
يأخذ قانون املحاكم الرشعية، لدى الطائفتني السنيّة والشيعيّة، بتعويض الزوجة عن الطالق، إمنا هي تستحّق فقط نفقة العّدة 
ل املهر. أما لدى طائفة املوّحدين الدروز، فإذا ظهر للقايض أن الطالق ال يرّبره سبب رشعي،  وفق الرشوط املحّددة لها ومؤجَّ

ل املهر، ويؤخذ يف االعتبار الرضر املعنوي واملادي. يحكم للزوجة بالعطل والرضر عالوة عىل مؤجَّ
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 ثانيًا: 
انعكاسات قوانني األحوال الشخصية على جماالت أخرى من 

احلقوق
انعكاسات قوانني األحوال الشخصية عىل حقوق املرأة السياسية:. 211

مثّة عوامل كثرية تؤثّر سلباً عىل املشاركة السياسية للمرأة يف لبنان، منها ما يرتبط بجوانب اجتامعية واقتصادية وثقافية كالعقلية  11211
األبوية الذكورية السائدة بعاّمة يف املجتمع اللبناين، ومنها ما يتعلّق بالنظام السيايس الذي يرتكز بشكل أسايس عىل عنارص الطائفية 

السياسية واإلقطاعية السياسية التقليدية التي ال تحبّذ عموماً وصول املرأة إىل مراكز القيادة السياسية. 

فضالً عن العوامل السابقة، فإن قانون قيد وثائق األحوال الشخصية الصادر بتاريخ 1951/12/7 وتعديالته يقيض بنقل قيد املرأة  21211
لدى دوائر  الزواج  وثيقة  قيد  عند  آلياً  تتّم  النقل هذه  أن عملية  إىل سجّل زوجها، بحيث  للزواج  السابق  املتزوجة من سجلّها 
األحوال الشخصية. مبوازاة هذه األحكام، يفرض القانون املتعلّق باالنتخابات املحليّة أن يكون املرّشح ناخباً مدّوناً اسمه يف القامئة 
االنتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب يف أن يكون عضواً يف مجلسها، وذلك بعكس االنتخابات النيابية؛ األمر الذي يرتتّب عليه 
أن املرأة املتزوجة التي تّم نقل قيدها من سجلها السابق للزواج إىل سجل زوجها ال ميكنها تبعاً لذلك أن ترتّشح يف مكان قيدها 
السابق للزواج، وهذا ما يؤثّر سلباً عىل ترّشحها لالنتخابات البلدية وعىل حظوظها بالنجاح )املادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 
1997/12/29 املتضّمن تعديالت عىل بعض النصوص يف قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون املختارين؛ 
واملادة 29 من قانون قيد وثائق األحوال الشخصية الصادر بتاريخ 1951/12/7 وتعديالته(. وأكرث من ذلك، فقد طُرحت مؤخراً 
مسألة تتعلق بالوضع القانوين لسيدة عضو يف مجلس بلدي ُشطب قيدها من البلدة ونُقل إىل بلدة أخرى بسبب زواجها، فاعتربت 
هيئة الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل »أن رشط استمرار قيد العضو البلدي يف القامئة االنتخابية الخاصة بالبلدية التي هو 
عضو فيها يجب أن يبقى مستمراً طيلة فرتة عضويته وإالّ يكون قد فقد رشطاً من رشوط عضويته الذي يؤّدي بالتايل إىل سقوط 
عضويته يف هذا املجلس لفقدانه صفته التمثيلية ألهايل البلدة« )االستشارة رقم 2012/733، تاريخ 2012/9/11(، ما يعني بالنتيجة 
أنه ممنوع عىل سيدة عضو يف مجلس بلدي أن تتزّوج من خارج بلدتها، وإالّ تسقط عضويتها من املجلس البلدي يف قريتها أو 

مدينتها.

انعكاسات قوانني األحوال الشخصية عىل حقوق املرأة االقتصادية واالجتامعية:. 212

حق املرأة يف العمل: 11212

بالرغم من أن الدستور اللبناين ال يتضّمن أي نّص متييزي بحّق املرأة، ال بل أنه يؤكّد عىل أن »كل اللبنانينّي سواء لدى القانون،  <
وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق املدنية والسياسية، ويتحّملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم«)املادة 7 من 
الدستور(، فإن بعض قوانني األحوال الشخصية املعمول بها يف لبنان تُعلّق حق املرأة املتزوجة بالعمل عىل موافقة الزوج أو 
عىل عدم اشرتاط الزوج عىل زوجته عدم العمل خارج املنزل، ذلك أنه يجوز عموماً وضع رشوط يف عقد الزواج، وأن ما يُعترب 

يف صحة الرشط هو أالّ يكون مخالفاً للرشع أو منافياً ملقتىض العقد.

ويف سياٍق متّصل، وفيام تتمتّع املرأة اللبنانية املتزوجة باألهلية الكاملة ملامرسة األعامل التجارية، وهي ليست بحاجة، منذ  <
نفاذ القانون رقم 380 تاريخ 1994/11/4، ملوافقة زوجها يك متارس التجارة، فإن املرأة األجنبية تبقى بحاجٍة إىل ترخيٍص صادر 
عن زوجها إذا شاءت مامرسة التجارة عىل األرايض اللبنانية، وذلك متى كان قانون أحوالها الشخصية يفرض عليها الحصول عىل 

مثل هذا الرتخيص )املادة 24 فقرة 5 من قانون التجارة(.

الحّق يف املسكن: 21212

األحوال  < قوانني  معظم  فإن  واملرأة،  الرجل  بني  السكن،  يف  الحق  لجهة  متييز،  أّي  تلحظ  ال  اللبنانية  القوانني  أن  من  بالرغم 
الشخصية املعمول بها يف لبنان ال تكفل للمرأة املتزوجة، إالّ إذا كانت متلك املسكن أو لها حّق االنتفاع به، العيش يف منزل 

الزوجية بعد انحالل عقد الزواج )وانقضاء فرتة العّدة بالنسبة إىل الطوائف املحّمدية(.
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ومبا أن األصل هو أن الزوج هو امللزم بإعداد وتأثيث منزل الزوجية باعتبار أن املسكن هو أحد فروع النفقة الزوجية، وباستثناء  <
ما يتعلّق بالدوطة أو البائنة لدى بعض الطوائف املسيحية، فإذا ساهمت الزوجة من أموالها الخاصة يف إعداد املسكن وتأثيثه، 

فإن حامية القانون لها تتوقّف عىل مدى قدرتها عىل إثبات هذه املساهمة حسب قواعد االختصاص واإلثبات املعمول بها. 

يف سياٍق متّصل، يُذكر من املامرسات القضائية الحامية لحّق املرأة يف مسكنٍ  زوجي، أن النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان،  <
وإثر إّدعاٍء من إحدى السيّدات بأن زوجها أقدم عىل تركيب ِقفل إضايف لباب منزلها من الخارج ليمنعها من الدخول إليه، 
وقد تبنّي أن الزوج باع الشقة التي كانت تسكنها العائلة، أشارت، أي النيابة العامة االستئنافية، بوجوب تسليم مفاتيح الشّقة 
إىل املّدعية وإبقائها يف الشّقة مع طفلتيها إىل حني تأمني منزل زوجي لها من ِقبل املّدعى عليه )املديرية العامة لقوى األمن 

الداخيل، مخفر بكفيا، محرض عدد 302/1102 تاريخ 2013/9/4(

واقع األموال املكتسبة أثناء فرتة الزواج: 31212

باستثناء قانون األحكام الرشعية يف األحوال الشخصيّة للطائفة اإلرسائيلية، والذي ينّص عىل أن » للرجل الحق يف ما تكتسبه  <
زوجته من كّدها ويف ما تجده لقطة ويف مثرة مالها«)مادة 136(، وأنه »ممنوعة املرأة من الترصّف يف أموالها بال إذن زوجها« 
)مادة 149(، فإن املبدأ املقّرر يف مجمل قوانني األحوال الشخصية بالنسبة إىل النظام املايل للزوجني هو استقالل كل زوج بّذمته 
املالية؛ مبا يعني أن لكّل من الزوجني ثروته الخاّصة يترصّف بها، وأنه ال يحّق للزّوج الترصّف بأموال زوجته إالّ بإذنها، أو إذا 

تّم االتفاق عىل غري ذلك.

لكن قد يحدث أن يكون مصدر مال الزوجة هو عملها وجهدها، وأن يتجىّل هذا الجهد يف مساعدة الزوج يف نشاطه الزراعي  <
أو التجاري أو الصناعي مثالً، أو يف امتهان الزوجة حرفة داخل البيت تدّر عليها دخالً معيناَ. فإذا حصل أن قام الزوج باقتناء 
أموال منقولة أو غري منقولة )عقارية(، وسّجلها باسمه الخاص رغم أن الزوجة تكون قد ساهمت مبالها أو بجهدها يف اكتساب 
تلك األموال، فإن القانون اللبناين ال يحمي الزوجة يف هذه الحالة، ال بل أنه إذا كان الزوج تاجراً وأُعلن إفالسه فإن األموال التي 
تكون الزوجة قد أحرزتها يف أثناء مدة الزواج مقابل بدل، تُحسب عىل أنها مشرتاة بنقود الزوج، ويجب أن تُضّم إىل أموال 
التفليسة، ما مل تُثبت الزوجة العكس )املادة 626 من قانون التجارة(. كذلك إذا قامت الزوجة بإيفاء ديوٍن لحساب زوجها، فإن 
هنالك قرينة قانونية عىل أن هذه الديون ُدفعت من مال زوجها )املادة 627 من قانون التجارة(، مبا يعني أنه ال ميكن للزوجة 

أن تقيم أّي دعوى عىل تفليسة زوجها للمطالبة بحقوقها تجاهه، إالّ إذا أثبتت عكس القرينة املشار إليها. 

فاملحّصلة هي أنه بالرغم من أهمية األعامل التي تقوم بها الزوجة داخل البيت، وبالرغم من قيمة هذه األعامل االقتصادية  <
واالجتامعية، فإن مسألة استحقاق الزوجة مقابل هذه األعامل، أو أن يكون لها حٌق ما يف ما منا وازداد مبجهودها طيلة الحياة 

الزوجية، ليست جزءاً من املنظومة القانونية يف لبنان.

إنعكاسات قوانني األحوال الشخصية عىل حّق األم مبنح جنسيتها ألوالدها: 41212

إن النظام الطائفي وتأثري قوانني األحوال الشخصية مبا تتضّمنه من أولوية مطلقة لألب يف واليته عىل أوالده، حتى أثناء حضانة األم، 
كان وال يزال واحداً من املعوقات األساسية التي تحول دون إقرار حق األم مبنح جنسيتها ألوالدها.

ي: 51212 إنعكاسات قوانني األحوال الشخصية عىل حامية املرأة من العنف األُسرَ

إن أكرث ما تعرّض له مرشوع قانون حامية املرأة من العنف األرَُسي، وكان من نتائجه أن ُعّدل عنوان املرشوع بحيث أصبح »قانون 
ساتها. وقد  حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف«، هو اّدعاءات مناهضيه بأنه ميّس صالحيات الطوائف املذهبية ومؤسَّ
يكون هذا املرشوع هو املرشوع الوحيد غري املتعلق باألحوال الشخصيّة الذي تّم بشأنه استطالع رأي املرجعيات الدينية، والذي 
حرصت اللجان النيابية التي ُعرض عليها، مبا فيها اللجان النيابية املشرتكة، عىل تضمينه نصاً يقيض بإلغاء »جميع النصوص املخالفة 
ألحكامه أو التي ال تتّفق مع مضمونه، باستثناء قواعد اختصاص محاكم األحوال الشخصية وأحكام األحوال الشخصية التي تبقى 
مطبّقة دون سواها يف مجال اختصاصها«. علامً أنه عندما اقرتن هذا املرشوع مبوافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2010/4/6 أضيفت إىل 
املادة )26( منه الفقرة )األوىل( التالية: »يف حال تعارض األحكام الواردة يف هذا القانون مع أحكام قوانني األحوال الشخصية وقواعد 

اختصاص املحاكم الرشعية والروحية واملذهبية تطبَّق األحكام األخرية الخاصة بكل موضوع«.
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 ثالثًا: 
ممارسات قضائية داعمة لألم املنفصلة وأوالدها القاصرين

فضالً عن انضامم لبنان إىل اتفاقية حقوق الطفل يف ترشين األول 1990 وانضاممه، يف العام 2002، إىل الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية . 213
واملتعلّق ببيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال، فقد شّكل صدور القانون 2002/422 الصادر بتاريخ 2002/6/6 واملتعلّق 
بحامية األحداث املخالفني للقانون أو املعرَّضني للخطر منعطفاً مهامً لتأمني الحامية القانونية لألطفال، خصوصاً وأن قضاء األحداث اعتمد 
»مفهوماً شامالً« ملعنى »الخطر« الذي ميكن أن يُهّدد القارص، األمر الذي أتاح له التدّخل يف قضايا عديدة، غالباً ما يتقاطع بعضها مع مسائل 
من األحوال الشخصية. وانطالقاً من أن األولوية هي دامئاً ملصالح الطفل الفضىل يف جميع اإلجراءات التي تتعلّق به، فقد صدرت قرارات 

حديثة عديدة عن القضاء الخاص الناظر يف قضايا األحداث، أرىس مبوجبها هذا القضاء مبادئ هامة، منها:

استقاللية قايض األحداث عن سائر املحاكم املختّصة بقضايا األحوال الشخصية، يف تحديد األسس واملعايري التي يقتيض مراعاتها  11213
عند نقل القارصة من منزل والدتها إىل منزل والدها، السيّام لجهة عدم نقلها بشكل مفاجئ إىل كنف والدها عند ثبوت أن بيئتها 
الحاضنة هي بيئة جّيدة، وأن القارصة غري معتادة عىل اإلقامة يف كنف والدها)القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت الناظر يف قضايا 

جنح األحداث، قرار تاريخ 2007110124، وقرار تاريخ 200817131؛ ويف السياق عينه، قرار تاريخ 114 200817(.

حق األم يف إبقاء أوالدها يف عهدتها يف كل مرة يثبت أن الوالد غري أهل لحاميتهم، وذلك دون التقيّد مبا يؤول إليه أّي حكم صادر  21213
عن محاكم أخرى بتّت بالوالية أو الحضانة أو النفقة أو غري ذلك من املسائل )القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت الناظر يف قضايا جنح 

األحداث، قرار تاريخ 2010/4/15، وقرارتاريخ 2010/12/13(.

حّق األم يف مشاهدة أوالدها وتضمني األب غرامة إكراهية يف حال متّنعه جزئياً أو كلياً أو تأّخره يف تنفيذ ما يقّرره قضاء األحداث  31213
لهذه الجهة )القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت الناظر يف قضايا جنح األحداث، قرار تاريخ 2008/12/30، وقرار تاريخ 2009/1/19(. 
وكان قد قيُض بحّق األم مبشاهدة ابنتيها املقيمتني يف كنف والدهام إنفاذاً لقرار محكمة دينية، حتى ولو كان قد نُسب إليها سابقاً 
جرم الزنا، طاملا أن ذلك يتّم بحضور املندوبة االجتامعية وإرشاف املحكمة املختّصة )القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت الناظر يف 

قضايا جنح األحداث، قرار تاريخ 2008/10/8(.

القانونية  41213 الرشوط  توافر  إفرادي(، عند  قيد  بيان  )مثال ذلك  عائد ألوالدها  أّي مستند رسمي  الحصول عىل  بطلب  الوالدة  حّق 
لذلك وثبوت تعنُّت الوالد ومتّنعه عن تسليمها لها )القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت الناظر يف قضايا جنح األحداث، قرار تاريخ 

.)2010/4/15

القارص املنفصل عن والديه أو أحدهام أن يحتفظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مبارشة وروابط وثيقة  51213 من حّق 
ه املتَّزِن واملتوازن واملتكافئ، ما مل يتعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضىل.  وتفاعالت وطيدة بكلٍّ من والديه، وذلك بغية تأمني منوِّ
عىل هذا األساس، اعترب قايض األحداث أنه من حّق والدة القارص املشاركة يف االحتفاالت املدرسية، والتي يُدعى إليها والدا القارص 
عامًة ملشاركة هذا األخري فرحته، فرّخص لها »بحضور االحتفاالت املدرسية كافًة املسموح ألهايل الطالب حضورها تبعاً لتعليامت 
لحامية  االتحاد  مندوبة  إرشاف  وتحت   ... املدرسة  إدارة  قبل  من  د  املحدَّ والتوقيت  املبنيَّ  املوعد  وفق  وذلك  اإلدارية،  املدرسة 
األحداث« )القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت الناظر يف قضايا جنح األحداث، قرار تاريخ 2010/7/3؛ وباالتّجاه عينه، القايض املنفرد 

الجزايئ يف بريوت الناظر يف قضايا جنح األحداث، قرار تاريخ 2010/2/4(.

 رابعًا: 
اجلهود والتحّديات

الثاين/. 214 كانون  العدل يف  وزارة  أعّدته  الذي  القانون  اللبنانية ومرشوع  األرايض  مدنية عىل  زيجات  لعقد  الداعم  االستشاري  الرأي  باستثناء 
يناير2014 واملشار إليه يف الفقرة 1.208 من هذا التقرير، فإن الجهود التي تُبذل يف سبيل الدفع باتّجاه إقرار قانوٍن مدين لألحوال الشخصية، 
هي جهود مصدرها حرصاً هيئات نسائية وأخرى من املجتمع األهيل واملدين، توزّعت أنشطتها بني عقد لقاءات وتنظيم دورات تدريب عىل 
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ومنها بشكل خاص املادة 16، وبني حمالت إعالمية وإعالنية، كتلك اإلعالنات التي أثارت 
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فضول الرأي العام لكونها متحورت حول عبارة )16 تحت الصفر(، تبنّي للمستفرسين عن مغزاها بأنها كانت، من جهة، تُصّوب عىل املادة 
16 من اتفاقية سيداو، ومن جهة أخرى، تقول بأن حال األحوال الشخصيّة يف لبنان درجتها )16 تحت الصفر(. كام تجدر اإلشارة إىل أن عقد 
زواج مدين يف لبنان، وتسجيله لدى الدوائر املختّصة، مل يكن ليحصل لوال اللقاءات واألبحاث والنقاشات التي تولّتها مجموعة من املهتّمني 
من املجتمع املدين، وذلك عىل غرار النشاط الدؤوب الذي قامت به هيئات نسائية معنيّة متهيداً ومواكبًة لتعديل سن الحضانة لدى الطائفة 

السنيّة. 

لكّن بلوغ الهدف دونه تحّديات، منها:. 215

النظام االجتامعي الطائفي وازدياد تأثريه السيايس عىل مواقع القرار؛ <
االتجاهات املكرّسة يف القوانني واملامرسات التمييزية، واملحكومة بذهنية ذكورية وطائفية؛ <
كرثة التحّديات التي تواجه هيئات املجتمع األهيل واملدين والتدّخالت املطلوبة منه)تعديل قانون الجنسية، إقرار مرشوع قانون حامية  <

النساء من العنف األرسي، إلغاء األحكام التمييزية يف قانون العقوبات، حامية الفئات املستضعفة من النساء، وغري ذلك(؛
حجم العمل املؤّسسايت املطلوب من الهيئات والجمعيات التي اعتادت عىل العمل االجتامعي مبعناه الضيّق، لالنطالق بأنشطتها يف اتجاه  <

مسائل أكرث صعوبة وحساسية، كاملسائل القانونية والقضائية املتّصلة باألحوال الشخصية. 
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يف ضوء ما جاء يف تعليقات اللجنة الدولية عىل تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، السيّام الفقرة 13 املتضّمنة دعوة الدولة الطرف إىل إيالء 
اهتامم جاد لالحتياجات الخاصة للمرأة يف فرتة ما بعد النزاع، والفقرة 30 حيث أعربت اللجنة عن القلق الذي يساورها »إزاء تعرّض العامالت 
يف خدمة املنازل يف لبنان إىل اإلساءة واالستغالل... وإزاء استثناء )هؤالء العامالت( من نطاق تطبيق املادة 7 من قانون العمل، مام يحرمهّن 
من طائفة من تدابري الحامية األساسية يف مجال العمل ويضعهّن يف موقع ضعف أمام جميع أشكال االستغالل«، أوصت اللجنة الدولة الطرف 
باتّخاذ جملة تدابري، منها أن تقوم الدولة بإقرار مرشوع القانون املتعلّق بتنظيم تشغيل العامالت يف خدمة املنازل، وأن تضع إجراءات لرصد 

وحامية حقوق هذه الفئة من العامالت، وغري ذلك من التدابري؛

وبالنظر إىل سلسلة الحروب التي شهدها لبنان، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء »عدد النساء ذوات اإلعاقة وحالتهن، وكذلك النساء الاليت يتولنّي 
رعاية أفراد األرسة املعّوقني، والاليت يعانني يف الغالب من أشكال متعّددة من التمييز«، فطلبت أن تقّدم الدولة يف تقريرها »صورة وافية عن 

الحالة الفعلية للنساء ذوات اإلعاقة وكذا النساء الاليت يتولنّي رعاية أفراد األرسة ذوي اإلعاقة...«)الفقرتان 38 و39 من التعليقات(؛

وبينام أثنت اللجنة عىل الدولة ملا تبذله من جهود الستضافة الالجئني من البلدان املجاورة، الحظت »بقلق أن حالة النساء والفتيات الالجئات 
واملرشّدات داخلياً ال تزال تتّسم بالضعف والتهميش، السيّام لجهة حصولهّن عىل التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن والحامية من 
جميع أشكال العنف«، فحثّت الدولة عىل »أن تنّفذ تدابري تستهدف النساء والفتيات الالجئات واملرشّدات داخلياً، يف إطار جداول زمنية 
محّددة، لتحسني إمكانية حصولهّن عىل التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن والحامية من جميع أشكال العنف، وأن ترصد تنفيذ تلك 

التدابري« )الفقرتان 40 و41 من التعليقات(؛

ويف ضوء توصيات اللجنة العامة، السيّام التوصية رقم 18 لعام 1991 املتعلّقة بالنساء املعّوقات، والتوصية رقم 26 لعام 2008 بشأن العامالت 
املهاجرات، والتوصية رقم 27 لعام 2010 بشأن املسّنات وحامية حقوقهن اإلنسانية،

السجينة،  املرأة  األلغام،  النساء ضحايا  النساء ذوات اإلعاقة،  املسّنة،  املرأة  التالية:  بالفئات  الخاصة  التقرير يف ما ييل األوضاع  يعرض هذا 
العامالت املهاجرات يف الخدمة املنزلية، املرأة الالجئة، واملرأة النازحة.

نساء ذوات أوضاع خاصة
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 أوالً: 
حملة عامة عن أوضاع املسّنني واملسّنات يف لبنان

الوضع الدميوغرايف: تفيد نتائج املسح العنقودي متعّدد املؤرشات- لبنان 2009، بأن النسبة العامة لكبار السّن )عمر 65 سنة وما فوق( تبلغ . 216
7.8% وتراوح نسبتهم بني حّد أدن )4.2%( يف قضايَئْ بعلبك والهرمل وحّد أعىل )12.5%( يف بريوت. أّما النسب بني الذكور واإلناث من كبار 

السن، فتظهر متقاربة، وهي بحسب »التقرير الوطني لألوضاع املعيشية لألرَُس يف العام 2007 »،50.4% ذكور و49.6% إناث.

الوضع االجتامعي: تشري إحصاءات عام 2007 إىل أن النسبة األكرب، وهي 67.1% من املسّنني/ات متزّوجني/ات، ونسبة 28.2% أرامل يف حني أن . 217
نسبة 3.7% من املسّنني/ات مل يسبق لهم/ن الزواج. ولدى املقارنة بني الذكور واإلناث، ترتفع نسبة املتزّوجني بني املسنني الذكور إىل 86.8% يف 

حني أنها تنخفض لدى املسّنات إىل 47.2% ويف املقابل ترتفع نسبة األرامل عند املسّنات إىل 46.6 % مقابل 10.0% لدى املسّنني.

مكان إقامة املسّنني1ات: إّن نسبة 12% من كبار السن يعيشون مبفردهم، 27% منهم ذكور و73 %منهم إناث. كام أّن هناك 77% من كبار . 218
السّن يعيشون يف منزلهم الخاص مع آخرين و11% يعيشون يف منزل أشخاص آخرين. وأشارت اإلحصاءات يف العام 2007 إىل تراجع دور األرسة 

التقليدي لجهة رعاية كبري السن، فالجّد يقيم مع األرسة بنسبة 0.5% فيام تقيم الجدة مع 2.2% من األرس.

النشاط االقتصادي: وتشري أيضاً إحصاءات عام 2007 إىل أن 14% من مجموع املسّنني/ات يستمّرون يف العمل وهم يشّكلون نسبة 4.5% من . 219
مجموع العاملني/ات يف لبنان. ويف حني بلغت نسبة العاملني من املسّنني الذكور 94.5% كانت نسبة املسّنات العامالت 5.5%، ويعود ذلك، 
بحسب إحدى الدراسات، إىل انخفاض املستوى التعليمي لدى املسّنات وإىل ضعف وصولهّن إىل املوارد أو امتالكها. هذا مع اإلشارة إىل أن 
النسبة األعىل للمسّنات اللوايت يعملن، تقع يف عمر 65 – 69 سنة و تبلغ 3.2%، يقابلها يف الفئة العمرية نفسها 44.7% للمسّنني الذكور. كام 

تجدر اإلشارة إىل أن نسبة املسّنني/ات الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً تبلغ حوايل 20 %. 

الوضع الصحي للمسّنني1ات: إّن األمراض التي تسّجل النسب األعىل لدى املسّنات مقارنة مع املسّنني، هي ارتفاع ضغط الدم )43.4% عند . 220
مقابل  املسّنات  عند  السكري)%23.9  ومرض  املسّنني(،  عند  و%22.6  املسّنات  عند  القلب)%24.3  وأمراض  املسّنني(،  عند  و%30.0  املسّنات 

%19.0عند املسّنني(. 

وباالستناد إىل البيانات السكانية للبنك الدويل لعام 2010، فإن نسبة انتشار ترقّق العظم عند النساء اللوايت تراوح أعامرهّن بني 65-84 عاماً 
هي 33%. أما بشأن الكسور الفقرية، فقد أظهرت العيّنة نفسها أن نسبة النساء املصابات بها هي 19,9% سنوياً، وقد تبنّي من خالل عدة 
دراسات أُجريت عىل البالغني يف لبنان أن نسبة انتشار عوز الفيتامني »د« هي نسبة ال يُستهان بها وتشّكل عامالً مساهامً أساسياً يف هشاشة 
العظام. أّما بالنسبة إىل األمراض النفسيّة، فقد بيّنت دراسة وطنية نُّفذت يف العام 2008 أن 15.2% من املسّنني يعانون من اضطراب الصحة 
النفسية، فيام يعاين 9.3% منهم من االكتئاب، ويعاين آخرون من القلق )10.6%(. ومع ذلك مل يحصل سوى 10% فقط من هؤالء املسّنني عىل 

استشارة طبية ملعالجة مرضهم.

 ثانيًا: 
السياسات املعتمدة يف جمال تعزيز حقوق املسّنني واملسّنات

منذ إنشاء الهيئة الوطنية الدامئة لرعاية شؤون املسّنني يف العام 1999، تعمل الدولة اللبنانية عىل دمج سياسات املسّنني يف صلب الخطط . 221
والسياسات االجتامعية، ويُذكر يف هذا املجال:

نساء ذوات أوضاع خاصة
I. املرأة املسّنة
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خطة العمل االجتامعية: التي أعّدتها الحكومة اللبنانية عام 2007 تزامناً واستعداداً ملؤمتر »باريس 3 للامنحني«، والتي شملت  11222
برامج للعديد من الفئات املهّمشة ومنها كبار السن، وقد تضّمنت إشارة إىل رضورة منح مساعدات مالية لألرس التي ترعاها سيّدات 

مسّنات حرصاً.

كام شّددت البيانات الوزارية للحكومات املتعاقبة منذ العام 2008 عىل إيالء موضوع املسّنني والشيخوخة االهتامم الالزم والسعي  21222
إىل إقرار مرشوع قانون »التقاعد والحامية االجتامعية«.

ويف حني لحظ امليثاق االجتامعي الذي أعّدته وزارة الشؤون االجتامعية يف العام 2010، فئة املسّنات من منطلق تحقيق العدالة  31222
واملساواة، شّددت اإلسرتاتجية الوطنية للتنمية االجتامعية التي أعّدتها الوزارة يف العام2011 عىل رضورة تأمني الحقوق الصحية 
والعقلية وتوفري ضامن  الجسدية  للخدمات  الصحية  التغطية  نسبة ونوعية  زيادة  العمل عىل  املجتمع وعىل رضورة  أفراد  لكل 
اجتامعي ومايل طويل األمد لألفراد واألرس ووضع نظام تقاعدي الئق وضامن صحي وتأمني ضامن الشيخوخة. كام وضعت وزارة 
النوع  مفهوم  االعتبار  آخذة يف  السّن  كبار  معايري ملؤسسات  املسّنني  لرعاية شؤون  الدامئة  الوطنية  والهيئة  االجتامعية  الشؤون 
االجتامعي بحيث تّم لحظ االحتياجات الخاصة للنساء املسّنات، وذلك من خالل إقامة أقسام خاصة بهّن، باإلضافة إىل لحظ مسائل 

ومستلزمات تلبّي احتياجاتهن. 

يتبنّي من مجمل ما سبق أن السياسات املعتمدة ال متيّز عموماً بني املسّنني واملسّنات، بل أن هناك نوعاً من التمييز االيجايب لصالح 
املرأة املسّنة يف املعايري التي ُوضعت ملؤسسات كبار السّن.

 ثالثًا: 
الربامج واألنشطة والدراسات

بالرشاكة مع القطاعني األهيل والخاص، نّفذت وزارة الشؤون االجتامعية والهيئة الوطنية الدامئة لرعاية شؤون املسّنني مجموعة من الربامج . 222
واألنشطة وحمالت التوعية، أبرزها: 

مبادرة حسن الجوار »جامعة كبار السن«: هي مبادرة تتوىّل تنفيذها الجامعة األمريكية يف بريوت، وهي عبارة عن برنامج يقارب مفهوم  <
»التعلّم الدائم« من زاوية جديدة، ويرّوج لرؤية جديدة للشيخوخة الصحية النشطة لكبار وكبريات السّن كعاملني وعامالت ومتطّوعني 

ومتطّوعات وناشطني وناشطات.
ورش عمل تدريبية حول موضوع »مرافقة كبار السّن العاجزين وذوي االحتياجات الخاصة«، و«بناء قدرات مرافقي/ات املسّنني/ات حول  <

الرعاية املنزلية«.
حملة وطنية للتوعية حول موضوع »الوقاية من الكسور لدى كبار السّن«، وورش عمل للتوعية حول موضوع »مرض أاللزهامير وسبل  <

العناية باملرىض«. 

عىل صعيد الدراسات واألبحاث، يُذكر بشكل خاص:. 223

دراسة حول »كبار السّن: تجاربهم، احتياجاتهم، تعرّضهم للمخاطر، مواردهم«، حرب متوز \يوليو 2006 عىل لبنان؛  <
»التقرير الوطني حول الخدمات املتوافرة لكبار السّن يف لبنان«، 2010؛ <
»دليل املؤسسات املقيمة والنهارية - الخدمات املتوافرة لكبار السّن يف لبنان«،2011؛ <
دراسة »النشاطات اليومية لكبار السّن والعوامل املؤثّرة فيها يف محافظة جبل لبنان«، 2013؛ <
دراسة حول »نقص الفيتامني )د( الصلة بني العظام/املعادن والدهون/ أيض الطاقة عند املسّنني«، قيد التنفيذ )2013-2014(؛ <
ودراسة ميدانية قيد اإلعداد حول التحّقق من صحة االختبارات املعتمدة باللغة العربية وتلك التي تُستعمل لدى األمينّي »للكشف املبكر  <

عن قصور الذاكرة والقدرات الذهنية بني املسّنني«. 
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 رابعًا: 
جهود املنّظمات غري احلكومّية ومؤّسسات اجملتمع املدين

لعبت املنظاّمت غري الحكومية ومؤّسسات املجتمع املدين دوراً بارزاً يف رعاية كبار وكبريات السّن خالل سنوات الحرب. وتشري دراسة وطنية . 224
لوزارة الشؤون االجتامعية يف العام 2008 إىل وجود 181 مؤسسة تقّدم مختلف الخدمات والدعم لكبار وكبريات السّن، وتتفاوت طبيعة هذه 
الخدمات بحسب نوع املؤسسة )مؤّسسات الخدمة املقيمة: دور كبار السّن، مراكز إعادة تأهيل، دور عجزة خاصة بكبار السّن، ومؤسسات 
الخدمة النهارية: نوادي املسّنني/ات، مراكز نهارية، مؤّسسات الخدمة املنزلية، مؤّسسات الخدمة الخارجية، مستوصفات خاصة بكبار السّن، 

ومطاعم كبار السّن(. كام تقّدم الدراسة وبعض التقارير األخرى بعض اإلحصاءات، منها ما ييل:

 الجدول رقم )1(
نوع وعدد مؤّسسات خدمة املسّنني

نوع املؤسسة عدد املؤسسات نوع الخدمات عدد املستفيدين سنوياً

مؤسسة للخدمة املقيمة 49 خدمات رعائية حوايل 4181 مسناً

مؤسسة خدمة نهارية 58 )منها 30 نادياً تابعاً لوزارة 
الشؤون االجتامعية – مراكز 

الخدمات اإلمنائية(.

خدمات رعائية حوايل 13731 مسناً

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

خدمات رعائية حوايل 7952 مسناً

مطاعم 41 تقديم وجبات غذائية حوايل 3934 مسناً

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

خدمات صحية حوايل 2966 مسناً

كاريتاس/ برنامج دعم كبار السن 
املهّمشني

- خدمات رعائية وإمنائية ومساعدة 
مالية شهرية )بدعم من وزارة 

الشؤون االجتامعية(.

حوايل 1000 مسّن

املصدر: التقرير الوطني حول الخدمات املتوافرة لكبار السن يف لبنان، وزارة الشؤون االجتامعية، 2010 ؛ و التقرير السنوي لجمعية 
كاريتاس، بريوت - لبنان 2011.

سات أعاله، فهو كالتايل: 47% يف جبل لبنان، 7% يف كّل من البقاع والجنوب، و7.8% يف الشامل. أما من حيث التوزّع الجغرايف للمؤسَّ

ياُلحظ مام سبق ما ييل:

إّن القطاع األهيل حّقق تطوراً نوعياً عىل مستوى تقديم الخدمات متثّل باالنتقال مبؤّسسات كبار السّن يف لبنان من مستوى الطابع الخريي  <
إىل مستوى الخدمة املهنية املتخّصصة.

عىل الرغم من أهمية الجهود املبذولة من جانب املنظاّمت غري الحكومية ومؤّسسات املجتمع املدين، فإن هذه املنظاّمت واملؤّسسات ما  <
زالت تخطّط وتقدم خدماتها لصالح املسّنني دون إدماج مفهوم النوع االجتامعي يف خططها وبرامجها.



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة108

 خامسًا: 
العقبات والتحّديات

أبرزها:. 225

عدم وجود ضامن للشيخوخة يف لبنان؛ <
ندرة الدراسات املتخّصصة باملرأة املسّنة واإلحصائيات املصّنفة بحسب الجنس؛ <
عدم وجود مراكز رعاية صحية أوليّة صديقة لكبار وكبريات السن؛ <
ندرة االختصاصيّني يف طب الشيخوخة يف لبنان، والنقص الكبري يف فرق التمريض، والعالج الفيزيايئ، والعالج الحريك، والنطق، والعاملني  <

االجتامعيّني املتخّصصني يف علوم الشيخوخة أو تأهيل املسّنني؛
ندرة الربامج والخدمات التي تستهدف املسّنات بصورة متخّصصة. <
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 أوالً: 
معطيات عامة 

تفيد املعلومات املستخلصة من ملّفات حاميل بطاقة املعّوق الشخصية، وهي بطاقة تُسلّم لكل لبناين/ة يتقدم بطلبها رشط أن تكون إعاقته . 226
واردة يف«القامئة املدرجة يف املادة الثالثة من القانون رقم 220 تاريخ 2000/5/29 )حقوق األشخاص املعّوقني( ويف اللوائح املعّدة من ِقبل 

وزارة الشؤون االجتامعية، مبا ييل:

يبلغ عدد ذوي اإلعاقات اإلجاميل يف لبنان 80060 معّوق/ة، عدد الذكور منهم 49808، أي ما نسبتُه62.21%من املجموع، وعدد  11227
اإلناث 30252، أي 37.79%. وتعاين هذه الفئة من تهميش لحقوقها حيث تقع يف أدن سلّم األولويات االجتامعية وال تندرج ضمن 

إطار خطط إسرتاتيجية اجتامعية شاملة وفاعلة.

 يبلغ عدد اإلعاقات لدى النساء 33115 إعاقة باعتبار أن لدى 2863 امرأة أكرث من إعاقة واحدة أو نوع إعاقة واحد؛ كام يبلغ عدد  21227
اإلعاقات لدى الرجال 53792، منهم 3984 رجالً لديهم أكرث من إعاقة واحدة أو نوع إعاقة واحد.

 وفيام تبدو النسب متقاربة بني الذكور واإلناث يف الفئات العمرية من 5 سنوات إىل 34 سنة، تشري أرقام الجدول الالحق إىل أن  31227
النسبة األعىل من ذوي اإلعاقات تُسّجل، لدى الذكور كام لدى اإلناث، يف الفئة العمرية من 34 إىل 65 سنة، تليها فئة َمن تزيد 

أعامرهم عن 65 سنة، وهي أعىل لدى اإلناث منها لدى الذكور.

 الجدول رقم )2(
توّزع ذوي اإلعاقات بحسب العمر والجنس

العمر
اإلناثالذكور

النسبة من عدد اإلناثالعددالنسبة من عدد الذكورالعدد

2.54%2.29768%1140أقّل من 5 سنوات

15.24%13.204609%6574من 6 إىل 18 سنة

19.00%19.185747%9555من 19 إىل 34 سنة

33.66%41.7310184%20787من 34 إىل 65 سنة

29.56%23.598944%11752أكرث من 65

أما عن توزّع ذوي اإلعاقات بحسب املستوى التعليمي )وذلك وفقاً ملا تّم الترصيح به(، فإن ما يزيد عن 68% منهم موزّعون بني  41227
شبه أمينّي »مل يدخل املدرسة« )30.64% للذكور مقابل 48.07% لإلناث( أو ذوي مستوى ابتدايئ )38.10% للذكور مقابل %30.59 

لإلناث(، وذلك وفق ما يتبنّي من الجدول اآليت: 

نساء ذوات أوضاع خاصة 
II. املرأة ذات اإلعاقة
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 الجدول رقم )3(
توّزع ذوي اإلعاقات بحسب املستوى التعليمي )وفقاً ملا تّم التصيح به(

النسبة من عدد اإلناثالنسبة من عدد الذكورالعدداملستوى التعليمي

48.07%30.64%14541مل يدخل املدرسة

30.59%38.10%9253مستوى ابتدايئ

9.90%14.89%2996مستوى تكمييل )متوسط(

6.22%9.47%1882مستوى ثانوي

1.078%2.29%537مستوى جامعي بدون شهادة

1.75%2.82%529مستوى جامعي مع شهادة

0.54%6.70%162غريه

1.16%11.30%352مل يرّصح

 ثانيًا: 
يف التشريعات والسياسات والتدابري

ال يتضّمن القانون رقم 220 تاريخ 2000/5/29 املتعلّق بحقوق األشخاص املعّوقني أحكاماً خاصة باملرأة املعّوقة بل هو يكفل حقوق جميع . 227
املعّوقني دون أي متييز بحسب الجنس.

ُسّجل منذ العام 2006 ما ييل: . 228

يف العام 2006، صدر القانون رقم 774 تاريخ 2006/11/11 لتسهيل إعطاء قروض سكنيّة لألشخاص املعّوقني.

يف العام 2007، وقّع لبنان عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إالّ أنه مل يصادق عليها بعد. عىل صعيد متّصل، كلف مجلس الوزراء 
بتاريخ 2007/1/12 لجنة يف وزارة الصحة العامة البّت مبلفات األرسى املحّررين املعّوقني.

بتاريخ 2008/8/7، صدر عن وزير الشؤون االجتامعية القرار رقم 1/351 الذي حّدد »رشوط االستفادة من برنامج الصعوبات التعليمية يف 
املؤّسسات املتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتامعية وإنهائه«.

يف العام 2009، ومبناسبة االنتخابات النيابية والبلدية، صدر املرسوم رقم 2214 تاريخ 6 حزيران 2009 بشأن »اإلجراءات والتدابري املتعلّقة 
بتسهيل مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة يف االنتخابات النيابية والبلدية«. وبناًء عليه، أصدر وزير الداخلية والبلديات القرار رقم 2091 تاريخ 

2010/12/3 املتعلّق بـ »تشكيل لجنة لوضع خطة توجيهية لتسهيل مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة يف العمليات االنتخابية«.

للقانون رقم 2000/220 املتعلّق بحقوق األشخاص املعّوقني، صدر املرسوم رقم 7194 تاريخ 2011/12/16 املتضّمن تحديد معايري  تطبيقاً 
الحّد األدن لألبنية واإلنشاءات، وقد قىض بإجراء تعديالت هندسية سهلة النفاذ لتّنقل األشخاص املعّوقني للوصول إىل جميع املرافق العامة 

)حديثة اإلنشاء(.

يف العام 2012، أحالت الحكومة إىل مجلس النواب مرشوع قانون يرمي إىل إعادة العمل بالقانون رقم 606 تاريخ 1997/2/28 املتعلق بتعيني 
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املعّوقني يف مالكات اإلدارات واملؤسسات العامة والبلديات. كام صدر عن وزير الشؤون اإلجتامعية القرار رقم 1/1257 تاريخ 2012/8/21 
القايض بتفصيل إعاقة يف جدول تصنيف اإلعاقات لتحديد حاالت التوّحد.

يف العام 2013، أحالت الحكومة إىل مجلس النواب بتاريخ 2013/5/15 مرشوع قانون يتعلق بإعفاءات إضافية للمعّوقني. كام صدر عن وزير العمل القرار 
رقم 2/56 تاريخ 2013/4/9 املتعلّق بتخفيض شهادت اإليداع الستقدام عامل أو عاملة يف الخدمة املنزلية، ملعاونة املعّوقني وذوي االحتياجات الخاصة.

رضورة . 229 عىل   ،2008 العام  منذ  املتعاقبة  للحكومات  الوزارية  البيانات  شّددت  بحيث  خاصاً،  اهتامماً  اإلعاقات  ذوي  اللبنانية  الدولة  تويل 
االحرتام الكامل لحقوق جميع األشخاص ذوي اإلعاقات والعمل جدياً عىل إصدار املراسيم التطبيقية للقانون 2000/220 وتصديق لبنان عىل 
املعاهدة الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة. ويف هذا اإلطار، عملت وزارة الشؤون االجتامعية عىل دمج سياسات ذوي اإلعاقات يف صلب خططها 
وسياساتها االجتامعية، سواء يف امليثاق االجتامعي )2010( أو يف اإلسرتاتجية الوطنية للتنمية االجتامعية )2011(. ويف اإلسرتاتيجية الوطنية 

للمرأة يف لبنان)2011- 2021(، جاء تأكيٌد عىل رضورة »العمل عىل دمج الفتيات ذوات االحتياجات الخاصة يف كافة مراحل التعليم«.

يستمّر عمل اآلليات الوطنية املعنّية باملعّوقني والتي تضّم مصلحة شؤون املعّوقني يف وزارة الشؤون االجتامعية والهيئة الوطنية لشؤون . 230
التأهيل  الصحية وإعادة  الخدمات  الفرعية منها: لجنة  اللجان  انبثق عنها عدد من  بالقانون رقم 2000/220 والتي  أنشئت  التي  املعّوقني 
وخدمات الدعم، والتي من إنجازاتها اعتامد بطاقة املعّوق الشخصية الصادرة عن الوزارة كإثبات كاٍف عىل اإلعاقة واعتامد الالمركزية يف إعطاء 
املوافقة عىل التغطية الصحية، وبرنامج تأمني حقوق املعّوقني يف وزارة الشؤون االجتامعية، وكذلك تأمني حقوق األشخاص املعّوقني بالعمل. 

 ثالثًا: 
التقدميات واخلدمات

الرعاية ضمن مؤّسسات متخّصصة عىل نفقة الوزارة: يبلغ عدد املؤّسسات الرعائية ضمن فئة املؤسسات املتخّصصة املتعاقدة مع وزارة الشؤون . 231
االجتامعية 85 مؤسسة، تُعطى األفضلية فيها ملن تقّل أعامرهم عن 18 سنة دون متييز بني الذكور واإلناث. ويستفيد من الرعاية ضمن تلك 
املؤّسسات عىل نفقة الوزارة عدد إجاميل من النساء يبلغ 5901 امرأة ذات إعاقة أي ما نسبتُه 19.51% من املجموع، وعدد من الذكور يبلغ 9016 
أي 18.10%. إشارة إىل أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 2012/5/16 عىل زيادة التعرفة التي تدفعها الوزارة لرعاية املعّوقني يف تلك املؤّسسات.

الخدمات املتاخمة أو املعينات التي تغطّي نفقتها وزارة الشؤون االجتامعية: يبلغ عدد ذوي اإلعاقات املستفيدين من الخدمات املتاخمة أو . 232
املعينات التي تغطّي نفقتها وزارة الشؤون االجتامعية 9936 معّوقة أي ما نسبتُه 32.84% من املجموع، و12855 معّوقاً أي %25.81.

اإلفادات التي تخّول االستفادة من بعض اإلعفاءات الرضيبية بحسب القانون 2000/220: يبلغ عدد املعّوقني املستفيدين من تلك اإلفادات . 233
11994 معّوقة )39.65% من املجموع(، و23860 معّوقاً )47.90%(. أما توزّعهم بحسب نو ع اإلعفاءات، فهو كاآليت:

 الجدول رقم )4(
توّزع ذوي اإلعاقات بحسب نوع اإلعفاءات

نوع اإلعفاءات
إناثذكور 

النسبة من عدد اإلناثالعددالنسبة من عدد الذكورالعدد

77.54%73.379300%17506إعفاء من الرسوم البلدية

11.19%10.371342%2474إعفاء من رسوم األمالك املبنيّة

47.38%53.565683%12779إعفاء من رسوم تسجيل سيارة

5.84%11.67701%2785إعفاء من رسوم الجمرك عىل سيارة ملن يقود سيارة مؤهلة
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 رابعًا: 
جهود منّظمات اجملتمع املدين

ساهم تضامن املجتمع املدين مع موضوع اإلعاقة يف تحقيق العديد من اإلنجازات ومازال، إذ أّن نشاط هذا القطاع ساعد عىل أن تبلغ عملية . 234
الدمج أهدافها وغاياتها، السيّام عند تطبيقها يف كل مراحل الحياة ونواحيها. 

إعداد هذا  11235 تاريخ  لغاية  املعّوقني-  تأمني حقوق  برنامج  االجتامعية- من خالل  الشؤون  وزارة  املسّجلة يف  الجمعيات  يبلغ عدد 
التقرير 135 جمعية خدمات متخّصصة، تعمل من خالل 279 مركزاً )أو مؤّسسة( موزّعة عىل جميع األرايض اللبنانية. تقّدم هذه 
الجمعيات خدمات متنوعة للجنسني، تشمل الرعاية واإليواء، الطبابة وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل، التعليم والرتبية املتخّصصة 
)أكادميي أو مهني(، املشاغل املهنية عىل اختالفها، برامج التوعية واملنارصة والتدريب، تأمني املعينات واملساعدات التقنية والتأهيل 

لتسهيل الحياة اليومية، الرتفيه والرياضة والنشاطات االجتامعية. 

كام تجدر اإلشارة إىل أنه، ومببادرة من »اتّحاد املقعدين اللبنانيّني« وشبكة الدمج وجمعيات اإلعاقة ووزارة الشؤون االجتامعية  21235
وجهات معنيّة أخرى، تّم يف شهر آب 2013 إطالق »مرصد حقوق املعّوقني« الذي أنشئ يف العام 2012 بهدف رصد انتهاكات 
القانون رقم 2000/220. وكان املرصد قد وثّق، بني شهري آذار وأيلول 2012، 39 بالغاً، توزّعت عىل 34% من الذكور و66%من 

اإلناث.

 خامسًا: 
العقبات والتحّديات

أبرزها:. 235

ندرة الدراسات حول املرأة املعّوقة.  <
عدم وجود الوعي لدى املجتمع اللبناين عامة وأصحاب العمل خاصة بقدرة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل العمل، ومحدودية الفرص املتاحة  <

أمام هؤالء للحصول عىل التعليم والتدريب املهني، باإلضافة إىل عدم توافّر البنية التحتية املتخّصصة والدعم املادي الذي يساعدهم عىل 
الوصول إىل مكان العمل.

قلّة الوعي والتفهم لحالة املرأة ذات اإلعاقة، ال سيّام يف بعض املناطق ولدى بعض الرشائح االجتامعية، والتعامل معها بعنف وأنانية. <
محدودية فرص الدمج للنساء ذوات اإلعاقة. <
ضعف الحركة النسائية اللبنانية فيام يخّص حقوق النساء ذوات اإلعاقة، وعدم وجود جمعية متخّصصة حرصاً بقضايا هذه الفئة من  <

النساء.
ضعف التمويل الرسمي املخّصص لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. <



113 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

 أوالً: 
حملة عامة وإحصاءات

العدو . 236 الجنوب سنة 2000، حيث ترك  إالّ أن حجمها أصبح أكرب وأخطر بعد تحرير  لبنان بدءاً من سنة 1990،  ظهرت مشكلة األلغام يف 
اإلرسائييل وراءه مئات اآلالف من األلغام والقنابل العنقودية والقذائف غري املنفجرة واألجسام املشبوهة متعّمداً زرعها بشكل عشوايئ عىل 
مساحات شاسعة ضمن املناطق اآلهلة والزراعية، ومتجاهالً طلبات عدة بإيداع الدولة اللبنانية أو قوات اليونيفل الدولية خرائط توزّع تلك 
اللبناين املتكّررة بعدم  األلغام. وتعقدت املشكلة أكرث بعد الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف متوز 2006، فعىل الرغم من تحذيرات الجيش 
االقرتاب من األماكن التي يُشتبه بوجود ألغام فيها، إالّ أن انتشارها يف األرايض الزراعية ويف أماكن قريبة من البيوت أّدى إىل وقوع 3684 

إصابة لغاية أيار 2013، موزّعة عىل النحو اآليت:

 الجدول رقم )5(
توّزع ضحايا األلغام بحسب الجنس ونوع الرضر

املجموعمتوّفونمصابونالجنس

290125415إناث

24917783269ذكور

27819033684املجموع

 ثانيًا: 
يف التشريعات والسياسات

يتمثّل الوضع الترشيعي بشكل أسايس بالقانون رقم 2000/220 الخاص باملعّوقني ومن بينهم مصايب األلغام، كام مبصادقة لبنان، بتاريخ . 237
اتفاقية  أما   .2011 أيار  من  األول  يف  لبنان  يف  التنفيذ  حيّز  دخلت  والتي  العنقودية،  القنابل  لحظر  الدولية  االتفاقية  عىل   ،2010/11/5
مل  أنه  إالّ   2007 العام  عليها يف  لبنان  وقّع  فقد  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص من  واسعاً  تصنيفاً  تعتمد  والتي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 

يصادق عليها بعد.

أما يف السياسات، فال توجد سياسة خاصة ملساعدة النساء ضحايا األلغام، إمنا سياسة وطنية لألعامل املتعلّقة باأللغام، إذ يقوم املركز اللبناين . 238
لألعامل املتعلّقة باأللغام بإدارة برنامج العمليات اإلنسانية لنزع األلغام عىل األرايض اللبنانية كافة، ومن ضمنها العمل عىل مساعدة الضحايا 

من خالل عقد ورش عمل تتضّمن كيفية إرشاك املعّوقني من الجنسني ودمجهم يف املجتمع، وتعزيز اإلرادة والثقة بالنفس.

نساء ذوات أوضاع خاصة
III. املرأة ضحية األلغام
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 ثالثًا: 
اجلهود واخلدمات

أبرزها:. 239

 تشكيل اللجنة الوطنية ملساعدة ضحايا األلغام: تعمل اللجنة تحت إرشاف املركز اللبناين لألعامل املتعلّقة باأللغام وتتوىّل تقديم  11240
الخدمات للمصابني باأللغام وتضّم إدارات رسمية ومنظامت غري حكومية )دولية ومحليّة( معنيّة مبساعدة ضحايا األلغام. تقوم 
اإلدارات واملنظاّمت املنضوية يف إطار اللجنة الوطنية بتوفري ما ييل: الدعم ملشاريع صغرية، تأمني األطراف االصطناعية والوسائل 
الحركية، مساعدة فاقدي السمع والبرص، العالج الفيزيايئ إلعادة الوظائف الحيوية لألعضاء املصابة، إعادة تأهيل املصابني عىل 

املستوى النفيس وإخضاعهم لتدريبات تخّولهم مامرسة مهنة ما، وإجراء مسح تقييمي حول حاجاتهم. 

إنشاء املرشوع الوطني لدعم مصايب األلغام: هو مرشوع اجتامعي أنشأته وزارة الشؤون االجتامعية مبوجب القرار رقم 1/1826  21240
تاريخ 2010/12/18، ويضطلع مبهّمة معالجة النتائج االجتامعية للمصابني باأللغام والقنابل العنقودية، وتقديم الرعاية ألرسهم، 
وتنظيم دورات تدريبية لهم عىل املهن والتأهيل الحريف، ومساعدتهم عىل تأمني مصدر دخل من خالل املشاريع الصغرية املنتجة، 

وتنشيط ترصيف إنتاجهم يف الداخل والخارج بالتنسيق مع اإلدارات العامة وسائر هيئات املجتمع املدين.

ُوضعت خطة العمل األوىل للمرشوع عام 2012، وحّددت أولوياتها مبحاور أربعة هي: التأهيل الجسدي، التدريب املهني، أنشطة محلية 
وخارجية، والتوجيه واإلعالم.
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 أوالً: 
حملة عامة عن أوضاع السجينات يف لبنان

يوجد يف لبنان 21 سجناً، منها 4 للنساء وسجن واحد للقارصات، وتتوزّع سجون النساء بني بريوت، بعبدا، زحلة، وطرابلس. . 240

يشري تقرير صادر عن وزارة العدل يف ترشين األول 2012 إىل أن النزالء يف السجون اللبنانية هم رجال بنسبة 86.50%، ونساء بنسبة%7.91، . 241
وأحداث بنسبة 5.31%، وقارصات بنسبة 0.28%. لكّن التقرير يشري أيضاً إىل أن نسبة دخول النزيالت اإلناث ارتفعت عامي 2011 و2012 
مقارنة بالعام 2010، وذلك من 4.8% يف العام 2010 إىل 8.3% يف العام 2011 و3. 7% يف العام 2012، وإىل أن النسبة األعىل من النزيالت تقع 
ضمن الفئة العمرية 18-25 حيث تبلغ 29.02%، تليها الفئة العمرية 31-40 )26.02%( والفئة العمرية 26-30 )23.3%(، يف حني أن النسبة 

األدن هي للنزيالت بعمر 64 سنة وما فوق، حيث تبلغ %0.60.

أما حول توزّع النزيالت بحسب الجنسيات، فتشري اإلحصاءات إىل أنه يف العام 2010، بلغت نسبة النزيالت العربيات 1.6% ونسبة النزيالت . 242
من جنسيات غري عربية %62. 

وعن توزّع النزيالت بحسب الجرم، يشري التقرير الصادر عن وزارة العدل يف ترشين األول 2012 إىل أن النسبة األعىل من جرائم النزيالت . 243
توزّعت بني الرسقة )23.82%( ومخالفة قانون دخول األجانب إىل لبنان )21.13%(، تلتها الجرائم املخلّة باألخالق واآلداب )17.29%( وجرائم 
املخّدرات )11.65%(؛ أما النسبة األدن )0.13%( فتساوت فيها الجنايات التي تشّكل خطراً شامالً وجرائم اإلفالس. كام يشري التقرير إىل أن 

45.09% من السجينات هّن موقوفات و54.91 % محكومات. 

عىل الصعيد الصحي، يتّم توفري بعض األدوية لنزيالت السجون، وبخاصة أدوية األمراض املزمنة، فيام يُعتمد عىل األهل والجمعيات األهلية . 244
لتأمني األدوية غري املتوافرة. يُعطى الدواء بحسب وصفة الطبيب املكلّف من ِقبل فرع الصحة يف املديرية العامة لقوى األمن الداخيل، وتتّم 
الخازن )بريوت(، يوجد طبيب مكلّف مبعاينة السجينات، يداوم بشكل دوري  املتابعة الصحية بحسب توافر اإلمكانات. ففي سجن بربر 
ويحرض عند الرضورة ويف الحاالت الطارئة، كذلك يف سجن طرابلس حيث يوجد مركز طبي يف الثكنة، أما يف سجني زحلة وبعبدا فال تخضع 
السجينات ملعاينات طبية دوريّة، بل هناك ممرّضة مداومة يف كل السجون. ويف حال الرضورة، تُنقل السجينات إىل مستشفى حكومي بإشارة 
من طبيب السجن والطبيب املختّص. كام تخضع السجينات لفحوصات تبنّي ما إذا كّن يحملن فريوس نقص املناعة البرشية، ويف هذه الحالة 

تُعزل السجينة يف غرفة منفردة طيلة فرتة تلقيها العالج.

 ثانيًا: 
يف التشريعات والسياسات

عىل الصعيد الترشيعي والتنظيمي:. 245

ما زالت السجون يف لبنان تخضع للمرسوم رقم/14310/ الصادر بتاريخ 11 شباط 1949 )تنظيم السجون(، وما تزال إدارة السجون  11246
تخضع لسلطة وزارة الداخلية والبلديات بالرغم من صدور املرسوم رقم/17315/ تاريخ 1964/8/28 الذي قىض بإنشاء هيئة إلدارة 
السجون مرتبطة بوزارة العدل. لكن العمل جار حالياً النتقال مسؤولية السجون إىل إدارة متخّصصة يف وزارة العدل ، كام أن مجلس 
الوزراء وافق، بقراره رقم 34 تاريخ 2012/3/7 عىل اآللية الالزمة للمبارشة بنقل صالحية اإلرشاف عىل السجون إىل وزارة العدل 
والرتخيص لوزير العدل باالستعانة بقاٍض بصورة موقّتة لتنظيم مديرية السجون ووضع النصوص الالزمة لتنظيمها يف املرحلة االنتقالية. 

نساء ذوات أوضاع خاصة
IV. املرأة السجينة
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يف سياق متّصل، ُسّجل يف السنوات األخرية صدور النصوص اآلتية: 21246

يف العام 2008: املرسوم رقم 755 تاريخ 2008/1/3 الذي قىض بإنشاء قسم حقوق اإلنسان يف املفتشية العامة لقوى األمن  <
الداخيل وتنظيمه وتحديد مهامه. 

يف العام 2012: القانون رقم 216 تاريخ 2012/3/30 الذي حّدد السنة السجنيّة بـ 9 أشهر، وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  <
1050/م/2012  رقم  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  وقرار  السجون،  يف  الطبية  اللجنة  بتشكيل   2012/3/19 تاريخ   2012/42

بتشكيل لجنة لتحديد معايري انتداب أفراد الهيئة التعليمية لتدريس السجناء يف السجون.

عىل صعيد السياسات، يُذكر أن البيان الوزاري للحكومة املشّكلة يف العام 2011 شّدد عىل »متابعة تنفيذ الخطة الخمسية املوضوعة لنقل . 246
مسؤولية السجون إىل وزارة العدل«، ويندرج يف هذا اإلطار صدور القرار رقم 34 تاريخ 2012/3/7 عن مجلس الوزراء والقايض باملوافقة عىل 
اآللية الالزمة للمبارشة بنقل صالحية اإلرشاف عىل السجون إىل وزارة العدل والتي وضعتها لجنة من كافة الوزارات املعنيّة. كام صدر قرار عن 

مجلس الوزراء بتاريخ 2013/3/27 قىض بإنشاء 4 سجون يف لبنان ويجري العمل عىل إعداد الدراسات الفنية الالزمة لذلك.

بالرغم مام سبق، تبقى السياسات املتّبعة متخلّفة عن االتفاقيات الدولية املتعلّقة بحقوق السجناء، السياّم لجهة التعاطي مع السجون عىل 
أنها مراكز عقاب أكرث منها مراكز لإلصالح. كذلك ليس هناك سياسات تتعلّق باملرأة السجينة، ال بل أن هناك أوضاعاً خاصة بالنساء ال يلحظها 

أو يراعيها قانون تنظيم السجون منها، عىل سبيل املثال ال الحرص، وضع املرأة الحامل، واألّمهات املرضعات. 

 ثالثًا: 
مة الربامج واخلدمات املقدَّ

تتضافر جهود الجهات الدولية والرسمية واألهلية بهدف تحسني وتحصني وضع املرأة يف السجون وذلك من خالل توفري مجموعة من الربامج . 247
والخدمات املبارشة وغري املبارشة لها، ومنها ما ييل:

عىل صعيد الربامج واملشاريع : 11248

برنامج »سينام آرينا نظرة من الداخل – أصوات من وراء القضبان«، الذي حّقق االنجازات التالية: إعادة تأهيل البنى التحتية  <
اللبناين حول  التنسيق بني املعنيّني بقضية السجون وتحسيس وزيادة وعي املجتمع  لبعض السجون املترّضرة، تعزيز آليات 
دليل حول  وإعداد  فيها  والنزيالت  النزالء  السجون وأوضاع  أجل تحسني ظروف  العمل من  وتنسيق  الجهود  توحيد  أهمية 

الجمعيات واملؤّسسات العاملة داخل السجون.
التنمية  < آلية  ودعم  اإلمنائية  الخدمات  مراكز  تعزيز  خالل  من  املحلية  واالقتصادية  االجتامعية  للتنمية  الوطني  »الربنامج 

النساء وتأسيس مجموعة من  الحامل يف جميع سجون  لبنان«، والذي يعمل عىل تأسيس وحدة ملتابعة األم  االجتامعية يف 
للسجينات  واجتامعي( وخدمات صحية  فردي  )تدّخل  اجتامعية  تقديم خدمات  إىل  إضافة  السجون،  داخل هذه  املشاغل 

وألطفالهّن حديثي الوالدة.
بتنفيذ ورشات عمل  < والقايض  اإلنسان«،  لبنان يف مجال حقوق  القانون يف  إنفاذ  العاملني عىل  لدى  القدرات  »بناء  مرشوع 

تدريبية للمعنيّني بإنفاذ القانون، وإعداد دليل للعمل داخل سجون النساء يف لبنان.
برنامج »املهارات الحياتية األساسية للسجينات« الذي يهدف إىل توعية املرأة أو الفتاة األمية أو شبه األمية ومساعدتها عىل  <

تحسني حياتها وحياة أرستها وبيئتها، من خالل متكينها وإرشاكها يف مجتمعها. 

عىل صعيد الخدمات:  21248

تتوىّل الوزارات املعنيّة واملنظاّمت األهلية تقديم العديد من الخدمات للسجينات السيّام: رعاية اجتامعية وصحية ونفسية، تأمني 
الغرامة املالية املتوّجب دفعها، تقديم استشارات قانونية، التواصل مع أرس النزيالت وأطفالهن، تأمني االحتياجات األساسية لألطفال 
الرّضع يف سجون النساء، تنفيذ أنشطة اجتامعية وترفيهية وتثقيفية وصحية، تأسيس العديد من املكتبات داخل سجون النساء، 

تنفيذ أعامل مرسحية، تأهيل نفيس ومهني للسجينات لالندماج يف املجتمع بعد خروجهن من السجن، ودورات محو أمية. 
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 رابعًا: 
العقبات والتحّديات

أبرزها:. 248

عدم تحديث املرسوم رقم/14310/ الصادر بتاريخ 11 شباط 1949حول تنظيم السجون، وغياب خطة وطنية إصالحية لسجون النساء  <
التنسيق  عىل  قائم  مأمسس  إحالة  نظام  وجود  عدم  ذلك  إىل  يضاف  كافة.  والرتبوية  والنفسية  واالجتامعية  الصحية  النواحي  تشمل 

والتشبيك بني الوزارات والجمعيات األهلية املعنيّة بقضايا النزيالت. 
الحجز  < مدة  تتخطّى  بحيث  قضيتهّن،  ومتابعة  عنهّن  للدفاع  محام  توكيل  من  التمّكن  عدم  بسبب  طويلة  ألوقات  النزيالت  احتجاز 

االحتياطي ومدة املحاكمة حدود العقوبة القصوى للجرم يف أحيان كثرية؛ يضاف إىل ذلك عدم فصل النزيالت حسب نوع الجرمية.
سوء أوضاع مباين السجون، ونقص يف تأمني املتطلبات األساسية للنزيالت بشكل منتظم، السيّام منها االحتياجات اليومية الرضورية، الرعاية  <

الصحية والنفسية واالجتامعية، واملتابعة القضائية. كام تجدر اإلشارة إىل التهميش املضاعف الذي تعاين منه بعض الفئات من النزيالت، 
السيّام املعوقات واألجنبيات والحوامل وأطفالهن الرّضع. 

غياب سياسات إعادة االندماج االجتامعي، والنقص يف املشاغل وصعوبة تأمني التسويق، أي عدم القدرة عىل متكني النزيالت من عمل  <
إنتاجي مستمر لهّن. 

النقص يف الكوادر الفنية العاملة يف السجون.  <
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 أوالً:
حملة عامة

تشّكل العاملة األجنبية يف لبنان جزءاً هاماً من القوى العاملة، وتندرج يف هذا اإلطار فئة العامالت املهاجرات يف الخدمة املنزلية، إذ وصل . 249
عددهن يف العام 2012 إىل 141.738عاملة منزلية بحسب إفادة صادرة عن املديرية العامة لألمن العام بتاريخ 2012/12/4.

ال تخضع العامالت يف الخدمة املنزلية، اللبنانيات وغري اللبنانيات، لقانون العمل، وال يستفدن من قانون الضامن االجتامعي، لكنهن يستفدن، . 250
يف حال تعرّضهن لحادث عمل، من األحكام القانونية نفسها التي يستفيد منها األَُجراء يف لبنان، لبنانيون وغري لبنانيّني. وتنظيامً لعالقة العمل 
بني أصحاب العمل والعامل/العامالت يف الخدمة املنزلية، ألزم قرار وزير العمل رقم 1/38 تاريخ 2009/3/16 كالًّ من أصحاب العمل والعامل/

العامالت يف الخدمة املنزلية باعتامد عقد عمل خاص عىل أن يُعمل به اعتباراً من2009/3/23.

يتعّهد صاحب العمل وفقاً لعقد العمل الخاص، مبا ييل:. 251

عدم استخدام العامل/العاملة يف أّي عمل أو مكان آخر يختلف عن محّل إقامته )أي صاحب العمل(. <
يُدفع للعامل/العاملة بنهاية كل شهر عمل كامل أجره/ها الشهري وبدون أي تأخري مرّبر؛ <
تأمني رشوط وظروف العمل الالئق وتوفري حاجات العامل/العاملة من مأكل وملبس وإقامة تُحرتم فيها كرامته/ها وحقه/ها يف الخصوصية؛ <
ضامن استشفاء العامل/العاملة مبوجب بوليصة تأمني لدى رشكة ضامن معرتف بها يف لبنان وفق الرشوط والحاالت املحّددة من ِقبل  <

وزارة العمل؛
تحديد ساعات العمل مبعدل عرش ساعات متهاودة يف اليوم، وتأمني فرتة راحة يومية ال تقّل عن مثاين ساعات متواصلة ليالً، باإلضافة إىل  <

راحة أسبوعية ال تقّل عن 24 ساعة متواصلة وإجازة سنوية ملدة ستة أيام يُحّدد توقيتها ورشوط االستفادة منها باتفاق الفريقني؛
الناجمة عن خدمته وحوادث العمل، يحّق له/لها إجازة مرضية بناء لتقرير طبي  < العامل/العاملة مبرض غري األمراض  ويف حال أُصيب 

محّددة بنصف شهر بأجر ونصف شهر بنصف أجر.

تخضع العامالت املنزليات املهاجرات يف لبنان لنظام كفالة يربطهن مبستخدمهن بشكل مبارش، بحيث ال ميكنهن تغيريه إالّ بتنازٍل من ِقبله . 252
موثّق لدى كاتب عدل وبعد موافقة املديرية العامة لألمن العام.

 ثانيًا: 
تقدم حمرز على صعيد التشريعات والسياسات والتدابري

يُسّجل منذ انعقاد ورشة العمل الوطنية التي نُظّمت يف العام 2005 بهدف تعزيز أوضاع العامالت املنزليات املهاجرات، إنجاز ما ييل:. 253

إصدار نصوص قانونية وتنظيمية، هي وفقاً لرتتيبها الزمني كام ييل: 11254

إقرار عقد عمل موّحد للعامالت األجنبيات يف الخدمة املنزلية، وذلك مبوجب قرار وزير العمل رقم 1/38 تاريخ 3/23/ 2009  <
عىل أن يُعمل به اعتباراً من 2009/3/23.

صدور قرار رقم 1/52 تاريخ 2009/4/14 عن وزير العمل بتعديل القرار رقم 1/117 تاريخ 2004/7/6 املتعلّق ببوليصة التأمني  <
عىل األَُجراء األجانب والعامل يف الخدمة املنزلية.

نساء ذوات أوضاع خاصة
V. العاملة املهاجرة يف اخلدمة املنزلية
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صدور قرار رقم 1/1 تاريخ 2011/1/3 عن وزير العمل يتعلّق بتنظيم عمل مكاتب استقدام اليد العاملة األجنبية. <
إقرار القانون رقم 164 تاريخ 2011/8/14 املتعلّق مبعاقبة جرمية االتّجار باألشخاص يف لبنان. <

يف السياسات والتدابري: يُذكر ما ييل: 21254

تشكيل لجنة تسيري وطنية بشأن وضع عامالت املنازل املهاجرات يف لبنان بالقرار الصادرعن رئيس مجلس الوزراء رقم 2007/40  <
تاريخ 2007/4/10، مهمتها إعداد وتنفيذ املشاريع الهادفة إىل تعزيز وحامية العامالت يف الخدمة املنزلية املهاجرات بالتنسيق 
الدوليّة والعربية املختّصة والهيئات واللجان األهلية  املنظاّمت  الدوليّة وسائر  العمل  املعنيّة ومنظمة  الرسمية  مع اإلدارات 

الوطنية والسفارات املعنيّة.
األجانب  < العامل  التمييز ضد  العام 2010 عىل معالجة  الشؤون االجتامعية يف  أعّدته وزارة  الذي  امليثاق االجتامعي  تشديد 

وبخاصة منهم خادمات املنازل، وعىل رضورة تنظيم العاملة األجنبية يف لبنان.
تضمني اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية االجتامعية التي أعّدتها وزارة الشؤون االجتامعية يف العام 2011 فقرة خاصة بالعامالت  <

املنزليات سواء املحلية أم األجنبية وما يعشن فيه من ظروف ال تزال تنتهك الحقوق األساسية التي يكفلها اإلعالن العاملي 
الراحة  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والحق يف  التنقل، حق الحامية من رضوب املعاملة  لحقوق اإلنسان، ومنها: حرية 

وأوقات الفراغ والحق يف تحديد ساعات العمل والعطل املدفوعة األجر.
وضع نقابة أصحاب وكاالت االستخدام مدّونة لقواعد السلوك مبا يتّفق مع قواعد العمل الدولية ذات الصلة مبعايري حقوق اإلنسان. <
إنشاء مكتب شكاوى يف وزارة العمل وخط ساخن يهتّم بقضايا العمل من ضمنها قضايا العامالت املنزليات وشكاوى السفارات  <

بشأنها، وقد ورد خالل العام 2012 /110/ شكاوى، منها اثنان من قبل عامالت منزليات عىل أصحاب عمل وأخرى من سفارات 
دول عىل أصحاب عمل. 

تشكيل خلية وطنية تضّم مندوبني عن الوزارات املعنيّة مبوضوع العاملة األجنبية يف لبنان، مهّمتها دراسة ميزات هذه العاملة  <
ووضعها الحايل.

افتتاح قاعة موّسعة يف حرم مطار رفيق الحريري الدويل، بالتعاون بني املديرية العامة لألمن العام ومركز األجانب يف كاريتاس  <
لبنان، الستقبال العاّمل الوافدين إىل لبنان بانتظار اصطحابهم من قبل الكفيل.

عقد وزارة الشؤون االجتامعية اتفاقات مع مالجئ الستقبال النساء ذوات الحاالت االجتامعية الصعبة وضحايا العنف واالستغالل،  <
ومن بينهن العامالت املهاجرات يف الخدمة املنزلية، وتقديم مراكز الخدمات اإلمنائية لهّن استشارات طبية وأدوية بصورة شبه مجانية.

مجاالت  < يف  التعاون  عىل  تقوم   2013/1/25 بتاريخ  األجانب  مركز  لبنان-  وكاريتاس  العمل  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 
عديدة أبرزها: تبادل الخربات وتنفيذ تدريب خاص لكوادر وزارة العمل يف مجال العاملة األجنبية يف الخدمة املنزلية، قيام 
مركز األجانب يف كاريتاس بعرض الحاالت التي تنتهك حقوق العاّمل األجانب والعامالت يف الخدمة املنزلية عىل وزارة العمل 
لحلّها، والتعاون عىل وضع الئحة تضّم أصحاب العمل الذين يرتكبون مخالفات أو انتهاكات بحق العامل األجانب والعامالت 

يف الخدمة املنزلية ليصار إىل اتّخاذ تدابري بشأنهم، أبرزها منعهم من استخدام عامل أجانب أو عامالت يف الخدمة املنزلية.

 ثالثًا: 
تقّدم حمرز يف احلماية عن طريق احملاكم

ال متيّز املحاكم اللبنانية يف تطبيق النصوص القانونية، سواء الجزائية منها أو املدنية، بني أن تكون صاحبة الحق، أو الضحية، من الجنسية . 254
اللبنانية أو من جنسية أجنبية، بحيث أن الجنسية األجنبية للضحية ال تشّكل إطالقاً سبباً لتخفيف العقوبة عن الجاين )جنايات جبل لبنان 

تاريخ 2000/6/23(.

يف الحقوق املالية الناجمة عن العمل يف الخدمة املنزلية، ونظراً ألن هذه الفئة من العامالت، اللبنانيات منهّن وغري اللبنانيّات، ال يخضعن . 255
ألحكام قانون العمل، فإن األحكام السارية املفعول عليهّن هي أحكام القانون العادي، أي قانون املوجبات والعقود، عىل أّن الجهة القضائية 
الصالحة للبّت يف النزاعات هي مجالس العمل التحكيمية التي تنظر يف جميع نزاعات العمل الفردية بدون استثناء، وبغّض النظر عن القانون 
الواجب التطبيق. بناء عليه، ويف دعوى أقامتها عاملة بالخدمة املنزلية من الجنسية الهندية عىل مخدومها اللبناين، الذي كان قد رصفها من 
الخدمة بدون سابق إنذار ومن دون أن يدفع لها أجورها، قىض مجلس العمل التحكيمي املختص، وقد أُبرم قراره متييزاً )محكمة التمييز 
اللبنانية، الغرفة الثامنة، قرار رقم 2010/50، تاريخ 2010/6/1(، بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعاملة كامل األجور املستحّقة لها، مضافاً 
إليها بدل اإلنذار وتعويض الرصف من العمل سنداً للامدتني 654 و656 من قانون املوجبات والعقود، وكذلك بدل عطل ورضر عن التعّسف 
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باستعامل حّق فسخ عقد العمل؛ فبلغ، عىل هذا األساس، مجموع املبالغ التي ُحكم بها للعاملة ما يزيد بقليل عن أربعني ألف دوالر أمرييك 
)مجلس عمل تحكيمي بريوت، الغرفة األوىل، قرار رقم 2009/258، تاريخ 2009/4/22(. 

ويف توّجٍه قضايئ رادع للعنف الذي ميارسه بعض أصحاب العمل عىل العامالت املنزليات املهاجرات، صدر بتاريخ 2013/10/31 حكم عن . 256
القاضية املنفردة الجزائية يف كرسوان، بإدانة صاحبة عمل لبنانية بجرم املادة 555 من قانون العقوبات عىل خلفية الرضب املربح للمساعدة 
املنزلية لديها، وبحبسها ثالثة أشهر وتغرميها مئة ألف لرية لبنانية وإلزامها بدفع تعويض إىل املّدعية الشخصية قدره عرشة ماليني لرية لبنانية.

 رابعًا: 
جهود املنّظمات غري احلكومّية واملنّظمات الدولية

تبذل املنظاّمت غري الحكومية جهوداً حثيثة لحامية العامالت املهاجرات يف الخدمة املنزلية ولتعزيز أوضاعهن النفسية والصحية والقانونية، وذلك . 257
من خالل تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة منها: إطالق حمالت توعية حول معايري العقد الخاص، استحداث مرصد لقضايا عامالت املنازل أمام 
القضاء، بناء قدرات الجهات املعنيّة بقضية العامالت املهاجرات، وتقديم خدمات... إضافة إىل إعداد الدراسات والبحوث والحمالت اإلعالمية. 

عىل صعيد املنظاّمت الدولية، تجدر اإلشارة إىل برنامج العمل من أجل حامية حقوق العامالت املنزليات املهاجرات )PROWD( يف لبنان . 258
لبنان وضامن  املنزليات املهاجرات )WMDWs( يف  العامالت  الدولية، ويهدف إىل تحسني وضع  العمل  تنّفذه منظمة  الذي   2014–2011
ظروف عمل مواتية وبيئة منظمة تحمي حقوقهن. ويستهدف الربنامج: الوزارات املعنيّة، العامالت، نقابة مكاتب االستقدام، نقابات العامل، 

منظامت املجتمع املدين، وكاالت األمم املتحدة، وسفارات وقنصليات بلدان املصدر.

يتضّمن الربنامج تنفيذ ما ييل: )أ( مراجعة القوانني التي تنطبق عىل العامل املنزليّني من أجل جعلها أكرث متاشياً مع معايري العمل الدولية؛ 
)ب( بناء قدرات املعنينّي بحيث يصبحون يف وضع أفضل ملراقبة رشوط وظروف العمل الخاصة بالعامالت املنزليّات املهاجرات؛)ج( زيادة 

وعي العامالت املنزليّات والجمهور اللبناين حول حقوق وواجبات العامل املنزلينّي.

وقد تّم إطالق عدد من األنشطة مع الجهات املعنيّة لتحسني رشوط وظروف عمل العامالت املنزليّات املهاجرات يف لبنان، منها: عقد ورش 
عمل لوسائل اإلعالم واملتخّصصني، نرش سلسلة من القصص التوعوية القصرية لألطفال حول حقوق العامالت املنزليات املهاجرات، إجراء مسح 
التوعية يف  للمعلّمني واملعلاّمت لنرش  املهاجرات، تطوير رزمة  املنزليات  للعامالت  الحكومية  املنظاّمت غري  التي تقدمها  معّمق للخدمات 
املدارس حول حقوق العامالت املنزليّات، إصدار »دليل معلومات للعامالت املنزليّات املهاجرات يف لبنان« يف ثالث لغات)الفرنسية، العربية، 

واإلنكليزية( وعقد ورشة عمل للملحقني العامليّني لبلدان املنشأ.

 خامسا:
العقبات والتحّديات

أبرزها:. 259

عدم وجود قانون خاص بالعاملة املنزلية املهاجرة وعدم إخضاعها لقانون العمل وقانون الضامن االجتامعي. <
عدم وجود تطابق، يف حاالت عديدة، بني عقد العمل املوقّع يف دول املنشأ والعقد املوقّع يف لبنان، إضافة إىل أن العقد الذي يوقّع يف  <

لبنان يكون باللغة العربية حرصاً.
عدم وجود آلية لتطبيق ومراقبة تنفيذ العقد بني صاحب العمل والعاملة املنزلية املهاجرة. <
وجود نظام كفالة يكرّس التمييز ضد العامالت املنزليّات املهاجرات، السيّام يف ظل غياب الرؤيا املوّحدة حول إلغاء هذا النظام أو اإلبقاء  <

عليه وتعديله ليصبح أكرث عدالة.
ضعف التنسيق بني وزارة العمل وسفارات الدول املصّدرة للعاملة املهاجرة. <
ضعف قدرة العديد من العامالت عىل الترصيح عن االستغالل أو التحرّش الذي تتعرّض له نظراً لعدم متّكنهن من ذلك. <
صعوبة رصد مشاكل العاملة املنزلية داخل املنازل، إالّ يف حال ورود شكوى، نظراً لغياب آليات للتفتيش داخل املنازل. <
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 أوالً: 
معطيات عامة

تفيد التقارير والدراسات املتوافرة مبا ييل: . 260

املخيّامت  11361 النسبة يف  تراوح هذه  بحيث  لبنان  الفلسطنيّني/ات يف  الالجئني/ات  والفتيات حوايل 53% من مجموع  النساء  تشّكل 
والتجّمعات بني 46 و%58. 

الالجئني  21361 بني  ملحوظاً  انخفاضاً  األونروا،  الخصوبة، بحسب  وتشهد معدالت  أفراد،  و5   4 بني  الواحدة  األرسة  أفراد  يراوح معدل 
الفلسطينيّني خالل السنوات العرش األخرية إذ انخفضت من 4.7 إىل 3.2.

يرأس الرجل أكرث األرَُس الفلسطينية، أما األرَُس التي ترأسها نساء فهي األكرث فقراً، وتعيش من تحويالت مالية من قبل أحد أفرادها  31361
العاملني يف الخارج. 

 يشري تقرير صادر عن مكتب اإلحصاء املركزي يف االتحاد العام للمرأة الفلسطينيّة إىل أن 36% من النساء الفلسطينيات هّن أميات،  41361
وترتفع نسبة األمية بخاصة لدى كبريات السّن. ويشري التقرير أيضاً إىل أن الحرمان من حق العمل وضعف املؤّهالت املهنية وقلّة 
فرص العمل جعلت املشاركة النسائية يف النشاط االقتصادي للمرأة الفلسطينيّة ضعيفة للغاية، بحيث يبلغ معدلها 9.4%. هذا مع 
اإلشارة إىل أن نسبة النساء تزيد عن النصف يف مهن السكريتاريا، التعليم، الخدمات الصحية، وال تتجاوز الـ 15% يف املهن األخرى. 

أما يف املهن الزراعية، فتتساوى نسبة النساء والرجال )حوايل %8(.

يف مجال الصحة، تشري اإلحصاءات الصادرة عن مكتب املساعدات الشعبية الرنوجية يف لبنان يف كانون الثاين 2013، إىل انتشار  51361
أمراض مزمنة بني الرجال والنساء الفلسطينيّني لتصل نسبتها إىل 31%، وترتفع هذه النسبة إىل 83% لدى النساء اللوايت تتجاوز 
أعامرهن الـ 55 سنة. من جهتها، تشري منظمة األونروا إىل أن 95% من الالجئني/ات الفلسطنيّني/ات يف لبنان يفتقرون إىل التـأمني 

الصحي.

 ثانيًا: 
الوضع التشريعي والتقّدم احملرز منذ عام 2006

ال توجد ترشيعات خاصة باملرأة الفلسطينيّة الالجئة يف لبنان بل أن هناك ترشيعات عامة تشمل عىل السواء الالجئات والالجئني الفلسطينيّني . 261
الذين يخضعون للقانون اللبناين، وتتوىّل منظمة األنروا تقديم الخدمات االجتامعية والرتبوية والصحية واالغاثية والتشغيل لهم. 

أما أهم ما متيّزت به السنوات األخرية عىل صعيد الترشيع، فهو اآليت:. 262

تعديل الفقرة )3( من املادة 59 من قانون العمل، بحيث أصبح األجراء الفلسطينيّون الالجئون املسّجلون وفقاً لألصول يف سجالت  11263
وزارة الداخلية والبلديات، يستفيدون من تعويض الرصف من الخدمة دون اشرتاط املعاملة باملثل. كام أعفى القانون رقم 129 

تاريخ 2010/8/24 األجري الفلسطيني الالجئ من رسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل. 

نساء ذوات أوضاع خاصة
VI. املرأة الالجئة
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تعديل الفقرة الثالثة من املادة 9 من قانون الضامن االجتامعي مبوجب القانون رقم 128 تاريخ 2010/8/24، بحيث تّم إعفاء  21263
األجراء الالجئني الفلسطينينّي من رشط املعاملة باملثل املنصوص عليه يف قانون الضامن االجتامعي، فباتوا يستفيدون من تعويض 

نهاية الخدمة بالرشوط التي يستفيد منها األجري اللبناين.

صدر عن وزير العمل، بتاريخ 2008/5/24، القرار رقم 1/94 املتعلّق بتحديد املهن الواجب حرصها باللبنانيّني، وقد استثنى من  31263
الحرص، إمنا مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناين، »الفلسطيني املولود عىل األرايض اللبنانية واملسّجل بشكل رسمي يف سجالت وزارة 

الداخلية والبلديات«.

 ثالثًا: 
التقّدم احملرز على صعيد السياسات والتدابري املعتمدة

يُذكر يف هذا اإلطار ما ييل:. 263

تضمني البيان الوزاري للحكومة )الثانية والسبعني( التي تشّكلت بتاريخ 2011/6/13 فقرة تتعلّق بالالجئني الفلسطينيّني، جاء فيها أنه  <
»...وإىل أن تتحقق العودة الكاملة، فإن الحكومة ستعمل عىل توفري الحقوق اإلنسانية واالجتامعية للفلسطينيّني املقيمني عىل األرايض 

اللبنانية...«.
2.264 إصدار وزارة الداخلية والبلديات عام 2008 أوراقاً خاصة لإلقامة املوقّتة، تُعترب أداة للتعريف عن حاملها وتتيح له، سواء كان رجالً  <

أو امرأة، بالتحرك دون خوف من االعتقال والسجن، إالّ أنها ال تسمح له بالعمل أو التسجيل يف املدارس والجامعات أو االستفادة من 
الرعاية الصحية أو تسجيل عقود الزواج يف الدوائر الرسمية.

3.264 السامح للنساء الالجئات اللوايت لديهن أطفال يف املدارس بأن يحصلن عىل تصاريح اإلقامة، إمنا دون أن يستتبع ذلك الحق يف  <
العمل.

تعزيز حامية األطفال الالجئني وإدراجهم يف سياسات وزارة الشؤون االجتامعية واملجلس األعىل للطفولة بدعم من مفوضية األمم املتحدة  <
لشؤون الالجئني.

قبول وزارة الرتبية والتعليم العايل، منذ العام 1999، الالجئني يف املدارس الرسمية من دون إلزامهم بتقديم الوثائق املطلوبة )بطاقات  <
الهوية وجوازات السفر والشهادات املدرسية والعالمات، الخ( وبغّض النظر عن وضعهم يف لبنان.

إرشاك املنظاّمت الفلسطينية يف عضوية مجموعة العمل التقنية الوطنية للحّد من العنف ضد املرأة التي يرتأسها وزير الشؤون االجتامعية. <

 رابعًا: 
اخلدمات املقّدمة

تتضافر جهود الجهات الدولية والرسمية والجمعيات األهلية الفلسطينية بهدف تعزيز أوضاع الالجئات وحاميتهّن وذلك من خالل توفري . 264
مجموعة من الخدمات، منها ما ييل:

متابعة حاالت السجينات الفلسطينيّات الحوامل أو األمهات ألطفال حديثي الوالدة. <
استقبال النساء الفلسطينيّات يف مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة ومراكز الخدمات اإلمنائية التابعة لوزارة الشؤون  <

االجتامعية.
تقديم املساعدة املالية واملاديّة املنتظمة، فضالً عن الدعم االجتامعي، إىل النساء الالجئات املعرّضات للخطر )النساء الوحيدات، األرَُس  <

التي ترأسها نساء، الخ(.
الرعاية املتخّصصة  < العقلية لالجئني/ات، مبا يف ذلك  الرعاية اإلنجابية/األمومة وصحة الطفل، باإلضافة إىل دعم الصحة  تغطية تكاليف 

لضحايا التعذيب وغريهم.
إعادة التوطني )املسار الرسيع( للنساء الالجئات املعرّضات للخطر كضحايا التعذيب والعنف الجنيس والعنف القائم عىل أساس النوع  <

االجتامعي، نظراً للصعوبات التي يواجهنها يف التمتّع بحياة قابلة لالستدامة يف لبنان.
تقديم االستشارة وتوزيع منشورات بشأن تسجيل املواليد وحاالت االختبار لتسجيل املواليد لدى إدارات األحوال الشخصية، والتنسيق مع  <
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الحكومة اللبنانية للحّد من الحواجز التي تعرتض أو تحول دون تسجيل املواليد.
 تقديم األونروا، عرب رشكاء محليّني، خدمات رعاية صحية لالّجئني، وقد تّم التشبيك لهذه الغاية مع 11 مستشفى حكومي، بحيث استفاد  <

من هذه الخدمات، بحسب إحصاءات عام 2011، 50.5% من النساء الالجئات. 
زيادة تغطية األونروا لخدمات صحة األمومة والطفولة بشكل كبري منذ تسعينات القرن املايض، بحيث تحصل كل امرأة حامل عىل ما  <

معدله 7.4 زيارات خالل فرتة حملها، وتشمل تلك الزيارات الحصول عىل لقاحات ضد التيتانوس والكشف عن السّكري وارتفاع ضغط 
الحمل. كام تقوم األونروا بتوفري حصص غذائية جافة للنساء الحوامل واملرضعات اعتباراً من الشهر الثالث من الحمل ولغاية ستة أشهر 
بعد الوالدة. هذا باإلضافة إىل تقديم إعانات نقدية من أجل الوالدة يف املستشفيات للنساء الحوامل اللوايت هّن يف حالة الخطر، وتتّم 
متابعة األم والطفل بعد الوالدة، سواء يف املنشآت الصحية التابعة لألونروا أو من خالل الزيارات املنزلية. كام تؤّمن خدمات األونروا لرعاية 
ما قبل الوالدة متابعة ما يزيد عن 80% من النساء الحوامل يف مجتمع الالجئني، فتبدأ معظم النساء فحوصاتهن خالل الثلث األول من 

فرتة الحمل، األمر الذي ميّكن األطباء من التعرّف عىل املضاعفات وعوامل الخطر يف مراحل مبكرة.

 خامسًا: 
العقبات والتحّديات

تواجه الالجئات الفلسطينيّات، تحّديات كثرية، منها:. 265

ال تتمتّع الالجئات الفلسطينيّات، كام الالجئني الفلسطينيّني، بحّق العمل يف العديد من األعامل واملهن، كام ال تتمتّع بحّق امتالك مسكن  <
أو عقار، أو بحّق تأسيس الجمعيات، وغري ذلك. وتتضاعف هذه التحّديات بالنسبة إىل العامالت يف الظّل)بدون إجازات عمل( املعرّضات 
البتزاز أصحاب العمل، السيّام لجهة تعرّضهّن للرصف الكيفي وحصولهن عىل أجور منخفضة جداً، األمر الذي ينطبق أيضاً عىل العامالت 

يف مهن موسمية وهامشية.
عدم استفادة الفلسطينيّني/ات غري املصّنفني/ات الجئني/ات من رعاية األنروا والدولة اللبنانية. <
عدم توقيع لبنان عىل االتفاقية الدولية لالّجئني الصادرة عام 1951، بحيث ما زال لبنان يُعترب بلداً ممراً وليس مقرّاً. وحرمان الالجئني  <

الفلسطينيّني بشكل عام، والالجئات الفلسطينيات بشكل خاص، من تطبيقات بروتوكول الدار البيضاء الصادر عن جامعة الدول العربية 
واملتعلّق بتنظيم أوضاع الالجئني الفلسطينيّني يف الدول املضيفة.

األعراف والعادات والتقاليد السائدة يف املجتمع الذكوري الذي تعيش فيه املرأة الفلسطينية الالجئة، وانتشار ظاهرة العنف املبني عىل  <
النوع االجتامعي )الجندر( وظاهرة التحرّش الجنيس.
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 أوالً: 
معطيات عامة

تشري اإلحصاءات لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف لبنان )UNHCR( التي تّم رصدها يف 14 كانون الثاين 2014 إىل أن حوايل . 266
الشامل، 225.238 يف محافظة  للتايل: 251.393 يف محافظة  املحافظات وفقاً  يتوزّعون عىل  لديها وهم  ُسّجلوا  نازحا/ة سوريا/ة   868.224

بريوت، 285.233 يف محافظة البقاع و 106.360 يف محافظة الجنوب. 

أما توزّع النازحني بحسب الجنس فكان عىل الشكل التايل: 

أي أّن النسبة األعىل من النازحات السوريات تقع ضمن الفئة العمرية 18- 59 سنة حيث تبلغ 24%، يف حني أّن النسبة األدن تقع ضمن الفئة 
العمرية 60 سنة وما فوق حيث تبلغ 1.5 %.

أما عن واقع النازحات السوريّات يف لبنان، فتشري دراسة أعّدتها لجنة اإلنقاذ الدولية بالتعاون مع جمعية محلية بعنوان »هربنا من املوت 
لنعيش بالذل«، وتناولت عيّنة من 100 امرأة )20% منهن ما دون 18سنة( و20 رجالً بني 19 و35 سنة، إىل أهم ما ييل:

يشّكل االغتصاب والتعّدي الجنيس املشكلة الرئيسية التي تعاين منها النازحات السوّريات.  <
تعاين النازحات من الزواج القرسي واملبكر واالتّجار بهّن وإرغامهن عىل الدعارة. <

 ثانيًا: 
السياسات املعتمدة

يستمّر لبنان يف استقبال أعداد هائلة من النازحات من سورية، لذا عمدت الدولة اللبنانية إىل اعتامد بعض السياسات التي من شأنها التخفيف . 267
من وطأة النزوح وآثاره السلبية، يُذكر منها:

تكليف مجلس الوزراء بتاريخ2013/1/3 وزير الداخلية إنشاء خلّية أزمة تضّم الجيش وقوى األمن الداخيل واألمن العام وأمن الدولة  <
لتنفيذ خطة ومتابعة أوضاع النازحني.

إعداد خطة عمل تناولت خمسة قطاعات أساسية هي: الصحة، الرتبية، اإليواء، الشؤون االجتامعية والغذاء.  <
الطوارئ  < الفتاة واملرأة يف حاالت  بـ »حامية  خاصاً  اسرتاتيجياً  لألعوام 2012-2021 هدفاً  لبنان  للمرأة يف  الوطنية  اإلسرتاتيجية  تضمني 

نساء ذوات أوضاع خاصة
VII. املرأة النازحة
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والنزاعات املسلّحة والحروب ويف حاالت الكوارث الطبيعية«، وذلك استناداً إىل املواثيق واالتفاقيات الدولية، السيّام اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان، واألهداف اإلمنائية لأللفية، وقراري مجلس األمن رقم 2000/1325 و 2008/1820، وغريها.

إعداد إسرتاتيجية وطنية لالستجابة لحاجات النازحني والنازحات ملدة عاٍم واحد، إالّ أنه مل يتّم التصديق عليها لغاية تاريخه. <

 ثالثًا: 
الربامج واخلدمات املقّدمة

تتحّمل النساء والفتيات غالباً عبء رعاية اآلخرين عند وقوع حاالت الطوارئ حيث يتّم التغايض عن احتياجاتهّن الصحية الخاصة التي تبدأ . 268
من النظافة الصحية ومتتّد إىل مضاعفات الحمل والوالدة التي قد تهّدد حياتهّن. كام تتعرّض النساء بوجه خاص لسوء التغذية الذي ميكن 
أن يهّدد حياة املرأة الحامل وطفلها. كام يؤدي اإلجهاد واالضطراب بسبب الرصاع إىل ارتفاع نسبة العنف الجنيس والعنف العائيل، وذلك 
بسبب انهيار املعايري االجتامعية والحامية بحيث ترتفع نسبة االستغالل الجنيس. لذلك تضافرت يف هذا اإلطار جهود الجهات الدولية والرسمية 

واألهلية لتطوير وتنفيذ مجموعة من الربامج والخدمات املقّدمة للنازحات السوريّات والتي ميكن إيجازها عىل الشكل التايل: 

 برنامج مناهضة العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي ويتضّمن ما ييل:  11269

التدريب عىل برنامج إدارة نظام املعلومات )GBVIMS( يف لبنان؛ <
تنفيذ برنامج حول »حّل النزاعات وبناء السالم«، حيث تّم استهداف مجتمعات محّددة مع الرتكيز عىل الشباب والنساء لبناء  <

قاعدة وطنية من أجل السالم ولتطوير القدرات املحلية عىل معالجة العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي لضامن أفضل 
سبل الوقاية ونهج االستجابة؛

تنفيذ سلسلة حلقات عمل تدريبية يف جميع املناطق للعاملني/ات املحليّني/ات لتزويدهم/ّن مبعلومات حول املفاهيم ذات الصلة  <
بالعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي وباألدوات املتعلقة باإلحالة والتوعية والوعي وبكيفية صياغة مقرتحات ومشاريع؛

تدريب العاملني يف املجال اإلنساين حول قضايا النوع االجتامعي؛ <
تنفيذ أنشطة توعوية ودورات تدريب مهني وتقديم مساعدة مالية للنساء املعرّضات للخطر؛ <
توعية النساء النازحات عىل مخاطر العنف من خالل تأمني عدة اإلسعافات األولية الخاصة بالعنف الجندري؛ <
إعداد هياكل لتحديد مسارات اإلحالة يف جميع أنحاء لبنان للناجني/ات من العنف الجنيس والعنف القائم عىل أساس النوع  <

االجتامعي من النازحات، وذلك وصوالً إىل إنشاء بيوت مأمونة.

برنامج الصحة اإلنجابية ويتضّمن ما ييل: 21269

بناء القدرات، وذلك من خالل التدريب عىل التدبري العالجي للناجيات من االغتصاب، وعىل الخدمات األولية الدنيا الخاصة  <
بالصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ؛

تنفيذ حمالت توعية حول األهداف الرئيسية ذات الصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية موّجهة إىل مقّدمي الخدمات، الناجيات،  <
الشباب،...

توزيع خدمات الصحة اإلنجابية كوسائل منع الحمل، املكّمالت الغذائية )أقراص الحديد( وحامض الفوليك،... <
التدفئة، األغطية،...( باإلضافة إىل توزيع كتيّبات  < الغذائية والتي تقترص عىل تقديم خدمات اإلغاثة )مواد  توزيع املواد غري 

تعليمية موّجهة للنساء حول كيفية تجّنب اإلصابة بالتهاب املهبل ومعلومات حول وسائل تنظيم األرسة، والتغذية أثناء حاالت 
الطوارئ واالكتئاب النفيس بخاصة ما بعد الوالدة.

برامج دعم التعليم، والتي تشمل تغطية تكاليف الرسوم الدراسية والكتب وإعداد الربامج التعليمية االستلحاقية واملعّجلة للطالب  31269
النازحني املعرّضني لخطر الترّسب من املدرسة أو ملَن هم خارج املدرسة فضالً عن رصد الحضور والتقدم العلمي من قبل املفوضية 
العليا لشؤون الالجئني وتساهل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف ما يتعلّق بامتحانات الصف التاسع لألطفال الذين ال ميلكون وثائق 

عن الدراسات املنجزة يف سورية.

برنامج متكني النساء اقتصادياً وقانونياً الذي يسعى إىل االهتامم بأوضاع النازحني، السيّام النازحات وذلك من خالل تنفيذ سلسلة  41269
من اللقاءات التوعوية حول حقوقهن االقتصادية والقانونية.
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برنامج تغطية تكاليف التسوية لضامن مرشوعية إقامة عائالت الالجئني املستضعفني. 51269

تأسيس مراكز للرجال النازحني املعنِّفني واملعنَّفني الستقبال ومساعدة هذه الفئة من أجل التخفيف من وطأة النزوح وآثاره السلبية عليهم. 61269

تقديم مساعدات نفسّية-اجتامعية للتخفيف من آثار التهميش الذي تتعرّض له النساء والفتيات النازحات يف حاالت الطوارئ. 71269

تنفيذ برنامج املنارصة واالستجابة لفرتات ما بعد النزاعات املسلّحة وحشد الرأي العام، وذلك من خالل: 81269

التشبيك والحشد املجتمعي عىل الصعيد الوطني من أجل تشكيل قاعدة رأي عام وطني داعم لقضية النازحني/ات وحقوقهم/هن؛  <
بناء القدرات السيّام عند النازحات حول القيادة واملفاوضات من أجل إسهامهن يف مرحلة الحقة يف التأثري يف صناعة السياسات  <

وبناء سورية؛ 
الوعي املجتمعي من خالل قيام النازحات أنفسهن بإنتاج أفالم صغرية تعكس واقعهّن واستخدام اإلعالم االجتامعي لهذا الغرض. <

 رابعًا: 
العقبات والتحّديات

أبرزها:. 269

التزايد املستمر ألعداد النازحني/ات وبشكل يومي، ما يجعل أمر رصد الحاجات وتوفري املتطلّبات تحّدياً بحّد ذاته.  <
عدم وجود دعم أرَُسي واجتامعي ملعظم النساء النازحات. <
عدم إمكانية العمل بصورة رشعية. لذا فإن النازحات غالباً ما يعملن بصورة غري رشعية، ما يعرّضهّن لخطر كبري نتيجة سوء املعاملة واالستغالل. <
عدم إبالغ النازحات السوريّات عن االنتهاكات التي تتعرّض لها خصوصاً يف ظّل غياب بعض الخدمات أو املساعدة. <
ضعف آليات التنسيق بني الجهات اإلنسانية الفاعلة التي تتدّخل يف حاالت األزمات اإلنسانية. <
انخفاض مستوى وصول وتغطية الخدمات املتخّصصة، ومحدودية حرية تنّقل النساء والفتيات للحصول عىل الخدمات املتاحة بسبب  <

األوضاع األمنية والثقافية. 
صعوبة تسجيل النازحات السوريّات ألطفالهن املولودين عىل األرايض اللبنانية، مام يزيد من مخاطر انعدام حصول الطفل أو الطفلة  <

عىل الجنسية. 
تفاقم بؤس ومعاناة كل من العائالت السورية النازحة واللبنانية املضيفة: فعملية استضافة العائالت النازحة إمنا تتّم من قبل املجتمعات  <

املحرومة والتي تعاين من الفقر املدقع. 
ضعف اإلمكانيات والقدرات البرشية واملادية للحكومة وللجمعيات األهلية التي تتدّخل لدعم ومساندة النازحات السوريّات. <



127 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

قوانني ومراسيم، منها:
القرار الصادر عن املفوض السامي الفرنيس برقم 188 تاريخ 19 نيسان1920 )وقاية الصحة العمومية(. <
القرار الصادر عن املفوض السامي الفرنيس برقم 2414 يف 14 شباط 1929 )وضع نظام يتعلّق مبتفّنني املالهي- ارتيست(. <
قانون »حفظ الصحة العامة من البغاء« الصادر يف 6 شباط 1931.  <
قانون العقوبات الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم 340 يف 1 آذار 1943 وتعديالته. <
قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول 1946وتعديالته، وقانون الضامن االجتامعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963 وتعديالته. <
قانون قيد وثائق األحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7 كانون األول1951 وتعديالته. <
قانون تنظيم الدخول إىل لبنان واإلقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10 متوز 1962. <
القانون رقم 25 تاريخ 8 ترشين األول 2008 وتعديالته )انتخاب اعضاء مجلس النواب والبلديات واملختارين(. <
القانون رقم 164 تاريخ 24 آب 2011 )معاقبة جرمية االتّجار باألشخاص(.  <
قوانني األحوال الشخصية النافذة يف لبنان. <
املرسوم رقم 10267 تاريخ 6 آب 1962 )رشوط دخول الفّنانني والفّنانات األجانب إىل لبنان وإقامتهم فيه(. <
املرسوم رقم 17561 بتاريخ 18 أيلول 1964 )تنظيم عمل األجانب(. <
املرسوم رقم 4186 تاريخ 31 أيار 2010 املتعلّق مبنح إقامة املجاملة ألرسة املرأة اللبنانية املتزّوجة من غري لبناين. <
املرسوم رقم 8913 تاريخ 19 أيلول 2012 )إحالة مرشوع قانون االنتخابات النيابية إىل مجلس النواب(. <

قرارات - تعاميم - مذكرات - استشارات ومراسالت:
قرار وزير العمل رقم 1/38 تاريخ 26 آذار2009 )عقد العمل املوّحد لعامالت املنازل املهاجرات(. <
قرار وزير العمل رقم 1/1 تاريخ 3 كانون الثاين2011 )تنظيم عمل مكاتب االستقدام(. <
قرار وزير العمل رقم 2/56 تاريخ 9 نيسان 2013 )تخفيض قيمة شهادة االيداع الستقدام عامل أو عاملة يف الخدمة املنزلية، ملعاونة  <

املعّوقني وذوي االحتياجات الخاصة(.
قرار وزير الشؤون االجتامعية رقم 1/1826 تاريخ 18 كانون األول 2010 )إنشاء مرشوع اجتامعي منبثق تحت اسم » املرشوع الوطني  <

لدعم مصايب األلغام«.
قرار وزير الرتبية والتعليم العايل رقم 810 / م/ 2013 تاريخ 13 متوز 2013. <
تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 2009/23 تاريخ 2009/10/19 إىل جميع اإلدارات واملؤسسات العامة بشأن التعاون مع الهيئة الوطنية  <

لشؤون املرأة اللبنانية.
تعميم وزارة الداخلية والبلديات تاريخ 2012/8/3، وتعميم وزير الداخلية والبلديات رقم 16501 تاريخ 2012/10/31. <
استشارة الهيئة االستشارية العليا يف وزارة العدل رقم 1015 تاريخ 2013/2/11، ورقم 733 /2012 تاريخ 2012/9/11. <
مذكّرة الخدمة الصادرة عن مدير عام األمن العام تحت الرقم 2/أ ع/ص/م ذ تاريخ 2006/1/7 )تعليامت استقدام وعمل الفّنانات(. <
>  .CEDAW كتاب املديرية العامة لألمن العام ومرفقاته رقم 19499/أع/و/م بتاريخ 2013/4/8، بشأن املادة 6 من اتفاقية
تاريخ  <  4 204/185 ش  ورقم   ،2010/8/4 تاريخ   2 204/2192 ش  رقم  الداخيل:  لألمن  العامة  املديرية  عن  الصادرة  الخدمة  مذكّرات 

2012/10/1، ورقم 204/243 ش 4 تاريخ 2012/12/13.

 قائمة املراجع 
مراجع/ مصادر باللغة العربية
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 البيانات الوزارية
 اجلريدة الرسمية

تقارير- دراسات - أبحاث وخمتلف :
االتّجار باألشخاص يف لبنان )وقاية ومكافحة االتّجار باألشخاص-دراسة الواقع يف لبنان(، وزارة العدل، مبساعدة مكتب األمم املتحدة املعني  <

باملخّدرات والجرمية وبالتعاون مع اليونيسف، أيار 2008.
اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف لبنان: 2011 – 2021، الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان،  <

بريوت.
> www.unrwa.org .2007 اإلسرتاتيجية االنتقالية لوكالة غوث الالجئني لعام 2008–2009، 24 أيلول
اإلناث العامالت يف مجال املالهي، عروض األزياء والتدليك غري الطبي حقوق وواجبات، الجمهورية اللبنانية، املديرية العامة لألمن العام. <
التقرير الوطني حول الخدمات املتوافرة لكبار السّن يف لبنان، وزارة الشؤون االجتامعية، بريوت، لبنان 2010. <
تقرير حول كبار السّن يف لبنان واقع وآفاق للعام 2011، إعداد مركز الدراسات لكبار السّن وصندوق األمم املتّحدة للسكان، بريوت،  <

لبنان، 2011.
تقرير حول برامج وزارة الشؤون للحّد من الفقر، وزارة الشؤون االجتامعية، بريوت، 2012. <
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP، نحو دولة املواطن، التقرير الوطني للتنمية البرشية، لبنان 2008. <
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP، مذكّرة توضيحية عن املؤرّشات املركّبة يف تقرير التنمية البرشية لعام 2011. <
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP، تقارير لبنان حول األهداف اإلمنائية لأللفيّة، 2003، 2008، و2010. <
التصدير ثم اإلساءة: االنتهاكات بحّق الخادمات املنزليات الرسيالنكيات يف السعودية والكويت ولبنان واإلمارات العربية املتحدة، تقرير  <

/http://hrw.org/reports/2007/srilanka1107/ :2007 ،)HRW( هيومن رايتس ووتش
تقرير حول تحليل الوضع الوطني: الحقوق اإلنسانية للمرأة واملساواة عىل أساس النوع االجتامعي، لبنان، برنامج تعزيز املساواة بني  <

الرجل واملرأة يف املنطقة األورومتوسطية 2011-2008.
تقرير حول االنتخابات البلدية واالختيارية للعام 2010، الجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات، الرابط: <

http://www.lade.org.lb/getattachment/c2f2447b-a847-4e21-88cd-c2faab050df2/-2010تقرير-مراقبة-االنتخابات-البلدية.asp
تقرير مشرتك ملنظامت غري حكومية مقّدم إىل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان مبناسبة انعقاد الدورة التاسعة للمراجعة الدورية  <

www.palhumanrights.org .2010 )الشاملة – لبنان ترشين الثاين )نوفمرب
تقرير وحدة األبحاث والدراسات يف برنامج تأمني حقوق املعّوقني للعام 2010. <
> .http://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr11.shtml ،2011تقرير التنمية البرشية
التقرير السنوي لجمعية كاريتاس، بريوت، لبنان 2011. <
التقرير السنوي، جمعية مصارف لبنان، بريوت، 2012. <
التقرير االقتصادي، غرفة التجارة والصناعة، بريوت، 2012. <
تقرير صادر عن مكتب املساعدات الشعبية الرنوجية يف لبنان، بريوت/ لبنان، كانون الثاين 2013. <
فاطمة فخرالدين، تقرير عن مدى تطبيق التعليقات الختامية للجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة/سيداو )شباط 2008(، عىل  <

.)UNDP-Lebanese Parliament Project( 2012 مستوى الترشيع، مجلس النواب، لجنة املرأة والطفل النيابية، آب
التقرير الوطني يف لبنان لعام 2011، يف سياق املراجعة الثانية لخطّة عمل مدريد الدولية للشيخوخة )MIPAA(، بريوت، لبنان 2012. <
حملة ترشيع حامية النساء من العنف األرسي، مرشوع قانون حامية النساء من العنف األرسي، 2010. <
اللبنانية  < الجامعة  العريب  العامل  النسائية يف  الدراسات  لبنان، معهد  النساء يف  للعمل داخل سجون  السجينات، دليل  حقوق  انيتا فرح، 

األمريكية، بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، 2011.
»حجج هّشة مقابل قضية عادلة...«، إضافـات، )مجلـة أكادميية محّكمة تصدر عن »الجمعية العربيـة لعلم االجتامع«(، العدد املزدوج  <

17 و18 - شتاء وربيع 2012.
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان: حقوق املعّوقني، مجلس النّواب، لجنة حقوق اإلنسان النيابية، 20 ترشين الثاين 2008. <
الخطة الوطنية للتنمية االجتامعية، وزارة الشؤون االجتامعية وUNDP، بريوت، 2010. <
اإلمنايئ  < املتحدة  األمم  برنامج  ومرشوع  النيابية  اإلنسان  حقوق  لجنة  النواب،  مجلس   ،2019  -2013 اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الخطة 

 .2012 ،)UNDP(
خطة العمل السنوي لعام 2012 للمرشوع الوطني لدعم مصايب األلغام والقنابل العنقودية. <
خطة الحكومة اللبنانية لالستجابة لقضية النازحني السورينّي،رئاسة مجلس الوزراء، كانون األول 2012. <
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الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس، تقرير األوضاع املعيشية لألرَُس، وزارة الشؤون االجتامعية وإدارة اإلحصاء املركزي بدعم من  <
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP ومنظمة العمل الدولية ILO، بريوت، 2007.

دراسة حول كبار السّن: تجاربهم، احتياجاتهم، تعرّضهم للمخاطر، مواردهم، حرب متوز/يوليو 2006 عىل لبنان، وزارة الشؤون االجتامعية،  <
صندوق األمم املتّحدة للسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، بريوت، لبنان 2007.

دليل التوعية حول النساء العامالت املنزليات يف لبنان، معهد الدراسات النسائية يف العامل العريب، الجامعة اللبنانية األمريكية، بريوت، لبنان،  <
.2010

الدليل إىل معرفة أحوال املرأة، الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، وصندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة، بريوت 2010. <
ثريا هاشم ونجاح منصور، دليل تدريبي للمعلاّمت واملعلّمني حول قضايا النوع االجتامعي يف التعليم، املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء  <

ومنظمة اليونسكو )مكتب بريوت(، بريوت، 2012.
ربّات األرَُس يف لبنان، وزارة الشؤون االجتامعية وصندوق األمم املتحدة للسكان، بريوت، 2007. <
السجون اللبنانية، الهواجس اإلنسانية والقانونية، دراسة كاملة لظروف نزالء السجون يف لبنان ولوضعهم القانوين، املركز اللبناين لحقوق  <

اإلنسان، بريوت، لبنان، 2009.
التعليم، الحق يف  < البلدان العربية، الحق يف  شبكة املنظاّمت العربية غري الحكومية للتنمية، راصد الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف 

العمل، تقرير 2012.
الضامن االجتامعي يف لبنان: واقع وآفاق، مجلّة الجيش اللبناين، العدد 324.  <
مجلّة تنسيق، للحّد من العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي يف لبنان، صندوق األمم املتحدة للسكان بدعم من مكتب التعاون  <

االيطايل التابع للسفارة االيطالية يف بريوت، العدد 6 / متوز-كانون األول 2012.
 »املادة 562 وإلغاؤها يف خطاب نّواب األّمة«، املفّكرة القانونية، العدد األول، بريوت 2011، <

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=42&lang=ar
املسح العنقودي متعّدد املؤّشات 2009: مسح وضع األطفال واألّمهات يف لبنان: التقرير النهايئ، إدارة اإلحصاء املركزي ومنظمة األمم  <

املتحدة للطفولة، بريوت.
املسح االجتامعي واالقتصادي لالجئني الفلسطينيّني يف لبنان، AUB, UNRWA, EU، بريوت 2010. <
الجهود  < تطوير  أجل  التدريب من  لبنان وإحالتهم، مرشوع  االتّجار يف  لتحديد ضحايا  املوّحدة  التشغيل  إجراءات  وثيقة حول  مسّودة 

اللبنانية يف مجال مكافحة االتّجار بالبرش، املركز الدويل لتنمية سياسات الهجرة يف الرشق األوسط، آب 2011.
الرابط:  < املستقبل،  البقاع، 22 شباط 2013،  الطبية والعطرية يف  النباتات  الريفيات يف تشجيع وحامية زراعات  النساء  مرشوع إلرشاك 

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=560038
> www.arabwomenorg.org/ablaw :منظمة املرأة العربية، مرشوع »ألف/باء حقوق املرأة يف الترشيعات العربية«، 2009، الرابط/الوصلة
امليثاق االجتامعي، وزارة الشؤون االجتامعية، بريوت، لبنان، 2010. <
نزالء السجون يف لبنان: من قراءة الواقع إىل تطوير العدالة، وزارة العدل، بريوت، لبنان، ترشين األول 2012. <
> www.kafa.org.lb :نساء يواجهن العنف، منظمة »كفى عنف واستغالل«، بريوت، 2010، عىل الوصلة
النساء والفتيات السورّيات تهربن من املوت وتواجهن املخاطر والذل - مسح رسيع حول العنف املبني عىل النوع االجتامعي، لجنة اإلنقاذ  <

الدولية بالتعاون مع مؤسسة أبعاد-مركز املساواة بني الجنسني، لبنان، آب 2012.
>  2007-2006 الدرايس  العام  اإلحصاء،  دائرة  الرتبوية،  البحوث  مكتب  واإلمناء،  للبحوث  الرتبوي  املركز  عن  الصادرة  اإلحصائية  النرشة 

و2012-2011.
الوبائيات والتكاليف واألعباء املرتبطة برتقّق العظم يف الرشق األوسط وإفريقيا، تقرير املراجعة اإلقليمي للرشق األوسط وإفريقيا، لعام  <

.2011
وجه الفقر اإلنساين يف لبنان، دراسة صادرة عن الجامعة األمريكية، بريوت، 2009. <
ورشة عمل للتعاونيات والجمعيات النسائية اللبنانية، متكني املرأة اقتصادياً وتأثريه عىل الريف )14 متوز 2012(، الوكالة الوطنية لإلعالم. <
واقع املرأة اللبنانية يف الريف: أدوار وتطلّعات، املرصد الوطني للمرأة يف الزراعة والريف – نّوارة، دراسة غري منشورة، 2011. <
»وين بعدنا« الحقوق االقتصادية التمييزية، الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، بريوت، 2010. <
أبو عيد )الياس(، قانون التجارة الربّية بني النّص واالجتهاد والفقه املقارن، الجزء األول، 2004. <
األبياين )محمد زيد(، شح األحكام الرشعية يف األحوال الشخصّية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006. <
اسطفان هاشم )مود( ورشارة بيضون )عزّه(، »مشاهدات، قارئات ومستمعات«، باحثات، 2011-2010. <
األعور)سجيع(، األحكام الرشعية والقانونية يف الوصية والزواج والطالق عند الدروز، دار النهار للنرش. <
أيوب )عيل مرهج(، القضاء الرشعي وفق املذهبني السّني والجعفري، منشورات الحلبي الحقوقية 2008. <
بّدورة )رفيق(، حول املحّددات االجتامعية لفقدان االستقاللية والهزالة بني كبار السّن، وزارة الشؤون اإلجتامعية والهيئة الوطنية الدامئة  <

لرعاية شؤون املسّنني يف لبنان، دراسة غري منشورة.
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البزري )دالل(، »العازبة املهاجر واملال«، باحثات ، بريوت، 2009-2008. <
البستاين )سعيد يوسف(، أحكام منح األم جنسيتها ألوالدها يف القانون اللبناين: قراءة أولية ألوجه النقص والقصور يف القانون الوضعي  <

للجنسية، يف »الحياة النيابية«، املجلّد 72. 
بعلبيك)أحمد(، حول معوقات التنمية يف لبنان: مقاربة اجتامعية – ثقافية، بريوت، دار الفارايب، 2007. <
> .)www.cas.gov.lb( 2013 ،»واقع املرأة يف لبنان باألرقام« ،)توتيليان غيدانيان )مرال
جريديني )راي(، دراسة استطالعية حول العوامل النفسية- االجتامعية وراء إساءة رّبات املنازل اللبنانيات إىل عامالت املنازل املهاجرات،  <

كفى عنف واستغالل، بريوت، 2011.
جنينة )عمر(، دور القطاع الزراعي يف امتصاص البطالة بالجزائر، ملتقى دويل: اسرتاتيجية الحكومة يف القضاء عىل البطالة وتحقيق التنمية  <

املستدامة، جامعة املسيلة، 2011.
حرب )عائشة(، »املال والنزاعات الزوجية«، باحثات، 2008- 2009. <
الرابط: < السفري،  جريدة  األول2012،  كانون   8 املساواة،  واملطلوب  الفاعلية  تعكس  ال  إحصاءات  الزراعة«:  يف  »املرأة   الحريري)حياة(، 

http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=688&EditionId=2327&ChannelId=55910
حطب )زهري(، »مالمح الحوار والدميقراطية يف األرسة اللبنانية: الواقع والتحّديات«، ورقة أُلقيت يف املؤمتر الوطني ملرشوع »تنمية ثقافة  <

الحوار والدميقراطية داخل األرسة اللبنانية«،اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة، بريوت،2011. 
املتعلّقة  < والسياسات  والقوانني  للنساء  واملدنية  القانونية  الحقوق  حيال  والرجال  النساء  واتجاه  معرفة  وتقييم  »مسح  )زهري(،  حطب 

بالعنف الجندري«، منظمة )أبعاد(، بريوت، 2014، قيد النرش.
حالق )ميشال(، خطط صندوق التنمية االقتصادية واالجتامعية تستهدف الطبقات املحرومة تخلق فرص عمل ألصحاب املشاريع الصغرية  <

http://newspaper.annahar.com/article.php?t=mahaly&p=16&d=25072 :واملتوسطة، 12 أيار 2013، جريدة النهار، الرابط
حمدان )حسان(، حقوق الشباب: الزواج واملعوقات االجتامعية واالقتصادية - دراسة ميدانية، مركز حقوق املرأة للدراسات واألبحاث،  <

بريوت، 2003.
> www.nowaralebanon.org/node/337 :حمزه )وفاء الضيقة(، املرأة يف الزراعة والريف، املرصد الوطني للمرأة يف الزراعة والريف -نّوارة، الرابط
الحميص )عيل نديم(، مطالعات النيابة العامة االستئنافّية لدى املحكمة الرشعّية السنّية العليا، منشورات زين الحقوقية، 2008. <
القايض خميس)فوزي( والقاضية مشمويش )ندين(، »حقوق املرأة اإلنسانية: عالمات مضيئة يف أحكام القضاء اللبناين«، دراسة ملنظمة  <

املرأة العربية يف إطار مرشوع: »حقوق املرأة اإلنسانية: عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب«،2011-2012، متوافرة عرب الرابط التايل: 
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يف إطار اإلعداد لهذا التقرير،

وحيث إن الجهود التي بُذلت خالل األعوام السابقة ال تقترص عىل جهود الجهات الرسمية، عىل أهميتها، إمنا تتعّداها إىل تلك التي متيّزت بها، ويف 
أكرث من مجال، منظاّمت غري حكومية،

وفضالً عن الجهود التي سبقت اإلضاءة عليها تباعاً يف منت التقرير، فقد توّجهت اللجنة املرشفة عىل إعداد التقرير إىل اثنتني وعرشين منظّمة من 
املنظاّمت غري الحكومية املعنيّة بشؤون املرأة لرتفدها مبا قامت به من نشاطات تهدف إىل تفعيل دور املرأة يف لبنان، وذلك وفق الرسالة اآليت نّصها:

جانب ...

املوضوع: تضمني تقرير سيداو الجامع للتقريرين الرابع والخامس، مساهامت هيئات املجتمع املدين يف تفعيل دور املرأة يف لبنان.

بعد التحيّة، 

وملا كانت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية قد كُلّفت رسمياً إعداد تقرير سيداو الجامع للتقريرين الرابع والخامس؛

وعمالً باملادة 18 من »اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة« )سيداو(، والتي تنّص عىل أن تقّدم الدولة تقريراً دوريّاً حول املحّصلة 
العامة والتفصيلية للتقّدم املحرز يف أوضاع املرأة يف لبنان، فإن الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية تقوم حالياً بإعداد التقرير الرسمي عن الفرتة 

املمتدة من عام 2006 إىل حني تقديم التقرير يف الربع األول من عام 2014. 

ومن أجل إنجاز التقرير املشار إليه، وتفعيالً لتوّجه تعتمده لجنة التحضري لهذا التقرير، والذي يقيض بتضمينه نشاطات املجتمع املدين )الجمعيات 
واملنظاّمت غري الحكومية، بخاصٍة املعنيّة منها بشؤون املرأة(، فإن اللجنة املكلّفة من الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية إلعداد التقرير املذكور 
تتوّجه إليكم راجيًة منكم تزويدها كافة املعلومات املوثّقة يف تقاريركم أو منشوراتكم ذات الصلة بأهم خمسة برامج عىل األكرث )مع النشاطات 
والقانونية واإلعالمية  والسياسية  والرتبوية  االقتصادية  املختلفة  املجاالت  اللبنانية يف  املرأة  إىل متكني  والهادفة  تضّمنتها(  التي  والفعاليات  الرئيسية 
واالجتامعية، وغريها، ذات الصلة باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ومنهاج عمل بيجني وقرار مجلس األمن رقم 1325 وسواها، 

وذلك خالل السنوات الست املاضية.

املساعدة،  الباحثة  تكليف  تّم  أنه  إىل  اإلشارة  مع  املطلوبة،  البيانات  استخراج  عليكم  تسّهل  أن  نرجو  استامرة  ربطاً  تجدون  للمهّمة،  وتنسيقاً 
وثائق  اآلنسة ميك  تزويد  عليكم  نتمّنى  تعبئتها؛ كام  الرضورة، عىل  عند  االستامرات ومساعدتكم،  بغية جمع  بكم  االتّصال  ندى ميك،  اآلنسة 
تاريخ  من  شهر  مهلة  خالل  سبق  ملا  االستجابة  من  تتمّكنوا  أن  أمل  عىل  املذكورة،  األنشطة  مخرجات  من  إلخ…(  كتب،  تقارير،  )ملصقات، 

هذه. مراسلتنا  استالمكم 

ومبناسبة حلول األعياد املباركة، ننتهز هذه الفرصة لنتمّنى لكم سنة مليئة بالخري والصحة واإلنجازات املثمرة. 

مع االحرتام والشكر لتعاونكم،

أمني ّس الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية 
املحامي فادي كرم

 ملحق
جهود املنّظمات غري احلكومية
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استجابت للرسالة أعاله مثاين عرشة منظّمة، وقد تّم إفراغ البيانات التي تضّمنتها االستامرات يف الجداول اآلتية حيث تًم تصنيف النشاطات بحسب 
املجاالت األساسية وهي: مناهضة العنف، املشاركة السياسية، الحقوق االقتصادية واالجتامعية، الحقوق املدنية، والتمكني ورفع الوعي بالحقوق.

وإذ يالَحظ الكّم الكبري من الربامج والنشاطات وحمالت املنارصة والضغط التي تّم تنفيذها خالل السنوات املاضية، يف سبيل إزالة التمييز والعنف 
القامئني عىل الجندر، والتوعية والتدريب، يالَحظ أيضاً أن املعّوقات التي تحول دون تحقيق الكثري من النتائج املرجّوة ما زالت غري قليلة. إالّ أن الالفت 
هو أنه يتأكّد، سنة بعد سنة، أن انشغال املنظاّمت غري الحكومية يتّجه أكرث فـأكرث نحو االستجابة لحاجات املرأة املواِطنة، ال لحاجات املرأة يف أدوارها 

التقليدية فحسب.
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ت، رجال ملتم

ضحايا ناجيا
سلوكية، رجال دين، عموم، 

سية/ال
النف

ت 
ت، عامال

ّية، أطفال، ناشطا كوادر طب
ّة  ت أهلية وطني

ّا ت، جمعي
ّا امعي

اجت
ّة. وإقليمي

رسي من كل 
ف أ

ضحايا عن
ساء 

ن
ت من 

ب/ طالبا
امر ، طال

األع
ني الجامعي والثانوي، 

ستوي
امل

ت من املجتمع 
ت، ناشطا

سجينا
ت من املنظّمة، 

املدين، كادرا
ت منازل، 

ت، ربّا
ت، موظفا

مدّربا
العموم.

سطينية، 
ت الفل

ام
ّ ت من املخي

ت، عائال
مراهقا

ت، عاملون 
ّا امعي

ت اجت
ساعدا

ت، م
ّا ت ميداني

عامال
ق العمل 

ف، فري
ت من العن

يف الجهاز الطبي، ناجيا
ّون. ّة، عاملون يف املجتمع املدين، وإعالمي يف الجمعي

ب، 
ت األجان

ت، أطباء، رجال، األطفال، العامال
ّرشعون، جمعيا

العموم، إعالميون، م
صّناع 

ب من كتل نيابية مختلفة، 
ب لبنانية، نوا

سائية من أحزا
ت ن

ت، قطاعا
املهاجرا

ت 
ت جامعيون، معّنفا

ب وطالبا
ت وتالمذة ، طال

ضاة ومحامون، تلميذا
القرار، ق

ت وناشطون من املجتمع املدين يف لبنان وسورية 
ت، ناشطا

ت، مدّربون ومدّربا
ناجيا

ت يف 
ت/ عامال

ت املهاجرا
صة بالعامال

ّة الخا ت املحلي
ساء من املجتمعا

واألردن، قادة ن
الخدمة املنزلية.

ت 
الفئا

ستهَدفة
امل

سطينية، 
ت فل

ام
ّ ق اللبنانية، مخي

املناط
ني من سورية.

ت الجئ
تجّمعا

صٍة 
ق اللبنانية كافة،  وبخا

املناط
ب 

البقاع (زحلة والهرمل)، الجنو
امل.

ش
صيدا)، وال

)

سطينية عدة ومنها 
ت فل

ام
ّ امل، مخي

ش
ت وال

بريو
نهر البارد. 

رص.  
ق، كردستان، وم

ني، العرا
سط

ق اللبنانية كافة، واألردن، فل
املناط

شطة
أمكنة األن

ت 
ساعدا

الهيئة الطبية الدولية،  امل
ّة،  سفارة الرنوجي

ّة، ال شعبية الرنوجي
ال

ّة، امعي
شؤون االجت

وزارة ال
A

lliance, U
N

IFIL, 
O

XFA
M

,W
ILPF, ESC

W
A

, 
U

N
RC

O
, AU

C
, Save the C

hildren, 
IM

C
, PC

D
D

, U
N

RW
A

.

O
XFA

M
, U

N
D

P, K
TT, 

K
IV

IN
A

, M
PI, M

PA
, 

D
IA

KO
N

IA
, AC

IO
N

 A
ID

, 
A

N
N

D
, EU, C

A
RITA

S, 
ف، نقابة 

س يوس
جامعة القدي

ت، الهيئة 
ني يف بريو

املحام
ّة،  شؤون املرأة اللبناني

الوطنية ل
ضايا 

ّة ملتابعة ق اللجنة األهلي
ف الوطني من أجل 

املرأة، التحال
رشيع.....

الت

M
am

a cash, U
N

FPA
, O

XFA
M

- Q
uebec, 

U
N

RW
A

, EU, O
M

SA
R, Australian 

G
overnm

ent, AU
SA

ID
, G

lobal fund for 
w

om
en, K

TK
, M

EPI, Save the children.

ىل للطفولة)، 
س األع

ت اإلمنائية واملجل
امعية (مراكز الخدما

شؤون االجت
وزارة ال

شؤون املرأة 
س النيايب، الهيئة الوطنية ل

االتحاد األورويب، برنامج «أفكار»، املجل
ت دولية:

ام
ّة، منظ سفارة الرنوجي

ّة، ال سفارة اإليطالي
اللبنانية، جمعية خيال، ال

 N
PA

,BBA
,U

N
ESC

O
,U

N
D

P, U
N

IC
EF, Save the C

hildren, 
H

enreichBoell Foundation, O
XFA

M
,  

ق»( للعالج بالدراما)،
سة «زقا

سان»، مؤس
سة «إن

مؤس
A

nti Racism
 M

ovem
ent, M

igrant com
m

unity center.  

ك/ 
رشي

ال
الجهة املانحة

رشاك 
ت إ

عدم تقبل العديد من الجها
ف،  

رجال الدين يف جهود مكافحة العن
ني اإلداري.

ضع األمني،  الروت
الو

ق، 
ض املناط

ضع األمني يف بع
الو

ضايا املرأة، 
ي ق

صور اإلعالم يف تبّن
ق

ساء 
عدم توافر مراكز إيواء للن
ق.

ت يف كل املناط
املعنفا

ّلها طرح  س وعدم تقب
ض املدار

ّة بع ساسي
ح

ستقر، تقطّع يف 
ضع األمني غري امل

ضوع، الو
املو

ت نتيجة انقطاع التيار الكهربايئ، عدم 
شبكة اإلنرتن

ص يف وجود 
امئية ووقائية، والنق

ني ح
وجود قوان

س 
ىل أسا

ف القائم ع
ضحايا العن

صة ب
ّص

مالجئ متخ
امعي.

النوع االجت

امعة اإلسالمية أساساً.  
ت دينية: دار الفتوى والج

معارضة جها
ت

املعوقا

ّة؛ ت اإلعالمي
ضمن الحمال

ص 
١٢٣٠٠٠ شخ

ت األهلية 
ّا ص من الجمعي

حوايل ٣٠٠ شخ
ّة؛ و٢٠ من  سطيني

ّة والفل ّة واإلقليمي الوطني
رجال الدين.

ساء 
٢٥٠ حالة سنوياً من الن

ف؛
ت من العن

الناجيا
ت، 

ب والطالبا
١٥٠٠ من الطال

ساء والرجال، سنوياً؛ ١٥٠ 
الن

صا من الجمعية؛ عدد كبري 
شخ

ت األهلية واإلعالم 
من الجمعيا

ت.
ب والنقابا

واألحزا

ف وعائالتهّن؛ 
ت من العن

ساء الناجيا
٧٢٥ من الن

س؛ ١٢٠٧ل من 
ت مدار

ب/طالبا
٣٨٠٠ من طال

ت؛ ٣٧ طبيباً 
ام

ت واملنظ
ّا ني يف الجمعي

العامل
ق العمل يف الهيئة؛ ٤٠٠ 

وممرّضاً؛  ٢٤ من فري
ت 

ّا ّة والجمعي ط األمامي
ني يف الخطو

من العامل
ت. 

والوزارا

ت 
ّة؛ معنفا امعي

ّصائية اجت
ب: ١٠؛ أطفال: ٣١٠؛ ٤٥ أخ

ت أهلية: ٥٦؛ أحزا
جمعيا

رص األمن؛ ٢٣ عامالً/ة ميدانياً/ة وممثلون عن 
رصاً من عنا

ت: ٣٠؛ ١٤٢٠عن
ناجيا

ت دولية؛
ام

منظ
رضة توعية؛ و

شارك/ة خالل ٢٠ محا
١٠٠٠ م

امل.
شارك يف مهرجان يوم الع

٥٠٠ م

أعداد 
ستفيدين/

امل
ت

ا
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سو العناية 
ت، رجال ملتم

ضحايا ناجيا
سلوكية، رجال دين، عموم، 

سية/ال
النف

ت 
ت، عامال

ّية، أطفال، ناشطا كوادر طب
ّة  ت أهلية وطني

ّا ت، جمعي
ّا امعي

اجت
ّة. وإقليمي

رسي من كل 
ف أ

ضحايا عن
ساء 

ن
ت من 

ب/ طالبا
امر ، طال

األع
ني الجامعي والثانوي، 

ستوي
امل

ت من املجتمع 
ت، ناشطا

سجينا
ت من املنظّمة، 

املدين، كادرا
ت منازل، 

ت، ربّا
ت، موظفا

مدّربا
العموم.

سطينية، 
ت الفل

ام
ّ ت من املخي

ت، عائال
مراهقا

ت، عاملون 
ّا امعي

ت اجت
ساعدا

ت، م
ّا ت ميداني

عامال
ق العمل 

ف، فري
ت من العن

يف الجهاز الطبي، ناجيا
ّون. ّة، عاملون يف املجتمع املدين، وإعالمي يف الجمعي

ب، 
ت األجان

ت، أطباء، رجال، األطفال، العامال
ّرشعون، جمعيا

العموم، إعالميون، م
صّناع 

ب من كتل نيابية مختلفة، 
ب لبنانية، نوا

سائية من أحزا
ت ن

ت، قطاعا
املهاجرا

ت 
ت جامعيون، معّنفا

ب وطالبا
ت وتالمذة ، طال

ضاة ومحامون، تلميذا
القرار، ق

ت وناشطون من املجتمع املدين يف لبنان وسورية 
ت، ناشطا

ت، مدّربون ومدّربا
ناجيا

ت يف 
ت/ عامال

ت املهاجرا
صة بالعامال

ّة الخا ت املحلي
ساء من املجتمعا

واألردن، قادة ن
الخدمة املنزلية.

ت 
الفئا

ستهَدفة
امل

سطينية، 
ت فل

ام
ّ ق اللبنانية، مخي

املناط
ني من سورية.

ت الجئ
تجّمعا

صٍة 
ق اللبنانية كافة،  وبخا

املناط
ب 

البقاع (زحلة والهرمل)، الجنو
امل.

ش
صيدا)، وال

)

سطينية عدة ومنها 
ت فل

ام
ّ امل، مخي

ش
ت وال

بريو
نهر البارد. 

رص.  
ق، كردستان، وم

ني، العرا
سط

ق اللبنانية كافة، واألردن، فل
املناط

شطة
أمكنة األن

ت 
ساعدا

الهيئة الطبية الدولية،  امل
ّة،  سفارة الرنوجي

ّة، ال شعبية الرنوجي
ال

ّة، امعي
شؤون االجت

وزارة ال
A

lliance, U
N

IFIL, 
O

XFA
M

,W
ILPF, ESC

W
A

, 
U

N
RC

O
, AU

C
, Save the C

hildren, 
IM

C
, PC

D
D

, U
N

RW
A

.

O
XFA

M
, U

N
D

P, K
TT, 

K
IV

IN
A

, M
PI, M

PA
, 

D
IA

KO
N

IA
, AC

IO
N

 A
ID

, 
A

N
N

D
, EU, C

A
RITA

S, 
ف، نقابة 

س يوس
جامعة القدي

ت، الهيئة 
ني يف بريو

املحام
ّة،  شؤون املرأة اللبناني

الوطنية ل
ضايا 

ّة ملتابعة ق اللجنة األهلي
ف الوطني من أجل 

املرأة، التحال
رشيع.....

الت

M
am

a cash, U
N

FPA
, O

XFA
M

- Q
uebec, 

U
N

RW
A

, EU, O
M

SA
R, Australian 

G
overnm

ent, AU
SA

ID
, G

lobal fund for 
w

om
en, K

TK
, M

EPI, Save the children.

ىل للطفولة)، 
س األع

ت اإلمنائية واملجل
امعية (مراكز الخدما

شؤون االجت
وزارة ال

شؤون املرأة 
س النيايب، الهيئة الوطنية ل

االتحاد األورويب، برنامج «أفكار»، املجل
ت دولية:

ام
ّة، منظ سفارة الرنوجي

ّة، ال سفارة اإليطالي
اللبنانية، جمعية خيال، ال

 N
PA

,BBA
,U

N
ESC

O
,U

N
D

P, U
N

IC
EF, Save the C

hildren, 
H

enreichBoell Foundation, O
XFA

M
,  

ق»( للعالج بالدراما)،
سة «زقا

سان»، مؤس
سة «إن

مؤس
A

nti Racism
 M

ovem
ent, M

igrant com
m

unity center.  

ك/ 
رشي

ال
الجهة املانحة

رشاك 
ت إ

عدم تقبل العديد من الجها
ف،  

رجال الدين يف جهود مكافحة العن
ني اإلداري.

ضع األمني،  الروت
الو

ق، 
ض املناط

ضع األمني يف بع
الو

ضايا املرأة، 
ي ق

صور اإلعالم يف تبّن
ق

ساء 
عدم توافر مراكز إيواء للن
ق.

ت يف كل املناط
املعنفا

ّلها طرح  س وعدم تقب
ض املدار

ّة بع ساسي
ح

ستقر، تقطّع يف 
ضع األمني غري امل

ضوع، الو
املو

ت نتيجة انقطاع التيار الكهربايئ، عدم 
شبكة اإلنرتن

ص يف وجود 
امئية ووقائية، والنق

ني ح
وجود قوان

س 
ىل أسا

ف القائم ع
ضحايا العن

صة ب
ّص

مالجئ متخ
امعي.

النوع االجت

امعة اإلسالمية أساساً.  
ت دينية: دار الفتوى والج

معارضة جها
ت

املعوقا

ّة؛ ت اإلعالمي
ضمن الحمال

ص 
١٢٣٠٠٠ شخ

ت األهلية 
ّا ص من الجمعي

حوايل ٣٠٠ شخ
ّة؛ و٢٠ من  سطيني

ّة والفل ّة واإلقليمي الوطني
رجال الدين.

ساء 
٢٥٠ حالة سنوياً من الن

ف؛
ت من العن

الناجيا
ت، 

ب والطالبا
١٥٠٠ من الطال

ساء والرجال، سنوياً؛ ١٥٠ 
الن

صا من الجمعية؛ عدد كبري 
شخ

ت األهلية واإلعالم 
من الجمعيا

ت.
ب والنقابا

واألحزا

ف وعائالتهّن؛ 
ت من العن

ساء الناجيا
٧٢٥ من الن

س؛ ١٢٠٧ل من 
ت مدار

ب/طالبا
٣٨٠٠ من طال

ت؛ ٣٧ طبيباً 
ام

ت واملنظ
ّا ني يف الجمعي

العامل
ق العمل يف الهيئة؛ ٤٠٠ 

وممرّضاً؛  ٢٤ من فري
ت 

ّا ّة والجمعي ط األمامي
ني يف الخطو

من العامل
ت. 

والوزارا

ت 
ّة؛ معنفا امعي

ّصائية اجت
ب: ١٠؛ أطفال: ٣١٠؛ ٤٥ أخ

ت أهلية: ٥٦؛ أحزا
جمعيا

رص األمن؛ ٢٣ عامالً/ة ميدانياً/ة وممثلون عن 
رصاً من عنا

ت: ٣٠؛ ١٤٢٠عن
ناجيا

ت دولية؛
ام

منظ
رضة توعية؛ و

شارك/ة خالل ٢٠ محا
١٠٠٠ م

امل.
شارك يف مهرجان يوم الع

٥٠٠ م

أعداد 
ستفيدين/

امل
ت

ا

ف (٢)
ضة العن

املجال: مناه

مة غري الحكومية/الجمعّية اسم املنظّ

امعة مريم ومرتا
جمعّية ج

يف 
ت 

شابا
سيحّية لل

ي للجمعّية امل
االتحاد الوطن

لبنان

ضامن 
امعية، جمعّية الت

جمعّية النجدة االجت
ي، جمعّية املرأة الخرييّة، 

امع
يف واالجت

الثقا
شعبّية 

ت ال
ساعدا

ت، امل
سطينّيا

ساء الفل
منتدى الن
الرنوجّية

س 
املجل

يئ 
سا

الن
ين

اللبنا
جمعّية دار األمل

يف 
رسة 

جمعّية تنظيم األ
لبنان

ضيع 
ىل املوا

ّف ع
ساء من التعر

ني الن
متك

ّة،  سي
ّة، النف سياسي

ّة، ال امعي
كافة: االجت

ّة. ّة والبيئي العالئقي

- مركز إيواء للمرأة املرتوكة وأوالدها. 
ف.

ىل مكافحة العن
شبيبة ع

ب ال
- توعية وتدري

س 
ىل أسا

ف القائم ع
ش عمل حول العن

- ور
الجندر.

ىل النوع 
ف املبني ع

ساء ملواجهة العن
ني الن

- متك
امعي.

االجت
ت 

ساء الالجئا
ضد الن

َس 
امر

ف امل
- الوقاية من العن

ّة. سطيني
ت الفل

ام
ّ يف املخي

ندوة حول 
ف 

العن
رسي.

األ

تأهيل وإعادة االندماج 
ت 

االجتامعي للفتيا
ف 

والنساء ضحايا العن
يس 

واالستغالل الجن
والدعارة.

ضد املرأة.
ف 

ال للعن
الربامج املنّفذة

ّاً ومهنياً،  تعلّم  سي
ني املرأة: نف

متك
ت األجنبية واملعلوماتية، توعية، 

اللغا
ضة، 

ت يف الطبخ، ريا
ّة،  دورا محو أمي

يل.  
ترفيه وتوجيه عائ

رسي. 
ف األ

امية املرأة وأوالدها من العن
-ح

ف.  
ىل مكافحة العن

ب ع
- تدري

ىل الجندر.  
ف القائم ع

ش عمل حول العن
- ور

ت 
يس، وتطوير تقنيا

رفع الوعي القانوين والنف
ت التوعية.

وأدوا
ندوة لرفع 

الوعي. 
ّة، فرديّة،  متابعة قانوني

ّة. َُرسيّة وصحي
أ

ف 
- إطالق حملة ال للعن

ضد املرأة.
ت 

ت عمل وندوا
- عقد ورشا

ف. 
حول العن

ت
شاطا

الن

ني املرأة وزيادة مهاراتها.
متك

صية 
ُّ ني اإلقامة والوقاية والرعاية التخص

- تأم
ساء وإيجاد حلول قانونية لهن ومتكينهن مهنياً.

للن
ب حول التمييز القائم 

شبا
ت وال

شابا
- توعية ال

ف 
ضة العن

س الجندر ودعم جهود مناه
ىل أسا

ع
ضد املرأة .

ف األول ثانوي يف ٦ 
صفو

ب 
ب طال

- توعية وتدري
س نواة 

ف وإمكانية تأسي
ىل مكافحة العن

س ع
مدار

ف. 
ضد العن

شطة 
يف مدارسهم إلقامة أن

ساء 
ّة للن ّة وقانوني سي

ت نف
- تقديم خدما

ت.
املعّنفا

ساء وحقوقهّن.
ضد الن

ف 
- رفع الوعي حول العن

يل كأداة للتوعية يف 
رسح التفاع

- بلورة تقنية امل
ّيل.

املجتمع املح

توعية 
ني 

شارك
امل

ف 
حول العن

رسي.
األ

ف 
- رفع الوعي حول العن

ضد املرأة. 
ت 

رشيعا
ب سّن  ت

- طل
ف.

تحمي املرأة من العن

ت
أهم املُخرجا

ىل 
ت ع

ف واملُجربا
ضحايا العن

ساء 
ن

الدعارة.
ت.

ب وشابا
ت، شبا

ساء معّنفا
ن

ساء ورجال.
ن

املجتمع 
املدين. 

ساء.
الن

ت 
ّا ساء، ورجال وجمعي

ن
ّة. أهلي

ت 
الفئا

املستهَدفة

غري محّدد.
ق اللبنانية.

جميع املناط
ّة. سطيني

ت الفل
ت والتجّمعا

ام
ّ املخي

ت
بريو

ق اللبنانية.
جميع املناط

ق اللبنانية. 
جميع املناط

شطة
أمكنة األن

امعية، متطّوعون، 
شؤون االجت

وزارة ال
صار.

سة ألبري ن
ت من أفراد، مؤّس

تربّعا
امعية،

شؤون االجت
وزارة ال

M
EPI،  Youth in Action

ّة مانحة.  ّة أوروبي ت أهلي
جها

اإلتحاد 
سايئ العريب 

الن
العام.

شؤون 
وزارة ال

امعية.
االجت

U
N

IFEM
ك/ 

رشي
ال

الجهة املانحة
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ستواهن 
ت وم

ستفيدا
شاكل امل

تباين م
شاغل 

التعليمي، الكلفة العالية للم
ت 

ت املهن التي تّدرب
ستلزما

ني م
ولتأم

ق 
ساء وعدم وجود أسوا

عليها الن
ف املنتج.

رصي
لت

ني 
ت وتأم

سديد االحتياجا
ص يف الدعم املادي لت

نق
الرسوم القانونية.

ت 
ض التيارا

شار بع
ّساع انت

- البيئة املحافظة، وات
ّة. شّددة والبنية الطائفي

املت
ني األحوال 

صة قوان
ني التمييزيّة بخا

-القوان
صية.

شخ
ال

ني 
ب طويلة إلعداد املدّرب

-الحاجة إىل فرتة تدري
وإنجاز التوعية.

ني 
ني اللبناني

ّ سياسي
عجز ال

ضة 
عن فهم أبعاد مناه

ت 
ف التّخاذ خطوا

العن
ضع حّداً 

رشيع ي
باتّجاه ت
ك. 

لذل

ت
املعوقا

ط.
شا

ني ١٣ و٣٠ امرأة يف كل ن
ب

- ٢٠ أنثى معّنفة سنوياً.
- أوالد دون سن الـ١٤. 

ف األول ثانوي.
صفو

- ٩٠ تلميذاً وتلميذة يف 

ستفيداً.
١٠٩٥٠ م

٢٤٣ امرأة.
ص.  

حوايل ٥٠٠ شخ
أعداد 

ستفيدين/
امل

ت
ا
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ستواهن 
ت وم

ستفيدا
شاكل امل

تباين م
شاغل 

التعليمي، الكلفة العالية للم
ت 

ت املهن التي تّدرب
ستلزما

ني م
ولتأم

ق 
ساء وعدم وجود أسوا

عليها الن
ف املنتج.

رصي
لت

ني 
ت وتأم

سديد االحتياجا
ص يف الدعم املادي لت

نق
الرسوم القانونية.

ت 
ض التيارا

شار بع
ّساع انت

- البيئة املحافظة، وات
ّة. شّددة والبنية الطائفي

املت
ني األحوال 

صة قوان
ني التمييزيّة بخا

-القوان
صية.

شخ
ال

ني 
ب طويلة إلعداد املدّرب

-الحاجة إىل فرتة تدري
وإنجاز التوعية.

ني 
ني اللبناني

ّ سياسي
عجز ال

ضة 
عن فهم أبعاد مناه

ت 
ف التّخاذ خطوا

العن
ضع حّداً 

رشيع ي
باتّجاه ت
ك. 

لذل

ت
املعوقا

ط.
شا

ني ١٣ و٣٠ امرأة يف كل ن
ب

- ٢٠ أنثى معّنفة سنوياً.
- أوالد دون سن الـ١٤. 

ف األول ثانوي.
صفو

- ٩٠ تلميذاً وتلميذة يف 

ستفيداً.
١٠٩٥٠ م

٢٤٣ امرأة.
ص.  

حوايل ٥٠٠ شخ
أعداد 

ستفيدين/
امل

ت
ا

سياسّية
شاركة ال

املجال: امل

مة غري الحكومية/الجمعّية اسم املنظّ

يف لبنان
رسة 

جمعّية تنظيم األ
ت سنرت

امر
س

يئ 
سا

التجّمع الن
ين 

ي اللبنا
الدميقراط

يئ
سا

س الن
املجل

جمعّية النجدة 
االجتامعّية، جمعّية 

التضامن الثقايف 
واالجتامعي، جمعّية املرأة 

الخرييّة، منتدى النساء 
ت 

ت، املساعدا
الفلسطينّيا

الشعبّية الرنوجّية

اللجنة األهلية 
ضايا املرأة

ملتابعة ق

ي 
االتحاد الوطن

سيحّية 
للجمعّية امل

يف لبنان
ت 

شابّا
لل

الربامج املنّفذة
ني املرأة 

ّة، متك سياسي
شاركة املرأة ال

م
يس.

سيا
ال

ساء 
ت الن

ت ألصوا
رصا

منا
ساء 

ت. اإلعالم يدعم الن
املرّشحا

ث 
ت واحد يحد

صو
ت. 

الرائدا
التغيري.

ساء، 
ق الن

برنامج حقو
دورة إقليمية  حول 

ّة. سياسي
شاركة املرأة ال

م
شاركة 

حملة تفعيل امل
ساء.

ّة للن سياسي
ال

شاركة 
ىل امل

ساء ع
ني الن

رشوع متك
م

شاركة املرأة 
رشوع م

ّة. م سياسي
ال

ت البلدية.
يف االنتخابا

ساء يف 
شاركة الن

ّة مل الحملة املدني
الحكومة.

ندوة حول اإلصالح االنتخايب.

ىل 
ساء ع

ني الن
متك

ّة. سياسي
شاركة ال

امل
يس، 

سيا
ف ال

التثقي
سياسة.

املرأة وال
رشوع املرأة 

م
ت: 

والبلديا
شاركة 

منرب للم
ّة. سياسي

ال

ت
شاطا

الن
شاركة يف 

ىل امل
ساء ع

شجيع الن
حملة ت

شاركة 
ّة ٢٠٠٩،  تعزيز م ت النيابي

االنتخابا
ت 

ت)، دورا
املرأة يف الحوكمة املحلية (البلديا

ت – ودور البلدية 
ّة حول قانون البلديا تدريبي

امعي واملجتمعي، 
يف التنمية والعمل االجت

شاركة املرأة يف 
ق م

ت حول ح
ت وندوا

لقاءا
ساء بالكوتا.

ق الن
ت البلدية وح

االنتخابا

ب و توعية الرأي العام، 
تدري

صورة النمطية للمرأة يف 
تغيري ال

اإلعالم، زيادة الوعي االنتخايب.

ستديرة 
ت م

طاوال
ب حول 

ت وتدري
ولقاءا

ّة  سياسي
شاركة ال

امل
للمرأة، حملة إعالمية. 

ق 
ستديرة يف كل مناط

ت م
طاوال

ت 
امعا

ت، اجت
لبنان مع املرّشحا

شاركة 
ساء حول امل

توعية الن
ّة، دراسة نتائج كل  سياسي

ال
ت، زيارة الرؤساء الثالثة، 

شاطا
الن

ّة، ورشة  زيارة رؤساء الكتل النيابي
ب، 

عمل حول قانون االنتخا
ت يف 

ّة للفائزا ت تدريبي
دورا

س البلدية.
املجال

ت 
ني ومدّربا

إعداد مدّرب
ورفع الوعي حول 
ّة. سياسي

شاركة ال
امل

ّة  ت تدريبي
دورا

ق 
حول الحقو
ّة.  سياسي

ال

ىل 
ساء ع

ني الن
متك

ّة. سياسي
شاركة ال

امل

ت
أهم املُخرجا

شاركة 
ت امل

ورقة علمية حول مفهوم / معوقا
شاركة 

ىل أهمية م
ساء، التأكيد ع

ّة للن سياسي
ال

سائية 
ّة والدعوة إىل الكوتا الن سياسي

املرأة ال
ساء 

شجيع الن
ف االيجابية، ت

وتعزيز املواق
ساء 

ت الن
ت، تنمية قدرا

ىل الرتشح لالنتخابا
ع

شاء ١٥ لجنة يف ١٥ 
يس، إن

سيا
ىل العمل ال

ع
ت يف كل منها ١٥ سيدة من 

قرية – شارك
شاركة 

ىل حقوقهن يف امل
ساء ع

أجل توعية الن
ّة ودعوتهن إىل التآزر للرتّشح ودعم  سياسي

ال
ت البلدية.

ساء لالنتخابا
ترّشح الن

شاركة املرأة يف العملية 
ني م

س
تح

ّة كناخبة ناشطة  سياسي
ال

ب ٤١ 
ّة ومرّشحة، تدري سياسي

مدير ومديرة حملة انتخابية، 
زيادة الوعي عرب اإلعالم حول 

ت 
صبحن فاعال

ساء لي
ت الن

قدرا
ص، 

ني العام والخا
يف القطاع

الرتويج لنحو ١٥٠ امرأة رائدة 
عرب اإلعالم، رفع وعي الرأي العام 

ني الجدد.
صاً الناخب

صو
وخ

ساء
ضايا الن

رفع الوعي بق
شاركة 

وأهمية امل
ف 

ّة، تعزيز املعار سياسي
ال

شاركة 
ت  حول امل

والقدرا
ّة، القيادة،  سياسي

ال
ب 

س
ني، ك

صل ، القوان
التوا

التأييد،
ساء 

تعزيز وتفعيل دور الن
يس.

سيا
يف الحراك ال

ّة، دليل  ت النيابي
دليل االنتخابا

ت البلديّة، رفع الوعي 
لالنتخابا

ّة ، رفع  سياسي
شاركة ال

حول امل
الوعي حول اإلصالح االنتخايب، 
سّودة اقرتاح 

شة م
توعية ومناق

ت.
قانون االنتخابا

ىل 
ت ع

إعداد مدّربا
ّة  سياسي

شاركة ال
امل

ساء، بدء وزيادة 
للن

صنع 
ساء يف 

رشاك الن
إ

ستوى 
ىل امل

القرار ع
ت 

ام
ّ يل يف املخي

املح
سطينية من خالل 

الفل
شاركتهن يف اللجان 

م
شعبية التي تدير 

ال
ت.

ام
ّ شؤون املخي

رفع الوعي 
ىل 

ف ع
والتثقي

ّة،  سياسي
شاركة ال

امل
ب حول 

كتا
يس 

سيا
ف ال

«التثقي
ب 

شبا
لدى ال

ت»،
شابّا

وال
ودراسة بعنوان 

سياسة».
«املرأة وال

ستوى الوعي 
رفع م

الحقوقي والقانوين
ت 

شاركا
وتأهيل امل

ت 
ض االنتخابا

لخو
سنة ٢٠١٠ 

البلدية ل
وإعطائهن أكرب 

ص ممكنة للفوز 
فر

ت.
يف هذه االنتخابا
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ستهَدفة
ت امل

الفئا
٣٦٠ امرأة ريفية.

٢٥ امرأة رائدة.
ساء.

ص، ٧٥٪ ن
٦٠٠ شخ

ساء.
ص، ٩٦٪ ن

٤٠٠ شخ
ص.

 شخ

ت 
ام

ساء ورجال، منظ
ن

ت. 
غري حكومية وناشطا

ساء واملجتمع املدين،
ن

س.
ت املجل

ّا وجمعي
ساء ورجال وصانعو 

ن
ني 

قرار يف الوسط
سطيني و اللبناين.

الفل

ت يف 
ب وطالبا

طال
الجامعة.

ت 
ساء مرّشحا

ن
ت البلدية.

لالنتخابا

شطة
أمكنة األن

ب والنبطية.
محافظتا الجنو

ق يف لبنان. 
جميع املناط

ق يف لبنان.
جميع املناط

ق يف لبنان،
جميع املناط

س. 
ت املجل

ّا ساء جمعي
ن

ت 
ت والتجّمعا

ام
ّ املخي

ق 
سطينية واملناط

الفل
اللبنانية املختلفة.

سوعية 
الجامعة الي

والجامعة األمريكية 
ت،  جامعة 

يف بريو
صيدا 

الجنان يف 
س.

وطرابل

ق يف 
جميع املناط

لبنان.

ك/ الجهة 
رشي

ال
املانحة

ّة التعاون  ت / جمعي
ش ايرب

سة فريدريت
 مؤّس

رشاكة 
M، مبادرة ال

EPI / ث االيطالية
والبحو

 M
EPI – رشق أوسطية

األمريكية ال

ت، 
سفارة األمريكية يف بريو

ال
 U.S) صغرية

برنامج املنح ال
(Sm

all G
rants

ت
ساء رائدا

ّة ن -جمعي
 W

om
en in front

س – 
سة طرابل

-جمعيّة مؤّس
Tripoli foundation

 Blue -  جمعيّة الرسالة الزرقاء-
m

ission
ت

ساء رائدا
ّة ن -جمعي

ووزارة اإلعالم.

K
TT

K
IV

IN
ATILK

IV
IN

A
ّة M الرنوجي

PA
SID

A

وزارة الداخلية،
U

N
D

P
LA

D
E

ّة. سة نروجي
مؤّس

سفارة هولندا 
يف لبنان، برنامج

،M
ATRA

/KA
P

اليونيفيم.

M
EPI

ت
املعوقا

ف 
ق هد

سائية يف تحقي
ت الن

شل الهيئا
ف

رشسة من قبل 
ساء، الحملة ال

ترشيح الن
يل 

ساء، و تخ
شاركة الن

ضد م
الرجال  

ّة عن دعم  سياسي
ّة وال ت الديني

الفعاليا
ت البلدية .

شاركة املرأة يف االنتخابا
م

ض 
امم بع

عدم اهت
ط 

ت بالتخطي
ّا الجمعي

س جندري، 
ىل أسا

ع
صة يف 

ضع األمني (خا
الو

صعوبة قبول 
امل)، 

ش
ال

ت 
ت إلقامة دورا

الجامعا
ّة، عمل التطوع  تدريبي

(عدم وجود موازنة 
ت).

ني واملدّربا
للمدّرب

صورة النمطية حول 
ال

ت.
سياسيّا

ساء ال
الن

أعداد 
ت

ستفيدين/ا
امل

٣٦٠ امرأة ريفية.
٢٥ امرأة رائدة.

ت 
سا

ت واملؤّس
سائية من الهيئا

ت ن
ّا فعالي

يس.
ك الدبلوما

سل
ب وال

واألحزا
ف 

امعياً من مختل
١٢٠ ناشطة وناشطاً اجت

ق اللبنانية. 
املناط

ساء.
ص، ٧٥٪ ن

٦٠٠ شخ
ساء.

ص، ٩٦٪ ن
٤٠٠ شخ

ص
٢٥٠٠ شخ

ت من الدول 
ناشطا

العربية (٢٨).
ساء ورجال (١٥٠٠).

ن
ت غري حكومية 

ام
منظ

.(٤١٢)
ت وناشطون (٨٨).

ناشطا

٩٩٠٠٠ امرأة،
١٦٠ امرأة،

ت.
صاً من الجمعيّا

١٦٠ شخ

صاً.
١٠٢٠ شخ

١٢٠ طالباً وطالبة.
٢٥ مرّشحة.
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ستهَدفة
ت امل

الفئا
٣٦٠ امرأة ريفية.

٢٥ امرأة رائدة.
ساء.

ص، ٧٥٪ ن
٦٠٠ شخ

ساء.
ص، ٩٦٪ ن

٤٠٠ شخ
ص.

 شخ

ت 
ام

ساء ورجال، منظ
ن

ت. 
غري حكومية وناشطا

ساء واملجتمع املدين،
ن

س.
ت املجل

ّا وجمعي
ساء ورجال وصانعو 

ن
ني 

قرار يف الوسط
سطيني و اللبناين.

الفل

ت يف 
ب وطالبا

طال
الجامعة.

ت 
ساء مرّشحا

ن
ت البلدية.

لالنتخابا

شطة
أمكنة األن

ب والنبطية.
محافظتا الجنو

ق يف لبنان. 
جميع املناط

ق يف لبنان.
جميع املناط

ق يف لبنان،
جميع املناط

س. 
ت املجل

ّا ساء جمعي
ن

ت 
ت والتجّمعا

ام
ّ املخي

ق 
سطينية واملناط

الفل
اللبنانية املختلفة.

سوعية 
الجامعة الي

والجامعة األمريكية 
ت،  جامعة 

يف بريو
صيدا 

الجنان يف 
س.

وطرابل

ق يف 
جميع املناط

لبنان.

ك/ الجهة 
رشي

ال
املانحة

ّة التعاون  ت / جمعي
ش ايرب

سة فريدريت
 مؤّس

رشاكة 
M، مبادرة ال

EPI / ث االيطالية
والبحو

 M
EPI – رشق أوسطية

األمريكية ال

ت، 
سفارة األمريكية يف بريو

ال
 U.S) صغرية

برنامج املنح ال
(Sm

all G
rants

ت
ساء رائدا

ّة ن -جمعي
 W

om
en in front

س – 
سة طرابل

-جمعيّة مؤّس
Tripoli foundation

 Blue -  جمعيّة الرسالة الزرقاء-
m

ission
ت

ساء رائدا
ّة ن -جمعي

ووزارة اإلعالم.

K
TT

K
IV

IN
ATILK

IV
IN

A
ّة M الرنوجي

PA
SID

A

وزارة الداخلية،
U

N
D

P
LA

D
E

ّة. سة نروجي
مؤّس

سفارة هولندا 
يف لبنان، برنامج

،M
ATRA

/KA
P

اليونيفيم.

M
EPI

ت
املعوقا

ف 
ق هد

سائية يف تحقي
ت الن

شل الهيئا
ف

رشسة من قبل 
ساء، الحملة ال

ترشيح الن
يل 

ساء، و تخ
شاركة الن

ضد م
الرجال  

ّة عن دعم  سياسي
ّة وال ت الديني

الفعاليا
ت البلدية .

شاركة املرأة يف االنتخابا
م

ض 
امم بع

عدم اهت
ط 

ت بالتخطي
ّا الجمعي

س جندري، 
ىل أسا

ع
صة يف 

ضع األمني (خا
الو

صعوبة قبول 
امل)، 

ش
ال

ت 
ت إلقامة دورا

الجامعا
ّة، عمل التطوع  تدريبي

(عدم وجود موازنة 
ت).

ني واملدّربا
للمدّرب

صورة النمطية حول 
ال

ت.
سياسيّا

ساء ال
الن

أعداد 
ت

ستفيدين/ا
امل

٣٦٠ امرأة ريفية.
٢٥ امرأة رائدة.

ت 
سا

ت واملؤّس
سائية من الهيئا

ت ن
ّا فعالي

يس.
ك الدبلوما

سل
ب وال

واألحزا
ف 

امعياً من مختل
١٢٠ ناشطة وناشطاً اجت

ق اللبنانية. 
املناط

ساء.
ص، ٧٥٪ ن

٦٠٠ شخ
ساء.

ص، ٩٦٪ ن
٤٠٠ شخ

ص
٢٥٠٠ شخ

ت من الدول 
ناشطا

العربية (٢٨).
ساء ورجال (١٥٠٠).

ن
ت غري حكومية 

ام
منظ

.(٤١٢)
ت وناشطون (٨٨).

ناشطا

٩٩٠٠٠ امرأة،
١٦٠ امرأة،

ت.
صاً من الجمعيّا

١٦٠ شخ

صاً.
١٠٢٠ شخ

١٢٠ طالباً وطالبة.
٢٥ مرّشحة.

امعّية (١)
صاديّة واالجت

ق االقت
املجال: الحقو

مة غري الحكومية/الجمعّية اسم املنظّ

امعّية، 
جمعّية النجدة االجت

يف 
ضامن الثقا

جمعيّة الت
ي، جمعّية املرأة 

امع
واالجت

ساء 
الخرييّة، منتدى الن

ت 
ساعدا

ت، امل
سطينّيا

الفل
شعبّية الرنوجّية.

ال

امعّية
الحركة االجت

ت سنرت
امر

س
دار األمل

رابطة املرأة 
يف لبنان

العاملة 
صدر

ت اإلمام ال
سا

مؤّس
يف لبنان

رسة 
جمعّية تنظيم األ

ت 
ّا سطيني

ت الفل
ني الالجئا

متك
صادياً. 

تعليمياً ومهنياً واقت
إعادة تأهيل 

ت يف سجن 
سجينا

ال
ثكنة بربر الخازن 

امعياً ومهنياً.
اجت

ىل بلورة 
العمل ع

ّة  صورة إيجابي
للمرأة العربية يف 

اإلعالم. 

برنامج التأهيل 
وإعادة االندماج 

امعي 
االجت

ت.
سجينا

لل

ني 
رشوع متك

-م
ساء والتوعية 

الن
الزراعية. 

ق 
رشوع إلحا

-م
ت يف 

ضانا
ح

ت.
سا

املؤّس

صادي 
ني املهني واالقت

التمك
ب، 

ت التبغ يف الجنو
ملزارعا

ني 
ت مهنية مكثفة يف التزي

دورا
سايئ. 

الن
ث وحدة 

ض، واستحدا
معهد متري

ت 
ت دورا

ف خّريجا
لتوظي

ب املهني املعّجل.
التدري

يل 
صندوق متوي

شاء 
رشوع إن

 م
رشوع 

ت يف الجمعيّة وم
للعامال

الرعاية املتكاملة للفتاة.

ب، ودور 
ساء يف الجنو

صادي واملعريف للن
ني االقت

التمك
املرأة يف التنمية املحليّة.

الربامج املنّفذة

ت التعاطي مع 
ك مهارا

متلي
ص عمل، 

ت وإيجاد فر
صدما

ال
صاديّة 

ساهمة االقت
سبة امل

لرفع ن
ت وتقديم 

ّا سطيني
ساء الفل

للن
شاريع مدرّة 

ض إلقامة م
قرو

للدخل.

ّة،  سي
ت نف

شاطا
ن

ّة، تعبرييّة،  قانوني
ّة  ّة ومهني امعي

اجت
سجن 

ساء داخل ال
للن

ني عمل إنتاجي 
لتأم

ستمّر من خالل 
م

ت داخل 
املحرتفا
سجن.

ال

ستديرة 
ت م

 طاوال
لرفع الوعي 

امعي حول 
االجت

دور اإلعالم يف 
ضايا املرأة، منها 

ق
ّة.  املرأة الريفي

متابعة قانونية، 
رسية، 

فردية، أ
صحية ومهنية

رفع الوعي القانوين 
ق املرأة 

لحقو
ني 

س
صاديّة وتح

االقت
ق طفلها 

اإلنتاج وح
يف الرعاية.

شاركتها يف 
ني املرأة، لزيادة م

متك
ني وضعها 

س
ق العمل، لتح

سو
صادي. 

االقت

ني 
يل التقليدية ومهنة التزي

صناعة الح
ىل 

ب ع
تدري

ب؛ 
ىل استخدام الحاسو

ب ع
سايئ وتدوير املواد؛ تدري

الن
امعياً وتنموياً؛ دراسة 

صادياً واجت
تعزيز دور املرأة اقت

ت 
ساء ربّا

ىل  الن
ب متوز ع

ميدانية حول أثر حر
امل. 

األع

ت
شاطا

الن
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ت 
ساء الالجئا

سبة الن
رفع ن

صاديّة، 
ت يف الحياة االقت

شاركا
امل

ص عمل يف التطريز 
ني فر

وتأم
ت، ورفع الوعي 

ساء الالجئا
للن

ساء.
ت للن

صدما
والتعامل مع ال

ساعدة يف معرفة 
امل

ت لحقوقهن 
سجينا

ال
القانونية وإعادة 

اندماجهن بعد الخروج 
سجن، من خالل 

من ال
ت 

سابهن مهارا
إك

ط يف 
ساعد يف االنخرا

ت
ق العمل. 

سو
ب 

توفري املناخ املناس
للتعبري والتفريغ عن 

ّة  سي
ط النف

ضغو
ال

الناتجة عن حجز 
الحرية. 

تحفيز اإلعالم 
شاكل 

لتغطية م
املرأة وزيادة 

امم بإظهار 
االهت

صة 
ت الخا

شاطا
الن

باملرأة.
تطوير مفهوم 

ىل 
ساواة املبني ع

امل
امعي.

النوع االجت

ط 
ارتفاع متوس

الوعي القانوين 
امعي. 

واالجت

ضنة وتعاونية 
شاء حا

ب، إن
تدري

ساء 
ساعدة الن

ني مل
زراعيت

ىل 
ّة ع ت يف الجمعي

والعامال
ق العمل. 

دخول سو

رشة العمل- دورة 
سايئ ملبا

ني الن
٦٦ امرأة أتقّن التزي

ت ٣٦ 
ت يف (٣) قرى، شارك

ني أقيم
ّة حول التزي تدريبي

امرأة ملدة ٧٢ ساعة يف كل دورة.
يل املزيّفة) 

- ٤٢ امرأة  أتقّن حرفة «الفوبيجو»(الح
ىل 

ّة ع ت تدريبي
صاً و٥ دورا

سم منهن عمالً خا
شأ ق

وأن
ّت ملدة 

ت فيها ٥٠ امرأة واستمر
يل املزيفة شارك

الح
شهر. 

٤٤ امرأة  أتقّن برنامج محّدد يف مجال الكمبيوتر، 
ب 

ق للتدري
ّة ملدة ٧٢ ساعة يف (٣) مناط دورة تدريبي

ت فيها ٣٨ سيدة.
ب، شارك

ىل برامج الحاسو
ع

٢٥ امرأة أتقّن حرفة تدوير املواد لالستخدام املنزيل.
ق املرأة وتربية 

ت حول حقو
ت ١٥٢ أنثى يف دورا

شارك
صحة والرتبية واملرأة والتنمية. 

ضايا ال
األوالد وق

ّت ثالثة أيام 
ق استمر

سوي
ّة حول الت دورة تدريبي

ّة يف البقاع  ت تدريبي
ت فيها ٤٦ سيدة، ٣ دورا

شارك
ّت كل منها 

ت استمر
شويفا

ف وال
شو

الغريب وصور وال
ت يف كل منها ٢٥ امرأة.

١٢ يوماً وشارك

ت
أهم املخرجا

ساء. 
ن

ساء.
ن

ساء 
رجال ون

ّون.  وإعالمي
ت. 

ساء سجينا
ن

ساء. 
ن

ت، 
ّا ت جامعي

ساء، خّريجا
ن

ت.
ام

يتي
ساء.

ن
ت 

الفئا
ستهَدفة

امل

ت 
ت والتجّمعا

ام
ّ املخي

ّة. سطيني
الفل

ساء  يف ثكنة 
سجن الن

بربر الخازن.
ق اللبنانية. 

املناط
س، 

بعبدا، طرابل
زحلة. 

ق اللبنانية. 
املناط

ساء 
ب ون

قرى يف محافظة الجنو
ت. 

ضاحية الجنوبية يف بريو
يف ال

ب 
قرى يف الجنو

ف.  
شو

صور وال
ضاء 

والنبطية والبقاع الغريب- وق
شطة

أمكنة األن

ّة. ّة مانحة أوروبي ت أهلي
سا

مؤّس
ّة. ّة اسكندنافي سة  أهلي

مؤّس
ك أجنبي.

رشي
SC

W
A

E
U

N
IC

معهد العلوم 
ّة يف  امعي

االجت
الجامعة اللبنانية-

زحلة
الجامعة اللبنانية 

M
U

BS جامعة

شؤون 
وزارة ال

ّة امعي
االجت

دياكونيا

ني؛
سة سوكل

مؤّس
وزارة الزراعة؛

ق 
وشبكة حقو

رسة.
األ

امر؛ برنامج 
س اإلمناء واإلع

مجل
األمم املتّحدة اإلمنايئ؛

ب الوطني لالستخدام؛ 
املكت

ّة، كافلو  امعي
شؤون االجت

وزارة ال
األيتام.

امر 
س اإلمناء واإلع

ّة يف مجل امعي
شاريع االجت

-وحدة امل
ك الدويل.

َّلة من البن املمو
M

EPI رشق أوسطية
رشاكة األمريكية ال

-مبادرة ال
ت.

سفارة األمريكية/ بريو
-ال

ت بالتعاون 
سفارة االيطالية يف بريو

سم التعاون يف ال
-ق

ث االيطالية.
ّة التعاون والبحو مع جمعي

ك/الجهة 
رشي

ال
املانحة
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ت 
ساء الالجئا

سبة الن
رفع ن

صاديّة، 
ت يف الحياة االقت

شاركا
امل

ص عمل يف التطريز 
ني فر

وتأم
ت، ورفع الوعي 

ساء الالجئا
للن

ساء.
ت للن

صدما
والتعامل مع ال

ساعدة يف معرفة 
امل

ت لحقوقهن 
سجينا

ال
القانونية وإعادة 

اندماجهن بعد الخروج 
سجن، من خالل 

من ال
ت 

سابهن مهارا
إك

ط يف 
ساعد يف االنخرا

ت
ق العمل. 

سو
ب 

توفري املناخ املناس
للتعبري والتفريغ عن 

ّة  سي
ط النف

ضغو
ال

الناتجة عن حجز 
الحرية. 

تحفيز اإلعالم 
شاكل 

لتغطية م
املرأة وزيادة 

امم بإظهار 
االهت

صة 
ت الخا

شاطا
الن

باملرأة.
تطوير مفهوم 

ىل 
ساواة املبني ع

امل
امعي.

النوع االجت

ط 
ارتفاع متوس

الوعي القانوين 
امعي. 

واالجت

ضنة وتعاونية 
شاء حا

ب، إن
تدري

ساء 
ساعدة الن

ني مل
زراعيت

ىل 
ّة ع ت يف الجمعي

والعامال
ق العمل. 

دخول سو

رشة العمل- دورة 
سايئ ملبا

ني الن
٦٦ امرأة أتقّن التزي

ت ٣٦ 
ت يف (٣) قرى، شارك

ني أقيم
ّة حول التزي تدريبي

امرأة ملدة ٧٢ ساعة يف كل دورة.
يل املزيّفة) 

- ٤٢ امرأة  أتقّن حرفة «الفوبيجو»(الح
ىل 

ّة ع ت تدريبي
صاً و٥ دورا

سم منهن عمالً خا
شأ ق

وأن
ّت ملدة 

ت فيها ٥٠ امرأة واستمر
يل املزيفة شارك

الح
شهر. 

٤٤ امرأة  أتقّن برنامج محّدد يف مجال الكمبيوتر، 
ب 

ق للتدري
ّة ملدة ٧٢ ساعة يف (٣) مناط دورة تدريبي

ت فيها ٣٨ سيدة.
ب، شارك

ىل برامج الحاسو
ع

٢٥ امرأة أتقّن حرفة تدوير املواد لالستخدام املنزيل.
ق املرأة وتربية 

ت حول حقو
ت ١٥٢ أنثى يف دورا

شارك
صحة والرتبية واملرأة والتنمية. 

ضايا ال
األوالد وق

ّت ثالثة أيام 
ق استمر

سوي
ّة حول الت دورة تدريبي

ّة يف البقاع  ت تدريبي
ت فيها ٤٦ سيدة، ٣ دورا

شارك
ّت كل منها 

ت استمر
شويفا

ف وال
شو

الغريب وصور وال
ت يف كل منها ٢٥ امرأة.

١٢ يوماً وشارك

ت
أهم املخرجا

ساء. 
ن

ساء.
ن

ساء 
رجال ون

ّون.  وإعالمي
ت. 

ساء سجينا
ن

ساء. 
ن

ت، 
ّا ت جامعي

ساء، خّريجا
ن

ت.
ام

يتي
ساء.

ن
ت 

الفئا
ستهَدفة

امل

ت 
ت والتجّمعا

ام
ّ املخي

ّة. سطيني
الفل

ساء  يف ثكنة 
سجن الن

بربر الخازن.
ق اللبنانية. 

املناط
س، 

بعبدا، طرابل
زحلة. 

ق اللبنانية. 
املناط

ساء 
ب ون

قرى يف محافظة الجنو
ت. 

ضاحية الجنوبية يف بريو
يف ال

ب 
قرى يف الجنو

ف.  
شو

صور وال
ضاء 

والنبطية والبقاع الغريب- وق
شطة

أمكنة األن

ّة. ّة مانحة أوروبي ت أهلي
سا

مؤّس
ّة. ّة اسكندنافي سة  أهلي

مؤّس
ك أجنبي.

رشي
SC

W
A

E
U

N
IC

معهد العلوم 
ّة يف  امعي

االجت
الجامعة اللبنانية-

زحلة
الجامعة اللبنانية 

M
U

BS جامعة

شؤون 
وزارة ال

ّة امعي
االجت

دياكونيا

ني؛
سة سوكل

مؤّس
وزارة الزراعة؛

ق 
وشبكة حقو

رسة.
األ

امر؛ برنامج 
س اإلمناء واإلع

مجل
األمم املتّحدة اإلمنايئ؛

ب الوطني لالستخدام؛ 
املكت

ّة، كافلو  امعي
شؤون االجت

وزارة ال
األيتام.

امر 
س اإلمناء واإلع

ّة يف مجل امعي
شاريع االجت

-وحدة امل
ك الدويل.

َّلة من البن املمو
M

EPI رشق أوسطية
رشاكة األمريكية ال

-مبادرة ال
ت.

سفارة األمريكية/ بريو
-ال

ت بالتعاون 
سفارة االيطالية يف بريو

سم التعاون يف ال
-ق

ث االيطالية.
ّة التعاون والبحو مع جمعي

ك/الجهة 
رشي

ال
املانحة

امل لبنان 
ضع األمني يف ش

الو
ت 

ام
ّ ّم نهر البارد ومخي ومخي

ت من 
ام مينع العائال

ب، م
الجنو

امح لبناتها بالعمل بعيداً 
س

ال
ني التي 

سكن، والقوان
عن ال

ني من العمل يف 
ّ سطيني

متنع الفل
العديد من املهن. 

ت املحلّية لتقديم 
ندرة الكفاءا

ّة  سي
ت النف

ب حول الخدما
تدري

ت.
واملهارا

التزام اإلعالم باللغة 
الجندرية املطلوبة 

ضيع 
يف املوا

ّة. اإلعالمي

ق 
قلّة التمويل وضي

ت.
الوق

ف إدارة التعاونية،
ضع

ت البطالة 
وارتفاع معدال

ومزاحمة اليد العاملة الوافدة.
ب 

ارتفاع التكلفة؛ كثافة الطل
ىل الخدمة،

ع
ت 

ّة لدى فتيا سي
والعوامل النف

يل.
سم الداخ

الق

س الكايف 
ام

ف اإلنتاج؛ عدم الح
رصي

صعوبة يف ت
ساء واالستفادة منهن؛ 

ت للتعاون مع الن
من البلديا

ت 
ق مع املحققا

ض املناط
ساء يف بع

ب الن
عدم تجاو

ت 
ت؛ عدم وجود جهة لالستفادة من املعطيا

ّا امليداني
ّة املتوافرة ومتابعتها. العملي

ت
املعوقا

٢٦٧٥٠ امرأة؛
امعية؛ و٣٠٠ 

٢٥٠ عاملة اجت
ّيل. 

امرأة من املجتمع املح

٢٢٩٧ سيدة.
ساء، رجال 

٢٠٠ (ن
ّون). وإعالمي

٢٨٣٤ سجينة. 
٣٧٠ امرأة.

٢٥٠ امرأة؛
٤٢ خريجة؛

٥٠٠ فتاة يتيمة.

٣٦٠ امرأة.  
أعداد 

ت
ستفيدين/ا

امل
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امعّية(٢)
صاديّة واالجت

ق االقت
املجال: الحقو

مة غري الحكومية/الجمعّية اسم املنظّ

يئ
سا

س الن
املجل

اللجنة األهلية ملتابعة 
ضايا املرأة

ق

ي 
االتحاد الوطن

سيحّية 
للجمعّية امل

يف لبنان
ت 

شابّا
لل

س لبنان
رابطة كاريتا

ب للعمل التنموي 
ث والتدري

مجموعة األبحا
 C

RTD
A

Th
e Lebanese League for W

om
en in 

Business

الربامج املنّفذة
ت بعنوان:

ندوا
األزمة املالية، 

التغيري املناخي، 
املرأة وحّل 

ت،
النزاعا

امل 
ترشيد استع

املياه.

رشوع «تنمية ثقافة 
م

الحوار والدميقراطية 
رسة اللبنانية».

داخل األ

تعليم مهني يف 
أربعة  مراكز.

ني امكانية وصول املرأة الريفية 
س

- تح
للموارد االنتاجية للخروج من دائرة الفقر 

ني دراسة 
ت تجمع ب

من خالل قاعدة معلوما
ساء.

ت الن
يل ومتطلّبا

ق العمل املح
سو

شاغل لتنمية القدرة 
شاء مراكز إرشاد وم

- إن
ث الطبقة 

ّيل وح
سية لإلنتاج املح

التناف
يل 

ىل استهالك االنتاج املح
سورة ع

املي
سان والبيئة.

صحة اإلن
صفاته العاملية ل

مبوا
شاركة املرأة يف ورشة إعادة التأهيل 

- م
يل 

صادي للمجتمع املح
امعي واالقت

االجت
امعية 

ت اجت
ب ٢٠٠٦ وتقديم خدما

بعد حر
سية وقانونية. 

صادية ونف
واقت

سياحة البيئية.
ص عمل يف مجال ال

ق فر
- خل

صادياً.
ني املرأة اقت

رشوع متك
- م

ساء 
ستدامة للن

صاديّة امل
ص االقت

رشوع  الفر
- م

.SEO
W

2
امعي 

رشوع املواطنة الفاعلة والنوع االجت
- م

ّة. امعي
ت االجت

ستحّقا
وامل

C
orporate A

m
bassador Program

 C
A

P, 
capacity building, netw

orking
Train Th

e Trainer Program
 , 

Th
e Entrepreneurship Th

inking Forum
,  

G
lobal Entrepreneurship W

eek,  M
EN

A
 

Business W
om

en’s network,  N
euro-

Linguistic Program
, policy advocate 

program
, Th

e M
entoring W

alk. 

ت
شاطا

الن
ّنة  ت املبي

الندوا
أعاله.

ّة  حملة إعالمية مرئي
سموعة بعنوان 

وم
ش 

ُرسة م
«كونوا أ
َرسى»، 

أ
ني 

- ورشة عمل لإلعالمي
حول دور اإلعالم يف رفع 

الوعي بدور املرأة يف 
املجتمع.

ت 
ام

ورشة عمل للمنظ
ت 

غري الحكومية، وورشا
ب.

شبا
عمل مع ال

ب مهني 
تدري

صادي 
ني االقت

للتمك
ب.

شبا
لل

ساء يف 
صغرية للن

شاريع 
ض مل

تقديم قرو
صنيع والتجارة 

ف والت
ت الزراعة والحر

مجاال
سائية يف 

ت ن
ت ودعم مجموعا

امنا
ض

دون 
ف إنتاجها 

رصي
شاريعها ودعم ت

س م
تأسي

ت الزراعية.
عرب التعاونيا

ستوى املعرفة والوعي عند املرأة 
- رفع م

ف 
ني ظرو

س
الريفية لتعزيز دورها يف تح

يل. 
رستها وتنمية املجتمع املح

أ
ت للقيام بالدور 

شجيع البلديا
- دعم وت

ق مع 
سي

يل واملناطقي بالتن
اإلمنايئ املح

املجتمع املدين.

ت 
ساء والتعاونيا

دعم مادي للن
ت. 

ص العمل والتحّديا
ش عمل حول فر

- ور
ّة يف: الفن والرتبية، الكمبيوتر،  ت تدريبي

- دورا
ت 

ت، تدوير املخلّفا
كيفية تعليم الكبار، تعلّم اللغا

صنيعيّة- جودة اإلنتاج- قانون 
ت ت

املنزلية- دورا
ىل الكمبيوتر. 

ت- املحاسبة ع
ّا ونُظم التعاوني

ّة  ّة وإقليمي ض وطني
شاركة يف معار

ساء للم
- دعم الن

ت حول 
ش عمل وندوا

ق اإلنتاج، ور
سوي

ودوليّة لت
ق 

ت حول الحقو
ث وتبادل خربا

التجارة العادلة، أبحا
ت املجتمع املدين يف عدد من 

ني جمعيا
صاديّة ب

االقت
البلدان العربية. 

ش عمل حول املواطنة الفاعلة والنوع 
- ور

ّة. امعي
ت االجت

ستحقا
امعي وامل

االجت

Redefining your business in tim
es of 

crises, capacity building w
orkshops, w

eek 
on  Ethical C

hallenges and Successes 
of W

om
en in Business, D

iscussion 
betw

een som
e of the region’s m

ost 
prom

inent businesswom
en, including 

several of A
rabian Business’s list of the 

100 M
ost Pow

erful W
om

en in the A
rab 

W
orld,  Panel D

iscussion, workshop on 
the  benefits of using N

LP in Business, 
m

entoring relationship.
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امعّية(٢)
صاديّة واالجت

ق االقت
املجال: الحقو

مة غري الحكومية/الجمعّية اسم املنظّ

يئ
سا

س الن
املجل

اللجنة األهلية ملتابعة 
ضايا املرأة

ق

ي 
االتحاد الوطن

سيحّية 
للجمعّية امل

يف لبنان
ت 

شابّا
لل

س لبنان
رابطة كاريتا

ب للعمل التنموي 
ث والتدري

مجموعة األبحا
 C

RTD
A

Th
e Lebanese League for W

om
en in 

Business

الربامج املنّفذة
ت بعنوان:

ندوا
األزمة املالية، 

التغيري املناخي، 
املرأة وحّل 

ت،
النزاعا

امل 
ترشيد استع

املياه.

رشوع «تنمية ثقافة 
م

الحوار والدميقراطية 
رسة اللبنانية».

داخل األ

تعليم مهني يف 
أربعة  مراكز.

ني امكانية وصول املرأة الريفية 
س

- تح
للموارد االنتاجية للخروج من دائرة الفقر 

ني دراسة 
ت تجمع ب

من خالل قاعدة معلوما
ساء.

ت الن
يل ومتطلّبا

ق العمل املح
سو

شاغل لتنمية القدرة 
شاء مراكز إرشاد وم

- إن
ث الطبقة 

ّيل وح
سية لإلنتاج املح

التناف
يل 

ىل استهالك االنتاج املح
سورة ع

املي
سان والبيئة.

صحة اإلن
صفاته العاملية ل

مبوا
شاركة املرأة يف ورشة إعادة التأهيل 

- م
يل 

صادي للمجتمع املح
امعي واالقت

االجت
امعية 

ت اجت
ب ٢٠٠٦ وتقديم خدما

بعد حر
سية وقانونية. 

صادية ونف
واقت

سياحة البيئية.
ص عمل يف مجال ال

ق فر
- خل

صادياً.
ني املرأة اقت

رشوع متك
- م

ساء 
ستدامة للن

صاديّة امل
ص االقت

رشوع  الفر
- م

.SEO
W

2
امعي 

رشوع املواطنة الفاعلة والنوع االجت
- م

ّة. امعي
ت االجت

ستحّقا
وامل

C
orporate A

m
bassador Program

 C
A

P, 
capacity building, netw

orking
Train Th

e Trainer Program
 , 

Th
e Entrepreneurship Th

inking Forum
,  

G
lobal Entrepreneurship W

eek,  M
EN

A
 

Business W
om

en’s network,  N
euro-

Linguistic Program
, policy advocate 

program
, Th

e M
entoring W

alk. 

ت
شاطا

الن
ّنة  ت املبي

الندوا
أعاله.

ّة  حملة إعالمية مرئي
سموعة بعنوان 

وم
ش 

ُرسة م
«كونوا أ
َرسى»، 

أ
ني 

- ورشة عمل لإلعالمي
حول دور اإلعالم يف رفع 

الوعي بدور املرأة يف 
املجتمع.

ت 
ام

ورشة عمل للمنظ
ت 

غري الحكومية، وورشا
ب.

شبا
عمل مع ال

ب مهني 
تدري

صادي 
ني االقت

للتمك
ب.

شبا
لل

ساء يف 
صغرية للن

شاريع 
ض مل

تقديم قرو
صنيع والتجارة 

ف والت
ت الزراعة والحر

مجاال
سائية يف 

ت ن
ت ودعم مجموعا

امنا
ض

دون 
ف إنتاجها 

رصي
شاريعها ودعم ت

س م
تأسي

ت الزراعية.
عرب التعاونيا

ستوى املعرفة والوعي عند املرأة 
- رفع م

ف 
ني ظرو

س
الريفية لتعزيز دورها يف تح

يل. 
رستها وتنمية املجتمع املح

أ
ت للقيام بالدور 

شجيع البلديا
- دعم وت

ق مع 
سي

يل واملناطقي بالتن
اإلمنايئ املح

املجتمع املدين.

ت 
ساء والتعاونيا

دعم مادي للن
ت. 

ص العمل والتحّديا
ش عمل حول فر

- ور
ّة يف: الفن والرتبية، الكمبيوتر،  ت تدريبي

- دورا
ت 

ت، تدوير املخلّفا
كيفية تعليم الكبار، تعلّم اللغا

صنيعيّة- جودة اإلنتاج- قانون 
ت ت

املنزلية- دورا
ىل الكمبيوتر. 

ت- املحاسبة ع
ّا ونُظم التعاوني

ّة  ّة وإقليمي ض وطني
شاركة يف معار

ساء للم
- دعم الن

ت حول 
ش عمل وندوا

ق اإلنتاج، ور
سوي

ودوليّة لت
ق 

ت حول الحقو
ث وتبادل خربا

التجارة العادلة، أبحا
ت املجتمع املدين يف عدد من 

ني جمعيا
صاديّة ب

االقت
البلدان العربية. 

ش عمل حول املواطنة الفاعلة والنوع 
- ور

ّة. امعي
ت االجت

ستحقا
امعي وامل

االجت

Redefining your business in tim
es of 

crises, capacity building w
orkshops, w

eek 
on  Ethical C

hallenges and Successes 
of W

om
en in Business, D

iscussion 
betw

een som
e of the region’s m

ost 
prom

inent businesswom
en, including 

several of A
rabian Business’s list of the 

100 M
ost Pow

erful W
om

en in the A
rab 

W
orld,  Panel D

iscussion, workshop on 
the  benefits of using N

LP in Business, 
m

entoring relationship.

ت
أهم املُخرجا

وعي املرأة 
شكلة 

ت م
لتأثريا

ّة  األزمة املالي
ىل 

ّة ع العاملي
لبنان.

دراسة حول «ثقافة 
الحوار والدميقراطية 

رسة اللبنانية» 
داخل األ

ورفع الوعي بأهمية 
ت 

املرأة واملعوقا
ّة والقانونية  امعي

االجت
ىل موقع 

التي تؤثّر ع
املرأة. 

- دليل تدريبي حول 
«الحوار، الدميوقراطية 

والجندر»

ني املرأة 
متك

صادياً الستقاللها 
اقت

املادي.

ت املرأة الريفية وزيادة كفاءتها 
دعم قدرا

ق 
سوي

صنيع والت
ت الت

ىل اإلدارة وتقنيا
ع

ص عمل جديدة لزيادة دخل 
ق فر

وخل
رشاك املرأة يف 

رسة الريفية من خالل إ
األ

صادي.
ط االقت

شا
حركة الن

ق جهوزيّة املرأة يف الدفاع عن 
- تعمي

رستها،
ق أ

حقوقها وحقو

ساء و محو األمية 
صادي للن

ط االقت
شا

- تفعيل الن
التكنولوجية.

ق 
سوي

ت لت
ني التعاونيا

ك والحوار  ب
شبي

- تعزيز الت
ساء.

ت املحلية للن
وترويج املنتجا

ت وبناء 
ق والواجبا

- رفع الوعي حول الحقو
امعي 

ت حول مفاهيم املواطنة والنوع االجت
القدرا

ّة. امعي
ت االجت

ستحّقا
وامل

ت دوريّة.
رشا

صدار ن
- إ

O
pening session on industry crisis, 

M
edia, FM

C
G

 and Finance, increasing 
capacity building , on C

orporate law, 
Franchising, O

nline M
arketing, Reduce 

turn over and em
ployee m

otivation, 
Q

uality M
anagem

ent System
, Branding, 

and W
ealth M

anagem
ent  and proposal 

w
riting and  G

eneral Business Etiquette 
and  com

m
unication skills in public 

speaking,  Em
pow

ers w
om

en w
ith  

techniques to think positively and 
acquire H

ealthy H
abits, Values, and 

Beliefs and tim
e m

anagem
ent  technique,  

m
ethods on how  to approach young 

entrepreneurs, Share successes and 
setbacks,  advocacy cam

paign.   

ت 
الفئا

ستهَدفة
امل

ساء من 
ن

ق كافة، 
املناط

ت 
والجمعيا

ضوية يف 
املن

سايئ.
س الن

املجل

املجتمع اللبناين.
ت.

شابا
ب وال

شبا
ال

ت، 
ب وشابا

ت، شبا
ساء، مزارعون ومزارعا

ن
ت زراعية.

تعاونيا
ت املجتمع املدين يف 

ّا ّة، جمعي سائي
ت الن

ّا التعاوني
ب 

ت املجتمع املدين، طال
ّا دول عربية عدة، جمعي

شطاء.
ت، ون

وطالبا

Fam
ily business ow

ners, students, 
entrepreneurs, business ow

ners, the 
w

hole ecosystem
.

شطة
أمكنة األن

ق اللبنانية 
املناط
كافة.

ق اللبنانية كافة.
املناط

ت، الشياح
بريو

س.
جبيل وطرابل

اميل، زحلة، 
ش

ك، الهرمل،  البقاع ال
بعلب

ت جبيل، 
ط، بن

رشقي والبقاع األوس
البقاع ال

عكار، البرتون.

ب 
رص- األردن- املغر

ق اللبنانية كافة، م
املناط

س، 
وتون

Beirut, Bekaa, W
ashington. 

ك/ 
رشي

ال
الجهة املانحة

شوعي
يل ي

د. اي
د. مي الجردي
سالم 

حركة ال
الدائم.

ستقبل 
سة امل

مؤّس
  (FFF)

شؤون 
وزارة ال

امعيّة.
االجت

رشاكة 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بال

س أمريكا.
مع كاريتا

ث 
- الدولة االيطالية بدعم من مركز البحو

والتعاون االيطايل ووزارة الزراعة يف لبنان 
ث اللبنانية. 

من خالل مركز البحو
رسة.

ّة تنظيم األ - جمعي
سة 

رشاكة مع مؤس
- االتحاد االورويب بال

التعاون الجامعي االيطالية،  الوكالة األمريكية 
ّة االتحاد  رشاكة مع جمعي

للتنمية الدولية بال
ض لبنان.

ّة أر يك وجمعي
التقدمي االشرتا

O
xfam

/Q
BQ

- AC
PP O

XFA
M

/ G
B- 

C
anada Fund, O

XFA
M

/ N
ovib, kivinatill 

kvinna.  
سة املخزومي. 

- مؤّس
ّة. امعي

شؤون االجت
- وزارة ال

M
EPI, Vital Voices, D

eloitte &
 Touche, 

Proctor &
 G

am
ble, BLC

 Bank, Executive 
M

agazine and AU
B,  Berytech, 

Toastm
aster,  M

atrix C
onsortium

 &
 

Svelte H
ealthy Living,  École Supérieure 

des A
ffaires (ESA

), U
niversity of 

Balam
and,  M

EN
A

 BW
N

,  N
C

LW
, Th

e 
Blessing Foundation, BLC

 Bank.
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ت
املعوقا

ت 
صعوبة تنفيذ اللقاءا

ت.
يف الجامعا

ص يف املوارد 
النق

املالية لتقديم 
منح لذوي الدخل 

املحدود.

سويقية واإلدارية 
ت الت

ص يف املهارا
- نق

ىل 
سية ع

والفنية والقانونية والقدرة التناف
صغرية. 

شاريع ال
ستوى امل

م
ت حكومية لدعم 

- عدم توافر سياسا
ت 

صعوبا
صغرية مع 

شاريع االنتاجية ال
امل

ث والتطور.
ق والبح

سوي
ستوى الت

ىل م
ع

ق الريفية 
- عدم وجود بنى تحتية يف املناط

وخطة شاملة لدعم اإلنتاج الريفي.
ض مع 

ت والتقاليد التي تتعار
- العادا

صاديّة 
ت االقت

رشاك املرأة يف املجاال
ثقافة إ

ّة. امعي
واالجت

- عدم االستقرار األمني يف العديد من الدول 
العربية. 

ني النوع 
ط ب

صادر حول الراب
ث وم

- عدم توافر أبحا
صاد والعمل غري الرسمي يف البلدان 

امعي واالقت
االجت

العربية.

أعداد 
ستفيدين/

امل
ت

ا

١٤٠ امرأة.
١٦٠ جمعيّة.

٦٠ ممثالً عن املجتمع 
املدين.

 ١٥ إعالمياً.
٣٦٠ شاباً وشابة.

٩٤٠ شاباً وشابة.
٢٠٠٠ امرأة. 

ب جامعي.
١٠٠٠ مزارع وطال

ت 
ت زراعية بينها ٤ تعاونيا

٨ تعاونيا
سائية.

ن

١٩٦٠ امرأة. 
ت املجتمع املدين موزّعة كالتايل: لبنان ٧٠، 

جمعيا
س ٢، واألردن٢.

ب١٠، تون
رص١٠، املغر

م
ّة.  ٥٥ جمعي

ت شبابية.
ام

ّ ٤ مخي
ت املنازل.

ّدة من املجتمع املدين وربّا ٤٠ سي

160 persons, 120 wom
en, 100 

professionals and experts, 200 students,
350 business ow

ners, 250 hubs and ngos, 
20 business professionals, 40 business 
ladies.  
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ت
املعوقا

ت 
صعوبة تنفيذ اللقاءا

ت.
يف الجامعا

ص يف املوارد 
النق

املالية لتقديم 
منح لذوي الدخل 

املحدود.

سويقية واإلدارية 
ت الت

ص يف املهارا
- نق

ىل 
سية ع

والفنية والقانونية والقدرة التناف
صغرية. 

شاريع ال
ستوى امل

م
ت حكومية لدعم 

- عدم توافر سياسا
ت 

صعوبا
صغرية مع 

شاريع االنتاجية ال
امل

ث والتطور.
ق والبح

سوي
ستوى الت

ىل م
ع

ق الريفية 
- عدم وجود بنى تحتية يف املناط

وخطة شاملة لدعم اإلنتاج الريفي.
ض مع 

ت والتقاليد التي تتعار
- العادا

صاديّة 
ت االقت

رشاك املرأة يف املجاال
ثقافة إ

ّة. امعي
واالجت

- عدم االستقرار األمني يف العديد من الدول 
العربية. 

ني النوع 
ط ب

صادر حول الراب
ث وم

- عدم توافر أبحا
صاد والعمل غري الرسمي يف البلدان 

امعي واالقت
االجت

العربية.

أعداد 
ستفيدين/

امل
ت

ا

١٤٠ امرأة.
١٦٠ جمعيّة.

٦٠ ممثالً عن املجتمع 
املدين.

 ١٥ إعالمياً.
٣٦٠ شاباً وشابة.

٩٤٠ شاباً وشابة.
٢٠٠٠ امرأة. 

ب جامعي.
١٠٠٠ مزارع وطال

ت 
ت زراعية بينها ٤ تعاونيا

٨ تعاونيا
سائية.

ن

١٩٦٠ امرأة. 
ت املجتمع املدين موزّعة كالتايل: لبنان ٧٠، 

جمعيا
س ٢، واألردن٢.

ب١٠، تون
رص١٠، املغر

م
ّة.  ٥٥ جمعي

ت شبابية.
ام

ّ ٤ مخي
ت املنازل.

ّدة من املجتمع املدين وربّا ٤٠ سي

160 persons, 120 wom
en, 100 

professionals and experts, 200 students,
350 business ow

ners, 250 hubs and ngos, 
20 business professionals, 40 business 
ladies.  

ق املدنّية
املجال: الحقو

مة غري الحكومية/الجمعّية اسم املنظّ

يف لبنان
رابطة املرأة العاملة 

يئ
سا

التجّمع الن
ضايا املرأة

اللجنة األهلّية ملتابعة ق
C

RTD
A

ب للعمل التنموي 
ث والتدري

مجموعة األبحا

الربامج املنّفذة
رشوع 

ضانة وم
رشوع رفع سّن الح

م
ق العائلة. 

حقو
ساء.

ق الن
برنامج حقو

ّة».  سي
ّة وقانون الجن ق املرأة اللبناني

رشوع «حقو
- م

ّة يف لبنان. سي
ط لتعديل قانون الجن

ضغ
شد وال

ك، الح
شبي

رشوع الت
-م

ساواة يف النوع 
رشوع امل

رسيت». -م
ّق يل وأل

سيتي ح
-حملة «جن
امعي.

االجت

ت
شاطا

الن
ت قانونية. 

شارا
است

ّة). ت تدريبي
ك (دورا

إعريف حقوق
يل، حملة ١٥/١٣.

ق طف
ح

ت 
ستديرة ولقاءا

ت م
طاوال

توعية حول القانون املدين 
ّة، وقانون  صي

شخ
لألحوال ال
ّة.  سي

الجن

ط لتعديل قانون 
ضغ

شد وال
ك، الح

شبي
ىل «الت

ّة ع ت تدريبي
 دورا

ني، 
ت عمل مع اإلعالمي

ّة وورشا ّة يف لبنان»؛ حملة إعالمي سي
الجن

ت 
ق املواطنة، مقابال

ت قانونية، فيلم وثائقي حول حقو
رضا

محا
ت، فيلم «كلّنا 

سريا
ت، م

صدار بيانا
ت، إ

صاما
مع وسائل اإلعالم، اعت

ت مع 
سياسية، مقابال

شاركة ال
ىل القيادة وامل

ب ع
للوطن»، تدري

ني.
ب جامعي

ت مع طال
وزراء ولجان وزارية، مقابال

ت
أهم املُخرجا

صدور 
ق؛ 

توعية وتحفيز حول الحقو
القانون رقم ٢٠٠١/١٧٧ الذي رفع سّن 
ضانة لألطفال عند والدتهم إىل ١٢ 

الح
سنيّة.

ني لدى الطائفة ال
س

سنة للجن

رفع التوعية الثقافية والقانونية.
ت 

ت املتزّوجا
ّا ساء اللبناني

دراسة ميدانية تحليلية حول «أوضاع الن
 . ني

من غري لبناني
ط لتعديل قانون 

ضغ
شد وال

ك، الح
شبي

ضري دليل تدريبي حول «الت
تح

ّة،  سي
رشوع قانون الجن

صياغة م
شاركة يف 

ّة يف لبنان»، وامل سي
الجن

ت 
ّا سيتي إيل وإلُن»، وتزويد  الجمعي

وحملة إعالمية بعنوان «جن
ّة.  سي

ت واملواد يف الدعوة لتعديل قانون الجن
ت واملهارا

ّة األدوا األهلي

صادية ومتكينهن 
شاركة االقت

ساء مبفاهيم القيادة وامل
ف الن

تعري
ق املواطنة وقانون 

رش الوعي حول حقو
للمطالبة بحقوقهن؛ ن

ني، واملطالبة بتعديل القانون 
ساء يف القوان

ضد الن
ّة، والتمييز  سي

الجن
ضوء 

ط ال
سلي

ساء، ت
ضايا الن

صاء ق
صريها وإق

ساءلة الحكومة عن تق
وم

ّة.  سي
ب قانون الجن

سب
ساء ب

ت التي تواجهها الن
صعوبا

ىل ال
ع

ستهَدفة
ت امل

الفئا
ساء.

الن
ساء والرجال.

الن
ب، 

املجتمع املدين واللبناين من خالل الحملة اإلعالمية، اإلعالم، النوا
ت.

شابّا
ب وال

شبا
ال

ت املجتمع كافة.
فئا

شطة
أمكنة األن

ف 
س ومع جميع الطوائ

ت وطرابل
بريو

اللبنانية. 
ق اللبنانية

املناط
ق اللبنانية

املناط
ق اللبنانية

املناط

ك/ الجهة 
رشي

ال
املانحة

ت.
محامون ومحاميا

رسة.
ق األ

شبكة حقو
الدائرة القانونية يف االتحاد اللبناين 

لرعاية الطفل.

K
TK

K
IV

IN
ATILK

IV
IN

A
U

N
D

P
IFES

W
LP, Kingdom

 of N
etherlands, the federal governm

ent.

ت
املعوقا

ىل العمل 
امد ع

ف التمويل واالعت
ضع

التطوعي. 
ت معهم.

ضوع وصعوبة اللقاءا
ني باملو

ب الجامعي
امم الطال

عدم اهت
ّة  ّة والطائفي سياسي

امنعة ال
ني والوزراء وامل

صل مع الربملاني
صعوبة التوا

ّة. سي
لتعديل قانون الجن

أعداد 
ت

ستفيدين/ا
امل

٤٤٠ امرأة.
ض 

٢٤٠ امرأة ورجل ومحام وقا
ت.

ام
ب ومنظ

ورجل دين ونوا
ت 

ب وطالبا
١٧٣٤ من طال

س.
ت واملدار

الجامعا
ّة. ت أهلي

ام
صاً من منظ

٧٥ شخ

ب، اللجان 
ت األهلية؛ ٢٠ إعالمياً،  نوا

ّا ٢٧٠ ممثالً عن الجمعي
الربملانية، وزراء، ٣٥٠ شاباً وشابة.  

ىل القيادة.
٨٠ امرأة تّم تدريبهن ع

ّة.  ت أهلي
ّا ١١٠ جمعي
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ني ورفع الوعي بالحقوق
املجال: التمك

مة غري الحكومية/الجمعّية اسم املنظّ

جمعّية تنظيم 
رسة يف لبنان

األ
التجّمع النسايئ الدميقراطي  

اللبناين
جمعّية دار 

األمل
س النسايئ 

املجل
اللبناين

جمعّية النجدة 
االجتامعّية، جمعّية 

التضامن الثقايف 
واالجتامعي، جمعّية 

املرأة الخرييّة، منتدى 
ت، 

النساء الفلسطينّيا
ت الشعبّية 

املساعدا
الرنوجّية

اللجنة األهلّية ملتابعة قضايا 
املرأة

االتحاد 
الوطني 

للجمعّية 
املسيحّية 

ت يف 
ّا للشاب
لبنان

رابطة 
س 

كاريتا
لبنان

ف 
كفى عن

واستغالل
ت اإلمام 

مؤّسسا
الصدر

الربامج 
املنّفذة

حقوق اإلنسان  
ني املرأة. 

ومتك
- برنامج حقوق النساء، 

W
O

M
EN

 CAN
 D

O
 IT

ني النساء من اتّخاذ 
- متك

ت
املبادرا

ت  العاملة يف 
ني املنظام

- متك
ك الهرمل.

بعلب

رشوع 
- م

الوحدة النقالة 
للتدخل يف 

الشارع.
Prom

oting 
hum

an 
rights policy 
and practice 
in Lebanese 

wom
en 

prisons.

ط 
- التخطي

اإلسرتاتيجي 
ت استنكاراً 

 - لقاءا
ب و دعامً 

للحر
للسالم.

- ندوة حول واقع 
املرأة باألرقام 

ب حول 
- ورشة تدري

كتابة املشاريع.

- تقديم أول تقرير ظل 
رُفع إىل لجنة السيداو 

بشأن التمييز ضد 
ت 

ّا ت الفلسطيني
الالجئا

يف لبنان.

ض السيدا.
- توعية النساء مبر

ىل التمييز يف 
- اإلضاءة ع

ني 
ب املدرسية للمرحلت

الكت
االبتدائية واملتوسطة

ىل الرتبية املدنية 
- الرتكيز ع

يف لبنان.
- املساهمة يف تقرير الظل 

ث املقدم إىل لحنة 
الثال

سيداو.

ب 
- تدري
أعضاء 

ّة  الجمعي
ت،

الشابّا
ب 

ىل أسالي
ع

القيادة.

ىل 
- الرتكيز ع

صّحة املرأة 
والعائلة 

- إبراز دور 
املرأة يف 
املجتمع.

نقل اتفاقية 
سيداو» من 
النظري إىل 

التطبيق.

ط 
- التنشي

االجتامعي.  
رشوع بناء 

- م
ت اإلدارية 

القدرا
والتنظيمية للمرأة. 

رشوع تعزيز 
- م

ّة.  الصّحة اإلنجابي
رشوع معالجة 

-م
ب.

آثار الحر
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ني ورفع الوعي بالحقوق
املجال: التمك

مة غري الحكومية/الجمعّية اسم املنظّ

جمعّية تنظيم 
رسة يف لبنان

األ
التجّمع النسايئ الدميقراطي  

اللبناين
جمعّية دار 

األمل
س النسايئ 

املجل
اللبناين

جمعّية النجدة 
االجتامعّية، جمعّية 

التضامن الثقايف 
واالجتامعي، جمعّية 

املرأة الخرييّة، منتدى 
ت، 

النساء الفلسطينّيا
ت الشعبّية 

املساعدا
الرنوجّية

اللجنة األهلّية ملتابعة قضايا 
املرأة

االتحاد 
الوطني 

للجمعّية 
املسيحّية 

ت يف 
ّا للشاب
لبنان

رابطة 
س 

كاريتا
لبنان

ف 
كفى عن

واستغالل
ت اإلمام 

مؤّسسا
الصدر

الربامج 
املنّفذة

حقوق اإلنسان  
ني املرأة. 

ومتك
- برنامج حقوق النساء، 

W
O

M
EN

 CAN
 D

O
 IT

ني النساء من اتّخاذ 
- متك

ت
املبادرا

ت  العاملة يف 
ني املنظام

- متك
ك الهرمل.

بعلب

رشوع 
- م

الوحدة النقالة 
للتدخل يف 

الشارع.
Prom

oting 
hum

an 
rights policy 
and practice 
in Lebanese 

wom
en 

prisons.

ط 
- التخطي

اإلسرتاتيجي 
ت استنكاراً 

 - لقاءا
ب و دعامً 

للحر
للسالم.

- ندوة حول واقع 
املرأة باألرقام 

ب حول 
- ورشة تدري

كتابة املشاريع.

- تقديم أول تقرير ظل 
رُفع إىل لجنة السيداو 

بشأن التمييز ضد 
ت 

ّا ت الفلسطيني
الالجئا

يف لبنان.

ض السيدا.
- توعية النساء مبر

ىل التمييز يف 
- اإلضاءة ع

ني 
ب املدرسية للمرحلت

الكت
االبتدائية واملتوسطة

ىل الرتبية املدنية 
- الرتكيز ع

يف لبنان.
- املساهمة يف تقرير الظل 

ث املقدم إىل لحنة 
الثال

سيداو.

ب 
- تدري
أعضاء 

ّة  الجمعي
ت،

الشابّا
ب 

ىل أسالي
ع

القيادة.

ىل 
- الرتكيز ع

صّحة املرأة 
والعائلة 

- إبراز دور 
املرأة يف 
املجتمع.

نقل اتفاقية 
سيداو» من 
النظري إىل 

التطبيق.

ط 
- التنشي

االجتامعي.  
رشوع بناء 

- م
ت اإلدارية 

القدرا
والتنظيمية للمرأة. 

رشوع تعزيز 
- م

ّة.  الصّحة اإلنجابي
رشوع معالجة 

-م
ب.

آثار الحر

ت
النشاطا

ب 
توعية وتدري

ىل مفهوم 
النساء ع

حقوق اإلنسان/ 
حقوق املرأة 

اإلنسانية، دورة 
ّة للنساء  تدريبي

القادة حول 
اتفاقية السيداو 
وحقوق املرأة. 

ّة حول التمييز  ت تدريبي
دورا

ني اللبنانية 
يف الرتبية والقوان

ت الدولية؛ 
مقارنة باالتفاقيا

ىل املفاهيم 
ّة ع ت تدريبي

دورا
ت 

واألدوار الجندريّة، وحمال
ّة  ت تدريبي

ط. دورا
ضغ

ىل إدماج الجندر يف عمل 
ع

ت، إقامة مخيم شبايب 
املنظام

لتعزيز الوعي حول قضايا 
النساء، طاولة مستديرة حول 
ت 

بروتوكول اسطنبول، دورا
ط 

ىل التخطي
ّة ع تدريبي

رصة لقضايا 
للمدافعة واملنا

النساء؛ دليل تدريبي موّجه 
ني يف 

ني العامل
لجميع الناشط

ىل حقوق 
ب ع

مجال التدري
النساء.

ت حول 
دورا

الحقوق 
ّة، رفع  الصحي

الوعي القانوين.
رصة قضايا 

– منا
ت 

السجينا
وحقوقهن.

ط 
ىل التخطي

ب ع
تدري

ت 
واإلدارة، لقاءا

ب. 
توعية وتدري

يل، 
رفع الوعي املح

الوطني، والدويل 
رصة حول حقوق 

واملنا
ت 

ّا ت الفلسطيني
الالجئا

يف لبنان.

ّة حول مخاطر  ت تدريبي
دورا

ب 
السيدا والوقاية. تدري

ت حول 
ني ومعلام

معلّم
النوع االجتامعي والتمييز يف 
ّة حول  ت تدريبي

ب؛ دورا
الكت

ني اللبنانية 
التمييز يف القوان

ت توعية 
وتنظيم ٥ حمال

ف، حضانة  
رش

حول  جرائم ال
ّة،  األوالد لسن ١٨، الجنسي

الزواج والطالق عند اإلسالم.

ش عمل 
ور

ّة حول  تدريبي
ت 

املهارا
القيادية 

ومشاركة 
عملية يف 
ط 

تخطي
وإدارة برامج 

الجمعيّة.

ت 
حلقا

ب حول 
تدري

مواضيع 
مختلفة 
تتعلق 

بالصّحة، 
توعية النساء 

ىل واجباتهن 
ع

ّة  العائلي
ّة  واالجتامعي

والرتبويّة.

ني 
ب متدّرب

تدري
ني، نشطاء 

محرتف
ني 

ت، محام
وناشطا

ت يف 
ومحاميا

مواضيع سيداو 
والعدالة الجندرية 

ت 
ىل مهارا

وع
املدافعة قي 
القضايا التي 

تتعلق باتفاقية 
ت 

سيداو. اجتامعا
مع صّناع القرار، 

ت توعية، 
رضا

محا
ورشة عمل، 

ت.
مؤمترا

ت توعية، 
ندوا

ني 
ت، تحس

حمال
ت يف مجال 

القدرا
ت 

إدارة الجمعيا
وبناء املجتمع املدين؛ 
ىل 

ت ع
توعية األّمها

ّة  املخاطر الصحي
رش 

والبيئية، ن
مفاهيم الصّحة 

ّة، مساعدة  اإلنجابي
ت لتجاوز آثار 

األّمها
ب.

الحر
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أهم 
ت

املُخرجا
معرفة أوسع 

وأعمق، 
ت موثقة 

ومعلوما
ت عن 

ُجمع
ت الخاطئة 

املامرسا
تجاه املرأة والتي 

رشعة 
ض مع 

تتعار
حقوق اإلنسان؛ 

ت 
وبناء قدرا

ت 
النساء (الرائدا

ت تحديداً) 
املحليا

ملواجهة كل تجاوز 
ىل حقوقهن 

ع
اإلنسانية.

ت 
٣٥ امرأة أصبح
ت 

لديهن خربا
ت 

واسعة ومعلوما
عميقة عن أبعاد 

اتفاقية سيداو 
وعن حقوق 

املرأة يف العمل 
وعن دور املرأة 
يف التنمية وعن 

ب 
النضال املطلو

ف 
للحّد من العن

ضدها...

ت 
ت واملهارا

تعزيز القدرا
ّة للكادر العامل يف  التدريبي
التجّمع، رفع الوعي بقضايا 

النساء وأهمية املشاركة 
ت 

السياسية، تعزيز املهارا
ت حول 

ف والقدرا
واملعار

ت الدولية؛ 
ني واالتفاقيا

القوان
ط 

ىل التخطي
ت ع

تعزيز القدرا
الجندري، رفع الوعي حول 

ىل االلتزام 
ف ع

ني، التعر
القوان

ط، القيادة/ 
بالربوتوكول والضغ

ط االسرتاتيجي/ 
التخطي

ك 
ت التشبي

ط الحمال
تخطي

ف، رصد 
ف واالئتال

والتحال
ت، طرح السجال 

عمل املنظام
ت 

حول بروتوكول والتزاما
الحكومة تجاه قضايا النساء.

رفع الوعي 
الصّحي 

والقانوين؛ 
رصة قضايا 

منا
ت 

السجينا
وحقوقهن.

ارتفاع مستوى 
ط واإلدارة، 

التخطي
ارتفاع مستوى الوعي 
ني النساء 

للسالم، متك
حول كتابة املشاريع.

رفع الوعي وتقديم 
رصة حقوق 

اداة ملنا
ت يف لبنان.

ّا الفلسطيني

دراسة حول « إذكاء 
ض 

الوعي عند النساء مبر
السيدا»، رفع الوعي عند 

النساء حول مخاطر االيدز 
ووسائل الوقاية، رفع الوعي 

ت 
ني واملعلام

عند املعلّم
حول التمييز، دراسة حول 
ب القراءة 

«التمييز يف كت
والرتبية الوطنية والتنشئة 

املدنية يف املرحلة االبتدائية 
واملتوسطة «، رفع الوعي 

لدى املجتمع حول التمييز 
ب 

ني اللبنانية وتدري
يف القوان

اعضاء اللجنة  حول كيفية 
ت توعية، 

تنفيذ حمال
ت حول  جرائم 

ّا وإصدار كتيب
ف، حضانة  األوالد 

رش
ال

ّة، الزواج  لسّن ١٨، الجنسي
والطالق عند اإلسالم؛ دراسة 

حول «الرتبية املدنية يف 
ت»، 

ف وسلوكيا
لبنان، معار

ّة حول الرتبية  ت  تدريبي
دورا

ّة، كتابة تقرير الظل  املدني
ث ومناقشته مع لجنة 

الثال
السيداو.

ب 
اكتسا

ت 
املهارا

القيادية و 
تنمية الخربة 

يف العمل 
الدميقراطي 

وصنع القرار.

ارتفاع 
مستوى 
الوعي 

الصّحي 
واالجتامعي. 

إطالق تقرير 
«سيداو أمام 

املحاكم اللبنانية»، 
ىل 

إعداد صفحة ع
ت حول 

االنرتن
اتفاقية سيداو 

وتطبيقها يف لبنان، 
سورية واألردن
http://cedaw.
   kafa.org.lb

خلق مجموعة من 
ني 

ني املحرتف
املتدّرب

يف مواضيع سيداو 
والعدالة الجندرية 

يف كل من لبنان، 
سورية، واألردن.

يس وصحي، 
ني نف

متك
رفع الوعي، تعزيز 

ت وبناء 
القدرا

ت إدارية 
مهارا

وتنظيمية. 

ت 
الفئا

املستهَدفة
النساء، نساء قادة.

ت غري 
ّة، منظام أعضاء الجمعي

ت، 
ّون/ا ب جامعي

حكومية، طال
نساء ورجال. 

نساء ورجال. 
أعضاء الهيئة اإلدارية، 

س.
ت املجل

ّا جمعي
ت 

ّا النساء الفلسطيني
ت. 

الالجئا
ت،

نساء، معلّمون ومعلام
أعضاء الهيئة ونساء ورجال 

ف املناطق اللبنانية. 
يف مختل

ت. 
نساء وشابا

نساء.
قضاة، محامون 

ت، 
ومحاميا

ت 
نشطاء، جمعيّا

أهلية،
ّة يف  ت نسائي

قطاعا
ب اللبنانية،

األحزا
ّون.  إعالمي

نساء، أطفال ورجال، 
ت أهلية.

منظام
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أهم 
ت

املُخرجا
معرفة أوسع 

وأعمق، 
ت موثقة 

ومعلوما
ت عن 

ُجمع
ت الخاطئة 

املامرسا
تجاه املرأة والتي 

رشعة 
ض مع 

تتعار
حقوق اإلنسان؛ 

ت 
وبناء قدرا

ت 
النساء (الرائدا

ت تحديداً) 
املحليا

ملواجهة كل تجاوز 
ىل حقوقهن 

ع
اإلنسانية.

ت 
٣٥ امرأة أصبح
ت 

لديهن خربا
ت 

واسعة ومعلوما
عميقة عن أبعاد 

اتفاقية سيداو 
وعن حقوق 

املرأة يف العمل 
وعن دور املرأة 
يف التنمية وعن 

ب 
النضال املطلو

ف 
للحّد من العن

ضدها...

ت 
ت واملهارا

تعزيز القدرا
ّة للكادر العامل يف  التدريبي
التجّمع، رفع الوعي بقضايا 

النساء وأهمية املشاركة 
ت 

السياسية، تعزيز املهارا
ت حول 

ف والقدرا
واملعار

ت الدولية؛ 
ني واالتفاقيا

القوان
ط 

ىل التخطي
ت ع

تعزيز القدرا
الجندري، رفع الوعي حول 

ىل االلتزام 
ف ع

ني، التعر
القوان

ط، القيادة/ 
بالربوتوكول والضغ

ط االسرتاتيجي/ 
التخطي

ك 
ت التشبي

ط الحمال
تخطي

ف، رصد 
ف واالئتال

والتحال
ت، طرح السجال 

عمل املنظام
ت 

حول بروتوكول والتزاما
الحكومة تجاه قضايا النساء.

رفع الوعي 
الصّحي 

والقانوين؛ 
رصة قضايا 

منا
ت 

السجينا
وحقوقهن.

ارتفاع مستوى 
ط واإلدارة، 

التخطي
ارتفاع مستوى الوعي 
ني النساء 

للسالم، متك
حول كتابة املشاريع.

رفع الوعي وتقديم 
رصة حقوق 

اداة ملنا
ت يف لبنان.

ّا الفلسطيني

دراسة حول « إذكاء 
ض 

الوعي عند النساء مبر
السيدا»، رفع الوعي عند 

النساء حول مخاطر االيدز 
ووسائل الوقاية، رفع الوعي 

ت 
ني واملعلام

عند املعلّم
حول التمييز، دراسة حول 
ب القراءة 

«التمييز يف كت
والرتبية الوطنية والتنشئة 

املدنية يف املرحلة االبتدائية 
واملتوسطة «، رفع الوعي 

لدى املجتمع حول التمييز 
ب 

ني اللبنانية وتدري
يف القوان

اعضاء اللجنة  حول كيفية 
ت توعية، 

تنفيذ حمال
ت حول  جرائم 

ّا وإصدار كتيب
ف، حضانة  األوالد 

رش
ال

ّة، الزواج  لسّن ١٨، الجنسي
والطالق عند اإلسالم؛ دراسة 

حول «الرتبية املدنية يف 
ت»، 

ف وسلوكيا
لبنان، معار

ّة حول الرتبية  ت  تدريبي
دورا

ّة، كتابة تقرير الظل  املدني
ث ومناقشته مع لجنة 

الثال
السيداو.

ب 
اكتسا

ت 
املهارا

القيادية و 
تنمية الخربة 

يف العمل 
الدميقراطي 

وصنع القرار.

ارتفاع 
مستوى 
الوعي 

الصّحي 
واالجتامعي. 

إطالق تقرير 
«سيداو أمام 

املحاكم اللبنانية»، 
ىل 

إعداد صفحة ع
ت حول 

االنرتن
اتفاقية سيداو 

وتطبيقها يف لبنان، 
سورية واألردن
http://cedaw.
   kafa.org.lb

خلق مجموعة من 
ني 

ني املحرتف
املتدّرب

يف مواضيع سيداو 
والعدالة الجندرية 

يف كل من لبنان، 
سورية، واألردن.

يس وصحي، 
ني نف

متك
رفع الوعي، تعزيز 

ت وبناء 
القدرا

ت إدارية 
مهارا

وتنظيمية. 

ت 
الفئا

املستهَدفة
النساء، نساء قادة.

ت غري 
ّة، منظام أعضاء الجمعي

ت، 
ّون/ا ب جامعي

حكومية، طال
نساء ورجال. 

نساء ورجال. 
أعضاء الهيئة اإلدارية، 

س.
ت املجل

ّا جمعي
ت 

ّا النساء الفلسطيني
ت. 

الالجئا
ت،

نساء، معلّمون ومعلام
أعضاء الهيئة ونساء ورجال 

ف املناطق اللبنانية. 
يف مختل

ت. 
نساء وشابا

نساء.
قضاة، محامون 

ت، 
ومحاميا

ت 
نشطاء، جمعيّا

أهلية،
ّة يف  ت نسائي

قطاعا
ب اللبنانية،

األحزا
ّون.  إعالمي

نساء، أطفال ورجال، 
ت أهلية.

منظام

أمكنة 
األنشطة

محافظة 
ب،البقاع 

الجنو
وجبل لبنان 

ف).
(الشو

جميع املناطق.
جميع املناطق. 

س اإلدارة
مجل

س 
ت، طرابل

بريو
وعاليه.

ت وجبل لبنان وجميع 
بريو

املناطق اللبنانية.
جميع 

املناطق 
اللبنانية.

زحلة، البقاع 
رشقي،

ال
نت، بعبدا. 

امل

لبنان
سورية
األردن.

ب لبنان.
جنو

ك/ 
رشي

ال
الجهة املانحة

U
N

IFEM
ّة التعاون  جمعي

ث االيطالية 
والبحو

–االتحاد األورويب.

-KTK – M
PI

 EU
D

IAKO
N

IA
ACTIO

N
 AID

 SID
C /

D
rossos
 EU

 /
 D

iakonia

املركز الدميقراطي 
ب، السيدة لينا 

للتدري
علم الدين.

س 
ت املجل

ّا جمعي
ّة؛  النسايئ ١٦٠ جمعي

دائرة اإلحصاء املركزي؛ 
والسيدة جامنة هرمز.

منتدى النساء 
ت.

ّا الفلسطيني
اليونيفيم،

ث 
املركز الرتبوي للبحو

واإلمناء، االتحاد األورويب 
،I I برنامج أفكار

ف، 
AM،  اليونيسي

ID
EAST

ت 
وبالتعاون مع الجمعيّا

املعنيّة. 

برنامج 
ّة  الجمعي
العامليّة.

وزارة الشؤون 
ّة،  االجتامعي

ت 
مختربا

خاصة، وزارة 
الصّحة.

متويل من االتحاد 
األورويب وبالتعاون 

ت من 
ّا مع جمعي

سورية، لبنان 
واألردن

ف، وزارة 
اليونسي

الصّحة، املقاصد، 
منظمة الصّحة 

العاملية، 
 G

lobal fund for
.W

om
en

ت
املعوقا

ىل 
عدم القدرة ع

ضامن االستمرارية؛ 
انتهاء فرتة 

رشوع املمّول– 
امل

وعدم متديده 
ّة  من قبل الجمعي

املمّولة ملتابعة 
تعميق التغيري 

املحقق.

ت   
ّا ض الجمعي

عدم اهتامم بع
س جندري، 

ىل أسا
ط ع

بالتخطي
الوضع األمني؛ صعوبة قبول 

ت 
ت إلقامة دورا

الجامعا
ّة، عمل التطوع (عدم  تدريبي

ني).... 
توافر موازنة للمدّرب

عدم كتابة تقارير سابقة 
إىل لجنة السيداو.

ت 
تعّدد الجها

ف 
املشاركة وضع
التنسيق فيام 

بينها؛ قلّة الكوادر 
رشية املؤّهلة، 

الب
ندرة املوارد املتاحة، 

ت 
ت املؤّهال

تفاو
عند أفراد املجموعة 

املستهدفة. 

أعداد 
املستفيدين/

ت
ا

حوايل ٢٥٠٠ 
امرأة يف املناطق 

الريفية،
٣٥ امرأة قائدة.

ب (١٤٠٠)
طال

نساء ورجال (٢٥٤٤)
ت (١٥٠)

منظام
٦٠ شاباً وشابة،

ب (٢٤).
ّون وأحزا برملاني

٣٧٣ امرأة.
٧٣٩ (امرأة 

ورجل).

س 
١٩ من املجل
اإلداري؛ ٣٥٠

ت 
ّا سيدة من جمعي

س؛
املجل

١٦٠ شخصاً.

٧٤٠ معلامً ومعلمة،
١٠ من أعضاء اللجنة و٥٠٠ 

امرأة ورجل.

٤٣٠ امرأة 
وشابة.

ني ٣٠٠ 
ما ب

و٥٠٠ امرأة.
ض/ية

٣٠ قا
٩٠ محام ومحامية 

ط وناشطة؛
وناش

١٠٠٠ مشارك/ة.

٩٠ امرأة من 
املجتمع املدين؛
حوايل ٢٠٠٠٠ 
ص يتلقون 

شخ
ّة  ت صحي

خدما
رشة؛ 

مبا
٦٠٠ طفل.
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 مرفق رقم 1
نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة سيداو
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 مرفق رقم 2
التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز  
ضد املرأة على التقرير الدوري الثالث للبنان يف 2008-1-22

إن املادة 21 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة تعطي صالحية للجنة القضاء عىل التميز ضد املرأة يف تقديم اقرتاحات 
وتوصيات عامة مبنية عىل دراسة التقارير واملعلومات التي تردها من الدول األطراف، وتقوم اللجنة بتضمني هذه االقرتاحات والتوصيات كام 

والتعليقات الصادرة عن الدول األطراف يف تقاريرها الختامية.

بصورة عامة يتم توجيه االقرتاحات إىل وحدات األمم املتحدة، أما التعليقات العامة فتوجهها اللجنة إىل الدول األطراف وهي تعرب عادة عن 
نظرة اللجنة يف ما يختص باملوجبات التي ينبغي االلتزام بها بناًء ملا تنص عليه االتفاقية.  

فيام ييل نعرض لكم نص التعليقات الختامية.

لالطالع عىل نص التعليقات العامة الرجاء زيارة املوقع التايل:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm

لالطالع عىل التقرير الثالث الرسمي الذي قدم يف 2008 الرجاء زيارة املوقع التايل:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/437/42/PDF/N0643742.pdf?OpenElement



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة180



181 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة182



183 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة184



185 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة186



187 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة188



189 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة190



191 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَّني الرابع والخامس حول اتّفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة








	Blank Page
	Blank Page



