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ملخص تنفيذي
ملخص تنفيذي

يرتكز تقرير الظل الرابع على التقرير الثالث الذي اجنزته اللجنة االهلية مع جمموعة من املنظمات
النسائية غري احلكومية سنة  .2008ويتصف هذا التقرير بأنه:
• ينظر بدقة يف التطور احلاصل منذ  2008خاصة ما حتقق من تقدم يف مستويات تشريعية
وتنفيذية قامت هبا احلكومات املتعاقبة وكذلك النضاالت اليت خاضتها احلركات النسائية واملدنية
من اجل حتقيق املساواة.
• يؤكد على القضايا اليت ال تزال حباجة اىل تدخالت اجرائية من طرف احلكومة واليت ترغب
املنظمات غري احلكومية ان تكون مدار حبث يف جلنة السيداو.
لقد مت اجناز هذا التقرير مبشاركة معظم املنظمات النسائية واملدنية اليت تعىن بالغاء التمييز ضد
املرأة ،وقد عقدت سلسلة من االجتماعات مع هذه املنظمات من اجل حتديد االولويات
والقضايا احلرجة والتوصيات املتعلقة هبا.
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نحو المساواة
 -1حدود ومحدودية االنجازات

بالرغم من ان احلكومات املتعاقبة يف لبنان منذ  2005ادرجت يف بياناهتا الوزارية فقرة خاصة
بقضايا املرأة وتعهدت بتنفيذ مجيع التعهدات اليت التزمها لبنان مبوجب التوصيات الصادرة عن
املؤمتر العاملي يف بيجني سنة  ،1995لكن شيئاً من ذلك مل يتحقق حىت اآلن.
واذا كان علينا ان نذكر بعض ما حتقق خاصة يف اإلشارة اهلزيلة للكوتا النسائية يف مشروع قانون
االنتخاب الذي اعدته احلكومة احلالية واليت ال تتجاوز ال  %10يف الرتشيح ،فإن بعض القوانني
اليت اجنزت ،كالغاء املادة  562من قانون العقوبات ،او تلك املتصلة بقانون الضرائب ومساواة
املوظفة مع املوظف (املادة رقم  44من مشروع موازنة العام  ،)2010كانت يف أساسها متناقضة
مع الدستور اللبناين حيث املساواة بني املرأة والرجل ركيزة من ركائزه.ان اجنازها بالشكل الذي مت
ليس منة من أحد بل مثرة لنضال طويل قادته احلركة النسائية ومع ذلك فقد ظل منقوصاً ومميزاً
ضد النساء يف بعض مواده كما سنرى الحقاً.
ولعل االجناز األهم الذي حدث سنة  2013هو تسجيل اول زواج مدين يعقد يف لبنان ويعترب
هذا احلدث انتصاراً كبرياً جلهود احلركات املدنية النسوية واحلقوقية يف هذا اجملال ،كما ال بد من
تسجيل الدور الكبري الذي اضطلعت به االرادة السياسة ،وهذا ما يؤكد مرة اخرى امهية دور
االرادة يف التغيريات اجملتمعية املطلوبة.

 -2االبقاء على التحفظات

سنة  1996ابرمت الدولة اللبنانية سنة  1997اتفاقية الغاء مجيع اشكال التمييز ضد املرأة
مبوجب القانون رقم  ،572لكن هذا االبرام تضمن حتفظات على موضوعات اساسية يف مسار
حتقيق املساواة.
المواد التي تحفظ عليها لبنان:
 البند الثاين من املادة  9املتعلقة باجلنسية /حيث يتجلى التمييز ضد املرأة بأعمق مظاهره البنود (ج) و(و)و(د) و(ز) من الفقرة الثالثة للمادة  16املتعلقة بقانون باالحوال الشخصية املادة  29املتعلقة حبل النزاعات11

ومع ان هذه التحفظات اليت ابداها لبنان على بنود االتفاقية قد افقدها روحها بالذات اي
املساواة ،اال ان تصديقها ساهم ويساهم يف رفع وترية النضال االجتماعي وخاصة نضال احلركة
النسائية من اجل املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع امليادين.
ان حتديد األولويات يأخذ بعني االعتبار ما مت اجنازه ويؤكد على املسرية النضالية للنساء باجتاه
املساواة ،واألولوية هنا ال تتضمن موقفاً تفاضلياً بني اجملاالت وامنا ختصيصاً رأيناه ضرورياً
للمساعدة يف رسم خارطة طريق للحركة النسائية اللبنانية.
واذا كان تنزيه القوانني عن التمييز ضد املراة يعترب اولوية مطلقة يف هذا املسار فإن املمارسات
الثقافية والسياسية ليست اقل امهية يف ظل ثقافة ذكورية مهيمنة على كل مفاصل احلياة االقتصادية
والسياسية واالجتماعية.

المجاالت ذات األولوية
 -1األولوية للقوانين

قانون اجلنسية
قانون العقوبات
قوانني االحوال الشخصية
قوانني العمل والضمان االجتماعي
مشروع قانون محاية النساء من العنف األسري

قانون الجنسية

ال يزال قانون اجلنسية اللبناين الصادر يف عام  1925واملع ّدل يف  ،1960/1/11مييز ضد املرأة
ينص بصراحة على عدم قدرة النساء على منح اجلنسية لألم واألوالد« :يعد
اللبنانية حيث انه ّ
لبنانياً من ولد من أب لبناين».
ويندرج التمييز القانوين حبق النساء يف قانون اجلنسية يف رفض احلكومة اللبنانية الصارخ باالقرار
حبق مواز للمرأة مع الرجل على هذا الصعيد ،يف ظل استمرار التحفظ الرمسي اللبناين على البند
 2من املادة  9من االتفاقية.
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وبالرغم من اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع املدين واحلمالت الوطنية املختلفة اليت قادهتا منظماته ،فإننا
نالحظ:
 ان املبادرة احلكومية الوحيدة اليت حصلت يف هذا االجتاه هي تشكيل اللجنة الوزارية من اجلمناقشة هذا القانون،لكن بعد اجتماعات ثالث مغلقة وسرية كان القرار رقم  46حيث رفضت
اللجنة مشروع قانون منح املرأة اللبنانية اجلنسية ألوالدها وزوجها.
 ال توجد اي اسرتاتيجيات لدى احلكومة لرفع التحفظ عن البند – 2من املادة  .9اما تلكاملبادرات اليت مسحت لالوالد وللزوج باحلصول على اقامات طويلة( 3سنوات) و مرسوم العمل
الصادر بتاريخ  28أيلول  2011والذي يسمح بالعمل الوالد وزوج املرأة اللبنانية ،فهي يف نظرنا
غري كافية ،وان كانت قد يسرت اىل حد ما حياة الكثري من العائالت.
ومع ذلك ال بد من االشارة اىل ان تعديل قانون اجلنسية شكل احد اهداف االسرتاتيجية الوطنية
للمرأة اللبنانية اليت صدرت عام .2011
كما جتدر االشارة اىل ان لبنان مل حيدث ان صادق على الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية
السيداو ،والذي من شأنه ان يساهم يف تكريس التزام لبنان بالقضاء على اشكال التمييز ضد
النساء.

قانون العقوبات

بالرغم من الغاء املادة  562من قانون العقوبات مبوجب القانون رقم  162تاريخ ،2011/8/17
اال أن ذلك ال يكفي.
فمن الناحية القانونية ،ال يزال ملرتكب جرمية القتل يستطيع االستفادة من مادة أخرى يف قانون
العقوبات – املادة  -252اليت تنص على ما يلي« :يستفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية
اليت أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غري حمق وعلى جانب من اخلطورة أتاه اجملىن
عليه» .ومن الناحية االجتماعية الثقافية ،مل تتخذ احلكومة اللبنانية أي إجراء لتعديل املفاهيم
اخلاطئة الرائجة اجتماعيا حول مفهوم «الشرف».
كما مييّز القانون اللبناين ضد النساء يف حتقيق شروط ما يسمى « الزنا» ويف العقوبة واملواد من
 503إىل  522املتعلقة باالغتصاب والفحشاء واالعتداء والتهتك .
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فمثالً يف االغتصاب ،ال يزال العمل ساريا باملادة  522اليت تعفي اخلاطف واملغتصب من
العقاب يف حال عقد زواجا «صحيحا» على الضحية.
كما أن قانون العقوبات ال يزال جيرم املثليّة ويعاقب عليها مبوجب املادة  534باعتبارها نشاطاً
جنسياً «خالفاً للطبيعة» ،كما انه ال اعرتاف باألم العزباء يف لبنان.

قانون االحوال الشخصية

مل تتغري الصورة يف هذا اجملال فال تزال التحفظات اليت ابداها لبنان على البند  16من اتفاقية
السيداو ،سارية املفعول ،وال يزال الزواج والطالق واحلضانة واالرث ...يف لبنان خاضع لقوانني
الطوائف واملذاهب املختلفة (  )19مما يشكل متييزاً فاضحاً بني اجلنسني ،ومل يظهر لدى احلكومة
اية نية او اشارة اىل تعديل هذه املادة او فتح النقاش حوهلا.
لكن تغرياً بسيطاً حصل يف مسار جهود احلركات النسائية يف لبنان ،فالول مرة يستقبل جملس
النواب مشروع قانون يعىن باألحوال الشخصية .ومع ان هذا القانون مل يأخذ طريقه للنقاش حىت
اآلن ،اال ان احلركة النسائية بدأت مسريهتا باجتاهه بالرغم من كل املعوقات ذات الطابع الديين
اليت يرفعها اجملتمع الطائفي يف لبنان.
أما بشأن الوالية على األوالد فهي تعود لالب ومن بعده للجد  ،أما عن حتديد فرتة احلضانة ،
فكل طفل يف لبنان خيضع لسن حضانة خمتلفة حبسب املذاهب ،دون األخذ باإلعتبار مصلحة
الطفل ،ويسقط حق املرأة باحلضانة إذا تزوجت أثناء فرتة حضانتها ألوالدها  ،وينحصر حقها
باملشاهدة لساعات حمددة أسبوعيا.
وهنا ال بد من االشارة اىل ان احلركة النسائية استطاعت تعديل سن احلضانة لدى ثالثة طوائف
وهي الطائفة السنية حىت  12عاماً للذكور واالناث والطائفة االرثوذكسية  14عاماً للذكر و15
عاماً لألنثى والطائفة االجنيلية حىت سن  12عاماً للذكور واالناث ،ومل تتغري عند باقي الطوائف،
ويعد هذا اجنازاً ولو غري كاف نظراً ان هذه القوانني مل تعدل إطالقاً ومنذ أكثر من مخسني سنة.
ويبقى زواج األطفال أمرا معرتفا به يف لبنان  ،وال حتدد النصوص سنا يتوافق مع إلتزامات لبنان
الواردة يف إتفاقية حقوق الطفل احملددة بـسن الثامنة عشرة.
اما بالنسبة للذين يعيشون معاً دون زواج قانوين( املساكنة) ،فال محاية قانونية هلم وال اعرتاف
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باألم العزباء يف لبنان.
ان االجناز الذي حتقق بعقد وتسجيل اول زواج مدين يف لبنان يعترب انتصاراً جلهود احلركات املدنية
ولكن ال يزال حباجة لكثري من العمل من اجل اخراج قانون مدين لألحوال الشخصية.

قوانين العمل والضمان االجتماعي

ما زالت الثقافة السائدة والقسمة احلادة لألدوار النمطية وفقاً للجنس يف اجملتمع اللبناين حتول
دون تق ّدم ملحوظ يف مشاركة املرأة يف اجملال االقتصادي (تشكل النساء  %24.7من جمموع
القوى العاملة) وحتت تأثري ضغط احلركة النسائية اللبنانية وتطبيق جزئي للمواثيق الدولية ،نالحظ
تطوراً ملحوظاً يف التعديالت اليت طالت التشريعات اليت تنظّم العمل ،لكن مثة متييز ما زال قائماً
يف القوانني االجرائية ويف عملية تطبيقها على سبيل املثال ال احلصر:
 استثىن هذا القانون بعض الفئات كاخلدم يف البيوت واالُجراء يف املؤسسات الزراعية افادة زوج املضمونة من تقدميات الضمان االجتماعي الصحية عندما ال يكون عامالً أومضموناً ومن أي جهة كانت .
 بأفادة املضمونة عن زوجها فيما خيص التعويض العائلي إذا كان ال يعمل باملساواة مع زميلهااملضمون .
وال بد من االشارة ان تطبيق القوانني ال يزال رهناً بالثقافة السائدة فكل نص حيتمل التفسري يفسر
بإرادة صندوق الضمان منفرداً وخالفاً للقانون ضد مصلحة املرأة العاملة وعائلتها.

العنف ضد المراة

بالرغم من احراز الدولة اللبنانية بعض التقدم باإلقرار بوجود مشكلة العنف ضد املرأة ،حيث
أعرتفت ،وللمرة األوىل يف تارخيها ،بوجود هذه الظاهرة وضرورة مكافحتها ،فان دراسة الغاء
النصوص التمييزية يف قانون العقوبات تعد خطوات صغرية بإجتاه اإلقرار احلكومي -الرمسي
مبشكلة العنف ضد النساء وضرورة إختاذ تدابري وإجراءات حياهلا.
ومع ذلك استطاع اجملتمع املدين طرح مشكلة العنف ضد املرأة كأحد أبرز القضايا االجتماعية
اليت متثل انتهاكا فاضحا حلقوق اإلنسان وأحد أبرز أوجه التمييز القائم على أساس اجلنس،
حيث تقدمت مبشروع قانون محاية املرأة من العنف األسري.
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لكن ما قامت به احلكومة من تعميم للقانون ليشمل كافة أفراد األسرة بدالً من أن يكون قانوناً
خاصاً للنساء ،وما ب ّدلت من مفهوم اإلغتصاب الزوجي حول املادة من جترمي االغتصاب اىل
جترمي استخدام التهديد والضرب واإليذاء للحصول على «احلقوق الزوجية» كما مت وصفها ،بدال
من جترمي الفعل حبد ذاته وهذا ما أفقد القانون فعاليته يف هذا النطاق .كما ان التحرش اجلنسي
جمرم ،فليس هناك من قانون خاص يرعى هذه الظاهرة املنتشرة سواء يف أماكن العمل
ال يزال غري ّ
أم يف األماكن العامة.
ورغم بعض املؤشرات اإلجيابية على صعيد السياسات العامة ،فان االهتمام الرمسي مبعاجلة مشكلة
العنف ضد املرأة ال يزال جمتزئاً حيث مل يرتق بعد إىل مستوى وضع سياسات عامة متكاملة يتم
تبنيها من قبل الوزارات املختلفة.

 -2التقدم المحرز في مجاالت تدعيم المساواة
التعليم اداة للوصول الى المساواة التامة

تشري االحصاءات اليت ينشرها املركز الرتبوي للبحوث واالمناء سنوياً بوضوح ان معدالت االلتحاق
املدرسي ال تزال تعاين من عدم املساواة خاصة يف املدارس اخلاصة حيث تظهر ممارسة التمييز يف
نسبة املنتسبني اىل التعليم اخلاص وهي  % 51،6للذكور و % 48،4لالناث.
وبالرغم من ان نشرة االحصاءات للسنة  2011ال تشري اىل اي نسبة للتسرب املدرسي فنحن
نعتقد ان النسبة اىل ارتفاع نظراً للحالة االقتصادية الصعبة اليت مير فيها لبنان ،خاصة يف غياب
تطبيق جدي لقانون حقوق الطفل ،ومنع عمالة االطفال.
يشري تقرير اليونسكو  2003اىل ان لبنان هو من البلدان املهددة بعدم بلوغ التعليم االبتدائي
هدفه حبلول  ، 2015كما ان لبنان مهدد بعدم بلوغ املساواة يف التعليم بني اجلنسني وبعدم احلد
من نسبة االمية لدى البالغني اىل النصف ،حيث ارتفع معدل االمية حبسب تقرير  2007اىل
( )9.3على ان نسبة امية النساء ظلت ضعف امية الرجال اذ بلغت( )12.4مقابل ()6.0
لدى الرجال.
16

ورغم ان الفجوة اجلندرية هي لصاحل االناث يف التعليم املتوسط والثانوي ،كما يف التعليم العايل
اال ان مشكلة اختيارات الفتيات النواع االختصاصات ال تزال تعكس تصورات اجملتمع وتوقعاته
الدوار كل منهما.
وال تزال احلكومة بعيدة كل البعد عن ادراك معىن ذلك وليس لديها اية توجهات للحد منه.

المرأة في صنع القرار والمشاركة السياسية

ما زالت مشاركة املرأة يف صنع القرار واملشاركة السياسية تشكل احدى االشكاليات اليت تقف
حائالً دون متكني املرأة وتقدمها واعتبارها شريكاً تاماً يف ادارة الدولة واجملتمع.
فعلى صعيد الندوة الربملانية اخنفضت نسبة النساء من %4,6سنة  ،2005إىل  %3.13يف العام
 ،2009ومت اقصاء النساء يف السلطة التنفيذية احلالية بشكل كامل.
وان اإلنتخابات البلدية األخرية يف لبنان عام  2010قد شهدت زيادة ملحوظة يف عدد النساء
املرشحات والفائزات مقارنة مع الدورة السابقة يف عام  .2004فقد بلغ جمموع عدد املرشحات
 1346مرشحة عام  2010مقابل  552مرشحة يف  ،2004كما إرتفع جمموع عدد الفائزات
إىل  526إمرأة عام  2010مقابل  215فائزة يف  2004أي ما نسبته  %4.7من إمجايل املقاعد
مقابل  %2.02لعام  ،2004فان هذه النسبة متدنية جداً مبا جيب ان تكون وعما كان هدف
نضال احلركة النسائية اي  %30من املقاعد.
وال تزال املرأة تستبعد يف التعيني يف وظائف الفئة األوىل والكوادر العليا يف املؤسسات الرمسية ويف
التمثيل الدويل ،وليس لدى احلكومة اية سياسات لتعزيز حضورها على هذا الصعيد.
على سبيل املثال النساء العامالت يف املصارف حيث ان نسبة اجلامعيات تفوق ال % 50.8من
جمموع العاملني ،بينما تتدىن هذه النسبة يف صنع القرار االقتصادي.
أما عل صعيد االحزاب السياسية ،متثل املرأة اللبنانية أقل من  %20من العدد اإلمجايل لألعضاء
وال تتجاوز هذه النسبة  %5يف املكتب السياسي ملعظم األحزاب .ما زالت مشاركة املرأة يف
األحزاب السياسية ضعيفة جداً وال يزال الرجال يسيطرون على قيادة االحزاب بالرغم من
االهتمام امللحوظ لدى النساء بالشأن السياسي وخاصة يف ظل األزمات السياسية اليت يعيشها
لبنان منذ .2005
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وقد اظهر اعرتاض االحزاب على اعتماد الكوتا النسائية يف قانون االنتخاب حسب املقاعد
وتبين كوتا ال تتيح اي جناح للمرأة عدم التزام هذه االحزاب بتحقيقها .فدور املرأة يف االحزاب
السياسية ال يظهر اال يف وقت االزمات للتخفيف من النتائج السلبية حيث يقتصر عملها على
البعد االنساين.

المرأة في اإلعالم

بالرغم من تفوق النساء عدديا ًيف الوسط اإلعالمي ،اال ان املضمون اإلعالمي يف لبنان،رغم
تطوره واخنراط املرأة فيه،مازالت معانيه منطية تبقي املرأة فيها احللقة األضعف حيث تعمل املرأة يف
عامل الرجل القيادي واحملاور وكأهنا جزء مكمل ملهنته .وما زال الرجال يستولون على مواقع ادارة
التحرير وتقدمي الربامج االساسية يف حني بقيت بعيدة عن مواقع القرار يف ما يتعلق بالسياسة
التحريرية اليت يسيطر عليها مبعظمها الرجال .اما على صعيد ملكية وسائل االعالم ،تلحظ
املعطيات ان اغلبية امللكية تعود اىل الرجال ،واذا وجدنا امساء ملسامهات فيها غري اهنن باالمجال
لسن سوى زوجات او شقيقات او من عائلة املسامهني واملالكني الرجال.
ّ
اما على مستوى الرتقي يف العمل ،ال يزال واقع النساء على على حاله يشبه القطاعات االخرى
حيث اهنن باالمجال أقل حصوالً على الرتقية يف العمل من الرجال اكان لناحية الرتقي يف سلم
الرتب او الرتقي املادي ،او االستفادة من التدريب الذي يساعد على الرتقية.

االتجار باألشخاص والنساء في صناعة الجنس وعامالت المنازل

احملرم ويتعامل جزء من
يبقى االجتار بالبشر والنساء يف صناعة اجلنس ,من املواضيع اليت متس ّ
اجملتمع معها حبذر كبري حماوالً جتاهلها وغض الطرف عنها تارة او انكارها تارة اخرى.
وبالرغم من ان لبنان خطى خطوة اجيابية باصداره قانون معاقبة جرمية االجتار بالبشر امللحق
بقانون العقوبات اللبناين ونتيجة لضغط وجهود ومثابرة العديد من منظمات اجملتمع املدين وبعض
السياسيني املهتمني هبذا الشأن «وان الدولة الللبنانية ال تريد االعرتاف بوجود جرمية االجتار يف
لبنان» .وان قانون حفظ الصحة العامة من البغاء متوقف العمل به منذ احلرب اللبنانية ,ويتم
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التعامل مع الدعارة كجنحة من خالل قانون العقوبات اللبناين».
اما عن عامالت املنازل «فان عدم مشلهن بقانون العمل اللبناين اضافة اىل نظام الكفالة وطريقة
استقطاب العامالت ،كل ذلك يشجع على االجتار ويسهله».

الرعاية الصحية والصحة االنجابية

تعترب الرعاية الصحية مفصالً رئيساً من مفاصل النهوض باملرأة لتالزم الصحة مع خمتلف
االمكانات اليت حتتاج إليها املرأة من اجل القيام بأدوارها كافة.
وال بد من االشارة أوالً  ،ان ما نصت عليه الفقرتني 1و  2من املادة ( )12غري مطبقة تطبيقاً
ولو مقبوالً  ،حيث تشري الدراسات أن  %51.3ال يستفيدون من اية خدمة صحية مقابل
 48.7يستفيدون ،وهي نسبة متدنية جداً قياساً اىل االنفاق احلكومي اهلائل على الصحة
وكذلك اخلدمات الواسعة اليت يقدمها القطاع اخلاص ،مما يعين قصور لدى املرأة يف احلصول على
اخلدمات لعدم توافرها ،مما يستدعي املزيد من املطالبة من اجل وفاء الدولة بالتزاماهتا الصحية
جتاه مواطنيها.
وميكن اعتبار ا ّن «خدمات تنظيم األسرة » والصحة االجنابية متوفرة بشكل مقبول وهي تليب
احتياجات النساء يف خمتلف املناطق ،اال اهنا ال تزال خدمات الصحة االجنابية تعتمد وبشكل
رئيسي على القطاع االهلي.

المرأة الريفية

تواجه املراة الريفية مشكالت متعددة وهي جزء ال يتجزأ من املشكالت اليت تعانيها املرأة يف
لبنان جلهة التمييز واالجتاهات النمطية وكذلك مشاكل على املستوى االقتصادي واالجتماعي
مع غياب سيسات تنموية من قبل احلكومة.

المرأة والنزاع

تشري االحصاءات اليت حتدثت عن احلروب الداخلية عن إن النساء اللوايت شاركن يف احلرب ،مل
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يكن كثر ،لكن النساء اللوايت خضعن للحرب  ،وتأثرن بنتائجها كن هن االكثرية الساحقة،
هتجرن ورحلن  ،واعتدى عليهن .ومل تشارك املرأة يف قرارات احلروب ،او حىت يف قرارات السالم،
كما اهنا مل تكن عضوات يف الوفود املفاوضة.
وال يزال لبنان ضحية حلروب تقليدية تدور رحاها عرب احلدود يف ظل احتالل اسرائيل ألر ٍ
اض
لبنانية ،كما ان النزاعات بني اجلماعات مل تتوقف حىت اآلنلذلك تبدو احلاجة ملحة اىل تأسيس
قانوين وثقايف للقرار .1325والبد من اجياد تشريعات حتمي النساء بصورة خاصة ،وتبقى القضية
االساس هي ادماج املرأة يف مجيع مستويات اخذ القرار( قرارات احلرب والسلم وقضايا حل
النزاعات وما بعد النزاعات) و النظر اليها على اساس النوع االجتماعي.

المرأة الالجئة

تعاين املرأة الالجئة يف لبنان على اختالف مشارهبا من متييز مرتاكم على أساس اللجوء وما يتأتى
عنه من وضع مكشوف إجتماعيا واقتصاديا ويتداخل معه التمييز على أساس اجلندر /النوع
اإلجتماعي.
أما الالجئات السوريات فتعاين نسبة كبرية منهن من حمدودية امليزانيات املرصودة لتأمني اخلدمات
الصحية والتعليمية واإلغاثية ،باإلضافة اىل تفشي العنف األسري.
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وضع املرأة يف لبنان :ما الذي تغري؟

املقدمة

يفرض « الربيع العريب» نفسه على كل حتليل  ،فهو أشبه بالزلزال الذي يضرب دون سابق انذار،
خملفاً وراءه آثاراً خمتلفة ال تزال تعيد ترتيب حياة اجملتمعات العربية على مجيع مستوياهتا .ومل يكن
لبنان ابداً مبنأى عما جيري حوله فهذا البلد الصغري الذي يقع على حدود النزاع العريب االسرائيلي
يف قلب منطقة الشرق االوسط ،حيده من الشمال والشرق سوريا  ،ومن اجلنوب فلسطني احملتلة
ومن الغرب البحر االبيض املتوسط ،ومع ذلك فهو يتبدى وكأنه عصي على التغيري.
ونستطيع اليوم وحنن يف اواخر  ،2012ان نقدر مدى االنعكاس السليب ملا جيري يف سوريا
وفلسطني على هذا الوطن الصغري ،يف ظل تركيبة سكانية متنوعة جرى استثمارها سياسياً
فتحولت اجملموعات الطائفية اىل ما يشبه الفيتوات السياسية .ومل تستطع املظاهرات الشبابية اليت
انتظمت يف  2011من اجل الغاء النظام الطائفي ،أن هتز اركان العصبيات اليت هتيمن على
معظم الوعي اجلمعي والسياسي.
يقدر عدد السكان املقيمني/ات يف لبنان حبسب الدراسة الوطنية لألحوال الشخصية 3759136
شخصاً (ما عدا املقيمني/ات يف املخيمات الفلسطينية) ميثل اللبنانيون/ات منهم( 96.2يف
املئة) مقابل( 3.8يف املئة) من غري اللبنانيني/ات. 1
ولبنان كغريه من الدول النامية يشهد حتوالت دميغرافية عديدة على مستويات العمر عند الزواج
والوالدات والوفيات واهلجرة اىل اخلارج ،االمر الذي ينعكس على البنية السكانية فيه .وتشكل
االناث نصف اجملتمع اللبناين .وتشري الدراسة املشار اليها سابقاً  ،ان متوسط العمر عند الزواج
ارتفع من  31.7سنة يف العام  2004اىل  32.7سنة يف العام  2007بالنسبة للذكور ،ومن
 27.7سنة اىل  28.9سنة بالنسبة لالناث.
وقد بلغ معدل اخلصوبة  1.76عام  ،2011وظهر يف الدراسة الوطنية لالحوال املعيشية لالسر،
ارتفاع عدد الذكور عن عدد االناث يف الفئات العمرية اليت تقل عن  25سنة ،لكن تنخفض
 .1وزارة الشؤون االجماعية ،برنامج االمم المتحدة االنمائي ،ادارة االحصاء المركزي ،منظمة العمل الدولية ،الدراسة الوطنية لالحوال المعيشية
لالسر ،تقرير االوضاع المعيشية لألسر 2008
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معدالت الذكور يف غالبية الفئات العمرية اليت تزيد عن  24سنة ،و من املرجح ان يكون ذلك
بسبب هجرة الذكور خاصة يف الفئات العمرية هذه اىل اخلارج.
لبنان مجهورية دميقراطية برملانية اتاح له تنوعه الثقايف والديين االنفتاح على الكثري من التيارات
السياسية وهذا االنفتاح كرسه الدستور اللبناين الذي ضمنه مشاركة مجيع طوائفه( .)19على
اساس من التوازن يف الوظائف العامة وتوزيعها مناصفة ،وكذلك ضمن الدستور التمثيل الطائفي
يف السلطتني التشريعية والتنفيذية .والدستور هو راس اهلرم التشريعي يف لبنان ،وقد اكد الدستور
املعدل الصادر يف  1990/9/21على مبدأ املساواة بني اللبنانيني كما أكد على االلتزام باملواثيق
الدولية ،وقد كرس لبنان التزامه هذا عام  1990يف مقدمة تنص صراحة على ان « لبنان عريب
اهلوية واالنتماء ،وهو عضو مؤسس يف جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ،كما هو عضو
مؤسس وعامل يف منظمة االمم املتحدة وملتزم مواثيقها واالعالن العاملي حلقوق االنسان وجتسد
الدولة هذه املبادئ يف مجيع احلقوق واجملاالت دون استثناء».
وال بد من االشارة هنا ان لبنان ال يستجيب حىت اآلن لكافة املبادرات الدولية ،وخاصة اعالن
بكني ،وهو صادق وأبرم الكثري من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق االنسان ،لكنه أدخل
حتفظات كثرية على مواد رئيسية من وثيقة الغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،األمر الذي
أفقدها جزءاً كبرياً من قدرهتا على التأثري.
يف ظل ما سبق ،هل من تقدم يف اوضاع املرأة يف لبنان؟
وما هي االشكاليات اليت ال تزال عصية على التغيري؟
هذا ما سيكشفه هذا التقرير

هذا التقرير

انه التقرير الرابع الذي تتقدم به اللجنة االهلية ملتابعة قضايا املرأة .بالتعاون مع اجلمعيات
األهلية (اجمللس النسائي اللبناين  ،رابطة املرأة العاملة ،اهليئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املراة
«االصداء» ،التجمع النسائي الدميقراطي اللبناين ،مؤسسة أبعاد ،CREADEL ،مجعية
تنظيم االسرة ،مجعية مهارات ،دار االمل).
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وكما جرت العادة فإن هذا التقرير قد اجنز بالتعاون مع جمموعة من اهليئات النسائية واجلمعيات
املدنية وكانت اللجنة االهلية ملتابعة قضايا املرأة قد قدمت تقريرها االول بالتعاون مع جمموعة
من اجلمعيات النسائية سنة  ،1999متضمناً ابرز املعطيات اليت حتول دون املساواة بني اجلنسني
يف لبنان ،وقد مت تنفيذ التقرير االول بدعم ن (اليونسيف  -واليونيفيم) يف لبنان ،ومت تنفيذ التقرير
الثاين بالتعاون مع ( صندوق االمم املتحدة للسكان و اليونيفيم) ويف التقرير الثالث الذي نفذ
بالتعاون مع (اليونسيف) اظهرت املعلومات ضآلة التقدم حنو املساواة ما بني .2007 -2004
سيتضمن تقريرنا الرابع الذي ننفذه مع هيئات ومنظمات اجملتمع املدين وبدعم من برنامج االمم
املتحدة االمنائي ،مبادرات اجيابية باجتاه املساواة ،كما يتضمن اهم العقبات اليت حتول دون
املساواة ومتنع بالتايل رفع التحفظات عن السيداو.
ويتصف تقريرنا هذا بأنه:
• يرتكز على التقرير الثالث السابق الذي متت ترمجته وتسليمه للجنة السيداو سنة .2008
• ينظر بدقة يف التطور احلاصل منذ  2008خاصة ما حتقق من تقدم يف مستويات تشريعية
وتنفيذية قامت هبا احلكومات املتعاقبة وكذلك النضاالت اليت خاضتها احلركات النسائية واملدنية
من اجل حتقيق املساواة.
• يؤكد على القضايا اليت ال تزال حباجة اىل تدخالت اجرائية من طرف احلكومة واليت ترغب
املنظمات غري احلكومية ان تكون مدار حبث يف جلنة السيداو.
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لقد مت اجناز هذا التقرير مبشاركة معظم املنظمات النسائية واملدنية اليت تعىن بالغاء التمييز ضد
املرأة ،وقد عقدت سلسلة من االجتماعات مع هذه املنظمات من اجل حتديد االولويات حبسب
بنود االتفاقية وتوزيع املهام حبسب االختصاص.

اهليئات اليت تعمل من اجل تنزيه القوانني عن التمييز ضد النساء:
اللجنة االهلية لمتابعة قضايا المرأة
المجلس النسائي اللبناني
الشبكة النسائية اللبنانية  :تضم  13جمعية تعنى بتقدم المراة
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
لجنة حقوق المراة اللبنانية
ابعاد
دار االمل
رابطة المراة العاملة
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المراة « -أصداء»
منظمة كفى عنف واستغالل
مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي
اللقاء الوطني من اجل القضاء على التمييز ضد المرأة
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اجلزء االول

حنو املساواة

1
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 -1حدود ومحدودية االنجازات

الوعد باملساواة بني اجلنسني يف لبنان ،ال يزال وعداً .فقد تعاقبت على لبنان منذ 2004
تاريخ التقرير الثاين حكومات ثالث مجيعها ادرجت يف بياناهتا الوزارية وعداً بتحقيق املساواة
ودمج مفهوم النوع االجتماعي اجلندر يف مجيع السياسات املالية واالقتصادية واالجتماعية ،وقد
تعهدت هذه احلكومات واحلكومات اليت تلتها «بتنفيذ مجيع التعهدات اليت التزمها لبنان مبوجب
التوصيات الصادرة عن املؤمتر العاملي يف بيجني سنة .»1995
وجاء يف البيان الوزاري للحكومة احلالية «ان حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور املرأة يف احلياة
العامة بالتعاون مع اهليئات النسائية املعنية ،انطالقا من مضامني االتفاقيات الدولية السيما منها
اتفاقية القضاء على كل انواع التمييز ضد املرأة من خالل التشريعات املناسبة .وستعمل حكومتنا
على تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية وعلى تعزيز حضورها يف االدارات واملؤسسات الرمسية
السيما يف املواقع القيادية ».
لكن شيئاً من ذلك مل يتحقق حىت اآلن بل ان تراجعاً يف مشاركة املرأة السياسية قد حدث
أكان ذلك يف جملس النواب حيث تراجعت النسبة من  4،8اىل  %3.13ام يف السلطة التنفيذية
حيث جاءت التشكيلة الوزارية االخرية ذكورية بالكامل ومت اقصاء النساء كلياً عن هذه احلكومة.
واذا كان علينا ان نذكر بعض ما حتقق خاصة يف اإلشارة اهلزيلة للكوتا النسائية يف مشروع قانون
االنتخاب الذي اعدته احلكومة احلالية واليت ال تتجاوز ال  %10يف الرتشيح ،فإن بعض القوانني
اليت اجنزت ،كالغاء املادة  562من قانون العقوبات ،او تلك املتصلة بقانون الضرائب ومساواة
املوظفة مع املوظف (املادة رقم  44من مشروع موازنة العام  ،)2010هذه القوانني كانت يف
اصوهلا متناقضة مع الدستور ،واجنازها بالشكل الذي مت ليس منة من أحد بل مثرة لنضال طويل
قادته احلركة النسائية ومع ذلك فقد ظل منقوصاً ومميزاً ضد النساء يف بعض مواده كما سنرى
الحقاً.
ولعل االجناز األهم الذي حدث سنة  2013هو تسجيل اول زواج مدين يعقد يف لبنان ويعترب
هذا احلدث انتصاراً كبرياً جلهود احلركات املدنية النسوية واحلقوقية يف هذا اجملال ،كما ال بد من
تسجيل الدور الكبري الذي اضطلعت به االرادة السياسة ،وهذا ما يؤكد مرة اخرى امهية دور
االرادة يف التغيريات اجملتمعية املطلوبة.
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 -2االبقاء على التحفظات

ابرمت الدولة اللبنانية سنة  1997اتفاقية الغاء مجيع اشكال التمييز ضد املرأة مبوجب القانون
رقم  ، 572لكن هذا االبرام تضمن حتفظات على موضوعات اساسية لتحقيق املساواة.
والتحفظ عليها كما نعلم يؤدي اىل حرمان النساء من املساواة امام القانون ومينع عنهن مواطنيتهن
الكاملة .فالتحفظ على البند الثاين من املادة  9املتعلقة باجلنسية ال يزال مستمراً ،ومل تنفع حىت
اآلن جهود املنظمات النسائية واملدنية يف دفعه اىل جملس النواب .والتحفظ على البنود (ج)
و(و)و(د) و(ز) من الفقرة التالية للمادة  16املتعلقة باالحوال الشخصية ،ال يزال قائماً وقد
ازداد مؤيدوه تصلباً وأدى ذلك اىل عدم طرحه للنقاش يف جملس النواب والتحفظ على املادة
 29املتعلقة حبل النزاعات ال يزال قائماً.

المواد التي تحفظ عليها لبنان:
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المادة 9

متنح الدول االطراف املراة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب
جنسيتها او تغيريها او االحتفاظ هبا .وتضمن بوجه خاص اال
يرتتب على الزواج من اجنيب ،او على تغيري الزوج جلنسيته اثناء
الزواج ،ان تتغري تلقائياً جنسية الزوجة ،او ان تصبح بال جنسية،
او ان تفرض عليها جنسية الزوج.
متنح الدول االطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق
جبنسية اطفاهلما.

المادة 16

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز
ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه
خاص تضمن ،على أساس املساواة بني الرجل واملرأة:
(ج) نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

(و) نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية
على األطفال وتبنيهم ،أو ما شابه ذلك من األنظم املؤسسية
االجتماعية ،حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين ،وىف
مجيع األحوال تكون مصاحل األطفال هي الراجحة،
(ز) نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة ،مبا يف ذلك احلق يف
اختيار إسم األسرة واملهنة والوظيفة ،
(د) نفس احلقوق واملسؤوليات كوالدة ،بغض النظر عن حالتها
الزوجية ،يف األمور املتعلقة بأطفاهلا ،وىف مجيع األحوال تكون
مصاحل األطفال هي الراجحة،
المادة 29

 .1يعرض للتحكيم أي خالف بني دولتني أو أكثر من الدول
األطراف حول تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق
املفاوضات ،وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول .فإذا
مل يتمكن األطراف ،خالل ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم،
من الوصول إىل اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ،جاز ألي من
أولئك األطراف إحالة النزاع إىل حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم
وفقا للنظام األساسي للمحكمة.
 .2ألية دولة طرف أن تعلن ،لدى توقيع هذه االتفاقية أو
تصديقها أو االنضمام إليها ،أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة
 1من هذه املادة .وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك
الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت حتفظا من هذا القبيل.
 .3ألية دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة  2من هذه املادة أن
تسحب هذا التحفظ ميت شاءت بإشعار توجهه إىل األمني العام
لألمم املتحدة.
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ومع ان خطة النهوض باملرأة اصبحت جزءاً اساسياً من اخلطة الوطنية للنهوض حبقوق االنسان
يف لبنان ،اال ان هذه اخلطة مل تر النور بعد وتعرتضها الصعوبات نفسها اليت تعرتض توطيد مبدأ
املساواة بني املرأة والرجل.
وال بد من اإلشارة هنا اىل ان مساراً آخر بدأ يرتسم يف االفق ،فاللجنة الربملانية للمرأة والطفل
تساهم اآلن وان كان ليس بالقدر املطلوب يف مساعدة احلركة النسائية يف نضاهلا من اجل
املساواة ،خاصة يف جمال املشاركة السياسية وتعديل بعض املواد املتصلة بقانون العقوبات .على
ان اجناز اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية لالسرتاتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية بالتشارك مع
اجملتمع املدين سيعطي دفعة كبرية لقضايا النساء ،واحلركة النسائية اليوم تتطلع لدعم هذه اهليئة
يف نضاالهتا من اجل املزيد من قوة التأثري على القرارات املتخذة بشأن حياة الناس وموقعهن
يف اجملتمع.
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اجلزء الثاني

املجاالت ذات االولوية

2

31

 -1االولوية للقوانين

كلمة االولوية هنا ال تتضمن موقفاً تفاضلياً بني اجملاالت وامنا ختصيصاً رأيناه ضرورياً للمساعدة
يف رسم خارطة طريق للحركة النسائية اللبنانية.
واذا كان تنزيه القوانني عن التمييز ضد املراة يعترب اولوية مطلقة يف هذا املسار فإن املمارسات
الثقافية والسياسية ليست اقل امهية يف ظل ثقافة ذكورية مهيمنة على كل مفاصل احلياة االقتصادية
والسياسية واالجتماعية.
اين حنن اذن من املساواة امام القانون
لالعالنات ولالتفاقيات الدولية امهية اساسية يف دفع نضال احلركة النسوية يف لبنان ،وال بد من
االعرتاف ان ابرام االتفاقية الدولية السيداو مع كل التحفظات اليت ابدها لبنان على بعض موادها
قد ساهم ويساهم يف شحذ اهلمم ورفع وترية نضال احلركة النسائية من اجل املساواة بني املرأة
والرجل يف مجيع امليادين.
لقد صادق لبنان اتفاقيات اخرى سامهت وتساهم يف موضوع املساواة بني املرأة والرجل،

 االتفاقية املتعلقة باستخدام النساء يف العمل حتت سطح األرض عام  (1937أبرمت عام.)1946
 االتفاقية رقم  /100/املتعلقة باملساواة يف األجوراالتفاقية رقم  /111/املتعلقة بالتمييز يفاالستخدام واملهنة
 االتفاقية املتعلقة بعمل املرأة الليلي عام  ( 1948أبرمت عام )1977 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948 االتفاقية الدولية املتعلقة باحلقوق السياسية للمرأة عام  ( 1953أبرمت عام) 1955 االتفاقية الدولية املتعلقة حبظر االجتار باالشخاص واستغالل دعارة الغري  1949واالتفاقيةالتكميلية 1956
 االتفاقية الصادرة عن األونيسكو واملتعلقة بعدم التمييز يف جمال التعليم 1964 اتفاقية سياسة العمالة عام  (1964أبرمت عام .)197733

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1972 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية1972 اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة 1996 اإلعالن العاملي بشان القضاء على العنف ضد املرأةعلماً بأن لبنان مل يربم حىت تارخيه عدداً كبرياً من االتفاقيات الدولية ،وذلك يعود اىل استمرار
حتفظ لبنان ازاء املسائل املتعلقة بقانون اجلنسية( املادة التاسعة من االتفاقية).
وقوانني االحوال الشخصية( املادة  16من االتفاقية)
وال بد من اإلشارة اىل ان الدستور اللبناين الصادر سنة  1926واملعدل سنة  1990ال يتضمن
اي نص متييزي حبق النساء ،بل يكرس املساواة بني مجيع اللبنانيني امام القانون دون متييز.
 املادة  7حول املساواة يف احلقوق املدنية والسياسية. املادة  12حول املساواة يف تويل الوظائف العامة. املادة  21حول االهلية االنتخابية.تكرس  ،تباعا ،احلرية الشخصية وحرية املعتقد وحرية التعليم
 املواد  ،12،10،9،2اليتّ
وحرية الرأي واالجتماع وتأليف اجلمعيات.
كما ان املبادئ الواردة يف مقدمة الدستور تعترب جزءاً ال يتجزأ منه.
وبالرغم من انشاء لبنان هيئة لتحديث القوانني بعد دخوله مرحلة السالم ،اال ان هذا التحديث
اقتصر حىت اليوم على حيز صغري من مجلة احلمالت املطلبية اليت تقدمت هبا احلركات النسائية،
كما ان استحداث قوانني جديدة من شأهنا ان تساهم يف تطبيق االتفاقية مل يتحقق بعد.
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وميكن قياس مدى التقدم احملرز يف تطبيق االتفاقية يف القوانني الصادرة منذ  2004وحىت اليوم
وفقاً للرتتيب اآليت:

• قانون الجنسية

• قانون العقوبات

• قوانين االحوال الشخصية

• قوانين العمل والضمان االجتماعي

• مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري
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 1-1قانون الجنسية

ال يزال قانون اجلنسية اللبناين الصادر يف عام  1925واملع ّدل يف  ،1960/1/11مييز ضد املرأة
ينص بصراحة على عدم قدرة النساء على منح اجلنسية لألم واألوالد" :يعد
اللبنانية حيث انه ّ
لبنانياً من ولد من أب لبناين".
ويندرج التمييز القانوين حبق النساء يف قانون اجلنسية يف رفض احلكومة اللبنانية الصارخ باالقرار
حبق مواز للمرأة مع الرجل على هذا الصعيد ،هكذا يستمر التحفظ الرمسي اللبناين على البند
 2من املادة  9من االتفاقية.

نص المادة  9من االتفاقية

متنح الدول االطراف املراة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها او تغيريها
او االحتفاظ هبا .وتضمن بوجه خاص اال يرتتب على الزواج من اجنيب ،او على تغيري
الزوج جلنسيته اثناء الزواج ،ان تتغري تلقائياً جنسية الزوجة ،او ان تصبح بال جنسية ،او
ان تفرض عليها جنسية الزوج.
متنح الدول االطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية اطفاهلما.

ان اعطاء هذا القانون اولوية العتبارات تتعلق بكون املوقف الرافض لتعديله او لرفع التحفظ
عن هذه املادة ال يثري اي تساؤالت دينية وال يستفز الفضاء الديين الذي ال يزال ينظم احلياة
السياسية يف لبنان.
وقد اظهرت دراسة " اوضاع اللبنانيني املتزوجات من غري اللبنانيني" 2ان املمانعات اليت يبديها
السياسيون لرفض منطق تعديل قانون اجلنسية احلايل قائمة يف احسن االحوال على " نقص يف
املعرفة" الحوال هؤالء النسوة ومشكالهتن داخل اسرهن.

 -2د.فهمية شرف الدين  " ،اوضاع النساء اللبنانيات املتزوجات من غري لبنانيني" دراسة ميدانية حتليلية  ،عام .2009
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فالتمييز ضد النساء يف قانون اجلنسية اللبناين يقع يف ثالث نقاط:
 عدم امكانية منح االم جنسيتها الوالدها عدم امكانية منح االم جنسيتها لزوجها التمييز بني االم اللبنانية باالصالة واالم االجنبية اليت اكتسبت جنسيتها من زوجها ،حيثحيق هلذه االخرية بعد طالقها او وفاة زوجها ان متنح اطفاهلا من زواج آخر جنسيتها بينما ال
تستطيع االم اللبنانية ذلك.
لقد حتفظ لبنان على البند  2من املادة التاسعة وتربر احلكومة هذه التحفظات كوهنا تندرج يف
خطة سياسية ملنع توطني الفلسطينني على ارضه متاشياً مع احكام دستوره وسائر االتفاقيات
املناهضة للتوطني.
لكن ذلك ليس دقيقاً اذ ان الدراسة اظهرت توازناً شبه كامل يف زجيات اللبنانيني . 3لقد اتاحت
محلة " جنسييت ايل والن" اليت نفذهتا اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة ملدة سنتني بدعم من
 UNDPوتابعتها ملدة سنة اخرى بدعم من  IFESاىل جانب احلمالت االخرى اليت قادهتا
مجعيات وهيئات نسائية ومدنية ،دفع املوضوع اىل التداول االعالمي والسياسي وكان لتبين اهليئة
الوطنية هذا املوضوع وادراجه ضمن االسرتاتيجية الوطنية اثراً اجيابياً نتج عنه إنتقال النقاش الول
مرة اىل جملس الوزراء حيث تشكلت جلنة وزارية ملناقشة املوضوع.
الهيئات التي تعمل على تعديل قانون الجنسية بشكل مباشر
اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة
التجمع النسائي الدميقراطي اللبناين
اهليئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املراة
جمموعة االحباث والتدريب للعمل التنموي
اللقاء الوطين من اجل القضاء على التمييز ضد املراة
جلنة حقوق املرأة
رابطة املرأة العاملة
 -3د.فهمية شرف الدين ،م.س ،عام .2009
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المنظمات غير الحكومية التي قامت بالحمالت من اجل تعديل قانون الجنسية
 محلة :جنسييت ايل والن (وتضم مثانية هيئات مدنية ومراكز احباث) وقد قامت بالتنسيقوالتنفيذ هلذه احلملة اللجنة االهلية ملابعة قضايا املرأة
 محلة :الهنم اوالدي ،جنسييت حق هلم (اللقاء الوطين من اجل القضاء على التمييز ضداملرأة)
 احلملة االقليمية  :جنسييت حق يل والسريت (جمموعة االحباث والتدريب للعمل التنموي)بالرغم من اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع املدين واحلمالت الوطنية املختلفة اليت قادهتا منظماته ،فإننا
نالحظ:
 -1ان املبادرة احلكومية الوحيدة اليت حصلت يف هذا االجتاه هي تشكيل اللجنة الوزارية من
اجل مناقشة هذا القانون .لكن بعد اجتماعات ثالث مغلقة وسرية كان القرار رقم  46الذي
اصدرته اللجنة مغالياً يف متييزه ضد املرأة حيث رفضت اللجنة مشروع قانون منح املرأة اللبنانية
اجلنسية ألوالدها وزوجها واستعاضت باجراءات من شأهنا حتسني اوضاع اوالد املرأة املتزوجة
من اجنيب .لكن اهليئات النسائية مل ولن ترضى هبذه املسكنات وال يزال مطلب تعديل قانون
اجلنسية قائماً.
 -2ال توجد اي اسرتاتيجيات لدى احلكومة لرفع التحفظ عن البند – 2من املادة  .9اما تلك
املبادرات اليت مسحت لالوالد وللزوج باحلصول على اقامات طويلة( 3سنوات) و مرسوم العمل
الصادر بتاريخ  28أيلول  2011والذي يسمح بالعمل الوالد وزوج املرأة اللبنانية ،فهي يف نظرنا
غري كافية ،وان كانت قد يسرت اىل حد ما حياة الكثري من العائالت.
ومع ذلك ال بد من االشارة اىل ان تعديل قانون اجلنسية شكل احد اهداف االسرتاتيجية الوطنية
للمرأة اللبنانية اليت صدرت عام .2011
ان المطلب االساسي للمنظمات غير الحكومية هو تعديل القانون تحت سقف المساواة
بين المرأة والرجل عمالً باحكام المادة  9من االتفاقية ،ورفع التحفظ عنها.
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 2-1قانون العقوبات

أمثرت جهود احلركة النسائية منذ سبعنيات القرن املاضي ،بالغاء املادة  562من قانون العقوبات
مبوجب القانون رقم  162تاريخ  . 2011/8/17لكن الغاء هذه املادة من قانون العقوبات ال
يكفي فمن الناحية القانونية ،ال يزال ممكنا ملرتكب جرمية القتل هذه االستفادة من مادة أخرى
يف قانون العقوبات – املادة  -252اليت تنص على ما يلي" :يستفيد من العذر املخفف فاعل
اجلرمية اليت أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غري حمق وعلى جانب من اخلطورة
أتاه اجملىن عليه" .ومن الناحية االجتماعية الثقافية ،مل تتخذ احلكومة اللبنانية أي إجراء لتعديل
املفاهيم اخلاطئة الرائجة اجتماعيا حول مفهوم "الشرف" .كما ال تزال جلنة اإلدارة والعدل
تدرس ،ومنذ عشرات السنوات ،إلغاء النصوص التمييزية يف قانون العقوبات اللبناين – واليت تبلغ
 38مادة متعلقة باملساواة بني اجلنسني .إن هذا التباطؤ يف حتقيق تقدم على هذا الصعيد يعود
لعدة عوامل نذكر منها :عدم أخذ قضايا املساواة بني اجلنسني على حممل اجلد إضافة إىل مراعاة
املعايري الدينية اليت حيرص عدد من النواب على عدم خروج أي نص ال يراعي هذه املعايري ،وإن
كان ذلك على حساب انتهاك حق النساء.
كما مييّز القانون اللبناين ضد النساء يف حتقيق شروط ما يسمى " الزنا " ويف العقوبة واملواد من
 503إىل  522املتعلقة باالغتصاب والفحشاء واالعتداء والتهتك .
وال يزال العمل ساريا باملادة  522اليت تعفي اخلاطف واملغتصب من العقاب يف حال عقد زواجا
"صحيحا" على الضحية ،رغم احلمالت اليت قام هبا اجملتمع املدين إللغاء هذه املادة من قانون
العقوبات .وغالبا ما تلجأ الفتيات للقبول بعقد الزواج وذلك حتاشيا "للفضيحة" ،خاصة وأن
إثبات عدم صحة الزواج يتطلب سنوات من اإلجراءات القضائية وهذا ما ال تستطيع غالبية
الضحايا مواجهته.
وفيما يطالب اجملتمع املدين بإلغاء النصوص القانونية املتعلقة جبرائم الزنا من قانون العقوبات
(املواد  487و 488و ،)489ال تزال جلنة اإلدارة والعدل تصر على اإلبقاء على هذه العقوبات
وذلك من أجل ما تسميه "صون العائلة".
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كما أن قانون العقوبات ال يزال جيرم املثليّة ويعاقب عليها مبوجب املادة  534باعتبارها نشاطاً
جنسياً "خالفاً للطبيعة" ،وبالرغم من أن هذه املادة نادراً ما تستخدم يف احملكمه ضد املرأة ،فإن
جمرد وجود هذه املادة ينتهك افرتاض املساواة ،و ينايف التزام الدولة باحرتام ومحاية حقوق اإلنسان
وعدم التمييز واملساواة وحظر التعذيب ،كما انه ال اعرتاف باألم العزباء يف لبنان.
ويفرتض ان تتابع احلكومة العمل على تعديل قانون العقوبات مبا يتفق مع ما التزم به لبنان واوردته
احلكومة يف بياهنا الوزاري .وتدعو إليه الفقرة (و) من املادة ( )2من اتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة.

الفقرة (و) من المادة 2

اختاذ مجيع التدابري املناسبة ،مبا يف ذلك التشريعي منها ،لتعديل أو الغاء القوانني واألنظمة
واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزا ضد املرأة
المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات

اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة
اهليئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة "األصداء"
التجمع النسائي الدميقراطي اللبناين
جلنة حقوق املرأة اللبنانية
اجمللس النسائي اللبناين
االحتاد النسائي التقدمي
مجعية تنظيم األسرة
مجعية اللبنانيات اجلامعيات
اجلمعية اللبنانية حلقوق اإلنسان
رابطة املرأة العاملة
معهد الدراسات النسائية يف العامل العريب /اجلامعة اللبنانية األمريكية
مجعية املواساة واخلدمات االجتماعية
اللقاء الوطين من اجل القضاء على التمييز ضد املرأة
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 3-1قوانين االحوال الشخصية

ما زال لبنان خيضع لتع ّدد التشريعات واحملاكم يف قضايا األحوال الشخصية  ،وهناك نوعان
من األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية  :نوع خيضع له كل اللبنانني وهو ليس من اختصاص
الطوائف وآخر مرتوك لسلطة الطوائف وتتسم قوانني األحوال الشخصية على إختالف مشارهبا
بالتمييز ضد النساء ومع إن هذه القوانني متنوعة جدا يف توجهات وتفاصيل تتعلق باألهلية
وبشروط الزواج والبنوة والطالق واحلضانة والنفقة واإلرث  ،فهي على إختالفها ال تساوي املرأة
بالرجل .
إن أنظمة االحوال الشخصية الطائفية واملذهبية املعمول هبا يف لبنان منذ تأسيس الدولة عام
 1926لغاية اليوم وكل ما يرتتب على االستمرار يف تطبيقها من انعكاسات ونتائج سلبية
ترتد على املرأة كإنسان ،وعلى االسرة كخلية أساسية يف بناء اجملتمع ،وعلى اجملتمع ككل  ،و
إن التح ّدي يواجه الدولة اللبنانية يتمثّل ،أساساً ،بـ"ازدهار" الطوائف الدينية املضطرد يف بالدنا
وتبلورها كقوى سياسية عظيمة التأثري.
هكذا نالحظ ان التغيري يف جمال االحوال الشخصية يف لبنان ال يزال عصياً  ،وال تزال
التحفظات اليت ابداها لبنان على املادة  16من اتفاقية السيداو سارية املفعول ،ومل يظهر لدى
احلكومة اية نية او اشارة اىل تعديل هذه املادة او فتح النقاش حوهلا.
لكن تغرياً بسيطاً حصل يف مسار جهود احلركات النسائية يف لبنان ،فالول مرة يستقبل جملس
النواب مشروع قانون يعىن باألحوال الشخصية .ومع ان هذا القانون مل يأخذ طريقه للنقاش حىت
اآلن ،اال ان احلركة النسائية بدأت مسريهتا باجتاهه بالرغم من كل املعوقات ذات الطابع الديين
اليت يرفعها اجملتمع الطائفي يف لبنان.
وال بد من االشارة هنا اىل ان االسرتاتيجية الوطنية اليت صدرت سنة  2011مل جتعل اقرار قانون
مدين لالحوال الشخصية هدفاً من اهدافها وامنا وضعته يف فقرة صغرية يف اجملال الشريعي والتنظيمي
حيث دعت اىل "ضرورة وضع قانون موحد لالحوال الشخصية خيضع له كل اللبنانيني"4.

 -4اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية ،االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف لبنان ،2021-2011 ،ص .23
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ان انظمة األحوال الشخصية مجيعها حترم العالقات خارج إطار مؤسسة الزواج يف لبنان  ،والزواج
هو عقد ديين وعقد إجتماعي خيضع ألحكام ملزمة  .وكل العالقات القائمة بني النساء والرجال
خارج هذا اإلطار غر معرتف هبا  ،والنمط السائد لألسر اللبنانية هو الزواج أمام احملاكم الدينية،
إال أن الدولة البنانية تعرتف بالزواج املدين املنعقد خارج لبنان  ،ويتم إخضاع املنازعات لقانون
مكان إجراء عقد الزواج .و إن تسجيل الزواج والطالق رمسيا ملزم قانونيا واإلجراءات تتم أمام
دائرة النفوس .يبقى إن هناك زجيات معينة ال يتم تسجيلها كعقود الزواج املؤقتة بتسمياهتا املختلفة
 ،وال نغفل التأثريات السيئة على املرأة بسبب عدم التسجيل ،سيما عند وقوع احلمل .
اما بشان الرضى  ،فهو شرط النعقاد الزواج لدى الطوائف كافة  ،ولكنه يصطدم ببعض القيود
اليت حتد من حرية املرأة يف إختيار الزوج لدى املذهب السين ،حبيث تعامل كقاصر إذ يشرتط
موافقة وليها يف الزواج لدى املذهب احلنفي  ،يف حني إن الفتاة البالغة الراشدة تزوج نفسها لدى
املذهب اجلعفري  ،ولكن يف الواقع تتشدد احملاكم الشرعية اجلعفرية يف طلب وجود االب وإذنه
لعقد الزواج  ،كما وجييز الشرع االسالمي للويل إبطال زواج الراشدة إذا تزوجت برجل غري كفوء
(مادة  47من قانون حقوق العائلة) .وبالرغم من االرتفاع املضطرد لسن الزواج يف لبنان بالنسبة
للذكور واالناث ،ال يوجد توحيد لسن الزواج بني الطوائف ،فكل مذهب حيدد سن أدىن للزواج .
وحيث إن الزواج ينعقد أمام احملاكم الدينية  ،فاألمر رهن للقوانني املختلفة للتأكد من حتقق
شرط الرضا ،والدولة اللبنانية ليس هلا اي دور يف سياق ضمانة إن مجيع الزجيات تتم بالرضا
الكامل للطرفني  ،وال ميكنها التحقق من ذلك  ،طاملا يرتك األمر برمته لسلطة احملاكم الدينية .
أما جلهة احلقوق والواجبات  ،فإن حقوق الزوج هي حق الطاعة واإلقامة معه يف مسكن واحد
والذهاب معه إىل حيث يريد وإزالة املنفر  ،وإذا خالفت الزوجة حيق له التقدم بدعوى الطاعة
لعلة النشوز ويسقط احلق بالنفقة إذا ثبت النشوز  .أما حقوق الزوجة فهي إستحقاق املهر والنفقة
الالزمة من سكن وملبس ومأكل وحسن املعاملة  ،بالتايل إن االنفاق مقابل الطاعة  ،والطاعة
تفرتض حق الزوج خبضوع الزوجة لرغباته حتت طائلة وصفها بكوهنا ناشزا .
أما عن تعدد الزوجات ،فإن بعض قوانني األحوال الشخصية لدى املذهبني احلنفي واجلعفري
تبيحه دون أي شروط أو قيود  ،وليس للمرأة حق اإلعرتاض أو طلب الطالق إستنادا هلذا السبب،
أما كال من املذهب الدرزي و الطوائف املسيحية فقد منعت تعدد الزوجات .
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وبشأن الطالق  ،ال يسمح للمرأة والرجل بالطالق وفق األسس نفسها  ،حبيث تنص احكام
الشريعة على حرية الرجل املطلقة يف تطليق زوجته ،وهو ميلك هذا احلق دون الوقوف على رضى
الزوجة ،كما ومتنع بعض القوانني النساء من حق طلب الطالق .
أما عن حتديد فرتة احلضانة  ،فان املطلب الرئيسي للحركات النسائية كان وما زال قانون مدين
لألحوال الشخصية حيفظ للمرأة والرجل والطفل احلقوق املنصوص عليها يف االتقاقيات الدولية.
فكل طفل يف لبنان خيضع لسن حضانة خمتلفة حبسب املذاهب ،دون األخذ باإلعتبار مصلحة
الطفل ،ويسقط حق املرأة باحلضانة إذا تزوجت أثناء فرتة حضانتها ألوالدها  ،وينحصر حقها
باملشاهدة لساعات حمددة أسبوعيا .
وقد قادت شبكة حقوق املرأة حتالفاً للحركة النسائية لتعديل سن احلضانة لدى مجيع الطوائف،
وقد حققت حىت اآلن تعديل سن احلضانة لدى ثالثة طوائف وهي الطائفة السنية حىت  12عاماً
للذكور واالناث والطائفة االرثوذكسية  14عاماً للذكور و 15عاماً لألناث والطائفة االجنيلية
حىت سن  12عاماً للذكور واالناث ،ومل تتغري عند باقي الطوائف ،ويعد هذا اجنازاً ولو غري كاف
نظراً ان هذه القوانني مل تعدل إطالقاً ومنذ أكثر من مخسني سنة.
أما بشأن الوالية على األوالد فهي تعود لالب ومن بعده للجد ،
ويبقى زواج األطفال (اقل من  18سنة) أمراً معرتفا به يف لبنان  ،وال حتدد النصوص سنا يتوافق
مع إلتزامات لبنان الواردة يف إتفاقية حقوق الطفل احملددة بـسن الثامنة عشرة.
ان االجناز الذي حتقق بتاريخ  2012-10-1وهو تاريخ عقد اول زواج مدين يف لبنان قد مت
تكريسه بتسجيل هذا العقد األول بتاريخ  25نيسان  .2013ولكن هذا الزواج الذي يعترب
انتصاراً جلهود احلركات املدنية ال يزال حباجة لكثري من العمل من اجل اخراج قانون مدين
موحد متكامل لألحوال الشخصية.

 4-1قانون العمل والضمان االجتماعي والنظام الضرائبي

ان الدستور اللبناين كفل يف املادة  /12/منه حق تويل الوظائف العامة للجميع« :لكل لبناين
احلق يف تويل الوظائف العامة ال ميزة ألحد على اآلخر إال من حيث االستحقاق واجلدارة».
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وأكد املساواة بني مجيع اللبنانيني يف املواد  /7/و /9/منه ويف مقدمة الدستور.

 1-4-1في قانون العمل

لقد صدر قانون العمل اللبناين سنة  1946ومل يكن الواقع يفرض عليه البحث بشكل جدي
بوضع املرأة العاملة ألن وجودها كان ضئيالً جداً يف مراكز العمل كما كان وجود املرأة املتعلمة
نادراً يف ذلك التاريخ أيضاً.
ان قانون العمل مل يعدل فيما خيص املرأة إال مرة واحدة ونتيجة توقيع اتفاقية سيداو وضغط
اجلمعيات النسائية وذلك سنة  2000على الشكل التايل (مواد  )52-29-28-26مبا
يتضمن:
 احلظر على صاحب العمل التفرقة بسبب اجلنس بني العامل والعاملة مبا خيص نوع العمل		
والتوظيف والرتقية والرتفيع ولكنه مل يضع عقوبة عند خمالفة هذه املادة.
 تعديل إجازة األمومة من أربعني يوماً إىل سبع أسابيع مدفوعة األجر بالكامل وحيظر صرفهامن اخلدمة أثناء إجازة الوالدة وإثناء كامل مدة احلمل (التحظري كان يبدأ منذ الشهر اخلامس)
علماً أنه وضع تدابري احلماية للنساء واألطفال يف فصل واحد.
ولكن التطبيقات امليدانية هلا خمالفة ملبدأ املساواة وخاصة يف القطاع اخلاص وذلك بالنسبة :لألجر
– للرتقية – للرتفيع – التدريب املهين املتقدم واملتكرر.
كما استثىن من أحكامه ومحايته خدم املنازل والعاملني يف الريف غري التابعني ملؤسسات زراعية
علماً بأن الواقع العيين يف لبنان يفيد أن أغلبية هؤالء العاملني هم من النساء.

 2-4-1في قانون الضمان االجتماعي

صدر قانون الضمان االجتماعي سنة  1963معرتفاً بشكل خجول بوجود املرأة العاملة كصاحبة
حقوق وبأهنا معيلة أو تشارك يف اإلعالة ألسرهتا وقد وحد بني املرأة املضمونة وزميلها الرجل
املضمون بكل الضمانات اخلاصة بشخصها ما عدا موضوع التحاقها باخلدمة وهي حامل فأنه
يعاقبها على محلها فال تبدأ إفادهتا من الصندوق إال شرط أن تكون منتسبة له قبل عشرة أشهر
على األقل( .اجلميع يستفيدون من تقدمياته بعد ثالثة أشهر على التحاقهم باخلدمة).
كما أنه مل يوضح يف املادة  /14/منه أن كلمة املضمون تعين املضمون واملضمونة فيما خيص
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إعالتها لعائلتها واستفادهتا عن أوالدها ،وبفضل جهود اجملتمع املدين مت تعديل املادة  /14/من
هذا القانون لتؤكد بالنص على أن املضمون يعين املضمون واملضمونة وبذلك استفادت النساء
العامالت من الضمانات الصحية والتعويضات العائلية عن أوالدهن.

 3-4-1في المجال الضريبي

عملت وزارة املالية على ادراج مادتني يف مشروع موازنة العام  2010تتيحان للمرأة االفادة من
التنزيل ورسم االنتقال .فاملادة  44نصت على انه يف حال كان كل من الزوجني مكلفا بالضريبة
على الدخل ،يستفيد كل منهما من التنزيل املعطى للعازب ،واذا كان للزوجني اوالد على
عاتقهما خيتار الزوج والزوجة َمن منهما يستفيد من التنزيل االضايف عن االوالد.
اما يف ما يتعلق برسم االنتقال ،فقد اضيف بند باالعفاء عندما يكون على عاتق الوارث زوجة.

قوانين ال تزال على جمودها

 ال يوجد حىت اآلن ضمان للشيخوخة للنساء والرجال على السواء وحىت تارخيه مل حيققأي تعديل للنصوص القانونية ملصلحة املرأة يف العمل والضمان منذ تقرير السيداو األخري سنة
.2008
 ال يوجد اي نص جيرم ويعاقب على التحرش اجلنسي يف العمل. مل يقرر رمسياً ورغم العديد من املذكرات املرفوعة ألصحاب القرار فصل وحتديث أحكام محايةالنساء من النزاعات يف قانون العمل.
 مل يقرر إجازة أبوة حىت ولو ليوم واحد. مل يقرر رمسياً حتديث أحكام محاية النساء من األحداث يف قانون العمل.كما أن هناك بعض مشاريع القوانني واملطالبات للمجتمع املدين تبنتها اهليئة الوطنية لشؤون املرأة
اللبنانية وهي ال تزال تعترب مطالب مل حتقق بعد ،وهي على التوايل:
 إجازة األمومة ُح ّول مشروع قانون إىل جملس النواب إلقراره ينص على زيادة إجازة األمومة يفالقطاعني اخلاص والعام من  7أسابيع إىل عشرة أسابيع للجميع.
 اضافة فئة املزارعات واملزارعني لالستفادة من أحكام قانون العمل (مادة  7من قانون العمل). مشروع يتيح افادة زوج املضمونة من تقدميات الضمان االجتماعي الصحية عندما ال يكون46

عامالً أو مضموناً ومن أي جهة كانت .
 مشروع قانون بأفادة املضمونة عن زوجها فيما خيص التعويض العائلي إذا كان ال يعملباملساواة مع زميلها املضمون .
وال بد من االشارة ان تطبيق القوانني ال يزال رهناً بالثقافة السائدة فكل نص حيتمل التفسري يفسر
بإرادة صندوق الضمان منفرداً وخالفاً للقانون ضد مصلحة املرأة العاملة وعائلتها (علماً أن قانون
العمل وقانون الضمان ال يفسران إال من قبل املشرع أو القضاء).
ومع ان الدولة اللبنانية قد صادقت على اتفاقية العمل الدولية ،اال ان بعض االتفاقيات مل تصدق
بعد.
االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة العاملة والتي لم تصادق عليها الدولة اللبنانية
 اتفاقية رقم  /103/املتعلقة حبماية األمومة االتفاقية رقم  /156/املتعلقة بتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للعمال من اجلنسني ذوواملسؤوليات العائلية
 -االتفاقية رقم  /177/املتعلقة بالعمل يف املنزل

 4-4-1المشاركة االقتصادية

ما زالت الثقافة السائدة والقسمة احلادة لألدوار النمطية وفقاً للجنس يف اجملتمع اللبناين حتول
دون تق ّدم ملحوظ يف مشاركة املرأة يف اجملال االقتصادي .وحبسب الدراسة الوطنية لألحوال
املعيشية لألسر تش ّكل االناث  %24.7من جمموع القوى العاملة مقابل  %75.3للذكور .مما
يشري اىل الفارق الواضح بني مشاركة االناث والذكور يف احلياة االقتصادية وذلك بالرغم من
ارتفاع نسبة االناث العامالت حبوايل  %1.4عن عام  .2004وما زالت احلصة األكرب من خدمة
النساء تعود اىل قطاع اخلدمات (بشكل أساسي القطاع الصحي والتعليمي واملصريف والسياحي)
والذي هو امتداد لدورها التقليدي ،باالضافة اىل أن دوام العمل يف هذا القطاع يتالءم أكثر
مع امكانية املرأة من التوفيق بني عملها والواجبات العائلية اليت ما تزال تُلقى كلياً على عاتقها.
وتبقى نسبة النساء اليت تتبوأ املناصب العليا يف العمل ونسبة اخنراطها يف جماالت العمل اليت تعترب
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حصلت من املؤهالت العلمية ،حيث بلغت
تقليدياً جماالت عمل ذكورية ،ضئيلة جداً نسبة ملا ّ
 %4.1لإلناث مقابل  %14.4للذكور حسب اجلدول ادناه على ان القوى العاملة يف لبنان قد
اخنفضت بشكل ملحوظ عن سنة  2004وذلك بسبب األزمة السياسية اللبنانية واليت تنعكس
سلباً على الواقع االقتصادي مما رفع نسبة البطالة ودفعت العديد من الشباب والشابات اىل اهلجرة.

توزع العاملين بحسب فئات المهن والجنس
فئات المهن
كوادر عليا ومديرون
االختصاصيون
المهن الوسطى
الموظفون االداريون
العاملون في قطاع
الخدمات والبائعون
الصيد والزراعة
العمال المهرة
سائقو السيارات
واالليات
العمال غير المهرة
القوى العسكرية
واالمنية والحزبية
بما فيها العاملون في
شركات الحماية في
القطاع الخاص
لبنان

اناث وذكور معاً
11.9
10.3
9.7
7.5
11.8

اناث
4.1
20.0
19.1
14.4
14.1

ذكور
14.4
7.1
6.6
5.3
11.0

2.8
5.2
0.9

5.3
20.6
10.8

4.7
16.8
8.4

19.3
0.1

8.7
10.0

11.3
7.5

100

100

100

المصدر :وزارة الشؤون االجتماعية ،إدارة اإلحصاء املركزي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية ،الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألسر يف لبنان.2008،

48

 5-1مناهضة العنف ضد المرأة

على صعيد االرادة السياسية ،أحرزت الدولة اللبنانية بعض التقدم باإلقرار بوجود مشكلة العنف
ضد املرأة ،حيث أعرتفت ،وللمرة األوىل يف تارخيها ،بوجود هذه الظاهرة وضرورة مكافحتها،
حيث أوردت يف البيان الوزاري للحكومة اليت شكلت يف أواخر العام  ،2009نصاً صرحياً بوجود
تضمن النص تعهداً بأن احلكومة «ستعمل على اعتماد
هذه الظاهرة وضرورة مكافحتها ،وقد ّ
خطة عمل ملكافحة ظاهرة العنف ضد املرأة ،مبا يف ذلك االنتهاء من مناقشة مشروع قانون
محاية النساء من العنف األسري الذي تقدم به اجملتمع املدين ،وعلى وضع سياسات وتشريعات
ملكافحة االتجّ ار بالنساء واألطفال هبدف االستغالل اجلنسي والعمل القسري» (الفقرة  22من
البيان الوزاري) ،كما طالب رئيس اجمللس النيايب يف خطابه األول أمام الربملان املنتخب عام
 2009بضرورة إقرار تشريعات ملكافحة هذه الظاهرة.
اما على الصعيد التشريعي ،فان دراسة الغاء النصوص التمييزية يف قانون العقوبات تعد خطوات
صغرية بإجتاه اإلقرار احلكومي -الرمسي مبشكلة العنف ضد النساء وضرورة إختاذ تدابري وإجراءات
حياهلا .ومع ذلك ،أن استكمال جهود اجملتمع املدين ال تزال ضرورية يف هذا السياق من أجل
الضغط بإجتاه اإلقرار الكامل وتأمني احلماية القانونية للنساء من العنف األسري والعنف القائم
على اجلندر .فضالً عن ذلك ،فإنه من الضروري حلظ الثقافة األبوية والنظام السياسي الطائفي
الذي ال يزال يرعى النطاق األسري ،وتالياً يساهم يف إعاقة تطوير أوضاع النساء على هذا
املستوى.
وأبرز جتليات هذا النظام السياسي الطائفي تتمثل يف التناقضات القائمة يف الدستور اللبناين ما
بني املادة  - 7اليت أقرت مساواة اللبنانيني أمام القانون وما بني املادة  9اليت أعطت الطوائف
املختلفة حق تنظيم أنفسها ،فاسحة اجملال أمام انتهاكات واسعة حلقوق النساء و وأعطت رجال
الدين حق االعرتاض على أي حتديث للقانون قد يعتربونه تدخال يف شؤون رعاياهم.
وجتدر اإلشارة إىل أن احلق املعطى لرؤساء الطوائف املعرتف هبا مبراجعة دستورية القوانني أمام
اجمللس الدستوري فيما يتعلق باألحوال الشخصية (املادة  19من الدستور) يشكل عائقا دستوريا
كبريا أمام إقرار قانون مدين لألحوال الشخصية.
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وﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ،
وﻛﺎن أول ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎ ء.
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺻﺪﻗﻪ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﺎرﻳﺦ  1ﻧﻴﺴﺎن  2014ﺑﺪل ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم
اﻹﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ وﺣﻮل اﳌﺎدة ﻣﻦ ﲡﺮﱘ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﱃ ﲡﺮﱘ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻀﺮب
واﻹﻳﺬاء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ »اﳊﻘﻮق اﻟﺰوﺟﻴﺔ« ﻛﻤﺎ ﰎ وﺻﻔﻬﺎ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﲡﺮﱘ اﻟﻔﻌﻞ ﲝﺪ ذاﺗﻪ
ﳎﺮم،
وﻫﺬا ﻣﺎ أﻓﻘﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق .ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻏﲑ ّ
ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻳﺮﻋﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻨﺘﺸﺮة ﺳﻮاء ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ أم ﰲ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻻ ﻳﺰال اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺮﲰﻲ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﳎﺘﺰﺋﺎً ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺮﺗﻖ ﺑﻌﺪ إﱃ
ﻣﺴﺘﻮى وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ رﺻﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﳋﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮ أة:

على صعيد السياسات:

 مت اصدار اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة من قبل اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية واليتأدرجت -وألول مرة -مناهضة العنف ضد النساء كو ٍ
احد من األهداف االثين عشر االسرتاتيجية
والرئيسية ،بالرغم من احلاجة إىل بلورهتا خبطط عمل ممنهجة ورصد ميزانية حكومية لتطبيقها.
 مت –وألول مرة يف لبنان– تأسيس جمموعة العمل التقنية الوطنية للقضاء على العنف ضدالنساء برئاسة معايل وزير الشؤون اإلجتماعية و بالشراكة مع مؤسسة أبعاد يف آذار/مارس
 – 2012للعمل على توحيد أدوات عمل لإلستجابة إىل حاجات النساء الناجيات من العنف
يف لبنان وتطوير مدونات سلوك قطاعية.
 مت اصدار تعميم من وزارة الصحة اللبنانية يطلب فيه من مجيع األطباء ضرورة االلتزام باإلبالغعن احلاالت اليت يشكون فيها بوجود مشكلة عنف أسري.
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على صعيد الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني:

 إستحداث خدمة تأهيل الرجال ذوي السلوكيات العنيفة إفتتاح مركز "محاية" للقاصرين/ات ضحايا العنف اجلنسي يف لبنان. إستحداث مركز دار احلنان إلستقبال النساء املعنّفات توسيع قدرة إستيعاب مركز مجعية مرمي ومرتا إلستقبال أكثر من  40إمرأة ناجية من العنفيف الوقت عينه.
مبادرة مجعية نسوية إىل تطوير مشروع قانون لتجرمي أفعال التحرش اجلنسي يف أماكن العمل
على ان اجملتمع بكامله ال يزال ينتظر صدور قانون محاية النساء من العنف االسري.

الجمعيات التي تعنى بمناهضة العنف ضد المرأة
كفى عنف واستغالل
التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف األسري (يضم خمسون جمعية)
اللجنة االهلية لمتابعة قضايا المرأة
مؤسسة أبعاد
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
دار األمل
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة
جمعية نسوية
جمعية مريم ومرتا
النجدة (مجموعة التحالف)
جمعية تنظيم األسرة في لبنان للعمل على التنمية وتمكين األسرة
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 -2التقدم المحرز في مجاالت تدعيم المساواة
 1-2التعليم اداة للوصول الى المساواة التامة
المادة الخامسة
تتخذ الدول االطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة هبدف حتقيق القضاء على
التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات االخرى القائمة على فكرة دونية او تفوق احد
اجلنسني او على ادوار منطية للرجل واملرأة.
(ب) كفالة ان تتضمن الرتبية االسرية تفهما سليما لالمومة بوصفها وظيفة اجتماعية
واالعرتاف باملسؤولية املشرتكة لكل من الرجال والنساء يف تنشئة اطفاهلم وتطورهم ،على
ان يكون مفهوماً ان مصلحة االطفال هي االعتبار االساسي يف مجيع احلاالت.
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المادة 10
تتخذ الدول االطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفل للمرأة
حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم ،وبوجه خاص لكي تكفل ،على اساس تساوي
الرجل واملرأة:
(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين ،وللوصول اىل الدراسات واحلصول على الدرجات
العلمية يف املؤسسات التعليمية من مجيع الفئات ،يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء،
وتكون هذه املساواة مكفولة يف املرحلة السابقة لاللتحاق باملدرسة ويف التعليم العام والتقين
واملهين والتعليم التقين العايل ،وكذلك يف مجيع انواع التدريب املهين.
(ب) توفر نفس املناهج الدراسية ،ونفس االمتحانات وهيئات تدريسية تتمتع مبؤهالت من
نفس املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية.
(ج) القضاء على اي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة على مجيع مستويات التعليم ويف
مجيع اشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من انواع التعليم اليت تساعد يف حتقيق
هذا اهلدف ،وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسية وتكييف اساليب
التعليم.
(د) نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية.
(ه) نفس الفرص للوصول اىل برامج التعليم املتواصل ،مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار وحمو
االمية الوظيفية ،وال سيما اليت هتدف اىل ان تضيق ،يف اقرب وقت ممكن ،اي فجوة يف التعليم
قائمة بني الرجل واملرأة.
(و) خفض معدالت ترك املدرسة قبل االوان بني الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء
الالئي تركن املدرسة قبل االوان.
(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة يف االلعاب الرياضية والرتبية البدنية.
(ح) الوصول اىل معلومات تربوية حمددة للمساعدة يف ضمان صحة االسر ورفاهها ،مبا يف
ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط االسرة.
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يشكل التعليم احد امليادين الرئيسية اليت راكمت جناحات مشهود هلا يف لبنان ،لقد ضاقت
الفجوة تباعاً يف كل مراحل التعليم ،على ان فروقات طفيفة بدأت تربز يف انواع التعليم جراء
احلروب اليت تعرض هلا لبنان منذ دخوله مرحلة السلم االهلي( االعتداءات االسرائيلية املتكررة
وخاصة حرب .)2006

 1-1-2معدالت االلتحاق

االحصاءات اليت ينشرها املركز الرتبوي للبحوث واالمناء سنوياً تظهر بوضوح ان معدالت
االلتحاق املدرسي ال تزال تعاين من عدم املساواة خاصة يف املدارس اخلاصة حيث تظهر ممارسة
التمييز يف نسبة املنتسبني اىل التعليم اخلاص وهي  % 51،6للذكور و % 48،4لالناث.
معدل االلتحاق الصايف

املرحلتني اساسي حلقة اوىل املرحلة اساسي حلقة ثالثة

املرحلة اساسي حلقة

2007

وحلقة ثانية او املرحلة االبتدائية

او املرحلة املتوسطة

ثالثة او املرحلة املتوسطة

معدل االلتحاق الصاف

92.8

69.2

50.7

للذكور 2007
معدل االلتحاق الصايف

93.4

75.1

56.5

لالناث 2007
معدل االلتحاق الصايف

93.1

72.0

53.5

للذكور واالناث معاً 2007
معدل االلتحاق الصايف

92.7

69.4

49.4

للذكور واالناث معاً 2004

لقد ورد يف التقرير الثالث ان نسبة التسرب املدرسي هي  %2.15لدى االناث و  %5.1لدى
الذكور،على ان نشرة االحصاءات للسنة  2011ال تشري اىل اي نسبة التسرب املدرسي ومع
ذلك فنحن نعتقد ان النسبة اىل ارتفاع نظراً للحالة االقتصادية الصعبة اليت مير فيها لبنان ،خاصة
يف غياب تطبيق جدي لقانون حقوق الطفل ،ومنع عمالة االطفال.
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 2-1-2التعليم المهني والتقني

من الطبيعي ان تزداد نسبة االنتساب اىل التعليم املهين والتقين خاصة يف مستوى البكالوريا الفنية،
يف ظل الطلب على العمالة الفنية الذي ازداد مع التطور احلاصل يف موضوع التكنولوجيا .لكن
توزع االناث والذكور على انواع التعليم يظهر مرة اخرى مدى انعكاس الثقافة الذكورية السائدة
اليت تدفع باالناث حنو اختصاصات دون اخرى ،فاالحصاءات تظهر اقبال االناث بفارق كبري
على اختصاصات :العناية التمريضية والعلوم املخربية واالعالمية والرتبية املتخصصة ،بني نقل
نسبتهن يف صناعة االجهزة البصرية واحملاسبة واملعلوماتية وااللكرتونيك وفرع االتصاالت.

 3-1-2ماذا تتعلم الفتيات

يف لبنان  39مؤسسة جامعية،بلغ عدد طالهبا مجيعها  192138طالباً وطالبة سنة ،2011
وبدت نسبة االناث املنتسبات هلذه املؤسسات  %52.4وهي متفوقة على نسبة الذكور حيث
بلغت  ، %47.6ومع ان تفوق االناث ال يزال مركزاً مبعظمه يف العلوم النظرية اال ان اخرتاقات
عديدة قد جتعلنا نتوقع تغرياً نوعياً يف اختيارات الفتيات .وال بد تسجيل بعض التقدم من
اختيارات الطالبات للفروع العلمية.
فاملقارنات بني بعض االختصاصات يف اجلامعة اللبنانية تظهر ان عدد االناث تفوقن يف اهلندسة
املعمارية ويف اهلندسة الداخلية ويف الكمبيوتر وبرجمة وحتليل ويف الطب العام ،ويف طب االسنان،
ويف الصيدلة ،ويف التمريض ويف العلوم املخربية ،ويف علم احليوان ،وعلم النبات ،ويف املعاجلة
الفيزيائية ويف الكيمياء ،ويف الفيزياء ويف العلوم البيولوجية والطبيعية والرياضيات ويف االحصاء
ويف االقتصاد ويف البنوك والتمويل ،ويف ادارة االعمال ويف املعلوماتية االدارية ويف التوثيق ويف
هندسة االتصاالت الالسلكية ويف العلوم االجتماعية ،ويف اجلغرافيا ويف االدب الفرنسي ،واالدب
االنكليزي ويف اآلداب العربية والشرقية ،ويف علم النفس ،واللغة الفرنسية واآلثار والقانون العام
والفنون ،والتمثيل واملوسيقى والسياحة والسفر والرتمجة واعالن والتصميم واعالن واالنرتبولوجيا
 ،والتعليم االنكليزي والتغذية والرياضة ،وحفظ املواد الغذائية والرتبية والتعليم واالقتصاد واالدارة
والقابلة القانونية واالرشاد االجتماعي والصحي وتأهيل الصحافة واالذاعة والتلفزيون والصحافة
وادارة تنظم البيئة وتربية حضانية وادارة وحماسبة وعلم السكان وتسويق وطبيب اسنان اختصاص،
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وتقومي النطق ،ومرئي ومسموع وتصوير فنون وصحة ،وتعليم عريب ورياضيات وكيمياء وعلوم،
وقانون العمل وقانون خاص وقانون جزائي ،واعالم وهندسة مياه ،وادارة ،وادارة مالية وعلم
امليكروبات وتكنولوجيا املعلومات وتعليم العلوم االجتماعية لغات وتواصل ،وتنسيق حدائق
ادارة نظم البيئة ومال واقتصاد وادارة زراعية ،وادارة مكتبات ،ولغة ايطالية ورياضيات واحصاء
وعالقات عامة واعالن ،علوم املعلومات االعالم والتواصل.
يستنتج من هذه االحصاءات ان االناث اخرتقت اختصاصات جديدة ،وتفوقت عددياً
باالختصاص فيها ،بينما غابت متاماً عن االختصاصات التالية ،هندسة خبري تكنيك ،وتقاربت
يف كثري من االختصاصات االخرى.

 4-1-2محو االمية وتعليم الكبار

يشري تقرير اليونسكو  2003اىل ان لبنان هو من البلدان املهددة بعدم بلوغ التعليم االبتدائي
هدفه حبلول  ، 2015ونقول ان لبنان مهدد بعدم بلوغ املساواة يف التعليم بني اجلنسني وبعدم
احلد من نسبة االمية لدى البالغني اىل النصف ،ان معدل انتشار االمية حسب اجلدول ادناه قد
ارتفع حبسب تقرير  2007اىل ( )9.3على ان نسبة امية النساء ظلت ضعف امية الرجال اذ
بلغت( )12.4مقابل ( )6.0لدى الرجال.
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نسبة االمية في لبنان بحسب الفئة العمرية والجنس
الفئة

نسبة االمية نسبة االمية

العمرية

ذكور

اناث

نسبة االمية

نسبة االمية

اناث وذكور معاً  2007اناث وذكور معاً 2004

14-10

1.0

1.6

1.3

0.5

19-15

1.3

1.1

1.2

1.0

24-20

1.9

0.7

1.3

1.5

29-25

1.8

1.9

1.8

2.3

34-30

2.8

3.6

3.2

2.5

39-35

2.5

5.2

4.0

4.2

44-40

3.8

7.0

5.6

5.8

49-45

3.7

10.8

7.6

9.2

54-50

5.4

15.0

10.5

15.3

59-55

8.6

24.0

16.8

19.4

64-60

13.2

34.9

24.7

29.3

 65سنة وما فوق

27.0

56.0

41.4

41.4

اجلميع بعمر 10

6.0

12.4

9.3

8.8

سنوات او اكثر
المصدر :وزارة الشؤون االجتماعية ،إدارة اإلحصاء املركزي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية ،الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألسر
يف لبنان.2008،

57

 5-1-2تدخالت محو االمية

يتميز النظام التعليمي يف لبنان بكونه تعليم نظامي ،لذلك فإن التدخالت حملو االمية يف لبنان
ال تزال مبعثرة ومل ترق اىل مستوى االسرتاتيجية اليت تضع امامها جدوالً زمنياً لتحقيق االهداف.
تفيد اإلحصاءات الرمسية للجنة الوطنية حملو األمية وتعليم الكبار يف وزارة الشؤون االجتماعية
ان ليس هناك من احصاءات جديدة غري اليت مت نشرها يف التقرير السابق واليت تفيد ان العدد
اإلمجايل من املستفيدين واملستفيدات من دورات حمو األمية وتعليم الكبار قد بلغت خالل األعوام
 1997لغاية  ( 2006أي منذ انطالق برنامج حمو األمية)  21613مستفيدا ومستفيدة أي
مبعدل يقارب  2000مستفيد/ة سنوياً %85 .إناث من إمجايل املستفيدين والباقي ذكور.
وبالرغم من ان لبنان قد ساهم يف صياغة التوصيات اليت صدرت عن املؤمترات العاملية وصدقها
خاصة يف جمال الغاء الفوراق بني اجلنسني يف جمال التعليم ووضع برامج تعليمية تليب احتياجات
املساواة بني اجلنسني ،اال ان اي من هذه االهداف مل يتحقق ،وال تزال فرص االلتحاق متباينة
بني الذكور واالناث ،خاصة فيما خيص اختيارات انواع املدراس صحيح ان احلكومات املتعاقبة
ما بعد  2005قد اشارت يف بياناهتا الوزارية اىل تنفيذ االعالنات واالتفاقيات اليت ابرمها لبنان
او صادق عليها ،اال ان هذه االشارات مل تأخذ طريقها اىل التنفيذ.

 6-1-2دمج النوع االجتماعي في السياسات التربوية

ان دمج النوع االجتماعي واستحداث اطر عمل وعمليات للتخطيط ،يعين ضمناً وجود نظام
ختطيط مؤسسي يعمل باجتاه املساواة بني اجلنسني.
لقد اكدت االسرتاتيجية الوطنية على امهية دمج منظور النوع االجتماعي يف السياسات العامة
للدولة ،ولكن ذلك ايضاً ال يزال ينتظر التنفيذ.
لقد اظهرت الدراسة الكاملة ملنهاج التعليم العام واليت نفذهتا اللجنة االهلية ملابعة قضايا املرأة
بالتعاون مع املركز الرتبوي ان استكمال عملية التحديث والتقيم الرتبوي للمناهج يستلزم وضع
معايري جديدة لتأليف الكتب وخاصة كتب اللغة العربية والرتبية الوطنية والتنشئة املدنية.
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بعض المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال محو االمية وتعليم الكبار
جمعية التأهيل االنساني ومكافحة االمية
جمعية المقاصد الخيرية االسالمية
جمعية المبرات الخيرية االسالمية
جمعية المعارف االسالمية الخيرية
النجدة الشعبية
مؤسسة كركوزيان
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
المنتدى الشمالي للمعاقين
لجنة حقوق المراة اللبنانية
مؤسسة رينية معوض
جمعية العزم والسعادة
الحركة االجتماعية
معهد الدراسات النسائية في العالم العربي  /الجامعة اللبنانية االميركية
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 2-2المرأة في صنع القرار والمشاركة السياسية

تنص املادة  12من الدستور اللبناين على أنه لكل لبناين احلق يف توليّ الوظائف العامة ،ال ميزة
ألحد على أخر إال من حيث اإلستحقاق "فلبنان مجهورية دميوقراطية تعتمد النظام اإلقتصادي
احلر ويتيح نظامها الربملاين الذي ينص عليه الدستور وحتميه القوانني مشاركة واسعة للسكان
ّ
يف احلياة السياسية وال يفرق الدستور وال القانون املدين بني املرأة والرجل يف احلقوق السياسية؛
حيث تساوي القوانني بني املرأة والرجل يف لبنان يف احلقوق السياسية واملواطنية .أما على الصعيد
التطبيقي فمشاركة املرأة سياسياً تبقى دونية وهامشية ،وهي احدى االشكاليات اليت تقف حائالً
دون متكني املرأة وتقدمها واعتبارها شريكاً تاماً يف ادارة الدولة واجملتمع.

 1-2-2في الندوة البرلمانية

ويف سنة  ،2005كان هناك  6نساء من أصل  128برملاين أي  ،%4,6وإخنفضت هذه النسبة
إىل  %3.13يف العام  .2009وبينما تفخر احلكومة بإجراء "اإلنتخابات األكثر دميقراطية" كان
هناك  12إمرأة فقط ترشحن لإلنتخابات يف حزيران  2009مقابل  587من الرجال وقد فازت
منهن فقط .وتُظهر هذه األرقام بوضوح إخنفاض نسبة املشاركة للنساء من دورة إنتخابية
أربعة ّ
إىل أخرى.
أما نسبة املقرتعات يف لبنان لإلنتخابات الربملانية لعام  2009فقد بلغت ( %52,45دراسة
بالرتشح
أجريت يف اجمللس النسائي اللبناين) وتبني الدراسة أن  %59,7من نساء العينة ال يرغنب ّ
و %69,2ال يؤيّدن أصالً مشاركة املرأة يف احلياة السياسية.

 2-2-2في السلطة التنفيذية

بقي وجود املرأة يف احلكومات املتعاقبة رمزياً عرب حقيبة واحدة من أصل  30وزيراً عام 2005
مث عاد وإرتفع بتوزير سيدتني سنة  ،2009اما احلكومة احلالية (حكومة الرئيس جنيب كيقايت)
فقد اقصت النساء بشكل كامل.
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من جهة أخرى مل تعينّ أية إمرأة ملنصب حمافظ وسيدتان فقط تشغالن حالياً منصب قائمقام.
ويف اعتقادنا ان املراة قد وجلت بالفعل السلطة التنفيذية اال ان متثيلها يف السلطات ما زال صعباً
وحمدوداً جداً.

 3-2-2في اإلنتخابات البلدية

شهدت اإلنتخابات البلدية األخرية يف لبنان اليت جرت يف أيار عام  ،2010زيادة ملحوظة يف
عدد النساء املرشحات والفائزات مقارنة مع الدورة السابقة يف عام  .2004فقد بلغ جمموع عدد
املرشحات  1346مرشحة عام  2010مقابل  552مرشحة يف  ،2004كما إرتفع جمموع
عدد الفائزات إىل  526إمرأة عام  2010مقابل  215فائزة يف  2004أي ما نسبته %4.7
من إمجايل املقاعد مقابل  %2.02لعام .2004
يبيّن جدول المقارنة أدناه نتائج المشاركة النسائية في اإلنتخابات البلدية لعامي 2004
و 2010وفقاً للمحافظات
جدول مقارنة للنساء الفائزات والمرشحات لالنتخابات البلدية لعامي  2010و2004
2004
2010

المحافظة اجمالي

اعدد

عدد النسبة المئوية من اجمالي

عدد

عدد النسبة المئوية من

المقاعد المرشحات الفائزات اجمالي المقاعد المقاعد المرشحات الفائزات اجمالي المقاعد
جبل لبنان 3528

466

188

5.33

3413

170

75

2.20

البقاع

1938

129

48

2.48

1728

55

26

1.50

بيروت

24

21

3

12.5

24

9

1

4.17

النبطية

1548

103

25

1.61

1503

67

17

1.13

الجنوب 1662

149

66

3.97

1548

52

21

1.36

الشمال 2724

478

206

7.56

2430

199

75

3.09

المجموع 1346 11474

526

4.70

552 10646

215

2.02
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هذا ما يشري إىل إرتفاع يف نسبة التمثيل النسائي يف اجملالس البلدية واإلختيارية من  %2.2يف
العام  2004إىل  %4.7يف العام  .2010إال أن هذه النسبة ما زالت دون املستوى املطلوب
واملتوقع للمشاركة النسائية ،ال سيما يف ٍ
بلد مثل لبنان وهو الذي يعد من البلدان األكثر إنفتاحاً
يف العامل العريب. 5

 4-2-2المشاركة في مؤسسات الدولة والنقابات المهنية

تظهر األرقام اليت مجعت يف إطار إدارة اإلحصاء املركزي لعام  2011أن النسبة املئوية لإلناث
نسبتهن ضئيلة جداً يف
يف القطاع العام بلغت  %31مقابل  %69من الذكور ،ومع ذلك إن
ّ
املشاركة يف القرار أي يف الفئات اإلدارية األوىل والثانية والثالثة ،إذ ال تزال املرأة تستبعد يف التعيني
يف وظائف الفئة األوىل والكوادر العليا يف املؤسسات الرمسية ويف التمثيل الدويل.

أما مشاركة املرأة يف العمل النقايب فهي ضئيلة بشكل عام وإن كانت مرتفعة يف بعض النقابات
إال أن وجودها يف اهليئات القيادية شبه معدوم رغم إنتخاب أول إمرأة نقيبة للمحامني يف العام
 .2009هذا ونرى أن املرأة غائبة عن اهليئات القيادية يف غرفة التجارة والصناعة ،وجملس إدارة
مجعية الصناعيني وعن املكتب التنفيذي لإلحتاد العمايل العام رغم وجود إمرأة واحدة يف جملسه
التنفيذي.
وكذلك بالنسبة للعاملني يف املصارف فان التوزع حسب اجلنس وضمن الفئات العمرية املختلفة
تظهر أن حصة الذكور تفوق حصة اإلناث يف مجيع الفئات العمرية ،بإستثناء الفئة اليت هي
دون  25سنة حيث تش ّكل حصة اإلناث  ،%54,7وهذا يعين بأن العنصر األنثوي يطغى على
الداخلني اجلدد إىل القطاع .وهذا ما أظهرته دراسة جلمعية املصارف اللبنانية وتظهر توزع العاملني
حبسب اجلنس واملؤهل العلمي أن النساء يتجاوزن الذكور بقليل يف فئة محلة الشهادات اجلامعية،
إذ بلغت نسبة اللوايت حيملن شهادة جامعية  %50.8من جمموع العاملني.
 -5د .أمان كبارة شعراين -مشاركة املرأة اللبنانية يف االنتخابات البلدية واالختيارية ،عوائق وحلول ،دراسة ميدانية ،2010،ص 119
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ومتثل املرأة اللبنانية أقل من  %20يف األحزاب السياسية من العدد اإلمجايل لألعضاء وال تتجاوز
هذه النسبة  %5يف املكتب السياسي ملعظم األحزاب .ما زالت مشاركة املرأة يف األحزاب
السياسية ضعيفة جداً وال يزال الرجال يسيطرون على قيادة االحزاب بالرغم من االهتمام
امللحوظ لدى النساء بالشأن السياسي وخاصة يف ظل األزمات السياسية اليت يعيشها لبنان منذ
.2005
فاملمارسة السياسية لالحزاب ال تظهر دور املرأة أكان ذلك يف الرتشيحات لالنتخابات وميكن
ادراج ترشحهن من خالل قرابتهن بالذكور ،او يف الربامج السياسية اليت تطرحها واخلالية من
إدماج قضايا املرأة يف السياسات احلزبية.
وقد اظهر اعرتاض االحزاب على اعتماد الكوتا النسائية حسب املقاعد وتبين كوتا ال تتيح اي
جناح للمرأة عدم التزام هذه االحزاب بتحقيقها .فدور املرأة يف االحزاب السياسية ال يظهر اال يف
وقت االزمات للتخفيف من النتائج السلبية حيث يقتصر عملها على البعد االنساين.

المرأة في القضاء :مثال ايجابي؟

إرتفعت نسبة مشاركة النساء يف القضاء إىل  %41عام  2011كما يظهر اجلدول التايل:

		
األعداد
		
اجلنس
		
322
		
ذكور
		
221
		
إناث
		
543
		
اجملموع

النسب املئوية
%59
%41
%100

املصدر :وزارة العدل 2011
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إىل أنه ومقابل الصورة "الوردية" اليت يرمسها إرتفاع عدد القاضيات ،على واقع تقدم النساء
اللبنانيات وتطورهن ،تربز بعض املعطيات غري الواعدة سواء على صعيد النظرة "الذكورية" لألمر،
أم جلهة توزع القاضيات على مناصب ومراكز حساسة ،حيث رصدت دراسة حديثة اجنزت
عام  2011غياب النساء القاضيات عن مناصب هامة مل يشغلها حىت اآلن إال الرجال ،ومنها
منصب النائب العام التمييزي والنائب العام املايل وقاضي التحقيق األول (ستة رجال) ورئيس
هيئة التفتيش القضائي.
وتشري الدراسة إىل أن «عدد النساء يف غرف حماكم اإلستئناف اليت تنظر يف القضايا املدنية هو
تقريباً ضعف عدد الرجال ( 19يف مقابل  ،)10فيما ينحسر عددهن بشكل كبري يف الغرف
اجلزائية واملختلطة ( 24يف مقابل .)47

الهيئات العاملة على صعيد المشاركة السياسية
المجلس النسائي اللبناني
اللجنة االهلية لمتابعة قضايا المرأة
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة «األصداء»
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
الحملة المدنية لالصالح االنتخابي
الهيئة الداعمة للكوتا
الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية االنتخاب
الحملة الوطنية «معاً من اجل الكوتا»
رابطة المرأة العاملة
جمعية تنظيم األسرة في لبنان للعمل على التنمية وتمكين األسرة
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 3-2المرأة في االعالم
لقد تزايد يف الفرتة األخرية عدد النساء يف الوسط اإلعالمي ،وأصبحت النساء بالعدد أكثر من
الرجال .لكن املضمون اإلعالمي يف لبنان ،رغم تطوره واخنراط املرأة فيه ،ما زالت معانيه منطية
تبقي املرأة فيه احللقة األضعف .مثالً يف سياق نشرات األخبار يأيت حضور املرأة ثانويا ،بعد
ان تكون تكون االخبار قد عرضت اخبار رجال السياسة ونشاطاهتم ،وتقدمها االخبار على
اهنا عنصر متلق يف اجملتمع وليس كعنصر فاعل فهي إما الضحية ،أم العاطفية أم املشاهدة ،وأما
صنع القرار فليس بيدها .وكما يتم استضافة الرجال يف الربامج احلوارية االسياسية كخرباء يف كافة
امليداين ،لتحليل السياسة واالقتصاد واالجتماع ونادرا ما يتم استضافة نساء خبريات يف برامج
التوك الشو اليت تعرض يف اوقات الذروة ،وذلك عل الرغم من تبوء العديد من النساء مراكز
حبثية وعلمية ومناصب مرموقة متكنها من ان حتل ضيفة اساسية يف الربامج التلفزيونية السياسية.
إن موقع املرأة يف الربامج احلوارية اإلذاعية واملتلفزة غري ثابت ،تارة يتم تسليط الضوء عليها وتارة
أخرى يتم استبعادها .أما من الناحية األخرى فدور الرجل يف هذا اجملال ثابت .وتعمل املرأة يف
عامل الرجل القيادي واحملاور وكأهنا جزء مكمل ملهنته.
يتحكم الرجل مبظهر املرأة يف برامج الرتفيه ،فهي جيب أن متثل الصورة األمثل اليت جتذب
املشاهدين .فاملرأة يف هذا اجملال عليها أن تكمل بعض املعايري وكأهنا سلعة يف بعض األحيان،
لكي تشد املشاهد الذي هو مبسابة املستهلك .أما يف الربامح الكوميدية فتصور املرأة على أن
رأيها سطحي وخال من املنطق؛ لتعود وتظهر الصور النمطية على أن املرأة ال تتمتع بثقافة وقدرة
التحليل العميقة اليت يتمتع هبا الرجل.
ال ختتلف الربامج الدرامية عن غريها ،فهي أيضاً مليئة بالصور النمطية ،حيث املرأة هي دائماً غري
مستقرة ،حماولة اكتشاف نفسها؛ أما الرجل فهو املتحكم ،هو يعطي األوامر ،خيون ،يغضب،
أما املرأة فهي دائماً املخدوعة ،تفكر من خالل عواطفها وليس عقلها.
يتم الرتكيز على املرأة يف اإلعالنات حبكم شكلها وعلى الرجل حبكم مهنته .لكن حىت يف
اإلعالنات فالصور منمطة حيث يظهر الرجل يف إعالنات عن العمل أم النشاطات السياسية،
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أما املرأة فحضورها يركز على مظهرها والنشاط االستهالكي حيث تقوم املرأة يف هذه اإلعالنات
باألعمال املنزلية.
يف الصحافة املكتوبة ،يستويل الرجل على معظم صفحات الرأي والتحليل والسياسة واالقتصاد،
وحىت على مواقع االدارة الرئيسية مثل رئاسة التحرير وادارة التحرير ،هذا على الرغم من ان عدد
النساء اللوايت يعملن يف غرف التحرير اكثر من الرجال .أما املرأة ورغم عدد النساء املرتفع يف
املهنة فهي توجل اليها اكثر مهام التغطيات االجتماعية .أما اجملالت فهي حتوي مواضيع تعىن
باملشاكل اليت تعاين منها املرأة أم ختصها وكأن الرجل غري معين يف هذه األمور.
ويف االعالم املرئي يستويل الرجال ايضا على مواقع ادارة التحرير وتقدمي الربامج االساسية يف
القنوات التلفزيونية على الرغم من ان املرأة الريبورتر اثبتت نفسها يف لبنان يف منافسة الرجال يف
جمال تغطية النزاعات والذهاب اىل اماكن اخلطر لنقل املعلومات واالخبار اىل اجلمهور ،يف حني
بقيت بعيدة عن مواقع القرار يف ما يتعلق بسياسة احملطة التحريرية اليت يسسطر عليها مبعظمها
الرجال.
ومل تتبدل املعطيات ايضا على صعيد ملكية وسائل االعالم ،حيث اغلبية امللكية تعود ال الرجال،
لسن سوى زوجات او شقيقات او من عائلة
واذا وجدنا امساء ملسامهات فيها غري اهنن باالمجال ّ
املسامهني واملالكني الرجال .وايضا مع بروز مواقع اعالمية الكرتونية جديدة يف لبنان ،فان املرأة
غائبة عن اطالق هذه املشاريع او عن املسامهة يف ملكيتها .اما على مستوى الرتقي يف العمل ،ال
يزال واقع النساء على على حتله يشبه القطاعات االخرى حيث اهنن باالمجال أقل حصوالً على
الرتقية يف العمل من الرجال اكان لناحية الرتقي يف سلم الرتب او الرتقي املادي.
وأظهرت دراسة حتليلية اليت اعدهتا «مجعية مهارات» ،وهي مجعية تعمل على رصد املضمون
االعالمي ،حول التغطية االعالمية لالنتخابات التشريعية يف لبنان ،حزيران  ،2009اىل ضعف
موقع املرأة واملستقلني يف التغطية االعالمية ،وقد افضت الدراسة اىل التوصيات التالية:
 -1ان دور املرأة اللبنانية يف احلياة السياسية ما زال متواضعا ،ويفرتض مزيدا من اجلهد من اجل
تعزيز مشاركتها بشكل يعرب عن دورها اهلام واملتزايد يف اجملتمع اللبناين .وقد تكون الكوتا النسائية
يف املرحلة االوىل مدخالً هلذا االمر .يبدو دور وسائل االعالم اساسيا لتفعيل مشاركة املرأة.
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 -2يبدو الواقع السياسي واالعالمي مقفال امام الطاقات اجلديدة اليت حتاول دخول املعرتك
السياسي ،وقد عجزت هذه الفئة عن اثبات وجودها يف ظل االستقطاب الثنائي بني املواالة
واملعارضة وعجزها عن لفت انتباه وسائل االعالم االمر الذي يتطلب اعادة نظر بقانون االنتخاب
كي يسمح بتجدد النخب السياسية بشكل افضل .كما ال بد من دراسة وسيلة تضمن مساواة
املرشحني يف وسائل االعالم كي يفسح يف اجملال للطاقات اجلديدة بالتعبري عن ذاهتا.

 4-2االتجار باألشخاص والنساء في صناعة الجنس وعامالت المنازل
ال تزال العديد من القضايا احلرجة املذكورة يف تقرير الظل الثالث واملتعلقة بوضع املرأة يف لبنان
تراوح مكاهنا فيما يبدو ان خطط احلد من االجحاف والغنب الذي تعانيه النساء اجتماعياً
وثقافياً واقتصادياً وقانونياً ليست من أولويات واهتمامات جملسي النواب والوزراء.

 1-4-2االتجار بالبشر والنساء في صناعة الجنس

احملرم ويتعامل جزء من
يبقى االجتار بالبشر والنساء يف صناعة اجلنس ,من املواضيع اليت متس ّ
اجملتمع معها حبذر كبري حماوالً جتاهلها وغض الطرف عنها تارة او انكارها تارة اخرى.
ومع ذلك فقد جنحت املنظمات غري اجلكومية بتسليط الضوء على اشكالية االجتار بالبشر ,فيما
بقى موضوع صناعة اجلنس يف لبنان مطموراً خلف ازدواجية املعايري واجلدل السري واخلفي حول
التشريع او التنظيم من جهة او التجرمي و االدانة من جهة اخرى.
ونتيجة لضغط وجهود ومثابرة العديد منظمات اجملتمع املدين وبعض السياسيني املهتمني هبذا
الشأن  ,اضيف اىل قانون العقوبات اللبناين  ,الفصل الثالث املتعلق باالجتار باالشخاص حتت
الرقم  /164تاريخ . 2011-8-24وقد اعتربت مجيع االطراف الرمسية واملدنية اصدار هذا
القانون اجنازاً على الرغم من املالحظات العديدة اليت طالته والثغرات اليت ظهرت فيه.
والتقرير الصادر عن مكتب مراقبة ومكافحة االجتار باالشخاص التابع لوزارة اخلارجية االمريكية
يعترب ان «لبنان هو بلد منشأ ومقصد وعبور الطفال ونساء ضحايا العمل القسري واالجتار
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باجلنس .وعلى الرغم من ان حكومة لبنان ال متتثل امتثاالً تاماً للمعايري الدنيا للقضاء على االجتار
بالبشر ومع ذلك فاهنا تبذل جهوداً كبرية يف هذا اخلصوص».
يف سنة  2008اصدرت وزارة العدل مبساعدة مكتب االمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
وبالتعاون مع اليونسف اول تقرير رمسي يتناول هذه اجلرمية و يشري كما يف تقارير حملية ودولية
اخرى اىل دور لبنان كبلد استقبال لضحايا االجتار بالبشر وحيصر «جماالت التجنيد يف اربعة :
خدم املنازل  ,الفنانات ,االطفال واالجتار باالعضاء» .وقد أشار هذا التقرير اىل ان «يف لبنان
حوايل  60حالة اجتار متعارف عليها ومقاضاة يف كل سنة» .
وحىت اآلن  ,ال يوجد يف لبنان ارقام دقيقة واحصاءات للحاالت املتاجر هبا تُظهر الواقع الفعلي
جلرمية االجتار يف لبنان  .ويبدو االختالف يف وجهات النظر واضحاً بني مكتب االمم املتحدة
املعين باجلرمية واملخدرات واملؤسسات الرمسية واحلكومية من جهة  ,وبني منظمات اجملتمع املدين
من جهة اخرى.
فقد اشار مكتب  UNODCوكذلك االمن العام واالمن الداخلي ووزارة العمل ,اىل ان
حجم جرمية االجتار يف لبنان ما زال حمدوداً ،و يذكر مكتب االمن العام « بان حجم جرمية
االجتار بالبشر يف لبنان صغري ومل يسبق ان وقعت اي ( جرمية كاملة ) تتوفر فيها مجيع الشروط
القانونية لتكون جرمية اجتار بالبشر».
ولكن مجعيات اجملتمع املدين تعترب أن حجم جرمية االجتار بالبشر اكرب يف الواقع مما هو مطروح،
« تظهر الدراسات ان جرائم االجتار بالبشر يف لبنان ال تزال يف تزايد» و «ان الدولة الللبنانية
ال تريد االعرتاف بوجود جرمية االجتار يف لبنان» .و« ان قانون حفظ الصحة العامة من البغاء
متوقف العمل به منذ احلرب اللبنانية ,ويتم التعامل مع الدعارة كجنحة من خالل قانون
العقوبات اللبناين ,اال ان ذلك مل مينع هذا القطاع من النمو والتوسع حتت اعني الدولة ،ونستطيع
ان نقول « ان ما حيصل اآلن يف لبنان هو تنظيم مسترت للدعارة ».
وعلى الرغم من التحفظات الكثرية على القانون  ,164اال انه يعطي اطاراً قانونياً واضحاً جلرمية
االجتار املدانة ,وبالتايل فان الدولة اللبنانية بكل مؤسساهتا الرمسية ال تستطيع التغاضي عنها بعد
اآلن.
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وتشدد منظمات اجملتمع املدين على ان القانون جاء عقابياً ومل يأخذ بعني االعتبار احلماية
والوقاية ،االمر الذي يعترب تشريعياً .فيما امهية القانون  -اضافة اىل معاقبة املتورطني يف جرمية
االجتار -جيب ان تكون محاية ضحايا هذه اجلرمية.

 2-4-2عامالت المنازل

اما عن عامالت املنازل «فان عدم مشلهن بقانون العمل اللبناين اضافة اىل نظام الكفالة وطريقة
استقطاب العامالت ،كل ذلك يشجع على االجتار ويسهله».
ان العامالت املهاجرات كالعامالت اللبنانيات يف املنازل مستثنيات من قانون العمل وقانون
الضمان االجتماعي وعالوة على ذلك فان العامالت املهاجرات يتبعن لنظام الكفالة الغري
إنساين واليت هي جمموعة نظم إدارية وممارسات تربط إقامة عاملة املنزل املهاجرة وإجازة عملها
بصاحب عمل واحد طيلة مدة العقد .ويشكل هذا النظام اجحاف حبق العاملة وكذلك صاحب
العمل كما أنه يؤسس لعالقة استعباد.
ومع ذلك فال بد ان نشري اىل ان بعض التقدم قد حصل يف هذا اجملال لعل امهها:
• اضافة الفصل الثالث املتعلق باالجتار باالشخاص يف قانون .164
• بناء شراكات مع الدولة حيث اقامت « بيت االمان» بالشراكة مع مجعية كاريتاس الذي يعىن
باستقبال ومساعدة ضحايا االجتار بالبشر ,وتقول كاريتاس بان «امللجأ املخصص الستقبال
ضحايا االجتار يتسع لعدد يرتاوح بني عشرين واربعة وعشرين نزيلة اال ان العدد املنتظر اآلن
اكرب».
على ان ابرز جهود احلكومة هو انضمام لبنان اىل محلة « القلب االزرق « وهي محلة وطنية
هتدف اىل رفع الوعي العام ضد هذه اجلرائم ،ويف إطار تعزيز احلماية لألشخاص احملتمل وقوعهم
ضحية جرمية االجتار بالبشر ،فإن األمن العام اللبناين بالتعاون مع مجعية «كاريتاس» ،وضع دليالً
بعدة لغات هدفه توعية األجانب العاملني يف لبنان على حقوقهم وواجباهتم.
وبالرغم من ان لبنان خطى خطوة اجيابية باصداره قانون معاقبة جرمية االجتار بالبشر امللحق
بقانون العقوبات اللبناين فان ظاهرتان تثريان القلق يف ,مها النظام الشبيه بنظام الكفالة ،يف
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ما خيص العاملني والعامالت يف اخلدمة املنزلية ,والنظم والقوانني اليت ترعى التعامل مع فئة
« الفنانات» القادمات للعمل يف قطاع الرتفيه.
فطاملا ان شروط االستقدام يف كلي القطاعني مل تتحسن وطاملا ان العامالت جمربات على التخلي
عن اوراقهن الثبوتية لصاحل الكفيل او صاحب العمل  ,وطاملا ان حريتهن يف التنقل واحلركة وتغيري
العمل مشروطة مبوافقة صاحب العمل وطاملا ان عقود العمل ( لقطاع العمالة املنزلية) ال ترتجم
اىل لغة العامالت االم ...طاملا ان هذه « االنتهاكات» وغريها ما زالت حتكم اكرب قطاعني
حمتملني لنمو جرائم االجتار ,فان اي تطور يف حماربة هذه اجلرمية يبقى قاصراً عن بلوغ املبتغى.

الجمعيات المعنية في هذا الموضوع
دار األمل
منظمة كفى عنف واستغالل
كاريتاس
الرؤية العالمية
هارتالند الالينز
والف

 5-2الرعاية الصحية والصحة االنجابية
نصت املادة  12من اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد املرأة :
 .1تتخذ الدول االطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان
الرعاية الصحية االولية من اجل ان تضمن هلا ،على اساس تساوي الرجل واملرأة احلصول على
خدمات الرعاية الصحية مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتخطيط االسرة .
 .2بالرغم من احكام الفقرة ( )1من هذه املادة تكفل الدول االطراف للمرأة ،اخلدمات
املناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة ،وفرتة ما بعد الوالدة  ،وتوفر هلا اخلدمات اجملانية عند
االقتضاء ،وكذلك التغذية الكاملة اثناء احلمل والرضاعة.
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وتطور هذا االهتمام مبا صدر حول موضوع الصحة االجنابية والرعاية الصحية يف برنامج عمل
مؤمتر السكان والتنمية لعام  1994حيث ادرج ذلك يف فصلني كاملني وتوجا مبا ورد يف
املبادىء اليت أقرها املؤمتر
"لكل انسان احلق يف التمتع بأعلى املستويات املمكنة من الصحة البدنية والعقلية" وعلى ان
تتخذ كل التدابري املناسبة اليت تكفل على اساس املساواة بني الرجل واملرأة حصول اجلميع على
خدمات الرعاية الصحية مبا فيها اخلدمات املتعلقة بالرعاية الصحية االجنابية اليت تشمل تنظيم
االسرة والصحة اجلنسية ".
مروراً مبؤمتر بيجني وتوصياته املتناغمة مع توصيات مؤمتر السكان والتنمية -البند الثامن  ( -نظراً
لتقارب موعد املؤمترين) ،وصوالً اىل ما ورد يف اهداف االمنائية لاللفية اليت نصت على خفض
معدل وفيات االمهات بنسب  %25حىت حلول العام .2015
واذ يتبني التطابق بني االلتزامات املطلوبة من احلكومات على صعيد كل القرارات والتوصيات
الصادرة عن املؤمترات الدولية ،مقرونة بفرتة زمنية للتنفيذ فأن مراجعة دقيقة الحكام ما ورد يف
الفقرتني 1و 2من املادة  12تضع امامنا جمموعة من احلقائق اليت حتتاج اىل معاجلة فورية ومسؤولة.
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اوالً :وفرت الدراسة الوطنية لالحوال املعيشية لالسر لعام  2007بعض احلقائق املتصلة مبوضوع
الصحة توضحها اجلداول ادناه:
جدول رقم  :1توزع المقيمين المستفيدين من احد انواع التأمين الصحي بحسب نوع
التأمين الصحي والجنس
نوع التأمين الصحي

اناث وذكور

%

وذكور

%

اناث

%

معا
الصندوق الوطني للضمان 867589

450880 46.8 416709 47.8

48.7

االجتماعي
الضمان االختياري

58541

3.2

30162

3.4

28379

3.1

تعاونية موظفي الدولة

175960

9.9

78836

8.9

97124

10.5

الجيش وقوى االمن

383490

172936 23.6 210554 21.1

تأمين خاص على نفقة

51866

2.9

12798

1.4

39068

13.7
4.2

صاحب العمل
تأمين خاص لحسابه او

243938

124570 13.4

14

119368

12.9

من خالل مؤسسة او نقابة
او هيئة
غير ذلك
المجموع
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1.9

16740

1.9

17295

1.4

34035

100 1815419

890369

49

925050

51

اظهر اجلدول اعاله فروقات تصل اىل  %2لصاحل املرأة يف االستفادة من التأمينات الصحية،
وهذا الفرق لصاحل املرأة يعود اىل استفادة املرأة غري العاملة من الرجل وعدم استفادة الرجل من
املرأة ،ولكن اجلدول السابق اظهر ان اللبنانني نساء ورجاالً بغالبية واسعة قدرت بـ  %51.3ال
يستفيدون من اية خدمة صحية مقابل  48.7يستفيدون ،وهي نسبة متدنية جداً قياساً اىل
االنفاق احلكومي اهلائل على الصحة وكذلك اخلدمات الواسعة اليت يقدمها القطاع اخلاص ،مما
يعين قصور لدى املرأة يف احلصول على اخلدمات لعدم توافرها.
اما على صعيد الواقع  ،فثمة مؤشرات عديدة اجيابية وسلبية نشري اىل أمهها :
جدول رقم  :2توزع منافذ الصحة االنجابية بحسب التبعية والمحافظة
المحافظة وزارة الصحة وزارة الصحة العامة /تشغل بالتعاون وزارة الشؤون القطاع البلديات المجموع
العامة

مع القطاع االهلي  /البلدية

االجتماعية

االهلي

بيروت

1

1

2

11

0

15

جبل لبنان

3

7

9

19

4

42

البقاع

3

5

7

19

0

34

الشمال

5

4

6

24

0

39

النبطية

4

3

10

16

3

36

الجنوب

4

2

10

19

6

41

المجموع

20

22

44

108

13

207

%

9.7

10.6

21.3

52.2

6.2

100

على ان الكثري من القضايا ال تزال تؤثر على وضع املرأة وصحتها االجنابية.
 .1ال تزال خدمات الصحة االجنابية تعتمد وبشكل رئيسي على القطاع االهلي ،وامكانياتة
ترتاجع يف ظل عدم اهتمام املمولني بتمويل برامج وانشطة يف اطار الصحة االجنابية
 .2عدم مراعاة اولويات املناطق حبيث بدت كلها متقاربة يف عدد منافذها  ،بينما هناك فروقات
شاسعة يف االحتياجات.
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 .3مل تظهر الدراسات احملققة حىت تارخيه نسبة التلبية احلقيقية خلدمات الصحة االجنابية  ،وهذا
يتطلب دراسة خاصة من اجل حتديد املناطق االكثر حاجة واعطائها اولوية باخلدمات.
يف الوقت الذي فيه اظهرت ارقام وزارة الصحة للعام  2009نواحي هامة ابرزها:
أ .حتسن يف مؤشرات االمومة املأمونة (جدول رقم )3
جدول رقم  :3مقارنة مؤشرات االمومة المأمونة بين العام  2009والعام 2008
مؤشرات األمومة

2008

2009

العدد االمجايل

64408

59208

عدد االجهاضات

8236

7550

عدد املواليد االحياء

65084

59755

عدد املواليد املوتى

736

798

عدد وفيات االطفال خالل فرتة

244

266

مكوث االم يف املستشفى
عدد وفيات االمهات

74

12

1

قيصرية

26711

25615

وزن اقل من  2500غ

5423

5482

وزن اقل من  4200غ

1478

1183

وزن بني  2500و 4200غ

58183

53090

والدات غري مكتملة

4087

4039

والدات مع Epidural

10508

9283

والدات مكتمله

60457

54953

والدات طبيعية بدون مساعدة

34009

29178

والدات طبيعية مساعدة

4279

4744

عدد التقارير

1436

1262

ب .تزايد نسبة املستفيدين – مقارنة بني العامني  2009-2008يف مجيع الفئات االعمار –
حددت بـ  %6.8وقدر ارتفاع االستفادة لدى النساء بنسبة  6.5والرجال %12.7
( جدول رقم )4
جدول رقم  : 4توزع المستفيدين /المستفيدات حسب الجنس خالل العامين 2009
و2008
العام

المجموع

اناث

ذكور

2008

106038

5024

111062

2009

113431

5760

119191

ج .حتول ملحوظ يف اطار اخلدمات قياسا اىل وسائل تنظيم االسرة  ،حيث شهدت اخلدمات
العالجية تراجعا بنسبة  %2.6لصاحل اخلدمات املتصلة باحلماية والوقاية (جدول رقم .)5
جدول رقم  : 5خدمات الصحة االنجابية بين العامين  2008و2009
خدمات وقائية

المجموع

العام

خدمات عالجية

2008

75741

121144

196885

2009

77620

124429

202049
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وال بد من االشارة هنا  ،ان احلاجة اىل استخدام وسائل تنظيم االسرة يرتاجع على املستوى
الوطين قياسا اىل ارتفاع الطلب على خدمات الصحة االجنابية والصحة اجلنسية اليت تتزايد بفعل
املشكالت اجلنسية املتفاقمة .
ويف هذا اجملال ال بد من االشارة  ،ان مؤشرات االمومة اآلمنة شهدت حتسنا بني العامني
 2009-2008ولكنها مل تصل بعد اىل مستوى اهلدف العريض لبلوغ هدف خفض وفيات
االمهات يف لبنان بسبب احلمل واالجناب اقل من  25لكل مائة الف والده علماً ان املعطيات
الرقمية ليست دقيقة نظراً لغياب االحصاات العلمية املتصلة باملوضوع .
جدول رقم  :6التوزيع النسبي للنساء في عمر  49-15المتزوجات واللواتي يستخدمن
او يستخدم ازواجهن وسيلة لمنع الحمل ،لبنان .2009
أية وسيلة حديثة

أية وسيلة

أية وسيلة تقليدية

بدون تعليم

47.9

11.9

36.1

تعليم ابتدائي

53.4

9.1

44.3

تعليم متوسط

56.3

4.7

48.9

تعاليم ثانوي

52.3

9.6

42.7

تعليم جامعي+

52.8

9.9

42.9

المجموع

53.7

8.9

44.8

المصدر :المسح العنقودي متعدد المؤشرات -متابعة اوضاع النساء واالطفال.2009،
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اجملاالت اليت حتتاج اىل جهود اضافية
هناك جماالت عديدة حتتاج اىل العمل عليها :
 .1ابراز اثر عدم تطبيق مساواة املرأة على صحتها االجنابية  ،اذ ال ميكن ان تعيش املرأة دائما
يف اطار من التهميش والنظرة الدونية  ،مما يتناقض مع تعريف الصحة االجنابية  ،بأهنا حالة من
الرفاه الكامل اجلسدي والفكري وليست غياب املرض فقط.
 .2ان جماالت اساسية من جماالت االمومة االمنة جلهة سن االجناب ورعاية احلامل وتغذية
احلوامل ،والوالدة لدى مرجع طيب ،وممارسة الرضاعة الطبيعية ،حتتاج اىل مزيد من اجلهد
 .3ان مكافحة السرطانات اليت تتعرض هلا النساء حمدودة للغاية ولوال مبادرات من القطاع
االهلي يف هذا اجملال لقلنا ان ال اهتمام جدي باملوضوع.
 .4يؤكد ما سبق ان موضوع االجهاض يف لبنان ال يزال دون حل وعادة تلجأ النساء اىل
االجهاض للتخلص من محل غري مرغوب به ،وهو يرتاجع حاليا رغم ما اظهرته دراسات حديثة
ان هناك بعض نساء يتمادين يف التخلص من محول غري مرغوب هبا
 .5ان موضوع االيدز ،واالمراض املتناقلة عرب اجلنس تلقى االهتمام الالزم من الربنامج الوطين
ملكافحة السيدا  ،ومن اجلمعيات االهلية الناشطة يف هذا اجملال.

 6-2المرأة الريفية

من الصعب إعطاء معلومات دقيقة عن دور النساء الريفيات يف االقتصاد اللبناين ،نظراً لعدم
وجود البيانات االحصائية املصنفة حبسب النوع االجتماعي والتوزع اجلغرايف واملتعلقة بالنشاطات
االقتصادية الريفية.
وما زالت تعاين املرأة الريفية من مشاكل متعددة وهي جزء ال يتجزأ من املشاكل اليت تعانيها املرأة
يف لبنان وميكن تصنيف هذه املشاكل يف مستويني:

 1-6-2المستوى االقتصادي
تعترب املرأة الريفية االكثر فقراً حيث املصدر االقتصادي الرئيسي الذي تعيش منه هو الزراعة
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وتعاين املرأة الريفية من صعوبة احلصول على املوارد الطبيعية بسبب غياب امللكية الزراعية الفردية
–غياب شبكة طرقات زراعية – التصحر وتدهور البيئة يف معظم املناطق الريفية –ضعف البىن
التحتية الزراعية-نقص يف شبكات مياه الشفة ومياه الري –نقص يف التقنيات االقتصادية –
نقص يف املشاريع وغياب االستثمار-غياب املؤسسات الرمسية واملدنية واالهلية الفاعلة وترتكز
مشاركة املرأة الريفية يف العمل اهلامشي وبعض االنشطة االقتصادية الضئيلة.
وما زال عمل املرأة املنزيل عامة واملرأة الريفية خاصة ال حيتسب يف الناتج الوطين (االعمال املنزلية
–تربية االوالد– ا العمال اهلامشية واحلرفية  -االعمال الزراعية والتصنيع الزراعي).
 2-6-2المستوى االجتماعي
تعاين املرأة الريفية من نقص يف اخلدمات االجتماعية والصحية ومن مستوى معيشي متدين
باالضافة اىل فقدان وسائل الراحة كما تتسم احلياة الريفية بعالقات اجتماعية قوية باالضافة اىل
التمسك بقيم اجتماعية تقليدية حيث املوقف من املرأة سليب بصورة عامة وتعاين املرأة الريفية من
نقص يف املهارات االدارية والتقنية ورغبة عامة يف النزوح وترك املكان مع العائلة.
وبالرغم من ان الفجوة ضاقت بني بني االناث والذكور يف كل مراحل التعليم ،ال تتوفر للفتاة
الريفية دائما» امكانية االنتقال اىل العاصمة ملتابعة اختصاصات عالية(جامعية او مهنية) بسبب
الضائقة املعيشية وعدم توافر معاهد او كليات تطبيقية يف املناطق .
و تعاين املرأة الريفية من نقص يف اخلدمات الصحية واالجتماعية وهي غري مشمولة يف الصندوق
الوطين للضمان االجتماعي وتفتقر املرأة الريفية اىل الكثري من احلاجات على مستوى الصحة
االجنابية 3مما ينعكس على خصوبة عالية يف املناطق الريفية مقارنة باملدن.
هناك حالياً  151تعاونية نسائية منها  112تعاونية تصنيعية زراعية بسبب الكثري من العوامل
االجتماعية االقتصادية والثقافية املتشابكة خصوصاً مسوؤليات رعاية االسرة وندرة رأس املال ،ال
تتيح للنساء الريفيات فرصاً كثرية ملزاولة نشاطات اقتصادية مدرة للدخل.
وتشكل التعاونيات التصنيعية الزراعية احدى تلك الفرص فضالً عن كوهنا اطاراً للعمل اجلماعي
 – 3املرأة الريفية يف البقاع وقضايا الصحة االجنابية واحلاجات غري امللباة-منشورات مجعية تنظيم االسرة1994 ،
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واالخنراط اجملتمعي ،كما تواجه هذه التعاونيات حتديات شىت ابرزها فتح اسواق جديدة واحلصول
على موارد مالية اضافة لتوسيع القاعدة االقتصادية للمشروع.
من املؤسف ان ال يكون حتسني وضع املرأة الريفية هدفاً من اهداف االسرتاتيجية الوطين للمرأة
اللبنانية لذلك فان استكمال الدراسات املعمقة املناطقية والتخصصية يف شىت اجملاالت من أجل
إستخالص االحتياجات الالزمة للنهوض بواقع املرأة الريفية كجزء من االسرتاجتية الوطنية للمرأة
يف لبنان ضرورية لتكون منهاج عمل للحكومة اللبنانية وعلى أن يشارك يف تنفيذها العديد من
الوزارات واملنظمات احلكومية وبالتنسيق بينها وبني وزارة الزراعة يف جمال التنمية الريفية.

 7-2المرأة والنزاع

شكل القرار  1325الذي اختذه جملس االمن يف  11اوكتوبر سنة  2000التكريس املوضوعي
لالهتمام الدويل الذي تنامى يف العقود األخرية.
لفقد الحظ القرار  1325ان املدنيني « وال سيما النساء واالطفال يشكلون االغلبية العظمى
من املتاثريين سلباً بالصراع املسلح ،مبا يف ذلك بوصفهم الجئني ومشردين داخلياً ،وميثلون بصورة
متزايدة هدفاً للمتقاتلني والعناصر املسلحة» .واكد جمدداً وبصورة ال حتتمل اللبس باحلاجة اىل
التطبيق الكامل للقانون االنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق االنسان اللذين حيميان املرأة
والفتاة اثناء الصراعات وبعدها.
وقد متت ترمجة ذلك يف التوصية االوىل اليت تضمنها القرار حيث حث القرار» الدول االعضاء
على ضمان زيادة متثيل املرأة على مجيع مستويات صنع القرار يف املؤسسات واآلليات الوطنية
واالقليمية والدولية ملنع الصراعات وادارهتا وحلها».
كيف شاركت النساء ،هل شاركن بقرار الحرب ،وماذا كان موقعهن في قرار السلم؟
يف حرب دامت سبعة عشر عاماً ختللتها حروب اقليمية( احتالل اسرائيل االول ملا مسي بالشريط
احلدودي ،مث اجتياح لبنان سنة  ،1982حرب متوز  .)2006مل تكن حياة النساء سهلة ،لقد
حتولت حياهتن اىل سلسلة من املعاناة نتيجة للنزوح والتهجري القسري.
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إن النساء اللوايت شاركن يف احلرب ،مل يكن كثر  ،لكن النساء اللوايت خضعن للحرب  ،وتأثرن
بنتائجها كن هن االكثرية الساحقة ،هتجرن ورحلن  ،واعتدى عليهن ،وحتملن مسؤولية العائالت
يف غياب الرجال القسري ،هذا ما تشري اليه مجيع االحصاءات اليت حتدثت عن احلروب الداخلية .6
تعرضت املرأة يف اجلنوب بشكل خاص للقتل نتيجة لالعتداءات املتكررة على جنوب لبنان،
وتعرضت للتهجري وللرتحيل القسري وتدمري املمتلكات ،كما تعرضت لالعتقال واألسر وقد كان
االشد ايالماً هو تعرضها لاليذاء النفسي نتيجة النتزاع اوالدها منها وزجهم بالسجون.
مل تشارك املرأة يف قرارات احلروب ،او حىت يف قرارات السالم  ،واذا كان البعض منهن حبكم
موقعهن السياسي داخل االحزاب قد شاركن يف قرارات احلرب على اسرائيل ( جبهة املقاومة
الوطنية اللبنانية) وهي حالة رمبا كانت فريدة ،اال اهنن مل تكن عضوات يف الوفود املفاوضة .لقد
جرت اشكال متعددة من احلوارات الوطنية خالل فرتة احلرب الداخلية بني االفرقاء املتنازعني من
اجل وقف القتال .وجرت جوالت اخرى من املفاوضات الرمسية من اجل ايقاف احلرب ،يف لوزان
وجنيف والطائف ،ولكن مجيع هذه املفاوضات غابت عنها النساء غياباً تاماً.
وقد يكون الفتاً لالنتباه ان تكون طاولة احلوار االخرية اليت جرت سنة  2006اي قبل العدوان
االسرائيلي مل تتضمن ايضاً نساء .لقد غيبت عنها النساء بالرغم من وجود النساء يف الندوة
الربملانية ودخوهلن السلطة التنفيذية .وكان ملفتاً ايضاً ان املفاوضات بني االطراف املتنازعني 14
آذار و  8آذار خلت هي االخرى من وجود النساء على طاولة املفاوضات.
ما العمل ،وكيف يمكن للقرار  1325ان يصبح جزءاً من الممارسات القانونية والسياسية
واالجتماعية في لبنان؟
ال يزال لبنان ضحية حلروب تقليدية تدور رحاها عرب احلدود يف ظل احتالل اسرائيل ألر ٍ
اضى
لبنانية ،كما ان النزاعات بني اجلماعات مل تتوقف حىت اآلن ( 7أيار  )2008لذلك تبدو احلاجة
ملحة اىل تأسيس قانوين وثقايف للقرار .1325
يف املساحة القانونية ،البد من اجياد تشريعات حتمي النساء بصورة خاصة ،وحنن نتكلم عن
تشريعات داخل احلدود الوطنية اذ ان القانون الدويل االنساين وقانون حقوق االنسان يغطي
 -6د .فهمية شرف الدين ،موقــع امل ـرأة اللبــنانية فـي إطـار الن ـزاعات وحلها وبنــاء الســالم.2009 ،

80

احتياجات النساء يف حاالت النزاع املسلح ،وبذلك مينح هذا القانون محاية مهمة للنساء سواء
كاشخاص يشرتكون يف االعمال العدائية او كمدنيني.
تبقى القضية االساس هي ادماج املرأة يف مجيع مستويات اخذ القرار( قرارات احلرب والسلم
وقضايا حل النزاعات وما بعد النزاعات) و النظر اليها على اساس النوع االجتماعي.

 8-2المرأة الالجئة

تعاين املرأة الالجئة يف لبنان على اختالف مشارهبا من متييز مرتاكم على أساس اللجوء وما يتأتى
عنه من وضع مكشوف إجتماعيا واقتصاديا ويتداخل معه التمييز على أساس اجلندر /النوع
اإلجتماعي .ومما مييز وضع املرأة الالجئة يف لبنان هو اخلرق املوجود حلقوقها املدنية نتيجة عدم
تطبيق لبنان لربوتوكول كازابالنكا اليت تضمن عدم التمييز بني الالجئني/ات واملواطنني/ات يف
احلقوق املدنية .ومما مييز وضع الالجئني/ات هو تعدد املرجعيات املعنية بأوضاعهم من ناحية
احلماية األمنية واخلدماتية .وأهم فئات الالجئني/ات يف لبنان هم الفلسطينيون/ات وهم األقدم
وقد وقد وفدوا إىل لبنان إثر نكبة عام  1948والعراقيون/ات الذين بدؤا يف التوافد منذ منتصف
السبعينات ألسباب سياسية مث تزايدوا بشكل الفت بعد  ،2003والسوريون/ات بعد اندالع
الثورة السورية .ويف غياب االحصاءات أعلنت املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة أن
عدد الالجئني السوريني يف لبنان جتاوز عتبة املائة ألف شخص.
تعاين املرأة الفلسطينية من وطأة اللجوء املزمن ومن تداعيات اخللل يف تطبيق بروتوكول
كازابالنكا فيما يتعلق باحلرمان من احلقوق املدنية واعتمادها على اجملتمع الدويل املتمثل بوكالة
غوث وتشغيل الالجئني/ات يف اخلدمات الصحية والتعليم واإلغاثة وعلى الرغم من اجلهود اليت
تبذهلا األنروا للتقليل من التمييز ضد النساء عن طريق وجود نساء يف مراكز صنع القرار وتوفري
معطيات إحصائية مفندة حسب الذكور واإلناث و إجياد برامج تنموية خاصة بالنساء فإن العقبة
األساسية اليت حتول دون الوصول إىل التقليل من التمييز ضد النساء هو املوارد احملدودة املوضوعة
حتت تصرف وكالة الغوث لتحويل هكذا مبادرات إىل إجنازات ملموسة .كما تشارك املرأة
الفلسطينية الالجئة املواطنة اللبنانية يف حتمل عبء التمييز الناتج عن الثغرات يف تطبيق قوانني
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األحوال الشخصية والثقافة التمييزية ضد النساء لدى اإلخنراط يف سوق العمل املتاح هلن وذلك
مبا يتعلق باألجر وأنواع التعدي األخرى .باإلضافة إىل ذلك تشارك املواطنة اللبنانية يف املعاناة من
العنف ضمن نطاق األسرة وتوجد دراسات (بالعينة) تبني نسبة تفشي العنف اجلسدي املوجه
تقارب  18باملائة .أما الالجئات السوريات فتعاين نسبة كبرية منهن من حمدودية امليزانيات
املرصودة لتأمني اخلدمات الصحية والتعليمية واإلغاثية ،باإلضافة تفشي العنف األسري.
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املتابعات اليت اوردناها يف هذا التقرير حول مدى التقدم احملرز يف تطبيق اتفاقية الغاء مجيع اشكال
التمييز ضد املرأة تظهر بامللموس ان اخلطاب الرمسي الذي جتلى يف البيانات الوزارية للحكومات
السابقة واحلالية مل يتحول سياسات وخطط تنفيذية.
واذا كان ال بد من االشارة اىل تغريات جدية يف مسار اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية ،فإن
هذه التغريات مل تستطع زحزحة املوقف العام الرمسي من قضايا النساء.
• فقانون اجلنسية ال يزال يراوح مكانه ،وال تزال النساء اللبنانيات املتزوجات من غري اللبنانيني
تعاين املشكالت اليت ترتتب على عدم قدرة النساء منح جنسيتهن الوالدهن وازواجهن .واللجنة
الوزارية اليت شكلت مل تنتج حىت اآلن اية اجراءات او مبادرات من اجل تعديل هذا القانون
ورفع التمييز الفاضح عن املرأة فيه.
• اما قانون جترمي العنف االسري ،فال يزال هو اآلخر يراوح يف اروقة اجمللس النيايب وما تسرب
من املناقشات الدائرة حىت اآلن ،ينبئ بتعديالت جذرية لبعض مواده ستفقده اهلدف الذي وضع
من اجله وهو محاية املرأة من العنف االسري.
• واذا كان صدور االسرتاتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية اليت وافقت عليها احلكومة اللبنانية يعترب
اجنازاً ،فإن هذه االسرتاتيجية مل تتحول بعد اىل خطط عمل وبرامج زمنية تتيح تفاؤالً ممكناً يف
املدى املنظور.
• فاملوقف من قوانني االحوال الشخصية ال يزال يف منطقة احلظر الكلي ،وحنن نعترب ان
هذا املوقف هو دليل واضح وجلي على عدم جدية احلكومة بتنفيذ التزاماهتا اليت تنص عليها
االتفاقيات واالعالنات اليت صادقت عليها احلكومة واعلنت التزامها بتنفيذها يف البيان الوزاري،
بالرغم من تسجيل اول زواج مدين يف لبنان.
• ليس لدى احلكومة او اهليئات ذات الصفة اي برامج الدماج النوع االجتماعي يف اجملاالت
املختلفة خاصة السياسية واالدارية واالقتصادية.
فنظام الكوتا الذي التزمت به احلكومة مل يتحول اىل سياسة عامة وال تزال مشاركة املرأة يف الندوة
الربملانية ضئيلة جداً وهي خارج السلطة التنفيذية ومشاركتها يف صنع القرار االقتصادي واالداري
ال تذكر.
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ونستطيع القول ان املتابعات اليت اوردها التقرير تؤشر اىل ضآلة التقدم احملرز يف السنوات
املاضية ،فليس لدى احلكومة اية مبادرات إلجياد قوانني حتمي املرأة الالجئة والعامالت املهاجرات
املستخدمات يف املنازل ،والنساء بصورة عامة من االستغالل االقتصادي واجلنسي.
ولعل ما خيتصر املوقف العام من املرأة يف لبنان ليس ضآلة التقدم بل غياب النية واالرادة معاً
يف رفع التحفظات عن اتفاقية الغاء مجيع اشكال التمييز ضد املرأة ( السيداو) وليس لديها
اية سياسة تساعد على السري قدماً حنو املساواة التامة بني املرأة والرجل.
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عربت احلكومات املتعاقبة يف بياناهتا الوزارية عن التزام لبنان باالتفاقيات الدولية ،كما عربت
عن ارادهتا بأن تكون جزء من السياسات ،اال ان املعطيات اليت أوردناها يف هذا التقرير تظهر
هشاشة اإلعالنات واإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة ،والبيان الوزاري الذي تضمن فقرة خاصة
عن املرأة ،ال يزال حرباً على ورق ،وما زال االعرتاف بقضايا املساواة بني الرجل واملرأة بعيدة عن
هواجس ومهوم احلكومة واجمللس النيايب.
فما هي السياسات واالجراءات الواجب اعتمادها للنهوض بوضع المرأة؟
 .1رفع التحفظات عن مجيع املواد اليت حتفظ عليها لبنان:
• الفقرة  2من املادة  9املتعلقة باجلنسية
• الفقرة (ج) و(و) و(ز) ود) من املادة  16املتعلقة باألحوال الشخصية
• املادة  29املتعلقة بالتحكيم
 .2اﻟﻐﺎء اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﲢﺖ ﺳﻘﻒ اﳌﺴﺎ واة
 .3إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺼﺮف
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎءاﻬﺗﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .
 .4ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ أو اﻟﻜﻮﺗﺎ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﰲ دﻣﺞ اﳌﺮأة ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮﳍﺎ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ .
 .5ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻴﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﻼن ﺑﻴﻜﲔ اي %33
ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ .
 .6ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة )و( ﻣﻦ اﳌﺎدة )(2
ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮ أة.
 .7ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﺠﻤﻟﺤﻔﺔ ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ ،واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺼﺪق ﺑﻌﺪ .
 .8ﴰﻮل ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎزل واﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻋﻦ ﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎزل واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮ ة.
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 .9اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ وﺿﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .10وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﶈﻮ اﻻﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻣﻴﺔ اﳊﺮف ﺑﻞ اﻳﻀﺎً اﻻﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 .11اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﻮل ادوار وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ اﻷﺳﺮة واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
ﻟﻸدوار ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .
 .12ﺑﻨﺎء اﳌﻮازﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﺎ ﳜﺪم اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮ أة.
 .13اﻟﺰاﻣﻴﺔ وﳎﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮر اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ
اﳉﻨﺴﲔ .
 .14ادﻣﺎج اﻟﻘﺮار  1325ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت
ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﺛﻨﺎء اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ وﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ .
 .15ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻜﻮﺗﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺈدارة اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮارات
اﳊﺮب واﻟﺴﻼ م
 .16ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ
وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارﻬﺗﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
 .17اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻗﻮاﻧﲔ ﲢﻤﻲ اﳌﺮاة اﻟﻼﺟﺌﺔ ،اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻬﺎﺟﺮات ،اﻻﲡﺎر
ﺑﺎﻻﺷﺨﺎص وﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳉﻨﺴﻲ .
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