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حالتيا الزوجية.
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 -1لبنان بعد الحرب :الرىانات والتحديات.
 - 1-1نظرة عامة.
لبناف بمد صغير يقع عمى حدكد النزاع العربي االسرائيمي مما رتب كيرتب اكضاعان سياسية كاقتصادية

خاصة يعاني منيا سكاف لبناف .ال تزيد مساحة لبناف عف  10452كمـ ،2قميؿ السكاف حيث ال يزيد
عدد سكانو المقيميف عف  4,500,000نسمة بحسب دراسة االكضاع المعيشية ،كفي دراسة اخرل "

مسح المعطيات االحصائية لمسكاف كالمساكف " ال يزيد عدد السكاف المقيميف عف  3118028نسمة،

كيعكد ىذا التناقض الى ككف ىذه االرقاـ ليست سكل تقديرات اذ اف ام تعداد رسمي لمسكاف لـ ينجز

في لبناف منذ  ،1932كذلؾ السباب سياسية.
عمى اف تكزع المقيميف كفؽ الجنسيف يكاد يككف متكازنا" في لبناف ،حيث يتألؼ مجمكع المقيميف مف
 % 49,6ذكك انر ك  % 50،4اناث.

كقد ادل انخفاض معدالت الخصكبة (  )2،8كارتفاع العمر المتكقع عند الكالدة الى تغيرات ىامة في

ىرـ االعمار ،مع تزايد نسبة الفئة العمرية الكبيرة كتقمص الفئات الصغيرة التي غالبان ما تككف نسبتيا
مرتفعة في البمداف النامية ،كمع ذلؾ فمبناف يتمتع بميزة ديمغرافية تتسـ بالنمك السريع لمفئة العمرية (

.)64 -15
كتجدر االشارة الى انخفاض نسبة الكفيات الى  % 7عاـ .2000
اما العمر المتكقع عند الكالدة فيك  69سنة لمذككر ك  72سنة لالناث عاـ . 1996
 -2-1الرىانات والتحديات.
لـ يكف مشركع اعادة االعمار كالعبكر نحك السالـ سيالن في لبناف ،فمقد رتبت تكاليفو السياسية
كالمالية تحكالت نكعية في مجرل الحياة السياسية كالحياة االقتصادية كاالجتماعية.

فالسياسات االقتصادية التي انتجتيا الحككمات المتعاقبة لـ تحظ بالنجاح المتكقع في ظؿ الظركؼ
االمنية كالسياسية التي عصفت بمنطقة الشرؽ االكسط منذ التسعينات.

كاعادة االعمار التي كانت مشركعان سياسيان كاجتماعيان يطمح الى اعادة المحمة لممجتمع المبناني

كيحقؽ اندماج بنيو في مكاطنية مسؤكلة ،تحكؿ الى اعمارمادم نجح الى حد بعيد في اعادة األلؽ

الى العاصمة بيركت ،لكنو رتب ديكنان باىظة
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(  35،4مميار دكالر) بحسب تقرير مريؿ لينش  ،1ال يستطيع لبناف بمكارده القميمة الكفاء بمتطمباتيا.
لكف شيئان ىامان كاساسيان تحقؽ كسط ىذه االكضاع المرىقة كىك تحرير معظـ االراضي التي كانت

تحتميا اسرائيؿ في جنكب لبناف.

فقد استطاعت المقاكمة الكطنية اف تطرد العدك االسرائيمي مف

الجنكب متكئة عمى تحالفات قكية مع المجتمع كالدكلة اتاحتيا التقاليد الديمقراطية المبنانية كالحريات
السياسية كاالعالمية التي شكمت كال تزاؿ ج أز ال يتج أز مف تاريخ لبناف االجتماعي كالسياسي.
لقد كاف مف المنتظر اف تساىـ عممية التحرير في تحسيف االكضاع االقتصادية كاالجتماعية التي
انتجتيا الحركب كاالعتداءات االسرائيمية المتكاصمة عمى لبناف ،كقد امؿ المبنانيكف كالمبنانيات اف
يساعد االجماع الكطني حكؿ المقاكمة عمى تخفيؼ حدة االستعار الطائفي ،غير اف تطكر االكضاع

االقميمية كانفجار الحرب عمى العراؽ الى جانب ما يجرم في فمسطيف المحتمة اعاؽ جميع
المحاكالت كادل الى رككد اقتصادم كبير ال يزاؿ مستم انر حتى اآلف.

 –1تمشٚش يشٚم نُٛش انُٓبس  5آة 2004.
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ىذا التقرير.
صدؽ لبناف عمى كثيقة الغاء جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة سنة  ،1996متأخ انر سبعة عشر عامان
عف تاريخ اقرار االتفاقية مف طرؼ الجمعية العامة لالمـ المتحدة .ككاف ىذا التصديؽ ثمرة لمحممة

الكطنية التي قامت بيا المجنة االىمية لمتحضير كالمشاركة في مؤتمر بيجيف سنة
تقرير الظؿ االكؿ الذم انجزتو " المجنة االىمية لمتابعة قضايا المرأة "
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 ،95 -94ككاف

كىي المجنة التي كانت قد

شاركت في التحضير كالمشاركة في مؤتمر بيجيف جنبان الى جنب مع الييئة الكطنية لشؤكف المرأة.

انجز التقرير بعد التصديؽ عمى االتفاقية ،ففي السنة نفسيا اعدت الييئة الكطنية تقري انر حكؿ مدل

تطبيؽ االتفاقية في الكاقع المبناني ،لكنو لـ يقدـ لمجنة السيداك كلـ تتـ مناقشتو آنذاؾ في ىذه المجنة.
 يتصؼ ىذا التقرير التالي بأنو:
 يرتكز عمى التقرير االكؿ الذم انجزتو المجنة االىمية لمتابعة قضايا المرأة سنة.1999
 يؤكد عمى التطكر الحاصؿ منذ سنة  1999مف حيث مدل التقدـ اك التراجع فيالمجاالت االساسية الكاردة في االتفاقية.

 يضع في دائرة الضؤ اىـ المجاالت التي ال تزاؿ بحاجة لتدخالت اجرائية مف طرؼالحككمة.
 يمخص اىـ القضايا التي ترغب المنظمات الحككمية اف تككف مدار بحث بيف لجنةالسيداك كالحككمة المبنانية.

 –1تمشٚش انظم ػٍ انتمذو انًحشص ف ٙتطجٛك اتفبلٛخ انغبء جًٛغ اشكبل انتًٛٛض ضذ انًشأح ف ٙنجُبٌ ، 1999،انهجُخ االْهٛخ نًتبثؼخ لضبٚب
انًشأح.
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الجزء االول:
توطيد مبدأ المساواة.
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 -1االنجازات:
 - 1-1مع بداية العيد الحالي ،كانت اآلماؿ تتركز في مكاقؼ مف قضايا النساء يتخذىا ىذا العيد
الذم بدأ في نياية  ،1988تتناسب مع ما تتمتع بو المرأة المبنانية مف قدرات كما يتناسب مع تاريخ
نضالي لمحركة النسائية المبنانية.

لكف االنجازات لـ تكف عمى مستكل الطمكح ،فمضت الحككمات تتشكؿ الكاحدة تمك األخرل ،دكف اف

يمكح في االفؽ شبح التغيير المنشكد .ىكذا تشكمت الحككمة االكلى كلـ تضـ في صفكفيا نساء،
ككذلؾ الحككمة الحالية لـ تتسع لتجاكز ىذا النقص التاريخي ،اذا اف المرأة المبنانية لـ تشارؾ يكمان

في السمطة التنفيذية بالرغـ مف حصكليا عمى حؽ المشاركة السياسية باك انر ام في سنة .1953
كما اف المشاركة في السمطة التشريعية ظمت تراكح مكانيا ،ام ثالثة نائبات مف اصؿ

 128نائبان.

الجديد فقط ىك استحداث لجنة لممرأة في مجمس النكاب ،كمع اف ىذه المجنة كانت لممرأة كالطفؿ معان

فإف الفصؿ بينيما كاف ميمان جدان باعتباره مؤش انر عمى رؤية جديدة لقضايا النساء .كقد اعتبر الفصؿ

خطكة اكلى ميمة لكنيا الخطكة ظمت ناقصة اذ اف صالحيات ىذه المجنة لـ تتحدد بشكؿ دقيؽ ،كما

اف عالقتيا "بالييئة الكطنية لشؤكف المرأة " كىي المؤسسة المعنية بالنيكض بالمرأة ظمت غامضة
ىي االخرل .لذلؾ فإف اية نتائج لـ تترتب عمى ىذه خطكة ،كلـ تتعد عمى سبيؿ المثاؿ االجراءات
المتعمقة بتفعيؿ مشاركة المرأة في الحياة السياسية .كلعؿ انتخابات السمطات المحمية التي جرت في
ربيع  ،1 2004تؤكد ضعؼ االىتماـ بتكطيد مبدأ المساكاة الذم تبديو السمطة السياسية ككذلؾ القكل
االجتماعية الفاعمة اذ اف النتائج لـ تسفر عف تقدـ ممحكظ في مشاركة المرأة في السمطات المحمية.
كمع ذلؾ فال بد مف االشارة الى بعض االنجازات التي تحققت مف السنكات الخمس االخيرة:
 ىناؾ تحسف ممحكظ كزيادة في عدد النساء المكاتي يشغمف مراكز قيادية في االدارات العامة،

كفي سمؾ القضاة ،اال اف ىذه الزيادات ليست نتيجة لسياسات كاعية قائمة عمى ادخاؿ النكع

االجتماعي في تخطيط السياسات.
 خالؿ الخمس سنكات الماضية تحقؽ تقدـ ممحكظ عمى مستكل انجاز قكاعد بيانات تحكم
بعض المؤشرات عمى اساس الجنس .

2

 كقد ساعد ذلؾ عمى قراءة اكثر كضكحان فيما خص تيميش النساء ،كساىمت ىذه المعطيات
في اضفاء الشرعية عمى تحركات كمطالبات الحركة النسائية.

 –1نى تصذس حتٗ االٌ يٍ دٔائش ٔصاسح انذاخهٛخ انالئحخ انكبيهخ نهُبجحبد ٔانهٕات ٙنى ثُجحٍ ف ٙاَتبخجبد انغهطبد انًحهٛخ 2004.
 –2انًشأح ٔانشجم ف ٙنجُبٌ :صٕسح احصبئٛخ ،انٓٛئخ انٕطُٛخ نشؤٌٔ انًشأح -االعكٕا.
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 -2-1الحدود.
 لعؿ المالحظة االكلى في ىذا المجاؿ ىك ضعؼ مأسسة قضية النيكض بالمرأة .فبالرغـ مف
الجيكد التي بذلت ،لـ يتغير شيئ فيما يخص الييئة الكطنية لشؤكف المرأة ،فمقد ظمت
تركيبتيا رىينة المحاصصة الطائفية كالسياسية التي تستشرم في البالد ،مما يعطؿ دكرىا
الريادم مف اجؿ تقدـ المرأة ،كلـ تستطع المطالبات الكثيرة التي قادتيا المنظمات غير

الحككمية المعنية بالمرأة اف تؤثر في تغيير ىذه الممارسة ك ينعكس ىذا الكضع عمى نمط
العالقات بيف الييئة الكطنية لشؤكف المرأة كباقي المنظمات غير الحككمية ،كما مع لجنة
المرأة في مجمس النكاب ،مما يؤدم الى تعثر الجيد كعدـ قدرة الييئات النسائية عمى إنجاز
الكثير.

 اما المالحظة الثانية فيي غياب السياسات المكجية لمنيكض بالمرأة كعدـ كجكد مراكز
متخصصة في الييآت التنفيذية المختمفة.
ىكذا نرل اف المرأة المبنانية لـ تستطع اف تحقؽ الكثير مف المكاسب في السنكات الخمس االخيرة
كذلؾ لغياب االرادة السياسية .كتعتبر الحركات النسائية كالقكل االجتماعية المعنية بالمرأة اف كضع
المرأة في لبناف الى تاخر خاصة في مجاؿ القكانيف قياسان بالبمداف العربية االخرل حيث اف شيئان
اساسيان لـ يحدث حتى اآلف في ىذا المجاؿ.

 -3-1االبقاء عمى التحفظات المتعمقة باالتفاقية.
ال تكؼ الحركة النسائية المبنانية عف مساءلة السمطة السياسية حكؿ رفع التحفظات منذ ابراـ االتفاقية
التي كضعتيا الدكلة المبنانية لحظة تصديؽ االتفاقية ،فقد قدمت ىذه الييئات مذكرة لمسمطة السياسية

تطمب فييا رفع التحفظات فيما يخص المادة الثانية والمادة  ،9كتعديميا بما تتناسب مع تطمعات
االسرة كمتطمباتيا في عصر العكلمة (المادة .)16
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المادة2:
تشجب الدكؿ االطراؼ جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة كتكافؽ عمى اف تنتيج بكؿ
الكسائؿ المناسبة كدكف ابطاء سياسة القضاء عمى التمييز ضد المرأة ،كتحقيقا لذلؾ،

تتعيد بالقياـ بما يمي:

( أ ) تجسيد مبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في دساتيرىا الكطنية اك تشريعاتيا المناسبة
االخرل ،اذ لـ يكف ىذا المبدأ قد ادمج فييا حتى االف ،ككفالة التحقيؽ العممي ليذا المبدأ

مف خالؿ القانكف كالكسائؿ المناسبة االخرل.
(ب) اتخاذ المناسب مف التدابير التشريعية كغيرىا ،بما في ذلؾ ما يقتضيو االمر مف

جزاءات ،لحظر كؿ تمييز ضد المرأة.

(ج) اقرار الحماية القانكنية لحقكؽ المرأة عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ كضماف الحماية

الفعالة لممرأة ،عف طريؽ المحاكـ الكطنية ذات االختصاص كالمؤسسات العامة االخرل

مف ام عمؿ تمييزم.

(د) االمتناع عف االضطالع بام عمؿ اك ممارسة تمييزية ضد المرأة ،ككفالة تصرؼ
السمطات كالمؤسسات العامة بما يتفؽ كىذا االلتزاـ.
(ق) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة مف جانب ام شخص

اك منظمة اك مؤسسة.

(ك) اتخاذ جميع التدابير المناسة ،بما في ذلؾ التشريع ،لتعديؿ اك الغاء القكانيف ك

االنظمة كاالعراؼ كالممارسات القائمة التي تشكؿ تميي انز ضد المرأة.

(ز) الغاء جميع احكاـ قكانيف العقكبات الكطنية التي تشكؿ تميي انز ضد المرأة.
المادة 9
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 -1تمنح الدكؿ االطراؼ المرأة حقان مساكيان لحؽ الرجؿ في اكتساب جنسيتيا اك االحتفاظ
بيا االحتفاظ بيا اك تغييرىا ،كتضمف بكجو خاص اال يترتب عمى الزكاج مف اجنبي اك

تغيير جنسية الزكج اثناء الزكاج ،اف تتغير تمقائيان جنسية الزكجة ،اك اف تصبح بال جنسية

اك اف تفرض عمييا جنسية الزكج.

 -2تمنح الدكؿ االطراؼ المرأة حقان مساكيان لحؽ الرجؿ فيما يتعمؽ بجنسية اطفاليا.

المادة16:
 -1تتخذ الدكؿ االطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة
االمكر المتعمقة بالزكاج كالعالقات االسرية كبكجو خاص تضمف ،عمى اساس تساكم الرجؿ

كالمرأة:

(أ) نفس الحؽ في عقد الزكاج.
(ب) نفس الحؽ في حرية اختيار الزكج ،كفي عدـ عقد الزكاج اال برضاىا الحر الكامؿ.
(ج) نفس الحقكؽ كالمسؤكليات اثناء الزكاج كعند فسخو.

(د) نفس الحقكؽ كالمسؤكليات ككالدة ،بغض النظر عف حالتيا الزكجية ،في االمكر المتعمقة
باطفاليا ،كفي جميع االحكاؿ ،تككف مصالح االطفاؿ ىي الراجحة.

(ق) نفس الحقكؽ في اف تقرر بحرية كبشعكر مف المسؤكلية عدد اطفاليا كالفترة بيف انجاب

طفؿ آخر ،كفي الحصكؿ عمى المعمكمات كالتثقيؼ كالكسائؿ الكفيمة بتمكينيا مف ممارسة ىذه

الحقكؽ.
(ك) نفس الحقكؽ كالمسؤكليات فيما يتعمؽ بالكالية كالقكامة كالكصاية عمى االطفاؿ كتبنييـ ،اك

ما شابو ذلؾ مف االنظمة المؤسسية االجتماعية ،حيف تكجد ىذه المفاىيـ في التشريع الكطني،

كفي جميع االحكاؿ تككف مصالح االطفاؿ ىي الراجحة.

(ز) نفس الحقكؽ الشخصية لمزكج كالزكجة ،بما في ذلؾ الحؽ في اختيار اسـ االسرة ،كالمينة،

كالكظيفة.

(ح) نفس الحقكؽ لكال الزكجيف فيما يتعمؽ بممكية كحيازة الممتمكات ،كاالشراؼ عمييا ،كادراتيا،
كالتمتع بيا ،كالتصرؼ فييا ،سكاء بال مقابؿ اك مقابؿ عكض ذم قيمة.

 -2ال يككف لخطكبة الطفؿ اك زكاجو ام اثر قانكني ،كتتخذ جميع االجراءات الضركرية ،بما
فييا التشريع ،لتحديد سف ادنى لمزكاج كلجعؿ تسجيؿ الزكاج في سجؿ رسمي ام انر الزاميان.
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الجزء الثاني
المجاالت ذات االولوية.
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 -1البعد القانوني في خمس سنوات ( )2004 -1999
المقدمة:

 1-1الخمفية
أبرـ لبناف إتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ("اإلتفاقية") بمكجب القانكف رقـ 572
حيز التنفيذ سنة  .1979كقد أبدل
الصادر بتاريخ  ،1996/7/24بعد حكالي  17عاما عمى دخكليا ّ
لبناف حاؿ إبرامو االتفاقية تحفظات صريحة عمى بعض بنكدىا كال سيما منيا:
 البند الثاني مف المادة التاسعة المتعمؽ بمنح المرأة حقا مساكيا لحؽ الرجؿ لجية إعطاءالجنسية ألكالدىا (لنا عكدة إلى ىذه النقطة الحقا ،أدناه).
 البند األكؿ مف المادة السادسة عشرة في فقراتو المتعمقة بالتساكم في الحقكؽ كالمسؤكلياتفي الزكاج كاألمكمة كالكالية كالقكامة كالكصاية عمى األطفاؿ كالتبني كالتساكم في حؽ
اختيار إسـ األسرة.

 البند األكؿ مف المادة التاسعة كالعشريف المتعمؽ بعرض الخالفات بيف الدكؿ حكؿ تفسير أكتطبيؽ االتفاقية عمى محكمة العدؿ الدكلية.
ككاف لبناف قد انضـ إلى اتفاقيات أخرل ذات صمة مباشرة بالمكضكع ،ىذه أىميا:
 -االتفاقية المتعمقة بحقكؽ المرأة السياسية عاـ ( 1953أبرمت عاـ )1955

 االتفاقية المتعمقة بعدـ التمييز في مجاؿ التعميـ الصادرة عف األكنيسكك (أبرمت عاـ )1964 االتفاقية المتعمقة بعمؿ المرأة الميمي عاـ ( 1948أبرمت عاـ )1977 -االتفاقية المتعمقة باستخداـ النساء في العمؿ تحت سطح األرض عاـ

( 1937أبرمت عاـ

)1946
 إتفاقية سياسة العمالة عاـ ( 1964أبرمت عاـ )1977عمما بأف لبناف لـ يبرـ حتى تاريخو عددا كبي ار مف االتفاقيات الدكلية ،كالسبب في ذلؾ (في
اإلجماؿ) إستمرار تحفّظ لبناف إزاء المسائؿ المتعمقة بالجنسية كباألحكاؿ الشخصية.
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نص تمييزم بحؽ
المعدؿ ،ال
كلمتذكير ،فإف الدستكر المبناني الصادر عاـ  1926ك ّ
يتضمف أم ّ
ّ
يكرس مساكاة جميع المكاطنيف أماـ القانكف دكف تمييز:
المرأة ،بؿ ّ
 المادة  7حكؿ المساكاة في الحقكؽ المدنية كالسياسية المادة  12حكؿ المساكاة في تكلّي الكظائؼ العامة -المادة  21حكؿ األىمية االنتخابية

تكرس ،تباعا ،الحرية الشخصية كحرية المعتقد كحرية التعميـ
 المكاد  ،12 ،10 ،9 ،2التي ّكحرية الرأم كاالجتماع كتأليؼ الجمعيات.
مقدمة الدستكر التي أضيفت إليو بمكجب
كلكف األىـ يبقى ،عمى المستكل الدستكرم ،ما
تضمنتو ّ
ّ
القانكف الدستكرم رقـ  18تاريخ  1990/9/21كالتي كرد في الفقرة "ب" منيا ما حرفيتو:
"لبناف عربي اليكية كاالنتماء كىك عضك مؤسس كعامؿ في جامعة الدكؿ العربية كممتزـ

مكاثيقيا ،كما ىو عضو مؤسس وفاعل في منظمة األمم المتحدة وممتزم مواثيقيا واإلعالن
وتجسد الدولة ىذه المبادئ في جميع الحقول والمجاالت دون
العالمي لحقوق االنسان،
ّ
استثناء".
ىذه المقدمة بات ليا قيمة دستكرية ،شأنيا في ذلؾ شأف سائر مكاد الدستكر ،عمى ما كرد
صراحة في قرار مبدئي ىاـ صدر عف المجمس الدستكرم بتاريخ

( 1997/9/12الجريدة

الرسمية ،العدد  44تاريخ  ،1997/9/18ص  3202كما يمييا) ،كقد جاء فيو:

"كبما أف المبادئ الكاردة في مقدمة الدستكر تعتبر جزءا ال يتج أز منو ك

تتمتع بقيمة دستورية

شأنيا في ذلك شأن أحكام الدستور نفسيا".
كالالفت في قرار المجمس الدستكرم المذككر أنو قد استند في حيثياتو إلى العيد الدكلي الخاص
أقره المجمس النيابي كيرمي إلى التمديد لممجالس
بالحقكؽ المدنية كالسياسية ليبطؿ قانكف كاف ّ
البمدية كاالختارية .كبذلؾ ،كاضافة إلى أف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية (الصادر بالمرسكـ
نص في المادة الثانية منو عمى أنو "عند تعارض
االشتراعي رقـ  90تاريخ  )1983/9/16كاف ّ
أحكاـ المعاىدات الدكلية مع أحكاـ القانكف العادم ،تتقدـ في مجاؿ التطبيؽ األكلى عمى
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الثانية" ،فإف المجمس الدستكرم يككف قد أرسى قاعدة جكىرية تش ّكؿ ضمانة حقيقية لتنزيو
التشريع المبناني عف أم نص تمييزم ك/أك مجحؼ بحؽ المرأة.

"استقرار تشريعي" بالمعنى السمبي

تتميز بػ
أما القوانين الوضعية المرعية اإلجراء فال تزاؿ ّ
الكـ
لمكممة ،حيث اقتصرت التشريعات التي صدرت بيف  1999ك  2004عمى ّ
حيز يسير مف ّ
تقدمت بيا الحركة النسائية منذ أكائؿ القرف الماضي.
اليائؿ مف مطالب التحديث التي ّ
كيمكف ،عمميا ،قياس مدل تطبيؽ االتفاقية في القكانيف الداخمية الصادرة بيف

 1999كتاريخو،

كفقا لمترتيب اآلتي:
 -في مجال األحوال الشخصية1 2
التعرض لو أكبر الصعكبات لسببيف عمى األقؿ:
يش ّكؿ ىذا البند أحد أكثر البنكد دقّة كتكاجو ّ
سجميا لبناف عند إبرامو االتفاقية ،كالمتعمقة
 السبب األكؿ  :التحفظات الصريحة التي كاف ّبالجنسية كباألحكاؿ الشخصية لجية مساكاة المرأة بالرجؿ أسرّيا.
 السبب الثاني  :كىك بنيكم ،كيتعمؽ بمدل تداخؿ الطكائؼ في لبناف بالبنى القانكنيةكالتشريعية ،مما يحكؿ دكف إمكانية إستصدار تشريعات "مدنية" بيذا المعنى.

 - 2-2في مسائل األحوال الشخصية في شكل عام
في ظؿ استمرار قياـ التحفظ المبناني عمى البند

 1مف المادة  16مف االتفاقية ،إستمر أيضا

الرفض المعمف لقانكف مدني لألحكاؿ الشخصية (كلك إختياريا) .كال يزاؿ مشركع القانكف الذم

كانت أحالتو الحككمة (بتصكيت أكثرم دكف إجماع) إلى المجمس النيابي في أكاسط التسعينات،
غير مدرج عمى بساط النقاش البرلماني.
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عممان اف الطكائؼ االكرثكذكسية عمدت الى بعض التعديالت في قكانينيا كالطكائؼ الكاثكلككيةىي بصدد درس بعض التعديالت لجية الكصاية بحيث اف الكالد ىك في كافة الطكائؼ الكلي

الجبرم عمى االكالد كبالتالي ىك كحده يأذف ليـ بالسفر كيفتح ليـ حساب في المصرؼ الخ....

 -3-1في مسألة الجنسية:
كفي مكازاة استمرار ىذا الكاقع ،يالحظ عمى مستوى مسألة الجنسية تحديدا ،أف أكثر مف دكلة
عربية قد ذىبت في اتجاه تمييف مكقفيا كاصدار تشريعات تمغي الحظر الممقى عمى المرأة العربية

في شكؿ عاـ لجية إعطائيا الجنسية ألكالدىا ،كلك تدريجيا (مصر ،األردف ،المغرب) .1

كفي ظؿ استمرار التحفظ المبناني عمى البند  2مف المادة  9مف االتفاقية ،فإف أم جديد لـ يط أر
في التشريع الداخمي حتى تاريخو عمى ىذا المستكل .لكف الالفت ىك تدبير إدارم إتخذتو
المديرية العامة لألمف العاـ سنة  ،2003قررت بمكجبو منح "إقامات مجاممة" دائمة أك طكيمة

األمد:

 لمرعايا العرب كاألجانب مف أـ لبنانية لزكجات الرعايا المبنانييف ،ميما كانت جنسياتيف  ،شرط عدـ مزاكلة أم عمؿ()... 2003/7/1عمى التأكيد عمى استمرار العمؿ

كاذ حرصت مذكرة األمف العاـ النافذة اعتبا ار مف

باألنظمة المتعمقة بالالجئيف الفمسطينييف ،فقد ش ّكمت كسيمة لرفع الظمـ الالحؽ بأكالد المرأة المبنانية

الذيف كلدكا في لبناف كيعيشكف فيو دكف الحقكؽ المرتبطة بالجنسية .لكف ىذا التدبير اإلدارم ،عمى

رغـ إيجابيتو كطابعو العممي ،إالّ أنو ال يمغي ضركرة تعديؿ القانكف ،نظ ار لما يرتبط بو مف نتائج في

اإلرث كالتممؾ العقارم كغيره مف المسائؿ.

ٔ 1إرا كبٌ انغجت انشئٛغ ٙانكبيٍ ٔساء ػذو االػتشاف نهًشأح انهجُبَٛخ ثٓزا انحك –ْٕٔ غٛش يؼهٍٚ -تؼهك ثٕضغ انالجئ ٍٛانفهغط ٍُٛٛٛفٙ
نجُبٌ ٔانخشٛخ انت ٙنذٖ انجؼض يٍ أٌ ٚؤد٘ رنك إنٗ تٕط ٍٛيمُّغ ،إالّ أٌ انذٔنخ انهجُبَٛخ ،ثتٕلٛؼٓب يٛثبق انذٔل انؼشثٛخٔ ،اشتشاكٓب
ثبنمشاساد انًتؼهمخ ثبنالجئ ٍٛانفهغط ،ٍُٛٛٛتكٌٕ ف ٙيٕلغ ٚؼهٕ انتششٚغ انًتؼهك ثبنجُغٛخ (ٔال عًٛب انًبدح  4يٍ سلى  15تبسٚخ
ٔ .)1925/1/19ف ٙاإلطبس ػ ،ُّٛنى ٚتٕاٌ انًشتشع انهجُبَ ٙػٍ اعتثُبء انفهغط ٍُٛٛٛيٍ لبٌَٕ تًهّك األجبَت ف ٙانمبٌَٕ سلى  296تبسٚخ
 2001/4/3انز٘ طؼٍ ف ّٛنٓزِ انجٓخ أيبو انًجهظ انذعتٕس٘ انز٘ اختبس ف ٙلشاسِ أٌ ٚشجّح يجذأ يُغ انتٕط ٍٛػهٗ يجذأ انًغبٔاح.
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 -4-1في قوانين العمل والضمان االجتماعي.
المبدئية بيف المرأة كالرجؿ في مجاؿ

تكرس تشريعات العمؿ المبنانية في شكؿ عاـ المساكاة
ّ
العمؿ .كاذ طرأت عمى قانكف العمؿ المبناني الصادر عاـ  1946تعديالت عديدة في اتجاه تعميـ
تمؾ المساكاة ،فقد كاف أبرزىا كأحدثيا ما جاء بو القانكف رقـ  207تاريخ  2000/5/26الذم:
 حظّر صراحة عمى صاحب العمؿ التفرقة بسبب الجنس بيف العامؿ كالعاممة فيما يخص نكعالعمؿ ،مقدار األجر ،التكظيؼ ،الترقية ،الترفيع ،التأىيؿ الميني كالممبس (المادة

26

الجديدة).

مدة إجازة األمكمة ،بحيث تـ رفعيا مف أربعيف يكما إلى سبعة أسابيع (المادة .)28
عدؿ ّ
ّ -

 حظّر تكجيو اإلنذار إلى المرأة الحامؿ في أم كقت خالؿ الحمؿ (المادة  ،)52بعد أف كافذلؾ ممكنا قبؿ الشير الخامس مف الحمؿ.

 -عممان انو في القكانيف الضرائبية ال تتقاضى الكالدة التنزيؿ الضرائبي مف االكالد اال في

الحاالت محددة بمكت الكالد اك اصابتو بعمة مقعدة كال يقكـ بأم عمؿ مأجكر بينما يستفيد

الكالد مف التنزيؿ عف االكالد في كؿ الحاالت ،اف الحاالت التي تستفيد منيا الكالدة حصرية
كال تأخذ بعيف االعتبار اعالة االـ لالكالد في الكاقع ،السيما بعض حاالت اليجر كالطالؽ
اك حاالت لـ يمحظيا القانكف.
كرد مع إدارة الصندكؽ الكطني لمضماف
أما عمى مستكل الضماف االجتماعي ،كبعد جدؿ كأخذ ّ
عدؿ
االجتماعي ،كقرار لمحكمة التمييز ،فقد صدر القانكف رقـ  483تاريخ  2002/12/12الذم ّ
المادة  14مف قانكف الضماف االجتماعي (الصادر عاـ  )1963بأف أضاؼ إلى الفقرة األكلى منيا
النص اآلتي " :يفيم بكممة المضمون الواردة في ىذه المادة المضمون والمضمونة عمى السواء

كنص عمى اعتبار " التقديمات
دون أي تمييز " .كما ألغى القانكف الجديد الفقرة "ىػ" مف المادة ّ 14
التي استفادت منيا المضمونة عن أوالدىا ،بموجب التفسير المعطى من قبل الصندوق الوطني
لمضمان االجتماعي ألحكام الفقرة "ىـ" المذكورة أعاله حقا مكتسبا ليا وألوالدىا ال يجوز طمب
استردادىا " .
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اما في القطاع العاـ فقد صدر القانكف رقـ

 344في  2001/4/21كىك يقضي بالمساكاة بيف

المكظؼ كالمكظفة مف تقديمات تعاكنية مكظفي الدكلة.
 -في قانون العقوبات5 1
ضد المرأة،
يميز في بعض أحكامو ّ
ال يزاؿ قانكف العقكبات المبناني (الصادر عاـ ّ )1943
كتحديدا في عذر العنؼ الكاقع عمى المرأة كفي انعداـ المساكاة عمى مستكل العقكبة بيف الرجؿ
يسمى بجرائـ الشرؼ ،في اإلجياض كفي البغاء.
كالمرأة في جرائـ الزنا كفي ما ّ
كآخر التعديالت التشريعية عمى ىذا المستكل تعكد إلى شباط

( 1999القانكف رقـ  7تاريخ

 )1999/2/20حيث ط أر تعديؿ عمى المادة  562مف قانكف العقكبات أبدؿ بالعذر المخفّؼ
العذر المحؿ الذم كاف يستفيد منو الزكج الذم "فاجأ زكجو أك أحد فركعو أك أصكلو أك أختو في
جرـ الزنا المشيكد أك في حالة الجماع غير المشركع فأقدـ عمى قتؿ أحدىما أك إيذائو بغير
عمد" .كبطبيعة الحاؿ ،ال تزاؿ المادة  562تخالؼ الفقرة "ز" مف المادة الثانية مف االتفاقية كال

يمبي التعديؿ ،تاليا ،مطمب إلغاء المادة  562برمتيا.
ّ
 اما فيما خص المكاد  503الى  522في قانكف العقكبات المبناني كالمتعمؽ باالغتصابكالفحشاء كاالعتداء كالتيتؾ كخرؽ حرية االماكف الخاصة بالنساء ،فإف بعضيا يسيء لممرأة
كيعرضيا لمعنؼ البيتي كالعنؼ الجنسي كالعنؼ النفسي.
 -في مجال الحقوق السياسية6 1

عشية مكعد االنتخابات البمدية كاالختيارية التي جرت خالؿ شير أيار  ،2004طرح مجددا في
كتقدـ النائب سيرج طكرسركيسياف باقتراح قانكف يرمي إلى اعتمادىا في
التداكؿ مكضكع "الككتا"ّ ،
المجالس البمدية .لكف االقتراح لـ يقترف بمصادقة تشريعية رغـ عدـ صدكر أم تصريح كاضح
ضده.
ّ
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 -2التعميم كأداة لتحقيق المساواة

المادة5:

تتخذ الدكؿ االطراؼ جميع التدابير المناسبة لتحقيؽ ما يمي:
(أ) تعديؿ األنماط االجتماعية كالثقافية لسمكؾ الرجؿ كالمرأة بيدؼ تحقيؽ القضاء عمى
التحيزات كالعادات العرفية ككؿ الممارسات االخرل القائمة

الجنسيف اك عمى ادكار نمطية لمرجؿ كالمرأة.

عمى فكرة دكنية اك تفكؽ احد

(ب) كفالة اف تتضمف التربية االسرية تفيما سميما لالمكمة بكصفيا كظيفة اجتماعية كاالعتراؼ
بالمسؤكلية المشتركة لكؿ مف الرجاؿ كالنساء في تنشئة اطفاليـ كتطكرىـ ،عمى اف يككف

مفيكمان اف مصمحة االطفاؿ ىي االعتبار االساسي في جميع الحاالت.

المادة 10
تتخذ الدكؿ االطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة لكي تكفؿ لممرأة

حقكقان مساكية لحقكؽ الرجؿ في ميداف التعميـ ،كبكجو خاص لكي تكفؿ ،عمى اساس تساكم

الرجؿ كالمرأة:

(أ) نفس الظركؼ لمتكجيو الكظيفي كالميني ،كلمكصكؿ الى الدراسات كالحصكؿ عمى الدرجات
العممية في المؤسسات التعميمية مف جميع الفئات ،في المناطؽ الريفية كالحضرية عمى السكاء،
كتككف ىذه المساكاة مكفكلة في المرحمة السابقة لاللتحاؽ بالمدرسة كفي التعميـ العاـ كالتقني
كالميني كالتعميـ التقني العالي ،ككذلؾ في جميع انكاع التدريب الميني.

(ب) تكفر نفس المناىج الدراسية ،كنفس االمتحانات كىيئات تدريسية تتمتع بمؤىالت مف نفس
المستكل كمباف كمعدات مدرسية مف نفس النكعية.

(ج) القضاء عمى ام مفيكـ نمطي عف دكر الرجؿ كدكر المرأة عمى جميع مستكيات التعميـ
كفي جميع اشكالو عف طريؽ تشجيع التعميـ المختمط كغيره مف انكاع التعميـ التي تساعد في
تحقيؽ ىذا اليدؼ ،كال سيما عف طريؽ تنقيح كتب الدارسة كالبرامج المدرسية كتكييؼ اساليب

التعميـ.

(د) نفس الفرص لالستفادة مف المنح التعميمية كغيرىا مف المنح الدراسية.

(ق) نفس الفرص لمكصكؿ الى برامج التعميـ المتكاصؿ ،بما في ذلؾ برامج تعميـ الكبار كمحك
االمية الكظيفية ،كال سيما التي تيدؼ الى اف تضيؽ ،في اقرب كقت ممكف ،ام فجكة في
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التعميـ قائمة بيف الرجؿ كالمرأة.
(ك) خفض معدالت ترؾ المدرسة قبؿ االكاف بيف الطالبات كتنظيـ برامج لمفتيات كالنساء

الالئي تركف المدرسة قبؿ االكاف.

(ز) نفس الفرص لممشاركة النشطة في االلعاب الرياضية كالتربية البدنية.
(ح) الكصكؿ الى معمكمات تربكية محددة لممساعدة في ضماف صحة االسر كرفاىيا ،بما في

ذلؾ المعمكمات كالنصح عف تخطيط االسرة.

 - 1-2ش ّكؿ التعميـ في لبناف احد المياديف االساسية التي راكمت نجاحات مشيكد ليا  ،فتعميـ

االناث اصبح حقان مكتسبان مع كالدة الدستكر المبناني ،كالقكانيف المبنانية المتعمقة بالتربية كالتعميـ لـ
تميز بيف المرأة كالرجؿ في ام مف مراحؿ التعميـ االبتدائي كالتكميمي كالثانكم كالجامعي ،كما في

التقني كالميني ،كتضمف القكانيف ايضان مناىج كاحدة لمجنسيف كحرية اختيار التخصص العممي.

ىكذا ضاقت الفجكة بيف الذككر كاالناث تباعان في كؿ مراحؿ التعميـ ،عمى اف فركقات طفيفة بدأت
تبرز في انكاع مف التعميـ الخاص المجاني اك غير المجاني كذلؾ عائد بالدرجة االكلى الى ضيؽ

االحكاؿ المعيشية في لبناف كالى تمييز في الفرص يمنحو االىؿ لمذككر في ظؿ ثقافة ذككرية ال تزاؿ

تسيطر عمى الثقافة العامة في لبناف .
جدول رقم (  :)1نسب االناث والذكور في التعميم الرسمي والخاص والمجاني والخاص غير
المجاني.
التعميم الرسمي

التعميم الخاص المجاني
اناث

التعميم الخاص غير المجاني

%52،8

اناث

%47،7

اناث

%48،1

ذكور %2،47

ذكور

%52،3

ذكور

%51،9

المصدر :الجميكرية المبنانية ،ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،المركز التربكم لمبحكث كاالنماء ،تطكر المؤشرات التربكية خالؿ
خمس سنكات .2001 -2000/1997 -1996

لـ يط أر تغير ممحكظ عمى التعميـ خالؿ السنكات االربع الماضية كبقيت الصكرة عمى حاليا ،فاالناث
يتابعف الدراسة حتى المرحمة المتكسطة كالثانكية بينما يتضاءؿ الذككر في ىاتيف المرحمتيف ،كحتى
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عند المقارنة بيف المحافظات فإف الفركقات طفيفة بالنسبة لمقطاعات كالمراحؿ .كحتى اآلف كبالرغـ
مف صدكر قانكف التعميـ االلزامي الذم أقره المجمس النيابي في آذار  ،1998تـ تعديؿ المادة  49في
المرسكـ االشتراعي رقـ  59/134كاصبح التعميـ مجانيان كالزاميان في المرحمة االبتدائية ،كترؾ المجمس
النيابي لمجمس الكزراء مسألة اعتماد الطرؽ المناسبة لتطبيؽ إلزامية كمجانية التعميـ االساسي .كلكف

رغـ تتابع الحككمات مف  ،2004-1998لـ يكضع القانكف مكقع التنفيذ ،كال تزاؿ الفجكة قائمة بيف
الزامية التعميـ كمجانيتو ،بالرغـ مف اف المجانية ىي الضمانة الفعمية ،لشرائح المجتمع التي تعاني
مف الفقر ،السيما االناث مف بينيـ.
 - 2-2محو االمية وتعميم الكبار  :بمغ معدؿ االمية الكطني سنة %11،6 / 1997ك 10،3
 %سنة  2000كانخفض الى  % 8سنة  ،2001لكف ما يجب التكقؼ عنده ىك اف امية النساء ال
تزاؿ ضعؼ امية الرجاؿ

1

.

جدول رقم ( :)2معدالت االمية بحسب الجنس وبحسب المصادر المختمفة.
المؤشر

1970

1996

1997

2000

2001

معدل االمية العام

31.8

13.6

11.6

10.3

8.0

معدل االمية االناث

42.1

17.8

16.0

13.8

10.9

معدل االمية لمذكور

21.5

9.3

7.2

6.8

5.1

المصادر :القكل العاممة ،الدراسات التحميمية لنتائج مسح المعطيات ،االكضاع المعيشية لالسر ،كضع االطفاؿ في

لبناف  ،2000كدراسة دخكؿ الشباب في سكؽ العمؿ كاليجرة.

لكف ىذه االمية متركزة في الفئات العمرية الكبيرة كبخاصة النساء ،فقد بمغت نسبة االمية في الفئة

العمرية  60سنة كما فكؽ ما بيف  % 22.1ك  %43،1لدل الرجاؿ مقابؿ  % 50,7ك %63،1
لدل النساء ،كيالحظ استمرار التفاكت الكبير بيف الجنسيف في الفئات العمرية الكبيرة ،كما يالحظ اف
انخفاض معدالت االمية في ىذه الفئات يتـ بحكـ انتقاؿ الشرائح العمرية االكثر تعممان نحك االعمى،

 -1انٕضغ االجتًبػ ٙااللتصبد٘ ف ٙنجُبٌ ٔالغ ٔآفبقٔ ،صاسح انشؤٌٔ االجتًبػٛخ 2004.
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اكثر مف تاثير التدخالت المبرمجة نحك امية الكبار التي لـ تبمغ بعد مقدا انر يحدث تاثي انر كبي انر

كخاصة فيما يتعمؽ بردـ اليكة المتعمقة باالمية بيف النساء.

جدول رقم ( :)3معدالت االمية بحسب الجنس والفئة العمرية .1997 -1970

كما يسجؿ تفاكت مناطقي شديد في معدالت االمية ،كيبمغ ادنى معدؿ لالمية في بيركت كجبؿ
لبناف ،في حيف يرتفع ىذا المعدؿ في المحافظات االخرل عمى نحك يعيد رسـ المكرفكلكجيا
االجتماعية بيف مركز لبناف كاطرافو كبيف المدف كاالرياؼ.
عمى اف ىذه النسب مرشحة لإلزدياد في ظؿ المشكالت االقتصادية الحالية كاالرتفاع في كمفة

التعميـ الرسمي ،كيشير تقرير االكنسكك  2003الى اف لبناف ىك مف البمداف الميددة بعدـ بمكغ التعميـ
االبتدائي الكمي بحمكؿ سنة  ،2015كىك مف البمداف الميددة بعدـ بمكغ المساكاة في التعميـ بيف
الجنسيف ،كبعدـ الحد مف نسبة االمية لدل البالغيف الى النصؼ.
 -3-2تدخالت محو االمية:
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يتميز النظاـ التعميمي في لبناف بككنو شبو محصكر بالتعميـ النظامي كبضمكر مككناتو االخرل
كتشتتيا ،كبغيابيا احيانان ،ىكذا لـ يبمغ التدخؿ لمحك االمية في لبناف مستكل االستراتيجية الكطنية

المخطط ليا التي تضع اماميا جدكالن زمنيان لتحقيؽ االىداؼ.
كتفيد االحصاءات المجمعة بيف عامي

 1997ك  2002اف العدد االجمالي مف المستفيديف مف

دكرات محك االمية بمغ  11639مشاركان ام بمعدؿ يقارب  2000مستفيد سنكيان .1

كبالرغـ مف اف لبناف قد ساىـ كاقّر جميع التكصيات التي صدرت عف المؤتمرات العالمية التي
عقدت في جكفيف كتايالند في السنكات  2000 – 1990لمقضاء عمى الفكارؽ بيف الجنسيف في
مجاؿ التعميـ كلكضع منياج كبرامج تعميمية تمبي الحاجات االساسية لغاية  ،2010فإف ام مف ىذه

االىداؼ لـ يتحقؽ حتى اآلف .كال تزاؿ فرص التحاؽ االطفاؿ الذيف بمغكا

 3اك  4اعكاـ بالتعميـ

االبتدائي محدكدة .كيعكد ذلؾ الى التكمفة المادية المترتبة عمى دخكؿ المدارس ،كالى عكامؿ ثقافية
اخرل كمنع الفتيات مف الذىاب الى المدرسة بمفردىف.
كرغـ تأكيد البيانات الحككمية المتتالية منذ  1995عمى التنمية كتكافؤ الفرص عند الجميع ،اال اف
الترجمة ليذا االعالف لـ تتحقؽ ،كلـ تتحدث اية مراجع تساىـ في استنياض المرأة المبنانية كتحسيف

مشاركتيا في عمميات التنمية ،كلـ تتضمف البيانات الحككمية اية اشارة الى تطبيؽ كثيقة الغاء جميع
اشكاؿ التمييز ضد المرأة ،خاصة لجية عدـ التمييز بيف الجنسيف.

 –1نًضٚذ يٍ انتفبصٛم ،انٕضغ االلتصبد٘ االجتًبػ ٙف ٙنجُبٌ ،انفصم انغبدط ٔصاسح انشؤٌٔ االجتًبػٛخ ٔالغ ٔآفبق 2004.
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 - 3المرأة وصنع القرار
ال تزاؿ مسألة مشاركة المرأة المبنانية في صنع القرار تثير عالمات التعجب كالدىشة لدل المتأمؿ في
كتعمقت في العقديف األخيريف  ،كفي كضع المرأة كمكانتيا في المجتمع
امكانات المرأة التي ازدادت ّ
المبناني.
كمع اف الدستكر المبناني كالقكانيف المختمفة المنبثقة عنو ال تميز بيف النساء كالرجاؿ فيما يتعمؽ
بتنبكء المراكز االدارية كالسياسية ،اال اف كاقع الحاؿ يجعؿ المرأة في مكقع متدف بالفعؿ ،ك شديد

التناقض مع الخطاب االقتصادم /السياسي الميبرالي السائد في لبناف.

كمع اف المرأة شاركت كتشارؾ بكثافة كمنتخبة اال انيا لـ تشارؾ باك انر كمرشحة في االنتخابات،

كتشير االرقاـ الى اف نسبة المقترعات مف النساء في االنتخابات التشريعية لسنة  2000فاقت نسبة

المقترعيف مف الذككر كمع ذلؾ فإف دخكؿ الندكة البرلمانية لـ يكف سيالن بالنسبة ليا.

بمغ عدد المنتخبيف المسجميف :

 (2.802.091مميكنيف كثمانمائة كالفيف ككاحد كتسعيف) ،كعدد المقترعيف

 ( 1.207.063مميكف كمئتي كسبعة الفا كثالثة كستيف).كبمغت نسبة االقتراع .%43.07
فاقت نسبة مشاركة الذككر في االقتراع ب  %2،5نسبة مشاركة االناث.
تراكح الفارؽ لصالح الذككر بيف

 %5،4في الدائرة الثالثة في محافظة جبؿ لبناف ،ك

 %0،3في محافظتي

الجنكب كالنبطية كبيركت الثالثة.

اما في الدائرة الثالثة في محافظة البقاع ،فقد فاقت نسبة مشاركة االناث ب  %2،5نسبة مشاركة الذكور.

جدول رقم ( :)4مشاركة االناث في االنتخابات النيابية سنة . 2000
الناخبكف االناث
1444020

المقترعكف االناث
604751

%
41،8

الناخبكف الذككر
1358071

المقترعكف الذككر
602312

%
44،3

الفارؽ
2،5

البقاع االكلى

113283

49117

43،3

102931

47453

46،1

2،8

البقاع الثانية

68059

27594

40،5

64250

28402

44،2

3،7

البقاع الثالثة

51746

20781

40،7

51641

19443

37،6

الجنكب كالنبطية

316309

142621

45.0

294823

133704

45.3

-2.5
0.3

الشماؿ االكلى

134050

52537

39.1

129200

53344

41.2

2.1

الشماؿ الثانية

185714

71527

38.5

180481

75942

42.0

3.5

بيركت االكلى

68441

25392

37.1

61816

25829

41.7

4.6

اجمالي لبناف
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بيركت الثانية

70086

22742

32.4

61838

22854

36.9

4.5

بيركت الثالثة

75926

23648

31.1

67545

21264

31.4

0.3

جبؿ لبناف

76603

42370

55.3

72694

43224

59.4

4.1

االكلى
جبؿ لبناف

79091

35340

44.6

36971

75616

48.8

4.2

الثانية

جبؿ لبناف

123103

50499

41.0

55157

118663

46.4

5.4

الثالثة

جبؿ لبناف

81609

40582

49.7

39725

76573

51.8

2.1

الرابعة

المصدر :د .كماؿ فغالي -االنتخابات النيابية المبنانية :2000مؤشرات كنتائج( المرجع :لكائح ك ازرة الداخمية).

 -1-3في السمطة التشريعية :لـ تتغير نسبة مشاركة النساء في السمطة التشريعية كظمت % 2،3
كىي مف ادنى النسب في العالـ.
كلـ تحمؿ انتخابات سنة  2000جديدان سكل فكز احدل السيدات عمى لكائح المعارضة ،كىذا بحد
ذاتو مؤشر جيد عمى كعي النساء بأف المشاركة ليست حؽ ككاجب فقط بؿ ىي مكقؼ ال بد مف

الدفاع عنو.
 -2-3في السمطة التنفيذية ،لـ يتغير الكضع ايضان كال تبدك في االفؽ مالمح التغيير ،فال تزاؿ

المرأة خارج السمطة التنفيذية ،كتظير الحككمة غير ميتمة بادخاؿ النساء الى ىذه السمطة حتى اآلف

.لكف حدثان بار انز ظير ىذه السنة كىك ترشح السيدة نايمة معكض لرئاسة الجميكرية ،كالجدير بالذكر
اف السيدة معكض كانت قد فازت باالنتخابات النيابية لثالث فترات متتالية ،كىي التي فازت عمى

لكائح المعارضة في انتخابات .2000
 -3-3ىكذا انتيت انتخابات السمطات المحمية نيساف

2004

1

دكف ام جديد ككأنيا تكرار

لإلنتخابات السابقة ،لـ يجر ام خرؽ لممألكؼ ،كلـ تتخذ الحككمة اية اجراءات تتيح لممرأة مشاركة
افضؿ في االنتخابات كحظكظ اكبر في الفكز.
 –1ػهٗ عجٛم انًثبل :يب اَجضتّ انهجُخ االْهٛخ يُز اَتخبثبد انغهطبد انًحهٛخ االٔنٗ ٔاَتخبثبد انغهطخ انتششٚؼٛخ عُخ  ،2001أ اَتخبثبد
انغهطبد انًحهٛخ  ،2004نًضٚذ يٍ انتفبصٛم اَظش :تجشثخ انهجُخ االْهٛخ نًتبثؼخ لضبٚب انًشأح اػذاد د.فًٓٛخ ششف انذٔ ٍٚد.ايبٌ كجبسح
شؼشاَ ٙثبنتؼبٌٔ يغ يؤعغخ فشٚذسٚش اٚجشد.
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جدول رقم( :)5اعداد النساء الفائزات في انتخابات السمطة المحمية .2004
القضاء

رئيسات بمدية

صيدا
سممى ابك خميؿ -الحنية1

صكر

عضوات بمدية

عضو اختياري

7

1

8

2

جزيف

10

15

بنت جبيؿ

6

1

النبطية

7

مرجعيكف

5

5

حاصبيا

3

4

22

17

كسركاف

12

8

جبيؿ

9

7

10

1

14

1

14

3

ميرنا المر

المتف

مي دياب -عربانية

بعبدا
عاليو -صكفر
الشكؼ

نيال الحسنية -عيف كزيف

مختارة

1

7

1

نيى الغصيني -بعقميف

زغرتا

12

طرابمس

5

4

2
2

بشرم

5

3

1

بتركف

11

15

1

17

8

1

مي سالـ -بكفتيف

الككرة
المنية -الضنية

6

عكار

27

زحمة

5

راشيا

6

1

البقاع غربي

11

1

اليرمؿ

2

بعمبؾ

6

بيركت

1

1
9

2
1

1
1

1
2

104
241
7
المصدر :دراسة قاـ بيا المجمس النسائي المبناني في انتخابات السمطة المحمية .2004
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لتبني ككتا لمنساء في السمطات
كقد بذلت الحركات النسائية جيكدان مضنية مف اجؿ دفع الحككمة ّ
المحمية دكف جدكل ،كما اف الجيكد التي بذلتيا مف اجؿ تحفيز النساء عمى المشاركة كناخبات
كمنتخبات اصطدمت بالعقبات المتنكعة التي تمنع النساء مف المشاركة كالفقر ،كعدـ كجكد أحزاب
عمى المستكل الكطني تتمتع بنفكذ في مختمؼ المناطؽ ،كالترشح عمى اساس الحصص الطائفية،
كفكؽ ذلؾ كمعو قانكف االنتخاب نفسو كالمكاد المتصمة بكضعية المرأة القانكنية التي تمزميا رسميان

باالنتقاؿ الى مركز الزكج االنتخابي ،مما يعني بالنسبة ليا التخمي عف مسيرة حياتيا كاقتالعيا مف

جذكرىا خاصة في ظؿ العالقة بالمكاف الذم تفرضو فمسفة السمطات المحمية .
كقد أظيرت دراسة مكسعة لممجمس النسائي المبناني اف مكقؼ المجتمع المناىض لمعمؿ السياسي
لممرأة كالمناىض لممرأة بشكؿ عاـ يتمثؿ في امكر عديدة كما يظير في الجدكؿ.
الجدول رقم ( – :)6التمييز القائم ضد المرأة
التكرار

النسبة المئكية

الخيار

211

51

التمييز في االحكاؿ الشخصية

135

33

التمييز في الضمانات االجتماعية كمجاالت العمؿ

154

37

التمييز في الحقكؽ المدنية كقانكف العقكبات

69

17

التمييز عمى الصعيد السياسي كعدـ احتالؿ مراكز قيادية

144

28

العنؼ ضد المرأة

5

1

غير ذلؾ

60

15

التمييز قائـ في عقمية المجتمع كفي الحياة االجتماعية

المصدر :دراسة قام بيا المجمس النسائي المبناني.
 -4-3قد يككف لغياب المرأة عف القرار السياسي صمة كثيقة بغيابيا عف النشاط السياسي في

االحزاب كالجمعيات .كفي استطالع لمرأم اجرتو الجمعية المبنانية لمسمـ االىمي اظيرت النتائج اف
 %64،25مف المستطمعيف ال ينتمكف الى احزاب كال يرغبكف في ذلؾ كاف النساء في ىذه المجمكعة
كانت تشكؿ  % 56،4مقابؿ  %43،6لمذككر .كما اف االحزاب نفسيا ال تزاؿ خارج التفكير بكضعية
28

المرأة كلـ تتقدـ االحزاب بأية برامج اك مطالب خاصة بالنسبة لممرأة ،ككذلؾ لـ تتغير نسبة كجكد
المرأة في القيادات الحزبية.
كفي المناصب القيادية في االدارة العامة ،كبعد الكثير مف الضغكط التي مارستيا الييئات النسائية
كالمجتمع المدني ،تعدلت نسبة مشاركة النساء في منصب مدير عاـ ،كارتفع العدد مف  2الى  6في
ىذا المنصب .كذلؾ تظير الدراسات ازدياد نسبة القاضيات في المحاكـ العدلية  % 27،5ك 19،5
 %في مجمس الشكرل.
-5-3خمسة اعكاـ مرت كال تظير اية عالمات تدؿ عمى كعي الدكلة بأىمية مشاركة المرأة في
صنع القرار ،كالحككمة التي كافقت عمى اعالف بيجيف ،لـ تقـ بالدكر المطمكب مف اجؿ دفع المرأة

الى مكاقع القرار .كاذا كانت المشكالت السياسية ال تزاؿ في مقدمة المسائؿ التي تعتني بيا الحككمة
فإف ىرمية المجتمع المبناني كثقفاتو التقميدية بالرغـ مف كؿ مظاىر الحداثة الشكمية تمنع ام تقدـ
حقيقي ،ككاجبات الحككمة ىي في كعي الحاضر كمحاكلة خمؽ آليات اجرائية لتجاكزه.
كقد يككف مف المفيد االشارة الى اف البنية التقميدية لممجتمع تؤثر بشكؿ كبير عمى االتجاىات العامة
لمحركات االجتماعية ،كيفسر ىذا ربما عدـ تحكؿ مطمب المشاركة الفعالة لممرأة لمطمب سياسي ييـ

المجتمع بأكممو.
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 -4المرأة والعمل
تختمؼ المقاربة التنمكية لقضايا العمؿ كالتشغيؿ عف المقاربة االقتصادية كقد كجو الفكر التنمكم
انتقادات كاسعة لمفكر االقتصادم في التسعينات كلممناىج التي اعتمدىا طكاؿ عقكد.
لقد تـ نقد استخداـ الناتج المحمي القائـ كمقياس كحيد اك شبو كحيد لمتنمية ،كاعتبر ىذا المؤشر
قاص انر عف التعبير عف الثركة المنتجة في المجتمع .فيك ال يحتسب كؿ الثركات المنتجة في انشطة
غير مرتبطة بالسكؽ كال يدخميا ضمف الحسابات الكطنية كخصكصان عمؿ المرأة في اعادة االنتاج

االجتماعي .كبالتالي جرل تقسيـ االعماؿ الى عمؿ في االنتاج ( االقتصادم ) كعمؿ في اعادة

االنتاج ( االجتماعي ) الذم يقع الكزر االكبر فيو عمى المرأة .كبالتالي فإف كؿ االعماؿ التي تقع
ضمف ىذه الدائرة ليست عمالن.

كمع اف ىذا الفيـ لـ تتـ ترجمتو عمميان في الدراسات التطبقية ،اال اف االشارة اليو ضركرية مف اجؿ
العمؿ عمى تصميـ سياسات افضؿ كتصحيح امكانيات تدخؿ مفيدة كمنتجة .

سف العمؿ ام ما
 – 1-4تشير التقارير المختمفة الى اف ثمثي السكاف في لبناف عاـ  2001ىـ في ّ
بيف  15ك  64سنة ،ام اف نصؼ مف ىـ في عمر العمؿ يعممكف مع حصكؿ تطكر لمصمحة
النساء مقابمة بسنكات السبعينات.

كبحسب تقديرات برنامج االمـ المتحدة االنمائي لمعاـ  2003حكؿ التنمية البشرية فإف معدؿ النشاط

االقتصادم لمنساء في لبناف حكالي  % 29،9مف القكل العاممة.
كتبرز احدل الدراسات

1

التي اجرت استطالعان عمى حكالي

 277امرأة مف مختمؼ النشاطات

كالمياديف ،عمى غرار قطاع التجارة كالخدمات ك المصارؼ ،كالخياطة كالصحة ،اف حكالي  %52مف
اجمالي العامميف في ىذه القطاعات ىـ نساء.

كمعمكـ اف القطاع الخاص يستأثر بالحصة الكبرل مف القكل العاممة حكالي

 % 82سنة 2001

مقابؿ نسبة لمقطاع العاـ تساكم . %13اما بالنسبة لتكزع العامميف بحسب الكضع في العمؿ كبحسب
الجنس ،فقد مثمت العامالت بأجر نسبة كبيرة مف العامميف في حيف إتجو الذككر لمعمؿ لحسابيـ اك
كأرباب عمؿ

1

 –1يبس٘ انذثظ :دساعخ ػٍ انًشأح انهجُبَٛخ انؼبيهخ ٔانًٕظفخ انٕالغ ٔانذٔس ف ٙانمشاس انُمبث2003. ٙ
ٔ –1صاسح انشؤٌٔ االجتًبػٛخ ،انٕضغ االجتًبػ ٙااللتصبد٘ ف ٙنجُبٌ ٔالغ ٔآفبق .2004
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جدول رقم ( :)7توزيع نسب العاممين بحسب الجنس والوضع في العمل في .)%( 2001.1997.1970

1970

2001

1997

الذككر
58.5

االناث
65.7

المجموع
59.8

الذككر
58.1

االناث
81.6

المجموع
62.7

الذككر
55.6

االناث
80.9

المجموع
61.3

ارباب العمؿ

8.9

1.4

7.6

9.2

1.5

7.7

9.2

1.3

7.4

العاممكف

26.6

11.8

24.0

29.5

11.6

26.0

33.3

13.8

28.9

العاممكف بأجر

لحسابيـ

مساعد عائمي

3.9

19.4

6.6

1.9

4.6

2.4

1.3

3.3

1.8

غيره

2.1

1.7

2.0

1.3

0.7

1.2

0.6

0.7

0.6

المجمكع

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر :القكل العاممة كاالكضاع المعيشية لالسر كدخكؿ الشباب في سكؽ العمؿ كاليجرة.

 -2-4عمل المرأة
تتحدد مشاركة المرأة في سكؽ العمؿ بعدد مف العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي تؤثر
في اتجاىات متناقضة احيانان ،فتزايد االعباء المعيشية يدفع المرأة الى العمؿ مف اجؿ المساىمة في

اعالة االسرة ،في حيف يزيد الرككد االقتصادم كارتفاع البطالة مف التنافس بيف طالبي العمؿ ،كىك ما
يمثؿ ذريعة لمميكؿ المتحفظة عمى عمؿ المرأة بحجة اكلكية ايجاد عمؿ لمرجؿ .كما اف الثقافة

السائدة تميؿ الى حصر دكر المرأة االقتصادم في انشطة محددة ( كالتعميـ كالصحة مثالن) ،كذلؾ

تعبي انر عف " المساكمة المطمكبة " بيف نشاط المرأة المكلد لمدخؿ مف جية كبيف التزاماتيا االسرية مف

يضيؽ مف نطاؽ حصكليا عمى فرص عمؿ عمى نحك متكافئ في كؿ
جية ثانية ،االمر الذم ّ
قطاعات النشاط االقتصادم.

كثمة محدات تقمؿ مف تقدير نسبة مساىمة النساء في سكؽ العمؿ ،أىميا عدـ التصريح عف عمؿ
المرأة كخصكصان في الزراعة ،كفي االنشطة ذات الطابع العائمي .اضؼ الى ذلؾ اف انشطة القطاع
غير المنظـ غالبان ما ال يمتقطيا االحصاء عمى النحك المطمكب ،كخصكصان االنشطة االقتصادية

التي تقكـ بيا المرأة في المنزؿ .كاخي انر  ،فإف تعريؼ العمؿ نفسو ىك تعريؼ منحاز في غير مصمحة
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المرأة ،كىك يساىـ مع الثقافة السائدة في اىماؿ بعض االنشطة االقتصادية كالمنتجة كاستثنائيا مف
قياس المساىمة في العمؿ كالنشاط االقتصادم.
اف دراسة عمؿ المرأة كمشاركتيا في النشاط االقتصادم يجب اف تتجاكز بصكرة كاضحة دراسة سكؽ
العمؿ ،ألف حي انز ميمان مف مساىمة المرأة يقع خارج نطاؽ السكؽ .كاذا كانت االحصاءات المتاحة ال
تيتـ حتى االف بالقدر الكافي بيذه الجكانب ،االمر الذم يحكؿ دكف تكافر بعض البيانات االحصائية

التي تسمح بدارسة ىذه المساىمة دراسة ّكمية ،فال بد مف اف تمحظ الدراسات الميدانية الالحقة ىذه

الثغرة كتسعى لمعالجتيا.

بمغت نسبة النساء في القكل العاممة

 %25في العاـ  .2001كتمثؿ ىذه الزيادة العامؿ االساسي

الذم يفسر زيادة معدؿ النشاط االقتصادم في البالد ،التي عكضت ،جزئيان عمى االقؿ ىجرة اليد

العاممة الى الخارج .اال اف ىذه المشاركة ال تزاؿ منخفضة قياسان عمى ككف النساء يمثمف نصؼ

اجمالي المقيميف كبحكـ تساكم فرص التعميـ كالمؤىالت بيف الجنسيف ال بؿ كجكد افضميات لمصمحة

المرأة في بعض المياديف.
عاـ  2001بمغ معدؿ النشاط االقتصادم لممرأة  %17،2مف اجمالي النساء ك  %25مف اجمالي

النساء في سف العمؿ (  64-15سنة) في حيف بمغت النسب المقابمة لمرجاؿ

 %53ك .%57،7

كتزيد اىمية الفكراؽ الجغرافية في مساىمة النساء في النشاط االقتصادم عف النسب المقابمة عند
الرجاؿ ،ففي حيف تبمغ ىذه النسبة

 %37،1مف النساء في عمر العمؿ في بيركت فيي تبمغ

 %29،8في جبؿ لبناف ما عدا الضكاحي ك

 %27،1في ضكاحي بيركت .اما في المحافظات

االخرل فيي تنخفض الى ما دكف المتكسط الكطني كتبمغ  %18،2في الجنكب  %19،2في البقاع

 %19،5في الشماؿ ك  %21،8في النبطية .ىذا التفاكت ىك حصيمة عكامؿ ثقافية كاجتماعية

مشجعة اك متحفظة عمى عمؿ المرأة ،اضافة الى دكر نمط المعيشة كطبيعة القطاعات االكثر اىمية
في النشاط االقتصادم ( زراعة كحرؼ عمى سبيؿ المثاؿ) كبعض الخصائص السكانية المساعدة اك
المعيقة كنسبة النساء ربات االسر كتككيف السكاف بحسب العمر كالجنس.
تتعد نسبة النشاط االقتصادم
 -3-4تدخؿ المرأة سكؽ العمؿ في عمر متأخر نسبيان عف الرجؿ .كلـ ّ
لدييف لمفئة العمرية  19-15سنة  %8،9عاـ  ، 2001في حيف بمغت ىذه النسبة لدل الرجاؿ
 . %25،7يرتبط ذلؾ بالمعدالت االعمى لمتسرب المدرسي لدل الذككر في المرحمتيف المتكسطة
كالثانكية .كتبمغ مشاركة النساء في النشاط االقتصادم حدىا االعمى في الفئتيف العمريتيف 24 -20
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سنة ك  29-25سنة اذ تبمغ  %37،5ك  %45،8عمى التكالي ،لتعكد كتنخفض بعدىا بسبب ترؾ
العمؿ بداعي الزكاج  .كقد حصؿ تحكؿ عمى ىذا الصعيد بيف التسعينات كالسبعينات ،حيث مساىمة
النساء في النشاط االقتصادم كانت تبمغ ذركتيا في الفئة العمرية  24-20سنة ،ما كاف يتناسؽ مع
مستكل العمر عند الزكاج االكؿ كمع نسؽ االلتحاؽ بالتعميـ في تمؾ الفترة .مف جية ثانية ،حصؿ
تغير في طبيعة عمؿ المرأة ،ففي حيف كانت اكثرية النساء العامالت عاـ  1970ذات مستكل عممي
متدف ،ككاف عمميف يتركز في قطاعي الصناعة كالزراعة ،اصبحت اكثريتيف ذات مستكل ثانكم
كجامعي ( كىذا ما يرفع العمر عند الحصكؿ عمى اكؿ عمؿ) كاصبحف يتميزف بثبات نسبي
ممحكظ في تكزع العمالة بحسب الجنس عامي

 1997ك  2001لكنو تغير عما كاف عميو عاـ

 .1970فاىـ االنشطة التي عممت المرأة فييا عامي  1997ك  2001كانت  :التعميـ (  %27،8ك
 %29،4تباعان مف اجمالي العامالت ) مقابؿ الزراعة كالصيد (

 )%22،6كالصناعة ( )%19،8

عاـ  . 1970كما تالحظ زيادة كبيرة في نسبة العامالت في التجارة كالفنادؽ كالمطاعـ مف
عاـ  1970الى  %19،7ك  %21عامي  1997ك . 2001

جدول رقم( :)8توزع العاممين بحسب الجنس وقطاع النشاط االقتصادي (.)%

1970
الزراعة كالصيد
الصناعة كمنيا الكيرباء

2001

1997

الذككر
18.1

االناث
22.5

الذككر
10.2

االناث
5.7

الذككر
7.7

االناث
3.5

1806

20.4

15.5

13.3

14.8

11.5

كالغاز كالمياه
التشيد كالبناء

7.8

0.3

14.2

0.9

11.9

0.5

التجارة كمنيا الفنادؽ

19.3

6.1

27.6

19.7

29.4

21.0

كالمطاعـ
النقؿ كاالتصاالت

8.2

2.3

6.4

2.1

8.3

2.2

الكساطة المالية كخدمات

3.5

3.0

5.6

9.4

6.7

11.0

المؤسسات

االدارة العامة

7.9

10.3

9.4

3.5

10.0

2.7

التعميـ

3.2

16.5

4.2

27.8

4.5

29.4

الصحة كالعمؿ االجتماعي

0.7

3.1

1.9

9.6

2.1

10.7

انشطة كخدمات اخرل

12.7

16.1

5.0

8.0

4.6

7.5
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%6،1

المجمكع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

المصادر :القوى العاممة واالوضاع المعيشية لالسر ودخول الشباب في سوق العمل واليجرة.

تمثؿ النساء اغمبية مف ميف محددة كال سيما الميف الصحية كالتعميمية في حيف تتضاءؿ ىذه النسبة
( اقؿ مف  %5مف العامميف في المينة) في الميف " الذككرية " الطابع مثؿ قكل الجيش ،كالبناء،
كتشغيؿ اآلالت الثابتة .كال تشارؾ النساء عمميان في بعض الميف الجسدية الصعبة ،كعماؿ البناء

كالكسارات كسائقي الرافعات .كلكف الالفت لمنظر اف مشاركة المرأة تقؿ ايضان في بعض الميف

القيادية التي ال تتطمب جيدان جسديان ،مثؿ الكادرات العميا كمدراء المؤسسات الصغرل .

جدول رقم( :)9نسبة اإلناث من مجموع العاممين في مين مختارة عامي  1997و .% 2001
المين

2001

1997

ميف كسيطة في مجاؿ التعميـ

81.1

79.8

ميف كسيطة في مجاؿ الصحة

75.3

70.9

اختصاصيات في التعميـ

62.1

66.5

مستخدمات في المكاتب

51.4

51.5

مستخدمات اداريات اخريات

45.6

47.2

البائعات كمركجات السمع

40.9

23.3

اختصاصيات اخريات

31.9

38

عامالت في تشغيؿ اآلليات الصناعية

30.2

31.8

اختصاصيات في مجاؿ الصحة

30.1

43.1

ميف كسيطة اخرل

27.2

30.6

كادرات عميا كمديرات مؤسسات صغيرة

13.7

6.4

المصادر :االكضاع المعيشية لالسر كدخكؿ الشباب في سكؽ العمؿ كاليجرة.
 -5-4البطالة:
34

بينما كانت نسب البطالة متقاربة سنة  1997بيف الذككر كاالناث اذ بمغت  %8،9لمذككر ك %7،1
لالناث ،فاف تحكالن ميمان قد حصؿ بيف عامي  1997ك  ،2001اذ اصبحت البطالة لالناث %18،2

مقابؿ  %9،3لمذككر كىذا يعني اف اعدادان اكبر مف النساء بات ينطبؽ عمييا تعريؼ العاطؿ عف
العمؿ ،ام اف النساء بتف يبحثف عف عمؿ .كىذا التحكؿ ىك كليد تطكرات سابقة متراكمة ،منيا

ارتفاع متكسط العمر عند الزكاج االكؿ كتزايد معدالت االلتحاؽ الدراسي لالناث في مختمؼ مراحؿ
التعميـ ،يضاؼ الى ذلؾ زيادة نسبة الراغبات في الحصكؿ عمى عمؿ بسبب ضيؽ االحكاؿ
االقتصادية كاضطرار المرأة الى العمؿ لممساعدة عمى تغطية نفقات اسرتيا المعيشية .

جدول رقم ( :)10معدالت البطالة بحسب الجنس في .2001.1997.1970
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 -5المرأة واالعالم
 -1-5يتزايد الكالـ عف المرأة كاالعالـ في ظؿ تطكر كسائؿ االعالـ كتطكر حضكر النساء فييا.
ففي بمد صغير كمبناف ،حيث تتعدد كسائؿ االعالـ كتتنكع تحتؿ المرأة مكانان بار انز في العمؿ

االعالمي ،كفي دراسة حكؿ " االعالميات كاالعالميكف في التمفزيكف " تبيف اف نسبة االناث في

محطات التمفزة ىي  %48،4كىي نسبة تتفاكت بالطبع بيف محطة كاخرل .كفي تامؿ تفصيمي في
الممكيات كالمسؤكليات نجد اف المرأة بعيدة عف التممؾ في كسائؿ االعالـ ،فالمالككف رجاؿ ،كفي
بعض االحياف ييبكف نسائيـ بعض الحصص لمتيرب مف القانكف.

اما بالنسبة لممسؤكليات ،فإف النساء يتكاجدف بكثرة في االدارة كاالعماؿ الفنية البسيطة حيث تبمغ
النسبة بحسب الدراسة

 %100كتتجمع النساء بشكؿ خاص في مجاالت التسكيؽ كالتركيج

كالمديريات االدارية كالمالية .كتتضاءؿ كميان في االقساـ التقنية.لكف تغيي انر طفيفان قد حدث في عمؿ

النساء في اقساـ االخبار كالبرامج كالتحرير كالتحقيؽ.

كلكف في االقساـ االخرل كاالنتاج كالتقنية كالتقديـ ال يزاؿ الذككر متفكقيف عمى االناث.
كال لزكـ لمتذكير ىنا اف نسبة النساء مف الخريجيف مف كمية االعالـ تفكؽ

 %9.1في بعض

االختصاصات عممان باف االنتساب الى نقابة المحرريف ال يتجاكز  %28,9خاصة كاف باب االنتساب
مقفؿ منذ العاـ .2000

كمع اف تغيرات اساسية قد حدثت في عمؿ المرأة في االعالـ خاصة فيما يخص بعض المناصب
التي تقمدتيا ،كمعدة برامج خاصة بالنساء ،اك مقدمة برامج سياسية اك اجتماعية ،اال اف مالمح

صكرة المرأة في االعالـ ظمت كما ىي .كيعيد الباحثكف ىذا االمر الى سببيف :االكؿ عدـ قدرة

النساء عمى التأثير بالقرار ككف النساء ال يممككف حؽ اتخاذ القرار ،بؿ ىـ منفذكف فقط ( مقدمي
برامج اك غيره) كالثاني يعكد الى كعي النساء لدكرىف في ىذا المكضكع ،كىك المكضكع االىـ كالذم
يتطمب تدخالن اجرائيان ال بد مف اخذه بعيف االعتبار ،كتقع التكعية كما التدريب في صمب ىذه

االجراءات.

كما في االعالـ المرئي كذلؾ في كسائؿ االعالـ المكتكب لـ تتغير كثي انر نسبة الممكيات بما فييا
ممكيات المجالت النسائية ،كمع اف عدد المجالت النسائية يتزايد باستمرار اال اف تكجيات ىذه
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المجالت ال تزاؿ خاضعة لمسكؽ االعالني الذم يتكجو الى المرأة بصفاتيا التقميدية فقط ،كمع اف
معظـ كتاب ىذه المجالت ىف مف النساء اال اف مكضكعات المجالت ال تزاؿ ىي نفسيا :كاجبات
االـ كصفاتيا ،جماؿ المرأة كصفاتيا  ،كاجبات الزكجة كالزكاج السعيد ،كاجبات الزكج.
 ،2002تشير

كلـ تتأثر ىذه المجالت بالنسب الجديدة لعمؿ المرأة ،حيث اف االحصاءات الحديثة
الى اف عمؿ النساء يصؿ الى  %45،8في الفئة العمرية ما بيف  29-25عامان . 1

ال تيتـ المجالت الخاصة بالنساء بالتمييز ضد المرأة باالجكر ،كبالتدريب كالترقي ،حيث اظيرت
دراسة االعالميكف كاالعالميات في لبناف اف الترقية كانت اكثر لصالح الرجاؿ

 %54،69لمرجاؿ

مقابؿ  %39،51لالناث.كفي البحث عف نكعية الترقية نرل اف الترقية في المكاقع كانت اكثر لصالح

الذككر.

فقد اظيرت الدراسة ايضان اف الرجاؿ اكثر مف النساء في المكاقع االكلى.

-1- L’Entrée de jeunes Libanais dans la vie active et l’Emigration - 2002.
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 -6صحة النساء  :الصحة االنجابية
 -1-6تتجو المقاربات الحديثة لمكضع الصحي بشكؿ عاـ اعتماد مقاربات اكثر شمكالن ال تتجاكز
النظر في " صحة " السكاف مف حيث ىـ فئات اك مكاطنكف يتعرضكف لالعتداء الذم يصيب

الصحة ،كىك ما يقكد بدكره الى الحديث عف " الطب "  ،باتجاه مقاربة تنظر الى الصحة العامة
باعتبارىا مؤشرات اقتصادية اجتماعية كتميزية كذلؾ .كينتج عف تميز الصحة كمؤشراتيا عف الطب
كالمرض كمف الربط بينيا كبيف االكضاع االجتماعية كالتنمكية العامة ،مقارنة مختمفة تتطمب عدـ

اغفاؿ ابعاد مؤشرات اخرل في تقكيـ صحة السكاف بصكرة اكثر تكامالن .فعمى سبيؿ المثاؿ يعد
ارتفاع االعمار في المجتمع مف ابرز المؤشرات الحية ،لكف لتكتمؿ داللتو ال بد مف اف نراقب

التفاكتات في مستكل ىذا المعدؿ بيف مختمؼ شرائح السكاف العتبارات اقتصادية اك اجتماعية ،كاف
يقترف العمر المديد بصحة جيدة خالية مف االمراض الى حد كبير.

ال تعاني المرأة المبنانية مف تمييز ضدىا في الخدمات الصحية ،فجميع الدراسات تشير الى تحسف

مممكس في المؤشرات الصحية في لبناف ،فالعمر المتكقع عند الكالدة يسجؿ تباعان ارتفاعان ممحكظان اذ

بمغت  %74،6عاـ  2000مقاربة ب  %71،3عاـ 1996

1

 .اما معدؿ الكفيات بيف السكاف

المقيميف فتقدر بنحك  7،4بااللؼ كىك اعمى لدل الذككر منو لدل االناث

2

.اما االصابة

باالمراض المزمنة فتتقدر ب  % 8،8بيف السكاف المقيميف كتشير الدراسات الى اف معدؿ االصابة
باالمراض المزمنة يتزايد مع التقدـ بالعمر ،بصرؼ النظر عف مكاف االقامة ( ريؼ اك مدينة) اك

الجنس.
كلكف الدراسات تؤكد اصابات اعمى لدل االناث  %9،5منيا لدل الذككر في جميع فئات العمر:

جدول رقم( :)11نسبة االصابة باالمراض المزمنة بحسب العمر والجنس عام .1997

 –1انجًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ :سدٔد فؼم انذٔل انؼشثٛخ ػهٗ االعتٛجبٌ ثشأٌ تُفٛز يُٓج ػًم ثٛج ،ٍٛفصم يجبل انًشأح ٔانصحخ ،ص4.-
ٔ –2صاسح انشؤٌٔ االجتًبػٛخ :انٕضغ االجتًبػٔ ٙااللتصبد٘ ف ٙنجُبٌ ( ص .)227
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كمف المتكقع اف تككف نسبة االمراض المزمنة اعمى مما ىك مبيف نظ انر الحتماؿ عدـ التصريح عف

المرض بسبب ضعؼ الثقافة الصحية اك عدـ المعرفة بكجكد المرض.
 -2-6الصحة االنجابية :

تحسنت الصحة االنجابية باضطراد في العقكد االخيرة في لبناف ،كقد ساىـ في ذلؾ النشاط المشترؾ

لمقطاعيف االىمي كالحككمي.

بمغ معدؿ كفيات االميات  104لكؿ مئة الؼ كالدة عاـ  2000ككانت الحككمة قد اعمنت سياسة
لخفضيا الى  64عاـ  2000لكف الدراسات المسحية لـ تنتو بعد كستنتيي عاـ 2005

1

كعند ذلؾ

يمكف اف نقارف النتائج كاالرقاـ.
 كتشير الدراسة االحدث(

 )2000 -1999الى اف

 %94،9مف النساء الحكامؿ قمف

باستشارة صحية كاف عدد الزيارات االستشارية بمغ  6،7كاف  %92،5مف الكالدات تمت في

المستشفيات كدكر تكليد خاصة كحككمية .2
 -3-6استخدام وسائل الحمل.
 ليس ىناؾ مف معمكمات جديدة فيما يخص استعماؿ كسائؿ منع الحمؿ  ،لكف تدني نسبة
الخصكبة تؤكد شيكع استخداميا.

 اما بالنسبة لالجياض فالمعمكمات شبو معدكمة نظ انر الف مكضكع االجياض ال يزاؿ في

دائرة الممنكع كيخضع لمعقاب القانكني كىك لذلؾ سبب مف اسباب مكت النساء النو في اكثر

االحياف يتـ بشركط صحية غير مرضية.
 االقباؿ عمى فحص سرطاف الثدم ال يزاؿ غير مرضي بالرغـ مف حمالت التكعية عمى ىذا
المرض ،ككجكد الكثير مف المستكصفات التي تعني بيذا النكع مف الفحكصات .كال بد مف

ٔ –1صاسح انشؤٌٔ االجتًبػٛخْ ،بيش سلى  2ص ،228 -انٕضغ االجتًبػ ٙااللتصبد٘ ف ٙنجُبٌٔ :الغ ٔآفبق . 2004
 –2انذساعخ انٕطُٛخ نفتشح يب ثؼذ انٕالدحٔ :صاسح انصحخ انؼبيخ ٔ 2000 -1999يُظًخ انَٕٛغٛف.
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يعدمف
االشارة الى اف المشكالت االقتصادية كعدـ شمكؿ الضماف االجتماعي جميع الناس ّ
االسباب الحقيقية التي تضعؼ االقباؿ عمى فحكصات السرطاف.

 -4مرض السيدا:تعبر بالفعؿ
ال يزاؿ الحكـ القيمي كاالخالقي يالحؽ ىذا المرض ،كلذلؾ فإف االرقاـ كاالحصاءات ال ّ

تبيف اف العدد
عف مدل انتشاره كفي تقرير لمبرنامج الكطني لمكافحة السيدا مف شير حزيراف ّ ،2004
التراكمي لحاممي الفيركس ىك .765
كاالبالغات حتى شير ايار  2004ىي  9اصابات ثمانية رجاؿ( )8كامرأة كاحدة (.)1
كال يزاؿ الذككر يتقدمكف النساء بكثير ،كتظير الدراسات اف العالقات الجنسية ال تزاؿ ىي المسؤكلة

عف انتقاؿ المرض ،كاف السفر ىك المصدر االساسي لممرض .%45،36

كتأتي المخدرات كسبب ثاف كخاصة تعاطي المخدرات بالحقف الكريدم ،كتحتؿ الفئة العمرية ما بيف
 41الى  % 50غدان مف  % 58،8مف الحاالت.
 -5-6تظير الدراسات اف حضكر المرأة كقكة عمؿ ال يزاؿ طاغيان في مجاؿ الصحة ففي الدراسة

 %53,81مف

التي اجراىا مركز البحكث كالدراسات حكؿ حقكؽ النساء تبيف اف النساء يشكمف

مجمكع العامميف في المستشفيات كالعناية الصحية ،لكف ال يزاؿ عمميا محصكر في الميف الكسطية
كاالدارية كال تزاؿ النساء اقؿ مف النصؼ بكثير في مينة الطب كطب االسناف

1

.

جدول رقم ( : )12توزيع وظائف االناث ومجموع الوظائف في قطاع الصحة والخدمة االجتماعية وفقاً لممينة.

االناث

المينة

مجموع العاممين

االعداد
1602

النسبة المئكية
8،3

االعداد
26،1

اختصاصيكف في الصحة

4818

24،9

35،5 12154

39،6

ميف كسيطة في الصحة

5250

27،1

7345

21،4

71،5

غيرىا مف الميف الكسيطة

1873

9،7

2673

7،8

70،1

ككادر عميا كميف حرة

ٔ –1صاسح انشؤٌٔ االجتًبػٛخ ،انٕضغ االجتًبػ ٙااللتصبد٘ ف ٙنجُبٌ ٔالغ ٔآفبق2004.،
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النسبة المئكية نسبة االناث
61،6
6،7

مستخدمكف اداريكف

3566

18،4

4787

14،0

74،5

عاممكف في الخدمات

937

4،8

1617

4،7

57،9

عاممكف ميمرة ،سائقكف

340

1،8

1355

4،0

25،1

عاممكف غير ميرة

962

5،0

1720

5،0

55،9

المجمكع

19348

10،00

100،00 34252

56،5

المصدر :المجنة الكطنية لشؤكف المرأة ،ارقاـ كمعاف.
 -7العنف ضد المرأة
حيز الممنكع كالمسككت
 -1-7حتى االمس القريب كاف الحديث عف العنؼ ضد المرأة ال يزاؿ في ّ
عنو ،كلـ تكف قضايا االعتداء عمى النساء بالضرب اك التشكيو اك حتى القتؿ تيز ضمائر المجتمع،
المسيجة بمجمكعة مف االعراؼ كالتقاليد
فالمرأة ممؾ خاص لمرجؿ كحياتيا مف االمكر الخصكصية
ّ
كالممنكعات التي تتيح تبرير العنؼ في اكجيو الكثيرة ،فالبعض يركنو مبر انر دينيان ككنو يرتبط بمفيكـ
الطاعة لكلي االمر ،كالبعض اآلخر يركنو ش انر ال بد منو لتقكيـ االعكجاج الناتج عف فساد التقاليد

بتاثير المعاصرة التي تخترؽ مجاالت الحياة االجتماعية .كفي مطمؽ االحكاؿ ال يزاؿ العنؼ ضد
النساء بعيدان عف اف يشكؿ قضية عند الكثيريف مف فئات المجتمع.

كيعتبر العنؼ ضد النساء ام انر عاديان في ظؿ المنظكمة التربكية السائدة في المجتمع المبناني .كنعني
بالمنظكمة التربكية ىنا مجمكعة القيـ كالمبادئ كاالعراؼ التي تخترؽ العالقات االجتماعية كتنعكس

في خيارات التنشئة االجتماعية كفي نظاـ التربية كالتعميـ كقكاعد االخالؽ كالضبط كالسمكؾ

االجتماعي .ىذه المنظكمة التي ترتب نمط العالقات االجتماعية ضمف منظكر رأسي لمسمطة تتيح
لالقكل كاالكبر سنان استخداـ العنؼ ككسيمة لممارسة السيطرة كفي اكثر االحياف لمتسمط .كيندرج

المكقؼ مف المرأة ضمف ىذا المنظكر الذم اعطى لرب االسرة ( االب) حقكقان كاممة ليس فقط عمى

المرأة بؿ عمى االطفاؿ ايضان.

كيعتبر التعاطي مع مكضكع العنؼ ضد المرأة حديثان جدان في لبناف ،اذ اف طرحو بشكؿ عمني لـ يبدأ
إال منذ سنكات معدكدة ام بعد المؤتمر العالمي لممرأة سنة  1995في بيجيف.
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 -2-7كبالرغـ مف كجكد ىيئات لبنانية متعددة ميتمة بالمكضكع ،إال اف مكضكع العنؼ ضد النساء
ال يزاؿ يكاجو مصاعب جمة تعيؽ دراستو كالتعرؼ عمى اسبابو ،كتندرج المصاعب في مستكييف:
مستكل ثقافي يتغمؼ بمنظكمة الثقافة االبكية المسيطرة التي ترعى اكجو الحياة االجتماعية كافة فيقنف
الحديث عف العنؼ باعتبار اف إفشاء االسرار العائمية يدخؿ ضمف المحظكر كالممنكع االخالقي

كالقيمي.

كمستكل مكضكعي يتعمؽ بالقكانيف كاالجراءات التي ترعى الحياة العامة كالتي ال تفرز لمعنؼ ضد
المرأة مكانان في ممارستيا المختمفة.

كتظير الدراسات المختمفة اف العنؼ ضد المرأة مرتبط عمى العمكـ بالرجؿ كفي ىذه الحالة ،فإف

الرجؿ ىك االب اك الزكج اك االخ اك حتى االبف .فقد ّبينت االحكاـ الصادرة ما بيف عامي -1995
 1996اف الجرائـ التي تدكر حكؿ الشرؼ كالتي ارتكبيا االخ بمغت  22مف اصؿ  ،36كياتي الزكج
في المرتبة الثانية ،فاالب ،كاالبف.1
كاذا كاف االتجاه العاـ لدراسة العنؼ ضد المرأة يتمحكر حكؿ العنؼ العممي بما ىك ظاىر كجمي
لمعياف ،فأف العنؼ الرمزم الذم يتمحكر حكؿ الذـ كالشتـ كالحرماف كاالضطياد كاالخضاع كالذم
يؤدم الى كسر ثقة المرأة بنفسيا كاذالليا ،ال يزاؿ خارج الفيـ المعمـ لمسألة العنؼ ،مع العمـ اف

العنؼ الرمزم الذم يتشعب في الثقافة االبكية ال يزاؿ خارج النقاش خاصة فيما يخص مستكيات
العالقات داخؿ االسر كما يتجمى منو في النظاـ القيمي الذم يرعى العالقات االجتماعية .كفي

دراسة حديثة حكؿ " ثقافة العنؼ ضد المرأة في المجتمع المبناني " طالبت حكالي  100فتاة اك سيدة
مف مختمؼ الطبقات االجتماعية كفي مستكيات تعميمية مختمفة تذىب مف االمية حتى الكادر التقني(
طبيبة اك محامية )..نجد اف التمييز ضد المرأة كاف شبو كامؿ مف الطفكلة حتى عمر الزكاج كقد

اظيرت الدراسة مدل العنؼ الذم تخضع لو النساء حتى ليبدك ككأنو " كاقعة طبيعية " كعف السؤاؿ
األساسي كيؼ كاف يتـ صنع القرار في البيت اجابت جميع النساء كاآلتي " :بالطبع كاف القرار

ألبي " ام الرجؿ الذم تؤكؿ اليو السمطة في االسرة ".
كقد اكدت د.رفيؼ صيداكم ىذا االتجاه في دراستيا" جكارم

 ،1 "2000اذ انيا كجدت اف ذككر

العينة قد مارسكا عنفيـ بعد اف تشربكا المعايير االجتماعية الثقافية السائدة كالتي تبرر العنؼ ضد
ّ
المرأة .فيما كاجيت النساء العنؼ كىف خاضعات لتناقض القيـ التقميدية كالحديثة.

 –1فبد٘ يغٛضل ٔيٛشٚال ػجذ انغبتش :جشائى انششف ف ٙنجُبٌ -دساعخ لبََٕٛخ ،يؤعغخ يغٛضل , 1996يؤعغخ يغٛضل 1999.
 –1سفٛف صٛذأ٘ " جٕاس٘  " 2000انٓٛئخ انهجُبَٛخ نًُبْضخ انؼُف ضذ انًشأح -ثٛشٔد .2002
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 -3-7في تقرير لمتجمع النسائي الديمقراطي اف العدد االجمالي لممعنفات المكاتي استطعف االفصاح
تبيف اف قضايا العنؼ
عف حاالتيف قد بمغ  78حالة ،كفي كصؼ تفصيمي السباب العنؼ كاشكالوّ ،
الزكجي ىك االكثر شيكعان خاصة في االرياؼ (  53حالة مف  ) 78كباقي الحاالت ىي عنؼ
اسرم .اما اشكاؿ العنؼ فقد تراكحت بيف ضرب كاىانة كشتـ ؿ
متعمؽ باالذالؿ اكثر مف  18حالة.

 25حالة كاىماؿ كعنؼ رمزم

حتى االف لـ يتـ انشاء ىيئات حككمية ميتمة بمكضكع العنؼ ضد النساء كليس ىناؾ مف احصاء
المسجمة في دكائر الشرطة اك المحاكـ ،لكف االىتماـ بدأ يتزايد لدل المنظمات غير
لمحاالت
ّ
الحككمية.
كىناؾ اآلف العديد مف الجمعيات التي تيتـ بقضايا العنؼ ضد النساء ،مف الكجية القانكنية( المعكنة

القضائية لدل نقابة المحاميف ،الييئة المبنانية لمناىضة العنؼ ضد المرأة ،كالتجمع النسائي

الديمقراطي) كمف الكجية النفس اجتماعية ىذه الجمعيات ككثير غيرىا .كالجدير بالذكر اف القكانيف
ضد المرأة ال تزاؿ كثيرة ،كاف العمؿ يجرم اآلف إللغاء المادة
الجزائية التي تميز ّ
العقكبات.

 562مف قانكف

 انشأت خطكط ساخنة لتقبؿ الشكاكل في عدد مف الجمعيات عدد مف الجمعيات ( الييئة
المبنانية لمناىضة العنؼ ضد المرأة كالتجمع النسائي الديمقراطي).

 اقيمت دكرات تدريبية بالتعاكف مع ك ازرة الداخمية لتأىيؿ رجاؿ الشرطة عمى استقباؿ حاالت
العنؼ ضد النساء.
 تـ التدخؿ لدل السجكف لمراقبة سمككيات رجاؿ االمف مع النساء داخؿ السجكف.
 كالجدير بالذكر اف القكانيف الجزئية التي تميز ضد المرأة ال تزاؿ كثيرة كاف العمؿ يجرم اآلف
اللغاء المادة  562مف قانكف العقكبات.

 -4-7بعد إنشاء " الشبكة النسائية المبنانية " كالتي تضـ ثالثة عشر جمعية نسائية كحقكقية لبنانية
معنية حص انر بقضايا المرأة ،قررت ىذه الشبكة عنكانان لحممتيا " :الحممة الكطنية اللغاء التمييز في

قانكف العقكبات " ىذه الحممة تيدؼ الى الغاء كؿ القكانيف الجزائية المجحفة بحؽ المرأة كىي:

القكانيف المتعمقة باالجياض ،كالزنى كحث الحككمة عمى استحداث قكانيف حماية لممرأة مف العنؼ

العممي كالرمزم الممارس ضدىا.
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عمل المنظمات غير الحكومية في مجال العنف :بعض االمثمة
 في مجاؿ البحث :التقارير التي اصدرتيا الييئة المبنانية لمناىضة
العنؼ ضد المرأة ،كاالبحاث المختمفة التي صدرت .2002
 في مجاؿ التحسيس ك التدريب كالتثقيؼ الذم تتكاله الييئات النسائية
منذ سنكات عديدة " :المجنة االىمية لمتابعة قضايا المرأة " " الييئة

المبنانية لمناىضة العنؼ ضد المرأة"  " ،منتدل الكرامة االنسانية " ،
" التجمع النسائي الديمقراطي " .
 في مجاؿ القكة االقتراحية " :المجنة االىمية لمتابعة قضايا المرأة " "
كالشبكة النسائية المبنانية " تنسيؽ اقتراحات متنكعة حكؿ الغاء

التمييز في قانكف العقكبات كاستحداث قكانيف ك آليات لحماية النساء
مف العنؼ.
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الشبكات الحالية لمجمعيات غير الحكومية النسائية .
 -1المجنة االىمية لمتابعة قضايا المرأة
 -2المجمس النسائي المبناني
 -3الشبكة النسائية المبنانية  /مجمكعة مف الجمعيات 13جمعية كافراد تعمؿ كميان في مجاؿ النيكض
بالمرأة.

 -4المقاء الكطني مف اجؿ الغاء جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة
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 -4القضايا الحرجة
تؤكد المعمكمات السابقة عمى كجكب العمؿ في المحاكر التالية:
 -1ليس لدل الحككمة اية خطط اك برامج اك آليات كاضحة كمتجانسة لمقضاء عمى جميع اشكاؿ
التمييز ضد المرأة كفؽ ما تنص عميو األتفاقية.
اف الحدكد الرئسية لعمؿ الحككمة تمخص بالتالي:
أ  -انشاء الييئة الكطنية لشؤكف المرأة كىي آلية متصمة مباشرة برئاسة الحككمة ،كتحت
كصايتيا ،لذلؾ فيي تخضع لمتكجو العاـ لمحككمة الذم ال يزاؿ بعيدان عف ادراؾ اىمية ثقافة
المساكاة بيف الجنسيف في تطكر المجتمع كتقدمو.

ب -انشاء لجنة المرأة في مجمس النكاب ،كىي ال تزاؿ دكف تكجو عاـ فيما يخص األتقافية
(اتفاقية الغاء جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة)  ،ال يزاؿ قانكف االحكاؿ الشخصية جزءان مف
التابك االجتماعي كالسياسي ،لذلؾ ال يرد ام ذكر لتعديالت ميمة في بيانات الحككمات اك

ممارساتيا ،كذلؾ داخؿ اركقة المجمس التشريعي ام البرلماف.

ج -اف المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء خاصة في الحقكؽ المدنية تشكؿ جزءان مف الدستكر (،قانكف
الجنسية ،قكانيف االحكاؿ الشخصية.)..

ح -ليس لدل االدارة السياسية( حككمة ،برلماف )...اية استراتيجية كاضحة لمنيكض بثقافة
المساكاة ،كيتجمّى ذلؾ في خطة النيكض التربكم ،كفي الخطط المتعمقة ،بالتكظيؼ ،كفي

رسـ السياسات كتخطيطيا.

ق -ليس لدل الحككمة اية استراتيجية مممكسة لمقضاء عمى العنؼ ضد النساء كيتجمى ذلؾ في
غياب اية برامج لدل لجنة تحديث القكانيف التي تعمؿ منذ دخكؿ لبناف مرحمة السالـ .كالتي
ليس لدييا اية برامج لالىتماـ بضحايا العنؼ.
ك -اف شركط الشراكة كالتعاكف مع المنظمات غير الحككمية ليست كاضحة ،كالممارسة بيف
الييئة الكطنية لشؤكف المرأة ،كالجمعيات النسائية عمى سبيؿ المثاؿ ليست مقنعة كال تخضع

العتبارات الشراكة المطمكبة.
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خالصة افكار
افكار ومقترحات من اجل الغاء اشكال التمييز ضد المرأة.
تظير االرقاـ كالمعطيات التي كردت في ىذا التقرير ،مدل الفجكة التي تفصمنا عف مبدأ المساكاة بيف
الجنسيف.

كاذا كاف تعديؿ القكانيف كاستحداث قكانيف جديدة مسألة في غاية االىمية بالنسبة لتحرير المساحة
المكضكعية في المجتمع ،فإف تحرير البنى الذىنية االجتماعية السائدة في لبناف ،كتعديؿ انظمة القيـ
التي تحكؿ دكف تمتع المرأة بحقكقيا كإنساف يسمح بتفعيؿ مبادئ المشاركة في اتخاذ القرارت كرسـ

السياسات كبالتالي يسمح لمبدأ المساكاة بالعمؿ دكف عكائؽ.
لقد صادؽ لبناف عمى ىذه الكثيقة كاصبح تنفيذ بنكدىا ممزمان لمسمطات الحككمية ،لكف ىذا التنفيذ ال
يزاؿ يركاح مكانو.

فما ىي السياسات المستقبمية المطمكبة مف اجؿ الغاء جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة.

 -Iما ىو مطموب من االدارة السياسية في البالد.

- 1تطبيؽ " بنكد االتفاقية الدكلية إللغاء جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة " التي ابرميا لبناف.
- 2تعديؿ القكانيف المخالفة ألحكاـ " االتفاقية ":
أ -في قكانيف العمؿ كالضماف االجتماعي.
ب -في قانكف العقكبات.

ج -في قانكف الجنسية.
د -االعتراؼ القانكني بككنيا المرأة مستقمة عف الرجؿ.
- 3رفع التحفظات عف " االتفاقية ":
أ  -عف المادة  9فقرة  2مف االتفاقية المتصمة بحؽ المرأة في اعطاء الجنسية ألكالدىا.
كسف قانكف مدني اختيارم لالحكاؿ
ب -عف المادة  16المتصمة باالحكاؿ الشخصية ّ
الشخصية يساكم بيف المرأة كالرجؿ.

 -4اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلؾ التشريعية لتعديؿ اك الغاء القكانيف كاالنظمة كاالعراؼ
كالممارسات القائمة التي تشكؿ تميي انز ضد المرأة.

أ  -ادماج المرأة العاممة في القطاع الزراعي كالخدـ في المنازؿ في قانكف العمؿ
كالضماف االجتماعي.
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ب -استحداث قكانيف تحمي حقكؽ المرأة خاصة في مجاؿ العنؼ عمييا.
ج -بناء المكازنات عمى اساس النكع االجتماعي بما يخدـ الرجؿ كالمرأة.
 -5تطبيؽ المعاممة التفضيمية اك نظاـ الحصص لممرأة لمتعجيؿ في دمج المرأة في التعميـ كاالقتصاد
كالسياسة كالعمالة.
 -6تعديؿ االنماط االجتماعية كالثقافية لسمكؾ الرجؿ بيدؼ القضاء عمى التحيزات كالممارسات
التقميدية القائمة عمى ادكار نمطية لمرجؿ كالمرأة.
 -7ايجاد التشريعات الضركرية لمكافحة جميع اشكاؿ االتجار بالمرأة كاستغالليا في الدعارة.
تسيؿ مشاركة المرأة
-8
ضماف الحؽ في المشاركة السياسية لمنساء بإيجاد الظركؼ التي ّ
كاستحداث برامج ايجابية بيذا الصدد( الككتا اك تخصيص نسبة لمنساء عمى سبيؿ المثاؿ).
 -9إشراؾ النساء في صياغة السياسات الحككمية كتنفيذ ىذه السياسات كفي شغؿ الكظائؼ العامة
كخاصة المتصمة بصنع القرار.
 -10تعديؿ قانكف انشاء الييئة الكطنية لتصبح معبرة عف مختمؼ المنظمات النسائية المعنية بتقدـ
المرأة.

-11اخضاع الييئة الكطنية لممراقبة كالمساءلة في خطط عمميا كتنفيذىا.
 -12اعتبار االمكمة كظيفة اجتماعية كتحميؿ المجتمع االعباء المترتبة عمى ىذه الكظيفة كال سيما
في مكضكع اجازة االمكمة كتحكيؿ اجازة االمكمة الى اجازة كالدية.
 -13تكسيع الخدمات الحية المتصمة بتنظيـ االسرة كالعمؿ عمى تكفير االسس الضركرية لتحسيف
الصحة االنجابية كادخاؿ التربية الجنسية في المناىج.

 -14تحسيف مشاركة النساء عمى قدـ المساكاة مع الرجاؿ في تمثيؿ الحككمة عمى المستكل الدكلي
كاالشتراؾ في اعماؿ المنظمات الدكلية.
 -15تعديؿ قانكف الجنسية كاعطاء المرأة حقان مساكيان لمرجؿ فيما يتعمؽ بجنسية اطفاليا كزكجيا.

 -16مراجعة مناىج التعميـ الجديدة المستخدمة لمتأكد مف خمكىا مف القكالب النمطية كازالة كؿ تمييز
عمى اساس الجنس في الكتب المدرسية.

 -17تكحيد المحاكـ الشرعية كتبعيتيا تابعة لك ازرة العدؿ .
 18المساىمة في تمكيؿ كؿ المنظمات الحككمية.
 -IIما ىو مطموب من المجتمع المدني:
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 -1تقديـ خدمات في تكجيو كارشاد النساء في حقكقيف القانكنية في جميع المراحؿ التعميمية.
 -2تعميـ المعرفة بالكثيقة الدكلية عف طريؽ الحكارات كالمؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ.
 -3بناء رأم عاـ مف اجؿ الغاء جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة.
 -4العمؿ عمى تككيف قكة ضغط مف مختمؼ ىيئات المجتمع المدني إللزاـ السمطات بالغاء اشكاؿ
التمييز ضد المرأة.
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