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جميع اشكال التمييز ضد المراة

يعني مصطمح " التمييز ضد المرأة اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم عمى اساس الجنس
ويكون من آثاره او اغراضو توىين او احباط االعتراف لممرأة بحقوق االنسان والحريات
االساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان
آخر ،او توىين او احباط تمتعيا بيذه الحقوق او ممارستيا ليا ،بصرف النظر عن حالتيا
الزوجية وعمى اساس المساواة بينيا وبين الرجل"
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ممخص تنفيذي
يرتكز تقرير الظؿ الثالث عمى التقريريف االكؿ كالثاني المذاف انجزتيما المجنة االىمية مع
مجمكعة مف المنظمات النسائية غير الحككمية في السنتيف

 . 2004-1999كيتصؼ ىذا

التقرير بأنو:
 -يؤكد عمى التطكر الحاصؿ منذ

 2004كحتى السنة  2007مف حيث التعديالت

القانكنية اك االجراءات المتخذة مف طرؼ الحككمة اك الييئات النسائية كالمدنية.
 يمخص اىـ القضايا التي ال تزاؿ بحاجة الى تدخالت اجرائية مف طرؼ الحككمة،كالتي ترغب المنظمات غير الحككمية اف تككف مدار بحث مع لجنة السيداك.

اعتمد ىذا التقرير عمى مبدأ المشاركة بيف جميع االطراؼ ( الجمعيات االىمية النسائية ،لجاف
حقكؽ االنساف )...المعنية بالغاء كافة اشكاؿ التمييز ضد المراة.
كتـ قد عقد سمسمة مف االجتماعات مع ىذه الجمعيات لتحديد محاكر تقرير الظؿ ذات االكلكية،

كالقضايا الحرجة كالتكصيات المتعمقة بذلؾ.

لقد مر لبناف خالؿ السنكات الثالث الماضية  ( 2004أم منذ صدكر تقرير الظؿ الثاني) لغاية
 2007بأحداث دراماتيكي ة غيرت المعادالت كالتحالفا ت السياسية .لقد أدت عممية االغتياؿ
الدراماتيكية سنة  2005الى استشياد الرئيس رفيؽ الحريرم مع مجمكعة مف المبنانييف .كمع كؿ
النتائج المأساكية التي نتجت عف مسمسؿ االغتياالت ،إال أف ىذه الفترة كانت سنة خصبة فيما

تميزت ىذه الفترة بانتعاش اآلماؿ بتغيير
يخص االستقالؿ كالسيادة كرفع الكصاية عف لبناف .لقد ّ
حاسـ في اساليب الحكـ كالعالقة بيف الحكاـ كالمحككمييف كاعالء شأف القانكف كتعزيز الممارسة
الديمقراطية .
كمف الممفت لمنظر اف الحككمة الحالية التي تشكمت في صيؼ

 2005بعد انتخابات نيابية

عامة - ،كالكؿ مرة مف سمسمة الحككمات المتعاقبة  -ادرجت فقرة خاصة بقضايا المراة في
بيانيا الكزارم الذم منحيا المجمس النيابي الثقة عمى اساسو .فألكؿ مرة يشار الى قضايا النساء
كيتـ االعتراؼ بانيا ال تزاؿ قضايا اشكالية لكف ىذا االعالف ظؿ حب ار" عمى كرؽ.
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توطيد مبدأ المساواة

حدود ومحدودية االنجازات
لقد تأخرت الدكلة المبنانية في ابراـ اتفاقية الغاء جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة إلى العاـ
 1996بمكجب القانكف رقـ (  )572كالذم اصبح نافذا في  1996/8/1كذلؾ استجابة لمضغط
الحثيث مف قبؿ الجمعيات األىمية .غير أف لبناف أبدل تحفظات عمى المكاد التالية:
 -البند الثاني من المادة  9المتعمقة بالجنسية

 -البنود(ج)و(و)و(د)و(ز) من الفقرة الثالثة من المادة

 16المتعمقة بقانون األحوال

الشخصية.

 المادة  562من قانون العقوبات ....كمع اف ىذه التحفظات التي ابداىا لبناف عمى بنكد االتفاقية قد افقدىا ركحيا بالذات ام المساكاة،
اال اف تصديقيا ساىـ كيساىـ في رفع كتيرة النضاؿ االجتماعي كخاصة نضاؿ الحركة النسائية
مف اجؿ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في جميع المياديف.
كيمكف قياس مدل تطبيؽ االتفاقية في القوانين الصادرة  1998و 2004كفقان لمترتيب االتي:
 قانون العقوبات
 قانون الجنسية
 قانون األحوال الشخصية
 قوانين العمل والضمان االجتماعي.
 .1قانون العقوبات
يميز في بعض أحكامو ضد المرأة .عمى
ال يزاؿ قانكف العقكبات المبناني الصادر عاـ ّ 1943
سبيؿ المثاؿ ال الحصر الماد ة  562تحت تسمية " جرائم الشرف " كيعتبر المجتمع المدني أف
و يتكجب

تميز بشكؿ فاضح ضد المرأة حيث تشرع لمذككر مف العائمة قتؿ اإلناث،
ىذه المادة ّ
عمى المشرع إلغاءىا برمتيا .خالصة القكؿ ،أف المادة التي خضعت لتعديؿ طفيؼ اح ّؿ العذر

المحؿ ،ال تزاؿ بحاجة إلى تعديؿ.
المخفؼ مكاف العذر ّ
يميز القانكف المبناني ضد النساء في تحقيؽ شركط ما يسمى " الزنا " كفي العقكبة كالمكاد
كما ّ
مف  503إلى  522المتعمقة باالغتصاب والفحشاء واالعتداء والتيتك .
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فمثال" في االغتصاب ،يتساىؿ القانكف مع المغتصب كيكتفي باعتراؼ المغتصب كاصالحو
لجريمتو عف طريؽ الزكاج ،كما أف القانكف ال يزاؿ يتساىؿ مع قضايا االغتصاب الزكجي.
 .2قانون الجنسية
تشكؿ مسألة الجنسية مادة تمييزّية بامتياز ،حيث ال يزاؿ القانكف المبناني يمنع المراة المبنانية
المقترنة باجنبي مف اف تمنح جنسيتيا المبنانية الى زكجيا كاكالدىا .كتندرج ىذه " الممانعة" في

االقرار لممرأة بحؽ مك ِاز لحؽ الرجؿ عمى ىذا الصعيد في اطار استمرار التحفظ المبناني الرسمي
عمى البند (  )2مف المادة(  )9مف اتفاقية السيداك .فالقانكف المبناني( القرار رقـ
 )1925/11/19كالمعدؿ بالقانكف الصادر في

 ،15تاريخ

 ،1960/1/11يحصر رباط الدـ بالكالد دكف

الكالدة التي ال يسعيا منح جنسيتيا الى اكالدىا  ،تمامان كما ال يسعيا منح زكجيا االجنبي ىذه

الجنسية ،في حيف اف المرأة االجنبية التي تقترف بمبناني تصبح لبنانية بعد مركر سنة عمى تاريخ

تسجيؿ الزكاج.
كتبرر الحككمة ىذه التحفظات ،ككنيا تندرج ضمف خطة سياسية لمنع تكطيف الفمسطينيي ف عمى
أرضو تماشيان مع احكاـ دستكره كسائر االتفاقيات المناىضة لمتكطيف.

لقد اشار التقرير الرسمي الثالث  2006فقط الى الجيكد التي تبذليا المنظمات كالييئات االىمية

كالمدنية الزالة ىذا االجحاؼ بحؽ المراة ،كبالتالي لـ يمحظ اية نية لمحككمة المبنانية باقرار ىذا
الحؽ.
كما تجدر االشارة الى اف لبناف لـ يحدث اف صادؽ عمى البرتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية
السيداك ،كالذم مف شأنو اف يساىـ في تكريس التزاـ لبناف بالقضاء عمى اشكاؿ التمييز ضد

النساء.

.3قانون االحوال الشخصية
لـ تتغير الصكرة في ىذا المجاؿ فال تزاؿ التحفظات التي ابداىا لبناف عمى البند  16مف اتفاقية
السيداك ،سارية المفعكؿ ،كال يزاؿ الزكاج كالطالؽ كالحضانة كاالرث ...في لبناف خاضع لقكانيف
الطكائؼ كالمذاىب المختمفة (  )19مما يشكؿ تميي انز فاضحان بيف الجنسيف .فيذه القكانيف جميعيا
تتشارؾ في كضع المرأة في مكقع التبعية كالخضكع إلرادة الرجؿ .كجميعيا تعتبر الرجؿ الكصي
المطمؽ عمى أكالده ،كمف بعده تعكد ىذه الكصاية إلى أقاربو مف الرجاؿ (األب ثـ األخ .)..كما
أف بعض المذاىب تعتبر أف دكر المرأة ينتيي مع انتياء سف اإلرضاع بالنسبة ألكالدىا الذككر،
فتحرـ مف حضانتيـ عند بمكغيـ عمر السنتيف إذا ما حصؿ انفكاؾ لمرابطة الزكجية .كعمى أية
حاؿ ،تنتيي حقكؽ الحضانة لألـ لدل بقية المذاىب ،بالنسبة لألكالد الذككر كاإلناث عمى حد
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سكاء ،في سنكات مبكرة ،باستثناء طائفة الركـ األرثكذكس التي عممت عمى رفع ىذا السف مؤخ ار
إلى عمر  14ك  15عاما .كفي حاالت انفكاؾ الرابطة الزكجية ،يمحؽ باألـ أشكاؿ غبف كثيرة
مف حيث الحصكؿ عمى التعكيضات المادية الكافية حتى في حاؿ احتفاظيا بحضانة األطفاؿ،
كمف أشكاؿ ىذا الغبف حرمانيا مف االحتفاظ بالمنزؿ الزكجي ،كصعكبة تحصيؿ النفقة
المخصصة ليا...كغيرىا.
كال بد مف اإلشارة في ىذا المجاؿ إلى أف تعدد قكانيف األحكاؿ الشخصية ،كاضفاء صفة القدسية
عمييا ،كمع غياب قانكف مدني لألحكاؿ الشخصية يجعؿ مف الصعكبة بمكاف أماـ المجتمع
المدني المطالبة بتحقيؽ المساكاة في مكاقع المرأة داخؿ األسرة ،أك عمى األقؿ التخفيؼ مف

مظاىر الغبف الالحؽ بيا.

اما بالنسبة لمذيف يعيشكف معان دكف زكاج قانكني( المساكنة) ،فال حماية قانكنية ليـ كال اعتراؼ
باألـ العز باء في لبناف.

كال يزاؿ الكالد في كافة الطكائؼ ىك الكلي الجبرم عمى االكالد كىك بالتالي كحده يأذف ليـ بالسفر
اك بفتح حسابات مصرفية.
.4قوانين العمل والضمان االجتماعي
ما زالت الثقافة السائدة كالقسمة الحادة لألدكار النمطية كفقان لمجنس في المجتمع المبناني تحكؿ

(تشكؿ النساء  %24مف مجمكع

تقدـ ممحكظ في مشاركة المرأة في المجاؿ االقتصادم
دكف ّ
القكل العاممة -الدراسة الكطنية لالحكاؿ المعيشية لالسر التي نفذتيا ك ازرة الشؤكف االجتماعية
كادارة االحصاء المركزم كصندكؽ االمـ المتحدة االنمائي) 2005-2004 ،

وتحت تأثير ضغط الحركة النسائية المبنانية كتطبيؽ جزئي لممكاثيؽ الدكلية ،نالحظ تطك انر

ممحكظان في التعديالت التي طالت التشريعات التي تنظّـ العمؿ ،كعمى كجو الخصكص الخدمات
االجتماعية في القطاعيف العاـ كالخاص ،باتجاه المساكاة بيف الجنسيف.

لكف ثمة تمييز ما زال

قائماً في القوانين االجرائية وفي عممية تطبيقيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 استثنى ىذا القانكف بعض الفئات كالخدـ في البيكت كاالُجراء في المؤسسات الزراعية فيحيف اف االكثرية الساحقة في ىذه الفئات مف النساء ال يستفدف مف تقديمات الضماف

االجتماعي.
 قانكف ضريبة الدخؿ يعتبر المرأة المتزكجة بحكـ العزباء ،فال تستفيد مف التخفيضرب العائمة.
الضرائبي الذم يتستفيد منو الرجؿ المعتبر ّ
القصر في المصارؼ.
يحؽ لممرأة اف تفتح حسابان ألكالدىا
 ال ّّ
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 -يساكم قانكف الضماف االجتماعي كقانكف تعاكنية

مكظفي الدكلة بيف الجنسيف لبعض

التقديمات االجتماعية ،كلكف ىذه القكانيف ال تعترؼ بأف المكظفة اك االجيرة ىي معيمة
لعائمتيا اذ تحرميا مف التعكيضات العائمية إال اذا اثبتت عجز الزكج اك غيابو اك اذا
كانت أرممة.

مجاالت ذات االولوية
 .1التعميم كأداة لممساواة
تشير االحصاءات الى اف االلتحاؽ الصافي في المرحمة االبتدائية يبمغ

 ( %90.6معيد

االحصاءات اليكنسكك) كىك اقؿ مف ذلؾ كفقان لممركز التربكم لمبحكث كاالنماء ،كيعزز ىذا الرقـ
الحاجة الى تطبيق قانون التعميم اإللزامي الذي اقره مجمس النواب في آذار .1998

ووضع اإلجراءات الالزمة لتنفيذه .فالفجكة ال تزاؿ قائمة بيف الزامية التعميـ كمجانيتو ،فالمجانية
ىي الضمانة الفعمية اللتحاؽ الشرائح التي تعاني الضيؽ كالفقر كال سيما االناث منيـ.
كمع اف نسب التسرب المدرسي كما تقدميا المعطيات في ىذا التقرير ىي اكثر لدل الذككر مف

االناث ،يرل الباحثكف في شؤكف التربية اف التسرب المدرسي يتجو ليصبح مشكمة في لبناف.
كرغـ اف الفجكة الجندرية ىي لصالح االناث في التعميـ المتكسط كالثانكم.

ورغـ اف التعميـ العالي قد اصبح ايضا" لصالح االناث لكف مشكمة اختيارات الفتيات النكاع
االختصاصات ال تزاؿ تعكس تصكرات المجتمع كتكقعاتو الدكار كؿ منيما .كيتبيف انو ال يزاؿ
عدد الطالبات في اختصاصات العمكـ عمى سبيؿ المثاؿ اقؿ مف عدد الذككر بينما ىي اكثر
بكثير في االختصاصات االدبية  .كيظير ىذا التبايف ايضا" في اختيارات الفتيات

لالختصاصات في التعميـ الميني كالتقني  .بمعنى اخر ال تزاؿ تنعكس تكقعات المجتمع في
خيارات الفتيات في االختصاصات التي ال تجد ليا فرصا" في سكؽ العمؿ.
.2

المراة وصنع القرار

التطكر الجديد في مسالة المرأة كصنع القرار يتمخص في مستكييف:

مستوى اول  :ىك ارتفاع نسبة مشاركة المراة في الندكة البرلمانية فقد ارتفعت النسبة مف

 %الى  ،%4،6كىي نسبة ال تزاؿ غير مقبكلة اذا نظرنا الى كفالة حؽ النساء بالمشاركة

2،3

السياسية بحسب الدستكر كالقكانيف المرعية االجراء مف جية ،كقدرة النساء كانخراطيف الباكر في
الشأف العاـ مف جية ثانية.
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مستوى الثاني :ىك اعتماد " الييئة الكطنية الخاصة بقانكف االنتخابات النيابية" مرسكـ 58تاريخ
 ،2005/8/8ككتا نسائية نسبة  %30في الترشيحات ،عمى المستكل الكطني ،لكف االحتساب
النيائي ليذه الككتا ال يعطي المراة اكثر مف  %10مع كؿ ما يعترض سبيميا مف عقبات ال يزاؿ
يتضمنيا قانكف االنتخاب.

أ -المشاركة في السمطة التنفيذية
لممرة الثانية ( عاـ  )2005في تاريخ لبناف تدخؿ امراة الى السمطة التنفيذية كتتبكأ ك ازرة ىامة في
لبناف ىي ك ازرة الشؤكف االجتماعية ،ككانت المرة االكلى سنة

 2004كلكف الحككمة لـ تدـ

طكيالن  ،كفي اعتقادنا اف المراة قد كلجت بالفعؿ السمطة التنفيذية كاف المكانع التي كانت تمنع
اشراكيا قد تـ تجاكزىا حتى اآلف ،اال اف ذلؾ ال يزاؿ خطكة اكلى يجب تدعيميا عبر نسب

معقكلة في مجمس الكزراء.

ب -المشاركة في صنع القرار االداري
لـ يتغير شيء في كضع المراة نظ انر لغياب الق اررات األساسية عف عمؿ الحككمة في ظؿ االزمة
السياسية العاصفة التي تستكطف لبناف منذ  14شباط  ،2005تاريخ بدء االغتياالت السياسية
كاستشياد الرئيس رفيؽ الحريرم.

ج –المشاركة في االحزاب والتيارات السياسية
فقد أظيرت التجمعات كالتظاىرات التي حدثت بعد عمميات االغتياؿ اىتمامان ممحكظان لدل

الفتيات كالنساء بالشأف السياسي .لكف تحكؿ ذلؾ الى سمكؾ دائـ
الراىنة لالحزاب كالتيارات السياسية.

يكتنفو الغمكض نظ انر لمحالة

اما بالنسبة النتساب النساء الى االحزاب فاالعداد ال تزاؿ ضئيمة  .كالقكانيف ال تمزـ االحزاب
بالشفافية المطمكبة ألعضائيا ،كال يزاؿ الرجاؿ يسيطركف عمى قيادة االحزاب.
المعمكمات التي قدميا الممؼ الكطني عف المرأة المبنانية سنة  2004لـ تتغير كثي انر .كىي تفيد

أف مشاركة النساء في االحزاب ال تزاؿ ضعيفة ففي الحزب الشيكعي مثالن ،كالذم يفترض اف

يككف حزبان رياديان ليس ىناؾ سكل اثنتاف مف  75عضكان في المجمس المركزم كسيدة كاحدة في
المكتب التنفيذم ،كفي الكتمة ثالث نساء في المجمس المركزم كامرأة كاحدة في المجنة التنفيذية،

كفي حزب الكتائب  %5مف القيادة ىـ مف النساء

1

 ،اما في االحزاب الدينية كحزب اهلل مثالن

فغيابيا كامؿ بالرغـ مف كؿ االدعاءات باعطاء المرأة دك انر في ىذه االحزاب.

االستنتاج المنطقي لما سبؽ ىك اف غياب المرأة عف القرار السياسي يرتبط ارتباطان كثيقا" بغيابيا

عف النشاط السياسي في االحزاب كالجمعيات لكننا نرل انو ابعد مف ذلؾ ،اذ اف تسمسؿ االسباب
 1الممؼ الكطني2004 ،
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ال بد اف يتشابؾ مع مجمكعة التصكرات كالتكقعات التي تسكد المجتمع المبناني كتعيد انتاج ادكار
محددة لمنساء .

.3المرأة في اإلعالم
يطغى كجكد المرأة العددم في كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة كافة السيما مف الفئة
العمرية الشابة  .غير اف ىذا الحضكر العددم لممرأة ،قد يسجؿ تساكيا اك حتى في احياف كثيرة
يككف عدد النساء اكثر مف عدد الرجاؿ ،انما ىذا التفكؽ اك التساكم الجندرم ال تزاؿ تعتريو
عكائؽ عدة لناحية المشاركة في صناعة الق اررات في اماكف عمميا .فتكاجد المرأة في مكاقع القرار

غير ممحكظ عمميا .كما انو عمى مستكل ممكية كسائؿ االعالـ ،تمحظ المعطيات المتكافرة انو مف
بيف المالكيف كالمساىميف في كسائؿ االعالـ قد نجد اسماء لمساىمات فييا غير انيف باالجماؿ
لسف سكل زكجات اك شقيقات اك مف عائمة المساىميف كالمالكيف الرجاؿ.
ّ

 .4العنف ضد المراة
لقد تمكف المجتمع المدني مف طرح مشكمة العنؼ ضد المرأة كأحد أبرز القضايا االجتماعية التي
تمثؿ انتياكا فاضحا لحقكؽ اإلنساف كأحد أبرز أكجو التمييز القائـ عمى أساس الجنس.
انما ال تزاؿ ىذه المشكمة تشكؿ تحديا" أساسيا" أماـ الدكلة المبنانية في تنفيذ التزاماتيا تجاه
المكاثيؽ الدكلية التي كقعت عمييا .كيبقى انتياؾ حؽ النساء بالحياة ،كحقيف في التمتع بالحماية
المتكافئة مف القانكف ،كغيرىا مف الحقكؽ ،تشكؿ دالالت كاضحة حكؿ عدـ التزاـ لبناف بأبسط

قكاعد حقكؽ اإلنساف فيما يخص النساء ،كبالتكصية العامة

 19لمجنة المعنية بالقضاء عمى

التمييز ضد المرأة .كيكفي أف نشير إلى استمرار غياب أم نص تشريعي خاص في مكافحة
العنؼ ضد المرأة في إطار األسرة كحمايتيا ،كذلؾ رغـ رصد حاالت كثيرة كصمت إلى مرحمة
القتؿ .كما أف الدكلة المبنانية ال تزاؿ تبدم "تفيما" لمجرائـ المرتكبة بحؽ النساء بداعي "الشرؼ"،
 562مف قانكف العقكبات ،رغـ أف الدراسات

حيث لـ تعمؿ الدكلة المبنانية إلى إلغاء المادة

األخيرة التي قاـ بيا المجتمع المدني تشير إلى عدـ استخداـ ىذه المادة مف قبؿ القضاة المبنانييف
في أحكاميـ عمى مثؿ ىذه الجرائـ.
كرغـ بعض المؤشرات اإليجابية التي ظيرت في السنكات القميمة الماضية عمى صعيد التعاطي
الرسمي مع مكضكع العنؼ ضد المرأة ،مف خالؿ بعض األنشطة التي قامت بيا ك ازرة الشؤكف

االجتماعية كالييئة الكطنية لشؤكف المرأة المبنانية ،إال أف مكافحة ظاىرة العنؼ ضد النساء
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تتطمب إجراءات تتعدل حدكد األنشطة المتفرقة التي تقاـ ىنا كىناؾ عمى المستكييف الرسمي
كاألىمي.
.5االتجار باألشخاص
ال يزاؿ حجـ مشكمة اإلتجار باألشخاص كنطاقو الحقيؽ م مجيكالن لدل غالبية المجتمع المبناني.

المبنانية ّأية محاكالت لجمع المعمكمات
المقررة الخاصة في تقريرىا ،لـ تبذؿ السمطات
ّ
فكما تشير ّ
لممقررة
أف المجتمع المدني كالسمطات
ّ
حكؿ شبكات اإلتجار كأساليب عمميا .كما ّ
المعنية كفقان ّ
فثمة تعتيـ
الخاصة ال يممككف فكرة كاضحة عف مفيكـ اإلتجار باألشخاص .مف جية أخرلّ ،
أف معظـ شرائح المجتمع
عمى المحنة التي يعيشيا ضحايا اإلتجار باألشخاص في لبناف ،إذ ّ

أف اسباب مختمفة منيا
المبناني غير دارية بكجكد مشكمة مف ىذا النكعع يعكد السبب في ذلؾ إلى ّ
الثقافية التي تحكؿ دكف مناقشة القضايا المتعمّقة باالستغالؿ الجنسي أماـ
المحرمات االجتماعية ك ّ
ّ

الرأم العاـ.

 .6الرعاية الصحية لممراة
تعتبر الرعاية الصحية مفصالن رئيسان مف مفاصؿ النيكض بالمرأة لتالزـ الصحة مع مختمؼ
االمكانات التي تحتاج إلييا المرأة مف اجؿ القياـ بأدكارىا كافة.

كال بد مف االشارة أكالن  ،اف ما نصت عميو الفقرتيف 1ك  2مف المادة (  )12غير مطبقة تطبيقان
2

«
لمحد مف الفقر"
كلك مقبكالن  ،ألف الدراسات التي يصدرىا
مشركع بناء القدرات ّ
الصادرة في آذار  2007تؤكد أف  %55.1مف المبنانييف ليس لدييـ ام نكع مف انكاع التأميف

في نشرتو

الصحي – كاف ىذه النسبة تشمؿ النساء بنسبة  %51.7كالرجاؿ بنسبة .% 57.4

مما يستدعي المزيد مف المطالبة مف اجؿ كفاء الدكلة بالتزاماتيا الصحية تجاه مكاطنييا.
»

اف «خدمات تنظيـ األسرة
كيمكف اعتبار ّ
احتياجات النساء في مختمؼ المناطؽ ،باستثناء بعض مناطؽ الشماؿ التي تحتاج إلى مزيد مف
كالصحة االنجابية متكفرة بشكؿ مقبكؿ كىي تمبي

الخدمات خصكصان في مجاؿ التكعية.
 .7المرأة الريفية
تكاجو المراة الريفية مشكالت متعددة كىي جزء ال يتج أز مف المشكالت التي تعانييا المرأة في
لبناف لجية التمييز كاالتجاىات النمطية ككذلؾ معاناة االسرة بشكؿ عاـ تحديدان في الريؼ.ابرز
2ك ازرة الشؤكف االجتماعية كصندكؽ االمـ المتحدة االنمائي ،مشركع بناء القدرات لمحد مف الفقر
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ىذه المشكالت عدـ تكفر طريقة منيجية في اطار خطة حككمية كاضحة لمعمؿ عمى حؿ
المشكالت ( المذككرة في التقرير ) ،بؿ تبادر إلييا ىيئات المجتمع المدني  ،دكف تخطيط كذلؾ.
( كاالمية ،القركض الصغيرة)..

مقدمة
يقع لبناف في منطقة الشرؽ األكسط يحده مف الشماؿ كالشرؽ سكريا ،كمف الجنكب فمسطيف
المحتمة ،كمف الغرب البحر االبيض المتكسط ك تبمغ مساحتو  10452كمـ.2

كفي غياب المسكحات السكانية كحيث اف المسح السكاني الكحيد الذم اجرم في لبناف يعكد الى

العاـ  -1932كذلؾ ألسباب سياسية ،-تمثؿ الدراسات بالعينة المصدر الكحيد لتقدير اعداد
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المقيميف في لبناف لمتعرؼ عمى خصائصيـ الديمغرافية كالتربكية كالمينية كالصحية كغيرىا .كتعد
الدراسة الكطنية لالحكاؿ المعيشية لالسر

 ،2005-2004التي نفذت مف قبؿ ك ازرة الشؤكف

االجتماعية بالتعاكف مع ادارة االحصاء المركزم كصندكؽ االمـ المتحدة االنمائي ىي االحدث
 2004كفؽ نتائج ىذه الدراسة ب

في ىذا المجاؿ  .فقد قدر عدد السكاف في لبناف عاـ

 3755034شخصا" ( ما عدا المقيميف في المخيمات الفمسطينية) يمثؿ المبنانيكف منيـ نحك
 % 93.4مقابؿ  %6.6مف غير المبنانييف.
كيشيد لبناف تحكالت ديمغرافية عديدة عمى مستكيات العمر عند الزكاج كالكالدات كالكفيات
كاليجرة الى الخارج ،االمر الذم ينعكس عمى البنية السكانية فيو .كتشكؿ االناث نصؼ

المجتمع المبناني اذ تبمغ نسبتيف  . %50.2كقد انخفضت نسبة الفئتيف العمريتيف(  )4-0ك
( )9-5عف الفئات التالية(  14-10ك 19-15ك )24-20نتيجة انخفاض الخصكبة في السنكات
العشر االخيرة  .كقد بمغ معدؿ الخصكبة الكمية  % 1.9خالؿ السنكات الخمس السابقة بحسب
المسح المبناني لصحة االسرة الذم نفذتو ك ازرة الشؤكف االجتماعية بالتعاكف مع ادارة االحصاء
المركزم كجامعة الدكؿ العربية عاـ  . 2004كظير في دراسة االحكاؿ المعيشية لالسر أيضا"،
كجكد فارؽ كبير بيف نسبة الذككر في الفئة العمرية (

 )24-20سنة كالفئات العمرية 29-25

سنة كما يمييا ،كىك مف المرجح اف يككف بسبب اليجرة الكبيرة لمفئات العمرية االخيرة ىذه الى
الخارج .كما تشير الدراسة المذككرة الى انخفاض معدؿ الذككرة في الفئات العمرية  25الى 64
سنة لعدة اسباب قد يككف مف بينيا ىجرة الذككر في عدد مف الفئات العمرية المعينة.
كيتميز
لبناف جميكرية ديمقراطية برلمانية ،كىك بمد منفتح عمى كؿ التيارات السياسية كالدينية
ّ

بالتنكع كالتعددية الثقافية كالدينية .كينص الدستكر فيو عمى كافة الضمانات التي تؤكد مشاركة

كافة الطكائؼ (  )19عمى أساس التكازف الطائفي في الكظائؼ العامة كتكزيعيا مناصفة ،
ككذلؾ في التمثيؿ الطائفي في السمطة التشريعية كالتنفيذية كركيزة لمحياة السياسية كقد كرسيا
إتفاؽ الطائؼ . -كالدستكر ىك رأس اليرـ في التشريع كقد أكد الدستكر المبناني المعدؿ الصادر

في  1990/9/21عمى مبدأ المساكاة بيف المبنانييف كااللتزاـ بالمكاثيؽ الدكلية .ك

عمى صعيد

األحكاـ الدكلية  ،فقد رفع لبناف التزامو ىذا عاـ  1990الى مرتبة اإللتزاـ الدستكرم  ،كذلؾ مف
خالؿ تضميف مقدمة الدستكر نصا" صريحا" بيذا المعنى:
لبنان عربي اليوية واالنتماء وىو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وممتزم
مواثيقيا ،كما ىو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وممتزم مواثيقيا واإلعالن
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العالمي لحقوق اإلنسان وتجسد الدولة ىذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون
استثناء.
عمى ضكء ما تقدـ ،مف الميـ االشارة إلى أف لبناف ال يستجيب حتى االف لكافة المبادرات

الدكلية .كىك صادؽ عمى االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كالمرأة .بعد ادخاؿ
تحفظات عمييا ( السيداك) مما افقد ىذه المبادرات جزءا كبي ار مف مفاعيميا.

مدخل عام
قدمت المجنة األىمية لمتابعة قضايا المرأة بالتعاكف مع مجمكعة مف الييئات النسائية تقرير الظؿ
االكؿ حكؿ مدل التقدـ المحرز في تطبيؽ اتفاقية الغاء التمييز ضد المراة سنة  1999بدعـ مف
اليكنيسؼ كاليكنيفـ .كفي سنة

 2004قدمت تقريرىا الثاني بالتعاكف مع مجمكعة األبحاث

كالتدريب لمعمؿ التنمكم كبدعـ مف صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لمسكاف  .كقد تـ التكقؼ في
ىذا التقرير عند التقدـ نحك المساكاة المحرز ما بيف
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. 2007-2004كلـ يكف التقدـ كبيرنا ،لقد

ابرـ لبناف اتفاقية الغاء جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة سنة  ،1996كلكنو ابرميا مع تحفظات
كثيرة الغت عمميان فكرة المساكاة بيف المرأة كالرجؿ فافقدت الكثيقة ركحيا بالذات.

كيتأسس النظر في التقرير الثالث عاـ  2007عمى مسألتيف أساسيتيف:

المسألة األولى  :ىي االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة كالتي

صدؽ عمييا لبناف سنة  ، 1996كتحفظ عمى مكاد اساسية تتعمؽ بحياة النساء كمكقعيف في
المجتمع،

والمسالة الثانية  :ىي الكقائع الحالية لمكقع المرأة في ظؿ القكانيف كاالجراءات التي ترعى

انتظاـ المجتمع في لبناف.
كيتصؼ ىذا التقرير بأنو:
 يرتكز عمى التقريريف االكؿ كالثاني المذاف انجزتيما المجنة االىمية مع مجمكعة مفالمنظمات النسائية غير الحككمية في السنتيف .2004-1999
 يؤكد عمى التطكر الحاصؿ منذ  2004كحتى السنة  2007مف حيث التعديالت القانكنيةاك االجراءات المتخذة مف طرؼ الحككمة اك الييئات النسائية كالمدنية.

 يمخص اىـ القضايا التي ال تزاؿ بحاجة الى تدخالت اجرائية مف طرؼ الحككمة ،كالتيترغب المنظمات غير الحككمية اف تككف مدار بحث مع لجنة السيداك.
كلقد أنجز ىذا التقرير بمشاركة جميع الجمعيات االىمية التي تعنى بالغاء التمييز ضد المراة.
كتـ قد عقد سمسمة مف االجتماعات مع ىذه الجمعيات لتحديد محاكر تقرير الظؿ ذات االكلكية،

كالتي جاءت بحسب بنكد االتفاقية كىي كالتالي:

البند  6االتجار بالمرأة كاستغالؿ بغاء المرأة ،البند  7المشاركة في الحياة السياسية كالعامة ،البند
 8تمثيؿ المرأة حككمتيا عمى المستكل الدكلي كاالشتراؾ في أعماؿ المنظمات الدكلية  ،البند :9
الجنسي  ،البند  10المساكاة في التعميـ ،البند  11المرأة كالعمؿ  ،البند  12الرعاية الصحية  ،البند
ة
13المشاركة في الحياة االقتصادية كاالجتماعية  ،البند  14المرأة الريفية  ،البند 15المساكاة أماـ ا
لقانكف  ،البند 16المساكاة في كافة األمكر المتعمقة بالزكاج كالعالقات العائمية
كاإلعالـ .
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كاخي ار" المرأة
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الجزء االول
توطيد مبدأ المساواة

أوال" :حدود ومحدودية االنجازات
ال يزاؿ الطريؽ طكيالن اماـ المساكاة في لبناف ،كلـ تتحقؽ اآلماؿ الكثيرة التي عقدت عمى دخكؿ

لبناف مرحمة السمـ األىمي .لقد دفع المجتمع المبناني تضحيات كثيرة خالؿ الحرب االىمية كفي

صراعو الطكيؿ مع العدك االسرائيمي .كاف الكعد بالتغيير كتجاكز النظاـ الطائفي مطمبا" أساسيا
لدل جميع ىيئات المجتمع المدني ،لكف اآلماؿ تبخرت كظؿ لبناف كما كاف تحكمو تناقضات
شتى ،فالمجتمع بأكممو يعيش في ظؿ قكانيف كضعية "مدنية" تؤمف حي انز كاسعان لمممارسة
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الديمقراطية تداكؿ السمطة ،شفافية االعالـ  .إال أف ىذه القكانيف استثنت حياة النساء كابقتيا
في احضاف المرجعيات الدينية ،كانتقصت مف مكاطنيتيا عندما منعت عنيا القدرة عمى منح
جنسيتيا السرتيا.
مر لبناف خالؿ السنكات الثالث الماضية  2007 -2004بأحداث دراماتيكية غيرت المعادالت
كالتحالفا ت السياسية .لقد أدت عممية االغتياؿ الدراماتيكية سنة

 2005الى استشياد الرئيس

رفيؽ الحريرم مع مجمكعة مف المبنانييف .كمع كؿ النتائج المأساكية التي نتجت عف مسمسؿ
االغتياالت ،إال أف ىذه الفترة كانت سنة خصبة فيما يخص االستقالؿ كالسيادة كرفع الكصاية

تميزت ىذه الفترة بانتعاش اآلماؿ بتغيير حاسـ في اساليب الحكـ كالعالقة بيف
عف لبناف .لقد ّ
الحكاـ كالمحككمييف كاعالء شأف القانكف كتعزيز الممارسة الديمقراطية .
كمف الممفت لمنظر اف الحككمة الحالية التي تشكمت في صيؼ

 2005بعد انتخابات نيابية

عامة - ،كالكؿ مرة مف سمسمة الحككمات المتعاقبة  -ادرجت فقرة خاصة بقضايا المراة في

بيانيا الكزارم الذم منحيا المجمس النيابي الثقة عمى اساسو .كقد جاء في البياف الكزارم
المذككر:

 .....ان الحكومة ستعمل عمى التركيز عمى قضايا المراة كشريك اساسي وفاعل في الحياة
العامة عبر استحضار المناخ القانوني المؤاتي لتعزيز دورىا في مختمف القطاعات ،
وستؤسس لدمج مفيوم الجندر في كل السياسات المالية واالقتصادية واالجتماعية بما يتالءم
والمفاىيم العالمية الجديدة عمى ىذا الصعيد .كما ستضع الحكومة موضع التنفيذ كل
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التعيدات التي التزميا لبنان بموجب التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي في بيجين سنة

 1995حول قضايا المراة.

كمعمكـ ما ليذا االعالف مف اثر ،فألكؿ مرة يشار الى قضايا النساء كيتـ االعتراؼ بانيا ال تزاؿ

قضايا اشكالية.

كال بد لنا مف ذكر مؤتمر باريس  3الذم عقد مف اجؿ دعـ لبناف لتحقيؽ برنامج االصالح
كاعادة االعمار بعد ما خمفو حرب تمكز  2006مف خراب كدمار .لقد قدمت الحككمة المبنانية
في المؤتمر الدكلي لدعـ لبناف برنامج لبناف االقتصادم مصاحبا معو كالكؿ مرة ،بػرنػامػج عػمػؿ
لتعزيػز شبكػات الحمػايػة االجتمػاعيػة كامكانيػة الحصكؿ عمى الخدمػات االجتمػاعيػة األساسيػة

نذكر منيا إعداد برنامج مساعدة خاص لألسر التي تعيميا نساء.
كيجب التنكيو أيضا بأف دخكؿ

النساء لمسمطة التنفيذية كاف قد بدأ سنة

 ،2004فقد ضمت

الحككمة السابقة كزيرتيف في حيف ضمت الحككمة الحالية نائبة ممثمة لتيار سياسي الى ك ازرة
الشؤكف االجتماعية.
االنجاز الثالث الياـ ىك تضميف مشركع قانكف االنتخاب العتيد الذم قدمتو الييئة الكطنية
الخاصة بقانكف االنتخابات النيابية ،ضمنت مشركعيا فقرة اعتبرتيا استثنائية كمؤقتة في اشارة
الى الككتا النسائية.

كبصرؼ النظر عف "عدـ ديمقراطية" ىذا القانكف ،اذ انو في حد ذاتو تمييز .اال اف ىذا التمييز
ىك احد مطالب الحركة النسائية كىك يالقي المادة الرابعة مف االتفاقية .كنستطيع اف نضيؼ ىنا،

مالقاة المركز التربكم لمبحكث كاالنماء  -كىك اعمى سمطة ادارية في ميداف التعميـ -لمجيكد

التي بذلتيا المجنة االىمية لمتابعة قضايا المراة ،مف اجؿ اعادة النظر بالمناىج الجديدة التي ال
زالت تتضمف الكثير مف التمييز ضد المرأة ،كلعؿ مكقؼ معالي كزير التربية مف ىذا المكضكع
يؤكد االتجاه العاـ الخاص بالمرأة الذم ترعاه الحككمة كالذم أكدت عميو في بيانيا الكزارم.
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ثانيا" :اإلبقاء عمى التحفظات
لقد تأخرت الدكلة المبنانية في ابراـ اتفاقية الغاء جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة إلى العاـ
 1996بمكجب القانكف رقـ (  )572كالذم اصبح نافذا في  1996/8/1كذلؾ استجابة لمضغط
الحثيث مف قبؿ الجمعيات األىمية .كقد مثؿ المؤتمر الرابع لممرأة في بيجيف الذم انعقد سنة
 1995الحافز الظرفي/الدكلي الذم سرع في ابراـ االتفاقية غير أف لبناف أبدل تحفظات عمى
المكاد التالية:
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المواد التي تحفظ عمييا لبنان
البند الثاني من المادة  9المتعمقة بالجنسية
البنود(ج)و(و)و(د)و(ز) الفقرة الثالثة من المادة  16المتعمقة بقانون األحوال الشخصية.
الفقرة األولى من المادة  29المتعمقة بحل النزاعات
في ىذا السياؽ  ،نشير الى أف األىمية التي تكلييا الييئات النسائية لمكضكع رفع التحفظات
تتجمى في اختيارات االنشطة كالبرامج ليذه الييئات ،فالحمالت الكطنية إللغاء التمييز ضد المرأة
في القكانيف ،أصبحت جزءا" ال يتج أز مف النضاؿ اليكمي ليذه الييئات:
الييئات التي تعمل من اجل تنزيو القوانين عن كل تمييز في حق المرأة
المجنة األىمية لمتابعة قضايا المراة
التجمع النسائي الديمقراطي
لجنة حقكؽ المراة المبنانية
المقاء الكطني مف اجؿ القضاء عمى التمييز ضد المراة
المجمس النسائي المبناني
مجمكعة االبحاث كالتدريب لمعمؿ التنمكم

رابطة المراة العاممة

الشبكة النسائية المبنانية
منظمة كفى عنؼ كاستغالؿ
كال بد مف االشارة ايضان اف المجنة البرلمانية لحقكؽ االنساف في مجمس النكاب الحالي ،قد جعمت

مف خطة النيكض بالمراة جزءان اساسيان مف الخطة الكطنية لمنيكض بحقكؽ االنساف في لبناف.
ككانت ىذه الخطكة ثمرة لمشاكرات مع عدد كبير مف المنظمات غير الحككمية.

كلكف مجمس النكاب لـ يقدـ الكثير لمجنة المرأة فال زالت لجنة المرأة رمزية لـ تتحدد ميماتيا
بالشكؿ المطمكب كما اف عالقاتيا مع الييئة الكطنية لشؤكف المراة ،كدكرىا في عممية النيكض
بالمرأة ال يزاؿ في دائرة االلتباس كالغمكض.
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عمى اف االنجازات المحدكدة التي اشرنا الييا ،قد تتعثر اذا لـ يتـ مأسستيا في المسار العاـ
لمدكلة كالمجتمع ،كىذا يتطمب اعادة نظر فعمية بالييئة الكطنية لشؤكف المراة المؤسسة الرسمية
التي اككؿ الييا احتضاف قضية النيكض بالمراة  .كاف اعادة النظر ال تقؼ عند حدكد التشكؿ
كالتشكيؿ بؿ اف رؤية اخرل لممياـ الكظائؼ ال بد اف تأخذ بعيف االعتبار " استقاللية " الييئة
عف السمطة السياسية استقالالن نظريان يكفر ليا القدرة عمى تمثيؿ قضايا المرأة كتطمعاتيا

كطمكحاتيا.3

3فيمية شرؼ الديف " .الييئة الكطنية لشؤكف المرأة :عشر سنكات -النشاة كالمسار ."-المجمس الثقافي

البريطاني في مصر.2007 .
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الجزء الثاني
المجاالت ذات األولوية.
أوال" :االستقرار القانوني – سمبيات ال بد من إثارتيا.
ثانيا" :التقدم المحرز في مجاالت تدعيم المساواة
التمكين -المشاركة ،كيف نزيل االلتباس؟.
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اوال" :االستقرار القانوني -سمبيات ال بد من إثارتيا.
تعمؽ الييئات النسائية أىمية كبرل عمى إبراـ االتفاقية .فاالتفاقية بما تضمنتو مف ديباجة ثرية
كمكاد تتعمؽ بجميع مستكيات حياة النساء الشخصية كالعامة ،قد اصبحت بكصمة حقيقية لمجيكد
الحككمية كغير الحككمية الرامية الى تحقيؽ المساكاة.
كمع اف التحفظات التي ابداىا لبناف عمى بنكد االتفاقية قد افقدىا ركحيا بالذات ام المساكاة ،اال
اف تصديقيا ساىـ كيساىـ في رفع كتيرة النضاؿ االجتماعي كخاصة نضاؿ الحركة النسائية مف

اجؿ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في جميع المياديف.

ككاف لبناف قد انضـ الى اتفاقيات اخرل ذات صمة مباشرة بالمكضكع ،ىذه اىميا:
 االتفاقية المتعمقة باستخداـ النساء في العمؿ تحت سطح األرض عاـأبرمت عاـ .)1946

(1937

 االتفاقية المتعمقة بعمؿ المرأة الميمي عاـ  ( 1948أبرمت عاـ )1977 اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف 1948 -االتفاقية الدكلية المتعمقة بالحقكؽ السياسية لممرأة عاـ

 ( 1953أبرمت

عاـ) 1955
 االتفاقية الدكلية المتعمقة بحظر االتجار باالشخاص كاستغالؿ دعارة الغير 1949كاالتفاقية التكميمية 1956

 االتفاقية الصادرة عف األكنيسكك كالمتعمقة بعدـ التمييز في مجاؿ التعميـ 1964 اتفاقية سياسة العمالة عاـ  (1964أبرمت عاـ .)1977 العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية 1972 العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية1972 اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة 1996 -اإلعالف العالمي بشاف القضاء عمى العنؼ
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عمما باف لبناف لـ يبرـ حتى تاريخو عددا كبي ار مف االتفاقيات الدكلية ،كيعيد االستاذ زياد باركد
ذلؾ الى استمرار تحفظ لبناف ازاء المسائؿ المتعمقة بقانكف الجنسية ( المادة التاسعة مف االتفاقية)
إلى قكانيف األحكاؿ الشخصية (المادة  16مف االتفاقية).

لكف الدستكر المبناني الصادر سنة  1926كالمعدؿ ،ال يتضمف ام نص تمييزم بحؽ المرأة ،بؿ
يكرس مساكاة جميع المبنانيف اماـ القانكف دكف تمييز:
ّ
 المادة  7حكؿ المساكاة في الحقكؽ المدنية كالسياسية. المادة  12حكؿ المساكاة في تكلي الكظائؼ العامة. المادة  21حكؿ االىمية االنتخابية.تكرس  ،تباعا ،الحرية الشخصية كحرية المعتقد كحرية التعميـ
 المكاد  ،2،9،10،12التيّ
كحرية الرأم كاالجتماع كتأليؼ الجمعيات.

كبما أف المبادئ الكاردة في مقدمة الدستكر تعتبر جزءان ال يتج أز منو ،فإنيا تتمتع بقيمة دستكرية

شأنيا في ذلؾ شأف احكاـ الدستكر منو.

لكف القكانيف الكضعية االخرل ال تزاؿ تتمتع " باستقرار تشريعي " بالمعنى السمبي لمكممة ،حيث

اقتصرت التشريعات التي صدرت منذ  2004حتى االف عمى حيز صغير مف جممة الحمالت
المطمبية التي تقدمت بيا الحركات النسائية.
كيمكف قياس مدل تطبيؽ االتفاقية في القكانيف الصادرة  1998ك 2004كفقان لمترتيب االتي:
 oقانون العقوبات

 oقانون األحوال الشخصية
 oقانون الجنسية
 oقوانين العمل والضمان االجتماعي
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 .1.1قانون العقوبات
يميز في بعض أحكامو ضد المرأة ،كبالرغـ
ال يزاؿ قانكف العقكبات المبناني الصادر عاـ ّ 1943
مف أف قانكف العقكبات يعتبر مف القكانيف المتحركة التي تعدؿ أحكاميا دكريان كذلؾ بعكس

القكانيف التأسيسية كالدساتير التي يتطمب تعديميا تكافؽ كطني يقارب اإلجماع .فاف قانكف
العقكبات المبناني بقي في حالة جمكد لمدة نصؼ قرف كنيؼ.

 ،)562كتكاجو التعرض لو صعكبات كثيرة فقد

كيشكؿ ىذا البند أكثر البنكد دقة( ،أم المادة

اشتيرت ىذه المادة تحت تسمية " جرائم الشرف " كنستطيع تصنيؼ الصعكبات في مستكييف:

مستوى أول  :ىك التحفظات التي كاف سجميا لبناف عند إبرامو االتفاقية كالمتعمقة بالجنسية
كباألحكاؿ الشخصية لجية مساكاة المرأة كالرجؿ.

مستوى ثاني  :بنيكم ،يتعمؽ بمدل تداخؿ الطكائؼ (

 19طائفة) في لبناف بالبنى القانكنية

كالتشريعية ككذلؾ تقاطعيا مع البنى العشائرية التقميدية.
المحؿ،
خالصة القكؿ ،أف المادة التي خضعت لتعديؿ طفيؼ اح ّؿ العذر المخفؼ مكاف العذر ّ
تميز بشكؿ فاضح ضد المرأة حيث
ال تزال بحاجة إلى تعديل  .كتعتبر الييئات أف المادة ّ 562
تشرع لمذككر مف العائمة قتؿ اإلناث ،كتعتبر الييئات النسائية أف ىذه المادة ىي مادة

يتكجب عمى المشرع إلغاءىا برمتيا  .كاف مجرد كركد المادة

" قاتمة"

 562في التشريع المبناني كاقع

مشيف بحؽ الحضارة المبنانية كالمجتمع المبناني كمكقع المرأة فييما.

يميز القانكف المبناني ضد النساء في تحقيؽ شركط ما يسمى " الزنا " كفي العقكبة كالمكاد
كما ّ
مف  503إلى  522المتعمقة باالغتصاب والفحشاء واالعتداء والتيتك .
أما في االغتصاب ،فالقانكف يتساىؿ مع المغتصب كيكتفي باعتراؼ المغتصب كاصالحو
لجريمتو عف طريؽ الزكاج ،كما أف القانكف ال يزاؿ يتساىؿ مع قضايا االغتصاب الزكجي.
إضافة إلى ذلؾ ،ال يزاؿ القانكف المبناني يعفي مرتكب جريمة الخطؼ كاالغتصاب مف العقكبة

في حاؿ تـ زكاج "صحيح" بيف الطرفيف .كغالبا ما تمجأ ىؤالء الفتيات لمقبكؿ بعقد الزكاج كذلؾ
تحاشيا "لمفضيحة" ،خاصة كأف إثبات عدـ صحة الزكاج يتطمب سنكات مف اإلجراءات القضائية
كىذا ما ال تستطيع غالبية الضحايا مف مكاجيتو.
المثمية
المثميات - ،كما أف قانكف العقكبات ال يزاؿ يجرـ
ككذلؾ ليس ىناؾ اعتراؼ
ّ
بالمثمييف ك ّ
ّ
كيعاقب عمييا بمكجب المادة  534باعتبارىا نشاطان جنسيان " خالفان لمطبيعة" ،في حيف أف ىذه
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المادة ناد انر ما تستخدـ في المحكمو ضد المر أة .فإف مجرد كجكد ىذ ق المادة ينتيؾ افتراض
المساكاة ،ك ينافي التزاـ الدكلة باحتراـ كحمام ة حقكؽ اإلنساف كعدـ التمييز كالمساكاة كحظر

التعذيب  .كال اعتراؼ باألـ العز باء في لبناف.
كيفترض أف يتابع المجمس النيابي الجديد العمؿ الذم بدأه المجمس السابؽ ،لجية تعديؿ قانكف
العقكبات بما يتفؽ مع ما التزـ بو لبناف كتدعك إليو الفقرة (ك) مف المادة (  )2مف اتفاقية القضاء
عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة.
أ -المواد المتعمقة بشكل مباشر في أشكال العنف ضد المرأة
المشرع المبناني يبدم تفيما" لجرائـ قتؿ النساء المرتكبة بداعي
كما سبقت اإلشارة سابقا ،ال يزاؿ
ّ
الحفاظ عمى الشرؼ ،كذلؾ رغـ أف مراجعة الممفات القضائية خالؿ السنكات األخيرة ال تشير إلى
استخداـ القضاة المبنانييف ليذه المادة لمتخفيؼ مف العقكبة المفركضة عمى المجرـ ،كذلؾ
لصعكبة تكفر شركط االستفادة مف ىذه المادة.
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المنظمات غير الحكومية التي قامت بالحممة الوطنية من اجل إلغاء التمييز ضد المرأة في
قانون العقوبات

 الشبكة النسائية المبنانية والتي تضم جمعيات معنية بإلغاء التمييز ضد المرأة:المجنة األىمية لمتابعة قضايا المرأة
التجمع النسائي الديمقراطي
لجنة حقكؽ المرأة المبنانية
المجمس النسائي المبناني
االتحاد النسائي التقدمي

جمعية تنظيـ األسرة

جمعية المبنانيات الجامعيات
الجمعية المبنانية لحقكؽ اإلنساف
ىيئة لجنة تنسيؽ المجاف النسائية لالتحاد الدكلي لمخدمات العامة
رابطة المرأة العاممة

معيد الدراسات النسائية في العالـ العربي\ الجامعة المبنانية األميركية

جمعية المكاساة كالخدمات االجتماعية
رابطة المسؤكلية المدنية
تجمع الباحثات
المقاء الوطني من اجل القضاء عمى التمييز ضد المراة ( كيضـ  100ىيئة كمؤسسة نسائية)
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 .1.2واقع الجنسية
تشكؿ مسألة الجنسية مادة تمييزّية بامتياز ،حيث ال يزاؿ القانكف المبناني يمنع المراة المبنانية
المقترنة باجنبي مف اف تمنح جنسيتيا المبنانية الى زكجيا كاكالدىا .كتندرج ىذه " الممانعة" في

االقرار لممرأة بحؽ مك ِاز لحؽ الرجؿ عمى ىذا الصعيد في اطار استمرار التحفظ المبناني الرسمي
عمى البند ( )2مف المادة( )9مف اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة.
فالقانكف المبناني( القرار رقـ

 ،15تاريخ  )1925/11/19كالمعدؿ بالقانكف الصادر في

 ،1960/1/11يحصر رباط الدـ بالكالد دكف الكالدة التي ال يسعيا منح جنسيتيا الى اكالدىا ،
تمامان كما ال يسعيا منح زكجيا االجنبي ىذه الجنسية ،في حيف اف المرأة االجنبية التي تقترف
بمبناني تصبح لبنانية بعد مركر سنة عمى تاريخ تسجيؿ الزكاج.

نص المادة  9مف االتفاقية
تمنح الدكؿ االطراؼ المراة حقكقان مساكية لحقكؽ الرجؿ في اكتساب جنسيتيا اك تغييرىا اك االحتفاظ

بيا .كتضمف بكجو خاص اال يترتب عمى الزكاج مف اجنبي ،اك عمى تغيير الزكج لجنسيتو اثناء

الزكاج ،اف تتغير تمقائيان جنسية الزكجة ،اك اف تصبح بال جنسية ،اك اف تفرض عمييا جنسية الزكج.
تمنح الدكؿ االطراؼ المرأة حقان مساكيان لحؽ الرجؿ فيما يتعمؽ بجنسية اطفاليما.

-

تنص ىذه المادة مف االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى

حؽ النساء بالجنسية( سكاء لجية اكتسابيا ،االحتفاظ بيا اك منحيا) ،كىذا ما ينص عميو
بصراحة البند الثاني منيا.
-

كتجدر اإلشارة إلى اف حككمة لبناف قامت بالتصديؽ عمى ىذه االتفاقية ،إال أنيا قد

تحفظت عمى البند الثاني منيا الذم يقر بحؽ النساء بمنح جنسيتيف الى أطفاليف.
كتبرر الحككمة ىذه التحفظات ،ككنيا تندرج ضمف خطة سياسية لمنع تكطيف الفمسطينيي ف عمى
أرضو تماشيان مع احكاـ دستكره كسائر االتفاقيات المناىضة لمتكطيف.

كما تجدر االشارة الى اف لبناف لـ يحدث اف صادؽ عمى البرتكككؿ االختيارم الممحؽ باالتفاقية،
كالذم مف شأنو اف يساىـ في تكريس التزاـ لبناف بالقضاء عمى اشكاؿ التمييز ضد النساء.
-

كلكي تضمف الحككمة المبنانية اقرار ىذا الحؽ ،يجدر بيا اف تسعى الى تعديؿ المادة

المعدؿ اخي انر
االكلى مف القانكف المبناني الصادر بالقرار رقـ  15تاريخ  19كانكف الثاني 1925
ّ
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بالقانكف الصادر بتاريخ  11كانكف الثاني  ،1960ليصبح القانكف ينص عمى  " :يعد لبنانياً :كل
شخص مولود من أب لبناني او ام لبنانية " .

كما يجب اف يتـ النظر بآليات تطبيؽ القانكف بعد نفاذه.
-

كعميو ،فإف النساء في لبناف( كالمتزكجات مف غير لبنانييف) محركمات مف منح

جنسيتيف الى زكجيف كاكالدىف كذلؾ لعدـ كجكد قانكف يسمح بذلؾ.

عممان اف النساء االجنبيات المتزكجات مف لبنانييف ،يحؽ ليف اكتساب الجنسية المبنانية ،كاف

تمنح جنسيتيا الكالدىا اذا بقيت عمى قيد الحياة بعد كفاة زكجيا ،في حيف يمنع ىذا الحؽ عف

المرأة المبنانية االصؿ.
أ -بنود التقرير الرسمي الثالث فيما خص الجنسية.
نص التقرير الرسمي الثالث  2006حكؿ اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد النساء
كالذم قدـ الى المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة ،عمى اف التمييز ضد النساء في
قانكف الجنسية المبناني الحالي يقع في ثالثة نقاط:
 عدـ امكانية منح االـ المبنانية جنسيتيا الكالدىا. عدـ امكانية منح الزكجة المبنانية جنسيتيا لزكجيا االجنبي. التمييز بيف االـ المبنانية باالصالة ،كاالـ االجنبية التي اكتسبت الجنسية المبنانية.اال اف التقرير كاف قد اشار فقط الى الجيكد التي تبذليا المنظمات كالييئات االىمية كالمدنية
الزالة ىذا االجحاؼ ،كبالتالي لـ يتطرؽ الى اعتزاـ الحككمة عمى تعديؿ القانكف.

ىكذا فنحن:

 ال نجد أية مبادرات حكومية من شأنيا ان تسعى الى إقرار حق النساء المبنانياتبالجنسية.
 ال نمحظ في التقرير الرسمي الثالث المقدم الى المجنة اية نية لمحكومة المبنانية لممبادرةباقرار ىذا الحق الطبيعي لمنساء.
كلكف ما تجدر االشارة اليو ىك اف الحككمة المبنانية – بتكقيعيا عمى اتفاقية القضاء عمى جميع

كافة اشكاؿ التمييز ضد المرأة -يجب ان تسعى الى ما يمي:

 رفع التحفظ عف البند  2مف المادة  9مف االتفاقية المذككرة. تعديؿ القانكف بما يتناسب مع ركح االتفاقية ،دكف ام تمييز اك اجحاؼ ،كذلؾباق ارره منح الجنسية الى الزكج كاالكالد كبمفعكؿ رجعي.
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الجمعيات األىمية الناشطة في إطار تعديل قانون الجنسية
 حممة " جنسيتي حق لي وألسرتي" في لبنانالشبكة النسائية المبنانية  :تضم  13جمعية تعنى بتقدم المراة
المجنة األىمية لمتابعة قضايا المراة
التجمع النسائي الديمقراطي
لجنة حقكؽ المراة المبنانية

المجمس النسائي المبناني
رابطة المراة العاممة ( الشؽ القانكني لمحممة)
الييئة المبنانية لمناىضة العنؼ ضد المراة
منظمة كفى عنؼ كاستغالؿ

مجمكعة االبحاث كالتدريب لمعمؿ التنمكم

 المقاء الوطني من اجل القضاء عمى التمييز ضد المراة ( يضمنسائية)

 .1.3في مجال االحوال الشخصية
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 100جمعية ومؤسسة

لـ تتغير الصكرة في ىذا المجاؿ فال تزاؿ التحفظات التي ابداىا لبناف عمى البند  16مف اتفاقية
السيداك ،سارية المفعكؿ ،كال يزاؿ الزكاج في لبناف خاضع لقكانيف الطكائؼ كالمذاىب المختمفة
مما يشكؿ تميي انز فاضحان بيف الجنسيف ،خاصة كاف بعض الطكائؼ( االسالمية) يتيح الزكاج

المتعدد ،كبعضيا اآلخر ( المسيحية) ال يسمح بالطالؽ.

اما بالنسبة لمذيف يعيشكف معان دكف زكاج قانكني( المساكنة) ،فال حماية قانكنية ليـ.

كال يزاؿ الكالد في كافة الطكائؼ ىك الكلي الجبرم عمى االكالد كىك بالتالي كحده يأذف ليـ

بالسفر اك بفتح حسابات مصرفية.
ال يشير التقرير الرسمي الى المشكالت التي تثيرىا قكانيف االحكاؿ الشخصية خاصة بالنسبة
لقضية المساكاة ،كلمعنؼ الناتج عف التحكـ باالسرة مف قبؿ الرجؿ ،كذلؾ ما ينعكس منو عمى
بناء االسرة المتكازنة .لكف النساء كالحركات النسائية تعي اف قكانيف االحكاؿ الشخصية في لبناف
تتضمف تميي انز كاضحان ضد النساء كىك ال يزاؿ يمثؿ عائقان اماـ المساكاة.

لذلؾ فإف محاكالت الضغط مف اجؿ قانكف مدني لالحكاؿ الشخصية كلك بصكرة اختيارية لـ

تتكقؼ.

كمع أف معدالت سف الزكاج ىي في ارتفاع مطرد ،إذ يتضح لنا بحسب دراسة المسح المبناني
لصحة األسرة  2004أف سف الزكاج األعمى عند الذككر حيث بمغ . %33.6
فإف تحديد سف الزكاج لـ يرد في القكانيف المبنانية كيالحظ اف زكاج االنسباء الى تناقص كىي
تسجؿ ادنى مستكياتيا في بيركت  %18ك جبؿ لبناف  . %10.7غير أف ىذه الظاىرة تنخفض

مع ارتفاع المستكل التعميمي لممرأة.

 .1.4قوانين العمل والضمان االجتماعي
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ما زالت الثقافة السائدة كالقسمة الحادة لألدكار النمطية كفقان لمجنس في المجتمع المبناني تحكؿ

تقدـ ممحكظ في مشاركة المرأة في المجاؿ االقتصادم .كتشير البيانات االحصائية الصادرة
دكف ّ
عف إدارة اإلحصاء المركزم  2005 -2004اف  % 60.3مف النساء متفرغات لممنزؿ مقابؿ

صفر  %عند الرجاؿ.
كنسبة النساء في سكؽ العمؿ تش ّكؿ  % 24مف مجمكع القكل العاممة (كانت ىذه النسبة % 25

عاـ  .)2001كما زالت الحصة األكبر مف خدمة النساء تعكد الى قطاع الخدمات (بشكؿ أساسي

القطاع الصحي كالتعميمي كالمصرفي كالسياحي) كالذم ىك امتداد لدكرىا التقميدم ،باالضافة الى
أف دكاـ العمؿ في ىذا القطاع يتالءـ أكثر مع امكانية المرأة مف التكفيؽ بيف عمميا كالكاجبات

العائمية التي ما تزاؿ تُمقى كميان عمى عاتقيا.
كما تشير ىذه االحصاءات اف  % 84مف القكل العاممة النسائية تعمؿ في القطاع الخاص حيث
مبدأ األجر المتساكم غير محترـ كغير مراقب بشكؿ صحيح.

كبالرغـ مف التساكم بيف الجنسيف في التحصيؿ العممي كالمؤىالت ،تبقى نسبة النساء التي تتبكأ
المناصب العميا في العمؿ كنسبة انخراطيا في مجاالت العمؿ التي تعتبر تقميديان مجاالت عمؿ
حصمت مف المؤىالت العممية.
ذككرية ،ضئيمة جدان نسبة لما ّ

جدول توزع القوى العاممة الفعمية (عمر  15الى  64سنة) بحسب فئات المين والجنس
الجنس
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اناث وذكور معاً ذكور
11.6
10.0

فئات المين
ككادر عميا كمدراء

اناث
4.9

اختصاصيكف

9.7

6.8

19.1

ميف كسطى

7.6

5.3

14.8

مكظفكف اداريكف

9.1

7.1

15.6

عماؿ في قطاع الخدمات كبائعكف

10.8

9.4

15.3

عماؿ زراعيكف كصيادك سمؾ

3.7

4.5

1.2

عماؿ ميرة

19.5

24.1

5.2

سائقك اآلالت كالسيارات

9.1

11.7

0.9

عماؿ غير ميرة

15.8

13.6

22.6

قكل العسكرية

4.6

5.9

0.4

ال جكاب

0.0

0.0

0.0

المجمكع

100

100

100

المصدر :ك ازرة الشؤكف االجتماعية ،إدارة اإلحصاء المركزم كصندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي ،الدراسة الكطنية
لألحكاؿ المعيشية لألسر في لبناف.2005-2004 ،

تدخؿ اإلناث إلى سكؽ العمؿ في عمر متأخر نسبيان عف الذككر ،كتبمغ مشاركتيا أعمى معدالتيا

سف
في الفئة العمرية  29 -25بسبب ارتفاع نسبة اإلناث المكاتي يمتحقف بالجامعة كتأخر ّ
 % 75.9مف العمالة
الزكاج .كتبيف الدراسة الكطنية لألحكاؿ المعيشية لألسر في لبناف أف
النسائية تتراكح أعمارىف بيف  20ك  44سنة مما يد ّؿ عمى انخفاض في نسبة النساء

المكاتي

يتركف العمؿ بسبب الزكاج.

كتظير الدراسة المذككرة اعاله ،اف ىنالؾ فكارؽ في فسبة مساىمة النساء في المجاؿ االقتصادم
حسب المناطؽ ،فيي تصؿ الى

 % 46.8مف مجمكع القكل العاممة النسائية في جبؿ لبناف

كتش ّكؿ  % 22.6في بيركت ،كتتدنى الى  % 10.6في الشماؿ كفي البقاع الى  % 6.7كفي

لبناف الجنكبي كالنبطية تصؿ الى .%13.3

كنتساءؿ :ىؿ ىذه اإلحصاءات شممت مساىمة المرأة في األنشطة االقتصادية الصغيرة الغير
معمف عنيا كالتي تقكـ بيا في أغمب األحياف النساء ،اك العمؿ الذم تقكـ بو المرأة داخؿ األسرة،
ام كؿ االعماؿ األسرية التي تستمزـ االنفاؽ اذا لـ تقـ بيا المرأة.

35

إف األزمة السياسية تيدد الكياف المبناني كتنعكس سمبان عمى الكاقع االقتصادم ،كقد ضيقت بشكؿ
مممكس مجاالت العمؿ مما رفع نسبة البطالة خاصة عند النساء (تعطى غالبان افضمية العمؿ

لمرجاؿ) كدفعت العديد مف الشباب كالشابات الى اليجرة ،كالالفت ىنا زيادة في ىجرة النساء
(ليس لدينا ام احصاء يطاؿ ىذا االمر).

تدنت عف السابؽ
كيبيف الجدكؿ ادناه اف الفك ارؽ بيف العاطميف عف العمؿ مف االناث كالذككر ّ
ّ
التحكؿ ال يرتبط فقط في
مما يد ّؿ عمى اف النساء اصبحف راغبات في الحصكؿ عمى عمؿ .كىذا
ّ

اضطرار المرأة الى العمؿ لممساعدة في الحاؿ ة العائمية في ظركؼ ضيؽ االحكاؿ االقتصادية،
بؿ ىنالؾ تغيير في الذىنية عند النساء الشابات منيف بشكؿ خاص ،عمى اىمية مشاركتيف في

المجاؿ االقتصادم مف اجؿ تحقيؽ استقالليتيف المادية.

جدول توزع العاطمين من العمل( من عمر 15إلى  64سنة) بحسب العمر والجنس
الجنس

العمر

اناث وذكور معاً
18.0

ذكور
20.5

اناث
12.2

24-20

31.6

30.6

33.9

29-25

17.3

15.0

22.9

34-30

10.2

9.8

10.9

39-35

6.6

6.6

6.5

44-40

6.3

5.5

8.1

49-45

3.6

3.5

3.9

54-50

2.9

3.9

0.7

59-55

1.5

2.0

0.5

64-60

2.0

2.7

0.3

المجمكع

100

100

100

19-15

المصدر :ك ازرة الشؤكف االجتماعية ،إدارة اإلحصاء المركزم كصندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي ،الدراسة الكطنية
لألحكاؿ المعيشية لألسر في لبناف.2005-2004 ،

.1.4.1

في التشريعات

تحت تأثير ضغط الحركة النسائية المبنانية كتطبيؽ جزئي لممكاثيؽ الدكلية ،نالحظ تطك انر ممحكظان

في التعديالت التي طالت التشريعات التي تنظّـ العمؿ ،كعمى كجو الخصكص الخدمات
36

االجتماعية في القطاعيف العاـ كالخاص ،باتجاه المساكاة بيف الجنسيف .غير اف ىذه التعديالت
 ،كمازاؿ

يميز بيف الجنسيف
ال تخصع لسياسات شاممة تيدؼ الى تنزيو القكانيف مف كؿ نص ّ
المشترع يخضع لمفاىيـ الكصاية االبكية كاالدكار النمطية التقميدية في المجتمع المبناني .لذلؾ

ثمة تمييز ما زال قائماً في القوانين االجرائية وفي عممية تطبيقيا:

الحد االدنى لالجكر
أقر القانكف المبناني مبد أ األجر المتساكم لمعمؿ المتساكم كحدد ّ
 ّالحد
 300الؼ ليرة لبنانية (  )$ 200دكف تفرقة بيف الجنسيف .أما ما يزيد عف ىذا ّ

االدنى يخضع لمبدأ العرض كالطمب في القطاع الخاص .كتشير االحصاءات اف االجكر

التي تتقاضاىا النساء في ىذا القطاع تق ّؿ عف تمؾ التي يتقاضاىا الرجؿ لعمؿ متكافئ

(ال يكجد احصاء جديد يحدد نسبة ىذه الفركقات).

 استثنى ىذا القانكف بعض الفئات كالخدـ في البيكت كاالُجراء في المؤسسات الزراعية فيحيف اف االكثرية الساحقة في ىذه الفئات مف النساء ال يستفدف مف تقديمات الضماف

االجتماعي.
 يفتقر القانكف الى آلية كاضحة لتأميف المراقبة في القطاع الخاص كتحديد العقكباتتميز بيف الجنسيف.
الرادعة لكؿ مخالفة قانكنية السيما تمؾ التي ّ
 قانكف ضريبة الدخؿ يعتبر المرأة المتزكجة بحكـ العزباء ،فال تستفيد مف التخفيضرب العائمة.
الضرائبي الذم يتستفيد منو الرجؿ المعتبر ّ
القصر في المصارؼ.
يحؽ لممرأة اف تفتح حسابان ألكالدىا
 ال ّّ
 -يساكم قانكف الضماف االجتماعي كقانكف تعاكنية

مكظفي الدكلة في القطاع العاـ بيف

الجنسيف لبعض التقديمات االجتماعية ،كلكف ىذه القكانيف ال تعترؼ بأف المكظفة اك

االجيرة ىي معيمة لعائمتيا اذ تحرميا مف التعكيضات العائمية إال اذا اثبتت عجز الزكج اك
غيابو اك اذا كانت أرممة.
مدة االستفادة مف تقديمات االمكمة.
 ىناؾ تمييز بيف المضمكنة كزكجة المضمكف في ّفتستفيد زكجة المضمكف مف تقديمات االمكمة بعد ثالثة اشير مف انتساب زكجيا الى
الضماف االجتماعي ،بينما المضمكنة االجيرة اك المكظفة ،ال تستفيد مف ىذه التقديمات
إال بعد مركر عشرة اشير عمى انتسابيا.

 40يكمان الى 49

مدة اجازة االمكمة لممكظفة اك االجيرة مف
 رفع المشترع سنة ّ 2000رب العمؿ ،كحظّر عمى ارباب العمؿ صرفيف مف الخدمة
يكمان مدفكعة االجر مف قبؿ ّ

مدة االجازة .لكف ىذه التعديالت ما زالت غير كافية لحماية المرأة
طيمة فترة الحمؿ كأثناء ّ
مف التمييز بسبب االمكمة.
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مدة اجازة االمكمة ما
مدة الحمؿ ألف ّ
فالمرأة مجبرة عمى البقاء في العمؿ حتى انتياء ّ
زالت غير كافية لتكزيعيا عمى مرحمتيف ،قبؿ المكضع كبعده.

تقع األعباء االقتصادية مف جراء االمكمة عمى المرأة كعمى أصحاب العمؿ في القطاع
يحد مف امكانية ترقيتيف في
الخاص مما يحكؿ دكف استخداـ النساء المتزكجات اك ّ
المينة.
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ثانيا" :التقدم المحرز في مجاالت تدعيم المساواة
التمكين -المشاركة
كيف نزيل االلتباس؟

 .2.1التعميم كأداة لممساواة
39

المادة الخامسة
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 عمى فكرة دكنية اك تفكؽ احد الجنسيف اك عمى

ادكار نمطية لمرجؿ كالمرأة.

(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.
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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 الدراسة 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 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.
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منذ أف دخؿ لبناف مرحمة السالـ " البارد" كنظاـ التعميـ يخضع لتغييرات مستمرة ،فقد كضعت
خطة النيكض التربكم سنة  1994كاقرت خطة العمؿ في منتدل داكار عاـ 2000الى تأميف
تكافؤ فرص التعميـ الجيد لجميع ابناء المجتمع ،كتكفير شركط االلتحاؽ بالتعميـ االساسي دكف
معكقات خارجية كتمكيف جميع االطفاؿ في الحصكؿ عمى تعميـ جيد كمجاني ،كمتابعة ىذا
التعميـ مع تركيز بكجو خاص عمى البنات كاالطفاؿ المحركميف/ات كتحسيف مستكيات القراءة
لمكبار بنسة  %50بحمكؿ  2015ال سيما لصالح النساء كتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف لتحقيؽ
فرص كاممة كمتكاممة لمبنات.
كقد شكؿ التعميـ احد المياديف الرئيسية التي راكمت نجاحات مشيكد ليا في لبناف ،لقد ضاقت

الفجكة بيف الرجؿ كالمراة تباعان في كؿ مراحؿ التعميـ

4

 .عمى أف فركقات طفيفة بدأت تبرز في

انكاع التعميـ الخاص المجاني كغير المجاني ،كذلؾ عائد بالدرجة االكلى الى الحركب التي
تعرض ليا لبناف في ىذه الفترة كالى التيجير مف مكاف الى آخر ،كضيؽ االحكاؿ المعيشية كالى
تمييز في الفرص ال تزاؿ تفرضيا الثقافة الذككرية المسيطرة .

4انظر النشرات اإلحصائية التي يصدرىا سنكيا" المركز التربكم لمبحكث كاإلنماء
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أ -معدالت االلتحاق
تشير االحصاءات الى اف االلتحاؽ الصافي في المرحمة االبتدائية يبمغ

 ( %90،6معيد

االحصاءات اليكنسكك) كىك اقؿ مف ذلؾ كفقان لممركز التربكم لمبحكث كاالنماء ،كيعزز ىذا الرقـ
الحاجة الى تطبيق قانون التعميم االلزامي الذي اقره مجمس النواب في آذار .1998

ووضع االجراءات الالزمة لتنفيذه .فالفجكة ال تزاؿ قائمة بيف الزامية التعميـ كمجانيتو ،فالمجانية
ىي الضمانة الفعمية اللتحاؽ الشرائح التي تعاني الضيؽ كالفقر كال سيما االناث منيـ.
جدول تطور نسب التحاق الطالبات بحسب المراحل خالل العقد الماضي في المرحمة ما قبل
الجامعية
%

%

%

%

السنة الدراسية

لالناث في

مرحمة الروضة

لالناث في المرحمة

االساسية

لالناث في المرحمة

لالناث

1996-1995

48

48،1

52،6

الثانوية
53،3

1997-1996

48،1

49

52،4

54،3

1998-1997

48،1

48

52،4

54،8

1999-1998

48،5

48،0

52،3

55،5

2000-1999

48،3

47،9

51،8

55،3

2001-2000

48،3

49،5

53

51،8

2005-2004

48،3

48،3

52،8

55،8

المتوسطة

في

المرحمة

المصدر :المركز التربكم لمبحكث كاالنماء ،االحصاء االكلي 2005
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ب  -التسرب المدرسي
تشير اإلحصاءات التي يصدرىا المركز التربكم الى اف نسب الترفيع كاالعادة ىي لصالح
الفتيات في مرحمة التعميـ االساس.
حيث نسب التسرب ىي

 % 2.15لدل اإلناث ك %5.1لدل الذككر .كتؤكد بيانات عمالة

االطفاؿ ذلؾ حيث تفكؽ نسبتيـ نسبة االناث باضعاؼ مضاعفة  .كما تظير االحصاءات اف
الفجكة الجندرية ىي لصالح االناث في التعميـ المتكسط كالثانكم بالنسبة لمطالبات الممتحقات في
السنة الثانية مف التعميـ الثانكم كيتبيف انيف يتكزعف عمى مختمؼ الفركع كاآلتي :آداب

انسانيات  ،%81.6عمكـ اجتماعية كاقتصاد

 ،%55.8عمكـ الحياة  ، %52.4عمكـ عامة

 .%26.4كيرل الباحثكف في شؤكف التربية اف التسرب المدرسي يتجو ليصبح مشكمة في لبناف

5

كاف ىذه الظاىرة مرتبطة بكثير مف الشركط اىميا التاخر الدراسي كعدـ التجانس العمرم
المدرسي كالظركؼ االجتماعية لألىؿ .كقد يككف مف االىمية بمكاف أف تكضع ىذه المشكمة

تحت المجير ،كبحسب خبراء االمـ المتحدة ،اف لبناف لف يستطيع الكفاء بتعيده بتطبيؽ اىداؼ

االلفية في التعميـ بحمكؿ .2015
كغنى عف القكؿ اف ىذا التسرب مشكمة خطيرة تيدد اعمار االكالد كتغذم المجتمع بمرشحيف
محتمميف لمسقكط في االمية كاحباط خطط التنمية.

ج -

التعميم الميني والتقني

بمغ مجمكع الطالب في التعميـ الميني كالتقني الرسمي كالخاص لمعاـ الدراسي ،2006 -2005
 98795طالبان كطالبة.

كمف جية تكزع الطالب كالطالبات عمى التخصصات في التعميـ الميني يبدك تغييب اإلناث

تمامان عف الفركع كاالختصاصات العممية كميكانيؾ الكيرباء بكؿ فركعو ،كالتقنيات الطبية

كالمعمكماتية الصناعية كااللكتركنية كالتمديدات الصحية كالمحاـ كالخراطة كالنجارة كالتدفئة كالتبريد

 .بينما يغيب الذككر عف التربية الحضانية كالتربية المختصة ،كفنكف التجميؿ كخياطة النساء
كخدمة األطفاؿ ،كالخدمة االجتماعية كالخدمة الفندقية الخ ....أما الميف التي تعتبر حيادية

حسب رؤية األدكار بيف الجنسيف فيي( الفنكف الفندقية ،الكمبيكتر ،الديككر ،المحاسبة ،المغات،

الطباعة الخ )...فال يزاؿ االلتحاؽ لمتخصص فييا ضئيالن عند اإلناث بالنسبة لمذككر.
5خيرية قدكح (  " .)2006أسباب التسرب المدرسي في لبناف"  ،الحركة االجتماعية ك المفكضية األكركبية .
حيث رأت أف أسبابا تربكية كاجتماعية كراء ىذا التسرب ،كتشير إلى أف المادة (

بالغان في زيادة مدة التسرب.
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 )10مف الدستكر تؤثر تأثي انر

د -التعميم العالي
كيبيف مؤشر
تبرز المشكمة في التعميـ العالي مف حيث اختيارات الفتيات ألنكاع االختصاصات ّ
بيانات تكزع طالب الجامعة المبنانية حسب الجنس لمعاـ الدراسي  2006-2005ما يمي:
ذكور
425

إناث
236

االختصاص
اليندسة المدنية

217

102

ىندسة ميكانيؾ

445

69

ىندسة كيرباء

41

11

ىندسة الكتركنيؾ

417

55

ىندسة زراعية

94

136

ىندسة داخمية

193

455

ىندسة كمبيكتر برمحة

1008

348

اليندسة

النسب
حكالي النصؼ
حكالي النصؼ

كتحرير
ىندسة مساحة اك اكتكغراؼ

2

11

كتبيف انو ال يزاؿ عدد الطالبات في االختصاصات اليندسية اقؿ مف النصؼ اك اكثر ما عدا
ّ
اليندسة الزراعية كالداخمية أما في اختصاص الطب العاـ فالجنسيف تقريبان متعادليف كتزاد نسبة

اإلناث (عدد  )99مقابؿ الذككر في طب االنساف ( عدد .)63

كما تزاد أعداد الطالبات في الصيدلة  184إناث مقابؿ  36ذككر ،كفي التمريض فتبمغ 677

مقابؿ  235لمذككر كفي العمكـ المخبرية فاإلناث

 264مقابؿ  29لمذككر ،كفي عمـ الحيكاف

 121لالناث مقابؿ  43لمذككر كفي عمـ النبات  16مقابؿ  6لمذككر كفي الفيزائية  154لإلناث
مقابؿ  77لمذككر كفي ايضا" الكيمياء .

االختصاص

االناث
45

الذكور

تعميـ عربي

151

3

تعميـ التاريخ

7

4

تعميـ الجغرافيا

19

8

تعميـ الفمسفة

7

1

تعميـ الرياضيات

4

1

تعميـ الكيمياء

17

7

تعميـ العمكـ

18

2

عربي اجتماعيات

190

4

تعميـ الرياضيات كالعمكـ

247

6

ادارة صحية

41

31

تعميـ العمكـ االجتماعية

12

0

تعميـ االقتصاد

12

3

تعميـ لغات كتكاصؿ

35

2

يدؿ ىذا التفاكت بيف الجنسيف اف اتسعت المساحة في اختيار التخصصات التي لـ تكف تحصؿ
عمييا سابقان لمطالبات في التكجو الى التخصصات المذككرة سابقان ،كضاقت عند الذككر كتظير
المؤشرات اف االناث فاؽ عددىف في تعميـ المكاد عف الذككر مما يبشر بتأنيث التعميـ الثانكم

بعد اف تأنثت في المرحمة االبتدائية كقد فاقت اعداد الذككر في االختصاصات التالية:

االختصاص

الذكور

االناث
46

سياحة كسفر

126

13

ترجمة

235

6

انتربكلكجيا

2

0

تعميـ انكميزم

305

3

اقتصاد كادارة

186

233

قابمة قانكنية

252

0

ارشاد اجتماعي

300

1

كصحي
تاىيؿ المعاقيف

28

6

صحافة كاذاعة

229

32

كتمفزيكف
صحافة

234

39

عالقات عامة

336

42

تربية حضانية

281

0

عمـ السكاف

14

9

ارشاد كتكجيو

10

0

ادارة تربكية

5

1

طبيب جراح

6

56

بيككيميا

653

336

طبيب اسناف

30

22

اخصائي
تقكيـ النطؽ

51

3

سينما

55

30

سالمة البيئة

30

0

مرشد سياحي

64

7

بنكؾ كتحكيؿ

433

284
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إف مؤشرات عدد الطالب في التخصصات التي ذكرناىا أعاله ال تزاؿ تفكؽ الطالبات فييا إلى
ما يكازم النصؼ كأكثر.

ه -إدماج النوع االجتماعي في السياسة التربوية والمناىج والكتب.
ما ىو مفيوم دمج النوع االجتماعي ( الجندر)؟

إف دمج منظكر النكع االجتماعي ىك عممية تساعد في تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف .كىك ليس
ىدفان بحد ذاتو بقدر ما ىك نيج يتبع  .كتحمؿ جيكد الدمج معالجة القضايا البنيكية المتعمقة
بتكزيع المكارد كتكفير الفرص المتكافئة االجتماعية( خاصة الرجاؿ كالنساء) لممشاركة في

األنشطة االجتماعية االقتصادية كاالستفادة مف عائداتيا .باإلضافة إلى ىذا فإف دمج منظكر

النكع االجتماعي كاحداث أطر عمؿ كعمميات لمتخطيط يعني ضمنان كجكد نظاـ تخطيط مؤسسي
يعمؿ باتجاه المساكاة بيف الجنسيف كبيف الفئات االجتماعية .كيتـ الكصكؿ إلى ذلؾ باالعتراؼ

باالحتياجات كالمصالح الخاصة كمراعاتيا كالتخطيط ليا.
إف كاضعي الخطط كالسياسات يميمكف إلى كضع االفتراضات كالتعميمات بالنسبة لألفراد
كاحتياجات األسر كالمنازؿ ،ىذا باإلضافة إلى انو في كثير مف الحاالت يتـ استثناء النساء
لقطاع كامؿ مف عممية التنمية.
بد مف التفريؽ بيف التخطيط الخاص بالنكع االجتماعي الذم يتجو نحك معالجة التبايف
كىنا ال ّ
المبني عمى النكع االجتماعي في مجتمع معيف لتحقيؽ اإلنصاؼ كالمساكاة كالتمكيف ،كبيف دمج
مفيكـ النكع االجتماعي ،الذم ىك عممية تضمف االستجابة الحتياجات النساء كالرجاؿ كمراعاة
مصالحيـ في تخطيط كتنفيذ كمراقبة كتقييـ سياسات كاجراءات كممارسات كبرامج النظـ

التخطيطية كالتنظيمية.

إف تحقيؽ استم اررية تخطيط النكع االجتماعي مف خالؿ دمج ىذا المنظكر في كيفية التخطيط
الكطني يزيد مف احتماؿ تنمية منتظمة كمستدامة بالنسبة لنساء كرجاؿ المجتمع.
ما ىي القضايا الخاصة بالنوع االجتماعي في قطاع التعميم؟

رغـ إقباؿ التالميذ عمى التعميـ المدرسي كالعالي كالميني ،إنما ال يزاؿ ىناؾ تناقض بيف اتجاه
النساء لعدد مف االختصاصات ،مف جية كتناقض مف جية أخرل بيف المتخرجيف/ات عمى كافة

المستكيات كاحتياجات في مستكييف التعميـ كالسكؽ  .كما ىناؾ ضركرة ممحة:
-

إلعادة النظر في محتكل المناىج كالكتب.
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-

لمتصدم لمتبايف الكاسع في تكافؤ الفرص بيف الجنسيف كفي التميز المؤسسي

لممرأة ( التقدـ الكظيفي)
اذان ىناؾ تحديات تكاجو النساء في لبناف كما تشير المؤشرات إلى انعداـ التكازف الحاصؿ بيف

الفتيات كالفتياف كبيف النساء كالرجاؿ في مجتمعنا في التعميـ.

فمف األمية إلى التسرب ،إلى التنميط في ادكار محددة كالى اإلقداـ عمى تخصصات ضيقة كميا
يؤثر سمبان عمى المرأة ،كعمى عكامؿ متعددة منيا النقص في المعارؼ كالميارات كعدـ معرفتيا

حقكقيا كمشاركتيا الضيقة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.
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نشاطات المنظمات غير الحكومية إللغاء التمييز ضد المرأة في النظام التعميمي
دراسة المجنة األىمية لمتابعة قضايا المرأة
التمييز في" كتب القراءة والتربية الوطنية والتنشئة المدنية " في المرحمة االبتدائية مقاربة
عمى عمى أساس النوع االجتماعي
بعض النتائج- استكماؿ عممية التحديث كالتقييـ التربكم لممناىج ،بكضع معايير جديدة لتغيير كاقعالصكرة الجندرية المكجكدة حاليان في كؿ المراحؿ التعميمية في المناىج التعميمية االبتدائية

كالثانكية

 استخداـ المغة المتكازنة في ىذه الكتب المدرسية بيف الجنسيف ،حتى تشعر النساءبقيمتيف كمكاطنات مسؤكالت.
 ضركرة التركيز عمى قضايا المرأة كحقكقيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية فيالمجتمع كفي المناىج كالكتب المدرسية.
 القياـ بدراسات اخرل حكؿ الكقكؼ عمى الكعي الجندرم ،كتعميـ المعرفة حكلو بيفالطالب كالطالبات في جميع المراحؿ.
 عقد دكرات تدريبية لممعمميف كالمعممات كمؤلفي ك مؤلفات الكتب كاعضاء كعضكاتلجاف المناىج لمكتب المدرسية مف اجؿ التكعية الجندرية.
 -كضع دليؿ تدريبي لمجندر لممعمميف كالمعممات الستخدامو في التكعية الجندرية.
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و -محو األمية وتعميم الكبار
اف معدؿ انتشار االمية عامة اك بيف النساء في انخفاض مستمر .ففي العاـ  1980كاف المعدؿ
العاـ  %27.6ك بمغ في العاـ  % 13.6 1996كىك حسب الدراسة الكطنية لالحكاؿ المعيشية
لالسر  ( %8.8 ، 2005 -2004لمف ىـ مف سف العاشرة كما فكؽ) .كتنتشر االمية بمجمميا
بيف النساء اكثر منيا بيف الرجاؿ اذ تبمغ  %5.6لدل الرجاؿ مقابؿ  %11.8لدل النساء .كيراكح
 34 -10سنة بيف %0.5ك %2.2

معدؿ انتشار االمية لدل االناث في الفئة العمرية مف
ّ
لمرجاؿ كال تبرز الفجكة الجندرية لصالح الذككر إال بعد سف الرابعة كالثالثيف ،حيث تزداد بشكؿ
تصاعدم لتبمغ  %54بيف النساء مقابؿ %23.8بيف الرجاؿ في الفئة العمرية
كتتفاكت نسبة انتشار االمية بحسب المناطؽ فتبمغ ادناىا في العاصمة

 69 -65سنة

 %5.5فيما تراكح في

المناطؽ الريفية بيف  %8.5في لبناف الشمالي %14.6 ،في البقاع.
لكف ىذه االمية متركزة في الفئات العمرية الكبيرة كبخاصة النساء ،فقد بمغت نسبة االمية في

الفئة العمرية  60سنة كما فكؽ ما بيف

 % 2.2ك  %43.1لدل الرجاؿ مقابؿ

 %50.7ك

 %63.1لدل 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 ،اكثر مف تأثير التدخالت المبرمجة نحك امية الكبار التي لـ تبمغ بعد مقدا انر

يحدث تأثي انر كبي انر كخاصة فيما يتعمؽ بردـ اليكة المتعمقة باالمية بيف النساء 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.
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جدول نسبة األمية لمن ىم في عمر  10سنوات وما فوق بحسب العمر والجنس.
الفئة العمرية

اناث

ذكور

اناث وذكور

14-10

0.5

0.5

معاً
0.5

19-15

0.8

1.1

1.0

24-20

1.4

1.7

1.5

29-25

2.2

2.4

2.3

34-30

2.2

2.7

2.5

39-35

4.8

3.4

4.2

44-40

7.9

3.1

5.8

49-45

13.4

4.5

9.2

54-50

23.7

6.8

15.3

59-55

28.9

9.1

19.4

64-60

40.4

17.1

29.3

69-65

54.2

23.8

38.9

74-70

53.2

32.3

42.4

79-75

56.5

28.5

42.6

84-80

58.4

25.6

41.9

 85كما فكؽ

66.6

38.6

53.7

جميع االعمار(  10سنكات كما

فكؽ)

5.6

11.8

8.8

عمى اف ىذه النسب مرشحة لالزدياد 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.
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ز -تدخالت محو االمية
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 اإلحصاءات الرسمية لمجنة الكطنية لمحك األمية كتعميـ الكبار في ك ازرة الشؤكف
االجتماعية إف العدد اإلجمالي مف المستفيديف كالمستفيدات مف دكرات محك األمية كتعميـ الكبار

قد بمغت خالؿ األعكاـ

 1997لغاية  ( 2006أم منذ انطالؽ برنامج محك األمية)

 21613مستفيدا كمستفيدة أم بمعدؿ يقارب  2000مستفيد/ة سنكيان %85 .إناث مف ا جمالي
المستفيديف كالباقي ذككر.

كبالرغـ مف أف لبناف قد ساىـ كاقر جميع التكصيات التي صدرت عف المؤتمرات العالمية التي
عقدت في جكمتيف كتايالند في السنكات  2000-1990لمقضاء عمى الفكارؽ بيف الجنسيف في

مجاؿ التعميـ كلكضع منياج كبرامج تعميمية تمبي الحاجات االساسية لغاية  ، 2010فاف 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 كمنو 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.
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بعض المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال محو االمية وتعميم الكبار
جمعية التاىيؿ االنساني كمكافحة االمية كىي جمعية متخصصة
المقاصد
جمعية المبرات الخيرية االسالمية

جمعية المعارؼ االسالمية الخيرية
النجدة الشعبية
مؤسسة كرككزياف
المنتدل الشمالي لممعاقيف
لجنة حقكؽ المراة المبنانية
مؤسسة رينية معكض

جمعية العزـ كالسعادة
التجمع النسائي الديمقراطي
الحركة االجتماعية
معيد الدراسات النسائية في العالـ العربي  /الجامعة المبنانية االميركية
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 . 2.2المرأة وصنع القرار
التطكر الجديد في مسالة المرأة كصنع القرار يتمخص في مستكييف:

مستوى اول  :ىك ارتفاع نسبة مشاركة المراة في الندكة البرلمانية فقد ارتفعت النسبة مف %2.3

الى  ،%4.6كىي نسبة ال تزاؿ غير مقبكلة اذا نظرنا الى كفالة حؽ النساء بالمشاركة السياسية
بحسب الدستكر كالقكانيف المرعية االجراء مف جية ،كقدرة النساء كانخراطيف الباكر في الشأف
العاـ مف جية ثانية.

مستوى الثاني :ىك اعتماد " الييئة الكطنية الخاصة بقانكف االنتخابات النيابية" مرسكـ 58تاريخ

 ،2005/8/8ككتا نسائية نسبة  %30في الترشيحات ،عمى المستكل الكطني ،لكف االحتساب

النيائي ليذه الككتا ال يعطي المراة اكثر مف  %10مع كؿ ما يعترض سبيميا مف عقبات ال يزاؿ

يتضمنيا قانكف االنتخاب.
كمع االىمية التي نكلييا ليذا التطكر ،اال اف النتيجة النيائية التي تمخض عنيا لـ تكف عمى
مستكل اآلماؿ ،فانتخابات  2005تظير تراجع المرشحات بالمقارنة مع دكرة
الى  14مرشح ك تتجاكز نسبة المرشحات . %3
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 2000مف 18

جدول بالمرشحات الى المجمس النيابي من  1953لغاية .2005
الدورة االنتخابية
1953

عدد المرشحات
1

عدد المنسحبات
1

1957

1

1

صفر

1960

2

صفر

صفر

(1963فرعية)
1964

1

صفر
1

( 1تزكية)

(1965فرعية)
1968

1
2

صفر
1

1972

4

2

صفر

(1991تعييف)
1992

6

-

 (1تعييف)
3

1996
2000
2005

11
18
14

2

صفر
1
1
صفر

عدد الفائزات
صفر

صفر
صفر
صفر

3
3
6

المصدر :المجمس النيابي
أ -المشاركة في السمطة التنفيذية
لممرة الثانية ( عاـ  )2005في تاريخ لبناف تدخؿ امراة الى السمطة التنفيذية كتتبكأ ك ازرة ىامة في
لبناف ىي ك ازرة الشؤكف االجتماعية ،ككانت المرة االكلى سنة

 2004كلكف الحككمة لـ تدـ

طكيالن  ،كفي اعتقادنا اف المراة قد كلجت بالفعؿ السمطة التنفيذية كاف المكانع التي كانت تمنع
اشراكيا قد تـ تجاكزىا حتى اآلف ،اال اف ذلؾ ال يزاؿ خطكة اكلى يجب تدعيميا عبر نسب

معقكلة في مجمس الكزراء.

ب -المشاركة في صنع القرار االداري
لـ يتغير شيئ في كضع المراة نظ انر لغياب الق اررات األساسية عف عمؿ الحككمة في ظؿ االزمة

السياسية العاصفة التي تستكطف لبناف منذ  14شباط  ،2005تاريخ بدء االغتياالت السياسية
كاستشياد الرئيس رفيؽ الحريرم.
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ج -المشاركة في االحزاب والتيارات السياسية
فقد أظيرت التجمعات كالتظاىرات التي حدثت بعد عمميات االغتياؿ اىتمامان ممحكظان لدل

الفتيات كالنساء بالشأف السياسي .لكف تحكؿ ذلؾ الى سمكؾ دائـ يكتنفو الغمكض نظ انر لمحالة
الراىنة لالحزاب كالتيارات السياسية.

اما بالنسبة النتساب النساء الى االحزاب فاالعداد ال تزاؿ ضئيمة  .كالقكانيف ال تمزـ االحزاب

بالشفافية المطمكبة ألعضائيا ،كال يزاؿ الرجاؿ يسيطركف عمى قيادة االحزاب.
المعمكمات التي قدميا الممؼ الكطني عف المرأة المبنانية سنة  2004لـ تتغير كثي انر .كىي تفيد

أف مشاركة النساء في االحزاب ال تزاؿ ضعيفة ففي الحزب الشيكعي مثالن ،كالذم يفترض اف

يككف حزبان رياديان ليس ىناؾ سكل اثنتاف مف  75عضكان في المجمس المركزم كسيدة كاحدة في
المكتب التنفيذم ،كفي الكتمة ثالث نساء في المجمس المركزم كامرأة كاحدة في المجنة التنفيذية،

كفي حزب الكتائب  %5مف القيادة ىـ مف النساء

6

 ،اما في االحزاب الدينية كحزب اهلل مثالن

فغيابيا كامؿ بالرغـ مف كؿ االدعاءات باعطاء المرأة دك انر في ىذه االحزاب.
كفي دراسة حديثة قاـ بيا المجمس النسائي سنة

 2004عف اسباب تدني مشاركة المراة في

الحياة السياسية ،كجد الباحثكف اف التمييز قائـ في عقمية المجتمع كفي نمط الحياة االجتماعية.

 6الممؼ الكطني2004 ،
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التمييز القائم ضد المرأة في عقمية المجتمع.
النسبة

التكرار

المئوية
51

211

33

135

37

154

17

69

28

144

1

5

15
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الخيار
التمييز قائـ في عقمية المجتمع كفي الحياة االجتماعية
التمييز في االحكاؿ الشخصية
التمييز في الضمانات االجتماعية كمجاالت العمؿ
التمييز في الحقكؽ المدنية كقانكف العقكبات
التمييز عمى الصعيد السياسي كعدـ احتالؿ مراكز قيادية
العنؼ ضد المرأة
غير ذلؾ

المصدر :المجمس النسائي المبناني ،استطالع رأم حكؿ المراة كدكرىا التمثيمي في االنتخابات المبنانية. 2006 ،

االستنتاج المنطقي لما سبؽ ىك اف غياب المرأة عف القرار السياسي يرتبط ارتباطان كثيقا" بغيابيا

عف النشاط السياسي في االحزاب كالجمعيات لكننا نرل انو ابعد مف ذلؾ ،اذ اف تسمسؿ االسباب

ال بد اف يتشابؾ مع مجمكعة التصكرات كالتكقعات التي تسكد المجتمع المبناني كتعيد انتاج ادكار
محددة لمنساء .

اذا كانت مشاركتيا في الحياة السياسية عمى ىذا النحك فيؿ ىي افضؿ في مؤسسات الدكلة ؟

تظير األرقاـ التي جمعت في اطار إدارة اإلحصاء المركزم أف مشاركة المرأة في القطاع العاـ
الرسمي ىي  %8،53مف العامميف سنة  2000ككانت نسبة النساء المكاتي يشاركف في القرار ام
في الفئات االدارية الثالث بحسب النظاـ المبناني ام الفئات االكلى كالثانية كالثالثة عمى التكالي
ىي  % 2لمفئة االكلى  %10لمفئة الثانية.

المرأة المبنانية تشارؾ في القضاء منذ الثمانينات كىناؾ االف  124قاضية مف اصؿ  434ام ما

يعادؿ  % 35تقريبان  .كاالىـ مف ذلؾ انيا تشارؾ في مجمس شكرل الدكلة كفي مجمس القضاء
االعمى كاف كاف ذلؾ بنسب قميمة لكنيا لـ تشارؾ حتى االف في المجمس الدستكرم.
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كمشاركة المراة كسفيرة ضئيمة جدا" ،اذ يبمغ عدد السفيرات  6مف اصؿ  88سفارة حكؿ العالـ.
كتحسنت مشاركتيا في السمؾ الدبمكماسي بشكؿ خجكؿ اذ بمغت  % 22حاليا" ( المصدر ك ازرة
الخارجية المبنانية).
في النقابات ،المرأة غائبة عف القيادة كىي شبو غائبة عف مجالس النقابات ،كاحدة فقط في
االتحاد العمالي العاـ.
اما في النقابات المينية حيث االنتساب الى النقابة شرطان لمعمؿ فإف حضكر المرأة يتقدـ باستمرار

لكف حضكرىا في القيادة ال يزاؿ ضعيفان .

كتظير ىذه االرقاـ اف كضع المرأة التعميمي لـ يترجـ بتحسيف كضعيا الكظيفي.

السؤاؿ لماذا ،كاالجابة ىي اف االبكية كمنظكمة القيـ التربكية المرتبطة فييا ال تزاؿ تعيد انتاج
األدكار عمى أساس النكع االجتماعي كتحد مف تطمعات المرأة لمتغيير .كتظير ىذه االرقاـ اف
كضع المرأة التعميمي لـ يترجـ بتحسيف كضعيا الكظيفي .كليس ىناؾ مف تدخالت رسمية مف
قبؿ الحككمة لممساعدة عمى تغيير الثقافة السائدة التي ترعى تقاسـ األدكار.
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 .2.3المرأة في اإلعالم
يطغى كجكد المرأة العددم في كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة كافة السيما مف الفئة

العمرية الشابة ،كتترافؽ ىذه المعطيات مع اشارت اإلحصاءات الى تطكر حقيقي عمى صعيد

إنخراط المرأة في سكؽ العمؿ في لبناف .غير اف ىذا الحضكر العددم لممرأة ،قد يسجؿ تساكيا
اك حتى في احياف كثيرة "يطبش" عدد النساء عمى عدد الرجاؿ ،انما ىذا التفكؽ اك التساكم
الجندرم ال تزاؿ تعتريو عكائؽ عدة لناحية المشاركة في صناعة الق اررات في اماكف عمميا.
فتكاجد المرأة في مكاقع القرار غير ممحكظ عمميا.

كتستقطب مينة االعالـ الشابات حيث اصبحت تفكؽ نسبة الخريجات في االعكاـ الماضية اؿ

 90في المئة .كفي قراءة مكضكعية ألعداد كنسب المتخرجيف كالمتخرجات يمكف االستنتاج أف
أعداد اإلعالميات سيزداد في المدل المنظكر بنسبة كبيرة ربما تفكؽ

 %85كلكف تبقى مكاقع

المسؤكلية كالقرار في ىذا القطاع الحيكم بيد الذككر الذيف اخذكا يشكمكف أقمية عددية .كمف
مالحظات الخريجيف كالخريجات عمى فرص الحصكؿ عمى كظيفة اف الشكؿ الخارجي يمعب دك انر

أساسيان في تأميف العمؿ كبخاصة لإلناث .كال تزاؿ الكاسطة تمعب دك انر أساسيان أيضان.
كيبقى أف نسبة المنتسبات الى سجؿ نقابة المحرريف ال تتجاكز

 %30عممان أف باب االنتساب

الى النقابة مقفؿ منذ عاـ  2000السباب عدة منيا اف يبقى المستفيدكف مف ىذه النقابة قادريف
عمى التحكـ بنتائج انتخاباتيا كبمكاقع القرار فييا.
كفي بحث عف األدكار كالمكاقع لالعالميات كاالعالمييف خمصت بعد الدراسات الى انو مف

الضركرم الذىاب أبعد مف مسألة الفركؽ الجندرية ،الى محاكلة دراسة مكقع كؿ منيما مف عممية
إنتاج الميديا ضمف سياؽ عممية اإلنتاج األشمؿ .فالميديا جزء مف إنتاج رأسمالي خاضع
لمصالح متناقضة ،كىذا النظاـ لـ يزؿ بطريركيان يأخذ الرجاؿ فيو الق اررات كالنساء يتبعنيـ .أم

أنيا ممؾ لمجمكعة رأسمالية ىدفيا ليس فقط تحقيؽ الربح ،إنما إعادة إنتاج األيديكلكجيا المسيطرة

مف خالؿ إعادة تقسيـ األدكار.

كمف المالحظ اف المرأة لـ تأخذ مكاقع مركزية أساسية ،رغـ أنيا استطاعت أف تدخؿ في مجاالت

تغير النظرة الى دكرىا التقميدم في كسائؿ االعالـ .اذ اف ىناؾ تغير في أدكار النساء
تعبر عف ّ
ّ
( تصكير ،رئيسة إرساؿ ،مكنتاج ،إخراج ،إعداد ،رئيسة قسـ ،مسؤكلة عف البرمجة ،)...كلكف
يتغير .اذ أف المرأة لـ تتكصؿ بعد الى أف تككف مثالن مديرة أخبار ،أك مديرة مسرح،
مكقعيف لـ ّ
أك رئيسة مجمس إدارة ،اك انيا لـ يتعزز دكرىا في تشكيؿ الرأم العاـ عبر اتاحة المجاؿ ليا في
كتابة عامكد الرأم اك التحميؿ في الصفحات االكلى.
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كما انو عمى مستكل ممكية كسائؿ االعالـ ،تمحظ المعطيات المتكافرة انو مف بيف المالكيف
لسف سكل
كالمساىميف في كسائؿ االعالـ قد نجد اسماء لمساىمات فييا غير انيف باالجماؿ ّ
زكجات اك شقيقات اك مف عائمة المساىميف كالمالكيف الرجاؿ.
اما عمى مستكل الترقي في العمؿ،ال يختمؼ كاقع النساء في قطاع االعالـ عنو في القطاعات
االخرل حيث انيف باالجماؿ أقؿ حصكالن عمى الترقية في العمؿ مف الرجاؿ اكاف لناحي الترقي

في سمـ الرتب اك الترقي المادم .غير انو مف العكامؿ المساعدة عمى الترقي لمنساء تمت

مالحظة اف تفكؽ المرأة في اتقانيا لمغات االجنبية ىك عامؿ مساعد ليا لمترقي في العمؿ.
اما عف صكرة المرأة كما تتناكليا كسائؿ االعالـ ،فال تزاؿ صكرة سمبية عامة تطغى عمييا صكرة

االدكار االتقميدية ،اضافة الى اف اخبار المرأة كقضاياىا ال تعطى المساحة المرجكة في االعالـ.
كال يزاؿ يفتقر المشيد االعالمي الى نماذج ايجابية تثير االقتداء نسبة الى سير النساء كتقدميف
في المجاالت كافة.

 .2.4العنف ضد المراة
61

أ -مجاالت التقدم
لقد تمكف المجتمع المدني مف طرح مشكمة العنؼ ضد المرأة كأحد أبرز القضايا االجتماعية التي
تمثؿ انتياكا فاضحا لحقكؽ اإلنساف كأحد أبرز أكجو التمييز القائـ عمى أساس الجنس.
كبسبب الجيكد االستثنائية التي قامت بيا بعض الجمعيات األىمية في لبناف ،تمكنت مف إخراج
الظمـ الالحؽ بالنساء مف دائرة الشأف الخاص إلى دائرة الشأف العاـ ،بحيث عممت ىذه
الجمعيات عمى مستكيات مختمفة كنجحت في إثارة اىتماـ اإلعالـ الذم خصص كال يزاؿ

مساحات ممحكظة لمناقشة ىذه المشكمة كتقديـ شيادات حية كاستضافة العديد مف أصحاب

االختصاص :مف محاميف كعامالت إجتماعيات كأخصائييف نفسيف  ....كما ازداد اىتماـ
الباحثات كالباحثيف حكؿ ىذا المكضكع فصدرت دراسات كأبحاث عديدة تناكلت األسباب
االجتماعية كالثقافية لمشكمة العنؼ ضد المرأة ،ككذلؾ صدرت أبحاث تتعمؽ بالقكانيف كارتباطيا
بالعنؼ ضد المرأة .كما كازداد اىتماـ طالبات الجامعات المكاتي أقدمف عمى اختيار مكضكع

العنؼ ضد النساء عنكانا ألبحاثيف الجامعية ،كما كتجدر اإلشارة إلى اىتماـ إدارات الجامعات
المعنية باختصاص العمؿ االجتماعي بتقديـ حصص مف داخؿ المنيج الجامعي حكؿ مكضكع

العنؼ ضد المرأة.
كقد نجح المجتمع المدني في رفع مستكل الكعي المجتمعي حكؿ ظاىرة العنؼ الممارس عمى
المرأة كآثاره السمبية عمى األسر كالمجتمع ،مما حث أعدادا متزايدة مف النساء المعرضات لمعنؼ
عمى طمب المساعدة كاالستفادة مف الخدمات المقدمة ليف في مراكز الجمعيات األىمية ،كىذا ما

تظيره األرقاـ الصادرة عف مراكز االستماع كاإلرشاد في الجمعيات المختمفة.
كما سعى المجتمع المدني إلى تسميط الضكء عمى ظاىرة قتؿ النساء ،إف بداعي "الشرؼ" أك
بسبب الخركج عف الطاعة ،كذلؾ مف خالؿ رصد حاالت القتؿ التي كصمت إلى المحاكـ
المبنانية خالؿ السنكات العشر األخيرة.

كلقد أثمرت ىذه الجيكد نكعا مف االعتراؼ الخجكؿ ،كأحيانا غير المباشر ،لبعض الجيات

الرسمية بمشكمة العنؼ ضد المرأة ،حيث بدأت بعض الك ازرات ،كباألخص ك ازرة الشؤكف
االجتماعية في التعاطي مع ىذه المشكمة مف خالؿ التعاكف مع الجمعيات األىمية المعنية في
إطالؽ برامج خاصة حكؿ العنؼ األسرم ،تتناكؿ العنؼ ضد األطفاؿ كالعنؼ ضد النساء
كالعنؼ ضد كبار السف .كما تعاكنت دائرة شؤكف المرأة في ك ازرة الشؤكف االجتماعية مع

الجمعيات المعنية بمكضكع العنؼ ضد المرأة في مجاالت تدريب المرشدات كالمساعدات
االجتماعيات العامالت في مراكز الخدمات اإلنمائية في الك ازرة عمى كيفية تنظيـ جمسات تكعية
كعمى كيفية التعاطي مع النساء ضحايا العنؼ .كال تزاؿ ىذه البرامج التدريبية مستمرة لغاية اآلف.
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كتجدر اإلشارة إلى مستكل عمؿ مراكز ك ازرة الشؤكف االجتماعية في مجاؿ مناىضة العنؼ ضد
المرأة لـ يصؿ بعد إلى مستكل التدخؿ المباشر مع النساء ضحايا العنؼ ،كانما تتـ إحالتيف إلى
مراكز الجمعيات المتخصصة.
إضافة إلى ذلؾ ،ازداد االىتماـ بمكضكع العنؼ ضد المرأة عمى مستكل الجمعيات األىمية،
كمنيا ما ىك متخصص فقط في ىذا المكضكع ،كمنيا مف أضافو عمى برامجو ،فارتفع عدد
مراكز االستماع كاإلرشاد إلى النساء المعنفات ،كارتفع عدد العامالت كالمساعدات االجتماعيات
المكاتي يممكف الميارات الالزمة لعممية االستماع كاإلرشاد كما كازداد عدد الجمعيات التي تكفر
خدمات اإليكاء لمنساء المعنفات .إال أف الحاجة إلى مثؿ ىذه المراكز ال تزاؿ مرتفعة جدا ،ذلؾ

نظ ار إلى ضيؽ األماكف مف جية ،كعدـ القدرة عمى استقباؿ النساء مع أطفاليف مف جية أخرل.

ب -الصعوبات  /التحديات
ال تزاؿ مشكمة العنؼ ضد المرأة تشكؿ تحديا أساسيا أماـ الدكلة المبنانية في تنفيذ التزاماتيا تجاه
المكاثيؽ الدكلية التي كقعت عمييا ،كباألخص الشرعة العالمية لحقكؽ اإلنساف كاالتفاقية الدكلية
إللغاء جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة كاتفاقية حقكؽ الطفؿ كغيرىا.
كيبقى انتياؾ حؽ النساء بالحياة ،كحقيف بالعيش بكرامة كحقيف في التمتع بالحماية المتكافئة مف
القانكف ،كغيرىا مف الحقكؽ ،تشكؿ دالالت كاضحة حكؿ عدـ التزاـ لبناف بأبسط قكاعد حقكؽ

اإلنساف فيما يخص النساء ،كبالتكصية العامة  19لمجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة
كيكفي أف نشير إلى استمرار غياب أم نص تشريعي خاص في مكافحة العنؼ ضد المرأة في
إطار األسرة ،كذلؾ رغـ رصد حاالت كثيرة كصمت إلى مرحمة القتؿ .كما أف الدكلة المبنانية ال
تزاؿ تبدم "تفيما" لمجرائـ المرتكبة بحؽ النساء بداعي "الشرؼ" ،حيث لـ تعمؿ الدكلة المبنانية
إلى إلغاء المادة  562مف قانكف العقكبات ،رغـ أف الدراسات األخيرة التي قاـ بيا المجتمع

المدني تشير إلى عدـ استخداـ ىذه المادة مف قبؿ القضاة المبنانييف في أحكاميـ عمى مثؿ ىذه

الجرائـ.
 ضعف االىتمام الرسمي بمعالجة مشكمة العنف ضد المرأة
رغـ بعض المؤشرات اإليجابية التي ظيرت في السنكات القميمة الماضية عمى صعيد التعاطي
الرسمي مع مكضكع العنؼ ضد المرأة ،مف خالؿ بعض األنشطة التي قامت بيا ك ازرة الشؤكف
االجتماعية كالييئة الكطنية لشؤكف المرأة المبنانية ،إال أف مكافحة ظاىرة العنؼ ضد النساء
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تتطمب إجراءات تتعدل حدكد األنشطة المتفرقة التي تقاـ ىنا كىناؾ عمى المستكييف الرسمي
كاألىمي.
 قوانين األحوال الشخصية
كتجدر اإلشارة ىنا إلى إحدل

خصكصيات ظاىرة العنؼ في لبناف

تكمف في تخمي الدكلة

المبنانية عف صالحياتيا في مجاؿ األحكاؿ الشخصية كتحكيؿ ىذه الصالحيات لممذاىب المختمفة
كتخكيميا حؽ فرض القكانيف الخاصة بيا عمى أتباعيا .كبذلؾ تـ ربط األحكاؿ الشخصية بالديف
أم جعؿ قكانيف الزكاج كالطالؽ كالحضانة

كغيرىا خاضعة لممحاكـ التابعة لممذاىب المختمفة

كبذلؾ متشعبة كمعقدة .فمبناف ،بالرغـ مف صغر حجمو ،يحتكم عمى  19طائفة كمذىب مختمفيف
لكؿ منيـ نظامو الخاص كبالتالي فإف الحمكؿ لبعض مشاكؿ العنؼ المنزلي تتـ حسب الطائفة
التي يتبع ليا الزكجيف كتعتمد مرات عدة عمى االجتيادات الشخصية لممسؤكؿ الديني.
كمع غياب قانكف مدني لألحكاؿ الشخصية ،تبقى قكانيف األحكاؿ الشخصية المعمك

ؿ بيا في

لبناف تشكؿ أحد أبرز المعكقات بكجو مكافحة العنؼ الالحؽ بالنساء .كعدا عف ككنيا تميز بيف
النساء في لبناف كتقسميـ إلى فئات تتفاكت فييا أشكاؿ العنؼ التي تتسبب بيا عمى النساء،

فإنيا جميعا تتشارؾ في كضع المرأة في مكقع التبعية كالخضكع إلرادة الرجؿ .فيي جميعا تعتبر
الرجؿ الكصي المطمؽ عمى أكالده ،كمف بعده تعكد ىذه الكصاية إلى أقاربو مف الرجاؿ (األب ثـ
األخ .)..كما أف بعض المذاىب تعتبر أف دكر المرأة ينتيي مع انتياء سف اإلرضاع بالنسبة
ألكالدىا الذككر ،فتحرـ مف حضانتيـ عند بمكغيـ عمر السنتيف إذا ما حصؿ انفكاؾ لمرابطة
الزكجية .كعمى أية حاؿ ،تنتيي حقكؽ الحضانة لألـ لدل بقية المذاىب ،بالنسبة لألكالد الذككر
كاإلناث عمى حد سكاء ،في سنكات مبكرة ،باستثناء طائفة الركـ األكرثكذكس التي عممت عمى

رفع ىذا السف مؤخ ار إلى عمر  14ك  15عاما .كفي حاالت انفكاؾ الرابطة الزكجية ،يمحؽ باألـ
أشكاؿ غبف كثيرة مف حيث الحصكؿ عمى التعكيضات المادية الكافية حتى في حاؿ احتفاظيا
بحضانة األطفاؿ ،كمف أشكاؿ ىذا الغبف حرمانيا مف االحتفاظ بالمنزؿ الزكجي ،كصعكبة
تحصيؿ النفقة المخصصة ليا...كغيرىا

كتعاني المرأة المتزكجة المعرضة لمعنؼ صعكبات بالغة في الحصكؿ عمى الطالؽ أك اليجر أك
فسخ الزكاج في حاؿ قررت التخمص مف كاقع العنؼ الذم تعيشو ،مف حيث استحالة الحصكؿ
عمى الطالؽ لدل البعض ،كاشتراطو مكافقة الزكج لدل بعض آخر ،كارتفاع أكالفو لدل البعض

اآلخر كغيرىا مف الصعكبات.
إف السياسة التي تعتمدىا الدكلة المبنانية ىي التخمي عف صالحياتيا في تنظيـ الشؤكف األسرية

لرعاياىا لمصمحة الطكائؼ المبنانية المختمفة ،كىذا ما دفعيا إلى التحفظ عمى المادة
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اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ،قد جعميا في الكقت عينو غير منسجمة
مع إلزامية تطبيؽ مبادئ أخرل في اتفاقيات دكلية أخرل كقعت عمييا دكف تحفظات ،كخاصة
اتفاقية حقكؽ الطفؿ .كىذا يظير بشكؿ جمي في السف األدنى المسمكح بو لتزكيج الفتيات ،كالذم
يصؿ إلى سف التسع سنكات لدل بعض المذاىب كسف  12ك  14سنة لدل مذاىب أخرل.
كال بد مف اإلشارة أخي ار في ىذا المجاؿ إلى أف تعدد قكانيف األحكاؿ الشخصية ،كاضفاء صفة
القدسية عمييا ،يجعؿ مف الصعكبة بمكاف أماـ المجتمع المدني المطالبة بتحقيؽ المساكاة في
مكاقع المرأة داخؿ األسرة ،أك عمى األقؿ التخفيؼ مف مظاىر الغبف الالحؽ بيا.

 2.4.1المرأة الالجئة
تعاني المرأة الالجئة في لبناف عمى اختالؼ مشاربيا مف تمييز متراكـ عمى أساس المجكء كما
يتأتى عنو مف كضع مكشكؼ إجتماعيا كاقتصاديا كيتداخؿ معو التمييز عمى أساس الجندر/
النكع اإلجتماعي .كمما يميز كضع المرأة الالجئة في لبناف ىك الخرؽ المكجكد لحقكقيا المدنية
نتيجة عدـ تطبيؽ لبناف لبركتكككؿ كازابالنكا التي تضمف عدـ التمييز بيف الالجئيف/ات

كالمكاطنيف/ات في الحقكؽ المدنية .كمما يميز كضع الالجئيف/ات ىك تعدد المرجعيات المعنية
بأكضاعيـ مف ناحية الحماية األمنية كالخدماتية .كأىـ فئات الالجئيف/ات في لبناف ىـ
الفمسطينيكف/ات كىـ األقدـ كقد كفدا إلى لبناف إثر نكبة عاـ  1948كالعراقيكف/ات الذيف بدؤا في
التكافد منذ منتصؼ السبعينات ألسباب سياسية ثـ تزايدكا بشكؿ الفت بعد

 .2003كالجدير

بالذكر بأف التقرير الرسمي األكؿ كالتقرير الثاني لـ يأتيا عمى ذكر كممة الجئ أك الجئة في
سياقو أما التقرير الرسمي الثالث المعني بالتمييز ضد النساء قد أشار بشكؿ جانبي إلى

الالجئيف/ات الفمسطينييف/ات ضمف جدكؿ يبيف نشاطات مؤسسات المجتمع المدني كذلؾ بما

يتعمؽ بمكضكع العنؼ المكجو ضد األطفاؿ  7كأغفؿ ذكر جيكد في مجاؿ العنؼ ضد المرأة بدأت

بشكؿ جدم منذ  .1999تعاني المرأة الفمسطينية مف كطأة المجكء المزمف كمف تداعيات الخمؿ
في تطبيؽ بركتكككؿ كازابالنكا فيما يتعمؽ بالحرماف مف الحقكؽ المدنية كاعتمادىا عمى

المجتمع الدكلي المتمثؿ بككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف/ات في الخدمات الصحية كالتعميـ
كاإلغاثة كعمى الرغـ مف الجيكد التي تبذليا األنركا لمتقميؿ مف التمييز ضد النساء عف طريؽ
كجكد نساء في مراكز صنع القرار كتكفير معطيات إحصائية مفندة حسب الذككر كاإلناث ك
 7لمسيذ من التفبطيل انظر التقرير الثبلث  –2006طفحة  38و التقرير المختض المتعلق ببلالجئبت الفلسطينيبت
Najdeh Domestic Violence KAP Study – Baseline & Follow-up Surveys Report 2004
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إيجاد برامج تنمكية خاصة بالنساء فإف العقبة األساسية التي تحكؿ دكف الكصكؿ إلى التقميؿ مف
التمييز ضد النساء ىك المكارد المحدكدة المكضكعة تحت تصرؼ ككالة الغكث لتحكيؿ ىكذا
مبادرات إلى إنجازات مممكسة .كما تشارؾ المرأة الفمسطينية الالجئة المكاطنة المبنانية في تحمؿ
عبء التمييز الناتج عف الثغرات في تطبيؽ قكانيف األحكاؿ الشخصية كالثقافة التمييزية ضد
النساء لدل اإلنخراط في سكؽ العمؿ المتاح ليف كذلؾ بما يتعمؽ باألجر كأنكاع التعدم
األخرل .باإلضافة إلى ذلؾ تشارؾ المكاطنة المبنانية في المعاناة مف العنؼ ضمف نطاؽ األسرة
كتكجد دراسات (بالعينة) تبيف نسبة تفشي العنؼ الجسدم المكجو تقارب

 18بالمائة .أما

الالجئات العراقيات كىف األحدث فتعاني نسبة كبيرة منيف مف تداعيات كضع إقامتيف غير

القانكني كمف محدكدية الميزانيات المرصكدة لتأميف الخدمات الصحية كالتعميمية كاإلغاثية،
باإلضافة إلى معاناتيف مف تداعيات ثقافة التمييز ضد النساء في سكؽ العمؿ المتاح ليف
كىنالؾ مؤشرات عمى تفشي العنؼ األسرم.
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.2.5االتجار باألشخاص
لألسؼ ،إف المعمكمات المتكفّرة عف مشكمة اإلتجار باألشخاص في لبناف محدكدة لمغاية.

المقررة الخاصة في
فالمعمكمات الكاردة أدناه مأخكذة بشكؿ رئيسي عف التقرير التي ّ
تقدمت بو ّ
المعنية بجكانب حقكؽ اإلنساف لضحايا اإلتجار باألشخاص عقب البعثة التي
األمـ المتحدة
ّ

المقررة الخاصة،
قامت بيا إلى لبناف خالؿ شير شباط/فبراير  .2005السيدة سيغما ىدلّ ،
المعنية بجكانب حقكؽ اإلنساف لضحايا اإلتجار باألشخاص ،السيما النساء كاألطفاؿ ،عقب
ّ
 7إلى  16شباط/فبراير

البعثة التي قامت بيا إلى لبناف (في الفترة مف
E/CN.4/2006/62/Add.3

،)2005

الدكلية ( ك ازرة الخارجية االميركية  ،التقرير الخاص باالتجار
كفقان ليذا التقرير كغيره مف التقارير
ّ
باالشخاص  2007 ،الخاص بحقكؽ االنساف – لبناف برناـ الحماية) ُيعتبر لبناف بمد عبكر كبمد
يتـ اإلتجار
كجية ّ
نيائية لعدد كبير مف العامالت المياجرات المستخدمات في المنازؿ المكاتي ّ
نيائية كبمد عبكر لمنساء
منيف
بعدد كبير
أف لبناف ىك بمد كجية ّ
الستغالليف في العمؿ .كما ّ
ّ
ّ

استغالليف في صناعة الجنس.
يتـ
ّ
ّ
األجنبيات المكاتي ّ

ال يزاؿ حجـ مشكمة اإلتجار باألشخاص كنطاقو الحقيؽ م مجيكالن لدل غالبية المجتمع المبناني.

المبنانية ّأية محاكالت لجمع المعمكمات
المقررة الخاصة في تقريرىا ،لـ تبذؿ السمطات
ّ
فكما تشير ّ
لممقررة
أف المجتمع المدني (كالسمطات
ّ
حكؿ شبكات اإلتجار كأساليب عمميا .كما ّ
المعنية كفقان ّ

فثمة تعتيـ
الخاصة) ال يممككف فكرة كاضحة عف مفيكـ اإلتجار باألشخاص .مف جية أخرلّ ،
أف معظـ شرائح المجتمع
عمى المحنة التي يعيشيا ضحايا اإلتجار باألشخاص في لبناف ،إذ ّ
أف الضحايا غالبان ما
المبناني غير دارية بكجكد مشكمة مف ىذا النكعع يعكد السبب في ذلؾ إلى ّ

يككنكف رعايا أجانب أك ُيعتبركف مف طبقات اجتماعية دنيا .كما ّأنيـ غالبان ما يعانكف في أماكف
الميمية أك غرؼ الفنادؽ .ىذا باإلضافة إلى
بعيدة عف أعيف الرأم العاـ ،مثؿ المنازؿ أك المالىي ّ

عكامؿ أخرل ،مثؿ المكاقؼ التمييزّية عمى أساس العنصر كالمكف كالعرؽ كالنكع االجتماعي
(الجنس) ،التي تساىـ في تف ّشي ظاىرة اإلتجار باألشخاص كالتستير عنياع ىذا باإلضافة إلى
الثقافية التي تحكؿ دكف مناقشة القضايا المتعمّقة
عامؿ آخر كىك
المحرمات االجتماعية ك ّ
ّ
باالستغالؿ الجنسي أماـ الرأم العاـ.
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كمف الميـ االشارة الى اف الحككمة المبنانية كقعت اتفاقية عاـ

 2005مع كاريتاس لبناف ك

المجنة الكاثكليكية الدكلية المعنية باليجرة ،بغية حماية كمساعدة النساء ضحايا االتجار.
كفي عاـ  2006شكمت الحككمة لجنتيف تسييرتيف لدراسة مكضكع االتجار كما لو صمة
بالمكضكع .انما لـ تبذؿ ك ّؿ ما في كسعيا لمنع اإلتجار باألشخاص ،مثؿ إجراء التحقيقات

الالزمة كادانة كمعاقبة المرتكبيف ،كمساعدة كحماية الضحايا.

.2.5.1العامالت المياجرات المستخدمات في المنازل
يتراكح عدد العامالت المياجرات المستخدمات في المنازؿ في لبناف بيف

120.000

معظميف كفدف مف آسيا كأفريقيا (خاصة مف سريالنكا ،الفيميبيف كاثيكبيا).
ك200.000ع
ّ
 )1963عمى العامالت المياجرات
 ال تسرم أحكاـ قانكف العمؿ (قانكف العاـالمستخدمات في المنازؿ

العماؿ /ات المياجركف /ات لنظاـ قانكني منفصؿ ،كتحديدان لمجمكعة مف
 يخضع ّالتكجييات اإلدارية الصادرة عف دائرة األمف العاـ في ك ازرة الداخمية .
يؤمنيا ىذا القانكف أك مف أحكامو مثؿ ساعات العمؿ
 ال يستفدف مف الحماية التي ّكالعطمة األسبكعية كالعطمة السنكية ،إلخ.
عمميف ال تضمف
اآللية المتبعة في تكظيؼ ىؤالء العامالت كالشركط التي ترعى
إف ّ
ّ
 ّحقكقيف الكاممة.
ّ
كفعاؿ لمراقبة ظركؼ عمؿ ىؤالء العامالت .
 ال يكجد في لبناف نظاـ رصد شامؿ ّإف عدد المنظّمات الناشطة في لبناف لمساعدة ىؤالء العامالت محدكد لمغاية.
ّ -

 .2.5.2النساء في صناعة الجنس
إف مكقؼ القانكف حياؿ مسألة الدعارة متناقض كمتأرجح .فالدعارة تُعتبر قانكنية في ظ ّؿ ظركؼ
ّ
محددةع
ّ
كيفرض تسجيؿ النساء العامالت في
أف افتتاح بيكت الدعارة يخضع لشركط ّ
ّ
محددةُ ،
خضاعيف لمفحكصات الطبية.
الدعارة كا
ّ
عدة عقكد.
أف الحككمة قد تكقّفت عف منح التراخيص منذ ّ
 ّبالسر
إمكانية ممارستيا
بالسرع فممارسة الدعارة اك إتاحة
 يحظّر القانكف نفسو الدعارةّ
ّ
ّ
تُعاقب بالسجف لفترة تتراكح بيف شير كاحد كسنة .بينما ال يعاقب أك يديف الزبائف.
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محدد مف قبؿ دائرة األمف
 تخضع النساء العامالت في الدعارة لنظاـ قانكني منفصؿ ّالعاـ .

ثمة
كّ

عممية استغالؿ النساء في صناعة الجنس.
 تسيّؿ بعض التكجييات في الكاقع ّالمطبقة ،مثؿ التحظير عمى العامالت المياجرات
تكجييات أخرل تنتيؾ المعايير الدكلية
ّ
إقامتيف في لبناف،
المستخدمات في المنازؿ كالنساء في صناعة الجنس الزكاج خالؿ
ّ
إقداميف عمى الزكاج.
ترحيميف في حاؿ
يتـ
ّ
ّ
عمى أف ّ

المتخصصة في لبناف تعالج مشكمة اإلتجار
الحككمية
 قمّة مف المنظمات غيرّ
ّ
باألشخاص لغرض االستغالؿ الجنسي.
ضد المرأة
الجيود المبذولة من أجل القضاء عمى أشكال التمييز والعنف ّ

النفسي -اإلجتماعي كالقانكني ليف لمكاجية

مساعدة النساء المعنفات كتقديـ االرشاد كالدعـ
العنؼ المسمط عمييف.

تمكينيف كدعـ
لمنساء ضحايا العنؼ كاإلستغالؿ اليادفة إلى
تنفيذ مجمكعات ّ
الدعـ الذاتي ّ
ّ
إستقالليف الذاتي
ّ
رفع مستكل الكعي حكؿ إشكالية العنؼ المبني عمى أساس النكع اإلجتماعي
ٍ
حمالت تحسيسة كحمالت مناداة
إطالؽ

بناء قدرات العامميف في الخطكط األمامية مع النساء ضحايا العنؼ الجندرم كالعامميف
اإلجتماعييف كالعامميف الصحييف كرجاؿ الضابطة العدلية:

تدريب قكل األمف الداخمي في مجاؿ كيفية التعاطي كالقكانيف النافذة في مجاؿ منع

ضد المرأة.
العنؼ ّ
المتابعة في تأىيؿ الكادرات العاممة في مراكز االستماع عمى كيفية التعاطي مع
النساء المعنفات .
إشراؾ اإلعالـ في مناىضة العنؼ ضد المرأة

العمؿ الستحداث قانكف لمحماية مف العنؼ االسرم
انتاج دراسات كابحاث خاصة بالعنؼ األسرم كتأثيره عمى المجتمع.
المدافعة كاثارة الرأم العاـ المبناني لتغيير ثقافة العنؼ
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 .2.6الرعاية الصحية لممراة
تعتبر الرعاية الصحية مفصالن رئيسان مف مفاصؿ النيكض بالمرأة لتالزـ الصحة مع مختمؼ
االمكانات التي تحتاج إلييا المرأة مف اجؿ القياـ بأدكارىا كافة.

كال بد مف االشارة أكالن  ،اف ما نصت عميو الفقرتاف 1ك  2مف المادة (  )12غير مطبقة تطبيقان

«
لمحد مف الفقر في نشرتو
كلك مقبكالن  ،ألف الدراسات التي يصدرىا
مشركع بناء القدرات ّ
الصادرة في آذار  » 2007تؤكد أف  %55.1مف المبنانييف ليس لدييـ ام نكع مف انكاع التأميف

الصحي – كاف ىذه النسبة تشمؿ النساء بنسبة  %51.7كالرجاؿ بنسبة  .% 57.4مما يستدعي
المزيد مف المطالبة مف اجؿ كفاء الدكلة بالتزاماتيا الصحية تجاه مكاطنييا
جدول توزع السكان حسب نوع التأمين الصحي الذي يستفيدون منو
الصحة
الصندوق الوطني لمضمان االجتماعي

النسبة المئوية%
23.4

الجيش وقوى االمن

9.0

تعاونية موظفي الدولة

4.3

تأمين عمى الحساب الخاص

2.6

مؤسسة ،نقابة ،ىيئة ،عمى نفقة صاحب العمل

3.9

انواع اخرى

1.7

ال تأمين
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المصدر:ك ازرة الشؤكف االجتماعية كادارة االحصاء المركزم كجامعة الدكؿ العربية ،المسح
المبناني لصحة االسرة2005 ،
أ -رعاية االمومة
تعتبر صحة األـ أساسان لصحة األسرة كبالتالي ركيزة ىامة لمجتمع سميـ كصحي  ،كما تعتبر
مرحمة اإلنجاب مف المراحؿ العمرية اليامة كالحساسة  .كيعتبر تكفير الرعاية الصحية لألـ

كجنينيا خالؿ الحمؿ مف أكلكيات مياـ القطاع الصحي كذلؾ لضماف الرعاية قبؿ كأثناء كبعد
الحمؿ  ،يتـ خالؿ ىذه المتابعة الصحية إجراء الفحكصات الدكرية كمراقبة أم عكارض لحاالت
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مضرة لصحة األـ كجنينيا كيتـ تكفير خدمة تكليدية سيمة المناؿ .أما مرحمة ما بعد
مرضية
ّ
الكالدة ال تقؿ أىمية عف مرحمة ما قبؿ كأثناء الكالدة إلنعكاساتيا عمى صحة األـ كصحة طفميا.
كلقد كجو المسح المبناني لصحة االسرة الذم نفذتو ك ازرة الشؤكف االجتماعية بالتعاكف مع جامعة
الدكؿ العربية كادارة االحصاء المركزم  2004عدة أسئمة تتمحكر حكؿ الرعاية الصحية لألميات
التي حصؿ لدييف كالدة خالؿ السنكات الخمس السابقة لممسح .
ب -الرعاية الصحية أثناء الحمل
يظير المسح المذككر سابقا" أف نحك  %95.6مف النساء قد تمقيف نكعان مف الرعاية أثناء الحمؿ
 ،كتتفاكت ىذه النسب مف منطقة إلى أخرل فتراكحت بيف

 %88.6في الشماؿ ك  %98.9في

جبؿ لبناف  ،كتمجأ الحكامؿ الى االطباء في أغمب االحياف مع تفاكت مناطقي يتراكح بيف الػ
 %85.1في البقاع
الى  %98.1في الجنكب.

كتبيف كذلؾ أنو كمما صغر عمر الزكجة كمما زاد تمقييا لمرعاية عمكمان لدل الطبيب  ،كذلؾ

الحاؿ بالنسبة لممكلكد االكؿ حيث تتمقى المرأة رعاية بدرجة أكبر مف المكاليد التالية  ،فنسبة

الرعاية لممكلكد االكؿ تبمغ  %99كالمكلكد السادس فأكثرمف%80
ج -الرعاية أثناء الوالدة

يبيف المسح المبناني لصحة االسرة اف اكثر مف  %92مف الكالدات حصمت في مستشفى حككمي
اك خاص كاف  %2.4مف الكالدات تحصؿ في المنازؿ.
د -اسباب عدم متابعة الحمل
كنتكقؼ عند أسباب عدـ متابعة الحمؿ خاصة بسبب الكمفة حيث بمغت نسبتيـ  %32.3كىي
نسبة عالية جدان كتتنافى كميان مع إلتزاـ الحككمة بتكفير الرعاية الصحية ،كال يتفؽ مع المادة ( 12

) مف اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز كافة ضد المرأة كالمصدقة مف المجمس النيابي

صرحف بأف السبب نقص الخبرة كعددىف  %19.3فنعتقد أنيف خجمف
المبناني .أما النساء المكاتي ّ
مف القكؿ انو بسبب عدـ تكفر االمكانيات.
ق -الخصوبة
تعتبر المعمكمات حكؿ الخصكبة ضركرية لمتابعة تطكر كتقكيـ أثر السياسات كالبرامج السكانية
كالصحية في لبناف كما أنيا ىامة لعالقتيا الكثيقة بصحة ككفيات االميات كاالطفاؿ.
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بمغ معدؿ الخصكبة الكمية  1.9مكلكد/ة لممرأة الكاحدة في خالؿ السنكات الخمس السابقة عمى
المسح .
و -االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة
يظير المسح أف االستخداـ السابؽ لمنساء ليذه الكسائؿ في شريحة العمر (

 )24-15اذ بمغت

نسبة استخداـ أم كسيمة (  )%43.6كتراجعيا بالنسبة لمكسائؿ الحديثة الى (  ، )%29.4كىي
ظاىرة جديرة بالبحث عمى ضكء ارتفاع سف زكاج اإلناث في لبناف(  28.5سنة) .كيبيف المسح
أيضا" أف أعمى نسبة استخداـ لمكسائؿ ىي الحبكب(

 )%35.2يمييا المكلب(  )%29.9بينما

انخفضت تبعا" لمكسائؿ التقميدية أك األقؿ فعالية االنسحا ب (  )%20.8كفترة األماف( )%19.2
كالكاقي الذكرم( .)%11

كتبيف المعطيات المتكفرة اف جميع كسائؿ تنظيـ االسرة الحديثة كالتقميدية يتـ استخداميا في
لبناف ،كادناىا ىك تعقيـ الذككر(

 )%0.2يمييا الحقف(  )%0.3اما اطالة مدة الرضاعة (

 )%4.2كما تبيف اف شريحة العمر (  )40-35ىي الشريحة االكسع باعنماد ىذه الكسيمة (
 )%6بينما انخفضت الى النصؼ(  )%3في شريحة العمر ()30-25
اف «خدمات تنظيـ األسرة » متكفرة بشكؿ مقبكؿ كىي تمبي احتياجات النساء
كلذلؾ يمكف اعتبار ّ
في مختمؼ المناطؽ ،باستثناء بعض مناطؽ الشماؿ التي تحتاج إلى مزيد مف الخدمات
خصكصان في مجاؿ التكعية.

اف مصدر خدمات تنظيـ األسرة يتكزع عمى الشكؿ
كلكف ما يستكقفنا في ىذا المجاؿّ ،
التالي :
جدول مصدر خدمات تنظيم األسرة

مصدر خدمات تنظيم األسرة

النسبة %
7

القطاع األىمي

6

القطاع الخاص

80

غير محدد

7

المجموع

100

المؤسسات العامة

المصدر:ك ازرة الشؤكف االجتماعية كادارة االحصاء المركزم كجامعة الدكؿ العربية ،المسح
المبناني لصحة االسرة2005 ،
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كفي الكاقع اف الدراسة لـ تحدد اسباب لجكء النساء إلى العيادات الخاصة كتحمؿ كمفتيا،
ككاف مف المفركض تكضيح األسباب لترل مدل مالءمتيا مع الفقرة (  )2مف المادة (  )12كالتي

تقكؿ« تكفل الدول لممرأة الخدمات المناسبة بالحمل والوالدة وما بعد الوالدة وتوفر ليا الخدمات
المجانية عند االقتضاء» .

مما يعني اف المراكز الحككمية التي تقدـ الخدمة ال تراعي بالشكؿ الكافي ظركؼ النساء
كاحتياجاتيف فكاف اف اعتمدف في خدماتيف المتعمقة بتنظيـ األسرة عمى القطاع الخاص.

 .2.7المرأة الريفية
ك نعني

«

بالمرأة الريفية

»

المراة المقيمة في القرل كالمناطؽ المبنانية المختمفة خارج المدف

المتكسطة كالكبرل كعمى امؿ اف ال يضعؼ ذلؾ مضمكف الحديث عف المرأة الريفية كما نصت
عمييا المادة ( )14مف االتفاقية.

أ -المشكالت
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مشكالت المرأة الريفية – متعددة – كىي جزء ال يتج أز مف المشكالت التي تعانييا المرأة في
لبناف لجية التمييز كاالتجاىات النمطية ككذلؾ معاناة االسرة بشكؿ عاـ تحديدان في الريؼ.ابرز

ىذه المشكالت:

-نسبة أمية مرتفعة – قياسان الى الرجؿ

إنعداـ كامؿ أك جزئي لمنشاطات االجتماعية المخصصة لمنساءعدـ تكفر طريقة منيجية كفي اطار خطة حككمية كاضحة لمعمؿ عمى حؿ المشكالتالمذككرة اعاله ،بؿ تبادر إلييا ىيئات المجتمع المدني  ،دكف تخطيط كذلؾ.
-غياب اية سياسات خاصة لدل الحككمة متعمقة باالقراض سكاء المتناىي الصغر

كاالقراض الصغير  ،كيقكـ بذلؾ مجمكعة كاسعة مف الييئات االىمية

بمساعدات مف الخارج كليس ىناؾ تقارير منشكرة تمكف مف تحديد االعداد
التي تستفيد سنكيان مف ىذه القركض خصكصان اعداد النساء عمى اعتبار أف

القركض تعطى لطالبييا مف الذككر كاالناث...كالفرص االقتصادية المطمكبة  ،غير متاحة
بالنسبة لمنساء خاصة ألنيا أصالن

قميمة  ،كىك ما ّأدل في الكاقع الى ىجرة المرأة كالتي لـ يكف يعرفيا لبناف
سابقان.

القضايا الحرجة
ال تزاؿ القضايا الحرجة التي أثرناىا في تقريرنا الثاني سنة  2004تراكح مكانيا.
 .1أكثر مف عشر سنكات مرت عمى إبراـ لبناف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز
ضد المرأة مع تحفظات كثيرة(

الفقرة الثانية مف المادة

 9المتعمقة بالجنسية

كالبنكد(ج)ك(ك)ك(د)ك(ز) الفقرة الثالثة مف المادة  16المتعمقة بقانكف األحكاؿ الشخصية،
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الفقرة األكلى مف المادة

 29المتعمقة بحؿ النزاعات ) لـ يجر أم تعديؿ عمى ىذه

التحفظات.
 .2أكثر مف عشر سنكات مرت عمى إنشاء الييئة الكطنية لشؤكف المرأة ،كىي آلية متصمة
مباشرة برئاسة الحككمة لـ تقدـ الييئة أم مقترحات لرفع التحفظات عف المكاد التي
تحفظ عمييا لبناف.
 .3أنشأت لجنة برلمانية لممرأة في مجمس النكاب ،حتى اآلف لـ تتحدد أشكاؿ تحركيا كنطاؽ
عمميا ،كلـ تتقدـ بأية مقترحات مف اجؿ رفع التحفظات التي أبدتيا الدكلة عمى الكثيقة.
 .4كمع أف الحككمة أكردت في بيانيا الكزارم فقرة خاصة متعمقة بالمرأة كبنية الحككمة تنفيذ
االتفاقات اإلعالنات الخاصة بيا كمع أف لجنة حقكؽ اإلنساف البرلمانية باشرت بكضع
خطة لمنيكض بحقكؽ اإلنساف كخطة النيكض بالمرأة جزءان منيا .إال إف الحككمة لـ

تقدـ أية إستراتيجية لمقضاء عمى العنؼ ضد المرأة كيتجمى ذلؾ في غياب أية برامج لدل

لجنة تحديث القكانيف التي تعمؿ منذ دخكؿ لبناف مرحمة السالـ ،كليس لدييا أية برامج
لكضع قكانيف تحد مف العنؼ ضد المرأة أك تيتـ بضحايا العنؼ.

 .5ليس لدل الحككمة أك الييئات الحككمية ذات الصمة أية برامج لمقضاء عمى التمييز في
مختمؼ المجاالت االقتصادية كاإلعالمية ...
 .6لـ تقدـ الحككمة أية برامج مف اجؿ إشراؾ المجتمع المدني بالق اررات ذات الصمة
 .7يجب عمى الحككمة المبنانية تكقيع كالمصادقة عمى االتفاقية الدكلية بشأف حماية حقكؽ
العماؿ المياجريف كأسرىـ.
جميع ّ

 .8ال يكجد اية قكانيف تحمي المرأة الالجئة ،االتجار باالشخاص كالعامالت المياجرات
المستخدمات في المنازؿ كالنساءكمف االستغالؿ الجنسي
 .9ليس ىناؾ إستراتيجية كطنية لدل الحككمة لمنيكض بالمرأة.
.10

يجب اف تككف الخطة الكطنية لمنيكض بالمراة ىي بداية الطريؽ لتقدـ المراة في

لبناف
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مقترحات وتوصيات
تظير المعطيات التي أكردناىا في ىذا التقرير ىشاشة اإلعالنات كاإلجراءات التي اتخذتيا
الحككمة منذ  2004كحتى اليكـ .فالبياف الكزارم الذم تضمف فقرة خاصة عف المرأة ،ال يزاؿ
حب انر عمى كرؽ.

كنظاـ الككتا الذم تضمنو تقرير الييئة الخاصة بكضع قانكف جديد لالنتخاب ليس عمى المستكل

المأمكؿ فنسبة  %20التي أعطيت لمنساء في مرحمة ثانية مف االنتخابات تعكد لتصبح أكثر
مف  %10بقميؿ .عمى اف تككف الككتا في الترشيح كالمقاعد.
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اما المطالب الممحة التي شكمت لب القضايا المطمبية كالحمالت الكطنية التي قادتيا الحركات
النسائية بالتعاكف مع المجتمع المدني ،فال تزاؿ تراكح مكانيا ،كاذا كاف الكضع السياسي سببان

رئيسيان في ىذه المراكحة .إال انو يجب االعتراؼ أف قضايا المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ال تزاؿ

بعيدة عف ىكاجس كىمكـ الحككمة كالمجمس النيابي ،كقد يككف مف المفيد اإلشارة إلى أف ىذا

التقرير قد حمؿ بعض اآلماؿ القائمة عمى حسف النكايا لكف الحاجة ممحة لتحكيؿ النكايا إلى
أفعاؿ.
 ما ىي السياسات الواجب اعتمادىا لمنيوض بالمرأة؟
 ما ىي اإلجراءات وما ىو المطموب عمى المستوى التشريعي؟
 من ينفذ وكيف ؟

ما ىي السياسات الواجب اعتمادىا لمنيوض بالمراة؟
نستطيع أف نصؼ القضايا المتعمقة بالسياسات عمى الشكؿ التالي:
- 1إدماج منظكر النكع االجتماعي ( الجندر) أم مراعاة قضايا الجنسيف في جميع
السياسات كالبرامج في جميع القطاعات بما في ذلؾ تدابير التدريب كبناء القدرات
كانشاء كحدات خاصة داخؿ الك ازرات كاإلدارات لرصد كمراقبة تطبيؽ ىذا المنظكر.

- 2إعطاء أكلكية قصكل إلقرار نيج شامؿ لمتصدم لمعنؼ ضد النساء كالفتيات كادماج ىذا
النيج في جميع السياسات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية...
- 3العمؿ عمى استحداث قكانيف لحماية المراة المعنفة كمعاقبة الذيف يمارسكف العنؼ ضد
المراة
- 4العمؿ عمى استحداث قكانيف تحمي المراة الالجئة ،العامالت المياجرات ،االتجار
باالشخاص كمف االستغالؿ الجنسي.

- 5تطبيؽ إجراءات تدخمية بما فييا التمييز االيجابي ( الككتا) مف اجؿ تحسيف كتعزيز
مشاركة المرأة في صنع القرار كخاصة في الييئات المنتخبة.
- 6اتخاذ تدابير بما فييا التشريعية لزيادة التكعية بضركرة تعديؿ القكانيف النمطية كالمعايير
التقميدية حكؿ ادكار كمسؤكليات كؿ مف الرجؿ كالمرأة في األسرة كالعمؿ ،كلقد أكدت
الدراسة المعمقة حكؿ " العنؼ ضد المرأة " التي صدرت عف األميف العاـ ،أف
الالمساكاة ىي سبب مف أسباب العنؼ .كالقكالب النمطية لألدكار في المجتمع تشكؿ
عقبة خطيرة تحكؿ دكف تمتع المرأة بحقكؽ اإلنساف كتعكؽ التنفيذ التاـ لالتفاقية.
- 7بناء المكازنات عمى أساس النكع االجتماعي بما يخدـ الرجؿ كالمرأة.
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ما ىي االجراءات وما هو المطلوب علي المستوى التشريعي؟
إف اإلجراء األكؿ المطمكب تنفيذه مف اجؿ الكصكؿ إلى المساكاة كثقافة كسمكؾ ىك في:
 .1رفع التحفظات عف الفقرة  2مف المادة  ،9المتعمقة بالجنسية كالفقرة (ج) ك(د) ك(ر)
ك(ز) مف المادة  16مف االتفاقية المتعمقة باألحكاؿ الشخصية ،الف ىذه التحفظات
تتعارض مع ركح االتفاقية.
 .2إصدار قانكف مكحد لألحكاؿ الشخصية يككف قابالن لمتطبيؽ عمى جميع النساء بصرؼ

النظر عف انتماءاتو ف الدينية .لقد آف األكاف أف تتخذ الحككمة اإلجراءات المناسبة مف
اجؿ تكحيد المحاكـ الشرعية كجعميا تابعة لك ازرة العدؿ.

 .3تطبيؽ المعاممة التفاضمية أك الككتا لتعجيؿ في دمج المرأة في قطاعات العمؿ المختمفة،
كتسييؿ كصكليا عف ىذا الطريؽ لمييئات المنتخبة.
إف تحكيؿ الفقرة الخاصة بالمرأة التي كردت في البياف الكزارم كخطة النيكض التي أقرتيا المجنة
البرلمانية لحقكؽ اإلنساف إلى إجراءات كتشريعات ىك بداية طيبة عمى طريؽ إنصاؼ المرأة في

لبناف.

من ينفذ ذلك؟
جميع أجيزة الدكلة ىي الحاضف كالمنفذة لمسياسات ،لكف التنفيذ بحاجة إلى تغيير في الرؤية،
كفي الثقافة كفي السمكؾ كىذا يعني عمالن طكيالن مخططان تخطيطان جيدان مف اجؿ إحداث األثر

المطمكب في الثقافة كالسمكؾ االجتماعي .الييئة الكطنية لشؤكف المرأة ىي المؤسسة األكلى
المعنية بمتابعة ىذا المكضكع.

كلذلؾ فاف األمر الميـ كالممح ىك تعزيز ىذه الييئة مما يتطمب منحيا سمطات فعمية بعد إعادة
النظر في مياـ ككظائؼ كتشكيؿ ىذه الييئة ،بحيث تصبح معبرة عف قضايا النساء كصكتيـ
داخؿ اإلدارات كاألجيزة الرسمية.

لممجتمع المدني كالييئات النسائية دكر ىاـ إلى جانب الييئة ،فيي الحميؼ المكضكعي لييئة
معبرة عف مطالب النساء ،لذلؾ فإف التنسيؽ مع المجتمع المدني ىك ميمة أساسية مف مياـ
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الييئة .فالمجتمع المدني ىك الجياز التنفيذم لتحكيؿ القضايا إلى ىمكـ كىكاجس كمطالب لدل
المجتمع ،كيتجمى ذلؾ في :
 .1تككيف مجمكعات الضغط كاقامة التحالفات مف اجؿ النيكض بالمرأة.
 .2تكعية النساء كارشادىف إلى حقكقيف القانكنية.
 .3بناء رأم عاـ مف اجؿ رفع التحفظات عف االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ
التمييز ضد المرأة.

الئحة المصادر والمراجع
 .1ك ازرة الشؤكف االجتماعية ك إدارة اإلحصاء المركزم ك صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي،
الدراسة الكطنية لالحكاؿ المعيشية لالسر.2005-2004 ،

 .2ك ازرة الشؤكف االجتماعية ك إدارة اإلحصاء المركزم كجامعة الدكؿ العربية ،المسح
المبناني لصحة األسرة.2005 ،
 .3فيمية شرؼ الديف " ،الييئة الكطنية

–  10سنكات النشأة كالمسار" .المجمس الثقافي

البريطاني في مصر.2007 ،

 .4الممؼ الكطني.2004 ،
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 .5تقرير سيغمى ىدل المقررة الخاصة بجكانب حقكؽ اإلنساف لضحايا االتجار
باألشخاص.
 .6خيرية قدكح ،دراسة أسباب التسرب المدرسي في لبناف .الحركة االجتماعية كالمفكضية
األكركبية.2006 ،
 .7البياف الكزارم2005.
 .8الدستكر المبناني.
 .9برنامج عمؿ لتعزيز شبكات الحماية االجتماعية كامكانية الحصكؿ عمى خدمات
اجتماعية أساسية.2007 ،

.10

المركز التربكم لمبحكث كاإلنماء  ،النشرات اإلحصائية الخاصة بالتعميـ.

.11

المجنة األىمية لمتابعة قضايا المرأة ،الكثيقة الثانية إللغاء كافة أشكاؿ التمييز

ضد المرأة.2005 ،
.12

د .أماف شعراني كد .فيمية شرؼ الديف  ،التمييز في كتب القراءة كالتربية

الكطنية كالتنشئ ة المدنية في المرحمة االبتدائية مقاربة عمى عمى أساس النكع
االجتماعي ،بيركت2005 ،

.13

زياد باركد ،نكرما ممحـ ك ندل خميفة دراسة قانكنية إللغاء جميع أشكاؿ التمييز

ضد المرأة في القكانيف المبنانية.
.14

المجمس النسائي المبناني،

استطالع رأم حكؿ المرأة كدكرىا التمثيمي في

االنتخابات المبنانية.2006 ،

.15

المجنة األىمية لمتابعة قضايا المرأة ،تقرير الظؿ االكؿ حكؿ مدل التقدـ

المحرز في تطبيؽ اتفاقية السيداك في لبناف.1999 ،
.16

المجنة األىمية لمتابعة قضايا المرأة ،تقرير الظؿ الثاني حكؿ مدل التقدـ

المحرز في تطبيؽ اتفاقية السيداك في لبناف.2004 ،
الييئة الكطنية لشؤكف المرأة المبنانية ،التقرير الرسمي الثالث.2006 ،
.17
& Najdeh Domestic Violence KAP Study – Baseline
.18
Follow-up Surveys Report 2004
جريدة السفير ،العدد http://www.assafir.com/ ،2007 ،10788
.19
وزارة الخبرجيّة األميركية ،التقرير الخبص ببإلتجبر ببألشخبص
.20
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007،2007
برنبمج خبص من إعذاد دومينيك تورري تم بثه على القنبة الثبنية بتبريخ
.21
تشرين األول Bonnes a vendre2007
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