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بني  املساواة  عدم  العالم  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  يعكس 

الرجال والنساء ويرسخه. تندرج هذه املراجعة لألبحاث املتعلقة بالعنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي في لبنان ضمن االتفاقيات الدولية التي تشمل على سبيل 

الذكر ال احلصر: 

 )CEDAW , 1979( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة -

 )DEVAW , 1993( إعالن القضاء على العنف ضد املرأة -

 )ICPD , 1994( االتفاقيات املتعلقة باملؤمتر الدولي للسكان والتنمية -

ذات  ظاهرة  متزايد،  بشكل  االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبني  يعتبرالعنف 

أهمية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا )MENA(، »متجذرة في عالقات 

بنية املؤسسات االجتماعية«.1 يستمر  الذاتية،  الهوية  القوى املوجودة، اجلنسانية، 

انتشار املعرفة والفهم جلوانب كثيرة من هذه املشكلة في مجتمعات الشرق األوسط 

حول  أجريت  التي  الدراسات واألبحاث  من  املتزايد  العدد  بدليل  افريقيا،  وشمال 

هذا املوضوع في السنوات القليلة املاضية. وقد قام عدد قليل من البلدان )مبا فيها 

واسع  نطاق  على  استقصائية  دراسات  باجراء  وتركيا(  وفلسطني  ومصر  األردن 

متحورت حول مدى انتشار العنف املبني على أساس النوع االجتماعي واملواقف 

حياله،2 واجرى البعض اآلخر منها، مبا فيه لبنان وسوريا، دراسات حول انتشاره 

ضمن مجموعات معينة من النساء.3 وقد أبرزت دراسات من مصر وفلسطني ولبنان 

واململكة العربية السعودية املضاعفات املرتبطة بالعنف وتأثيرها الضار على احلالة 

النفسية واجلسدية واإلجنابية للمرأة.4

الخلفية 

0405

مركز وفريق البحث
 )EfC( »الثقافة من أجل التغيير«

التغيير« )EfC( هي شركة مستقلة لالستشارات واألبحاث،  »الثقافة من أجل 

متخصصة في: 

"• التعليم )ما قبل املدرسة فصاعدا والتعلم مدى احلياة( 
"• التنمية )الشراكات، فعالية املعونة، احلوكمة( 

"• املعلومات ونظم املعلومات
• حقوق اإلنسان، املساواة بني اجلنسني، اإلدماج

تتولى شركة »الثقافة من أجل التغيير«:

"• حتليل االستراتيجيات والسياسات
"• تقومي األداء

"• بناء القدرات واملؤسسات 
"• اجراء الدراسات واألبحاث

تتمثل مهمتنا في دعم التغيير الثقافي واالجتماعي اإليجابي. نعمل على توعية 

ومساعدة الناس واملنظمات لتمكني أنفسهم، عبر توفير اخلدمات االستشارية 

احملترفة للمستفيدين، واألبحاث املتينة واإلدارة الناحجة للمشاريع.

www.efc.co.uk :املوقع االلكتروني للشركة

الهاتف: 0044 207 247 3370

 info@efc.co.uk :البريد اإللكتروني

فريق البحث

لويز وذيريدج: باحثة لديها أكثر من 6 سنوات من اخلبرة في مجالي النوع االجتماعي 

والتنمية الدولية. كما أنها عضو بدوام كامل في فريق عمل الشركة.

الدكتورة جنان أسطه: طبيبة في اجلامعة األميركية في بيروت - املركز الطبي، لديها 

خبرة كبيرة في مجال العنف املبني على أساس النوع االجنماعي في لبنان.
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على رغم البيانات احملدودة املتاحة إقليميا، من اجلدير بالذكر أن: 

)أ( العنف املبني على أساس النوع االجتماعي منتشر على نطاق واسع )بأشكال 

مختلفة(؛ 

االجتماعي ضمن  النوع  أساس  على  املبني  العنف  عن  املعلن  اإلنتشار  يقع  )ب( 

االطار املبلغ عنه في جميع أنحاء العالم؛ 

)ج( نسبة قبول العنف، وبخاصة العنف الزوجي، مرتفعة؛ 

)د( معظم الضحايا ال يطلب املساعدة، وبخاصة املساعدة الرسمية، وحتول عقبات 

كبيرة دون طلب املساعدة مبا فيها ندرة األماكن اآلمنة واملتاحة والفعالة للحماية 

والتدخل.

وعلى الرغم من هذه اخلصائص، لم يتم االعتراف بالعنف املبني على أساس النوع 

عربية،  دولة   22 أصل  فمن  املنطقة.  بلدان  جميع  في  كمشكلة رئيسة  االجتماعي 

التي صادقت  الدول  CEDAW، وحتى ضمن  اتفاقية  صادقت 17 دولة فقط على 

محدودة  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  ملكافحة  تبدواجلهود  عليها، 

الدول  في  للسكان  املتحدة  األمم  لصندوق  اإلقليمي  املكتب  مؤخرا  أجرى  للغاية. 

العربية خريطة لألنشطة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة في املنطقة. 

وقد وجد أن مناذج العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي تختلف من بلد إلى 

آخر، وتشمل االعتداء اجلسدي والعنف والتحرش اجلنسي والعنف اللفظي والزواج 

املبكر وخيتان البنات.

اللبناني  الدستور  ينص   .1996 العام  في   CEDAW اتفاقية  على  لبنان  صادق 

على أن جميع الرجال والنساء متساوون أمام القانون في التمتع باحلقوق املدنية 

والسياسية على قدم املساواة وهي ملزمة بالقدر نفسه من الواجبات العامة دون أي 

متييز )املادة 7(. ال يتوافر قانون على املستوى الوطني للعمراألدنى عند الزواج أو 

سن الرشد. حتكم محاكم دينية، غير مدنية، األمور املتعلقة باألحوال الشخصية مبا 

فيها الزواج والطالق وامليراث. 

لبنان بأشكال مختلفة،  النوع اإلجتماعي سائد في  املبني على أساس  العنف  إن 

غير  املنظمات  قّدرت  النفسي.  اجلنسي،  البدني،  الزوجي/املنزلي،  العنف  فيه  مبا 

احلكومية العاملة مع النساء املعنفات أن ما يقارب 80 في املئة من النساء ضحايا 
العنف املنزلي هن أيضا ضحايا العنف الزوجي.5

لبنان، بدعم من احلكومة  في عام 2008، بدأ صندوق األمم املتحدة للسكان في 

اإليطالية، مشروعا ميتد على سنتني ويهدف إلى النظر في دمج ومأسسة العنف 

هذا  يشكل  والتنمية.  الوطني  التخطيط  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني 

املشروع أحد أنشطة عدة منفذة في إطار خطة وطنية يتم تنفيذها من قبل الصندوق 

وشركائه حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، مع إعطاء األولوية للـفترة 

.2011-2009

يتمتع صندوق األمم املتحدة للسكان بوصاية عاملية من أجل تعزيز حقوق كل من 

فيها  مبا  الفرص  وتكافؤ  بالصحة  تتسم  بحياة  التمتع  في  والطفل  واملرأة  الرجل 

ضمان كرامة كل فتاة وامرأة واحترامهما. إن برامجه متداخلة القطاعات وتشمل 

املناعة  نقص  وفيروس  والتعليم  األم  وصحة  اإلجنابية  الصحة  املثال  سبيل  على 

البشرية/اإليدز.

االجتماعي  النوع  املبني على أساس  بالعنف  يتعلق  ما  الوطني في  السياق  يتميز 

بسمات عدة: 

)أ( يسلط إطار املساعدة اإلمنائية لألمم املتحدة للسنوات اخلمس 2014-2010 

الضوء على العنف املبني على أساس النوع االجتماعي باعتباره أحد املجالني 

في  االجتماعي  بالنوع  املتعلق  املتحدة  االمم  إطار هدف  في  األولويني  االثنني 

لبنان. 

بقضايا  على حد سواء  معنيتان  االجتماعية  العامة والشؤون  الصحة  وزارتا  )ب( 

العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، أما وزارتا التربية والتعليم العالي 

فهما معنيتان بإزالة التمييز بني اجلنسني في الكتب املدرسية واملواد التعليمية 

الرسمية. 

 .CEDAW ج( انضم لبنان الى وبدأ العمل على اتفاقياته الدولية مبا فيها اتفاقية(

)د( وضعت استراتيجية وطنية للمراة في العام 1996، وحتدد »املرأة حتت االحتالل« 

واحدة من تسعة مجاالت أولوية في عملها. 

)ه( تعهدت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية تقدمي املشورة العامة والدعوة إلى 

متكني املرأة. وهي حاليا تنقح استراتيجية املرأة )أعاله( لدمج العنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي. 

)و( يتشارك العديد من املنظمات غير احلكومية ملكافحة العنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي.

)ز( ال توجد حاليا أي خطة عمل وطنية موضوعة من قبل احلكومة في لبنان لقضية 

التنسيق  النوع االجتماعي، ويالحظ نقص عام في  املبني على أساس  العنف 

طويل األجل والتخطيط والعمل. 

وعلى الرغم من عدم وجود خطة عمل وطنية حول العنف املبني على أساس النوع 

العنف  معاجلة  ضرورة  على  احلالية  للحكومة  الوزاري  اإلعالن  ينص  االجتماعي، 

املرأة.6 كما ميثل مشروع  النوع االجتماعي في سياق متكني  املبني على أساس 

في  الوزراء  مجلس  عليه  وافق  والذي  املنزلي،  العنف  من  النساء  حماية  قانون 

عليه،  للمصادقة  النواب  مجلس  الى  اآلن  أحيل  2010، والذي  عام  نيسان/أبريل 

تقدما أيضا. يتضمن مشروع القانون »أي عمل من أعمال العنف في األسرة الذي 

يحدث ضد املرأة ألنها من النساء ويرتكبه أحد أفراد األسرة، والذي قد يؤدي إلى 
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أذى أو معاناة لألنثى، جسدي، نفسي، جنسي، اقتصادي، مبا فيه التهديد بأفعال 

من هذا القبيل، سواء حدث داخل منزل األسرة أو خارجه« )املادة 2، الفقرة 2(. 

القانون ووضع  ان احلكومة ملتزمة اعتماد خطة عمل الستكمال مناقشة مشروع 

سياسات ملكافحة االجتار بالنساء والعمل القسري لألطفال واستغاللهم جنسيا. 

الباحثني  قبل  عدة من  دراسات  أجريت  لبنان.  في  ناشط جدا  املدني  املجتمع  ان 

الناجني من العنف وأثر العنف على صحة الضحية ونفسيتها.  االجتماعيني حول 

لكسب  النتائج  استخدمت  التي  النسائية  املنظمات  قبل  من  معظمها  أجري  وقد 

التأييد حول إصالحات اجتماعية وتشريعية. تشدد احلكومة على دور الهيئة الوطنية 

اللبنانية وعلى ضرورة توسيع صالحياتها ودورها في اإلسهام في  املرأة  لشؤون 

تقدمي مقترحات لسياسات وطنية في مجال القضاء على التمييز ضد املرأة وتنفيذها. 

بدأت في السنوات األخيرة الدراسات حول انتشارالعنف املبني على أساس النوع 

أن  املثال،  على سبيل  عام 2000  منذ  أجريت  التي  األبحاث  تكشف  االجتماعي. 

35 في املئة من النساء اللواتي يقصدن مرافق الرعاية الصحية األولية أبلغن أنهن 

تعرضن للعنف املنزلي،7 وأن 16 في املئة من األطفال تعرضوا العتداء جنسي مرة 

واحدة في حياتهم.8 بيد أن هذه النسب ال تعكس بشكل مالئم حجم املشكلة، كما ال 

يتوافر استقصاء سكاني وطني حول مدى انتشار العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي في لبنان.

الهدف 

متثل الهدف من هذه املهمة في ما يلي : 

»حتديد، جتميع، مراجعة كل الدراسات واألبحاث - النوعية والكمية - التي أجريت 

في لبنان خالل اخلمس عشرة سنة املاضية واملتعلقة بالوقاية من العنف املبني على 

البنود  للسكان،  املتحدة  االمم  )صندوق  منه«  واحلماية  االجتماعي  النوع  أساس 

املرجعية للمهمة(.

 

متثل الغرض في حتقيق انطباع شامل حول األبحاث املتعلقة بالعنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي في لبنان. للوصول إلى هذا الغرض، مت حتديد أهداف 

هذه املهمة على الشكل التالي: 

)أ( إعداد قائمة باألبحاث املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي في 

لبنان؛

)ب( وضع فهرس خلالصات موجزة عن األبحاث املتعلقة بالعنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي استنادا إلى مجموعة من املعايير املتفق عليها؛ 

)ج( حتديد الفجوات البحثية واقتراح جدول أولويات األبحاث املتعلقة بالعنف املبني 

على أساس النوع االجتماعي على املستويني الوطني ودون الوطني. 

حتددت محصلة املهمة في صياغة تقرير ووضع دليل يشمل كل الدراسات البحثية 

االنكليزية  باللغتني  لبنان،  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  حول 

والعربية.
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المنهجية وسير العمل

تندرج منهجية العمل املتفق عليها في ثالثة عناصر متميزة هي : مراجعة مكتبية 

وحتليل الوثائق؛ مشاورات مع اجلهات املعنية؛ تطوير األدوات وتأتي صياغة التقرير 

كمرحلة نهائية لهذه املهمة.

 

المراجعة المكتبية وتحليل الوثائق

تتمثل املقاربة في ضرورة فهم أنواع وأهداف ومنهجيات وبرامج ونتائج األبحاث 

املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان، من خالل األبحاث 

والدراسات القائمة واملشاورات التشاركية مع اجلهات املعنية. يواجه الباحثون في 

العنف املبني على أساس النوع االجتماعي العديد من التحديات املنهجية واألخالقية 

وحساسية البيانات، التي نقدر تاثيرها على األبحاث نفسها وعلى جمع هذه الوثائق 

ومراجعتها. ان الكثير من األبحاث في لبنان غير منشور و/أو حساس للغاية. 

يعني »البحث« في هذه الدراسة، أي وثيقة منشورة أو غير منشورة مبا فيها مراجعة 

دراسة، مقالة، ورقة أو كتاب، من قبل أكادمييني، منظمات غير حكومية، منظمات 

حكومية مثل دائرة وزارية، وكالة تابعة لألمم املتحدة أو مؤسسة بحثية. 

والعاملي  الوطني  الصعيدين  على  تقصي  خالل  من  وثيقة   150 وحتليل  جمع  مّت 

متضمنا مشاورات مع اجلهات املعنية ومتابعة املراجع. لم يكن من شأننا تقدير أو 

تقومي نوعية األبحاث التي مت جمعها اكثر من كونها متصلة ب/وفي متناول هذه 

املراجعة .

شمل الدليل 105 دراسة، كتب كلها بعد العام 1995. لقد مت جمع وثائق أكثر من 

تلك الواردة في هذا الدليل ألن املعلومات املرتبطة ببعضها لم تكن كافية الكمال ما 

ال يقل عن نصف املطلوب من التفاصيل الببليوغرافية، كما أن بعض األبحاث لم 

يعتمد مقاربة النوع االجتماعي لتحليل النتائج التي توصل إليها. 

الفرنسية(،  أو  االنكليزية  أو  )العربية  االصلية  باللغة  للوثائق  األولى  املراجعة  متت 

ونوقشت في اللغة اإلجنليزية، ومتت صياغة امللخصات باللغتني العربية واإلنكليزية. 

وجهت الدعوة إلى املؤلفني، حيثما أمكن، النتاج ببليوغرافيا خاصة بهم في الدليل 

وكتابة ملخص خاص بهم ) في حال عدم توافره في األساس (. وقد ذكر في الدليل 

ما إذا كان امللخص قد كتب من قبل الكاتب نفسه .

المشاورات مع الجهات المعنية

لبنان الجراء  إثر مراجعة سريعة لألدبيات، مت حتديد اجلهات املعنية الرئيسة في 

جرت  لألبحاث،  اجلارية  املراجعة  مع  وبالتزامن  التقصي.  من  ومزيد  مشاورات 

مقابالت وجها لوجه ومراسالت هاتفية وعبر البريد اإللكتروني مع اجلهات املعنية 

مجاالت  حجم،  بينها  من  قضايا  حيال  رأيها  حول  االسئلة  متحورت  الرئيسة. 

النوع  بالعنف املبني على أساس  املواضيع واملنهجيات املشتركة لألبحاث املتعلقة 

االجتماعي في لبنان، القيود والفرص املتاحة للقيام بأبحاث حول العنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي في لبنان، النتائج واآلثار املترتبة على البحث. 

خالل شهر اذار– ايار 2010، مت وضع قائمة بـ 80 مساهما/جهات معنية بالبحث 

حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان مبا فيها املنظمات غير 

احلكومية اللبنانية واملنظمات غير احلكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة والوزارات 

في  املدرجة  الوثائق  غالبية  على  املراجعني  دلت  أو  اجلهات  هذه  أعطت  واألفراد. 

الدليل. 

اخلبراء  نظم  املراجعة،  في  والتعاون  املشاركة  على  القائمة  إطاراملقاربة  في 

االستشاريون مجموعة بؤرية واحدة مؤلفة من أشخاص مّت حتديدهم لتعزيز فهمنا 

للوضع القائم ، التحديات، الثغرات، االحتياجات، التوصيات الصادرة عن الباحثني 

أساس  على  املبني  العنف  حول  بالبحث  الصلة  ذات  واألفراد  املعنية  واملنظمات 

النوع االجتماعي في لبنان. قدمت املجموعة البؤرية أفكارا حول احلاجة إلى بعض 

التوصيات الواردة الحقا في هذا التقرير.
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واجهت فريق المراجعة العقبات التالية 

بطيئا  املعني  الطرف  يكون  أن  ميكن  طويال–  وقتا  الوثائق  جمع  استغرق  )أ( 

أكثر  وقتا  استهلكا  للوثيقة  املتقدم  والتحليل  الوثائق  جمع  أن  كما  بالرد، 

مما كان متوقعا.

)ب( عدد قليل من الدراسات البحثية املنتجة في لبنان متوافر إلكترونيا أو على 

اإلنترنت، ما يقيد التبادل وسهولة الوصول الى املراجع إلى حد ما. 

)ج( الكثير من األبحاث غير منشور أو غير متوافر في املكتبات، وبالتالي يصعب 

الوصول إليه.

)د( أكثر االبحاث مكتوب فقط باللغة العربية، والقليل من الدراسات موجود باللغة 

اإلنكليزية أو الفرنسية.

)ه( كان تبادل التعلم والبيانات بني الشركاء في املشروع مقيدا قليال من حيث أن 

مهمة حتليل الوضع لم تستطع أن تضيف معلومات إلى هذه املهمة ألنها لم 

تكتمل بعد.

)و( وسع تزايد تنوع األساليب املستخدمة في جتميع األبحاث - ليس استعراض 

األدبيات فحسب، بل أيضا املقابالت، املجموعات البؤرية، االستبيان- التركيز 

األساسى في التحليل. 

تطوير األدوات

مت جمع الوثائق من املراجعة املكتبية وحتويلها الى محفوظات الكترونية وتسجيلها 

أساسية  ببليوغرافية  معلومات  على  حتتوي  بيانات  قاعدة  في  منتظم  نحو  على 

املستهدفة،  السكانية  الفئة  االهداف،  الشركاء،  النشر،  تاريخ  املؤلف،  )العنوان، 

اللغات، عناوين ملواقع على شبكة اإلنترنت(. 

بعد جمع الوثائق والتشاور مع صندوق األمم املتحدة للسكان، متت إضافة تفاصيل 

الى املعلومات الببليوغرافية من اجل فحص الدراسات البحثية باستمرار ومقارنتها. 

شملت هذه اجلوانب التحليلية : نوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، 

عمر الفئة السكانية املستهدفة، خصائص اخرى للفئة املستهدفة، منهجية البحث. 

على  الضوء  تسليط  الى  امللخصات  هذه  تهدف  قصير.  ملخص  وثيقة  كل  يرافق 

املبني على  العنف  إلى  للبحث مع إشارة خاصة  الرئيسة  األهداف واالستنتاجات 

أساس النوع االجتماعي في لبنان. متت االشارة في الدليل إلى كون كاتب امللخص 

هو املؤلف أو مستشار الدراسة. يتحمل فريق املراجعة املسؤولية الكاملة عن هذه 

امللخصات الواردة في اللغتني العربية واالنكليزية. 

مت ترميز كل وثيقة للمراجعة السريعة. ثم رتبت هذه الوثائق بطريقة الترتيب نفسها 

يقدم  وامللخصات،  والدليل  املراجعة  إلى  استنادا  والدليل.  التقرير  في  املعتمدة 

االستشاريون هذا التقرير. 
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يمكن تلخيص العوامل الميسرة على الشكل التالي

الشخصية  واملعرفة  واالتصاالت  القائمة  الشبكات  االستشاريون  استخدم  )أ( 

لتسهيل عملية جمع الوثائق واتاحة بعض املرونة في جدول املواعيد.

)ب( مت انتاج الوثائق الكترونيا حيثما أمكن ذلك، واستخدام وسائل املسح والعمل 

بالنسخ الورقية. 

)ج( نظرا الى أن معظم األبحاث جديد، كان من املمكن االتصال باملؤلف في أغلب 

احلاالت للحصول على التقرير.

)د( عمل االستشاريون بثالث لغات وقسموا العمل وفقا لقدراتهم في اللغات. 

)ه( أقام صندوق األمم املتحدة للسكان اجتماعا للشركات الثالث املنّفذة في بيروت. 

شجع هذا االجتماع األطراف املعنية األخرى والشركاء على تبادل املعلومات 

وقوائم اإلتصاالت وتقدمي االقتراحات واملداخالت في مهام األخرين. 

)و( يركز قسم التحليل على التحليل الوثائقي، مدعما لصاحله ببيانات نوعية أخرى 

)تعليقات الكاتب أو املنظمة على سبيل املثال(. 

يبدو التطور العام للبحث واضحا من البداية مع تسليط الضوء على املشكلة ) منذ 

أكثر من عشر سنوات إلى حينه ( للنظر في ما ميكن عمله ملعاجلة العنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي، إلى التأمل في ما مت إجنازه، ومحاولة تسليط الضوء على 

أفضل املمارسات والثغرات واالحتياجات الناشئة. 

يتمثل معظم السياقات املشتركة بني البحوث عن العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي في إطاره القانوني أو االجتماعي. وقد برزت في اآلونة األخيرة أدلة من 

الباحثني تستهدف التأثيرات الواسعة النطاق وطويلة األمد للعنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي، من خالل عالمات واضحة على حدوث انتهاكات إلى اآلثار الكامنة 

لالنتهاكات النفسية واالقتصادية والقانونية التي لها إرث دائم.

غير  للمنظمات  أنفسهن  قدمن  معروفات،  معنفات  نساء  األبحاث  معظم  تناول 

احلكومية واملنظمات النسائية كعينة للدراسة ومواضيع للبحث. متثل اولئك النساء 

عينات انتقائية تركز على املرأة. ومع ذلك، ال تزال هناك دراسات قليلة جدا معنية 

باجلناة من الذكور أنفسهم أو جتارب الرجال وتصورات املجتمع ككل للعنف. وتتجه 

األبحاث األخيرة على نحو متزايد إلى استهداف كل النساء في املجتمع ليشكلن 

عينة البحث، مع احتمال االستفادة من أنواع وحجم النتائج في املستقبل. 

ما يظهر في ملخص النتائج أن العديد من الباحثني لم ينظر في اجلانب األساس من 

العنف املبني على أساس النوع االجتماعي : الديناميات بني الرجل واملرأة، وبخاصة 

بني األزواج والزوجات. وميكن القول أن الباحثني يعملون على العنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي من خالل االهتمام الرئيس بالضحية/الناجية في الوقت 

نفسه، واضعني جانبا القضية الضمنية املتمثلة في النوع االجتماعي والتي تشمل 

أبرز النتائج واالستنتاجات
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الرجال والنساء على السواء . وهناك نقص في األبحاث املفصلة حول كيفية قيام 

على  املبني  للعنف  احلالية  املظاهر  لبنان من حيث  في  للجنسني  التقليدية  األدوار 

أساس النوع االجتماعي. 

يتوافرعدد من الدراسات البحثية التشريعية أيضا والذي طرح العنف املبني على 

لبنان من منظور حقوق اإلنسان. شملت الدراسات  النوع االجتماعي في  أساس 

الحقا األبعاد النفس- اجتماعية من خالل تناول عوامل اخلطر، أسباب العدوان، 

أسباب االستجابات. 

يبدو أن هناك تكرارا كبيرا وازدواجية بني أغراض البحث، التغطية واالستنتاجات، 

ما يخلق من ناحية كمية كبيرة من األدلة ألغراض الدعوة وكسب التأييد ويعزز صحة 

نتائج الدراسة الفردية، ومن ناحية أخرى، من شأن التكرار أن يوجه التمويل الى 

القيام بالبحث نفسه مرارا وتكرارا، بدال من النظر في القضايا املتنوعة واجلديدة 

واالحتياجات امللحة والفجوات، وبدال من البناء على ما مت القيام به. يبدو من عملية 

توافر  قلة  إلى  يكون راجعا  قد  االزدواجية  أن بعض  للبحوث  املراجعة  اجراء هذه 

األبحاث والدراسات )غير املنشورة خاصة(، عدم وجود مركز لتبادل املعلومات حول 

العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، عدم وجود مراجع كافية ومراجع في 

دراسات العنف املبني على أساس النوع االجتماعي بشكل عام. 

وملا كان التمويل ميثل مشكلة رئيسة بالنسبة إلى الباحثني واملؤسسات الراغبني في 

إجراء األبحاث، قد يؤدي حتسني التعاون والتنسيق بني الباحثني إلى تعزيز فرص 

التمويل والكفاءة وإلى خلق املزيد من فرص أفضل لتلبية احتياجات دراسة السكان 

والقطاعات. 

متيل توصيات األبحاث إلى أن تكون غامضة متاما - تتطلب وعيا أفضل من ذلك 

النوع االجتماعي في سياق حقوق  املبني على أساس  العنف  الوعي حول  وزيادة 

اإلنسان، إصالحات تشريعية إلرساء املساواة بني اجلنسني، حتسني اخلدمات. وال 

يضع الكثيرمنها التفاصيل العملية في كيفية تطبيق التوصيات. 

إنشاء أرضية مشتركة 

الوعي،  املوجودة،  إلى االستفادة من اخلبرات  أن هناك حاجة  املراجعة  تبني هذه 

لبنان  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  حول  والتجارب  املعرفة 

لتطوير مفردات وتعاريف ومفاهيم متفق عليها عن العنف املبني على أساس النوع 

العملية  املعروف على نطاق واسع أن هذه  االجتماعي، وفهمها واستخدامها. من 

صعبة. ويتعني على العديد من اجلهات املعنية املشاركة في هذه العملية، مبا فيها 

األكادميية  األوساط  احلكومية،  غير  املنظمات  املتحدة،  االمم  وكاالت  احلكومة، 

واملؤسسات البحثية، من خالل خبرات التعاون واملشاركة مثل املجموعات البؤرية أو 

الدورات املتعلقة باملسح. يسّهل وجود لغة مشتركة باإلضافة إلى مراعاة االختالف 

الثقافي في لبنان، التعرف إلى الثغرات في مجاالت املعرفة واحلاجة إلى إجراء املزيد 

من األبحاث حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. ويتعني أيضا انشاء 

أرضية مشتركة على املستوى املناطقي من خالل تبادل الدروس املستفادة واملعرفة 

املتولدة من البحث واألنشطة ذات الصلة. 

تحسين التعاون بين الباحثين 

قد يساعد العمل املشترك بني الباحثني على جتنب االزدواجية في األبحاث بشكل 

أفضل، تقليل التكرار، تقليل التكاليف وضمان كفاءة التمويل من اجلهات املانحة. 

قد تكون املشاريع البحثية املشتركة بني باحثني اثنني أو أكثر وسيلة فعالة إلجراء 

دراسات متقاطعة االختصاصات على العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، 

على سبيل املثال عبر الرعاية الصحية واالجتماعية، أو التعليم والثقافة، التي هي 

مقاربات البحث والترابطات 
المتعلقة بالسياسات



املبني على أساس النوع االجتماعي

 مراجعة البحوث املتعلقة بالعنف
املبني على أساس النوع االجتماعي

1819  مراجعة البحوث املتعلقة بالعنف

واقعية ألن العنف املبني على أساس النوع االجتماعي يؤثر على كل هذه املجاالت 

التأييد ومقترحات متويل األبحاث. ميكن أيضا أن  في وقت واحد، وفعالة لكسب 

يتيسر التعاون بني الباحثني من خالل ورش العمل التدريبية في شأن املمارسات 

اجليدة في مجال األبحاث حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، متضمنة 

رمبا في مناهج جامعية مناسبة ملا بعد التخرج.

ترجمة األبحاث إلى سياسات 

السياسات  في شأن  إلى حوار  األبحاث  نتائج  نقل  أو  »ترجمة«  إلى  هناك حاجة 

واالجراءات امللموسة أي االصالحات التشريعية والتدخالت على صعيد اخلدمات. 

يتعلق األمر بوضع سياسة قائمة على األدلة. قد يبدأ ذلك بتعزيز واجراء املزيد من 

القطاع  النوع االجتماعي في  املبني على أساس  العنف  األبحاث األساسية حول 

األكادميي. ميكن ان تساعد األبحاث متعددة االختصاصات على وجه اخلصوص 

في جمع مختلف املعنيني بالسياسات من القطاعات الصحية والتعليمية واالجتماعية 

والثقافية واالقتصادية. 

القيام بدراسات استقصائية سكانية وطنية بشكل 
منتظم

وأن  األسرة،  استبيانات  ضمن  توضع  أو  إلى،  الدراسات  هذه  تستند  أن  ميكن 

جترى دوريا )كل خمس سنوات(. قد يتمثل الهدف من الدراسة في مراقبة انتشار 

العنف املبني على أساس النوع االجتماعي ومحدداته وحتديد النتائج وأثر التدخالت 

في  الدراسة  أدراج هذه  االجتماعي. ميكن  النوع  أساس  على  املبني  العنف  على 

اخلطة اإلحصائية الوطنية الرئيسة خلمس سنوات )التي جتري مناقشتها حاليا( 

إما بذاتها أو ضمن مسح على نطاق واسع للسكان/املسوح الدميوغرافية. وإلجراء 

دراسة فعالة، يتعني التوافق على املفردات اخلاصة بالعنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي.

النوع  أساس  على  المبني  العنف  وتقويم  رصد 
المبني  بالعنف  الخاصة  والتدخالت  االجتماعي 

على أساس النوع االجتماعي

العنف  عن  للبيانات  منتظم وموثوق  جمع  لضمان  رصد وطني  نظام  يتعني وضع 

املبني على أساس النوع االجتماعي من قبل مختلف اجلهات املعنية والكيانات، مبا 

فيها بيانات جديدة يتم جمعها من خالل األبحاث. قد يتضمن أيضا هذا النظام 

بيانات من الشرطة واالجهزة القضائية والدينية وقادة املجتمع الغائبني إلى حد كبير 

من األبحاث حتى اآلن. قد يحتاج هذا النظام جلمع البيانات إلى أن يكون متوافقا 

مع النظم الصحية واالجتماعية والدميغرافية األخرى، وإال سيبقى العنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي مخفيا وغير موثق وبدون فهم دقيق للمشكلة. قد يدعم نظام 

فّعال صنع املزيد من السياسات القائمة على األدلة. 

أساس  على  املبني  العنف  حول  األبحاث  تقومي  من  مزيد  إلى  قوية  حاجة  هناك 

النوع االجتماعي والتدخالت التي متت نتيجة األبحاث ملعرفة مدى فعاليتها وكفاءتها 

واستدامتها وصلتها باالستجابة للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي. هل 

األبحاث ذات نوعية كافية إلنتاج أفعال؟ باإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى أن 

تكون األبحاث أكثر أهمية بحيث يتم استقدام التدخالت القائمة على األبحاث من 

مفيدة  : هل هي  النساء  املثال، مالجئ  األوسط األخرى. على سبيل  الشرق  دول 

ومقبولة في الثقافة اللبنانية؟ كيف ميكننا تقومي أثرها على املرأة في لبنان؟

إنشاء وتنسيق كيان ) لجنة أو مركز( من أجل العنف 
المبني على أساس النوع االجتماعي 

املعنية واألطراف  افتراضيا( حيث اجلهات  أو  )فعليا  الكيان مجاال  يكون هذا  قد 

ذات اخلبرة أو املهتمة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي ميكنها تبادل 

املعرفة واملمارسات واالحتياجات واألفكار لعمل جديد حول العنف املبني على أساس 

كسب  أيضا  ولكن  أساسيا  عنصرا  بوصفها  األبحاث  فيه  مبا  االجتماعي  النوع 

املركزية  النقطة  لهذه  الخ. وميكن  السياسات  االعالمية، وضع  الدراسات  التأييد، 

أن يعهد لها تطوير موقع الكتروني خاص باالبحاث عن العنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي واحلفاظ عليه وتسهيل االتصال بني منتجي األبحاث ومستخدميها. 

وميكن أن يتم توسيع هذا الكيان حلمل البيانات اخلاصة بالعنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي، تنسيق التمويل، تخصيص املوارد، رصد االبحاث، إجراء تقوميات 

مستقلة، إجراء مناقشات حول قضايا العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. 
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بينت املراجعة أن هناك إقباال بني اجلهات املعنية على مجاالت مشتركة ومتفق عليها 

ذات أولوية من أجل األبحاث في مجال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. 

لهذا السبب، فإن األفكار البحثية التالية جاءت من االحتياجات والثغرات الواردة في 

هذه املراجعة لألبحاث، وترد أدناه. وهي تنقسم إلى املجاالت املوضوعاتية، مجاالت 

النوع االجتماعي، دراسة فئات سكانية. لقد مت ذكرها ألنها حاليا في قيد البحث 

وتشكل مجاالت حيوية لتطوير معارف جديدة وزيادة الفهم وحتسني املمارسة من 

أجل القضاء على العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان. 

المجاالت الموضوعاتية لمزيد من البحث 

)أ( احملددات االجتماعية - الثقافية للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

يعنى بها املتغيرات االجتماعية - الثقافية التي تؤثر على اجتاهات العنف املبني 

على أساس النوع االجتماعي على مر الزمن مبا فيها: 

وتصوير  االنترنت،  الراديو،  الدولية،  الوطنية/التلفزيونية   ( اإلعالم  وسائل   -

اجلنسني، األثر على العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، الخ( 

- الهجرة ) أثر العائدين اللبنانيني على أدوار اجلنسني والتوقعات والعنف املبني 

على أساس النوع االجتماعي؛ أثر الهجرة الوافدة من بلدان الشرق االوسط 

وغيرها من السكان على العنف املبني على أساس النوع االجتماعي( 

- العوملة )مبا فيها شبكة اإلنترنت( 

)ب( تقدير التكاليف واألثر االقتصادي للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

الفاتورة  لبنان  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  يكلف  ماذا 

الوطنية لتوفير اخلدمات في جميع القطاعات، احلمالت، توفير املعلومات، الخ ؟ 

)ج( تقومي دراسات التدخل الموضوعات لمزيد من البحث

على سبيل املثال: 

- ما هي التدخالت ملعاجلة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

التي تعمل والتي ال تعمل؟ اجراء تقومي ملراجعة الفعالية املقارنة، الكفاءة، 

استدامة وأهمية أنواع مختلفة من التدخل )بحسب مختلف فئات املجتمع 

احمللي( 

- أي مؤشرات للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي تنطبق على أي من 

املجتمعات احمللية

- تقومي أدوات الفحص املستخدمة. 

- كم يستغرق من الوقت وكم تبلغ الكلفة للفرد في حال تولت احملاكم قضية 

عنف مبني على أساس النوع االجتماعي؟ 

)د( املنظمات غير احلكومية والعنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

ما هي املعرفة واملواقف واملمارسات في مجال العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي بني املوظفني الدائمني واملوقتني في املنظمات غير احلكومية املنخرطة 

في العمل ضد العنف املبني على أساس النوع االجتماعي )مبا فيها املنظمات 

النسائية واملنظمات العاملة مع الالجئني واملهاجرين وأي مجموعة وطنية تتعامل 

مع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان(؟

)ه( نظم التعليم والعنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

- هل مدارس لبنان خالية من العنف؟ ما هي أنواع العنف السائدة، على من 

تؤثر من األطفال؟ 

- ما هي املعرفة واملواقف واملمارسات في مجال العنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي بني املعلمني واملوظفني في املدارس؟ 

- كيف تقوم الكتب املدرسية واملواد الدراسية األخرى بتصوير أدوار الصبيان 

والبنات والعالقات بينهم؟ كيف تصور العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي؟ 

النوع  أساس  على  المبني  العنف  أشكال 
االجتماعي لمزيد من البحث 

)أ( العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في العمل/في مكان العمل 

)ب( العنف اجلنسي واالغتصاب

)ج( العنف الزوجي 

)د( العنف االقتصادي )احلرمان من الدخل الشخصي، دخل األسرة، الخ(

)ه( الزواج املبكر )الزواج القسري للفتيات حتت عمر 18 سنة(
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دراسة فئات سكانية لمزيد من البحث
 

على  املبني  للعنف  وكمتصدين  العنف،  ضحايا  )كمعنفني،  الراشدين  الرجال  )أ( 

أساس النوع االجتماعي( 

)ب( الشباب )خصوصا املراهقني األكبر سنا بني 15 - 19 سنة( 

)ج( الالجئون )الفلسطينيون والعراقيون والسودانيون وكل مجتمعات الالجئني في 

لبنان( واملجموعات املهمشة أو املجموعات املعرضة للخطر )العاملون في مجال 

اجلنس، خدم املنازل( 

)د( الزعماء الدينيون وقادة املجتمعات احمللية واملعلمون )الشخصيات الرئيسة في 

املجتمعات احمللية مبن فيهم الشيوخ والكهنة واملعلمون وغيرهم( 

)ه( املشّرعون وصانعو السياسات 
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