
© صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان، 2011. جميع احلقوق محفوظة.
رفع مسؤولية: إن اآلراء الواردة في هذه الدراسة تعود ملؤلفيها وال تعكس بالضرورة آراء صندوق األمم املّتحدة للسّكان.



02 حتليل واقع العنف

 املبني على أساس النوع االجتماعي

تنفيذ

مركــز املرأة العربيـــة للتدريب والبحوث "كوثر"

ملخص تنفيذي

صندوق األمـــم املتحــــدة للسكـــــان، لبنــــــــــان



حتليل واقع العنف04

05 املبني على أساس النوع االجتماعي حتليل واقع العنف
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مركز وفريق البحث
مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«

حتتوي مهمة مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« منذ تأسيسه في آذار/

التقنية واملؤسساتية في املنطقة  مارس 1993، على توليد املعرفة وتعزيز القدرات 

بحقوقها  التمتع  من  العربية  املرأة  متكني  في  تساهم  سوف  التي  الطرق  متوخيًا 

اإلنسانية كجزء ال يتجزأ من تنمية مجتمعاتهم.

مؤسسة فريدة من نوعها في العالم العربي واملنطقة األرومتوسطية، يعتبر »كوثر« 

منظمة دولية غير حكومية، مستقلة، تتمتع باحلصانة الدبلوماسية، مقّرها في تونس، 

بفضل اتفاق بني برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية/أجفند 

واحلكومة التونسية. للمركز، مجلس أمناء قوي بأعضائه من املؤسسات احلكومية 

الدول  )جامعة  الدولية  احلكومية  بني  ما  واملؤسسات  أخرى(،  ودول  تونس  )من 

األمم  اإلمنائي، صندوق  املتحدة  األمم  )برنامج  املتحدة  األمم  العربية(، ومنظومة 

املتحدة للسكان كأعضاء مؤسسني للمركز، وصندوق األمم املتحدة للمرأة بصفته 

مراقب( واملنظمات الدولية )البنك الدولي(، باإلضافة إلى املؤسسات غير احلكومية 

)أجفند، واالحتاد الدولي لتنظيم األسرة كأعضاء مؤسسني للمركز(.

الشبكة  أي   »ANG@ED/أجند« إلى  اإلشارة  من  البّد  »كوثر«  إجنازات  بني  من 

املركز  إشعاع  تضمن  والتي  عضوًا(   300+( والتنمية  االجتماعي  للنوع  العربية 

والتغيير.  التأييد  أجل  من  والدعوة  املعارف  تبادل  العربية،  املنطقة  داخل وخارج 

تضمن جميع تدخالت »كوثر« بناء توافق في اآلراء وملكية جميع املتدخلني املعنيني 

)ذوي احلقوق وذوي الواجبات( والشركاء. ولهذا الغرض عند التنفيذ يعتمد »كوثر« 

التشاور والتشارك في كل مرحلة من مراحل عمله، ابتداء من التفكير االستراتيجي 

إلى التقييم النهائي. 

فريق البحث 

فريق  ورئيسة  اإلنسان،  االجتماعي وحقوق  النوع  في  خبيرة  حديد:  بن  فايزة  د. 

البحث 

د. ليلى يوسف عازوري: أستاذة في اجلامعة اللبنانية، كلية احلقوق والعلوم السياسية

د. فيصل القاق: أستاذ في اجلامعة األميركية في بيروت، كلية الصحة العامة

العنف  برامج  التوثيق، منسقة  بلحج يوسف سباعي: مسؤولة قسم  السيدة هادية 

املبني على أساس النوع االجتماعي

السيدة راغدة غملوش: عاملة اجتماعية، باحثة مساعدة

السيدة حكمت زواري: مسؤولة الشؤون املالية واإلدارية

الفرص  على  للحصول  واإلناث  الذكور  بني  االجتماعي  النوع  فجوة  تضييق  إّن 

حتقيق  في  أفضل  بطريقة  يساهم  سوف  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

اإلمنائية  األهداف  من  الثالث  الهدف  وحتقيق  اإلنسان  حقوق  من  أساسي  حق 

لأللفية »تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة«.1 لقد أبرزت التقييمات املختلفة 

تكافؤ  مسألة  بأن  املتحدة  األمم  الوطنية ومنظومة  املؤسسات  بها  اضطلعت  التي 

املرأة  لبنان. في واقع األمر، إن وضع  النوع االجتماعي التزال دون مستوى في 

بفضل  للنساء  ناحية، متكني واسع  من  كبيرة:  تناقضات  دائما  يعكس  لبنان  في 

التعليم املتساوي مع الرجال، واملشاركة النشطة في مختلف املجاالت االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية، ومن ناحية أخرى، متييز حاّد في قوانني األسرة، فضال عن 

التأخير املجحف في املشاركة السياسية. كما مت التأكيد عليه من قبل اتفاقية سيداو 

»... إن التنمية الشاملة والكاملة لبلد ما، رفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب أقصى 

مشاركة ممكنة للمرأة على قدم املساواة مع الرجل وفي جميع امليادين«.2

على مر السنني، إن التقاليد املرسخة والقيم املدركة، والتحيزات االجتماعية واملصالح 

السياسية واحلواجز الثقافية قد ساهمت جميعها، في تكريس الظلم وعدم املساواة 

بني الرجل واملرأة، ويتضاعف هذا الوضع بسبب ضعف نظم مساءلة الدولة، وقلة 

أثر  بحقوقهن مما  يتعلق  ما  في  سيما  املرأة وال  أجل متكني  من  املبذولة  اجلهود 

مباشرة على حتقيق التنمية وعدد من أهداف األلفية على الصعيدين الكمي والنوعي.

إذا كان كل اللبنانيني متساوون أمام القانون، وفقا للدستور اللبناني لسنة 1926، 

فإنه أبعد ما يكون في الواقع سواء خص ذلك احلقوق أو واجبات احلياة اليومية. 

وفي مثل هذا االنفتاح واملتباين االجتماعي-الليبرالي تبدو املرأة اللبنانية متحررة 

تظل  جهة، ولكن  من  االجتماعية واملهنية  احلياة  في  بسهولة  التحرك  على  وقادرة 

الخلفية 
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 املبني على أساس النوع االجتماعي

املتحدة  األمم  التابع لصندوق  االجتماعي  النوع  فريق عمل  عام 1998، عمل  في 

النوع  أساس  على  املبني  العنف  »إن  اآلتي  الشامل  اإلطار  وضع  على  للسكان 

املرأة  تكون  وعادة  فيه،  معنيان  واملرأة  الرجل  يكون  الذي  العنف  هو  االجتماعي 

الرجل  بني  املتكافئة  غير  القوة  عالقات  من  جذوره  العنف  الضحية، ويستمد  هي 

واملرأة... وهو العنف الذي يستهدف املرأة كونها امرأة أو يؤثر عليها بشكل مفرط. 

املمارسات  ليس فقط،  النوع االجتماعي، ولكن  املبني على أساس  العنف  ويشمل 

النفسية واجلسدية واجلنسية )التهديد والتعذيب واالغتصاب واحلرمان من احلرية، 

داخل وخارج األسرة(. كما أنه يغطي املمارسات التي تقودها الدولة أو اجلماعات 

السياسية مبا في ذلك قانون العفو لصالح مرتكبي العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي«.8

وقد اعتمدت هذه التعاريف لتنفيذ مختلف عناصر حتليل الواقع كما مّت استخدامها 

كمرجعية مشتركة وخلفية جلميع الشركاء في تنفيذ تدخالت حول العنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي.

جهة  من  امليادين،  من  كثير  وفي  احلاالت  من  كثير  في  والعنف  للتمييز  خاضعة 

أخرى. في احلقيقة، وكما هو معترف به عامليا، فيما يتعلق بحقوق املرأة اإلنسانية 

في لبنان، الزال الكثير من العمل الذي يتعني القيام به. إذ أن اجلميع يشدد على 

االجتماعي  النوع  مساواة  نحو حتقيق  املستمر  التقدم  أجل  من  التعاون  ضرورة 

ومتكني املرأة. هذا هو السبيل الوحيد لرفع االجنازات والتي ُيشترط منها االستثمار 

الكلي في إمكانيات املرأة كمواطنة وعامل تنموي، أساسية إلجناح وحتقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية والتنمية املستدامة في لبنان. 

املتحدة  لألمم  العامة  لعام 2005 واجلمعية  العاملي  القمة  مؤمتر  في  لبنان  شارك 

سنوات،  للخمس  األلفية  أهداف  حتقيق  في  احملرز  التقدم  الستعراض  املكرسة 

فجميع رؤساء الدول املشاركة توصلوا لوضع هدف تنموي »ملكافحة جميع أشكال 

العنف ضد املرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة«.3 

كما أنهم التزموا أيضًا بضمان حماية املرأة والطفلة أثناء وبعد النزاعات املسلحة 

وفقا اللتزامات الدول مبوجب القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.4 »لقد حان 

الوقت إلنهاء التسامح والتواطؤ. ولن نستطيع أن جنعل الفقر تاريخًا ما لم جنعل 

العنف ضد املرأة تاريخًا. وال ميكننا إيقاف انتشار فيروس نقص املناعة البشرية 

ما لم نتوقف عن التمييز والعنف ضد النساء والفتيات. ال ميكننا بناء عالم يسوده 

السالم والتنمية واألمن ما لم نضع حّدًا للعنف ضد النساء والفتيات )...(.لن تتحقق 

األهداف اإلمنائية لأللفية للحد من الفقر وحتسني الصحة وتعزيز املساواة إال إذا 

أعطي قدر أكبر من االهتمام واملوارد املخصصة إلنهاء العنف ضد املرأة«.5

مت تطوير اإلطار االصطالحي اخلاص بالعنف ضد املرأة من منظور النوع االجتماعي 

وحقوق اإلنسان. »ال يقتصر العنف ضد املرأة إلى منطقة معينة أو ثقافة أو بلد، أو 

لفئات معينة من النساء داخل املجتمع. تكمن جذور العنف ضد املرأة في عالقات 

القوة غير املتكافئة تاريخيًا بني الرجل واملرأة، واستمرار التمييز ضد املرأة«.6 وبناء 

على ذلك، فإن النساء سوف يواجهن العنف في جميع مراحل حياتهن أكثر من أي 

شخص آخر بسبب جنسهن وهويتهن كنساء كما يتم حتديدها من/وفي املجتمع.

الدولي  املرجعي  اإلطار  املرأة  ضد  العنف  على  بالقضاء  املتعلق  اإلعالن  ويعتبر 

واألداة  املرأة،  ضد  االجتماعي/العنف  النوع  أساس  على  املبني  العنف  لتعريف 

الدولية حلقوق اإلنسان األولى التي تطرقت وعاجلت بصفة واضحة ومنفردة مسألة 

العنف ضد املرأة. يحّدد مفهوم العنف ضد املرأة في املادة 1 من اإلعالن على النحو 

التالي بأنها »ألغراض هذا اإلعالن، تعني عبارة »العنف ضد املرأة« أي عمل من 

أعمال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب 

عليه أذى جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، مبا في ذلك التهديد بأفعال 

ذلك في  التعسفي من احلرية، سواء حدث  أو احلرمان  القسر  أو  القبيل  من هذا 

احلياة العامة أو اخلاصة«.7 
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األهداف

يهدف هذا التحليل والتقييم إلى تقدمي نظرة شاملة وقاعدة أساسية لوضع العنف 

النوع  مساواة  منظور  خالل  من  لبنان  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني 

االجتماعي واحلقوق اإلنسانية للمرأة خالل دورة احلياة. ومت القيام بجرد حتليلي 

إلمكانيات البلد، وحصر مواطن القوة والنقص في التصّدي للعنف ضد املرأة من 

خالل منظور حقوق املرأة اإلنسانية واملساواة على أساس النوع االجتماعي، وكذلك 

من منظور اتفاقية السيداو وغيرها من الصكوك واملعايير الدولية )مثل إعالن األمم 

األمني  مبادرة  االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبني  العنف  على  للقضاء  املتحدة 

العام لألمم املتحدة بشأن العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، ...(.

يهدف هذا التقرير إلى حتديد الوضع و حتديد نقاط القوة والفرص املتاحة من أجل 

على  مستند  سياسي  حوار  وتأسيس  والتغيير  التأييد  لكسب  دعوة  حمالت  تنفيذ 

األدلة، وذلك للوقاية والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء خالل 

دورة احلياة، وبالتالي ضمان حمايتهن ومتكينهن واحلّد من فجوات النوع االجتماعي 

في جميع املجاالت ذات الصلة. يسعى التقرير إلى حتقيق األهداف التالية:

)أ( توفير سياق شامل عن لبنان فيما يتعلق بالنظام القائم وكذلك مساواة النوع 

االجتماعي واجنازات التنمية من منظور األهداف اإلمنائية لأللفية

)ب( إجراء مراجعة قانونية وتقييم املطابقة من أجل حتديد فجوات النوع االجتماعي 

في التشريعات الوطنية، والتناقضات إن وجدت بني القوانني الوطنية وااللتزامات 

الدولية في إطار املعاهدات املصادق عليها من طرف الدولة اللبنانية

احلكومية  املؤسسات  تقدمها  التي  احلالية  واخلدمات  للبرامج  تقييم  إجراء  )ج( 

واملنظمات غير احلكومية

)د( حتديد اآلليات املؤسساتية واملنظمات ذات الصلة )رسم خارطة( التي تساهم، األهداف والنتائج المتوقعة

أو ميكن أن تساهم في عملية اإلصالح و/أو التغيير املجتمعي

والتوصيات،  لالستنتاجات  ملخص  مع  املستقبلية  واخلطة  التحّديات  حتديد  )ه( 

من خالل تصنيف النتائج والتوصيات املنبثقة عن املراجعة، وذلك باستخدام 

من  وغيرها  املرأة  بوضع  املتعلقة  الهامة  القانونية  واجلوانب  الدولية  املراجع 

السياسات والبرامج

النتائج المتوقعة

النوع  أساس  على  املبني  العنف  لواقع  املعّمق  التحليل  يغطي  كامل  تقرير  )أ( 

االجتماعي في لبنان موفرًا معلومات عن واقع العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي في لبنان في مختلف املستويات ومجاالت التدخل )مثل التشريعات 

والسياسات واخلدمات والبرامج(، والتي سيتم استخدامها لتقييم التقّدم احملرز 

على هذا األساس؛ استنتاجات وتوصيات؛ باإلضافة إلى القضايا ذات األولوية 

والتدخالت اإلستراتيجية التي يسعى صندوق األمم املتحدة للسكان للنهوض 

بها خالل السنتني من املشروع وبعدها 

)ب( مستخلص موجز كمي ونوعي يستخدم كأداة للتوزيع والنشر 

الدولة،  في  الفاعلة  )األطراف  الرئيسيني واملؤسسات  للمتدخلني  )ج( رسم خارطة 

منظمات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم، اجلهات املانحة/العاملة في البلد...( 

املعنية و/أو املهتمة باملواضيع والبيانات الدقيقة التي مت تطويرها

على  املبني  العنف  حول  والدولية  اإلقليمية  املراجع  تغطي  شاملة  ببليوغرافيا  )د( 

أساس النوع االجتماعي
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المنهجية وخطوات العمل

اإلطار المنهجي

منهجية  مت وضع  ملموسة،  نتائج  إلى  هذا  العنف  متطلبات حتليل واقع  ولترجمة 

مّتسقة وتطوير أدوات، ثم املصادقة عليها وتنفيذها. ولقد قام املركز باختيار دقيق 

للخبراء اإلقليميني والوطنيني، واإلحاطة بهم، ومتابعتهم عن كثب والتعاون معهم مما 

ضمن مساهمة فعالة في وضع وتطوير الصيغة النهائية للمنهجية واألدوات الالزمة، 

فضاًل عن التحليل والتقييم من حيث املسار والنتائج.

المبادئ

اعتمد »كوثر« املبادئ األساسية املتفق عليها، بوصفها جزءًا ال يتجزأ من املنهجية، 

وتتلّخص مبا يلي: التشاور واملشاركة واإلدماج، باإلضافة إلى امللكية وااللتزام.

التوافق/اإلجماع

يحدث في لبنان، كما هو احلال في أجزاء أخرى من العالم، مختلف أشكال العنف 

املبني على أساس النوع االجتماعي. و من أجل احلصول على فهم شامل للنظم 

القائمة وتصميم خطة فعالة للحّد واالستجابة، كان البّد من القيام بتحليل الواقع، 

ومن أجل ذلك تطوير اإلطار املفاهيمي واملرجعي مقترحًا تعريفًا للعنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي وأدوات مشتركة، فضاّل عن منهجية واضحة وتوزيع للمهام. 

ولقد مت إقرار ذلك من قبل جميع الشركاء في املشروع لضمان االتساق والتوافق.

المقاربة النوعية
شملت املقاربة النوعية املعتمدة ما يلي:

املنهجية  التعريف،  التوافق أوال حول  لبناء  التشاورية والتشاركية  )أ( االجتماعات 

واألهداف واألدوات وحدود حتليل الواقع9، وثانيًا عرض ومراجعة والتحّقق من 

نتائج حتليل الواقع10

والتشريعات...(  والبرامج  والسياسات  )املفاهيم  لألدبيات  شاملة  مراجعة  )ب( 

باإلضافة إلى حتليل البحوث التي أجريت بالتوازي

)ج( رسم خارطة أهم املتدخلني واملؤسسات )األطراف الفاعلة في الدولة، ومنظمات 

املجتمع املدني ووسائل اإلعالم، واجلهات املانحة العاملة في البلد...( املعنيني 

اآلخرين  الشركاء  مع  بالتنسيق  الدقيقة  والبيانات  باملواضيع  املهتمني  و/أو 

املتدخلني في هذه العملية

)د( جمع املعلومات فيما يتعلق باخلدمات املتوفرة وغير املتوفرة في مجاالت الصحة 

والتعليم واألمن واحلماية والقانون والقطاعات النفسية واالجتماعية )املنظمات 

احلكومية واملنظمات غير احلكومية وأية مؤسسات متدخلة أخرى(

)ه( تقييم املعارف واملواقف واملفاهيم واملمارسات، فضاّل عن جتارب لعّينة مختارة 

من أصحاب املصلحة املعنيني )ذوي احلقوق وذوي الواجبات( فيما يخّص العنف 

املبني على أساس النوع االجتماعي، تطابق التشريعات مع احتياجات حماية 

النساء، التغطية اجلغرافية للبرامج واخلدمات املتعلقة بالعنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي، نظرة عامة إلستراتيجيات احلكومات والسياسات واخلطط 

املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي. 

من 15 مايو 2010 حتى 6 أغسطس 2010، عقدت 40 مجموعة نقاش بؤرية، مع 

أكثر من 400 مشارك و مشاركة من نساء، )صاحبات احلقوق( مع اهتمام خاص 

بالناجيات من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، عامالت اجلنس، عامالت 

املنازل والالجئات العراقيات والفلسطينيات، شباب )إناث وذكور بني 14-19 سنة(، 

التالية :  اللبنانية  مقدمي اخلدمات وقادة املجتمعات احمللية، وذلك في احملافظات 

بيروت، جبل لبنان، اجلنوب، النبطية، الشمال، والبقاع.

وخالل الفترة املمتدة بني يوليو وسبتمبر 2010، مت إجراء 16 مقابلة مع مسؤولني، 

قبل  من  ممثلة  والبلديات  الداخلية  وزارة  منها  وزارات  و  مؤسسات  عن  ممثلني 

قوات األمن الداخلي اللبنانية، ووزارة العدل والشؤون االجتماعية والصحة العامة 

اإلدارية،  التنمية  لشؤون  الدولة  وزير  مكتب  العالي،  واالتصاالت والتربية والتعليم 

مركز البحوث التربوية والتنمية، مجلس اإلمناء واإلعمار، مجلس رئاسة احلكومة، 

األمم  وصندوق  اللبنانية  املرأة  لشؤون  الوطنية  اللجنة  املركزي،  اإلحصاء  إدارة 

املتحدة للسكان ووكالة األمم املتحدة لالجئني واليونسكو ومفوضية حقوق اإلنسان. 

املالي  فليحان  باسل  معهد  املعهداملالي-  في  ممثلة  املالية،  وزارة  ساهمت  ولقد 

واالقتصادي، بورقة مكتوبة. 
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املجموعات  خالل  أثيرت  التي  تقريبًا  نفسها  القضايا  حول  النقاش  إطار  واستند 

االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبني  املرأة والعنف  العنف ضد  تعريف  البؤرية: 

أشكاله، املواقف، السياق الوطني، التزامات لبنان جتاه املعاهدات الدولية والقوانني 

العنف  النوع االجتماعي ومناهضة  للنهوض مبسائل  الرامية  الوطنية والسياسات 

والبرامج واألنشطة املنفذة للحّد من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، 

والفئات املستهدفة والتغطية اجلغرافية، والتعاون والتنسيق بني املنظمات احلكومية 

وغير احلكومية، والدعم املقّدم من حيث املوارد البشرية والتقنية واإلدارية واملالية 

لتنفيذ البرامج واخلدمات حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، ودور 

مع  مالءمتها  ومدى  القانونية  احلماية  وآليات  مثال(،  )الشرطة  القضائي  النظام 

احتياجات وأولويات النساء واحلواجز والثغرات، فضاّل عن التوصيات واالقتراحات 

ملعاجلة مسألة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي.

    

الصعوبات، التحّديات 
والعوامل الميّسرة

الصعوبات

1. الفنية
ُبعد املسافة )وجود »كوثر« في تونس( من الضروري اختيار خبراء وطنيني  جعل 

أكّفاء مستعّدين للعمل على حتليل الواقع. 

كما أّن االنسحاب األحادي ألحد اخلبراء الوطنيني في منتصف املدة، والتي كان 

االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبني  العنف  وبرامج  خدمات  تقييم  منها  متوقع 

للقيام مبسح  األول  جديدين،  خبيرين  تعيني  عنه ضرورة  ترّتب  املقابالت،  وإجراء 

وتقييم اخلدمات والبرامج والثانية إلجراء املقابالت. فالعمل مع خبراء قليلي اخلبرة 

فقط  ليس  وذلك  معهم  املبذولني  واجلهد  الوقت  من  الرغم  على  باملخاطر  محفوف 

بسبب قلة اخلبرة أو املهارات ولكن أيضا لصعوبة اعترافهم مبحدودية إمكانياتهم 

احملافظات  لتغطية  التقنية واإلدارية  الصعوبات  أيضّا  العمل  وأعاقت  الشخصية. 

الستة التي شملها البحث السيما فيما يتعلق باملوارد البشرية احملدودة: في البداية 

ميّسرة واحدة فقط للمجموعات البؤرية، وبفضل دعم صندوق األمم املتحدة للسكان 

مّت إضافة مساعدة لها في فريق العمل.

ومتّتلت أبرز الصعوبات التي اعترضت العمل بالفترة الزمنية القصيرة املخّصصة 

إلجراء عملية حتليل الواقع حتى النتيجة النهائية والتحقق من صّحتها، والسيما في 

ما يتعلق بالصعوبات امليدانية )مثل حتديد اخلبرة الكافية، بناء التوافق، املراجعة 

املتطلبات  أيضا  ولكن  والتحليل(  املقابالت  االبؤرية،  املجموعات  تنفيذ  التوثيقية، 

اجلديدة )على سبيل املثال توسيع عدد مجموعات النقاش البؤرية من 15 إلى 40(. 

البؤرية واملقابالت الكثير  أضف إلى ذلك، تطلّب تنظيم وإجراء مجموعات النقاش 
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من اجلهد والوقت، خاصة أن بعض املسؤولني طالبوا بدعوات رسمية عند االتصال 

بهم. وبفضل دعم إدارة الصندوق ومنسقة مشروع العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي مت القيام باالتصاالت الالزمة.

2. السياقية
وافقت االنتخابات البلدية مايو ـ يونيو 2010 مع بداية التنفيذ مما أعاق العملية 

في كل محافظة على حدة وخاصة فيما يتعلق باملقابالت مع قادة املجتمع احمللي. 

أضف إلى ذلك، عرقلت االمتحانات النهائية في املدارس ما بني مايو و يونيو تنفيذ 

مجموعات النقاش البؤرية مع الشباب. كما وتزامن إجراء مجموعات النقاش البؤرية 

واملقابالت مع فترة العطلة الصيفية.

العوامل الميَسرة

ساهمت بعض العوامل في احلّد من تأثير الصعوبات املذكورة أعاله، ومنها:

)أ( العرض الفني والتنظيم احملكم لألنشطة 

)ب( االلتزام القوي لفريق العمل واهتمامه لتنفيذ املهام وفقا للجدول الزمني

)ج( االستثمار في اخلبراء الشباب وما أبدوا من التزام شّكل نتيجة في حد ذاته

)د( التواجد املستمر واملتابعة عن قرب والدعم التقني الذي قدّمه »كوثر« للفريق

)ه( إنشاء قائمة بريدية لكل أعضاء فريق العمل إلجراء مناقشات مفتوحة والتفاعل 

اجليد فيما بينهم

)و( التعاون والتنسيق مع إدارة مكتب الصندوق وموظفيه ودعمهم من حيث االتصال 

وتقدمي خطابات رسمية للجمعيات واملؤسسات واألفراد

)ز( املشاركة االيجابية والتغذية املرتّدة من الشخصيات الوطنية الفاعلة، بدءًا من 

اجتماعات العصف الذهني والشركاء حتى مناقشات مجموعات النقاش البؤرية 

واملقابالت، والتي تّوجت أخيرًا باجتماع تصديق النتائج الذي كان مثريًا وبّناًء

أبرز النتائج والمخرجات

على الرغم من أن العنف ضد املرأة هو واقع في لبنان كما هو احلال في جميع 

البلدان واملجتمعات ومجال اهتمام ثابت كما يتضح من التصريحات الرسمية، وفي 

العديد من احلمالت والتدخالت، وكذلك الدراسات والتقارير، ال يوجد تعريف لهذا 

مشروع  هو  الوحيد  واالستثناء  اللبنانية.  والقانونية  التشريعية  األطر  في  املفهوم 

القانون اجلديد املقترح11 إلقرار البرملان والذي يعتبر حاليًا املرجع الوحيد لوضع 

تعريف في التشريع اللبناني حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي.

اإلطار القانوني والتشريعي

1. الدستور
منذ نقطة االنطالق، البد من اإلشارة إلى أن جميع الضوابط والقيم تتطلب التزامًا 

صريحًا من طرف الدولة اللبنانية لضمان املساواة بني الرجل واملرأة وعدم التمييز 

على أساس اجلنس وحتقيق املساواة على أساس النوع االجتماعي، التي ينبغي أن 

تشمل مدخال ملبدأ املساواة في القانون األساسي للبالد، والدستور. في حني يكفل 

الدستور اللبناني املساواة بشكل عام بني جميع املواطنني )املادة 7(، ولكنه ال يشير 

صراحة إلى املساواة بني الرجل واملرأة و/أو إلى حظر التمييز على أساس اجلنس 

والنوع االجتماعي، ال في الدستور وال القوانني احمللية األخرى. ومن هنا، إلى حد 

اآلن ال يزال االمتثال للمعايير الدولية محدودًا. وهذا بدوره، يحّد من التقّدم نحو 

حتقيق املساواة على أساس النوع االجتماعي في لبنان مما يجعل قضية جتسيد 

أمرًا في  الصلة  ذات  املجاالت  الوطنية وجميع  القوانني  في  املبادئ واحلقوق  هذه 

غاية األهمية.
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2. قوانين األحوال الشخصية
يختلف  اللبنانية من متييز مزدوج.  املرأة  تعاني  الشخصية،  باألحوال  يتعلق  فيما 

القانون املطّبق على كل امرأة وذلك وفقا للطائفة التي تنتمي لها؛ مما كان وال يزال 

ميثل مصدر قلق اللجنة الدولية للسيداو، التي كّررت ذلك خالل عرض املالحظات 

على جميع أشكال  القضاء  اتفاقية  اللبناني حول  الثالث  الدوري  للتقرير  اخلتامية 

التمييز ضد املرأة، وأوصت مبا يلي: »أن تعتمد الدولة العضو وعلى وجه االستعجال 

قانون موّحد لألحوال الشخصية واالمتثال لالتفاقية جلميع النساء في لبنان بغض 

النظر عن ديانتهن«.12

برفع سن حضانة األم ألطفالها في  الذي أشعر  القانون  الرغم من مشروع  على 

املذهب السني والتعديالت األخيرة لبعض قوانني األحوال الشخصية للمسيحيني، 

األمر الذي يعكس قبول مبدأ الشراكة بني الزوجني،13 فإن معظم قوانني األحوال 

الشخصية املعمول بها في لبنان تتميز بالتمييز ضد املرأة ولالستشهاد فقط مثاًل: 

التنازل عن مسؤولية األسرة إلى الرجل، وبعض املمارسات املشروعة والواردة في 

أي نظام أبوي والتي تعزز املخاطر واألخطار بالنسبة للمرأة مثل العنف املنزلي الذي 

ال يزال يتم تقدميه حتت مبدأ »حرمة« و »خصوصية األسرة«.

وباإلضافة إلى ذلك، إن األحكام التمييزية التي تدير العالقات داخل األسرة تقّيد 

بدرجة عالية قدرة النساء على ممارسة حقوقهن وحرياتهن األساسية، ألنه إذا أرادت 

املرأة أن تتمتع بهذه احلقوق واحلريات وكذلك حقوقها داخل األسرة فالبّد أن تتمتع 

باالحترام، خاصة وأن الدراسات في مختلف بلدان العالم، تتفق على حقيقة أن أكثر 

مكان تتعرض فيه املرأة للعنف هو البيت الزوجي/األسرة.

إن مفهوم »التمييز ضد املرأة« يعني وفقا للمادة 1 من اتفاقية سيداو »أي تفرقة، 

إقصاء أو تقييد يتم على أساس اجلنس والذي يترتب عنه أو يكون من أغراضه 

إضعاف أو إحباط االعتراف أو التمتع أو ممارسة من قبل النساء، بغض النظر 

اإلنسانية  احلقوق  الرجل واملرأة،  بني  املساواة  أساس  على  الزوجية،  حالتهن  عن 

والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت  في  األساسية  واحلريات 

واملدنية أو في أي مجال آخر«.14 يعّزز كل ما سبق ذكره، في ضوء احلقيقة أن 

االتفاقية على  تؤكد  السبب  املجال اخلاص، ولهذا  املرأة متجذرًا في  التمييز ضد 

ضرورة ضّم جميع أشكال التمييز ضمن أحكامها، و »في أي مجال« مبا في ذلك 

التفريق الشخصي واألسري.15

ومن هنا، مبا أن لبنان ملتزم دستوريا بتجسيد مبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان في جميع امليادين واملجاالت، إن املادة 1 بالتوازي مع املادة 2 

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والتي مبوجبها وافقت الدولة 

على »السعي بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، وضع سياسة تستهدف القضاء على 

التمييز ضد املرأة« وبالتالي فإن السلطات اللبنانية هي املسؤولة عن سالمة القانون 

من التمييز ضد املرأة في جميع امليادين، مبا في ذلك في املجال الشخصي.

3. قانون العقوبات والقوانين األخرى
العقوبات ليست فقط  التمييزية ضد املرأة في قانون  الواضح أن األحكام  إنه ملن 

األحكام التي ال تتوافق مع القانون الدولي اإلنساني، ولكنها في نفس الوقت متثل 

الدوافع الرئيسية لكثير من أشكال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. في 

نهاية املطاف، يؤدي كل ما سبق إلى نتيجة حاسمة وهي أن واقع التشريع اللبناني 

في مجال العنف ضد املرأة يتميز باختالف كبير بني ما شّدد عليه الدستور من 

حيث التزام لبنان مبواثيق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وجتسيد 

هذه املبادئ في جميع احلقول واملجاالت دون استثناء، واألحكام التمييزية في بعض 

التي متنع  العقوبات والقوانني  الشخصية وقانون  األحوال  قوانني  القوانني خاصة 

املرأة من التمتع بحقوقها اإلنسانية وحرياتها األساسية، مما ييّسر ممارسة العنف 

ضدها.

في  الواردة  العديدة  الثغرات  أو  التمييزية  األحكام  جتاهل  عدم  أيضًا  املهم  من 

القوانني األخرى من بينها على سبيل املثال قانون العمل الذي ال يحظر التحرش 

اجلنسي في مكان العمل، ولكنه يعطي فقط املوظفني الذكور واإلناث احلق في ترك 

العمل دون أي إنذار مسبق في حال قام صاحب العمل أو من ينوب عنه بعمل غير 

الئق جتاه املوظف أو أحد أفراد عائلته/ها. األمر الالفت لالنتباه هو أن مشروع 

الوزراء  إلى رئاسة مجلس  إحالته  العمل، ومّتت  الذي وضعته وزارة  العمل  قانون 

في أبريل 2010، لم يقترح أي تعديل ألي من األحكام املذكورة مّما يعني أن احلل 

على  عواقب  أي  بدون  العمل  مكان  مغادرة  هو  اجلنسي  التحرش  لضحية  الوحيد 

مرتكبيه أو أصحاب العمل، والذين يتركون دون عقاب لهذا السلوك. لذلك، فإنه من 

الضروري إيالء االهتمام إلى هذه القضية إذ أنه ال يكفي أن يذكر قانون العقوبات 

منه.  احلد  أو  العمل  مكان  في  اجلنسي  التحرش  ملنع  جنسي  طابع  ذات  جرمية 

والشيء نفسه بالنسبة ملشروع قانون حماية النساء من العنف األسري، إذ تناول 

املشّرع مسألة االعتداء وغيره من أشكال العنف، ولكن الطريقة التي متت بها معاجلة 

هذه القضايا وقعت في إطار ال يأخذ بعني االعتبار البعد اخلاص لبعض املجاالت.

األحكام  مع  الوطنية  القوانني  تطابق  ضرورة  على  وللتأكيد  الواقع  لهذا  ونظرا 

فإن  بها،  اللبنانية  احلكومة  التزمت  التي  الدولية  واالتفاقيات  واملواثيق  الدستورية 

أولوية  ومدى  للقوانني  الدستورية  املراقبة  عن  ماذا  نفسه:  يفرض  التالي  السؤال 

األحكام الدولية على القوانني الوطنية؟

السياسات

إّن اجلانب األكثر أهمية فيما يختص بااللتزام الرسمي من أجل مكافحة العنف ضد 

املرأة يكمن في التقدم امللحوظ في محتوى البيانات الوزارية للحكومات املتتالية منذ 

عام 2005. 
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البرامج والمشاريع

ال توجد برامج محّددة في مجال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي سواء 

نفّذت في سياق سياسة رسمية و/أو إستراتيجية للحكومة بشكل رئيسي من قبل 

القطاعات املعنية بصفة مباشرة. لبعض الوزارات عدد قليل جدًا من التدخالت. على 

أساس  على  املساواة  على حتقيق  أساسًا  عملها  العمل  وزارة  ترّكز  املثال،  سبيل 

مؤّسسي  هيكل  أو  موّثق  عمل  يوجد  ال  ولكن  العمل  مكان  في  االجتماعي  النوع 

للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي مبا في ذلك فيما يخص معاجلة التحرش 

اجلنسي في مكان العمل.

أو  القانوني  اإلرشاد  أو  اخلدمات  بتقدمي  خاص  فعلي  عمل  العدل  وزارة  تنفذ  ال 

املساعدة فيما يتعلق بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي. ومع ذلك فلقد 

تعاونت الوزارة مع ائتالف مكّون من 40 منظمة تقريبًا من أجل كتابة مشروع قانون 

سبيل  على  يشمل،  والذي  العتماده،  والدعوة  األسري«  العنف  من  املرأة  »حماية 

املثال، منظمة كفى عنف واستغالل وقوى األمن الداخلي اللبناني. كما جعلت الوزارة 

من ضمن أولوياتها واهتماماتها مسألة االجتار باألشخاص وفي هذا الصدد، لقد 

كونها  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  عن  أما  قانون.  مشروع  احلكومة  على  عرضت 

الطرف الرئيسي في احلماية االجتماعية مبا في ذلك حماية املرأة من جميع أشكال 

العنف، فإنها تقوم بتنفيذ العديد من البرامج واألنشطة.

 

خالل فترة ما بعد احلرب كان الشغل الشاغل للمتدخلني الوطنيني والدوليني على حد 

سواء اخلروج من آثار احلرب، ونتيجة للتعاون الناجح بني اللجنة الوطنية لشؤون 

مشروع  النور  أبصر  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق   )NCLW( اللبنانية  املرأة 

»متكني املرأة: العمل السلمي من أجل األمن واالستقرار WEPASS«. بدأت الفكرة 

تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1325 حول املرأة  إلى تعزيز  كمشروع رائد يهدف 

والسالم واألمن في السياق اللبناني. وبدعم مالي من احلكومة النروجية في املرحلة 

التانية  املرحلتني  في  للنهوض  اللبناني  اإليطالية والصندوق  احلكومة  األولى، ومن 

التي  احمللية  املجتمعات  2006 واستهدف  حرب متوز  بعد  املشروع  بدأ  والتالثة، 

عانت من احلرب. ولقد مت اإلعالن عن املشروع بالتعاون مع املجالس البلدية ومراكز 

اخلدمات اإلمنائية داخل القرى التي مت اختيارها.

إيطاليا والنروج، ساهمت  مع  الدول، والسيما  مع  الثنائي  التعاون  إلى  باإلضافة 

العديد من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية17 في تنفيذ العديد من املبادرات 

واملشاريع الرائدة ذات الصلة بالبحوث وبناء القدرات والتوعية ودعم تقدمي اخلدمات 

بالتعاون مع املؤسسات احلكومية )على سبيل املثال اللجنة الوطنية لشؤون املرأة 

الوطنية  احلكومية  غير  املنظمات  وكذلك  االجتماعية...(  الشؤون  وزارة  اللبنانية، 

واحمللية. إّن معظم التدخالت في مجال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

الثنائي  التعاون  خالل  من  لبنان  في  تنفيذها  يتم  والبرامج واخلدمات(  )املشاريع 

ومتعّدد األطراف.18

»التركيز  على  ستعمل  احلكومة  أن  على  الوزاري  البيان  نص   ،2005 عام  ففي 

على قضايا املرأة كشريك رئيسي وفّعال في احلياة العامة من خالل مناخ قانوني 

مالئم يفضي إلى تعزيز دورها في مختلف القطاعات، وسوف يدمج مفهوم النوع 

االجتماعي في جميع السياسات املالية واالقتصادية واالجتماعية تزامنًا مع املفاهيم 

الدولية في هذا الصدد. وستقوم احلكومة أيضا بتنفيذ جميع التزامات لبنان مبوجب 

التوصيات الصادرة عن املؤمتر العاملي في بكني سنة 1995 حول قضية املرأة«.

وكانت هذه هي املرة األولى التي يتطّرق فيها بيانًا وزاريًا إلى قضايا املرأة، وال 

سيما فيما يتعلق بدمج مفهوم النوع االجتماعي في السياسات العامة والتأكيد على 

االمتثال خلطة عمل بكني. وليس من قبيل املصادفة أن يتزامن هذا البيان مع دخول 

عملية  في  لوجودها  كنتيجة  السياسية  التنفيذية واملشاركة  السلطة  اللبنانية  املرأة 

صنع القرار.

على  احلالي  العهد  في  أقيمت  التي  األولى  احلكومة  تعّهدت   ،2008 خالل صيف 

االستمرار في »...تعزيز دور املرأة في احلياة العامة ومشاركتها في املجاالت املالية 

واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، وتنفيذ التزامات لبنان على النحو املبنّي في 

االتفاقيات الدولية التي وّقعت أو التوصيات التي صادقت عليها، وخصوصًا اتفاقية 

واملرأة  الرجل  بني  املساواة  لتحقيق  وإجراءات  بتشريعات  تطالب  التي  السيداو 

ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات...«. وكان هذا أول بيان وزاري 

يشير إشارة واضحة ومباشرة لظاهرة العنف ضد املرأة. 

بيانها  من   22 الفقرة  في  احلالية،  احلكومة  ظل  في   2009 عام  نهاية  وبحلول 

الوزاري، تعّهدت بأّنها »سوف تسعى إلى اعتماد خطة ملكافحة العنف ضد املرأة، 

مبا في ذلك مناقشة مشروع القانون املتعلق باحلماية من العنف األسري، واخلروج 

اجلنسي  لالستغالل  واألطفال  بالنساء  االجتار  ملكافحة  والتشريعات  بالسياسات 

به جزئيًا،  بالوفاء  احلكومة  قامت  كما  التزام واضح،  هذا  كان  القسري«.  والعمل 

وذلك من خالل اعتماد مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري الذي أحيل 

إلى البرملان ملناقشته وإقراره. 

في هذه املرحلة، ال توجد أي إشارة مباشرة أو خاصة ملسألة العنف ضد املرأة في 

السياسات العامة، باستثناء ما أشير إليه سابقًا كمشروع القانون املقترح و/أو 

البيانات احلكومية. من جهة أخرى، اتخذت اللجنة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية 

املرأة«،  أحوال  معرفة  إلى  »الدليل  إصدار  املثال  سبيل  على  املبادرات،  من  عدد 

استكمال وحتديث  إلى  املنزلي،16باإلضافة  العنف  رصد  ضرورة  على  يرّكز  وهو 

االجتماعي ومنظور  النوع  منظور  مراعاة  خالل  من  للمرأة  الوطنية  اإلستراتيجية 

حقوق اإلنسان وإيالء اهتمام خاص للعنف ضد املرأة/العنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي واحلاجة إلى اعتماد مجموعة من التدابير املتكاملة للحّد والقضاء 

على العنف.

ّ



حتليل واقع العنف

حتليل واقع العنف20 املبني على أساس النوع االجتماعي

 املبني على أساس النوع االجتماعي

الخدمات

يرتكز معظم العمل اخلاص مبناهضة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

داخل املجتمع املدني وقطاع املنظمات غير احلكومية. أظهر رسم اخلارطة الشاملة 

والتفصيلية التي أعّدت في سياق هذه الدراسة أن هذه املنظمات تنتشر في معظم 

أنحاء احملافظات اللبنانية، وتقّدم رزمة من اخلدمات املختلفة وتستفيد من مصادر 

مع  مقابالت  إجراء  و  مختلفة  منظمة  محلية ودولية. مت رصد 13  متعّددة،  متويل 

ممثليها من أجل جمع أكبر قدر ممكن من املعلومات الدقيقة عن طريق االتصال 

املباشر، وتبني أّن املنظمات غير احلكومية متنوعة جدًا وكذلك أهدافها، فضاًل عن 

اخلدمات التي تقدمها وهي:

النوع  القائم على  العنف  الناجيات من  للنساء  الرعاية واحلماية واألمن  )أ( تأمني 

وألسرهّن

)ب( حتسني الرفاه العقلي واجلسدي واالجتماعي للناجيات من العنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي والعمل أيضًا من أجل القضاء على العنف ضد املرأة

التمييز،  االجتماعي وعدم  النوع  أساس  على  املساواة  في حتقيق  املساهمة  )ج( 

والنهوض باحلقوق اإلنسانية للنساء واألطفال، من أجل مجتمع متساوي خال 

من العنف واألذى، يكون تكافؤ الفرص فيه مضمون للجميع 

االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  أشكال  جميع  على  القضاء  )د( 

واستغالل النساء واألطفال من خالل زيادة الوعي والدعوة من أجل اإلصالح 

ومتكني  العام،  الرأي  على  والتأثير  واملمارسات،  السياسات  وتغيير  القانوني 

النساء واألطفال

)ه( حتسني ظروف حياة النساء والفتيات ضحايا العنف املنزلي ومساعدتهن على 

التمتع باملزيد من االستقاللية من خالل التمكني االجتماعي واالقتصادي، مبا 

في ذلك توفير فرص العمل واألنشطة املدّرة للدخل

حّقق لبنان تقّدم تدريجي للتصّدي للعنف القائم على نوع االجتماعي على مختلف 

املستويات على مدى السنوات العديدة املاضية. ولقد قامت منظمات املجتمع املدني 

بعمل متواصل وحمالت دعوة لتسليط الضوء وتشريح قضايا العنف املبني على أساس 

التغييرات  التأييد من أجل وضع السياسات،  النوع االجتماعي، فضاًل عن حشد 

اإلجرائية، واخلدمات. وفي هذا الصدد، ورّدًا على االعتراف العاملي بخطورة العنف 

املبني على أساس النوع االجتماعي، وأخذًا بعني االعتبار سياق لبنان، فإّن املصلحة 

واحلاجة إلى برامج وخدمات ملناهضة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي ال 

تزال في ازدياد مستمر والتزال بعيدة عن تغطية كل االحتياجات.

التوصيات

أدى العمل املتنوع والشامل حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، الذي 

أجنز ضمن إطار هذه الدراسة، باإلضافة إلى النتائج التي مّت التوصل إليها، إلى 

إدراك أنه ينبغي اعتماد مقاربة شاملة وكلّية عند مناهضة العنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي من أجل تعزيز ثقافة تتمحورحول حقوق املرأة اإلنسانية واملساواة 

ورعايتها في جميع جوانب احلوكمة واملجتمع املدني، واخلدمات الصحية. ولقد مّت 

التشديد بقوة على هذه األمر من قبل جلنة سيداو. كما مت التأكيد عليه أيضًا في كل 

من املراجعة الوثائقية والتحليل وتقييم املتدخلني خالل املجموعات البؤرية واملقابالت. 

باإلضافة إلى اجلوانب الدستورية والتشريعية واالجتماعية للعنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي، حتتاج قضية تقدمي اخلدمات للنساء ضحايا العنف، مبا تشمل 

من متابعة وإحالة، إلى اهتمام كاف من قبل الدولة باعتبارها واحدة من مهامها 

الرئيسية. ومن بني هذه املهام أيضًا احلرص على متّتع النساء الناجيات من العنف 

املبني على أساس النوع االجتماعي بحقوقهن القانونية واإلنسانية بدءًا من احلق 

في احلياة )مثل اجلرائم التي ترتكب بإسم الشرف(. وينبغي أن تتم أية مبادرة 

و/أو تدخل في إطار شراكة وثيقة مع منظمات املجتمع املدني واملجتمع الدولي.

ماذا يجب القيام به إذن؟ وفقا للمادة 4 من إعالن األمم املتحدة »ينبغي على الدول 

أن تدين العنف ضد املرأة وأاّل تتذّرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل 

من التزاماتها فيما يتعلق بالقضاء عليه. وينبغي على الدول أن تنتهج بكل الوسائل 

 .»)...( املرأة  ضد  العنف  على  القضاء  تستهدف  سياسة  إبطاء،  ودون  املناسبة 

القانونية  االلتزامات  جميع  )ف(  الفقرة  إلى  )أ(  الفقرة  من  املادة،  هذه  تغطي  و 

القطاعات  ومتعّددة  للغاية  شاملة  مقاربة  وتوّفر  والدولي  الوطني  الصعيدين  على 

ملعاجلة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي من حيث القضاء عليه، والوقاية 

مع  املتخّصصة  اخلدمات  القانونية، وتقدمي  الشامل واحلماية  األمن  منه، وضمان 

توصيات متعلقة باإلجراءات واآلليات واجلهات الفاعلة الرئيسية من أصحاب احلقوق 

والقائمني بالواجبات.
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التي  املقترحة واالستراتيجيات  احللول  حيث  من  جدًا  غني  هذا  الواقع  إن حتليل 

والقضاء  جهة،  من  اخلدمات  وتوفير  الوقاية  عملية  في  للمساهمة  تطويرها  ميكن 

على هذه الظاهرة متعّددة األوجه لتحقيق حقوق املرأة اإلنسانية، من جهة أخرى. 

إن إدماج العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في جدول األعمال الوطنية 

هو السبيل الوحيد للحّد من هذا االنتهاك للحقوق اإلنسانية ولتذليل العقبات أمام 

التنمية والدميقراطية. وتشمل اإلجراءات ذات األولوية والتدخالت اإلستراتيجية التي 

تهدف إلى إنهاء العنف املبني على أساس النوع االجتماعي ما يلي:

)أ( مناهضة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في كل مرحلة عمرية، وفي 

كل مكان وفي كل مرة

الثقافية حول الذكورة/األنوثة؛ وتقتضي هذه العملية مشاركة  )ب( تغيير املفاهيم 

فّعالة من الرجال، سواء كانوا من صانعي السياسات، الزمالء، اآلباء واألزواج 

أو الشبان19

اإلطار القانوني والتشريعي

للتمييز.  دون حظر واضح  من  املساواة ولكن  في  احلق  اللبناني  الدستور  يكّرس 

اإلنسان واحلريات  احترام حقوق  بتحقيق  اللبنانية  الدولة  تلتزم  ذلك،  على  وعالوة 

األساسية للجميع دون متييز على أي أساس، مبا في ذلك اجلنس حتى ولو لم تكن 

معلنة بوضوح. في احلقيقة، الزالت فجوة كبيرة بني النص والواقع في بعض جوانب 

التشريع، وال سيما أنها متثل العقبات بني احلقوق العامة واحلقوق اخلاصة التي هي 

األكثر متييزًا ضد املرأة و األكثر تشجيعًا للعنف ضّدها. إن واجب حماية النساء 

من العنف يجب أن يكون مسؤولية الدولة داخل وخارج املنزل.

اللبنانية حريصة على تعزيز وحماية حقوق  أبرز حتليل الوقع، أواًل أن اجلمهورية 

اإلنسان، وثانيًا، أنه البّد أن تترجم القوانني الوطنية هذا احلرص إلى واقع ملموس 

وأن تتجّنب تكريس قانون ال تتوافق أحكامه مع املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان.

بالتحقيق  يتعلق  فيما  الرشيدة  الحوكمة  تحسين   .1
المتساوي لحقوق اإلنسان

باالتساق مع االلتزامات الوطنية والدولية، الثقافة، ومبادئ املساواة وحقوق اإلنسان، 

ومن أجل تعزيز احلوكمة الرشيدة في لبنان، إن املجاالت الرئيسية املقترحة للتدخالت 

واإلصالحات تشمل التوصيات األساسية التالية:

بصفة  االجتماعي  اجلنس/النوع  أساس  على  التمييز  حظر  إدراج  أهمية  )أ( 

صريحة في الدستور، باإلضافة إلى اعتماد مبادئ املساواة على أساس النوع 
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إيفاء  إطار  في  استثناء. وذلك  دون  امليادين واملجاالت  جميع  في  االجتماعي 

الدولة اللبنانية بالتزاماتها الدولية وتنفيذها، وإنشاء ما هو منصوص عليه في 

املادة 19، »مجلس دستوري ملراقبة دستورية القوانني«.

املرأة  العنف ضد  تشكل متييزًا، وضرورة جترمي  التي  األحكام  إلغاء  أولوية  )ب( 

من أجل منح املرأة كرامتها وحماية حقوقها اإلنسانية األساسية. سوف تبني 

الدولة على القوانني والتشريعات املوجودة في مساعيها للحصول على املوافقة 

على قانون مدني لألحوال الشخصية، وعند تعديل أو إلغاء األحكام التمييزية 

ضد املرأة في قانون العقوبات.20

2. تعزيز حماية المرأة وأمنها خالل دورة حياة
باإلضافة إلى التدابير العديدة التي سبق ذكرها، أطلق األمني العام لألمم املتحدة 

في عام 2008، حملة عاملية متتد على سنوات حتت شعار »متحدون إلنهاء العنف 

العنف ضد  على  القضاء  أجل  لالنضمام من  الشركاء  املرأة«. وناشد جميع  ضد 

الرئيسية  األهداف اخلمسة  القانون، ويشير واحد من  بقوة  احلملة  تعترف  املرأة. 

قوانني وطنية  تعتمد وتفّعل  أن  عام 2015،  بحلول  بالدول  يجدر  أّنه  إلى  للحملة، 

الدولية  املعايير  مع  يتماشى  مبا  وذلك  وجترميه،  العنف  أشكال  جلميع  للتصدي 

حلقوق اإلنسان.

يتضمن منهاج عمل بيجينغ تدابير محددة ينبغي اتخاذها من قبل اجلهات املختلفة 

واملنظمات  احلكومية،  غير  واملنظمات  احلكومات  ذلك  في  مبا  التنمية  في  الفاعلة 

الدولية. تشمل التدابير من ضمن أمور أخرى »سن و/أو تعزيز العقوبات اجلنائية 

حق  في  العنف  مرتكبي  ملعاقبة  احمللية  التشريعات  في  واإلدارية  واملهنية  واملدنية 

النساء والفتيات، اللواتي قد يتعّرضن ألي شكل من أشكال العنف، سواء في املنزل 

أو في مكان العمل، املجتمع احمللي، أو املجتمع«.21

وتقضي توصيات منهاج عمل بيجينغ على ضمان احلماية واألمن ضد العنف املنزلي 

واالجتار. جتدر اإلشارة إلى أّنه مت في لبنان إعداد مشروعي قوانني حول كّل من 

العنف األسري واإلجتار، وهما في يد البرملان بعد موافقة احلكومة عليهما. إذا متت 

املوافقة على مشروع القانون اخلاص بحماية املرأة من العنف األسري، سوف يعتبر 

املزيد  يترّتب بذل  املترقبة منذ مدة طويلة، ولكن  ذلك خطوة من خطوات اإلصالح 

من اجلهود و القيام مبراجعة دقيقة وجذرية جلميع القوانني واألحكام التمييزية. إن 

مشروع قانون مكافحة جرمية االجتار بالبشر وما يتعلّق به من عقوبات هو أيضَا 

االعتبار  بعني  تؤخذ  أن  على  باحلرص  يوصى  عليه.  املوافقة  على  احلصول  برهن 

أحكام االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية التي صادق عليها لبنان، وال سيما اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الدول، والبروتوكول املكّمل لها املتعلّق 

مبنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال.
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من الضروري أيضا عدم جتاهل األحكام التمييزية أو الثغرات املوجودة في قوانني 

أخرى، مثل قانون العمل، الذي ال يفرض عقوبات على التحرش اجلنسي في مكان 

العمل، ويكتفي بإعطاء املوظف/املوظفة احلق في ترك العمل بدون إنذار مسبق في 

حال تعّرضه/ها أو أحد أعضاء أسرته/ها لفعل حتّرش غير أخالقي من قبل رّب 

العمل أو من ينوب عنه.

البرامج والخدمات

حاليّا هناك العديد من البرامج القائمة واخلدمات املتوّفرة املتعلقة بجوانب مختلفة من 

العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، ولكن العديد من ذوي احلقوق يجهلون 

الدستورية  إلى اجلوانب  كيف وأين ميكنهم طلب املساعدة والعالج.23 وباإلضافة 

والتشريعية واالجتماعية للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي، فإن اجلانب 

أن  ينبغي  وإحالتهن  ومتابعتهن،  العنف،  من  للناجيات  اخلدمات  بتقدمي  اخلاص 

يحظى باهتمام كاف. وتنحصر التوصيات بشأن هذا األمر في مجالني رئيسيني:

أساس  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  الخدمات  إدماج   .1
النوع االجتماعي وتحسينها

االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  من  للناجيات  اخلدمات  تقدمي  يشّكل 

في األساس مسألة سياسية وثقافية، وتشوبها االختالفات ضمن النظام السياسي 

القائم في لبنان باإلضافة إلى املواقف السائدة في النظام الصحي ولدى مقدمي 

الرعاية الصحية. وثمة حاجة إلى حتّول كبير على مستوى اخلدمات العامة )الوزارات 

واملؤسسات األخرى( التي تتبنى املقاربة القائمة على النوع االجتماعي وضمن إطار 

حقوق اإلنسان.

شاملة  مقاربة  اعتماد  خالل  من  اإلحالة  نظام  تطوير   .2
ومتعّددة القطاعات

النوع  أساس  على  املبني  العنف  في قضايا  مراكز متخصصة  إن حتديد وتعزيز 

مختلف  وفي  احلكومية  غير  املنظمات  مختلف  بني  من  اختيارها  يتم  االجتماعي، 

املناطق في لبنان، مسألة تستحق اهتمام خاص. وسيساهم ذلك في جتميع املوارد 

املتوفرة وتقدمي خدمات متخّصصة يتم ربطها الحقاً بشبكة من املستشفيات ومراكز 

األمراض  )طب  التالية  االختصاصات  على  والتدريب  واملدارس  املشورة،  تقدمي 

الشرعي  الطوارئ والطب  العقلي، وطب  النفسي والطب  الطب  النسائية والوالدة، 

والتمريض وغيرها(، وذلك بالتنسيق مع القطاعات األخرى مثل وزارة العدل ووزارة 

الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية لضمان اتباع مقاربة شاملة لتلبية االحتياجات 

وتوفير احلماية واألمن للناجيات من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، 

وإعادة دمجهّن داخل املجتمع.

االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  مجال  في  اخلدمات  تقدمي  ويقتضي 

القيام بعدد من املهام، اخلطوات والتوجهات التي ميكن تنفيذها كما يلي:

أ( احلماية: مقاربة متعّددة القطاعات

ب( االستجابة: توفير و/أو إحالة الناجيات للحصول على اخلدمات األساسية إلنقاذ 

حياتهن ولتلبية احتياجاتهن وضمان حقوقهن

ج( الوقاية: تنفيذ استراتيجيات فّعالة، وحماية الضعفاء، واحلّد من إفالت مرتكبي 

العنف من العقاب

د( التنسيق: تسهيل التعاون والتنسيق على مختلف املستويات وفي كافة اإلجراءات 

املتّخذة
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سياسات الحكومة

املذكورة أعاله. إن  الغايات  لتنفيذ  اللبنانية من الصفر في سعيها  الدولة  تبدأ  لن 

الدراسات املتوّفرة واخلبرات املتواجدة22 على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية 

هذا  في  الالزمة.  واملوارد  اإلرادة  تتوّفر  أن  شرط  عليه،  للبناء  قويًا  أساسًا  متّثل 

الصدد، سوف يشّكل التزام الدولة اللبنانية بإيفاء التزاماتها الوطنية والدولية اإلطار 

املرجعي املناسب لوضع سياسة وطنية للوقاية من العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي.

الدوليني،  الشركاء  من  بدعم  املنّفذة  والبرامج  الوطنية  السياسات  جميع  ففي 

وبالتعاون مع اجلهات احلكومية والشركاء اآلخرين، واملنظمات غير احلكومية مبا 

التصدي  إلى  الهادفة  االستراتيجيات  تشمل  أن  ينبغي  الدينية،  املؤسسات  فيها 

للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي ما يلي:

للواقع والوقائع من خالل إجراء املزيد من البحوث حول العنف  )أ( معرفة أفضل 

املبني على أساس النوع االجتماعي؛ توحيد جميع البيانات عن مدى انتشار العنف 

النساء  العنف ضد  أشكال  جميع  ملكافحة  قوانني وطنية  سّن وتفعيل  املرأة؛  ضد 

والفتيات؛ واتخاذ تدابير لتجرمي العنف ضد النساء والفتيات

)ب( اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات

)ج( تقدمي اخلدمات املالئمة لضمان الصحة/البقاء على قيد احلياة، واألمن واحلماية 

خالل دورة احلياة

)د( ضمان حصول ضحايا العنف اجلنسي على وسائل منع احلمل الطارئة 

)ه( الدعوة وكسب تأييد البرملانيني ورجال الدين والشبكات الوطنية للمرأة مبا في 

ذلك اإلعالم من أجل القضاء على العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

وحتقيق احلقوق اإلنسانية للمرأة واملساواة على أساس النوع االجتماعي 

)و( دمج رسائل ملناهضة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في اإلعالم، 

والتعليم، وأماكن العمل، ومشاريع االتصال

)ز( رفع مستوى وعي اجلمهور العام والتعبئة االجتماعية

)ح( مكافحة العنف اجلنسي في حاالت النزاع وما بعد النزاع
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