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رفع مسؤولية: إن اآلراء الواردة في هذه النشرة تعود ملؤلّفي املقاالت وال تعكس بالضرورة آراء صندوق األمم املّتحدة 

للسّكان. كما أّن ذكر بعض األشخاص أو أعمالهم أو بعض شعاراتهم أو عدم ذكرها ال يعني أّن صندوق األمم املتحدة 

للسكان يدعم أيًا منها أويصدر أحكامًا بشأنها.

أثناء كتابتي لهذه اإلفتتاحية، تسّجل مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون 

لبنان الالجىء السوري رقم 1،169،639. ميّثل هذا العدد  الالجئني في 

أكثر من مليون مأساة فردية، وقد دخل معظمهم األراضي اللبنانية خالل 

األشهر الـ18 املاضية. 

أّما قصة الالجئة لينا، فهي إحدى قصص املعاناة هذه. قبل اندالع النزاع 

احلالي واملستمر في بالدها، بدت حياة لينا آمنة تسودها الطمأنينة. كانت 

عائلتها تسكن حتت سقف واحد و»حقيقي«، محاطة بالعديد من األصدقاء 

واألقارب وحاظية بدعمهم. غير أّن احلرب شاءت عكس ذلك. 

شعرت لينا ببداية انهيار حياتها املعهودة عندما مت اعتقال زوجها؛ اعتقال 

قرار  اتخاذ  إلى  عندئذ  لينا  دفع  ما  زوجها،  أي خبر عن  بعده  من  غاب 

الهروب إلى لبنان مع أطفالها الثالثة.  

لها شيئًا من حياة  يبَق  لم  ولكن  لبنان.  األمان في  وأطفالها  لينا  وجدت 

الطمأنينة والراحة التي كانت تعتبرها في السابق من املسلّمات؛ إذ تقيم 

اليوم في خيمة داخل مخّيم صغير ومؤّقت إلى جانب أكثر من 150 الجئا  

سوريا. ظروف هذا املكان قاسية، خاصة عندما جتتاح رياح الشتاء املخيم 

ببرودتها القارسة ويغطي الثلج األرض وتسّجل احلرارة انخفاضًا كبيرًا. 

كذلك عند ذوبان الثلوج، يتحّول املخّيم إلى فوضى موحلة من أنهر صغيرة 

وتغّطي  املياه  إلى  األرض  فتفتقر  الصيف،  فصل  في  أّما  راكدة.  وبرك 

احلّر  ويصبح  والناعم  اجلاف  الغبار  من  بطبقة  البشرة  اجلافة  الرياح 

شديدًا وخانقًا. إلى ذلك، ُيَعّد الصرف الصحي بدائيًا إذ تتشارك العائالت 

احلّمامات املتنقلة ويتناقص منسوب املياه بشكل دائم. 

من الفراغ. يشارك  أّما عن حال األطفال في املخيم، فهم يعانون أيضاً 

بعضهم في األعمال املنزلية، وفي بعض األحيان يجدون عماًل في احلقول 

املجاورة مقابل تقاضي أجور متدنية ال تغطي أبسط متطلبات البقاء على 

قيد احلياة. هذه العائالت، على غرار أسرة لينا، قد تنهار في غياب املساعدة 

اإلنسانية. حتى مع توفر هذه املساعدة، تبقى حاجات كثيرة بانتظار أن 

تتم تلبيتها. أطفال لينا مثاًل ال يرتادون املدرسة على غرار مئات اآلالف 

من األطفال الالجئني في لبنان. يعود ذلك إما لتواجد املدارس على مسافة 

بعيدة من املخّيم وإّما لعدم توفر عدد مقاعد كافية الستقبال الالجئني.

عاطفيًا، تشتاق لينا إلى زوجها وتخشى على مصيره ويتملّكها قلق دائم 

على أوالدها. وُتعتبر تلبية احتياجاتهم املادية األساسية حتديًا، أّما توفير 

الدعم العاطفي لهم واحملافظة على الشعور ببعض األمل في وجه مستقبل 

غير مضمون فيبدو مستحياًل بعض األحيان.

مثلها  أخريات  ونساء  لينا  يالزم  الذي  باألمان  الشعور  النعدام  أّنه  غير 

ملزمة  النساء  العديد من  نفسها كما  لينا  ودائم، حيث جتد  آخر  مصدر 

التقرب  بهدف  عليها رجال  يقدم  بها  ب  التصّدي حملاوالت غير مرحَّ على 

أعضاء  من  رجل  أي  غياب  وسط  ضعفها  استغالل  يحاولون  وهم  منها 

اخلوف  لهن  تسّبب  قد  احلاالت  هذه  أّن  كثيرات  نساء  تخبرنا  أسرتها. 

والشعور بالتهديد إذ غالبًا ما تترافق مع اعتداء جسدي بهدف إجبارهن 

على اإلذعان. 

حول  الدول  كافة  في  َيحدثان  املعاملة  وسوء  االستغالل  أّن  في  شّك  ال 

إضافية  مخاطر  يواجهون  وأطفالهّن  الالجئات  النساء  أّن  غير  العالم. 

ويؤدي  املعتادة.  الدعم  وشبكات  ومحيطهم  مجتمعاتهم  عن  ينفصلون  إذ 

وضعهم القانوني امللتبس وقدرتهم احملدودة على االنتقال إلى مكان آخر 

إلى زيادة ترّددهم في طلب املساعدة من السلطات املختصة. وفي لبنان، 

يساهم النقص في القنوات املؤسساتية والقانونية املعنية بحماية النساء 
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اإلقليمية  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  مسار  يقود  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق 
للوقاية من العنف المبني على أساس النوع االجتماعي واإلستجابة له

،

صندوق األمم املتحدة للسكان 
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إّن صندوق األمم املتحدة للسكان أحد أهم وكاالت األمم املتحدة الرائدة في مجال العمل على االرتقاء باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

ومناهضة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي.   

خالل شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 2013، قام صندوق األمم املتحدة للسكان املكتب اإلقليمي للدول العربية بحشد مجموعة واسعة من الشركاء 

واجلهات املعنية األساسية، من ضمنها ممثلني عن احلكومة وخبراء، بهدف إطالق »اإلستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي واإلستجابة له« وذلك خالل منتدى ُعقد في مدينة الرباط، املغرب. ومّت تطوير اإلستراتيجية اإلقليمية بشكل تشاركي عبر االستفادة 

من املصادر األساسية واملراجع والبيانات املنبثقة عن مختلف الدول في املنطقة العربية بشكل يعكس الوقائع واالجنازات والثغرات والتحديات. 

وأّكدت النتائج األساسية لهذا املنتدى على ضرورة تبّني وتنفيذ إستراتيجية للوقاية من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي واإلستجابة له 

في كافة أنحاء املنطقة. بعدئٍذ، قامت كل دولة معنية بتحديد األهداف األكثر صلة بأولوياتها من االستراتيجية وعملت على وضع بعض اإلجراءات 

الالزمة للتنفيذ بعد التشاور والتنسيق الوثيقني مع اجلهات املعنية والشركاء العاملني في موضوع الوقاية من العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي واالستجابة له. 

استنادًا إلى ما سبق، وكما يجري في العديد من دول املنطقة، ساهم صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان بتنفيذ اإلستراتيجية اإلقليمية من 

خالل حتديد هذه األولويات اخلاصة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي والتي ستستلزم جهودًا مكثفة ومنسقة تأخذ كذلك بعني االعتبار 

السياق اإلنساني. لذا، تشّكل خطة التنفيذ النهائية اخلاصة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي اإلطار العام الذي يوّجه عمل صندوق 

األمم املتحدة للسكان في لبنان من ناحية الوقاية من هذا النوع من العنف واإلستجابة له الذي قد مّت تنفيذه بنجاح خالل العام 2014 بالتشاور 

والشراكة مع اجلهات املعنية األساسية. وال شك في أّن العام 2015 سيستفيد من االجنازات والدروس املُستقاة من العام السابق من خالل 

معاجلة الثغرات واملخاوف األساسية. 

في  االجتماعي  النوع  أساس  على  واملبني  اجلنسي  للعنف  والتصدي 

تعقيد املشكلة أكثر فأكثر.

إّن نطاق اجلهود التي يبذلها الشركاء في مجال العمل اإلنساني من أجل 

منع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي واجلنسي والتصدي 

الالجئني،  أسماء  فمن حلظة تسجيل  السنوات.  مّر  على  توّسع  قد  له 

يتّم اتخاذ اإلجراءات من أجل حتديد هوية األشخاص الذين يواجهون 

الشريحتني احلصول  لكال  يتيح  ما  منه  الناجني  وأوالئك  العنف  خطر 

احلاجات  تلبية  أجل  من  املساعدة  توفير  أّما  الفورية.  املساعدة  على 

األساسية لألسرة فيعد األولوية بالنسبة لالجئني األكثر ضعفًا، إذ أنه 

املعاملة.  التعّرض إلساءة  أو  االستغالل اجلنسي  منع  في  يساهم  قد 

كذلك، توّفر املراكز املجتمعية في مختلف أنحاء لبنان أماكن آمنة للنساء 

واألطفال )السوريني واللبنانيني( من أجل االجتماع ومناقشة املشاكل 

وتلّقي املساعدة النفسية والطبية والقانونية املتخّصصة. وتزور يوميًا 

أكثر من 130 امرأة في كافة املناطق اللبنانية املراكز املذكورة بهدف 

االستفادة من الدعم احليوي واخلدمات التي تقّدمها هذه املراكز. 

أّما البرامج التربوية الرامية إلى الوقاية من االعتداء اجلنسي والعنف 

على  واملضيف  الالجىء  املجتمعني  ضمن  التطبيق  قيد  فهي  األسري 

أجل  من  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مع  العمل  ويستمر  لبنان.  امتداد 

للناجيات من العنف  دعم نظام اخلدمات االجتماعية في توفير املساعدة 

وأطفالهّن والتخفيف من آثار العنف على األفراد واألسر واملجتمعات في 

نهاية املطاف. ونسعى جميعًا بهذه الطريقة إلى تعزيز القدرة املؤسساتية 

من أجل الوقاية واإلستجابة إلى العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

واجلنسي وتوسيع نطاق جهودنا اجلماعية واستدامتها.  

النزاع  استمرار  يشاهد  عندما  باإلحباط  اإلنسان  يشعر  أن  السهل  من 

وتفّشي العنف داخل سوريا وقد ُأْجِبر الكثيرون أمثال لينا وأطفالها على 

الهروب. لكّن سوريا الغد تعتمد على قوة الجئي اليوم ومرونتهم. لذلك، ُتعتبر 

اجلهود التي نبذلها والرامية إلى التصدي لسوء املعاملة ومعاجلة اجلراح 

الناجمة عنها وإعادة بناء حياة الناجني مهمة اليوم وغدًا. وإن استطعنا 

أيضًا من خالل كّل ذلك بناء أنظمة دعم أفضل في لبنان ومناهضة العنف 

املبني على أساس النوع االجتماعي واجلنسي، فسيشّكل هذا األمر إرثًا  

إيجابيًا يدوم أثره حتى بعد انتهاء األزمة السورية.

نينات كيلي

ممثلة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني في لبنان
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جواز  حجز  أّن  إذ  العمل  في  لالستغالل  عرضة  لبنان  في  األجنبيات  املنازل  عامالت  ُتعتبر 

هّن  كذلك،  األخرى.  املهنية  املخاطر  عن  فضاًل  القسري  العمل  حاالت  إلى  يقودهن  سفرهن 

وحاالت  جنسيًا  املنقولة  األمراض  ذلك  في  مبا  واجلنسية،  اإلجنابية  الصحة  ملشاكل  عرضة 

احلمل الغير مرغوب فيه، وعمليات اإلجهاض غير اآلمنة وكافة أنواع العنف واالستغالل. 

العمل دليل معلومات خاص  الدولية برعاية وزارة  العمل  االعام 2009، أطلقت منظمة  خالل 

العّمال  حقوق  توضيح  الدليل  هذا  من  الهدف  وكان  لبنان.  في  األجنبيات  املنازل  بعامالت 

عاملي  دخول  ترعى  التي  اللبنانية  واألنظمة  القوانني  على ضوء  وواجباتهم  العمل  وأصحاب 

املنازل إلى لبنان وإقامتهم وخروجهم. إال أن الدليل قد افتقر إلى نقاش حول السالمة املهنية 

وقضايا الصحة اإلجنابية واجلنسية اخلاصة بالعامالت.  

استنادًا إلى ما سبق، قام مكتب منظمة العمل الدولية عبر املشروع املمول من االحتاد األوروبي 

األمم  بالشراكة مع صندوق  لبنان،  في  األجنبيات  املنازل  عامالت  إلى حماية حقوق  الرامي 

جانب  إلى  واجلنسية  اإلجنابية  الصحة  قضايا  تناول  يشّجع  كتّيب  بإعداد  للسكان  املتحدة 

الوقاية واإلستجابة للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي  يتوّجه إلى العامالت املنزليات. 

ُيعتبر العنف املبني على أساس النوع االجتماعي قضية مهمة على صعيدي حقوق اإلنسان 

والصحة العامة، وبالتالي ليس من املقبول أن تعاني أي امرأة من أي نوع من العنف أو سوء 

املعاملة إن كان ذلك على يد صديق أو شخص من العائلة أو صاحب عمل أو شخص غريب أو 

قريب، أكان رجاًل أم امرأة، علنًا أو سرًا.  

إلى ذلك، يتعّرض العّمال األجانب في املنازل، وغالبيتهم الساحقة من النساء، بشكل خاص 

إلى  احلاالت  بعض  في  أّدت  التي  املعاملة  أنواع سوء  مختلف  يواجهون  ما  غالبًا  إذ  للعنف 

عواقب صحية وخيمة تصل إلى الوفاة. وغالبًا ما يعيش العّمال املنزليون في منازل خاصة، أي 

منازل أصحاب العمل ولذلك يتّم عزلهم عن عائالتهم اخلاصة ومنعهم من احلصول على الدعم 

واالستفادة من أنظمة احلماية. 

إلى جانب وفرة املعلومات اخلاصة بقضايا الصحة اإلجنابية ومظاهرها، يسلّط هذا الكتّيب 

الضوء على مختلف أشكال العنف وسوء املعاملة املمارسة ضّد النساء وعلى العواقب، ويرّكز 

والوسائل  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  بقضايا  وِصالتها  الصحية  اآلثار  على  خاص  بوجه 

املتاحة لطلب املساعدة واحلصول على تفاصيل مفيدة عن سبل االّتصال. 

سيتّم توزيع الكتّيب على عامالت املنازل األجنبيات في لبنان إّما بطريقة مباشرة أو من خالل 

النقابات العّمالية واملنظمات غير احلكومية ووكاالت التوظيف اخلاصة وذلك بهدف زيادة  الوعي 

لدى العامالت بشأن املخاطر املتعلقة بالصحة اإلجنابية واجلنسية قبل مغادرة بالدهن وعند 

الوصول إلى لبنان. ومن املتوقع أن تساهم املعلومات املرتبطة بالعنف املبني على أساس النوع 

الكتّيب  في  عليها  الضوء  تسليط  مّت  التي  واجلنسية  اإلجنابية  الصحة  وأولويات  االجتماعي 

بإطالع عامالت املنازل في لبنان على الوقاية مستقبليًا والسالمة واحلماية والتشريعات الصحية.

وُيعّد الكتّيب املتوفر باللغتني اإلنكليزية والعربية إرشاديًا وسائغًا. ويشمل مجموعة من الرسائل 

مقرونة برسوم توضيحية تراعي الفوارق الثقافية.

كتّيب مفيد لعامالت المنازل األجنبيات في لبنان

صندوق األمم املتحدة للسكان 

 بناية البنك العربي األفريقي الدولي، 

شارع املصارف، وسط املدينة، بيروت، لبنان

ص.ب.: 3216-11؛ تلفون: 01962580؛ فاكس: 01962581

www.unfpa.org.lb :املوقع اإللكتروني 

  info-lebanon@unfpa.org:البريد اإللكتروني

منظمة العمل الدولية، املكتب االقليمي للدول العربية

أريسكو سنتر - شارع جوستنيان - القنطاري

ص.ب. 4088- 11 رياض الصلح 1107-2150

 تلفون :  01 752400 ؛  فاكس:  01 752405

 beirut@ilo.org :بريد الكتروني

www.ilo.org/arabstates :موقع الكتروني 

iloarabic@ :تويتر
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النوع االجتماعي، كذلك اجلرائم  املبني على أساس  العنف  املتعلّقة بقضايا  املختلفة  التقارير اإلعالمية والشكاوى  انتشار  مع 

ذات الصلة، والتي تفاقمت خالل العام 2014 مع اللجوء السوري، باشر صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان وفقًا ملهامه 

إشراك  خالل  من  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  للعنف  إستجابته  نطاق  وبتوسيع  الظاهرة،  هذه  مبعاجلة  إليه  ملوكلة  ا

والثقافية.  االجتماعية  القيم  في  التأثير  على  قادرين  تقليديني  غير  تغيير  وكالء 

واألدائية  البصرية  الفنون  جمعية  أطلقت  املرأة،  ضّد  العنف  ملناهضة  النضال  من  يومًا  الـ16  حملة  إطار  وضمن  التالي،  ب

ال72  حتدي  من  الثانية  النسخة  للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق  من  بدعم   )Y-PEER( األقران  تثقيف  وشبكة   )VAPA (

إلى  مّدتها  أفالم قصيرة تصل  إنتاج  إلى   – أو هواة  – من متخرجني  الشبان  فيلم ودعت املخرجني واملخرجات  ساعة إلنتاج 

االجتماعي  النوع  على أساس  املبني  العنف -  »الوقاية من  تتناول موضوع  فقط،  أيام   3 يتم تصويرها في غضون  دقائق   5

له«.  واإلستجابة 

بناًء عليه اجتمع 150 شابًا وشابة تتراوح أعمارهم بني 18 و29 عامًا ضمن 20 فريق تلبيًة لدعوة املشاركة في التحدي وبدأ 

إميل  اجلامعي  واألستاذ  الناقد  من  تتألف  محترفة  عبر جلنة حتكيم  تقييمه  فرصة  على  باحلصول  آماًل  فيلمه  بإنتاج  فريق  كّل 

 .)VAPA( شاهني، املمثلة تقال شمعون، املخرج أمني دّرة واملخرج الشاب لوسيان بو رجيلي

اإلبداع  أبرزها  املعايير  من  مجموعة  إلى  مستندًة  اجلوائز،  على  للحصول   20 أصل  من  فرق   5 بترشيح  اللجنة  قامت  قد  و

التي  النهائية  أعمالهم  لعرض  حماسهم  الشباب  املرشحون  وأبدى  والبصرية.  السمعية  والتقنيات  املوضوع  وتغطية  التمثيل  و

العنف.  هذا  أوجه جتلّي  وتكشف مختلف  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  للعنف  فهمهم  تعكس طريقة 

الرغم من عامل  بأنه »على  باملرتبة األولى »في الظل«  الفائز  الفيلم  عند اختتام حفل توزيع اجلوائز، قال كارل حّداد، مخرج 

تفاصيل  أدّق  في  كّل شخص   وتدّخل  املوضوع  مع  كاملة  بجدية  الفيلم  عمل  فريق  تعامل  كبيرًا،  حتديًا  يشكل  الذي  لوقت  ا

العمل من القصة إلى السيناريو وصواًل إلى مهام اإلخراج«. 

وقد شارك في حفل توزيع اجلوائز منّسق أنشطة األمم املتحدة املقيم وممثل صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان، روس 

باإلضافة  املتحدة  واألمم  األكادميي  املجال  في  وموظفني  ودولية  محلية  حكومية  غير  منظمات  عن  ممثلني  جانب  إلى  اوننت،  م

النوع  أساس  على  املبني  العنف  موضوع  إزاء  ووعيهم  الشباب  إبداع  على  جميعهم  أثنوا  املشاركة،  األفالم  عمل  فرق  لى  إ

قبل تصوير  للسكان،  املتحدة  نظّمها صندوق األمم  التي  التوجيهية  الدورة  املرشحني في  أّن مشاركة  االجتماعي. ال شك في 

املخرجني  وعي  نسبة  من  زادت  قد  وآثاره  أنواعه  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  مفهوم  تناولت  والتي  فالمهم،  أ

محمد  الثانية  باملرتبة  الفائزان  عنه  أعرب  ما  وفق  الناجيات«  إيصال صوت  على  »فعزموا  املذكور  للعنف  املدّمرة  اآلثار  زاء  إ

لدايخ وميسون حسني عن فيلمهما »كّل عام وأنت بخير«. ا

إال أّن اخليار لم يكن سهاًل، إذ أعربت جلنة التحكيم عن حيرتها خالل اجلولة املخّصصة الختيار الفائزين الثالثة األوائل، من 

بينهم فيلم »سوليتير« جلو احلاج الذي حصد املرتبة الثالثة. يعود سبب ترّدد اللجنة في االختيار إلى اإلبداع البارز في معظم 

االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبني  العنف  أشكال  كافة  بهدف عرض  مختلفة  تقنيات  استخدام  من خالل  املشاركة  ألفالم  ا

من العنف األسري مرورًا بالتحّرش اجلنسي وصواًل إلى العنف اللفظي أو حتى إساءة األهل معاملة أطفالهم ما يجعل نسخة 

للمخرج لوسيان بو رجيلي.  العام من حتدي ال72 ساعة إلنتاج فيلم »حملة توعوية قوية«، وفقًا  هذا 

من اجلدير ذكره بأّن األفالم الثالث الفائزة قد حصدت جوائز قّيمة منها كاميرا من نوع كانون CANON DSLR  باإلضافة 

اإلعالمية.   التغطية  لى  إ

ذلك  – مبا في  والعروض  البرامج  الفائزة في مختلف  للسكان بتشجيع استخدام األفالم  املتحدة  كذلك سيقوم صندوق األمم 

املبني  العنف  حول  التوعية  في  واالستمرار  جمهور ممكن  أوسع  إلى  الوصول  بغية   – احمللية  األفالم  مهرجانات  في  عرضها 

بالشباب. اخلاصة  الصندوق  لبرامج  الرئيسية  من اخلصائص  ُتعتبر  التي  االجتماعي  النوع  أساس  على 

صندوق األمم املتحدة للسكان 

 بناية البنك العربي األفريقي الدولي، 

شارع املصارف، وسط املدينة، بيروت، لبنان

ص.ب.: 3216-11؛ تلفون: 01962580؛ فاكس: 01962581

www.unfpa.org.lb :املوقع اإللكتروني 

  info-lebanon@unfpa.org:البريد اإللكتروني
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استضاف معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في اجلامعة اللبنانية األميركية ومكتب عالقات اخلريجني في اجلامعة بالتعاون مع رابطة 

اخلريجني – كلية بيروت اجلامعية للمرأة )BCW( – عرضًا لفيلم املخرجة زينة دكاش الذي حصد العديد من اجلوائز ويحمل عنوان »يوميات 

شهرزاد« وذلك في 9 كانون األّول )ديسمبر( في حرم اجلامعة اللبنانية األميركية في بيروت.

الفيلم الذي استغرق تصويره 10 أشهر وبدأ عبر العالج بالدراما واملسرح في العام 2012 مع املخرجة زينة دكاش يجمع بني الكوميديا 

واملأساة ويقدم سجينات يتحّدين املجتمع الذي يقمع النساء. يغوص الفيلم كذلك في يوميات حياة السجن ويتابع النساء اللواتي يخبرن 

للعرض املسرحي، وخالل  التمارين  – خالل  باملخّدرات  تعاطني  أو  تاجرن  أو  زانيات،  أزواجهن، وأخريات  قتلن  بينهن نساء   – قصصهن 

تشاركهّن شهادات عن العنف األسري واحلرمان من األمومة والرومانسية البائسة. ومن خالل هذه التجربة الفنية، تعكس السجينات حقيقة 

املجتمع اللبناني املّرة، ودور هذا املجتمع في تغذية القمع والتمييز والعنف وهي أمور غالبًا ما تؤدي إلى ارتكاب اجلرمية.

وقد حضر عرض الفيلم نشطاء وأعضاء من مختلف املنظمات غير احلكومية في لبنان إلى جانب خّريجي اجلامعة اللبنانية األميركية. وتال 

عرض الفيلم نقاشًا حيًا مع السيدة ملى دكاش من مركز »كاثارسيس« للعالج بالدراما ومع سجينة سابقة كانت قد شاركت في الفيلم.

»يوميات شهرزاد«: تسليط الضوء على العنف والقمع الذين تعيشهما النساء وراء 
القضبان 

اطالق حملة ضد التحرش الجنسي

ضمن حملة الـ16 يومًا من النضال ملناهضة العنف ضّد املرأة، التي انطلقت في 25 تشرين الثاني )أكتوبر( وانتهت في 10 كانون األول 

)ديسمبر(، قامت جمعية النجدة االجتماعية بتنظيم عدة نشاطات حملت رسالة موحدة وهي »العمل معا لرفع الوعي ضد التحرش اجلنسي«. 

وقد تضمنت النشاطات املذكورة سلسلة بشرية في مخيمات برج الشمالي، عني احللوة، برج البراجنة، شاتيال، اجلليل، البارد والبداوي، شارك 

بها 298 مشاركًا ومشاركة منهم 98 شابًا.تضّمنت النشاطات أيضًا عرضني للمسرح التفاعلي حول موضوع التحرش اجلنسي بعنوان »قصة 

رميا« ذلك في مخيمي شاتيال و البرج الشمالي مبشاركة 135 شخصًا منهم 24 شابًا. كذلك مّت تنظيم لقاءات حوارية بني الشبان والشابات، 

واختتمت احلملة من خالل مهرجان حاشد في املركز الثقافي الفلسطيني في مخيم البص، صور، بحضور ممثلني عن الفصائل واألحزاب 

اللبنانية والفلسطينية وممثلي اجلمعيات واملنظمات الدولية وممثلي اجلمعيات واملؤسسات األهلية اللبنانية والفلسطينية وحشد من األهالي، 

تخلل املهرجان عدة فقرات أهمها عرض لفيلم حول التحرش اجلنسي وعرض للمسرح التفاعلي ورقصة فولوكلورية فلسطينية ألطفال نادي 

السالم؛ وفي اخلتام ُخّصصت زوايا ترفيهية وتربوية تهدف الى التوعية حول موضوع التحرش اجلنسي.

جمعية النجدة االجتماعية

شارع عفيف الطيبي، بناية علمني، الطابق الثالث، 

بيروت، لبنان؛ ص.ب.: 113-6099 

تلفون: 01302079

association@najdeh.org.lb :البريد اإللكتروني

najdeh_dv@cyberia.net.lb
www.association-najdeh.org :املوقع اإللكتروني

معهد دراسات املرأة في العالم العربي في اجلامعة اللبنانية األميركية 

قريطم، شارع لبان؛ ص.ب.: 13-5053 

شوران، بيروت: 11022801، لبنان 

تلفون: 0379131- 01786464- 01786456 / ف: 01791645

iwsaw@lau.edu.lb :البريد اإللكتروني

iwsaw.lau.edu.lb :املوقع اإللكتروني
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نشط التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني في التحضير حلملة الـ16 يومًا من النضال 

ملناهضة العنف ضّد املرأة خاصة في مجال رصد ظاهرة العنف ضد النساء التي تزايدت 

بشكل تصاعدي إستنادًا الى أعداد النساء اللواتي القني مصرعهن في السنوات األخيرة 

على يد أزواجهن أو من قبل أفراد عائالتهن. حيث  ما زالت هذه الظاهرة متفشية في 

مجتمعنا بسبب التمييز وعدم املساواة التاريخية ضد النساء والفتيات.

وقد أطلق التجمع فيلمني ضمن هذه احلملة، أحدهما يسلّط  الضوء على واقع العنف املبني 

على أساس اجلنس والنوع االجتماعي وظاهرة التحرش  بعنوان »ع عينك يا تاجر«، وذلك 

من أجل إحداث تغيير في ثقافة املجتمع التي ترّوج تسليع جسد املرأة وتعرية املمارسات 

احملرجة واملهينة بحقها وإزالة الشرعية عنها. مت عرض الفيلم في قصر األونيسكو بتاريخ 5 

كانون األول )ديسمبر( كما مت عرضه في 6 جامعات في املناطق اللبنانية. وقد القى الفيلم 

إهتمام الشباب وأثار النقاش حول ظاهرة التحرش فتحدثت بعض الشابات عن جتاربهّن 

اخلاصة مع التحرش وقدم بعض الشبان مداخالت اجمع اجلميع من عبرها بأّن هذا الواقع 

مرفوض وباستطاعتنا العمل من خالل التربية على تغييره خاصة وأّن هذه املشكلة تطال 

جميع الفئات واألعمار. كما توافق اجلميع على ضرورة التكاتف الستنباط احللول والتغيير 

وأهمية اإلفصاح والتعبير وعدم السكوت الذي يتيح للمعتدي متابعة االساءة واالستغالل.

أما الفيلم الثاني فهو فيلم وثائقي يتناول صورة املرأة في اإلعالم واإلعالن بعنوان »صورة 

غب الطلب« وذلك بالتعاون مع جمعية  Fe-Male  مت عرضه في قصر األونيسكو في 8 

كانون األول )ديسمبر(. عّبر هذا الفيلم عن الصورة النمطية للمرأة التي ُيعّدها ويسّوق لها 

اإلعالن واإلعالم. 

النضال  من  يومًا  الـ16  بحملة  العنف،  مناهضة  برنامج  منسقة  وعّرفت  شاركت  كذلك 

ملناهضة العنف ضّد املرأة، عبر 3 محطات تلفزيونية مشددة على أّن احلملة متثل فرصة 

سنوية لرفع الصوت عاليًا ضد جميع املمارسات املسيئة التي تطال النساء، والتأكيد على 

إرادة مدنية نسائية للتغيير، من شأنها أن متهد إلتخاذ إجراءات شجاعة وفعّالة ومستدامة 

في إطار مناهضة العنف ضد املرأة.  

ومن اجلدير ذكره أّن التجمع النسائي الدميقراطي قد نّظم أيضًا في فرعه مبنطقة جبل 

لبنان Bazar ملدة أربع أيام عاد ريعه ملساعدة بعض النساء املعنفات واحملتاجات ومتت 

مواصلة العمل في مراكز اإلستماع الستة في مجال الدعم النفسي والقانوني مع التركيز 

على مساعدة ودعم النازحات السوريات، خاصة في فرع قصرنبا - البقاع.

العنف المبني على أساس الجنس والنوع االجتماعي 
والصور النمطية للمرأة في اإلعالم واإلعالن  

التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني

 زقاق البالط، البطريركية، شارع نحاس، 

بناية ريس وحمود، ط.1، بيروت، لبنان

تلفون/فاكس: 01370120 - 01370189

rdfl@inco.com.lb :البريد اإللكتروني

www.rdfl-women.org :املوقع اإللكتروني
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زلفا تقود حملة »كفى« التوعوية حول القانون رقم 293 لحماية النساء وسائر 
أفراد األسرة من العنف األسري

بعد إقرار القانون رقم 293 »حلماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري« في نيسان )أبريل( 2014، انطلقت منظمة »كفى 

عنف واستغالل« )كفى( في رحلة تطبيقه لتأمني احلماية القانونية للنساء ضحايا العنف األسري من جهة، ورصد، من جهة أخرى، الثغرات 

واآلليات املعتمدة على األرض  للتوصل إلى جمع املعلومات الالزمة حول استخدام القانون، ومشاركتها مع النساء.

مبوازاة هذه اجلهود التي أثمرت أكثر من  30 قرار حماية تابعت إصدارها كفى، مّت االجتماع بعدد من النساء املستفيدات من خدمات 

مركز االستماع في املنظمة لإلصغاء إلى أسئلتهّن حول القانون رقم 293، لُتجمع فيما بعد تساؤالتهّن بشخصّية ُمختلَقة متّثلهّن، هي 

»زلفا«، الناجية من العنف التي جلأت إلى القانون. 

اختارت كفى أن تقود زلفا حملة توعوية خالل الـ16 يومًا من النضال ملناهضة العنف ضّد املرأة ، لتتمّكن عبرها، وبلغتها املبّسطة والقريبة، 

من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء، وحتديدًا من هّن بأمّس احلاجة إلى معلومات تتعلّق بحمايتهّن من العنف. وقد أنتجت كفى 

في هذا اإلطار موقعًا تفاعليًا توعويًا خاصًا www.kafa.org.lb/zalfa باإلضافة إلى مناشير وكتّيبات لزلفا، و15 رسالة قصيرة حول 

محتوى القانون ُعرضت ضمن النشرة اإلخبارية املسائية عبر فضائية املؤسسة اللبنانية لإلرسال )LBCI( خالل فترة احلملة. 

جاءت هذه احلملة بدعم من مكتب املمثل املقيم لألمم املتحدة في لبنان ومكتب صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان، وبالشراكة مع 

 Save the مؤسسة إنقاذ الطفل ،NPA فريق األمم املتحدة لالتصال، السفارة النروجية، مكتب املساعدات الشعبية النروجية في لبنان

Children ومؤسسة كفينا تل كفينا.

وجتدر إإلشارة إلى أّنه باإلضافة إلى احلملة التوعوية املشار إليها أعاله، واصل صندوق األمم املتحدة للسكان خالل الفترة املمتدة بني 

شهري متوز )يوليو( وكانون األول )ديسمبر( دعمه ملراكز كفى لإلستماع واإلرشاد في بيروت، كذلك في البقاع، ضمن شهري متوز )يوليو( 

وآب )أغسطس(. وقد مت تنفيذ مجموعة واسعة من األنشطة الهادفة إلى التصّدي للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي شملت: أ( 

توفير خدمات مباشرة إلى 700 امرأة ناجية من العنف تضمنت اإلرشاد االجتماعي واملساعدة النفسية واالستشارات القانونية والتمثيل 

أمام احملاكم واإلحالة إلى املالجئ واخلدمات الصحية؛ ب( الترجمة إلى اللغة العربية لكتّيب »التواصل مع الناجيات من العنف: حتسني 

اإلستجابة للرعاية الصحية«، وطباعته، وبناًء عليه تنمية قدرات 60 من مقدمي الرعاية الصحية حول التواصل وتوفير الرعاية الصحية 

للناجيات من العنف؛ د( تنظيم جلسات توعية حول قضايا العنف املبني على أساس النوع االجتماعي والسيما الزواج املبكر، باإلضافة 

إلى جلسات حول قضايا الصحة اإلجنابية، مع التركيز على وسائل تنظيم األسرة واألمومة اآلمنة، واختبار مسح عنق الرحم، وغيرها، 

استهدفت 300 امرأة ناجية من العنف؛ ه( تنظيم حلقات عالجية من خالل الفنون والدراما استهدفت النساء والفتيات املستفيدات من 

خدمات مراكز اإلستماع واإلرشاد رافقها دورات تنشيطية وترفيهية لألطفال املصاحبني ألمهاتهم.

كذلك، دعم صندوق األمم املتحدة للسكان كفى لتعديل وتنقيح بطاقة التعليم حول دور قوى األمن الداخلي في مواجهة العنف األسري لكي 

تتماشى مع القانون رقم 293 حلماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري. كما مّت تطوير أدلة تهدف إلى رفع مستوى الوعي 

لدى احملامني/ات والعاملني/ات االجتماعيني/ات حول هذا القانون اجلديد.

  

منظمة كفى عنف واستغالل

شارع بدارو 43، بناية بيضون، الطابق األول

تلفون/فاكس: 1/01392220

kafa@kafa.org.lb :البريد اإللكتروني

www.kafa.org.lb :املوقع اإللكتروني

www.facebook.com/kafa.lb :فايسبوك

www.facebook.com/TowardsProtetctionofWomenfromFamilyViolence
www.youtube.com/kafalebanon :يوتيوب
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مبناسبة فعاليات حملة الـ16 يوم الدولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، أطلقت منظمة أبعاد - مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني، 

حملًة وطنية حتت شعار »بالعنف... ما حدا بيطلع راس« وذلك من 25 تشرين الثاني )نوفمبر( إلى 10 كانون األول )ديسمبر(. شارك في 

اللبنانيني عمومًا والرجال خصوصًا داعيًا إياهم إلى االمتناع عن  اللبناني السابق ميشال سليمان الذي وّجه رسالة إلى  الرئيس  احلملة 

استخدام العنف ضّد النساء و»حتّمل املسؤولية« بوقف العنف. 

ضمن جهودها لتكريس استجابة فّعالة من قبل الدولة والرأي العام على حد سواء للقضاء على العنف ضد النساء، رّكزت احلملة على مسؤولية 

الدولة اللبنانية، بهدف شحن اإلرادة السياسية، من أجل التعاطي مع قضايا النساء في لبنان بطريقة أكثر شمولية وإستدامة ضمن مبدأ 

العناية الواجبة. إن مسؤولية الدولة اللبنانية هي الدفاع عن حقوق النساء على املستوى التشريعي – وعلى كافة املستويات األخرى، ومواصلة 

بذل اجلهود إلى أن تترجم هذه احلقوق إلى واقع ملموس. ولفتت هذه احلملة النظر إلى حقائق العنف القائم على النوع االجتماعي في لبنان، 

مع تسليط الضوء على ضرورة اّتخاذ تدابير رسمية من أجل وضع حّد لهذه الظاهرة.  

بالعنف... ما حدا بيطلع راس 

أطياف األزقة: معرض لشباب فلسطينيين الجئين لمواجهة العنف المبني على 
أساس النوع االجتماعي في لبنان 

احتفااًل باليوم العاملي للشباب، أطلقت مؤسسة أبعاد – مركز املساواة بني اجلنسني ووكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني في الشرق 

إلى استكشاف  نتاج مبادرة تهدف  بيروت. املعرض هو  الفوتوغرافية حتت عنوان »أطياف األزقة« في  األدنى )األونروا(، معرضًا للصور 

القضايا االجتماعية من خالل النقاشات حول العالقات بني اجلنسني واملساواة بني اجلنسني من منظور الشباب الفلسطينيني الذين يعيشون 

في مخيمات اللجوء في لبنان. استخدم املعرض التصوير كوسيلة إلخبار 3 قصص خيالية عن أفراد، رجال ونساء، يعانون من مختلف أنواع 

العنف املبني على أساس النوع االجتماعي والتمييز. وشرح املعرض املفاهيم اخلاصة بالالجئني الشباب املتعلّقة بكيفية تأثير هذا العنف على 

األفراد ومجتمع الالجئني الفلسطينيني في لبنان. 

.www.abaadmena.org  الكتّيبات متوفرة حاليًا للتحميل عبر الرابط التالي

جتدر اإلشارة إلى أّن وحدة احلماية في منظمة األونروا تعمل على منع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي من خالل أنشطة ترمي إلى 

زيادة الوعي والتواصل مع املجتمع احمللي عبر الشراكة مع املنظمات الفلسطينية.

أبعاد – مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني

فرن الشباك، القطاع 5، 51 شارع بستاني

بناية جنار، الطابق األرضي

تلفون/فاكس: 01283820 - 70283820 / ف: 01283821

abaad@abaadmena.org :البريد اإللكتروني

www.abaadmena.org :املوقع اإللكتروني

www.facebook.com/abaadmena :فايسبوك

www.youtube.com/user/ABAADMENA :يوتيوب

 وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني في الشرق األدنى )األونروا(

مكتب لبنان اإلقليمي

بئر حسن، الغبيري، بيروت، مقابل املدينة الرياضية

تلفون: 01840490-5

www.unrwa.org :املوقع اإللكتروني

www.facebook.com/unrwa :فايسبوك

www.youtube.com/unrwa :يوتيوب

www.twitter.com/unrwa :تويتر
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الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية

طريق الشام، مقابل شركة تويوتا، سنتر 3176، الطابق الثاني 

بعبدا، لبنان

تلفون: 05955101 /ف: 05955103

http://www.nclw.org.lb :املوقع االلكتروني

https://www.facebook.com/NationalCommissionForLe :فايسبوك

baneseWomenNCLW
NclwOrg@ :تويتر 

 الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة

شارع توفيق سالم، بناية سالم، الطابق الثالث، بيروت، لبنان

تلفون: 01662899

lecorvaw@inco.com.lb :البريد اإللكتروني

 l_corvaw@idm.net.lb
www.lebanesewomen.org :املوقع اإللكتروني

LECROVAW :فايسبوك

ملناهضة  النضال  من  يومًا  الـ16  حملة  مبناسبة 

ملناهضة  اللبنانية  الهيئة  قامت  املرأة،  ضّد  العنف 

في  احملامني  نقابة  مع  بالتعاون  املرأة  ضّد  العنف 

احملامني  مع  تشاوري  اجتماع  بتنظيم  طرابلس 

حول املادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي 

تنّص على أّنه يتم إسقاط التهمة ضّد املغتصب في 

حال تزّوجه من الضحية. كذلك، تشاركت الهيئة مع 

مركز اجلامعة األميركية في بيروت للمشاركة املدنية 

تفاعلية  مسرحية  إجناز  أجل  من  املجتمع،  وخدمة 

وقد  األسري.  العنف  موضوع  حول  »الرا«  بعنوان 

األميركية  اجلامعة  من  اختيارهم  مت  طاّلب  تلّقى 

ُطِلَب منهم  ثّم  جلسة توعية حول العنف ضّد املرأة 

اخلضوع  وبعد  جتاربهم.  خالل  من  قصة  ابتكار 

املسرحية،  املهارات  حول  عديدة  تدريبية  لدورات 

عرض الطاّلب املسرحية أمام زمالئهم.              

ملناهضة  اللبنانية  الهيئة  أطلقت  ذلك،  عن  فضاًل 

مؤسسة  مع  بالشراكة  املرأة  ضّد  العنف 

يقّدم  للمرأة.  آمنًا  مركزًا   Heartland Alliance

هذا املركز خدمات متكاملة ترّكز على الدعم النفسي 

واالجتماعي والوقاية من العنف وتعزيز سبل العيش 

والتماسك االجتماعي ملختلف الشرائح الضعيفة من 

السكان املتأّثرين باألزمة السورية، مبا فيها النساء 

والفتيات والناجيات من العنف اجلنسي ومن العنف 

التعذيب  ومن  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني 

ومثليات  مثليي  إلى  إضافة  النفسية  والصدمات 

اجلنس وثنائيي اجلنس واملتحّولني جنسيًا وحاملي 

صفات اجلنَسني.

الهيئة اللبنانية لمناهضة 
العنف ضد المرأة تستخدم 

المسرح وسيلًة لمناهضة 
العنف

من أجل تشريعات تحمي  القاصرين والقاصرات من 
الزواج المبكر

مشروع  )سبتمبر(  أيلول  شهر  في  في  اللبنانية  املرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  أعّدت 

اللبناني  للبرملان  تقدميه  مت  قد  و  املبكر  الزواج  حاالت  في  القاصرين  حلماية  قانون 

حلماية  الوطنية  احلملة  إطار  في  ذلك  مت  االنسان.  حقوق  جلنة  صيغته  على  ووافقت 

)مارس(  آذار   8 بتاريخ  إطالقها  مّت  والتي  لبنان  في  املبكر  الزواج  من  األطفال 

للمرأة.   العاملي  اليوم  مبناسبة 

محكمة  قاضي  من  مسبقة  موافقة  على  احلصول  إلزامية  القانون  مشروع  يطرح 

األحداث قبل عقد زواج القاصر.

اضافية  حماية  املبكر  للزواج  املعرضني  للقاصرين  هذا  القانون  مشروع  ويضمن 

الدينية  يخّول احملاكم  لبنان   في  الراهن  التشريعي  الوضع  ان  علما  مدنية.  من جهة 

التي  الـ18  الطوائف  لدى  الشخصية  باألحوال  املتعلّقة  القضايا  جميع  مع  التعامل 

الدولة. بها  تعترف 
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آلية  دعم  إلى  العمل«(  ب»فريق  إليه  )واملشار  االجتماعي  والنوع  اجلنس  أساس  على  املبني  بالعنف  املعني  الوطني  العمل  فريق  يهدف 

املبذولة  واجلهود  والدعم،  والرعاية  الوقاية  ذلك  في  مبا  االجتماعي،  والنوع  اجلنس  أساس  على  املبني  العنف  ملعاجلة  ومنّسقة  شاملة 

)يونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  تقوده  الذي   - العمل  فريق  يهدف  كذلك،  اجلناة.  ملساءلة 

الفعالة واملساهمة في حتقيق رؤية مشتركة واستراتيجيات متكاملة بني  وتعزيز االستجابة  إعداد  إلى  للسكان -  املتحدة  وصندوق األمم 

مختلف املعنيني في املجال اإلنساني بهدف الوقاية من العنف املبني على أساس اجلنس والنوع االجتماعي واإلستجابة له بشكل أفضل 

املبنى احلقوقي.    وعلى  الناجيات  على  ترّكز  مقاربة  اعتماد  من خالل 

منذ العام 2013، قام فريق العمل بدعم تنفيذ نظام إدارة املعلومات اخلاصة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي من أجل جمع 

تشارك  في  منظمات   6 ساهمت   ،2014 العام  نهاية  وبحلول  وآمن.  فّعال  بشكل  وتشاركها  وحتليلها  الناجيات،  توردها  التي  البيانات 

كل  إلى  إضافة  البيانات  التي جتمع  اجلمعيات  عليه  وّقعت  الذي  املعلومات  تشارك  بروتكول  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر  وحتليلها.  البيانات 

واملعلومات  البيانات  تشارك  عملية  ينّظم  بروتوكول  هو  للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق  واليونيسف  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  من 

النوع االجتماعي.  املبني على أساس  بالعنف  املعلومات اخلاص  إدارة  التي مّت جمعها من خالل نظام 

أساس  على  املبني  بالعنف  اخلاص  اإلحالة  مسار  تقييم  على  األخيرة  اللمسات  وضع  مّت   ،2014 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  شهر  بحلول 

املبادئ  من  مجموعًة  اإلحالة  مسار  ويتضّمن  املنّفذون.  الشركاء  ونشره  العمل  فريق  أعضاء  أعّده  الذي  االجتماعي،  والنوع  اجلنس 

التوجيهية واألنظمة املتعلقة باإلحالة الصحيحة إلى مختلف أنواع اخلدمات التي يتم تقدميها إلى الناجيات من العنف املبني على أساس 

أثار  التقييم،  نتائج  وأثناء عرض  املذكور.  بالعنف  املرتبطة  أكثر من اخلدمات  الوعي واالستفادة  والنوع االجتماعي بهدف زيادة  اجلنس 

أن  يجب  اتصال  مراكز  تطوير  مثل   ،2015 العام  بداية  في  معاجلتها  مواصلة  ستتم  التي  واإلجراءات  املقترحات  من  عددًا  املشاركون 

من خالل  الساخن  اخلط  وخدمات  اخلدمات  مقّدمي  النساء وضمان مساءلة  من  املكاملات  لتلقي  األسبوع  أيام  وكافة  الساعة  مدار  تعمل 

من  املعنيون  العاملون  سيستخدمها  التي  باإلحاالت،  اخلاصة  التوجيهية  املبادئ  بتوحيد  العمل  فريق  سيقوم  عندئٍذ،  الدورية.  املراجعات 

املعنيني من جهة أخرى.     والعّمال  أفراد املجتمع  التدريبية من أجل تعميم مسار اإلحالة على  املواد  جهة، وعلى إعداد 

متّكن فريق العمل من وضع اللمسات النهائية على معايير احلد األدنى إلدارة قضايا العنف املبني على أساس اجلنس والنوع االجتماعي، 

الهادفة إلى حتديد حّدًا أدنى من املعايير وتوفير التوجيه األساسي للمنّظمات التي تقّدم خدمات إدارة القضايا إلى الناجيات من العنف. 

تدريبية  مواد  أو  توجيهية  كمبادئ  استخدامها  في  العمل  فريق  في  املشاركني  جميع  عليها  وافق  التي  املعايير  هذه  من  الغرض  ويكمن 

وعلى  بها،  املعترف  الدولية  التوجيهية  واملبادئ  الفضلى  املمارسات  على  مبني  املعايير  فمحتوى  القضايا.  إدارة  توفير  كيفية  شاملة حول 

املمارسات احلالية التي تعتمدها منظمات إدارة القضايا في لبنان والتي تستند إلى نتائج استطالع الرأي الذي أطلَق في العام 2014. 

املرأة. العنف ضّد  الوطني إلنهاء  التقني  العمل  فريق  أعّدها  التي  ااملرجعية  القوائم  وإلى  قائمة  معايير  إلى  املعايير  وتستند هذه 

على أساس اجلنس  املبني  للعنف  واإلستجابة  للوقاية  األساسية  العمل  معايير  على  األخيرة  اللمسات  2014، مت وضع  عام  نهاية  بحلول 

في  ومعنية  فاعلة  جهة  لكل  بالنسبة  واملسؤوليات  واألدوار  واالجراءات  التوجيهية  املبادئ  هذه  العمل  معايير  توضح  االجتماعي.  والنوع 

الوقاية من العنف املبني على أساس اجلنس والنوع االجتماعي واالستجابة له في لبنان. ولقد مّت وضع هذه املعايير بهدف توجيه أعضاء 

لبرامج  لبنان لالستجابة لألزمة السورية«)LCRP( في إعدادهم وتنفيذهم  فريق العمل املختصني بتقدمي هذه اخلدمات ضمن إطار »خطة 

أساسية  معلومات  املذكورة   العمل  معايير  تقّدم  كذلك  والناجيات.  املجتمعات  صعيدي  على  له  واإلستجابة  املذكور  العنف  من  الوقاية 

وتعمل  العنف.  من  للناجيات  شاملة  ورعاية  أفضل  جودة  على  للحصول  التنسيق  فيها  مبا  تقدميها،  يتم  وكيف  املتوّفرة  اخلدمات  حول 

الكامل  تناسقها  بهدف ضمان  له  واإلستجابة  املذكور  العنف  من  الوقاية  في  العمل  معايير  تنقيح   على  حاليًا  االجتماعية  الشؤون  وزارة 

الوطنية.     السياسات  مع 

تسجيل  مّت  له،  واالستجابة  العنف  أشكال  كافة  مناهضة  بهدف  العمل  فريق  يبذلها  التي  املنّسقة  للجهود  وكنتيجة  تقّدم  ما  إلى  إضافًة 

تثقيفية  دورات  من  واإلستفادة  احلضور  من  املدني  املجتمع  من  عضو   200,000 من  أكثر  متّكن   :2014 العام  في  التالية  االجنازات 

اخلدمات  إلى  والوصول  املساعدة  على  واحلصول  منه  الوقاية  كيفية  االجتماعي،  والنوع  اجلنس  أساس  على  املبني  بالعنف  للتعريف 

الطبي  الدعم  املراكز،  في هذه  املتوّفرة  وتتضّمن مجموعة اخلدمات  آمن.  ملجأ  مركز/   70 إنشاء  مّت  ذلك،  للناجيات. فضاًل عن  املتوّفرة 

األخرى.  واالقتصادية  االجتماعية  والنشاطات  احلياتية  واملهارات  القانونية  واخلدمات  الفردية  املشورة  بتقدمي  مرورًا  العاطفي  والدعم 

مثل  مواضيع  في  معرفتهّن  وزيادة  جيلهّن  بنات  مع  والتشبيك  املتوّفرة  اخلدمات  حول  املعلومات  إلى  الوصول  والفتيات  النساء  وبإمكان 

يقصدن  وفتاة  امرأة   130 أّن  إلى  التقديرات  أشارت   ،2014 العام  في  اإلنسان.  وحقوق  األطفال  ورعاية  واالجنابية  اجلنسية  الصحة 

...‚88 شخص عرضة  ذلك، متّكن حوالي  إلى  الـ18 سنة. إضافة  بعد  يبلغن  لم  منهّن   ٪  40 وبأّن حوالي  آنفًا،  املذكورة  املراكز  يوميًا 

القانونية وأشكال أخرى من احلماية. والعاطفي واحلماية  الدعم الصحي  العنف من احلصول على خدمات  ناجني من  أو  للخطر 

والنوع  الجنس  أساس  على  المبني  العنف  مواجهة  بهدف  الوكاالت  بين  التنسيق 
األزمة اإلنسانية  االجتماعي ضمن إطار 

فريق العمل املشترك  بني الوكاالت املعني بالعنف املبني على أساس اجلنس والنوع اإلجتماعي

مجموعة احلماية املتعلقة باإلستجابة لألزمة السورية

لبنان
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تشير اإلحصائيات العاملية الصادرة عن منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( إلى وجود 

أكثر من ...‚...‚..7 امرأة على قيد احلياة اليوم تزّوجن قبل بلوغهّن سّن الـ18. وعلى الرغم 

من عدم توفر العدد األكيد لزيجات األطفال في لبنان حتى اليوم، إاّل أّن هذه الظاهرة تتزايد 

وتتفاقم بسبب األزمة السورية. 

متابعة  من  ويحرمهن  الصغيرات  الفتيات  سيما  ال  األطفال  حقوق  املبكر  الزواج  وينتهك 

حتصيلهن العلمي ويعّرض صحتهن ورفاهيتهن وحمايتهن للخطر، كما يؤدي إلى عواقب 

وخيمة طويلة األمد. 

وبهدف تلبية احلاجة املتزايدة إلى رفع مستوى الوعي، أطلقت منظمة اليونيسف ومؤسسة 

أبعاد - مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني، في إطار مشروع ميّوله االحتاد األوروبي، 

فيلمًا كرتونيًا مصّورًا مدّته 3 دقائق حتت عنوان »الزواج مش لعبة«. 

ومّت إعداد الرسائل األساسية من خالل نهج تشاركي مع الفتيات والفتيان والنساء والرجال 

املضمون  يعكس  الفيلم  أّن  من  للتأّكد  واسع  نطاق  على  اختبارها  ومّت  املجتمعات  وقادة 

احلقيقي والواقع. 

الصحية  الرعاية  ومراكز  االجتماعية  التنمية  مراكز  في  الكرتوني  الفيلم  استخدام  سيتّم 

األولية واملخيمات بغية الوصول إلى اجلمهور على أوسع نطاق ممكن.   

جتدون مذكور أدناه رابط الفيديو على موقع يوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=bwqlV9-a6OU

الزواج مش لعبة 

منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(

بيت اليونيسيف، شارع معماري، سنتر جيفينور،

بلوك »إي«، الطابق اخلامس،

بيروت، لبنان؛

تلفون: 01756101/ف: 01756109

beirut@unicef.org :البريد االكتروني

 http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/lebanon.html :املوقع االلكتروني
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بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، احتفلت منظمة حتالف هرتالند الدولي بحملة الـ16 يومًا من النضال ملناهضة 

العنف ضّد املرأة مع شريكيها احمللَيني جمعية »عّكارنا« و»جمعية سيدات احملبة« من خالل ورشة عمل خاصة باملسرح 

دامت 4 أيام، من 5 إلى 8 كانون األّول )ديسمبر(. وكان هذا النشاط موّجهًا للفتيات اليافعات من الالجئات ومن املجتمعات 

املضيفة في عّكار، اللواتي تتراوح أعمارهّن بني الـ15 والـ18 سنة. كذلك، يشكل هذا النشاط جزءًا من املشروع الذي ميّوله 

صندوق األمم املتحدة للسكان والذي يحمل عنوان »سالمتنا أولويتنا: منوذج مكان آمن للوقاية والستدامة حماية النساء 

والفتيات في شمال لبنان«. مّت مترير رسائل مهمة وأساسية متعلّقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي واحلماية 

والزواج املبكر إلى الفتيات املشاركات في هذا النشاط من خالل استخدام منهجية »التوعية عبر املسرح« وقد بلغ عدد 

املشاركات 20 فتاة – 11 منهّن لبنانيات و9 سوريات. قاد هذا النشاط أخصائيات في مجال املهارات املسرحية والتعبير 

مع  األساسية  املسرحية  املهارات  املشاِركات  اكتسبت  أن  وبعد  اجتماعيات متخصصات.  عامالت  إلى  الدرامي إضافًة 

التركيز على لغة اجلسد والتعبير ونقل املعلومات املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي، قمن بكتابة مشاهد 

تظهرن من خاللها مختلف  أشكاله، مع التركيز على الزواج املبكر.

              

وفي اليوم األخير من النشاط، قامت الفتيات بتقدمي عرض مسرحي مؤلّف من 4 مشاهد أمام 280 فرد من املجتمع، 

من ضمنهم أمهاتهّن وآبائهّن وأصدقائهّن. وفي نهاية العرض، مّت فتح نقاش مباشر بني املمثالت الشابات على املسرح 

واحلضور بخصوص املواضيع املطروحة. وقد اختتم النشاط بالتوزيع على جميع احلضور أشرطة بيضاء وفناجني قهوة 

حتمل رسائل مهمة، للداللة على التزامهم في إنهاء العنف املمارس ضد املرأة.

»رسالة من بناتنا...« 

 حتالف هرتالند الدولي

شارع غورو، اجلميزة، بناية جنم، الطابق الثالث، بيروت، لبنان

تلفون: 01566730

 Mabdulrahman@heartlandalliance.org :البريد اإللكتروني

  www.heartlandalliance.org/international  :املوقع اإللكتروني


