
 للحّد من العنف المبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان 

العدد ٢ / تموز (يوليو) - كانون ا�ول (ديسمبر) ٢٠١٠

يسّر صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان )UNFPA( بتقدمي العدد الثاني من نشرة »تنسيق 

نظرة  النشرة  هذه  تعطي  لبنان«.  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  من  للحّد 

شاملة للنشاطات التي أقيمت في مجال مكافحة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

في النصف الثاني من العام 2010 في لبنان وقد ساهم 16 طرفًا معنيًا في هذا املجال في 

إصدار هذا العدد الذي يتمّيز مبلحٍق مخّصص »حلملة الشريط األبيض« األولى في الشرق 

األوسط التي أجريت خالل »حملة الـ16 يومًا العاملية ملناهضة العنف ضد املرأة« التي حصلت 

بني 25 تشرين الثاني )نوفمبر( و10 كانون األول )ديسمبر(. وقد نّفذت هذه النشاطات املختلفة 

عنف  كفى  منّظمة  تقودها  والدولية،  الوطنية  احلكومية  وغير  احلكومية  املنظمات  من  مجموعٌة 

واستغالل.

منها بني  األول  العدد  الصندوق  اختبر  )يوليو( 2010،  »تنسيق« في متوز  بعد إطالق نشرة 

عدد كبير من املساهمني واملعنيني. وجاءت النتائج باإلجماع وهي موافقة اجلميع على أّن نشرة 

»تنسيق« وصلت الى هدفها بأن تكون أداًة لتبادل املعرفة حول العنف املبني على أساس النوع 

لبنان. باإلضافة الى ذلك، أثنى جميع املساهمني على املعلومات املفيدة التي  االجتماعي في 

تؤّمنها ودقة تصميمها. فبحسب العديد من املشاركني: »تسّهل »تنسيق« وصول املعنيني الى 

املعلومات وتعرض بشكل أشمل البرامج واملشاريع اجلارية املتعلّقة بالعنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي كما وأّنها تعّزز آلية الشراكة والتنسيق بني العديد من املعنيني على املستوَيني 

احمللي والوطني«، وقد ُقّدمت اقتراحات لتحسني تصميمها وتخطيطها، فأّدت تلك اإلقتراحات 

الى عدٍد ثاٍن منّقح.

كما هي احلال دائمًا، يود الصندوق أن يشكر جميع الشركاء ملساهماتهم ويرّحب بأي اقتراحات 

أو تعليقاٍت إضافية.

»تنسيق« تحّدد حاجة وتلّبيها! 

صندوق األمم املتحدة للسكان؛ بناية البنك العربي األفريقي الدولي، شارع املصارف، وسط املدينة، بيروت، لبنان

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

  info-lebanon@unfpa.org:؛ البريد اإللكترونيwww.unfpa.org.lb :املوقع اإللكتروني

 

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.

شكر وتقدير: مّت إعداد هذه النشرة بدعم من مكتب التعاون اإليطالي التابع للسفارة اإليطالية في بيروت.
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في كانون األول )ديسمبر( 2010، وبدعٍم من صندوق األمم املتحدة للسكان، مّت إجناز أربع 

دراسات وطنية حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان: »حتليل وضع العنف 

املبني على أساس النوع االجتماعي«، من قبل مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(؛ 

الهيئة  قبل  النوع االجتماعي«، من  املبني على أساس  للعنف  اللبناني  اإلعالم  »أوجه معاجلة 

اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة؛ »مراجعة املوارد واملواد التدريبية املتعلقة بالعنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي في لبنان«، من قبل مركز الثقافة من أجل التغيير )EfC(؛ »مراجعة 

البحوث املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان«، من قبل مركز الثقافة 

من أجل التغيير.

بناء  األربعة  املجاالت  من  مجال  كل  في  والتحّديات  الفجوات  بتحديد  الدراسات  هذه  جنحت 

ووُضعت مجموعة من  املؤلفات.  ومراجعة  املعنيني األساسيني  امليداني واستشارة  العمل  على 

يتطلّب  ما  والبرامج،  السياسات  مستوى  على  باملوضوع  الصلة  والوثيقة  العملّية  التوصيات 

تدّخل ومساهمة عدد كبير من املعنيني وتأديتهم دورًا فّعاالً وناشطًا في هذا املجال. وسيعقد 

ولإلتفاق حول  الدراسات  تلك  إليه  آلت  ما  لنشر  العام 2011  من  األول  الفصل  في  اجتماع 

املجاالت والتدخالت التي لها األولوية، كما سُتنشر ملّخصات تنفيذّية للدراسات األربع وُتوَزّع 

على الشركاء واملعنيني.

 

إنجاز أربع دراسات وطنية حول العنف المبني على 
أساس النوع االجتماعي في لبنان

صندوق األمم املتحدة للسكان؛ بناية البنك العربي األفريقي الدولي، 

شارع املصارف، وسط املدينة، بيروت، لبنان؛ ص.ب.: 11-3216

تلفون: 01962580؛ فاكس: 01962581

 www.unfpa.org.lb :املوقع اإللكتروني

 info-lebanon@unfpa.org :البريد اإللكتروني

أطلقت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في بيروت دراسة حول العنف 

املبني على أساس النوع االجتماعي في املدارس اللبنانية في تشرين الثاني )نوفمبر( 2010 

وتهدف هذه الدراسة الى التثقيف بشأن:

- طبيعة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي املتعلّق باملدرسة وامتداده؛

- أسبابه األساسية ومرتكبيه؛

- أثره على الطالب بشكٍل عام وعلى الفتيات بشكٍل خاص وعلى خياراتهّن واجنازاتهّن التربوية؛

- سبل الشكوى واإلحالة الى اختصاصيني في حاالت العنف.

في الواقع، سيتم استخدام نتائج الدراسات إلعالم صانعي السياسات بهدف معاجلة املشكلة 

في مجال التربية ومن خاللها. وسيتم تنفيذ هذه الدراسة من قبل منظمة اليونسكو في بيروت 

بالتنسيق مع جامعة احلكمة وبتمويل من احلكومة اإليطالية، ضمن إطار عمل مشروع »دعم 

املساواة بني الرجل واملرأة في التربية في لبنان« بالتنسيق الوثيق مع املجلس األعلى للطفولة- 

وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي.

 

إطالق دراسة حول العنف المبني على أساس النوع 
االجتماعي في المدارس اللبنانية

اليونسكو؛ جادة املدينة الرياضية، بئر حسن

 ص.ب.: 5244-11؛ تلفون: 01850013

www.unesco.org/beirut :املوقع اإللكتروني 

 Beirut@unesco.org :البريد اإللكتروني 

 

نّظمت منظمة العمل الدولية )ILO( نشاَطني لترويج 

ضوء  فعلى  لبنان.  في  األجنبيات  العامالت  حقوق 

مراقبة  بشأن  العمل  وزارة  أصدرته  الذي  املرسوم 

وكاالت التوظيف اخلاصة، عقدت املنظمة باالشتراك 

مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

)UNODC( اجتماعًا مع مفّتشي العمل في أيلول 

)سبتمبر( 2010 تناولت فيه من ضمن املواضيع التي 

مّت بحثها احلاجة الى جعل اخلط الساخن في وزارة 

العامالت  يؤّمن تفسيرًا لإلجابة على مكاملات  العمل 

األجنبيات. لقد شدد مفتشو العمل املشاركون على 

لوضع  محددة  عمل  تشريعات  الى  العامالت  حاجة 

منها.  يعاننَي  التي  القانوني  اإلبعاد  حلالة  حد 

نقابات عمالية عائقًا  تنظيم  ويشكّل منعهّن من حق 

تشرين  في  العدالة.  الى  وصولهّن  أمام  آخر  مهمًا 

الثاني )نوفمبر( 2010، نظمت منظمة العمل الدولية 

العربية  الدول  العمالية في  النقابات  اجتماعًا ملمثلي 

ملناقشة عملية وضع معيار عاملي لظروف عمل الئقة 

اإلرشاد  العمل  حلقة  أّمنت  وقد  املنزليات  للعامالت 

االستجابة  بكيفية  يتعلّق  ما  في  العمالية  للنقابات 

العامالت  حول  املنظمة  أعّدته  الذي  »البّني«  للتقرير 

املنزليات وإعالمهم وحتفيزهم خلطوات مستقبلية في 

النقابات العمالية.

العمل مع مفّتشي العمل 
والنقابات العمالية لحماية 
حقوق العامالت األجنبيات 

في المنازل

مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية؛ سنتر 

أريسكو، شارع جوستينيان، القنطاري؛ ص.ب: 4088 -11 

بيروت، لبنان، رياض الصلح، بيروت 11072150

تلفون: 01752400؛ فاكس: 01752405

 Beirut@ilo.org :البريد اإللكتروني

www.ilo.org/public/english/ :املوقع اإللكتروني

region/arpro/beirut/index.htm
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ضمنًا،  الفلسطينات  الالجئات  املرأة،  بحقوق  تعنى  التي  االجتماعية  النجدة  جمعية  نظمت 

بصفتها عضو في جتّمع النساء العربيات – عايشة - )AISHA( اإلقليمي واملبادرة النسائية 

األوروبية )EFI(، سلسلًة من حلقات النقاش العربية األوروبية ملعاجلة مسألة »العنف ضد املرأة 

واألمن: تأنيث السالم في سياق مجتمع منفتح«. وُعقدت هذه االجتماعات في بيروت في 15 

حزيران )يونيو( و23 أيلول )سبتمبر( و15 تشرين األول )أكتوبر( 2010. مّت التدوال مبسائل 

العنف البنيوي ضد املرأة والعلمانية واحلقوق القانونية. باإلضافة الى ذلك، ُعقد مؤمتر دولي 

شاركت  وقد  )نوفمبر(  الثاني  تشرين   23 في  النساء  ضد  الذكوري  العنف  هيكليات  يتناول 

جمعية النجدة االجتماعية في مؤمتر دولي حول »تطبيق إطار عمل حقوق املرأة اإلنسانية على 

مشاكل النساء املتأثرات بالنزاعات« من 15 الى 17 تشرين األول )أكتوبر( 2010 في كولومبو، 

سريلنكا، بتمويل من منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق املرأة- آسيا احمليط الهادئ 

.)IWRAW- AP(

أسست جمعية النجدة االجتماعية منذ العام 2003 ستة مراكز استشارية للعنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي في املخّيمات الفلسطينية. تضّمنت اخلدمات أثناء النصف الثاني من 

العام 2010:

- دورات التوعية: من متوز )يوليو( الى تشرين األول )أكتوبر( 2010، تستهدف النساء والرجال 

في املجتمعات احمللية حيث مّت إجراء 10 حلقات توعية تفاعلية تستهدف 85 امرأة ورجاًل 

في املجتمعات احمللية.

- اخلدمات االستشارية: من متوز )يوليو( الى تشرين األول )أكتوبر( 2010، مّت استقبال 69 

حالة، 52 منها جديدة و90 باملئة منها من النساء.

- خدمات اإلحالة: من متوز )يوليو( الى تشرين األول )أكتوبر( 2010، مّت إحالة 9 حاالت الى 

اختصاصيني في الصحة العقلية والقانون.

تأسيس شبكة للدفاع عن حقوق الالجئات 
الفلسطينيات وخدمات المركز اإلستشاري بشأن 

العنف المبني على أساس النوع االجتماعي

جمعية النجدة االجتماعية؛ شارع عفيف الطيبي بناية علَمني،

 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

جنان أسطا؛ اجلامعة األميركية في بيروت، قسم الطب العائلي 

juoo@aub.edu.lb :البريد اإللكتروني

 

بتمويل من اجلامعة األميركية في بيروت، مّت إجراء بحث بعنوان »معلومات ومعتقدات ومواقف 

في  االستغالل  الذين شهدوا  الطب  أّن طالب  أظهر  وقد  املنزلي«  العنف  الطب بشأن  طالب 

طفولتهم لديهم مواقف أقل مساواتية جتاه النساء وهم أكثر ترّددًا في مساعدة ضحايا العنف. 

أما البحث الثاني الذي يحمل عنوان »إدخال النظام الصحي في مسألة العنف املنزلي: ما 

تريده النساء« فقد أجري بتمويٍل من منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع منّظمة كفى عنف 

واستغالل وهو يظهر أّن النساء يرّحنَب بإدخال القطاع الصحي في معاجلة االستغالل ويعتبرن 

تطبيقها.  حال  في  اخلدمات  هذه  تكلفة  حول  تساءلَن  لكّنهّن  اجتماعيًا،  مقبولة  املقاربة  هذه 

وتلقي هذه الدراسات الضوء على أهمية إدخال نظام الرعاية الصحي في معاجلة مسألة العنف 

املنزلي.

إدخال النظام الصحي في إدارة الناجين 
من العنف المنزلي
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نّظم منتدى النساء الفلسطينيات في لبنان بدعٍم من مكتب التعاون التنموي اإليطالي في السفارة 

اإليطالية في بيروت حلقة دراسية مكّثفة حول تقنيات املسرح االجتماعي للوقاية من العنف ضد 

املرأة في مخّيم شاتيال بني شهَري متوز )يوليو( وأيلول )سبتمبر( 2010. سّهل هذا التدريب 

ابراهيم أبو خليل وكرمي دكروب من »مشروع التمثيل« )ACT Project( وشارك فيه حوالى 12 

امرأة ورجل من فلسطني ولبنان. نتيجًة لذلك، وبحلول شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 2010، مّت 

تقدمي ثالثة عروض في البقاع وبيروت وصور على التوالي وقد جذبت هذه العروض عددًا كبيرًا 

من املشاهدين فطالت أكثر من 600 شخص مبن فيهم ممثلني عن مجتمعات محلية ومنظمات 

غير حكومية فلسطينية ولبنانية ودولية باإلضافة الى وسائل إعالم محلية. سيتم تقدمي عرضني 

إضافيني في صيدا وطرابلس عام 2011 وتقضي املرحلة التالية بتنظيم تدريبٍ للمدّربني.

إضافًة الى ذلك، أصدر ووزّع منتدى النساء الفلسطينيات في لبنان 2000 نسخة باإلنكليزية 

والعربية من دليل اجلمعيات الفلسطينية واللبنانية والدولية التي تؤّمن خدمات قانونية واجتماعية 

للنساء الناجيات من العنف في املخّيمات والتجّمعات الفلسطينية.

المسرح التفاعلي ودليل الخدمات القانونية 
واالجتماعية في المخّيمات والتجّمعات الفلسطينية

منتدى النساء الفلسطينيات في لبنان؛ شارع أبو شاكر، بيروت، لبنان

palwomenforum@gmail.com :تلفون: 01305487؛ البريد اإللكتروني

 

يشّكل حق النساء والفتيات في التعلّم مساهمة أساسية للوقاية من العنف ضد املرأة على املدى 

الطويل. فمن هذا املنظار، وخالل العام 2010، وبدعم مادي من جمعية الشابات املسيحيات 

العاملية )YWCA(، أجرى االحتاد الوطني للجمعية املسيحية للشابات في لبنان حلقات توعية 

حول النوع اإلجتماعي وورش عمل فيما يخص مناهضة العنف في املدارس الرسمية واخلاصة 

للترويج للتسامح واإلنصاف بني اجلنسني واحترام حقوق اإلنسان في صفوف الطالب الثانويني. 

وقد مّت تنظيم هذا املشروع في مدارس رسمية وخاصة ضمن سبعة فروٍع للجمعية تقع في 

املناطق الكبرى في لبنان.

تعّد حلقات العمل هذه مالئمة للشّبان والشابات وتؤّمن مساحة متكني تتيح التحدث عن مسائل 

النوع اإلجتماعي والبنية االجتماعية وفهم نطاق العنف ضد املرأة وتطوير وسائل التدّخل. إّن 

الهدف الرئيسي منها هو نشر الوعي بشأن حقوق املرأة اإلنسانية والبنى االجتماعية التي ال 

تراعي إعتبارات النوع اإلجتماعي وتؤثر بالتالي في حتقيق املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة. 

ويؤدي ذلك الى تعزيز القدرات القيادية عند الشّبان والشابات وميّكنهم من التأثير إيجابًا في 

محيطهم.

توعية حول النوع اإلجتماعي وحلقات عمل مناهضة 
للعنف في المدارس الرسمية والخاصة

االحتاد الوطني للجمعية املسيحية للشابات في لبنان؛ عني املريسة، 

شارع رستم باشا؛ تلفون/فاكس: 01369635 

info@lebanonywca.org :البريد اإللكتروني

www.lebanonywca.org :املوقع اإللكتروني 
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بدعٍم من املفّوضية األوروبية، مّت تطوير البرنامج اإلقليمي بعنوان »تعزيز املساواة بني الرجل 

واملرأة في املنطقة األوروبية املتوّسطية« ضمن إطار عمل االستنتاجات الوزارية في إسطنبول 

)أيار )مايو( 2008- أيار )مايو( 2011( وهو يشمل 9 بلدان مستفيدة، مبا فيها لبنان. ولهذا 

البرنامج ثالثة أهداف محّددة:

- الهدف األول: دعم وتعزيز الديناميكيات احلالية التي تعزّز املساواة بني الرجل واملرأة بالقانون 

والفعل.

- الهدف الثاني: حتسني فهم ومعرفة مختلف أشكال العنف ضد املرأة.

- الهدف الثالث: تأمني متابعة تطبيق استنتاجات إسطنبول الوزارية حول »تعزيز دور املرأة 

في املجتمع«.

يجري البرنامج األورومتوّسطي للمساواة بني اجلنَسني ضمن نشاطاته املتعددة بحثًا حول وضع 

العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في املنطقة املتوّسطية والذي سيصدر عام 2011. 

والعبر  واملمارسات احلسنة  اإليجابية  اإلقليمي عددًا من اخلبرات  التقرير  كما سيعرض هذا 

املستخلصة من البلدان األورومتوّسطية الشمالية واجلنوبية ملكافحة العنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي.

 

تعطي مفّوضّية األمم املّتحدة لشؤون الالجئني وشركاؤها أهمية خاصة ملعاجلة مسألة العنف 

املبني على أساس النوع االجتماعي واجلنسي بني الالجئني غير الفلسطينيني في لبنان. في 

العام 2010، مّت تعبئة الرجال والنساء لتحديد هوية األشخاص املعرّضني للخطر في مجتمعاتهم 

وإحالتهم الى من لديه اخلدمات املتوافرة ملساعدتهم. كما ُبذلت اجلهود في النصف الثاني من 

العام 2010 لتحسني جمع املعلومات وتقدمي التقارير، معززة بذلك السرية واالحترام. باملقارنة 

مع العام 2009، مّت اإلبالغ عن 60% من حاالت العنف املنزلي زيادًة عن العام السابق في 

نهاية 2010. إال أّن النساء والفتيات ال يزلَن يواجهَن التحديات التي تضعهّن في خطرٍ متزايد 

وتتضّمن هذه التحّديات عجزهّن عن الوصول الى الوسائل القانونية لرفع الظلم والعمل الرسمي 

وقوانني األحوال الشخصية املعّقدة املتعلّقة بالطالق والوصاية.

الـ16  لها من »حملة  الشريكة  واملنظمات غير احلكومية  املفّوضية  من جهة أخرى، استفادت 

يومًا ملناهضة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي« هذه السنة عبر إطالق سلسلة من 

النشاطات التي تتضّمن وضع استراتيجية لسنة 2011 مع منظمة أوكسفام ـ بريطانيا للعمل 

مع الرجال والشّبان وبناء قدرات مجموعات دعم الالجئني املعرّضني للعنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي واجلنسي.

 

أجنبية  امرأة   120000 من  أكثر  لبنان  يستضيف 

حياة  أمل حتسني  على  املنازل  في  خادمات  يعملن 

عائالتهّن ويأتي معظمهّن من جنوب آسيا وإفريقيا، 

وضٍع  في  يجعلهّن  وبالدهّن  أقربائهّن  عن  فبعدهّن 

وانتهاك  لالستغالل  بعضهّن  ويتعّرض  دقيق 

من  املجّردين  املوّظفني  بعض  قبل  من  حقوقهّن 

جمعية  بدأت   ،2003 العام  منذ  األخالقية.  املبادئ 

بدعم من   )CLMC( لبنان مركز األجانب  كاريتاس 

ومكافحة  مراقبة  مكتب  األميركية-  اخلارجية  وزارة 

من  الناجني  بتزويد   )G/TIP( بالبشر  االجتار 

مباشرة،  مبساعدات  األجنبّيات  والعامالت  االجتار 

باإلضافة  والطبية  والقانونية  االجتماعية  كاملساعدة 

من  بدعٍم  املركز  هذا  قام  ذلك،  امللجأ. مبوازاة  الى 

االحتاد األوروبي بإجراء دورات توعية مع اجلمهور 

اللبناني. وفي 24 تشرين الثاني )نوفمبر( مبناسبة 

نّظم  املرأة،  العنف ضد  على  للقضاء  العاملي  اليوم 

األجانب«  حقوق  على  الضوء  »إللقاء  حدثًا  املركز 

يتضّمن عرضًا مسرحيًا وفيلمًا وثائقيًا وأغنية راب 

املرأة  حقوق  احترام  أهمية  يعون  مدّربون  أعّدها 

ويريدون نشرها.

تحسين فهم ومعرفة مختلف أشكال العنف ضد 
المرأة

إنهاء العنف عبر مجتمعات الالجئين

إلقاء الضوء على حقوق 
العامالت األجنبّيات

البرنامج األورومتوّسطي لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، 

تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة في املنطقة األورومتوّسطية )2011-2008(

 جادة تيراس 75 بروكسيل 1120 بلجيكا

 تلفون: 3222664967+؛ فاكس: 3222664965+ 

 info@euromedgenderequality.com :البريد اإللكتروني

www.euromedgenderequality.org :املوقع اإللكتروني

مفّوضّية األمم املّتحدة لشؤون الالجئني

بناية خاطر، شارع الدكتور فيليب حّتي، الرملة البيضاء،

بيروت، لبنان؛ تلفون: 01849201/210 

فاكس: 01849211

lebbe@unhcr.org :البريد اإللكتروني

كاريتاس لبنان مركز األجانب؛ مركز تقال، جادة شارل حلو، 

سن الفيل؛ تلفون: 01502550/1/2/3/4 

 carimigr@inco.com.lb :البريد اإللكتروني

www.caritasmigrant.org.lb :املوقع اإللكتروني
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رقم 1325 حول  املتحدة  األمم  في  األمن  قرار مجلس  صدر 

من  النساء  لتمكني   2000 العام  في  واألمن  والسالم  املرأة 

السالم  الى  والسعي  السالم  بناء  مراحل  كافة  في  املساهمة 

»أياماً  املتحدة  األمم  ونّظمت  وحلّها.  النزاعات  ومنع  وحفظه 

لتمكني  العالم  حول  بالنزاعات  املتأّثرة  املناطق  في  مفتوحة« 

املرأة  بشؤون  تعنى  التي  املنظمات  بني  مباشر  حوار  إجراء 

وقادة املجتمعات النسائية والتمثيل الرفيع املستوى في األمم 

عن  البحث  الى  ذلك  يهدف  البلدان.  مستويات  على  املتحدة 

وجهات نظر النساء بشأن وسائل حتسني التطبيق الكامل لقرار 

مجلس األمن وتعزيز امللكية احمللية والوطنية له.

إلحياء   2010 )أغسطس(  آب  من  الثاني  يوم  لبنان  اختار 

الذكرى العاشرة لهذا القرار الذي ميّثل نقطة حتول عبر عقد 

»اليوم املفتوح حول املرأة والسالم واألمن« بقيادة قوى األمم 

للمنسق  الفرعي  واملكتب  )اليونيفيل(  لبنان  املؤقتة في  املتحدة 

فرصًة  املفتوح«  »اليوم  أّمن  اجلنوب.  في  املتحدة  لألمم  املقيم 

األكثر إحلاحًا  الضوء على احلاجات  إللقاء  للنساء اجلنوبيات 

في مجتمعاتهّن وللتفكير بشأن التقّدم والتحديات الكامنة أمام 

التي  األولى  املرة  تلك  كانت   .1325 للقرار  الكامل  التطبيق 

رؤيتهّن  لتوضيح  النساء هذه  الفرصة ملجموعات  فيها  تتسّنى 

للسالم واألمن أمام القيادة العليا في األمم املتحدة التي أجابت 

بالتزامات واقعية محددة السياق.

بالنوع  اخلاصة  الوحدة  استضافت  ذلك،  الى  باإلضافة 

عنف  كفى  ملنّظمة  الفني  املعرض  اليونيفيل  في  االجتماعي 

»حملة  إقامة  على  املرأة وشهدت  العنف ضد  واستغالل حول 

العنف  بشأن  التوعية  نشر  عبر  أراضيها  على  يومًا«  الـ16 

املبني على أساس النوع االجتماعي ضمن فريق اليونيفيل من 

خالل رسائل مذاعة بالتنسيق مع وحدات أخرى ال سيما وحدة 

املدني  التنسيق  ووحدة  املكتسب  املناعة  نقص  مرض  تنسيق 

العسكري.

 

في العام 2010، أمّت معهد دراسات املرأة في العالم العربي 

)IWSAW( في اجلامعة اللبنانية األميركية »دليل العمل داخل 

املتحدة  األمم  صندوق  من  بدعٍم  لبنان«،  في  النساء  سجون 

للسكان.

يتضّمن  األول  رئيسَيني،  الى جزئني  الدليل  تقسيم هذا  ميكن 

معلومات حول ما يلي: االتفاقات الدولية املتعلّقة بحقوق السجناء 

واالّدعاء اجلنائي والقانون اجلنائي وحقوق السجينات في لبنان 

وقانون السجون اللبناني )املرسوم رقم/14310( ودراسة حول 

واقع السجون والسجناء في العالم العربي باإلضافة الى تنائج 

اللَتني أجراهما املعهد في العاَمني 1999 و2010  الدراسَتني 

إللقاء الضوء على أوضاع سجون النساء في السجون األربعة 

املوجودة في لبنان )بربر اخلازن وبعبدا وطرابلس وزحلة( حول 

املرأة واجلرمية في لبنان. أّما اجلزء الثاني، فهو يتضّمن خطوطًا 

عريضة ومعلومات عملية للعمل داخل سجون النساء في لبنان، 

واملمارسات  ما  مشروع  لتطبيق  التحضير  مراحل  سّيما:  ال 

االجتماعي  املستوى  على  السجينات  حاجات  لتلبية  األفضل 

والنفسي والصحي والقانوني باإلضافة الى معلومات للحصول 

لتعلّم  السجينات  يتعلّق مبساعدة  ما  في  التنائج  أفضل  على 

الدمج  املداخيل وحتقيق  لهّن  تولّد  التي  املهارات  تطوير  و/أو 

االجتماعي عند إطالق سراحهّن.

ستستفيد جهات عديدة ومتنوعة من هذا الدليل، أبرزها: املجتمع 

املدني احمللي )وبخاصة العاملني االجتماعيني( والهيئات الدولية 

الدينية  واملؤسسات  لبنان  في  السجناء  شؤون  تتعاطى  التي 

املتعلّقة  القرارات  وصانعو  السجون  إدارات  عن  واملسؤولون 

بالسجون.

إحتفال بالذكرى العاشرة لقرار 
مجلس األمن في األمم المتحدة 

رقم 1325 حول المرأة والسالم واألمن

إنجاز دليل العمل داخل سجون 
النساء في لبنان

قوى األمم املتحدة املؤقتة في لبنان )اليونيفيل(، 

 ،DPCA UNIFIL/وحدة النوع االجتماعي

مركز الناقورة، صور؛ ص.ب.: 199

تلفون: 01923305/01827018 

www.unifil.un.org :املوقع اإللكتروني

معهد دراسات املرأة في العالم العربي في اجلامعة اللبنانية األميركية 

قريطم، شارع لّبان؛ص.ب.: 5053-13 شوران، بيروت: 11022801، لبنان 

تلفون: 0379131/01786464/01786456؛ فاكس: 01791645

 iwsaw@lau.edu.lb :البريد اإللكتروني

iwsaw.lau.edu.lb :املوقع اإللكتروني
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مشاكل  من  اللبنانية  السجون  داخل  ونساًء  رجااًل  النزالء  يعاني 

للمعايير  السجون  في  التحتية  البنى  مالءمة  عدم  أبرزها  متعددة 

الدولية والنقص في اخلدمات املتكاملة التي تعيق دمجهم اجتماعيا 

داخل وبعد خروجهم من السجن. وال شك اّن هذا الوضع يؤدي إلى 

أنفسهم  جتاه  السجون  في  النزالء  لدى  العنفية  املمارسات  ازدياد 

وجتاه اآلخرين داخل السجن أو عند خروجهم منه مّما يصّعب عليهم 

عملية االنخراط في املجتمع وإيجاد فرص عمل.

من هنا بادرت وزارة الشؤون االجتماعية بالشراكة مع وزارة الداخلية 

والبلديات ـ املديرية العامة لالمن الداخلي ـ وبالشراكة مع عدد من 

السجون  في  أرينا«  »سينما  مشروع  تنفيذ  الى  االهلية  اجلمعيات 

اللبنانية مع ايالء اهمية خاصة لسجون النساء حيث ان هذا املشروع 

سوف يعمل على القاء الضوء على زوايا غير مرئية ومهملة في لبنان 

أال وهي السجون.

الفنية  االنشطة  من  مجموعة  نفذت   »2010-2009 أرينا  »سينما 

اخللق  روح  تنمية  على  وعملت  وغيرها  اجتماعية  والنفس  والتربوية 

واإلبداع لدى النزالء والنزيالت في السجون كما عملت على تشجيعهم 

على التعبير عن آرائهم وأفكارهم ونقلها الحقًا إلى العالم اخلارجي 

حيث ينتمون.

»سينما أرينا 2009-2010 - نظرة من الداخل – اصوات من وراء 

السجون  في  النزالء  قدرات  تنمية  يوّفر  إمنائي  مشروع  القضبان« 

اللبنانية و يتحقق ذلك من خالل:

مساحات  خللق  وفنية  تربوية،  اجتماعية،  نفس  نشاطات  تنظيم   -

للنزالء في السجون للتعبير عن الذات من جهة، ومن جهة أخرى 

لتعزيز قدراتهم على حّل النزاعات بطرق سليمة.

- إعادة تأهيل وجتهيز البنى التحتية لبعض السجون املتضررة.

احلقوق  حول  الداخلي  األمن  قوى  لعناصر  تدريب  فرص  توفير   -

االنسانية االساسية للنزالء في السجون.

احمللية  والسلطات  املركزية  السلطات  بني  التنسيق  آليات  تعزيز   -

السيما  املقدمة  األساسية  اخلدمات  نوعية  لتحسني  اللبنانية 

للنزالء في السجون خالل  النفسية واجلسدية والتوعوية  اخلدمات 

وبعد فترة سجنهم.

في الواقع ستعمل مراكز اخلدمات االمنائية التابعة لوزارة الشؤون 

االجتماعية على تنفيذ سلسلة من االنشطة التوعوية حول العنف القائم 

مستهدفا  13 سجنا  في  االجنابية  والصحة  االجتماعي  النوع  على 

خالل املشروع حيث نفذت حلقات توعوية مع النزالء عامة والنزيالت 

منهن خاصة حول قضايا تتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

والصحة االجنابية وذلك بهدف تعزيز الوعي حول اشكال وآثار العنف 

القائم على النوع االجتماعي السيما لدى هذه الفئة املهمشة.

النزالء  السجون،  بني  العالقة  من  نوع  ايجاد  إلى  املشروع  يسعى 

الداخلي باالضافة الى اسر  والنزيالت داخلها وعناصر قوى االمن 

النزالء.

مشروع »سينما أرينا - نظرة من 
الداخل – اصوات من وراء القضبان«

وزارة الشؤون اإلجتماعية؛ شارع بدارو، زاوية البويك، 

بيروت، لبنان؛ تلفون: 011611246/011611870 

 minister@socialaffairs.gov.lb :البريد إلكتروني

  www.socialaffairs.gov.lb :املوقع إلكتروني
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أطلقت منظمة كفى عنف واستغالل عام 2010 مشروع »ال الستغالل 

عامالت املنازل األجنبيات« يهدف إلى بناء رأي عام مناهض الستغالل 

العامالت األجنبيات في لبنان. وفي هذا السياق، توّسعت مهام مركز 

االستماع واإلرشاد في املنظمة لتشمل العامالت األجنبيات اللواتي 

يقعن ضحايا العنف اجلسدي واجلنسي.

عاملة:  أو  ابنة  »خادمة،  بعنوان  دراسة  إعداد  املشروع  وتضّمن 

دراسة منوذجية حول مواقف أصحاب العمل اللبنانيني من عامالت 

يحمي  القانوني  اإلطار  أن  إلى  خُلصت  والتي  األجنبيات«،  املنازل 

أصحاب العمل حتى ولو أساؤوا معاملة العاملة. كما أصدرت املنظمة 

عَددين من نشرة خاصة بالعامالت األجنبيات بلغاتهن األم، تضّمنت 

املوّحد  العمل  عقد  عن  نسخة  لبنان،  في  منازل  لعامالت  شهادات 

ودليل باخلدمات واملنّظمات املتوّفرة في لبنان. خط األمان في مركز 

االستماع واإلرشاد )24/7(: 018 03/019

وفي سياق آخر، ومببادرة فريدة من نوعها، إفتتحت منظمة كفى عنف 

واستغالل في النصف الثاني من العام 2010 وبالشراكة مع الهيئة 

للرّجال  الّنفسية  باخلدمات  )IMC( عيادة متخّصصة  الدولية  الطبية 

تشّكل هذه  الذاتية.  واإلستقاللية  السرية  احترام  مبدأي  على  قائمة 

العيادة مساحة آمنة تتيح لكل رجل فرصة التفريغ عما في داخله، 

والتعّرف على أساليب مواجهة ظروفه االجتماعية الصعبة وسبل إدارة 

الضغط النفسي الذي يشكل عاماًل اساسيًا في تفاقم ظاهرة العنف 

املنزلي كما وتزوّده بفرصة العمل على تغيير منط تواصله مع عائلته 

خدمات  إن  وعائلته.  لزوجته  لألمان  كمصدر  مركزه  يستعيد  بحيث 

العيادة هي شبه مجانية، وتهدف بأساسها إلى حتسني نوعية حياة 

هؤالء الرجال واحمليطني بهم. رقم العيادة )24/7(: 03/010188

توسيع خدمات منظمة كفى عنف 
واستغالل

منظمة كفى عنف واستغالل؛ شارع بدارو 43، بناية بيضون، الطابق األول 

تلفون/فاكس: 01392220/1 

 kafa@kafa.org.lb :بريد إلكتروني

 www.kafa.org.lb; www.facebook.com/kafa.lb :موقع إلكتروني

 www.facebook.com/TowardsProtectionof Womenfrom
 FamilyViolence; www.youtube.com/kafalebanon
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ان مشروع مناهضة القائم على النوع االجتماعي هو جزء ال يتجزأ من أهداف التجمع الرامية 

للقضاء على كافة اشكال التمييز والعنف ضد النساء من اجل النهوض بأوضاع النساء وحتقيق 

املساواة الفعلية بني اجلنسني. ولتحقيق هذه األهداف نشط التجمع في فروعه كافة في مجال 

مناهضة العنف ضد النساء من خالل الدعم النفسي والتوجيه القانوني في مراكز االستماع 

التابعة له. وقد بلغ عدد املستفيدات من هذا البرنامج من دعم نفسي ومتكني ومتابعة ومرافقة 

في احملاكم 162 سيدة معنفة. وكذلك عبر هذا البرنامج، مت تسليط الضوء على ظاهرة العنف 

التي تشكل آفة إجتماعية، من خالل إثارة الوعي وحتسيس الرأي العام ونشر ثقافة املساواة، 

لنبذ ثقافة العنف في املجال اخلاص والعام. وقد بلغت اللقاءات التحسيسية ال26 لقاء نظمت 

في املناطق اللبنانية كافة. كما بدأ التجمع بإعداد دليل إرشادي في مجال نشر الوعي ملناهضة 

العاملني  قدرات  بزيادة  املدني  املجتمع  منظمات  يساعد  ان  شأنه  من  النساء،  ضد  العنف 

والعامالت فيها بتطويرعملها في مجال مناهضة العنف القائم على النوع اإلجتماعي.

واجلهات  الوطنية  االطر  مع  التنسيق  على  اللبناني  الدميقراطي  النسائي  التجمع  عمل  كذلك 

الناشطة في مجال مناهضة العنف واملنظمات التي تدعم هذه القضية، من خالل املشاركة في 

احلمالت االعالمية واألنشطة الضاغطة إلقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري 

ضمن التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف األسري.

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني: برنامج مناهضة 
العنف ضد النساء 

التجّمع النسائي الدميقراطي اللبناني؛ بيروت، زقاق البالط، البطريركية، 

شارع نحاس، بناية رّيي وحّمود، الطابق االول 

تلفون: 01370120؛ فاكس: 01370189 

 rdfl@inco.com.lb :البريد اإللكتروني

www.rdfl-women.org :املوقع اإللكتروني

 

انطالقًا من أهداف الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة املتركزة حول القاء الضوء على 

اشكالية العنف ضد املرأة، الذي اعتبر اإلجهار بها من احملرمات، وحرصا منها على إيجاد بنية 

إجتماعية و قانونية - حقوقية من شأنها تأمني احلماية للمرأة املعرضة للعنف املبني على النوع 

االجتماعي وإعطاء القضية البعد اإلنساني الذي تستحقه، تعمل الهيئة على استقبال النساء 

املعنفات وتقدمي املشورة ومتابعتهن على املستوى الفردي والعائلي والصحي والنفسي والقانوني 

من خالل برنامج اإلستماع واإلرشاد.

على  التدخل  عبر  وذلك  الذهنية  للبنى  استهدافَا  تتطلب  التغيير  عملية  بأن  الهيئة  من  وإميانًا 

املرئي  البعد اإلعالمي  بدورها مركزة على  الهيئة  إليهما  تتوجه  الفردي واملجتمعي،  املستويني 

واملسموع واملقروء بشقيه احمللي واإلقليمي لتحسيس الرأي العام، من خالل برامج وقائية – 

عالجية تصب في إطار السيكودراما الفاعلة وما لها من إنعكاسات مباشرة إيجابية على شرائح 

املجتمع كافة.

إضافة إلى ذلك وحتقيقًا لهذه الغاية أيضًا، قامت الهيئة بتكرمي أربعة كتاب مبدعني ورائدين 

لبنان: السيدات والسادة كلوديا  في مجال دعم قضايا املرأة وحتديدًا العنف ضد املرأة في 

مرشليان، منى طايع، مروان جنار، شكري أنيس فاخوري. إضافة الى عدد من املمثلني/ات 

الذين شاركوا/كن في أعمال تلفزيونية ذات صلة، وذلك يوم اجلمعة الواقع في 2 متوز )يوليو( 

2010 في فندق كواليتي- إن في طرابلس شمالي لبنان الذي يفتقر إلى احلراك اإلعالمي الداعم 

ملثل هذه القضايا. يأتي هذا التكرمي على خلفية التشجيع على تناول قضايا العنف ضد املرأة 

وطرحها ومعاجلتها في أعمال الكتاب املستقبلية.

تكريم فنانين للتشجيع على تناول قضايا العنف 
ضد المرأة

الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة

بيروت، رأس النبع، بناية السالم، الطابق الثالث؛ تلفون/فاكس: 01662899 

 lecorvaw@inco.com.lb :البريد اإلكتروني

طرابلس، شارع أمني مقّدم، بناية عبد الوهاب، الطابق الثاني 

 L_corvaw@idm.net.lb :تلفون/فاكس: 06624060 البريد اإللكتروني

 

تعمل احلركة االجتماعّية الى جانب النساء السجينات 

»إعادة  برنامج  إطار  في  وذلك   ،1998 العام  منذ 

التأهيل واملتابعة االجتماعّية« الذي ُتنّفذه في سجن 

بربر اخلازن. تهدف اجلمعّية من خالل هذا البرنامج، 

ليتمكّن  قدراتهّن  وتنمية  النساء  مهارات  تطوير  الى 

ولهذه  خروجهّن.  فور  املجتمع  في  االندماج  من 

الغاية، نّظمت احلركة االجتماعّية دورة تدريب مهنّي 

بداية  في  استعماله  وكيفّية  الكومبيوتر  حول  للنساء 

وفي  أشهر.  ثالثة  وملّدة   ،2010 )يوليو(  مّتوز  شهر 

تخّرج  حفل  تنظيم  مّت  التدريبّية،  الدورة  هذه  ختام 

السجينات  على  الشهادات  فوّزعت  السجن،  داخل 

السجن  وإدارة  الداخلّية  وزارة  عن  بحضور ممّثلني 

واحلركة االجتماعّية.

ومبا أّن التوعية هي جزء ال يتجّزأ من التأهيل واملتابعة 

االجتماعيات  العامالت  خّصصت  االجتماعّية، 

»حقوق  حول  وحتسيس  توعية  حلقات  للسجينات 

املرأة وضرورة رفضها ألّي شكل من أشكال العنف«. 

كّل  في  يعّبرن  اللواتي  للنساء  األهّم  الكلمة  وتبقى 

دورة عن فرحتهّن العارمة بحصول بعض منهّن على 

من  يتلّقينه  لم  تقدير  وهو  حياتهّن  في  شهادة  أوّل 

قبل. ُيذكر أّن احلركة االجتماعّية قد بدأت في تشرين 

األوّل )أكتوبر( 2010 بتنفيذ دورة تدريب جديدة في 

التزيني النسائّي.

نساء على طريق إعادة 
االندماج االجتماعي

احلركة االجتماعّية؛ بدارو 185، الطريق العام، 

مبنى احلركة االجتماعّية، بيروت لبنان 

هاتف:01381879/01390355؛ فاكس: 01387736

البريد اإللكتروني: 

 mouvementsocial@mouvementsocial.org
  www.mouvementsocial.org :املوقع االلكتروني
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كما في كل عام، حتيي منظمة كفى عنف وإستغالل »حملة 

تبدأ  والتي  املرأة«،  ضد  العنف  ملناهضة  يوما   16 الـ 

ملناهضة  العاملي  اليوم  )نوفمبر(،  الثاني  تشرين   25 من 

)ديسمبر(،  األول  كانون   10 ولغاية  املرأة،  ضد  العنف 

وهو اليوم العاملي حلقوق االنسان. هذه الّسنة، وبالّشراكة 

مع وزارة الّشؤون اإلجتماعية ومنظمة أوكسفام بريطانيا 

املتحدة  األمم  صندوق  الدولية،  الطبية  الهيئة  من  وبدعم 

العنف  إلنهاء  اإلئتماني  املتحدة  األمم  صندوق  للسكان، 

ضد النساء، اليونيفام، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، 

السفارة اإليطالية في بيروت، السفارة األسترالية ومنظمة 

من إمرأة إلى إمرأة السويدية، إنضّمت منظمة كفى عنف 

واستغالل في 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2010 إلى 55 

دولة من مختلف أنحاء العالم في تنظيم أول »حملة الشريط 

األبيض« في الشرق األوسط للتأكيد على دور الرجال في 

ورجاالً:  »نساًء  شعار  حتت  املرأة  ضد  العنف  مناهضة 

شركاء إلنهاء العنف ضد النساء« للمطالبة بإقرار قانون 

حماية النساء من العنف األسري. 

تعتبر هذه احلملة أحد أكبر وأهم احلمالت التي أقامتها 

منظمة كفى عنف واستغالل منذ تأسيسها في العام 2005 

مع  بالشراكة  ننفيذها  مت  األنشطة  من  العديد  وتضّمنت 

مراكز اخلدمات اإلمنائية التابعة لوزارة الشؤون اإلجتماعية 

الوطني لتشريع حماية  التحالف  واجلمعيات الشريكة في 

النساء من العنف األسري وعدد من املؤسسات األكادميية 

والهيئات األهلية.

أبرز أنشطة ومحطات الحملة
إطالق الفيلم الوثائقي »عن 

لطيفة وأخريات«
أطلقت منظمة كفى عنف واستغالل حملة الـ16 يوما الوطنية 

ملناهضة العنف ضد املرأة في 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 

2010 في مسرح بابل، من خالل إطالق الفيلم الوثائقي 

»عن لطيفة وأخريات« لإلعالمية ديانا مقلد، بحضور حوالي 

300 شخصا. يسلّط الفيلم الوثائقي الضوء على مشكلة 

توعية  كأداة  وسيستخدم  لبنان  في  القتل«  حتى  »العنف 

ومناصرة للمطالبة بإقرار القانون.

»حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة« 2010

»حملة الشريط االبيض« 
األولى في الشرق األوسط
»الرجال يطالبون بإقرار قانون حماية 

النساء من العنف األسري في لبنان«
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الحملة اإلعالمية واإلعالنية
والشرق  لبنان  في  نوعها  من  االولى  احلملة  بإعتبارها 

االوسط، نّظمت منظمة كفى عنف واستغالل حملة إعالمية 

وإعالنية فّعالة، اليصال الرسالة الى كافة املناطق اللبنانية 

تكّونت  وقد  اللبناني.  املجتمع  فئات  مختلف  واستهداف 

هذه احلملة من:

- لوحات إعالنية: توزّعت 470 لوحة إعالنية على امتداد 

شعار  حملت  اللبنانية،  املناطق  مختلف  في  أسبوع 

»ارفاع ايدك... ضد العنف - 128 يدًا مرفوعة إلقرار 

قانون حماية النساء من العنف االسري«.

على    Unipoles توزّعت  عمالقة:  إعالنية  لوحات   7  -

على  احلملة  شعار  حملت  العاصمة  ومداخل  مخارج 

امتداد شهر.

- شاحنات إعالنية جّوالة: جتوّلت شاحنات إعالنية على 

للترويج  اللبنانية  امتداد أسبوعني في مختلف املناطق 

للحملة. 

مستمد  دعائي  وشريط  تلفزيوني  تنويه  وعرض  إنتاج   -

من وثائقي »عن لطيفة وأخريات« على شاشات التلفزة 

احمللية والعربية طيلة أيام احلملة.

كلمات  من  أغنيتني  إنتاج  مت  باحلملة:  خاصة  أغاٍن   -

وأحلان وأداء السيدة مونيتا يوسف بعنوان »أنا نص 

الكون« و»سوا مناخذ القرار« حول الشراكة مع الرجال 

في مناهضة العنف ضد املرأة واملطالبة بتشريع حماية 

النساء من العنف األسري. بثت األغنيتان في اإلذاعات 

احمللية.

- مطبوعات احلملة: مت إصدار أكثر من 70000 مطوية 

اللبنانية  األراضي  أنحاء  كافة  في  وزّعت  وملصقات 

حملت شعارات احلملة. كما مت تخصيص 7000 مطوية 

وّزعت ملشتركي/ات جريدة االخبار.

- حواجز محبة على الطرقات: وّزع املئات من املتطّوعني 

واجلمعيات  اإلجتماعية  الشؤون  وزارة  مع  بالشراكة 

الشريكة في الّتحالف الوطني واملؤسسات الكشفية أكثر 

من 68000 مطوية إعالنية خاصة باحلملة في مختلف 

باإلضافة  الفلسطينية  املخيمات  وفي  اللبنانية  املناطق 

إلى أكثر من 17000 شارة بيضاء للمارة عبر تشكيل 

أكثر من 80 حاجز محبة.

كفى  منظمة  جنحت  واإلذاعية:  التلفزيونية  البرامج   -

عدد  أكبر  الى  احلملة  هذه  بايصال  واستغالل  عنف 

تلفزيونية  برامج  من اجلمهور من خالل مشاركتها في 

كل  في  احلملة  عن  مقابالت  إجراء  مت  حيث  وإذاعية، 

من: تلفزيون املستقبل، تلفزيون »أو.تي.في.«، املؤسسة 

اللبنانية لالرسال، تلفزيون احلرة، تلفزيون اآلن، إذاعة 

الشرق، صوت لبنان وغيرها.

حمالت التوعية
مت تنفيذ أكثر من 60 جلسة توعية حول العنف األسري 

مختلف  في  األسري  العنف  من  الّنساء  حماية  وقانون 

املناطق اللبنانية بالّشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية 

من  وعدد  الوطني  التحالف  في  الشريكة  واجلمعيات 

املؤسسات األهلية واألكادميية. 

إطالق الحملة في مخّيم عين 
الحلوة في صيدا 

مت إطالق احلملة في مخّيم عني احللوة في صيدا عبر افتتاح 

معرض »وراء االبواب« )صور فوتوغرافية من خالل عيون 

»يد بيد إلنهاء العنف ضد املرأة«، حّققت »حملة 

ال16 يوما ملناهضة العنف ضد املرأة« العديد 

من النجاحات، من خالل جمع أكثر من 2000 

تشريع  لدعم  املطلبية  العريضة  على  توقيع 

قانون حماية النساء من العنف األسري. ومن 

خالل األنشطة املختلفة، مت استهداف أكثر من 

نحو 68000 ألف شخص في مختلف املناطق 

اللبنانية.
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نساء ناجيات من العنف( بالشراكة مع اإلحتاد العام للمرأة 

الفلسطينية والّتعاون اإليطالي اإلمنائي وسفارة فلسطني 

بالّتعاون مع جمعية املساعدات الّشعبية الّنرويجية ووكالة 

األنروا ومبشاركة املؤّسسات األهلية الفلسطينية واللبنانية 

ومنتدى الّنساء الفلسطينيات واللجان الّشعبية في منطقة 

صيدا بحضور حوالي400 مشارٍك/ة.

»حملة الشريط األبيض« في 
الجامعات

أطلقت »حملة الشريط األبيض« في أربع جامعات لبنانية 

في  االميركية  اجلامعة  االميركية،  اللبنانية  اجلامعة  هي 

واستمّرت  البلمند.  وجامعة  هايغازيان  جامعة  بيروت، 

احلملة في اجلامعات من 6 كانون االول )ديسمبر( ولغاية 

9 كانون االول )ديسمبر(. 

توعوية  ستاندات  الطالب  أقام  هايغازيان،  جامعة  في   -

حول رسائل احلملة ونظموا شارة بيضاء بشرية. كما 

وّقع أكثر من 100 طالبًا/ة على عريضة مطلبية خاصة 

مبشروع قانون حماية النساء من العنف االسري. 

- في جامعة البلمند، نّظم الطالب والطالبات مجموعة من 

النشاطات الرياضية والترفيهية حتت عنوان »القوة مش 

بالعنف« تضمّنت مسابقات ما بني الشبان والشابات، 

ثم وّقع أكثر من 210 طالبا/ة على العريضة املطلبية. 

من  مجموعة  نظمت  االميركية،  اللبنانية  اجلامعة  في   -

في  النسائية  الدراسة  معهد  مع  بالشراكة  األنشطة 

العالم العربي، ونصبت خيمة في حرم اجلامعة لعرض 

املرأة،  بالعنف ضد  تتعلّق  والتنويهات  االفالم  عدد من 

إضافة الى فيلم »عن لطيفة وأخريات«، كما نّظم الطالب 

سلسلة بشرية في اجلامعة ربطت مدخل اجلامعة األعلى 

العريضة  على  طالبا   220 من  أكثر  ووّقع  باالسفل 

ثانية، أطلقت دراسة خاصة بعنوان  املطلبية. من جهة 

»آثار التطبيع االجتماعي في التمييز والعنف اجلندري- 

دراسة حالة من لبنان«، من إعداد كل من منظمتي كفى 

عنف واستغالل وأوكسفام بريطانيا، وذلك بالشراكة مع 

معهد الدراسات النسائية في العالم العربي.

اختتام  كان  حيث  بيروت،  في  األميركية  اجلامعة  في   -

الفتيات  جمعت  السلة  كرة  في  مسابقة  جرت  احلملة، 

على  طالبا   260 من  أكثر  وّقع  كما  سويًا.  والشباب 

العريضة املطلبية.

إختتام »حملة الـ 16 يوما 
لمناهضة العنف ضد المرأة« 

والسلسلة البشرية 
مت إختتام »حملة الـ16 يوما الوطنية ملناهضة العنف ضد 

املرأة« في 10 كانون األول )ديسمبر( في قصر االونيسكو 

في بيروت، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد 

السياسية  الشخصيات  من  عدد  وبحضور  احلريري، 

واإلعالمية والفنية، باالضافة إلى حضور ممثلني عن شبكة 

خالله  مت  املنظمة.  من  خاصة  بدعوة  البحرينيني  الرجال 

الذي ضّم عددا من  الوطني األّول  الرجال  إطالق منتدى 

الوزراء والنواب واالعالميني.

سبق اإلحتفال تشكيل سلسلة بشرية وقف فيها املئات من 

املشاركني/ات على طول قصر االونيسكو، يدًا بيد برسالة 

تضامٍن إلنهاء العنف ضد النساء واملطالبة بإقرار قانون 

حماية النساء من العنف األسري. 

وعقب تشكيل السلسلة البشرية ُنّظم حفل اختتامي حضره 

املنتدى  تدشني  خالله  من  ومت  مشارك   1100 من  أكثر 

الوطني األول للرجال املكوّن من وزراء ونواب لبنانّيني.
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