اﻟﻌﺪد  / ٤ﺗﻤﻮز )ﻳﻮﻟﻴﻮ(  -ﻛﺎﻧﻮن اول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ٢٠١١

اإلفتتاحية
تنتشر ظاهرة العنف ضد املرأة بسبب النوع اإلجتماعي بصورة واسعة جد ًا وهي تطال كامل مجاالت التنمية البشرية دون إستثناء مما يصيب هذه
التنمية باخللّل نتيجة إنعدام التوازن ،فهو يطال املرأة بحقوقها:
 املدنية :كمثال حقوقها في العائلة لذا كان السعي إلى إقرار قانون حمايةاملرأة من العنف األسري والذي ال يزال يواجه إعتراضات ج ّمة كما وقانون
اجلنسية الذي ما زال يحصر إعطاء اجلنسية بالرجل دون املرأة.
 السياسية :كمثال قانون اإلنتخابات التي نسعى أن يتضمن الكوتاتتحسس األحزاب والفعليات السياسية
اجلندرية أقله ترشيح ًا ع ّل بذلك
ّ
ضرورة وصول املرأة إلى مراكز القرار.
 اإلقتصادية ،اإلجتماعية والثقافية :كمثال قانون العمل والضماناإلجتماعي ونظام تعويضات موظفي الدولة وضرورة تأمني قروض
م ّيسرة على قدم املساواة مع الرجل لتمكني املرأة دخول ميدان العمل
احل ّر بصورة مستقلة.
أما الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية التي شعرت بهذا اخللّل وبضرورة
السعي إلى إصالحه فقد قامت باخلطوات التالية في هذا السبيل:
 سعت لدى رئاسة مجلس الوزراء إلى تعني ضابطات  /ضابط إرتكازجندري ( )Gender Focal Pointsوهذا ما حصل في أكثر من
 40وزارة وإدارة وكل ذلك في سبيل إعتماد إستراتيجية مراعاة النوع
اإلجتماعي في إستراتيجيات ونشاطات وموازنات هذه الوزارات.
 دعمت إقرار قانون حماية املرأة من العنف األسري كما ودعمت إقرارإعطاء املرأة جنسيتها ألوالدها وزوجها إسو ًة بالرجل.

 أطلقت حملة تنزيه القوانني ذات األثر اإلقتصادي واإلجتماعيالسلبي على املرأة وقد تضمنت هذه احلملة مشاريع تعديلية لـ 13
قانون ومرسوم تقدمت بها الهيئة الوطنية بواسطة نواب أصدقاء أو
هي بالذات في هذا السبيل وكانت نتيجتها لغاية تاريخه تعديل قانون
رسم اإلنتقال وقانون ضريبة الدخل.
 أيض ًا قامت الهيئة بع ّدة نشاطات منها الندوة اخلاصة باملوازنةاملراعية للنوع اإلجتماعي وغيرها.
وعلى ضوء ما ذكر اعاله ،تسعى الهيئة الوطنية إلى توحيد اجلهود
الوطنية في سبيل إزالة التمييز بسبب النوع اإلجتماعي من خالل
التشاور مع املجتمع األهلي والرسمي ألجل بلورة خطة وطنية جامعة
في هذا السبيل و ّفقها الله في ذلك.
اخير ًا وليس اخر ًا ،تود الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية التنويه
بنشرة «تنسيق» كونها متثل اداة قيمة لتبادل ونشر املعلومات واملبادرات
واخلبرات واإلجنازات ذات الصلة باحلد من العنف املبني على اساس
النوع اإلجتماعي والتي يتم تنفيذها من قبل اطراف وجهات وطنية
فاعلة.
احملامي فادي كرم
امني سر الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية

￼
رفع مسؤولية :إن اآلراء الواردة في هذه النشرة تعود ملؤل ّفي املقاالت وال تعكس بالضرورة آراء صندوق األمم املتّحدة
للس ّكان .كما أنّ ذكر بعض األشخاص أو أعمالهم أو بعض شعاراتهم أو عدم ذكرها ال يعني أنّ صندوق األمم املتحدة
للسكان يدعم أي ًا منها أويصدر أحكام ًا بشأنها.
صندوق األمم املتحدة للسكان؛ بناية البنك العربي األفريقي الدولي ،شارع املصارف ،وسط املدينة ،بيروت ،لبنان
ص.ب11-3216 :.؛ تلفون01962580 :؛ فاكس01962581 :
املوقع اإللكترونيwww.unfpa.org.lb :؛ البريد اإللكترونيinfo-lebanon@unfpa.org:
شكر وتقديرّ :
مت إعداد هذه النشرة من قبل صندوق األمم التحدة للسكان بدعم من مكتب التعاون اإليطالي التابع للسفارة
اإليطالية في بيروت.
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إشراك وسائل اإلعالم وتوفير المعطيات
بدأ صندوق األمم املتحدة للس ّكان يتعاون مع كافة األطراف املعنية في مجال العنف املبني
على أساس النوع االجتماعي في لبنان منذ عام  ،2008وذلك لدعم اجلهود الوطنية الرامية
إلى ضمان الوقاية املناسبة من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي والتصدي له .ودعم
الصندوق عدد ًا من التدخالت االستراتيجية األساسية على ضوء نتائج االجتماع الوطني الذي
ُعقِ د بني األطراف املعنية في شهر آذار (مارس)  ،2011والذي ش ّدد – ضمن القضايا
األخرى  -على الدور احليوي الذي تؤديه وسائل اإلعالم في مكافحة العنف املبني على أساس
النوع االجتماعي ،وج ّدد التأكيد على احلاجة إلى البيانات املفيدة حول طبيعة األشكال املختلفة
لهذا العنف ومداها احلقيقي وحجمها وأسبابها ونتائجها وتبعاتها على الصعيد الوطني.
أو ًال وبالشراكة مع برنامج تدريب الصحافة في اجلامعة األميركية في بيروتّ ،
نظم الصندوق
ورشة عمل تدريبية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) استهدفت الطاقم اإلعالمي احمللي من
مختلف وسائل اإلعالم (الصحافة املكتوبة واإللكترونية والسمعية البصرية) .وهدفت ورشة
العمل هذه الى تزويد املشاركني مبقاربة حيادية قائمة على األدلة للتحقيق في القضايا احمل ّرمة
واملع ّقدة اجتماعي ًا ،على غرار قضية العنف املبني على أساس النوع االجتماعي ،وحتليلها
ومعاجلتها ،وذلك من وجهة نظر حقوق اإلنسان .واكتسب الطاقم اإلعالمي الذي شارك في
ورشة العمل التي امت ّدت على خمسة أيام ،معارف متعددة األبعاد حول العنف املبني على
أساس النوع االجتماعي ،إلى جانب التقنيات واملهارات اإلخبارية/الصحافية املتق ّدمة واملبتكرة
والتمارين العملية ،وذلك لتغطية بفعالية هذه القضايا .وكشف تقييم ورشة العمل عن رضى
املشاركني التام جتاه املعلومات واملواضيع واخلبراء ،وعن التزامهم مبعاجلة القضايا واملخاوف
املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي من خالل االستعانة باألدلة املوثوق بها.
وجتدر اإلشارة إلى أن ورشة العمل هذه جاءت نتيجة التوصيات الصادرة عن الدراسة التي
دعمها صندوق األمم املتحدة للس ّكان عام  2010والتي أع ّدتها الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف
ضد املرأة حتت عنوان «املعاجلة اإلعالمية ملوضوع العنف املبني على النوع اإلجتماعي» .كما
ّ
مت تطوير ملخص توجيهي أوجز النتائج والتوصيات الرئيسية الناجمة عن الدراسة وتوزيعه على
املشاركني واجلهات املعنية الرئيسية.
القضايا التي تطرقت لها ورشة العمل
 فهم العنف املبني على أساس النوع االجتماعي :أسبابه والعوامل املساهمة في حصوله أشكال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي ومظاهره في مختلف األوضاع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي وربطه مبعاهدات حقوق اإلنسان :التزامات لبنان الدولية النتائج والتوصيات الرئيسية الناجمة عن الدراسة «املعاجلة اإلعالمية ملوضوع العنف املبني علىالنوع اإلجتماعي»
 األوجه االجتماعية والثقافية والدينية للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي التشريعات والسياسات بشأن العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان البرامج واخلدمات املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان آثار العنف املبني على أساس النوع االجتماعي :النتائج على مستوى الصحة االستعانة بوسائل اإلعالم االجتماعية لنشر األخبار أخالقيات وسائل اإلعالم في سياق تغطية العنف املبني على أساس النوع االجتماعي -كتابة مقال عن العنف املبني على أساس النوع االجتماعي وحتريره

آراء املشاركني
«تناولت ورشة العمل مواضيع مه ّمة بشكل شامل .ومن املؤكد أن النتائج التي توصلت إليها سيكون
لها أثر بارز في عملي في املستقبل».
«أعتقد أن ورشة العمل هذه جمعت بني األشخاص من ذوي اخلبرات واملهارات العالية الذين يعملون
على األوجه املختلفة للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي .كما أن نصائحهم ومعلوماتهم الق ّيمة
كانت مفيدة جد ًا».
«جاءت ورشة العمل على قياس العاملني في وسائل اإلعالم واستجابت مباشرة حلاجاتنا .كما ساهمت
في تعزيز العالقات الوثيقة مع األطراف الفاعلة في مجال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي».
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لنساء لبنان قريبا مشروع
قانون ضد التحرش الجنسي

«قتل النساء بداعي (الحفاظ على) الشرف :الظاهرة
وتطورها في لبنان»
ّ

أطلقت حملة «مغامرات سلوى» في  30أيلول
(يوليو)  2011كت ِ ّيب «دليل سلوى ملناهضة التحرش
اجلنسي» باللغتني العربية واإلنكليزية .يحوي الكت ّيب
تعريف للتحرش اجلنسي مع حتليل بنيوي ألسباب
حصوله كما يوفر دليال عمليا ملكافحة التحرش على
الصعيدين الفردي واجلماعي ،كما يعرض لبعض
القصص حلاالت حترش.

ق ّدم  16خبير ًا من بلدان مختلفة من حول العالم تقارير حول مظاهر جرائم القتل املرتكبة بحق
املرأة (قتل النساء) وأسبابها اجلذرية ونتائجها في بلدان مختارة من أفريقيا وأميركا الالتينية
والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا وكندا وأوروبا ،وذلك خالل اجتماع لفريق اخلبراء عقد ليوم
واحد في مقر صندوق األمم املتحدة للس ّكان في نيويورك في الـ 12من تشرين األول (أكتوبر)،
بدعوة من مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني مبسألة العنف ضد املرأة.

وكمبادرة مللء الفراغ على صعيد القانون الذي ال
يضمن أي نوع من احلماية لضحايا التحرش إن
على مستوى قانون العمل أو قانون العقوبات ،نظمت
احلملة في تشرين األول (أوكتوبر)  2011ورشة عمل
أولى ملناقشة مشروع قانون ضد التحرش اجلنسي
حضرها عدد من ممثلي/ات عن جمعيات نسائية
ونقابية وحقوقية ومحامني ،تبعها ورشة عمل ثانية
في شهر كانون األول (ديسمبر) لعرض نص قانوني
أولي كان نتاج عمل مشترك ملنظمات من املجتمع
املدني في لبنان.
هذا وأطلقت احلملة خط دعم لضحايا التحرش وهو
خط لالستماع وتقدمي الدعم والنصح للمتصلني
واملتصالت .كما تتابع احلملة عقد ندوات توعية حول
املوضوع في اجلامعات وحلقات نقاشية في مركز
املجموعة النسوية في األشرفية.
￼
مجموعة نسوية
مار مخايل ،بناية مد ّور  ،1099الطابق األرضي
تلفون ،01565442 :خط الدعم76676368 :
املواقع اإللكترونيةwww.nasawiya.org :

www.adventuresofsalwa.com
www.facebook/salwa.adventures
www.qawemeharassment.wordpress.com
البريد اإللكترونيsalwa@adventuresofsalwa.com :

وفي هذا السياق ،ق ّدمت عزة شرارة بيضون من لبنان تقرير ًا حتت عنوان «قتل النساء بداعي
(احلفاظ على) الشرف :الظاهرة وتط ّورها في لبنان» .وفي مداخلتها ،ش ّددت بيضون على أن
ظاهرة قتل النساء من قبل أفراد العائلة في لبنان لم تعد تقتصر على الشكل التقليدي ملا يعرف
بتسمية «جرمية الشرف» بل تُرتكب على يد الشريك احلميم من جهة ،وأمست استكما ًال لسلسلة
العنف األسري املتواصلة واملتنامية من جهة أخرى .وتابعت قائلة إن األسباب اجلذرية الكامنة
وراء العنف األسري ضد املرأة قد تعود إلى اختالل في ترتيبات النوع االجتماعي داخل العائلة
املعنية وسوء تك ّيف مرتكب اجلرمية مع دور املرأة املتغ ّير .كما سلّطت الضوء على اعتماد
مقاربات األمم املتحدة في قضايا املرأة من قبل املنظمات النسائية اللبنانية غير احلكومية التي
تكافح ظاهرة العنف ضد املرأة ،وعلى أهمية الدعم الذي تو ّفره منظمات األمم املتحدة لها.
مفصل عن نضال احلركة النسائية اللبنانية إلقرار «قانون حماية املرأة
وحت ّدثت أخير ًا بشكل ّ
من العنف األسري» ،وذلك في سياق الوضع السياسي احلالي.
التقرير متو ّفر على املوقع اإللكتروني التالي:
(www.facebook.com/notes/azza-baydoun/killing-of-women-in-the)name-of-honor-an-evolving-phenomenon-in-lebanon/1968005574726
عزّة شرارة بيضون؛ اجلامعة اللبنانية؛ بيروت

البريد اإللكترونيazzabaydoun@gmail.com :

منع االتجار باألشخاص في مطار بيروت الدولي
أطلق مركز األجانب في رابطة كاريتاس لبنان بالتعاون مع املديرية العامة لألمن العام بتاريخ 6
يرحب بكم» في مطار
أيلول (سبتمبر)  2011مشروع «لبنان ،بلد الثقافات وتن ّوع احلضاراتّ ،
بيروت الدولي ،وهو األول من نوعه في الشرق األوسط .ويهدف هذا املشروع إلى زيادة التوعية
بني العامالت األجنبيات حول حقوقهن وواجباتهن واخلدمات املتو ّفرة لهن ،وذلك في إطار
منشورات وكت ّيبات متو ّفرة بثماني لغات ،للحؤول دون وقوعهنّ ضحية االجتار باألشخاص
خالل تواجدهنّ في لبنان .باإلضافة إلى ذلك ،سيسعى املركز إلى بناء قدرات ضباط إدارة
احلدود في األمن العام ليتمكنوا من حتديد ضحايا االجتار املغادرين أو الوافدين إلى لبنان
وصياغة آلية إحالة مع مز ّودي اخلدمات.
كاريتاس لبنان مركز األجانب؛ مركز تقال ،جادة شارل حلو ،سن الفيل
تلفون،01502550/1/2/3/4 :
البريد اإللكترونيcarimigr@inco.com.lb :
املوقع اإللكترونيwww.caritasmigrant.org.lb :
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تقييم نتائج المؤتمر الدولي والمشاركة في النقاش العام حول المرأة في مناطق
النزاع بدعوة من لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
شارك ممثلون عن جمعية النجدة االجتماعية في النقاش العام الذي جرى في  18متوز (يوليو)  2011في نيويورك حول حماية حقوق اإلنسان
للمرأة في مناطق النزاع وفي فترة ما بعد انتهاء النزاع ،بالتزامن مع الدورة الـ 49للجنة املعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
وخالل النقاش ،أدلت جمعية النجدة االجتماعية ببيان وق ّدمت عرض ًا مع ّمق ًا عن وضع الالجئات الفلسطينيات في لبنان في سياق الصراع
الفلسطيني-العربي اإلسرائيلي العام( .للحصول على املزيد من املعلومات ،راجع:
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/WrittenContributions2011.htm

باإلضافة إلى ذلك ،أطلقت جمعية النجدة االجتماعية في كانون األول (ديسمبر)  2011مراجعة خاصة لنهاية العام للمؤمتر الدولي األول الذي
عقدته حول دور املرأة واملنظمات النسائية غير احلكومية في العمليات االنتقالية احلالية نحو الدميقراطية ،مع التركيز على الثورات/االنتفاضات
العربية .وكان املؤمتر قد ُعقد في بداية عام  2011وشارك فيه ما يقارب  80ناشط ًا/ة في حقوق اإلنسان وتخلّله تقدمي تقارير عن جتارب
النساء في  13بلد ًا مع التشديد على اآلثار التي يخلّفها النزاع في املرأة ،ودورها في تعزيز السالم .وهدفت مراجعة نهاية العام هذه إلى تقييم
تبعات توصيات املؤمتر على األنشطة املختلفة التي ن ّفذتها جمعية النجدة االجتماعية خالل الفصلني األخيرين من عام  ،2011وعلى تطوير
االستراتيجيات واألعمال ذات الصلة لعام .2012
كما شاركت جمعية النجدة االجتماعية في جت ّمع النساء العربيات – عايشة ( - )AISHAحول العمليات االنتقالية والدميقراطية ودور املرأة.
ومنسقها اجلديد :جمعية النجدة االجتماعية.
وانتهى االجتماع إلى انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية اجلدد
ّ
جمعية النجدة االجتماعية؛ شارع عفيف الطيبي بناية عل َمني ،الطابق الثالث،
بيروت ،لبنان ،ص.ب113-6099 :.
تلفون01302079 :
البريد اإللكترونيassociation@najdeh.org.lb :؛ najdeh_dv@cyberia.net.lb
املوقع اإللكترونيwww.association-najdeh.org :

الجولة الثالثة من التدريب على مهارات المسرح
التفاعلي لزيادة التوعية حول العنف المبني على
أساس النوع االجتماعي
ق ّدم منتدى النساء الفلسطينيات بتاريخ  14تشرين األول (أكتوبر) عرض ًا مسرحي ًا ناجح ًا عن العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في مخ ّيم
نهر البارد لالجئني الفلسطينيني في شمال لبنان ،بدعم من املفوضية األوروبية والوكالة الكاثوليكية للتنمية في ما وراء البحار .وحضر العرض ما
يقارب  136شخص ًا من املجتمع احمللي وممثلني عن املخ ّيم واملنظمات غير احلكومية احمللية والدولية ،مع العلم أن  113شخص ًا من احلضور كانوا
من النساء و 23من الرجال.
باإلضافة إلى ذلك ،وفي  21تشرين األول (أكتوبر) ،أطلق منتدى النساء الفلسطينيات حلقة جديدة من الدورات التدريبية على مهارات املسرح
التفاعلي لزيادة التوعية حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي وحقوق املرأة والقضايا احلساسة األخرى على غرار البطالة واإلدمان
والعنف في املدارس .وفي سياق هذه احللقةُ ،عقد ما يفوق  10جلسات في كل يوم جمعة في مخيم شاتيال في روضة جمعية النجدة االجتماعية.
رهن املشاركون عن التزام كبير وحماسة شديدة جتاه الدورات التدريبية على مهارات املسرح التفاعلي وشارك فيها ما يقارب  20ممث ًال عن
و َب َ
مختلف املنظمات الفلسطينية واللبنانية غير احلكومية.
ساهمت هذه العروض املسرحية في حتسني فهم قضايا العنف املبني على أساس النوع االجتماعي .وفي حالة من احلاالت ،أ ّدت إلى الكشف عن
قضية حت ّرش جنسي مارسه مد ّرس بحق طالباته ،بحيث أن الطالبات شعرن بالتمكني بعد مشاهدة العرض وقررن إبالغ أهاليهن عن اإلساءة
التي تع ّرضن إليها.
منتدى النساء الفلسطينيات في لبنان؛ بناية األمن ،شارع عفيف طيبي ،بيروت ،لبنان
تلفون ،01302079 :فاكس01703358 :
البريد اإللكترونيpalwomenforum@gmail.com :
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تطوير قدرات العاملين مع االطفال اإلناث في مجال
مناهضة العنف الجنسي
نظمت جمعية دار االمل بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية واملجلس االعلى للطفولة
وجمعية امان ( )Acting For Lifeدورات تدريبية حتت عنوان «تطوير قدرات العاملني مع
االطفال في مجال العنف اجلنسي» وذلك ملئة من العاملني مباشرة مع االطفال في جميع
املناطق اللبنانية بهدف وقاية وحماية االطفال من االستغالل اجلنسي .وقد مت افتتاح هذه
الدورات بتاريخ  10تشرين االول (أكتوبر) برعاية وزير الشؤون االجتماعية.
تناولت الدورات املواضيع التالية :اتفاقية حقوق الطفل بشكل عام واحلق في احلماية خصوص ًا،
العنف اجلنسي في املواثيق الدولية ،دراسة االمم املتحدة اخلاصة بالعنف ضد االطفال،
تعريف العنف اجلنسي ومظاهره واشكاله ،حتديد املؤشرات الدالة الى العنف اجلنسي ،هوية
املعتدي ،نتائج العنف اجلنسي على الطفل ،كيفية التحقق من تعرض الطفل الى العنف
اجلنسي ،القانون  ،422آليات االحالة والتبليغ واملتابعة ،باإلضافة إلى أدوار العاملني مع
االطفال واحلماية من العنف اجلنسي .جتدر االشارة الى انه مت التركيز على تناول العنف
اجلنسي على اإلناث خصوص ًا.
وتوزعت الدورات على محافظات بيروت والشمال والبقاع واجلنوب .وقد درب في هذه الدورات
كل من القاضي جناح عبيد ،واالخصائية النفسية الدكتورة جاكلني سعد ،والسيدة سناء
عواضة عن املجلس االعلى للطفولة ،والسيدة جيرمان افرام عن جمعية دار االمل واخصائيات
اجتماعيات من مكتب حماية االحداث .و ّ
مت توزيع افادات جلميع املشاركني في هذه الدورات
بتاريخ  21تشرين الثاني (نوفمبر) .2011
وجتدر االشارة الى أن جمعية دار االمل وجمعية امان ( )Acting For Lifeتعدان دلي ًال
يساعد العاملني مع االطفال ويطور مهاراتهم وامكانياتهم في التعامل مع االطفال لوقايتهم
وحمايتهم من العنف عامة ومن العنف اجلنسي خاصة.

دار األمل؛ سن الفيل ،حرش تابت ،قرب احلديقة العامة،
بناية سمير غزال ،الطابق األرضي
تلفون/فاكس01241164 ، 01483508 :
البريد اإللكترونيhodakara@hotmail.com :
info@daralamal.org
املوقع اإلكترونيwww.daralamal.org :
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تنظيم «يوم مفتوح حول
المرأة والسالم واألمن»
وإطالق فريق العمل المعني
بالنوع االجتماعي للجنوب
ّ
نظم مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة في لبنان «يوم
مفتوح حول املرأة والسالم واألمن» في تشرين الثاني
(نوفمبر)  2011خالل احتفال في سينما 2000 AK
في العباسية .و ّ
مت تنظيم احلفل بالتعاون مع مؤسسة
أبعاد – مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني ووحدة
النوع االجتماعي في قوة األمم املتحدة املؤقتة في
لبنان (اليونيفيل) .وبدأ احلفل بعرض للفيلم اللبناني
«هأل لوين؟» الذي يسلّط الضوء على الدور االستباقي
الذي تؤديه املرأة في النزاع املسلّح وسعيها إلى
السالم ،من خالل عرض موسيقي فكاهي ودرامي
تدور أحداثه في قرية معزولة في لبنان خالل
احلرب .وحضرت احلفل مخرجة الفيلم نادين لبكي
وطاقمها ،إلى جانب ممثلني عن وكاالت األمم املتحدة
والوزارات واملنظمات غير احلكومية الدولية واحمللية
والسلطات احمللية واملجتمع املدني .وهدف احلفل
إلى تسليط الضوء على دور املرأة والتحديات التي
تواجهها باإلضافة إلى مساهمتها في ح ّل النزاعات
وبناء السالم من جهة ،وإلى التأثير في السياسات
والبرامج املرتبطة بتطبيق قرار مجلس األمن رقم
 )2000( 1325حول «املرأة والسالم واألمن» من
جهة أخرى .واختتم املشاركون احلفل بإطالق نداء
إلى اجلهات املعنية بدعم دور املرأة في منع النزاع
وبناء السالم.
باإلضافة إلى ذلك ،مت إطالق فريق العمل املعني
بالنوع االجتماعي للجنوب الذي أنشئ حديث ًا والذي
ترأسه مؤسسة أبعاد ،بدعم تقني من وحدة النوع
االجتماعي في اليونيفيل ومكتب املنسق املقيم لألمم
املتحدة في لبنان.
قوى األمم املتحدة املؤقتة في لبنان (اليونيفيل)،
وحدة النوع االجتماعي /قسم الشؤون السياسية واملدنية
مركز الناقورة ،صور ص.ب199 :.
تلفون01925000 + 3307 :
املوقع اإللكترونيwww.unifil.un.org :
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دعم اإلصالحات التشريعية وحملة
«القلب األزرق» ضد االتجار باألشخاص

إطالق دليل المفاهيم
والمصطلحات المتعلقة بموضوع
العنف القائم على النوع اإلجتماعي

تك ّثفت جهود مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
في لبنان في مجال مكافحة االجتار باألشخاص مع بدء تنفيذ
املرحلة الثانية من مشروع «تعزيز قدرة احلكومة اللبنانية ملكافحة
االجتار باألشخاص» .مستفيدة من الدعم الفني الذي ق ّدمه لها
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،بادرت وزارة
العدل إلى إجراء إصالحات تشريعية أفضت إلى اعتماد قانون
جديد ملكافحة االجتار بالبشر في  1أيلول (سبتمبر) .2011
ويتماشى هذا القانون مع أحكام «بروتوكول منع وقمع ومعاقبة
االجتار باألشخاص ،وخاصة النساء واألطفال» الذي يك ّمل
«إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية».

في إطار برنامجه ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات أعد
التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني دلي ًال متخصص ًا باملفاهيم
واملصطلحات املتعلقة مبوضوع العنف القائم على النوع
اإلجتماعي وذلك بعد ان إلتمس حاجة كبيرة لتوضيح املفاهيم
واملصطلحات وتوحيدها بني كافة العاملني في هذا املجال ،وبعد
إستبيان النقص الكبير بالبيانات والدراسات وخاصة حتديد
املفاهيم والسياق الدولي الذي من خالله مت اإلضاءة على ظاهرة
العنف بكل حيثياتها وأبعادها.

ويح ّدد هذا القانون اجلديد جرمية االجتار باألشخاص ومينح
السلطات القضائية السلطة الضرورية التخاذ تدابير مناسبة
من أجل حماية الضحايا والشهود .كما ّ
ينظم دور كافة اجلهات
املعنية ،ومبا في ذلك الوزارات واملنظمات غير احلكومية.
ومن أجل كسب تأييد الرأي العام لهذه القضية ،أطلق مكتب
األمم املتخدة املعني باملخدرات واجلرمية في نهاية شهر تشرين
الثاني (نوفمبر) حملة «القلب األزرق» في لبنان حلث اللبنانيني
على مكافحة جرائم االجتار بالبشر وإظهار تضامنهم مع
ضحاياها.
مكتب األمم املتخدة املعني باملخدرات واجلرمية؛ بناية البنك العربي األفريقي
الدولي ،شارع املصارف ،وسط املدينة ،بيروت ،لبنان
تلفون01962559 :

باإلضافة ،باشر التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني في تنفيذ
خطته املندرجة في إطار تدريب تلك املنظمات على هذا الدليل،
من خدماتية ومطلبية وحقوقية وبلديات وأبرشيات ومستوصفات
وأحزاب وذلك بهدف حتسيس وتوعية هذه املنظمات على موضوع
العنف القائم على النوع اإلجتماعي وتعريفها على مفاهيم
ومصطلحات العنف ،على السياق الدولي وأدبيات األمم املتحدة
في موضوع العنف ،أسبابه وآثاره النفسية واجلسدية واجلنسية
وسبل مواجهته.
في هذا السياقّ ،
مت تنظيم ورشتا عمل حول موضوع «العنف
القائم على النوع اإلجتماعي» بجونية وفردان في متوز (يونيو)
وأيلول (يوليو) إلى أن تتبعهما دورات إضافية في طرابلس وبعلبك
وصيدا وبيروت وجونيه والضاحية اجلنوبية في املرحلة املقبلة.
التج ّمع النسائي الدميقراطي اللبناني؛ بيروت ،زقاق البالط،
البطريركية ،شارع نحاس ،بناية ر ّيي وح ّمود ،الطابق االول
تلفون01370120 :؛ فاكس01370189 :
البريد اإللكترونيrdfl@inco.com.lb :
املوقع اإللكترونيwww.rdfl-women.org :

حملة «رجال يرفضون العنف ضد المرأة» الوطنية
بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية ،أطلقت مؤسسة أبعاد – مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني ومؤسسة هارتالند ألالينس بالتعاون مع
منتدى التنمية والثقافة واحلوار حملة توعية إعالمية وطنية حتت عنوان «رجال يرفضون العنف ضد املرأة» .مت ّهد هذه احلملة ملسيرة تغيير تدعم مقاربة
إشراك الرجال في عمليات التغيير املجتمعي وتعزّز صورة ال ّرجل كحليف في عالم حقوق النساء اإلنسانية .فعوض ًا عن لوم ال ّرجال ،تدعوهم هذه احلملة
املوجه ضد النساء .فمن خالل إعالن تلفازي ولوحات إعالنية عمالقة وإعالنات صحفية وآالف الرسائل الهاتفية القصيرة
إلى مناهضة العنف والتمييز ّ
واملطويات وامللصقات وعدد من أنشطة التوعية احمللية ،تدعم هذه احلملة الرجال الذين ،كشريكاتهم النساء ،يرفضون الصمت عن العنف ضد املرأة
والتمييز الذي تتعرض له.
 أبـعاد – مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني؛ فرن الشباك ،القطاع  51 ،5شارع بستاني ،بناية جنار ،الطابق األرضيتلفون01283820/ 70283820:؛ فاكس01283821 :
البريد اإللكترونيabaad@abaadmena.org :
املوقع اإللكترونيwww.abaadmena.org :
 منظمة حتالف هارتالند؛ شارع بدارو ،بيروت ،لبنانتلفون/فاكس01381425 :
البريد اإللكترونيlbprograms@ha-iraq.org :
املوقع اإللكترونيwww.heartlandalliance.org :
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نحو المساواة :الحوار والديمقراطية في
األسرة اللبنانية
إن أي طموح لتغيير وضع املرأة وتغيير مكانتها في املجتمع ،ال بد ان يتأسس على تعديالت
جذرية في مؤسسة األسرة ،باعتبارها الفاعل التربوي واحلامل القيمي للمكانة والدور التي
يضطلع بهما كل من الرجال والنساء .وانطالق ًا من هنا تنفذ اللجنة األهلية ملتابعة قضايا
املرأة مشروع «تنمية ثقافة احلوار والدميقراطية في األسرة اللبنانية» بدعم من مؤسسة
املستقبل في ع ّمان وبالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية وبالتعاون مع خمسة عشر
هيئة من املجتمع املدني .وتضمن املشروع اعداد دراسة ميدانية حتليلية للتصدي للمشكلة
والوصول الى نتائج وتوصيات تساهم في تعزيز مكانة املرأة في األسرة واملجتمع .ومت تنظيم
طاوالت مستديرة مع الشبان والشابات في بيروت واملناطق ملناقشة النتائج التي توصلت إليها
الدراسة واقتراحاتهم حول تطوير ثقافة احلوار والدميقراطية وحقوق اإلنسان داخل األسرة.
اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة؛ عني املريسة ،بناية صعب ،الطابق الثاني
هاتف01361035 :
البريد اإللكترونيinfo@cfuwi.org :
املوقع االلكترونيwww.cfuwi.org :

تمكين النساء الناجيات من العنف المبني على
التحرش الجنسي
أساس النوع االجتماعي ومواجهة
ّ
في إطار مشروع «متكني النساء ضحايا العنف وحتسني مراكز االستماع واإلرشاد» املم ّول
من السفارة البريطانية ،ساهمت الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة في إنشاء «مجموعة
لدعم الصحة العقلية» للنساء املستفيدات من خدمات مركز االستماع واإلرشاد في فرعه في
بيروت خالل النصف الثاني من عام  .2011ويأتي هذا النشاط في سياق هدف املشروع
احمل ّدد والرامي إلى «متكني النساء ضحايا العنف اللواتي مي ّثلن فئة ضعيفة ومحرومة في
املجتمع اللبناني ،من خالل اإلرشاد واخلدمات االجتماعية والصحة العقلية والرعاية الطبية
وخدمات املساعدة القانونية».
باإلضافة إلى ذلك ،وبالتعاون مع مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية ،أطلقت الهيئة
اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة مشروع «مع ًا نصنع التغيير – أوقفوا! التح ّرش اجلنسي»
خالل مؤمتر صحفي عقد في الـ 18من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) .ويهدف املشروع إلى
نقل موضوع التح ّرش اجلنسي من اإلطار اخلاص إلى العام لزيادة توعية الرأي العام حول
هذه القضية .كما يو ّفر احللول العملية ملنع حاالت العنف اجلنسي والطرق املناسبة ملعاجلتها،
من خالل األنشطة املختلفة لزيادة التوعية بني الطالب وأهاليهم في  20مدرسة في بيروت
وطرابلس .وباملقابل ،سيصار إلى تنظيم صفوف للدفاع عن النفس من أجل تدريب الطالبات
على فن األيكيدو ( AIKIDOأحد الفنون القتالية) لفهم أهمية جتنّب الصراع وتعلم كيفية
التعامل مع التصرفات العدائية بشكل بنّاء .وستجري هذه األنشطة خالل األشهر األولى من
عام .2012
 الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة؛ بيروت ،رأس النبع ،بناية سالم ،الطابق الثالثتلفون/فاكس01662899 :
البريد اإلكترونيlecorvaw@inco.com.lb :
 طرابلس ،شارع أمني مق ّدم ،بناية عبد الوهاب ،الطابق الثانيتلفون/فاكس06624060 :
البريد اإللكترونيL_corvaw@idm.net.lb :
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ال تدفعوها الرتكاب
جريمتكم ...نحو حماية
قانونية لعامالت المنازل
في لبنان
«ال تدفعوها الرتكاب جرميتكم» و«نحو حماية قانونية
لعامالت املنازل في لبنان» عنوانان متكامالن حلملة
أطلقتها منظمة كفى عنف واستغالل في أيلول
(يوليو) املنصرم ،كجزء من مشروع أوسع حول
عامالت املنازل األجنبيات في لبنان تعمل كفى على
تنفيذه منذ مطلع عام  .2010هدفت هذه احلملة
إلى تسليط الضوء على نسب االنتحار املرتفعة لدى
املختصة
العامالت األجنبيات ومطالبة السلطات
ّ
اتخاذ التدابير القانونية الالزمة لتأمني احلماية لهؤالء
العامالت اللواتي يعشن ظروف عمل ال تحُ ترم فيها
أبسط حقوقهنّ اإلنسانية ،مثل حقّ العمل لساعات
ُمح ّددة ،حق االحتفاظ باملستندات اخلاصة كجواز
السفر ،حق الراحة والتن ّقل والتواصل والتمتع
باحلريات الشخصية .وبات واضح ًا للكثير من
فاعليات املجتمع املدني مدى التأثير السلبي لنظام
الكفالة  -الذي يرعى إقامة هؤالء العامالت في لبنان
وعالقتهنّ بصاحب العمل  -لناحية جتهيزه األرضية
ملجموعة من االنتهاكات واملمارسات تبدأ باحلد من
حرية العاملة وتنتهي بأفعال عنف واستغالل جسدي
وجنسي وحاالت اجتار بالبشر .وفي هذا السياق،
أطلقت منظمة كفى عنف واستغالل نهاية عام 2011
دراسة جديدة تطرح من خاللها أنظمة بديلة عن
نظام الكفالة ومناذج ميكن تطبيقها واالستفادة منها
في لبنان.
منظمة كفى عنف واستغالل؛ شارع بدارو  ،43بناية بيضون،
الطابق األول
تلفون/فاكس01392220/1 :
البريد اإللكترونيkafa@kafa.org.lb :
املوقع اإللكترونيwww.kafa.org.lb :

www.facebook.com/kafa.lb
www.facebook.com/Towards Protection of
Women from Family Violence
www.youtube.com/kafalebanon
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إطالق «دليل للعمل داخل سجون النساء في لبنان»
ومساهمة في الحمالت الوطنية
ّ
نظم معهد دراسات املرأة في العالم العربي في  28تشرين الثاني (نوفمبر) احتفا ًال إلطالق
«دليل للعمل داخل سجون النساء في لبنان» مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة،
برعاية وزير الداخلية والبلديات وبحضور رئيس اجلامعة اللبنانية األميركية وممثل صندوق
األمم املتحدة للس ّكان .أع ّدت الدليل الس ّيدة أنيتا نصار ،املديرة املساعدة ملعهد دراسات
املرأة في العالم العربي ،بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للس ّكان .ويهدف الدليل إلى تزويد
العاملني في املنظمات احلكومية وغير احلكومية باملنهجية املناسبة إلعادة تأهيل السجينات من
دون مخالفة حقوقهن اإلنسانية .وحضر االحتفال وزراء ونواب وضباط وأكادمييون وباحثون
وطالب وممثلون عن املنظمات غير احلكومية .كما حظي بتغطية إعالمية ملحوظة( .الدليل متو ّفر
على املوقع اإللكتروني التالي:.)www.unfpa.org.lb/Publications.aspx
باإلضافة إلى ذلك ،وفي  16كانون األول (ديسمبر)ّ ،
نظم معهد دراسات املرأة في العالم
العربي حلقة نقاش مع طالب اجلامعة اللبنانية األميركية ،حتت عنوان «مستقبل يزخر بالفرص
إلنهاء العنف ضد املرأة مع الشباب في لبنان  -جتربة ورشة عمل حول صناعة األفالم «رجال
يرفضون العنف ضد املرأة» ،وذلك بالتزامن مع حملة «اتحّ دوا إلنهاء العنف ضد املرأة» التي
أطلقها األمني العام لألمم املتحدة والتي تر ّكز على العمل مع الشباب إلنهاء العنف ضد املرأة
وبالشراكة مع الهيئة الطبية الدولية ومؤسسة أبعاد – مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني.
وعملت حلقة النقاش على إشراك طالب اجلامعة ،أي اجلهات الفاعلة في املستقبل ،في حوار
مع الناشطني الشباب لس ّد الفجوة بني اجلامعات والعمل الناشط ،ال سيما في املبادرات التي
تستهدف احلقوق اإلنسانية للمرأة.
معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في اجلامعة اللبنانية األميركية
قريطم ،شارع ل ّبان
ص.ب 13-5053:.شوران ،بيروت ،11022801 :لبنان
تلفون03791314/01786464/01786456 :
فاكس01791645 :
البريد اإللكترونيiwsaw@lau.edu.lb :
املوقع اإللكترونيiwsaw.lau.edu.lb :

إعادة تأهيل النساء مهنيًا
واجتماعيًا في سجن بربر
الخازن
من ضمن نشاطات احلركة االجتماعية العديدة ،يأتي
برنامجها العادة تأهيل النساء مهني ًا واجتماعيا
في سجن بربر اخلازن ،املم ّول من دياكونيا
( .)DIAKONIAفي هذا االطار وخالل النصف
الثاني من عام  ،2011أنهت  14س ّيدة دورة تدريبية
على مهنة التزيني النسائي وحصلن على شهادات
بذلك ،و ّ
مت البدء بدورة تدريب على الكمبيوتر يشارك
فيها  20س ّيدة .باالضافة الى ذلك ،قامت الس ّيدات
برسم لوحات على جدران ساحة نزهة السجن،
تع ّبر عن واقع احلال الذي يعشنه وذلك ضمن اطار
احملترف الفني اخلاص باجلمعية .إلى جانب هذه
النشاطات ،يقوم فريق عمل احلركة االجتماعية
باملتابعة االجتماعية النفسية والقضائية لهؤالء
النسوة والتمهيد العادة اندماجهن بطريقة صحيحة
في املجتمع بعد خروجهنّ من السجن.

كون

وقد استفادت النساء في سجن بربر اخلازن من
حصص توعية ،للح ّد من املخاطر الناجتة عن السيدا
واألمراض املتناقلة جنسيا ،وذلك ضمن اطار
مشروع مشترك مع جمعيتي «عدل ورحمة» و«دار
األمل» .اجلدير ذكره أن املشروع يتم بالتنسيق
مع وزارة الصحة العامة ،بإشراف من قوى األمن
الداخلي وبتمويل من مكتب األمم املتحدة للحد من
اجلرمية واملخدرات.
احلركة االجتماع ّية؛ بدارو ،الطريق العام،
مبنى احلركة االجتماع ّية ،بيروت لبنان
هاتف01390335/01383718:
فاكس01387736 :
البريد اإللكتروني:

mouvementsocial@mouvementsocial.org
املوقع االلكترونيwww.mouvementsocial.org:
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المنسقة
الجهود
ّ
حملة «الـ 16يومًا العالمية لمناهضة
العنف ضد المرأة» وحملة «الشارة البيضاء»
حملة «الـ 16يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة»

رجــال...
ن ّ

تربط حملة «الـ 16يوم ًا العاملية ملناهضة العنف ضد املرأة» بني العنف ضد املرأة وحقوق اإلنسان .ويتم تنظيمها حول العالم في كل عام بني
 25تشرين الثاني (نوفمبر) (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة) و 10كانون األول (ديسمبر) (اليوم العاملي حلقوق اإلنسان) .وإحتفلت
املنظمات غير احلكومية التالية بهذه احلملة من خالل سلسلة من األنشطة.

منظمة كفى عنف
واستغالل والتحالف
الوطني لتشريع
حماية النساء من العنف األسري
بادرت منظمة كفى عنف واستغالل منذ عام  2006إلى املشاركة في
حملة «الـ 16يوم ًا» من أجل زيادة التوعية حول قضية حماية املرأة من
العنف األسري .وال يزال العنف األسري في لبنان يع ّد ممارسة مقبولة
على الصعيدين االجتماعي والثقافي وبالتالي تطالب احلملة بتوفير
احلماية القانونية لضحايا العنف األسري نظراً لغياب تدابير احلماية
هذه عن القوانني العلمانية الوطنية احلالية.

ــال...ــال...
رج
كون ّ
رج
كون ّ

كانت حملة هذا العام مهمة للسبب التالي :تدرس حالي ًا اللجنة النيابية
الفرعية مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري الذي أع ّدته
منظمة كفى بدعم من التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف
األسري .وبرزت بعض املخاوف بشأن إدخال بعض التعديالت إلى
مشروع القانون من أجل إضعاف البعض من أحكامه ،وذلك استجابة
ملطالب احلملة املعارضة التي ّ
نظمتها بعض املجموعات الدينية .وت ّدعي
هذه املجموعات أن القانون جاء لين ّفذ املطالب الغربية وأن ال وجود
للعنف األسري في لبنان .ور ّكزت حملة عام  2011على املناصرة
للمطالبة بإقرار مشروع القانون من دون إدخال أي تعديالت كبيرة إليه
قد تضعف تدابير احلماية الواردة فيه.
أما الشعار العاملي حلملة «الـ 16يوم ًا» لهذا العام ،فهو« :من السالم
في البيت إلى السالم في العالم» .وفي لبنان ،هدفت احلملة إلى كسب
التأييد إلقرار مشروع القانون حلماية املرأة من العنف األسري من دون
إدخال أي تعديالت إليه .وحتقيق ًا لهذا الهدف ،مت تنظيم حملة لدعم هذا
املشروع حتت شعار «نحو حماية املرأة من العنف األسري» ،من خالل
األنشطة التالية:

أطلقت منظمة كفى عنف واستغالل والتحالف الوطني لتشريع
حماية النساء من العنف األسري حملة «االغتصاب الزوجي
جرمية» ،بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة ،ومركز كفينفو
الدمناركي حول النوع االجتماعي واملساواة والعرق ،والوكالة
السويسرية للتنمية والتعاون ،واملنظمة النرويجية للمساعدات
الشعبية ،والسفارة النرويجية في بيروت ،ومنظمة من امرأة
إلى امرأة السويدية ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وصندوق
األمم املتحدة للسكان.

حملة إعالمية
مت إطالق احلملة خالل مؤمتر صحفي عقد في  23تشرين الثاني
(نوفمبر) في نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت ،وتض ّمنت األنشطة
التالية:
 شريط دعائي تلفازي وإذاعييتوجه إلى النواب ،أعضاء اللجنة
ّ
النيابية الفرعية املكلّفة مبناقشة مشروع القانون .وتض ّمن
الشريط صور النواب وأسماءهم إلى جانب الرسالة التالية:
«أيها النواب ،القانون صورتكم ،ال تشوهوا مشروع قانون حماية
النساء من العنف األسري» .وعرضت هذه األشرطة الدعائية
التلفازية واإلذاعية خالل شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون
األول (ديسمبر) على كافة القنوات التلفازية واإلذاعية احمللية.
ميكن مشاهدة الشريط الدعائي على املوقع اإللكتروني التالي:
_http://www.youtube.comwatch?feature=player
embedded&v=bg7Yis1bfWo

 شريط دعائي سينمائي (مت استخدام اإلعالن التلفازي ذاته) عرضخالل  24تشرين الثاني (نوفمبر) و 8كانون األول (ديسمبر).
 لوحات إعالنية تر ّكز على االغتصاب الزوجي توزّعت على الطرقاتالرئيسية في كافة املناطق اللبنانية على امتداد شهر تشرين الثاني
(نوفمبر) .وش ّددت رسالة اللوحة اإلعالنية على أن «االغتصاب جرمية
بغض النظر عن مرتكبها :ال تشوهوا مشروع قانون حماية النساء
من العنف األسري».
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 إعالنات ملصقة على باصات النقل العام :مت عرض هذه اإلعالناتعلى مدى عشرة أيام وحملت صور نواب اللجنة الفرعية إلى جانب
الرسالة التالية« :أيها النواب ،القانون صورتكم ،االغتصاب الزوجي
كمان جرمية :ال تشوهوا مشروع قانون حماية النساء من العنف
األسري».
 إعالنات منشورة على مواقع ثالث صحف ،باإلضافة إلى نشراتإعالنية مت توزيعها في ثالث صحف محلية.
 حملة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي (مجموعات وإعالنات على موقعفايسبوك ،أشرطة دعائية على موقعي يوتيوب وتويتر 16 ،نقطة – 16
يوم ًا)...

رجــال...
ّ

حمالت التوعية حول مشروع القانون
مت إطالق حمالت التوعية في مختلف املناطق اللبنانية بالتعاون مع
أعضاء التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف األسري.
ور ّكزت هذه احلمالت على مضمون مشروع القانون ،ال سيما املادة
املتعلقة باالغتصاب الزوجي .كما ّ
مت عرض األفالم الوثائقية عن العنف
األسري في لبنان («الناجيات» و«عن لطيفة وأخريات .)»...ومت اختتام
هذه احلمالت بتوقيع عريضة لدعم إقرار القانون.

عروض «مسرح الدمى العمالقة» في
الشوارع
بالتعاون مع فرقة زقاق املسرحية ،مت إجراء خمسة عروض ملسرح الدمى
العمالقة في الشوارع حتت عنوان «بنفس العيلة وبنفس البيت ،ناس
بسمنة وناس بزيت» خالل حملة «الـ 16يوم ًا» في مناطق مختلفة في
بيروت الكبرى .ومت الترويج لهذا احلدث على موقع فايسبوك اإللكتروني:

ــال...ــال...
رج
كون ّ
رج
كون ّ

http://www.facebook.com/events /202015113213359/

محاكمة رمزية لجرائم االغتصاب
الزوجي
ُعقدت محاكمة رمزية جلرائم االغتصاب الزوجي في  9كانون األول
(ديسمبر)  2011في مسرح بابل في بيروت .وللمرة األولى ،حتدثت أربع
نساء ناجيات من العنف ومستفيدات من مركز لالستماع واإلرشاد لدى
منظمة كفى عن تع ّرضهن لالغتصاب على يد الزوج .وكشفت شهاداتهنّ
النقاب عن آثار االغتصاب الزوجي وعن فشل النظام القانوني احلالي
في توفير احلماية لهنّ .
واستمعت إلى الشهادات هيئة محلفني رمزية تألفت من :السيدة جوليا
قصار (ممثلة) ،السيدة كلوديا مارشليان (ممثلة وكاتبة نصوص)،
ّ
د .بطرس روحانا (أستاذ في اجلامعة اللبنانية) ،ود .أحمد بيضون

(مؤرخ وباحث أكادميي) .كما دعى أعضاء الهيئة إلى جترمي االغتصاب
الزوجي ومناصرة القضاء على العنف ضد املرأة .وحضر احملاكمة
الرمزية ك ّل من الس ّيد شانت جنجنيان والس ّيدة ستريدا جعجع والس ّيد
أمني وهبة ،إلى جانب املمثلني عن وزير اخلارجية والبلديات وعدد من
األحزاب السياسية.
وبالتزامن مع هذا احلدثّ ،
مت تنظيم معرض فني في مسرح بابل
عرضت خالله األعمال الفنية التي ابتكرتها النساء املستفيدات من مركز
االستماع واإلرشاد خالل جلسات العالج بالفن ،والتي م ّثلت جتارب
العنف التي عاشتها هؤالء النساء وعكست اآلثار اجلسدية والنفسية
املترتبة على هذه اإلساءة .و ّ
مت الترويج لهذا احلدث على موقع فايسبوك:
http://www.facebook.com/events /213438518730663/

مركز األجانب في
رابطة كاريتاس لبنان
زيادة توعية األطفال العراقيين حول
العنف المبني على أساس النوع
االجتماعي
شارك مركز األجانب في رابطة كاريتاس لبنان من  25تشرين الثاني
(نوفمبر) إلى  10كانون األول (ديسمبر) في حملة الـ 16يوم ًا «من
السالم في البيت إلى السالم في العالم» التي أطلقها مركز القيادة
النسائية العاملية في الواليات املتحدة .وق ّدم املركز جلسات توعية ملا يفوق
 100امرأة عراقية حول املهارات واملقاربات السلمية املختلفة ملواجهة
العنف املبني على أساس النوع االجتماعي .ويندرج هذا النشاط في
سياق مشروع «املساعدة التربوية إلى الالجئني العراقيني» املم ّول من
منظمة أنقذوا األطفال ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والهادف
إلى تقدمي املساعدة التربوية إلى حوالى  1030طفالً عراقياً.

التجمع النسائي
ّ
الديمقراطي اللبناني
إطالق دليل المفاهيم والمصطلحات
المتعلقة بموضوع العنف القائم على
النوع اإلجتماعي
خالل حملة «الـ 16يوم ملناهضة العنف ضد النساء» ،وبعد ان
إنتهى التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني من إعداد دليل املفاهيم
واملصطلحات املتعلقة مبوضوع العنف القائم على النوع اإلجتماعيّ ،
مت
توزيعه للمؤسسات ومنظمات املجتمع املدني.
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أبعاد-مركز الموارد للمساواة بين الجنسين
والهيئة الطبية الدولية
«ضرب الحبيب ...معيب» -حملة رجال ونساء يرفضون العنف ضد المرأة
ّ
برسالة نبعت من الشباب أنفسهم-
نظمت الهيئة الطبية الدولية ومؤسسة أبعاد  -مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني حملة توعية إعالمية وطنية
ٍ
توحد شعار احلملة بعبارة «ضرب احلبيب...معيب»  -حملة رجال ونساء يرفضون العنف ضد
صانعي التغيير احلقيقي في مجتماعاتنا العربية! ّ
املرأة .باستخدام َم َث ٍل من الثقافة الشعبية ،سلطت هذه احلملة الضوء على جذور التمييز الكامن في مجتمعنا البطريركي واملوروث الثقافي الذي
يب ّرر ضرب النساء .في مستهل تشرين الثاني ،وبالشراكة مع  ،Wonderboxأنهى  16شباب ًا عراقي ًا ولبناني ًا دورة تدريبية حول مهارات صناعة
األفالم .إكتسبوا خاللها أيض ًا معلومات حول األدوار اجلندرية وأهمية مشاركة الرجال في مناهضة العنف ضد املرأة .ط ّور هؤالء الشباب ثمانية
يوجه أيض ًا دعوة إلى ال ّرجال للتح ّرك ،من قبل
توجه رسالة إلى النساء والرجال على حد سواء« :كِ لنا عنّا دور بوقف العنف» .كل إعالن ّ
أفالم دعائية ّ
ً
عدد من األدوات اإلعالمية واإلعالنية
الرجال أنفسهم .عرضت هذه اإلعالنات على محطات التلفزة اللبنانية والعربية على مدى الـ 16يوما إلى جانب ٍ
وعدد من أنشطة التوعية احمللية.
ٍ

حملة «الشارة البيضاء»
تهدف حملة «الشارة البيضاء» الدولية إلى إشراك الرجال في إنهاء العنف ضد املرأة .وبالتزامن مع حملة «الـ 16يوم ملناهضة العنف ضد النساء»،
مت استكمال حملة «الشارة البيضاء» في هذا العام للمرة الثانية على التوالي في لبنان.

منظمة كفى عنف واستغالل
في هذا العام ،أطلقت منظمة كفى عنف واستغالل حملة «الشارة
البيضاء» حتت شعار« :لن ُأع ِنّف ...ولن أسكت :نساء ورجال ،يد ًا بيد
ملناهضة العنف ضد املرأة» .وفي هذا اإلطار ،ر ّكزت منظمة كفى على
إشراك الرجال وحثهم على رفع الصوت ملناهضة العنف ضد املرأة.
وعليه ،ش ّددت الرسالة الرئيسية على أن امتناع الرجل عن ارتكاب
أعمال العنف ليس كافي ًا ،بل عليه أيضاً أن يكسر صمته عن أعمال
العنف أينما تواجدت ورفع صوته عالي ًا والتص ّرف إلنهاء العنف ضد
املرأة .وبالتالي ،تع ّهد الرجال املشاركون في هذه احلملة على عدم
ارتكاب أي شكل من أشكال العنف وعلى كسب التأييد لدفع مطالب
هذه القضية قدم ًا .وتك ّونت حملة «الشارة البيضاء» لهذا العام من
األنشطة التالية:
أحيت منظمة كفى عنف واستغالل حملة «الشارة البيضاء»
بالشراكة مع منظمة أوكسفام بريطانيا وبتمويل من االحتاد
األوروبي ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،وصندوق األمم املتحدة
اإلئتماني ،وصندوق األمم املتحدة للسكان.
وبالتحديد ،مت تنفيذ أنشطة احلملة في اجلامعات بدعم من
هيئة األمم املتحدة للمرأة ،ومركز كفينفو الدمناركي حول
النوع االجتماعي واملساواة والعرقيات ،والوكالة السويسرية
للتنمية والتعاون ،واملنظمة النرويجية للمساعدات الشعبية،
والسفارة النرويجية في بيروت ،ومنظمة من امرأة إلى امرأة
السويدية ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وصندوق األمم
املتحدة للسكان.

مؤتمر صحفي
جرى إطالق حملة «الشارة البيضاء» بالتزامن مع إطالق حملة «الـ16
يوم ًا العاملية ملناهضة العنف ضد املرأة» خالل املؤمتر الصحفي املذكور
أعاله حيث ّ
مت اإلعالن عن الشعار والتع ّهدات أمام وسائل اإلعالم.

الحملة اإلعالمية
 لوحات إعالنية توزّعت في منطقة البقاع ،ال سيما على الطريق املؤديةّ
محط تركيز حملة «الشارة البيضاء» لهذا العام.
إلى بعلبك بصفتها
وسلّطت رسالة اللوحات اإلعالنية الضوء على شعار احلملة لعام
« 2011لن ُأع ِنّف ...ولن أسكت :نساء ورجال ،يد ًا بيد ملناهضة
العنف ضد املرأة».
 لوحات إعالنية وملصقات ّمت توزيعها في بعلبك وفي اجلامعات من قبل
املنظمات الشريكة .وشرحت اللوحات اإلعالنية أهداف احلملة وأهمية
إشراك الرجال فيها .كما جاءت على ذكر التع ّهدات التي قام بها
الرجال الناشطون في مجال القضاء على العنف ضد املرأة.
 ملصقات وقمصان وبطاقات تعريفية احتوت على شعار احلملة ّمت
توزيعها على طالب اجلامعات في بيروت وتالميذ املدارس في بعلبك
وعلى املارة خالل األنشطة.
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حمالت التوعية
 جرت دورات توعية في بعلبك واليمونة ر ّكزت على ضرورة إشراكالرجال في النضال إلنهاء العنف ضد املرأة وفي قضية العنف بحد
ذاتها .ومت خاللها عرض الفيلم الوثائقي «عن لطيفة وأخريات »...كما
ّ
مت تقدمي املعلومات التي سلّطت الضوء على املقاربة التي تعتمدها
منظمة كفى ملعاجلة هذه الظاهرة .وقد ش ّكلت هذه املعلومات مدخ ًال
إلى حوار تفاعلي.
 متت مناقشة دور الدين في العمل على إنهاء العنف ضد املرأة خاللمحاضرة ألقاها علماء الدين في بعلبك.
 مت تنظيم حلقة نقاش مع احملامني في بعلبك حول مشروع قانونحماية املرأة من العنف األسري .وقام النائب مروان فارس مبداخلة
خالل احلدث سلّط فيها الضوء على األعمال واجلهود التي يبذلها في
البرملان جلهة إقرار القانون الذي أ ّكد أنه سيص ّوت إلقراره.
 جرى نقاش تفاعلي مع املد ّرسني في بعلبك حول كيفية إدماج قضيةالعنف ضد املرأة في املناهج الدراسية ،واألثر اإليجابي الذي سيتركه
هذا اإلدماج في نوعية احلياة واحترام حقوق اإلنسان.

رجــال...
ّ

الشاهد الصامت في بعلبك
ّ
مت تنظيم حدث جرى خالله عرض أشكال مت ّثل ضحايا جرائم قتل النساء
إلى جانب قصصهنّ الشخصية في شوارع بعلبك .وهدف هذا احلدث
إلى إثارة ردود فعل املارة وح ّثهم على التحدث عن املوضوع .وعرف هذا
النشاط جناح ًا كبير ًا إذ أفضى إلى نقاش مع بعض األشخاص الذين
لم يعتادوا املشاركة في دورات التوعية .وحضر الدورة الداعمون وغير
الداعمني لهذه القضية واستم ّر الناس في التطرق إلى هذه القضية
طوال أيام وطلبوا املشاركة في هذا النشاط مجدد ًا.

ــال...ــال...
رج
كون ّ
رج
كون ّ

حملة «الشارة البيضاء» في الجامعات

في هذا العامّ ،
مت تنظيم حملة «الشارة البيضاء» في أربع جامعات
عامة وخاصة :جامعة البلمند في حرمها في بيروت ،اجلامعة األميركية
للتكنولوجيا في حرمها في حاالت ،اجلامعة اللبنانية األميركية في حرمها
في بيروت واجلامعة األميركية في بيروت.

 دورات التوعية في جامعة البلمند واجلامعة األميركية للتكنولوجيااستهدفت الطالب ور ّكزت على احلاجة إلى إشراك الرجال في النضال
إلنهاء العنف ضد املرأة وفي قضية العنف بحد ذاتها .وجرى نقاش
مع الطالب بنا ًء على الفيلم الوثائقي «عن لطيفة وأخريات »...إلى
جانب املعلومات اإلضافية التي ق ّدمها املتحدثون عن مفاهيم العنف
وأسبابه وتبعاته.
 مسرح مفتوح عن االغتصاب الزوجي في اجلامعة اللبنانية األميركيةُق ّدم خالله عرض ًا مسرحي ًا عن مختلف أشكال العنف (ومن ضمنها
االغتصاب الزوجي) في حرم اجلامعة ،بالشراكة مع معهد دراسات
املرأة في العالم العربي في اجلامعة اللبنانية األميركية .وحضر العديد
من الطالب العرض وشاركوا فيه عبر لعب دور الزوجة التي تقع
ضحية االغتصاب الزوجي .وأثارت هذه املسرحية نقاش ًا بني الطالب
حول كيفية معاجلة قضية العنف ضد املرأة وتن ّوعت اآلراء الصادرة
عنهم.
 مراسم دفن رمزية في اجلامعة األميركية في بيروت جرت بالتعاون معنادي حقوق اإلنسان والسالم ونادي الرفاه املدني .و ّ
مت عرض تابوت
كجزء من مراسم دفن رمزية للنظام الذكوري في حرم اجلامعة دفن
فيه الطالب ممارساتهم الذكورية التمييزية .وخالل هذا احلدث ،ألقى
أعضاء الناديني اخلطابات والبيانات التي دعموا فيها النضال إلنهاء
العنف ضد املرأة.

دورة «ضع نفسك في مكانها» لكرة
السلة ومسابقة Rally Paper
بالتعاون مع جمعية ّ ،GAM3
نظمت جمعية كفى عنف واستغالل
دورة كرة سلة في الشوارع في بيروت للفتيان والفتيات حتت سنّ
الـ 18من أجل زيادة التوعية حول قضية العنف ضد املرأة .وشارك في
الدورة ما يفوق  100العب مع أصدقائهم وعائالتهم .وخالل املباراة،
ق ّدم املعلّق رسائل عن املساواة بني اجلنسني .كما ّ
مت تنظيم مسابقة
 3-pointومسابقة  dribbleحيث تسنّى للفتيات اللعب بني أشكال
مت ّثل رجا ًال .باإلضافة إلى ذلك ،جرت مسابقة  Rally Paperاستندت
إلى موضوعي املساواة بني اجلنسني وإنهاء العنف ضد املرأة .ونال
الفائزون ميداليات في نهاية املسابقة.

