Tanseeq
للـحـدّ مـن العنـف المبني عـلى �أ�ســا�س النــوع االجتـماعي في لـبـنـان
العدد الأول  /كانون الثاين (يناير) -حزيران (يونيو) 2010

�إطالق «خطّة العمل الوطن ّية
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي»
ملناه�ضة العنف
ّ

يفخر �صندوق الأمم املتحدة لل�سكّان �أن يطلق العدد الأول من الن�رشة اخلا�صة
مبناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي باال�شرتاك مع �أ�صحاب
الوطنية ملناه�ضة
ال�ش�أن املحليني .وتندرج هذه الن�رشة �ضمن «خطّ ة العمل
ّ
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي» وتهدف �إىل �أن ت�شكّل منربا لتبادل
العنف
ّ
املعلومات املتعلّقة باجلهود الراهنة الآيلة �إىل و�ضع ح ّد للعنف املبني على
�أ�سا�س النوع االجتماعي يف لبنان والوقاية منه ومعاجلته.
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي �أحد
يف الواقعُ ،يعترب مو�ضوع العنف
ّ
مهمة �صندوق الأمم املتحدة لل�سكّان.
الركائز ال
ّ
أ�سا�سية التي تنطوي عليها ّ
فلطاملا دعم ال�صندوق فكرة اعتبار العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
العامة.
أولويات
انتهاكً ا حلقوق الإن�سان ودعى �إىل �رضورة �إدراجه بني � ّ
ّ
ال�صحة ّ
وطنية و�إثر املالحظة ب� ّأن اجلهود املختلفة الآيلة �إىل
ا�سرتاتيجية
ففي غياب
ّ
ّ
احلد من العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي متيل �إىل �أن تكون �إما
م�ش ّتتة �أو مزدوجة ،عمل �صندوق الأمم املتحدة لل�سكّان على و�ضع «خطّ ة
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي» بدعم من
الوطنية ملناه�ضة العنف
العمل
ّ
ّ
إيطالية ومكتب التعاون الإيطايل يف لبنان .وقد ُو�ضعت هذه اخلطة
ل
ا
احلكومة
ّ
وفاعلية
هيئة
46
من
أكرث
�
إ�رشاك
�
على
القائمة
الت�شاركية
املقاربة
باعتماد
ّ
يف جمال مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي املتم ّثلة يف
احلكومية واملجتمع املدين وال�رشكاء املانحني /ال�رشكاء يف التنمية.
املنظمات
ّ
وتهدف «خطة العمل الوطنية ملناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع
االجتماعي» �إىل تعزيز النظام امل�ؤ�س�سي واملعايري بغية الوقاية من هذا العنف
وتت�ضمن اخلطة ثالثة
وحماية الناجني منه وتلبية احلاجات ذات ال�صلة.
ّ
حماور �أ�سا�سية :تعزيز القدرات وامل�ساعدة املبا�رشة ،وجمموعات الدعم وتعبئة
املحلية ،والدعوة وك�سب الت�أييد.
اجلماعات
ّ
الوطنية الأوىل ملناه�ضة العنف املبني على
الت�شبيك
أداة
�
الن�رشة
هذه
ت�شكّل
ّ
�أ�سا�س النوع االجتماعي �إذ ت�سلّط ال�ضوء على ما يتم تنفيذه من جهود يف هذا
يتوجه �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان بال�شكر من
املجال منذ �أوائل عام ّ .2010
ال�رشكاء كافة على م�ساهماتهم وي�ؤكّ د ترحيبه ب�أي تعليق يرد يف هذا ال�سياق
راجي ًا امل�ساهمة الفعالة يف اثراء الأعداد املقبلة.
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان؛ بناية العازرية ،بلوك  ،03و�سط املدينة ،بريوت ،لبنان
تلفون01964633, 70111652 :؛ فاك�س01964631 :؛ �ص.ب3216-11 :
املوقع الإلكرتوينwww.unfpa.org.lb :
الربيد الإلكرتوينnahas@unfpa.org :

دفع يعطيه قرار جمل�س الوزراء للجهود االيلة �إىل
مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
وافق جمل�س الوزراء يف ال�سابع من ني�سان (�أبريل) 2010
على القانون املتعلّق بحماية الن�ساء من العنف اال�رسي
التطور البارز
و�أحاله �إىل الربملان للم�صادقة .وي�أتي هذا
ّ
ليتوج جهود الدعوة وك�سب الت�أييد ملناه�ضة العنف
ّ
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي ولي�شجع على
تكثيفها.
للنفاذ �إىل الن�ص العربي الكامل:
http://www.unfpa.org.lb/documents/ArabicUnderConstructionContent.pdf

�إ�ستهالل درا�سة حول العنف املبني
على �أ�سا�س النوع الإجتماعي يف املدار�س اللبنانية
يف �سياق امل�رشوع الذي يحمل عنوان «دعم امل�ساواة
متوله احلكومة
بني اجلن�سني يف التعليم يف لبنان» الذي ّ
إيطالية ،يعمل مكتب اليون�سكو بريوت حال ًيا على درا�سة
ال
ّ
حول العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف
أهم امل�شاكل يف التعليم
املدار�س .تعترب هذه الظاهرة من � ّ
اجل�سدية بل �إىل �أ�رضار
االذية
وهي ت�ؤ ّدي لي�س فقط �إىل
ّ
ّ
وتربوية .فقليلة هي الدرا�سات يف املنطقة
نف�سية
ج�سيمة
ّ
ّ
علما � ّأن براهني عديدة
العربية التي تتناول هذا املو�ضوع ً
ّ
تثبت ل�سوء احلظّ �أن العنف املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
املدر�سية يف لبنان كما
البيئة
إىل
�
ّل
ل
يت�س
إجتماعي
ال
ّ
يف مناطق �أخرى من العامل خم ّلفًا الآثار اجل�سيمة على
والنف�سية والتعلّمية للفتيات.
اجل�سدية
امل�ستويات
ّ
ّ
اليون�سكو؛ �شارع املدينة الريا�ض ّية ،بئر ح�سن
�ص.ب 5244-11؛ تلفون01850013 :
املوقع الإلكرتوينwww.unesco.org/beirut:
الربيد الإلكرتوينbeirut@unesco.org :
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بحث حول اال�ستغالل االقت�صادي للمر�أة اللبنان ّية

قوي بني العنف املنزيل وعمل املر�أة.
مهمة ت�سمح بتمكني املر�أة ومكافحة ا�ستغاللها .ومع ذلك ،ت�شري الوقائع �إىل رابط ّ
يعترب العمل ا�سرتاتيجية ّ
مدخولهن اخلا�ص وهذا م�ؤ�سف جداً لأن ما يحدث يتناق�ض متاما مع الهدف
على
ال�سيطرة
من
ّن
ك
يتم
ال
أنهن
�
اعرتفن
فكثريات من الن�ساء قد
ّ
ّ
منظمة كفى
الأ�سا�سي� ،أي متكني املر�أة عرب العمل .عليه ،ومنذ �شهر �آذار (مار�س) من العام  ،2009وبف�ضل متويل من جمل�س ال�سكّان وبال�رشاكة مع ّ
عنف وا�ستغالل تعمل الدكتورة جنان �أ�سطا من ق�سم الطب العائلي يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت على بحث حول مو�ضوع «اال�ستغالل االقت�صادي
تتعر�ض له املر�أة الأجرية والعنا�رص التي ت�ؤ ّدي �إىل هذا
للّبنانيات» .وحتاول الدرا�سة �سرب �أغوار الأنواع املختلفة لال�ستغالل االقت�صادي الذي ّ
ؤرية مع ن�ساء ومقابالت مع رجال ون�ساء (ك ّل على
اال�ستغالل بالإ�ضافة �إىل العنا�رص التي جتربها على القبول به .وقد ّ
مت تنظيم جمموعات نقا�ش ب� ّ
التو�صل �إىل تو�صيات من �أجل
واملدنية القائمة يف لبنان .و ُيتو ّقع �أن ت�ساعد النتائج يف
الدينية
توثيقية للقوانني
حدة) وجرى العمل على درا�سة
ّ
ّ
ّ
ّ
�إجراء تغيريات تهدف �إىل حت�سني و�ضع املر�أة االقت�صادي.
جنان �أ�سطا؛ اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،ق�سم الطب العائلي؛ الربيد الإلكرتوينju00@aub.edu.lb :

�إ�صدار كتاب بعنوان
«ن�ساء يواجهن العنف»

تقييم للتغطية الإعالم ّية لق�ضايا العنف
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف لبنان

بدعم من منظَّ مة كفى عنف وا�ستغالل� ،صدرت درا�سة بقلم الدكتورة
ع ّزه �رشارة بي�ضون حتمل عنوان «ن�ساء يواجهن العنف» ،يف منت�صف
أدبيات
�شهر ني�سان (�أبريل)  .2010تبني الدرا�سة على نتائج ال ّ
املتعلّقة بالعنف �ضد املر�أة وتت�ألّف من �أجزاء ثالثة:

يقيم
جتري الهيئة
اللبنانية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة حالي ًا بحثًا ّ
ّ
إعالمية للعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي» بدعم
«التغطية ال
ّ
من �صندوق الأمم املتحدة لل�سكّان .ويتو ّقع االنتهاء من الدرا�سة يف �آب
(�أغ�سط�س) من العام  2010وهي تهدف �إىل تقييم تغطية عدد من القنوات
الإعالمية املختلفة لق�ضايا العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
خالل ال�سنوات اخلم�س املن�رصمة من ناحية امل�ضمون والر�سالة
واحلجم والتواتر ونوع الربامج/املقاالت والتوقيت ما بني �أمور �أخرى.
وت�ستهدف الدرا�سة جمموعة من التقارير ومن مذيعي الأخبار وم�ضيفي
النقا�شية وك ّتاب ال�سيناريوهات واملم ّثلني واملنتجني�/رشكات
الربامج
ّ
الإنتاج يف كافة حمطّ ات التلفزيون والراديو وال�صحف واملجالت.
العملية� ،سوف ي�سعى التقيم �إىل:
و�صو ًال �إىل بع�ض التو�صيات
ّ
•حتديد �أنواع املعلومات واملقاربات التي يتب ّناها الإعالم يف موا�ضيع
العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي؛
•ا�ستك�شاف العنا�رص امل�ستخدمة ال�سرتعاء انتباه النا�س يف مو�ضوع
العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي؛
إعالمية جلهة العنف املبني
والقوة يف التغطية ال
•حتليل نقاط ال�ضعف
ّ
ّ
على �أ�سا�س النوع االجتماعي؛
•البحث يف اهتمام و�سائل الإعالم ورغبتها يف فهم �أكرب ملو�ضوع
العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي والتعاطي معه.

ي�شكّل اجلزء ال ّأول من الدرا�سة قراءة يف الأدبيات ال�صادرة حول العنف
�ضد املر�أة ويحاول �أن ي�صف ال�صورة التي ارت�سمت يف اذهان النا�س
حول املو�ضوع عرب جمع ما كتب فيه ح ّتى الآن وينتهي بتو�صيات
أدبيات املتو ّفرة� .أما اجلزء الثاين
حيال ما يجب درا�سته وغفلت عنه ال ّ
ميدانية �أجريت على ناجيات من العنف
منها فيعر�ض لنتائج درا�سة
ّ
الديناميات
يف
ظر
ن
ال
حتاول
االجتماعي
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
ّ
والعالئقية التي حتكم ظاهرة العنف �ضد املر�أة وذلك من
أ�رسية
ّ
ال ّ
منظور ن�سائي .كما تلقي الدرا�سة البحثية ال�ضوء على �شبكات الدعم
حلاجاتهن.
املتاحة �أمام الناجيات من العنف وا�ستجابتها
ّ
ويتناول اجلزء الثالث االجتاهات الراهنة التي تتب ّناها املنظمات
املعنية مبناه�ضة العنف �ضد املر�أة لينتهي بتم ّنيات هذه املنظّ مات
ّ
وتو�صياتها للتق ّدم يف مهامها .ويف اخلتام ا�ستعرا�ض ملا ت�ضيفه
الدرا�سة من قيمة على �سابقاتها يف املجال بالإ�ضافة �إىل الإرباكات
التي واجهتها ،ليخل�ص الكتاب �إىل ا�شتمال الن�ساء الباحثات
واملبلّغات عن العنف والعامالت يف املنظّ مات املناه�ضة للعنف
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي حتت عنوان وحيد :ن�ساء يعملن
�رسا وعالنية ،ملواجهة العنف املبني على �أ�سا�س النوع
مت�آزراتًّ ،
االجتماعي يف بالدنا.

الهيئة اللبنانية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة؛ بريوت
ب�سول ،الطابق الثاين؛ تلفون/فاك�س01612899 :
طريق ال�شام ،بناية ّ
الربيد الإكرتوينlecorvaw@inco.com.lb :
طرابل�س� ،شارع �أمني مق ّدم ،بناية عبد الوهاب ،الطابق الثاين
تلفون /فاك�س06624060 :
الربيد الإلكرتوينl_corvaw@idm.net.lb :
The Lebanese Council to Resist Violence Against Woman

ن�شاط جتريبي حول العنف �ضد الالجئة الفل�سطين ّية يف �صور

العملية يف كانون الثاين (يناير) من العام 2010
أهم �إجنازات الأنروا للعام  .2009فقد ا�ستهلّت
عملية ّ
ّ
يعترب �إطالق ّ
التدخل يف ق�ضايا العنف �ضد املر�أة �أحد � ّ
وجتمع كفر ب ّدا .و عملت جمموعة من موظّ في االنروا امليدانيني العاملني يف خدمات الإغاثة وخدمات
خميم الب�ص
يف منطقة �صور
اجلنوبية وحتديداً يف ّ
ّ
ّ
ال�صحية على حماولة ا�ست�شعار الن�ساء من �ضحايا العنف املنزيل وا�ستك�شاف
ومراكزها
أنروا
ل
ا
ومدار�س
ة
الن�سائي
االن�شطة
مركز
ويف
االجتماعية
ال�ش�ؤون
ّ
ّ
التعرف
ّ
حاالتهن يف �أواخر العام  2009بعد خ�ضوع املجموعة �إىل تدريب � ّأمنته منظّ مة كفى عنف وا�ستغالل يف �أذار (مار�س)  2010مما مكّن العاملني من ّ
خ�صو�صية الن�ساء و�إحالة ال�ضحايا/الناجيات �إىل امل�ؤ�س�سات ال�رشيكة املنا�سبة .من جهة �أخرى ،عملت
واحرتام
املالئمة
بالطريقة
الق�ضايا
�إىل
ّ
حكومية نا�شطة يف جمال مكافحة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي من �أجل ر�صد احلاالت
الأنروا على �رشاكة مع منظّ مات غري
ّ
و
ة
إجتماعي
ل
ا
النجدة
ة
وجمعي
ال�صمود
أطفال
�
بيت
ة
جمعي
ال�رشكاء
ومتابعتها ودعمها ،ومن بني
جمعية �أر�ض الب�رش (.)Terre des Hommes
ّ
ّ
ّ
ّ
الريا�ضية؛ تلفون01840490 :؛ فاك�س01840466 :؛ �ص.ب 0947-11 :بريوت 2060 1107
الأنروا ،مكتب لبنان امليداين؛ بئر ح�سن مقابل املدينة
ّ
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ن�رش التقرير امللحق الأول
اخلا�ص بالالجئات الفل�سطينيات يف لبنان
واملتعلّق بتطبيق اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)
مت جتهيز ورفع التقرير امللحق بالالجئات الفل�سطينيات يف لبنان واملتعلّق
ّ
بتطبيق اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) �إىل جلنة
تطرق التقرير �إىل �أ�شكال
ال�سيداو يف جنيف يف كانون الأول من العام  .2008وقد ّ
الفل�سطينية وال �سيما م�سائل العنف املبني على
اخلا�صة التي تواجه املر�أة
التمييز
ّ
ّ
�أ�سا�س النوع االجتماعي .وقد ر�أى هذا التقرير النور بف�ضل متويل من املنظمة غري
احلكومية كفينا تيل كفينا (  )Kvinna till Kvinnaو�شبكة كرامة واليوني�سف
إجتماعية ومنتدى الن�ساء
جمعية النجدة ال
ومكتب التعاون الإيطايل .التزمت
ّ
ّ
الفل�سطينيات يف لبنان على العمل يف خالل العام  2010لن�رش تقرير ال�سيداو عرب
ّ
الإنرتنت وب�أ�شكال خمتلفة �أخرى منها الن�سخ املطبوعة وور�شات العمل.
إجتماعية
جمعية النجدة ال
ّ
ّ
�ص.ب6099-113 :
�شارع عفيف الطيبي
بناية علمني ،الطابق الثالث
بريوت ،لبنان
تلفون01302079:
الربيد الإلكرتوينassociation@najdeh.org.lb:
najdeh_dv@cyberia.net.lb
املوقع الإلكرتوينwww.association-najdeh.org :

ندوة حول الو�ضع الدويل
للدعارة واالجتار بالب�رش:
حتليل من وجهة نظر ن�سوية
أمريكية يف ني�سان
نظّ م معهد درا�سات املر�أة يف العامل العربي يف اجلامعة اللبنانية ال
ّ
(�أبريل) من العام  2010ندوة م ّدتها يومني حول مو�ضوع «الو�ضع الدويل للدعارة
ن�سوية» وذلك باال�شرتاك مع منظّ مة كفى عنف
والإجتار بالب�رش :حتليل من وجهة نظر
ّ
وا�ستغالل .ا�ستهدفت الندوة الطالّب والكلّيات واملحرتفني القادمني من منظّ مات غري
ممن يعاجلون ق�ضايا الإجتار والدعارة وقد ا�ست�ضافت الندوة اخلبرية غونيال
حكومية ّ
ّ
�س� .إكربغ ( )Gunilla S. Ekbergالتي كانت لها حما�رضات حول الدعارة والإجتار
وكرامتهن كما عر�ضت ناجيات من
بالن�ساء كجرائم خطرية وانتهاكات حلقوق الن�ساء
ّ
حية.
العنف �شهادات ّ
وهذا الن�شاط هو الن�شاط التعاوين الثاين بني املعهد ومنظّ مة كفى عنف وا�ستغالل
حيث تركّ ز الن�شاط الأول على عر�ض �أ�شكال مت ّثل ن�ساء قتلن يف �أعمال عنف منزيل
امل�صورة من ناجيات من
عنهن كما وعر�ض مرئي يحمل الر�سائل
وت�سجيل ق�ص�ص
ّ
ّ
يجرم
العنف املنزيل �أو من �أقارب لل�ضحايا وجمع التواقيع ً
دعما مل�سو ّدة قانون ّ
العنف املنزيل يف لبنان ونقا�شات جتمع الط ّالب حول املو�ضوع.
معهد درا�سات املر�أة يف العامل العربي
يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية
اللبان
العنوان :قريطم� ،شارع ّ
العنوان الربيدي� :ص.ب� 5053-13 .شوران
بريوت 2801 1102 :لبنان
تلفون03791314 ،01786464 ،01786456:
فاك�س01791645 :
بريد �إلكرتوينiwsaw@lau.edu.lb :
املوقع الإلكرتوينhttp://iwsaw.lau.edu.lb :

حتليل لو�ضع العنف
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف لبنان
العربية للتدريب والبحوث (كوتر)
يعمل مركز املر�أة
ّ
الوطنية ملناه�ضة
حالي ًا يف �سياق خطّ ة العمل
ّ
العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي وبدعم
من �صندوق الأمم املتحدة لل�سكّان ،على «حتليل
لو�ضع العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
يف لبنان» .وال ب ّد �أن يثمر العمل التقييمي املرتقب
بني �آذار (مار�س) و�آب (�أغ�سط�س)  2010عن حتليل
معمق لو�ضع العنف املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
االجتماعي يف لبنان من وجهة نظر حقوق املر�أة
وامل�ساوة يف النوع االجتماعي وهو يغطّ ي� :أ) برامج
مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
�إىل جانب التدخالت واخلدمات املختلفة بح�سب
اجلغرافية وب)
املجموعات امل�ستهدفة واملناطق
ّ
القانونية وال�سيا�سية والأنظمة و�أطر العمل
الآليات
ّ
التي ترعى امل�ساواة يف النوع االجتماعي وحقوق
املر�أة ومناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع
املعنية
االجتماعي خالل دورة احلياة وج) اجلهات
ّ
أ�سا�سية يف مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س
ال
ّ
النوع االجتماعي على خمتلف امل�ستويات ود) �آليات
التعرف على التح ّديات
التن�سيق واال�ستدامة .و�إذا ما ّ
مت ّ
والنواق�ص والدرو�س امل�ستقاة والق�ضايا الأولوية يف
املجال� ،سي�سمح هذا الأمر بتطبيق العنا�رص املختلفة
الوطنية ملناه�ضة العنف املبني على
خلطة العمل
ّ
�أ�سا�س النوع االجتماعي كما وبتحديد �إمكانيات
اال�سرتاتيجي يف املو�ضوع .بالإ�ضافة �إىل
التدخل
ّ
ّ
ذلك� ،سيق ّدم حتليل الو�ضع بع�ض الرباهني التي
ت�س ّهل احلوار من �أجل الدعوة وك�سب الت�أييد ور�سم
ال�سيا�سات.
مت تنظيم لقاء لع�صف
هذا،
الو�ضع
لتحليل
وحت�ضريا
ّ
ً
ذهني يف بريوت يف ني�سان (�أبريل) من العام
ّ
أهم الفاعلني يف
 2010جمع اخلرباء الوطنيني و� ّ
مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
و�أ�صحاب ال�ش�أن الآخرين .فهدف التمرين �إىل
التفكري اال�سرتاتيجي قبل حتليل الو�ضع حول العنف
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي .و�سوف ت�أتي
امل�شاورات مع �أ�صحاب ال�ش�أن و�أ�صحاب احلق
والواجب �إىل جانب �إ�رشاكهم يف حتديد �أطر العمل
وفر�ضيات توجيه البحث لت�ساعد مركز
والأدوات
ّ
العربية للتدريب والبحوث (كوتر) و�صندوق
املر�أة
ّ
الأمم املتحدة لل�سكّان يف لبنان على �إجراء ت�شخي�ص
مبني على �أ�سا�س توافق الآراء .والهدف من وراء ذلك
ّ
بامللكية وااللتزام يف معاجلة الق�ضايا
تنمية ال�شعور
ّ
والأولويات املح ّددة.
العربية للتدريب والبحوث (كوتر)
مركز املر�أة
ّ
�ص.ب 105 :املدينة اخل�رضاء
 1002تون�س
تلفون+21671773511 :
الربيدالإلكرتوينcawtar@cawtar.org:
املوقع�إلكرتوينwww.cawtar.org:
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بناء قدرات
الناجيات من العنف
على �أ�سا�س النوع االجتماعي
يتخ�ص�ص مركز جماعة مرمي ومرتا يف ا�ستقبال الن�ساء والفتيات من �ضحايا
ّ
ي�ساعدهن على احل ّد
ان تنمية قدرات الناجيات من العنف
ّ
العنف .وت�ؤمن اجلماعة ّ
والتبعية وانعدام الفهم والوعي .فعرب تنمية القدرات ت�ستطيع
من خماطر اجلهل
ّ
اال�ستقاللية .وقد
تطور ثقتها بنف�سها و�أن تنتقل بطريقة �أ�سهل نحو
ّ
املر�أة �أن ّ
ا�ستفادت املقيمات يف مركز مرمي ومرتا يف عجلتون من عدد من الدورات الهادفة
�إىل بناء القدارت �ضمن العناوين التالية:
•دورات ملحو الأمية :بتمويل من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ا�ستفادت الن�ساء من
ت�ضمنت درو�س مك ّثفة ( 3ح�ص�ص يومياً) مل ّدة �شهرين.
دورات ملحو ال ّ
أمية ّ
•دورة لت�صفيف ال�شعر والتزيني الن�سائي :بتمويل من مكتب التعاون الإيطايل
وباال�شرتاك مع منظّ مة كفى عنف وا�ستغالل هدفت الدورة �إىل متكني الن�ساء من
تدريبهن على مهنتي ت�صفيف ال�شعر والتزيني الن�سائي مبا � ّأن كال املهنتني
خالل
ّ
ال تتطلّبان مكان ًا حم ّدداً �أو مع ّدات ثقيلة.
•دورات يف اللغات ودورات فن ّية :بتمويل من مكتب التعاون الإيطايل وباال�شرتاك
مع املعهد التقني دون بو�سكو (ّ ،)Don Bosco Technical Instituteامنت
أ�سا�سية
إنكليزية كما وبع�ض املفاهيم ال
الفرن�سية وال
درو�سا باللغتني
الدورات
ّ
ّ
ّ
ً
مما ي�ساعد امل�ستفيدات على اكت�ساب اخلربات الالزمة
وامليكانيك
الكهرباء
يف
ّ
حل ّل الق�ضايا الب�سيطة يف املنزل وال�سيارة من دون احلاجة �إىل رجل .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يتو ّقع من اللغات �أن تزيد من فر�ص الن�ساء يف �إيجاد الوظائف.
جماعة مرمي ومرتا
لبنان ،عجلتون
طريق داريا
تلفون03553121 ، 09236961-2 :
الربيد الإلكرتوينcmm@maryamandmartha.org :
املوقع الإلكرتوينwww.maryamandmartha.org :

كت ّيب للعمل مع ال�سجينات

م�رشوع لتنمية
قدرات الن�ساء امله ّم�شات

االجتماعية وم�ؤ�س�سة
بتمويل من وزارة ال�ش�ؤون
ّ

درو�سو�س  -دياكونيا (Drosos Foundation-
 )Diakoniaتعمل م�ؤ�س�سة دار الأمل م� ّؤخ ًرا على

توعوي �أطلقته يف العام 2008
تو�سيع م�رشوع
ّ
ال�صحة والرتبية
ق�ضايا
حول
ندوات
عرب عقدها
ّ
والقانون .وي�ستهدف امل�رشوع العائالت والفتيات
والن�ساء يف منطقتي النبعة و�صربا �إىل جانب
جن�سيات ومناطق و�أديان
هن من
ال�سجينات اللواتي ّ
ّ
أميات ويعانني من ظروف
وهن
بغالبي ّ
خمتلفة ّ
تهن � ّ
ّ
�شهرية ت�شارك
دورات
�سة
ؤ�س
�
امل
م
�صعبة ج ًدا.
وتنظّ
ّ
ّ
حواىل  30فتاة يف ك ّل منها وتقرتح امل�شاركات
ب�أنف�س ّهن املوا�ضيع التي يردن معاجلتها.
ويف هذا ال�سياق ،ومنذ بداية العام  ،2010تنظّ م
م� ّؤ�س�سة دار الأمل دورات توعية حول حقوق
القانونية لل�سجينات.
وال�صحة والإجراءات
املر�أة
ّ
ّ
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،عقدت اجلمعية ندوتني للتوعية
على ق�ضايا املخ ّدرات والإيدز جمعت فيهما حواىل
قانونية �شاركت فيها
 60امر�أة كما نظّ مت  6ندوات
ّ
 350امر�أة من املقيمات يف املراكز وال�سجون.
ت�ستمر الدورات طوال العام  2010على �أ�سا�س
�سوف
ّ
�شهري.
دار الأمل؛ �سن الفيل
حر�ش تابت ،قرب احلديقة العامة
بناية �سمري غزال ،الطابق الأر�ضي
تلفون/فاك�س01241164 ، 01483508 :
املوقع الإكرتوينwww.daralamal.org :

أمريكية مع ال�سجينات يف لبنان منذ عقد .وقد متكّن املعهد من حت�سني
اللبنانية ال
يعمل معهد الدرا�سات الن�سائية يف العامل العربي يف اجلامعة
ّ
ّ
املدرة للمداخيل و�/أو احل�صول على حماكمة عادلة
املهارات
تطوير
على
كبري
ب�شكل
و�ساعدهن
و�ضع ال�سجن ت�أمين ًا لراحة �أكرب لل�سجينات
ّ
ّ
وذلك يف �سجني الن�ساء يف لبنان .وعلى �ضوء هذا النجاح ،ينوي املعهد التق ّدم خطوة �إىل الأمام بدعم تقني ومادي من �صندوق الأمم املتحدة
احلكومية
منهجيات و�أدوات ت�ساعد املوظّ فني يف املنظّ مات
كتيب للعمل مع ال�سجينات يهدف �إىل تقدمي
لل�سكّان .وهو يعمل
ًّ
ّ
ّ
حاليا على بلورة ّ
احلث على حتويل
إىل
�
ب
الكتي
يهدف
ذلك،
إىل
�
إ�ضافة
ل
با
إن�سان.
ل
ا
حقوق
مع
يتما�شى
�سياق
يف
ال�سجينات
أهيل
�
ت
إعادة
�
على
احلكومية
وغري
ّ
ّ
ّ
الكتيب على الأق�سام التالية :مفاهيم
ال�سجون اللبنانية �إىل �
إ�صالحيات تعتمد مقاربة حقوق الإن�سان يف التعاطي مع ال�سجينات .وعليه� ،سي�شتمل ّ
ّ
أ�سا�سية ،واملعلومات العامة حول ال�سجون ،والتعريف بالقانون اللبناين ،والتعريف بنظام ال�سجون وبخ�صائ�ص ال�سجينات
حقوق الإن�سان ال
ّ
الكتيب اللغة
ويعتمد
ات.
امليزاني
وو�ضع
اخلا�صة
للربامج
ة
منوذجي
ومقاربة
ال�سجينات،
مع
للعمل
ة
منوذجي
مقاربة
إىل
�
إ�ضافة
وجانبياتهن ،بال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
امليدانية واملقابالت .ويتو ّقع �أن ينتهي
والزيارات
أ�سا�سيني
ل
ا
أن
ش�
ال�
أ�صحاب
�
مع
والت�شاور
ات
أدبي
ل
ا
ومراجعة
ال�سابقة
اخلربة
إىل
�
و�سريكن
العربية
ّ
ّ
ّ
العمل عليه يف �أيلول (�سبتمرب) .2010
معهد درا�سات املر�أة يف العامل العربي
يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية
اللبان
العنوان :قريطم� ،شارع ّ
العنوان الربيدي� :ص.ب� 5053-13 .شوران
بريوت 2801 1102 :لبنان
تلفون03791314 ،01786464 ،01786456:
فاك�س01791645 :
بريد �إلكرتوينiwsaw@lau.edu.lb :
املوقع الإلكرتوينhttp://iwsaw.lau.edu.lb :
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م�ساعدة مبا�رشة
للن�ساء �ضحايا العنف
تق ّدمها مراكز
الإ�ستماع والإر�شاد

مراجعة للأبحاث املتعلّقة بالعنف
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف لبنان

تعترب مراكز اال�ستماع والإر�شاد التي تق ّدم امل�ساعدة ل�ضحايا العنف
وامل�ستمر للهيئة
من الن�ساء يف بريوت وطرابل�س الن�شاط الأ�سا�سي
ّ
اللبنانية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة .تعمل هذه املراكز بدعم من
ّ
حكومية
غري
منظمة
وهي
)
Kvinna
Till
Kvinna
(
كفينا
تيل
كفينا
ّ
جمعية اليوم العاملي لل�صالة من �أجل املر�أة (Women
بالإ�ضافة �إىل
ّ
 )World Day of Prayerواالحتاد الأوروبي �إلخ .ت�ضطلع م�ساعدات
يتقن ا�ستك�شاف
أنهن ّ
مبهمة رعاية ال�ضحايا مبا � ّ
ّ
اجتماعيات م� ّؤهالت ّ
م�ؤ�شرّ ات العنف فيعملن على التوا�صل املبا�رش مع املر�أة املع ّنفة.
وبغ�ض النظر عن امل�ستوى االجتماعي �أو االقت�صادي �أو انتماء املر�أة
تتعر�ض للعنف اجل�سدي �أو النف�سي
املع ّنفة الديني حتظى ك ّل امر�أة ّ
�أو االقت�صادي �أو االجتماعي �أو اجلن�سي  -كما و�أوالدها  -باهتمام
امل�ساعدة االجتماعية ورعايتها.
التعرف �إىل حاجات
وتعمل مراكز الهيئة لال�ستماع والإر�شاد على
ّ
املر�أة وت�أمني اخلدمات املنا�سبة لها� ،أي تلك التي تتما�شى مع ر�ؤية
خطة عمل للوقاية من
ثم ت�ضع مب�شاركة املر�أة نف�سها ّ
الهيئة و�أهدافهاّ ،
وت�ستمر يف متابعة الن�ساء من خالل امل�ساعدات
�أي جتاوزات �إ�ضافية
ّ
االجتماعيات.
ّ
الهيئة اللبنانية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة
ب�سول ،الطابق الثاين
بريوت ،طريق ال�شام ،بناية ّ
تلفون/فاك�س01612899 :
الربيد الإكرتوينlecorvaw@inco.com.lb :
طرابل�س� ،شارع �أمني مق ّدم ،بناية عبد الوهاب ،الطابق الثاين
تلفون /فاك�س06624060 :
الربيد الإلكرتوينl_corvaw@idm.net.lb :

الوطنية ملناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س
كجزء من خطّ ة العمل
ّ
النوع االجتماعي وبدعم من �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،تعمل
م�ؤ�س�سة الرتبية على التغيري ()Education for Change Ltd
منذ كانون الثاين (يناير)  2010على «مراجعة حتليلية �شاملة
للأبحاث املتعلّقة بالعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي».
وت�شتمل املراجعة على الأبحاث الأكادميية و�أبحاث املنظّ مات
احلكومية ووكاالت الأمم املتحدة وكافة الأبحاث الأخرى
غري
ّ
حول العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي (املطبوعة وغري
املطبوعة) التي �أجريت منذ بدايات الت�سعينات وذلك باللغات
والفرن�سية.
والعربية
إنكليزية
ال
ّ
ّ
ّ
�صمم فريق البحث �إطار عمل حتليلي لتقييم الأبحاث
وقد ّ
حاليا على جمع الوثائق وو�ضعها
والدرا�سات املتوافرة وتعمل
ًّ
عملية ا�ست�شارة �أ�صحاب ال�ش�أن واالت�صال
�ضمن كاتالوجات� .أما ّ
بهم فال تزال جارية .كما يعمل فريق البحث على و�ضع جردة
ملخ�صات مفيدة للدرا�سات
�شاملة بالأعمال القائمة مبا يف ذلك ّ
عمليتي اجلمع وو�ضع الكاتالوجات �سوف
ال
أ�سا�سية .وبعد �إنهاء ّ
ّ
يعمل الفريق على حتديد النواق�ص يف الأبحاث وعلى اقرتاح
متوز (يونيو)
أولويات ويتوقع ت�سليمها يف ّ
جدول �أعمال حم ّدد ال ّ
 .2010ف�إذا كانت لدى �أي من القراء �أبحاث تتعلّق بامل�رشوع،
الرجاء االت�صال على .l.wetheridge@efc.co.uk
الرتبية على التغيري
� 17شارع كري�ستوفر
لندن ،EC2A 2BS ،اململكة املتحدة
تلفون+44)0(2072473370 :
الربيد الإلكرتوينinfo@efc.co.uk :
املوقع الإلكرتوينwww.efc.co.uk :

The Lebanese Council to Resist Violence Against Woman

برامج الإغاثة والدعم
للناجني من العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني بت�أمني احلماية وامل�ساعدة �إىل عدد من الالجئني ومن طالبي اللجوء يف لبنان وغالبيتهم من العراق
تقوم ّ
مبني
عنف
أي
�
من
منهن
الن�ساء
�سيما
وال
الالجئني
بحماية
أ�سا�سي
�
ب�شكل
ة
�ضي
املفو
وتهتم
وغريهم).
ال�سودانيني
(مثل
أخرى
�
دول
رعايا
جانب
�إىل
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
على �أ�سا�س النوع االجتماعي.
وجمعية عدل ورحمة وم�ؤ�س�سة
وجمعية ري�ستارت ()Restart
يتم تنفيذه بالتعاون مع جمل�س كنائ�س ال�رشق الأو�سط
ّ
ّ
ويهدف امل�رشوع الذي ّ
ً
يتعر�ضون للعنف على �أ�سا�س النوع االجتماعي ويعمل على تعزيز قدرة
ن
مم
وفتيات
ال
ورجا
ن�ساء
العراقيني
إىل
�
املطلوب
عامل �إىل ت�أمني الدعم
ً
ّ
ّ
املعيارية» يف ما يتعلّق بالوقاية واال�ستجابة �إىل العنف
العمالنية
�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني وتقويتها و�ضمان تطبيق «الإجراءات
ّ
ّ
مفو ّ
ّ
أي�ضا نحو متكني الفتيات والن�ساء
�
امل�رشوع
ه
ويتوج
املحلي.
املجتمع
إ�رشاك
�
على
تعتمد
مقاربة
با�ستخدام
االجتماعي
النوع
أ�سا�س
�
على
املبني
ً
ّ
القوة واملعرفة ملواجهة التح ّديات يف املجتمع امل�ضيف اجلديد.
من اكت�ساب ّ
التعرف �إىل الأفراد واملجموعات امله ّددة و�إىل التقييم والإر�شاد الفرديني وم�ساعدة املر�أة على �ضمان
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يعمل امل�رشوع على
ّ
إمكانية النفاذ �إىل املالجئ وت�أمني الإر�شاد النف�سي واالجتماعي من �أجل �إعادة ت�أهيل
�
و
ة
املحلي
اجلماعة
�أمنها اجل�سدي من خالل تعزيز دعم
ّ
ّ
املادية
تعر�ضت �إىل �صدمة ما .ومن عنا�رص امل�رشوع �إ�رشاك املر�أة يف ن�شاطات مل�ساعدتها على تلبية حاجاتها
ّ
ّ
�رضورية ال �سيما للحاالت التي ّ
واالجتماعية وحت�سني الو�ضع االقت�صادي لل�ضعيفات من الن�ساء عرب الرتويج لالعتماد على الذات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعمل امل�رشوع على تي�سري
ّ
القانونيني.
النفاذ �إىل امل�ساعدة والإر�شاد
ّ
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
ّ
بناية خاطر� ،شارع الدكتور فيليب حتي
الرملة البي�ضاء ،بريوت ،لبنان
تلفون01849210 ،01849201 :
فاك�س01849211 :
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ملج�أ للن�ساء والأطفال
امل�سيحيات يف لبنان ملج�أ
جمعية ال�شابات
االجتماعية� ،أن�ش�أت
يف �سياق االلتزام ب�إلغاء كافة �أ�شكال العنف �ض ّد املر�أة وبدعم من وزارة ال�ش�ؤون
ّ
ّ
ّ
اجلمعية يف مراكزها الت�سعة املنت�رشة يف �أنحاء لبنان
وت�ستقبل
لبنان.
ملحة يف
ّ
للن�ساء �ضحايا العنف املنزيل وي�شكّل ملج�أ من هذا القبيل حاجة ّ
اجلمعية
منهن .كما ت�ساعد
لهن امللج�أ الدائم �أو امل�ؤ ّقت بح�سب حاجة ك ّل
وحدهن �أو مع �
كافة الن�ساء املع ّنفات واملحتاجات -
ّ
أوالدهن  -وتق ّدم ّ
ّ
ّ
ّ
أ�رسهن.
حياتهن وحياة �
الن�ساء على ك�رس حلقة العنف ال�سائدة يف
ّ
ّ
اجلمعية امل�سكن والإر�شاد واحللول الدائمة للعنف املنزيل �أو الإجتماعي .وخالل �إقامة املر�أة يف امللج�أ ت�ستفيد من برامج
حاليا ،تق ّدم مالجئ
ّ
ّ
املادي �أو �أنها ت�ساعد �أخريات
إكتفاء
ل
ا
إىل
�
املطاف
نهاية
يف
بها
وي�صل
العمل
م�ستلزمات
اكت�ساب
من
ّنها
ك
مي
مبا
ة
اجلمعي
مراكز
يف
مهني
تدريب
ّ
ّ
ّ
على �إيجاد الوظائف املنا�سبة.
اللبنانية؛ عني املري�سة� ،شارع ر�ستم با�شا؛ تلفون/فاك�س01369635 :
امل�سيحيات
جمعية ال�شابات
ّ
ّ
ّ
الربيد الإلكرتوينinfo@lebanonywca.org :
املوقع الإلكرتوينwww.lebanonywca.org :

�إدخال امل�رسح التفاعلي �إىل م�شاريع مناه�ضة
العنف �ضد املر�أة يف املخ ّيمات والتج ّمعات الفل�سطين ّية

تعزيز و�ضع العامالت
يف املجال ال�صحي
و�رشوط عمله ّن يف لبنان

إيطالية
بدعم من مكتب التعاون الإيطايل وال�سفارة ال
ّ
وباال�شرتاك مع منتدى الن�ساء الفل�سطينيات يف لبنان� ،أطلقت
إجتماعية يف �آذار (مار�س) من العام 2010
جمعية النجدة ال
ّ
ّ
م�رشوع ًا ميت ّد على ع�رشة �أ�شهر ويهدف �إىل ت�أمني مهارات
ومتطو ًعا من منظّ مات غري
التفاعلي لـ 20موظّ فًا
يف التمثيل
ّ
ّ
حملية تعمل على مو�ضوع العنف املبني على �أ�سا�س
حكومية ّ
ّ
والفل�سطينية
ة
اللبناني
املجتمعات
�ضمن
االجتماعي
النوع
ّ
ّ
الفل�سطينية يف لبنان.
والتجمعات
املخيمات
ال �سيما منها
ّ
ّ
ّ
املتدرجون
يعمل
�سوف
واملتابعة
التدريب
من
أ�شهر
وبعد � 10
ّ
وجتمعات
خميمات خمتلفة
على تن�شيط �أداء
م�رسحيات يف ّ
ّ
ّ
و�سيتدرج
اللبنانية.
عديدة كما ويف بع�ض املدن والبلدات
ّ
ّ
تربوية وفيلم وثائقي تكون
امل�شاركون على ا�ستخدام مواد
ّ
حكومية
�سيدربون بنف�سهم منظّ مات غري
دعم ًا لهم عندما
ّ
ّ
�أخرى عاملة على مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع
االجتماعي على اال�ستفادة من امل�رسح التفاعلي يف عملها
وال �سيما يف ق�ضايا العنف �ضد املر�أة.

تعمل م�ؤ�س�سة عامل منذ �شهر �شباط (فرباير) من العام 2009على م�رشوع
ل�سنتني من �أجل «تعزيز و�ضع املر�أة العاملة يف املجال ال�صحي يف لبنان
وحت�سني �رشوط عملها» وذلك بدعم مادي من االحتاد الأوروبي وباال�شرتاك
إيطالية .يهدف امل�رشوع �إىل حت�سني و�ضع
جمعية �سي�ستا�س ( )CESTASال
مع
ّ
ّ
(النبطية ،ق�ضاء مرجعيون)
البازورية (اجلنوب ،ق�ضاء �صور) واخليام
الن�ساء يف
ّ
ّ
أ�سا�سي على التمييز القائم
وحي ال�س ّلم (جبل لبنان ،ق�ضاء بعبدا) ويركّ ز ب�شكل �
ّ
ّ
ال�صحي .يف
القطاع
في
يف جمال ال�صحة بغية حت�سني ظروف عمل
موظّ
ّ
مهم ج ًّدا مبا �أ ّنهم جزء من الن�سيج
الواقع� ،إن الرتكيز على من ي� ّؤمنون الرعاية ّ
واالقت�صادية �ش�أنهم �ش�أن
االجتماعية
الإجتماعي نف�سه ويعانون من امل�شاكل
ّ
ّ
املجتمعات التي ينتمون �إليها.
كبريا من �أ�شكال العنف الذي يبد�أ من اجل�سدي لي�صل �إىل
يعالج الربنامج عدداً ً
التمييزية ب�شكل عام .وبالإ�ضافة �إىل حمالت التوعية،
العنف اللفظي واملعاملة
ّ
يركن امل�رشوع �إىل حمالت توعية وك�سب الت�أييد من �أجل بناء قدرات املوظفني
الطبية امل�ستهدفة على االنطالق بربوتوكوالت من �أجل
الهيكليات
وحتفيز
ّ
ّ
حت�سني الو�ضع.

إجتماعية� ،ص.ب6099-113 :
جمعية النجدة ال
ّ
ّ
�شارع عفيف الطيبي ،بناية علمني ،الطابق الثالث
بريوت ،لبنان ،تلفون01302079:
الربيد الإلكرتوينassociation@najdeh.org.lb:
najdeh_dv@cyberia.net.lb
املوقع الإلكرتوينwww.association-najdeh.org :

م�ؤ�س�سة عامل؛ بناية عامل� ،شارع �أبو �شقرا
امل�صيطبة ،بريوت ،لبنان
تلفون01304910 ،01304910 ,01317293-4 :
فاك�س01305646 :
الربيد الإلكرتوينinfo@amel.org.lb :
املوقع الإلكرتوينhttp://www.amel.org.lb :

�صور لناجيات من العنف» يف �صور ،طرابل�س و�أماكن �أخرى
معر�ض «ما وراء الأبوابَ :

�صور لناجيات من العنف» بني �صور وطرابل�س و�أماكن �أخرى بني ني�سان (�أبريل) وكانون الأول (دي�سمرب) .2010
�سينتقل معر�ض «ما وراء الأبوابَ :
وامل�صورة داليا
وا�ستغالل
عنف
كفى
مة
مع
بالتعاون
ة
الفعالي
هذه
بريوت
يف
إيطالية
ل
ا
لل�سفارة
التابع
وقد نظّ م مكتب التعاون الإيطايل
منظّ
ّ
ّ
أهلية �أخرى.
خمي�سي باال�شرتاك مع �إنرت�سو�س ( )INTERSOSوم�ؤ�س�سة ال�صفدي ومنظّ مات � ّ
امل�صورة داليا خمي�سي باال�شرتاك مع منظّ مة كفى عنف وا�ستغالل ور�شة عمل ت�صويرية لأربعة ا�شهر
ويف �آب (�أغ�سط�س) من العام � ،2009أطلقت
ّ
ق�صتهن
كيفية نقل
تربوية
خلفيات
جمعت فيها ناجيات من العنف قادمات من طوائف خمتلفة ومن
ّ
واجتماعية خمتلفة .والهدف تعليم الن�ساء ّ
ّ
ّ
ّ
ميوله مكتب التعاون
الذي
الن�شاط
أما
�
املجتمع.
يف
الوعي
رفع
على
وم�ساعدتهن
م�ساعدتهن على فهم العنف الذي عانني منه
عرب ال�صور من �أجل
ّ
ّ
ّ
الإيطايل التابع لل�سفارة الإيطالية يف بريوت؛ فجزء من حملة من  16يوم ًا من الن�شاط �ضد العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي .للمزيد من
املعلومات ،الرجاء االت�صال بـghida.anani@kafa.org.lb :
مكتب التعاون الإيطايل التابع لل�سفارة الإيطالية يف بريوت؛ احلازمية� ،ساحة احلازمية ،الطابق الرابع ،بريوت
تلفون05451494 :؛ الربيد الإلكرتوينutl.beirut@esteri.it:؛ املوقع الإلكرتوينwww.utlbeirut.org :
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برنامج عمل حلماية
حقوق عامالت املنازل
الأجنب ّيات يف لبنان

م�رشوع مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء
التجمع الن�سائي الدميقراطي اللبناين يف العام � 2010ضمن
نظّ م
ّ
م�رشوعه ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء ،وبتمويل من غلوبال فاند
وبالإ�شرتاك مع منظّ مة كفى عنف وا�ستغالل ،ن�شاطات خمتلفة
منها:

العربية
الدولية  -املكتب الإقليمي للدول
ا�سرتاتيجية منظّ مة العمل
تت�ألّف
ّ
ّ
ّ
يف بريوت للعامني  2010-2012من مرحلتني وتهدف �إىل تنظيم �أجدى
وحمايتهن من � ّأي
إجنبيات يف املنازل
ّ
ور�صد �أف�ضل لو�ضع العامالت ال ّ
�إ�ساءة �أو ا�ستغالل �أو �أي �شكل من �أ�شكال العنف املبني على �أ�سا�س النوع
اال�سرتاتيجية �إىل مقاربة تركن �إىل النوع االجتماعي يف
االجتماعي .وتلج�أ
ّ
أجنبيات يف
ل
ا
للعامالت
ي
ؤ�س�س
�
وامل
واالجتماعي
القانوين
املطالبة بالدمج
ّ
ّ
أو�ضاعهن �ضمن قوانني العمل وذلك برعاية وزارة العمل
املنازل و�إدراج �
ّ
ت�شاركية لإدراج املخاوف
أي�ضا مقاربة
اللبنانية .تعتمد
اال�سرتاتيجية � ً
ّ
ّ
ّ
القانونية
العمل
أطر
�
�ضمن
االجتماعي
النوع
يف
بامل�ساواة
ّقة
املتعل
ّ
عمليتي التنظيم
اخلا�صة بامل� ّؤ�س�سات الداخلة يف
وال�سيا�سات والربامج
ّ
ّ
أجنبية.
والر�صد للعمالة ال ّ
اال�سرتاتيجية �أن تكون فاعلة على كافة امل�ستوياتّ � ،أي الكلّي
من �أهداف
ّ
(�سيا�سات الهجرة والعمل واالجتماع وامل�ساواة يف النوع االجتماعي)
وال�صغري (مبا ي�ستهدف
احلكومية)
احلكومية وغري
والو�سطي (امل� ّؤ�س�سات
ّ
ّ
ّ
ّ
أ�سا�سيان:
أنف�سهن) .وللربنامج هدفان �
أجنبيات يف املنازل �
ّ
ّ
العامالت ال ّ
أ�سا�سية الأخرى من �أجل ر�صد
�أ) تعزيز قدرات وزارة العمل والعنا�رص ال
ّ
أجنبيات يف املنازل وب) زيادة الوعي لدى
�رشوط عمل العامالت ال ّ
احلكومية والوزارات
ال�سيما املنظّ مات غري
�أ�صحاب ال�ش�أن املعنيني
ّ
ّ
أجنبيات
ل
ا
العامالت
حقوق
حول
أنف�سهن
�
والعامالت
وال�شعب اللبناين كما
ّ
ّ
يتم تنفيذ امل�رشوع بدعم مايل من االحتاد الأوروبي
يف املنازل يف لبنانّ .
يف لبنان و�ست�صدر الدرو�س امل�ستقاة من امل�رشوع وتو ّزع على املنطقة
العربية مبا فيها �سوريا والأردن واليمن ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
ّ

توعوية متحورت
مت تنظيم ع�رش لقاءات
•لقاءات توعو ّيةّ :
ّ
حول عدد من املوا�ضيع التي تراوحت بني التعريف مب�رشوع
والتحر�ش اجلن�سي بالقا�رصات
القانون لتجرمي العنف الأ�رسي
ّ
والزواج املبكر و�آثاره على الفتيات .جرت اللقاءات يف خم�س
لبنانية (اجلنوب ،البقاع ،جبل لبنان ،ال�شمال ،بريوت)
مناطق
ّ
و ا�ستفاد منها ما يعادل  500م�شارك وم�شاركة من فتيات
و�سيدات.
وطالب وطالبات ّ
•متابعة حاالت تع ّر�ضت للعنف :بالإ�ضافة �إىل اللقاءات
التجمع باال�ستماع والتوجيه
التوعوية ،قامت ك ّل فروع
ّ
ّ
واالر�شاد وامل�ساندة لعدد من احلاالت .وو�صل عدد احلاالت
اجلديدة �إىل  35حالة ،بينما كان عدد حاالت املتابعة  16حالة.
مت تنظيم ور�شتي عمل لـ  20من املوظّ فني
•دورات تدريب ّيةّ :
العاملني يف جمال مناه�ضة العنف .ومتحورت الور�شة الأوىل
«عملية التوا�صل وكيفية
التي عقدت يف �شباط (فرباير) حول
ّ
توظيفها يف م�رشوع مناه�ضة العنف»� .أما الور�شة الثانية،
التوعوية،
ف�أجريت يف �آذار (مار�س) حول «حمتوى اللقاءات
ّ
كيفية �إجناحها» (املفاهيم املتعلقة بالعنف
الهدف منها و
ّ
القائم على النوع االجتماعي  -الإعالن العاملي ملناه�ضة
العنف  -م�سار حقوق املر�أة يف منظومة حقوق الإن�سان -
قانون جترمي العنف الأ�رسي  -الن�سيج االجتماعي وثقافة
العنف يف لبنان  -مداخل التغيري).

الدولية الإقليمي للدول العربية؛ بريوت
مكتب منظّ مة العمل
ّ
�سنرت �أري�سكو� ،شارع جو�ستينيان ،القنطاري؛ �ص.ب ،4088-11 .لبنان
ريا�ض ال�صلح ،بريوت 11072150
تلفون01752400 :؛ فاك�س01752405 :
الربيد الإلكرتوينbeirut@ilo.org :
املوقع الإلكرتوينwww.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/index.htm :

التجمع الن�سائي الدميقراطي اللبناين
ّ
بريوت ،زقاق البالط ،البطريركية
وحمود ،الطابق االول
�شارع نحا�س ,بناية ّ
ريي ّ
تلفون01370120 :؛ فاك�س01370189 :
الربيد الإلكرتوينrdfl@inco.com.lb :
املوقع الإلكرتوينwww.rdfl-women.org :

مراجعة املوارد واملواد التدريبية املتعلّقة بالعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،وبدعم من �صندوق الأمم امل ّتحدة لل�سكّان تعمل م�ؤ�س�سة
الوطنية ملناه�ضة العنف
كجزء من خطّ ة العمل
ّ
ّ
التدريبية املتعلّقة بالعنف املبني
أدبيات واملواد
ّ
الرتبية على التغيري ( )Education for Change Ltdمنذ العام  2010على «مراجعة �شاملة لل ّ
مت تطويرها خالل
التي
املن�شورة)
وغري
(املن�شورة
التدريبية والأدلّة والأدوات
على �أ�سا�س النوع االجتماعي» .وتراجع هذه الدرا�سة املراجع واملواد
ّ
ّ
ال�سنوات الع�رشة املا�ضية .كما ت�شتمل مراجعة لأنظمة املعلومات املتعلّقة بر�صد حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف لبنان
واملعلومات بهذا ال�شان وت�سجيلها.
ويتم حالي ًا حتليل تلك املواد
وممّ ا �أجنز ح ّتى اليوم ات�صال فريق البحث ب�أ�صحاب ال�ش�أن جلمع املوارد ذات ال�صلة وو�ضع الئحة باملواد املتو ّفرةّ .
مف�صل .كما يدر�س فريق البحث امل�ضمون بح�سب املوا�ضيع و�أنواع العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي وامل�ستهدفني
وو�ضعها يف كاتالوج ّ
�ضمت عدد من املنظّ مات
و�سنة الإنتاج وال�صلة والنواق�ص واملعايري الأخرى .ويف ني�سان (�أبريل) من العام ّ 2010
مت تنظيم جمموعة نقا�ش ب� ّ
ؤرية ّ
التدريبية املتعلّقة بالعنف املبني على �أ�سا�س
واملوارد
املواد
حمليني من ذوي اخلربة من �أجل تطوير
احلكومية ووكاالت الأمم املتحدة
غري
ّ
ومعنيني ّ
ّ
ّ
ويتم
النوع االجتماعي ،وا�ستقاء الدرو�س وا�ستطالع املمار�سات الف�ضلى يف املواد
ّ
التدريبية يف لبنان وتقييم مكامن النواق�ص والتح ّديات املتب ّقيةّ .
البناء على جمريات جمموعة النقا�ش عند و�ضع التقرير النهائي املتو ّقع �إ�صداره يف �شهر حزيران (يونيو) من العام  .2010يف حال كانت لدى �أي
القراء مواد متعلّقة بامل�رشوع ،الرجاء �إر�سالها بالربيد الإلكرتوين �إىل .l.wetheridge@efc.co.uk
من ّ
الرتبية على التغيري
� 17شارع كري�ستوفر
لندن ،EC2A 2BS ،اململكة املتحدة
تلفون+44)0(2072473370 :
الربيد الإلكرتوينinfo@efc.co.uk :
املوقع الإلكرتوينwww.efc.co.uk :
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ت�أ�سي�س جمموعة عمل
النوع االجتماعي
لتعزيز الفعال ّية والتن�سيق
يف جمال امل�ساعدات
املعنية بتوزيع
«مدونة �سلوك االحتاد الأوروبي
ّ
�ضمن �إطار عمل ّ
إمنائية» ت�ألّفت م�ؤخراً جمموعة
العمل يف جمال ال�سيا�سات ال ّ
عمل النوع االجتماعي لتكون املنرب الذي ي�سمح بالتزام �أكرث
اللبنانية واجلهات املانحة يف ما يتعلّق
فعالية من احلكومة
ّ
ّ
وامل�ستقبلية من �أجل امل�ساواة بني اجلن�سني
الراهنة
باملبادرات
ّ
مت التوافق على تعيني �إيطاليا يف الأمانة
ومتكني املر�أة .وقد ّ
نظرا لقدراتها يف هذا املجال والتزامها امليداين
العامة الأوىل ً
الرائد فيه.
وبعد ا�ستكمال امل�سح الأويل للم�شاريع املتمحورة حول امل�ساواة
يف النوع االجتماعي (كما ح ّددتها م�ؤ�رشات امل�ساواة بني
اجلن�سني يف منظّ مة التعاون والتنمية االقت�صاديني) والت�أكّ د من
املبني على �أ�سا�س النوع
أهم املبادرات تعترب �إلغاء العنف
�أن � ّ
ّ
االجتماعي من �أولوياتها ،انعقد اجتماع ف ّني بني �أ�صحاب
ال�ش�أن املعنيني يف � 3آذار (مار�س)  2010تعزي ًزا للتكامل بني
والفعالية يف
كافة امل�ساعدات يف جمال النوع االجتماعي
ّ
ا�ستخدامها.
وبانتظار ت�أليف الأمم املتحدة ملجموعة عمل حول النوع
االجتماعي يبقى التن�سيق مع وكاالتها نا�شطً ا يف املجال عرب
م�شاركة املعنيني يف الوكاالت يف لقاءات جمموعة عمل النوع
االجتماعي التابعة لالحتاد الأوروبي .و�ستحاول املجموعة
�إ�رشاك اللجنة الوطنية للمر�أة اللبنانية يف امل�رشوع بالإ�ضافة
�إىل املعنيني يف الوزارات اللبنانية املختلفة ومنظّ مات املجتمع
املدين تعزي ًزا ملفاهيم امللكية ،ال�شفافية وامل�ساءلة.
مكتب التعاون الإيطايل
التابع لل�سفارة الإيطالية يف بريوت
احلازمية� ،ساحة احلازمية ،الطابق الرابع ،بريوت
تلفون05451494 :
الربيد الإلكرتوينutl.beirut@esteri.it:
املوقع الإلكرتوينwww.utlbeirut.org :

رفع م�س�ؤولية� :إن الآراء الواردة يف هذه الن�رشة تعود مل�ؤل ّفي املقاالت وال تعك�س بال�رضورة �آراء �صندوق الأمم امل ّتحدة لل�سكّان .كما � ّأن ذكر بع�ض
الأ�شخا�ص �أو �أعمالهم �أو بع�ض �شعاراتهم �أو عدم ذكرها ال يعني � ّأن �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان يدعم �أي ًا منها �أوي�صدر �أحكام ًا ب�ش�أنها.
مت �إعداد هذه الن�رشة من قبل �صندوق الأمم التحدة لل�سكان بدعم من مكتب التعاون الإيطايل التابع لل�سفارة الإيطالية يف بريوت.
�شكر وتقديرّ :
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