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Tanseeq
للـحـّد مـن في لـبـنـان

العدد الأول /  كانون الثاين )يناير(- حزيران )يونيو( 2010

اإطالق »خّطة العمل الوطنّية

ملناه�سة العنف املبنّي على اأ�سا�س النوع االجتماعي«

يفخر �صندوق الأمم املتحدة لل�صّكان اأن يطلق العدد الأول من الن�رشة اخلا�صة 

مبناه�صة العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي بال�صرتاك مع اأ�صحاب 

ملناه�صة  الوطنّية  العمل  »خّطة  �صمن  الن�رشة  هذه  وتندرج  املحليني.  ال�صاأن 

 على اأ�صا�س النوع الجتماعي« وتهدف اإىل اأن ت�صّكل منربا لتبادل 
ّ
العنف املبني

املبني على  للعنف  اإىل و�صع حّد  الآيلة  الراهنة  باجلهود  املتعّلقة  املعلومات 

اأ�صا�س النوع الجتماعي يف لبنان والوقاية منه ومعاجلته. 

اأحد  الجتماعي  النوع  اأ�صا�س  على   
ّ
املبني العنف  مو�صوع  ُيعترب  الواقع،  يف 

لل�صّكان.  املتحدة  الأمم  �صندوق  مهّمة  عليها  تنطوي  التي  الأ�صا�صّية  الركائز 

فلطاملا دعم ال�صندوق فكرة اعتبار العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي 

انتهاًكا حلقوق الإن�صان ودعى اإىل �رشورة اإدراجه بني اأولوّيات ال�صّحة العاّمة. 

ففي غياب ا�صرتاتيجّية وطنّية واإثر املالحظة باأّن اجلهود املختلفة الآيلة اإىل 

اإما  تكون  اأن  اإىل  متيل  الجتماعي  النوع  اأ�صا�س  على  املبني  العنف  من  احلد 

»خّطة  و�صع  على  لل�صّكان  املتحدة  الأمم  �صندوق  عمل  مزدوجة،  اأو  م�صّتتة 

 على اأ�صا�س النوع الجتماعي« بدعم من 
ّ
العمل الوطنّية ملناه�صة العنف املبني

احلكومة الإيطالّية ومكتب التعاون الإيطايل يف لبنان. وقد ُو�صعت هذه اخلطة 

وفاعلّية  هيئة  من 46  اأكرث  اإ�رشاك  على  القائمة  الت�صاركية  املقاربة  باعتماد 

املتمّثلة يف  الجتماعي  النوع  اأ�صا�س  على  املبني  العنف  مناه�صة  يف جمال 

املنظمات احلكومّية واملجتمع املدين وال�رشكاء املانحني/ ال�رشكاء يف التنمية. 

النوع  اأ�صا�س  على  املبني  العنف  ملناه�صة  الوطنية  العمل  »خطة  وتهدف 

الجتماعي« اإىل تعزيز النظام املوؤ�ص�صي واملعايري بغية الوقاية من هذا العنف 

ثالثة  اخلطة  وتت�صّمن  ال�صلة.  ذات  احلاجات  وتلبية  منه  الناجني  وحماية 

حماور اأ�صا�صية: تعزيز القدرات وامل�صاعدة املبا�رشة، وجمموعات الدعم وتعبئة 

اجلماعات املحلّية، والدعوة وك�صب التاأييد. 

املبني على  العنف  الأوىل ملناه�صة  الوطنّية  الت�صبيك  اأداة  الن�رشة  ت�صّكل هذه 

اأ�صا�س النوع الجتماعي اإذ ت�صّلط ال�صوء على ما يتم تنفيذه من جهود يف هذا 

املجال منذ اأوائل عام 2010. يتوّجه �صندوق الأمم املتحدة لل�صكان بال�صكر من 

ال�رشكاء كافة على م�صاهماتهم ويوؤّكد ترحيبه باأي تعليق يرد يف هذا ال�صياق 

راجيًا امل�صاهمة الفعالة يف اثراء الأعداد املقبلة.

 

�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان؛ بناية العازرية، بلوك 03، و�سط املدينة، بريوت، لبنان

تلفون: 70111652 ،01964633؛ فاك�ص: 01964631؛ �ص.ب: 3216-11

www.unfpa.org.lb :املوقع الإلكرتوين

nahas@unfpa.org :الربيد الإلكرتوين

اإىل  االيلة  الوزراء للجهود  قرار جمل�س  دفع يعطيه 

مناه�سة العنف املبني على اأ�سا�س النوع االجتماعي

وافق جمل�س الوزراء يف ال�صابع من ني�صان )اأبريل( 2010 

على القانون املتعّلق بحماية الن�صاء من العنف ال�رشي 

واأحاله اإىل الربملان للم�صادقة. وياأتي هذا التطّور البارز 

العنف  ملناه�صة  التاأييد  وك�صب  الدعوة  جهود  ليتّوج 

على  ولي�صجع  الجتماعي  النوع  اأ�صا�س  على  املبني 

تكثيفها.

للنفاذ اإىل الن�س العربي الكامل:

http://www.unfpa.org.lb/documents/ArabicUnderConstructionContent.pdf

اإ�ستهالل درا�سة حول العنف املبني

على اأ�سا�س النوع االإجتماعي يف املدار�س اللبنانية

امل�صاواة  »دعم  عنوان  يحمل  الذي  امل�رشوع  �صياق  يف 

الذي متّوله احلكومة  التعليم يف لبنان«  بني اجلن�صني يف 

الإيطالّية، يعمل مكتب اليون�صكو بريوت حالًيا على درا�صة 

يف  الجتماعي  النوع  اأ�صا�س  على  املبني  العنف  حول 

املدار�س. تعترب هذه الظاهرة من اأهّم امل�صاكل يف التعليم 

اأ�رشار  اإىل  بل  اجل�صدّية  الذّية  اإىل  فقط  لي�س  توؤّدي  وهي 

ج�صيمة نف�صّية وتربوّية. فقليلة هي الدرا�صات يف املنطقة 

العربّية التي تتناول هذا املو�صوع علًما اأّن براهني عديدة 

النوع  اأ�صا�س  على  املبني  العنف  اأن  احلّظ  ل�صوء  تثّبت 

كما  لبنان  يف  املدر�صّية  البيئة  اإىل  يت�صّلل  الإجتماعي 

على  اجل�صيمة  الآثار  خمّلًفا  العامل  من  اأخرى  مناطق  يف 

امل�صتويات اجل�صدّية والنف�صّية والتعّلمية للفتيات.

اليون�سكو؛ �سارع املدينة الريا�سّية، بئر ح�سن

�ص.ب 11-5244؛ تلفون: 01850013

www.unesco.org/beirut:املوقع الإلكرتوين

beirut@unesco.org :الربيد الإلكرتوين

 العنـف المبني عـلى اأ�ســا�س النــوع االجتـماعي
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ن�صاط جتريبي حول العنف �صد الالجئة الفل�صطينّية يف �صور

يعترب اإطالق عملّية التدّخل يف ق�صايا العنف �صد املراأة اأحد اأهّم اإجنازات الأنروا للعام 2009. فقد ا�صتهّلت العملّية يف كانون الثاين )يناير( من العام 2010 

يف منطقة �صور اجلنوبّية وحتديداً يف خمّيم الب�س وجتّمع كفر بّدا. و عملت جمموعة من موّظفي النروا امليدانيني العاملني يف خدمات الإغاثة وخدمات 

ال�صوؤون الجتماعية ويف مركز الن�صطة الن�صائّية ومدار�س الأنروا ومراكزها ال�صحّية على حماولة ا�صت�صعار الن�صاء من �صحايا العنف املنزيل وا�صتك�صاف 

ف 
ّ
حالتهّن يف اأواخر العام 2009 بعد خ�صوع املجموعة اإىل تدريب اأّمنته منّظمة كفى عنف وا�صتغالل يف اأذار )مار�س( 2010 مما مّكن العاملني من التعر

اإىل الق�صايا بالطريقة املالئمة واحرتام خ�صو�صّية الن�صاء واإحالة ال�صحايا/الناجيات اإىل املوؤ�ص�صات ال�رشيكة املنا�صبة. من جهة اأخرى، عملت 

الأنروا على �رشاكة مع منّظمات غري حكومّية نا�صطة يف جمال مكافحة العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي من اأجل ر�صد احلالت 

.)Terre des Hommes( ومتابعتها ودعمها، ومن بني ال�رشكاء جمعّية بيت اأطفال ال�صمود وجمعّية النجدة الإجتماعّية و جمعّية اأر�س الب�رش

الأنروا، مكتب لبنان امليداين؛ بئر ح�صن مقابل املدينة الريا�صّية؛ تلفون: 01840490؛ فاك�س: 01840466؛ �س.ب: 11-0947 بريوت 1107 2060

بحث حول اال�ستغالل االقت�سادي للمراأة اللبنانّية

يعترب العمل ا�صرتاتيجية مهّمة ت�صمح بتمكني املراأة ومكافحة ا�صتغاللها. ومع ذلك، ت�صري الوقائع اإىل رابط قوّي بني العنف املنزيل وعمل املراأة. 

الهدف  يتناق�س متاما مع  ما يحدث  لأن  موؤ�صف جداً  اخلا�س وهذا  ال�صيطرة على مدخولهّن  يتمّكن من  ل  اأنهّن  اعرتفن  قد  الن�صاء  فكثريات من 

الأ�صا�صي، اأي متكني املراأة عرب العمل. عليه، ومنذ �صهر اآذار )مار�س( من العام 2009، وبف�صل متويل من جمل�س ال�صّكان وبال�رشاكة مع منّظمة كفى 

عنف وا�صتغالل تعمل الدكتورة جنان اأ�صطا من ق�صم الطب العائلي يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت على بحث حول مو�صوع »ال�صتغالل القت�صادي 

اإىل هذا  توؤّدي  التي  الأجرية والعنا�رش  له املراأة  �س 
ّ
الذي تتعر الأنواع املختلفة لال�صتغالل القت�صادي  اأغوار  الدرا�صة �صرب  لّلبنانيات«. وحتاول 

ال�صتغالل بالإ�صافة اإىل العنا�رش التي جتربها على القبول به. وقد مّت تنظيم جمموعات نقا�س بوؤرّية مع ن�صاء ومقابالت مع رجال ون�صاء )كّل على 

ل اإىل تو�صيات من اأجل  حدة( وجرى العمل على درا�صة توثيقّية للقوانني الدينّية واملدنّية القائمة يف لبنان. وُيتوّقع اأن ت�صاعد النتائج يف التو�صّ

اإجراء تغيريات تهدف اإىل حت�صني و�صع املراأة القت�صادي. 

 

ju00@aub.edu.lb :جنان اأ�صطا؛ اجلامعة الأمريكية يف بريوت، ق�صم الطب العائلي؛ الربيد الإلكرتوين

اإ�سدار كتاب بعنوان

»ن�ساء يواجهن العنف«

مة كفى عنف وا�صتغالل، �صدرت درا�صة بقلم الدكتورة  بدعم من منظَّ

عّزه �رشارة بي�صون  حتمل عنوان »ن�صاء يواجهن العنف«، يف منت�صف 

الأدبّيات  نتائج  على  الدرا�صة  تبني   .2010 )اأبريل(  ني�صان  �صهر 

املتعّلقة بالعنف �صد املراأة وتتاأّلف من اأجزاء ثالثة:

ي�صّكل اجلزء الأّول من الدرا�صة قراءة يف الأدبيات ال�صادرة حول العنف 

�صد املراأة ويحاول اأن ي�صف ال�صورة التي ارت�صمت يف اذهان النا�س 

حول املو�صوع عرب جمع ما كتب فيه حّتى الآن وينتهي بتو�صيات 

حيال ما يجب درا�صته وغفلت عنه الأدبّيات املتوّفرة. اأما اجلزء الثاين 

منها فيعر�س لنتائج درا�صة ميدانّية اأجريت على ناجيات من العنف 

الدينامّيات  يف  الّنظر  حتاول  الجتماعي  النوع  اأ�صا�س  على  املبني 

من  وذلك  املراأة  �صد  العنف  ظاهرة  حتكم  التي  والعالئقّية  الأ�رشّية 

منظور ن�صائي. كما تلقي الدرا�صة البحثية ال�صوء على �صبكات الدعم 

املتاحة اأمام الناجيات من العنف وا�صتجابتها حلاجاتهّن.

املنظمات  تتبّناها  التي  الراهنة  الجتاهات  الثالث  اجلزء  ويتناول 

املعنّية مبناه�صة العنف �صد املراأة لينتهي بتمّنيات هذه املنّظمات 

ت�صيفه  ملا  ا�صتعرا�س  اخلتام  ويف  مهامها.  يف  للتقّدم  وتو�صياتها 

الدرا�صة من قيمة على �صابقاتها يف املجال بالإ�صافة اإىل الإرباكات 

الباحثات  الن�صاء  ا�صتمال  اإىل  الكتاب  ليخل�س  واجهتها،  التي 

للعنف  املناه�صة  املنّظمات  يف  والعامالت  العنف  عن  واملبّلغات 

املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي حتت عنوان وحيد: ن�صاء يعملن 

النوع  اأ�صا�س  على  املبني  العنف  ملواجهة  وعالنية،  ا  �رشًّ متاآزرات، 

الجتماعي يف بالدنا.

تقييم للتغطية االإعالمّية لق�سايا العنف

املبني على اأ�سا�س النوع االجتماعي يف لبنان

يقّيم  بحًثا  حاليًا  املراأة  �صد  العنف  ملناه�صة  اللبنانّية  الهيئة  جتري 

»التغطية الإعالمّية للعنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي« بدعم  

من �صندوق الأمم املتحدة لل�صّكان. ويتوّقع النتهاء من الدرا�صة يف اآب 

)اأغ�صط�س( من العام 2010 وهي تهدف اإىل تقييم تغطية عدد من القنوات 

الإعالمية املختلفة لق�صايا العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي 

والر�صالة  امل�صمون  ناحية  من  املن�رشمة  اخلم�س  ال�صنوات  خالل 

واحلجم والتواتر ونوع الربامج/املقالت والتوقيت ما بني اأمور اأخرى. 

وت�صتهدف الدرا�صة جمموعة من التقارير ومن مذيعي الأخبار وم�صيفي 

الربامج النقا�صّية وكّتاب ال�صيناريوهات واملمّثلني واملنتجني/�رشكات 

الإنتاج يف كافة حمّطات التلفزيون والراديو وال�صحف واملجالت. 

و�صوًل اإىل بع�س التو�صيات العملّية، �صوف ي�صعى التقيم اإىل: 

•  حتديد اأنواع املعلومات واملقاربات التي يتبّناها الإعالم يف موا�صيع 
العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي؛

•  ا�صتك�صاف العنا�رش امل�صتخدمة ل�صرتعاء انتباه النا�س يف مو�صوع 
العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي؛

•  حتليل نقاط ال�ضعف والقّوة يف التغطية الإعالمّية جلهة العنف املبني 
على اأ�صا�س النوع الجتماعي؛

ملو�صوع  اأكرب  فهم  يف  ورغبتها  الإعالم  و�صائل  اهتمام  يف  •  البحث 
العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي والتعاطي معه.

الهيئة اللبنانية ملناه�صة العنف �صد املراأة؛ بريوت

ول، الطابق الثاين؛ تلفون/فاك�س: 01612899
ّ
طريق ال�صام، بناية ب�ص

lecorvaw@inco.com.lb :الربيد الإكرتوين

طرابل�س، �صارع اأمني مقّدم، بناية عبد الوهاب، الطابق الثاين

تلفون /فاك�س: 06624060

 l_corvaw@idm.net.lb :الربيد الإلكرتوين
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ن�رش التقرير امللحق الأول

اخلا�س بالالجئات الفل�سطينيات يف لبنان

واملتعلّق بتطبيق اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة )�سيداو(

واملتعّلق  لبنان  يف  الفل�صطينيات  بالالجئات  امللحق  التقرير  ورفع  جتهيز  مّت 

جلنة  اإىل  )�صيداو(  املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية  بتطبيق 

ق التقرير اإىل اأ�صكال 
ّ
ال�صيداو يف جنيف يف كانون الأول من العام 2008. وقد تطر

ة التي تواجه املراأة الفل�صطينّية ول �صيما م�صائل العنف املبني على  التمييز اخلا�صّ

اأ�صا�س النوع الجتماعي. وقد راأى هذا التقرير النور بف�صل متويل من املنظمة غري 

واليوني�صف  كرامة  و�صبكة   )Kvinna till Kvinna ( كفينا  تيل  كفينا  احلكومية 

الن�صاء  ومنتدى  الإجتماعّية  النجدة  جمعّية  التزمت  الإيطايل.  التعاون  ومكتب 

الفل�صطينّيات يف لبنان على العمل يف خالل العام 2010 لن�رش تقرير ال�صيداو عرب 

الإنرتنت وباأ�صكال خمتلفة اأخرى منها الن�صخ املطبوعة وور�صات العمل. 

جمعّية النجدة الإجتماعّية

�س.ب: 6099-113

�صارع عفيف الطيبي

بناية علمني، الطابق الثالث

بريوت، لبنان

تلفون:01302079

association@najdeh.org.lb:الربيد الإلكرتوين

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

حتليل لو�سع العنف

املبني على اأ�سا�س النوع االجتماعي يف لبنان

يعمل مركز املراأة العربّية للتدريب والبحوث )كوتر( 

ملناه�صة  الوطنّية  العمل  خّطة  �صياق  يف  حاليًا 

وبدعم  الجتماعي  النوع  اأ�صا�س  على  املبني  العنف 

»حتليل  على  لل�صّكان،  املتحدة  الأمم  �صندوق  من 

الجتماعي  النوع  اأ�صا�س  على  املبني  العنف  لو�صع 

التقييمي املرتقب  العمل  اأن يثمر  بّد  لبنان«. ول  يف 

)اأغ�صط�س( 2010 عن حتليل  واآب  )مار�س(  اآذار  بني 

النوع  اأ�صا�س  على  املبني  العنف  لو�صع  معّمق 

املراأة  حقوق  نظر  وجهة  من  لبنان  يف  الجتماعي 

وامل�صاوة يف النوع الجتماعي وهو يغّطي: اأ( برامج 

مناه�صة العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي 

بح�صب  املختلفة  واخلدمات  التدخالت  جانب  اإىل 

وب(  اجلغرافّية  واملناطق  امل�صتهدفة  املجموعات 

العمل  واأطر  والأنظمة  وال�صيا�صية  القانونّية  الآليات 

وحقوق  الجتماعي  النوع  يف  امل�صاواة  ترعى  التي 

النوع  اأ�صا�س  على  املبني  العنف  ومناه�صة  املراأة 

الجتماعي خالل دورة احلياة وج( اجلهات املعنّية 

اأ�صا�س  على  املبني  العنف  مناه�صة  يف  الأ�صا�صّية 

النوع الجتماعي على خمتلف امل�صتويات ود( اآليات 

ف على التحّديات 
ّ
التن�صيق وال�صتدامة. واإذا ما مّت التعر

والنواق�س والدرو�س امل�صتقاة والق�صايا الأولوية يف 

املجال، �صي�صمح هذا الأمر بتطبيق العنا�رش املختلفة 

على  املبني  العنف  ملناه�صة  الوطنّية  العمل  خلطة 

اإمكانيات  وبتحديد  كما  الجتماعي  النوع  اأ�صا�س 

اإىل  بالإ�صافة  املو�صوع.  يف   
ّ
ال�صرتاتيجي التدّخل 

التي  الرباهني  بع�س  الو�صع  حتليل  �صيقّدم  ذلك، 

ور�صم  التاأييد  وك�صب  الدعوة  اأجل  من  احلوار  ت�صّهل 

ال�صيا�صات. 

وحت�صرًيا لتحليل الو�صع هذا، مّت تنظيم لقاء لع�صف 

العام  من  )اأبريل(  ني�صان  يف  بريوت  يف   
ّ
ذهني

يف  الفاعلني  واأهّم  الوطنيني  اخلرباء  جمع   2010

مناه�صة العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي 

اإىل  التمرين  فهدف  الآخرين.  ال�صاأن  واأ�صحاب 

التفكري ال�صرتاتيجي قبل حتليل الو�صع حول العنف 

تاأتي  و�صوف  الجتماعي.  النوع  اأ�صا�س  على  املبني 

احلق  واأ�صحاب  ال�صاأن  اأ�صحاب  مع  امل�صاورات 

العمل  اأطر  حتديد  يف  اإ�رشاكهم  جانب  اإىل  والواجب 

مركز  لت�صاعد  البحث  توجيه  وفر�صّيات  والأدوات 

و�صندوق  )كوتر(  والبحوث  للتدريب  العربّية  املراأة 

الأمم املتحدة لل�صّكان يف لبنان على اإجراء ت�صخي�س 

 على اأ�صا�س توافق الآراء. والهدف من وراء ذلك 
ّ
مبني

تنمية ال�صعور بامللكّية واللتزام يف معاجلة الق�صايا 

والأولويات املحّددة. 

مركز املراأة العربّية للتدريب والبحوث )كوتر(

�س.ب: 105 املدينة اخل�رشاء

1002 تون�س

تلفون: 21671773511+

cawtar@cawtar.org :الربيد الإلكرتوين

www.cawtar.org :املوقع اإلكرتوين

ندوة حول الو�سع الدويل

للدعارة والجتار بالب�رش:

حتليل من وجهة نظر ن�سوية

نّظم معهد درا�صات املراأة يف العامل العربي يف اجلامعة اللبنانية الأمريكّية يف ني�صان 

العام 2010 ندوة مّدتها يومني حول مو�صوع »الو�صع الدويل للدعارة  )اأبريل( من 

والإجتار بالب�رش: حتليل من وجهة نظر ن�صوّية« وذلك بال�صرتاك مع منّظمة كفى عنف 

وا�صتغالل. ا�صتهدفت الندوة الطاّلب والكّليات واملحرتفني القادمني من منّظمات غري 

حكوّمية مّمن يعاجلون ق�صايا الإجتار والدعارة وقد ا�صت�صافت الندوة اخلبرية غونيال 

�س. اإكربغ )Gunilla S. Ekberg( التي كانت لها حما�رشات حول الدعارة والإجتار 

بالن�صاء كجرائم خطرية وانتهاكات حلقوق الن�صاء وكرامتهّن كما عر�صت ناجيات من 

العنف �صهادات حّية.

وا�ضتغالل  عنف  كفى  ومنّظمة  املعهد  بني  الثاين  التعاوين  الن�ضاط  هو  الن�ضاط  وهذا 

حيث ترّكز الن�ضاط الأول على عر�ض اأ�ضكال متّثل ن�ضاء قتلن يف اأعمال عنف منزيل 

وت�صجيل ق�ص�س عنهّن كما وعر�س مرئي يحمل الر�صائل امل�صّورة من ناجيات من 

م 
ّ
يجر قانون  مل�صوّدة  دعًما  التواقيع  وجمع  لل�صحايا  اأقارب  من  اأو  املنزيل  العنف 

العنف املنزيل يف لبنان ونقا�صات جتمع الطاّلب حول املو�صوع.

معهد درا�صات املراأة يف العامل العربي

يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية

العنوان: قريطم، �صارع اللّبان

العنوان الربيدي: �س.ب. 13-5053 �صوران

بريوت: 1102 2801 لبنان

تلفون:01786456، 01786464، 03791314

فاك�س: 01791645

iwsaw@lau.edu.lb :بريد اإلكرتوين

http://iwsaw.lau.edu.lb :املوقع الإلكرتوين



كتّيب للعمل مع ال�سجينات

يعمل معهد الدرا�صات الن�صائية يف العامل العربي يف اجلامعة اللبنانّية الأمريكّية مع ال�صجينات يف لبنان منذ عقد. وقد متّكن املعهد من حت�صني 

عادلة  حماكمة  على  احل�صول  و/اأو  للمداخيل  ة 
ّ
املدر املهارات  تطوير  على  كبري  ب�صكل  و�صاعدهّن  لل�صجينات  اأكرب  لراحة  تاأمينًا  ال�صجن  و�صع 

وذلك يف �صجني الن�صاء يف لبنان. وعلى �صوء هذا النجاح، ينوي املعهد التقّدم خطوة اإىل الأمام بدعم تقني ومادي من �صندوق الأمم املتحدة 

اإىل تقدمي منهجّيات واأدوات ت�صاعد املوّظفني يف املنّظمات احلكومّية  ال�صجينات يهدف  ا على بلورة كتّيب للعمل مع  لل�صّكان. وهو يعمل حاليًّ

على حتويل  احلّث  اإىل  الكتّيب  يهدف  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  الإن�صان.  مع حقوق  يتما�صى  �صياق  ال�صجينات يف  تاأهيل  اإعادة  على  احلكومّية  وغري 

ال�صجون اللبنانية اإىل اإ�صالحّيات تعتمد مقاربة حقوق الإن�صان يف التعاطي مع ال�صجينات. وعليه، �صي�صتمل الكتّيب على الأق�صام التالية: مفاهيم 

ال�صجينات  وبخ�صائ�س  ال�صجون  بنظام  والتعريف  اللبناين،  بالقانون  والتعريف  ال�صجون،  حول  العامة  واملعلومات  الأ�صا�صّية،  الإن�صان  حقوق 

وجانبياتهّن، بالإ�صافة اإىل مقاربة منوذجّية للعمل مع ال�صجينات، ومقاربة منوذجّية للربامج اخلا�صة وو�صع امليزانّيات. ويعتمد الكتّيب اللغة 

العربّية و�صريكن اإىل اخلربة ال�صابقة ومراجعة الأدبّيات والت�صاور مع اأ�صحاب ال�صاأن الأ�صا�صيني والزيارات امليدانّية واملقابالت. ويتوّقع اأن ينتهي 

العمل عليه يف اأيلول )�صبتمرب( 2010. 

معهد درا�صات املراأة يف العامل العربي

يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية

العنوان: قريطم، �صارع اللّبان

العنوان الربيدي: �س.ب.  13-5053 �صوران

بريوت: 1102 2801 لبنان

تلفون:01786456، 01786464، 03791314

فاك�س: 01791645

iwsaw@lau.edu.lb :بريد اإلكرتوين

http://iwsaw.lau.edu.lb :املوقع الإلكرتوين

م�رشوع لتنمية

قدرات الن�صاء املهّم�صات

وموؤ�ص�صة  الجتماعّية  ال�صوؤون  وزارة  من  بتمويل 

Drosos Foundation-( دياكونيا   - درو�صو�س 

على  موؤّخًرا  الأمل  دار  موؤ�ص�صة  تعمل   )Diakonia
 2008 العام  يف  اأطلقته  توعوّي  م�رشوع  تو�صيع 

والرتبية  ال�صّحة  ق�صايا  حول  ندوات  عقدها  عرب 

والفتيات  العائالت  امل�رشوع  وي�صتهدف  والقانون. 

جانب  اإىل  و�صربا  النبعة  منطقتي  يف  والن�صاء 

ال�صجينات اللواتي هّن من جن�صّيات ومناطق واأديان 

خمتلفة وهّن بغالبّيتهّن اأمّيات ويعانني من ظروف 

ت�صارك  �صهرّية  �صة دورات 
ّ
املوؤ�ص �صعبة جًدا. وتنّظم 

امل�صاركات  وتقرتح  منها  كّل  يف  فتاة   30 حواىل 

باأنف�صّهن املوا�صيع التي يردن معاجلتها.

تنّظم   ،2010 العام  بداية  ومنذ  ال�صياق،  هذا  ويف 

حقوق  حول  توعية  دورات  الأمل  دار  �صة 
ّ
موؤ�ص

لل�صجينات.  القانونّية  والإجراءات  وال�صّحة  املراأة 

بالإ�صافة اإىل ذلك، عقدت اجلمعية ندوتني للتوعية 

على ق�صايا املخّدرات والإيدز جمعت فيهما حواىل 

60 امراأة كما نّظمت 6 ندوات قانونّية �صاركت فيها 

وال�صجون.  املراكز  يف  املقيمات  من  امراأة   350

 الدورات طوال العام 2010 على اأ�صا�س 
ّ
�صوف ت�صتمر

�صهري.

دار الأمل؛ �صن الفيل

حر�س تابت، قرب احلديقة العامة

بناية �صمري غزال، الطابق الأر�صي

تلفون/فاك�س: 01483508 ،  01241164

www.daralamal.org :املوقع الإكرتوين

بناء قدرات

الناجيات من العنف

على اأ�سا�س النوع االجتماعي

�صحايا  من  والفتيات  الن�صاء  ا�صتقبال  يف  ومرتا  مرمي  جماعة  مركز  �س  يتخ�صّ

العنف. وتوؤمن اجلماعة اّن تنمية قدرات الناجيات من العنف ي�صاعدهّن على احلّد 

ت�صتطيع  القدرات  تنمية  فعرب  والوعي.  الفهم  وانعدام  والتبعّية  اجلهل  خماطر  من 

وقد  ال�صتقاللّية.  نحو  اأ�صهل  بطريقة  تنتقل  واأن  بنف�صها  ثقتها  تطّور  اأن  املراأة 

ا�صتفادت املقيمات يف مركز مرمي ومرتا يف عجلتون من عدد من الدورات الهادفة 

اإىل بناء القدارت �صمن العناوين التالية: 

•  دورات ملحو االأمية: بتمويل من وزارة ال�صوؤون الجتماعية ا�صتفادت الن�صاء من 
دورات ملحو الأمّية ت�صّمنت درو�س مكّثفة )3 ح�ص�س يوميًا( ملّدة �صهرين.

الإيطايل  التعاون  مكتب  بتمويل من  الن�صائي:  والتزيني  ال�صعر  لت�صفيف  •  دورة 
وبال�صرتاك مع منّظمة كفى عنف وا�صتغالل هدفت الدورة اإىل متكني الن�صاء من 

خالل تدريبهّن على مهنتي ت�صفيف ال�صعر والتزيني الن�صائي مبا اأّن كال املهنتني 

ل تتطّلبان مكانًا حمّدداً اأو معّدات ثقيلة. 

•  دورات يف اللغات ودورات فنّية: بتمويل من مكتب التعاون الإيطايل وبال�صرتاك 
مع املعهد التقني دون بو�صكو )Don Bosco Technical Institute(، اّمنت 

الفرن�صّية والإنكليزّية كما وبع�س املفاهيم الأ�صا�صّية  الدورات درو�ًصا باللغتني 

الالزمة  اكت�صاب اخلربات  امل�صتفيدات على  ي�صاعد  الكهرباء وامليكانيك مّما  يف 

حلّل الق�صايا الب�صيطة يف املنزل وال�صيارة من دون احلاجة اإىل رجل. بالإ�صافة 

اإىل ذلك، يتوّقع من اللغات اأن تزيد من فر�س الن�صاء يف اإيجاد الوظائف. 

جماعة مرمي ومرتا

 لبنان، عجلتون

طريق داريا

تلفون: 09236961-2 ، 03553121

cmm@maryamandmartha.org :الربيد الإلكرتوين

www.maryamandmartha.org :املوقع الإلكرتوين
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م�ساعدة مبا�رشة

للن�ساء �سحايا العنف

تقّدمها مراكز

االإ�ستماع واالإر�ساد

العنف  ل�صحايا  امل�صاعدة  تقّدم  التي  والإر�صاد  ال�صتماع  مراكز  تعترب 

للهيئة   
ّ
وامل�ضتمر الأ�ضا�ضي  الن�ضاط  وطرابل�ض  بريوت  يف  الن�ضاء  من 

من  بدعم  املراكز  هذه  تعمل  املراأة.  �صد  العنف  ملناه�صة  اللبنانّية 

كفينا تيل كفينا )Kvinna Till Kvinna( وهي منظمة غري حكومّية 

 Women( بالإ�صافة اإىل جمعّية اليوم العاملي لل�صالة من اأجل املراأة

World Day of Prayer( والحتاد الأوروبي اإلخ. ت�صطلع م�صاعدات 
اجتماعّيات موؤّهالت مبهّمة رعاية ال�صحايا مبا اأنهّن يتقّن ا�صتك�صاف 

موؤ�رّشات العنف فيعملن على التوا�صل املبا�رش مع املراأة املعّنفة. 

اأو انتماء املراأة  اأو القت�صادي  وبغ�س النظر عن امل�صتوى الجتماعي 

النف�صي  اأو  اجل�صدي  للعنف  �س 
ّ
تتعر امراأة  كّل  حتظى  الديني  املعّنفة 

واأولدها - باهتمام  اأو اجلن�صي - كما  اأو الجتماعي  القت�صادي  اأو 

امل�صاعدة الجتماعية ورعايتها.

حاجات  اإىل  ف 
ّ
التعر على  والإر�صاد  لال�صتماع  الهيئة  مراكز  وتعمل 

التي تتما�صى مع روؤية  اأي تلك  املراأة وتاأمني اخلدمات املنا�صبة لها، 

الهيئة واأهدافها، ثّم ت�صع مب�صاركة املراأة نف�صها خّطة عمل للوقاية من 

 يف متابعة الن�صاء من خالل امل�صاعدات 
ّ
اأي جتاوزات اإ�صافية وت�صتمر

الجتماعّيات.

الهيئة اللبنانية ملناه�صة العنف �صد املراأة 

ول، الطابق الثاين
ّ
بريوت، طريق ال�صام، بناية ب�ص

تلفون/فاك�س: 01612899

lecorvaw@inco.com.lb :الربيد الإكرتوين

طرابل�س، �صارع اأمني مقّدم، بناية عبد الوهاب، الطابق الثاين

تلفون /فاك�س: 06624060

l_corvaw@idm.net.lb :الربيد الإلكرتوين

مراجعة لالأبحاث املتعلّقة بالعنف

املبني على اأ�سا�س النوع االجتماعي يف لبنان

كجزء من خّطة العمل الوطنّية ملناه�صة العنف املبني على اأ�صا�س 

النوع الجتماعي وبدعم من �صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، تعمل 

 )Education for Change Ltd( التغيري  الرتبية على  موؤ�ص�صة 

�صاملة  حتليلية  »مراجعة  على   2010 )يناير(  الثاين  كانون  منذ 

لالأبحاث املتعّلقة بالعنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي«. 

املنّظمات  واأبحاث  الأكادميية  الأبحاث  على  املراجعة  وت�صتمل 

الأخرى  الأبحاث  وكافة  املتحدة  الأمم  ووكالت  احلكومّية  غري 

حول العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي )املطبوعة وغري 

باللغات  وذلك  الت�صعينات  بدايات  منذ  اأجريت  التي  املطبوعة( 

الإنكليزّية والعربّية والفرن�صّية.

الأبحاث  لتقييم  حتليلي  عمل  اإطار  البحث  فريق  �صّمم  وقد 

وو�صعها  الوثائق  جمع  على  ا  حاليًّ وتعمل  املتوافرة  والدرا�صات 

�صمن كاتالوجات. اأما عملّية ا�صت�صارة اأ�صحاب ال�صاأن والت�صال 

جردة  و�صع  على  البحث  فريق  يعمل  كما  جارية.  تزال  فال  بهم 

�صاملة بالأعمال القائمة مبا يف ذلك ملّخ�صات مفيدة للدرا�صات 

الأ�صا�صّية. وبعد اإنهاء عملّيتي اجلمع وو�صع الكاتالوجات �صوف 

اقرتاح  وعلى  الأبحاث  يف  النواق�س  حتديد  على  الفريق  يعمل 

جدول اأعمال حمّدد الأولوّيات ويتوقع ت�صليمها يف مّتوز )يونيو( 

بامل�رشوع،  تتعّلق  اأبحاث  القراء  من  اأي  لدى  كانت  فاإذا   .2010

 .l.wetheridge@efc.co.uk الرجاء الت�صال على

الرتبية على التغيري

17 �صارع كري�صتوفر

لندن، EC2A 2BS، اململكة املتحدة

تلفون: 2072473370)0(44+

info@efc.co.uk :الربيد الإلكرتوين

www.efc.co.uk :املوقع الإلكرتوين

 

 

 

The Lebanese Council to Resist Violence Against Woman 

 

برامج االإغاثة والدعم

للناجني من العنف املبني على اأ�سا�س النوع االإجتماعي

تقوم مفّو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني بتاأمني احلماية وامل�صاعدة اإىل عدد من الالجئني ومن طالبي اللجوء يف لبنان وغالبيتهم من العراق 

 
ّ
اإىل جانب رعايا دول اأخرى )مثل ال�صودانيني وغريهم(. وتهتّم املفّو�صّية ب�صكل اأ�صا�صي بحماية الالجئني ول �صيما الن�صاء منهّن من اأّي عنف مبني

على اأ�صا�س النوع الجتماعي. 

وموؤ�ص�صة  ورحمة  عدل  وجمعّية   )Restart( ري�صتارت  وجمعّية  الأو�صط  ال�رشق  كنائ�س  جمل�س  مع  بالتعاون  تنفيذه  يتّم  الذي  امل�رشوع  ويهدف 

�صون للعنف على اأ�صا�س النوع الجتماعي ويعمل على تعزيز قدرة 
ّ
عامل اإىل تاأمني الدعم املطلوب اإىل العراقيني ن�صاًء ورجاًل وفتيات مّمن يتعر

مفّو�صّية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني وتقويتها و�صمان تطبيق »الإجراءات العمالنّية املعيارّية« يف ما يتعّلق بالوقاية وال�صتجابة اإىل العنف 

ا نحو متكني الفتيات والن�صاء  املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي با�صتخدام مقاربة تعتمد على اإ�رشاك املجتمع املحلي. ويتوّجه امل�رشوع اأي�صً

من اكت�صاب القّوة واملعرفة ملواجهة التحّديات يف املجتمع امل�صيف اجلديد. 

�صمان  على  املراأة  وم�صاعدة  الفرديني  والإر�صاد  التقييم  واإىل  املهّددة  واملجموعات  الأفراد  اإىل  ف 
ّ
التعر على  امل�رشوع  يعمل  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

اأمنها اجل�صدي من خالل تعزيز دعم اجلماعة املحلّية واإمكانّية النفاذ اإىل املالجئ وتاأمني الإر�صاد النف�صي والجتماعي من اأجل اإعادة تاأهيل 

�صت اإىل �صدمة ما. ومن عنا�رش امل�رشوع اإ�رشاك املراأة يف ن�صاطات مل�صاعدتها على تلبية حاجاتها املادّية 
ّ
�رشورّية ل �صيما للحالت التي تعر

والجتماعّية وحت�صني الو�صع القت�صادي لل�صعيفات من الن�صاء عرب الرتويج لالعتماد على الذات. بالإ�صافة اإىل ذلك، يعمل امل�رشوع على تي�صري 

النفاذ اإىل امل�صاعدة والإر�صاد القانونّيني.

مفّو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني

بناية خاطر، �صارع الدكتور فيليب حتي

الرملة البي�صاء، بريوت، لبنان

تلفون: 01849201، 01849210

فاك�س: 01849211



اإدخال امل�رشح التفاعلي اإىل م�صاريع مناه�صة

العنف �سد املراأة يف املخّيمات والتجّمعات الفل�سطينّية 

الإيطالّية  وال�صفارة  الإيطايل  التعاون  مكتب  من  بدعم 

وبال�صرتاك مع منتدى الن�صاء الفل�صطينيات يف لبنان، اأطلقت 

جمعّية النجدة الإجتماعّية يف اآذار )مار�س( من العام 2010 

اأ�صهر ويهدف اإىل تاأمني مهارات  م�رشوعًا ميتّد على ع�رشة 

 لـ20 موّظًفا ومتطّوًعا من منّظمات غري 
ّ
يف التمثيل التفاعلي

حكومّية حملّية تعمل على مو�صوع العنف املبني على اأ�صا�س 

النوع الجتماعي �صمن املجتمعات اللبنانّية والفل�صطينّية 

ل �صيما منها املخّيمات والتجّمعات الفل�صطينّية يف لبنان. 

جون 
ّ
وبعد 10 اأ�صهر من التدريب واملتابعة �صوف يعمل املتدر

على تن�صيط اأداء م�رشحّيات يف خمّيمات خمتلفة وجتّمعات 

ج 
ّ
اللبنانّية. و�صيتدر عديدة كما ويف بع�س املدن والبلدات 

امل�صاركون على ا�صتخدام مواد تربوّية وفيلم وثائقي تكون 

بنف�صهم منّظمات غري حكومّية  بون 
ّ
�صيدر لهم عندما  دعمًا 

اأخرى عاملة على مناه�صة العنف املبني على اأ�صا�س النوع 

الجتماعي على ال�صتفادة من امل�رشح التفاعلي يف عملها 

ول �صيما يف ق�صايا العنف �صد املراأة.

جمعّية النجدة الإجتماعّية، �س.ب: 6099-113

�صارع عفيف الطيبي، بناية علمني، الطابق الثالث

بريوت، لبنان، تلفون:01302079

association@najdeh.org.lb:الربيد الإلكرتوين

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

معر�س »ما وراء االأبواب: �سَور لناجيات من العنف« يف �سور، طرابل�س واأماكن اأخرى

ر لناجيات من العنف« بني �صور وطرابل�س واأماكن اأخرى بني ني�صان )اأبريل( وكانون الأول )دي�صمرب( 2010. 
َ
�صينتقل معر�س »ما وراء الأبواب: �صو

داليا  وا�صتغالل وامل�صّورة  بالتعاون مع منّظمة كفى عنف  الفعالّية  الإيطالية يف بريوت هذه  لل�صفارة  التابع  الإيطايل  التعاون  نّظم مكتب  وقد 

خمي�صي بال�صرتاك مع اإنرت�صو�س )INTERSOS( وموؤ�ص�صة ال�صفدي ومنّظمات اأهلّية اأخرى. 

ويف اآب )اأغ�صط�س( من العام 2009، اأطلقت امل�صّورة داليا خمي�صي بال�صرتاك مع منّظمة كفى عنف وا�صتغالل ور�صة عمل ت�صويرية لأربعة ا�صهر 

جمعت فيها ناجيات من العنف قادمات من طوائف خمتلفة ومن خلفّيات تربوّية واجتماعّية خمتلفة. والهدف تعليم الن�صاء كيفّية نقل ق�صتهّن 

عرب ال�ضور من اأجل م�ضاعدتهّن على فهم العنف الذي عانني منه وم�ضاعدتهّن على رفع الوعي يف املجتمع. اأما الن�ضاط الذي ميّوله مكتب التعاون 

الإيطايل التابع لل�صفارة الإيطالية يف بريوت؛ فجزء من حملة من 16 يومًا من الن�ضاط �ضد العنف املبني على اأ�ضا�ض النوع الجتماعي. للمزيد من 

 ghida.anani@kafa.org.lb :املعلومات، الرجاء الت�صال بـ

مكتب التعاون الإيطايل التابع لل�صفارة الإيطالية يف بريوت؛ احلازمية، �صاحة احلازمية، الطابق الرابع، بريوت

www.utlbeirut.org :؛ املوقع الإلكرتوينutl.beirut@esteri.it:تلفون: 05451494؛ الربيد الإلكرتوين

ملجاأ للن�ساء واالأطفال

يف �صياق اللتزام باإلغاء كافة اأ�صكال العنف �صّد املراأة وبدعم من وزارة ال�صوؤون الجتماعّية، اأن�صاأت جمعّية ال�صابات امل�صيحّيات يف لبنان ملجاأ 

للن�صاء �صحايا العنف املنزيل وي�صّكل ملجاأ من هذا القبيل حاجة ملّحة يف لبنان. وت�صتقبل اجلمعّية يف مراكزها الت�صعة املنت�رشة يف اأنحاء لبنان 

كافة الن�صاء املعّنفات واملحتاجات - وحدهّن اأو مع اأولدهّن - وتقّدم لهّن امللجاأ الدائم اأو املوؤّقت بح�صب حاجة كّل منهّن. كما ت�صاعد اجلمعّية 

الن�صاء على ك�رش حلقة العنف ال�صائدة يف حياتهّن وحياة اأ�رشهّن. 

اإقامة املراأة يف امللجاأ ت�صتفيد من برامج  اأو الإجتماعي. وخالل  الدائمة للعنف املنزيل  حالّيا، تقّدم مالجئ اجلمعّية امل�صكن والإر�صاد واحللول 

 يف مراكز اجلمعّية مبا ميّكنها من اكت�صاب م�صتلزمات العمل وي�صل بها يف نهاية املطاف اإىل الإكتفاء املادّي اأو اأنها ت�صاعد اأخريات 
ّ
تدريب مهني

على اإيجاد الوظائف املنا�صبة. 

جمعّية ال�صابات امل�صيحّيات اللبنانّية؛ عني املري�صة، �صارع ر�صتم با�صا؛ تلفون/فاك�س: 01369635

info@lebanonywca.org :الربيد الإلكرتوين

 www.lebanonywca.org :املوقع الإلكرتوين 

تعزيز و�سع العامالت

يف املجال ال�سحي

و�رشوط عملهّن يف لبنان

م�رشوع  2009على  العام  من  )فرباير(  �ضباط  �ضهر  منذ  عامل  موؤ�ض�ضة  تعمل 

لبنان  يف  ال�صحي  املجال  يف  العاملة  املراأة  و�صع  »تعزيز  اأجل  من  ل�صنتني 

وبال�ضرتاك  الأوروبي  الحتاد  من  مادي  بدعم  وذلك  عملها«  �رشوط  وحت�ضني 

مع جمعّية �صي�صتا�س )CESTAS( الإيطالّية. يهدف امل�رشوع اإىل حت�صني و�صع 

الن�صاء يف البازورّية )اجلنوب، ق�صاء �صور( واخليام )النبطّية، ق�صاء مرجعيون( 

 على التمييز القائم 
ّ
 ال�صّلم )جبل لبنان، ق�صاء بعبدا( ويرّكز ب�صكل اأ�صا�صي

ّ
وحي

يف  ال�صّحي.  القطاع  موّظفي  عمل  ظروف  حت�صني  بغية  ال�صحة  جمال  يف 

ا مبا اأّنهم جزء من الن�صيج  الواقع، اإن الرتكيز على من يوؤّمنون الرعاية مهّم جدًّ

الإجتماعي نف�صه ويعانون من امل�صاكل الجتماعّية والقت�صادّية �صاأنهم �صاأن 

املجتمعات التي ينتمون اإليها.

يعالج الربنامج عدداً كبرًيا من اأ�صكال العنف الذي يبداأ من اجل�صدي لي�صل اإىل 

العنف اللفظي واملعاملة التمييزّية ب�صكل عام. وبالإ�صافة اإىل حمالت التوعية، 

يركن امل�رشوع اإىل حمالت توعية وك�صب التاأييد من اأجل بناء قدرات املوظفني 

اأجل  من  بربوتوكولت  النطالق  على  امل�صتهدفة  الطبّية  الهيكلّيات  وحتفيز 

حت�صني الو�صع. 

موؤ�ص�صة عامل؛ بناية عامل، �صارع اأبو �صقرا

امل�صيطبة، بريوت، لبنان

تلفون: 01317293-4، 01304910، 01304910

فاك�س: 01305646

info@amel.org.lb :الربيد الإلكرتوين

http://www.amel.org.lb :املوقع الإلكرتوين
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برنامج عمل حلماية

حقوق عامالت املنازل

االأجنبّيات يف لبنان

تتاأّلف ا�صرتاتيجّية منّظمة العمل الدولّية - املكتب الإقليمي للدول العربّية 

يف بريوت للعامني 2012-2010 من مرحلتني وتهدف اإىل تنظيم اأجدى  

اأّي  الإجنبّيات يف املنازل وحمايتهّن من  العامالت  اأف�صل لو�صع  ور�صد 

اإ�صاءة اأو ا�صتغالل اأو اأي �صكل من اأ�صكال العنف املبني على اأ�صا�س النوع 

الجتماعي. وتلجاأ ال�صرتاتيجّية اإىل مقاربة تركن اإىل النوع الجتماعي يف 

ي للعامالت الأجنبّيات يف 
ّ
املطالبة بالدمج القانوين والجتماعي واملوؤ�ص�ص

املنازل واإدراج اأو�صاعهّن �صمن قوانني العمل وذلك برعاية وزارة العمل 

املخاوف  لإدراج  ت�صاركّية  مقاربة  ا  اأي�صً ال�صرتاتيجّية  تعتمد  اللبنانّية. 

القانونّية  العمل  اأطر  �صمن  الجتماعي  النوع  يف  بامل�صاواة  املتعّلقة 

التنظيم   
ّ
عمليتي يف  الداخلة  �صات 

ّ
باملوؤ�ص ة  اخلا�صّ والربامج  وال�صيا�صات 

والر�صد للعمالة الأجنبّية.

من اأهداف ال�صرتاتيجّية اأن تكون  فاعلة على كافة امل�صتويات، اأّي الكّلي 

الجتماعي(  النوع  يف  وامل�صاواة  والجتماع  والعمل  الهجرة  )�صيا�صات 

�صات احلكومّية وغري احلكومّية( وال�صغرّي )مبا ي�صتهدف 
ّ
 )املوؤ�ص

ّ
والو�صطي

اأ�صا�صّيان:  هدفان  وللربنامج  اأنف�صهّن(.  املنازل  يف  الأجنبّيات  العامالت 

اأجل ر�صد  الأخرى من  الأ�صا�صّية  والعنا�رش  العمل  وزارة  قدرات  تعزيز  اأ( 

لدى  الوعي  زيادة  وب(  املنازل  يف  الأجنبّيات  العامالت  عمل  �رشوط 

والوزارات  احلكومّية  غري  املنّظمات  ل�صّيما  املعنيني  ال�صاأن  اأ�صحاب 

وال�صعب اللبناين كما والعامالت اأنف�صهّن حول حقوق العامالت الأجنبّيات 

يف املنازل يف لبنان. يتّم تنفيذ امل�رشوع بدعم مايل من الحتاد الأوروبي 

املنطقة  وتوّزع على  امل�رشوع  امل�صتقاة من  الدرو�س  و�صت�صدر  لبنان  يف 

العربّية مبا فيها �صوريا والأردن واليمن ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

مكتب منّظمة العمل الدولّية الإقليمي للدول العربية؛ بريوت

�صنرت اأري�صكو، �صارع جو�صتينيان، القنطاري؛ �س.ب. 11-4088، لبنان

ريا�س ال�صلح، بريوت 11072150

تلفون: 01752400؛ فاك�س: 01752405

beirut@ilo.org :الربيد الإلكرتوين

www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/index.htm :املوقع الإلكرتوين

م�رشوع مناه�صة العنف �صد الن�صاء 

نّظم التجّمع الن�صائي الدميقراطي اللبناين يف العام 2010 �صمن 

م�رشوعه ملناه�صة العنف �صد الن�صاء، وبتمويل من غلوبال فاند 

خمتلفة  ن�صاطات  وا�صتغالل،  عنف  كفى  منّظمة  مع  وبالإ�صرتاك 

منها:

متحورت  توعوّية  لقاءات  ع�رش  تنظيم  مّت  توعوّية:  •  لقاءات 
حول عدد من املوا�صيع التي تراوحت بني التعريف مب�رشوع 

�س اجلن�صي بالقا�رشات 
ّ
القانون لتجرمي العنف الأ�رشي والتحر

والزواج املبكر واآثاره على الفتيات. جرت اللقاءات يف خم�س 

مناطق لبنانّية )اجلنوب، البقاع، جبل لبنان، ال�صمال، بريوت( 

ا�صتفاد منها ما يعادل 500 م�صارك وم�صاركة من فتيات  و 

وطالب وطالبات و�صّيدات.

اللقاءات  اإىل  بالإ�صافة  للعنف:  تعرّ�ست  حاالت  •  متابعة 
والتوجيه  بال�صتماع  التجّمع  فروع  كّل  قامت  التوعوّية، 

احلالت  عدد  وو�صل  احلالت.  من  لعدد  وامل�صاندة  والر�صاد 

اجلديدة اإىل 35 حالة، بينما كان عدد حالت املتابعة 16 حالة.

املوّظفني  من   20 لـ  عمل  ور�صتي  تنظيم  مّت  تدريبّية:  •  دورات 
العاملني يف جمال مناه�صة العنف. ومتحورت الور�صة الأوىل 

التي عقدت يف �ضباط )فرباير( حول »عملّية التوا�ضل وكيفية 

الثانية،  الور�صة  اأما  العنف«.  مناه�صة  م�رشوع  يف  توظيفها 

التوعوّية،  اللقاءات  )مار�س( حول »حمتوى  اآذار  فاأجريت يف 

بالعنف  املتعلقة  )املفاهيم  اإجناحها«  كيفّية  و  منها  الهدف 

ملناه�صة  العاملي  الإعالن   - الجتماعي  النوع  على  القائم 

 - الإن�صان  حقوق  منظومة  يف  املراأة  حقوق  م�صار   - العنف 

وثقافة  الجتماعي  الن�صيج   - الأ�رشي  العنف  جترمي  قانون 

العنف يف لبنان - مداخل التغيري(.

التجّمع الن�صائي الدميقراطي اللبناين

بريوت، زقاق البالط، البطريركية

�صارع نحا�س، بناية رّيي وحّمود، الطابق الول

تلفون: 01370120؛ فاك�س: 01370189

rdfl@inco.com.lb :الربيد الإلكرتوين

www.rdfl-women.org :املوقع الإلكرتوين

مراجعة املوارد واملواد التدريبية املتعلّقة بالعنف املبني على اأ�سا�س النوع االجتماعي

موؤ�ص�صة  تعمل  لل�صّكان  املّتحدة  الأمم  وبدعم من �صندوق  الجتماعي،  النوع  اأ�صا�س   على 
ّ
املبني العنف  الوطنّية ملناه�صة  العمل  كجزء من خّطة 

الرتبية على التغيري )Education for Change Ltd( منذ العام 2010 على »مراجعة �صاملة لالأدبّيات واملواد التدريبّية املتعّلقة بالعنف املبني 

على اأ�صا�س النوع الجتماعي«. وتراجع هذه الدرا�صة املراجع واملواد التدريبّية والأدّلة والأدوات )املن�صورة وغري املن�صورة( التي مّت تطويرها خالل 

النوع الجتماعي يف لبنان  اأ�صا�س  العنف املبني على  الع�رشة املا�صية. كما ت�صتمل مراجعة لأنظمة املعلومات املتعّلقة بر�صد حالت  ال�صنوات 

واملعلومات بهذا ال�صان وت�صجيلها. 

ومّما اأجنز حّتى اليوم ات�صال فريق البحث باأ�صحاب ال�صاأن جلمع املوارد ذات ال�صلة وو�صع لئحة باملواد املتوّفرة. ويتّم حاليًا حتليل تلك املواد 

ل. كما يدر�س فريق البحث امل�صمون بح�صب املوا�صيع واأنواع العنف املبني على اأ�صا�س النوع الجتماعي وامل�صتهدفني  وو�صعها يف كاتالوج مف�صّ

و�صنة الإنتاج وال�صلة والنواق�س واملعايري الأخرى. ويف ني�صان )اأبريل( من العام 2010 مّت تنظيم جمموعة نقا�س بوؤرّية �صّمت عدد من املنّظمات 

غري احلكومّية ووكالت الأمم املتحدة ومعنّيني حملّيني من ذوي اخلربة من اأجل تطوير املواد واملوارد التدريبّية املتعّلقة بالعنف املبني على اأ�صا�س 

النوع الجتماعي، وا�صتقاء الدرو�س وا�صتطالع املمار�صات الف�صلى يف املواد التدريبّية يف لبنان وتقييم مكامن النواق�س والتحّديات املتبّقية. ويتّم 

البناء على جمريات جمموعة النقا�س عند و�صع التقرير النهائي املتوّقع اإ�صداره يف �صهر حزيران )يونيو( من العام 2010. يف حال كانت لدى اأي 

 .l.wetheridge@efc.co.uk اء مواد متعّلقة بامل�رشوع، الرجاء اإر�صالها بالربيد الإلكرتوين اإىل
ّ
من القر

الرتبية على التغيري

17 �صارع كري�صتوفر

لندن، EC2A 2BS، اململكة املتحدة

تلفون: 2072473370)0(44+

info@efc.co.uk :الربيد الإلكرتوين

www.efc.co.uk :املوقع الإلكرتوين



رفع م�سوؤولية: اإن الآراء الواردة يف هذه الن�رشة تعود ملوؤلّفي املقالت ول تعك�س بال�رشورة اآراء �صندوق الأمم املّتحدة لل�صّكان. كما اأّن ذكر بع�س 

الأ�صخا�س اأو اأعمالهم اأو بع�س  �صعاراتهم اأو عدم ذكرها ل يعني اأّن �صندوق الأمم املتحدة لل�صكان يدعم اأيًا منها اأوي�صدر اأحكامًا ب�صاأنها.

�سكر وتقدير: مّت اإعداد هذه الن�رشة من قبل �صندوق الأمم التحدة لل�صكان بدعم من مكتب التعاون الإيطايل التابع لل�صفارة الإيطالية يف بريوت.

تاأ�سي�س جمموعة عمل

النوع االجتماعي

لتعزيز الفعالّية والتن�سيق

يف جمال امل�ساعدات

�صمن اإطار عمل »مدّونة �صلوك الحتاد الأوروبي املعنّية بتوزيع 

العمل يف جمال ال�صيا�صات الإمنائّية« تاأّلفت موؤخراً جمموعة 

عمل النوع الجتماعي لتكون املنرب الذي ي�صمح بالتزام اأكرث 

فعالّية  من احلكومة اللبنانّية واجلهات املانحة يف ما يتعّلق 

باملبادرات الراهنة وامل�صتقبلّية من اأجل امل�صاواة بني اجلن�صني 

ومتكني املراأة. وقد مّت التوافق على تعيني اإيطاليا يف الأمانة 

العامة الأوىل نظًرا لقدراتها يف هذا املجال والتزامها امليداين 

الرائد فيه. 

وبعد ا�صتكمال امل�صح الأويل للم�صاريع املتمحورة حول امل�صاواة 

بني  امل�صاواة  موؤ�رشات  حّددتها  )كما  الجتماعي  النوع  يف 

اجلن�صني يف منّظمة التعاون والتنمية القت�صاديني( والتاأّكد من 

 على اأ�صا�س النوع 
ّ
اأن اأهّم املبادرات تعترب اإلغاء العنف املبني

اأ�صحاب  بني  فّني  اجتماع  انعقد  اأولوياتها،  من  الجتماعي 

ال�صاأن املعنيني يف 3 اآذار )مار�س( 2010 تعزيًزا للتكامل بني 

يف  والفّعالية  الجتماعي  النوع  جمال  يف  امل�صاعدات  كافة 

ا�صتخدامها. 

النوع  حول  عمل  ملجموعة  املتحدة  الأمم  تاأليف  وبانتظار 

الجتماعي يبقى التن�صيق مع وكالتها نا�صًطا يف املجال عرب 

م�صاركة املعنيني يف الوكالت يف لقاءات جمموعة عمل النوع 

املجموعة  و�صتحاول  الأوروبي.  لالحتاد  التابعة  الجتماعي 

اإ�رشاك اللجنة الوطنية للمراأة اللبنانية يف امل�رشوع بالإ�صافة 

اإىل املعنيني يف الوزارات اللبنانية املختلفة ومنّظمات املجتمع 

املدين تعزيًزا ملفاهيم امللكية، ال�صفافية وامل�صاءلة.

مكتب التعاون الإيطايل

التابع لل�صفارة الإيطالية يف بريوت 

احلازمية، �صاحة احلازمية، الطابق الرابع، بريوت

تلفون: 05451494

utl.beirut@esteri.it:الربيد الإلكرتوين

www.utlbeirut.org :املوقع الإلكرتوين
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