اإلفتتاحية
يس ّر وزارة الشؤون االجتماعية تقدمي العدد الثالث من نشرة «تنسيق للحد من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي».
باهتمام
خصتها وزارة الشؤون االجتماعية
فقضية العنف أصبحت اليوم من أبرز القضايا االجتماعية األساسية التي ّ
ٍ
الفت .وقد اعتبرت الوزارة هذا املوضوع من أه ّم األولويات التي يجب العمل عليها السيما وأن قبول املجتمع بهذه الظاهرة
وتسامحه مع املع ِنّف يزيد من استباحة كرامة النساء في ظ ّل غياب تشريع يحميهن ويضع حد ًا ملا يتعرضنَ له من متييز
وعنف.
جتدر االشارة الى أن وزارة الشؤون االجتماعية تبنّت موضوع مناهضة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في
استراتيجية التنمية االجتماعية التي أع ّدتها ،وسعت الى إدماجه في العديد من البرامج واألنشطة التوعوية واإلعالمية
والتدريبية التي تستهدف من خاللها املجتمعات احمللية وبعض القطاعات املعنية .كذلك اعتمدت سياسة تقدمي خدمات
طبية ومتكينية شبه مجانية للنساء الناجيات من العنف وتبنّت نهج دعم اجلمعيات األهلية املعنية بهذه القضية ال سيما
املالجىء التي تستقبل الناجيات من العنف فض ًال عن أنها بذلت جهود ًا حثيثة إلقرار مشروع قانون حماية النساء من
املوجه ضد النساء.
العنف األسري وألي مبادرة من شأنها املساهمة في التخفيف وصو ًال الى احلد من ظاهرة العنف ّ
وفي هذا اإلطار ،ال بد من اإلشادة بنشرة «تنسيق للحد من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي» التي تستعرض
أبرز األنشطة والبرامج املن ّفذة من قبل القطاعني الرسمي واألهلي في مجال مناهضة العنف املبني على أساس النوع
االجتماعي إذ إنها تش ّكل أداة لتبادل اخلبرات والدروس املستفادة ما بني اجلهات املعنية .كما أنها تش ّكل وسيلة هامة
للتنسيق والتعاون فيما بني األطراف العاملة في هذا املجال وتساعد في تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة من قبل جهات
متعددة.
وفي النهاية ،أود أن أشكر صندوق االمم املتحدة للسكان على هذه املبادرة القيمة وعلى أمل أن نساهم جميع ًا في إلغاء
جميع أشكال التمييز الذي تتعرض له املرأة في لبنان.
وزير الشؤون االجتماعية
د.سليم الصايغ
￼
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 بدعم من مكتب التعاون اإليطالي التابع للسفارة اإليطالية في بيروت.
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صندوق األمم المتحدة للسكان يمضي قدمًا بدعم
للحد من العنف المبني على أساس
الجهود الوطنية
ّ
النوع االجتماعي
خالل النصف األول من العام  ،2011أجرى صندوق األمم املتحدة للسكان سلسلة تشاورات
مع شركائه للتخطيط وحتديد األولويات من أجل احل ّد من العنف املبني على أساس النوع
االجتماعي واالستجابة له في ما يتعلق بتعزيز املؤسسات وحتسني اخلدمات ووضع نظام رصد
مالئم ،على سبيل الذكر ال احلصر .وفيما استند الصندوق الى اإلجنازات والدالئل التي أجنزت
في العام  ،2010فقد َعم َد الى إطالق املبادرات التالية:
ّ
َ
 مراجعة املسوحات الوطنية حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي التي تُنظم فيالبلدان املجاورة (سوريا ،فلسطني ،مصر على سبيل املثال) وبدء عملية استشارية فنية
حتضير ًا للشروع في املسح الوطني حول انتشار العنف املبني على أساس النوع االجتماعي
في لبنان؛
 التع ّرف إلى عدة هيئات إعالمية في ما يتعلق بوثاقة صلتها بقضية العنف املبني على أساسالنوع االجتماعي وخبرتها فيها ،وتعيني مركز إعالمي توكل إليه مهمة تدريب الطاقم اإلعالمي
على السبل واملقاربات والوسائل ملواجهة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي؛
 حتديد عناصر نظام رصد للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي واالتفاق على طريقةتطوير هذا النظام مبا في ذلك املؤشرات الرئيسية؛
 تطوير ملخصات توجيهية متعلقة بقضايا العنف املبني على أساس النوع االجتماعي.باإلضافة إلى ما سبق ذكره وبهدف اإلحتفال بيوم املرأة العامليّ ،
نظم مكتب صندوق األمم املتحدة
للسكان اجتماع ًا بني اجلهات املعنية في  10آذار (مارس) لنشر املوجز التنفيذي ألربع دراسات
عن العنف املبني على أساس النوع االجتماعي بدعم من الصندوق ،ولالتفاق على املجاالت ذات
األولوية من أجل تعزيز احل ّد من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي واالستجابة له.
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:

محاربة العنف المبني على أساس النوع االجتماعي في
بلدان جنوب المتوسط
في نيسان (أبريل)  ،2011أجنز البرنامج األورومتوسطي للمساواة بني الرجل واملرأة دراسته
عن العنف املبني على أساس النوع االجتماعي .و ّفرت نتائج الدراسة إدراك ًا للعنف املبني على
أساس النوع االجتماعي في  9من بلدان جنوب املتوسط مبا في ذلك لبنان ،وتشير الدراسة
إلى أنّ منظمات املجتمع املدني في لبنان هي التي كانت في الطليعة في ما يتعلق بإثارة قضية
العنف املبني على أساس النوع االجتماعي .كما هي احلال في عدد من بلدان جنوب املتوسط،
العنف املنزلي بصورة خاصة واسع االنتشار بالرغم من قلة التبليغ عنه .على نحو مشابه،
أظهرت الدراسة أنّ العنف اجلنسي ،املتراوح بني التحرش اجلنسي واالغتصاب ،نادر ًا ما يتم
التبليغ عنه وإنّ أدى هذا الواقع إلى إنطباع عام بأنّ االعتداءات اجلنسية على النساء قليلة.
نتائج الدراسة كشفت أيض ًا أنّ االجتار بالنساء يحدث بالفعل وغالب ًا ما يكون حتت غطاء
نشاطات قانونية .وفق ًا للدراسة ،تتطلّب محاربة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي
في لبنان جهود ًا كبرى .فمن أجل احل ّد منه بنجاح ،يحتاج لبنان الى استراتيجية وطنية مبنية
على إجماع اجتماعي وسياسي واسع ومؤسسات مكرسة لهذه القضية .باإلضافة ،تتطلب أي
سياسة فعالة حملاربة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي بيانات شاملة .لهذا الغرض،
قام البرنامج األورومتوسطي للمساواة بني الرجل واملرأة بإجناز «بروتوكول منهجي» إلجراء
مسوحات حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي.
األورومتوسطي لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة ،تعزيز املساواة
البرنامج
ّ
￼
األورومتوسطية ()2011-2008؛ جادة تيراس
بني الرجل واملرأة في املنطقة
ّ
 75بروكسيل  1120بلجيكا
تلفون +3222664967 :؛ فاكس+3222664965 :
البريد اإللكترونيinfo@euromedgenderequality.com :
املوقع اإللكترونيwww.euromedgenderequality.org :

إصدارات جديدة :نسخة
إنكليزية من كتاب “قضايا
جرائم قتل النساء أمام
القضاء اللبناني” وورقة حول
“العنف الجنسي ضد المرأة”

￼
نُشرت النسخة اإلنكليزية من كتاب “قضايا جرائم
قتل النساء أمام القضاء اللبناني” في حزيران
(يونيو)  .2011ألّفت الكتاب الدكتورة عزة شرارة
بيضون ونشرته منظمة كفى عنف واستغالل .يحلّل
الكتاب وثائق مكتوبة لـ 66إجراء محاكمة في قضايا
جرائم قتل نساء ارتكبت بني عامي  1978و 2004في
املناطق اللبنانية كافة ،من منظور النوع االجتماعي.
ويهدف الكتاب إلى إظهار أنّ اجلرائم املرتكبة تظ ّهر
ما هو مخفي من العنف املستمر والشائع ضد
النساء ويناشد الدولة واملؤسسات القانونية واألمنية
صون حقوق نصف املواطنني( .النسختان العربية
واإلنكليزية من الكتاب متوفرتان على http://
kafa.org.lb/StudiesAndPublications.
)aspx?Category=2

باإلضافة إلى ذلك ،ق ّدمت الدكتورة بيضون ورقة عن
«العنف اجلنسي ضد املرأة :تعبير عن اإليديولوجيا
اجلنسية» في حزيران (يونيو)  ،2011ضمن سياق
مؤمتر دعت إليه منظمة العفو الدولية .تتناول هذه
الورقة ممارسات سائدة في مجتمعاتنا تقع على
تقاطع دائرتَي اجلنسانية والعنف ض ّد املرأة،
وتعمل على تفكيك األسس احلاملة لأليديولوجيا
اجلنسانية التي تظلّل هذه املمارسات .وترصد الورقة
املعتقدات واالجتاهات والقوانني التي تُسبغ على
هذه املمارسات شرعيتها وأخالقيتها ،ومت ّد معتنقيها
ومنفذيها بالسلطة التقريرية على جنسانيات النساء
صنّفت هذه املمارسات في
وخياراتهن احلياتية .وقد ُ
فئات ثالث بحسب القاعدة النفس-اجتماعية احلاملة
للعنف اجلنسي:
 «تشييء» املرأة ( كما يتجلّى في االغتصاب ،مث ًال )؛ «ملكية» املرأة ( ومن مظاهرها األساسية العذريةالقهرية ورتق البكارة)؛
 وممارسات تقع حتت عنوان «التسويغ» للعنفاجلنسي (املا ّدة املخففة جلرم قتلة النساء من
قانون العقوبات واملعروف بجرائم الشرف ،مث ًال).

عزّة شرارة بيضون؛ اجلامعة اللبنانية؛ بيروت

البريد اإللكترونيazzabaydoun@gmail.com :
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المسرح التفاعلي :مقاربة فعالة لزيادة التوعية
المجتمعية حول العنف المبني على أساس النوع
االجتماعي
تبنّى برنامج العنف ضد املرأة في جمعية النجدة االجتماعية املسرح التفاعلي كأداة استراتيجية
في مجال زيادة التوعية املجتمعية باإلضافة إلى نشاطاته الدائمة التي تتضمن حلقات نقاش
وعروض أفالم .هكذا ،شارك أربعة من كوادر اجلمعية في تدريب مكثف حول مهارات املسرح
األساسية تبعه تدريب آخر حول مهارات املسرح التفاعلي بالتعاون مع منتدى النساء
الفلسطينيات في لبنان .وأ ّ
مت ثالث منهن بنجاح مرحلة تدريب املدربني في مجال املسرح
التفاعلي .شاركت املتدربات أيض ًا في عروض ع ّدة ،ال سيما في قصر اليونسكو ومخيم البداوي
في نيسان (أبريل) وأيار (مايو)  .2011وأظهرت آراء احلضور أنّ املسرح التفاعلي يرفع كثير ًا
نسبة مشاركة أعضاء املجتمع احمللي كما ينجح في إيصال رسائل التوعية حول العنف املبني
على أساس النوع االجتماعي.
وستُعتمد خطوات الحقة تقضي بإجراء ورشة تدريب داخلية حول املسرح التفاعلي في النصف
الثاني من العام  .2011ويتوقع من ورشة العمل هذه أن تزيد قدرات  10كوادر عاملني في
برامج متنوعة ،وفق ًا الستراتيجية اجلمعية حول إدماج املسرح التفاعلي في نشاطات زيادة
التوعية حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي.
جمعية النجدة االجتماعية؛ شارع عفيف الطيبي بناية عل َمني ،الطابق الثالث ،بيروت ،لبنان
ص.ب6099-113 :.؛ تلفون01302079 :
البريد اإللكترونيassociation@najdeh.org.lb :؛ najdeh_dv@cyberia.net.lb
املوقع اإللكترونيwww.association-najdeh.org :

تعزيز الحقوق اإلنسانية للعامالت األجنبيات في
المنازل وتوزيع دليل توعية
في كانون الثاني (يناير)  ،2011وضع معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في اجلامعة
اللبنانية األميركية خطة لتوزيع «دليل توعية عامالت املنازل في لبنان» الذي يتض ّمن معلومات
عن حقوق العامالت األجنبيات في املنازل وواجباتهن كما كيفية احلصول على الدعم القانوني
والطبي وأنواع أخرى من الدعم .الدليل متوفر باإلنكليزية واألمهرية (إثيوبيا) والنيبالية (النيبال)
والسنهالية (سريالنكا) .مت توزيع حوالى  24ألف نسخة من هذا الدليل على سفارات سريالنكا
وإثيوبيا والنيبال والفيليبني في لبنان؛ وعلى الكنائس التي ترتادها العامالت األجنبيات؛ وعلى
املتاجر التي تبيع منتجات من بالدهن؛ وعلى النوادي حيث يجتمعن؛ وعلى فروع «ويسترن
يونيون» و «موني غرام»؛ وعلى املتاجر التي توفر خدمات االتصال (االتصاالت الدولية)؛ وعلى
سجون النساء.
وقد ُوزّعت أيض ًا نسخٌ منه بعد إقامة خدمة الصالة املسكونية بعنوان« :نساء يصلّني م ًعا من
أجل خير عائالتهنّ »؛ وبعد إطالق دراستني بعنوان «االجتار بالعامالت األجنبيات في املنازل في
لبنان :حتليل قانوني» (تأليف احملامية والناشطة كاثلني هميل) «ودراسة استطالعية عن العوامل
التحليلية النفسية واالجتماعية وراء إساءة صاحبات العمل للعامالت األجنبيات في املنازل في
لبنان» (تأليف الدكتور راي جريديني) .ويتوقع أن تتواصل عملية النشر طوال العام املنصرم.
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 :
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مشروع متواصل لحماية ووقاية االطفال ولتنمية
قدرات النساء المهمشات ضحايا العنف واالستغالل

￼
يساعد فريق عمل جمعية دار االمل ،املتعدد االختصاص ،بتأمني حاجات األطفال األكثر عرضة
كما الشابات والنساء اللواتي هن ضحايا العنف واالستغالل وسوء املعاملة والتهميش من
خالل مراكزه النهارية .هذه املراكز احمللية تقع في مناطق فقيرة جد ًا وهي النبعة وسن الفيل
وصبرا .خالل كانون الثاني (يناير) – حزيران (يونيو)  ،2011ن ّفذ دار األمل  38نشاط ًا ثقافي ًا
واجتماعي ًا وصحي ًا وقانوني ًا وترفيهي ًا ،واهتم أيض ًا بحاجات النساء اللواتي هنّ في نزاع مع
القانون ودعمهن في تعزيز هويتهن وحتسني مهاراتهن وإعادة إدماجهنّ في املجتمع وبدء إحداث
تغيير في حياتهنّ .
تواجه جمعية دار األمل منذ سنوات مشكلة املكان غير املالئم إليواء املستفيدات من مراكزه
النهارية ،اللواتي يحتجن إلى مركز ايواء مؤقت .لذلك ،اشترت اجلمعية مبنى في الشويفات
وبدأت إعادة تأهيله إلجنازه بحلول نهاية العام  .2011ويتوقع أن يو ّفر هذا املركز مكان ًا آمن ًا
للشابات والنساء من املناطق اللبنانية كافة ومن دون أي متييز.
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 :

تخرج
المسرح التفاعلي :كت ّيب قصص النجاح وحفلة
ّ

￼
منذ متوز (يوليو)  ،2010وبدعم من مكتب التعاون اإليطالي التابع للسفارة اإليطالية في بيروت،
ين ّفذ منتدى النساء الفلسطينيات في لبنان مشروع مسرح تفاعلي يهدف إلى زيادة الوعي بني
األطفال والنساء حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي .يتألف املشروع من تدريبات
على تقنيات املسرح التفاعلي فض ًال عن عدد من العروض املسرحية في املناطق اللبنانية كافة
مبا في ذلك املخيمات الفلسطينية.

في نيسان (أبريل)  ،2011وبدعم من مكتب التعاون اإليطالي ،قام املنتدى بنشر كت ّيب يوثق
قصص جناح املشروع ومت توزيعه خالل حفلة تخ ّرج أقيمت في  5نيسان (أبريل) .في ذلك
التاريخ ،تخ ّرجت تسع مدرِبات في املسرح التفاعلي في قصر اليونسكو بحضور  350ممث ًال
عن مجتمعات محلية ومنظمات غير حكومية فلسطينية ولبنانية ودولية فض ًال عن اإلعالم احمللي.
مت أيض ًا تأدية عرض عن التحرش اجلنسي خالل احلدث وقد أثار تفاع ًال استثنائي ًا من قبل
احلضور.
سيواصل منتدى النساء الفلسطينيات هذا املشروع بدعم من االحتاد األوروبي والوكالة
الكاثوليكية للتنمية في ما وراء البحار .هكذا ،ستتطرق س ّت مسرحيات إضافية إلى حقوق املرأة
«واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة» «وخطة عمل إسطنبول» ( )2006في
شمال لبنان وجنوبه .وقد جرى العرض األول عن التحرش اجلنسي في مخيم البداوي في  5أيار
(مايو) وكان للعرض تأثير كبير على املشاركني الذين بلغ عددهم  150مشارك ًا .سيت ّم عرض
خمس مسرح ّيات خالل النصف الثاني من العام .2011
منتدى النساء الفلسطينيات في لبنان؛ بناية األمن،
شارع عفيف طيبي ،بيروت ،لبنان
تلفون01302079 :
البريد اإللكترونيpalwomenforum@gmail.com :
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طاولتان مستديرتان حول حقوق النساء
السجينات و حقوق النساء العامالت في لبنان

￼
ّ
نظم التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني خالل شهري آذار وأيار طاولتي حوار تشاركي
تتعلق بقضايا النساء ومناهضة العنف والتمييز ضدهن .تناولت الطاولة املستديرة األولى
قضية «النهوض بصحة النساء السجينات في لبنان» عقدت مبناسبة اليوم العاملي للمرأة برعاية
وزير الداخلية والبلديات ،بالتنسيق مع دار األمل واحلركة اإلجتماعية وبالشراكة مع دياكونيا
وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ومبشاركة املسؤولني عن الصحة وعن سجون النساء
في املديرية العامة لقوى االمن الداخلي ،ومسؤولني عن جمعيات أهلية تعمل في السجون وتعنى
بحقوق االنسان .متحور النشاط حول تطوير واقع سجون النساء لناحية احترام احلق في
الصحة وفق املعايير النموذجية الدولية ملعاملة السجناء ومبا يكفل تطبيق حقوق اإلنسان.
أ ّما الطاولة املستديرة الثانية فتناولت قضية «حقوق النساء العامالت في لبنان» على ضوء
االتفاقيات الدولية التي حتمي النساء من التمييز والعنف املمارس ضدهن في العمل ،نظمت
مبناسبة عيد العمال برعاية وزير العمل ،وبالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية .ركزت
الورشة على إستعراض واقع النساء العامالت على االرض اللبنانية وفتح النقاش حول كيفية
حمايتهن من التعرض للتمييز والعنف واالجحاف واالساءة واإلستغالل في مجال العمل .كما
تطرقت للتحديات واملعيقات التي تواجه املنظمات احلقوقية والنسائية والنقابية في مسألة الدفاع
عن حقوقهن .وصدر عن املشاركني/ات توصيات خاصة بتنزيه قانون العمل اللبناني والضمان
االجتماعي والالجئات الفلسطينيات والعامالت املنزليات االجانب مبا يتالئم مع االتفاقيات
الدولية.

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 :

بدء توزيع دليل المعلومات لعامالت المنازل

￼
أطلقت منظمة العمل الدولية في أيار (مايو)  2011مشروع «نحو اعتبارهن عامالت» في لبنان
بتمويل من املفوضية األوروبية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون .ويتط ّرق هذا املشروع إلى
األوجه العديدة حلماية العامالت األجنبيات في املنازل ،مبا في ذلك من العنف في عالم العمل.
ويع ّد ك ّل من طباعة وتوزيع دليل املعلومات للعامالت األجنبيات في املنازل في املرتبة األولى من
حيث األولوية .ستتشارك منظمة العمل الدولية مع منظمات املجتمع املدني واحلكومة اللبنانية
لنشر وتوزيع دليل املعلومات بـ 12لغة في لبنان كما في بلدان املنشأ.
مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية؛ سنتر أريسكو،
شارع جوستينيان ،القنطاري
ص.ب 4088-11 :.بيروت ،لبنان ،رياض الصلح ،بيروت 11072150
تلفون01752400 :؛ فاكس01752405 :
البريد اإللكترونيBeirut@ilo.org :
املوقع اإللكترونيwww.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/index.htm :
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اإلحتفال باليوم العالمي
للمرأة مع موظفي األمم
المتحدة والمجتماعات
المحلية

￼
مرة أخرى تؤكد اليونيفيل التزامها بقضايا النوع
االجتماعي واملرأة عبر الوقوف جنب ًا إلى جنب مع
النساء اللبنانيات ،وللمرة األولى منذ تأسيسها،
انضمت إلى أسرة األمم املتحدة لالحتفال باليوم
العاملي للمرأة في  8و 15آذار (مارس) على التوالي.
في  8آذار (مارس) ،واحتفا ًال باليوم العاملي للمرأة
وبهدف زيادة التوعية حول العنف املبني على أساس
النوع االجتماعي وقرار مجلس األمن 1325
حول «املرأة والسالم واألمن» ،أع ّدت وحدة النوع
االجتماعي نشرة خاصة عن اليوم العاملي للمرأة متت
إذاعتها لكافة املوظفني .أما في  15آذار (مارس)،
ض ّمت وحدة النوع االجتماعي جهودها مع احتاد
املوظفني احملليني في اليونيفيل ومدير وحدة دعم
املهمات ومكتب منسقة شؤون املرأة ،ونظمت حدث ًا
يلقي الضوء على مشاغل املرأة في السياق احمللي
ضمن موضوع اليوم العاملي للمرأة للعام 2011
«الوصول املتساوي إلى التعليم والتدريب والعلوم
والتكنولوجيا» .تط ّرق احلدث إلى حتديات عمل املرأة
في بيئة متغيرة .وعرضت الضيفات املتحدثات من
الرابطة اللبنانية لسيدات األعمال ،وهي منظمة
غير حكومية وطنية ،جتربتهن في القطاع اخلاص
اللبناني كما ألقني الضوء على التحديات التي
تواجههن كمديرات وقائدات مجتمعيات وأمهات.
تض ّمن احلدث أيض ًا مداخالت من قائد قوة املهمات
ومدير مكتب دعم املهمات ومكتب منسقة شؤون
املرأة ورئيس احتاد املوظفني احملليني واملرشد
لشؤون الوضع االجتماعي.
قوى األمم املتحدة املؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ،وحدة النوع
االجتماعيDPCA UNIFIL/؛ مركز الناقورة ،صور
ص.ب199 :.؛ تلفون01923305/01827018 :
املوقع اإللكترونيwww.unifil.un.org :
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حملة «األحوال الشخصية  16 -تحت
الزفت»

￼
في إطار املشروع اإلقليمي «سيداو من النظري إلى التطبيقي»
املم ّول من االحتاد األوروبي والذي ّ
مت تنفيذه في كل من لبنان،
سوريا واألردن ،أطلقت منظمة كفى عنف واستغالل حملة إعالمية
ومطلبية من أجل رفع التحفظات عن املادة  16من «اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة» (سيداو) ،وهي املادة
املتعلّقة باملساواة بني املرأة والرجل في العالقات األسرية والزوجية.
وتض ّمنت احلملة أنشطة استهدفت عدد ًا من صانعي القرار بهدف
كسب تأييدهم لرفع التحفظات عن هذه املادة .ويأتي هذا املطلب
ليك ّمل مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري ،خصوص ًا
ويرسخ
وأن الغنب الالحق باملرأة في قوانني األحوال الشخصية يولّد ّ
عدد ًا من أشكال العنف الذي تتع ّرض له.
وبشكل عام ،هدف مشروع «سيداو من النظري إلى التطبيقي»
إلى تعزيز تطبيق واستعمال اتفاقية سيداو من جانب القضاة
واحملامني واجلمعيات األهلية ،فض ًال عن رفع مستوى الوعي
االجتماعي ألهمية استعمال االتفاقية كأداة تساهم في تعزيز
احلقوق اإلنسانية للمرأة .وفي هذا السياق ،أع ّدت منظمة كفى
عنف واستغالل دراسات تناولت مدى استخدام اتفاقية سيداو في
احملاكم ،ومت إنشاء صفحة على اإلنترنت ()cedaw.kafa.org.lb
لتوثيق ورصد استعمال االتفاقية.
منظمة كفى عنف واستغالل؛ شارع بدارو  ،43بناية بيضون ،الطابق األول
تلفون/فاكس01392220/1 :
بريد إلكترونيkafa@kafa.org.lb :
موقع إلكترونيwww.kafa.org.lb; www.facebook.com/kafa.lb :

إفتتاح مركز موارد جديد للمساواة
بين الجنسين« :أبعاد»

￼
في أيار (مايو)  ،2011شهد املجتمع املدني في لبنان والدة مركز
جديد ير ّكز على قضايا النوع االجتماعي .أبعاد هي مؤسسة غير
ربحية وغير سياسية وغير دينية تهدف إلى إحقاق املساواة املبنية
على أساس النوع االجتماعي كشرط أساسي لتعزيز التنمية
االجتماعية واالقتصادية املستدامة في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .تسعى مؤسسة أبعاد إلى تعزيز املساواة بني
املرأة والرجل ومشاركة املرأة عبر تطوير السياسات وإدماج النوع
االجتماعي وإشراك الرجل وإلغاء التمييز وتطوير قدرات املرأة
ومتكينها لتشارك على نحو فعال وتام ضمن مجتمعها .باإلضافة،
ستعمل أبعاد على دعم منظمات املجتمع املدني املعنية ببرامج
املساواة املبنية على اساس النوع االجتماعي وحمالت كسب
التأييد والتنسيق معها .تتضمن مؤسسة أبعاد مجموعة ديناميكية
من النشطاء في مجال حقوق اإلنسان والقانونيني واإلستشاريني
والباحثني امللتزمني بتحقيق مهمتها .من أجل بلوغ أهدافها ،تعمل
املؤسسة على تصميم وتنفيذ ودعم برامج تر ّكز على تطوير وإدماج
منظور النوع اإلجتماعي ومأسسة سياسات عادلة حتمي حقوق
النساء .كما وتعمل املؤسسة على تطوير مهارات املهنيني في كافة
القضايا واإلجراءات املتعلقة بالنوع االجتماعي.
أبـعاد – مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني؛ فرن الشباك ،القطاع ،5
 51شارع بستاني ،بناية جنار ،الطابق األرضي
تلفون01283820/70283820 :؛ فاكس01283821 :
البريد اإللكترونيabaad@abaadmena.org :
املوقع اإللكترونيwww.abaadmena.org :

www.facebook.com/TowardsProtectionof Womenfrom
FamilyViolence; www.youtube.com/kafalebanon

نشاطات توعية وأبواب مفتوحة حول العنف المبني على أساس النوع االجتماعي

￼
في  6أيار (مايو) ،نظمت جماعة مرمي ومرتا حدث ًا في حرم جامعة سيدة اللويزة بحضور ممثلني عن مجموعات دينية وسياسية واجتماعية في لبنان.
احلدث الذي مت تنظميه حتت شعار «عندنا شيء نقوله :إسمعونا» تضمن إطالق أغنيتني جتمعان شهادات حياة لناجيات من العنف املبني على أساس
النوع االجتماعي تأويهنّ جماعة مرمي ومرتا« :في حمى مرمي ومرتا» و «صرخة وجع» .كما تض ّمن أيض ًا فيديو كليب لألغنية الثانية .باإلضافة إلى ذلك،
جرت طاولة نقاش مستديرة بني اختصاصيني في شؤون العنف املبني على أساس النوع االجتماعي واجلمهور عالج قضية العنف املبني على أساس
النوع االجتماعي من أوجهها القانونية واالجتماعية والدينية وتوفير اخلدمات.
في  7أيار (مايو)ّ ،
نظمت جماعة مرمي ومرتا «يوم األبواب املفتوحة» في ملجئها حتى يزوره اجلمهور ويتع ّرف إلى فريق وبرنامج إعادة التأهيل ويشجع
إنتاج النساء للحلي الصغيرة واملنتجات الغذائية ،إلخ.
باإلضافة شاركت جماعة مرمي ومرتا في مؤمتر تقني ّ
نظمه املركز الدامناركي للبحوث املتعلقة باملرأة والنوع االجتماعي في األردن هدف إلى تعزيز
شبكة املالجىء للحماية من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في الشرق األوسط وأوروبا .واستفاد املشاركون من جماعة مرمي ومرتا من
تبادل التجارب وطوروا خبراتهم التقنية.

جماعة مرمي ومرتا؛ لبنان ،عجلتون ،طريق داريا; تلفون03553121 ، 09236961/2 :
البريد اإللكترونيcmm@maryamandmartha.org :
املوقع اإللكترونيwww.maryamandmartha.org :
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فعال
التواصل غير العنيف داخل األسر العراقية ودعم ّ
لمنع االتجار بالنساء
كجزء من دعمها لالجئني العراقيني املوجودين في لبنانّ ،
نظمت كاريتاس لبنان مركز األجانب
 70دورة لزيادة التوعية بشأن التواصل غير العنيف ضمن املجتمع العراقي خالل النصف األول
من العام  ،2011بدعم من مكتب السكان والالجئني والهجرة التابع لوزارة اخلارجية األميركية،
واملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .وبعد مالحظة نزعة عنف منزلي ناجمة عن
عوامل مع ّقدة تتضمن الضغط والفقر وتغير األدوار ضمن أفراد العائلة ،صممت كاريتاس
لبنان مركز األجانب الدورات بدعم من معاجلني نفسيني معتمدين .وبذلك ،اقيمت  68دورة
توعية استهدفت نسا ًء عراقيات باإلضافة إلى نساء متزوجات بعراقيني .ط ّورت هذه الدورات
مهارات املشارِكات في كيفية التعامل مع النزاعات وتأديب األطفال بشكل إيجابي .فض ًال عن
ذلك ،تركزت دورتان خصيص ًا على الرجال ،الذين اكتسبوا مهارات في التواصل اإليجابي (دور
اإلمياءات ،لغة اجلسد ،نبرة الصوت ،ضبط النفس) نظر ًا لتأثير ذلك على األسرة.
باإلضافة إلى ذلك ،في  29نيسان (أبريل) ،وبدعم من الصندوق الكندي اإلقليمي حلقوق
اإلنسان وبناء السالم ،وصندوق التعاون الفنلندي احملليّ ،
نظمت كاريتاس لبنان مركز األجانب
ورشة عمل في بيروت عن «جرمية االجتار بالبشر (أبرز ضحاياه النساء والفتيات) :بني القانون
الدولي والواقع اللبناني» .إنّ ورشة العمل هذه التي قادها البروفيسور سبيدي رايس من كلية
احلقوق في واشنطن وجامعة لي والقاضي سامي منصور ،رئيس معهد الدروس القضائية،
جمعت  50شخصية لبنانية معنية رفيعة املستوى .قام املتحدثون بتعريف االجتار وتقييم آليات
املراقبة القضائية القائمة في لبنان ،بينما شدد املشاركون على احلاجة إلى إدماج االجتار
في املناهج القانونية وحتسني التشريعات اللبنانية حتى متتثل «لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة
االجتار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال» (باليرمو .)2000 ،واتفق اجلميع على أنّ
التعزيز القانوني ضروري ،ال سيما ما يتعلق بحماية حقوق الضحايا.
كاريتاس لبنان مركز األجانب؛ مركز تقال ،جادة شارل حلو ،سن الفيل
تلفون01502550/1/2/3/4 :
البريد اإللكترونيcarimigr@inco.com.lb :
املوقع اإللكترونيwww.caritasmigrant.org.lb :
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توعية حول التحرش الجنسي بالفتيات
المراهقات وقضايا األطفال والنساء

￼
ّ
بني  28شباط (فبراير) و 11آذار (مارس)  ،2011نظمت الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد
املرأة سلسلة من  17دورة توعية حول «التحرش اجلنسي بالفتيات املراهقات» في  8مدارس
رسمية وخاصة في ضواحي بيروت (عني الرمانة والشياح وفرن الشباك) وباالشتراك مع وزارة
الشؤون االجتماعية (عبر مركز اخلدمات االمنائية في عني الرمانة) .من خالل هذه الدورات،
مت ّكنت الهيئة من الوصول إلى أكثر من  450مراهق ًا ومراهقة بهدف تقليص خطر التحرش
بني الشابات والفتيات.
هدفت هذه الدورات التشاركية إلى متكني الفتيات في املدارس اخلاصة والرسمية من التص ّدي
للتحرش اجلنسي متى أمكن وطلب املساعدة متى دعت احلاجة .وهدفت أيض ًا إلى توعية الفتية
املراهقني عن كيف أنّ العنف والتحرش يؤ ّثران في الفتيات وإلى تشجعيهم على اعتماد سلوك
مسؤول في ما يتعلق بهذه القضية .يتيح كسر احمل ّرمات تواص ًال أكثر انفتاح ًا في قضية
العنف بني الفتيات املراهقات والفتية املراهقني من جهة كما بني املراهقني ومزودي اخلدمات
االجتماعية واملثقِ فني من جهة أخرى.
وفي  7نيسان (أبريل)ُ ،عقدت جلسة نقاش مفتوح في السفارة األسترالية في بيروت ،مبشاركة
كوادر من السفارات البريطانية والكندية واألسترالية والدامناركية .فعرضت الهيئة وضع
العنف املنزلي في لبنان ،من املنظورين القانوني واالجتماعي ،باإلضافة إلى احللول املقترحة
والتحديات القائمة .مت أيض ًا التط ّرق إلى قضية العنف ضد األطفال على نحو موجز .نتيجة
لذلك ،متّت التوصية بتنظيم ورشات عمل بهدف تزويد كوادر السفارات مبعلومات كافية مت ّكنهم
من التصرف في حال طلب أي امرأة أو طفل للمساعدة.

الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة؛ بيروت ،رأس النبع ،بناية السالم،
الطابق الثالث؛ تلفون/فاكس01662899 :
البريد اإلكتروني // lecorvaw@inco.com.lb :طرابلس ،شارع أمني مق ّدم،
بناية عبد الوهاب ،الطابق الثاني؛ تلفون/فاكس06624060 :
البريد اإللكترونيL_corvaw@idm.net.lb :

قضية التحرش الجنسي تطرق باب الجامعات عبر «مغامرات سلوى»

￼
ّ
نظمت حملة «مغامرات سلوى» ،التي أطلقتها مجموعة نسوية ،خالل شهر أيار سلسلة من ورش العمل في اجلامعة األميرك ّية في بيروت
وجامعة القديس يوسف ،حيث مت تعريف الطالب والطالبات مبفهوم التحرش اجلنسي وأسباب حصوله وكيفية مواجهته .كما مت عرض حلقات
املنصات التوعوية حول
«مغامرات سلوى» البصرية التي تعرض تزامن ًا على شاشات التلفزيون .إضافة إلى ذلك ،أقامت احلملة عدد من
ّ
املوضوع عينه في كل من اجلامعة العربية وجامعة القديس يوسف .وتقوم احلملة بسلسلة من مجموعات النقاش مع نساء تركز على التوعية
من التحرش اجلنسي ،طرق مواجهته ،وقعه على حياتهن وإصالح األضرار الناجتة عن العنف العاطفي والشفهي واجلسدي واجلنسي.
باإلضافة ،شاركت «مغامرات سلوى» في  5أيار في مؤمتر نظمه التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني ومنظمة العمل الدولية حول قانوني
العمل والضمان االجتماعي ،حيث مت إلقاء الضوء على أهمية وجود بند قانوني يجرم التحرش اجلنسي .باإلضافة ،وفي مناسبة يوم املرأة
العاملي في  8آذار نظمت احلملة مسيرة حتت عنوان «استرجعي الليل» للمطالبة بشوارع آمنة من كافة أنواع العنف ضد النساء .وجنحت
احلملة في إيصال صوتها عبر مشاركتها في عدد من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.
(للمزيدwww.adventuresofsalwa.com :؛ )www.qawemeharassment.wordpress.com

مجموعة نسوية؛ األشرفية ،منطقة الشحروري ،شارع الشحروري ،بناية بريدي مقابل
ثانوية لور مغيزل للبنات ،الطابق 1؛ تلفون01216984 :
املوقع اإللكترونيwww.nasawiya.org :

