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حقوق المرأة

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية
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مقدمة

يتخذ الكالم عن قضايا النساء ،أبعاداً شعبوية هذه األيام وهو قد أصبح منذ بعض الوقت جزءاً أساسياً
من البيانات الوزارية( )1والخطاب السيايس ،واذا كنا لسنا هنا بصدد السجال مع هذا الخطاب أو ذاك،
اال أننا عىل يقني أن الكالم الذي يجري تداوله عن قضايا النساء يستوحي وال شك الكثري من األعالنات
الدولية (اعالن حقوق االنسان ،اعالن بكني) والكثري من االتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان (اتفاقية
العمل الدولية ،اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة) كام يتقاطع يف اآلن نفسه مع
املطالب القدمية /الجديدة للحركة النسائية اللبنانية.
وقد يكون من املفيد هنا االشارة اىل الحجج السهلة التي يستثريها الخطاب والتي تتصل بامكانات
النساء اللبنانيات التي ازدادت وتعمقت يف السنوات األخرية وبني قدرتهن عىل تويل مسؤوليات ادارية
وسياسية عالية يف املجتمع .ومع أن الخطاب السيايس يستخدم االشكاليات املعقدة للنظام السيايس
اللبناين وما أدخل عليه بعد تسوية الطائف من عنارص متغرية ،ليس أقلها تكريس النظام الطائفي يف
النصوص الدستورية من أجل تأجيل انصاف النساء ،اال أنه يظهر من جهة أخرى مساحة القبول بهذا
االنصاف لدى املجتمع اللبناين .فمشاركة املرأة يف الحياة العامة يف مستواها النظري ال تثري معارضات
مبدئية لدى فئات املجتمع اللبناين وطوائفه( ،)2فهم جميعاً يدركون أهمية هذه املشاركة بالنسبة
لعمليات التنمية املستدامة وبالنسبة للنظام العاملي الجديد ،وموقعها يف املنظومات واآلليات التي
تتبناها وتنرشها العوملة السائدة .لكن الكالم ال يرتجم اىل أفعال ،فلقد بينت املعلومات التي جمعت
يف إطار تقرير الظل ( )3()CEDAWعن التقدم املحرز يف تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد
املرأة يف لبنان ،أن وضع املرأة ال يزال مرتهناً ملجموعة األعراف والتقاليد التي تفرضها الثقافة األبوية،
فلقد أبرم لبنان الوثيقة الدولية إللغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة سنة  ،1996لكنه أبرمها مع
تحفظات كبرية عىل مواد تعطل أهداف الوثيقة وروحها بالذات ،أي املساواة بني املرأة والرجل وإلغاء
جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
ونحن ال ننظر إىل التحفظات يف حد ذاتها ،بل باعتبارها مؤرشاً عىل املوقف العام من فكرة التمييز ضد
املرأة ،فالتحفظات تعكس إىل حد كبري االشكاليات املحيطة بالبنى الذهنية للمجتمع اللبناين ،وخاصة
تلك االشكاليات املرتتبة عن االستغراق يف الطائفية واملذهبية والتي عطلت وال تزال املسار الوطني
باتجاه الحياة املدنية.
لقد كان للحرب الداخلية التي امتدت عىل مدى سبعة عرش عاماً أثر كبري عىل تراجع املسار الدميقراطي
املدين الذي كان قد بدأ يشق طريقه أوائل السبعينات .لقد دمرت الحرب التي امتدت عىل مدى سبعة
عرش عاماً ،العنارص الفتية القامئة عىل نبذ الطائفية واملذهبية فانهارت الخيارات املدنية (أحزاب،نقابات،
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حركات اجتامعية شبابية ونسائية) تحت ضغط النزاعات الداخلية التي تقاطعت مع ظروف إقليمية
شديدة التعقيد وحروب إرسائيلية متواصلة.
ومع بدء مسرية السالم يف التسعينات ،انتعش األمل من جديد باعادة الحياة لالتجاهات املدنية تلك،
وخاصة فيام يخص االتجاهات النصاف املرأة واحالل التوازن االجتامعي ،لكن السياسات والربامج التي
تبنتها الحكومات املتتالية مل تنجح يف التعبري عن اآلمال التي عقدت عليها ،بل عىل العكس من ذلك،
أدت املامرسات السياسية املختلفة إىل تكريس املرجعيات الدينية كمرجعيات ثقافية واجتامعية ,مل تأت
السياسات الحكومية بجديد عىل صعيد األدوار النمطية القامئة عىل أساس الجنس ،والقانون والعرف
ال يزاالن يكرسان الرجل رباً لألرسة واملعيل الوحيد ،وطبيعي أن ال تتأثر األمناط االجتامعية بكل مظاهر
الحداثة الخارجية التي تظهر يف منط الحياة للمرأة اللبنانية فاألرسة اللبنانية ال تزال كباقي األرس العربية،
أبوية ،هرمية ،القرارات األساسية فيها للرجال وما عىل النساء سوى الطاعة والتضحية والصرب.
مل تعنت الحكومات بإعادة نظر فعلية بصورة املرأة يف املناهج الرتبوية الجديدة ،فبقيت صورة املرأة
محملة بالواجبات واملهام التقليدية ،وظل تقاسم األدوار أسري األمناط التقليدية للرجل واملرأة ،فالنصوص
التاريخية واألدبية عىل سبيل املثال تقدم املرأة سكرترية والرجل مديراً ،والرجل طبيباً واملرأة ممرضة،
والكتب املدرسية التزال تزخر بالتمييز ضد النساء(.)4
كام أن الثقافة السائدة وقوانني األحوال الشخصية التي تخضع للمرجعيات الدينية املختلفة ،تضفي
حالة من القدسية عىل األرسة والعالقات األرسية ومتنع بالتايل أي تطور باتجاه تعديل األمناط واعادة
النظر يف تقاسم األدوار وتعديل التصورات التي تحيط بحياة النساء أو بأدوارهن يف املجتمع.
يف بحثي املنشور سنة  2002بعنوان أصل واحد وصور كثرية؛ استنتجت من الشهادات الكثرية التي
تجاوزت ال ،100أن املرأة يف جميع املناطق اللبنانية ال تزال تخضع آلليات متييز حادة وأن صورة املرأة
النمطية تخرتق املدن واألرياف والطوائف عىل حد سواء .ومع ذلك ،فقد كنت أظن أن التعليم والعمل،
يغريان من العالقة بني األهل واالناث ،كنت أعتقد أن التمييز بني األطفال الذكور واألطفال االناث قد
انتهى يف لبنان ،فقد تحسنت نوعية حياة اللبنانيني تحت تأثري عنارص شتى ،ومل يعد لألمية مكان كبري
بني النساء خاصة يف الفئات العمرية الشابة ،وأن التمييز ان وجد سيكون مرتبطاً بالظروف االقتصادية
بالدرجة األوىل .لكن املفاجأة الكربى أن يكون التمييز ضد األطفال البنات ال يزال ساري املفعول وان ما
تختزنه الذاكرة يتجىل يف العيون ،تلك العيون التي تعكس األمل الدفني التاريخي الذي توارثته الفتيات
عن أمهاتهن ،فاملرأة ال تزال تشعر بالغنب ،اذا مل تكن طفولتها مكاناً للتمييز والثارة اإلحساس بالغنب فإن
املراهقة والنضج كفيالن بإثارة ذلك(.)5
ومع ذلك نستطيع القول بأن النساء يف لبنان قد تغرين ،أصبحن أكرث تعلي ًام ،فاالحصاءات تشري اىل أن
نسبة املتخرجات يف التعليم العايل تفوق نسبة املتخرجني ،لقد بلغت  ،)2000-1999( % 53,3وأكرث
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انتاجية ،ومشاركتها يف قوى العمل ارتفعت اىل  ،%28واستطعن بشكل أو بآخر انتزاع مساحة واسعة من
الحريات الشخصية ،لكن موقعهن يف املجتمع مل يتغري كثرياً ،كام أن مشاركتهن يف ادارة الدولة واملجتمع
ال تزال ضعيفة مقارن ًة بامكاناتهن.
ما هي العقبات ،ما هي العوائق ،ما هي الديناميات املضادة التي تعمل العاقة التطور الطبيعي للنساء
يف لبنان؟
كيف يتقاطع الوضع القانوين مع الوضع الثقايف؟
وما هي االجراءات املطلوبة من أجل بناء حقل املساواة بني الجنسني يف لبنان؟
هذه الورقة تهتم بصورة خاصة مبراجعة الوضع القانوين كام هو يف الواقع اليوم ..وكيف يتم التعبري
عن استمرارية االلتزام بتنفيذ قرارات مؤمتر بيجينغ واالجراءات املؤسسية التي تم اتخاذها لهذا الغرض
واملوارد البرشية واملالية التي تم تحضريها.
مدى تعاون الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدين يف تنفيذ مقررات مؤمتر بيجني.
وأخرياً ،موقع النساء أنفسهن يف هذه املقررات.
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 .1الواقع القانوني

أوالً :المواثيق الدولية
تعترب وثيقة الغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،االطار القانوين الجامع الذي يتيح تطبيق املساواة بني
الجنسني يف مستويات الحياة كافة ،وهي أتت لتتوج الكثري من االعالنات واالتفاقات املتخصصة التي أشارت
اىل قضايا النساء وعملت عىل ترشيع اجراءات خاصة بها(.)6
وقد ابرم لبنان هذه الوثيقة مبوجب القانون رقم  572الصادر بتاريخ  ،1996-7-24أي بعد حوايل  17عاماً
عىل دخولها حيز التنفيذ ،وحال ابرام هذه االتفاقية ،أبدى لبنان تحفظات رصيحة عىل بعض بنودها:
البند الثاين من املادة التاسعة املتعلق مبنح املرأة حقا مساويا لحق الرجل لجهة إعطاء الجنسية ألوالدها
(لنا عودة إىل هذه النقطة الحقا ،أدناه).
البند األول من املادة السادسة عرشة يف فقراته املتعلقة بالتساوي يف الحقوق واملسؤوليات يف الزواج
واألمومة والوالية والقيمومة والوصاية عىل األطفال والتبني والتساوي يف حق اختيار إسم األرسة.
البند األول من املادة التاسعة والعرشين املتعلق بعرض الخالفات بني الدول حول تفسري أو تطبيق
االتفاقية عىل محكمة العدل الدولية.
وكان لبنان قد انضم إىل اتفاقيات أخرى ذات صلة مبارشة باملوضوع ،هذه أهمها:
االتفاقية املتعلقة بحقوق املرأة السياسية عام ( 1953أبرمت عام )1955
االتفاقية املتعلقة بعدم التمييز يف مجال التعليم الصادرة عن األونيسكو (أبرمت عام )1964
االتفاقية املتعلقة بعمل املرأة اللييل عام ( 1948أبرمت عام )1977
االتفاقية املتعلقة باستخدام النساء يف العمل تحت سطح األرض عام ( 1937أبرمت عام )1946
إتفاقية سياسة العاملة عام ( 1964أبرمت عام )1977
عل ًام بأن لبنان مل يربم حتى تاريخه عددا كبريا من االتفاقيات الدولية( ،)7والسبب يف ذلك (يف اإلجامل)
إستمرار تح ّفظ لبنان إزاء املسائل املتعلقة بالجنسية وباألحوال الشخصية.
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ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
 .1الدستور اللبناني

نص متييزي بحق املرأة ،بل يك ّرس مساواة
إن الدستور اللبناين الصادر عام  1926واملعدّل ،ال يتض ّمن أي ّ
جميع املواطنني أمام القانون دون متييز ،ونستطيع أن نرى ذلك يف مواد كثرية تحدد حياة األفراد الشخصية
والعامة:
املادة  7حول املساواة يف الحقوق املدنية والسياسية
املادة  12حول املساواة يف توليّ الوظائف العامة
املادة  21حول األهلية االنتخابية
املواد  ،12 ،10 ،9 ،2التي تك ّرس ،تباعا ،الحرية الشخصية وحرية املعتقد وحرية التعليم وحرية الرأي
واالجتامع وتأليف الجمعيات.
ولكن األهم يبقى ،عىل املستوى الدستوري ،وما تض ّمنته مقدّمة الدستور التي أضيفت إليه مبوجب القانون
الدستوري رقم  18تاريخ  1990/9/21والتي ورد يف الفقرة «ب» منها ما حرفيته:
«لبنان عريب الهوية واالنتامء وهو عضو مؤسس وعامل يف جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ،كام هو
وتجسد
عضو مؤسس وفاعل يف منظمة األمم املتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق االنسان،
ّ
الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقول واملجاالت دون استثناء».
هذه املقدمة بات لها قيمة دستورية ،شأنها يف ذلك شأن سائر مواد الدستور ،عىل ما ورد رصاحة يف
قرار مبديئ هام صدر عن املجلس الدستوري بتاريخ ( 1997/9/12الجريدة الرسمية ،العدد  44تاريخ
 ،1997/9/18ص  3202وما يليها) ،وقد جاء فيه:
«ومبا أن املبادئ الواردة يف مقدمة الدستور تعترب جزءا ال يتجزأ منه وتتمتع بقيمة دستورية شأنها يف ذلك
شأن أحكام الدستور نفسها».
والالفت يف قرار املجلس الدستوري املذكور أنه قد استند يف حيثياته إىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية ليبطل قانونا كان أق ّره املجلس النيايب ويرمي إىل التمديد للمجالس البلدية واالختيارية.
وبذلك ،وإضافة إىل أن قانون أصول املحاكامت املدنية (الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم  90تاريخ
نص يف املادة الثانية منه عىل أنه «عند تعارض أحكام املعاهدات الدولية مع أحكام
 )1983/9/16كان ّ
القانون العادي ،تتقدم يف مجال التطبيق األوىل عىل الثانية» ،فإن املجلس الدستوري يكون قد أرىس قاعدة
جوهرية تش ّكل ضامنة حقيقية لتنزيه الترشيع اللبناين عن أي نص متييزي و/أو مجحف بحق املرأة.
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 .2التشريعات العادية

تشري لور مغيزل يف كتابها «حقوق املرأة االنسان يف لبنان» اىل املسار الطويل الذي بدأته الحركة النسائية
منذ  1949الستكامل طريق الرائدات ،فلقد سعت الحركة النسائية اىل وضع جردة ألحكام الترشيع اللبناين
يف ضوء املواثيق الدولية ضمن الئحة أولويات تتطابق مع هذه االعالنات واالتفاقيات املعلنة وأهمها اعالن
حقوق االنسان(.)8
فام الذي تحقق؟
مل يكن ما أنجز كبرياً نظراً للجهد الذي بذلته الحركة النسائية ،فاذا كان انجاز الحقوق السياسية للمرأة هو
االنجاز األهم األول الذي حققته الحركة النسائية ،فان ابرام اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز هو االنجاز
الثاين األكرث أهمية يف تاريخ نضال الحركة النسائية ،وكام استلزم االنجاز األول الكثري من توحيد الجهود يف
فجر االستقالل كذلك االنجاز الثاين استلزم الكثري من جهود التوحيد بعد حرب داخلية مدمرة امتدت سبعة
عرش عاماً ،ويف االنجازين ظهرت أهمية النضال املوحد من أجل القضايا املشرتكة.
بني االنجازين األول والثاين كانت هناك انجازات أخرى نوردها بالرتتيب الزمني:
الحقوق السياسية سنة 1953
املساواة يف االرث سنة 1959
حق املرأة يف خيار الجنسية سنة 1960
حرية التنقل سنة 1974
الغاء األحكام املعاقبة ملنع الحمل سنة 1982
توحيد سن نهاية الخدمة للرجال والنساء يف قانون الضامن االجتامعي سنة 1987
االعرتاف بأهلية املرأة للشهادة يف السجل العقاري سنة 1993
االعرتاف بأهلية املرأة املتزوجة ملامرسة التجارة دون اذن من زوجها 1994
حق املوظفة يف السلك الدبلومايس التي تتزوج من أجنبي مبتابعة مهامها 1994
أهلية املرأة املتزوجة يف ما يتعلق بعقود التأمني عىل الحياة سنة 1995
ابرام اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 1996
الغاء العذر املحل واستبداله بالعذر املخفف من أحكام قانون العقوبات مبا سمي جرائم الرشف
(.)9
1999
بالطبع يبقى الكثري النجازه والحركة النسائية تتكاتف من أجل رفع التحفظات عن وثيقة القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة املتمحورة حول مواد أساسية يف هذه الوثيقة.
فاللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة والشبكة النسائية اللبنانية واللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة،
والتجمع النسايئ الدميقراطي واللقاء الوطني من أجل الغاء التمييز ضد املرأة وغريها من منظامت دفاعية
محلية (حقوق االنسان )...ودولية (منظمة العفو الدولية )...جميعها تتكاتف من أجل الغاء جميع أشكال
التمييز ضد املرأة.
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والحمالت القامئة حالياً ،حملة «جنسيتي حق يل وألرسيت» حول الغاء التمييز عند النساء يف هذا القانون
يف الجنسية والتي يديرها مركز األبحاث والتدريب ( )CRTDوحملة الغاء التمييز يف قانون العقوبات التي
تديرها الشبكة النسائية اللبنانية ومرشوع اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة «الغاء التمييز ضد املرأة»
الذي ابتدأ عام  ،1998جميعها تتكاتف من أجل تنزيه الترشيع اللبناين عن التمييز ضد املرأة.
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 .2الوضع الراهن في لبنان

ّ
المتبعة
أوالً :الممارسات والسياسات الرسمية
يحتل مؤمتر بيكني مكانة خاصة يف تاريخ الحركة النسائية ،فهو اىل جانب كونه وضع قضايا النساء يف
أولويات الخطط التنموية واألجندة العاملية ،فقد استطاع عرب الوثيقة الهامة التي طرحها للنقاش قبل املؤمتر
واالعالن الذي صدر بعد املؤمتر ،أن يعجل يف تغيري النظرة اىل موضوع املرأة يف الكثري من البلدان.
ولبنان ،الذي تتأسس ثقافته عىل االنفتاح واستقبال الجديد ،استطاع كمجتمع مدين وكدولة ،أن يتفاعل مع
هذا املؤمتر ،عرب تشكيل اللجنة الوطنية للتحضري واملشاركة يف مؤمتر بكني ،وهي التي قادت عملية التحضري،
واستنهضت قوى املجتمع املدين ومؤسساته من أجل هذا التحضري ،وكان التقرير األول عن أوضاع املرأة يف
لبنان الذي رصد وألول مرة مكانة املرأة املتدنية يف االدارة ،ويف االقتصاد ،ويف السلطة السياسية ويف األحزاب
والنقابات وغريها من هيئات االنتظام االجتامعي والسيايس.
وقد وافق لبنان عىل اعالن بكني الذي يدعو الدولة التخاذ املبادرات وتنفيذ اجراءات محددة من أجل الغاء
التمييز القائم بحق النساء وتعديل مكانتهن يف املجتمع.
كان من مثرة ذلك اعالن تشكيل الهيئة الوطنية لشؤون املرأة واعادة تشكيل اللجنة األهلية ملتابعة قضايا
املرأة بعد بيكني ،وهي نفسها اللجنة األهلية التي كان املجلس النسايئ قد شكلها سنة  1994من أجل
التحضري ملؤمتر بيكني ,لقد أعادت هذه اللجنة تشكيل نفسها عرب دعوة الباحثني والباحثات ليكونوا جزءاً
أساسياً من املوارد البرشية لديها.
مل تتأخر الهيئتان يف اعالن رشاكتهام وتعاونهام مع اللجنة االقليمية للمرأة  Unifemيف مرشوع تدريبي
تأسييس لألعضاء ،وكانت مثرة تعاونهام صدور أول اسرتاتيجية وطنية للمرأة اللبنانية .ح َّددت هذه
االسرتاتيجية ستة أهداف متثل معظم ما تطمح اليه املرأة ،لعل أهمها الهدف األول الذي يتناول «تحقيق
املساواة التامة بني املرأة والرجل »...والهدف الرابع الذي يتناول «متكني املرأة من خالل تعزيز امكاناتها
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وتنمية قدراتها لالفادة من املساواة يف الفرص» ،والثاين باعتباره يتعلق بـ «ضامن حقوق املرأة االنسان»
والسادس املتعلق بتعميم «ثقافة املساواة»(.)10
اعتنت هذه االسرتاتيجية باملجاالت ذات األولوية بالنسبة للمرأة اللبنانية ووضعت أهدافاً لها واجراءات
تنفيذية ،ومع أن الكثري من هذه األهداف قد شكل أهدافاً أساسية للكثري من الهيئات النسائية( )11وتحول
اىل خطط وبرامج لها (الغاء التمييز ضد املرأة يف لبنان ،املشاركة السياسية ،نرش ثقافة النوع االجتامعي)،
ومع أن الهيئة الوطنية لشؤون املرأة نفسها حاولت يف املرحلة األوىل من انشائها ،أن تنفذ بعض أهداف
االسرتاتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية التي وضعتها مع اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة ،اال أننا باالجامل
ال نستطيع الكالم عن خطة وطنية لتحويل هذه األهداف اىل برنامج تنفيذي يتشارك فيه املجتمع املدين
والدولة ،فالخطة الوطنية بالتعريف ال بد أن تتحدد عىل ضوء احتياجات املرأة اللبنانية وأولوياتها ،كام أن
تنفيذها يجب أن يكون تشاركياً بني الدولة وكافة فئات املجتمع.

ثانيًا :التحديات والصعوبات
سبق وذكرنا (يف املحور رقم  1من هذه الدراسة) ّأن الحركة النسائية تتكاتف من أجل رفع التحفظات عن
وثيقة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املتمحورة حول مواد أساسية يف هذه الوثيقة؛
لكن الهيئات النسائية ال تهتم فقط بتنزيه القانون ،ألن الغاء التمييز يف القانون وان كان هدفاً يف حد ذاته
اال أنه هدف رضوري لكنه غري كاف ،فالتمييز ضد املرأة ال يزال ينساب يف نظام القيم الثقافية والسلوكيات
االجتامعية ولعل ما أنتجته خطة النهوض الرتبوي ،بالرغم من االرادات الطيبة والرغبة يف تحسني صورة
املرأة يف مناهج التعليم يشري اىل املشكالت املتعلقة برؤية املجتمع للمرأة وأدوارها .وقد بينت الدراسة
التي تناولت كتب القراءة والرتبية الوطنية يف التعليم االبتدايئ أن التمييز يف «األدوار» و«الصور» و«اللغة»
و«التوقعات» ال يزال يشكل األساس النظري لتوزيع األدوار لكل من الرجل واملرأة يف لبنان ،وقد يكون
العمل الجاد الذي تقوم به الهيئات النسائية من أجل مشاركة املرأة يف صنع القرار والذي انطلق بقوة منذ
مؤمتر بكني ،مث ًال صالحاً عىل اميان الحركة النسائية بأن التعديالت القانونية ال تكفي لوحدها ،وبأن عم ًال
تثقيفياً ال بد من أن يسري بالتوازي.
وهذا يعني أن البعد املتعلق بتغيري صورة املرأة وأدوارها يف املناهج متهيداً لتغري هذه األدوار يف الحياة
العامة مل يكن موجوداً ،وكلنا يعلم أن الصور النمطية للذكور واالناث ال زالت سائدة ،وإن تغيري هذه الصور
يتطلب اجراءات تدخلية ،لعل أهمها تضمني املناهج التعليمية األسس النظرية والفلسفية لرؤية جندرية
متوازنة بني الرجل واملرأة.
وقد نجد األمر أكرث وضوحاً يف املستويات االعالمية املنوعة ،حيث نرى أن اللغة املستخدمة للتعبري عن
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صفات النساء وأفعالهن ،أكان ذلك يف االعالم املكتوب أو املريئ أو املسموع ،ال تزال تحمل آثار األبوية
والذكورية واألشكال التقليدية للحياة األرسية واالجتامعية.
ولو شئنا ألكملنا املشهد مبا نراه من تهميش للمرأة يف سلطة اتخاذ القرار وخاصة القرار السيايس ،حيث
نعلم جميعاً أن نسبة حضور املرأة يف الربملان اللبناين هي من أضعف النسب يف العامل!! ()% 4,7
وهي مل متارس السلطة التنفيذية سوى مؤخراً ( .)2004أما يف القرار االداري فحدث وال حرج ،أكان ذلك عىل
مستوى الفئة األوىل أو عىل مستوى السفراء أو يف مستويات أخرى كاملحافظني أو رؤساء البلديات(.)12
جميع هذه الوقائع تظهر أن وضع املرأة التعليمي مل يرتجم بتحسني وضعها الوظيفي.
السؤال ملاذا؟
احدى االجابات هي أن األبوية ومنظومة القيم الرتبوية املرتبطة فيها تعيق أي تقدم أكان ذلك عىل مستوى
التعديالت القانونية أم عىل مستويات أخرى لذلك فان التغري يتطلب تدخالت جراحية يف املستويات كافة،
وعندما نقول تدخالت جراحية فهذا يعني توافقاً  consensusما بني االرادة السياسية واملجتمع.
لقد حان الوقت عىل ما نعتقد ألن نؤكد عىل هذا التوافق وأن يرتجم هذا التوافق وعياً وارادة للتغيري،
واملطلوب أن تصبح ثقافة املساواة عىل أساس الجنس أو اللون أو الدين أو الطائفة أساساً للثقافة االجتامعية
وأساساً واضحاً للقوانني والترشيعات.
ويف التقارير الكثرية التي تتابع مدى التقدم يف تطبيق اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،يظهر
بشكل واضح وضع املرأة ومكانتها يف املجتمع .هذه التقارير هي تقارير دورية ملزمة للحكومات التي
و َّقعت إعالن بيكني وأبرمت االتفاقية الدولية ،وقد أصدرت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة تقريرين حتى
اآلن ،أحدهام صدر هذا العام وهو تصحيح للتقرير الذي صدر سنة  ،2004وقد ُصحح بنا ًء عىل توجيهات
لجنة مركز املرأة -السيداو يف نيويورك.
كام أن املنظامت غري الحكومية تصدر أيضاً تقاريرها حول هذا املوضوع بالذات ،ويف التقرير األخري لسنة
 2005الذي أصدرته اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة ،يتبني أن القوانني الوضعية ال تزال تتميز «باستقرار
ترشيعي» باملعنى السلبي للكلمة كام يقول زياد بارود ،حيث اقترصت الترشيعات التي صدرت بني 1999
و - 2004أي بني صدور التقرير األول الذي صدر سنة  1998والتقرير الثاين الذي صدر سنة  - 2005عىل حيز
يسري من الكم الهائل من مطالب التحديث التي تقدمت بها الحركة النسائية منذ أوائل القرن املايض.
ويؤكد التقرير الثاين الذي أصدرته الهيئة الوطنية لشؤون املرأة سنة  2006هذا املوضوع ,متكئاً عىل غياب
أي معالجات جدية للقضايا التي تحفظ عليها لبنان عندما أبرم اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد
املرأة ،بالرغم من أن تقدماً طفيفاً عىل قانون العقوبات قد أنجز(.)13
وميكن قياس مدى تطبيق االتفاقية يف القوانني الداخلية الصادرة بني  1999واليوم ،والتي تتصل باملواد التي
تحفظ عليها لبنان يف إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
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وهي اآلتية:
 .1يف مجال األحوال الشخصية
 .2يف مسألة الجنسية
 .3يف قانون العقوبات
وهي املسائل األساسية التي ال تزال عرضة للرفض وتتعرض لصعوبات كثرية لسببني عىل األقل:
السبب األول :التحفظات الرصيحة التي كان سجلها لبنان عند ابرامه االتفاقية واملتعلقة بالجنسية وباألحوال
الشخصية لجهة مساواة املرأة بالرجل أرسياً.
السبب الثاين :وهو بنيوي ويتعلق مبدى تداخل الطوائف يف لبنان بالبنى القانونية والترشيعية ،مام يحول
دون امكانية استصدار ترشيعات مدنية بهذا املعنى.
هذه األسباب هي نفسها التحديات التي تواجه خطة النهوض باملرأة يف لبنان.
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 .3مشروع الخطة القطاعية

أوالً :الخطة المقترحة واألولويات لتنفيذها
عندما نتكلم عن خطة وطنية من أجل تعديل مكانة املرأة يف املجتمع ،ال بد من األخذ باالعتبار الوضع
القانوين الذي تعيش يف ظله املرأة يف لبنان والوضع االجتامعي والثقايف الذي يؤثر تأثرياً بالغاً عىل العالقة
العضوية ما بني القانون وتطبيقاته العملية ،فقانون االرث عىل سبيل املثال عند الطوائف غري املحمدية
يساوي بني النساء والرجال لكن يف التطبيق العميل ال يزال التمييز ضد املرأة يف االرث ساري املفعول .وقبول
شهادة املرأة يف املحاكم باعتبارها كاملة األهلية مل يصبح مامرسة ثابتة يف الكثري من الدوائر الرسمية.
وحصول املرأة عىل حقها يف املشاركة السياسية ابتدأ باكراً ( ،)1953ومع ذلك فالنساء مل تصل اىل الندوة
الربملانية سوى يف سنوات التسعني ،اذا استثنينا التجربة القصرية للسيدة مرينا البستاين سنة  ،1974ونستطيع
أن نورد أمثلة كثرية عىل تأثري نظام القيم الثقافية والتقاليد االجتامعية يف تطبيق القانون ،لذلك فان عنارص
الخطة العتيدة يجب أن تأخذ باالعتبار هذه املؤثرات ،فاذا كان من املهم جداً أن ننجز تنزيه القوانني عن
التمييز يف حق النساء ،فعلينا أن نتذكر أن بناء ثقافة مساواتية يف لبنان يجب أن يكون أولوية من أولويات
الهيئات املدنية واالرادة السياسية .أما بالنسبة لوضعها الذايت ،فنستطيع أن نقول أن املرأة اللبنانية قد
أصبحت يف مسار التمكني وأن امكاناتها -كام تدل جميع املؤرشات -تفوق مكانتها يف املجتمع.
وحتى ال نكرر توصيات عمومية ،نستطيع اذن أن نحرص األهداف االسرتاتيجية لخطتنا العتيدة يف ثالثة
مستويات(:)14
 .1املستوى االول :تنزيه القوانني عن التمييز ضد النساء.
 .2املستوى الثاين :بناء ثقافة املساواة يف لبنان.
 .3املستوى الثالث :متكني النساء وبناء قدراتهن الذاتية.
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 .1المستوى االول :تنزيه القوانين عن التمييز ض ّد النساء.

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها من أجل رفع التحفظات عن إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد
املرأة ؟
يثري هذا املوضوع -كام رأينا -إشكاالت عدة ،فهو يتعلق مبا تعتربه املجتمعات العربية «خصوصية» ال ميكن
التخيل عنها وحتى ال ندخل يف نقاش نظري ملفهوم الخصوصية ،ال بد من االشارة إىل أن تقرير التنمية
العربية االنسانية  2002قد وضع تحدي النهوض باملرأة عىل قدم املساواة مع النهوض باالنتاج املعريف
والنهوض بالحريات ومامرساتها عىل جميع املستويات ،والالفت هنا أن بالداً عربية كثرية قد سبقت لبنان
وبادرت اىل تعديل قوانينها األرسية ،نذكر عىل سبيل املثال املغرب كذلك مرص حتى ال نقول تونس التي
كانت سباقة يف هذا املجال.
وقد يكون هذا املوضوع من األهمية مبكان يف بلد كلبنان ولنفس األسباب التي تحول دون النظر بجدية
اليه ،ألن تعديل قوانني األرسة رضوري إلطالق إمكانيات املرأة واستثامر قدراتها كام أنه رضوري من أجل
التخفيف من حدة االنقسام الطائفي.
اذاً ،الخطوة األوىل يف مسار املئة ميل هي تطبيق املجال األول من مجاالت االسرتاتيجية الوطنية اللبنانية
وهو« :استحداث قوانني جديدة ال سيام قانون مدين اختياري لألحوال الشخصية ،وقوانني رادعة متنع
رصاحة أي متييز ضد املرأة تحت طائلة عقوبات رادعة»(.)15
والخطوة الثانية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبوقع املرأة ومكانتها يف األرسة هي« :استحداث قوانني تحمي
املرأة من العنف ال سيام العنف املنزيل والعنف يف أماكن العمل»(.)16
أما الخطوة الثالثة فهي التي ترتبط باملواطنة وبالتمييز ضد املرأة يف هذا املوضوع والذي يتجىل يف قانون
الجنسية ملا لهذا القانون من أثر عىل قضايا املساواة.
أما يف مجال تطبيق القوانني ،فإن االجراءات التدخلية رضورية جداً ،وقد رأينا كيف يتم غض الطرف عن
تطبيق قوانني عديدة تلغي الحق باملساواة الذي يحميه القانون ،كام أن االجراءات الرادعة والعقابية أمر
رضوري هو اآلخر ،وتتكامل هذه االجراءات مع غريها من االجراءات املتصلة بالبعد االجتامعي والثقايف ،أي
باملستوى الثاين الذي يجب أن ترعاه الخطة.
 .2المستوى الثاني :بناء ثقافة المساواة في لبنان.

وهو املتصل بتهيئة بيئة مؤاتية لثقافة املساواة ،فام هي الخطوات الواجب اتباعها يف هذا املستوى؟
يتفق العاملون والعامالت يف الهيئات املدنية يف لبنان أن األمية القانونية منترشة بشكل كبري بني النساء
بصفة خاصة ،بالرغم من وصول النساء لدرجات عالية يف التعليم وتحقيقها الكثري من التقدم يف مستويات
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العمل الثقايف واالجتامعي ،لذلك فإن أوىل الخطوات هي:
محو األمية القانونية ،وهذا يتطلب برنامجاً طويل األمد من أجل تعريف النساء بحقوقهن يف ظل الدستور
اللبناين ( الحقوق املدنية).
أما الخطوة الثانية فهي مرتبطة باألوىل ،وهي تحيلنا اىل التعريف باملواثيق الدولية من اتفاقات
واعالنات وتوصيات صادرة عن منظمة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة ,والتي تتعلق بحقوق االنسان
عامة وبحقوق املرأة خاصة(.)17
الخطوة الثالثة يف هذا املسار هي املتعلقة بتعديل صورة املرأة يف املناهج الرتبوية ووسائل االعالم.
وبالرغم من التغيري الذي طال املناهج الرتبوية ،اال أن صورة املرأة واللغة املستخدمة للتعبري عن أفعالها
وصفاتها والتوقعات واألدوار التي تزخر بها الكتب ال تزال تعيد انتاج الصور واألدوار التقليدية للنساء ،وقد
أظهرت الدراسة التي أنجزتها كل من الباحثتني فهمية رشف الدين وأمان شعراين ،أن التوازن بني االناث
والذكور يف كتب اللغة العربية والرتبية الوطنية مفقود ،خاصة يف الصور واللغة والتوقعات واألدوار(.)18
وتتصل بهذا املوضوع وسائل االعالم ،لكن العمل معها يتطلب أيضاً برنامجاً خاصاً من أجل تعديل صورة
املرأة فيها ،فاألهمية املتزايدة لوسائل االعالم تتطلب تدخ ًال جراحياً اذا صح التعبري من أجل تغيري االتجاهات
السائدة بالنسبة للتعبري عن صفات وأفعال املرأة وتقديم الصور املختلفة عنها.
 .3المستوى الثالث :تمكين النساء وبناء قدراتهن الذاتية.

ال تزال التقارير املختلفة عن أوضاع املرأة يف لبنان تؤكد عىل أن النهوض بتمكني املرأة هو خطوة أساسية
عىل طريق التنمية املستدامة ،كام أشار تقرير البنك الدويل يف تقريره التنموي الخاص مبنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا «النوع االجتامعي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا -النساء يف املجال العام» لعام
 2003ا ّال أن النمو االقتصادي يف املنطقة العربية ال ميكن الوصول اليه دون املشاركة الفعالة للمرأة ومتكينها
السيايس .وهذا يؤكد ما يذهب اليه نشطاء الحركات النسوية وحقوق االنسان من أن املساواة الجندرية
رضورية ليس من منطلقات أخالقية وانسانية بل أيضاً من منطلقات تنموية ،ومبا أن مؤرش التمكني يحتسب
عىل أساس مواقع صنع القرار التي تحتلها النساء يف مجايل السياسة واالقتصاد ،فإن املطلوب هنا أن ترتكز
الجهود عىل متكني املرأة وتدريبها وتحسني فرص انخراطها يف املجال السيايس واالقتصادي ،ومعروف أن
هناك عالقة طردية بني مؤرش الدخل والرتتيب حسب دليل التنمية البرشية ،أي أنه كلام تحسن الوضع
االقتصادي زاد االنفاق عىل الرتبية والصحة ،ويف حالة لبنان ،نرى أن ذلك مل ينعكس أبداً عىل مؤرش التمكني
الذي يعتمد عىل عدد النساء يف مواقع صنع القرار يف املجالني االقتصادي والسيايس(.)19
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ثانياً :المؤسسات المعنية
إن املطلوب يف تنفيذ هذه الخطة يتجاوز قدرة الحكومات ،فال بد من مشاركة فعلية من جانب املجتمع
املدين وذلك لسببني:
األول يتصل مببدأ الرشاكة التي يجب أن تقوم بني املجتمع املدين والحكومات ،والثاين يتصل بقدرة املجتمع
املدين عىل تجاوز الصعوبات التي تعرتض هذه الخطة وهي صعوبات مجتمعية بأكرثها كام نعلم.
إن تعاوناً بنا ًء بني الدولة واملجتمع كفيل وحده بتغيري وضعية املرأة وتعديل مكانتها يف املجتمع.

ثالثاً :آليات التنفيذ والرقابة والتقييم
تتأسس عنارص الخطة من أجل النهوض باملرأة عىل املبادىء األساسية التي ينطلق منها الدستور اللبناين
وهي املساواة بني املواطنني ،ونضيف اليها مكتسبات أخرى مفهومية واجرائية توجت العقدين األخريين
يف القرن العرشين أي املبادىء املتعلقة بالنوع االجتامعي  genderوأهمية دمجه يف الخطط ،والسياسات
ومجمل مستويات الحياة االجتامعية.
واذا كانت النقطة األوىل تساعدنا عىل املطالبة برفع التحفظات عن الوثيقة الدولية إللغاء جميع أشكال التمييز
ضد املرأة ،تطابقاً مع مقدمة الدستور التي تجعل من حقوق االنسان أساساً نظرياً لها ،فان النقطة الثانية
تساهم يف رسم خريطة األولويات التي تتيح للخطة أن تبرص النور وتتحول اىل برامج صالحة للتنفيذ.
ننطلق اذن من موقف يرى أن نقطة البدء يف أية خطة هي االعرتاف املجتمعي بالغنب الالحق بالنساء يف
لبنان ،وان تحقيق املساواة يتطلب ردم الهوة ما بني املرأة والرجل عىل جميع املستويات.
واذا كان هذا االعرتاف قد بدأ يظهر للعلن عرب القبول املرشوط ملشاركة النساء يف الحياة العامة ،اال أن االنتقال
من االعرتاف اىل السلوك يتطلب أكرث من ذلك ،أن يتحول هذا االعرتاف اىل خطط وبرامج قابلة للتنفيذ.
فكيف نرتجمه وما هي العنارص التي يجب أن تتضمنها الخطة ،وما هي آليات التنفيذ.
إن أهم العنارص يف أي خطة هو تحديد األهداف التي تسعى اىل تحقيقها هذه الخطة ,فال بد أن تتمتع
هذه األهداف بالصفات التالية:
الصفة األوىل هي الوضوح ,فالهدف يجب أن يكون واضحاً ،أي أن يذكر برصاحة النتائج املزمع تحقيقها ،فال
نتحدث عن تقدم املرأة عىل سبيل املثال بل أين يجب أن تتقدم املرأة ،وال نتحدث عن املوارد التي يجب
استخدامها والجهود التي يجب بذلها بل عن كيفية تأمني املوارد وكيفية استخدامها.
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الصفة الثانية التي يجب أن تتمتع بها األهداف هي الدقة وهذا يعني أن نحدد بدقة املصطلحات واملفاهيم
املختلفة ،وعندما نقول النهوض باملرأة ماذا نعني بذلك؟ فعىل املساهمني بتنفيذ الخطة أن يتفقوا عىل
معنى النهوض.
الصفة الثالثة هي الواقعية واملعقولية ،وهذا يعني ان نأخذ باالعتبار املصادر املتاحة والبيئة اإلجتامعية
التي تنفذ فيها الخطة ،أي البنى الذهنية اللبنانية اضافة اىل املعوقات الفعلية وعوامل املجازفة املحتملة,
كأن يتم التفكري بتمويل الخطة وكيف ميكن جعله جزءاً من امليزانية العامة ،أي مبعنى آخر جندرة املوازنة،
أو يتم التفكري بردود الفعل وكيف ميكن التخفيف منها وحرصها وتحويلها.
الصفة الرابعة هي القابلية للقياس ،فال معنى ألهداف ال نستطيع تقييم نتائجها وامكانية التأكد من
االنجازات التي تحققت خالل التنفيذ أو بعد انتهاء املرشوع.
الصفة الخامسة وهي األطر الزمنية ،وهي تشمل تحديد املدة الزمنية للخطة والتي تتضمن فواصل من
األهداف املرحلية.
إن الهدف الذي أعلنته الخطة الوطنية لحقوق االنسان ال بد من تجزئته وتفصيله اىل أهداف مرحلية ،وهذا
ما يسمى برامج قابلة للتنفيذ نحدّد فيها آلية التنفيذ ,من ينفذ؟ كيف ننفذ؟ وكيف نتابع ونقيم؟
وال بد من االشارة اىل األهمية القصوى التي يجب أن نوليها للتنفيذ ،فاذا كان تحديد األهداف مسألة
أساسية يف اختصار الجهد والوقت فان آليات التنفيذ وحسن اختيارها هي التي تتيح تحقيق األهداف
بدقة.
مرة أخرى تستعيد الكفاءة وااللتزام معانيها األساسية ,فليس يف األمر ما يلتبس عىل الفهم ،نحن بحاجة ألن
ننىشء قواعد وتقاليد تحرتم هذه الصفات وتعمل وفقاً لها.
اذاً فلنحدد بوضوح ودقة ماذا تريد املرأة لنفسها وماذا يريد املجتمع لها.
لنحدد معاً األولويات الواجب تحقيقها ،وهي مهمة ليست صعبة اذا توفرت الرغبة واالرادة.
ولنحدد بوضوح أيضاً آليات التنفيذ من ينفذ وكيف ينفذ؟
هذه الخطة مبا أنها تتعلق بوضع املرأة التي تشكل نصف املجتمع ال بد أن تكون عم ًال للمجتمع بأكمله,
فاملطلوب من هذه الخطة يتجاوز قدرة الحكومات عىل التنفيذ ،فهي عمل للحكومة وللمجتمع املدين
وللقطاع الخاص عىل السواء ،ولكل دوره يف هذه الخطة.
وحتى ال نذهب يف متاهات شتى ،نقرتح لإلرشاف عىل تنفيذ آلية معمول بها يف مختلف بلدان العامل :لجنة
تنسيقية عليا من أجل التنفيذ ،املراقبة والتدخل.
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ليس ذلك باألمر الصعب ،لقد سبقتنا اىل ذلك دول كثرية ،أوروبية وعربية ،ونستطيع أن نشري اىل أن أي
لجنة للتنسيق أو للتنفيذ ،ال بد أن تقوم عىل مبدأ الرشاكة ما بني الحكومي وغري الحكومي ،عىل أن تحكم
اختيار األعضاء مبادىء الكفاءة والتخصص والخربة والقدرة.
إن لجنة التنفيذ هذه هي املخترب الذي يجري فيه تقييم االرادة السياسية وموقفها من تحسني مكانة املرأة،
وال بد أن نشري هنا اىل آلية التنفيذ فال بد أن تكون مركبة ،فهي متلك حق صنع القرار وترشف عىل متابعة
تنفيذه .كام متلك حق تحويل الخطط اىل برامج وأنشطة .إن تنفيذ هذه الربامج يتطلب فع ًال تشاركياً
حقيقياً بني املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية.
هذه هي الخطوط العريضة لخطة وطنية من أجل النهوض باملرأة اللبنانية وتحقيق املساواة بني الجنسني
يف املجتمع اللبناين.
املرحلة التالية هي كيف نحول هذه الخطط اىل برامج وأنشطة؟
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البيان الوزاري للحكومة الحالية.
مشاركة املرأة يف الحياة السياسية -مؤسسة رينيه معوض .1998
ويف هذا املجال:
 .1كنت بني الباحثات اللوايت تولني إعداد وكتابة التقرير الوطني اللبناين املقدم إىل املؤمتر العاملي الرابع للمرأة سنة  .1995وإحدى
الباحثات اللوايت تولني إعداد وكتابة التقرير الوطني اللبناين الذي تبنته الهيئة الوطنية لشؤون املرأة وقدمته باسم لبنان الجتامع
نيويورك (بيجني )5 +وإحدى اللوايت أعددن وكتنب تقرير الظل  CEDAWعن التقدم املحرز يف تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال
التمييز ضد املرأة.
 .2فهمية رشف الدين (تحرير) :تقرير الظل  – CEDAWاللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة ،بريوت .2005أنظر أيضاً التقرير الثاين
الذي أعدته الهيئة الوطنية لشؤون املرأة .2006
فهمية رشف الدين وأمان شعراين :التمييز يف كتب القراءة والرتبية الوطنية والتنشئة املدنية يف املرحلة االبتدائية  -مقاربة عىل أساس
النوع االجتامعي  -بريوت .2006
فهمية رشف الدين :أصل واحد وصور كثرية ،ثقافة العنف ضد املرأة يف لبنان .دار الفارايب  -بريوت .2002
أنظر عىل سبيل املثال ال الحرص االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يف لور مغيزل «حقوق املرأة االنسان يف لبنان» اللجنة
الوطنية لشؤون املرأة  2000ط 2ص.153
االتفاقيات هي:
 .1االتفاقية املتعلقة بحظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري مع االتفاقية التكميلية امللحقة بها.
 .2االتفاقية املتعلقة بجنسية املرأة املتزوجة.
 .3االتفاقية املتعلقة بالزواج والسن األدىن وتسجيل الزواج.
لور مغيزل :مصدر مذكور سابقاً -ملحق رقم  1وملحق رقم  2ص.153 :
لور مغيزل :االتفاقيات الصادرة عن األمم املتحدة متعلقة بصورة مبارشة باملرأة .ص .117
مل ترض الحركات النسائية بهذا التعديل وهو موضوع حملة وطنية تقوم بها الحركات النسائية اللبنانية من أجل الغاء التمييز ضد
املرأة يف قانون العقوبات.
أنظر االسرتاتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية ص( 5 :األهداف).
انظر عىل سبيل املثال ال الحرص ،اللجنة األهلية -النظام األسايس ،واألولويات التي اختارتها.
انظر ،نرشة «قضايا» التي ترصد برامج اللجنة ونشاطاتها.
فهمية رشف الدين :النوع االجتامعي وصناعة القرار -تقرير مقدم اىل مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)  / 2006تحت
الطبع.
الهيئة الوطنية لشؤون املرأة -التقرير الثاين .2006
هذه األفكار متت مناقشتها ضمن (مجموعة مركزة  FOCUS GROUPEضمت مجموعة من رئيسات الجمعيات النسائية :املجلس
النسايئ ،اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة ،التجمع النسايئ الدميقراطي ،مركز البحث والتدريب عىل الجندر والشبكة النسائية).
أنظر االسرتاتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية ص.6 :
املصدر نفسه.
احدى النقاط التي وردت أيضاً يف االسرتاتيجية الوطنية اللبنانية يف املجال األول أي املجال القانوين.
فهمية رشف الدين وأمان شعراين :التمييز يف كتب القراءة العربية والرتبية املدنية والتنشئة املدنية -مصدر مذكور سابقاً.
انظر فهمية رشف الدين :النوع االجتامعي وصناعة القرار يف لبنان -مصدر مذكور سابقاً.

