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البروفيسور فؤاد أيوب

لقــد رفعــت الجامعــة اللبنانيــة العــام الفائــت ،فــي عيدهــا الـــ  ،66شــعار التنميــة المســتدامة بثقــة
ـداد مســاحتِ ه ،جامعـ ٌـة
ـن علــى امتـ ِ
وتصميــم .فهــي ،كمــا ذكــرت فــي خطابــي يومهــا ،جامعـ ُـة الوطـ ِ
المكاســب
عــن
ــع
ترف
ّ
م
متماســك
ٍ
المناطــق بهــدف بنــاء مجتمــع
مختلــف
ِ
تحتضــن كل أبنائــه مــن
ِ
ُ
ُ
ِ
ٍ
ـزم بالقيــم ،مجتمــع واحـ ٍـد تحــت لــواءِ العلـ ِـم والبحــثُ ،متقـ ّـد ٍم فــي المعرفــة
والفرديــةُ ،ملتـ ٍ
الفئويـ ِـة
ّ
أشــكال
وكل
ِّ
والمذهبيــة
والطائفيــة
ِ
السياســة
ِ
بعيــدا عــن أفخــاخ
اإلنســان
بكرامــة
ِ
لتــزم
ٍ
وبهــاُ ،م
ّ
ً
ِ
ِ
التمييــز.
ـات الخارجيــة
ـل العالقـ ِ
هــذه الجامعــة هــي ً
أيضــا مؤمنـ ٌـة بأهميــة االنفتــاح علــى اآلخــر مــن خــال تفعيـ ِ
ـاون مــع العديــد مــن الجامعــات والمؤسســات العربيـ ِـة والدوليــة،
ـ
التع
ر
ـو
ـ
جس
ومـ ِّـد
واالتفاقيــاتَ ،
ِ
ِ
ـات.
ـان مختصــة بتنســيق تلــك العالقـ ِ
وتشــكيل لجـ ٍ
وقيميــا بعيـ ًـدا عــن التمييــز وبشــكل
معرفيــا
وإذا كانــت كرامــة اإلنســان غايتنــا ،وإذا كانــت تنميتــه
ً
ً
مســتدام هــو مــا نتطلــع إليــه ،وإذا كان االنفتــاح والتشــبيك مــع اآلخــر سياســتنا لبنــاء شــراكات
علميــة فعالــة ،فنحــن نلتقــي وبشــدة علــى المســتوى الوطنــي مــع عــدد مــن الغايــات األساســية
مـ�ن األجنـ�دة  ،2030إذ تســعى هــذه األجنــدة علــى المســتوى الدولــي إلــى تنميــة ذات أهميــة
جوهريــة للبشــرية ولكوكــب األرض ،تتجســد فــي النــاس والكوكــب واالزدهــار والســام والشــراكة.
إن كل مــا تقــدم يفســر أســباب اهتمامنــا بعقــد شــراكة مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي
إطــار أهــداف األجنــدة  ،2030والتــي توجــت حتــى اآلن فــي والدة هــذا التقريــر الخــاص بالمســاواة
بيــن الجنســين ،وهــو الهــدف التنمــوي الــذي يطــال المجتمــع كلــه مــن خــال ســعيه إلــى تخطــي
الوظيفــة البيولوجيــة فينــا ،ليطــال جوهرنــا الفعلــي كإنســان.
وال بــد هنــا مــن التوجــه إلــى معهــد العلــوم االجتماعيــة فــي جامعتنــا الوطنيــة ،وإلــى مركــز
األبحــاث التابــع لــه لتهنئتهمــا علــى تحملهمــا وعــن جــدارة مســؤولية تمثيــل الجامعــة فــي هــذا
النتــاج .وإننــا علــى يقيــن أن الطاقــات البشــرية فيــه هــي مــورد للمزيــد مــن االنتاجــات المشــرفة
لجامعتنــا الوطنيــة ،فنحــن نعــول عليــه الكثيــر فــي تمتيــن الشــراكات الهادفــة ،وفــي المســاهمة
فــي بنــاء اإلنســان علــى المســتوى المعرفــي والوطنــي.
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كلمة عميدة معهد العلوم االجتماعية
البروفيسورة مارلين حيدر نجار

ُيظهــر اســتمرار اهتمــام األمــم المتحــدة ،منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن ،بموضــوع المســاواة بيــن الجنســين،
وتحفيزهــا المتواصــل وســعيها الحثيــث لتطبيقــه ،مــدى الحاجــة لمتابعــة هــذا المســار التغييــري
الصعــب علــى المســتوى الدولــي كمــا علــى المســتوى الوطنــي .فالتعاطــي مــع صفــات التمييــز
علــى أســاس النــوع االجتماعــي مــوروث ومتجــذر فــي المخيــال الجمعــي للشــعوب ،كمــا فــي تركيبــة
شــاقا يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الجهــد،
ً
أمــرا
البنــى المجتمعيــة لكافــة المجتمعــات .وتعــد مقاربتــه
ً
والنضــال ،والوعــي والفكــر المســتنير.
إن معهــد العلــوم االجتماعيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة ،معنــي بــدوره األكاديمــي كمــا البحثــي فــي
تطويــر قراءتــه ومعالجتــه لموضــوع النــوع االجتماعــي .كذلــك ،هــو معنــي برصــد صيــرورة تحوالتــه،
وفــي اقتــراح سياســات واســتراتيجيات تســاهم فــي دفــع هــذا المســار التغييــري بامتيــاز ،إن
علــى المســتوى المعرفــي أو علــى المســتوى التنمــوي .ولقــد جــاء هــذا التقريــر الخــاص بالهــدف
الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة  ،2030ليتقاطــع مــع أمريــن :أولهمــا ،اهتمامــات المعهــد
ـاون جــاد مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي لبنــان
األكاديميــة والبحثيــة؛ وثانيهمــا بنــاء تعـ ٍ
فــي إطــار تفعيــل أجنــدة التنميــة المســتدامة علــى الصعيــد الوطنــي.
ُأنتــج هــذا التقريــر بجهــد مشــترك بيــن أســاتذة مــن معهــد العلــوم االجتماعيــة آمنــوا بأهميــة الصــرح
العلمــي المنتميــن إليــه وخبــراء مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان .فــكان هــذا التعــاون الــذي مزج
تدريجيــا مــن فكــرة الشــراكة
المعرفــة األكاديميــة الوطنيــة والخبــرة المؤسســاتية الدوليــة ،وتنامــى
ً
بيــن مؤسســتين ليخلــص إلــى تقديــم شــراكة نموذجيــة أظهــرت مــدى أهميــة طاقاتنــا إن اتحــدت.
شــوة النجــاح هــي الثمــرة التــي حصلنــا عليهــا
وجميــل أكثــر أن نَ
ٌ
جميــل االلتــزام،
ٌ
جميــل االنتمــاء،
ٌ
َ
ـكرا لممثلــة صنــدوق األمــم المتحــدة فــي لبنــان الســيدة أســمى قرداحــي التــي آمنــت
جميعنــا .فشـ ً
بأهميــة دور الجامعــة الوطنيــة ومعهــد العلــوم االجتماعيــة فــي التنميــة الوطنيــة المســتدامة،
منهجيــا ،وأقصــد الدكتــور فرانســوا فــرح الــذي لــم يبخــل علينــا بخبرتــه
ـكرا لمــن أوكلتــه مســاندتنا
ً
وشـ ً
وشــكرا للدكتــورة مهــا كيــال رئيســة مركــز
العميقــة ،وقدرتــه علــى تنســيق العمــل التشــاركي،
ً
األبحــاث ،منســقة ومحــررة هــذا التقريــر ،علــى جهودهــا األكاديميــة والمهنيــة.
وأخيـ ًـرا وليــس آخــرا ،الشــكر الكبيــر لمجموعــة األســاتذة المتطوعيــن فــي هــذا العمــل ،ولــكل مــن بذل
جهـ ًـدا لبنــاء فك ـ ٍر جماعــي قــادر علــى أن ينمــو ويتطــور بإنتاجــات معرفيــة طالمــا كان معهدنــا ومركــز
األبحــاث التابــع لــه ســباقين فيهــا.

كلمة صندوق األمم المتحدة للسكان في لبنان
السيدة أسمى قرداحي

عـ�ام  ،2015أقـ َّـر قــادة العالــم وأ ّكــدوا أن المســاواة بيــن الجنســين شــرط مــن الشــروط المســبقة
أن الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة هــو
لتحقيــق التنميــة المســتدامة .والواقــع ّ
وعــد «بتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ال بتعزيزهــا فقــط ،إضافــة إلــى تمكيــن جميــع النســاء
والفتيــات»؛ وقــد أجمــع قــادة العالــم علــى ضــرورة وواجــب تحقيــق المســاواة الجوهريــة والتغييــر
ً
وتهميشــا ،ومــن
ضعفــا
ً
الجــذري بحلــول العــام  ،2030مــع وجــوب أن يســتفيد منهــا أكثــر الفئــات
بينهــا النســاء والفتيــات .وتعلــن خطــة العــام  2030أن العدالــة للمــرأة والفتــاة ومســألة حقوقهــا
مهمــة فهــي نصــف البشــرية ،وال يمكــن بــل ال ينبغــي تجاهــل احتياجاتهــا
اإلنســانية مســائل
ّ
وإمكانياتهــا.
التقــدم الملحــوظ فــي المســاواة بيــن الجنســين ،وحقــوق المــرأة منــذ اعتمــاد
وعلــى الرغــم مــن
ّ
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي العــام  ،2000إال أنّ ــه ال يــزال هنــاك الكثيــر ممــا ينبغــي عملــه
لإلســراع بتحقيــق العدالــة العالميــة للنســاء والفتيــات ،وذلــك مــن خــال تجــاوز الحواجــز الهيكليــة
ـانية ،بســامتها الجســدية وأمنها ،وبصوتها
والصور النمطية الثقافية لتمتّ ع المرأة بحقوقها اإلنسـ ّ
اســتثنائية
وجوهريــة تتطلــب إرادة سياســية
أساســية
وخياراتهــا .إن اإلســراع فــي التغييــر مســألة
ّ
ّ
ّ
ـتثمارا فــي مبــادئ وبرامــج المســاواة بيــن الجنســين لترجمــة االلتزامــات الدوليــة إلــى
وعمليــة ،واسـ
ً
واقــع وطنــي ومحلــي للنســاء والفتيــات.
ـإن تعــاون صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي لبنــان مــع
وبموجــب هــذا الوعــد واالفتــراض ،فـ ّ
معهـ�د العلـ�وم االجتماعيـ�ة فـ�ي الجامعـ�ة اللبنانيـ�ة خـلال عامـ�ي  2017و 2018لتوفيــر المعرفــة
العلميــة مــن منظــور أكاديمــي ،هــدف إلــى تقييــم وضــع المــرأة فــي لبنــان مــن خــال الهــدف
الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،وجــدول األعمــال العالمــي للعــام .2030
يحتــوي هــذا التقريــر علــى كــم مــن المعلومــات ،معتمـ ًـدا علــى مراجــع ووثائــق ذات صلــة ،تــم بحثهــا
وفقــا لــكل غايــة مــن الغايــات الســت للهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة
ً
وتوليفهــا وتحليلهــا
االجتماعيــة بقيــادة
المســتدامة ،مــن قبــل فريــق أكاديمــي متعـ ّـدد االختصاصــات مــن معهــد العلــوم
ّ
وإشــراف وتوجيــه عميــدة المعهــد الدكتــورة مارليــن حيــدر نجــار.
يمهــد مضمــون هــذا التقريــر الطريــق أمــام المؤسســات األكاديميــة اللبنانيــة بشــكل
ُيؤمــل أن
ِّ
عــام ،ومعهــد العلــوم االجتماعيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة بشــكل خــاص ،لتعميــم الجوهــر والعناصــر
األساســية ألهــداف التنميــة المســتدامة والهــدف الخامــس خاصـ ًـة فــي الرؤيــة األكاديميــة وكافــة
المناهــج الدراســية مــن جهــة ،وأجنــدة األبحــاث والدراســات مــن جهــة اخــرى ،ليتــاح لألجيــال القادمــة
المنــوي تحقيقــه ،عســى أن
تفريــغ التحديــات ذات الصلــة ،وإيجــاد حلــول مبتكــرة وتبنــي التغييــر َ
فعالــة فــي قيــادة التغييــر والتقــدم الدائــم فــي نطــاق حقــوق المــرأة والمســاواة
يصبحــوا عناصــر ّ
فــي لبنــان.
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الملخص التنفيذي

يعتبــر هــذا التقريــر ،بمثابــة قــراءة وتحليــل للواقــع الوطنــي
ـتنادا إلــى غايــات الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة
اسـ ً
المســتدامة  2030الخــاص بالمســاواة بيــن الجنســين.
ولهــذا العمــل البحثــي قصــة بــدأت بــإرادة ورغبــة فــي
تعــاون بنّ ــاء بيــن معهــد العلــوم االجتماعيــة والجامعــة
اللبنانيــة مــن جهــة ،وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان مــن
جهــة أخــرى .فالمعهــد ومركــز األبحــاث التابــع لــه ،بقدراتهمــا
البشــرية ،قــد تلقيــا المســاندة اللوجســتية والفنيــة مــن
الصنــدوق إلنجــاح هــذا التقريــر الــذي ُد ِّعــم بمذكــرة تفاهــم،
ال بــد أن تثمــر المزيــد مــن التعــاون المســتقبلي.
إن قــراءة وتحليــل غايــات الهــدف الخامــس فــي الواقــع
اللبنانــي ،مــن خــال أســلوب المســح للمنشــورات
بــدءا مــن العــام  2000ولغايــة
والدراســات واألبحــاث
ً
اليــوم ،وفــق اإلطــار العالمــي المفاهيمــي للتنميــة
المســتدامة ،هــي مرحلــة تشــخيص للواقــع بهــدف فهمــه
وتحديــد أولوياتــه فــي المســار التنمــوي المســتدام.
وتتطلــب هــذه المرحلــة التفكيــر فــي بنــاء شــبكة تعــاون
مــع المراكــز البحثيــة الجامعيــة لســد الثغــرات الكثيــرة علــى
الحقــا فــي
ً
المســتوى المعرفــي للواقــع ،وللمســاهمة
بنــاء برامــج تتوافــق والخصوصيــات الثقافيــة المتنوعــة
فــي لبنــان.
لقــد أظهــر هــذا التقريــر أن أكثريــة الجهــود المبذولــة فــي
اإلطــار البحثــي قــد جــاءت نتيجــة تثاقــف أو تعــاون مــع
المؤسســات الدوليــة المهتمــة بموضــوع المســاواة بيــن
الجنســين .ولقــد َّبيــن إيجابيــة التقــدم المجتمعــي اللبنانــي
النســبي الحاصــل فــي مجــاالت عــدة ،نذكــر منهــا :التعليم،
العمــل ،األنظمــة والقوانيــن ،والصحــة اإلنجابيــة.

اإلنســان ،فــي مواجهــة العديــد مــن المعوقــات الثقافيــة
الموروثــة مــن خصوصيــة المجتمــع البطريركــي الطابــع،
قــد أتــت حتــى اآلن بثمــا ٍر طيبــة؛ كمــا كشــف عــن دور هــذه
الجمعيــات فــي التعــاون مــع المؤسســات األكاديميــة
إلنتــاج الدراســات واألبحــاث الخاصــة بالنــوع االجتماعــي
وبحقوقــه .1
فــي مقابــل هــذه االيجابيــات ،أظهــر التقريــر كذلــك
مــدى ضعــف تراكميــة األبحــاث المتوفــرة خــال الفتــرة
المدروســة .فاألبحــاث الكميــة والنوعيــة هــي نــادرة
جزئيــا فــي
نســبيا ،وال تســاهم إال
قديــم
ومعظمهــا
ً
ً
ٌ
قيــاس ســيرورة التطــور المجتمعــي المحلــي ،إذ ال يمكــن
تعميــم نتائجهــا فــي قــراءة الواقــع اليــوم بتنوعاتــه ،وفــي
أيضــا ،كيــف أن
استشــراف المســتقبل .كمــا أظهــر التقريــر ً
مســار التطويــر االجتماعــي ،الثقافــي والتشــريعي يحتــاج
إلــى المزيــد مــن القــراءات العلميــة للواقــع اللبنانــي.
باختصــار ،مــن المهــم أن نذكــر أن مــن أهــم عوامــل التنميــة
الناجحــة هــي تلــك القائمــة علــى معرفــة فعليــة للمجتمــع.
فالتطــور المجتمعــي هــو ســيرورة مســتدامة ،تبــدأ بقيــادة
حكيمــة تتمتــع بســلطة سياســية ملتزمــة ومقتنعــة بأهميــة
هــذا الخيــار ،وتســعى إلــى تشــخيص الواقــع ،بهــدف
بنــاء خطــة تنمويــة مســتدامة تتوافــق والحاجــات الفعليــة
للمجتمــع ،تتــم مراجعتهــا وقيــاس آثارهــا المجتمعيــة
بهــدف تطويرهــا المســتدام.

أيضــا،
ومــن النتائــج اإليجابيــة التــي أظهرهــا هــذا التقريــر ً
التــزام لبنــان الرســمي باألجنــدة  .2030ولقــد بيــن أن
صالبــة النضــال الحقوقــي ،االجتماعــي ،الثقافــي،
والسياســي التغييــري الــذي تقــوده الجمعيــات المدنيــة،
ال ســيما النســائية منهــا والجمعيــات التــي تعنــى بحقــوق

 .1هذا ما بينته المراجع المتوفرة في التقرير ،فالكثير من الدراسات عن الواقع اللبناني تمت بالتعاون بين أكاديميين
وجمعيات مدنية نسائية الطابع.

EXECUTIVE SUMMARY

This report is a preliminary reading and a
situational review of the "Agenda 2030"
Sustainable Development Goals (SDGs) in the
Lebanese context. It focuses in particular on
SDG "5", which is dedicated to gender issues
and gender equality.
This research is the outcome of the programme
of cooperation between the Institute of Social
Sciences (ISS) of the Lebanese University and
the United Nations Population Fund (UNFPA).
The conclusion of the collaboration agreement
between the two partners made it possible for
the ISS and its Research Center to benefit from
UNFPA’s logistical and technical support in
carrying out the review and in the completion
of this report.
The analysis of SDG 5 in the Lebanese context
was carried out through the review of the
documentation available between the years
2000 and 2018. It was construed to be part
of the SDGs rollout in the country. It is indeed
a preliminary screening of gender issues in
Lebanon through the review of available
literature, in order to understand and define
the priorities of this objective and delineate
the likely pathways of research and policy
formulation in the holistic implementation of
the 2030 Agenda in the country.
The success of this endeavor required the
establishment of an interdisciplinary research
network of ISS university professors to cover
and analyze the range of gender issues in
Lebanese reality. This makes it possible to
contribute to the formulation of programmes
that are best tailored to address the gender
related cultural specificities in the country.
We learn from this report that most research
regarding gender equality has been done in

partnership with international organizations
interested in the subject. Indeed, the report
highlights Lebanon's progress on gender issues
in areas such as education, labor, regulations
and law, as well as reproductive health.
The report denotes the official and political
interest in the 2030 Agenda. It also highlights
the continuous efforts of civil society that
are aimed at removing the many inherited
patriarchy-based cultural obstacles before
gender equality. It finally reveals the type of
studies and research that need to be carried
out on gender matters and equal rights
between men and women, in partnership with
academic institutions1.
The report revealed however, the dearth of
gender related research during the period
2000-2018 and how quantitative and
qualitative research on gender issues is rather
scarce. Most of this research is relatively
outdated, contributes only partially to the
measurement of social development change,
and offers insufficient results that do not
lend themselves to a full understanding. The
report also showed how the process of social,
societal, cultural and legal development
requires rigorous research work that takes into
account Lebanese reality.
The report confirmed once more that Lebanon's
sustained and sustainable development
requires an in-depth and well documented
knowledge of Lebanese society. Sustainable
development begins with informed and
committed leadership and an authority that
is convinced of the importance of this societal
choice. An authority that seeks to comprehend
and factor in the social reality in order to
build sustainable development that meets the
present and future needs of Lebanese society.

1. This has been illustrated by the references provided in the report. Indeed, many studies on Lebanese reality have been
collaboratively carried out between academics and civil society associations, active in the field of gender.
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ne contribuent que partiellement à la mesure
du processus de développement sociétal,
alors que leurs résultats ne se prêtent pas à la
généralisation. Le rapport a également montré
comment le processus de développement
social, sociétal, culturel et législatif nécessite
un travail scientifique qui tienne compte de la
réalité libanaise.
Le rapport confirme encore une fois que
l’un des vecteurs les plus importants du

8

développement réussi et soutenu du Liban,
particulièrement en matière d’égalité de
genre, est la connaissance réelle et tangible
de la société libanaise. Le développement
est un processus durable qui commence par
un leadership avisé et une autorité politique
engagée et convaincue de l’importance de ce
choix. Une autorité qui cherche à appréhender
la réalité en vue de construire un plan de
développement durable compatible avec les
besoins réels, présents et futurs de la société.

SOMMAIRE

Ce rapport constitue une lecture et une revue
situationnelle préliminaires des Objectifs du
développement durable (ODD) « Agenda
2030 » dans le contexte libanais. Il vise en
particulier l’objectif « 5 » dédié aux questions
du genre et à l’égalité entre les sexes.
Ce travail de recherche a été initié dans
le cadre d’une coopération entre l’Institut
des Sciences Sociales (ISS) de l’Université
Libanaise et le Fonds des Nations Unies pour la
Population (UNFPA).À la suite de la conclusion
de l’entente cadre entre les deux entités, l’ISS
ainsi que son Centre de recherches ont pu
bénéficier de l’appui logistique et technique
de l’UNFPA dans l’accomplissement de la
revue et la réalisation de ce rapport.
L’analyse du cinquième objectif des ODD, dans
le contexte libanais, a été réalisée à travers
la revue de la documentation disponible
entre les années 2000 et 2018. Ce travail se
situe dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Agenda du développement durable dans
le contexte Libanais. Il s’agit en effet d’un
diagnostic préliminaire de la réalité du genre
par le biais d’une revue de la littérature afin
de comprendre et de définir les priorités
de cet objectif et d’esquisser les parcours
probables de recherche et de formulation de
politiques y relatifs, dans la mise en œuvre
de l’ensemble de l’agenda 2030 dans le pays.
La réussite de cette étape a nécessité la
mise en place d’un réseau de recherche

universitaire interdisciplinaire de professeurs
de l’ISS, et ce afin de combler les nombreuses
lacunes sur la réalité libanaise et de contribuer
à l’établissement de programmes répondant
aux différentes spécificités culturelles du pays.
On apprend dans ce rapport que la plus grande
partie de la recherche sur le sujet de l’égalité
entre les sexes a été réalisée en partenariat
avec des organisations internationales
intéressées par le sujet. A cet effet, le rapport
souligne aussi le progrès réalisé par le Liban
en matière d’égalité de genre dans certains
domaines tels que l’éducation, le travail,
les lois et les règlements, ainsi que la santé
reproductive.
Le rapport met en exergue l’intérêt officiel et
politique vis-à-vis de l’Agenda 2030. Il met
en valeur également la lutte soutenue menée
par la société civile dans le but d’enlever
les nombreux obstacles culturels hérités du
caractère patriarcal en matière d’égalité de
genre. Il révèle enfin le type d’études et de
recherches à mener, en partenariat avec les
institutions académiques, sur la question du
genre et l’égalité des droits entre hommes et
femmes 1.
En revanche, le rapport a révélé l’exiguïté
de la recherche disponible au cours de la
période 2000-2018 ; combien les recherches
quantitatives et qualitatives sur les questions
de genre sont rares, et combien la plupart
d’entre elles sont relativement anciennes et

1. Cela a été illustré par les références fournies dans le rapport. En effet, de nombreuses études sur la réalité libanaise ont
été menées en coopération entre universitaires et associations de société civile actives en matière de genre.
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أهداف التقرير

يعتبــر هــذا التقريــر بمثابــة تشــخيص أولــي لواقــع لبنــان فــي موضــوع المســاواة بيــن الجنســين،
حكمــا اعتمــاده القــراءة القطاعيــة للغايــات الســت الــواردة فــي
وفــق األجنــدة  .2030وهــذا يعنــي
ً
هــذا الهــدف والتــي تطــال المياديــن اآلتيــة :التمييــز ضــد المــرأة ،العنــف ضــد المــرأة ،القضــاء علــى
جميــع الممارســات الضــارة كــزواج األطفــال والــزواج المبكــر والــزواج القســري ،وتشــويه األعضــاء
التناســلية لإلنــاث ،والعمــل المنزلــي غيــر المدفــوع األجــر ،وكفالــة مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة
وفعالــة ،وتكافــؤ الفــرص المتاحــة لهــا للقيــادة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل علــى جميــع
مســتويات صنــع القــرار فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامــة ،وضمــان حصــول الجميــع
علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وعلــى الحقــوق اإلنجابيــة.
فلــو نظرنــا فــي كل غايــة علــى حــدة ،نجــد أن أبعادهــا تقاطعيــة بامتيــاز مــا بيــن االجتمــاع واالقتصــاد
والبيئــة ،وهــي األبعــاد التنمويــة الثالثــة التــي تمثــل روحيــة األجنــدة ،وتطــال النظــام المجتمعــي
بكليتــه.
عمومــا – الجامعــة
إنطالقــا مــن المســؤولية االجتماعيــة الواجبــة علــى المؤسســات الوطنيــة
ً
ً
اللبنانيــة ومعهــد العلــوم االجتماعيــة ضمنً ــا ،كمــا صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان -لبنــان ،قامــت
شــراكة مؤسســاتية هدفهــا فهــم المجتمــع وفــق المنشــور مــن أبحــاث ،دراســات ،مقــاالت وتقاريــر
حــول موضــوع النــوع االجتماعــي والمســاواة مــا بيــن عامــي  2000و 2018لتحديــد مــدى التثاقــف
2
الوطنــي بالرؤيــة التنمويــة الدوليــة منــذ ظهــور األهــداف األلفيــة للتنميــة المســتدامة عــام 2000
وصـ ً
ـول إلــى األجنــدة .2030
إذا ،هــو مســح أولــي للواقــع اللبنانــي فــي موضــوع المســاواة بيــن الجنســين ،وهــو
هــذا التقريــر ً
يســاهم فــي تقييــم الوضــع الحالــي ،وفــي إظهــار نقــاط القــوة والضعــف ،والفــرص والتحديــات،
كمــا فــي البــدء بوضــع تشــخيص فعلــي يدعــم بنــاء االســتراتيجيات الوطنيــة المســتقبلية للبنــان.

 .2للمزيد حول أهداف األلفية للتنمية يمكن زيارة الموقع اآلتيhttp://www.un.org/ar/millenniumgoals/ :
mdgnews.shtml
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ليس هناك من شك في أن جماعة صغيرة من المواطنين الملتزمين
يمكنها تغيير العالم ،وهذا ما يحدث في الواقع.
مرغريت ميد
إناء ،بل نضيء شعلة.
في تشكيل اإلنسان ،نحن ال نمأل ً
أريستوفانيس

مقدمة

إن التعريــف بأجنــدة التنميــة المســتدامة  ،2030وبروحيــة التعاطي الثالثي األبعاد فيها (االقتصاد،
االجتمــاع والبيئــة) ،هــو أساســي لمقاربــة الهــدف الخامــس مــن أهدافهــا الـــ  ،317الــذي اختيــر
موضوعــا لهــذا التقريــر .لقــد ُوضــع هــذا الهــدف بغيــة تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ،وتمكيــن
ً
جميــع النســاء والفتيــات ،وصـ ً
ـول إلــى تأميــن حقهــن البديهــي فــي العدالــة االجتماعيــة والحمايــة
إذا مــن األهــداف التــي يصعــب تحقيقهــا إال مــن خــال قانــون يراعــي معاييــر وقيــم
اإلنســانية .هــو ً
تأميــن االندمــاج لكافــة مكونــات المجتمــع ،وفــي ظــل سياســات فعالــة وشــراكات قائمــة علــى مبــدأ
الدعــم والمســاندة فــي تطبيــق المســار التنمــوي وتحقيــق غاياتــه بشــكل مســتدام.
إن فهــم روحيــة هــذه األجنــدة وركائــز وضعهــا هــو الــذي يؤســس للتوســع فــي قــراءة واقــع
المســاواة بيــن الجنســين فــي لبنــان .فهــذه القــراءة ضروريــة لتشــخيص الواقــع اللبنانــي ،ال ســيما
أن الحكومــة الحاليــة ،كمــا ســابقاتها مــن الحكومــات ،4قــد أقــرت التزامهــا باألجنــدة  2030فــي العــام
لزامــا عليهــا التعاطــي مــع أهدافهــا وغاياتهــا بــرؤى تنمويــة
( 2016الحريــري ،)2016 ،وبالتالــي ،بــات ً

ترتكــز فــي بنائهــا علــى خصوصيــة المجتمــع المحلــي.

عالميــا وفــق رؤيــة قائمــة علــى أســاس شــراكات
 .3إن أهــداف وغايــات اســتراتيجية التنميــة المســتدامة قــد صيغــت
ً
دوليــة .وعليــه ،فــإن كل السياســات الوطنيــة ،كل اإلدارة التغييريــة للمجتمــع ،كمــا كل األبحــاث ...،ال بــد مــن أن
تق��اس عل��ى أساس��ها ()UNESCO, n.d.
 .4إن موضوع المســاوة بين الجنســين ،وفق مقررات بيجين ،قد تم تناوله من قبل حكومة الرئيس فؤاد الســنيورة
األولــى فــي العــام  ،2005وأدخــل فــي البيــان الــوزاري لحكومــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة الثانيــة فــي العــام 2008
.www.pcm.gov.lb

بناء على ما تقدم ،يتضمن هذا التقرير التقسيمات اآلتية:
ً
ً
أول :مقاربة الهدف الخامس من األجندة  :2030الدوافع ،المنهجية والحدود
يقــدم هــذا القســم نبــذة ســريعة حــول المســار التاريخــي لتبلــور األجنــدة  ،2030كمــا يتنــاول أهميــة
االتفاقيــة التــي عقــدت بيــن معهــد العلــوم االجتماعيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة وصنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان بهــدف دراســة الهــدف الخامــس مــن هــذه األجنــدة فــي الواقــع اللبنانــي ،وذلــك
مــن خــال األبحــاث المنشــورة مــا بيــن عامــي  2000و .2018
ثانيا :غايات الهدف الخامس وواقع النوع االجتماعي في لبنان.
ً

ـخيصا للواقــع اللبنانــي فــي مســألة المســاواة بيــن الجنســين ،بهــدف
يتضمــن هــذا القســم تشـ ً

المســاعدة في بناء رؤى وتطلعات مســتقبلية يمكنها أن تســاهم في رســم السياســات التنموية.
ً
ثالثا :قراءة تحليلية
يهــدف القســم الثالــث إلــى تقديــم قــراءة تحليليــة لتشــخيص الواقــع اللبنانــي ،ولفهــم الصــور
النمطيــة التــي تجلــت فيــه.
رابعا :قراءة وآفاق مستقبلية
ً

يهــدف هــذا القســم أخيـ ًـرا إلــى عــرض التحليــل الرباعــي  SWOTالمبنــي علــى قــراءة الواقــع اللبناني
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف فيــه ،كمــا الفــرص والتهديــدات التــي يواجههــا هــذا البلــد لتحقيــق
المســاواة بيــن الجنســين.
إن هــذا التحليــل يمكــن االســتناد إليــه فــي تحديــد السياســات القطاعيــة التــي تســاهم فــي دعــم
المســاواة بيــن الجنســين ،وذلــك إلــى حيــن تحضيــر اســتراتيجية وطنيــة والعمــل وفــق مقتضياتهــا
وأولوياتهــا فــي التدخــل التغييــري للمجتمــع.
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مقاربة الهدف الخامس من األجندة 2030

الدوافع ،المنهجية والحدود

إن انخــراط مجتمــع مــا فــي ســيرورة التنميــة المســتدامة ،ال بــد مــن أن يســتند علــى أمريــن جوهرييــن:
األول هــو إرادة سياســية فــي تغييــر مبنــي علــى اســتراتيجيات واضحــة؛ والثانــي هــو فهــم عميــق
لخصوصيــات المجتمــع المعيشــية.
لقــد أبــدى لبنــان الرغبــة السياســية فــي االنخــراط فــي هــذه الســيرورة ،ويعــد ذلــك بمثابــة مؤشــر
مشــجع للبــدء بقــراءة واقــع المجتمــع اللبنانــي ،لتشــخيصه علــى ضــوء أهــداف وغايــات األجنــدة 2030
التــي باتــت تعتبــر اإلطــار العالمــي للتنميــة المســتدامة.

 .1نبذة سريعة حول األجندة  :2030بعض من التاريخ
الحقــا «بقمــة
ً
هــي خطــة تنمويــة عالميــة ،وضعــت علــى أســاس مقــررات «قمــة األرض» أو مــا عــرف
ريــو» ( )1992حــول البيئــة والتنميــة .ولقــد أنتجــت األجنــدة  521التــي اعتبــرت حينهــا بمثابــة دليــل يســاعد
علــى تطبيــق مفهــوم التنميــة وفــق رؤيــة مســتدامة ،خــال القــرن الحــادي والعشــرين.
تمــت مراجعــة هــذه األجنــدة للمــرة األولــى فــي قمــة جوهانســبورج  ،)Rio+10( 2002ومــن ثــم فــي
قمــة الريــو  2012الت��ي عرف��ت بقم��ة ( )United Nations, 2012) (Rio+20وذلــك بهــدف تحديــد أثرهــا
التنمــوي .وقــد أظهــرت هاتــان المراجعتــان أن عــدم نجــاح أهــداف التنميــة المســتدامة ،يكمــن فــي
عــدم تطبيــق الــدول الصناعيــة الكبــرى علــى ذاتهــا القواعــد التنمويــة التــي تطلــب مــن غيرهــا أن يلتــزم
بهــا؛ كمــا فــي غيــاب تنســيق السياســات الوطنيــة للــدول األعضــاء مــع األهــداف العالميــة للتنميــة
المســتدامة.
وفــي  25أيلــول  ،2015جــاءت قمــة نيويــورك 6بهــدف برمجــة التوجــه التنمــوي العالمــي مــن حيــث
تبنيــه ونشــره وتفعيلــه بشــكل مســتدام مــن خــال السياســات الوطنيــة ،وفــق خصوصيــة كل دولــة
وظروفهــا وواقعهــا وإمكاناتهــا ،ووفــق تعاضــد عالمــي الســتدامة هــذا المســار لمــا فيــه مــن مصلحــة
إنســانية وبيئيــة مشــتركة فــي ظــل نظــام معولــم.

 .5للمزيد حول األجندة  21يمكن مراجعة الرابط اآلتي:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
 .6قبل قمة نيويورك ،كان هناك األهداف األلفية الثمانية التي أعلنت في العام  2000والتي شكلت األجندة
العالمية حتى العام .2015
لن يؤرخ لكافة القمم والمؤتمرات التي عقدت ما بين عامي  1992و 2015لبحث مسألة التنمية المستدامة ،بل
سيختار منها تلك التي شكلت نقلة في قراءة هذه المسألة وفي تحليل التعاطي مع مفهوم االستدامة وأثر
ً
وصول إلى األجندة .2030
دوليا ،بهدف تصحيح المسار التنموي العالمي
تطبيقاته
ً

 .1.1في فهم األجندة 2030
هــي خارطــة طريــق عالميــة ،تبنــت مفهــوم التنميــة ببعــد
هدفــا (األمــم المتحــدة)2015 ،
ً
مســتدام يشــمل 17
تميزهــا طبيعتهــا المترابطــة التــي تســتوجب التعاطــي
مــع كل هــدف بعيـ ًـدا عــن االنتقائيــة .ويعــد هــذا فــي ذاتــه
فكريــا لمفهــوم التنميــة نفســه .فهــذه
تنمويــا
تطــورا
ً
ً
ً
األجنــدة هدفهــا اإلنســان فــي بعــده الوجــودي ،مــع وعــي
أكبــر لضــرورة تناغــم هــذا الوجــود مــع البيئــة الطبيعيــة،
القــادرة وحدهــا علــى ضمــان ديمومتــه المســتقبلية
بشــكل مســتدام.
أن االقتصــاد فيها لم
تكمــن أهميــة هــذه األجنــدة ً
إذا ،فــي َّ
يعــد البعــد التنمــوي الوحيــد لإلنســان .فللبعــد االجتماعــي
غالبــا
ً
أيضــا دوره ،ال ســيما فــي تركيبتــه المتعــددة التــي ً

مــا تنعكــس مــن خــال نوعيــة العيــش ،وكــذا دور البعــد
البيئــي الهــام والمتجســد فــي توفيــر المصــادر األساســية
لتأميــن رغــد عيــش اإلنســان واســتمرارية وجــوده .وأهميــة
أيضــا االســتناد فــي تنفيذهــا علــى ضــرورة
هــذه األجنــدة ً
قيــام شــراكات دوليــة.
أخيــرا إلــى أنهــا باتــت مرجعيــة دوليــة تســتخدم
وتشــير
ً
لتخطــي أهــداف التنميــة ببعدهــا الوطنــي ،مــن أجــل
بنــاء تعــاون تنمــوي معولــم ،قائــم علــى رؤيــا مشــتركة،
أساســها التنميــة البشــرية العالميــة والعادلــة التــي تحتــرم
محدوديــة المصــادر البيئيــة لكوكــب األرض ،وهــذا يعنــي
أن الــكل معنــي بهــا ،الــدول والمجتمعــات واألفــراد ،وأن
الــكل مســؤول عــن وعــي األهــداف ،وعــن تحقيــق الغايات.

أهداف التنمية المستدامة الـ 17
الهدف  : 1القضاء على الفقر بجميع أشكاله وحول العالم.
الهدف  :2القضاء على الجوع ،وضمان األمن الغذائي ،وتحسين التغذية ،وتعزيز الزراعة المستدامة.
الهدف  :3تمكين الجميع من العيش بصحة جيدة ،وتعزيز رفاه الجميع في جميع األعمار.
الهدف  :4ضمان حصول الجميع على تعليم جيد على قدم المساواة ،وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
الهدف  :5تحقيق المساواة بين الجنسين ،وتمكين جميع النساء والفتيات.
الهدف  :6ضمان حصول الجميع على المياه ،والصرف الصحي ،وضمان اإلدارة المستدامة للموارد المائية.
الهدف  :7ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة موثوقة ومستدامة وحديثة بتكلفة معقولة.
الهدف  :8تعزيز النمو االقتصادي المستدام والمشترك ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل
الالئق للجميع.
الهدف  :9بناء بنية تحتية مرنة ،وتعزيز التصنيع المستدام الذي يعود بالفائدة على الجميع ويشجع االبتكار.
الهدف  :10الحد من أوجه عدم المساواة في البلدان ،ومن بلد إلى آخر.
الهدف  :11ضمان أن تكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
الهدف  :12تحديد أنماط االستهالك واإلنتاج المستدام.
الهدف  :13إتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
الهدف  :14المحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية ،واستخدامها على نحو مستدام
من أجل التنمية المستدامة.
الهدف  :15حفظ النظم اإليكولوجية األرضية واستعادتها.
الهدف  :16تشجيع ظهور مجتمعات سلمية ومفتوحة من أجل التنمية المستدامة.
الهدف  :17تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
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 .2.1التنمية وفق سيرورة مستدامة
التنميــة المســتدامة هــي ،فــي تعريــف بســيط لهــا،
«التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر دون المســاس
بقــدرة األجيــال المقبلــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة»
( .)WCED, 1987إن تقديــم هــذا التعريــف هدفــه إبــراز
أهميــة االســتمرارية فــي رصــد أبعــاد التنميــة وتطويرهــا،
مــع األخــذ باالعتبــار التقييــم المســتمر .وهــي ســيرورة
توضــح أهميــة رصــد التقــدم المحــرز من خالل كتابــة التقارير
الوطنيــة الدوريــة ،مــع العمــل المســتدام للوصــول إلــى
تحقيــق األهــداف التنمويــة وغاياتهــا المنشــودة ،علــى
المســتويين الوطنــي والدولــي.
شكل  :1أبعاد التنمية المستدامة
البيئة
قابل
للحياة

قابل
للتطبيق
المستدام

اإلقتصاد

العدالة

اإلجتماع

.3.1إهتمام لبنان بالتوقيع على األجندة
فــي أيلــول مــن العــام  ،2015إلتــزم لبنــان ،خــال مشــاركته
فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك ،كمــا
ســائر دول العالــم ،بـــ «أهــداف التنميــة المســتدامة» التــي
باتــت تُ عــرف بـــ «تحويــل عالمنــا :خطــة التنميــة المســتدامة
للعــام  .»2030وعليــه ،بــدأ فــي بنــاء أطــر مــن الشــراكة
التعاونيــة بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة علــى المســتوى
الوطنــي ،وفــق مــا يقتضــي تنفيــذ هــذه الخطــة.
عددا من
وقــد عقــدت الحكومــة اللبنانيــة ،فــي العام نفســه ً
الجلســات التشــاورية لوضع خارطة طريق نحو االســتراتجية
الوطنيــة المســتدامة ،التــي تــم االنتهــاء مــن إعدادهــا عــام
( 72015األمــم المتحــدة ،الثالثــاء  3آذار  ،)2015وجــرى
تنقيحهــا فــي العــام  .)UNDP، 2016( 2016وفــي العــام
ُ ،2017شــكلت لجنــة وطنيــة معنيــة بأجنــدة  ،2030وأطلــق
عملهــا تحــت رعايــة رئيــس الحكومــة ،الســيد ســعد الديــن
الحريــري بالتنســيق مــع وكاالت األمــم المتحــدة العاملــة
فــي لبنــان (الوكالــة الوطنيــة 4 ،كانــون األول .)2017
ً
اســتكمال اللتــزام
يأتــي اهتمــام الحكومــة اللبنانيــة هــذا
لبنــان باألهــداف التنمويــة لأللفيــة ،حيــث قــدم التقاريــر

الدوريــة عــن التقــدم الــذي أحــرزه خــال األعــوام الماضيــة،
والتــي أظهــرت تحقيقــه ســبعة أهــداف علــى األقــل مــن
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ،طالــت مجــاالت الصحــة،
التعليــم األساســي ،والمســاواة بيــن الجنســين فــي
التعليـ�م (.)United Nations، 2015
والجديــر ذكــره ،أن حــدود التــزام لبنــان بهــذه األجنــدة
واهتمامــه الرســمي فــي موضــوع المســاواة بيــن
الجنســين ترجــم بتعهــد الحكومــة اللبنانيــة ،ضمــن البيــان
الــوزاري لحكومــة الرئيــس ســعد الديــن الحريــري (الحريــري،
 ،)2016بالعمــل علــى تعزيــز دور المــرأة فــي الحيــاة
انطالقــا مــن النصــوص الدســتورية ومضاميــن
ً
العامــة،
االتفاقيــات الدوليــة التــي انضــم إليهــا لبنــان ،والتوصيــات
التــي وافــق عليهــا ،وأبرزهــا اتفــاق القضــاء علــى جميــع
أنــواع التمييــز ضــد المــرأة.
ً
أيضــا إلــى الحــرص علــى تعزيــز
وأشــار البيــان الــوزاري
مشــاركة المــرأة ،فــي الحيــاة السياســية ،كمــا العمــل
علــى إنجــاز خطــة اســتراتيجية لشــؤون المــرأة تشــمل
إطــاق ورشــة عمــل لتنزيــه القوانيــن بهــدف القضــاء علــى
تحقيقــا
ً
التمييــز ضدهــا ،والتقــدم بمشــاريع قوانيــن جديــدة
وتنفيــذا للتعهــدات
ً
للعدالــة والمســاواة بيــن الجنســين
التــي التــزم بهــا لبنــان.

 .2معهــد العلــوم االجتماعية واتفاقية
التعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة
للسكا ن
مــع وعــي الجســم األكاديمــي واإلداري فــي معهــد
العلــوم االجتماعيــة ألهميــة اســتعادة دوره المحــوري
الــذي أنشــئ ألجلــه (حيــدر ,م ،)2016 ،.خاصــة فــي
نطــاق التخطيــط التنمــوي للبنــان مــن خــال الدراســات
المخــول القيــام بها ،وفــق برامجه األكاديمية
َّ
والمســوحات
واالهتمامــات البحثيــة لمركــز األبحــاث فيــه ،بــدأ الســعي
الحثيــث مــن قبــل العمــادة والمركــز لتفعيــل التواصــل مــع
الهيئــات والمؤسســات التــي تتشــارك وإيــاه االهتمامــات
ذاتهــا ،ال ســيما فــي تطلعاتهــا التنمويــة للبنــان.
نُ ظمــت أول ورشــة عمــل مشــتركة بيــن معهــد العلــوم
االجتماعيــة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي  23أيــار
ـتاذا أتــوا مــن فروع المعهد الخمســة
 ،2017حضرهــا  55أسـ ً
المنتشــرة فــي لبنــان ،وانتهــت بتحديــد أبــرز المواضيــع
التــي إرتآهــا المجتمعــون مــن أولويــات اهتماماتهــم
األكاديميــة والبحثيــة وهــي :النــوع االجتماعــي ،الشــباب،
وعمــل القطــاع غيــر الحكومــي فــي لبنــان.

 .7للتوسع في هذا الموضوع أنظر http://nsds.pcm.gov.lb/Cultures/ar-lb/Pages/default.aspx

لقــد أتــت شــراكة المعهــد والصنــدوق فــي هــذا الســياق .بمقاربتهــا ،ســواء فــي مقرراتــه أم فــي أبحاثــه،
ود ِّعــم التعــاون فيمــا بينهمــا بمــا أواله المعهــد مــن اهتمام وذلــك ضمــن كافــة اختصاصاتــه األكاديميــة.
ُ
خــاص بالهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،فمفاهيــم البطريركيــة الثقافيــة ،الالمســاواة بيــن
الجنســين ،حــدود مشــاركة المــرأة فــي الشــأن
الــذي ُيعتبــر الصنــدوق مــن بيــن وكاالت األمــم المتحــدة
العــام ،الفقــر والتمكيــن ،التمييــز ،وغيرهــا
الراعيـ�ة لـ�ه (.)UNSTATS، 2017
كثيــر مــن المفاهيــم ذات الداللــة على
أتت شراكة
غالبــا مــا يجــري
النــوع االجتماعــي،
إتخــذت الشــراكة بيــن المعهــد
ً
العلوم
معهد
تداولهــا فــي المعهــد ،ســواء
ـميا ،مــن خــال
ـارا رسـ ً
والصنــدوق إطـ ً
وفــق ســيرورتها التاريخيــة ،أم
توقيــع الطرفيــن علــى اتفاقيــة
االجتماعية وصندوق
وفــق التطلعــات التنمويــة
توحيــد الجهــود بشــكل مكمــل
األمم المتحدة للسكان بهدف
لعمليــة التغييــر االجتماعــي.
لألنشــطة التــي يقــوم بهــا كل
التعاون حول الهدف الخامس
منهمــا .حــددت هــذه االتفاقيــة دور
من أهداف التنمية
نضيــف إلــى مــا تقــدم ،أن كل
الصنــدوق فــي تعزيز قدرات المعهد
المستدامة.
مــا يتعلــق بالمــرأة ،ال زال يعتبــر
مــن أجــل دعــم أجنــدة أهــداف التنميــة
مــن المواضيــع الجاذبــة للطالبــات
المســتدامة فــي الســياق اللبنانــي
عدديــا فــي المعهــد مقارنــة
المتفوقــات
وجعلهــا ضمــن برنامجــه ،بمــا فــي ذلــك
ً
بالذكــور ،كمــا فــي غالبيــة الكليــات والمعاهــد
عناصــر البحــث والتعليــم ،وذلــك عــن طريــق ترجمــة
األولويــات الرئيســية فيهــا ضمــن البرنامــج األكاديمــي اإلنســانية والفنيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة .فهــؤالء
أيضــا الطالبــات عنــد بلوغهــن مســتوى الماســتر يمكــن
والبحثــي التابــع للمعهــد .نجحــت هــذه االتفاقيــة ً
عمومــا ودور المعهــد توصيفهــن كباحثــات متمرســات ،غيــر قــادرات علــى
فــي إبــراز وتفعيــل الــدور األكاديمــي
ً
غالبــا ما
خصوصــا فــي عمليــة التنميــة المســتدامة ،التــي تعكــس فصــل “األنــا” عــن االهتمــام البحثــي .لهــذا،
ً
ً
دور الجامعــات وأهميــة مســاهمتها البحثيــة فــي هــذا يجــري اختيارهــن للبحــث فــي اإلشــكاليات االجتماعيــة
اإلطــار ،وفــق مــا جــرى االتفــاق عليــه ضمــن الجمعيــة التــي تطــال وظائــف المــرأة كربــة أســرة ،أم ،عاملــة،
نــوع اجتماعــي ...،كمــا المفاهيــم المرتبطــة بالعيــب،
العامــة لألمــم المتحــدة ،فــي العــام .2015
التحــرش ،العنــف ...،التــي تعتبــر المــرأة فــي
أمــا بالنســبة لــدور المعهــد ضمــن هــذه االتفاقيــة ،فــكان المجتمــع ضحيتهــا األولــى .إن هــذه االختيــارات
مراجعــة األدبيــات واألعمــال واألبحــاث المتعلقــة بالهــدف تعكــس كذلــك عمــق قلــق هــذه الفئــة العمريــة مــن
الخامــس علــى المســتوى الوطنــي ،خاصــة تلــك التــي قــام الفتيــات ،ومــدى حاجاتهــن لفهــم هويتهــن كنــوع
بهــا أســاتذة وطــاب المعهــد خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن اجتماعــي فــي المجتمــع اللبنانــي الشــديد االنفتــاح
عامــي  2000و ،2018باالضافــة إلــى مراجعــة أبــرز األعمــال علــى ريــاح التغييــر ،والمتناقــض فــي ديناميتــه مــا
واألنشــطة البحثيــة الوطنيــة األخــرى والدوليــة المتعلقــة بيــن الخطــاب المعلــن والواقــع المعــاش.
بالهــدف عينــه ،والقيــام بصياغــة تقريــر حــول الموضــوع.
إن كل مــا جــرى طرحــه حتــى اآلن ،يمكــن اعتبــاره
لقــد أظهــرت هــذه الشــراكة مــدى أهميــة دور الجامعــة بمثابــة الخلفيــة غيــر المباشــرة الختيــار الهــدف
اللبنانيــة ومعهــد العلــوم االجتماعيــة في المســاهمة في الخامــس كموضــوع لهــذه الشــراكة مع الصنــدوق .أما
التخطيــط لوضــع اســتراتيجية وطنيــة للتنميــة المســتدامة الهــدف المباشــر ،فلقــد بــرز نتيجــة اختيــار المســاواة
 ،2030وفــي صياغــة التقاريــر الوطنيــة ،وذلــك علــى ضــوء بيــن الجنســين مــن بيــن األهــداف التنمويــة الجاذبــة
بحثيــا للمعهــد وألســاتذته ،وذلــك ،خــال أول ورشــة
توصيــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي مقرراتهــا
ً
الختاميــة ،والتــي تشــدد علــى ضــرورة إشــراك الجامعــات عمــل عقــدت بيــن المعهــد وصنــدوق األمــم المتحــدة
للســكان فــي  23أيــار  ،2017وقــد تقــدم اختيــاره على
فــي العمــل علــى أهــداف التنميــة المســتدامة.
غيــره مــن األهــداف بســبب اهتمــام كافــة الجســم
األكاديمــي وتمرســه في فهــم دور البنى البطريركية
 .3أسبـــــاب اختيــار الهــدف الخــــامس فــي المجتمــع اللبنانــي ،وفــي إدراك ديناميــة
تحوالتــه ،كمــا بســبب تقاطــع غايــات هــذا الهــدف مــع
المتعلــق بـــالنوع االجتماعــي
عــدد مــن الغايــات األخــرى فــي األجنــدة .وكلهــا تعتبــر
لطالمــا اعتبــر موضــوع المــرأة مــن اإلشــكاليات مــن األســس المســاهمة فــي إنجــاح أول مقاربــة
الرئيســية التــي يهتــم معهــد العلــوم االجتماعيــة بحثيــة للمعهــد ألهــداف التنميــة المســتدامة .2030
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 .1.3أهمية النوع االجتماعي في لبنان
فــي قــراءة للهــدف الخامــس ،نجــد أنــه قــد يتخطــى
فــي ذاتــه مســألة المســاواة بيــن الجنســين لبلــوغ مبــدأ
العدالــة االجتماعيــة .فحــق المــرأة والرجــل كإنســان يتجلــى
فــي حريــة اختيــار الــدور الــذي ترغــب أو يرغــب فــي أدائــه
اقتصاديــا ،وفــي انتقــاء الفضــاء
سياســيا،
اجتماعيــا،
ً
ً
ً
االقتصــادي الــذي ترغــب أو يرغــب فــي العمــل ضمنــه ،كما
مــن حقهمــا كإنســان أن ينعمــا بالرعايــة الصحيــة والحمايــة
بعيــدا عــن التمييــز والعنــف ،مــن
بمعناهــا الشــمولي،
ً
خــال ســيادة القانــون والعــدل.
ومــن المهــم أن نذكــر أن مفهــوم النــوع االجتماعــي الــذي
انتشــر فــي مقابــل الهويــة الجنســية ،يضعنــا اليــوم ،ال
ســيما فــي مجتمعاتنــا العربيــة ،واللبنانيــة ضمنً ــا ،أمــام
مقاربــات فلســفية شــديدة التأثيــر فــي عمليــة تغييــر
مســتقبل المجتمعــات المعاصــرة ،واإلنســان .وهــذا أمــر
تقــف فــي طريقــه عقبــات ثقافيــة جمــة.
إن دراسة الواقع اللبناني الحالي ،تظهر أن التمييز ما زال
واضحــا فــي المجتمــع ،وهــو لصالــح الرجــل .فعلــى الرغــم
ً
مــن التقــدم المحــرز الــذي نعيشــه فــي مــا يخــص أدوار
وحقــوق المــرأة اللبنانيــة ،إال أن التمييــز بيــن الجنســين ال
قائمــا فــي نواحــي الحيــاة علــى المســتوى الثقافــي
يــزال
ً
المعيشــي كمــا علــى المســتوى االقتصــادي ،االجتماعي،
وعلــى مســتوى السياســية العامــة ،وهــو ال يــزال بــارزً ا
فــي النصــوص القانونيــة نفســها .وهــو أمــر يعكــس
حكمــا غيــاب العدالــة االجتماعيــة ،وهــذا مــا ســوف نبينــه
ً
الحقــا عنــد دراســة غايــات الهــدف الخامــس بالتفصيــل.
ً

 .2.3الدســتور اللبنانــي ومــدى ارتباطــه

بالمواثيق الدولية والمساواة بين الجنسين

عنــد قــراءة بنــود الدســتور اللبنانــي ،بهــدف فهــم حــدود
التــزام لبنــان بالمواثيــق الدوليــة لألمــم المتحــدة ،نجــد فــي
المقدمــة التــي أضيفــت إليــه ،بموجب القانون الدســتوري
الصــادر فــي  –1990 /9 /21الفقــرة ب ،اآلتــي « :لبنــان
عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمــة األمــم المتحــدة
وملتــزم مواثيقهــا واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان؛
وتجســد الدولــة هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــوق
والمجــاالت دون اســتثناء».
وفــي متابعــة قــراءة الدســتور بهــدف فهــم واقــع النــوع
االجتماعــي التشــريعي فــي لبنــان نجــد أن:
" .1كل اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون ،وهــم يتمتعــون

علــى الســواء بالحقــوق المدنية والسياســية ويتحملون
الفرائــض والواجبــات العامــة دونمــا فــرق بينهــم" .مــن
المــادة .7
 .2لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة ،تقــوم....
علــى العدالــة االجتماعيــة والمســاواة فــي الحقــوق
والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن دون تمايــز أو
تفضيــل( .مــن الفقــرة ج مــن المقدمــة)
 .3حريــة االعتقــاد مطلقــة ،والدولــة بتأديتهــا فــروض
اإلجــال للــه تعالــى تحتــرم جميع األديــان والمذاهب....
أيضــا لألهليــن علــى اختــاف مللهــم
وهــي تضمــن ً
احتــرام نظــام األحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة.
مــن المــادة .9
 .4التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام ...من المادة .10
 .5لــكل لبنانــي الحــق فــي تولــي الوظائــف العامــة
ال ميــزة ألحــد علــى اآلخــر إال مــن حيــث االســتحقاق
والجــدارة" ...المــادة .12
 .6لــكل مواطــن لبنانــي بلــغ مــن العمــر إحــدى وعشــرين
ناخبــا  ...مــن المــادة .21
ســنة كاملــة حــق فــي أن يكــون ً
وبنــاء عليــه ،تظهــر القــراءة المتأنيــة لهــذه المــواد
التشــريعية مــا يلــي:
 ال وجــود إلشــارة واضحــة إلــى المســاواة بيــن الرجــلوالمــرأة كمــا تفعــل معظــم الدســاتير األخــرى فــي
العالــم ،أو مســاواة الجنســين ،حســب تحديــد األمــم
المتحـ�دة لمصطلـ�ح المسـ�اواة (UN Women Training
.)Centre eLearning Campus، 2018
 ال اعتــراف بالمســاواة التامــة لجميــع المواطنيــن فــيالقانــون ،بــل اعتــراف بتســاويهم أمــام القانــون.
(أيــا كان دينهمــا أو
 الدســتور يضمــن للمــرأة والرجــل ًحقوقــا متســاوية فــي العدالــة االجتماعيــة
ً
مذهبهمــا)
والمســاواة ،فــي الحقــوق والواجبــات ،فــي التعليــم،
الوظائــف ،السياســة...،
 الدســتور يحمــي التمييــز فــي نظــام األحــوال الشــخصيةمــن منطلــق التمايــز الطائفــي.
إن رصــد هــذا التبايــن والتشــابه فــي النــوع االجتماعــي
علــى المســتوى التشــريعي ،يعكــس خصوصيــة الواقــع
المعــاش ،الــذي يقتضــي المناقشــة لرســم التطلعــات
المســتقبلية .فالمفارقــة فــي القانــون اللبنانــي هــي
أن التمييــز بيــن الجنســين هــو فــي الواقــع مؤسســي
(بســبب قانــون األحــوال الشــخصية) ،كمــا ســوف تبينــه
المؤشـ�رات المتوفـ�رة (.)Khatib L.، 2008

 .4منهجية مقاربة الهدف الخامس

 .5مصادر التقرير وحدوده

أدت إتفاقيــة الشــراكة بيــن المعهــد والصنــدوق إلــى إعداد

تكمــن أهميــة هــذا العمــل بأنــه تقريــر وطنــي طــال الهــدف
الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي لبنــان.
جــرى االرتــكاز فــي كتابتــه علــى روحيــة أبــرز إنتاجــات المعهــد
مــن رســائل وأبحــاث للطــاب واألســاتذة ،مــع اعتمــاده
األساســي علــى كل مــا توفــر مــن مراجــع ،دراســات
وأبحــاث وتقاريــر وطنيــة ودوليــة تــم الوصــول إليهــا.

تقريــر حــول إشــكالية واقــع النــوع االجتماعــي فــي لبنــان
بيــن األعــوام  2000و ،2018أي الفتــرة المتزامنــة بيــن
األهــداف األلفيــة للتنميــة وأهــداف التنميــة المســتدامة
التــي التزمــت بهــا الــدول.
إلتــزم المعهــد تقديــم قــراءة لقضايــا النــوع االجتماعــي

مــن منظــور العلــوم االجتماعيــة كمــا مــن منظــور حقــوق يمكــن تصنيــف مصــادر هــذا التقريــر وفــق أربعــة أنــواع:
أبحــاث طالبــات معهــد العلــوم االجتماعيــة
اإلنســان والمســاواة واالســتدامة ،وهــي القيــم
وطالبــه؛ مــا ّتيســر مــن كتــب ومقــاالت
التــي اعتبرتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم
يتناول
ومراجــع علميــة؛ التقاريــر؛ الصحــف
أساســا للقــراءة التنمويــة
المتحــدة
ً
التقرير إشكالية
الكترونيــا.
والمجــات المنشــورة
ً
التــي ســيعمل العالــم علــى

واقع النوع االجتماعي في
احترامهــا وتطبيقهــا .وقــد
لبنان ،وهو يرتكز بشكل خاص على
أ ٠أبحــاث طالبـــــات
قــدم صنــدوق األمــم المتحــدة
مراجعة األدبيات واألعمال واألبحاث
العلــــــــــوم
معهـــــــد
للســكان الدعــم اللوجســتي
األساسية المتعلقة بالهدف الخامس على
االجتماعيــة وطالبــــه
والفنــي للمعهــد وذلــك
المستوى الوطني بشكل عام ،التي قام
عــن طريــق التعاقــد مــع
مستوى الدبلوم
بها أساتذة المعهد وطالبه خالل الفترة
شــؤون
خبيــر دولــي فــي
فــي تحليــل أولــي لهــذا
الممتدة ما بين العامين  2000و2018
أهــداف التنميــة المســتدامة،
المصــدر ،جــرى مســح األبحــاث
بشكل خاص ،باإلضافة إلى مراجعة
مهمتــه متابعــة العمــل البحثــي
الخاصــة بالمــرأة .ولقــد تبيــن أن
أبرز األعمال واألنشطة البحثية
الفنيــة
المشــورة
وتقديــم
عددهــا خــال الفتــرة المدروســة
الوطنية والعالمية.

الالزمــة ،وهــو مــا جــرى خــال ورش

منــذ عــام  2000حتــى اليــوم علــى
مســتوى الدبلــوم (أو مــا بــات يعــرف فــي
نظــام الـــ  8LMDبالماســتر  )2هــي ً 131
بحثــا.

العمــل واالجتماعــات التــي عقــدت طــوال
فتــرة إعــداد التقريــر.

عام كامل من العمل التشاركي البحثي بين معهد العلوم االجتماعية وصندوق
األمم المتحدة للسكان
نيسان 2018

أيار 2018

أيار 2017

تشرين األول
2017

تحديد األولويات

توزيع أساتذة

تجميع وقراءة

األكاديمية

المعهد إلى 6

المتوفر من

مراجعة مسودة

طباعة التقرير

التقرير مكتمال˝

النهائي

الغايات,

بكل غاية وصياغة

والتحضير

المشتركة

غايات الهدف

ومناقشة

مسودة التقرير

إلطالق التقرير

بين المعهد

الخامس ,وتحديد

وتحديد هيكلية

النهائي

منهجية العمل

التقرير النهائي

والبحثية

والصندوق,

كانون األول
2017

شباط 2018
عرض نتائج

مناقشة

العمل حول

الملخص الخاص

فرق بحسب عدد المراجع ,وعرض
النتائج

آذار 2018

واختيار الهدف
الخامس من
األجندة 2030
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بعد عملية المسح هذه ،تم فرز هذه األبحاث وفق الميادين العلمية التخصصية في المعهد ،فجاءت النتيجة كاآلتي:
رسم بياني رقم  : 1األبحاث وفق الميادين التخصصية (بالنسبة المئوية)
علم اجتماع العائلة

23.7%

التنمية

22.1%

علم النفس
االجتماعي

16.0%

علم اجتماع
المعرفة والثقافة

علوم اجتماعية
أنثروبولوجيا دون تحديد

12.2%

8.4%

8.4%

علم علم االجتماع
السكان السياسي

5.3%

3.8%

رسم بياني رقم  : ٢األبحاث وفق المواضيع (بالنسبة المئوية)
ثقافة/تثاقف/أدوار
النوع االجتماعي

35.1%
زواج

11.5%
عمل

13.7%

طالق

عنف

إعالم

تعليم

تمكين

6.1%

6.1%

3.8%

1.5%

مجتمع مدني

سياسة

6.1%

4.6%

6.9%

رسم بياني رقم  : 3األبحاث وفق المناطق

البقاع

جبل لبنان

3.1%

1.5%

رسم بياني رقم  : 4األبحاث وفق جنس الطالب

(بالنسبة المئوية)

5.3%

صحة  /صحة
إنجابية

جرائم

(بالنسبة المئوية)
بيروت

12.2%

2.3%

عام

48.1%

92.4%
إناث

الشمال

الجنوب

19.8%

12.2%

7.6%
ذكور

قراءة في نتائج هذا الفرز
 إن معظــم األبحــاث التــي أنتجــت علــى مســتوى الدبلوماعتمــدت األســلوب الوصفــي لمعطياتهــا الميدانيــة.
وهــذا طبيعــي إذ إننــا نتعاطــى مــع إنتــاج باحثــات
وباحثيــن فــي مرحلــة التمــرن علــى البحــث.
 فــي هــذه األبحــاث كان هنــاك غيــاب شــبه مطلــقلمرجعيــة أهــداف األجنــدة  ،2030حيــث تــم االعتمــاد
علــى قــراءة المفاهيــم مــن منطلــق تعريفهــا العلمــي
وفــق المجــال التخصصــي .وهــو مؤشــر لمحدوديــة
انتشــار هــذه األهــداف فــي البرامــج األكاديميــة
الجامعيــة المعتمــدة حتــى اليــوم.
 إن مواضيــع األبحــاث ارتكــزت علــى إبــراز الفروقــاتالنوعيــة فــي األدوار وفــق الخصوصيــة الثقافيــة
اللبنانيــة ،مــن حيــث القيــم ،الثقافــة والتثاقــف ،تأثيــر
االعــام ،الجســد ،اللبــاس ...كمــا ارتكــزت علــى مواضيــع
الــزواج والحــب ،اختيــار الشــريك ،العالقــة مــع الشــريك،
الطــاق ،العنــف ،العمــل ،الصحــة اإلنجابيــة ،والتمكيــن.

في تحليل هذه النتائج
إن قــراءة هــذه المواضيــع ،وفــق غايــات الهــدف الخامــس،
تبيــن أن مســألة التمييــز والفروقــات النوعيــة قــد احتلــت
ّ
المرتبــة األولــى كمواضيــع جاذبــة ،وفــي هــذا مؤشــر كبيــر
لوعــي الباحثــات أهميــة رصــد تغيــر أدوار النــوع االجتماعــي
فــي المجتمــع اللبنانــي.

إن توصيــف نوعيــة أبحــاث الماســتر هــذا يفســر ســبب
التوافــق بيــن أعضــاء الفــرق البحثيــة المعــدة لهــذا التقريــر،
فــي تــرك حريــة رصــد كل غايــة مــن الغايــات الســت فــي
الهــدف الخامــس مــن األجنــدة  2030وفــق تقييمهــم
العلمــي للمعلومــات وأهميــة مصادرهــا .ولقــد ارتــأت
معظــم الفــرق اإلشــارة إلــى هــذه األبحاث أكثر مــن االعتماد
عليهــا كمراجــع علميــة ،ال ســيما عنــد توفــر معطيــات
توصيفيــه للواقــع اللبنانــي فــي مصــادر أخــرى أكثــر دقــة.

مستوى الدكتوراه
صــدرت فــي معهــد العلــوم االجتماعيــة والمعهــد العالــي
للدكتــوراه فــي اآلداب والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة،
تســع أطروحــات فــي إطــار هــذا الموضــوع ،أربــع منهــا
طالــت مواضيــع مرتبطــة بالــزواج .ر ّكــزت إثنتــان منهــا علــى
الثقافــة والتقاليــد الثقافيــة ،بينمــا تناولــت أطروحتــان
موضــوع التمكيــن والتنميــة البشــرية ،أمــا الرســالة
األخيــرة فلقــد تناولــت موضــوع المــرأة وعملهــا فــي
مجــال اإلعــام.
فــي هــذه األبحــاث مؤشــرات ودالالت هامــة للقــراءة
والبحــث المتقــدم حــول موضــوع المســاواة بيــن النوعيــن،
ال ســيما فــي االرتباطــات الوظيفيــة الثقافيــة الطابــع،
والتــي تســاعد قراءتهــا فــي تخطــي فعــل الرصــد الــذي
يشــكل حــدود هــذا التقريــر إلــى تحليــل يمكــن االســتناد
إليــه فــي مرحلــة الحقــة مخصصــة لألبحــاث المعمقــة حــول
موضــوع النــوع االجتماعــي فــي لبنــان.

كمــا يظهــر اهتمــام هــذه الشــريحة العمريــة بمواضيــع
الــزواج والطــاق والعالقــة مــع اآلخــر ،وانجذابهــا إلــى
مواضيــع تهتــم بهــا علــى المســتوى الشــخصي.

ب .الكتــب ،المقــاالت والمراجــع العلميــة
ا لمنشــو ر ة

فــي مقاربــة عمــل المــرأة ،الموضــوع الجــاذب الثالــث فــي
مرتبــة خيــار الطالبــات ،أتــت غالبيــة األبحــاث لترصــد تأثيــر
هــذا العمــل علــى األســرة .وفــي هــذا األمــر مؤشــر شــديد
االرتبــاط بواقــع المجتمــع اللبنانــي الــذي مــا يــزال يقــدم دور
المــرأة الزوجــة واألم علــى أدوارهــا المجتمعيــة األخــرى.

طــوال مرحلــة إعــداد التقريــر وضمــن الوقــت المتــاح ،جــرى
رصــد مــا أمكــن مــن الكتــب واألبحــاث المفيــدة وذلــك مــن
مصــادر متنوعــة ،ال ســيما المكتبــات الجامعيــة حيــث تــم
تداولهــا بيــن أعضــاء الفــرق البحثيــة .وقــد تواصــل هــذا
العمــل حتــى مرحلــة صياغــة التقريــر بالرغــم مــن الصعوبات
اللوجســتية التــي بــرزت فــي هــذا المضمــار.

أمــا فــي مــا خــص مواضيــع الجنــس والصحــة اإلنجابيــة،
وواقــع المــرأة والسياســة ،والمــرأة والتمكيــن االقتصادي،
والمــرأة وعملهــا ونشــاطها فــي المجتمــع المدنــي،
وموضــوع العنــف ،فقــد بقيــت مقاربتهــا خجولــة حيــث
كانــت النســب المئويــة لحجــم البحــث فيهــا محــدودة.
باختصــار ،إن هــذه المواضيــع لــم ترتــق بعــد إلــى مســتوى
المســائل اإلشــكالية الجاذبــة ،وهــو أمــر قــد يعكــس مــدى
هجانــة التطــور الفكــري عنــد الكثيــر مــن الطالبــات الجامعيات
فــي الجامعــة الوطنيــة ،والــذي مــا زال أقــرب إلــى النمــط
التقليــدي فــي مقاربــة موضــوع المســاواة بيــن الجنســين
المقدمــة فــي األجنــدة .2030

ت .التقارير
مــن المراجــع األساســية التــي جــرى االعتمــاد عليهــا التقارير
المنشــورة حــول التنميــة المســتدامة كمــا حــول األجنــدة
 ،2030ال ســيما مــا يتنــاول الهــدف الخامــس الخــاص
بالمســاواة بيــن الجنســين مــن قبــل المنظمــات الدوليــة
بمــا فيهــا األمــم المتحــدة ،إذ ال يمكــن فهــم هــذا الهــدف
وغاياتــه دون التعمــق فــي تاريخيــة تطــور فكــر التنميــة
المســتدامة ،ودون فهــم كبيــر لتطــور هــذا المفهــوم فــي
األجنــدة .2030
أيضــا االعتمــاد علــى التقاريــر الوطنيــة ،ال ســيما
ولقــد جــرى ً
مــا أصدرتــه اللجنــة الوطنيــة للمــرأة ،والتقاريــر التــي صــدرت
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عــن جمعيــات المجتمــع المدنــي لتحليــل التطــور الحاصــل
فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين علــى المســتوى
الوطنــي.

ث .الصحف والمجالت
حكمــا أقــل شــأنً ا كمصــدر مرجعــي فــي التقاريــر
هــي
ً
العلميــة الطابــع .ولكــن ،بالرغــم مــن ذلــك ،جــرى االعتمــاد
علــى بعــض منهــا كدليــل علــى واقــع انتشــار الحديــث
عــن موضــوع النــوع االجتماعــي وعــن بعــض غاياتــه ،ال
ســيما منهــا الحمــات اإلعالميــة واإلعالنيــة التــي رافقــت

عمــل الجمعيــات المدنيــة علــى األرض ،وذلــك بهــدف
نشــر التوعيــة حــول ممارســات مجتمعيــة معينــه تتناقــض
وحقــوق المــرأة واإلنســان.
باختصــار ،إن كل المصــادر والمراجــع بأنواعهــا المذكــورة
أعــاه قــد ســاهمت فــي تدعيــم كتابــة هــذا التقريــر
الوطنــي الــذي طــال الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة محـ ً
ـاول رصــد واقعــه فــي لبنــان ،ليبنــي علــى
ً
وصــول
الشــيء مقتضــاه فــي تدعيــم القــراءة والبحــث
إلــى تحقيــق المســاواة الفعليــة بيــن الجنســين.

2

غايات الهدف الخامس
وواقع النوع االجتماعي
في لبنان
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غايات الهدف الخامس
وواقع النوع االجتماعي في لبنان
إن أهــداف األجنــدة  2030قائمــة علــى تداخــل تأثيــر القطاعــات فيمــا بينهــا ،أي ال يمكــن فصــل القطــاع
االجتماعــي عــن الثقافــي عــن االقتصــادي عــن القانونــي ...فالعمــل فــي فهم أي هدف مــن أهدافها،
مفاهيميــا ألبعــاد هــذه األجنــدة وغاياتها ومؤشــراتها.
وعيــا
ً
يتطلــب ً
تضمــن الهــدف الخامــس ,الــذي هــو هــدف تقاطعــي بامتيــاز ،كما طبيعــة غالبية أهــداف األجندة ،2030
ســت غايــات طموحــة ،يطــال قســم منهــا الــدالالت والرمــوز والقيــم المعياريــة المســؤولة عــن توجيــه
الســلوكيات الفرديــة والجماعيــة فــي المجتمــع ،والتــي تعتبــر مــن أصعــب وأعقد التغييــرات المجتمعية،
ألنهــا قائمــة علــى أســاس األعــراف والحقــوق العرفيــة ،كمــا علــى التقاليــد والمــوروث الثقافــي ،وكلهــا
تعــد المصــدر األساســي للقيــم التــي تحكــم تقديــرات الفــرد كمــا العالقــات االجتماعيــة والعالقــات
ّ
ضمـ�ن المجتمـ�ع ( .)Bourqia، 2010كمــا يطــال قســم آخــر منهــا التشــريع والقوانيــن الوضعيــة التــي
أيضــا بحاجــة إلــى الكثيــر مــن القــراءة والمراجعــة وصـ ً
ـول إلــى تطبيــق مبــدأ العدالــة االجتماعيــة
هــي ً
محليــا
التــي تعــد الغايــة األم لكافــة الغايــات ،والتــي بتحققهــا يصبــح تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين
ً
وعالميــا مســألة ســهلة.
ً
يعــرض هــذا الجــزء مــن التقريــر الغايــات التــي يســعى إليهــا الهــدف المــدروس .وكل منهــا ســيتم
تناولــه مــن خــال قــراءة المفهــوم المحــوري الــذي تجســده وفــق تعريــف األمــم المتحــدة ،كمــا وفــق
تعريفــه الوطنــي بتنوعاتــه التشــريعية ،األكاديميــة ،الثقافيــة ،العرفيــة ،...وســيجري عــرض تجلياتــه
المعيشــية مــا بيــن عامــي  2000و.2018

 .1القضــاء علــى ســائر أشــكال التمييــز ضــد النســـــاء والفتيـــــات
في كل مكان
ـوال إلــى تعريــف
فــي تفســير التمييــز ،يجــدر التــدرج مــن تعريــف هــذا المفهــوم بمعنــاه الشــمولي وصـ ً
األمــم المتحــدة والتعريــف الوطنــي للتمييــز بحســب النــوع االجتماعــي.

 .1٠1تحديد المفاهيم
التمييــز هــو كل مــا يــؤدي إلــى الالمســاواة فــي المعاملــة وفــي االعتبار تجاه أفــراد اختلفت خصائصهم
أو صفاتهــم ،فيصبحــون نتيجــة هــذه الخصائــص أو هــذه الصفــات أقــل مســتوى ،أو شــأنً ا ،أو قــدرةً .
إن هــذا الشــكل مــن الممارســات ال تنتجــه تصرفــات موضوعيــة ،بــل ســلوك فيــه الكثيــر مــن األبعــاد
والعوامــل الذاتيــة ،كالتفرقــة علــى أســاس قومــي ،أو علــى أســاس الجنــس ،أو اللــون ،أو الديــن...،
(.)Doyle، 2007
والتمييــز نفســه ،هــو نتــاج مــن التصــورات التــي تتجســد فــي قيــم وعــادات اجتماعيــة علــى أســاس
تقســيم األدوار بيــن البشــر ،وعلــى أســاس ظــروف تاريخيــة (تفرقــة ،حــروب ،اســتغالل )...،تتجســد
الحقــا فــي المجتمعــات اإلنســانية مــن خــال القوانيــن العرفيــة والنصــوص القانونيــة ،وال تتــم
ً
مواجهتهــا علــى المســتوى التغييــري إال بســيادة قانــون المســاواة (األمــم المتحــدة.)2015 ،

لهــا بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس
المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل" (منظمــة مراقبــة حقــوق
اإلنســان.)1981 ،

حقوقــا
ً
تمنــح ممارســات التمييــز فــي الواقــع المعــاش
لفئــة علــى حســاب أخــرى تُ ســلب منهــا حقوقهــا الطبيعيــة
واالجتماعيــة .وتعتبــر هــذه الممارســات قديمــة كقــدم
المجتمعــات اإلنســانية نفســها التــي واجهــت التمييــز،
ب .مفهوم التمييز في لبنان
اكات اجتماعيــة
بأشــكاله المتنوعــة ،وذلــك مــن خــال ِح َــر ٍ
واســعة صنعــت التاريــخ االجتماعــي .وتعتبــر الحــركات لــم ينــص الدســتور اللبنانــي صراحــة علــى المســاواة بيــن
النســوية ،فــي نضاالتهــا المســتمرة مــن أجــل الحصــول الرجــل والمــرأة ،علــى غــرار معظــم دســاتير دول العالــم
(حديــب .)2017 ،فمبــدأ المســاواة بيــن جميــع
علــى حقوقهــا اإلنســانية والمجتمعيــة ،رائــدة
اللبنانييــن ،الــذي نصــت عليــه المادتــان
فعالــة فــي صناعــة هــذا
ومســاهمة ّ
على الرغم
 7و 12مــن الدســتور ،حيــث تناولــت
التاريـ�خ (.)Mazur A.، 2009
من التطور الحاصل على
األولــى المســاواة فــي الحقــوق
أ .مفهــوم التمييــز فــي
مستوى التزام لبنان بمواثيق
المدنيــة والسياســية ،وتناولــت
خطــاب األمــم المتحــدة
الثانيــة المســاواة فــي تولــي
األمم المتحدة وحقوق اإلنسان
الوظائــف العامــة (شــرف
وإتفاقية القضاء على جميع أشكال
نصــت الشــرعة الدوليــة
الديــن ،ف ،)2017 ،.أتــى
لحقـ�وق اإلنسـ�ان (،)1948
التمييز ضد المرأة التي انضم اليها ،إال
متناقضــا مــع نــص المــادة
ً
فــي الفقــرة  3مــن الميثــاق،
أن السلوكيات العنيفة والمؤذية ضد
 19التــي تشــير إلــى احتــرام
علــى المســاواة بيــن الجنســين.
المرأة ما زالت راسخة في مجتمعنا
الدســتور لقوانيــن األحــوال
ـوق
وأكــدت علــى اإليمــان بالحقـ
اللبناني ،ويمكن توصيفها في
الشــخصية الخاصــة بالطوائــف.
األساســية لإلنســان وبكرامــة
إطار «عدم المساواة» بين

الفــرد وقدرتــه ،وبمــا للرجال والنســاء
الجنسين.
َ
أمــا فــي مــا يتعلــق باالتفاقيــات
مــن حقــوق متســاوية (األمــم المتحــدة،
وطنيــا بخصــوص
الدوليــة التــي أبرمــت
ً
 .)1948ومــن ثــم أعيــد التأكيــد فيهــا ،علــى
عــدم التمييــز والمســاواة بيــن النســاء والرجــال،
أن كل إنســان يتمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات دونمــا
وقــع عــام  1955علــى االتفاقيــة
فنجــد أن لبنــان قــد
ّ
تمييــز مــن أي نــوع كان ،ال ســيما التمييــز بســبب الجنــس
المتعلقــة بحقــوق المــرأة السياســية الصــادرة عــن منظمــة
أو الديــن ،ودونمــا تفرقــة بيــن الرجــال والنســاء (األمــم
األمــم المتحــدة فــي العــام  .1953كمــا وافــق لبنــان علــى
المتحــدة.)1948 ،
اقتراحــا ومــن ضمنهــا
اقتراحــا مــن أصــل 123
تطبيــق 69
ً
ً
العمــل علــى إلغــاء جميــع أنــواع التمييــز ضــد النســاء ،وأقــر
لــم يجــ ِر التعامــل فــي البــدء ،ضمــن الشــرعة الدوليــة
القانــون رقــم  293لحمايــة المــرأة وأفــراد األســرة مــن
لحقــوق اإلنســان ،مــع مفهــوم التمييــز بيــن الرجــال
العنـ�ف المنزلـ�ي ( .)Human Rights Council، 2015كمــا
قائمــا بذاتــه ،بل صنف كشــكل
موضوعــا
والنســاء باعتبــاره
ً
ً
أبــرم لبنــان االتفاقيــة الصــادرة عــن األونيســكو المتعلقــة
مــن أشــكال ممارســة التمييــز فــي المجتمعــات اإلنســانية،
بعــدم التمييــز فــي مجــال التعليــم فــي العــام 1964
وكموضــوع مــن المواضيــع التــي تتــم إثارتهــا خــال
أيضــا علــى اتفاقيــة إلغــاء
(مجلــس النــواب .)2011 ،ووقــع ً
خاصــا بموضــوع المــرأة.
اهتمامــا
المؤتمــرات التــي أولــت
ً
ً
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المرأة (ســيداو) بموجــب القانون
يتحــول التمييــز إلــى موضــوع وهــدف قائــم بذاتــه
ولــم ّ
رقــم  572الصــادر فــي  ،24/7/1996إال أنــه تحفــظ علــى
إال مــع اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد
ثالثــة بنــود ،9اثنــان منهــا يخصــان مبــدأ المســاواة ،وهمــا:
المــرأة التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة عــام ( 1979ســيداو)
حقــا
(األمــم المتحــدة ،)1996 ،والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ عــام  -البنــد ( )2مــن المــادة  9المتعلــق بمنــح المــرأة ً
ـاويا لحــق الرجــل فــي مــا يتعلــق بجنســية أطفالهــا.
مسـ ً
( 1981منظمــة مراقبــة حقــوق اإلنســان.)1981 ،
 البنــد ( )1مــن المــادة ( 16الفقــرات ج ،د ،و ،ز) المتعلــقبالحقــوق المتســاوية فــي الــزواج ،وبحقــوق الوالــدة
نصــت هــذه االتفاقيــة ،فــي المــادة األولــى منهــا ،علــى
فــي األمــور الخاصــة بالواليــة والقوامــة والوصايــة
أن التمييــز هــو ” أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم على
علــى األطفــال وتبنيهــم ،وفــي مــا يتعلــق باســم
أســاس الجنــس ،ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه توهيــن
األســرة ( الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة،
أو إحبــاط االعتــراف للمــرأة بحقــوق اإلنســان والحريــات
حصــرا بقوانيــن األحــوال
 .)2014فهــذه النقــاط ترتبــط
األساســية فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة
ً
الشــخصية ،والتــي تنتظــم فــي لبنــان حســب الطائفــة
واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر،
(الشــافي.)2011 ،
أو توهيــن أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها
 .9البند الثالث وهو المادة  27المتعلقة بالنزاع بين البلدان حول االتفاقية المذكورة.
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.2.1توصيف الظاهرة في الواقع اللبناني

موجــه إلــى فــرد أو مجموعــة
وهــو ســلوك مقصــود
ّ
ماديــا ،أو
معنويــا،
لفظيــا أم
مــن األفــراد ،ســواء أكان
ًّ
ًّ
ًّ
ممــا يــؤدي
اجتماعيــا ،أو
جنســيا ،أو
جســديا ،أو
ثقافيــاّ ،
ً
ً
ً
ًّ
إلــى إلحــاق الضــرر بالفئــة المســتهدفة (عبيــات)2017 ،
(.)UNFPA and CAWTAR، 2012

التمييــز ضــد المــرأة فــي لبنــان ،هــو موضــوع اجتماعــي
تنــدرج ضمنــه مواضيــع فرعيــة أخــرى .ويعــزز هــذا وجــود
بعــض القوانيــن كقوانيــن األحــوال الشــخصية،
الجنســية ،العقوبــات ،الضمــان االجتماعــي،
العمــل ،المحاكمــات المدنيــة ،قوانيــن
وقع
لقد ّ
إذا،
يشــكل العنــف ضــد المــرأة ً
ً
فضــا
التجــارة والتوريــث ...هــذا
لبنان على غالبية
انتهــاكًا لكرامتهــا اإلنســانية وتهديـ ًـدا
االجتماعيــة
عــن القيــم واألعــراف
االتفاقيات الدولية
لســامة األســرة واســتقرارها.
الســائدة التــي تحــدد الســلوك
المرتبطة بعدم التمييز
يحــد مــن قــدرة النســاء
فالعنــف
ّ
االجتماعــي ،والصــور النمطيــة
والمساواة بين النساء والرجال،
والحريــات
علــى التمتّ ــع بالحقــوق
ّ
المســتمدة مــن المــوروث فــي
إال أنه تحفظ على البنود التي
لهــن
يقرهــا
اإلنســانية التــي
ّ
ّ
ـي
العقــل الجمعــي .ولقــد تّ ــم تخطـ
تمس بخصوصية قوانين
الدســتور والمواثيــق الدوليــة
بعــض األعــراف بفضــل التقــدم الــذي
األحوال الشخصية.
والقوانيــن الوطنيــة ،ويؤثــر علــى
أحــرزه المجتمــع فــي مجــاالت عــدة،
ويحرمهن
صحتهن النفســية والجســدية،
ّ
أبرزهــا انتشــار التعليــم والوعــي ونشــاط
لهــن
مــن اإلفــادة مــن الفــرص المتاحــة
ّ
الجمعيــات المدنيــة .وقــد انعكــس ذلــك فــي
لالنخــراط فــي عمليــة التنميــة .وظاهــرة العنــف هــذه
تعديــل بعــض القوانيــن اللبنانيــة ،التــي سيشــار إليهــا
تســتدعي العــاج ،وقــد ثبــت بالتجربــة أن العنــف ليــس
الحقــا ،والتــي ال يــزال بعــض منهــا يكــرس التمييــز.
ً
مرضــا قابـ ًـا للعــاج (زلــزل م.)2008 ،.
ً
محتومــا بــل
ـدرا
ً
قـ ً

 .2القضــاء علــى جميــع أشــكال العنف
ضــد النســاء والفتيــات فــي المجاليــن
العــام والخــاص بمــا فــي ذلــك اإلتجــار
بالبشــر ،واالســتغالل الجنســي وغيــر
ذلــك مــن أنــواع االســتغالل.
العنــف ،كمفهــوم هــو اعتــداء علــى الجســد ،الشــخص،
ي إرغــام
الكرامــة والقيــم .وهــو وفــق هــذا المعنــى أ ُّ
طوعــي أو غيــر طوعــي ،جســدي أو نفســي قــد يــؤدي
إلــى الخــوف واإلرهــاب ،أو التشــريد ،أو األلم ،أو المعاناة
ً
وصـ�ول إلـ�ى المـ�وت (.)Naepels M.، 2006

 .1.2تحديد المفاهيم
تُ َعـ ِّـرف األمــم المتحــدة مفهــوم العنــف ضــد المــرأة علــى
ـف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب،
ـل عنيـ ٍ
أنــه "أ ّ
ي فعـ ٍ
أو يرجــح أن يترتــب عليــه ،أذى أو معانــاة للمــرأة ،مــن
الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية ،أو التهديــد
بهكــذا أفعــال ،أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن
الحريــة ،ســواء أحــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أم الخاصــة
(األمــم المتحــدة.)1993 ،
والعنــف فــي أدبيــات الجمعيــات المدنيــة هــو أي فعــل
عنفــي يوجــه ضــد المــرأة ،علــى أســاس الجنــس ،وينتــج
عنــه أو يمكــن أن ينتــج عنــه أذى جســدي أو نفســي.

يشــمل العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس ضــد النســاء
والفتيــات ،كل العنــف المتأتــي مــن قبــل األقــارب والعنــف
الجنســي (بمــا فــي ذلــك االغتصــاب واالعتــداء الجنســي،
والمضايقــات والتحــرش فــي جميــع مجــاالت الحيــاة
العامــة والخاصــة) ،واإلتجــار بالبشــر ،والــرق ،واالســتغالل
الجنســي ،ومــا يســمى بـــ "جرائــم الشــرف" ،فضـ ًـا عــن
أشــكال أخــرى مــن االنتهــاكات :مثــل التحــرش عبــر اإلنترنــت،
وكل أشــكال تيســير االعتــداء الجنســي عــن طريــق اســتخدام
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت ،والمطــاردة والترهيب
(.)Conseil de l'Union Européene، 2014
أيضــا أن نوضــح بــأن العنــف ضــد المــرأة ليــس
مــن المهــم ً
نتــاج ســوء ســلوك فــردي أو تصــرف عفــوي فقــط ،بــل هــو
نتــاج فعــل متجــذر بعمــق فــي هيكليــة العالقــة القائمــة
علــى عــدم المســاواة المجتمعيــة بيــن النســاء والرجــال
(.)Nations Unies، 2006
تتعــرض المــرأة ،ألشــكال متعــددة مــن العنــف تأخــذ
إذا،
ّ
ـادا مختلفــة ،نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
أبعـ ً
 البعــد الثقافــي الــذي يحظــى العنــف ضمنــه بغطــاءقيمــي ،دينــي ،ثقافــي ،يغلــف شــبكة العالقــات
االجتماعيــة ،ويســاهم فــي نشــر حالــة مــن التدجيــن
الثقافــي (بورديــو ,ب؛ باســيرون ،ج.)2007 ،
 البعــد القانونــي ،حيــث أن قوانيــن التشــريع اللبنانــيال تخلــو مــن العنــف  :فــي الواليــة ،وســلطة الــزوج،
والوصايــة علــى األوالد (نــادر ،س.)1981 ،

دورا فــي تعزيــز ثقافــة
 البعــد الدينــي ،الــذي يلعــبً
التمييــز ،وإيديولوجيــا الصبــر والتضحيــة ،مــن خــال
اســتخدام مصطلحــات وألفــاظ تشــعر المــرأة بدونيتهــا
تجــاه الرجــل (بيــت الطاعــة ،الولــي ،الناشــز.)...
 البعــد النفســي ،الــذي يربــط الميــول العنفيــة بالتوتــرالوجــودي الــذي نعيشــه فــي المجتمــع اللبنانــي.
 البعــد المهنــي ،الــذي يكمــن فــي غيــاب المــوارد الماليــةوالمهــارات المهنيــة للمــرأة.
 البعــد االقتصــادي ،الــذي يتخــذ أشـ ًـكال متعــددة منهــا:
تدنــي مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة االقتصاديــة بشــكل
عــام ،الفــرق فــي الدخــل بيــن المــرأة والرجــل ،وعــدم
وصــول المــرأة إلــى مهــن قياديــة وإداريــة...

.2.2توصيف الظاهرة في الواقع اللبناني
يعــرف القانــون اللبنانــي رقــم ( 293/2014الفقــرة
ّ
الثانيــة) العنــف األســري علــى أنــه أي فعــل أو امتنــاع عــن
فعــل ،أو تهديــد بهمــا يرتكــب مــن أحــد أعضــاء األســرة
ضــد فــرد أو أكثــر مــن أفــراد األســرة ،ويترتــب عنــه قتــل
أو إيــذاء جســدي أو نفســي أو جنســي أو اقتصــادي
(الجمهوريــة اللبنانيــة.)7/5/2014 ،
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا القانــون قــد اســتند فــي
حيثيــات صــدوره علــى الدســتور ،وعلــى مقدمــة القانــون
رقـ�م ( 2014 / 293الفقــرة ب :االلتــزام بمواثيــق األمــم
المتحــدة وحقــوق اإلنســان) ،وعلــى المــادة الســابعة التــي
تعتبــر أن كل اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون ...وعلــى
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة
التــي انضــم إليهــا لبنــان العــام ( 1996مركــز األبحــاث
والدراســات فــي المعلوماتيــة القانونيــة.)2014 ،
بــدأت الدراســات حــول انتشــار العنــف المبنــي علــى النــوع
( )Gender Based Violenceفــي الســنوات األخيــرة ،ولقــد
بينــت األبحــاث التــي أجريــت منــذ عــام  ،2000أن  35%مــن
النســاء اللواتــي تقدمــن بطلــب الرعايــة الصحيــة األوليــة،
كـ�ن قـ�د تعرضـ�ن للعنـ�ف المنزلـ�ي (Louise Wetheridge
.)and Jinan Usta، 2012
أمــا المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة علــى موضــوع
ســوء معاملــة النســاء أو العنــف ضــد المــرأة فــي لبنــان،
فلقــد بينــت أن حوالــي  80بالمائــة مــن النســاء اللواتــي
ـن أيضــأ ضحايــا االغتصــاب
كــن ضحايــا العنــف المنزلــي هـ َّ
الزوجـ�ي (.)Louise Wetheridge and Jinan Usta، 2012
أن  9.7%مــن النســاء فــي
وتشــير النتائــج الوطنيــة إلــى ّ
لبنــان (بعمــر يتــراوح بيــن  15و 49ســنة) ،يبــررن للــزوج

الحــق فــي ضــرب زوجتــه فــي حــاالت محــددة ،منهــا إهمــال
األطفــال ،الخــروج مــن المنــزل مــن دون إعــام الــزوج،
أو إحراق الطعام (إدارة اإلحصاء المركزي.)2009 ،
لقــد أظهــر اســتنطاق الوثائــق والمعطيــات المتوفــرة،
إضافــة إلــى هــذه المؤشــرات الهامــة حــول العنــف فــي
لبنــان ،حضــور كافــة مؤشــرات العنــف فــي هــذا المجتمــع،
ومنهــا:
 العنــف الجســدي ،الــذي قــد يصــل أحيانً ــا كثيرة حــد القتل،العنــف الجنســي ،االقتصــادي ،النفســي ،اللفظــي.
 العنــف والتحــرش فــي مــكان العمــل ،فالعنــف قــدً
أشــكال "مباشــرة" أو "صريحــة" أو "غيــر
يتخــذ أحيانً ــا
مباشــرة" أو "ضمنيــة".
 العنــف التشــريعي ،فتعديــل القوانيــن لحمايــة المــرأةمــن العنــف مــا يزال يخضــع لهيمنة الســلطة البطريركية.
صرحــت بــه لجنــة العــدل بعــد
وأكبــر دليــل علــى ذلــك مــا ّ
إنهــاء دراســة وتعديــل المــواد  503إلــى  522مــن
قانــون العقوبــات اللبنانــي ،فجــاء علــى لســان رئيســها
آنــذاك بــأن النــواب أخــذوا باالعتبــار العــادات والتقاليــد
الخاصــة بالعشــائر والقبائــل اللبنانيــة (التجمــع النســائي
الديمقراطــي اللبنانــي.)2017 ،
 العنــف االقتصــادي ،ومــن مؤشــراته الحرمــان مــنالمصــروف ،واالســتيالء علــى راتــب المــرأة ،أو حرمانهــا
مــن العمــل ،أو إهمــال متطلباتهــا الشــخصية.
 العنــف النفســي ،ومــن مؤشــراته التهديــد والتخويــفوحجــز الحريــة واإلذالل واإلســكات أو التكذيــب..
ّ
يتمثــل باإلهانــات
أخيــرا ،العنــف اللفظــي ،الــذي
ً
والشــتائم والتحقيــر..
إن قبــول المــرأة فــي المجتمــع اللبنانــي بــكل هــذا العنــف،
الــذي قــد يصــل أحيانً ــا حــد القتــل ،يعــود إلــى مجموعــة
أســباب ،منهــا:
 ضعــف القانــون الحالــي الــذي يحمــي المــرأة مــنالعنــف ،النــه ال يطبــق بشــكل فعلــي ،األمــر الــذي
يمنــع المــرأة مــن المطالبــة بحقهــا بســهولة والقيــام
باإلجــراءات القانونيــة الالزمــة.
 غيــاب المــوارد الماليــة والمهــارات المهنيــة عنــد المــرأةال ســيما عنــد ربــات المنــازل.
اقتصاديــا ،واعتمادهــا علــى
 غيــاب اســتقاللية المــرأةً
أحــد أفــراد أســرتها الذكــور بشــكل خــاص.
 هيمنــة ثقافــة النظــام البطريركــي فــي المجتمــع ،خاصــةأن المعاييــر والمبــادئ والمعــارف الضمنيــة والظاهريــة
ّ
وتنظــم كل مجتمــع إنســاني هــي نتــاج
التــي تهيــكل
ّ
بنــاءات اجتماعيــة وثقافيــة محــددة فــي الزمــان وفــي
المــكان (صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان.)2012 ،
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باختصــار ،إن الســلوكيات العنيفــة والمؤذيــة ضــد المــرأة
مــا زالــت راســخة فــي مجتمعنــا اللبنانــي ،ويمكــن
الجنســين .وتشــير
توصيفهــا بـــ «عــدم المســاواة» بيــن
َ
األبحــاث القائمــة علــى دراســة عينــات صغيــرة ،ال نعــرف
أن  95%مــن األفــراد
مــدى تمثيلهــا فــي المجتمــع ،إلــى ّ
المعنّ فيــن داخــل األســرة هــم مــن النســاء ،مقابــل 5%
مــن الرجــال (بيضــون ع.)2012 ،.
كل هــذه المؤشــرات ال تكفــي لترســيم الحقــل المعرفــي
لظاهــرة العنــف الممــارس ضــد المــرأة إن لــم تســتند إلــى
إحصــاءات شــاملة تتيــح التعـ ّـرف علــى حجــم هــذه الظاهــرة
فعليــا فــي لبنــان ،ال ســيما
وحيثياتهــا ،وهــذا أمــر نفتقــده
ً
أمــرا مــن
أن العنــف ،بأشــكاله المتنوعــة ال يــزال يعتبــر
ً
غالبــا مــا
العيــب إفشــاؤه
خصوصــا مــن قبــل المــرأة التــي ً
ً
تتحمــل ،بســبب تربيتهــا التقليديــة ،إدانــة المجتمــع أكثــر
مــن الفاعــل نفســه.

 .1.3تحديد المفاهيم
الــزواج التقليــدي (أو المدبــر) ،ينــدرج ضمنــه فــي بيئاتنــا
المحليــة الــزواج المبكــر والقســري الــذي يطــال شــرائح
عمريــة متنوعــة ،مــن بينهــا األطفــال .وهــو زواج مــا يــزال
حاضــرا فــي المخيــال الجمعــي ،ويتــوارث مــن جيــل إلــى
ً
جيــل؛ إذ أنــه القاعــدة التــي تعكــس األعــراف والنظــم
بنــاء علــى
الدينيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
ً
اعتقــاد راســخ أن الــزواج المدبــر التقليــدي يحفــظ مصلحــة
خصوصــا
األبنــاء ،ويحمــي الهويــة واألصــول والثقافــة،
ً
العــرض ،والديــن.
صحيــح أن هــذا التجــذر العقائــدي والعاداتــي قــد بــدأ
تبعــا لعــدة عوامــل مجتمعيــة
باالنحســار التدريجــي
ً
كالتغيــرات اإلنتاجيــة  -االقتصاديــة ،ومــا رافقهــا مــن تطــور
تقنــي ،تعليمــي ،قانونــي ،تثاقفــي ،إعالمــي  ...إال
أن هــذه العــادة لــم تنتــف بعــد ،بفعــل أســباب تقليديــة
موروثــة ،أو ألســباب مجتمعيــة مســتجدة ،ال ســيما
االضطرابــات والحــروب.

 .3القضــاء علــى جميــع الممارســات
الضــارة ،منهــا :زواج األطفــال والــزواج أ .المفهوم وفق تعريف األمم المتحدة
المبكـــــر والــزواج القســري ،وتشويـــــه الــزواج القســري فــي تعريــف األمــم المتحــدة هــو الــزواج
10
معــا
الــذي يحــدث دون موافقــة أحــد الطرفيــن أو الطرفيــن ً
.
األعضــاء التناســلية لإلنــاث
موافقــة تامــة وحــرة و/أو حيــن ال تكــون لــدى أحــد الطرفيــن
ـلبا علــى المــرأة،
الممارســات الضــارة هــي كل مــا يؤثــر سـ ً
ناتجــا عــن التقاليــد التــي تشــمل ختــان الفتيــات،
ســواء أكان ً
أم الــزواج بالخطــف ،فــض البــكارة ،الــزواج المبكــر ،وغيرهــا
مــن التصرفــات واألفعــال التــي تــؤدي إلــى الممارســات
العنيفــة .وتشــمل الممارســات الضــارة كل تصرفــات
آثــارا ســلبية علــى صحــة وحقــوق
الرجــل التــي تتــرك
ً
المـ�رأة ( ،)Mobangiz J.C.، 2015كمــا كافــة الممارســات
االجتماعيــة التــي تتعلــق بالــوالدة ،وبالســيطرة علــى
جسـ�د المـ�رأة ،وتفضيـ�ل الذكـ�ور (.)OHCHR، 1995
وسيتوســع هــذا التقريــر فــي عــرض مســألة الــزواج المبكــر
والقســري؛ أمــا المســائل األخــرى ،فســيدرجها تحــت عنــوان
الممارســات الثقافيــة األخــرى الضــارة والنــوع االجتماعــي.

معــا القــدرة علــى إنهــاء الــزواج أو االنفصــال،
أو الطرفيــن ً
ألســباب منهــا اإلكــراه أو الضغــط االجتماعــي أو األســري
قســريا ألنــه يتــم
زواجــا
الشــديد .ويعتبــر الــزواج المبكــر
ً
ً
دون الموافقــة؛ فالقاصــر ال يســتطيع إعطــاء أو حجــب
عنفيــة ضدهــم
موافقتــه .إن زواج األطفــال هــو ممارســة
ّ
(.)Ouis, P.، 2009

ـددا مــن المراجــع العربيــة ،ومــن ضمنهــا
ومــن الواضــح أن عـ ً
المراجــع اللبنانيــة ،قــد اســتندت إلــى التعريــف نفســه
للــزواج القســري المعتمــد مــن قبــل األمــم المتحــدة وهــو
الــزواج الــذي يتــم مــن دون الموافقــة العلنيــة الواضحــة
والصريحــة للــزواج (فــارس.)2012 ،

 .10ال يوجد في لبنان عادة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،لهذا لن يتم التطرق إليها .كذلك األمر بالنسبة للزواج القسري الخاص
بالكبار والناتج عن عادة ربط الزواج ببنت العم ،الوعد بتزويج فتاة ،حصر الزواج من داخل القبيلة أو األسرة ،كما حاالت :الزواج للحصول
على جنسية أجنبية ،زواج المتعة ،فنحن ال ننفي وجودها في لبنان ،لكنها يمكن توصيفها بالممارسات التي ال تشكل في المجتمع
ضعيفا ألسباب متنوعة من أهمها:
ً
أكاديميا ،فالبحث فيها ما زال
حكما دراستها
اللبناني ظاهرة اجتماعية .ومن المهم
ً
ً
 .1أنها ال تشكل ظاهرة اجتماعية تثير جذب الباحثين إليها.
 .2أن معرفة حجم ممارساتها اليوم تحتاج إلى دراسات ميكرووية في مناطق ريفية أو لدى بعض القبائل اللبنانية المتحضرة (عرب
وادي خالد ،عرب خويلد).... ،
 .3أن قرب تصوراتها في المخيال الجمعي ال يجذب الباحثين إليها.
كما ال يوجد في لبنان االطعام االجباري والتابو المتعلق بالغذاء ووأد البنات.
مالحظة :من الممارسات الضارة مسألة األلم أو االهانة التي يكون من نتائجها إخضاع المرأة والتبرير والسماح باستمرار العنف المبني
على أساس النوع.
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رئيس األبرشية

المصدر( :حطب )2015 ،و (فوزي خميس وأرليت تابت ونادين مشموشي)2014 ،

ب .المفهوم وفق التعريف الوطني
فــي المفهــوم التشــريعي للــزواج المبكــر فــي لبنــان،
ترتبــط حقــوق المــرأة والطفــل بالقوانيــن الوضعيــة فــي
مــا خــص األحــوال المدنيــة ،كمــا ترتبــط بقوانيــن األحــوال
الشــخصية العائــدة للطوائــف الـــ  18الرســمية في ما خص
عقــود الــزواج والطــاق والنفقــة والحضانــة ،دون أن يكــون
هنــاك رقابــة أو تدخــل مــن قبــل الســلطات الرســمية.11
أمــا المحاكــم الشــرعية والروحيــة ،فتعتمــد معاييــر عمريــة
مختلفــة ومتناقضــة فيمــا بينهــا ،إذ يختلــف ســن الــزواج
المقــرر عــن الســن الــذي يرخــص الــزواج فيــه.
ففــي حيــن يتــراوح ســن الــزواج الرســمي لــدى جميــع
الطوائــف فــي لبنــان بيــن الـــ  14والـــ  ،18يختلــف األمــر
فــي التطبيــق حيــث هنالــك اســتثناءات تســمح بتزويــج
الفتيــات فــي عمــر الـــ  9ســنوات أو عنــد البلــوغ كمــا هــو
مفصــل فــي الجــدول رقــم .1

.2.3توصيف الظاهرة في الواقع اللبناني
الــزواج المبكــر هــو عــادة عرفهــا لبنــان ،كمــا كافــة الــدول
العربيــة .يكفــي أنــه َّ
قانونيــا لنفهــم أنــه ممــارس
مشــرع
ً
فــي المجتمــع .إن عمــق هــذه العــادة يفســر أســباب عــدم

طرحهــا كإشــكالية بحثيــة .فهــل هــذا النــوع مــن الــزواج مــا
زال يشــكل ،فــي لبنــان ،ظاهــرة اجتماعيــة؟
يعتبــر علــم االجتمــاع أن الظاهــرة االجتماعيــة هــي تحــول
وانتشــار ســريع ألمــر أو لســلوك مــا فــي المجتمــع.
حاليــا علــى الــزواج المبكــر فــي
وهــذا التوصيــف ال ينطبــق ً
لبنــان ،فالبيانــات المتوفــرة ال تعكــس هــذا األمــر ،لهــذا
مــن المبكــر تصنيــف زواج القاصــرات اليــوم ضمــن خانــة
الظواهــر االجتماعيــة فــي لبنــان (حطــب .)2015 ،ومــن
أيضــا إلــى أن عــدم الجــزم فــي تصنيــف
المهــم اإلشــارة ً
انتشــار هــذا النــوع مــن الــزواج كظاهــرة اجتماعيــة فــي
لبنــان ،ســببه حصــر عقــد الــزواج بالمحاكــم الشــرعية التــي
تشــرع الــزواج دون ســن الثامنــة عشــرة.
أيضــا غيــاب شــامل لإلحصــاءات حول أعــداد الفتيات
هنــاك ً
اللواتــي يتــم تزويجهن وهن قاصرات .فالمحاكم الشــرعية
والمذهبيــة المخولــة إتمــام عقــد الــزواج ،هــي غيــر ملزمــة
أو مهتمــة بتقديــم أرقــام أو إحصــاءات دوريــة عــن عقــود
الــزواج التــي تتممهــا .وتعتبــر عــادة عدم التســجيل المباشــر
للــزواج المبكــر بشــكل رســمي ،فــي دائــرة النفــوس -وزارة
الداخليــة ،إال بعــد أن تبلــغ الفتــاة الســن القانونــي للــزواج،
مــن العــادات الشــائعة فــي لبنــان.

 .11يحدد القانون اللبناني األهلية القانونية بعمر الثامنة عشر الذي يطلق عليه إسم سن الرشد ،ويستثني حق االنتخاب الذي يرتبط بعمر
الـ  21سنة.
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نضيــف ،إلــى مــا ســبق ،أنــه مــن الصعــب الحصــول علــى
واف ومســتمر،
ٍ
دراســات وإحصــاءات رســمية بشــكل
عرفيــا فــي المجتمــع،
وأن قبــول بقــاء زواج القاصــر
ً
شــاذا ،هــو عــادة مقبولــة ومرغوبــة
ً
أمــرا
وعــدم اعتبــاره
ً
فــي بعــض البيئــات االجتماعيــة ،ال ســيما منهــا القبليــة
والريفيــة الطابــع ،الرتباطهــا باألعــراف وبالتقاليــد.

إحصائيا
أ .مؤشرات انتشار الزواج المبكر
ً

12

يشــير المســح الــذي أجرتــه إدارة اإلحصــاء المركــزي ،بالتعاون
مــع منظمــة اليونســف عــام  ،2009والــذي يــدرج الــزواج
المبكــر تحــت عنــوان "حمايــة األطفــال" إلــى أن  2.1%مــن
الفتيــات قــد تزوجــن قبــل ســن الخامســة عشــرة ،و13.4%
قبــل ســن الثامنــة عشــرة .ويوضــح أن النســب تختلــف مــن
منطقــة إلــى أخــرى فــي لبنــان .فمثـ ًـا ،ترتفــع النســبة فــي
قضــاء بعلبــك والهرمــل إلــى  2.4%لمــن تزوجــن دون ســن
الخامســة عشــرة ،وإلــى  18.3%لمــن تزوجــن دون الثامنــة
عشـ�رة ،وتنخفـ�ض النسـ�ب إلـ�ى ( 1.7%دون  )15و7.7%
(دون  )18فــي جبــل لبنــان (باســتثناء ضواحي بيــروت) (إدارة
االحصــاء المركــزي.)2009 ،

والملفــت للنظــر فــي نتائــج هــذا اإلحصــاء ،أن النســب،
فــي العاصمــة بيــروت ،تأتــي أعلــى مــن تلــك التــي
ظهـ�رت فـ�ي جبـ�ل لبنـ�ان ،حيـ�ث وصلـ�ت إلـ�ى ( 1.7%دون
الـــ  )15و ( 13.6%دون الـــ  .)18وقــد أظهــرت الدراســة
مرتبطــا بشــكل مباشــر بالتحصيــل
تباينً ــا فــي النســب
ً
التعلمــي لــأم .فكلمــا ارتفــع التحصيــل العلمــي لــأم
ً
فمثــا إذا
انخفضــت نســب تزويــج الفتيــات بعمــر مبكــر.
كانــت األم أميــة ترتفــع نســب تزويــج الفتيــات دون الـــثامنة
عشـ�رة إلـ�ى  19.5%ودون الخامســة عشــرة إلــى 5.1%
حاصلــة علــى مســتوى
ً
وتنخفــض النســب إذا كانــت األم
تعليــم جامعــي إلــى ( 2.0%دون الـــ  )18و ( 0.3%دون
الـــ  .)15يظهــر هــذا االرتبــاط أهميــة تمكيــن المــرأة عبــر
التعليــم بشــكل أساســي ،والــذي يســاهم بشــكل مباشــر
فــي انخفــاض احتمــال حــدوث الــزواج المبكــر للفتيــات
(إدارة االحصــاء المركــزي.)2009 ،
تشــير دراســة قــام بهــا د .زهيــر حطــب (حطــب )2015 ،على
عينــة مــن ألــف حالــة مــن القاصــرات اللواتــي تــم تزويجهــن
بيــن عامــي  2005و ،2015مــن كافــة المناطــق اللبنانيــة
إلــى ارتبــاط وثيــق بيــن الــزواج المبكــر ومســتوى التعليــم
والحالــة االقتصاديــة لألســر .ومــن أهــم نتائــج هــذه
الدراسـ�ة إظهارهـ�ا أن  94.7%مــن المشــمولين بالبحــث
لــم يواجهــوا أي صعوبــة فــي الحصــول علــى موافقــة

المحاكــم المختصــة إلجــراء عقــد الــزواج ،وهــذا يؤكــد أن
اجتماعيــا ،وأن
مقبــول
أمــرا غيــر
الــزواج المبكــر ال يعتبــر
ً
ً
ٍ
 58%مــن العينــة أجابــت أنهــا كانــت ســتعمد إلــى تأجيــل
الــزواج لمــا بعــد بلــوغ الفتــاة ســن الـــ  18لــو أنهــا واجهــت
اعتراضــا مــن قبــل المحاكــم .كمــا لفتــت هــذه
ً
مشــاكل أو
الدراســة إلــى وجــود تفــاوت بيــن منطقــة وأخــرى حيــث يكثر
الــزواج المبكــر فــي األريــاف الزراعيــة وينــدر فــي المــدن.

ب .االهتمام اإلعالمي بالزواج المبكر
بالرغــم مــن عــدم اعتبــار الــزواج المبكــر ظاهــرة مــن وجهــة
النظــر العلميــة لعلــم االجتمــاع ،إال أنــه قــد أصبــح تحــت
المجهــر اإلعالمــي واســتوجب تدخــل جمعيــات المجتمــع
المدنــي .13وقــد يكــون الســبب المباشــر وراء تزايــد هــذا
االهتمــام حركــة النــزوح الســوري وتداعياتــه االجتماعيــة.
إال أن هــذه الحمــات ،وإن أثــرت علــى الــرأي العــام،
فهــي لــم تنجــح فــي نقــل الموضــوع إلــى مرحلــة أعمــق
كــون موضــوع الــزواج يقــع ضمــن الصالحيــات القانونيــة
للمحاكــم الشــرعية والروحيــة.

ت .زواج القاصرات ضمن مجتمع بطريركي
يعتبــر زواج القاصــرات مــن أهــم الممارســات الضــارة
التــي تتعــرض لهــا الفتيــات فــي لبنــان .وهــي ممارســات
مرتبطــة بالقيــم وبالثقافــة اللبنانيــة ،القائمــة علــى النظــام
البطريركــي الــذي يعتبــر أن واليــة األب علــى ابنتــه هــي
واليــة جبريــة .إن هــذا النظــام األبــوي الــذي يحــد مــن
إمكانيــة المــرأة والفتــاة فــي تحديــد مصيرهــا يتــم تبنيــه
مــن قبــل المــرأة نفســها فــي إطــار تربيتهــا ألوالدهــا
(كيــال ،م ،)2017 ،.فتعيــد بنفســها إنتــاج النظــام نفســه
الــذي يقمعهــا ،وتنقــل األم كل ذلــك ال مــن بــاب اإلســاءة
خوفــا عليهــا مــن المجتمــع عند مخالفــة نظامه.
ً
البنتهــا ،بــل

 .4عمــل المــرأة المنزلــي غيــر المدفوع
األجر
العمــل غيــر المدفــوع األجــر هــو إنتــاج أفــراد األســرة
للســلع والخدمــات التــي ال يتــم تســويقها .وهــو خــاص
السـ�تهالك األسـ�رة ( ،)OCDE، 2011ويمكــن أن تســتفيد
منــه األطــراف القريبــة مــن األســرة ،كمــا هــي العــادة فــي
المجتمعــات التقليديــة ،ال ســيما الصغيــرة منهــا (منطــق
العونــة فــي القــرى اللبنانيــة) التــي ترتكــز فــي اقتصادهــا
علــى منطــق الهبــة الضابــط لنظــام التبــادل غيــر الســلعي.
أيضــا أن النظــام األســري التقليــدي هــو نظــام
ومعــروف ً
مركــب فــي قيمــه ،يرتكــز علــى مبــدأ الواجبــات غيــر الريعية.

 .12قام صندوق األمم المتحدة للسكان بدعم عدد من الدراسات حول الزواج المبكر عند النازحين السوريين في البقاع.
https://www.unfpa.org/child-marriage
 .13غالبية الصحف والمجالت اللبنانية كتبت حول الموضوع نذكر منها على سبيل المثال (أبي ياغي،ج.د( )2014 ،.الرأي.)2017 ،

فــي هــذا النظــام ،اإلنتــاج والتوزيــع ،غيــر مرتبطيــن بحافــز
الربــح ،فالعائلــة ال توظــف أيــدي غريبــة إال فــي حــاالت
شــديدة الخصوصيــة (كيــال.)2005 ،
ويعتبــر العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع األجــر ،فــي
عالميــا ،بأنــه عمــل منــوط بالمــرأة
ـيوعا
ً
التقســيم األكثــر شـ ً
وذلــك الرتباطــه بأبعــاد جنســانية ،اجتماعيــة ،ثقافيــة
واقتصاديــة .ولــم يطــرح للنقــاش إال بعد الثــورة الصناعية،
بنــاء علــى التغيــرات التــي طــرأت علــى نمــط العيــش
بسـ�بب التقـ ّ�دم التقنـ�ي (،)Walters & Whithouse، 2012
كمــا بســبب دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل ،وتأثيــر كال
العامليــن علــى نظــام القيــم .14ويعــد هــذا النــوع مــن
ـاندا كبيـ ًـرا لدخــل األســرة ،ومــن الخطــأ تجاهلــه
العمــل مسـ ً
عنــد قيــاس التفــاوت فــي الدخــل ومعــدل الفقــر .فاألســر
خصوصــا ،فــي
التــي يعمــل فيهــا أحــد الوالديــن ،والمــرأة
ً
األعمــال المنزليــة غيــر مدفوعــة األجــر ،تحصــل علــى مقــدرة
شــرائية أعلــى مقارنــة بتلــك التــي لديهــا الدخــل نفســه مــع
اعتمادهــا الحصــول علــى خدمــات التدبيــر المنزلــي ورعايــة
األطفـ�ال مـ�ن السـ�وق (.)OCDE، 2011

 .1.4تحديد المفاهيم
يختلــف توزيــع الوقــت المخصــص للعمــل المنزلــي غيــر
وفقــا لعــدة معاييــر :الموقع
ً
المدفــوع األجــر بيــن الجنســين
الجغرافــي (بيــن بلــد وآخــر ،وبيــن منطقــة وأخــرى داخــل
البلــد الواحــد) ،الزمــان ،دورة حيــاة األســرة ،المســتوى
التعليمــي للزوجيــن ،األجــر الــذي تتقاضــاه المــرأة مقارنـ ًـة
باألجــر الــذي يتقاضــاه الرجــل.
بحسـ�ب كاتريـ�ن حكيـ�م ( ،)Hakim, C.، 2000يمكــن ،فــي
القــرن الحــادي والعشــرين ،التمييــز بيــن ثــاث فئــات مــن
ّ
والمتعلــق
فضلنــه،
النســاء بحســب نمــط الحيــاة الــذي ُي ّ
بأســلوب العمــل:
 محــور المــرأة الرئيســي  -المنــزل :الحيــاة األســريةتفضــل عــدم
ّ
واألطفــال هــي أولويتهــا الرئيســية،
العمــل خــارج المنــزل ،والمؤهــات التــي حصلــت عليهــا
هــي بمثابــة رأس مــال ثقافــي.
التكيفيــة :تشــمل هــذه المجموعــة النســاء
 محــور المــرأةُّ
اللواتــي يرغبــن فــي الجمــع بيــن العمــل واألســرة ،هــن
يــردن العمــل خــارج المنــزل مــن دون االســتعداد لاللتــزام
بــه طــوال الوقــت ،ويحصلــن علــى المؤهــات بقصــد
العمــل.
 محــور المــرأة الرئيســي  -العمــل :تكــون األولويــةالرئيســية فــي الحيــاة للعمــل أو لألنشــطة المماثلــة

فــي المجــال العــام (سياســة ،رياضــة ،فــن ،الــخ) .هــي
ملتزمــة إلــى حــد كبيــر بهــذه األعمــال أو األنشــطة،
وتقــوم باســتثمار واســع فــي مجــال تنميــة مؤهالتهــا
وفـ�ي مجـ�ال التدريـ�ب (.)Hakim C، 2000
نابعــا
هــذا ونُ شــير إلــى أن عمــل المــرأة المنزلــي ليــس
ً
دائمــا مــن خيارهــا الشــخصي (كمــا هــو الحــال عنــد الفئــة
ً
مفروضــا عليهــا كــدور
ً
األولــى) وأنــه مــن الممكــن أن يكــون
مــن أدوارهــا التقليديــة ،خاصــة فــي المجتمعــات الناميــة
أو تلــك التــي هــي فــي طــور النمــو.
بنــاء علــى مــا تقــدم ،يمكــن تحديــد مصطلــح "العمــل
ً
المنزلــي" باآلتــي :هــو العمــل غيــر المدفــوع األجــر،
الرتيــب والضــروري لتحســين ســير الحيــاة اليوميــة
المعيشــية لألســر فــي إطــار البنــى االجتماعيــة الســائدة
( .)BIT، 2011أمــا المهــام التــي يتعيــن القيــام بهــا،
ضمــن هــذا اإلطــار مــن العمــل غيــر مدفــوع األجــر ،فهــي
جــدا ،نعــدد منهــا  :الطهــي ،غســل األوانــي،
متنوعــة ً
التسـ ّـوق (بمــا فــي ذلــك المســافة المقطوعــة ،واالنتظــار
فــي المتاجــر وتخزيــن المشــتريات) ،التنظيــف والترتيــب،
غســيل وكــي المالبــس ،خياطــة وإصــاح المالبــس ،شــراء
معــدات لتجهيــز المســكن ،االهتمــام باألطفــال (رعايــة،
ّ
مجالســة ،تدريــس ،ترفيــه ومرافقــة) ،رعايــة المســنين،
رعايــة طبيــة ،تربيــة الحيوانــات األليفــة إن وجــدت ،أعمــال
(للمعــدات ،والتجهيــزات والســيارة)،
التصليــح والصيانــة
ّ
البســتنة ،القيــام بأعمــال مختلفــة (حســابات ،ترتيــب
األوراق ،األعمــال اإلداريــة) ،وغيرهــا مــن األنشــطة
( .)Fouquet & Chadeau، 1981لــو أردنــا توصيــف
هــذا النــوع مــن العمــل نقــول باختصــار :هــو ناتــج غيــر
ســوقي ،ممــا يجعلــه غيــر مرئــي ،مــن الصعــب قياســه.
عــدة دراســات ،فــي عــدة
علــى الرغــم مــن ذلــك ،قامــت ّ
بنــاء علــى نهــج
دول مــن العالــم ،بمحــاوالت تحديــده،
ً
كمــي ،مــن خــال قيــاس الوقــت المخصــص لــه أو مــن
معــا
خــال توزيعــه بيــن الجنســين ،أو مــن خــال االثنيــن ً
(.)Fouquet & Chadeau، 1981) (Dominique، 2007
وعليــه ،فلقــد بتنــا نشــهد بعــض الدراســات التــي حــددت
مــدى مســاهمة العمــل المنزلــي غيــر مدفــوع األجــر
فـ�ي الناتـ�ج القومـ�ي اإلجمالـ�ي (.)Hakim, C.، 2010
كبيــرا مــن اإلنتــاج المنزلــي (تحضيــر
قســما
ال شــك أن
ً
ً
المونــه والطعــام ،تصنيــع المالبــس) ،والقيــام ببعــض
أنــواع الرعايــة الخاصــة باألطفــال والمســنين ،قــد انتقــل،
بســبب التصنيــع ،إلــى الســوق وخفــف عبئً ــا عــن األســرة
والمـ�رأة بشـ�كل خـ�اص (.)OCDE، 2011

علما أننا نهتم في هذا التقرير بالعمل المنزلي غير المدفوع
 .14مالحظة :يمكن أن يكون العمل المنزلي
مدفوعا أو غير المدفوع األجرً ،
ً
األجر إلظهار أبعاده وتداعياته.
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أمــا مــا حددتــه هــذه الغايــة فــي األجنــدة  2030فيمكــن
تلخيصــه باآلتــي :االعتــراف بأعمــال الرعايــة والعمــل
المنزلــي غيــر المدفوعــة األجــر ،وتقديرهــا مــن خــال توفيــر
الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة ،ووضــع سياســات
الحمايــة االجتماعيــة ،وتعزيــز تقاســم
المســؤولية المعيشــية داخــل األســرة.

قســم بالتســاوي الســاعات التــي تنــوي تخصيصهــا
فتُ ِ
للعمــل بيــن العمــل المدفــوع األجــر ،والعمــل المنزلــي
غيــر مدفــوع األجــر.

ومــن المعــروف أن عمــل المــرأة المنزلــي غيــر
مــدرج ضمــن قائمــة المهــن المتعــارف
إن النساء
عليهــا (وبالتالــي ال يحميــه قانــون
اللواتي يخترن
ً
دخــا (وبالتالــي
يــدر
العمــل) ،وال
ّ
العزوف عن العمل خارج
 .2.4العمــــــل المنزلــــي
ال يســاهم فــي الناتــج القومــي
المنزل ،أو يخترن القيام بعمل
ّ
يتطلــب دفــع ضرائــب)؛ كمــا
وال
والتمييــز بيــن الجنســين
مأجور بدوام جزئي بسبب
أن شــريحة واســعة مــن الســكان
التزامهن القيام بكافة األعمال
عمــدت بعــض األبحــاث األكاديميــة
تنظــر إليــه علــى أنــه بــا قيمــة
يتعرضن لجملة من
المنزلية
ّ
إلى تقســيم األعمــال المنزلية إلى
التبعيات السلبية كالفقر،
اقتصاديــة أو حتــى اجتماعيــة (بابكر،
ّ
ثــاث فئــات :أعمــال فــي األســاس
والتهميش ،وعدم
 .)2016وبنــاء عليــه ،فــإن النســاء
أنثويــة ،أعمــال فــي األســاس
تحقيق الذات.
اللواتــي يختــرن العــزوف عــن العمــل
ذكوريــة ،وأعمــال يقــوم بهــا الجنســان
خــارج المنــزل ،أو يختــرن القيــام بعمــل
علــى حــد ســواء .إن هــذا الفصــل بيــن
مأجــور بــدوام جزئــي بســبب التزامهــن القيــام
المــرأة والرجــل فــي تخصيــص األعمــال المنوطــة
بالمنــزل يســتدعي القيــام بدراســات لقيــاس الالمســاواة بكافــة األعمــال المنزليــة دون مشــاركة الرجــال لهــن ،إنمــا
التبعيــات الســلبية (فقــر ،تهميــش،
يتعرضــن لجملــة مــن
ّ
ّ
فغالبــا
فــي توزيعهــا بيــن الجنســين (.)Zarca, B.، 1990
ً
مــا يتــم طــرح ظاهــرة "عمــل المــرأة المنزلــي غيــر المدفــوع عــدم تحقيــق الــذات).
األجــر" فــي إطــار التمييــز وعــدم المســاوة بيــن الجنســين،
إذا مــا أخذنــا بعيــن اإلعتبــار الفجــوة الكائنــة بيــن ســاعات
العمــل المنزلــي التــي يقــوم بهــا كل مــن المــرأة العاملــة
والرجــل العامــل؛ ويترتّ ــب علــى هــذا الواقــع مــا يلــي:
تتحملهــا المــرأة العاملــة نتيجــة ازدواجيــة العمــل،
 معانــاةّ
ومــا تفرضــه هــذه االزدواجيــة مــن أعبــاء إضافيــة.
فبالرجــوع إلــى الدراســات واألبحــاث التــي قــام بهــا
طــاب معهــد العلــوم االجتماعيــة فــي الجامعــة
اللبنانيــة ،يتبيــن أن حاجــة المــرأة االقتصاديــة هــي التــي
تدفعهــا فــي أحيــان كثيــرة إلــى العمــل خــارج اإلطــار
المنزلــي ،لتشــارك الرجــل مســؤولية إعالــة األســرة
تغيــر
وتحســين وضعهــا المعيشــي؛ ويترافــق ذلــك مــع ُ
فــي الذهنيــة ُيترجــم بليونــة فــي موقــف المســؤولين
فــي األســرة مــن عمــل المــرأة خــارج المنــزل؛ إال أنــه
وبالرغــم مــن ذلــك ،ال تــزال مشــاركة الرجــل لهــا فــي
األعمــال المنزليــة خجولــة فــي كثيــر مــن الحــاالت.
خاصــة
ً
 عــزوف المــرأة عــن العمــل خــارج المنــزل،إذا كان األجــر الــذي ســتتقاضاه ال يكفــي لتغطيــة
التكاليــف الناتجــة عــن انصرافهــا عــن األعمــال المنزليــة.
(.)Eurostat، 2016
 -لجــوء المــرأة إلــى وظائــف وأعمــال بــدوام جزئــي،

ويعــود هــذا الخيــار فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى موروثــات
ايديولوجيــة خاصــة بتقســيم األدوار بيــن الجنســين ،وعليــه
فــإن العديــد مــن النســاء يعتبــرن أن إدارة وصيانــة المجــال
المنزلــي واجــب عليهــن ،ودور أساســي منــوط بهــن
(.)Whitehouse & Walters، 2012
وتشــير إحصــاءات دول منظمــة التعــاون االقتصــادي
( )Ferrant، Pesando، & Nowacka، 2014إلــى أن
نســبة مشــاركة المــرأة فــي العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع
األجــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
عالميــا .وبينــت اإلحصــاءات أن نســبة عــدم
هــي األعلــى
ً
المســاواة بيــن الجنســين فــي الرعايــة غيــر المدفوعــة األجــر
هــي األعلــى فــي المنطقــة (.)OECD، 2014

 .3.4توصيف الظاهرة في الواقع اللبناني
فعليــا فــي لبنان دراســات كميــة أو نوعية تبرز حجم
ال يوجــد
ً
هــذا النــوع مــن العمــل غيــر المدفــوع األجــر الــذي يقــوم بــه
األفــراد وخاصــة النســاء ،فمــا تــم رصــده في هــذا المضمار
هــو بمثابــة مقــاالت (نشــابه ،ع )2016 ،.ودراســات قائمــة
علــى عينــات صغيــرة ريفيــة الطابــع (،)Khalaf، 2010
(الناصــري ،ر.)Wallace T.، 2016( )2015 ،

وبالرغــم مــن كــون النســاء يمثلــن نصــف عــدد الســكان
فــي لبنــان ،فقــد أظهــرت بيانــات ســوق العمــل أن
معــدل النشــاط االقتصــادي بلــغ فقــط  23%للنســاء ،أي
ثــاث مــرات أقــل مــن معــدل النشــاط االقتصــادي عنــد
الرجــال ،والــذي يســاوي  77%فــي العــام  .2009وتصــل
هــذه النســبة إلــى  28.7%للنســاء فــي العــام 2012
( ،)EUROSTAT، 2016وهــي تتخطــى معــدالت النشــاط
االقتصــادي للنســاء فــي بعــض البلــدان العربيــة كاألردن
حيــث تصــل إلــى  ،6.9%والمغــرب  ،21.4%وفلســطين
 12.1%وتونــس  ،)EUROSTAT، 2016( 21.8%إال أنهــا
تبقــى أدنــى بكثيــر مــن المعــدالت العالميــة واألوروبيــة
(دول منظمــة التعــاون االقتصــادي  )OECDحيــث يصــل
عالميــا إلــى
معــدل النشــاط االقتصــادي عنــد النســاء
ً
 55.6%فــي العــام  ،2009و 56.7%فــي العــام 2012
و 59.3%فــي العــام  .)OECD، 2017( 2017ممــا قــد يدل
بشــكل غيــر مباشــر إلــى أن النســاء فــي لبنــان ال يشــاركن
بشــكل كبيــر فــي النشــاط االقتصــادي ،بــل ينســحبن مــن
الحيــاة العمليــة بعــد ســن معينــة.
تبيــن بعــد االطــاع علــى الدراســات واألبحــاث التــي
ولقــد ّ
قــام بهــا طــاب وطالبــات معهــد العلــوم االجتماعيــة
فــي الجامعــة اللبنانيــة فــي مرحلتــي الدكتــوراه والماســتر
أو الدبلــوم ، 15والتــي تتنــاول ،بطريقــة مباشــرة أو غيــر
مباشــرة ،مســألة العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع األجــر
فــي مناطــق عــدة مــن لبنــان ،منــذ العــام  ،2000أن معظــم
األعمــال المنزليــة ،وبحســب نظــام القيــم والمعتقــدات
الســائدة ،هــي فــي األســاس مــن واجبــات المــرأة حتــى
ولــو كانــت تعمــل خــارج المنــزل:
 عنــد بعــض األســرُ ،يضــاف إلــى المهــام المنزليــة التــييتعيــن علــى المــرأة القيــام بهــا فــي المجتمــع اللبنانــي،
ّ
مهمــة رعايــة أفــراد األســرة .وممــا يزيــد األمــر تعقيـ ًـدا أن
فئــة مــن الرجــال والنســاء فــي لبنــان تعتبــر أن المشــاركة
فــي األعمــال المنزليــة "ال تليــق بكرامــة الرجــل".
 عنــد أســر أخــرى ،يقــوم الرجــل بمســاعدة المــرأة فــيغالبــا مــا تبقــى تلــك المســاعدة
األعمــال المنزليــة ،لكــن ً
قليلــة ومحصــورة ببعــض المهــام.
التغيــر النســبي فــي مكانــة المــرأة فــي
وبالرغــم مــن
ّ
األســرة اللبنانيــة (تعليــم المــرأة ،مســاهمتها فــي دخــل
األســرة ،االنفتــاح علــى العــادات والتقاليــد الغربيــة) ،إال
أن ذلــك "لــم يؤثــر حتــى اآلن بصــورة جليــة علــى توزيــع

األدوار ضمــن األســرة" (فاعــور ،)2005 ،بــل بقــي عمــل
رعائيــا
المــرأة األساســي هــو كربــة منــزل وبقــي دورهــا
ً
(.)Khalaf، 2010

 .5كفالــة مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة
وفعالــة ،وتكافــؤ الفــرص المتاحــة لهــا
للقيــادة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل
علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي
الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامة.
تجســيدا
يعتبــر مفهــوم المشــاركة بمعنــاه العــام،
ً
للديمقراطيــة المثاليــة ،وللمســاواة بمعناهــا الشــمولي.
وهــو قائــم علــى تشــارك القــرار والمشــاريع بيــن صنــاع
القــرار والمهنييــن والمواطنيــن العادييــن فــي المجتمــع.
لهــذا نجــده اليــوم شــديد التــداول فــي مجــال السياســات
االجتماعيــة والمدينيــة (.)Bresson, M.، 2014
وفــي إطــار النــوع االجتماعــي ،إن كفالــة مشــاركة المــرأة
مشــاركة كاملــة وفعالــة ،وتكافــؤ الفــرص المتاحــة
لهــا للقيــادة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل علــى
جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي الحيــاة السياســية
واالقتصاديــة والعامــة ،غايــة تعكــس فــي ســيرورة
تطبيقهــا ،مــدى نجــاح الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة
فــي تخطــي التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعي ضمن
مجتمعاتهــا ،وفــي محاربــة العنــف ضــد المــرأة ،وفي مدى
تطبيــق كل دولــة لسياســات الحمايــة والرعايــة االجتماعيــة،
وفــي تقســيم العمــل وفــق النــوع االجتماعــي .فتحقيــق
نســبة تقســيم العمــل علــى أســاس النــوع االجتماعــي
لم َحرم تشــبه
 50/50العــام  ،2030يعنــي تخطــي المجتمع ُ
الم َحــرم الــذي يرتكــز عليــه
الرجــال بالنســاء أو العكــس .هــذا ُ
إلبــراز تفاقــم االختــاف الجنســي بيــن الرجــل والمــرأة فــي
عمليــة إنتــاج وإعــادة إنتــاج المجتمــع وفــق النــوع االجتماعــي
(.)Handman, M-É.، 2015
لقــد اعتبــر بــان كــي مــون ،أثنــاء افتتــاح دورة لجنــة وضــع
المــرأة ،العــام  ،2015أن مــا حقــق فــي عمليــة تقســيم
عامــا مــن مؤتمــر
العمــل وفــق النــوع االجتماعــي ،بعــد ً 20
كاف .إذ لــم ينجــح ،أي بلــد ،فــي تحقيــق
ٍ
بيجيــن ،هــو غيــر
المســاواة الكاملــة بيــن الجنســين ،وفــي تمكيــن النســاء
والفتيــات بشــكل كامــل (األمــم المتحــدة.)2015 ،

معينة (بيروت – الضاحية الجنوبية لبيروت – طرابلس – بعلبك –  ،)...وعليه فإنها ال
 .15إن هذه األعمال البحثية محددة بأطر جغرافية
ّ
وخاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار تباين طرق وأساليب المعاينة والمنهجيات المعتمدة
ً
تسمح بتعميم النتائج على الصعيد الوطني
فيها (دراسة حالة – دراسة وثائق – عينة إحصائية في المجمل صغيرة الحجم تتراوح بين  50و 300وحدة إحصائية بحسب كل بحث ،وغير
جدا وتعطي صورة عامة عن الوضع
ممثلة لمجتمع الدراسة) .إال أنه وبالرغم من ذلك ،يمكن القول أن المواضيع التي عالجتها مهمة ً
علميا كدراسات من الناحية النوعية.
القائم .وعليه يجوز اعتمادها
ً
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 .1.5تحديد المفاهيم

ب .المشاركة الفعالة والكاملة

تعنــي كفالــة مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة ،أمــا بالنســبة لمشــاركة المــرأة فــي المجــال العــام ،فهــذا
ً
محليــا
تكافــؤا فــي الفــرص علــى جميــع يعنــي مشــاركتها الفاعلــة فــي بنــاء القطــاع العــام
إضافــة إلــى منحهــا
ً
أيضــا نجــاح الــدول فــي تمكيــن
ووطنيــا ،ويعنــي ً
مســتويات صنــع القــرار فــي الحيــاة السياســية
النســاء ،فالتمكيــن هــو الــذي يســمح
واالقتصاديــة ،اكتســابها للقــوة والشــرعية
بمشــاركة النســاء الفعليــة فــي
فــي األماكــن العامــة ،كمــا اكتســابها
ال توجد فروقات
القــرارات واإلجــراءات التــي تؤثــر
المشــاركة فــي المناقشــات
أساسية بين مفاهيم
علــى حياتهــن .ومــن المهــم
التــي تعبــر عــن مصالحهــا كنــوع
األمم المتحدة والمفاهيم
التأكيــد ،أن اإلنســان المحروم
اجتماعــي فــي إطــار المصالــح
الوطنية لناحية تمتع المرأة والرجل
واقتصاديــا،
ــا
اجتماعي
األوســع للديمقراطيــة التــي
ً
ً
على السواء بالحقوق المدنية
سياســيا هــو
والمهمــش
تســتطيع أن تضمــن،
ً
والسياسية أو بحق الترشح لالنتخابات
إنســان غيــر قــادر فــي كثيــر
بآلياتهــا ،تلــك المشــاركة.
النيابية والبلدية واالختيارية ،إال أن
مــن األحيــان علــى مواجهــة
الممارسة في نطاق األطر المجتمعية هي
الحواجــز لصنــع القــرار
ويســاهم ضمــان مشــاركة
التي أدت إلى خلق فجوة في مشاركة
(.)Feantsa، 2013
المــرأة فــي الحيــاة السياســية

المرأة االجتماعية واالقتصادية
وحتما إلى تمايز
والسياسية،
ً
بين المرأة والرجل.

واالقتصاديــة العامــة فــي
إضعــاف اآلليــات التــي تعمــل
علــى مســتوى الذهنيــات الثقافيــة،
وفــي تغييــر المعاييــر المؤسســية ،كمــا
أنمــاط الســلوك والمفاضــات االجتماعيــة،
ممــا يغيــر فــي تصنيفهــا كتابعــة فــي العالقــات التــي
تقيمهــا الدولــة مــع المجتمــع أو العالقــات القائمــة بيــن
الدولــة والســوق واألســرة (.)Instraw، 2005

أ .المشاركة السياسية واالقتصادية
تتمثــل المشــاركة السياســية للمــرأة فــي االنتســاب
إلــى األحــزاب السياســية ،وتولــي مراكــز عاليــة فيهــا،
وفــي نســبة المشــاركة فــي االنتخابــات ،وتمثيلهــا فــي
البرلمــان والحكومــة وفــي دوائــر صنــع القــرار السياســي.
والمقصــود بالمشــاركة االقتصاديــة كل نشــاط اقتصــادي
تؤديــه المــرأة داخــل أو خــارج المنــزل ،بهــدف إشــباع
احتياجــات األســرة أو المجتمــع مــن خــال تحقيــق فائــدة
أيضــا تمكيــن المــرأة بشــكل
اقتصاديــة وذاتيــة .وتعنــي ً
ً
كامــا فــي الحيــاة االقتصاديــة عبــر
إســهاما
يســهم
ً
القطاعــات كافــة ،وعلــى جميــع مســتويات النشــاط
االقتصــادي ،ألجــل بنــاء اقتصاديــات قويــة ،وإقامــة
وتحقيقــا لمقــررات المجتمــع
ً
اســتقرارا
مجتمعــات أكثــر
ً
الدولــي فــي شــأن التنميــة المســتدامة وحقــوق اإلنســان
(.)SNU، 2000

ت .تحديــد المفاهيــم
فــي اإلطــار اللبنانــي

بحســب الدســتور اللبنانــي فــي
ســابقا) ،ال
ً
مادتيــه  7و( 21أشــير إليهمــا
يوجــد تفرقــة بيــن الرجــل والمــرأة لناحيــة تمتعهمــا علــى
الســواء بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،أو بحــق الترشــح
لالنتخابــات النيابيــة والبلديــة واالختياريــة ،ممــا يشــير
صراحــة إلــى عــدم وجــود فروقــات أساســية بيــن مفاهيــم
األمــم المتحــدة والمفاهيــم الوطنيــة ،16إال أن الممارســة
فــي نطــاق األطــر المجتمعيــة قد أدت إلى خلق فجوة في
مشــاركة المــرأة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية،
وحتمــا إلــى تمايــز بيــن المــرأة والرجــل ()Khatib L.، 2008
ً
كمــا ســوف تبينــه المؤشــرات المتوفــرة.

 .2.5توصيف الظاهرة في الواقع اللبناني
إن عــدم مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة ،ســواء
على المســتوى السياســي أو االقتصادي ،ال تزال تشــكل
ظاهــرة فــي المجتمــع اللبنانــي .ويشــير تقريــر ســيداو لبنان
 2014إلــى أن المــرأة اللبنانيــة لــم تكــن فاعلــة فــي تعزيــز
مشــاركتها فــي الشــأن العــام ،أو فــي تحســين ظروفهــا
فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة علــى
الرغــم مــن المحــاوالت العديــدة لفــرض بعــض حقوقهــا
(الهيئــة الوطنيــة لحقــوق المــرأة واألمــم المتحــدة.)2014 ،

 .16لقياس حدود مشاركة المرأة في لبنان ،تم تحديد الفئات العمرية اآلتية:
 العمل في شتى المجاالت العامة كهيئات المجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،وبعض الوظائف في القطاع العام  :النساء اللواتي(وفقا لقانون الموجبات والعقود اللبناني).
ً
عاما وما فوق
بلغن ً 18
عاما (المادة  21من الدستور).
 االنتخاب والتقدم إلى الوظيفة العامة  :النساء اللواتي تتجاوزأعمارهن ً 21
ّ
عاما .وهو الحد األدنى القانوني للترشح (المادة  7من
 التقدم لالنتخابات االختيارية والبلدية والنيابية  :النساء اللواتي بلغن ً 25قانون االنتخاب النسبي رقم ( )44/2017مجلس النواب).

وعلــى الرغــم مــن أن المــرأة تعتبــر ركيــزة أساســية فــي
العائلــة والمجتمــع ،وتشــكل نصــف المجتمــع اللبنانــي
( )Badre, L; Yaccoub, N، 2012إال أنــه ومنــذ العــام
 ،)Hussein، 2018( 1952الزمــن الــذي حصلــت فيــه المــرأة
علــى حــق التصويــت فــي لبنــان ،بقيــت نســبة النســاء
اللواتــي يشــغلن مقاعــد برلمانيــة منخفضــة ،ال بــل
مهمشــة ( )Khatib L.، 2008بحيــث ال تتخطــى الـــ 3%
أو  )Kanso، 2018( 4%مــن إجمالــي عــدد النــواب فــي
البرلمــان .فوصــول المــرأة إلــى المجلــس النيابــي فــي
معظــم األحيــان قــد أتــى نتيجــة "إلرث سياســي" أو إلرث
عائلــي (.)Khatib L.، 2008
وعلــى الرغــم مــن مطالبــة المجتمــع المدنــي وبعــض
النــواب ، 17منــذ العــام  ، 182006بتحســين مشــاركة المــرأة

فــي المجلــس النيابــي ســواء عــن طريــق المطالبــة بالكوتــا
النســائية أو بغيرهــا مــن المطالــب لضمــان الوصــول إلــى
حقوقهن ( ،)Hussein، 2018إال أن الواقع الحالي ال يزال
متعمــد ،وذلــك بعــدم
سياســيا بشــكل
يظهــر تهميشــها
ّ
ً
إقــرار المجلــس النيابــي للكوتــا النســائية فــي القانــون
أن نســبة  33%فقــط مــن
االنتخابــي األخيــر ،بالرغــم مــن ّ
األحــزاب رفضتهــا .وتجــدر اإلشــارة الــى أن  85دولــة فــي
العالــم تعتمــد الكوتــا النســائية ،ومنهــا دول عربيــة.
وفــي مقــال لهالــة حمصــي فــي جريــدة النهــار تحــت عنوان:
الحــق َع الرجــال"
ّ
"الكوتــا النســائية "صدمــة"" ...كل
(حمصــي ،)2017 ،بينــت الصحافيــة مــدى أهميــة الكوتــا،
واعتبرتهــا بمثابــة "تمييــز إيجابــي" هــادف إلــى ســد فجــوة
الالمســاواة بيــن النســاء والرجــال "...كمــا بينــت أن عــدم

جدول رقم  :٢نسبة مشاركة النساء في برلمانات الشرق األوسط وشمال أفريقيا

البلد

سنة إجراء االنتخابات

عدد المقاعد

عدد النساء

النسبة %

تونس

217

68

31.3

2014

الجزائر

462

119

25.8

2017

العراق

382

83

25.3

2014

اإلمارات العربية المتحدة

40

9

22.5

2015

المغرب

395

81

20.5

2016

السعودية

151

30

19.9

2016

ليبيا

188

30

16

2014

األردن

130

20

15.4

2016

مصر

596

89

14.9

2015

سوريا

250

33

13.2

2016

قطر

41

4

9.8

2013

الكويت

65

2

3.1

2016

عمان

85

1

1.2

2015

اليمن

275

0

0

2003

البحرين

40

3

7.5

2014

لبنان

128

4

3.1

2009

المصدر( :مروى شلبي و ليلى اإلمام )2017 ،و (.)Inter-Parliamentary Union، 2018

 .17في حديث للنائب زوين ً
مثل :اكدت أن "إقرار الكوتا النسائية كحق أساسي في الترشح ال يعطي المرأة اللبنانية حقها وإن هذا األمر
إن دل فهو يدل على التذاكي على المرأة وعلى قدرتها على اإلبداع والتطوير" (زوين ج.)2017 ،.
 .18الهيئة الوطنية الخاصة بقانون االنتخابات النيابية (حمصي.)2017 ،

39

المســــاواة بيــن الجنســين فــي لبنـــــــان

40

المســــاواة بيــن الجنســين فــي لبنــــــــان

إقرارهــا هــو بمثابــة قــرار إقصائــي للمــرأة طــوال هــذه
العقــود ،خاصــة أن الفكــرة التــي اســتندت إليهــا الهيئــة
الوطنيــة الخاصــة بقانــون االنتخابــات النيابيــة ،والتــي كانــت
أول مــن تكلــم عــن موضــوع الكوتــا ،هــي أن " هــذا النظــام
هــو تمييــز إيجابــي يهــدف إلــى تصحيــح الخلــل وإعــادة
التــوازن المفقــود فــي المجتمــع" ...ويفرضــه "االنســجام
مــع اتفــاق القضــاء علــى جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة".
وفــي العــام  2018أطلقــت وزارة الدولــة لشــؤون
المــرأة فــي لبنــان ،بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ،وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،خريطــة طريــق
تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية
وتمكينهــا ،وتعزيــز دورهــا القيــادي ،ودعــم وصولهــا إلــى
مراكــز صنــع القــرار .ويشــار فــي هــذا الســياق إلــى أن
عــدد المرشــحات لالنتخابــات النيابيــة للعــام  2018قــد بلــغ
مرشــحا أي مــا يعــادل
الـــ  111مرشــحة مــن أصــل 976
ً
 11%مــن مجمــوع المرشــحين و وصــل منهــم فقــط ســت
نســاء( .وزارة الداخليــة والبلديــات.)2018 ،
وعلــى صعيــد العمــل البلــدي والمجالــس المحليــة ،فــازت
 600إمــرأة فــي االنتخابــات البلديــة عــام  ،2016بزيــادة
مقدارهــا  15%مقارنــة مــع انتخابــات العــام  ،2010وكان
قياســا إلــى عــام
هنالــك  1519مرشــحة بزيــادة 13%
ً
أن هــذا الرقــم ال يمثــل ســوى  6.9%مــن
 ،2010إال ّ
العــدد اإلجمالــي للمرشــحين .أمــا نســبة مشــاركتها فــي
االنتخابــات البلديــة واالختياريــة ،فقــد ارتفعــت مــن 38%
فــي العــام  2010إلــى  44.6%فــي العــام ( 2016اللجنــة
الوطنيــة لحقــوق المــرأة .)2016 ،وتعــد نســبة انتســاب
النســاء للنقابــات عاليــة ،وتتــراوح بيــن  40و 75فــي المئــة
(أبــو غزالــة.)2018 ،
وبالمقابــل فــإن مشــاركة النســاء فــي النشــاط االقتصادي،
نســبيا بشــكل عــام ،وهــي ال تتخطــى
ال تــزال متدنيــة
ً
 23%مقابــل  67%للرجــل .أمــا نســبة إشــغال الســيدات
للمناصــب اإلداريــة ،فهــي  7%مــن بيــن النســاء العامــات
ـن يتبــوأن مراكــز أو مناصــب مصنفــة تحــت
فــي لبنــان ،وهـ ّ
19
فئة "المشــرعين وكبار المســؤولين والمديرين " (Badre,
 )L; Yaacoub, N., 2011بحســب التصنيــف العالمــي
للمهــن ،مــع اإلشــارة إلــى أن أقــل مــن  4%مــن النســاء
العامــات فــي لبنــان هــن مــن بيــن أربــاب العمــل.
والجديــر ذكــره ،فــي هــذا اإلطــار ،أن مجلــس الــوزراء
اللبنانــي عيــن  11ســيدة فــي جلســته المنعقــدة نهــار
األربعــاء فــي  25نيســان  ،2018فــي مراكــز قياديــة عاليــة
مختلفــة فــي اإلدارات العامــة (.)Lebanon24، 2018

إن فجــوة الدخــل بيــن النســاء والرجــال فــي لبنــان تصــل
إلــى  6%علــى مســتوى القطاعــات االقتصاديــة كافــة .أما
إذا نظرنــا إلــى كل قطــاع علــى حــدة ،فنجــد أن الفجــوة قــد
ً
مثــا إلــى  38%فــي قطــاع النقــل واالتصــاالت.
تصــل
ومــن أبــرز األســباب الكامنــة وراء هــذه الفجــوة أن مشــاركة
طبعــا
المــرأة فــي هــذا القطــاع تعــد متدنيــة جـ ًـدا ،إضافــة
ً
إلــى الفــرق فــي الدخــل بيــن الجنســين.

 .6ضمـــــــان حصــول الجميــــــع علــى
خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة
وعلــى الحقــوق اإلنجابيــة
لفهــم هــذه الغايــة ،أي ضمــان حصــول الجميــع علــى
خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وعلــى الحقــوق
اإلنجابيــة ،مــن المهــم أن نربــط أهدافهــا التغييريــة
بالموروثــات ذات الطابــع الثقافــي  -الدينــي (هيئــة
علمــاء المســلمين ،)2015 ،وبالقوانيــن واألنظمــة
الصحيــة وبمســتوى الوعــي التثقيفــي فــي هــذا المجــال،
وحكمــا بالسياســات الصحيــة المحليــة المتبعــة مــن قبــل
ً
كل الــدول ،وكلهــا مواجهــات كثيــرة ،تفســر عــدم تبلــور
المفهــوم نفســه "الصحــة الجنســية واإلنجابيــة" ،إال فــي
أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين.
لقــد بــرز هــذا المفهــوم نتيجــة نضــاالت تراكميــة قادتهــا
مؤسســاتيا المنظمتــان المعنيتــان مباشــرة بهــذا
ً
الموضــوع ،أي منظمــة الصحــة العالميــة وصنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان ،وذلــك نتيجــة مواجهتهمــا
للكثيــر مــن المســائل الصحيــة ،والسياســات الســكانية
الصعبــة .ولقــد تزامــن هــذا النضــال مــع تنامــي الحقــوق
متنــام
ٍ
الفرديــة فــي التعاطــي مــع الجســد ،ومــع دعــم
لجمعيــات حقــوق اإلنســان ،والمنظمــات والحــركات غيــر
غالبــا فــي الدفــاع عــن حقــوق المــرأة
الحكوميــة التــي تجهــد ً
(.)Guillaume, D.; Bonnet, A.، 2004

 .1.6تحديد المفاهيم
تســتند الصحــة اإلنجابيــة ،فــي تعريــف األمــم المتحــدة،
علــى مــا جــاء فــي مؤتمــر القاهــرة الدولــي للســكان

والتنميــة ( ،)1994حيــث ُع ِّرفــت بأنَّ هــا "حالــة مــن الرفــاه

واجتماعيــا ،وهــي ليســت مجــرد
عقليــا
بدنيــا،
الكامــل
ً
ً
ً
انعــدام المــرض أو العجــز فــي الجهــاز التناســلي ووظائفــه
وعملياتــه؛ بــل تعنــي أن يتمكــن النــاس مــن التمتــع بحيــاةٍ

ـية ُم ْرضيـ ٍـة وآمنـ ٍـة ،مــع إمكانيــة اإلنجــاب وحريــة اتخــاذ
جنسـ ٍ

 .19بحسب التصنيف العالمي للمهن المعتمد من قبل منظمة العمل الدولية (Occupations, International Standard Classification
.)of Occupations (ISCO)، 2010

القــرار باإلنجــاب ،وتحديــد زمانــه وتواتــره وكيفيــة تحقيقه".

ولبلــوغ هــذا المســتوى مــن التعاطــي مــع الجســد ،يبــرز
حــق هــؤالء ،ال ســيما النســاء منهــم ،فــي الحصــول علــى

ممــا ُيمكــن المــرأة مــن
خدمــات رعايــة الصحــة اإلنجابيــة ّ
اجتيــاز مرحلــة الحمــل والــوالدة بأمــان ،ويتيــح للزوجيــن
فــرص الحصــول علــى طفــل بصحــة جيــدة.

تتضمــن الصحــة اإلنجابيــة الصحــة الجنســية التــي تهــدف

إلــى تعزيــز الحيــاة والعالقــات الشــخصية ،وليــس فقــط
مجــرد تقديــم المشــورة والرعايــة المتعلقــة باإلنجــاب
جنســيا .ولهــذا ،تعــد حقــوق
واألمــراض التــي تنتقــل
ً
المــرأة والفتــاة وتمكيــن المــرأة مــن الســيطرة علــى
جــزءا ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان (United
خصوبتهــا
ً
نــص
 ،)Nations Population Fund، 2014وهــذا مــا
َّ
عليــه إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن ( ،)1995ال ســيما
"إن االعتــراف
فــي الفقــرة رقــم  17حيــث جــاء فيهــا:
َّ
بحــق النســاء فــي تقريــر األمــور المتعلقــة بصحتهــن،
وخاصــة تلــك المتصلــة بخصوبتهــن ،هــو أمــر أساســي
لتمكيــن المــرأة" ،كمــا أشــار البنــد رقــم  30إلــى أهميــة
"تحســين الصحــة اإلنجابيــة والجنســية للمــرأة" .وجــاء
فــي الهــدف االســتراتيجي "ج" ضــرورة :زيــادة إمكانيــة
حصــول المــرأة ،طيلــة دورة الحيــاة علــى الرعايــة الصحيــة
والمعلومــات والخدمــات ذات الصلــة ...و"تعزيــز البرامــج
تحســن صحتهــا ،بمــا فيهــا الصحــة اإلنجابيــة
الوقائيــة التــي
ّ
والجنســية ،واالضطــاع بمبــادرات تراعــي نــوع الجنــس،
وتتصــدى لألمــراض التــي تنتقــل عــن طريـــق االتصــال
الجنســـي ،وفيــروس نقــص المناعــة البشريـــة  /اإليــدز،
وقضايــا الصحــة الجنســية واإلنجابيــة" (األمــم المتحــدة،
 .)1995وتتبنــى األمــم المتحــدة ،فــي ســعيها لبلــوغ
جميــع شــعوب العالــم أعلــى مســتويات الصحــة الجنســية
واإلنجابيــة ،نظــرة شــمولية ،حيــث ال تُ عنــى الصحــة
اإلنجابيــة بالتنظيــم األســري واألمومــة اآلمنــة فقــط،
بــل بالتكاثــر ووظائفــه االجتماعيــة ،وبالصحــة الجنســية
(منظمــة الصحــة العالميــة ،)2016 ،إضافــة إلــى اهتمامهــا
"بمجمــل دورة الحيــاة" حيــث يتــم التعامــل مــع الصحــة
اإلنجابيــة لألنثــى طــوال مراحــل الحيــاة (.)All stages of life
(()United Nations Population Information Network (POPIN

وتهــدف الصحــة اإلنجابيــة إلــى حمايــة حقــوق المــرأة
والرجــل ،وإتاحــة المعلومــات والخدمــات ذات الصلــة لهمــا
كمــا للمراهقيــن وللفئــات المهمشــة (منظمــة الصحــة
العالميــة ،)2016 ،مــع ضمــان وصــول الجميــع ،طيلــة
دورة الحيــاة ،إلــى المعلومــات واألســاليب والتقنيــات
والخدمــات التــي تعــزز الصحــة اإلنجابيــة والجنســية،
وتُ مكــن مــن اتخــاذ القــرار باإلنجــاب أو عدمــه ،والســيطرة

انطالقــا مــن الوظيفــة االجتماعيــة
ً
علــى خصوبــة المــرأة
لإلنجــاب (.)Social function
تشــمل خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ًإذا خدمــات الرعايــة مــا
قبــل الــزواج ،رعايــة المــرأة الحامــل ،تنظيم األســرة ومكافحة
العقم ،متابعة األمراض المنتقلة جنسـ ًـيا ،ومنها فيـــروس
نقص المناعة البشــرية وعدوى الجهاز التناســلي وســرطان
عنــق الرحــم وســائر األمــراض النســائية (منظمــة الصحــة
العالميــة .)2004 ،وتســتهدف برامــج وخدمــات الصحــة
اإلنجابيــة الفئــات التاليــة :المــرأة طيلــة مراحــل حياتهــا،
الطفــل بعــد الــوالدة ،المراهقــون والشــباب ،الرجــال.
وقــد اعتمــدت الدراســات العلميــة بمجملهــا ،كمــا األمــم
المتحــدة ،التعريــف نفســه للصحــة اإلنجابيــة مــع اإلصــرار
علــى أنهــا ليســت محصــورة بالنســاء فقــط ،بــل تطــال
أيضــا ،وتؤكــد هــذه الدراســات علــى ضــرورة مقاربــة
الرجــال ً
الموضــوع ،ال مــن الناحيــة الطبيــة -البيولوجيــة فقــط
أيضــا
( )Bio-medical Modelبــل مــن الناحيــة االجتماعيــة ً
(.)Zurayk H.، 2001
أيضــا تعريــف األمــم المتحــدة للصحــة
ً
وتبنــى لبنــان
اإلنجابيــة ،وذلــك مــن خــال موافقتــه وتوقيعــه علــى
األجنــدة  2030للتنميــة المســتدامة .وفــي وزارتــي
الشــوؤن االجتماعيــة والصحــة العامة وحــدات خاصة تعنى
بالتدريــب ،والتثقيــف ،ونشــر المعلومــات والدراســات
حــول األمومــة وصحــة المولــود وفحــوص التشــخيص
الوقائــي واألمــراض المتناقلــة جنسـ ًـيا ،والكشــف المبكــر
عــن أمــراض الجهــاز التناســلي (وزارة الشــؤون االجتماعيــة،
( )2015وزارة الصحــة العامــة.)2018 ،

 .2.6وصف الظاهرة في الواقع اللبناني
إن االهتمــام بالصحــة اإلنجابيــة فــي لبنــان واضــح عبــر مــا
توفــره وزارة الصحــة العامــة ،والمنظمــات المدنيــة غيــر
الحكوميــة ،وهيئــات المجتمــع المدنــي كمــا األمــم المتحــدة
مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة واألدويــة والمســتلزمات
والتجهيــزات فــي مســتوصفات المناطــق اللبنانيــة كافــة،
ذلــك بهــدف العمــل علــى الكشــف المبكــر عــن األمــراض
المرتبطــة بالصحــة اإلنجابيــة للمــرأة.
ولقــد عملــت وزارة الصحــة العامــة علــى وضــع اســتراتيجية
وطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة بمــا فيهــا الصحــة
اإلنجابيــة 20التــي تــم العمــل عليهــا مــع صنــدوق األمــم
أيضــا علــى
ً
المتحــدة للســكان فــي لبنــان ،كمــا عملــت
تحضيــر دليــل العمــل العيــادي لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة،

 .20للمزيد حول الخطة يمكن مراجعة الرابطhttps://www.moph.gov.lb/en/Pages/6/758/reproductive-health-services :
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ودليــل العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة األوليــة (وزارة
الصحــة)2018 ،؛ أمــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،فلقــد
ســعت بتاريــخ  4-10-2010ومــن خــال برامجهــا ،إلــى
تحويــل المشــروع المشــترك بيــن الــوزارة وصنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان ( 1999لغايــة  )2009إلــى وحــدة
قائمــة ضمــن الــوزارة تهتــم بالصحــة اإلنجابيــة  /الجنســية
لألطفــال والمراهقيــن وفــق مــا يتناســب مع االســتراتيجية
الوطنيــة للمــرأة اللبنانيــة (( )2021-2011وزارة الشــؤون
االجتماعيــة.)2018 ،
وفــي ســياق متصــل مــن المهــم االشــارة إلــى العمــل
التشــاركي بيــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وصنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان لتطويــر منهــج الصحــة اإلنجابيــة
الــذي يراعــي اعتبــارات النــوع االجتماعــي والــذي أقرتــه
الــوزارة فــي مرســوم وزاري فــي العــام  ،2009وعمليــة
حاليــا .كمــا
إدمــاج المــواد ذات الصلــة هــي قيــد التنفيــذ ً
أيضــا وبالتعــاون مــع وزارة الشــباب
ً
قــام الصنــدوق
والرياضــة بوضــع سياســة وطنيــة للشــباب تشــدد علــى
أهميــة ضمــان خدمــات الصحــة اإلنجابيــة المجانيــة والعاليــة
الجــودة ،ودمــج خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي
النظــام المدرســي.
وأظهــر المســح العنقــودي الــذي أجرتــه إدارة اإلحصــاء
المركــزي فــي العــام  ،2009حــول انتشــار اســتخدام
وســائل منــع الحمــل ،إلــى أن  53.7%مــن النســاء فــي
لبنــان يســتخدمن إحــدى الوســائل ،وأن  44.8%منهــن
يســتخدمن الطــرق الحديثــة و 8.9%يعتمــدن الطــرق
التقليديــة .كمــا أظهــرت أن إســتعمال حبــوب منــع الحمــل
ـيوعا ( ،)22.2%يليــه اللولــب ( ،)17.4%ثــم
هــو األكتــر شـ ً
القــذف الخارجــي ( )5.1%واإلمتنــاع الــدوري ( .)2.5%بيــن
أيضــا تفاوتً ــا بيــن المحافظــات اللبنانيــة فــي
هــذا المســح ً
اســتخدام وســائل منــع الحمــل .احتلــت بيــروت المرتبــة
األولــى فــي تراتبيــة انتشــار اســتخدام هــذه الوســائل
( ،)62.4%ومحافظــة النبطيــة المرتبــة األخيــرة (.)32.6%
أخيــرا أن هــذه الوســائل
ولقــد أظهــر هــذا المســح
ً
تتغيــر نســبة اســتخدامها وفــق الفئــات العمريــة للمــرأة
المتزوجــة .فتبلــغ حوالــي  21%عنــد النســاء المتزوجــات
اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن  15و 19ســنة ،و43.6%
لمــن هــن بيــن  20و 24ســنة ،لترتفــع عنــد اللواتــي يبلغــن
تدريجيــا مــع تقدمهــن فــي
الثالثنيــات ،ولتعــود وتنخفــض
ً
الســن (إدارة اإلحصــاء المركــزي.)2009 ،
أمــا الدراســات العلميــة فــي لبنــان ،فقــد تناولــت موضــوع
الصحــة اإلنجابيــة فــي أكثــر مــن إطــار .شــدد بعضهــا علــى
تبايــن المناطــق اللبنانيــة فــي مســألة الوعــي الصحــي،

مــن خــال ربــط انتشــار األمــراض التــي تصيــب الجهــاز
التناســلي للمــرأة بالوضــع االقتصــادي ،معتبــرة أن الفقــر
وانتشــار األمــراض متغيــران شــديدا االرتبــاطZurayk,( .
;H.; Myntti, C.; Salem, M.; Kaddour, A.; El Kak, F.
 . )Jabbour, S.، 2007وأشــارت إحــدى الدراســات إلــى
نــدرة توفــر المعلومــات حــول علــم النظافــة الشــخصية
المتعلقــة باألعضــاء التناســلية والحاجــة إلــى التعليــم
والتوعيــة حــول الموضــوع (;Attei, E.; Maalouf, S.
;Roumieh, D.; Abdayemn, P.; AbiTayeh, G.
.)Kesrouai, A.، 2016
أمــا الدراســات التــي تناولــت اســتخدام وســائل منــع الحمل
فــي لبنــان ،فقــد أشــارت إحداهــا إلــى أن لجــوء البعــض
الســتخدام الوســائل التقليديــة للســيطرة علــى الحمــل
عائــد إلــى االعتقــاد الســائد بــأن الوســائل الطبيــة الحديثــة
أيضــا أن لجــوء البعــض
غيــر آمنــة .كمــا بينــت هــذه الدراســة ً
للقــذف الخارجــي عائــد العتبــاره أنــه الوســيلة األنجــع فــي
القــدرة علــى التحكــم باإلنجــاب (;Myntti, C.; Ballan, A.
.)Dewach, O.; El Kak, F.; Deeb, M.، 2002
وفــي دراســة حــول مــدى اســتخدام وســائل تنظيــم
وفقــا لعــدد مــن المتغيــرات أهمهــا:
ً
األســرة فــي لبنــان،
مــكان الســكن ،والطائفــة ،والمســتويان االقتصــادي
والتعليمــي ،وجــد شــوقي عطيــة أن المتغيــر األكثــر تأثيـ ًـرا
علــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل هــو الدخــل .إذ تــزداد
نســبة المســتخدمات لهــذه الوســائل  31.6%مــن قبــل
ـهريا،
اللواتــي يحصلــن علــى أقــل مــن  500ألــف ليــرة شـ ً
لترتفــع إلــى  66.7%عنــد اللواتــي يحصلــن علــى  4أو
انتشــارا
شــهريا ،وأن الوســيلتين األكثــر
 5مالييــن ليــرة
ً
ً
فهمــا اللولــب ( )30.5%وحبــوب منــع الحمــل (.)41.5%
ويضيف عطية إلى أن نســبة اللواتي يســتخدمن وســائل
تنظيــم األســرة وينويــن االســتمرار فــي اســتخدامها
يتجــاوز الـــ  ،80%واألهــم مــن ذلــك ،أن نســبة اللواتــي
ً
مســتقبل بلــغ
ال يســتخدمنها وينويــن االعتمــاد عليهــا
( 65.1%عطيــه.)2014 ،
وهنــاك دراســة أخــرى تناولــت الموضــوع نفســه فــي
وتحديــدا ضمــن ســت قــرى
منطقــة الجنــوب اللبنانــي،
ً
مختلفــة فــي منطقــة الزهرانــي ،جــرى خاللهــا اســتجواب
 589إمــرأة متزوجــة ،حــول اســتخدام الشــريك للواقــي
الذكــري ،وكانــت النتيجــة أن  7%فقــط يلجــأون إلــى
هــذه الوســيلة ،وأن  24%ممــن جــرى اســتجوابهن
مــن النســاء ،قــد اســتخدم شــركاؤهن الواقــي ،إال أنــه
لــم يســتمر ألســباب تتعلــق برفضــه لهــذه الوســيلة،
ورضــاه عــن العالقــة الجنســية نفســها .ولقــد بينــت هــذه

الدراســة مــدى ضــرورة القيــام بحمــات التوعيــة حــول هــذا
الموضــوع (.)Kulczycki A.، 2004

وكيفيــة االســتخدام الصحيــح لهــا ،والفــرق بيــن الحقيقــة
والشــائع عــن أســاليب اســتخدامها وتأثيراتــه.

ومــن المهــم إعــادة التأكيــد علــى تمايــز
إن عــدم تمتــع الكثيــر مــن النســاء
المناطــق اللبنانيــة مــن حيــث مســتوى
إن عدم
بمســتوى أفضــل مــن الصحــة
تنميتهــا ،وخاصــة علــى الصعيــد
تمتع الكثير من النساء
اإلنجابيــة ،يعــود إلــى عوامــل
التربــوي ،وبالتالــي مســتوى
بمستوى أفضل من الصحة
اجتماعيــة وثقافيــة عــدة ،مــن
وعيهــا للصحــة اإلنجابيــة.
اإلنجابية ،يعود إلى عوامل اجتماعية
أ همهــا :
فالريــف اللبنانــي هــو مــن
وثقافية عدة ،من أهمها :غياب الوعي
 غيــاب الوعــي فــي مســائلأشــد المناطــق حاجــة لحمــات
في مسائل التربية الجنسية ،اختزال
التربيــة الجنســية إذ ال تــزال
التوعيــة حــول هــذا الموضــوع،
المجتمع لمفهوم الصحة اإلنجابية
مناقشــة هــذه المواضيــع
والتمايــز فــي الوعــي شــديد
بمسألة العناية بالحامل ،والجهل
تعــد مــن المحرمــات في بيئات
التأثــر بالمســتوى التعليمــي كمــا
بوسائل تنظيم األسرة وكيفية
كثيــرة مــن المجتمــع اللبنانــي.
االقتصــادي.
استخدامها.
مســتعرا حــول
وال يــزال النقــاش
ً
حصريــة التربيــة الجنســية واإلنجابيــة،
يحيلنــا هــذا ،إلــى عوائــق تتصــل بالبنيــة
وحــول مــن يمتلــك حــق تدريســها كالعائلــة
المجتمعيــة ،التــي ال تــزال تعيــد إنتــاج المحرمــات
ورجــال الديــن ،ومــا إذا كانــت المدرســة تصلــح لذلــك أم
بــدءا مــن ممارســات العمليــة التربويــة
وآليــات الكبــت
ً
أن عشــرات الدراســات العالميــة والمؤسســات
علمــا ّ
الً ،
ً
وصــول إلــى التربيــة علــى الصحــة اإلنجابيــة والجنســية،
الرســمية فــي لبنــان حســمت أهميــة ومركزيــة المدرســة
والتــي تذهــب ضحيتهــا األنثــى فــي معظــم األحيــان.
كمــكان أساســي لتلــك التربيــة.
هــذه العوائــق جديــة ومطروحــة فــي التربيــة اإلنجابيــة
 اختــزال المجتمــع لمفهــوم الصحــة اإلنجابيــة بمســألة والجنســية ،وهــي تالمــس وتهــز البنــى التربويــةالعنايــة بالحامــل.
والطائفيــة والمجتمعيــة ،وال بــد مــن الخــوض فيهــا بــروح
 -جهــل وســائل تنظيــم األســرة ،لناحيــة األنــواع واألشــكال

منفتحــة وعلميــة.
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وطنيــا ،ســواء علــى مســتوى التفســير
فــي مقارنــة متأنيــة للغايــات وواقــع التعاطــي معهــا
ً
المفاهيمــي أو علــى مســتوى مــا جــرى رصــده مــن أبحــاث ،دراســات ،مقــاالت وتقاريــر حــول موضــوع
النــوع االجتماعــي والمســاواة مــا بيــن عــام  2000وحتــى اليــوم ،يمكننــا مالحظــة اآلتــي:
 إن االســتراتيجيات التنمويــة متعــددة الجنســيات ،كمــا واقــع اســتراتيجية التنميــة المســتدامة ،2030لهــا تأثيـ ٌـر مغايـ ٌـر مــن حيــث التــزام الــدول بهــا ،وهــذا فــي ذاتــه واضــح في تبنــي الكثير من التفســيرات
فعليــا
المفاهيميــة نفســها علــى المســتوى الدولــي كمــا علــى المســتوى الوطنــي ،إذ لــم نشــهد
ً

تمايــزً ا فــي تعريفهــا الوطنــي واألكاديمــي المحلــي ،إال مــا طــال التركيبــة الطوائفيــة وخصوصيتهــا
فــي النظــام اللبنانــي.
 إن الشــراكات فــي التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الدولــي تزيــد ،ال التعاضــد بيــن الــدولفحســب ،بــل فعــل التثاقــف فيمــا بينهــا ،ســواء علــى مســتوى القوانيــن واألنظمة أو على مســتوى
امتــاك مهــارات التغييــر.
 إن التغيير على المستوى القانوني هو أسهل بكثير من التغيير الثقافي واالجتماعي نفسه. إن الفاعليــة التــي تتمتــع بهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي مجــال المســاواة بيــنالجنســين نابعــة بشــكل أساســي مــن عالقتهــا التشــاركية علــى المســتوى الدولــي مــع مؤسســات
تدعمهــا وتمولهــا.
حاليــا فــي المجــال الحقوقــي القانونــي ويغفــل إلــى
 إن الجهــد الــذي تبذلــه هــذه المؤسســات يتركــز ًحــد مــا عــن األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

 إن الفعاليــة األساســية لهــذه المؤسســات تتركــز فــي الحيــز المدينــي ،فيمــا غالبيــة الدراســاتاالجتماعيــة تظهــر أهميــة التنبــه للريــف ولنظــام تحوالتــه المجتمعيــة.

 .1مقارنة بين المفاهيم الدولية والوطنية
إن هــذه المقارنــة ال تســاعد فقــط فــي تحديــد المفاهيــم بــل فــي رصــد التأثيــرات التثاقفيــة ال ســيما
بيــن المراجــع الدوليــة واللبنانيــة.

شكل  :2مقارنة بين مفهومي التمييز والتمييز على أساس النوع االجتماعي من خالل تعريف األمم
المتحدة والتعريف الوطني.
الغاية  :1التمييز على أساس النوع االجتماعي
المفهوم :التمييز هو كل ما يؤدي إلى الال مساواة في المعاملة تجاه مجموعات مختلفة واعتبارها بأنها
ً
شأنا ،أو قدرةً .
أقل مستوى ،أو

المفهوم وفق األمم المتحدة
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس
الجنس ،ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو
إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات
األساسية في الميادين السياسية ،االقتصادية،
االجتماعية والثقافية والمدنية (الروحية نفسها
للمفهوم العام)

التعاطي اللبناني مع هذا المفهوم
مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين ،أتت على ذكرها
المادة  7من الدستور :حول المساواة في الحقوق
المدنية والسياسية
لم ينص الدستور اللبناني صراحة على المساواة
بين الرجل والمرأة
حقا
البند ( )2من المادة  9المتعلق بمنح المرأة ً
مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها.
ً
وتحفظ على البند ( )1من المادة ( 16الفقرات ج،
د ،و ،ز) المتعلق بالحقوق المتساوية في الزواج،
وبحقوق الوالدة في األمور الخاصة بالوالية
والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم ،وفي
ً
حصرا
ما يتعلق باسم األسرة .فهذه النقاط ترتبط
بقوانين األحوال الشخصية الطائفية.

شكل  :3مقارنة مفهوم العنف والعنف على أساس النوع االجتماعي من خالل تعريف األمم المتحدة
والتعريف الوطني.
الغاية  :2العنف ضد المرأة
المفهوم :العنف ،كمفهوم هو اعتداء على الجسد ،الشخص ،الكرامة والقيم .وهو وفق هذا المعنى أي ارغام
طوعي أو غير طوعي ،جسدي أو نفسي قد يؤدي إلى الخوف واإلرهاب ،أو التشريد ،أو األلم ،أو المعاناة
وصوال إلى الموت.
ً
المفهوم وفق األمم المتحدة

عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب
ٍ
فعل
ي
أ ّ
ٍ
على أساسه أذى أو معاناة للمرأة ،من الناحية
الجسمانية أو الجنسية أو النفسية ،أو التهديد
أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك
في الحياة العامة أو الخاصة.

التعاطي اللبناني مع هذا المفهوم

تعريف القانون اللبناني رقم ( 293/2014الفقرة
الثانية) هو أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد
بهما ،يرتكب من أحد أعضاء األسرة ضد فرد أو أكثر
من أفراد األسرة ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو
نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
هذا القانون يتقاطع مع قوانين أخرى من األحوال
الشخصية والعقوبات ،بعضها تغير وبعضها يجري
النضال لتغييرها.
روحية التعريف نفسه للعنف األسري في األدبيات
المحلية (تماهي مع التعريف الدولي والدستوري
للمفهوم)
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شكل  :4مفهوم الممارسات الضارة ومقارنة مفهوم زواج القاصرات بين تعريف األمم المتحدة
والتعريف الوطني.
الغاية  :3الممارسات الضارة وزواج القاصرات

ً
ً
ناتجا عن التقاليد أم الثقافة والتي تشمل :ختان الفتيات،
سلبا على المرأة سواء أكان
المفهوم :كل ما يؤثر
الزواج بالخطف ،فحص البكارة ،الزواج المبكر و كل تصرفات الرجل التي لها آثار سلبية على صحة وحقوق المرأة
والممارسات االجتماعية التي تتعلق بالوالدة وبالسيطرة على جسد المرأة وتفضيل الذكور.
المفهوم وفق األمم المتحدة

الزواج القسري في تعريف األمم المتحدة هو الزواج
الذي يحدث دون موافقة أحد الطرفين
ً
معا موافقة تامة.
أو الطرفين
الزواج المبكر  ،هو زواج قسري ألنه يتم دون الموافقة،
فالقاصر ال يستطيع إعطاء أو حجب موافقته.
إن زواج األطفال هو ممارسة عنفية ضدهم.

التعاطي اللبناني مع هذا المفهوم

ترتبط حقوق المرأة والطفل بالقوانين الوضعية
فيما خص األحوال المدنية .وترتبط بقوانين األحوال
الشخصية العائدة للطوائف الـ  18الرسمية في ما
خص عقود الزواج والطالق والنفقة والحضانة ،دون
أن يكون هناك رقابة أو تدخل من قبل السلطات
الرسمية.

شكل  :5مقارنة مفهوم العمل غير المدفوع األجر وفق تعريف األمم المتحدة والتعريف الوطني.
الغاية  :4العمل المنزلي غير المدفوع األجر
المفهوم :إنتاج أفراد األسرة للسلع والخدمات التي ال يتم تسويقها في السوق والعمل الرتيب الضروري
لتحسن سير الحياة اليومية لألسر.
ّ
المفهوم وفق األمم المتحدة

االعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير
المدفوعة األجر ،وتقديرها من خالل توفير الخدمات
العامة والبنى التحتية ،ووضع سياسات الحماية
االجتماعية ،وتعزيز تقاسم المسؤولية المعيشية
داخل األسرة والعائلة.

التعاطي اللبناني مع هذا المفهوم

ال نص دستوري حول الموضوع ،وال حماية وال
رعاية للمرأة العاملة في المنزل
عدم االعتراف بقيمة مساهمات المرأة في
المجتمع.

شكل  :6مقارنة بين مفهومي المشاركة ومشاركة النوع االجتماعي من خالل تعريف األمم المتحدة
والتعريف الوطني.
الغاية  :5مشاركة المرأة مشاركة فعالة
المفهوم :يعتبر مفهوم المشاركة بمعناه العام ،أنه تجسيد للديمقراطية المثالية وللمساواة بمعناها الشمولي.
وهو قائم على تشاركية القرار والمشاريع بين صناع القرار والمهنيين والمواطنين العاديين في المجتمع .لهذا
نجده اليوم شديد التداول في مجال السياسات االجتماعية والمدينية.
المفهوم وفق األمم المتحدة

تعني كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة،
ً
تكافؤا من حيث النوع االجتماعي
إضافة إلى منحها
في الفرص على جميع مستويات صنع القرار في
الحياة السياسية واالقتصادية ،اكتسابها للقوة
والشرعية في األماكن العامة ،كما اكتسابها المشاركة
في المناقشات التي تعبر عن مصالحها كنوع
اجتماعي في إطار المصالح األوسع للديمقراطية
التي تستطيع أن تضمن ،بآلياتها ،تلك المشاركة.

التعاطي اللبناني مع هذا المفهوم

بحسب الدستور اللبناني ،في المادتين  7و21
ً
سابقا) ،ال يوجد تفرقة بين الرجل
منه (أشير إليهما
والمرأة لناحية التمتع على السواء بالحقوق المدنية
والسياسية أو بحق الترشح لالنتخابات النيابية والبلدية
واالختيارية ،مما يشير صراحة إلى عدم وجود فروقات
أساسية بين المفاهيم األممية والوطنية.
إال أن الممارسة واألطر المجتمعية قد أدت إلى خلق
فجوة في مشاركة المرأة االجتماعية واالقتصادية
ً
وحتما إلى تمايز بين المرأة والرجل.
والسياسية

شكل  :7الصحة الجنسية واإلنجابية وفق تعريف منظمة الصحة العالمية ،األمم المتحدة ولبنان.
الغاية  :6الصحة الجنسية واإلنجابية
المفهوم :الصحة الجنسية واإلنجابية ،هي جزء من الصحة وفق تعريف منظمة الصحة العالمية ،وهي تهتم
بآليات التكاثر ،وعمل الجهاز التناسلي خالل كافة مراحل الحياة.
المفهوم وفق األمم المتحدة

الصحة اإلنجابية والجنسية" هي حالة من الرفاه
ً
ً
ً
واجتماعيا ،وهي ليست مجرد
عقليا
بدنيا،
الكامل
انعدام المرض أو العجز في الجهاز التناسلي ووظائفه
وعملياته؛ بل تعني أن يتمكن الناس من التمتع بحياةٍ
وآمنة ،مع إمكانية اإلنجاب وحرية اتخاذ
ٍ
ضية
ٍ
جنسية ُم ْر
ٍ
القرار باإلنجاب وتحديد زمانه وتواتره وكيفية تحقيقه".

 .2التقدم المحرز في سيرورة
المساواة بين الجنسين ()2018-2000
من أهم ما جرى إحرازه في لبنان ،في سيرورة تحقيق
الهدف الخامس وغاياته الست ،نورد ما يلي:21

أ .على المستوى السياسي
 إلتــزام الحكومــات المتعاقبــة فــي بيانهــا الــوزاري،والحكومــة الحاليــة ،العمــل علــى إلغــاء كل أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة (الحريــري.)2016 ،
 انشــاء لجــان نيابيــة تهتــم بالشــؤون ذات الصلــة كلجنــة22
المــرأة والطفــل
 اســتحداث وزارة دولــة لشــؤون المــرأة تهتــم بدعــمالنســاء والفتيــات ،وبقضاياهــن ،كمــا تســعى إلــى
تطويــر قوانيــن الحمايــة والرعايــة ونشــر التوعيــة حــول
حقوقهــن ،واســتحداث تشــريعات منصفــة لهــن ،وذلــك

التعاطي اللبناني مع هذا المفهوم

التعريف نفسه تم تبنيه في لبنان ،لكن الدراسات
اظهرت فجوة كبيرة بين التعريف والممارسة نتيجة
ارتباط هذا المفهوم بالجسد ،وبالمتمايزات بين
الجنسين ،وبالمعتقدات الدينية الطابع ،كما بمدى
الوعي واالمكانيات االقتصادية.

بهــدف الوصــول إلــى مســاواة كاملــة بين الرجــل والمرأة
وتغييــر الثقافــة الذكوريــة الســائدة (جريــدة النهــار)2017 ،

ب .على المستوى االستراتيجي
 التوقيــع علــى كامــل االتفاقيــات الدولية لألمــم المتحدة،ـتوريا ،التــزام لبنــان بكافــة مضامينهــا،
وهــذا يعنــي دسـ ً
نذكــر مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
موافقــة لبنــان علــى اتفاقيــة مناهضــة التمييــز ضــد
عامــا مــن إقرارهــا ،رغــم التحفظــات
المــرأة بعــد ً 17
التــي وضعهــا علــى قضيتــي الجنســية واألحــوال
الشــخصية؛
التزامــه بمؤتمــر الســكان والتنميــة الــذي عقــد فــي
القاهــرة عــام 1994؛
التزامه بمؤتمر بيجين عام 1995؛
التزامــه بخطــة التنميــة المســتدامة  2030التــي أقــرت
فــي أيلــول .2015

 وضــع وإقــرار اســتراتيجية وخطــة وطنيــة للمــرأة فــي لبنــان ( )2020-2011مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة لشــؤونالمــرأة اللبنانيــة وبالشــراكة مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،مــع إصــدار تقاريــر وطنيــة حــول مــدى تنفيــذ
أهــداف االســتراتيجية (الهيئــة الوطنيــة لشــؤن المــرأة فــي لبنــان.)2013 ،
 ســعي وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة لتأكيــد االلتــزام باتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة – الســيداو،واإلعــداد الســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة فــي لبنــان بالشــراكة مــع  UNFPAو ( ESCWAمكتــب
وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة.)2017 ،

 عمــل وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة علــى تنزيــه القوانيــن المجحفــة بحــق النســاء (مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤونالمــرأة.)2017 ،
 إرســال الحكومــة اللبنانيــة إشــارة إيجابيــة حــول التــزام لبنــان أجنــدة  ،2030وتصميمــه علــى تطبيقهــا إذ أنشــأت،فــي حزيــران  ،2017لجنــة وطنيــة تألفــت مــن الــوزارات واإلدارات والمؤسســات العامــة كافــة ،التزمــت بتقديــم
أول تقريــر وطنــي طوعــي إلــى المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى لألمــم المتحــدة ،والــذي ســيلتئم فــي
تمــوز ( 2018الوكالــة الوطنيــة لالعــام.)2017 ،

 .21هناك العديد من المراجع التي تناولت هذا الموضوع بشكل تفصيلي (نعرض بعضها في سياق النص).
 .22للمزيد حول اللجان النيابية للعام  :2018-2017مراجعة الرابط التاليhttps://www.lp.gov.lb/Resources/Files/667d2c37-4e8b-430f-9493-f392e6518b66.pdf :

49

المســــاواة بيــن الجنســين فــي لبنـــــــان

50

المســــاواة بيــن الجنســين فــي لبنــــــــان

ت .على المستوى القانوني
 في القانون الجزائيتعديــل المــادة  562مــن قانــون العقوبــات التــي
كانــت تشــكل الغطــاء لمــا يعــرف بجرائــم الشــرف
(مركــز الدراســات واألبحــاث فــي المعلومــات
القانونية.)1999 ،
إلغــاء المــادة  522مــن قانــون العقوبــات التــي كانــت
تنــص علــى وقــف المالحقــة القانونيــة فــي حــال قيــام
مرتكــب جرائــم اإلغتصــاب ،أو الخطــف بغيــة الــزواج،
بعقــد زواج مــع المعتــدى عليهــا .هــذا اإللغــاء مــا زال
منقوصــا نتيجــة تأثيــر مفاعيــل المادتيــن 515 - 505
ً
(التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي.)2017 ،

قانــون العقوبــات ،التــي كانــت تخفــف مــن األحــكام
المدعيــن بارتكابهــم جرائــم قتــل
الصــادرة بحــق األفــراد
ّ
أو أذى للزوجــة أو اإلبنــة أو غيــر ذلــك مــن األقــارب،
مــن أجــل حمايــة "شــرف" األســرةHuman Rights( ،
.)Watch، 2011
 في قوانين األحوال الشخصيةالموافقــة علــى تســجيل أول عقــد زواج مدنــي يتــم
داخــل لبنــان وعلــى يــد كاتــب بالعــدل (زراقــط.)2013 ،
تعديــل ســن الحضانــة لــأم لــدى أربــع طوائــف :الســنة،
األرثوذكــس واإلنجيلييــن والــدروز.23
المســاواة فــي اإلرث بيــن الذكــر واألنثــى لغيــر
ا لمحمد ييــن .

إصــدار قانــون مكافحــة العنــف ضــد المــرأة وســائر
أفــراد األســرة (قانــون ( )2014/293مركــز الدراســات
واألبحــاث فــي المعلومــات القانونيــة.)2014 ،

المســاواة فــي التنزيــل الضرائبــي لدى احتســاب رســوم
ً
وارثــا
االنتقــال المتوجــب علــى الوريــث ســواء أكان

تعديــل قانــون الزنــا المــادة  487مــن قانــون العقوبــات
رقــم  ،2014/293بحيــث نــص علــى عقوبــة بالحبــس
متزوجــا
مــن  3أشــهر إلــى ســنتين للمرتكــب إذا كان
ً
أو متزوجــة ،ومــن شــهر إلــى ســنة إذا كان المرتكــب
عازبــا أو عازبــة (مركــز الدراســات واألبحــاث فــي
ً
المعلومــات القانونيــة .)2014 ،كمــا أبقــى القانــون
المــواد  487و 488و 489علــى الصفــة الجرميــة مــع
قائمــا بيــن الرجــل والمــرأة،
إزالــة التمييــز الــذي كان
ً
ســواء لجهــة التحقــق مــن التــورط فــي الجــرم أو لجهــة
العقــاب المفــروض علــى مرتكــب فعــل الزنــا ،كذلــك
بالنســبة إلــى طــرق إثبــات وتقديــم الشــكوى (الهيئــة
الوطنيــة لشــؤون المــرأة وصنــدوق األمــم المتحــدة
للسكان.)2014 ،

النقاش حول تعديل القوانين المتعلقة بالزواج المبكر.

متزوجــا أم وارثــة متزوجــة (قانــون رقــم .)2011 /179
ً

 في قوانين العملتعديــل فــي قانــون الضرائــب ،ومســاواة الموظفــة
بالموظــف (قانــون رقــم  ،343ومرســوم اشــتراعي
رقــم .)47/83
تعديــل فتــرة إجــازة األمومــة لتصبــح  10أســابيع بعــد أن
كانــت ســبعة أســابيع (جريــدة األخبــار.)2012 ،
وضــع مشــروع قانــون إجــازة األمومــة لــأب ،وقــد
أحالــه الرئيــس ميشــال عــون إلــى مجلــس النــواب بعــد
موافقــة مجلــس الــوزراء عليــه.
تعديــل قانــون التجــارة والســماح للمــرأة بمزاولــة التجــارة
بــدون إذن مــن زوجهــا ،المــادة ( 11عدلــت بموجب قانون
( )1994/380قانــون الموجبــات والعقــود)1995 ،

إســتحداث قانــون يعاقــب علــى جريمــة اإلتجــار
أقــره
باألشــخاص (قانــون رقــم ( 164ج .ر .رقــم )40
ّ
المجلــس النيابــي اللبنانــي فــي  24/8/2011ونُ شــر
الرســمية) (الجمهوريــة
فــي  1/9/2011فــي الجريــدة
ّ
اللبنانيــة.)2011 ،

تعديــل بعــض أحــكام المــادة  14مــن قانــون الضمــان
االجتماعــي (رقــم  483تاريــخ)12/12/2002 :
(مركــز األبحــاث والدراســات فــي المعلوماتيــة
القانونية.)2002 ،

الغــاء البرلمــان فــي  4آب  2011المــادة  562مــن

المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة مــن خــال اســتفادة
المــرأة المتزوجــة العاملــة مــن التنزيــل الضرائبــي
عــن زوجهــا وأوالدهــا أســوة بالرجــل (القانــون
رقم )2011/ 180

إقــرار مشــروع قانــون التحــرش الجنســي الــذي تقدمــت
بــه وزارة شــؤون المــرأة ،وإحالتــه إلى المجلــس النيابي
بتاريــخ  8آذار ( 2017جريــدة النهــار)2017 ،

 .23من أبرز التعديالت:
 قوانين طائفة الروم األرثوذكس لألحوال الشخصية ( :)2003رفع سن الحضانة من  7سنوات إلى  14سنة للصبي ومن  9سنواتإلى  15سنة للبنت ،مع االبقاء على حق األفضلية "للسلطان االبوي" (المادة .)57
 قانون األحوال الشخصية للطائفة االنجيلية ( :)2006رفع سن الحضانة من  7سنوات حتى  12سنة للذكر و  13سنة لألنثى (المادة .)74 الطائفة السنية ( :)2011رفع سن الحضانة إلى  12سنة للجنسين بعدما كان  7سنوات للذكر و 9سنوات لألنثى .وقد حصل التعديلبموجب قرار صادر عن المجلس الشرعي االسالمي األعلى بإصدار أحكام نظام األسرة (المادة  .)15ويلحظ أن المجلس الشرعي قد
تبعا للقانون رقم  177الرامي إلى تعديل المادة  242من قانون تنظيم القضاء الشرعي
تمتع بصالحية التشريع في هذا المجال ً
السني والجعفري" (جنى بكار.)2015 ،
 -الطائفة الدرزية رفعت سن الحضانة إلى أربع عشرة للبنت ،واثنتي عشرة للصبي ،وأضافت حق البنت في قطع الميراث (األخبار.)2017 ،

ث .علــــى مســتوى الوعــــي النضـــــالي فــي
قضايــــــــا المــرأة والمســـــاواة بيــن الجنســين
 حقوق اإلنسانإقــرار تدابيــر وقائيــة للمهاجــرات العامــات فــي الخدمــة
المنزليــة.
 المساواة بين الجنسين واإلعالمكبيــرا علــى
دورا
ً
لعــب اإلعــام والحمــات اإلعالنيــة ً
مســتوى نشــر الوعــي حــول حقــوق المــرأة وأهميــة
المســاواة بيــن الجنســين .فلقــد كان لــه دور محــوري
تجلــى فــي نقــل النقــاش المتعلــق بالتمييز ضد النســاء
إلــى الحيــز العــام .وبتحويــل الوعــي بالمســاواة ورفــض
التمييــز بكافــة أشــكاله إلــى وعــي اجتماعــي عــام.
مشــاركة اإلعــام ،بشــكل حثيــث ،فــي الحمــات التــي
تقودهــا الجمعيــات المدنيــة فــي لبنــان.
لــن ندخــل فــي تفصيــل الــدور الســلبي لإلعــام فــي
إعــادة نشــر التقليــد والمــوروث بخصــوص المــرأة وأدوارهــا
التقليديــة (صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان والجمعيــة
اللبنانيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة.)2012 ،
 المساواة بين الجنسين ودور الجمعيات المدنيةتزايــد نشــاط الجمعيــات المدنيــة فــي مكافحــة ظاهــرة
العنــف ضــد النســاء ،يدعمهــا فــي ذلــك التعبئــة اإلعالميــة
وبرامــج التوعيــة وجهــود مؤسســات رســمية وقضائيــة.
ففــي العــام  ،2014وبدعــم مباشــر مــن صنــدوق األمــم
أسســت جمعيــة "كفــى"،
المتحــدة للســكان فــي لبنــانّ ،
خطــا ســاخنً ا "،"112
بالتعــاون مــع قــوى األمــن الداخلــيً ،
مــن أجــل اإلبــاغ عــن حــاالت التعــرض للعنــف ،وقدمــت
منظمــة "كفــى عنــف واســتغالل" مشــروع قانــون لحمايــة
النســاء مــن العنــف األســري ،إال أنــه لــم يقـ ّـر حتــى اليــوم.
وعملــت جمعيــة "كفــى" علــى تحســين العالقــة بيــن
المؤسســات األمنيــة والنســاء المعنفــات ،وذلــك مــن
خــال إجــراء دورات تدريــب لتطويــر مهــارات التواصــل
ألفــراد قــوى األمــن مــن خــال إنتــاج بطاقــة تعليميــة حــول
العنــف األســري ،كمــا مــن خــال إصــدار مذكــرة خدمــة حــول
أصــول التخاطــب مــن قبــل العناصــر فــي مــا خــص شــكاوى
تعميمــا عــن النيابــة العامــة
العنــف األســري .كمــا أصــدرت
ً
التمييزيــة يقضــي بتحويــل شــكاوى العنــف األســري إلــى
عوضــا عــن تحويلهــا إلــى الفصائــل
ً
المفــارز القضائيــة
والمخافــر ،مــع تجهيــز هــذه المفــارز بغــرف تحقيــق الئقــة
ســرة للكشــف الطبــي الســليم (كفــى .)2013 ،غيــر
مــع َأ ّ
أن مراكــز االســتقبال هــذه غيــر قــادرة علــى إيــواء هــؤالء
النســوة وحمايتهــن مــن العنــف الموجــه ضدهــن ،وهكــذا،
فقــد اســتطاعت الجمعيــات المدنيــة تحقيــق إنجــازات
تنوعــت بيــن:
مهمــة ّ
ّ
إعــداد الدراســات واألبحــاث عــن أوضــاع النســاء فــي

لحمايتهــن مــن
لبنــان ،وتنظيــم الحمــات الضاغطــة
ّ
قانونيــا ،وتقديــم
ـن ،وتثقيفهــن
ً
العنــف المسـ ّـلط عليهـ ّ
الملحــة.
القانونيــة لبعــض الحــاالت
المتابعــة
ّ
ّ
إنشــاء مراكــز الســتقبال المعنَّ فــات وتقديــم اإلرشــاد
النفســي لهــن.
واالجتماعــي والدعــم
القانونــي
ّ
ّ
ّ
تخــص
ومهنيــة واجتماعيــة
قانونيــة
متابعــة قضايــا
ّ
ّ
ّ
عبــر عــن
ي ُي ّ
المــرأة العاملــة ،وإصــدار منشــور ســنو ّ
مطالبهــا.
إنشــاء مركــز حقــوق المــرأة للدراســات واألبحــاث
اللبنانيــة ووثيقــة الحركــة
وإطــاق ميثــاق حقــوق المــرأة
ّ
النســائية.
ّ
إقامــة المؤتمــرات والنــدوات ،والنشــاطات ،وحمــات
للحــد مــن هــذه الظاهــرة ،ورفــع شــعارات
التوعيــة
ّ
إعالنيــة وإعالميــة فــي اليــوم العالمــي لمناهضــة
العنــف ضــد المــرأة ،وفــي  10كانــون األول ،وهــو
اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان.
العمــل علــى إبــراز اإلســاءة تجــاه النســاء والفتيــات
التــي تتضمنهــا األلفــاظ المســيئة التــي تحمــل صــورة
ســلبا بالتالــي فــي الثقافــة
دونيــة للمــرأة ،وتؤثــر
ً
الســائدة.
عالميــا
يومــا
االلتــزام الوطنــي بتكريــس  8آذار
ً
ً
يومــا
ـي
ـ
الثان
ـرين
لالعتــراف بإنجــازات المــرأة ،و 25تشـ
ً
عالميــا للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة.
ً
تشــبيك الجمعيــات النســائية فــي لبنــان مــع
الجمعيــات النســائية فــي العالــم العربــي والدولــي
(رصيــف.)2016 ،
 وفــي نطــاق المســاواة بيــن الجنســين والوعــيتــم تحقيــق مــا يلــي:
الصحــي،
ّ
• إنشــاء الوحــدات الصحيــة فــي وزارة الصحــة العامــة
كمــا فــي وزارة الخدمــات االجتماعيــة للتوعيــة ،وتقديــم
خدمــات حــول الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.
• وضــع آليــات وبروتوكــوالت لضمــان جــودة خدمــات
الصحــة اإلنجابيــة ،ومــن منظــور دورة الحيــاة.
• تمكيــن قــدرات مقدمــي الخدمــات فــي مراكــز الرعايــة
الصحيــة األوليــة حــول جــودة خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
• تعزيــز رزمــة الرعايــة الصحيــة األوليــة بمــا فــي ذلــك
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة واإلدارة الســريرية للناجيــن
مــن االغتصــاب.
 المساواة بين الجنسين والنضال السياسيالنقاش حول الكوتا في القوانين االنتخابية

ج .على المستوى التربوي
 حلقــات النقــاش واألبحــاث والتدريــب حــول رفــضالتمييــز فــي الكتــب المدرســية.
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 مســتوى التوعيــة حــول الصحــة الجنســية واإلنجابيــة(وضــع منهــج دراســي حــول الصحــة اإلنجابيــة يراعــي
مســائل النــوع االجتماعــي ،وتزويــد الطــاب بمهــارات
حياتيــة وتوثيــق الممارســات الفضلــى بدعــم مــن
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان).

 النقــاش حــول دور كل نــوع فــي النصــوص المدروســة،ثقافيــا بإدامــة عــدم
هــذه النصــوص هــي التــي تســاهم
ً
المســاواة ،والحــد مــن االختيــار والتعبيــر كحــق لــكل فــرد.
 إعــداد دليليــن تدريبيــن للمعلميــن والمعلمــات علــىقضايــا النــوع االجتماعــي فــي التعليــم للعــام - 2010
( .2011المركــز التربــوي للبحــوث ،واليونســكو2010- ،
 ،)2011و(شــاهين; عزونــيUNFPA and( ،)2004 ،
.)Education for Change، 2012

 .3قراءة في اإلنجازات
ً
حثيثــا إلــى
إن غيــاب خطــة اســتراتيجية وطنيــة تســعى
تطبيــق المســاواة بيــن الجنســين ،يــؤدي إلــى فقــدان
التأثيــر الجــاد والعميــق لمعظــم المنجــزات التــي تحققــت
حتــى اليــوم .فالهــدف الخامــس مــن األجنــدة ،2030
ووطنيــا ،هــو واضــح بأبعــاده:
دوليــا
بغاياتــه المتفــق عليهــا
ً
ً
وطنيــا فهــم خصوصيــة المجتمــع
والمهــم عنــد تطبيقــه
ً
اللبنانــي ،وهــذا يتطلــب بنــاء اســتراتيجية تأخــذ بعيــن
االعتبــار ثقافــة المجتمــع وخصوصيــة تركيبتــه المجتمعيــة،
وتســعى لتحقيــق الهــدف الحلــم وفــق تراتبيــة أهميــة
المشــاريع وتأثيرهــا التغييــري فــي المجتمــع.
إن أهميــة تحضيــر اســتراتيجية وطنيــة والمضــي فيهــا لــن
محــدودا بحــدود المحليــة ،ال ســيما وأن األجنــدة
يكــون
ً
تعاضديــا بيــن الحكومــات المتعــددة
 2030قــد جــاء بناؤهــا
ً
وطنيــا ســيكون
الجنســيات .وهــذا يعنــي أن تطبيقهــا
ً
دوليــا وبشــكل مســتدام.
مدعومــا
ً
ً

 .4التحديات
تحديات الخطة االستراتيجية إن وجدت كثيرة ،منها:
 اســتمرار ســيطرة العقليــة الذكوريــة والســلطةالبطريركيــة التــي تعتبــر أن كل مــا يطــال المــرأة هــو مــن
قانونيــا
شــأن األســرة وال تتقبــل أي تدخــل ســواء أكان
ً
قضائيــا ،فاألســرة العربيــة التقليديــة ومــن ضمنهــا
أم
ً
األســرة اللبنانيــة ،تعتبــر أن الرجــل رأس األســرة ،وأن
وأمــا ويقــع علــى
دور المــرأة األساســي أن تكــون زوجــة ً
عاتقهــا تبنــي قيــم الطاعــة والتضحيــة والمحافظــة علــى
ســمعة العائلــة كلهــا .ويعتبــر هــذا النظــام أن الرجــل
األب واإلبــن هــو المســؤول عــن جســد وأخالقيــات
المــرأة ،وهــذا مــا يبــرر أحيانً ــا تأديبهــا فتعنيفهــا
( ،Obeid، Changو  .)Ginges، 2010وتعتقــد
الباحثــة األنتروبولوجيــة فرانســواز أيريتيــه (Françoise
 )Héritierأن مســألة عــدم المســاواة بيــن الجنســين
هــي القالــب األساســي لــكل أنــواع العنصريــة والتمييــز
(.)Vieira، 2012
 التناقــض بيــن القوانيــن المدنيــة والقوانيــن المذهبيــة،وعــدم تحديــد المرجعيــة القانونيــة الخاصــة بمــا يطــال
الحقــوق الزوجيــة وحضانــة األطفــال فــي حالــة لجــوء
الزوجــة المعنفــة إلــى القضــاء ،وفــي حالــة االغتصــاب
الزوجــي الــذي ال يــزال مشــروع قانــون.
 عــدم قيــاس الوقــت الــذي تمضيــه النســاء فــي العمــلالمنزلــي غيــر المدفــوع األجــر ،وعــدم تقديــر قيمتــه
الماديــة.
 عــدم تقبــل المجتمــع لفكــرة انخــراط المــرأة فــي العمــلالسياســي ،والــذي يعكــس الصــورة النمطيــة حــول
المــرأة علــى أنهــا كائــن عاطفــي ال يحكــم بالمنطــق،
وبالتالــي ال يمكــن تســليمه الســلطة ،ولذلــك يبقــى
التهميــش ســيد الموقــف.
 النظــر إلــى المــرأة ضمــن اإلطــار الوظائفــي البيولوجــيوبالتالــي إهمــال العنايــة الطبيــة قبــل الحمــل وبعــده.

4
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فــي نهايــة هــذا التقريــر ،نعتبــر أن التحليــل الرباعــي وســيلة تشــخيصية لحالــة المســاواة بيــن الجنســين علــى أرض الواقــع
اللبنانــي والتــي مــن الممكــن االســتناد إليهــا لبنــاء الرؤى المســتقبلية.

 .1التحليل الرباعي
نقاط القوة

دستوريا كما
 وجود استراتيجية دولية يلتزم لبنان بتطبيقهاً
على المستوى الحكومي.

 إنشاء أول وزارة للمرأة وللدفاع عن حقوقها. تحرك لبناني ،حكومي وقطاعي ،في محاوالت نشروتطبيق أهداف التنمية المستدامة.

نقاط الضعف

 عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة بشأن المساواة بين الجنسين.قطاعيا وفي ذلك هدر
 العمل التنموي الخاص بالمرأة ما زالً
لحراك الهيئات المدنية الناشطة.
 العمل على مستوى الدالالت الرمزية (األفكار المسبقة) ما زالضعيفا.
ً

 محاوالت لتشبيك مبدئي بين القطاعات ال سيما بيناإلعالم والمجتمع المدني.

تنمويا ،وتمركز الفقر في األطراف والمناطق
 تباين المناطقً
جوهريا حول موضوع المساواة بين
عائقا
ً
الريفية يشكل
ً
الجنسين.

 تنامي عدد النساء العامالت في الشأن العام وفيالقطاعات الوظيفية وهو مؤشر لتغيير ثقافي واعد.

 إنعدام االستقرار األمني-االجتماعي يتسبب في تقديمالمسائل الحياتية األولية على المسائل التنموية.

 محاوالت نشر قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية ال سيماللكادر التعليمي في المدارس.

 الكثير من القطاعات لم ينشر فيها الوعي على مستوىالنوع االجتماعي بالشكل المرجو (التربية والتعليم ،واإلعالم
واإلعالن )...وكلها قطاعات يمكنها أن تساعد في نشر وعي
جديد ال سيما عند الفئات الشابة في المجتمع.

 -بداية تعديل قوانين مجحفة بحق المرأة.

ثقافيا في تركيبته االجتماعية يزيد من
 وجود مجتمع متمايزً
إمكانية التثاقف المعيشي.

الفرص

 وجود إرادة حكومية لدعم وضع استراتيجية وطنية للتنمية. وجود مؤسسات دولية داعمة. التعاضد الدولي في عملية التنمية. تزايد الوعي حول مواضيع المرأة.وواع لمسائل المرأة.
 مجتمع مدني نسائي ناشطٍ

 توفر مؤسسات أكاديمية عامة وخاصة يمكنها التشبيك فيمابينها لتفعيل البحث العلمي الخاص بأهداف األجندة .2030

 دور معاهد العلوم االجتماعية ومراكز األبحاث فيالدراسات النوعية ،وفي االحصاءات ،وكمستشارين لنشر
الوعي الثقافي حول أهداف التنمية المستدامة ال سيما
في موضوع النوع االجتماعي.
 دعم دولي لمشاريع تمكين المرأة. تزايد وسائط التواصل التي يمكن أن تستخدم في نشرالوعي.

 قلة الدراسات واألبحاث المفاهيمية والحقلية في المجتمعحكما بناء استراتيجية واعية لطبيعة
اللبناني ،وهو أمر يضعف
ً
المجتمع وتحوالته.

التهديدات او التحديات

 تنامي الفكر التطرفي الذي يعيد إنتاج الموروث منسلبيات النظرة إلى المرأة ،وظهور تيارات تدعو إلى عودة
المرأة إلى التقليد.
 تزايد خطر عدم اإلستقرار ،هذا الخطر الدائم في لبنان الذييعتبر مهددأ لكل اإلنجازات التي تمت حتى اآلن.
 تزايد الفقر والتهميش ،وبالتالي تزايد السعي ألولوياتالعيش ،ال للتعليم ،والتثقيف والوعي.
 قوة تأثير الثقافة الشعبية الموروثة ،ورؤيتها لواقعالتقسيم وفق النوع االجتماعي.
 تزايد الفرز االجتماعي الطبقي. عدم وجود استدامة في السياسات الوطنية وهو أمر فيهتهديد كبير للتطور المستدام.
 عدم وجود فكر استراتيجي مستدام في العمل التنموي،إذ ال يكفي التفكير بتحضير استراتيجية بل ينبغي العمل
بروحيتها بشكل مستدام وتطويرها وفق تطور الحاجات.

 .2رؤى وآفاق
معــروف أن التنميــة ،ال ســيما منهــا المســتدامة ،يلزمهــا بيئــة
سياســية حاضنــة قائمــة علــى الديمقراطيــة ،وعلــى الحكــم
أساســا علــى
الرشــيد كمــا وعلــى حقــوق اإلنســان ،وقائمــة
ً
دولــة تنمويــة األهــداف السياســية .واليــوم نحــن نعيــش فــي
ظروفــا سياســية واعــدة علــى المســتوى التنمــوي ال
ً
لبنــان
ســيما ببعــده المرتبــط بالنــوع االجتماعــي ،إذ لدينا حكومة أقرت
بالتزامهــا األجنــدة  ،2030وأنشــأت وزارة دولــة لشــؤون المــرأة.
حكمــا بناء سياســات
إن االلتــزام بالسياســات الدوليــة يفتــرض ً
داخليــة موازيــة لهــا ،تترافــق مــع عمليــة نشــر التثقيــف
والوعــي التنمــوي المســتدام .وهــذا ال يمكــن أن ينفــذ إال
مــن خــال خطــة اســتراتيجية مســتدامة.
اقتصاديــا
ومعــروف أن تركيبــة لبنــان متمايــزة النمــو
ً
واجتماعيــا ،ويفتــرض أن تراعــي سياســاته التنمويــة هــذه
ً
التركيبــة وخصوصيتهــا ،الســيما فــي موضــوع المســاواة
بيــن الجنســين ،وهــي مســألة مــن المهــم أخذهــا بالحســبان.
فعندمــا نتحــدث فــي لبنــان عــن البنــى البطريركية ،عــن التمييز
القائــم علــى أســاس النــوع ،عــن انخفــاض مســتوى التعليــم
ـبيا ،عــن نســب مشــاركتها فــي المجــال العــام،
عنــد المــرأة نسـ ً
تمامــا شــدة التمايــز الثقافــي بيــن المناطــق،
 ....نــدرك
ً
وهــو أمــر يســتدعي اقتــراح سياســات وبرامــج عامــة وفرعيــة
تتناســب والواقــع القائــم بتنوعاتــه.
أخيــرا ،مــن المهــم القــول إن مــا ســيتم اقتراحــه مــن
ً
سياســات يمكــن اعتبــاره بمثابــة أســس أوليــة ال بــد مــن
ربطهــا باســتراتيجية وطنيــة ،تنبثــق منهــا السياســات والبرامــج
وفــق تراتبيــة أهميتهــا التنمويــة .لــذا آثرنــا وضــع المقترحــات
السياســية فــي هــذا التقريــر تحــت عنــوان "رؤى وآفــاق"
وذلــك فــي انتظــار تصويبهــا وربطهــا فــي مســارات الخطــة
ً
مســتقبل.
االســتراتيجية التــي تضعهــا الدولــة

 .3السياســات القطاعيــة التــي تســاهم
فــي دعــم المســاواة بيــن الجنســين
إلــى حيــن تحضيــر اســتراتيجية وطنيــة،
والعمــل وفــق مقتضياتهــا
فــي هــذا التوجــه ،لــن نزيــد عــن القائم اليوم إال في التشــديد
علــى أهميــة تفعيــل دور الدولــة فــي تبنــي المطالــب المدنيــة
ضمــن سياســاتها وفــي تطويــر مؤسســاتها لتتوافــق
وتحقيــق غايــات الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة .فالســيرورة الحثيثــة فــي التوجهــات القائمــة
مــن خــال سياســات جــادة ،حتــى بنــاء اســتراتيجية منضبطــة
بتراتبيــة رؤيتهــا التنمويــة ،وبآليــات ومؤشــرات قياســها
لواقــع التغييــر الحاصــل بشــكل مســتدام لتطويــر وتعديــل
توجهاتهــا علــى أساســه ،هــو المرجــو.
أهم مجاالت تفعيل سياسات الدولة:
 اعتماد سياسة نشر الوعي حول المساواة بين الجنسين. -دعم محاربة كل أشكال التمييز.

 -دعم حمالت التوعية حول المرأة وحقوقها.

 تعديــل كافــة القوانيــن المجحفــة بحــق النســاء والعمــلعلــى تطويــر قوانيــن حمايــة المــرأة والفتيــات (علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر االغتصــاب الزوجــي ،واإلرث،
والحضانــة ،والوصايــة واعتبــار ســن الثامنــة عشــرة أدنــى
ســن للــزواج .)...
 إنشــاء مراكــز مجهــزة لحمايــة النســاء المعنفــات لتأميــنالعنايــة الجســدية والنفســية لهــن وألوالدهــن ،ولتأهيلهــن
لالندمــاج فــي المجتمــع.
َ
اقتصاديا.
 العمل على تمكين المرأة دعــم حمــات التوعيــة لتعديــل النظــرة التقليديــة حــولالعمــل المنزلــي ودوره االقتصــادي ،وأهميــة مشــاركة
الرجــل والمــرأة فيــه علــى حــد ســواء.
 العمــل علــى تعديــل البرامــج المدرســية بشــكل يتماشــىمــع المســاواة بيــن الجنســين.
 تشــجيع ودعــم البحــوث العلميــة التــي تطــال النــوعاالجتماعــي فــي لبنــان.
 العمــل علــى إقــرار قانــون الكوتــا ،وتحفيــز المــرأة للعمــلفــي قضايــا الشــأن العــام.
 تطويــر قوانيــن األحــزاب والنقابــات بحيــث تصبــح أكثــرً
تمثيــا للمــرأة.
ثقافيــا
 التوعيــة حــول كافــة أشــكال الممارســات الضــارةً
وظائفيــا والســيطرة عليهــا علــى أســاس
كالنظــر إلــى المــرأة
ً
نوعهــا االجتماعــي وتســليع جســدها.
 دعــم حمــات التوعيــة حــول الصحــة اإلنجابيــة والجنســية،خاصــة فــي المناطــق الفقيــرة والنائيــة التــي تســتهدف
معــا ،وعــدم ربــط الصحــة الجنســية فقــط
الرجــل والمــرأة ً
بمرحلــة اإلنجــاب.

 بنــاء سياســات واضحــة المعالــم ،تــؤدي إلــى ســد الثغــراتالمتعلقــة بالصحتيــن الجنســية واإلنجابيــة مــن خالل تصميم
رزمــة مــن اإلجــراءات والتدخــات لــدى كل الشــرائح ،علــى
أن الصحــة اإلنجابيــة بمثابــة دورة حيــاة .كمــا يتوجــب
اعتبــار َّ
العمــل علــى إدراج مســألة النــوع االجتماعــي ،وكذلــك
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي التشــريعات والقوانيــن.

 تحديد الصالحيات للوزارات المعنية ،ورفدها بكل اإلمكانياتالماديــة والبشــرية للقيــام بمهامهــا علــى هــذا الصعيد.
 دعــم حمــات توعيــة المــرأة فــي اتخــاذ القــرارات الصائبــةوالســليمة بــكل مــا يخــص جســدها.
 تحفيــز اإلعــام علــى المســاهمة في نشــر الهــدف الخامسللتنميــة المســتدامة وتشــجيعه علــى العــرض النقــدي ألي
محتــوى يســهم فــي تســليع المــرأة أو إظهارهــا بمنظــر
الخاضعــة ،وتصويــر ذلــك علــى أنــه شــيء إيجابــي.
 تشــجيع البحــث العلمــي القائــم علــى شــراكات أكاديميــةترصــد الواقــع وتســاعد فــي بنــاء اســتراتيجيات ،ورســم
سياســات ،ووضــع برامــج بهــدف تنميــة المجتمــع وقيــاس
تأثيــر هــذه البرامــج علــى أرض الواقــع.
 تعزيــز التعــاون والتنســيق بيــن الــوزارات واإلداراتوالمؤسســات ذات الصلــة مــن أجــل تكثيــف الجهــود وتنفيــذ
مبــادرات وبرامــج شــاملة.
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خالصة التقرير

تعــود أصــول التمييــز وفــق النــوع االجتماعــي المتعــدد األوجــه واألبعــاد إلــى الثقافــة البطريركيــة
المتجـ ّـذرة فــي ذهنيــة المــرأة كمــا فــي ذهنيــة الرجــل اللبنانــي علــى حـ ٍـد ســواء ،وإلــى غلبـ ِـة النظــرة
أيضــا عمــق جــذور
ويعــزّ ز هــذا التمييــز ً
المجتمعيــة المحليــة إلــى المــرأة بحكــم وظائفهــا البيولوجيــةُ .
الــدالالت الرمزيــة والصــور النمطيــة للنــوع االجتماعــي فــي لبنــان ،وعمــق التقاليــد واألعــراف
معو ًقــا أساسـ ًـيا لعمليــة
الجماعيــة التــي تعكــس الكثيــر مــن األفــكار الموروثــة التــي مــا زالــت تشــكل
ّ
التغييــر المجتمعــي ،وذلــك بالرغــم مــن بــروز مظاهــر الفردانيــة فــي المجتمــع ،التــي تتســارع فــي
تطورهــا بشــكل مطــرد علــى المســتوى المــادي أكثــر منهــا علــى المســتوى الرمــزي.
إن التفــاوت الواضــح فــي مــدى نســبية التبايــن المســاواتي بيــن الرجــل والمــرأة ،كأفــراد وكجماعــات
وكمناطــق وكطبقــات فــي المجتمــع اللبنانــي -واقــع يعكســه عــدد مــن القوانيــن والمراجــع
والدراســات .فهــو يعكــس حالــة التركيبــة الفسيفســائية للمجتمــع اللبنانــي مــن حيــث تنــوع تكويناتــه
دينيــا ،ممــا ينتــج تباينً ــا فــي مســتوى الوعــي
وتنمويــا ...،وتعددهــا
وثقافيــا،
اقتصاديــا،
وتفاوتهــا
ً
ً
ً
ً
فــي النظــرة إلــى المــرأة وإلــى كل مــا يحيــط بهــا مــن ســلوكيات وممارســات ،أو إلــى كل مــا يرتبــط
بحياتهــا المجتمعيــة علــى كافــة األصعــدة.
إزاء مــا تقــدم ،تظهــر الحاجــة الســتراتيجية تنمويــة واعيــة لخصوصيــات المجتمــع ،قــادرة علــى
محاكاتــه ،مــن خــال سياســات وبرامــج تتوافــق وتركيبتــه الغنيــة بالتنــوع .كمــا تظهــر الحاجــة العطــاء
الثقافــة أهميــة أوســع فــي التنميــة ،ولبنــاء شــبكة تعــاون بحثــي تقــرأ وترصــد ،وتقيــس التحــول
بحثيــا يســاعد فــي مراجعــة وتحديــث االســتراتيجية
تراكمــا
وفــق تخصصــات واضحــة يمكــن أن تقــدم
ً
ً
كمــا السياســات والبرامــج ،فكلهــا حلقــات متصلــة مســتدامة ،دائمــة التطويــر الذاتــي آللياتهــا
مترافقــة مــع تطــور المجتمــع نفســه.

مــن التشــخيص األولــي إلــى التشــخيص فــي موضــوع واقــع المســاواة بيــن
الجنســين فــي لبنــان
لقــد ســعى هــذا التقريــر فــي غرضــه األساســي إلــى تقديم تشــخيص أولــي لواقع التمييــز البنيوي
وعــدم المســاواة فــي مفهــوم النــوع االجتماعــي فــي لبنــان ،وذلــك فــي إطــار قــراءة أهــداف
التنميــة المســتدامة وأجنــدة  .2030ورغــم محدوديــة هــذا الغــرض ،فلقــد أظهــر التقريــر الكثيــر مــن
المؤشــرات التــي تبــرز المعوقــات كمــا الفــرص المتاحــة للمضــي فــي هــذا المســار التغييــري الــذي
يطــال مياديــن كثيــرة فــي المجتمــع منهــا ،التشــريع ،السياســة ،الحقــوق ،األحــوال الشــخصية،
التربيــة ،الصحــة اإلنجابيــة والجنســية ،الســلم القيمــي الثقافــي ،وغيرهــا.
وبهــذا ،يعتبــر التقريــر بمثابــة خطــوة أوليــة للبــدء بتشــخيص الواقــع الوطنــي فــي خدمــة هدفيــن
رئيســيين ،أولهمــا مســاهمة معهــد العلــوم االجتماعيــة والجامعــة اللبنانيــة مســاهمة متميــزة فــي
صياغــة السياســات الوطنيــة الهادفــة والمتعلقــة بالنــوع االجتماعــي؛ وثانيهمــا تســليط األضــواء
علــى السياســات وبرامــج الدعــم البحثيــة المطلوبــة فــي إطــار مركــز األبحــاث فــي المعهــد عينــه.

 .1مــن الميكــرو فــي القــراءة القطاعيــة وفــق غايــات الهــدف الخامــس إلــى الماكــرو في التشــخيص
وفــي تحقيــق التغيــر البنيــوي والمؤسســاتي المطلوب.
لقــد بــات اعتبــار تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي لبنــان مســؤولية وطنيــة ،تعنــي جهــات
وطنيــا ،ونخــص منهــا:
متعــددة فاعلــه وواعيــة ألهميــة هــذا الهــدف
ً
 الخبــراء فــي صياغــة االســتراتيجيات والسياســات الشــاملة ذات العالقــة ،وفــي تحفيــز النافذيــنوأصحــاب القــرار علــى األخــذ بهــا لمــا فيــه خيــر المجتمــع العميــم وإحقــاق الحــق والعدالــة للفــرد.
 التقنييــن فــي إعدادهــم برامــج هادفــة مــن داخــل الواقــع المعــاش ،الواعيــن لنقــاط القــوةوالضعــف فــي تحقيــق هــذا الهــدف ،كمــا للتهديــدات والقــدرات المرتبطــة بــه.
 الباحثيــن المتعــددي االختصاصــات الذيــن تربطهــم شــبكات تعــاون بحثيــة متخصصــة فــيمواضيــع المســاواة بيــن الجنســين ،وذلــك مــن أجــل رصــد وتحليــل الواقــع اللبنانــي بشــكل
مســتدام وقيــاس تأثيــر السياســات الوطنيــة فــي إطــار النــوع االجتماعــي وفــق الهــدف الخامــس
مــن األجنــدة .2030
 المجتمع المدني المواكب والواعي ألهمية هذا الفعل التغييري في المجتمع. .2عمــل تشــاركي عابــر للقطاعــات والتخصصــات بيــن مختلــف المعنييــن فــي هــذا الموضــوع :مــن
اســتقراء المنشــور مــن المصــادر إلــى الدراســات التحليليــة ،الكميــة والنوعيــة.
إن فريــق العمــل المكلــف بوضــع هــذا التقريــر ،فــي معهــد العلــوم االجتماعيــة فــي الجامعــة
تمامــا لحــدود نتائــج هــذا العمــل التــي
اللبنانيــة ،وفريــق صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،واعيــان
ً
تقــف عنــد توصيــف أولــي للواقــع اللبنانــي مــن خــال المنشــور مــن األعمــال المنجــزة.
إن هــذه المرحلــة فــي البحــوث االجتماعيــة العلميــة ،تعتبــر مرحلــة أوليــة تســاعد في بناء اإلشــكاليات
الحقــا
ً
المعرفيــة حــول موضــوع المســاواة بيــن الجنســين فــي لبنــان والتــي علــى أساســها تبنــى
الدراســات والمســوح الميدانيــة.
إذا اعتبــار هــذا التقريــر انطالقــة اســتهاللية يمكــن اإلفــادة منهــا لبنــاء اســتراتيجيات
فمــن المهــم ً
بحثيــة حــول التمييــز وعــدم المســاواة بيــن الجنســين ،تبــدأ فــي تخصيــص محــور بحثــي دائــم فــي
مركــز األبحــاث التابــع للمعهــد ،ليهتــم بمواضيــع وإشــكاالت هــذا الهــدف وفــق غاياتــه ،وتدعــم
بــورش عمــل وبالمحاضــرات والنــدوات والمؤتمــرات حــول الموضــوع ،كــي تســاعد فــي تطويــر
قــراءة المفاهيــم ،وفــي تحديــد آليــات الوعــي لموضــوع المســاواة بيــن الجنســين فــي لبنــان وفــق
تطوراتهــا المجتمعيــة.
الحقــا حــول هــدف آخــر
ً
إن هــذا التوجــه التخصصــي حــول مســألة المســاواة بيــن الجنســين ،وربمــا
مــن أهــداف األجنــدة  ،2030يعــزز ،مــن جهــة ،األبحــاث العلميــة الهادفــة ،ويم ّكــن ،مــن جهــة أخــرى،
القيميــن علــى تنفيــذ وتحقيــق هــذه األجنــدة فــي المجتمــع اللبنانــي مــن اتخــاذ قراراتهــم علــى
أســاس علمــي متيــن يدعــم ويصــوب رؤيتهــم وتوجهاتهــم.
تمامــا أهميــة صناعــة القــرار المبنــي علــى أســاس قــراءة الواقــع
إن القيميــن علــى المعهــد يدركــون
ً
والحقائــق ،كمــا يدركــون أن الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة قــد أوصــت بإشــراك الجامعــات فــي
انطالقــا مــن مبــدأ التنميــة المتكاملــة والتشــاركية.
ً
عمليــة التحضيــر لألهــداف التنمويــة،
إن هــذا العمــل منعطــف نوعــي يحقــق المعهــد عبــره دوره الهــام فــي نشــر الوعــي البحثــي حــول
ّ
أجنــدة التنميــة بشــكل عــام ،مــع تســليط الضــوء علــى الهــدف الخامــس منهــا ،ويحيي المشــاركة بين
كليــات الجامعــة اللبنانيــة والجامعــات األخــرى مــن خــال النــدوات واالنتاجــات البحثيــة البينمناهجيــة
حــول المســاواة بيــن الجنســين فــي لبنــان ،لتتســع قــراءة غايــات هــذا الهــدف بشــكل تقاطعــي وفــق
فلســفة وأســس وضعهــا فــي األجنــدة .2030
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