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 االمقدمة
 

آآالفف من االلبنانيیيین ووااللبنانيیاتت نزلواا إإلى االشوااررعع وواالساحاتت حامليین أأعالمم االثوررةة وويیافطاتت لمطالب متعدددةة٬، عناوويین كثيیرةة 
لفسادد دوولة االمدنيیة االعاددلة وومكافحة اارةة تتلخص بإسقاطط االطبقة االسيیاسيیة االحاكمة ووتتفرعع إإلى االمطالبة بالبيیووشعاررااتت ك

ووااستعاددةة حقوقق االموددعيین ووااألمواالل االمنهھوبة. إإلى االمطالب بالمساووااةة االجندرريیة ووقواانيین مدنيیة لمكافحة االتميیيیز وواالعنف 
 .وواالمناصفة في موااقع االقراارر قانونن مدني لألحواالل االشخصيیةاالتأكيید على إإقراارر وو

ووفي ااحتفاالتت االثامن من آآذذاارر كانت االتظاهھھھرااتت االنسائيیة خجولة مع عددد معيین سابقا  –ووكأنن االنساء خلقن في يیومم ووااحد 
من االوجوهه تعوددتت االتنظيیم ووططباعة االيیافطاتت ووتنسيیق االمطالب ليینتهھي ااالحتفالل بلسعة ذذكورريیة ووااستخفافف من قبل إإعالمي 

رووتت لهھائلة من االنساء االذيي لم تشهھدهه بيیأأوو سيیاسي (ططبعاً نستثني االتظاهھھھرةة ااألخيیرةة للثامن من آآذذاارر في االعامم نفسهھ ووااألعداادد اا
 منذ ززمن بعيید).

ااحتلت االنساء كما االرجالل االساحاتت في كل االمناططق ووكل ااألووقاتت (في االليیل وواالنهھارر ووفي االمطر وواالصحو) تقدمت االصفوفف 
قق ااألسواارر٬، وقفزااتت وورركالتت سدددتهھا بحرفيیة عاليیة في ووجهھ االحوااجز ووف –ووتداافعت مع االمتداافعيین في ووجهھ االحوااجز ااألمنيیة 

 ووكأنهھا مارردد ووااستفاقق من قمم االضغوطط ااالجتماعيیة وواالتنمر االذكورريي. تعدددتت االوجوهه ووااألعمارر وونمطت سائر االمناططق.

مطالب كثيیرةة تقاططعت بيین االمطالب بالحقوقق ااإلنسانيیة وواالمساووااةة االجندرريیة إإلى االعداالة ااالجتماعيیة إإلى مكافحة االفقر وواالبطالة 
ووإإررساء االدوولة االمدنيیة ووإإلغاء االقواانيین االتميیيیزيیة في االعمل وواالضمانن ووااألحواالل االشخصيیة ووإإقراارر إإلى االتغيیيیر االديیمقرااططي 

 قانونن مدني ااوو قانونن موااططنة لألحواالل االشخصيیة 

مطالب تقاططعت بيین االهھم االمعيیشي للموااططنيین وواالهھم ااإلنساني لنساء يیعانيین من االعنف وواالقتل وواالحرمانن من حضانة ااألططفالل 
 في وواالسيیاسي في حرمانن ااألووالدد من جنسيیة ااألمم.وواالتعنت االطائ

 "االثوررةة أأنثى " االمرأأةة أأيیقونهھ االثوررةة صورر اانتشرتت عبر موااقع االتوااصل.

قد يیلجأ االبعض إإلى االقولل اانن في هھھھذاا االكالمم مغاالةة٬، وولكن االحقيیقة أأنن االمرأأةة كسرتت حاجز االخوفف وواالموااجهھة االنمطيیة 
 ووكسرتت االصوررةة االنمطيیة للمرأأةة.

عض االمحلليین أأنن مشارركة االنساء في االحرااكك أأتى كنتيیجة لجهھودد االمنظماتت وواالجمعيیاتت االنسويیة من  حمالتت ووقد ااعتبر ب
ً إإبانن ااالنتخاباتت ااألخيیرةة   حيیث فهھمت االنساء االعالقة بيین تركيیبة االنظامم االطائفي  2018االمناصرةة وواالمداافعة خصوصا
موااقع االقراارر االسيیاسي٬، ووأأنن نظامم  االمحاصصة حرمم االنساء من وواالمنظومة االسيیاسيیة االتي تقف عائقاً أأمامم عداالة االتمثيیل في 

االجنسيیة) تشكل عائقاً أأيیضاً أأمامم تقدمم االمرأأةة في  –فرصص االوصولل إإلى االبرلمانن وواالحكومة ووأأنن قواانيین ااألسرةة (االحضانة 
 تت.االمجالل االعامم ووخصوصاً االسيیاسي ووااالقتصادديي وويیحرمهھا من حق االمشارركة في االحواارر االوططني حولل ااإلصالحا

معاناةة االنساء في االمحاكم االديینيیة) وواالمعاناةة  –حمايیة االسالمم ااألهھھھلي  –شارركت االنساء بمسيیرااتت ووعناوويین هھھھاددفة (االجنسيیة 
 من هھھھجرةة ااألووالدد بحثاً عن فرصص االعمل٬، ووهھھھتفت إلسقاطط االمنظومة االسيیاسيیة وولتحقيیق االعداالة وواالديیمقرااططيیة.....

 .2019تشريین أأوولل  17ارركة االنساء في حرااكك هھھھذهه االعناوويین للمطالب االديیمقرااططيیة ميیزتت مش

 شارركت في نصب االخيیم ووإإددااررةة االنقاشش ووإإددااررةة االحواارر ووصيیاغة االبيیاناتت حولل االوضع االعامم أأوو االوضع االنسويي.

ً من ذذكورريیة االخطابب االسيیاسي ووأأهھھھل  ااستفاقق فيیهھا مارردد ما٬، ووجهھ سهھامهھ إإلى االسلطة االحاكمة كأنهھا ترفع عنهھا ضغوططا
فضهھم لخرووجهھا وومشارركتهھا في االشأنن االسيیاسي تحديیداا في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة ووفي االحيیاةة ااألسريیة ااألحزاابب ووتنمرهھھھم وورر

 حيیث يیماررسس االقتل وواالعنف ضدهھھھا.

خطوااتت كبيیرةة إإلى ااألمامم٬، تسعى إإلى إإنجاززااتت غيیر منقوصة لتحقيیق حقوقق االموااططنة االكاملة كأنهھا تؤسس لبداايیة تغيیيیر في 
 ط االتقاليید وواالموررووثث االثقافي هھھھو تحولل تارريیخي بالتأكيید من االمبكر االحديیث عن ترددددااتهھ.االذهھھھنيیة ووفي هھھھدمم لبناتت في حائ



	  

كيیف تجلت مشارركة االنساء؟ هھھھل كانت مشارركة منظمة؟ هھھھل ااستطاعت تشكيیل تحالفاتت مع منظماتت مدنيیة أأوو سيیاسيیة 
ي خطابب ل تمكنت من تحديید أأوولويیاتهھا فلترسيیخ أأددوواارر جديیدةة للنساء أأكثر ثباتاً في االدفاعع عن قضايیاهھھھن وواالقضايیا االوططنيیة؟ هھھھ

ً للمرأأةة قائمة على معايیيیر حقوقق االموااططنة ووحقوقق ااإلنسانن وومكافحة كل أأشكالل االعنف االقائم على  ووااضح يیضمن حقوقا
أأساسس االنوعع ااالجتماعي وونبذ االتهھميیش؟ هھھھل تكونت قيیاددااتت نسائيیة قاددررةة على بلوررةة هھھھذاا االخطابب أأمم اانن غيیابب االقيیاددةة ساهھھھم 

 متعدددةة ووحريیاتت خاررجج االمألوفف وواالمتوقع. في تغيیرااتت

كيیف كانت االمشارركة؟ ما هھھھي أأهھھھم االمطالب؟ ما هھھھي االتحديیاتت؟ ما هھھھي االمقترحاتت؟ تحديیاتت االمساووااةة لمشارركتهھا في االموااططنة. 
 عتحديیاتت االتغيیيیر االديیموقرااططي. قدررااتت االنساء االذااتيیة وواالموضوعيیة. ماذذاا عن هھھھذهه االمشارركة للنساء نن خاللل هھھھيیاكل االمجتم

االسيیاسيیة وواالمدنيیة وواالنقابيیة وواالحزبيیة؟ إإلى أأيي مدىى ااستطاعت االمرأأةة مماررسة موااططنتهھا ووحقوقهھا االسيیاسيیة؟ ووهھھھل كانت 
 إإنجاززااتت االحرااكك إإنجاززااتت منقوصة أأوو فرصة ضائعة أأوو بداايیة لتغيیيیر قاددمم يیقلب االموااززيین لصالح حقوقق االموااططناتت االنساء؟

ووناشطاتت عبر ااستماررةة االكتروونيیة تم توززيیعهھا في كافة االمناططق  لناشطيینباتت هھھھذهه االدررااسة هھھھي ددررااسة تحليیليیة لمضمونن إإجا
 االلبنانيیة.

 ااألهھھھداافف
 تهھدفف هھھھذهه االدررااسة إإلى:

 تشريین ااألوولل لإلسرااعع في ررفع االصورر االنمطيیة للمرأأةة ووترسيیخ االمساووااةة في االموااططنة 17تأثيیر مشارركة االمرأأةة في اانتفاضة -

عع االمرأأةة لألنماطط االثقافيیة ووااالجتماعيیة االتي تحولل ددوونن تحقيیق االمساووااةة في االكشف عن االتحديیاتت أأمامم ااستمراارر خضو-
 االموااططنة.

 االكشف عن االتحديیاتت أأمامم إإقراارر ووتطبيیق االقواانيین ددوونن أأيي تميیيیز ضد االنساء (قانونن مدني لألحواالل االشخصيیة للنساء). -

 ررةةللنساء من ااألهھھھداافف ااألساسيیة للثو ااعتبارر االمساووااةة في االحقوقق وواالوااجباتت -

 تشريین أأوو االعواائق االتي أأخرتت هھھھذهه االتحوالتت. 17تشريین ووإإبراازز االتحوالتت بعد  17تقديیم قرااءةة للحالة قبل  -

 كما تهھدفف إإلى تقيیيیم االمكتسباتت االتي حققتهھا االنساء ووتقديیم ااقترااحاتت ووتوصيیاتت إلمكانيیة االتقدمم إلززاالة كل أأشكالل االتميیيیز -
 ضد االنساء.

 ااإلشكاليیة:

 عمقة للقواانيین االمطبقة وواالخاصة بالمرأأةة٬، نتبيین ما يیلي:من خاللل االقرااءةة االم

 ما ززاالت أأكثر االقواانيین خاضعة لخطابب االسلطة االديینيیة وواالسلطة االذكورريیة (خصوصا قواانيین ااألحواالل االشخصيیة) -

 ديیتحولل ددوونن تطبيیقهھا بسبب سيیطرةة سلطة االعاددااتت وواالتقال توااجهھ االقواانيین االوضعيیة وواالمدنيیة االتي أأقرتت تحديیاتت كثيیرةة-
 االفجوةة بيین ااإلقراارر وواالتطبيیق)(

 ؟لسد االفجوةة بيین االتطبيیق ووااإلقرااررلكسر االمحرماتت ووتخطي االمعوقاتت  ووااحدةة اانعطافهھتشريین ااألوولل  ١۱٧۷فهھل شكلت ثوررةة 

 يیؤسس إلصالحاتت ووسيیاساتت ووأأددوواارر جديیدةة للنساء؟  هھھھل يیمكن للثوررةة أأنن تدفع باتجاهه خطابب مدني 

ووططبقيیا  جديیداا للعمل االنسويي من االعمل االنخبويي االى جميیع االشراائح ااالجتماعيیة ططائفيیاتشريین ااألوولل اانتقاال  ١۱٧۷شكلت ثوررةة 
وولحظة تقاططع ووعبورر إإلى كل االمناططق (المركزيیة االثوررةة)٬، فهھل هھھھي بداايیة تمظهھر نضالل نسويي سيیاسي ووليیس فقط نضاال 

 حقوقيیا؟

موااططنة وواالعداالة وواالمساووااةة االعامة على تشريین مدخال إلنتاجج سيیاسي ووإإصالحاتت مبنيیة على أأساسس اال ١۱٧۷هھھھل تعتبر ثوررةة 
  أأساسس االنوعع ااالجتماعي؟



	  

٬، ووأأقراارر االقواانيین االمدنيیة في االدوولة ةما هھھھي ااآلليیاتت االضروورريیة للوصولل إإلى ااألهھھھداافف االمنشوددةة لدسترةة االمساووااةة وواالعداال
 االمدنيیة؟

 االمنهھجيیة:

 ً ً ووصحيیا ً ووااجتماعيیا االتي تعيیشهھا االبالدد ووبشكل خاصص ااالنتشارر  تزاامن إإعداادد هھھھذهه االدررااسة مع االظرووفف االصعبة سيیاسيیا
االمخيیف لجائحة كورروونا وواالتي كانت في مرحلة االذررووةة ما ددفعنا إإلى االتغيیيیر في أأسلوبب االعمل االميیدااني باستبداالل االمقابالتت 

 االشخصيیة بالمخاططبة عبر ووسائل االتوااصل ااالجتماعي.

دةة االمعايینة٬، وولكن مع تغيیيیر ططريیقة ااالستجواابب تم شخص يیشكلونن قاع 500كانت ااالنطالقة تهھدفف إإلى االوقوفف على آآررااء 
ااستماررةة لضمانن االحصولل على االعددد االمطلوبب. فبعد ااستبعادد ااالستماررااتت غيیر االمكتملة ووغيیر االمستوفيیة  1000توززيیع 

االشرووطط وواامتناعع االبعض عن ااإلجابة (أأكثريیتهھم من االرجالل ألنهھم يیعتبروونن أأنفسهھم غيیر معنيیيین مباشرةة بالموضوعع) حصلنا 
 ااستماررةة مكتملة. 743على 

أأما االطريیقة االتي تم ااعتماددهھھھا الختيیارر عيینة تكونن ممثلة إإلى حد ما لمجتمع االدررااسة ووتساهھھھم في االتوصل إإلى معلوماتت 
جديیرةة بتوفيیر ررؤؤيیا قابلة للتحليیل ووااالستنتاجج فهھي ططريیقة االتوااصل عبر مجموعاتت ووااتسابب متنوعة نسائيیة٬، أأساتذةة جامعيیيین 

االشرووطط االمطلوبة من حيیث االعمر٬، االجنس٬، االمؤهھھھل االعلمي٬، مكانن االسكن٬، االمشارركة بالحرااكك...... هھم لأألخ.... تتوفر 
فتشكلت كمرحلة أأوولى مجموعاتت من االعناقيید مكونة من حقوقيیيین٬، أأساتذةة جامعيیيین ووغيیر جامعيیيین٬، ططالبب االجامعاتت٬، 

ي االمناططق منتشروونن ف في االجمعيیاتت االنسائيیةعامليین في مختلف االقطاعاتت٬، ناشطيین في هھھھيیئاتت االمجتمع االمدني٬، ناشطاتت 
 ٬، ووتوجيیهھ ااالستماررةة لهھم للوقوفف على آآرراائهھم االحصولل على ااستنتاجاتت ووااقعيیة ووتخدمم ااهھھھداافف االدررااسة.وواالمحافظاتت

يیمكن توصيیف االعيینة االتي تم ااالستنادد إإليیهھا بالعيینة االمالئمة أأيي ااالختيیارر االعمديي بشكل مريیح وومالئم ألهھھھداافف   االبحث ددوونن 
دخل االمباشر في ظظرووفف ااالختيیارر ووااالعتمادد أأكثر على تقديیرااتت االباحث وومدىى ااستيیعابهھ ووفهھمهھ لطبيیعة االدررااسة وواالمجتمع االت

 االمدررووسس.

  

  



	  

 

 قبل االحرااكك أأووضاعع االمرأأةة االلبنانيیة ااالجتماعيیة وواالقانونيیةااألوولل:  قسماال 
جتماعيیة وومشارركتهھا في عمليیة ااإلنتاجج٬، وومن مدىى إإنن ددوورر االمرأأةة وومكانتهھا يیتحددداانن من خاللل موقعهھا في االبنى ااال        

 وواالثقافي وواالسيیاسي. ووااالقتصادديي ااالجتماعيووعيیهھا ووقدررتهھا على االتفاعل ووإإحدااثث االتغيیيیر في االوااقع 

ووإإنن االتطورر في هھھھذاا االوااقع إإنما يیرتبط ااررتباططا ووثيیقاً بعالقة االدوولة بالمجتمع٬، االتي قد تتيیح فرصة االمشارركة نفسهھا للرجل 
 ) أأيي االتوااززنن وواالمساووااةة بيین االرجل وواالمرأأةة بعيیدااً عن تخصصيیة ااألددوواارر االجندرريیة.1ةة ووفق "مفهھومم االمجتمع االثنائي"(وواالمرأأ

ووفي لبنانن وو بالّرغم من االتطّورر االذيي أأحرززتهھ االمرأأةة االلبنانيیة ووما رراافقهھ من تحوالتت في هھھھيیكليیة ااألسرةة وواالمحيیط         
هھا االمدررسة وواالجامعة وونيیلهھا االشهھاددااتت االعليیا ٬، وومن وولوجهھا إإلى سوقق االعمل ااالجتماعي ٬، وواالنجاحح االذيي حققتهھ بدخول

ً ما يیعجز االرجل عن  ااالقتصادديیةووووصولهھا إإلى مرااتب عليیا أأثبتت فيیهھا جدااررتهھا وومشارركتهھا في االحيیاةة  إإذذ أأنجزتت أأحيیانا
لة ٬، ووبعد مروورر أأكثر من رربع قرنن إإنجاززهه ٬، ووبالرغم من تزاايید ااالهھھھتمامم بقضايیا االمرأأةة منذ مطلع هھھھذاا االقرنن من قبل االدوو

على مؤتمر بيیكيین ٬، ما تزاالل االمرأأةة االلبنانيیة أأسيیرةة االصوررةة االنمطيیة فالمجتمع ما يیزاالل يینظر إإليیهھا من خاللل هھھھذهه االصوررةة 
ً من تخطيّیهھا للمحرماتت  االتي تقلّص من إإمكانيیة نجاحهھا وو من فعاليیة ددووررهھھھا ووتحّد من مشارركتهھا في االحيیاةة االعامة خوفا

ا للتحرشش وواالتعنيیف إإضافة إإلى االتشكيیك بقدررااتهھا اانطالقا من هھھھذهه االصوررةة االتي ترسمهھا ووكأنهّھا كائن ضعيیف ووتعرضهھ
 عاجز عن االقيیامم بأددوواارر وومهھماتت يیعتبرهھھھا االمجتمع حكرااً على االرجالل. 

حقوقق  على ووبذلك لم تتمكن االمرأأةة االلبنانيیة حتى ااآلنن من تخطي االمعوقاتت وومن االتحررر من االسلطة االذكورريیة وواالحصولل
 متساوويیة تتيیح لهھا فرصة االوصولل االى مرااكز ااتخاذذ االقراارر وواالى ززيیاددةة تمثيیلهھا في االموااقع االسيیاسيیة وواالقيیادديیة. 

؟ ووما هھھھي أأبرزز االتحّديیاتت االتي تعترضض مسيیرتهھا ووتفرضض للتشريین ااألوو 17فما هھھھو ووااقع االمرأأةة االلبنانيیة قبل حرااكك       
 االمجتمع ووتشّكل بالتالي حاجزااً منيیعاً أأمامم تقّدمهھا ووفعاليیة تأثيیرهھھھا في االحيیاةة االعامة. خضوعهھا للثقافة االتقليیديیة االسائدةة في 

الكشف بااإلجابة على هھھھذهه االتساؤؤالتت ستشكل االمحورر ااالساسي لهھذاا االفصل ااستجابة ألهھھھداافف االدررااسة وواالتي تتلخص:        
هھا ووتحولل ددوونن تحقيیق االمساووااةة في االموااططنة عن االوااقع االحالي للمرأأةة االلبنانيیة ووعن االتحديیاتت االتي تعترضض مسيیرت

 بيینهھا ووبيین االرجل ووتقف حاجزااً أأمامم ررددمم االهھوةة بيین إإقراارر االقواانيین ووتطبيیقهھا .

 االوااقع ااألسريي:

ما تزاالل االمرأأةة االلبنانيیة أأسيیرةة ااالددوواارر االتقليیديیة فهھي ررغم حصولهھا على قدرر عالل من االتعليیم ووررغم ددخولهھا سوقق         
ن ااكتسابب أأددوواارر جديیدةة تساعدهھھھا لالنخرااطط أأكثر في مختلف مجاالتت االحيیاةة٬، ووما تزاالل أأسيیرةة ثقافة تقليیديیة االعمل لم تتمكن م

تمنح االرجل حق االسلطة وواالسيیطرةة ووااحتاللل االفرصص في االعمل ووفي االمشارركة االسيیاسيیة إإضافة االى اامتالكهھ مركز االقوةة 
 وواالمسؤووليیة في ااألسرةة فاألووالدد يینتسبونن إإليیهھ وويیحملونن ااسمهھ.

ً في مضمونهھ إإنما هھھھو أأقربب االى االتغيیيیر االشكلي مع      ً ووعميیقا فالتغيیيیر االذيي ططرأأ على شكل ااألسرةة لم يیكن تغيیيیرااً فعليیا
ااستمراارر بقايیا ثقافة ااألسرةة االتقليیديیة االتي تدعم سلطة االرجل ووسيیطرتهھ على ااألسرةة ووأأعضائهھا٬، ووتحافظ على االسلطة 

خوفف من االحواارر ووإإبدااء االرأأيي وواالطاعة االعميیاء ووتبعيیة االمرأأةة للرجل وواالخضوعع االذكورريیة االمتمثلة في تقيیيید االحّريیة وواال
 لقرااررااتهھ حتى فيیما يیتعلق بشؤوونهھا االخاصة.

 االعنف ضد االمرأأةة:

من أأبرزز االتحّديیاتت االتي توااجهھ االنساء هھھھي ظظاهھھھرةة االعنف االتي ما تزاالل منتشرةة في االمجتمع االلبناني ووهھھھي تطالل         
 شراائحهھ كافة.
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 ماعيیةووااالجتوواالعنف هھھھو نتيیجة عواامل متعدددةة ووظظرووفف مختلفة تتضافر فيیما بيینهھا٬، وومن أأبرززهھھھا ااألنماطط االثقافيیة         
ووااألبعادد االطائفيیة وواالديینيیة في ظظل اانعداامم االضواابط وواالقواانيین االرااددعة٬، من هھھھنا فإنن االمماررساتت االعنفيیة االمؤذذيیة  ووااالقتصادديیة

  للنساء في االمجتمع االلبناني هھھھي بنيیويیة.

ووبالرغم من االجهھودد االمبذوولة من قبل االجمعيیاتت وومنظماتت االمجتمع االمدني في لبنانن للحّد من أأسبابب هھھھذهه االمشكلة         
ال تزاالل  2014وونتائجهھا ووعلى االرغم من إإصداارر قانونن حمايیة االنساء ووسائر أأفراادد ااألسرةة من االعنف ااألسريي منذ سنة 

ا تزاالل االنساء تتعرضن ألشكالٍل عدةة من االعنف االجسديي وواالمعنويي ووااللفظي ما االوقائع تشيیر إإلى ااستمراارر هھھھذهه االظاهھھھرةة. فم
 300يیؤثر على كراامة االمرأأةة وويیحط من قدررهھھھا. ووقد أأشاررتت منظمة (كفى) إإلى أأنّن عددد حاالتت االنساء االمعنفاتت يیتخطى 

ً ٬، في حيین أأنن ددررااساتت ااألمم االمتحدةة تشيیر إإلى أأنّن ثلث االنساء معنّفاتت٬، ووهھھھذهه اا ألررقامم ما تزاالل تسّجل ااررتفاعا حالة سنويیا
نتيیجة االضغوطط االمماررسة من قبل منظماتت االمجتمع االمدني وواالهھيیئاتت االنسائيیة  2014ملموساً ٬، فالقانونن االذيي تّم إإقرااررهه سنة 

ووبعد اانتشارر حاالتت االعنف وواالقتل ووااززدديیاددهھھھا في االمجتمع االلبناني ااتضح أأنن هھھھذاا االقانونن ررغم أأهھھھميیتهھ يیعاني من االقصورر في 
يیة االنساء من االعنف كونهھ ال يیتضّمن أأيي إإشاررةة إإلى االعنف االقائم على االجنس لذاا فهھو يیتطلّب إإلحاقهھ بتشريیعاتت إإضافيیة حما

 ووتصحيیحيیة تتعلق بالمرأأةة بشكٍل خاصص ووحقهھا في االمساووااةة. 

فقط بل  ) إإلى أأنن "االعنف ضد االمرأأةة ليیس نتاجج سوء سلوكك فردديي أأوو تصّرفف عفويي2ووقد أأشاررتت إإحدىى االدررااساتت(        
 هھھھو نتاجج فعل متجّذرر بعمق في هھھھيیكليیة االعالقة االقائمة على عدمم االمساووااةة االمجتمعيیة بيین االنساء وواالرجالل ."

 
 االتطورر االتعليیمي:

 
 ووهھھھو يیعتبر مقيیاسس مهھم لتطورر االمجتمع ووتقدمهھ٬، فأهھھھميیة االتعليیم ااالجتماعياالتعليیم عامل أأساسي في تغيیيیر نمط االبناء         

 من جهھة أأخرىى. ااالقتصاددييوواالتثقيیف من جهھة ووفي االتطورر االوظظيیفي وواالتمكيین تكمن في االتوعيیة 
ووتشيیر ااألررقامم االى أأنن االمرأأةة االلبنانيیة قد حققت نتائج ممتاززةة جدااً على االصعيید االتعليیمي إإذذ ااررتفع معدلل اااللتحاقق بالمدااررسس 

 عع االصحة وواالعلومم ااإلنسانيیة وواالقانوننووإإنن نسبة ااررتيیادد االجامعاتت تميیل لمصلحة االنساء ووخاصة في فروو %97في لبنانن االى 
من  %44وواالتجاررةة ووتنخفض االنسبة في فرووعع االطب وواالهھندسة ووااالتصاالتت. ووووفق ددررااساتت ااإلحصاء االمركزيي فإنن 

 لدىى االرجالل.  %35االنساء هھھھن من حملة االشهھاددااتت االعليیا مقابل 
 القتصادديياالدوورر االمرأأةة إإنن في مجالل االعمل وواالنشاطط لكن هھھھذاا االتطورر ااإليیجابي على االصعيید االتعليیمي لم يیقابلهھ تعزيیز         

أأوو على صعيید االمشارركة االسيیاسيیة أأوو على مستوىى االحصولل على موااقع متقدمة تشارركك فيیهھا االنساء باتخاذذ االقراارر. فالمرأأةة 
مهھما حصلت من تعليیم ووتبؤتت من مرااكز عليیا تبقى في نظر االمجتمع رربة ااألسرةة ووااألمم االتي تضحي بنفسهھا لزووجهھا 

ح االذيي تتدنى فيیهھ االثقافة فتصب ااالجتماعيألسرتهھا. هھھھذهه االصوررةة ما تزاالل متجذررةة في ااألذذهھھھانن ووتزدداادد أأكثر في االمحيیط وو
ووكأنهھا حقائق جامدةة غيیر قابلة للتغيیيیر. فالتعليیم على أأهھھھميیتهھ يیجب أأنن يیكونن سبيیالً لتمكيین االمرأأةة ااقتصادديیا٬، ااجتماعيیا ووسيیاسيیاً 

من أأسواارر االمنزلل بكسر هھھھذهه االقواالب ووهھھھذهه االمسلماتت للمشارركة االفاعلة في عمليیة االتنميیة ووأأنن يیفسح االمجالل أأمامهھا للتحررر 
 كخطوةة أأساسيیة للوصولل االى موااقع متقدمة وواالغاء االتميیيیز االقائم ضدهھھھا. 

 
 االعمل وواالتمكيین ااالقتصادديي:

 
ي ووعلى إإددررااكك أأكبر للمعوقاتت إإنن االعمل يیساعد االمرأأةة على اامتالكك االوعي وواالقدررةة على معرفة االمحيیط ااإلجتماع        

ااالجتماعيیة وواالمهھنيیة٬، فإنن أأيي تطورر في موقع االمرأأةة وومكانتهھا إإنما يیعودد االى مدىى ووعيیهھا ووقدررتهھا على االتحررر من االقيیودد 
االتي تكبلهھا وواالى ددووررهھھھا في االعمل ووفي االمشارركة في عمليیة ااإلنتاجج ٬، وومشارركة االمرأأةة بفاعليیة في االنشاطط ااإلقتصادديي ووفي 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ااألمم االمتحدةة للسكانن: "االمساووااةة بيین االجنسيین في لبنانن ـ ووااقع ٬، تحّديیاتت ووآآفاقق معهھد االعلومم ااالجتماعيیة ـ االجامعة االلبنانيیة بالتعاوونن مع صندووقق ددررااسة 2 
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تنميیة تشكل عنصرااً هھھھاماً لتقدمم االمجتمع ووتطوررهه٬، فهھي نصف االمجتمع وونصف ططاقاتهھ وواالتمكيین ااإلقتصادديي يیعززز عمليیة اال
من قدررااتت االنساء وويیساعدهھھھن في االترقي وواالمشارركة في االموااقع االقيیادديیة ووموااقع ااتخاذذ االقراارر فالنساء  االلوااتي ال يیماررسن 

االكثيیرةة وواالتي تتحملهھا االمرأأةة لوحدهھھھا٬، يیعانيین من االتهھميیش ووعدمم االثقة  عمالً مأجوررااً نتيیجة اانشغالهھن باألعباء االمنزليیة
 بالنفس. من هھھھنا أأهھھھميیة تفعيیل ددوورر االنساء في االحيیاةة ااإلقتصادديیة ووفي االعمل من أأجل إإررساء االمساووااةة بيین االجنسيین. 

لى تت عدةة كانت تعتبر حكرااً علقد تمكنت االمرأأةة االلبنانيیة من ددخولل سوقق االعمل ووأأثبتت جدااررتهھا ووتفوقهھا في مجاال        
االرجالل وونجحت في تحقيیق تقدمم كبيیر في ميیادديین عدةة ووقد لمعت أأسماء االعديید من االنساء في أأنشطة محليیة ووإإقليیميیة ووحتى 

 عالميیة وونلن االتقديیر وواالتكريیم.
هھة االتعليیم أأوو من جوولكن بالرغم من االمتغيیرااتت ااإليیجابيیة االتي حصلت على ووااقع االمرأأةة٬، أأنن من جهھة ااررتفاعع نسبة         

ااالنفتاحح على االمجتمع وواالمساهھھھمة في عمليیة االتنميیة٬، لم تستطع االمرأأةة االلبنانيیة أأنن تكسر االصوررةة االنمطيیة ووتتخطى االتميیيیز 
االجندرريي بيینهھا ووبيین االرجل أأنن في ااألجورر أأوو في فرصص االعمل االمتاحة٬، فالفجوةة في ااألجورر وواالتميیيیز في االمناصب بيین 

  االجنسيین تبقى موجوددةة.
ووبالرغم من أأنن قانونن االعمل االلبناني قد أأقر مبدأأ "ااألجر االمتساوويي للعمل االمتساوويي" فما تزاالل االمؤشرااتت تكشف         

). فالفرصص 3االى أأنن ااألجورر االتي تتقضاهھھھا االنساء ووخاصة في االقطاعع االخاصص هھھھي أأقل مما يیتقاضاهه االرجالل لعمل متكافئ(
فالجنس قبل االكفاءةة وواالمهھاررةة ووهھھھو عامل ااساسي الختيیارر االموظظف لذلك يیصعب  االمتاحة ال تزاالل مرتبطة بالتوززيیع االجندرريي

على االمرأأةة أأنن تختارر االمهھنة االتي ترغبهھا وواالتي تتناسب مع قدررتهھا نظرااً لجنسهھا. من هھھھنا نجد أأنن نسبة االنساء االناشطاتت 
لمهھن ااإلدداارريیة وواالخدماتيیة في حيین ووترتفع هھھھذهه االنسبة في قطاعع االخدماتت وواالتمريیض وواالتعليیم وواا %25ااقتصادديیا ال تتعدىى 

إإنهھا محدووددةة في االمرااكز االعليیا وواالقيیادديیة٬، فطموحح االمرأأةة يیصطدمم بحوااجز يیصعب عليیهھا أأنن تتخطاهھھھا٬، فللرجل ااألوولويیة في 
 االتوظظيیف ووااألفضليیة في االترقي.

) االذيي يیحد 4في وواالتشريیعي (وواالوااضح أأنن هھھھذاا االوااقع االذيي تعيیشهھ االمرأأةة االلبنانيیة ما هھھھو إإال نتيیجة للوضع االسيیاسي وواالطائ
من قدررااتت االمرأأةة وويیقف عائقاً أأمامم ووصولهھا االى مرااكز قيیادديیة فقواانيین ااألحواالل االشخصيیة ال تعترفف بدوورر االمرأأةة ااإلقتصادديي 
ددااخل إإططارر ااألسرةة من بيینهھا ااألعمالل االمنزليیة وواالرعائيیة ووااألعمالل االهھامشيیة االمأجوررةة ( كالخيیاططة وواالحيیاكة ووتحضيیر 

ووإإنما تدعو االى تبعيیتهھا ااإلقتصادديیة لزووجهھا. يیضافف االى ذذلك االتصوررااتت االسلبيیة عن قدررااتهھا وواالتي تعزززهھھھا  االموؤؤنن...).
 االثقافة االتقليیديیة وواالصوررةة االنمطيیة للمرأأةة رربة االمنزلل.

ووتبقى فرصص االمرأأةة بالحصولل على االعمل وواالترقي االى مناصب عليیا ااسيیرةة مجتمع ذذكورريي ال يیعترفف بالكفاءااتت وويیماررسس 
 يیيیز االجندرريي في ميیداانن االعمل ووفي االمجاالتت ااإلقتصادديیة. االتم

من شأنهھا أأنن تحقق االهھدفف االخامس  إإسترااتيیجيیاتتووهھھھذاا يیتطلب من االدوولة إإعداادد سيیاسة ووااضحة ووإإعداادد خطط ووتبني         
 من أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة ووهھھھو" االمساووااةة بيین االجنسيین" على كافة االمستويیاتت.

 

 االكوتا االنسائيیة:
 

يیعتمد نظامم االكوتا أأوو االحصص٬، ووهھھھو نوعع من االتدبيیر ااإليیجابي٬، على تخصيیص مقاعد للنساء في مرااكز االحكم لتأميین         
 االتمثيیل االعاددلل بيین االجنسيین ووتمكيین االنساء من االوصولل االى مرااكز قيیادديیة ما تزاالل حكرااً على االرجالل.

)٬، 1977ااتفاقيیة االقضاء على جميیع إإشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة(عاماً على إإبراامم لبنانن على  24فعلى االرغم من مروورر حواالي  
االمتعلقتانن باألحواالل االشخصيیة)٬، لم تباددرر االسلطاتت  16وو  9ووددخولهھا حيیز االتنفيیذ في االقانونن االلبناني( مع تحفظ على االمواادد 

رااكز صنع ساء من االوصولل االى مااللبنانيیة االمتعافيیة االى ااتخاذذ إإيي إإجرااء إإيیجابي إلقراارر االكوتا االنسائيیة ووبالتالي تمكيین االن
االقراارر٬، حتى أأنن االوعودد االتي أأعطيیت لالتفاقيیاتت وواالمعاهھھھدااتت االدووليیة ما تزاالل مؤجلة ووخاضعة لموااقف سلطة االقوىى 
االسيیاسيیة االراافضة أأوو االمرحبة لمبدأأ تخصيیص حصص للنساء في االموااقع االقيیادديیة ووفي االمرااكز االمؤثرةة على ااتخاذذ االقراارر 

 متكافئة بيین االجنسيین. للتوصل االى مشارركة 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 سنتاً فقط". 25وورردد في تقريیر االمنتدىى ااالقتصادديي االعالمي حولل االفجوةة بيین االجنسيین: "اانهھ مقابل كل ددووالرر يیكسبهھ االرجل تحصل االمرأأةة على 3 
 لى اانن قانونن االعمل االلبناني لم يیحددد االعقوباتت االرااددعة لكل مخالفة تميیز بيین االجنسيین في االرتب وواالرووااتب.  تجدرر ااإلشاررةة هھھھنا اا4 



	  

 فتطبيیق االكوتا في لبنانن أأمر بغايیة االصعوبة ألنهھا ما تزاالل مرفوضة من         
أأكثريیة ااألحزاابب االسيیاسيیة االفاعلة في االنظامم االسيیاسي وواالتي ما تزاالل تتصرفف ووفق االنهھج االذكورريي االبطريیركي. ووقد أأشاررتت 

ررشحت نساء في ااالنتخاباتت االنيیابيیة ااألخيیرةة.  %16.6بالمطلق وو من ااألحزاابب ترفض االكوتا االنسائيیة  %33ااألررقامم االى أأنن 
وونشيیر هھھھنا االى أأنن ووجودد االنساء ددااخل بعض ااألحزاابب لن يیتيیح االفرصة لهھن للترشح لالنتخاباتت ألنن ددووررهھھھن يیقتصر على 

وميیة ر االحكتقديیم االخدماتت وواالقيیامم ببعض االمهھامم االحزبيیة٬، وولم تثمر حتى ااآلنن جهھودد االحركاتت االنسائيیة وواالمنظماتت غيی
كحد أأددنى لضمانن ووصولل االمرأأةة  %30االمطالبة بتمثيیل أأفضل للنساء في االندووةة االبرلمانيیة عن ططريیق ااعتمادد االكوتا بنسبة 

  . يوولتعزيیز ااالنتماء االوططن
 

 االتميیيیز االجندرريي:
 

صر أأددوواارر االذيي يیحمن أأبرزز االتحديیاتت االتي تعترضض تعزيیز االمساووااةة بيین االجنسيین ووتمكيین االمرأأةة هھھھو االتميیيیز االجندرريي    
 االمرأأةة في االمجتمع وويیأططرهھھھا في قواالب جامدةة غيیر قابلة للتغيیيیر.

ً لألنثى     ووهھھھذهه ااألددوواارر االجندرريیة االتي تعبر عن االقيیم االسائدةة في االمجتمع ترتبط بمجموعة من االسلوكيیاتت تتحددد مسبقا
هھا بل إإن اامرأأةةشهھيیرةة :" ال تولد االمرأأةة وواالذكر٬، ووقد عبرتت االكاتبة سيیمونن دديي بوفواارر عن االموضوعع من خاللل مقولتهھا اال

تصبح كذلك". فالجندرر إإذذااً ليیس مكوناً ثابتاً وومستقرااً يیحملهھ ااإلنسانن وويیتمظهھر في عالقاتهھ ووإإنما ما يیصنعهھ االفردد في سيیاقق 
تهھا ووليیس اااالتفاعل االعالئقي مع االجنس ااآلخر٬، ووهھھھو نموذذجاً ااجتماعيیاً منمطاً يیتحكم بمصائر االنساء٬، فالمرأأةة هھھھي كائن بحد ذذ

 بغيیرهھھھا ووهھھھي قاددررةة على مماررسة موااططنيیتهھا مثلهھا مثل االرجل ووبعيیدااً عن االدوونيیة وواالفوقيیة. 
ن م اانطالقاعلى مستوىى االمنظماتت االعالميیة  ااتخاذذهھھھاووفي لبنانن ووبالرغم٬، من االتطورر االحاصل وومن ااإلجرااءااتت االتي تم    

االرجل وواالمرأأةة في االحقوقق وواالوااجباتت ووددعا االى االتحركك من  ااإلعالنن االعالمي لحقوقق ااإلنسانن٬، االذيي ناددىى بالمساووااةة بيین
ااجل تغيیيیر ووااقع االمرأأةة من خاللل سلسلة من مؤتمرااتت ااألمم االمتحدةة حولل االمرأأةة ااددتت االى إإعالنن ااتفاقيیة االغاء كافة أأشكالل 

حوااررااتت تدعو االى ) ووما تالهه من ااجتماعاتت وولقاءااتت وو1995االتميیيیز ضدهھھھا٬، وواالمؤتمر االعالمي االراابع للمرأأةة في بيیكيین (
إإددماجج االمرأأةة في عمليیة االتنميیة وومشارركتهھا في كافة اانشطة االمجتمع ما يیؤمن االمساووااةة ووتكافؤ االفرصص بيین االمرأأةة وواالرجل٬، 
بالرغم من كل هھھھذهه االدعوااتت وومن ااألنشطة االتي تقومم بهھا االهھيیئاتت االنسائيیة وومنظماتت االمجتمع االمدني وواالضغوططاتت االتي 

)ووما 5بلدااً من حيیث ااتساعع االفجوةة بيین االجنسيین. ( 136من أأصل  123يیزاالل لبنانن يیحتل االمرتبة  تماررسهھا على االحكوماتت ما
تزاالل االمرأأةة االلبنانيیة أأسيیرةة ثقافة تقليیديیة جندرريیة تحد من ططاقاتهھا ووططموحاتهھا وومشارركتهھا بشكل متكافئ ووفاعل في االمجاالتت 

 قليیديیة االتي ما تزاالل تتحكم بمفاصل االمجتمع. كافة ما يیتطلب تغيیيیرااً في االبنى االثقافيیة ووفي االذهھھھنيیاتت االت
 

 االمشارركة االسيیاسيیة:
 
إإنن االمشارركة االسيیاسيیة للمرأأةة ترتبط ااررتباططا ووثيیقاً بالبنيیة ااالجتماعيیة االتي قد تشكل عائقاً إإمامهھا أأوو حافزااً مشجعاً كما ووإإنهھا  

اكل االتنظيیماتت االمهھنيیة وواالنقابيیة ووفي االهھيیترتبط بالمنطلقاتت االفكريیة وواالثقافيیة ووبمدىى تمثيیل االمرأأةة في االجمعيیاتت وو
وواالمؤسساتت ووااألحزاابب االسيیاسيیة. ووتتوقف هھھھذهه االمشارركة على ططبيیعة االحريیة االتي يیوفرهھھھا االنظامم ااالجتماعي وواالسيیاسي 

 االقائم.
لنساء اا وواالنظامم االسيیاسي االلبناني يیقومم على االمحاصصة االطائفيیة معزززااً بالسلطة االذكورريیة وواالعائليیة لذلك فإنن مشارركة   

في لبنانن في موااقع سيیاسيیة ووقيیادديیة تتطلب ووجودد االمرأأةة ضمن هھھھيیاكل محدددةة كاألحزاابب وواالنقاباتت وواالتنظيیماتت ااالجتماعيیة 
ووهھھھيیئاتت االمجتمع االمدني٬، وواالوصولل االى هھھھذهه االكيیاناتت يیوااجهھ تحديیاتت كبيیرةة من االصعب على االنساء تخطيیهھا٬، يیضافف االى 

 تحكم بمصيیر االنساء. ذذلك االتحديیاتت االثقافيیة االتي ما تزاالل ت
وومنذ ذذلك االتارريیخ ما تزاالل نسبة االنساء االمشارركاتت في موااقع  1952نالت االمرأأةة االلبنانيیة االحق في ااالقترااعع منذ االعامم    

قيیادديیة ووفي االمجلس االنيیابي هھھھامشيیة وومتدنيیة جدااً علماً أأنن نسبة االنساء االناخباتت تفوقق أأحيیاناً نسبة االرجالل. نشيیر هھھھنا االى أأنن 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 ووفقاً لتصنيیف االمنتدىى ااإلقتصادديي االعالمي.5 



	  

(عن ططريیق االوررااثة). وومع ذذلك فإنن مؤشر االتفاووتت بيین  1963ةة االلبنانيیة حظيیت بدخولل االمجلس االنيیابي منذ سنة االمرأأ
االجنسيین يیشيیر االى أأنن لبنانن في االمركز ما قبل ااألخيیر قبل سلطنة بروونايي في ما يیتعلق بمشارركة االنساء في االسيیاسة وويیحتل 

نساء  6(  %4.6سبة االنساء االمشارركاتت في االمجلس االنيیابي االلبناني ددوولة. ووحاليیاً فقد بلغت ن 142من أأصل  141االمركز 
إإنن هھھھذاا ااالنخفاضض بمشارركة  ).6)٬، فيیكونن لبنانن من أأقل االدوولل في االعالم تمثيیالً للمرأأةة في مجلس االنواابب(128من ااصل 

ا عن االقضايیا الجتماعيیة ووتستبعدهھھھاالمرأأةة في االحيیاةة االسيیاسيیة يیعودد االى االثقافة االمجتمعيیة االتي ما تزاالل تربط االمرأأةة باألددوواارر اا
االسيیاسيیة. من هھھھنا فإنن االمفاهھھھيیم االوططنيیة حولل االمساووااةة في االحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیة ما تزاالل غيیر مترجمة على أأررضض 

 االوااقع.
 وواالجديیر ذذكرهه أأنن ووصولل هھھھؤالء االنساء هھھھو نتيیجة رروواابط شخصيیة ووعائليیة مع شخصيیاتت سيیاسيیة ذذكورريیة باررززةة (ززووجة٬،   

 نائب سابق أأوو متوفي أأوو ززعيیم باررزز).  ةاابن أأخت٬،
من هھھھنا "نجد أأنن االنساء االلوااتي ووصلنا يیحملن ااإليیديیولوجيیاتت وواالوالءااتت نفسهھا ووليیس لديیهھن توجهھاتت ووتطلعاتت تغيیيیريیة    

 ووتطورريیة".
 ).7رووةة االتي يیملكهھا(ثلذلك فإنن ااختيیارر االنائب في لبنانن ما تزاالل تحكمهھ ااعتباررااتت ثالثث: ااإلنتماء االطائفي٬، ااإلنتماء االعائلي وواال 

باإلضافة االى االمشارركة في االمجلس االنيیابي فقد شارركت االمرأأةة االلبنانيیة في االمجالس االبلديیة وواالمحليیة ووللمرةة ااألوولى       
)٬، إإما في ااإلنتخاباتت ااألخيیرةة 1998(وولألسف لم تجريي اانتخاباتت بعدهھھھا إإال في االعامم  ووددخلت بامرأأةة ووااحدةة. 1963في االعامم 

 ) من االمرشحاتت.8( %44اامرأأةة أأيي حواالي  661نساء فاززتت منهھن  1508فقد ترشحت  2016في االعامم  وواالتي جرتت
أأما االفائزااتت فإنن ااختيیاررهھھھن يیعودد في أأكثر ااألحيیانن االى معايیيیر االقراابة مع أأعضاء في االبلديیة أأوو ووررثة أأعضاء سابقيین أأوو 

ر شكليیاً إلظظهھارر صوررةة حضارريیة للمجلس٬، ووتنحص على عالقة شخصيیة مع ررئيیس االبلديیة٬، ووفي أأكثر ااألحيیانن فإنن تمثيیلهھن
وواالشبابيیة ووناددررااً ما تكونن االنساء في االمجالس االبلديیة في مرااكز متقدمة  ووااالجتماعيیةمشارركتهھن بالقيیامم باألنشطة االصحيیة 

ً أأنن تجارربب االنساء االلوااتي تمكن من االوصولل إإلى موااقع ق ادديیة قد يیكرئيیسة مثالً أأوو نائبة ررئيیس أأوو أأميینة صندووقق... علما
 أأثبتن قدررتهھن على االقيیاددةة ووااتخاذذ االقرااررااتت االفاعلة. 

عاماً على ددخولهھا االمجلس االنيیابي)٬، ووقد بلغ عددد االنساء  40(أأيي بعد  2004وولم تدخل االمرأأةة االوززااررةة إإال مع نهھايیة االعامم    
 6ددخولل  2020جلت سنة : سبعة عشر ووززيیرةة ووس 2020حتى االعامم  2004في االحكوماتت االثمانيیة االتي تشكلت منذ االعامم 

نساء االى مجلس االوززررااء٬، إإال إإنن هھھھذاا االحضورر ووهھھھذهه االمشارركة لم يیتوفر لهھما االدعم االمجتمعي االمطلوبب ووبقي ووجودد االمرأأةة 
ً ووغيیر مؤثرااً في االقرااررااتت االمصيیريیة ووبقيیت االمرأأةة أأسيیرةة االمفاهھھھيیم االتقليیديیة االتي تستند على ثقافة  في االحكومة هھھھامشيیا

ططائفيیة تقومم على االتميیيیز بيین االرجل وواالمرأأةة ووعلى ددوونيیة االمرأأةة ووعدمم مساووااتهھا بالرجل ووفق ما أأعلنتهھ عشائريیة٬، قبليیة٬، 
 شرعة حقوقق ااإلنسانن. 

ووهھھھذاا ال يیعني أأنن االمرأأةة االلبنانيیة بعيیدةة عن موااقع وومرااكز في االقطاعيین االعامم وواالخاصص٬، فقد ساهھھھمت منذ االعشريیناتت من 
عبت ددووررااً أأساسيیاً في االحربب ااألهھھھليیة ووفي مقاوومة االعدوواانن ااإلسراائيیلي (حربب تموزز) االقرنن االماضي في االحيیاةة االحزبيیة وول

ً بالظرووفف ووااالحدااثث  ووكانت مشارركتهھا فاعلة في االتحركاتت االشعبيیة وواالنقابيیة وولكن بقي حضوررهھھھا محدووددااً وومرتبطا
 وواالمناسباتت وولم ترقق االى مستوىى االمسؤووليیة.

قع ااتخاذذ االقراارر يیعززز االديیمقرااططيیة لذلك باتت ضروورريیاً بل ملحاً ووفي االمرحلة نخلص إإلى االقولل أأنن ووجودد االمرأأةة في مواا   
االمقبلة٬، أأنن تتحولل مشارركة االمرأأةة بالمجالل االسيیاسي االى االتمسك بالحقوقق االتي تضمن لهھا االمساووااةة وواالتمثيیل االسيیاسي 

 ع ككل.االحقيیقي ما يیتيیح لهھا حريیة ااتخاذذ االقراارر االذيي يیتعلق بشؤوونهھا االخاصة ووبقضايیا االمجتم
ووفي هھھھذاا االسيیاقق أأعربت ووززيیرةة االتنميیة االدووليیة ( جوستيین غريینيینغ) في إإحدىى محاضرااتهھا ااثر ززيیاررتهھا للبنانن عن ررأأيیهھا 
بالقولل:" أأنهھ ال يیمكن أليي بلد أأنن يینمو بشكل ناجح إإذذاا كانن نصف االمجتمع متأخرااً كما أأنهھ ال يیمكن للديیمقرااططيیة أأنن تكونن 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
تت وواانطالقاً من اانن االقانونن اامرأأةة وولكن ووبعد اانتهھاء االمهھلة االمحدددةة لتقديیم االطلبا 113ترشحت  2018ففي ااالنتخاباتت االنيیابيیة ااألخيیرةة االتي جرتت عامم 6 

اامرأأةة مرشحة وولكن جاءتت االنتيیجة مخيیبة لآلمالل حيیث فاززتت  86ااالنتخابي االلبناني يیلزمم جميیع االمرشحيین بالمشارركة في االلواائح ااالنتخابيیة فلم يیبق سوىى 
 نساء فقط للندووةة االبرلمانيیة. 6
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يیكونن فيیهھ نصف االشعب مهھمشا٬ً، فآفاقق االمرأأةة أأووسع لتتعدىى االمسائل االيیوميیة٬، فبمشارركتهھا ممثلة بشكل حقيیقي في االوقت االذيي 
 يیتم إإددخالل ططرقق ووإإبعادد جديیدةة لمساعدةة االدوولة على أأنن تكونن جامعة فعالً لكل شراائح االمجتمع" .  

 
 ( االعواائق االتي حالت ددوونن إإقراارر ووتنفيیذ االقواانيین): االوااقع االقانوني وواالتشريیعي

 
"االعنف االتشريیعي" يیعززز االتميیيیز ضد االنساء ووما تزاالل أأكثريیة االقواانيین خاضعة للسلطة االديینيیة وواالسلطة  ما يیزاالل   

االذكورريیة خصوصاً قواانيین ااألحواالل االشخصيیة. كما أأنن االقواانيین االوضعيیة وواالمدنيیة االتي أأقرتت توااجهھ تحديیاتت كبيیرةة تحولل 
 طبيیقهھا. ددوونن تطبيیقهھا وواالفجوةة ما تزاالل تتسع بيین إإقراارر االقواانيین ووت

تشريین٬، أأنهھ ووبرغم االتطورر االحاصل  17ااتضح٬، وومن خاللل ااستعرااضض ووااقع االمرأأةة ووما توااجهھهھ من تحديیاتت قبل حرااكك    
: ااألنماطط االثقافيیة ةةعلى بعض االمجاالتت ما تزاالل مشارركة االمرأأةة االلبنانيیة في االحيیاةة االعامة محدووددةة تحكمهھا عواامل عد

على تأططيیرهھھھا في أأددوواارر جندرريیة تؤدديي إإلى تهھميیشهھا ووتحد من مشارركتهھا بفاعليیة في االتقليیديیة٬، االسلطة االذكورريیة االتي تعمل 
االحيیاةة االعامة ووعدمم تطبيیق االتشريیعاتت االعاددلة وواالمحقة ووغيیابب االحمايیة االقانونيیة االتي ترددعع االتجاووززااتت ووااالنتهھاكاتت االتي 

 تتعرضض لهھا. 
لمطالبة بتحقيیق االمساووااةة ووبرفع االغبن االالحق بهھا هھھھذهه االعواامل ووغيیرهھھھا ددفعت االنساء لكسر حاجز االخوفف وواالخرووجج ل   

 نتيیجة االسيیاساتت االتميیيیزيیة لتصبح شريیكاً فاعالً ووأأساسيیاً في تطورر االمجتمع ووتنميیتهھ.
تشريین بإيیصالل صوتهھا للتعبيیر عن ااالنتهھاكاتت االتي  17فهھل نجحت االمرأأةة االلبنانيیة وومن خاللل مشارركتهھا في حرااكك    

 تماررسس ضدهھھھا ؟ 
  ؟ارركتهھا في االحرااكك بتغيیيیر نظرةة االمجتمع االى االمرأأةة من حيیث ااالعتراافف بأحقيیة مطالبهھاهھھھل عزززتت مش  

 هھھھل برززتت االمرأأةة من خاللل مشارركتهھا في االحرااكك بصوررةة مغايیرةة لصوررتهھا االتقليیديیة؟   
 نة ؟االموااططهھھھل ساهھھھم االحرااكك في سد جزء من االفجوةة االتميیيیزيیة بيین االرجل وواالمرأأةة ووااالنطالقق إإلى ترسيیخ االمساووااةة في    
 هھھھل شكل االحرااكك اانعطافهھ بسيیطة لكسر االمحرماتت ووتخطي االمعوقاتت ؟    
تشريین ااألوولل اانتقاال جديیدااً للعمل االنسويي من االعمل االنخبويي االى جميیع االشراائح ااالجتماعيیة  17هھھھل شكل االحرااكك    

 ططائفيیاً ووططبقيیاً وولحظة تقاططع ووعبورر إإلى كل االمناططق ؟ 
 ة تمظهھر لنضالل نسويي سيیاسي ووليیس فقط نضاالً حقوقيیاً ؟ هھھھل أأددىى االحرااكك إإلى بداايی   

هھھھل إإنن مشارركة االمرأأةة في االحرااكك ستشكل مدخالً إلنتاجج نظامم سيیاسي ووإإصالحي يیقومم على أأساسس االموااططنة وواالعداالة     
 وواالمساووااةة بيین أأفراادد االمجتمع كافة بعيیدااً عن االتميیيیز االجندرريي ؟ 

 ااألهھھھداافف االمرجوةة لتحقيیق االعداالة وواالمساووااةة ؟  ما هھھھي ااآلليیاتت االضروورريیة للوصولل االى    
 
 
 

 هھھھذهه ااألسئلة ووغيیرهھھھا ستجد ااألجوبة عليیهھا في االفصولل االالحقة.
  



	  

 االقواانيین االلبنانيیة االمجحفة بحقوقق االمرأأةة االلبنانيیة وواالتشريیع االمطلوبب الستعاددةة حقوقهھا
 

هھھھو أأمر ططبيیعي ألنن معظم االمشرعيین على مروورر لقد تعلمنا من االتارريیخ ااإلنساني وواالقانوني إإنن ااإلجحافف بحقوقق االمرأأةة 
ووحتى  1920االزمن كانواا من االرجالل وواالمشرعع االلبناني لم يیشذ عن هھھھذهه االقاعدةة فالجمهھورريیة االلبنانيیة منذ نشأتهھا في عامم 

يیر سااآلنن قد أأصدررتت في االعديید من االقواانيین االمجحفة بحق االمرأأةة االلبنانيیة أأما بشكل مباشر أأوو بشكل غيیر مباشر عبر االتف
 وواالتطبيیق االخاططئ للقانونن.

وولقد كانن للمجتمع االمدني وواالحركاتت االنسائيیة نضالل ططويیل قامواا فيیهھ بالعمل بجميیع االطرقق وومنهھا االطرقق االقانونيیة  
بتقديیم ددعاووىى أأمامم االقضاء ووتقديیم مشارريیع قواانيین لتعديیل االقواانيین االمجحفة بحق االمرأأةة االلبنانيیة ووااستطاعواا أأنن يیلغواا بعض 

االمجحفة بحقهھا ووعلى سبيیل االمثالل ال االحصر (قانونن االعقوباتت٬، قانونن االتجاررةة٬، قانونن االعمل٬، قانونن االضمانن االقواانيین 
 ااالجتماعي).

 
 وولكنهھم لم يیستطيیعواا حتى ااآلنن إإلغاء جميیع االقواانيین االمجحفة بحق االمرأأةة االلبنانيیة.

 
صوصص االقانونيیة االمجحفة بحق االمرأأةة أأننا أأمامم هھھھذاا االوااقع االمحزنن سوفف نقومم في هھھھذهه االدررااسة على تحديید االن 

 ووكيیفيیة تعديیلهھا إلززاالة هھھھذاا االتعديي على االشكل االتالي:
 

 أأووالً: االدستورر االلبناني:
لقد جاء االدستورر االلبناني مطابق للمعايیيیر ووااألساسس االتي تخضع لهھا كل االدساتيیر في االعالم ,ألنن االدستورر االلبناني  

م ميیيیز بيین االرجل وواالمرأأةة وولكن بالتفسيیر وواالتطبيیق االفعلي للدستورر االلبناني تقامم بتحديید أأساسس االنظامم االلبناني ددوونن أأيي ت
 االتميیيیز بيین االرجل وواالمرأأةة ووذذلك على االشكل االتالي:

 
 مقدمة االدستورر االلبناني: - 1

 نصت مقدمة االدستورر االلبناني على االتالي:
ووشعباً وومؤسساتت في حدووددهه االمنصوصص عنهھا في لبنانن ووططن سيید حر مستقل٬، ووططن نهھائي لجميیع اابنائهھ٬، ووااحدااً أأررضاً  -أأ  

 هھھھذاا االدستورر.
لبنانن جمهھورريیة دديیمقرااططيیة برلمانيیة تقومم على ااحتراامم االحريیاتت االعامة ووفي ططليیعتهھا حريیة االرأأيي وواالمعتقد٬، ووعلى  -بب 

 االعداالة ااالجتماعيیة وواالمساووااةة في االحقوقق وواالوااجباتت بيین جميیع االموااططنيین ددوونن تمايیز أأوو تفعيیل.
بنانن أأررضض ووااحدةة لكل االلبنانيیيین فلكل لبناني االحق في ااإلقامة على أأيي جزء منهھا وواالتمتع بهھ في ظظل سيیاددةة أأررضض ل -جج 

 االقانونن فال فرزز للشعب على أأساسس اايي اانتماء كانن٬، ووال تجزئة ووال تقسيیم ووال توططيین.
 

أأةة ووتمنع االتعديي على حقوقق االمر أأنن جميیع هھھھذهه االبنودد االوااررددةة في مقدمة االدستورر االلبناني تنص على مساووااةة االمرأأةة بالرجل
وولكن بالتفسيیر وواالتطبيیق االعملي للدستورر من قبل االسلطة االتنفيیذيیة (االممثلة بالحكومة ووجميیع االوززااررةة ووااألجهھزةة االتابعة لهھا) 

مستمرااً وواالحجة أأنن االبنودد االوااررددةة في مقدمة  يیزااللوواالسلطة االتشريیعيیة تم االتميیيیز االفعلي وواالتعديي على حقوقق االمرأأةة ووال
االدستورر االلبناني االمذكوررةة أأعالهه قد نصت حرفيیاً كلمة االموااططنيین أأوو االلبناني (أأيي االرجالل) وولم تقل االموااططناتت أأوو االلبنانيیاتت 

 (أأيي االنساء).
 
وومن أأجل إإززاالة هھھھذاا االتميیيیز وواالتعديي االحاصل على حقوقق االمرأأةة االلبنانيیة يیجب تعديیل بنودد مقدمة االدستورر االلبناني  

 على االشكل االتالي:
 

لبنانن ووططن سيید حر مستقل٬، ووططن نهھائي لجميیع أأبنائهھ ووبناتهھ٬، ووااحدااً أأررضاً ووشعباً وومؤسساتت في حدووددهه االمنصوصص  -أأ  
 عنهھا في هھھھذاا االدستورر.



	  

لبنانن جمهھورريیة دديیمقرااططيیة برلمانيیة٬، تقومم على ااحتراامم االحريیاتت االعامة ووفي ططليیعتهھا حريیة االرأأيي وواالمعتقد٬، ووعلى  -بب 
 ساووااةة في االحقوقق وواالوااجباتت بيین جميیع االلبنانيیيین ووااللبنانيیاتت ددوونن تمايیز أأوو تفضيیل.االعداالة ااالجتماعيیة وواالم

أأررضض لبنانن أأررضض ووااحدةة لكل االلبنانيیيین ووااللبنانيیاتت فلكل لبناني وولبنانيیة االحق في ااإلقامة على أأيي جزء منهھا وواالتمتع  -جج 
 كانن٬، ووال تجزئة ووتقسيیم ووال توططيین". بهھ في ظظل سيیاددةة االقانونن فال فرزز للشعب على أأساسس أأيي اانتماء كانن أأوو جنس

 االدستورر االلبناني: -  2
لقد نص االدستورر االلبناني في جميیع موااددهه على االمساووااةة بيین االرجل وواالمرأأةة وولكن االسلطة االتنفيیذيیة (االممثلة  

يي على االتعدبالحكومة ووجميیع االوززااررااتت ووأأجهھزةة االدوولة وواالمؤسساتت االعامة) وواالسلطة االتشريیعيیة قامواا بالتميیيیز االفعلي وو
ً على كلمة كل لبناني (أأيي االرجل)  حقوقق االمرأأةة االلبنانيیة وواالحجة االداائمة أأنن االدستورر االلبناني في جميیع موااددهه نص حرفيیا

 وولم يینص على كلمة كل لبنانيیة (أأيي االمرأأةة). 
 

االشكل  رر االلبناني علىوومن أأجل إإززاالة هھھھذاا االتميیيیز وواالتعديي االحاصل على حقوقق االمرأأةة يیجب تعديیل االمواادد االتاليیة من االدستو
 االتالي:

 
 "االبابب ااألوولل:  االفصل االثاني"  -أأ  

 في االلبنانيیيین ووااللبنانيیاتت
 االحقوقق وواالوااجباتت

 
 االماددةة االساددسة: أأنن االجنسيیة االلبنانيیة هھھھي حق لكل لبناني وولبنانيیة ووططريیقة ااكتسابهھا ووحفظهھا ووفقداانهھا تحددد

 بمقتضى االقانونن.
االلبنانيیاتت سوااء لدىى االقانونن ووهھھھم يیتمتعونن ووهھھھن يیتمتعن بالسوااء لدىى االقانونن بالحقوقق االمدنيیة االماددةة االسابعة: كل االلبنانيیيین وو

 وواالسيیاسيیة وويیتحملونن االفراائض وواالوااجباتت االعامة ددوونن فرقق بيینهھم.
 

 االماددةة االثانيیة عشرةة:
اقق يیث ااالستحقلكل لبناني وولبنانيیة االحق في تولي االوظظائف االعامة مناصفةُ ال ميیزةة ألحد على ااآلخر إإال من ح 

 وواالجدااررةة حسب االشرووطط االتي يینص عليیهھا االقانونن.
 
 "االبابب االثاني:  االسلطاتت" -  1

 االفصل ااألوولل: أأحكامم عامة
 االماددةة االوااحدةة وواالعشروونن:

لكل لبناني وولبنانيیة بلغ ووبلغت من االعمر ثمانيیة عشر سنة كاملة االحق في أأنن يیكونن نائباً على أأنن تتوفر فيیهھ ووفيیهھا     
 مطلوبة بمقتضى قانونن ااالنتخابب.االشرووطط اال

 
 االفصل االثاني:  االسلطة االمشرعة

 االماددةة االراابعة وواالعشروونن:  
يیتألف االمجلس من نواابب منتخبيین يیكونن عدددهھھھم ووكيیفيیة اانتخابهھم ووفقاً لقواانيین ااالنتخابب االمرعيیة ااالجرااء ووإإلى أأنن يیضع     

 قاعد االنيیابيیة ووفقاً للقوااعد ااآلتيیة:مجلس االنواابب قانونن اانتخابب خاررجج االقيید االطائفي٬، توززعع عددد االم
 

 بالتساوويي بيین االمسيیحيیيین وواالمسلميین. -أأ  
 بالتساوويي بيین االرجالل وواالنساء. -بب 
 نسبيیا بيین االطواائف كل من االفئتيین. -جج 
 نسبيیاً بيین االمناططق. -دد 



	  

 
 االفصل االثالث:  أأحكامم عامة

 االماددةة االراابعة ووااألرربعونن:
ووبالقانونن  21/1/1947ووبالقانونن االدستورريي االصاددرر في  17/10/1927في  (االمعدلة بالقانونن االدستورريي االصاددرر

 ).21/9/1990االدستورريي االصاددرر في 
 

يیحق لكل لبناني أأوو لبنانيیة نجح أأوو نجحت في ااالنتخاباتت االنيیابيیة أأنن يیترشح لرئاسة االمجلس االنيیابي وو هھھھيیئة مكتب االمجلس 
 االنيیابي.

سة أأكبر أأعضائهھ سناً وويیقومم االعضواانن ااألصغر سنا بيینهھم بوظظيیفة أأميین٬، وويیعمد في كل مرةة يیجددد االمجلس اانتخابهھ يیجتمع برئا
إإلى اانتخابب االرئيیس وونائب االرئيیس لمدةة وواليیة االمجلس كل منهھما على حدةة باالقترااعع االسريي ووبالغالبيیة االمطلقة من أأصوااتت 

 تخباً.صوااتت فاألكثر سنا يیعد مناالمقترعيین٬، ووتبنى االنتيیجة في ااقترااعع ثالثة على االغالبيیة االنسبيیة٬، ووإإذذاا تساووتت ااأل
ووفي كل مرةة يیجددد االمجلس اانتخابهھ٬، ووعند اافتتاحح عقد تشريین ااالوولل من كل عامم٬، يیعمد االمجلس االى اانتخابب ااميینيین باالقترااعع 

 االسريي ووفقاً للغالبيیة االمنصوصص عنهھا في االفقرةة ااالوولى من هھھھذهه االماددةة.
ائب ررئيیسهھ ووفي ااوولل جلسة يیعقدهھھھا اانن يینزعع االثقة من ررئيیسهھ ااوو للمجلس وولمرةة ووااحدةة٬، بعد عاميین من اانتخابب ررئيیسهھ وون

نائبهھ بأكثريیة االثلثيین من مجموعع ااعضائهھ بناًء على عريیضة يیوقعهھا عشرةة نواابب على ااالقل٬، ووعلى االمجلس في هھھھذهه االحالة 
 اانن يیعقد على االفورر جلسة لملء االمركز االشاغر.  

 
 االفصل االراابع

 ااإلجراائيیةاالسلطة 
 لجمهھورريیةأأووالً: ررئيیس اا

 تعدلل االفقرةة ااألوولى من االماددةة االتاسعة ووااألرربعونن من االدستورر فقط على االشكل االتالي: 
 االماددةة االتاسعة ووااألرربعونن:

يیحق لكل لبناني أأوو لبنانيیة بلغ أأوو بلغت االوااحد وواالعشروونن من االعمر أأنن يیترشح ااوو تترشح لمنصب ررئاسة  
 ووررمز ووحدةة االوططن.االجمهھورريیة ررئيیس االجمهھورريیة هھھھو أأوو هھھھي ررئيیس االدوولة 

 
 ثانيیاً:  ررئيیس االوززررااء

 تعدلل االفقرةة ااألوولى من االماددةة االراابعة وواالستونن من االدستورر فقط على االشكل االتالي: 
 االماددةة االراابعة وواالستونن:

 يیحق لكل لبناني أأوو لبنانيیة بلغ من االعمر ووااحد ووعشروونن سنة أأنن يیتولى أأوو تتولى مهھامم ررئاسة االوززررااء االلبناني  
ااء هھھھو أأووهھھھي يیمثلهھا االحكومة وويیتكلم باسمهھا وويیعتبر مسؤووالً عن تنفيیذ االسيیاسة االعامة االتي يیضعهھا مجلس ررئيیس االوززرر

 االوززررااء.
 ثالثاً:  مجلس االوززررااء

 تعدلل االفقرةة ااألوولى من االماددةة االخامسة وواالستونن من االدستورر فقط على االشكل االتالي: 
 االماددةة االخامسة وواالستونن:

س االوززررااء وويیتألف أأعضاؤؤهه مناصفةً بيین االرجالل وواالنساء ووهھھھو االسلطة االتي تخضع تناطط االسلطة ااالجراائيیة بمجل 
 لهھا االقوااتت االمسلحة.

 
  



	  

 ثانيیاً: ااتفاقيیة سيیدااوو االخاصة بإززاالة جميیع ااشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة:
 
 لقد نص االدستورر االلبناني في مقدمتهھ ووال سيیما في االفقرةة (جج) منهھ ما حرفيیتهھ: 
قرااططيیة برلمانيیة٬، تقومم على ااحتراامم االحريیاتت االعامة ووفي ططليیعتهھا حريیة االرأأيي وواالمعتقد٬، " لبنانن جمهھورريیة دديیمو 

 ووعلى االعداالة ااالجتماعيیة وواالمساووااةة في االحقوقق وواالوااجباتت بيین جميیع االموااططنيین ددوونن تمايیز أأوو تفضيیل".
 تهھ:/ من االفصل االثاني في االبابب ااألوولل منهھ ما حرفيی7كما نص االدستورر االلبناني في االماددةة / 
" كل االلبنانيیيین سوااء لدىى االقانونن ووهھھھم يیتمتعونن بالسوااء بالحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیة وويیتحملونن االفراائض وواالوااجباتت  

 االعامة ددوونما فرقق بيینهھم."
وولما كانت االحكومة االلبنانيیة اانضمت االى ااتفاقيیة سيیدااوو االخاصة بإززاالة جميیع أأشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة ووتحفظت  

/ االمتعلقة بقواانيین ااألحواالل االشخصيیة منهھا مخالفةً بذلك نص 16/ منهھا االمتعلقة بالجنسيیة ووعلى االماددةة /9عن تطبيیق االماددةة /
 / من االفصل االثاني في االبابب ااألوولل من االدستورر االلبناني.7االفقرةة (جج) من مقدمة االدستورر االلبناني وواالماددةة /

 
ميیع ااشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة االلبنانيیة ووذذلك على وولما كانن يیجب إإصداارر قانونن يیلغي جميیع هھھھذهه االتحفظاتت إلززاالة ج 

 االشكل االتالي:
 

 مشرووعع قانونن االتصديیق على ااتفاقيیة سيیدااوو ددوونن اايي تحفظ 
 

 االماددةة ااألوولى:
تطبق االحكومة جميیع بنودد ااتفاقيیة سيیدااوو ددوونن اايي تحفظ ووتلغى جميیع االقواانيین االلبنانيیة االتي تخالف نصوصص هھھھذهه  

 لهھيیئاتت االدووليیة بهھذاا االقانونن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة.ااالتفاقيیة وويیتم إإبالغغ جميیع اا
 

 االماددةة االثانيیة:
 يیعمل بهھذاا االقانونن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة.

 
 
 
  



	  

 ثالثاً: قانونن االجنسيیة االلبناني:
 

 يیعتبر قانونن االجنسيیة االلبناني أأكثر قانونن لبناني مجحف بحق االمرأأةة االلبنانيیة لألسبابب االتاليیة:
 

كل مولودد غيیر شرعي (ال يیعرفف من هھھھو وواالدهه ) االجنسيیة االلبنانيیة فقط ألنن أأمهھ لبنانيیة ووال يیعطي االجنسيیة يیعطي  -أأ  
مهھ لبنانيیة متزووجة من أأجنبي مما ددفع االعديید من االلبنانيیاتت لتركك أأووالددهھھھم أأمامم ددوورر ااأليیتامم أأااللبنانيیة لكل مولودد شرعي 

 على االجنسيیة االلبنانيیة.  وولصق صفة االولد االغيیر شرعي عليیهھم حتى يیحصل ااووالددهھھھن
يیعطي االجنسيیة االلبنانيیة لكل أأجنبيیة تزووجت من لبناني بعد مروورر سنة من ززووااجهھما بناًء على ططلبهھا وويیمنع ذذلك عن  -بب 

 كل أأجنبي تزووجج لبنانيیة.
 يیفرقق هھھھذاا االقانونن بيین االلبناني ووااللبنانيیة االتي فقدتت جنسيیتهھا بسبب االزووااجج بأجنبي. -جج  

 
االة هھھھذاا االتميیيیز وواالتعديي على حقوقق االمرأأةة االلبنانيیة بتقديیم مشرووعع  قانونن يیعدلل قانونن االجنسيیة وولما كانن يیجب إإزز 

 االلبناني على االشكل االتالي:
 

كانونن  19/ تارريیخ 15من االقانونن االصاددرر بالقراارر ررقم / 10/ وو/7/ وو/6/ وو/5/ وو/4/ وو/2/ وو/1مشرووعع قانونن تعديیل االمواادد /
 .1960كانونن االثاني  11لصاددرر في وواالمعدلل بالقانونن اا 1945االثاني 

 
 االماددةة ااألوولى:  

 يیعد لبنانيیاً:
 كل شخص مولودد من أأبب لبناني أأووأأمم لبنانيیة. -  1
 كل شخص يیولد في لبنانن من وواالديین مجهھوليین أأوو وواالديین مجهھولي االتابعيیة. -  2
 

 االماددةة االثانيیة:
 
 بنانيیة إإذذاا كانن أأحد وواالديیهھ االذيي ثبتت االبنوةة أأووالً أأنن االولد االشرعي االذيي تثبت بنوتهھ ووهھھھو قاصر يیتخذ االتابعيیة االل 

بالنظر إإليیهھ لبنانيیاً ووإإذذاا كانن برهھھھانن ثبوتت االبنوةة بالنظر إإلى ااألبب أأوو ااألمم ناتجاً عن عقد ووااحد أأوو حكم ووااحد ااتخذ االولد تابعيیة 
 ااألبب أأوو ااألمم إإذذاا كانن هھھھذاا ااألبب أأوو ااألمم لبناني االجنسيیة.

 
 االماددةة االراابعة:

 
االمقترنة بأجنبي / ةة ااتخذ االتابعيیة االلبنانيیة٬، وواالرااشديین من أأووالدد ااألجنبي أأوو ااألجنبيیة االمتخذ االتابعيیة  أأنن االمقترنن أأوو 

االمذكوررةة٬، يیمكنهھم إإذذاا ططلبواا أأنن يیحصلواا على االتابعيیة االلبنانيیة بدوونن شرطط ااإلقامة٬، سوااء أأكانن ذذلك بالقراارر االذيي يیمنح هھھھذهه 
اصص.  ووكذلك ااألووالدد االقاصروونن ألبب أأوو ألمم ااتخذ أأيي منهھما االتابعيیة االلبنانيیة االتابعيیة للزووجج أأوو لألبب أأوو لألمم أأوو بقراارر خ

 فإنهھم يیصيیروونن لبنانيیيین إإال إإذذاا كانواا في االسنة االتي تلي بلوغهھم سن االرشد أأوو يیرفضونن هھھھذهه االتابعيیة.
 

 االماددةة االخامسة:
 
نة نيیة يیصبحانن لبنانيیيین بعد مروورر سإإنن االمرأأةة ااألجنبيیة االمقترنة من لبناني ووإإنن االرجل ااألجنبي االمقترنن من لبنا 

 على تسجيیل االزووااجج في قلم االنفوسس بناء على االطلب.
 

 االماددةة االساددسة:



	  

 
ً إإلى أأنن يیطلب شطب قيیوددهه من   أأنن االلبناني أأوو االلبنانيیة االذيي يیقترنن بشخص من االتابعيیة غيیر االلبنانيیة يیبقى لبنانيیا

 سجالتت ااإلحصاء الكتسابهھ جنسيیة ززووجهھ.
 

 االماددةة االسابعة:
 
يیجوزز أليي من االلبناني أأوو االلبنانيیة االذيي فقد جنسيیتهھ االلبنانيیة ااثر ااقتراانهھ بشخص من االتابعيیة غيیر االلبنانيیة أأنن يیستعيید  

 هھھھذهه االجنسيیة بناء على ططلبهھ.
 
ووخسرتت جنسيیتهھن بالزووااجج وولم يیكن لهھن قيید في سجالتت هھھھذاا  1932اانن االلبنانيیاتت االلوااتي تزووجن قبل ااحصاء  

على ااألررااضي االلبنانيیة أأما  1924آآبب  30حصولل على حكم قضائي يیقيیدهھھھن إإذذاا ثبت ووجوددهھھھن بتارريیخ ااالحصاء يیمكنهھن اال
من ووجد منهھن خاررجج ااألررااضي االلبنانيیة بالتارريیخ االمذكورر فيیمكنهھن ااستعاددةة جنسيیتهھن االلبنانيیة بموجب االماددةة االثانيیة من 

 .1946كانونن االثاني  31قانونن 
 

  االماددةة االعاشرةة:
 
يیعد لبنانيیاً كل شخص  1923ااالختيیارر االمنصوصص عليیهھا في معاهھھھدةة االصلح االممضاةة في لوززاانن  حقوققمع ااالحتفاظظ ب 

 حائزيین على االتابعيیة االلبنانيیة. 1914تشريین االثاني  1مولودد في أأررااضي لبنانن االكبيیر من أأبب أأوو أأمم وولداا فيیهھ أأيیضا٬، ووكانا في 
 

 االماددةة االحادديیة عشر:
 
/ من معاهھھھدةة االصلح 36يین يیكونواا ااكتسبواا االتابعيیة ااألجنبيیة بمقتضى االماددةة /أأنن ااألووالدد وواالنساء االمتزووجاتت االذ 

االمعقوددةة في لوززاانن يیجوزز لهھم أأنن يیتخذوواا االتابعيیة االلبنانيیة بموجب قراارر من ررئيیس االدوولة بعد االتحقيیق ووبشرطط أأنن يیكونواا 
ً بهھذاا االشأنن في االسنة االتي تلي بل حاللل وغهھم سن االرشد ووددوونن شرطط اانمقيیميین في أأررااضي لبنانن ووذذلك بتقديیمهھم تصريیحا

 االزووااجج.
 

 االماددةة االثانيیة عشر:  
 يیعمل بهھذاا االقانونن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة.

 
  



	  

 رراابعاً: قانونن االعمل االلبناني:
ً بحق  1946لقد أأصدرر االمشرعع االلبناني قانونن االعمل االلبناني سنة   وومن تارريیخ صدووررهه كانن هھھھذاا االقانونن مجحفا

بالرغم من االكفاحح االمستمر من قبل االمجتمع االمدني وواالجمعيیاتت االنسائيیة االذيین نجحواا في إإجرااء االتعديیالتت االمرأأةة االلبنانيیة وو
االمتتاليیة لرفع االظلم االحاصل على حقوقق االمرأأةة االعاملة في لبنانن وومنهھا على سبيیل االمثالل ال االحصر (حق االمرأأةة االعاملة 

عاملة ططيیلة فترةة حملهھا ووططيیلة إإجاززةة ااألمومة) وولكن أأهھھھم تعديیل بإجاززةة أأمومة ووززيیاددةة عددد أأيیامهھا٬، منع صرفف أأيي مرأأةة 
/ من 26ووعدلل هھھھذاا االقانونن االماددةة / 2000/ سنة 207لرفع االتميیيیز ضد االمرأأةة االعاملة في لبنانن تم بموجب االقانونن ررقم /

ة في ما وواالعامل قانونن االعمل ووأأصبح بموجب هھھھذهه االماددةة يیحظر وويیمنع على صاحب االعمل االتفرقة بسبب االجنس بيین االعامل
يیخص نوعع االعمل ٬، مقداارر ااألجر٬، االتوظظيیف٬، االترقيیة٬، االترفيیع ٬،االتأهھھھيیل االمهھني وواالملبس وولكن جاء هھھھذاا االتعديیل ناقصاً ألنهھ 

 / من قانونن االعمل.26لم يینص على عقوبة إإذذاا لم يیلتزمم صاحب االعمل بنص االماددةة/
  

إلززاالة ااإلجحافف االمستمر من أأصحابب االعمل بحقوقق االمرأأةة  / من قانونن االعمل االلبناني26وولما كانن يیجب تعديیل االماددةة /
 االعاملة االلبنانيیة ووذذلك على االشكل االتالي:

 
 / من قانونن االعمل االلبناني26مشرووعع قانونن تعديیل االماددةة /

 
 االماددةة ااألوولى:
 / من قانونن االعمل ووتستبدلل بالنص االتالي:26تلغى االماددةة /

االجنس بيین االعامل وواالعاملة في ما يیخص نوعع االعمل٬، مقداارر ااألجرةة٬، يیحظر على صاحب االعمل االتفرقة بسبب  -أأ  
 االتوظظيیف ٬، االترقيیة٬، االترفيیع٬، االتأهھھھيیل االمهھني وواالملبس.

يیحق لكل عامل أأوو عاملة تعرضض للتفرقة ووفقاً للبند /أأ/ من هھھھذهه االماددةة أأنن يیتقدمم بشكوىى لدىى مجلس االعمل االتحكيیمي  -بب 
 فرقة أأوو خاللل شهھر من تارريیخ ااستحصالهھ على هھھھذاا االقراارر.خاللل مدةة شهھر من تارريیخ صدوورر قراارر االت

يیحق للعامل وواالعاملة ااستعمالل جميیع ططرقق ااإلثباتت من أأجل إإثباتت حصولل االتفرقة االمنصوصص عليیهھا في االبند /أأ/  -جج  
 من هھھھذهه االماددةة.

 
رر ارريیخ صدوورر االقرااتعتبر جميیع االقرااررااتت ووااإلنذااررااتت االتي تصدرر عن صاحب االعمل بحق االعامل أأوو االعاملة من ت -دد  

 االمطعونن فيیهھ ووحتى صدوورر حكم من مجلس االعمل االتحكيیمي باططلة بطالنن مطلق ووليیس لهھا أأيي أأثر قانوني. 
يیجب على مجلس االعمل االتحكيیمي أأنن يیبت بهھذهه االدعوىى بالطرقق االمستعجلة وواانن يیصدرر حكمهھ خاللل مدةة شهھر من  -هھھھـ 

 تارريیخ تقديیم االدعوىى.
يیمي إإذذاا حكم لصالح االعامل أأوو االعاملة أأنن يیبطل االقراارر االمطعونن فيیهھ وويیحكم بحق يیجب على مجلس االعمل االتحك -زز  

 االعامل وواالعاملة بالوظظيیفة االمطعونن بقرااررهھھھا ووتعويي عن االعطل وواالضررر.
 

 االماددةة االثانيیة:  
 يیعمل بهھذاا االقانونن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة.

 
 
  



	  

 خامساً: قانونن االضمانن ااإلجتماعي االلبناني:
 

وومن تارريیخ صدووررهه كانن هھھھذاا االقانونن مجحفاً بحق  1963درر االمشرعع االلبناني قانونن االضمانن ااالجتماعي في سنة لقد أأص   
االمرأأةة االلبنانيیة٬، فقد كانن صندووقق االضمانن ااالجتماعي يیستوفي جميیع ااالشترااكاتت من االمرأأةة االعاملة في لبنانن ووال يیعطيیهھا 

 يیر مضمونن.أأيي من االتقديیماتت عن ززووجهھا ووأأووالددهھھھا إإذذاا كانن االزووجج غ
 

ووقد كافحت االمرأأةة االلبنانيیة في االمحاكم االلبنانيیة من منتصف االسبعيیناتت من االقرنن االماضي إإلى أأنن أأصدررتت االهھيیئة االعامة    
قرااررهھھھا االقاططع بحق االمرأأةة االلبنانيیة باالستفاددةة من تقديیماتت االصندووقق االوططني للضمانن  2000في محكمة االتميیيیز االلبنانيیة سنة 

ددهھھھا إإذذاا كانن ززووجهھا غيیر مضمونن ووأأٌجبر صندووقق االضمانن على مساووااةة االمرأأةة االلبنانيیة بالرجل  االلبناني ااالجتماعي عن أأووال
 14/12/2002ووإإعطائهھا حقهھا بالحصولل على االضمانن االصحي ألووالددهھھھا وواالحصولل على تعويیضاتت عائليیة عنهھم ووفي 

االتميیيیز ووأألزمم صندووقق االضمانن ااالجتماعي كرسس فيیهھ ررأأيي محكمة  483/2002أأصدرر االمجلس االنيیابي االلبناني االقانونن ررقم 
نهھائيیًا مساووااةة االمرأأةة االلبنانيیة بالرجل االلبناني من حيیث ااالستفاددةة من تقديیماتت االضمانن االصحي وواالتعويیضاتت االعائليیة ووبالرغم 

مانن ضمن ووضوحح االقانونن االمذكورر أأعالهه ووخلوهه من أأيي شرطط لحصولل االمرأأةة االلبنانيیة على حقهھا باالستفاددةة من تقديیماتت اال
االصحي ألووالددهھھھا ووتعويیضاتت عائليیة عنهھم غيیر شرطط إإثباتت اانن ززووجهھا غيیر مضمونن ٬، فقد فرضض صندووقق االضمانن 
ااالجتماعي شرطط لم يینص عليیهھ االقانونن ووهھھھو إإلزاامم كل مرأأةة لبنانيیة أأنن تخضع للتحقيیق كل سنتيین حتى تظل تستفيید من 

يیلزمم االرجل االلبناني بذلك ٬،كما ال يیزاالل صندووقق االضمانن تقديیماتت االضمانن االصحي وواالتعويیضاتت االعائليیة عن أأووالددهھھھا وولم 
ااالجتماعي يیرفض ااستفاددةة االمرأأةة االلبنانيیة من تقديیماتت االضمانن االصحي عن ززووجهھا إإذذاا كانن ززووجهھا غيیر مضمونن بالمقابل 

 يیعطي هھھھذاا االحق للرجل االلبناني عن ززووجتهھ االغيیر مضمونة.
 

تمر من تارريیخ صدوورر قانونن االضمانن ااالجتماعي ووحتى ااآلنن على حقوقق وولما كانن يیجب إإززاالة هھھھذاا ااإلجحافف االكبيیر وواالمس   
 االمرأأةة االلبنانيیة من خاللل تعديیل قانونن االضمانن ااالجتماعي على االشكل االتالي:

 
 

 مشرووعع قانونن تعديیل قانونن االضمانن ااإلجتماعي االلبناني
 

 االماددةة ااألوولى:
 

 ضمانن ااالجتماعي على االشكل االتالي:/ من قانونن اال14/ في االماددةة /2تعدلل االفقرةة /جج/ من االبند /
 ززووجج االمضمونة االذيي ال يیستفيید من صندووقق االضمانن ااالجتماعي أأوو صندووقق أأخر.  -/جج/ 

 االماددةة االثانيیة:
 / من قانونن االضمانن ااالجتماعي االفقرةة االتالي:14/ في االماددةة /2يیضافف إإلى االبند ررقم /

/ وو/جج/ وو/دد/ االمذكورريین أأعالهه بمجردد تقديیمهھم ططلب بذلك مع يیستفيید جميیع االمحدددةة صفاتهھما في االفقرااتت /أأ/ وو/بب -\هھھھـ \
االمستندااتت االتي تثبت صفتهھم وويیحظر على االصندووقق االوططني للضمانن ااالجتماعي ااجرااء أأيي تحقيیق سنويي بذلك ووال يیحق 

 للصندووقق االوططني للضمانن ااالجتماعي توقيیف االتقديیماتت لهھم أليي سبب من ااألسبابب.
 االماددةة االثالثة:
 انونن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة.يیعمل بهھذاا االق

  



	  

 ساددساً: قانونن االمعلميین في االمدااررسس االخاصة االلبناني:
ووقد تم تعديیلهھ أأكثر من مرةة ووهھھھو حتى ااآلنن مجحف  1942لقد أأصدرر االمشرعع االلبناني قانونن االمعلميین في سنة  

قوقهھم فف االضعيیف وواالذيي يیؤدديي إإلى ضيیاعع حبحق االمعلميین وواالمعلماتت االلبنانيیيین ألنهھ يیخضعهھم لعقد تعليیم هھھھم دداائما فيیهھ االطر
 ووتبددديیهھا ووذذلك على االشكل االتالي:

ً للبند / / من هھھھذاا االقانونن تقومم إإددااررةة االمدااررسس باقتطاعع من ررااتب االمعلميین قيیمة ااشترااكاتت 21/ من االماددةة /2أأووالً:  ووفقا
ذذاا تفرضض عليیهھم عقوبة قاسيیة إإاالصندووقق االوططني للضمانن ااالجتماعي ووصندووقق تعويیضاتت االمعلميین وولكنهھا ال تلزمهھم أأوو 

لم يیقومواا بتسديید هھھھذهه ااالشترااكاتت لصندووقق االضمانن ااالجتماعي ووصندووقق تعويیضاتت االمعلميین مما أأددىى إإلى قيیامم أأغلبيیة 
إإددااررااتت االمدااررسس باقتطاعع ااالشترااكاتت ددوونن تسديیدهھھھا لصندووقق االضمانن أأوو صندووقق االتعويیضاتت ووأأددىى ذذلك إإلى ضيیاعع حقوقق 

 االمعلميین وو االمعلماتت.
/ من هھھھذاا االقانونن االسلطة االمطلقة إلددااررةة االمدررسة بالتحكم بمصيیر وومستقبل االمعلميین وو 30/ وو/29نيیاً:  لقد أأعطت االماددةة /ثا

/ من هھھھذاا االقانونن إإددااررةة االمدررسة حريیة 29ووسيیلة قانونيیة للتخلص منهھم ووإإهھھھداارر حقوقهھم وواامتيیاززااتهھم فمن جهھة أأعطت االماددةة /
/ من هھھھذاا االقانونن 30ددتهھا االمنفرددةة ددوونن أأيي تعويیض لهھم وومن جهھة أأخرىى أأعطت االماددةة /مطلقة في إإنهھاء عقودد االمعلميین بإرراا

إإددااررةة االمدررسة االوسيیلة االقانونيیة للتحكم بالمعلميین وواالمعلماتت إلنهھا فرضت عليیهھم ددفع تعويیض للمدررسة إإذذاا ااررااددوواا تركك 
 / منهھ.29سة في االماددةة /االمدررسة خاللل االسنة االدررااسيیة ووهھھھذاا أأيیضاً لم يیفرضهھ االقانونن على إإددااررةة االمدرر

وولما كانن يیجب إإززاالة هھھھذاا ااإلجحافف بحقوقق االمعلميین وواالمعلماتت في االمدااررسس االخاصة من خاللل تعديیل قانونن  
 االمعلميین في االمدااررسس االخاصة على االشكل االتالي:

 
 مشرووعع قانونن تعديیل قانونن االمعلميین في االمدااررسس االخاصة االلبناني

 
 االماددةة ااألوولى:

 / على االشكل االتالي:7/ من هھھھذاا االقانونن االبند /21/ يیضافف إإلى االماددةة 
ً لألصولل أأنن يیرفق مع ميیزاانيیة مدررستهھ لوززااررةة االتربيیة برااءةة ذذمة  -  7 على ررئيیس االمدررسة أأوو من يیقومم مقامهھ ووفقا

سنويي صاددررةة عن صندووقق االضمانن ااالجتماعي ووصندووقق االتعويیضاتت االخاصص بالمعلميین يیثبت فيیهھ تسديیدهه جميیع مستحقاتت 
 نن ااالجتماعي ووصندووقق تعويیضاتت االمعلميین عن االهھيیئة االتعليیميیةاالضما

 
االخاصة بمدررستهھ تحت ططائلة إإقفالل االمدررسة فوررااً ووإإلزاامهھ بدفعهھا فوررااً مع غراامة عشرةة أأضعافف هھھھذهه االمبالغ تدفع  

 للمعلميین كعطل ووضررر.
 

 االماددةة االثانيیة:
 
 كل االتالي:/ من هھھھذاا االقانونن على االش29من االماددةة / \ووالً \يیعدلل االبند أأ 

يیحق لرئيیس االمدررسة أأنن يیصرفف من االخدمة أأيي فردد من أأفراادد االهھيیئة االتعليیميیة على أأنن يیرسل إإليیهھ بذلك كتاباً  أأووالً:
مضموناً مع إإشعارر باالستالمم قبل االخامس من تموزز وويیكونن ملزمم بدفع تعويیض صرفف من االخدمة مقدااررهه ررااتب سنة كاملة 

 دررااسيیة االمقبلة.ووإإال ااعتبر مرتبطاً بالمدررسة للسنة اال
 

 االماددةة االثالثة:
 / من هھھھذاا االقانونن ووتستبدلل بالنص االتالي:30تلغى االماددةة / 
يیحق أليي فردد من أأفراادد االهھيیئة االتعليیميیة أأنن يیتركك االعمل خاللل االسنة االدررااسيیة أأووعند نهھايیة االعامم االدررااسي عن ططريیق  

 بتركك االعمل.  إإررسالل كتابب مضمونن مع إإشعارر باالستالمم لرئيیس االمدررسة يیبلغهھ قرااررهه
 

 االماددةة االراابعة:



	  

 
 يیعمل بهھذاا االقانونن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة.

 
 
  



	  

 سابعاً: قانونن االعقوباتت االلبناني:
 

ووأأنن هھھھذاا االقانونن هھھھو أأكثر قانونن لبناني مجحف بحق  1943لقد أأصدرر االمشرعع االلبناني قانونن االعقوباتت االلبناني في سنة    
(وومنذ ذذلك االتارريیخ  1948/ االمعدلة في سنة 522إإلى حد االجريیمة االكبرىى فقد نصت االماددةة /االبنت االقاصر وواالمرأأةة االلبنانيیة 

)على مكافأةة كل مجرمم ااررتكب أأيي جريیمة من االجراائم االمخلة باألخالقق ووااآلدداابب االعامة إإذذاا تزووجج االمعتدىى عليیهھا االتي 
االرشد٬، بإيیقافف االمالحقة أأوو بتعليیق  ااررتكبت االجريیمة بحقهھا٬، سوااء كانت معتدىى عليیهھا بنت قاصرةة أأوو اامرأأةة بلغت سن

االعقوبة إإذذاا كانن قد صدرر حكم بحقهھ بدلل أأنن يیتم معاقبتهھ ووتشديید هھھھذهه االعقوبة إإلى أأنن أأصدرر مجلس االنواابب االلبناني في سنة 
/ سارريیةً لباقيیة االجراائم االمخلة 522/ فقط بالنسبة لجريیمة ااالغتصابب ووأأبقى مفاعيیل االماددةة /522أألغى االماددةة / 2017
/ 518/ وو/505قق ووااآلدداابب االعامة ووال سيیما االتي تكونن فيیهھا االمعتدىى عليیهھا بنت قاصر ووباإلضافة االى االمواادد /باألخال

 / من قانونن االعقوباتت.519وو/
 
وولما كانن يیجب إإززاالة هھھھذاا ااإلجحافف وواالجريیمة االكبرىى االتي ترتكب بحقوقق االقاصرااتت االلبنانيیاتت وواالمرأأةة االلبنانيیة  

 من خاللل تعديیل قانونن االعقوباتت االلبناني على االشكل االتالي:في قانونن االعقوباتت االلبناني 
 

 
 مشرووعع قانونن تعديیل قانونن االعقوباتت االلبناني

 
 االماددةة ااألوولى:

 / من قانونن االعقوباتت وويیوقف تطبيیقهھا بالنسبة لجميیع االجراائم االمخلة باألخالقق ووااآلدداابب االعامة.522تلغى االماددةة / 
 االماددةة االثانيیة:

 / ضمنا إإلى ااألشغالل االشاقة االمؤبدةة.510/ إإلى /506صوصص عليیهھا في االمواادد من /تعدلل االعقوباتت االمن 
 االماددةة االثالثة:

 / ضمنا إإلى ااألشغالل االشاقة االمؤبدةة.516/ إإلى /514تعدلل االعقوباتت االمنصوصص عليیهھا في االمواادد من / 
 االماددةة االراابعة:

 ا إإلى ااألشغالل االشاقة االمؤبدةة./ ضمن521/ إإلى /518تعدلل االعقوباتت االمنصوصص عليیهھا في االمواادد من / 
 االماددةة االخامسة:

 / ضمنا إإلى ااألشغالل االشاقة االمؤبدةة.528/ إإلى /523تعدلل االعقوباتت االمنصوصص عليیهھا في االمواادد من / 
 االماددةة االساددسة:

 تلغى جميیع االمواادد االقانونيیة في قانونن االعقوباتت االلبناني االتي تخالف االمواادد االقانونيیة االمذكوررةة أأعالهه. 
 ددةة االسابعة:االما

 يیعمل بهھذاا االقانونن فورر نشرهه في االجريیدةة االرسميیة.
  



	  

 ثامناً: قانونن االتحرشش االجنسي االلبناني:
 
يیعتبر قانونن االتحرشش االجنسي االلبناني االمطلب االمزمن للمجتمع االمدني وواالجمعيیاتت ااألهھھھليیة وواالنسائيیة إإال أأنن هھھھذاا  

يیر مكتمل٬، فهھذاا االقانونن لم يیتضمن مواادد قانونيیة تؤدديي االى االقيیامم ااإلنجازز جاء منقوصاً إلنن االمشرعع االلبناني أأصدرر قانونن غ
بتحقيیقاتت جديیة ووكاملة من جهھة وومن جهھة أأخرىى لم يیتضمن مواادد تحمي بشكل جديي االضحايیا ووكانت االعقوبة غيیر كافيیة 

 بتاتاً.
 

 شكل االتالي:وولما كانن يیجب تعديیل هھھھذاا االقانونن لرفع االظلم ووااالجحافف بحقوقق االمرأأةة االلبنانيیة ووذذلك على اال
 

 مشرووعع قانونن تعديیل
 قانونن االتحرشش االجنسي االلبناني

 االماددةة ااألوولى:
/ من قانونن االتحرشش االجنسي إإلى ااألشغالل االشاقة 2تعدلل جميیع االعقوباتت االمذكوررةة في االفقرةة /أأ/ وو/بب/ من االماددةة / أأووالً:  

 االمؤقتة ووبغراامة تبلغ قيیمتهھا مئة مرةة االحد ااألددنى لألجورر.
/ من قانونن االتحرشش االجنسي لألشغالل االشاقة االمؤبدةة 2االعقوبة االمنصوصص عليیهھا في االفقرةة /جج/ من االماددةة / تعدلل ثانيیاً: 

 ووبغراامة تبلغ قيیمتهھا مئتي مرةة االحد ااألددنى لألجورر.
 في حالل االتكراارر أأوو االمعاووددةة تكونن االعقوبة هھھھي ااإلعداامم شنقاً. ثالثاً:

  االماددةة االثانيیة:
 

 ىى تكليیف ططبيیب شرعي لمعايینة االضحيیة بوجودد مساعدةة ااجتماعي وونفسي.يیجب أأنن يیتم فورر تقديیم االشكو
  االماددةة االثالثة:

 يیجب أأنن يیتم فورر تقديیم االشكوىى ااالستماعع إإلى االضحيیة بوجودد مساعدةة ااجتماعي وونفسي.
 االماددةة االراابعة:  

 تعتبر جميیع االقرااررااتت االصاددررةة بحقوقق االضحيیة من قبل صاحب االعمل االذيي ااررتكب جريیمة 
 باططلة بطالنن مطلق ووليیس لهھا أأيي أأثر قانوني.االتحرشش 

 االماددةة االخامسة:
   

 يیصدرر االنائب االعامم االمختص قرااررااً فورريیاً بتوقيیف االمدعى عليیهھ بمجردد تقديیم االشكوىى من قبل االضحيیة.
  االماددةة االساددسة:

 
 يیصدرر االنائب االعامم االمختص قرااررااً فورريیاً بحمايیة على االضحيیة ووعائلتهھا.

 االماددةة االسابعة:  
 عمل بهھذاا االقانونن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة.يی
 

 ثامناً: قانونن االعنف ااألسريي االلبناني:
 

يیعتبر هھھھذاا االقانونن من أأهھھھم مطالب االحركاتت االنسائيیة وواالمجتمع االمدني االلبناني منذ قيیامم االدوولة االلبنانيیة ووال يیزاالل ااآلنن أأهھھھم    
ووقد صدرر ناقصاً ووغيیر مكتمل ووااستمر االنضالل من إإجل  2014هھھھذهه االمطالب ألنن هھھھذاا االقانونن بالرغم من أأنهھ صدرر سنة 

ووقد جاء هھھھذاا االتعديیل أأيیضاً غيیر مكتمل ووناقص  30/12/2020/ تارريیخ 204إإصالحهھ إإلى أأنن تم تعديیلهھ بموجب االقانونن ررقم /
 لعدةة أأسبابب ووهھھھي:

 



	  

 لم يیشمل االجراائم االتي ترتكب أأثناء االعالقة االزووجيیة أأوو بعد اانحاللهھا. -  1
 إإلغاء جريیمة االزنا. لم يیشمل -  2
 لم يیشمل قراارر االحمايیة لجميیع أأووالدد االضحيیة االقاصريین. -  3
 لم يیلزمم مرتكب االعنف االخضوعع لدووررااتت تأهھھھيیليیة. -  4
 لم يیحددد عقوبة صاررمة على مرتكبي االعنف أأوو من يیخالف أأوواامر االحمايیة االصاددررةة بحق االضحايیا.  -  5
 

 لم ووااالجحافف بحقوقق االمرأأةة االلبنانيیة ووااإلسرةة ووذذلك على االشكل االتالي: وولما كانن يیجب تعديیل هھھھذاا االقانونن لرفع االظ   
 
  



	  

 مشرووعع تعديیل
 قانونن االعنف ااألسريي االلبناني

 
 االماددةة ااألوولى:

 
 / من قانونن االعنف ااألسريي على االشكل االتالي:2تعدلل االماددةة /

 يیقصد بالمصطلحاتت االتاليیة٬، أأيینما ووررددتت في االقانونن ما يیلي:
ن االزووجيین أأثناء قيیامم االراابطة االزووجيیة أأوو بعد اانحاللهھا٬، ووااألبب ووااألمم أليي منهھما ووااألخوةة ووااألخوااتت ااألسرةة : تشمل أأيي م

ووااألصولل وواالفرووعع شرعيیيین كانواا أأوو غيیر شرعيیيین وومن تجمع بيینهھم رراابطة االتبني أأوو االمصاهھھھرةة حتى االدررجة االثانيیة أأوو 
 االوصايیة أأوو االواليیة أأوو تكفل االيیتيیم أأوو ززووجج ااألمم ااوو ززووجج ااألبب.

 
 االماددةة االثانيیة:
 / من قانونن االعنف ااألسريي على االشكل االتالي:3تعدلل االماددةة /

 آآنفة االذكر بالعقوباتت االتاليیة: \2\يیعاقب على جراائم االعنف ااألسريي بحسب ما هھھھو محددد في االماددةة 
 باالعتقالل من عشريین سنة إإلى خمسة ووعشريین سنة إإذذاا أأقدمم أأحد أأفراادد ااإلسرةة على قتل ااآلخر عن قصد.

 العتقالل سبعة سنوااتت٬، إإذذاا أأددىى االعنف إإلى االتسبب بوفاةة أأحد أأفراادد ااإلسرةة من غيیر قصد االقتل.با
إإذذاا أأددىى االعنف إإلى ااالستغاللل  \1642011\بالعقوباتت االمنصوصص عليیهھا في قانونن معاقبة جريیمة ااإلتجارر باألشخاصص ررقم 

 االجنسي أأوو االحض غلى االدعاررةة أأوو االتسولل٬، اليي فردد من أأفراادد ااإلسرةة.
لحبس من ثالثة أأشهھر إإلى ثالثة سنوااتت ووبغراامة عشرةة مرااتت االحد ااألددنى لألجورر أأوو بإحدىى هھھھاتيین االعقوبتيین٬، إإذذاا أأددىى با

 االعنف إإلى أأيي ضررر معنويي أأوو جسديي.
بالحبس من ثالثة أأشهھر إإلى ثالثة سنوااتت ووبغراامة عشرةة مرااتت االحد ااألددنى لألجورر أأوو بإحدىى هھھھاتيین االعقوبتيین٬، إإذذاا أأددىى 

ااإلضراارر ااالقتصادديي بأحد ألفراادد ااإلسرةة مثل حرمانن من االمواارردد االماليیة أأوو االحرمانن من ااالحتيیاجاتت ااألساسيیة االعنف إإلى 
 . 673إإلى 635لألسرةة أأوو جراائم ااالحتيیالل وواالسرقة ووااغتصابب االتوقيیع االمنصوصص عنهھا في االمواادد 

لتي تشمل جراائم االعنف ااألسريي ووفقاً ألحكامم من قانونن االعقوباتت االلبناني إإذذاا شكلت االجراائم اا 674ووال تطبق أأحكامم االماددةة 
 من هھھھذاا االقانونن.  \2\االماددةة 

 باالعتقالل من عشرةة سنوااتت إإلى خمسة عشر سنة إإذذاا أأددىى االعنف إإلى أأيي تشويیة في معالم االجسم أأوو أأيي عطل دداائم.
اتت إإذذاا موررسس االعنف عقوب 257" االسابقة ووفقاً ألحكامم االماددةة 6"وو"5"وو"4"وو"3تشددد االعقوبة االمنصوصص عليیهھا بالفقرااتت "

 بهھدفف االجماعع أأوو بسببهھ. 
 باالعتقالل سبعة سنوااتت إإلى عشرةة سنوااتت٬، إإذذاا أأقدمم أأحد أأفراادد ااإلسرةة على حرمانن شخص أأخر من حريیتهھ. 

 من قانونن االعقوباتت االلبناني. \489\وو \488\وو\487\تلغى أأحكامم االمواادد 
 

 االماددةة االثالثة:
 ى االشكل االتالي:/ من قانونن االعنف ااألسريي عل11تعدلل االماددةة /

للمحامي االعامم االمكلف تلقي االشكاووىى االمتعلقة بالعنف ااألسريي ووقبل صدوورر أأمر االحمايیة عن االمرجع االمختص أأوو في 
 معرضض تنفيیذهه٬، تكليیف االضابطة االعدليیة ووتحت إإشراافهھ باتخاذذ ووااحد أأوو أأكثر من االتداابيیر االتاليیة:

من هھھھذاا االقانونن أأوو  12لسائر ااألشخاصص االمعدوودديین في االماددةة االحصولل على تعهھد من االمشكو منهھ بمنع االتعرضض للضحيیة وو
 ) من االفقرةة (بب) من هھھھذهه االماددةة.2)وو(1االتحريیض على االتعرضض لهھم تحت ططائلة تطبيیق االبند(

 في حالل ووجودد خطر على ااألشخاصص ذذااتهھم: 
يیة أأيي ووسيیلة أأخرىى لحمايیة االضحمنع االمشكو منهھ من ددخولل االبيیت ااألسريي لمدةة ثالثة أأيیامم قابلة للتجديید٬، إإذذاا لم يیكن هھھھنالك 

 من هھھھذاا االقانونن. 12ووأأووالددهھھھا ووسائر ااألشخاصص االمعدوودديین في االماددةة 



	  

 من قانونن أأصولل االمحاكماتت االجزاائيیة. 47ااحتجازز االمشكو منهھ ووفقاً للماددةة 
 ق قدررتهھ.من هھھھذاا االقانونن إإلى مكانن آآمن على نفقة االمشكو منهھ ووف 12نقل االضحيیة ووسائر ااألشخاصص االمعدوودديین في االماددةة 

 إإذذاا نتج عن االعنف ما يیستوجب عالجاً ططبيیاً أأوو ااستشفائيیا تنقل ضحايیا االعنف إإلى االمستشفى على أأنن يیسلف  -جج
 االمشكو منهھ نفقاتت االعالجج.    
"من االفقرةة "بب" ووفي االفقرةة "جج" من هھھھذهه االماددةة وواالنفقهھ 3إإذذاا اامتنع االمشكو منهھ عن تسديید االنفقاتت االمبيینة في االبند "    

ةة في متن قراارر االحمايیة٬، تطبق بحقهھ ااألصولل االمتبعة لتنفيیذ أأحكامم االنفقة في قانونن أأصولل االمحاكماتت االمدنيیة٬، ووخالفاً االمقررر
من قانونن أأصولل االمحاكماتت االمدنيیة٬، يیصدرر قراارر حبس االمشكو منهھ االممتنع عن تسديید االنفقاتت االمذكوررةة آآنفاً  999للماددةة 

 عن االنيیابة االعامة. 
 االماددةة االراابعة:

 / من قانونن االعنف ااألسريي على االشكل االتالي:12دلل االماددةة /تع
أأمر االحمايیة تدبيیر مؤقت يیصدرر عن االمرجع االقضائي االمختص ووفق أأحكامم هھھھذاا االقانونن بمناسبة االنظر في قضايیا االعنف 

 ااألسريي.
االمساعدوونن يیهھدفف أأمر االحمايیة إإلى حمايیة االضحيیة ووأأووالددهھھھا االقاصريین أأما باقي االفرووعع ووسائر االمقيیميین معهھم ٬،

ااالجتماعيیونن٬، االشهھودد ووأأيي شخص آآخر يیقدمم االمساعدةة للضحيیة ٬،فيیستفيیدوواا من أأمر االحمايیة إإذذاا كانواا معرضيین للخطر 
 ووذذلك لمنع ااستمراارر االعنف أأوو االتهھديید بتكرااررهه.

تفعيیل لكما يیكونن للمرجع االقضائي االمختص (بإصداارر أأمر االحمايیة) صالحيیة ااالستعانة بمن يیرااهه مناسباً من ااألخصائيیيین 
 قراارر االحمايیة ووموااكبة تطبيیقهھ.

وويیكونن أأمر االحمايیة االمنصوصص عنهھ في هھھھذهه االماددةة مخصصاً لحمايیة االنساء ضحايیا االعنف ااألسريي بغض االنظر عن حالتهھن 
 ااالجتماعيیة.

 
 االماددةة االخامسة:

ً بإخضاعع مرتكب االعنف ااألسريي لدووررااتت تأهھھھ لة يیليیة متوااصيیجب أأنن يیصدرر عن االمرجع االقضائي االمختص قرااررااً فورريیا
مع إإخضاعهھ كل ستة أأشهھر لفحص ططبي من أأجل معرفة نتيیجة هھھھذاا االعالجج تحت ططائلة إإصداارر قراارر بحبسهھ المتناعهھ عن 

 االحضورر هھھھذهه االدووررااتت.
 

 االماددةة االساددسة:
 / من قانونن االعنف ااألسريي على االشكل االتالي: 18تعدلل االماددةة /

من ثالثة أأشهھر إإلى ثالثة سنوااتت ووبغراامة خمسة أأضعافف االحد كل من خالف أأمر االحمايیة أأوو أأحد بنوددهه عوقب بالحبس 
 من قانونن االعقوباتت إإذذاا رراافق االمخالفة ااستخداامم االعنف أأوو في حالة االتكراارر. 257ااألددنى لألجورر ووتشددد االعقوبة ووفقاً للماددةة 

 
 االماددةة االسابعة:

 يیعمل بهھذاا االقانونن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة. 
 
  



	  

 االل االشخصيیة:تاسعاً:  قواانيین ااألحو
تعتبر قواانيین ااألحواالل االشخصيیة في لبنانن أأشد االقواانيین االلبنانيیة إإجحافا بحق االمرأأةة ووعدمم مساووااتهھا بالرجل ألنن  

االمرأأةة االلبنانيیة تخضع في ااألحواالل االشخصيیة لعدةة قواانيین تختلف حسب االديین ووحسب االمذهھھھب وولذلك سوفف نتطرقق إإلى 
 عدةة أأقسامم ووهھھھي على االشكل االتالي:

 
 لزووااجج.اا - 1
 االطالقق. - 2
 االحضانة. - 3
 

 االزووااجج: -1
  
 تخضع االمرأأةة االلبنانيیة عندما ترغب بالزووااجج لقانونن ااألحواالل االشخصيیة االخاصص بمذهھھھبهھا ووذذلك على االشكل االتالي: 
أأنن سن االزووااجج االمرأأةة االلبنانيیة هھھھو غيیر موحد في جميیع قواانيین ااألحواالل االشخصيیة وويیختلف هھھھذاا االسن ووفقاً لديینهھا ثم  
 ذهھھھبهھا كألتي:لم
 

 سن االزووااجج لدىى االطواائف ااإلسالميیة: -أأ  
 

 سن االزووااجج لدىى االطائفة االسنيیة: -  1
/ من االفصل االسابع من نظامم أأحكامم ااألسرةة تنصانن 40/ وو/39ووأأصبحت االماددةة /2020تم تعديیلهھ في شهھر كانونن ااألوولل سنة  

 على االتالي:
 سن االزووااجج للرجل وواالمرأأةة ووهھھھو ثمانيیة عشر سنة. -أأ   
 يیمنع تزوويیج االقصارر االذيین لم يیتمواا االخامسة عشر من االعمر. -بب  
 يیحق للقاضي االشرعي ااستثنائيیاً تزوويیج االقصارر االذيین ااتمواا االخامسة عشر ووبإذذنن ووليیهھما. -جج  
 

 سن االزووااجج لدىى االطائفة االشيیعيیة: -  2
 يیحددد سن ززووااجج بسن االبلوغغ وواالرشد. 
 

 سن االزووااجج لدىى االطائفة االدررززيیة : -  3
 دد سسن االزووااجج بستة عشر سنة للقاصر ووخمسة عشر سنة للقاصرةة.يیحد

 
 سن االزووااجج لدىى االطواائف االمسيیحيیة: -بب  

 
 سن االزووااجج لدىى االطائفة االمارروونيیة: -  1
 يیحددد سن االزووااجج لإلناثث سن االخامس عشر بشرطط مواافقة ووليیهھا.  
 

 سن االزووااجج لدىى االطائفة ااالررثوذذكسيیة : -  2
 ة عشر سنة ووااإلناثث خمسة عشر سنة شرطط مواافقة أأووليیائهھم.يیحددد سن االزووااجج للذكورر ست

 
 

وولما كانن يیجب تعديیل جميیع هھھھذهه االقواانيین لرفع االظلم ووااالجحافف بحقوقق االمرأأةة االلبنانيیة ووااصداارر قانونن موحد لسن االزووااجج 
 ووذذلك على االشكل االتالي: 



	  

 
 مشرووعع قانونن توحيید سن االزووااجج االلبناني

 
 االماددةة ااألوولى: 
 لجميیع االلبنانيیيین ووااللبنانيیاتت بسن االثامنة عشر سنة. يیحددد سن االزووااجج

 
 االماددةة االثانيیة: 

 يیمنع تزوويیج أأيي لبناني ااوو لبنانيیة لم يیتما االثامنة عشرسنة من االعمر.
  

 االماددةة االثالثة: 
 يیعمل بهھذاا االقانونن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة.

 
 االطالقق: -  2
 

قق لقانونن ااألحواالل االشخصيیة االخاصص بمذهھھھبهھا ووهھھھذاا يیؤدديي إإلى ااإلجحافف تخضع االمرأأةة االلبنانيیة عندما ترغب بالطال   
بحقوقق االمرأأةة االلبنانيیة ووعدمم االمساووااةة بيینهھا ووبيین غيیرهھھھا من االلبنانيیاتت إلنن حقهھا بالطالقق يیتوقف ما إإذذاا كانن قانونن مذهھھھبهھا 

 يیجيیز االطالقق أأوو ال يیجيیز االطالقق ووذذلك على االشكل االتالي: 
 

 ااإلسالميیة:االطالقق لدىى االطواائف  -أأ  
 

 تجيیز جميیع قواانيین ااألحواالل االشخصيیة ااإلسالميیة االطالقق ووفقاً للشريیعة ااإلسالميیة ووذذلك على االشكل االتالي:   
 

 نظامم االطالقق لدىى االطائفة االسنيیة: 
 يینقسم االطالقق لدىى االطائفة االسنيیة إإلى ثالثة أأنوااعع على االشكل االتالي:

 
 ططالقق ررجعي ووططالقق بائن. االطالقق االذيي يیتم من قبل االرجل ووهھھھو نوعانن -  1
االتفريیق هھھھو االطالقق االذيي يیتم بقراارر من االمحكمة االشرعيیة بموجب ددعوىى تتقدمم بهھا االزووجة ألنهھا لم تعد تستطيیع  -  2

 إإكمالل االحيیاةة االزووجيیة ووألسبابب محدددةة ووفقاً للشريیعة ااإلسالميیة.
 االخلع مقابل تناززلهھا االخلع ووهھھھو ددعوىى تتقدمم بهھا االزووجة إإلى االمحكمة االشرعيیة وويیصدرر قراارر  -  3

 عن جميیع حقوقهھا االشرعيیة ألنهھا هھھھي من تريید االخالصص من االحيیاةة االزووجيیة.
 

 نظامم االطالقق لدىى االطائفة االشيیعيیة: -  2
   

 يینقسم االطالقق لدىى االطائفة االشيیعيیة إإلى نوعانن على االشكل االتالي:
 

زووجيیة وويیصدرر قراارر االطالقق من قبل االمحكمة ططالقق يیكونن فيیهھ االزووجج وواالزووجة ال يیريیداانن ااالستمراارر في االحيیاةة اال -  1
 االجعفريیة باتفاقق االطرفانن.

 االطالقق االخلعي يیكونن فيیهھ ططالب االطالقق هھھھو االمرأأةة وويیجب عليیهھا أأنن تبذلل ووتدفع كل ما تستطيیع  -   2 
 حتى يیرضى االزووجج أأنن يیخلعهھا ووتنتهھي االحيیاةة االزووجيیة بمقتضى ذذلك.

 
 نظامم االطالقق لدىى االطائفة االدررززيیة:   -  3



	  

 
إإنن االطالقق لدىى االطائفة االدررززيیة هھھھو نوعع ووااحد ووهھھھو يیتم برفع ددعوىى ططالقق لدىى االمحكمة وويیصدرر عن قاضي االشرعع 

 االدررززيي وويیكونن ططالقق نهھائي ال ررجعة فيیهھ. 
 

 االطالقق لدىى االطواائف االمسيیحيیة: -بب 
 
 أأنن جميیع االطواائف االمسيیحيیة ال تجيیز االطالقق وولكن تجيیز فسخ عقد االزووااجج أأوو بطالنن عقد االزووااجج  

 وو لكل ططائفة شرووطط معيینة للحكم بذلك.
 

وولما كانن يیجب تعديیل جميیع هھھھذهه االقواانيین لرفع االظلم ووااالجحافف بحقوقق االمرأأةة االلبنانيیة ووااصداارر قانونن موحد للطالقق 
 ووذذلك على االشكل االتالي:

 مشرووعع قانونن االطالقق االلبناني
 

 االماددةة ااألوولى: 
 أأمامم االمحكمة االمختصة. يیحق لكل لبنانيیة أأنن تطلب االطالقق بموجب ددعوىى تقدمم

 أأنن االقراارر االصاددرر بالطالقق من االمحكمة االمختصة هھھھو ططالقق نهھائي. 
 يیعتبر أأيي ااتفاقق بتناززلل االمرأأةة عن حقوقهھا نتيیجة االطالقق باططالً بطالنن مطلق. -جج
 تلغى جميیع االقواانيین االتي تتعاررضض مع هھھھذاا االقانونن مهھما كانن نوعهھا. -دد
 

 االماددةة االثانيیة: 
 نن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة.يیعمل بهھذاا االقانو

 
 االحضانة : -  3
 
تعتبر قواانيین االحضانة في لبنانن أأشد االقواانيین االلبنانيیة إإجحافف بحقوقق االمرأأةة ألنن االمرأأةة االلبنانيیة إإذذاا أأررااددتت أأنن  

 تحضن أأووالددهھھھا يیجب أأنن تخضع لقانونن االحضانة االخاصص بمذهھھھبهھا ووذذلك على االشكل االتالي:
 

 االطواائف ااإلسالميیة:قانونن االحضانة لدىى  -أأ  
 

 قانونن االحضانة لدىى االطائفة االسنيیة: -  1
حدددتت االطائفة االسنيیة مدةة االحضانة لدىى االحاضنة ببلوغغ االمحضونيین عمر ااثنانن عشر سنة كاملةً ثم تنتقل االحضانة إإلى 

 االحاضن ووفقاً آلخر تعديیل لنظامم ااألسرةة.
 

 قانونن االحضانة لدىى االطائفة االشيیعيیة:  -  2
ة االشيیعيیة مدةة االحضانة لدىى االحاضنة ببلوغغ االصبي سنتيین ووبلوغغ االبنت سبعة سنوااتت ثم تنتقل االحضانة إإلى حدددتت االطائف

 االحاضن.
 قانونن االحضانة لدىى االطائفة االدررززيیة: -  3
حدددتت االطائفة االدررززيیة في االتعديیل ااألخيیر مدةة االحضانة لدىى االحاضنة ببلوغغ االصبي ااثنا عشرةة  سنة وواالبنت بأرربعة  

 ثم تنتقل االحضانة االحاضن. عشر سنة
 

 قانونن االحضانة لدىى االطواائف االمسيیحيیة: -بب  



	  

 
 قانونن االحضانة لدىى االكاثوليیك: -  1
حدددتت مدةة االحضانة لدىى االحاضنة ببلوغغ االمحضونيین عمر االسنتيین وولكن أأعطت االقاضي االحق بإعطاء   

 االحضانة بعد هھھھذاا االعمر حسب مصلحة االطفل.
 

 مم ااررثوذذكس:قانونن االحضانة لدىى رروو -  2
حدددتت مدةة االحضانة لدىى االحاضنة حتى بلوغغ االبنت خمسة عشر سنة وواالصبي أأرربعة عشر سنة ثم بعد ذذلك تنتقل 

 االحضانة االحاضن.
 

 قانونن االحضانة لدىى ااألنجليیيیيین: - 3
حدددتت مدةة االحضانة لدىى االحاضنة حتى بلوغغ االصبي ااثنانن عشر سنة وواالبنت ثالثة عشر سنة ثم تنتقل إإلى  

 .االحاضن
 

 قانونن االحضانة لدىى االالتيینيیيین: -  4
 حدددتت مدةة االحضانة لدىى االحاضنة ببلوغغ االبنت تسعة سنوااتت وواالصبي سبعة سنوااتت ثم تنتقل للحاضن. 
 

 قانونن االحضانة لدىى ااألررمن: -  5
حدددتت مدةة االحضانة لدىى االحاضنة ببلوغغ االبنت تسعة سنوااتت وواالصبي سبعة سنوااتت ثم تنتقل االحضانة إإلى  

 .االحاضن
 وولما كانن يیجب تعديیل جميیع هھھھذهه االقواانيین لحمايیة حقوقق االمرأأةة ووأأووالددهھھھا ووإإصداارر قانونن 

 موحد للحضانة ووذذلك على االشكل االتالي:
 

 مشرووعع قانونن
 االحضانة االلبناني

 االماددةة ااألوولى: 
 يیطبق هھھھذاا االقانونن على جميیع االلبنانيیيین ووااللبنانيیاتت كافة.

 االماددةة االثانيیة:
 إإذذاا كانت االحاضنة من االنساء ببلوغغ االمحضونن أأوو االمحضونة سن االساددسة عشر من االعمر.تحددد مدةة االحضانة  -أأ  

 يیثبت حق االحضانة لكل من االنساء: -بب  
 ااألمم. -  1 
 أأمم ااألمم. -  2 
 أأمم ااألبب. - 3 
  ااألخوااتت. -  4 
  االخاالتت. -  5 
 االعماتت. -  6 

 يیثبت حق االحضانة من االرجالل لكل من: -جج 
 ااألبب. -  1 
 االجد ألبب. -  2 
 ااألخوةة. -  3 
 ااألعمامم. - 4 

 ووهھھھو من يیدفعهھا.  تستحق أأجرةة االحضانة بذمة وواالد االمحضونن أأوو االمحضونة -دد  



	  

 تسقط االحضانة بمروورر مدتهھا. -هھھھـ 
يیحق للقاضي االمختص بالحضانة إإذذاا تقدمت االحاضنة بدعوىى لديیهھ أأنن يیصدرر قراارر بتمديید مدةة االحضانة لدىى  -زز 

 قاتطبيیاالمحضونة سن ثمانيیة عشر سنة ووفقاً لمصلحة االمحضونن أأوو االمحضونة  االمحضونن أأوواالحاضنة إإلى أأنن يیبلغ 
 التفاقيیة حقوقق االطفل االمصدقق عليیهھا من االدوولة االلبنانيیة.

 
 االماددةة االثالثة:

يیعتبر أأيي ااتفاقق تعقدهه االحاضنة بسقوطط أأوو االتناززلل عن حقهھا بالحضانة باططالً بطالناً مطلق ووليیس لهھ أأيي أأثر  
 قانوني.

 
  االماددةة االراابعة: 

 تلغى جميیع االقواانيین االلبنانيیة وواالشرعيیة االتي تتعاررضض مع مواادد هھھھذاا االقانونن.
 

 االماددةة االخامسة:
 يیعمل بهھذاا االقانونن فورر نشرهه بالجريیدةة االرسميیة.

 
 

  



	  

 تحليیل مضمونن االدررااسة حسب أأسئلة ااالستماررةةاالقسم االثالث: 
 

 

 ئص االمستهھدفيین ووكيیفيیة ااختيیاررهھھھمخصاأأووال: 

 لعيینة:ووصف اا

ااستخدمنا ااستماررةة لجمع االمعلوماتت  بوااسطة محركك غوغل وويیمكن االقولل اانن االعيینة شبهھ عمديیة ال تطالل كل االشراائح 
ااالجتماعيیة ٬، بسبب غيیابب فئاتت ووااسعة من االفئاتت االشعبيیة االتي ال تتقن ااستخداامم االحاسوبب وو أأوو االهھوااتف االذكيیة ووبالتالي ال 

االى أأنن االعامليین في هھھھذهه االدررااسة ططلبواا من ااصدقائهھم وواالمنظماتت االتي يینتمونن االيیهھا  يیمكنهھا االمشارركة بالدررااسة٬، هھھھذاا إإضافة
ووهھھھي غالبا من منظماتت االمجتمع االمدني وواالمحاميین ووأأساتذةة االجامعاتت وواالمحاميین وومؤسساتت عاملة في االمجالل ااالجتماعي 

 743ااستجابواا لملء ااالستماررةة  ندد االذيیكلهھا كانت قاعدةة للمعايینة٬، ووقد ووززعت على أأعداادد كبيیرةة من هھھھذهه االفئاتت ووبلغ عد
من االنساء٬، %77.7فردداا يیشكلونن عيینة االدررااسة٬، ووهھھھذاا ووألنن االموضوعع نسويي كانت مشارركة االنساء بلغت نسبة عاليیة جداا (

 غيیر مبيین). %4.4من االذكورر٬، وو %17.9وو 

س ااهھھھتمامم االشبابب بقضايیا االمرأأةة٬، من اافراادد االعيینة هھھھم ددوونن االثالثيین من االعمر٬، ووهھھھي نسبة تعك %20أأما من حيیث االعمر فانن 
 %23.3وواالتي شكلت نسبة  59-50على مختلف االفئاتت االعمريیة بنسب متفاووتة قليیال٬، أأعالهھھھا االفئة االعمريیة وواالباقي توززعونن 

 .2019تشريین ااوولل  17من االعيینة%٬، ووهھھھذاا ما يیؤكد ااهھھھتمامم مختلف االفئاتت االعمريیة بالمطالب االنسويیة وومشارركتهھا في حرااكك 

 
 االمحافظاتت االلبنانيیة كاآلتي:االعيینة جغراافيیا على مختلف ووتتوززعع 

 .%16.6بيیرووتت   -
 .% 23.6جبل لبنانن  -
 .%26.2محافظتي االشمالل   -
 .%19.2محافظتي االبقاعع   -
 .%12.3محافظتي االجنوبب   -
 %2.6غيیر مبيین   -

  نن.ناوومن االبديیهھي اانن تستحوذذ االتجمعاتت االسكانيیة ااألكبر االنسبة ااألعلى من االعيینة كبيیرووتت ووططراابلس ووجبل لب



	  

 %11.2من االمستوىى االتعليیمي االمتوسط ووما ددوونن٬، وونسبة  %12وويیتوززعع اافراادد االعيینة من حيیث االمستوىى االتعليیمي كاآلتي: 
من االمستوىى االجامعي ووما فوقق٬، أأيي كل من حازز شهھاددةة االثانويیة االعامة ووددخل االجامعة  %76.8من االمستوىى االثانويي٬، وو

ة٬، ووهھھھذاا يیشمل حملة ااالجاززااتت وواالدكتوررااهه ااوو االدررااساتت االعليیا٬، ووكذلك بصرفف االنظر عن االسنوااتت االتي قضاهھھھا في االجامع
كل من ددخل االجامعة في االسنة ااألوولى ااوو اانقطع عن االدررااسة االجامعيیة أليي سبب كانن. ووهھھھذهه االنسبة االعاليیة من االمستوىى 

 االجامعي سبق اانن أأشرنا االى سببهھا االمتمثل باالنحيیازز شبهھ االعمديي للعيینة.

االذيین يیعملونن في  أأووما االباقي فهھم من االمتعطليین أأيیعملونن٬،  %60بالقوىى االعاملة فانن نسبة تقارربب وومن حيیث ااالنخرااطط 
 من غيیر االناشطيین ااقتصادديیا. %11.3االعائلة٬، باإلضافة االى نسبة 

 ااما من حيیث االمهھن فانن توززعع ااإلجاباتت االمبيینة من ألفراادد االعيینة أأتت على االشكل ااآلتي:

 في االمجاالتت االعلميیة وواالفكريیة وواالتعليیميیة من االمدررااء ووااألخصائيیونن 60% 

 من ذذوويي االمهھن االمساعدةة في االمجاالتت االتقنيیة وواالصحيیة وواالتدرريیبيیة ووغيیرهھھھا  17.3% 

 من االمستخدميین ووااالدداارريیيین في االمجاالتت االمكتبيیة وواالماليیة ووااالستعالماتت 10.4%

 هھ من االعامليین في مجالل االبيیع وواالزررااعة وواالصناعة وواالحرفف ووما شاب % 12.3
 ووقد سبق اانن بيینا هھھھذاا ااالنحيیازز االذيي حصل في توجيیهھ ااالستماررااتت االى االفئاتت االتعليیميیة وواالمهھنيیة االعليیا. 

 %87.3من ااالجاباتت االمبيینة ألفراادد االعيینة شريیكهھم االزووجي من جنسيیة غيیر لبنانيیة٬، وواالباقي  %2.7 1كما تبيین لنا اانن نسبة 
 شريیكهھم/هھھھن من االجنسيیة االلبنانيیة.

 

 

 

 

 

 

  



	  

 ومم االبيیانيیة حولل خصائص االمستجوبيین:االرس

 

 حسب االعمر   .1

 

 
 

وواانخفضت في االفئاتت  59-50للفئة االعمريیة من  %25.4في خصائص حولل االمستجوبيین مع متغيیر االعمر أأتت االنسب 
 . %1.8يیليیهھا االفئة ددوونن االعشريین  %11.2هھھھي ااألقل ااهھھھتماماً باإلجابة  39-30ااألخرىى وواالملفت أأنن االفئة من 

 حسب االجنس  .1

 

 

 



	  

 .للرجالل %18.7يیقابلهھ فقط نسبة  %81.3أأما متغيیر االجنس بلغ ااالهھھھتمامم باإلجابة لدىى االنساء نسبة 

 

 حسب مكانن االسكن  .2

 
وواانخفضت االنسب في باقي  %17.0ووبيیرووتت  %24.2يیليیهھا جبل لبنانن  %25.6ااالستجابة ااألكبر هھھھي في االشمالل 

 االمحافظاتت. 

 حسب االمستوىى االتعليیمي   .3

 

 
 

 %11.2بيینما االمستوىى االثانويي فقط  %76.8ااإلجاباتت أأتت من جامعيیيین ووما فوقق  االنسبة ااألكبر في

 جيیةااحسب االحالة االزوو  -4

 

 



	  

 

 
 

بيینما االعاززبيین   %61.4في متغيیر االحالة االزووااجيیة نجد ااإلجاباتت أأتت من االمتزووجيین بنسبة عاليیة ووصلت إإلى 
26.7% . 

 حسب جنسيیة االشريیك  -5

 
 

 .%12,7ووغيیر لبناني فقط  %87.3د اانن االشريیك كانن لبنانيیا لدىى ااألغلبيیة بنسبة جنسيیة االشريیك نجلدىى متغيیر 

 

 حسب عددد أأفراادد ااالسرةة -6

 



	  

 
 

وو  %60.1بنسبة  2-1في متغيیر عددد أأفراادد ااألسرةة نجد االغالبيیة من االمستجوبيین يیأتونن من أأسرةة متوسط عددد أأفرااددهھھھا 
 .%12.3أأفراادد أأوو أأكثر بنسبة  5وو %27.6أأفراادد 3-4

 

 ً  2019تشريین ااوولل  17: تجليیاتت ااالهھھھتمامم بالشأنن االعامم وواالمشارركة بحرااكك ثانيیا

في االحرااكك  االمرأأةةمنهھا ااالهھھھتمامم وواالنشاطط بالشأنن االعامم ووتأثر مشارركة حاوولت هھھھذهه االدررااسة ررصد االمشارركة من عدةة محاوورر 
وواالمعرفة   عنف أأثناء االحرااككوومعرفة االمستجوبيین بالقواانيین االمتعلقة بالنساء ووتقيیيیم نشاطط االمرأأةة بالحرااكك وواالتعرضض لل

 وواالتحديیاتت االتي ووااجهھهھا االحرااكك بشكل عامم وواالنساء بشكل خاصصبالقواانيین االمتعلقة بالنساء ووتقيیيیم مشارركة االنساء بالحرااكك 
 ووأأخيیراا ووتيیرةة االمطالب االتي يیوليیهھا أأفراادد االعيینة ااالهھھھتمامم وومقترحاتهھم. 

 ااالهھھھتمامم بالشأنن االعامم   )أأ

 
 

لهھم ااهھھھتماماتت  %69.8شخصاً أأيي بنسبة عاليیة تجاووززتت  734تت االمستجوبيین أأنهھ من أأصل أأظظهھرتت ااألررقامم حسب إإجابا 
 وومشارركة بالشأنن االعامم٬، ووهھھھم مشارركونن بشكل دداائم.



	  

فتميیزتت ااهھھھتماماتهھم أأنهھا قليیلة بالشأنن  %٬28.3، أأما االباقي ووهھھھو %2بيینما أأظظهھرتت ااألررقامم أأنن عددد غيیر االمهھتميین ال يیتجاووزز 
 االعامم.

 لعامم سمة عامة للبنانيیيین٬، ووهھھھم متابعونن بشكل عامم بالقضايیا االعامة.فاالهھھھتمامم بالشأنن اا
 

 

للرجالل ووهھھھي نسبة  %64مقابل  %69نساء ووصلت إإلى بالمقاررنة بيین ااهھھھتمامم االنساء وواالرجالل بالشأنن االعامم تبيین أأنن نسبة اال
 .......متقارربة

 
 %59في محافظة االبقاعع  وو  %59في محافظة االشمالل وو  %66.9ووتفاووتت نسبة ااالهھھھتمامم بيین االمحافظاتت فوصلت إإلى 

الشأنن االعامم ٬،بمعنى آآخر أأنن ااالهھھھتمامم ب %78.3ووجبل لبنانن   %82,9فيیهھا  ااالهھھھتماممفي االجنوبب. أأما بيیرووتت فكانت نسبة 
 يیرتفع مركزيیاً أأكثر منهھ مناططقيیاً.

 



	  

 
االعامم حيیث اانهھ إإذذاا كانن االشريیك لبناني تكونن االنسبة  بالشأننتظهھر ااألررقامم اانن جنسيیة االشريیك تؤثر من ناحيیة ااالهھھھتمامم 

إإلى ااهھھھتماماتت االنساء ووررغم ذذلك تؤشر جنسيیة االشريیك  .إإذذاا كانن االشريیك غيیر لبناني %55.7لتنخفض إإلى  71%
حق االجنسيیة حيیث االحمالتت ووضعت هھھھذاا ااألمر ضمن أأوولويیاتت عددد من االمنظماتت ووعلى ررأأسهھا حملة جنسيیتي  بموضوعع

  .CRTDAاالتي تقومم بهھا مؤسسة 



	  

 االنشاطط بالشأنن االعامم  )بب

 
ناشط كثيیرااً  %45ووهھھھي نسبة مرتفعة تصل إإلى  ااتظهھر ااألررقامم اانن نسب االنشاطط بالشأنن االعامم تترااووحح بيین ناشط كثيیرً 

 .%٬11.1، أأما غيیر االناشطيین فلم تتجاووزز ناددررااً  %8.9ناً وو أأحيیا %35إإلى وو

 فقط غيیر ناشط. %11.1بيین كثيیرااً ووناددررااً إإلى  %89أأيي أأنن االمجموعة االناشطة ووصلت إإلى 

 

 االمحافظة * االنشاطط بالشأنن االعامم

 
االبقاعع  %53نانن جبل لب %55.3تظهھر ااألررقامم اانن االنشاطط بالشأنن  االعامم في االمحافظاتت هھھھو على االشكل االتالي: بيیرووتت 

  .%41بيینما في االجنوبب  %37ووططراابلس 

 

 



	  

 

 
للمستوىى االجامعي  %49نالحظ من ااألررقامم أأنن هھھھناكك تفاووتت ووااضح بيین االمستوىى االتعليیمي وواالنشاطط في االشأنن االعامم فهھو 

 لدىى االمستوىى االمتوسط ووما ددوونن. %23.9للمستوىى االتعليیمي االثانويي وويینخفض االنشاطط إإلى  %40ووما فوقق وو 

 وىى االتعليیمي يیعتبر عامالً أأساسيیاً في ززيیاددةة ااالهھھھتمامم وواالنشاطط وواالمشارركة بالشأنن االعامم.فالمست

 
ووإإذذاا كانن غيیر  %48نن االعامم لدىى االعيینة فإذذاا كانن االشريیك لبناني هھھھي أيیبدوو اانن جنسيیة االشريیك تؤثر في االنشاطط بالش

 .%32.9لبناني فهھي



	  

 
  

 : ااألهھھھليیة)-االمجتمع االمدني -االنسويیة -نقابيیة اال-(االسيیاسيیة  ضمن االمجموعاتتبالشأنن االعامم  االنشاطط   )تت

اتت تمت ددررااسة االمجموعفي االبحث عن االعواامل ااألساسيیة االتي تعززز االنشاطط بالشأنن االعامم  ؟من هھھھم االناشطيین بالشأنن االعامم
تغيیرااتت م ااألهھھھليیة ووتم االتعرفف إإلى االعواامل االمؤثرةة بالنشاطط حسب-االمجتمع االمدني -االنسويیة -االنقابيیة -االتاليیة: االسيیاسيیة 

 االمحافظة وواالجنس وواالمستوىى االتعليیمي.

v  االنشاطط ضمن مجموعة سيیاسيیة 

 
 %20.5االعامم من خاللل مجموعة سيیاسيیة فنسبتهھم قليیلة نوعاُ ما  بالشأننال يیبدوواا أأنن أأفراادد االعيینة يیماررسونن االنشاطط 

 ال يیشارركونن. %79.5فقط وو

 

 

 

 

 



	  

 
في محافظة جبل لبنانن وو  %24.6اً للمحافظاتت فهھو ووتت تبعاتظهھر ااألررقامم أأنن االنشاطط ضمن مجموعة سيیاسيیة يیتف

 .%17.9ووأأقل نسبة في االشمالل  %19.1في االبقاعع وواالجنوبب  %19.7في بيیرووتت وو  21.1%

 

 
 %15.9لدىى االمستوىى االجامعي ووما فوقق وو   %23.8تظهھر ااألررقامم اانن االنشاطط ضمن االمجموعة االسيیاسيیة يیصل إإلى 

 .%5.7سبة لدىى االمستوىى االمتوسط ووما ددوونن لتصل إإلى لدىى االمستوىى االثانويي ووما فوقق ووتتدنى االن

 

 

 

 



	  

 
 

 
ووللرجالل  %20.3هھي للنساء االعامم في االمجموعة االسيیاسيیة ف بالشأننتتقارربب نسب االنساء وواالرجالل في مجالل االنشاطط 

21.1%. 

v  االنشاطط ضمن مجموعة نقابيیة 

 
فقط بيین أأفراادد االعيینة وومن ال يیماررسونن نشاططهھم ضمن هھھھذهه  %12.9أأما عن االنشاطط ضمن مجموعة نقابيیة فهھو 

 .%87.1االمجموعة 

 



	  

 %7.3ما فوقق للمستوىى االجامعي وو %15.8يیتأثر نشاطط أأفراادد االعيینة ضمن مجموعة نقابيیة بالمستوىى االتعليیمي فهھو 
 للمستوىى االمتوسط ووما ددوونن. %1.1للمستوىى االثانويي ووما فوقق وويیتدنى إإلى 

 

 
 للرجالل. %10.5ء وو للنسا %12.4حيیث أأنهھ سلوكك متقارربب بيین االنساء وواالرجالل  

 

 

بيینما  %13.7ووجبل لبنانن  %17.9يیتفاووتت االنشاطط ضمن مجموعة نقابيیة بيین االمحافظاتت حيیث نجدهه في بيیرووتت 
 . %11.3وواالشمالل وواالبقاعع إإلى  %12.4محافظتي االجنوبب إإلى يیتدنى في 

 

 

 

  



	  

v  االنشاطط ضمن مجموعة نسويیة 

 
 غيیر ناشط. %71.5ناشط إإلى  %28.5نسبة لم يیتجاووزز االنشاطط ضمن مجموعة نسويیة 

 

 
في  %34.9في بيیرووتت وو  %35.8تفاووتت فهھو يیبلغ متظهھر ااألررقامم أأنن االنشاطط ضمن مجموعة نسويیة في االمحافظاتت 

هھھھذاا االمتغيیر يیثيیر تساؤؤالتت حولل االعواامل االمؤثرةة٬، هھھھل هھھھي  .%27.4ووجبل لبنانن  %16.9الل بيینما في االجنوبب االشم
 مركزيیة االعمل االنسويي في بيیرووتت وواالشمالل أأمم تأثيیرااتت سيیاسيیة حزبيیة. 

 

 

 

 



	  

 

 
تهھ ت نسبتظهھر ااألررقامم أأنن االمستوىى االتعليیمي يیؤثر على االنشاطط بمجموعة نسويیة فالمستوىى االجامعي ووما فوقق بلغ

 .%37.5أأما االمتوسط ووما ددوونن  %42.7وواالثانويي  25.5%
 

 
 %27.6يیة حيیث أأنهھ لإلناثث بيین االذكورر ووااإلناثث في متغيیر االجنس في االنشاطط ضمن مجموعة نسوال يیوجد فوااررقق 

  .وواالمالحظ هھھھنا أأنهھ برزز تفوقق االرجالل على االنساء %31.6ووللذكورر 

 ضمن مجتمع مدني نشاططاال

 



	  

 %59.8مقابل  %40.2يیتضح أأنن االنشاطط ضمن مجتمع مدني كانن ااألبرزز في مجموعاتت االنشاطط حيیث بلغت نسبتهھ 
 غيیر ناشط

 
ووجبل لبنانن   %50.4االمحافظاتت كانن على االشكل االتالي: بيیرووتت تظهھر ااألررقامم اانن االنشاطط ضمن االمجتمع االمدني في 

 . %51.7وواالجنوبب  %30.3وواالبقاعع  %30.8بيینما االشمالل  48%

 
بيینما االمستوىى  %46.1تظهھر ااألررقامم اانن االمستوىى االجامعي ووما فوقق في االنشاطط ضمن االمجتمع االمدني قد بلغ 

 .%14.8ا ددوونن إإلى ووتدنت االنسبة للمستوىى االمتوسط ووم %31.7يي بلغ واالثان



	  

 
  



	  

 

v   أأهھھھليیةاالنشاطط ضمن مجموعة 

 
 

 .%81.8بيینما غيیر االناشطيین  %18.2لم تبلغ نسبة االنشاطط ضمن االمجموعة ااألهھھھليیة سوىى نسبة 
 

 
 للذكورر. %17.3لإلناثث وو  %18.2ال نالحظ فرقق كبيیر بيین نشاطط االذكورر ووااإلناثث ضمن االمجموعة ااألهھھھليیة 



	  

 
تليیهھا  %23.1االنشاطط ضمن مجموعة أأهھھھليیة مع متغيیر االمحافظة أأظظهھر أأنن محافظة االشمالل حصلت على أأعلى نسبة 

  بيینما تقارربت نسب بقيیة االمحافظاتت. %19.4محافظة جبل لبنانن 

 االنتيیجة:

 
 االمجموعة

 ااألكثرنسبة االنشاطط بشكل تدرريیجي من 
 إإلى ااألقل

 %87.1 نقابيیة
 %81.8 أأهھھھليیة
 %79.5 سيیاسيیة
 %71.5 نسويیة

 %59.8 مجتمع مدني 
 

يیظهھر تحليیل االمعطيیاتت أأنن االنشاطط ضمن االمجموعاتت كانن متفاووتاً ووجاء االنشاطط بمجموعة نقابيیة في ااعلى 
ووأأخيیرااً االمجتمع االمدني  %71.5وواالنسويیة  79.5سيیاسيیة وواال %81.8يیليیهھا ااألهھھھليیة  %87.1مستوىى 

59.8%. 
 

  



	  

 ً  مشارركة االنساء في االحرااكك: :ثالثا

 

 :2019أأوولل  تشريین 17كيیفيیة االمشارركة بأنشطة حرااكك   )جج

ناشط ووناشطة على  50تواافقت آآررااء االمستجوبيین (ااإلجاباتت على ااالستماررةة) مع االتقيیيیم االذيي حدددتهھ االمجموعاتت االبؤرريیة لل
 رر االنساء وو قضايیاهھھھن في االحرااكك.تميیز حضو

تشريین ببرووزز ددوورر ووااززنن ووفاعل للمرأأةة ووبقدررتهھا االكبيیرةة على االتأثيیر ووددووررهھھھا في االتغيیيیر٬، ووهھھھذهه  17تميیز حرااكك 
االمشارركة اانطلقت من االقضيیة االوططنيیة ووموااجهھة االفسادد االسيیاسي وواالطائفي ووشملت االقضيیة االنسويیة وواالمطالب االمتعلقة 

لتي شكلت عنصر ااساسي من االمطالب. ووقد ساعد إإعالء االخطابب االوططني من موقع دديیمقرااططي بالمساووااةة االجندرريیة٬، اا
من ططرحح قضايیا االنساء ووططرحح مطالب االدوولة االمدنيیة وواالقانونن االمدني لألحواالل االشخصيیة. اانن مطالب االنساء ررفعت 

 من قبل االرجالل وواالنساء ووبدوونن ااططر تنظيیميیة وولدىى كافة االحركاتت االصاعدةة. 

تشريین منهھا من شارركت من موقع عامم للمطالبة بقضايیا االوططن وومنهھا من شارركت  17كة االنساء في حرااكك تنوعت مشارر
من موقع عامم للمطالبة بحقوقق االنساء وواالمساووااةة االجندرريیة كونهھا ااساسس االتغيیيیر االديیمقرااططي ووااعتبارر قضايیا االنساء في 

يیا االثوررةة االى جانب االمشارركاتت االنسويیاتت وومن جوهھھھر قضايیا االوططن. فقد شارركت االنساء االتقليیديیاتت للمطالبة بقضا
االمنظماتت االنسويیة ططالبت بالمساووااةة االجندرريیة ووقضايیا االنساء. ووهھھھذاا يیدلل على ززيیاددةة االوعي لدىى االنساء على ااهھھھميیة 

االوططني من ناحيیة ووززيیاددةة االوعي االنسويي ضد االمجتمع االذكورريي. بمعنى آآخر االنساء ثاررتت  االنضاللمشارركة االنساء في 
االوططنيیة وواالقضايیا االنسويیة وواالجديید هھھھذهه االمرةة هھھھو تصديي االنساء لعنف االقوىى ااألمنيیة ووموااجهھ قوىى ااحزاابب للقضايیا 

 في االمطالب االنسويیة. أأكثراالسلطة ووهھھھي صوررةة غيیر منمطة عن ااددوواارر االنساء٬، ووقد برززتت مشارركة االشاباتت 
 ماعيووااالجتي في ااإلصالحح االسيیاسي ليیس جديیدااً على االنساء االمشارركة في االحرااكك وواالثوررةة فقد كانن لهھن ددوورر تارريیخ

 وواالنضالل االوططني٬، االيیومم تبلورر ااكثر االتطورر في االحضورر ووإإضافة مطالب ووقضايیا االمساووااةة االجندرريیة. 
شارركت االنساء في االصفوفف ااألماميیة ووددووررهھھھن ااساسي ووصمامم اامانن في تعزيیز سلميیة االحرااكك وواالحد من االعنف خاللل 

االدوورر االرعائي للساحة ووهھھھو من شرووطط وومستلزماتت االصمودد كما عبرتت هھھھذهه االتحركاتت. كما اانن مشارركة االنساء نقلت 
 االمشارركة عن ددوورر سيیاسي ضاغط من ااجل االتغيیيیر.

تنوعت ااشكالل مشارركة االنساء في االحرااكك فقد باددررتت مجموعة من ااألمهھاتت االى تنظيیم مجموعة من ااألنشطة من ااجل 
ً  ااالنجرااررحمايیة االسلم االمجتمعي وولمنع  من االعنف االطائفي ووإإيیمانا منهھا بأهھھھميیة االنضالل االسلمي للتغيیر٬،  االى االعنف خوفا

خندقق االغميیق٬، كما نظمن مسيیرااتت شموعع ووشكلن ددررووعاً  -االشيیاحح ااوو االرنغ –مثل مسيیرااتت ااألمهھاتت في عيین االرمانة 
 وولالحتفالليیة ربشريیة بيین االقوىى ااألمنيیة وواالمتظاهھھھريین/ااتت ووقد كانن للنساء ددوورر ااساسي في االتخطيیط وواالتنفيیذ للسلسلة االبش

وونشر ثقافة االالعنف وواالنضالل االسلمي كما اانن قضايیا االنساء بخاصة ااألحواالل االشخصيیة حمت االثوررةة  باالستقالللاالمدني 
ووززخمت قوةة االمطالبة بالدوولة االمدنيیة. وومن ناحيیة ااخرىى شهھدنا حضورراا متميیزااً للنساء في االحوااررااتت وواالنقاشاتت 

مجموعاتت االحرااكك ووكانن لهھن ددوورر باررزز في صنع االقراارر ووإإعالء صوتت االسيیاسيیة ووحضوررهھھھن في موااقع قيیادديیة ضمن 
 االشعب للمطالبة بالحريیة وواالكراامة وواالمساووااةة. كما لعبت االنساء ددوورر ااساسي ووكبيیر في قضايیا االبيیئة وونشر االوعي االبيیئي.

  



	  

 

 ااالهھھھتماماتت ووااألوولويیاتت االتي حدددتت سبب االمشارركة في االحرااكك:  )حح

 ما هھھھو سبب االمشارركة:

 
بب االمشارركة بالحرااكك تعدددتت ووتقارربت فيیما بيینهھا ووجاء سبب محارربة االفسادد وواالمفسديین من أأوولل مطالب إإنن أأسبا

 .%1.4ليیأتي سبب ووضع سيیاساتت ااقتصادديیة عاددلة في آآخر ااهھھھتماماتهھم بنسبة  %26.6االمشارركيین بنسبة 

 

 سبب االمشارركة ااسقاطط االطبقة االحاكمة  

 
 



	  

 
بيینما  ااأللويیاتتحسب  %84.6إلسقاطط االطبقة االحاكمة كانن بنسبة االشاررعع تعدددتت ااألسبابب وواالهھدفف ووااضح٬، االنزوولل إإلى 

 لم يیواافقواا على هھھھذاا االسبب. 15.4%

 

 .%80ة بالحرااكك (إإسقاطط االطبقة االحاكمة) في كل االمحافظاتت ووبلغت بمجملهھا فوقق تقارربت نسبة سبب االمشاررك
 

 

 



	  

 سبب االمشارركة محارربة االفسادد وواالمفسديین  

  
 

سبب مهھم فقط  يیعتبرهھھھاووال  %88.4دد وواالمفسديین من ااألسبابب االتي ددفعت للمشارركة بالحرااكك بنسبة محارربة االفسا
11.6%. 

 

 
وواالجنوبب أأنن سبب االمشارركة هھھھو ااسقاطط االطبقة االحاكمة بيینما في جبل لبنانن  في محافظة بيیرووتت %90.1يیرىى 

 قليیالً. %80وواالشمالل وواالبقاعع تتقارربب االنسب لتكونن أأكثر من 
 

 Crosstabulation* سبب االمشارركة محارربة االفسادد وواالمفسديین االجنس 

 

سبب االمشارركة محارربة االفسادد 
 وواالمفسديین

Total ال نعم 
 Count 94 6 100 ذذكر االجنس

% within 100.0 %6.0 %94.0 االجنس% 

 Count 360 56 416 اانثى

% within 100.0 %13.5 %86.5 االجنس% 

Total Count 454 62 516 

% within 100.0 %12.0 %88.0 االجنس% 

 

  



	  

 سبب االمشارركة االوضع ااالقتصادديي االمتردديي  

 
  ال يیروونهھ سبب مهھم. %5.0ووفقط  %95.0االوضع ااالقتصادديي االمتردديي من أأهھھھم أأسبابب االمشارركة بالحرااكك بنسبة 

 

 
ووهھھھذاا يیدلل على عمق ااالززمة ااالقتصادديیة االتي تعاني منهھا االبالدد  %95تتقارربب كل االمحافظاتت في االنسبة  فوقق 

 بشكل عامم. 

 

  



	  

 سبب االمشارركة االمطالبة بالحقوقق ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة  

 
من اافراادد االعيینة اانن سبب االمشارركة بالحرااكك هھھھو للمطالبة بالحقوقق ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة مقابل  %94.3يیرىى 
 منهھم ال يیروونهھ سبب للمشارركة. 5.7%

 
 بالحقوقق) في اانن سبب االمشارركة في االحرااكك هھھھو االمطابة %90تتقارربب االنسبة في كافة االمحافظاتت (فوقق 

 ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة.

 

 

 

 

 

 



	  

 
 

 
 

  



	  

 سبب االمشارركة االمطالبة بالمساووااةة االجندرريیة  

 
 %4.3من االمستجوبيین بيینما يیرااهھھھا فقط  %96.6تعتبر االمساووااةة االجندرريیة سبب مهھم للمشارركة بالحرااكك برأأيي 

 سبب غيیر مهھم.

 

 
  



	  

 سبب االمشارركة لوضع سيیاساتت ااقتصادديیة عاددلة  

 
ال  %16.1من االمستجوبيین بيینما  %83.9في االحرااكك ووضع سيیاساتت ااقتصادديیة عاددلة برأأيي من أأسبابب االمشارركة 

 يیرااهه سبب كافف.

 

 
 



	  

 سبب االمشارركة غيیابب االدوولة ووضربب االمؤسساتت

 
 %5.6ااكك هھھھو غيیابب االدوولة ووضربب االمؤسساتت ووال يیعتبرهه من االمستجوبيین أأنن سبب االمشارركة بالحر %94.4يیرىى 

 سبب مهھم.

 

 

 

 

  



	  

 االسبب االرئيیسي للمشارركة بالحرااكك:

 
 

 من حيیث ااألهھھھميیة حسب ررأأيي االمستجوبيین ووفق االجدوولل االتالي: رااككتتسلسل أأسبابب االمشارركة بالح بالنتيیجة

 
 سبب االمشارركة في االحرااكك حسب ااألهھھھميیة بالنسبة ألفراادد االعيینة

 غيیر مهھم مهھم  االسبب االرقم 
 %3.4 %96.6 للمطالبة بالمساووااةة االجندرريیة 1
 %5 %95 بسبب االوضع ااالقتصادديي االمتردديي 2
 %5.6 %94.4 ب غيیابب االدوولة ووضربب االمؤسساتتبسب 3
  %94.3 للمطالبة بالحقوقق ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة 4
 %11.6 %88.4 من أأجل محارربة االفسادد وواالمفسديین 5
 %15.4 %84.4 من أأجل إإسقاطط االطبقة االحاكمة  6

 

جة ااألوولى االمساووااةة االجندرريیة بنسبة تظهھر قرااءةة االجدوولل إإنن ما ددفع االناسس للنزوولل إإلى االشوااررعع حسب أأفراادد االعيینة بالدرر
أأما محارربة  %94ووتتقارربب نسبة غيیابب االدوولة ووضربب االمؤسساتت إإلى  %95يیليیهھا االوضع ااالقتصادديي االمتردديي  96.6%

 %84,4ووأأخيیرااً ألسقاطط االطبقة االحاكمة  % 88.45االفسادد وواالمفسديین 

أأووالً يیليیهھ  %26.6ب محارربة االفسادد وواالمفسديین  أأما االسبب االرئيیسي للمشارركة من بيین ااألسبابب االمذكوررةة أأعالهه جاء سب
 %13.7وواالوضع ااالقتصادديي االمتردديي  %17.3ووإإسقاطط االطبقة االحاكمة بنسبة  %25.6االمطالبة بتغيیيیر االنظامم االسيیاسي 

ووااخيیرااً كانن االسبب االرئيیسي  %4.6وواالمطالبة بالمساووااةة االجندرريیة بنسبة %5.5يیليیهھ غيیابب االدوولة ووضربب االمؤسساتت بنسبة 
 .%1.4شارركة بالحرااكك هھھھو ووضع سيیاساتت ااقتصادديیة عاددلة بنسبة للم



	  

 
 

  



	  

 كيیفيیة االمشارركة في االحرااكك

 
أأظظهھر ااإلعالمم االصوررةة االناصعة لمشارركة االنساء في االحرااكك ووهھھھن بصحبة أأططفالهھن ووهھھھذهه صوررةة جديیدةة عن االمشارركة 

 لمطالبة بقضايیاهھھھا ووااالهھھھتمامم بهھا.بالحرااكك عبرتت عن أأنن ااهھھھتمامم االنساء بالعائلة ووااألمورر االحيیاتيیة لم يینفصل عن اا

 .%21.5ووأأحيیاناً  %32.2ووغالباً  %46.3كانت االمشارركة دداائماً بنسبة 

 صحبة االمشارركة: 

 .%12بمفرددكك  %16.6غيیر ذذلك  %20مع أأفراادد االعائلة  %51.5مع ااألصدقاء وواالصديیقاتت 

 كيیفيیة االمشارركة:

 بيیئيیة وواال-االتنمويیة  –االمهھنيیة  –االنسويیة  –االنقابيیة  –تمت االمشارركة بالحرااكك ضمن مجموعاتت محدددةة منهھا: االسيیاسيیة 

 



	  

 

 يیةضمن مجموعة سيیاس  

 
 لم يیشارركواا في مجموعة سيیاسيیة . %63.3من االمستجوبيین ضمن مجموعة سيیاسيیة مقابل  %36.7شارركك 

 



	  

 
 

  



	  

 ضمن مجموعة نقابيیة  

 
 

لم يیشارركواا في االمجموعة  %85.5بيینما فقط  %14.5تمت االمشارركة في االحرااكك ضمن مجموعة نقابيیة بنسبة 
 االنقابيیة.

 

 

	  



	  

 
  



	  

 ضمن مجموعة مطلبيیة نسويیة  

 

لم يیكونواا ضمن هھھھذهه  %70.5من االمستجوبيین شارركواا ضمن مجموعة نسويیة مطلبيیة مقابل  29.5%
 االمجموعة.

 

 
  



	  

 ضمن مجموعة مهھنيیة  

 

 

 لم يیشارركواا بهھذهه االمجموعة. %84.3ضمن مجموعة مهھنيیة بيینما  %15.7بنسبة شارركك االمستجوبيین 
 

 

 



	  

 

 

  



	  

 ضمن مجموعة تنمويیة  
  

 

	لم يیشارركواا ضمن هھھھذهه االمجموعة %78.7في االحرااكك ضمن مجموعة تنمويیة مقابل  %21.3شارركك ما نسبتهھ   	  

 

 
 

 

 

  



	  

 ضمن مجموعة بيیئيیة

 

 .%83.0وولم يیشارركك  %17.0شارركك في االحرااكك من االمستجوبيین ضمن مجموعة بيیئيیة بنسبة 
 

 

 

 



	  

 االموااقف من بعض االقواانيین االمتعلقة بالمرأأةة:رراابعاً: 
 

 

 

  



	  

 

ü   تأيیيید سن قانونن يیمنع ززووااجج االفتاةة قبل بلوغغ االثامنة عشرةة 

 

 

ووال  %3.7من االمستجوبيین سن قانونن يیمنع ززووااجج االفتاةة قبل بلوغغ سن االثامنة عشرةة ووال يیحددد موقفهھ  %89يیؤيید 
 %7.3يیؤيید االقانونن 

 

 
  



	  

ü  تأيیيید مبدأأ االمناصفة في االبرلمانن وواالحكومة بيین االجنسيین 

 

 
من أأفراادد االعيینة ووتتقارربب نسبة من ال يیعرفونن وومن ال  %75.6يیؤيید مبدأأ االمناصفة في االبرلمانن بيین االجنسيین 

 يیؤيیدوونن. 

 

 

 
 



	  

 

ü  تأيیيید ااقراارر قانونن مدني موحد لألحواالل االشخصيیة 

 

 
ال يیحدددوونن  %11.7من االمستجوبيین يیؤيیدهه وو %81.0بخصوصص قانونن مدني لألحواالل االشخصيیة يیبيین االرسم االبيیاني اانن 

 يیعاررضونن.  %7.3موقفهھم بيینما 
 

 

 



	  

 
 

  



	  

ü  تأيیيید منح االمرأأةة االلبنانيیة جنسيیتهھا ألسرتهھا  

 

وو  %5.4من االمستجوبيین منح االمرأأةة جنسيیتهھا ألسرتهھا ووتتقارربب نسبة من ال يیعرفونن ووال يیؤيیدوونن  %89.7يیؤيید 
5.0%  

 

 

 
 

  



	  

ü  تأيیيید االغاء االطائفيیة في االوظظيیفة االعامة 

 
.%2.3ووال يیؤيیدهھھھا  %2.9 يیحددد موقفهھ منهھا الن إإلغاء االطائفيیة في االوظظيیفة االعامة وومن االمستجوبيی %94.8يیؤيید 

 

 

 
 

  



	  

ü  تأيیيید االغاء االطائفيیة االسيیاسيیة 

 
 .%3.9ووال يیؤيید %4.1من االمستجوبيین إإلغاء االطائفيیة االسيیاسيیة ووال يیحددد موقفهھ  %92.0يیؤيید 

 
 



	  

 

 

 

  



	  

بالنتيیجة تبيین موقف أأفراادد االعيینة من بعض االقواانيین االمتعلقة بالمرأأةة نالحظ تدررجج ااالهھھھتمامم  فيیما بيینهھا من مؤيید إإلى 
 متردددد إإلى ال أأؤؤيید.

ً  عض االقواانيین االمتعلقة بالمرأأةةاالموقف من ب  تدررجاً من ااألكثر إإلى ااألقل ااهھھھتماما
 ال أأؤؤيید ال موقف أأؤؤيید االقانونن  االرقم

 %2.3 %2.9 %94,8 إإلغاء االطائفيیة في االوظظيیفة االعامة 1
 %3.9 %4.1 %92.0 إإلغاء االطائفيیة االسيیاسيیة 2
 %5 %5.4 %89.7 منح االمرأأةة جنسيیتهھا ألسرتهھا 3
ع ززووااجج االفتاةة قبل سن قانونن يیمن 4

 بلوغغ االثامنة عشرةة
89% 3.7% 7.3% 

إإقراارر قانونن مدني موحد لألحواالل  5
 االشخصيیة 

81.0% 11.7% 7.3% 

مبداا االمناصفة في مقاعد االبرلمانن  6
 وواالحكومة بيین االجنسيین

75.6% 12.6% 11.9% 

 

  



	  

 :االمعرفة بالقواانيین االمتعلقة بالمرأأةة 

 
 %63.8يین ببعض االقواانيین االمتعلقة بالمرأأةة هھھھي معرفة جيیدةة باإلجمالل بنسبة معرفة االمستجوبتظهھر ااألررقامم أأنن 

 .%9.5ووبعضهھم ال إإططالعع لديیهھم عليیهھا بنسبة  %26.7وومتوسطة بنسبة 

 
تظهھر ااالررقامم أأنن محافظة بيیرووتت أأعطت نتائج معرفة بالقواانيین االمتعلقة بقضايیا االمرأأةة بنسبة عاليیة ووصلت إإلى 

ووأأخيیرااً االبقاعع  %٬62.8، أأما االجنوبب %65.8وواالشمالل  %67.1نانن بنسبة تليیهھا محافظة جبل لب 73.9%
47.4%. 



	  

 
تظهھر ااألررقامم اانن االمهھن االمساعدةة في االمجاالتت االتقنيیة وواالصحيیة وواالتدرريیبيیة ووغيیرهھھھا أأبدتت معرفة بالقواانيین االمتعلقة 

ة ووااالستعالماتت لديیهھم معرفة بنسببيینما االمستخدمونن ااالدداارريیونن في االمجاالتت االمكتبيیة وواالماليیة  %73.7بالمرأأةة بنسبة 
 .%51.8وواالعاملونن في مجالل االبيیع وواالزررااعة وواالصناعة وواالحرفف ووما شابهھ معرفتهھم بنسبة  66%

 
تظهھر ااألررقامم اانن جنسيیة االشريیك وواالمعرفة بالقواانيین االمتعلقة بالمرأأةة ال تتأثر كثيیرااً فإذذاا كانن االشريیك لبناني  

 .%57.7ووإإذذاا كانن غيیر لبناني  63.9%

 

 

 

  



	  

 

 بعض االقواانيین االمتعلقة بالمرأأةة وومعرفة االمستجوبيین فيیهھا:

ü  االمعرفة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة 

 
يیظهھر االرسم االبيیاني أأنن معرفة االمستجوبيین باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة جيیدةة ووملفتهھ بنسبة 

.%9.9فف ووال أأعر %38.5ووقليیالً بنسبة  51.6%

 

 



	  

ü   االمعرفة اانن االماددةة االسابعة من االدستورر االلبناني نصت على االمساووااةة بيین االرجل وو االمرأأةة بالحقوقق وو
 موجباتتاال

 
بالماددةة االسابعة من االدستورر االلبناني نصت على االمساووااةة بيین االرجل وو االمرأأةة بالحقوقق وو  إإنن معرفة االمستجوبيین

بيینما  %32.4ووقليیلة بنسبة  %59.7االموجباتت تبدوو ووااضحة من خاللل االرسم االبيیاني فهھي معرفة جيیدةة بنسبة 
 .%8.0من ال يیعرفونن بهھا ال تتجاووزز نسبتهھم 

 

 



	  

 
  



	  

ü  االمعرفة بقانونن مناهھھھضة االعنف ااالسريي 

 
نن االمعرفة بقانونن مناهھھھضة االعنف ااألسريي لم تعد مقتصرةة فيیما يیبدوواا على االمختصيین ااوو من لهھم تجارربب خاصة٬، إإ

 .%6.7بشكل متوسط بيینما ال يیعرفف بهھ فقط  36.3بشكل جيید وو %57.0ااظظهھر االمستجوبيین معرفة بهھ بنسبة 

 

 
  



	  

ü  االمعرفة بشرووطط حق حضانة ااالمم ألبنائهھا ووفق مذهھھھبي 
 

 
 

وومعرفة قليیلة بنسبة  %61.3أأظظهھر االمستجوبيین معرفة جيیدةة بشرووطط حق إإعطاء ااألمم جنسيیتهھا ألووالددهھھھا بنسبة 
 .%7.8بيینما من ال يیعرفونن  30.9%

 

 

 
 

  



	  

ü  االمعرفة بالفرقق بيین عقد االزووااجج االديیني ووعقد االزووااجج االمدني 

 
إإنن االمعرفة بالفرقق بيین عقد االزووااجج االمدني ووعقد االزووااجج االديیني تتخطى االنسب االعادديیة لدىى االمستجوبيین فهھي جيیدةة بنسبة 

 فكرهه لديیهھم عنهھ.ال  %6.9بيینما  %28.4وومعرفة قليیلة بنسبة  64.7%

 

 

 
 



	  

 

ü  االمعرفة بالمواادد االتي تميیز بيین االجنسيین في قانونن االعمل االلبناني 
 

 
ليیلة فخي ققد ال تكونن قواانيین االعمل معرووفة بشكل جيید لدىى االموااططنيین٬، حيیث أأظظهھرتت االنتائج إإنن معرفة االمستجوبيین بهھا 

ال يیعرفونن. %18.3متوسطة وو %45.2جيیدةة وو 36.5%

 

 

 



	  

 
  



	  

ü  االمعرفة بقانونن يیجرمم االتحرشش االجنسي 

 

 %50.3يیدرركك ااكثر من نصف االمستجوبيین عوااقب االتحرشش االجنسي وولديیهھم معرفة بقانونن يیجرمم االتحرشش االجنسي 
 ال يیعرفونن. %10.1قليیالً وو %39.6بشكل جيید وو

 

 



	  

 

 
ü  االمعرفة بمقترحاتت ااقراارر االكوتا االنسائيیة في االقانونن ااالنتخابي 

 
على االرغم مسيیرةة االحركة االنسائيیة االطويیلة في ططريیق إإقراارر االكوتا االنسائيیة نالحظ أأنهھ لدىى االعيینة معرفة غيیر مرضيیة 

 ال يیعرفونن بهھا. %17.2قليیلة بيینما  %42.5معرفة جيیدةة وو %40.4بهھا فهھي 

 

 

 
  



	  

 لنتيیجة:اا

 
 االمعرفة ببعض االقواانيین االمتعلقة بالمرأأةة حسب أأهھھھميیتهھا بالنسبة للعيینة

 ال أأعرفف  أأعرفف قليیالً  أأعرفف جيیدااً  االقانونن االرقم
االمعرفة بالفرقق بيین عقد االزووااجج االديیني ووعقد االزووااجج  1

 االمدني
64.7% 28.4% 6.9% 

 %7.8 %30.9 %61.3 ووفق مذهھھھبي ألبنائهھااالمعرفة بشرووطط حق حضانة ااالمم  2
االمعرفة اانن االماددةة االسابعة من االدستورر االلبناني نصت  3

 على االمساووااةة بيین االرجل وواالمرأأةة بالحقوقق وواالموجباتت
59.7% 32.4% 8.0% 

 %8.0 %36.3 %57 قانونن مناهھھھضة االعنف ااألسريي  4
 %9.9 %38.5 %51.6 على جميیع أأشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة ااتفاقيیة االقضاء 5
 %10.1 %39.6 %50.3 قانونن يیجرمم االتحرشش االجنسي 6
 %17.2 %42.5 %40.4 مقترحاتت إإقراارر االكوتا االنسائيیة في االقانونن ااالنتخابي 7

 

للمعرفة  %64.7من نسبة بالنظر إإلى االجدوولل أأعالهه نجد اانن معرفة أأفراادد االعيینة بالقواانيین االمتعلقة بالمرأأةة متقارربة 
 لمعرفة مقترحاتت قانونن االكوتا االنسائيیة في االقانونن ااالنتخابي. %40.4بعقودد االزووااجج االديینيیة وواالمدنيیة إإلى نسبة 

 



	  

 االعنف أأثناء االمشارركةخامساً: 

 
ووتعرضض  %75.0للتحرشش أأثناء االمشارركة بنسبة  2019تشريین أأوولل  17من االمشارركيین في حرااكك  %75.0لم يیتعرضض 

 .%25.0فقط  لهھ

 

 

 



	  

 

  



	  

 

  أأشكالل االعنف االتي تعرضت لهھا:

 
وواالجسديي  %15.6يیليیهھ االعنف االلفظي بنسبة  %32,4جاء االتحرشش االجنسي في أأعلى قائمة أأنوااعع االتحرشش بنسبة 

 .%2.2ووآآخرهھھھا االعنف االسيیاسي بنسبة  13,9%

 االعنف االجسديي 

 االتعرضض للعنف االجسديي ااثناء االمشارركة

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 13.9 13.9 13.9 103 نعم 

 100.0 86.1 86.1 640 ال
Total 743 100.0 100.0   

 

 االعنف االلفظي

 االتعرضض للعنف االلفظي ااثناء االمشارركة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 15.6 15.6 15.6 116 نعم 

 100.0 84.4 84.4 627 ال
Total 743 100.0 100.0   

 

 االعنف االنفسي

 االتعرضض للعنف االنفسي ااثناء االمشارركة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.0 3.0 3.0 22 نعم 

 100.0 97.0 97.0 721 ال
Total 743 100.0 100.0   

 



	  

 

 االعنف االسيیاسي

 االتعرضض للعنف االسيیاسي ااثناء االمشارركة
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.2 2.2 2.2 16 نعم 
 100.0 97.8 97.8 727 ال

Total 743 100.0 100.0   
 

 االعنف ااالجتماعي

 ااالجتمماعي ااثناء االمشارركةاالتعرضض للعنف 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
Valid 9.3 9.3 9.3 69 نعم 

 100.0 90.7 90.7 674 ال
Total 743 100.0 100.0   

 

 االتحرشش االجنسي

 االتعرضض للتحرشش االجنسي

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 32.4 32.4 32.4 241 نعم 

 100.0 67.6 67.6 502 ال
Total 743 100.0 100.0   

 

 

  



	  

 هھة االتي ماررست هھھھذاا االعنف:ا هھھھي االجم

 
تليیهھا االجهھة  %13.2من االمثيیر لالهھھھتمامم أأنن نجد اانن االجهھة االحزبيیة هھھھي أأكثر من ماررسس االعنف خاللل االحرااكك بنسبة 

 . %2,8ليیأتي االزووجج ووااألهھھھل بنسب أأقل بكثيیر  %7.8ووغيیر محددد  %10.1ااألمنيیة بنسبة 

  



	  

 
 

 

 

 

  



	  

 هھھھل ترااجعت االمشارركة بسبب االتعرضض للعنف

 

 
ووهھھھذاا مؤشر  %9.2بسبب االعنف وولم تتخطى نسبة االترااجع أأكثر من  %70.4تترااجع االمشارركة بنسبة لم  

 كبيیر أأنهھ ررغم محاووالتت ااسقاطط االحرااكك بقيیت االنساء في االساحاتت ووسجلن حضورر مميیز.

 



	  

 االعنف أأثناء االمشارركة:

 %25نعم 

 %75كال 

 أأشكالل االعنف االتي تعرضض لهھا االمشارركيین 

٬،  %٬3، عنف نفسي %٬9.3، عنف ااجتماعي %٬13.9، عنف جسديي %15.6نف لفظي ٬، ع %32.4تحرشش جنسي 
 .%2.2عنف سيیاسي 

 االجهھة االتي ماررست هھھھذاا االعنف:

 .%٬2.2، االزووجج %٬2.8، ااألهھھھل %٬7.8، غيیر معرووفف %٬10.1، قوىى أأمنيیة %٬13.2، قوىى حزبيیة %72.3لم أأتعرضض 

 
  



	  

 ً    مشارركة االنساء في االحرااكك تقيیيیم : خامسا
نهھا ألهھرتت أأنهھا كفاءةة ووططنيیة ظظأأنن االمرأأةة أأاالبيیاناتت االصاددررةة عن االمنظماتت االنسائيیة ووبعض منظماتت االمجتمع االمدني  أأكدتت

 تسطر في لحظاتت االحرااكك االتارريیخيیة صفحة ناصعة تحررر االوططن من قيیوددهه للمطالبة بالعداالة ااالجتماعيیة وواالمساووااةة االتامة.

ماررست موااططنيیتهھا بمسؤووليیة٬، ووقفت ددررعاً بشريیاً بيین االمتظاهھھھريین وواالقوىى ااألمنيیة٬، ددعت إإلى سلميیة االثوررةة ووعدمم ااالنزالقق 
٬، أأظظهھرتت موااقف جريیئة ووتمسكت بحريیة االتعبيیر ووقد ووثقت هھھھذهه االصورر قرااططيیة االتغيیيیرللعنف ووحمايیة االحرااكك االسلمي وودديیم

 \للمرأأةة بأفالمم اانتجتهھا منظماتت نسائيیة تعبر عن نقلة نوعيیة في أأخذ االنساء وواالفتيیاتت ددوورر جديید في االمجتمع (أأيیقونة االثوررةة 
 أأططلقن ططاووالتت االحواارر ووشارركن في حوااررااتت –نمن في االساحاتت ووفي االخيیم  –مستشفيیاتت  –اافترااشش ااألررضض  –االثوررةة أأنثى 

  االتخيیيیم)

تشريین بمشارركة ووااسعة ووقويیة من قبل االنسويیاتت االمؤمناتت بالنسويیة االتقاططعيیة االتي تربط قضايیا االنساء  17لقد تأثر حرااكك 
ة لكافتشريین مساحاتت ووااسعة للنسويیة االتقاططعيیة ووتنظيیم  17بقضايیا االوططن وواالتغيیيیر االديیمقرااططي. ووااعطت فضاءااتت حرااكك 

االفئاتت وواالتوجهھاتت االجنسيیة بما فيیهھا االعامالتت االمهھاجرااتت٬، ووبعض االمجموعاتت في االحرااكك نظمت بشكل تقاططعي 
تشريین ووفتح االمجالل لموااجهھة االنظامم  17مجموعاتت نسويیة٬، ووقد أأخذ االحرااكك االنسويي موقع سيیاسي مهھم ضمن مسارر حرااكك 

نوعيیة بالخطابب االنسويي من خاللل قرااءةة حقوقيیة شاملة وواالثوررةة االسيیاسي من موقع نسويي. كما اانن االحرااكك فتح ااألفق لنقلة 
 كانت جامعة لكل االمطالب.

تشريین شجع مشارركة االنساء ووحمل مطالبهھا بقوةة ووكانت مشارركة االنساء مقبولة من قبل كل االقوىى االمشارركة في  17سيیاقق 
عطت االحرااكك قيیمة مضافة ووززخمتهھ تشريین اا 17في حرااكك  االمرأأةةاالحرااكك ووفي كافة االمناططق ووساحاتت االثوررةة. مشارركة 

كما ددلت على جديیة االمرأأةة في االمطالبة بحقوقهھا٬، ووهھھھي مهھمة ووتدلل على إإررااددةة االنساء  ووساهھھھمت في ااررساء ددعائم مهھمة فيیهھ٬،
ً مشارركة االنساء بالحرااكك في مناططق ااألططراافف مثل ططراابلس  بالتغيیيیر االجذرريي لحيیاتهھن من جميیع االنوااحي. ووقد كانن الفتا

 .ااالجتماعيیةوواالبقاعع ووعكارر ووحاصبيیا ... ٬، لناحيیة اانهھا عابرةة لكل االطواائف وواالمناططق وواالطبقاتت  ووصورر وواالنبطيیة
ااهھھھميیة فعاليیة مشارركة االمرأأةة تكمن اانهھا ططالبت بحقوقهھا ووفق مقارربة حقوقق ااإلنسانن ووتميیزتت مطالب االنساء بالجرأأةة بخاصة 

نساء بحقوقق ااإلنسانن ووتطورر االخطابب االنسويي نحو في مطلب االدوولة االمدنيیة وواالعلمنة٬، ووهھھھذاا يیدلل على تطورر ووعي اال
االمساووااةة االجندرريیة. تقبل االرجل لمشارركة االمرأأةة االى جانبهھ في االحرااكك يیدلل اايیضا على ززيیاددةة ووعي االمجتمع وواالرجالل لقضايیا 

 االمساووااةة االجندرريیة٬، ووااعتباررهھھھا في جوهھھھر قضايیا االديیمقرااططيیة.
االكثيیف للنساء ووللمنظماتت االنسويیة٬، في كسر االصوررةة االنمطيیة ساهھھھم االحرااكك وومن خاللل االمشارركة وواالحضورر االقويي وو

للمرأأةة ووشجع في قبولل مطالب ووقضايیا االنساء. فقد ااعطت االثوررةة االنساء فرصة للمشارركة ووقد اابدعت بقوةة حضوررهھھھا 
ووبجعل قضايیا االنساء من ضمن قضايیا االوططن٬، ووكسرتت حاجز خوفف االنساء من االمشارركة. لعبت االنساء ددوورر مهھم في 

 شيید للحرااكك ووكسب االتأيیيیداالتح
تشريین االتي شكلت االعامودد االفقريي لمجموعاتت االحرااكك٬، فقد شارركت  17لفت مشهھد ووحضورر قويي للشاباتت في حرااكك 

االشاباتت في ااددااررةة االنقاشاتت وواالمشارركة في االسجالل ووططرحح االقضايیا االوططنيیة ووليیس فقط االنسويیة٬، ووقد كانن خطابب االشاباتت 
 لحركة االنسويیة االتقليیديیة.االنسويیاتت جرييء وومتقدمم عن خطابب اا

قديیما كانن هھھھناكك فصل بيین االنسويي وواالسيیاسي٬، االيیومم ال يیوجد هھھھذاا االفصل وويیوجد رربط قويي بيین قضايیا االنساء بالقضايیا 
االسيیاسيیة ( مثل ااألحواالل االشخصيیة وواالعنف االجنسي....) وورربط االتميیيیز ضد االنساء بالنظامم االسيیاسي. كما ااننا االيیومم لم 

لطرحح قضايیا االنساء. اانن االثوررةة ررددمت االهھوةة بيین االخطابب االنسويي وواالخطابب االوططني. وويیمكن نسمع اانن االوقت مبكر 
 االيیومم ططرحح االسؤاالل االى اايي مدىى ساهھھھمت ووااثرتت االنساء في االخطابب االمطلبي وواالسيیاسي للثوررةة.

حقوقهھا  للبرزز ددوورر جلي للنساء ووللنسويیاتت في االنقاباتت ٬، ووبدأأنا نسمع عن حرااكك االنساء ددااخل ااألحزاابب االسيیاسيیة حو
 مشارركتهھا في االقيیاددةة وواالذيي ااززدداادد مع قوةة حضورر االنساء في االشاررعع. بخاصة



	  

رحح كذلك ددلل على جرأأةة لط حضورر وومشارركة االنساء في االحرااكك ااثبت ووعي االمرأأةة بالقضايیا االمطلبيیة االحقوقيیة وواالوططنيیة٬،
 ووقواانيین ااألحواالل ااالغتصاببم قضايیا االنساء االتي لطالما ااعتبرتت من االمحرماتت مثل االعنف وواالتحرشش االجنسي ووجراائ

 االشخصيیة االطائفيیة.
 هھھھا عبر ااالستماررةة.اووقد ظظهھر هھھھذاا االتقيیيیم ااإليیجابي للمشارركيین من خاللل ااألسئلة االتي ووجهھن   

 
من االذكورر حسب جدوولل متغيیر االجنس  %70.2ووجدوواا أأنن مشارركة االمرأأةة بالحواارر كانت إإيیجابيیة وواالملفت أأنن  80%

 تقيیيیماً سلبيیاً. %6.6 أأعطواا تقيیيیماً إإيیجابيیاً ووفقط
 

 

: االجنوبب  %70تخطت حيیث ساء في االحرااكك كانت إإيیجابيیة جدااً ااعتبر أأكثر االمستجوبيین في االمحافظاتت أأنن مشارركة االن
 .%64.9ووفي بيیرووتت االتقيیيیم ااإليیجابي كانن ااألددنى  %89.7ااما جبل لبنانن  %78.7وواالبقاعع  75.9%

 



	  

 

 

 
  



	  

 

 شارركة االنساء كانت ضروورريیة وومفيیدةة للحرااككم  •

 
وواافق قليیالً  بيینما غيیر % 9.45حرااكك وومن االمستجوبيین على اانن مشارركة االنساء كانت ضروورريیة وومفيیدةة لل %88.3وواافق 

. %2.4مواافق 

 
 



	  

 
 

  



	  

 مشارركة االنساء كانت قويیة ووفعالة  •

 
 

وواافق قليیالً وولم يیواافق فقط  %17.3ارركة االنساء كانت قويیة ووفعالة بيینما أأنن مشمن االمستجوبيین  %79.6ااعتبر 
3.1%. 

 

 



	  

 
  



	  

 ااالددوواارر بيین االجنسيین مشارركة االنساء كسرتت االصوررةة االنمطيیة لتوززيیع  •

 
من االمستجوبيین أأنن مشارركة االنساء في االحرااكك قد كسرتت االصوررةة االنمطيیة لتوززيیع ااألددوواارر بيین  %79.4ااعتبر 

 .%5.3وواافق قليیالً وولم يیواافق  %15.3االجنسيین بيینما 
 

 
 



	  

 
  



	  

 

 مشارركة االنساء سلطت االضوء على مطالب ووقضايیا االنساء  •

 
 %22.5وبيین على اانن مشارركة االنساء سلطت االضوء على مطالب ووقضايیا االنساء وو من االمستج %71.2وواافق 

 لم يیواافق. %6.4وواافقواا قليیالً وو

 
 

 



	  

 حضورر االنساء ااعلى االصوتت لقيیامم االدوولة االمدنيیة  •

 
من االمستجوبيین  %65.9إإنن حضورر االنساء في االحرااكك قد أأعلى االصوتت لقيیامم االدوولة االمدنيیة حسب ررأأيي 

 لم يیواافق. %8.4رددددوواا في االمواافقة بيینما ت %25.7وو
 

 

 



	  

 
  



	  

 

 حضورر االنساء ااعلى االصوتت لمحارربة االفسادد  •

  

 
وواافق  %21.4أأعلى االصوتت في محارربة االفسادد بيینما من االمستجوبيین أأنن حضورر االنساء في االحرااكك  %71.1ااعتبر 
 غيیر مواافق. %7.4قليیالً وو

 

 



	  

 
 

  



	  

 ساهھھھم حضورر االنساء بإعالء االصوتت إللغاء االطائفيیة االسيیاسيیة  •

 
ن االمستجوبيین على اانن م %58.3لطالما كانت االنساء من أأوواائل االمحارربيین إللغاء االطائفيیة االسيیاسيیة وووواافق 

 .%10.8وولم يیواافق  %30.9مشارركتهھا في االحرااكك قد ساهھھھم في إإعالء االصوتت إللغائهھا ووتردددد 

 
 

 



	  

 ساهھھھم حضورر االنساء في سلميیة االحرااكك  •

 

 
 .%8.5وولم وويیواافق  %22.2من االمستجوبيین أأنن حضورر االنساء قد ساهھھھم في سلميیة االحرااكك٬، بيینما تردددد  %69.4ررأأىى 

 

 

 

 



	  

 ساهھھھم حضورر االنساء في حمايیة االمتظاهھھھريین/ااتت

 
وولم يیواافق  %28.0اهھھھريین ووتردددد من االمستجوبيین إإنن حضورر االنساء ساهھھھم في حمايیة االمتظ %61.4حسب ررأأيي 

10.7%. 

 
 

 



	  

 

 شكلت مشارركة االمرأأةة حافزاا لإلعالميیاتت ووااالعالميیيین إلعطاء صوررةة إإيیجابيیة عن االمرأأةة.  •

 
 %75.3شكلت مشارركة االمرااةة في االحرااكك حافزااً لإلعالميیيین ووااإلعالميیاتت إلعطاء صوررةة إإيیجابيیة عن االمرأأةة بنسبة 

 .%5.4ق فقط وولم يیوااف %19.4ووتردددد 

 

 

 

 



	  

 

 أأررىى اانن مشارركة االنساء بالحرااكك مقبولة من قبل االنساء

 
 

 من االمستجوبيین أأنن  %79ررأأىى 

 .%3وولم يیواافق فقط  %18ة االنساء بالحرااكك كانت مقبولة من االنساء ووتردددد مشاررك
 

 

 



	  

 

 

 

  



	  

 مقبولة من قبل االرجالل أأررىى اانن مشارركة االنساء بالحرااكك

 
وولم  %34.0وووواافق قليیال  %61.1كانت مشارركة االنساء بالحرااكك مقبولة من قبل االرجالل لدىى االمستجوبيین بنسبة 

.%4.9يیواافق 

 

 

  



	  

 

 أأررىى اانن االنساء شارركت في موااقع قيیادديیة بالحرااكك  •

 
وولم  %28.7من االمستجوبيین اانن االنساء قد شارركت في موااقع قيیادديیة في االحرااكك بيینما تردددد في ذذلك  %64.1ررأأىى 

 .%7.2يیواافق 

 



	  

 
  



	  

 مشارركة االنساء في تطويیر االحواارر ددااخل االمجموعاتت كانت فعالة  •

 
 %22.8من االمستجوبيین ووتردددد  %71,6مشارركة االنساء في تطويیر االحواارر ددااخل االمجموعاتت كانت فعالة حسب ررأأيي 

 .%5.6وولم يیواافق 

 

 

 

 



	  

 

 ما أأددىى إإليیهھ االحرااكك:

 أأددىى االحرااكك االى كسر االمحرماتت ووجداارر االخوفف  .1

 
 .%٬7.7، عدمم االمواافقة  %٬33.5، متردددد  %58.8أأددىى االحرااكك إإلى كسر االمحرماتت ووجداارر االخوفف االمواافقة 

 

 



	  

 
 

 أأددىى االحرااكك االى تكريیس خطابب مدني غيیر ططائفي  .2

 
ضبابيیة ووتردددد وولم يیتلمس  %40على أأنن االحرااكك قد أأددىى إإلى تكريیس االخطابب االمدني غيیر االطائفي وو  %46.8وواافق 

 فقواا إإططالقاً على هھھھذهه االنتيیجة.فلم يیواا %13.3جيیدااً االخطابب االمدني ووهھھھي نسبة عاليیة٬، أأما 

 



	  

 

 أأددىى االحرااكك االى نقل االعمل االنسائي االنخبويي االى كل شراائح االنساء في االمجتمع  .3

 
من االمستجوبيین يیروونن اانن االنساء أأصبحن منخرططاتت بالعمل االنسائي  %47نقل االعمل االنسائي إإلى كافة االشراائح : 

 ء االمشارركة كانت هھھھائلة.نساررغم اانن أأعداادد االلك؟ متردددد٬، ماذذاا يیعني ذذ %40.5يیقابلهھ 
 



	  

 

 

  



	  

 

 ء االصوتت للمطالبة بالدوولة االمدنيیةأأددىى االحرااكك االى فتح االمجالل إلعال

 
بيینما االمترددددةة لم  %61.3بالدوولة االمدنيیة مطلب أأساسي للحرااكك ووقد تمت االمواافقة من قبل إإعالء االصوتت للمطالبة 

 .%7.5ووغيیر االمواافق %31.2تتعدىى 

 

 



	  

 

  



	  

 االحرااكك شكل أأددااةة فعالة لتحقيیق االمساووااةة االجندرريیة

 
وورر االحرااكك بتشكيیل أأددااةة فعالة لتحقيیق االمساووااةة االجندرريیة بنسبة نوعع من االضبابيیة بد االرسومم االبيیانيیة أأيیضاً تظهھر

 متردددد. %38.8غيیر مواافق وو %16.1مواافق إإلى  56.1%

 

 

 

  



	  

 سلط االحرااكك االضوء على قضايیا االمرأأةة بخاصة االقواانيین االتميیيیزيیة ضدهھھھا

 

 
ء على االقواانيین االتي تميیز ضد االمرأأةة مثل قانونن وواافقت على أأنن ددوورر االحرااكك في تسليیط االضومن االعيینة   49.9%

 %36.8االجنسيیة وومسألة االعنف ووااألحواالل االشخصيیة ووتناوولت أأحيیاناً االتميیيیز في قواانيین االعمل وواالضمانن٬، بيینما تردددد 
 .%13.4وولم يیواافق 

 

 



	  

 
 

 
  



	  

 لحرااكك شكل نقطة تحولل بموااقف االرجل ووررددةة فعل إإيیجابيیة تجاهه موقع االمرأأةة ووددووررهھھھااا

 
 تحولل بموااقف االرجل ووررددةة فعل إإيیجابيیة تجاهه موقع االمرأأةة ووددووررهھھھا. %46.1نقطة إإيیجابيیة جدااً 

 

  



	  

 مشارركة االمرأأةة غيیرتت نظرةة االمجتمع االى ددوورر االمرأأةة االنمطي

 
ساعد االحرااكك في إإخرااجج االمرأأةة من االدوورر االمنمط إإلى ددوورر أأكثر فعاليیة وومشارركة مثل إإددااررةة االحواارر ووتنظيیم االحوااررااتت 

 %56.8ووفي تنظيیم االمسيیرااتت وومباددررااتت االمعالجة وواالحمايیة ووووصلت إإلى  ددااخل االخيیم ووااألعداادد االكبيیرةة في االمسيیرااتت
 متردددديین. %34.6ووبقي  %8.7بيینما لم يیواافق فقط 

 

 

  



	  

 

 ددىى االحرااكك االى ااززدديیادد تقبل االمجتمع للمطالب االمتعلقة بحقوقق االنساءأأ

 
االعديید من االفعاليیاتت ددااخل االحرااكك ناقشت مطالب االنساء ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة ووإإلى رربط قضايیا االنساء بالقضايیا 

االمساووااةة االجندرريیة ٬، االمواافقة بلغت  طائفي كمدخل إإلىااألخرىى مثل مكافحة االفسادد ووإإسقاطط االنظامم ووتغيیيیر االنظامم اال
 متردددد. %35.1ووبقي  %8.9بيینما غيیر االمواافق  56%

 

 



	  

 

 أأددىى االحرااكك االى ااززدديیادد تقبل االمجتمع للخطابب االنسويي

 
 .%37.5بيینما تردددد  %8.3إإلى ااززدديیا االتقبل بالخطابب االنسويي وولم يیواافق فقط  على أأنن االحرااكك قد أأددىى %54.2وواافق 

 

 Crosstabulationخطابب االنسويي االمحافظة * أأددىى االحرااكك االى ااززدديیادد تقبل االمجتمع لل
 Total أأددىى االحرااكك االى ااززدديیادد تقبل االمجتمع للخطابب االنسويي  

 غيیر مواافق ااوواافق قليیال مواافق

 Count 54 44 15 113 بيیرووتت االمحافظة

% within 100.0 %13.3 %38.9 %47.8 االمحافظة% 

 Count 98 60 9 167 جبل لبنانن

% within 100.0 %5.4 %35.9 %58.7 االمحافظة% 

محافظتي 
 االشمالل

Count 106 67 12 185 

% within 100.0 %6.5 %36.2 %57.3 االمحافظة% 

محافظتي 
 االبقاعع

Count 69 56 8 133 

% within 100.0 %6.0 %42.1 %51.9 االمحافظة% 

محافظتي 
 االجنوبب

Count 41 32 12 85 

% within 100.0 %14.1 %37.6 %48.2 االمحافظة% 

Total Count 368 259 56 683 

% within 100.0 %8.2 %37.9 %53.9 االمحافظة% 

 



	  

 
  



	  

 م يیتم االتركيیز على قضايیا االمرأأةة في ااالعالممل

 
 %12.6وولم يیواافق  %44.1من االمستجوبيین أأنن ااإلعالمم لم يیهھتم بقضايیا االمرأأةة في االحرااكك ووتردددد  %43.3ررأأىى 

 

 

 

  



	  

 االنتيیجة:

 يیظهھرهھھھا االجدوولل االتالي: متفاووتةأأددىى االحرااكك إإلى االتأكيید على بعض االمفاهھھھيیم وولكن بدررجاتت 

 

 
  



	  

•   ً  االتحديیاتت االتي توااجهھ االحركة االنسويیة من أأجل تحقيیق االمساووااةة:: ساددسا

 لنظامم االسيیاسي كانن ممنهھج بإقصاء االنساء ووضربب االثوررةة.اا
طة ن االسلاانن ااألططر االوططنيیة االمفترضض اانهھا مداافعة ووحاميیة لحقوقق ااإلنسانن ووحقوقق االنساء هھھھي غيیر مستقلة ع

 بل هھھھي جزةة مكونن منهھا.
خاللل االثوررةة تعرضت االنساء االى االتشهھيیر وواالقمع وواالعنف االسيیاسي٬، ووقد حاوولت االعديید من االجهھاتت االمهھيیمنة 

 االسيیطرةة على االنساء.
خاللل االثوررةة برزز ددوورر االحزبيیاتت االكبيیر للحشد وواالتعبئة للحزبب فقط. ووررغم اانن مطالب االنساء هھھھي مطالب 

 عاررضة في ووجداانن بعض ااألحزاابب االسيیاسيیة لهھذهه االمطالب. حقوقيیة وولكن هھھھناكك م
ما ززاالت ااددووااتت االمنظومة االحاكمة هھھھي شد االعصب االطائفي٬، ووما ززاالل هھھھناكك خوفف كبيیر على االمطالب االمتعلقة 
بالقانونن االمدني لألحواالل االشخصيیة. مما يیستدعي ووضع االتكتيیكاتت االمناسبة لتحقيیق االمساووااةة؛ وواالتوجهھ يیجب 

 لذلك يیجب ووضع الئحة بمطالب االنساء وواالعمل على نشرهھھھا.اانن يیكونن مطلبي 
معظم مجموعاتت االحرااكك (ما عداا االمجموعاتت االنسويیة االتقاططعيیة) لم تطرحح قضايیا االمثليیاتت وواالمثليیيین 

 ووعابريي/ااتت االجنس وواالمتحوليین/ااتت ( اافراادد مجتمع االميیم ) وواالعامالتت ااألجنبيیاتت.
 يیجيیز ووصولل االنساء االى موااقع صنع االقراارر وويیعيید اانتاجج االصوررةة االنظامم االسيیاسي االطائفي االزبائني ااإلقطاعي ال

االنمطيیة لقسمة ااألددوواارر وواالعالقاتت ووتوااززنن االسلطة بيین االجنسيین ووال يیقبل مشارركتهھن االسيیاسيیة ووفي االمجالل 
 االعامم.

 تناوولت االدررااسة بعض االتحديیاتت منهھا:
  



	  

 تحديي االخطابب االذكورريي  •

 

غيیر  %11ابب االذكورريي هھھھو من االتحديیاتت أأمامم االمساووااةة بيینما يیعتبر أأنن االخط %61.6يیعتبر أأكثر االمستجوبيین 
 بالمواافقة على هھھھذاا االرأأيي. %27.4مواافقيین وويیتأررجح 

 

 

  



	  

 تحديي االثقافة االسائدةة في االمجتمع ( االعاددااتت وواالتقاليید)  •

 

من عددد االمستوجبيین بيینما االذيین أأبدوو عدمم مواافقتهھم فلم  %76.2االثقافة االسائدةة من االتحديیاتت ااألساسيیة االتي وواافق عليیهھا 
 .%19.2ووهھھھي نسبة ضئيیلة٬، وواالكتلة االمتأررجحة  %4.9يیتجاووزز 

 

 

 



	  

 

 تحديي االنظامم االسيیاسي االطائفي  •

 
االخطابب أأنن االنظامم االسيیاسي االطائفي يیشكل حائالً أأساسيیاً وولهھ تأثيیر أأكبر حتى من  %68.4ااعتبر أأكثر من  

من االمتأررجحيین٬، أأقل من ثلث االمستجوبيین يیترددددوونن  %18.8إإلى  %12.8االذكورريي وولم تتجاووزز عدمم االمواافقة عن 
 في حسم آآرراائهھم حولل تأثيیر االنظامم االسيیاسي االطائفي على حقوقق االموااططنة ووحقوقق االمرأأةة. 

 

 

 



	  

 

 

 
  



	  

 تحديي االقواانيین االتميیيیزيیة  •

 
لم  %8أأنن االقواانيین االتميیيیزيیة ضد االنساء ماززاالت تشكل تحديیاً كبيیرااً تجاهه االمساووااةة إإلى نسبة  %75.7وواافق أأكثر من 

 .%16.3االي يیجدوواا مشكلة في ااألمر ووتأررجح حو

 

 
  



	  

 تحديي عدمم تطبيیق االقواانيین  •

 
لقواانيین هھھھو تحديي أأساسي وولم تتجاووزز موااقف عدمم العتبارر أأنن عدمم تطبيیق اا %75.6حصلت االمواافقة تقريیباً بنسبة 

 .%16.6ووتردددد في االموقف  %7.8االمواافقة أأكثر من 
 

 

  



	  

 

 االسلطة االديینيیة حدييت  •

 
أأبدوواا عدمم االمواافقة ووتردددد  %9.1مقابل  %73.1ااعتبارر االسلطة االديینيیة أأكثر االتحديیاتت تأثيیرااً على أأووضاعع االنساء 

٬، أأيي ااألغلبيیة االقصوىى من االلبنانيیيین يیجدوونن مشكلة مع االسلطة االديینيیة ووتأثيیرهھھھا على %17.8في االمواافقة 
 أأووضاعع االنساء.

 

 

 
 



	  

 
 تحديي االسلطة االسيیاسيیة  •

 
ووال يیعطي لهھذاا االعامل تأثيیر ووتردددد  %10مواافق  %67.8ووبشكل متضارربب كانت االموااقف من االسلطة االسيیاسيیة 

22.2%. 

 

 

  



	  

 حديي ضعف ووتشتت االحركة االمطلبيیةت  •

 
 %26.1غيیر مواافقيین وو  %9.2ابل أأنن ضعف ووتشتت االحركة االمطلبيیة شكل تحديیاً كبيیرااً مق %64.7أأجابب أأكثر من 

 متردددد٬، ووهھھھي نسبة ووااززنة ووجدتت ضعفاً ووتشتتا بالحرااكك فكيیف االعمل؟

 

 
  



	  

 تحديي ضعف ووعي االمرأأةة بقضايیا االنساء  •

 
هھھھو من االتحديیاتت ااألساسيیة مقابل  %53.4ال يیزاالل أأكثر من نصف االموااقف يیروونن اانن ضعف ووعي االمرأأةة بقضايیا االنساء 

اتت تقارربب االنسب يیؤكد اانهھ ما يیزاالل أأمامم االمجتمع االمدني وو االمنظم %46.6غيیر مواافق٬، أأيي  %16متردددد وو  30.6%
 االنسائيیة االكثيیر من االعمل لتخطي هھھھذاا االتحديي وواالعمل على ززيیاددةة االوعي لدىى االنساء.

 

 



	  

 

 حديي ضعف ووعي االمجتمع بقضايیا االنساءت  •

 
ووجدوواا أأنن هھھھناكك عائق ووتحديي حولل االمساووااةة في االموااططنة ناتج عن ضعف ووعي االمجتمع بقضايیا االنساء  65.7%

لنسائيیة وواالمجتمع االمدني توكيید ووهھھھذهه أأيیضاً من االقضايیا االمفترضض من االجمعيیاتت اا %9.9بيینما ال تتعدىى عدمم االمواافقة 
 االعمل عليیهھا.

 

  



	  

 ديي ضعف قدررااتت االمرأأةة للمداافعة عن حقوقهھاحت  •

 
بيین مواافق وومتردددد ووإإلى  %50مواافق  %50حولل ضعف قدررااتت االمرأأةة للمداافعة عن حقوقهھا اانقسمت االمواافقة إإلى 

 تخفيیض االمتردددديین سلبيیاً.

 

 

 

  



	  

 االنتيیجة

 االمستجوبيین باألهھھھميیة حسب االجدوولل االتالي:تسلسلت االتحديیاتت حسب ررأأيي 

 

 

 
 

 

  



	  

 ً  :مقترحاتت وومطالب ذذااتت أأوولويیة :سابعا
ديیدااً االهھيیئاتت االنسائيیة بجميیع تشكالتهھا االقديیمة وواالمستجدةة ووتحمنذ االبداايیة وومع خرووجج ااألوولل للمتظاهھھھريین لم تتردددد االنساء 

 -رأأةة االلبنانيیةلجنة حقوقق االم -ااالتحادد االنسائي االتقدمي-االتجمع االنسائي االديیمقرااططي  –(نساء في االسيیاسة) لبنانيیاتت لإلنقاذذ 
 ووتجمعاتت أأخرىى مع خبيیرااتت وونسويیاتت٬، وولم تتردددد مجموعاتت متحالفة مع منظماتت االمجتمع االمدني.

منظماتت أأفراادد ..أألخ بالمشارركة وواالخرووجج إإلى االشاررعع ووإإلى إإعالنن االموقف االوااضح  \جمعيیاتت  \منذ االبداايیة لم تتردددد االنساء 
(ددعم االثوررةة من أأجل قيیامم االدوولة االمدنيیة االعاددلة االتي تحقق أأهھھھداافف االتنميیة ووإإقراارر ااإلصالحاتت االسيیاسيیة ووااالجتماعيیة 

 ووااالقتصادديیة .

حقنا االنص بالنص) ووجاء إإعالنن االتأيیيید للثوررةة ااوو االحرااكك  –(االتناصف حق لشعاررااتت ... مثل ووقد صدررتت االكثيیر من اا
 تحقيیقاً لألهھھھداافف االتاليیة:

 االتمسك بالتغيیيیر االديیمقرااططي وواالسلمي لمصلحة حقوقق االشعب االلبناني وولمصلحة حقوقق االنساء وواالرجالل.  -
 لنساء شرطط لتعزيیز ووبناء االديیمقرااططيیة.ااعتبارر اانن االمساووااةة االتامة بيین االجنسيین وواالموااططنة االكاملة ل  -
 مكافحة كل أأشكالل االتميیيیز وواالعنف   -
 االمشارركة في موااقع االقراارر  -
 االمشارركة بالتناصف بالحكومة.  -

 من بعض االمطالب االتي شكلت أأوولويیة للمشارركة بالحرااكك:

 

  



	  

Ø  ررفع االتحفظاتت عن ااتفاقيیة االقضاء على جميیع ااشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة 

 

أأنن ررفع االتحفظاتت عن ااتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة من من أأفراادد االعيینة   %89ااعتبر أأكثر من 
 .%11وولم تتعد نسبة من يیروونهھا غيیر مهھمة أأوو مهھمة قليیالُ سوىى  ااألوولويیاتت

 

    



	  

Ø  تفاقيیةلمصاددقة على االبرووتوكولل ااالختيیارريي االملحق باالاا 

 

من االمستجوبيین بضرووررةة االمصاددقة على االبرووتوكولل ااالختيیارريي االملحق باالتفاقيیة بيینما غيیر االمهھتميین أأوو  %77يیرىى 
 .%13مهھتميین قليیالً لم تتجاووزز نسبتهھم 

 

 



	  

 
االمطالبة بفرضض تطبيیق االماددةة االسابعة من االدستورر االلبناني االتي تفرضض تطبيیق االمساووااةة بكافة   •

 االسيیاساتت وواالمجاالتت االقانونيیة وو ااالجتماعيیة

 

ناني االتي تفرضض تطبيیق االمطالبة بفرضض تطبيیق االماددةة االسابعة من االدستورر االلبمن االمستجوبيین أأنن   %90يیرىى 
االمساووااةة بكافة االسيیاساتت وواالمجاالتت االقانونيیة ووااالجتماعيیة ذذااتت أأووااوويیة وومطلب لتحقيیق االمساووااةة بيین االجنسيین٬، بيینما 

 .%10غيیر االمهھتميین وواالمتردددديین 

 

 



	  

    



	  

Ø  ااالتفاقيیةلغاء االقواانيین االتميیيیزيیة االتي تتعاررضض مع إإ 

 

 . %9بيینما تردددد  من االمستجوبيین %89مطلب ووأأوولويیة لدىى  واالغاء االقواانيین االتميیيیزيیة االتي تتعاررضض مع ااالتفاقيیة هھھھ

 

 

  



	  

 االثقافة وواالسلطة االذكورريیة االعمل على تفكيیك

 

لم  %5ا متردددديین بيینم %13وو  %82االعمل على تفكيیك االثقافة وواالسلطة االذكورريیة من ااهھھھم ااألوولويیاتت حسب ررأأيي 
 يیهھتمواا للموضوعع.

 

 



	  

 قراارر قانونن اانتخابي عصريي يیضمن تمثيیل للنساء على ااساسس االمناصفةاا  •

 

إإقراارر قانونن اانتخابي عصريي يیضمن تمثيیل االنساء على أأساسس االمناصفة من ااهھھھم ااألوولويیاتت وومطلب جوهھھھريي لتحقيیق 
 .%7متردددديین وولم يیواافق  %15وو  %78االمساووااةة بيین االجنسيین حسب 

 

 



	  

 

 رركة االنساء في جميیع موااقع صنع االقراارر من ااوولويیاتت االحرااككاجعل مش

 

متردددديین بيینما لم يیواافق  %18وو %78جعل مشارركة االنساء في جميیع موااقع صنع االقراارر من أأوولويیاتت االحرااكك حسب 
 .%4فقط 

 

 



	  

 

 االعمل على ااددررااجج ااتفاقيیة االغاء كل ااشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة من صلب االدستورر

 

 %88رأأةة من صلب االدستورر من أأوولويیاتت االحرااكك بنسبة االعمل على ااددررااجج ااتفاقيیة االغاء كل ااشكالل االتميیيیز ضد االم
 .%3وواالغيیر مواافقيین فقط  %9ووغيیر االمهھتميین 

 

 



	  

 

 إإقراارر قانونن مدني موحد لألحواالل االشخصيیة

 

ال يیزاالل إإقراارر االقانونن االمدني االموحد لألحواالل االشخصيیة مطلب مهھم لكل فئاتت االمجتمع االلبناني بشكل عامم 
وواالغيیر مهھتميین  %11يیشكلونن نسبة ضئيیلة  ٬، وواالمهھتميین قليیال%83وواالمستجوبيین بشكل خاصص بنسبة كبيیرةة 

9%. 

 

 



	  

 

 ااعتمادد االمناصفة بيین االجنسيین في جميیع االموااقع االسيیاسيیة وواالمجالس االمنتخبة

 

ة بيین االجنسيین في جميیع االموااقع االسيیاسيیة  وواالمجالس االمنتخبة هھھھو صفامن االمستجوبيین ااعتمادد االمن %77يیرىى 
 . %7ووال يیرااهه مهھم  %16من أأهھھھم مطالب ووأأوولويیاتت االحرااكك بيینما يیتردددد 

 

  



	  

 نفيیذ قرااررااتت مجلس ااالمن حولل االمرأأةة ووااالمن وواالسالممااشرااكك االنساء في مفاووضاتت ووعمليیاتت االسالمم ووت

 

إإشرااكك االنساء في مفاووضاتت االسالمم ووتنفيیذ قرااررااتت مجلس ااألمن حولل االمرأأةة ووااألمن وواالسالمم من االمطالب االمهھمة 
 .%3وولم يیرىى ذذلك فقط  %14من االعيینة ووتردددد  %83حسب ررأأيي 

 

 



	  

 

 يیالء ااالهھھھتمامم باالحتيیاجاتت االخاصة بالنساءإإ  •

 

 %85يیعتبر إإيیالء ااالهھھھتمامم باالحتيیاجاتت االخاصة بالنساء من أأهھھھم أأوولويیاتت وومطالب االحرااكك بنسبة عاليیة تصل إإلى 
 .%2وولم يیرااهھھھا كذلك فقط  %13ووتردددد في ذذلك 

 

 

 



	  

 

إإقراارر ووتعديیل كافة االقواانيین االتي تهھدفف االى تمكيین االنساء ااقتصادديیا ووااجتماعيیا السيیما قانونن االعمل وواالضمانن 
 ااالجتماعي

 

لب ) في صال تزاالل االقواانيین االتي تهھدفف إإلى تمكيین االنساء ااقتصادديیا ووااجتماعيیا (قانونن االعمل وواالضمانن ااالجتماعي
 %6ووتردددد فقط  %93ااهھھھتمامم ووأأوولويیاتت كل شراائح االمجتمع االلبناني وومنهھا هھھھذهه االعيینة بنسبة عاليیة تصل إإلى 

 .%1ووغيیر االمهھتم 

 



	  

 

 

  



	  

 ووضع ووتنفيیذ براامج حواارريیة فكريیة ووتربويیة لنشر ثقافة االمساووااةة بيین االجنسيین

 

نشر ثقافة االمساووااةة بيین االجنسيین من خاللل ووضع براامج حواارريیة فكريیة ووتربويیة مطلب مهھم ذذوو أأوولويیة لدىى 
 .%2ااالهھھھتمامم االمطلوبب فقط وولم يیعرهه  %10ووتردددد حولهھ  88%

 

 



	  

 

تنسيیق بيین االهھيیئاتت االنسويیة وومنظماتت االمجتمع االمدني إليیالء قضايیا االمساووااةة وواالعداالة االجندرريیة ااهھھھتماما تعزيیز اال
 ااكبر.

 

مطلب يیة االرراليیزاالل االتنسيیق بيین االهھيیئاتت االنسويیة وومنظماتت االمجتمع االمدني إليیالء قضايیا االمساووااةة وواالعداالة االجند
 .%2 وولم يیهھتم بهھ فقط %13ووتردددد حولهھ  %85االمهھم بنسبة 

 

 



	  

  



	  

 بب االحواارر مع االسلطاتت االتنفيیذيیة وواالتشريیعيیة إلقراارر قواانيین تضمن االمساووااةة وواالعداالة االجندرريیة.فتح با

 

من االعيینة بضرووررةة فتح بابب االحواارر مع االسلطاتت االتنفيیذيیة وواالتشريیعيیة إلقراارر قواانيین تضمن  %85يیؤمن 
 .%3ووال يیهھتم فقط  %12االمساووااةة وواالعداالة االجندرريیة وويیتردددد 

 

 

  



	  

 تحفيیز ووسائل ااالعالمم وواالتوااصل ااالجتماعي لنشر ثقافة االمساووااةة بيین االجنسيین.

 
من أأفراادد االعيینة  %90نت ووسائل ااإلعالمم من أأهھھھم ااألددووااتت في نشر ثقافة االمساووااةة بيین االجنسيین ووهھھھنا يیرااهھھھا الطالما ك

 .%2ال يیرااهھھھا بهھذاا االشكل فقط وو %8مهھمة جداا ووتردددد حولهھا فقط 

 

 



	  

 
 

  



	  

 بالنتيیجة 

 
عض االمطالب كما هھھھو مبيین بالجدوولل أأعالهه وولم تكن االفوااررقق سوىى بنسبة ضئيیلة مالحظة: لقد تساووتت االنسب االمئويیة لب

 جدااً.

  



	  

 ثامناً أأبرزز نتائج االدررااسة 

 .ووااالندفاعع وواالحذرر وواااللتباسسوواالتردددد وررةة لحظة تارريیخيیة بالنسبة لجميیع االلبنانيیيین٬، لحظة تميیزتت بالترقب االث شكلت

حرااكك تعدددتت ااألسماء ووتعدددتت ااألهھھھداافف ووااررتفعت االشعاررااتت  \اانتفاضة  \لكن ااالندفاعع االهھائل للمتظاهھھھريین كانن ططاغيیاً ثوررةة 
 ووااألعالمم ووااليیافطاتت.

تت معيینة ووساررعت االسلطة الستخداامم أأددووااتهھا للقمع في غمرةة ااالندفاعع فانكشف االغطاء عن ااعتبرهھھھا االبعض ااستجابة ألجنداا
ددوولة منهھاررةة متصدعة ووعاجزةة يیعاني أأبناؤؤهھھھا من غيیابب بديیهھيیاتت حقوقق ااإلنسانن االمدنيیة وواالسيیاسيیة ووااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة 

 االخ.......

هھر ووليیة (بثقافتهھ االمتعدددةة وودديیمقرااططيیتهھ ووحريیتهھ وواانفتاحهھ وواالمظااللبناني االمبهھر بحضوررهه في االمحافل االدلم يیخطر بالبالل أأنن 
 ططبقي) عداا ااالنقسامم االسيیاسي وواالطائفي االعميیق. –االالئق) يیختزنن هھھھذاا االكم االهھائل من االتفاووتت ااالجتماعي (فئويي 

ؤشرااتت عن ووقد ررصدتت هھھھذهه االدررااسة بعض مالمح أأوو م ٬،االحرااكك مالمح ااألسس االوااهھھھيیة للدوولة \ااالنتفاضة \كشفت االثوررةة
االدوواافع ووااألسبابب للمشارركة في االحرااكك حسب االمحافظاتت وواالمستوىى االتعليیمي وواالعالقة بالقوىى االعاملة وواالحالة االزووااجيیة 
وواالعمر ووغيیرهھھھا من االمؤشرااتت عن مدىى ااالهھھھتمامم وواالمشارركة بالشأنن االعامم ووخصائص االمشارركيین وواالمجموعاتت االتي 

ً أأمامم االمساووااةة في يینتمونن إإليیهھا ووكيیفيیة مشارركتهھم في االحرااكك وو معرفتهھم بالقواانيین االتميیيیزيیة ضد االمرأأةة االتي تشكل عائقا
 االموااططنة.

 كما ررصدتت أأهھھھميیة مشارركة االنساء في االحرااكك ووما هھھھي االتحديیاتت االتي ووااجهھت االحرااكك وواالتعرضض للعنف أأثناء االحرااكك.

 امم االوااررددةة أأعالهه:فيیما يیلي أأبرزز نتائج االدررااسة مع االعلم أأنهھا مذكوررةة في نهھايیة كل قسم من ااألقس

 االنشاطط ضمن االمجموعاتت: -1

يیظهھر تحليیل االمعطيیاتت أأنن االنشاطط ضمن االمجموعاتت كانن متفاووتاً ووجاء االنشاطط بمجموعة نقابيیة في ااعلى 
ووأأخيیرااً االمجتمع االمدني  %71.5وواالنسويیة  79.5وواالسيیاسيیة  %81.8يیليیهھا ااألهھھھليیة  %87.1مستوىى 

59.8%. 

 
 االمجموعة

رريیجي من ااألكثر نسبة االنشاطط بشكل تد
 إإلى ااألقل

 %87.1 نقابيیة
 %81.8 أأهھھھليیة
 %79.5 سيیاسيیة
 %71.5 نسويیة

 %59.8 مجتمع مدني 
 

 أأسبابب االمشارركة في االحرااكك: -2
يیليیهھا االوضع  %96.6إإنن ما ددفع االناسس للنزوولل إإلى االشوااررعع حسب أأفراادد االعيینة بالدررجة ااألوولى االمساووااةة االجندرريیة بنسبة 

أأما محارربة االفسادد وواالمفسديین  %94ووتتقارربب نسبة غيیابب االدوولة ووضربب االمؤسساتت إإلى  %95ااالقتصادديي االمتردديي 
 %84,4ووأأخيیرااً ألسقاطط االطبقة االحاكمة  % 88.45

أأووالً يیليیهھ  %26.6أأما االسبب االرئيیسي للمشارركة من بيین ااألسبابب االمذكوررةة أأعالهه جاء سبب محارربة االفسادد وواالمفسديین  
 %13.7وواالوضع ااالقتصادديي االمتردديي  %17.3ووإإسقاطط االطبقة االحاكمة بنسبة  %25.6اسي االمطالبة بتغيیيیر االنظامم االسيی



	  

ووااخيیرااً كانن االسبب  %4.6وواالمطالبة بالمساووااةة االجندرريیة بنسبة %5.5يیليیهھ غيیابب االدوولة ووضربب االمؤسساتت بنسبة 
 .%1.4االرئيیسي للمشارركة بالحرااكك هھھھو ووضع سيیاساتت ااقتصادديیة عاددلة بنسبة 

 االحرااكك حسب ااألهھھھميیة بالنسبة ألفراادد االعيینةسبب االمشارركة في 
 غيیر مهھم مهھم  االسبب االرقم 

 %3.4 %96.6 للمطالبة بالمساووااةة االجندرريیة 1
 %5 %95 بسبب االوضع ااالقتصادديي االمتردديي 2
 %5.6 %94.4 بسبب غيیابب االدوولة ووضربب االمؤسساتت 3
  %94.3 للمطالبة بالحقوقق ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة 4
 %11.6 %88.4 ارربة االفسادد وواالمفسديینمن أأجل مح 5
 %15.4 %84.4 من أأجل إإسقاطط االطبقة االحاكمة  6

 

 ةةاالموقف من االقواانيین االمتعلقة بالمرأأ -3
في موقف أأفراادد االعيینة من بعض االقواانيین االمتعلقة بالمرأأةة نالحظ تدررجج ااالهھھھتمامم  فيیما بيینهھا من مؤيید إإلى متردددد إإلى 

 ال أأؤؤيید.
ً االموقف من بعض االقواان  يین االمتعلقة بالمرأأةة تدررجاً من ااألكثر إإلى ااألقل ااهھھھتماما

 ال أأؤؤيید ال موقف أأؤؤيید االقانونن  االرقم
 %2.3 %2.9 %94,8 إإلغاء االطائفيیة في االوظظيیفة االعامة 1
 %3.9 %4.1 %92.0 إإلغاء االطائفيیة االسيیاسيیة 2
 %5 %5.4 %89.7 منح االمرأأةة جنسيیتهھا ألسرتهھا 3
فتاةة قبل سن قانونن يیمنع ززووااجج اال 4

 بلوغغ االثامنة عشرةة
89% 3.7% 7.3% 

إإقراارر قانونن مدني موحد لألحواالل  5
 االشخصيیة 

81.0% 11.7% 7.3% 

مبداا االمناصفة في مقاعد االبرلمانن  6
 وواالحكومة بيین االجنسيین

75.6% 12.6% 11.9% 

 
 االمعرفة ببعض االقواانيین االتي تميیز ضد االمرأأةة -4

 رأأةة حسب أأهھھھميیتهھا بالنسبة للعيینةاالمعرفة ببعض االقواانيین االمتعلقة بالم
 ال أأعرفف  أأعرفف قليیالً  أأعرفف جيیدااً  االقانونن االرقم

االمعرفة بالفرقق بيین عقد االزووااجج االديیني ووعقد االزووااجج  1
 االمدني

64.7% 28.4% 6.9% 

 %7.8 %30.9 %61.3 االمعرفة بشرووطط حق حضانة ااالمم ألبنائهھا ووفق مذهھھھبي 2
ستورر االلبناني نصت االمعرفة اانن االماددةة االسابعة من االد 3

 على االمساووااةة بيین االرجل وواالمرأأةة بالحقوقق وواالموجباتت
59.7% 32.4% 8.0% 

 %8.0 %36.3 %57 قانونن مناهھھھضة االعنف ااألسريي  4
 %9.9 %38.5 %51.6 ااتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة 5
 %10.1 %39.6 %50.3 قانونن يیجرمم االتحرشش االجنسي 6
 %17.2 %42.5 %40.4 راارر االكوتا االنسائيیة في االقانونن ااالنتخابيمقترحاتت إإق 7

 



	  

للمعرفة  %64.7بالنظر إإلى االجدوولل أأعالهه نجد اانن معرفة أأفراادد االعيینة بالقواانيین االمتعلقة بالمرأأةة متقارربة من نسبة 
 نونن ااالنتخابي.لمعرفة مقترحاتت قانونن االكوتا االنسائيیة في االقا %40.4بعقودد االزووااجج االديینيیة وواالمدنيیة إإلى نسبة 

 

 االعنف أأثناء االمشارركة بالحرااكك: -5

 %25نعم   تعرضض للعنف 

 %75كال  لم يیتعرضض للعنف

 

 أأشكالل االعنف االتي تعرضض لهھا االمشارركيین 

٬،  %٬3، عنف نفسي %٬9.3، عنف ااجتماعي %٬13.9، عنف جسديي %٬15.6، عنف لفظي  %32.4تحرشش جنسي 
 .%2.2عنف سيیاسي 

 االجهھة االتي ماررست هھھھذاا االعنف:

 .%٬2.2، االزووجج %٬2.8، ااألهھھھل %٬7.8، غيیر معرووفف %٬10.1، قوىى أأمنيیة %٬13.2، قوىى حزبيیة %72.3لم أأتعرضض 

 

 ما أأددىى إإليیهھ االحرااكك -6

 أأددىى االحرااكك إإلى االتأكيید على بعض االمفاهھھھيیم وولكن بدررجاتت متفاووتة يیظهھرهھھھا االجدوولل االتالي:

 



	  

 
 

 

 االتحديیاتت االتي توااجهھ االحركة االنسائيیة من ااجل تحقيیق االمساووااةة: -7

 تسلسلت االتحديیاتت حسب ررأأيي االمستجوبيین باألهھھھميیة حسب االجدوولل االتالي:

 
 



	  

 لتحقيیق االمساووااةة بيین االجنسيین:مطالب ذذااتت أأوولويیة  -8

 تدررجت االمطالب ذذااتت ااالوولويیة  االتي تحقق االمساووااةة بيین االجنسيین باألهھھھميیة  حسب ررأأيي االمستجوبيین على االشكل االتالي:

 
ا هھھھو مبيین بالجدوولل أأعالهه وولم تكن االفوااررقق سوىى بنسبة ضئيیلة مالحظة: لقد تساووتت االنسب االمئويیة لبعض االمطالب كم

 جدااً.

  



	  

 االتوصيیاتت وواالمقترحاتت:

ااإلستفاددةة من فرصة االحركك/ ااإلنتفاضة/ االثوررةة إلستكمالل االنضالل االنسويي وومن موقع ووططني وواالعمل من ااجل حمايیة   -
نن تكونن موحدةة في مطالبهھا ضمن تنوعع االتنوعع في االخطابب وواالرؤؤيیة االنسويیة ووتوحيید االمطالب. قوةة االحركة االنسويیة اا

في االرؤؤيیة . وواالعمل لتطويیر االتفكيیر بإططارر سيیاسي للعمل االنسويي االمشتركك ووددمج قضايیا االنساء وواالمساووااةة االجندرريیة في 
صلب االتنميیة. ووااليیومم االحركة االنسويیة مدعوةة بقوةة للتحالف وواالتنسيیق وواالتشبيیك فيیما بيینهھا لمناهھھھضة االعنف وواالتميیيیز 

تقويیة االتضامن االنسويي من خاللل مقارربة شاملة لقضايیا االنساء وواالعمل من ااجل االدوولة االمدنيیة االديیمقرااططيیة االجندرريي وول
 االعلمانيیة الاالقائمة على االقواانيین االمدنيیة االتي تكرسس االمساووااةة في االقانونن وواالمساووااةة اامامم االقانونن.

ميیة االدوولة االمدنيیة االديیمقرااططيیة االحديیثة وواالتناالتأكيید اانن االتغيیيیر االديیمقرااططي يیقومم على أأساسس حقوقق ااإلنسانن ووقيیامم    -
االمستداامة وواالمساووااةة االجندرريیة٬، لذلك يیجب ططرحح قضايیا حقوقق االنساء ضمن االقضايیا االوططنيیة٬، ووحقوقق االنساء ااساسس 
ووجوهھھھر حقوقق ااإلنسانن وواالمساووااةة االجندرريیة شرطط قيیامم االدوولة االمدنيیة. وواالتأكيید على اانن مشارركة االمرأأةة في االتغيیيیر 

ططي تكسر االصوررةة االنمطيیة للنساء. ووااليیومم االنساء مدعوااتت ااكثر من اايي ووقت مضى للنضالل االسيیاسي االديیمقراا
لوقف إإنهھيیارر االدوولة وواالحد من االفسادد وواالعمل لجعل االقضيیة االنسويیة جزء ااساسي ال يیتجزأأ من االقضيیة االعامة ررغم 

 االخصوصيیة االنسويیة.
ساء ل على االتمكيین االسيیاسي وواالديیمقرااططي للبيیئة االحاضنة للنمشارركة االنساء االسيیاسيیة االفاعلة وواالوااززنة تتطلب االعم  -

وواالعمل في االمستقبل يیجب اانن يیتركز على تمكيین هھھھذهه االبيیئة ووليیس فقط على تمكيین االنساء. فقط برزز جليیاً في االثوررةة 
 ااثر تمكيین االنساء من خاللل االمشارركة االوااززنة وواالفاعلة لهھن.

فة ااجيیالل / ووموجاتت االحركة االنسويیة ٬، ووضرووررةة توحيید االمطالب االعمل من ااجل تطويیر ووتفعيیل االتنسيیق بيین كا  -
االنسويیة مع االحفاظظ على تنوعع االخطابب االنسويي وواالحركة االنسويیة يیجب اانن تبرزز بقوةة كي ال تضيیع قضايیا االنساء 
ضمن االسيیاقق االعامم وواانن تتموضع االحركة االنسويیة ضمن االقوىى االتغيیيیريیة. ووااعاددةة االنظر بدوورر ااألططر وواالهھيیئاتت 

 يیة بخاصة االهھيیئة االوططنيیة للمرأأةة وواالعمل على مأسستهھا بشكل مستقل عن االسلطة االسيیاسيیة.االوططن
 تطويیر معرفة االرجالل وواالنساء بثقافة حقوقق ااإلنسانن ووااإلستمراارر في نشر ثقافة حقوقق ااإلنسانن للنساء.  -
االل االشخصيیة واانيین ااألحوتعزيیز ددوورر االنساء في إإيیجادد نظامم بديیل يیعتمد على مقارربة جندرريیة للقواانيین بخاصة لناحيیة ق  -

 ووبهھدفف تنزيیهھ االقواانيین االلبنانيیة من كافة االنصوصص االتي تميیيیز ضد االنساء.
االعمل على ززيیاددةة االعمل في االريیف ووتطويیر مهھاررااتت ووقدررااتت االنساء االريیفيیاتت٬، فقد ظظهھر خاللل االثوررةة ااهھھھميیة ووددوورر   -

ططق االبعيیدةة عن االعاصمة. االعمل يیجب االنساء االريیفيیاتت وواالنساء االمهھمشاتت ووشكلن قوةة ضاغطة في ااألرريیافف وواالمنا
 اانن يیكونن ااكثر حساسيیة على االفئاتت االمهھمشة.

يیجب إإستهھداافف االنقاباتت ووااألحزاابب االسيیاسيیة من قبل االحركة االنسويیة لجعل قضايیا االنساء ااوولويیة لديیهھا٬، ضرووررةة تدرريیب   -
االنساء االى ااجندااتت ااألحزاابب االنساء االمنتميیاتت االى ااألحزاابب االسيیاسيیة ٬، ألنن ذذلك من شأنهھ اانن يیدفع بقضايیا وومطالب 

االسيیاسيیة . وويیجب تمكيینهھا كيیف تسائل ووتحاسب ووكيیف تصل االى موااقع صنع االقراارر وواانن يیكونن لهھا ددوورر كبيیر في االثقافة 
 ااألنتخابيیة االتي تتضمن قضايیا االمساووااةة االجندرريیة. 

ااططنة لل رربط االقانونن بالمواانن اايي مدخل للتغيیيیر ووموااجهھ االعقليیة االذكورريیة في تغيیيیر االقواانيین يیجب اانن يیتم من خال  -
االكاملة للنساء٬، وورربط مطالب االنساء مع قضايیا االتغيیيیر االديیمقرااططي؛ وواالتأكيید على االمباددئئ وواالقيیم ااألساسيیة لحقوقق 

 ااإلنسانن وواالتأكيید اانن االثوررةة يیجب اانن تكونن مبنيیة على ااساسس االمساووااةة االتامة بيین االرجالل وواالنساء.
مطلبيیة لتغيیيیر االقواانيین االتي ما ززاالت تميیز ضد االنساء بخاصة االجنسيیة ضرووررةة االعمل لزيیاددةة ووتفعيیل االحمالتت اال  -

ووااألحواالل االشخصيیة وواالكوتا االنسائيیة ٬، ووكذلك حمالتت من ااجل تغيیيیر االنمط االسائد للتعامل مع قضايیا االنساء ووتفعيیل 
 ووتطبيیق االقواانيین االتي تحميیهھا٬، وواالتشهھيیر وواالمعاقبة لكل من يیخالف هھھھذهه االقواانيین.



	  

قراارر االكوتا االنسائيیة ااوو االمناصفة في االقواانيین ااإلنتخابيیة في االبلديیاتت وواالبرلمانن ووكذلك االعمل على االعمل على اا  -
ااقراارر قواانيین اانتخابيیة عاددلة وومنصفة ووخاررجج االقيید االطائفي٬، ووتزخيیم حملة االمطالبة بشطب االقيید االطائفي من 

 سجالتت االنفوسس في ووززااررةة االدااخليیة.
المم كي يیساهھھھم في كسر االصوررةة االنمطيیة للنساء وونشر االوعي وواالمعرفة بحقوقق تطويیر ااسترااتيیجيیاتت االعمل مع ااإلع  -

 االنساء وومناهھھھضة االتميیيیز وواالعنف ضدهھھھن.
ضرووررةة االتركيیز على ددوورر االشاباتت في االثوررةة وواالعمل على تعزيیز قدررااتهھن بخاصة االمهھاررااتت االقيیادديیة ٬، ووكذلك   -

 تعزيیز ووررفع ووعي االشبابب بقضايیا االنساء.
 

 

ذيي تم ططرحهھ في ااالستماررةة كانن حولل إإذذاا كانن لدىى االمستجوبيین ااقترااحاتت عمليیة أأوو آآليیاتت مساعدةة االسؤاالل ااألخيیر اال
 لتحقيیق االمساووااةة من منظورر جندرريي.

ألنهھم يیعتبروونن أأنن كل االطرووحاتت قد  %21تمنع عددد من االمستجوبيین عن ااإلددالء باقترااحاتهھم ووقد بلغت نسبتهھم حواالي 
ل تعدددتت ووتكرررتت ااقترااحاتت االنسبة االباقيیة٬، تم تجميیعهھا ووسنعرضهھا ووفق االجدوولل ووررددتت في أأسئلة ااالستماررةة. في االمقاب

 االتالي:

 االنسبة االمئويیة ااالقترااحاتت
االتركيیز على االتنشئة االعائليیة في تكريیس مفهھومم االموااططنة بعيیدااً عن ااالنتماء االطائفي 

 وواالديیني.
4% 

جج جتمع االمدني إلددرراااالعمل مع االمؤسساتت االتربويیة وواالجمعيیاتت االثقافيیة وومؤسساتت االم
أأنشطة ووبراامج تعمل على تسليیط االضوء على قدررااتت االمرأأةة ووعلى أأهھھھميیة مشارركتهھا 

 في مجاالتت عدةة ووفي موااقع متقدمة.

4% 

تفعيیل ددوورر االمرأأةة من حاللل عمل مؤسساتت االمجتمع االمدني اانطالقا من مبدأأ اانن االحق 
 يیؤخذ ووال يیعطى.

2% 

االجمعيیاتت االنسائيیة وومنع إإعطاء ترااخيیص إإعاددةة االنظر بتركيیبة ووأأنظمة االهھيیئاتت وو
لجمعيیاتت تقومم على أأساسس ططائفي أأوو مذهھھھبي وواالتنسيیق بيین هھھھذهه االجمعيیاتت لتشكيیل قوةة 

 ضاغطة.

8% 

إإعاددةة االنظر بتركيیبة االمجلس االنسائي االلبناني وواالعمل للوصولل إإلى مجلس نسائي فاعل 
 لى مجلس ووططني.بعيیدااً عن االمحاصصة االطائفيیة وواالمدااووررااتت االرئاسيیة ووتحويیلهھ إإ

4% 

يیفترضض اانن تكونن االهھيیئة االوططنيیة لمتابعة شؤوونن االمرأأةة االلبنانيیة مستقلة ترأأسهھا 
 مناضالتت من االمجتمع االمدني ووال أأنن تكونن صوررةة عن االسلطة.

3% 

 
 

2% 

 %2 إإجرااء ددررااساتت مماثلة وومحفزةة تشكل قاعدةة بيیاناتت أأساسيیة لتصويیب االمسارر االحالي.
مختلف االمجاالتت االسيیاسيیة ووااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة النن  تأميین فرصص عمل للنساء في

ااالستقاللل االمادديي يیساهھھھم في تحررر االمرأأةة وويیمنحهھا االثقة بالنفس باإلضافة إإلى أأنهھ يیفسح 
 االعامم. بالشأنناالمجالل أأمامهھا للمزيید من االمشارركة 

3% 

 
ى تغيیيیر االصوررةة االنمطيیة للمرأأةة ووعلى مجمل هھھھذهه ااالقترااحاتت تتمحورر حولل االمساووااةة االجندرريیة بالحقوقق وواالوااجباتت ووعل

 إإقراارر قواانيین ووتشريیعاتت تلغي كافة أأشكالل االتميیيیز ضدهھھھا.



	  

ووعلى إإقراارر قانونن إإعطاء االمرأأةة االجنسيیة ألووالددهھھھا ووحق االحضانة ووتمكيین االمرأأةة ووإإفساحح االمجالل أأمامهھا للمشارركة في 
 موااقع ااتخاذذ االقراارر.

 لمدني.توحيید االعمل االنسائي ووتفعيیل مؤسساتت االمجتمع اا

 

لم تنتهھ االثوررةة٬، وولم تستقر ااألووضاعع ال سيیاسيیاً ووال ااقتصادديیاً ووال ااجتماعيیاً وولم نتحسس حتى ااآلنن مفاعيیل االثوررةة (االحرااكك) 
وونتائجهھا. وولكن يیمكننا أأنن نعقد ااآلمالل على ططبيیعة االمشارركة وواالشعاررااتت وواالمطالب االتي ددعت إإليیهھا ووررفعت ااألصوااتت من 

 يي ووتطبيیق االتشريیعاتت ووإإعطاء االنساء حقوقاً متساوويیة يیكفلهھا االقانونن وواالدستورر.أأجل إإلغاء االتميیيیز االجندرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


