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مت تنفيذ هذا امل�شروع من قبل 

»املركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة« 

بدعم من حكومة الوليات املتحدة الأمريكية 
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 اإن جميع الأبحاث والدرا�شات التي يعّدها املركز العربي 

 تعّب عن وجهة نظر الباحثني املكّلفني باإعدادها، 

ول تعك�س بال�شرورة اآراء  املركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.
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تمهيد

يجتهد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، منذ تاأ�شي�شه في مطلع هذه الألفية، في توطيد 

 ومبادئه.
(1(

حقوق الن�شان ودعمها، من منظور مفهوم حكم القانون

العالمي  »الإعالن  بـ  المبادئ والحقوق عنونتها  1948 �شلة من  الب�شرية عام  الجماعة  لقد اعتمدت 

، واأودعتها امانة وموجًبا لدى جميع دول الأر�س، فار�شة احترامها في ت�شريعاتها 
(2(

لحقوق الن�شان«

الداخلية )اي تعديل ما يخالفها في هذه الت�شريعات، وا�شافة ما ينق�س فيها اأو ينتق�س من الحقوق 

المعلنة، وبخا�شة منها حقوق المراأة(.  

»مالءمة«  يفتر�س  انه  ذلك  الب�شري،  الجن�س  ركني  بين  التعاطف  الحقيقة جانب  في  الأمر  يتعدى 

الثقافة الذكورية ال�شائدة مع �شرورات التقيد بالمبادئ المعلنة في �شرعة حقوق الن�شان، كما انه 

يت�شل ب�شرورات مفهوم الخير والتقدم الن�شاني عامة. فالمراأة والرجل ي�شكالن مًعا، طرَفي م�شار 

الم�شاألة  ان  الأهلي.  ال�شلم  وحماية  الم�شتدامة  للتنمية  الأع�شاء  متكاملة  ورافعة  والتطور،  التقدم 

مختلف  في  الإنتاجية  بالحركة  تت�شل  انها  كما  ال�شاأن،  هذا  في  الخالقي  الجانب  بكثير،  تتعدى، 

المجالت والميادين.

اإّن مقاربتنا لمفهوم حقوق المراأة ت�شمل الحقوق ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والقانونية كافة، 

. وقد تّوج الهتمام والم�شعى 
(3(

هذا مع الإ�شارة الى ان العالم قد بداأ يهتم باإثارة هذه الحقوق منذ زمن

 لعام 
(4(

العالمّيان في تحقيق حقوق المراأة من خالل المواثيق الدولية، واأهمها ميثاق الأمم المتحدة

1 -  و�شف الأمين العام لالأمم المتحدة في العام 2004 �شيادة القانون باأنها »مبداأ للحوكمة يكون فيه جميع الأ�شخا�س والموؤ�ش�شات 

والكيانات، العامة والخا�شة، بما في ذلك الدولة ذاتها، م�شوؤولين اأمام قوانين �شادرة علنا، وتطبق على الجميع بالت�شاوي ويحتكم 

المبداأ كذلك اتخاذ تدابير  الإن�شان. ويقت�شي هذا  الدولية لحقوق  القواعد والمعايير  اإلى ق�شاء م�شتقل، وتتفق مع  اإطارها  في 

لكفالة اللتزام بمبادئ �شيادة القانون، والم�شاواة اأمام القانون، والم�شاءلة اأمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والف�شل بين 

ال�شلطات، والم�شاركة في �شنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التع�شف، وال�شفافية الإجرائية والقانونية«. »تقرير الأمين العام: 

�»(S/2004/616( شيادة القانون والعدالة النتقالية في مجتمعات ال�شراع ومجتمعات ما بعد ال�شراع�

  https://www.un.org/ruleoflaw/ar/what-is-the-rule-of-law.

2 - اعتمدت الجمعية العامة لالأمم المتحدة الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان في باري�س بتاريخ 10 كانون الأول/ دي�شمبر 1948. يمكن 

الطالع على الن�س الكامل للوثيقة على الموقع التالي:

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 

3 - ل بد لنا من ان ن�شير الى المطالبة ب�شكل جدي بالحقوق في القرن التا�شع ع�شر، ل �شيما عندما خرجت الن�شاء العامالت في 

نيويورك الى ال�شوارع يطالبن بمعاملة عادلة في العمل وبم�شاواة في الرواتب وال�شعي الى تعزيز دورها في اطار النظام ال�شيا�شي 

ب�شمان م�شاهمتها في عملية �شنع ال�شيا�شات العامة والقرارات ال�شيا�شية او التاأثير فيها واختيار القادة ال�شيا�شيين من الجن�شين 

واإتاحة الفر�شة لها بتقّلد المنا�شب العامة وادارة ال�شاأن العام.

ع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في �شان فران�شي�شكو في ختام موؤتمر الأمم المتحدة الخا�س بنظام الهيئة 
ِّ
4 -  وقـ

الدولية واأ�شبح نافًذا في 24 ت�شرين الأول/اكتوبر 1945. يمكن الطالع على الن�س الكامل للوثيقة على الموقع التالي:

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html 

متهيد
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1945 والعالن العالمي لحقوق الإن�شان الم�شار اليه �شابًقا وال�شادر عام 1948 والذي يعتبر م�شدر 

المواثيق الدولية الالحقة.

والواجبات،  الحقوق  في  التامة  الم�شاواة  فيها  اعلن  التي   
(5(

المواد في  الإعالن  هذا  ا�شتعمل  وقد 

الب�شري، معتبرة ان  اأبناء الجن�س  التي اعطت حقوًقا مت�شاوية لجميع   21 و   2 و   1 المواد  ل �شيما 

ادارة  في  والم�شاركة  والحقوق  بالحريات  التمتع  في  الحق  ولهم  احراًرا،  جميًعا  ولدوا  قد  النا�س 

ال�شاأن العام للبالد من دون تمييز بين العن�شر او الجن�س او اللغة ... الخ.

اعتمدتها   التي   
(6(

التفاقية في  ال�شيا�شية  الحقوق  في  والرجل  المراأة  بين  الم�شاواة  تكر�شت  وقد 

1954، حيث  7 تموز  1952 والتي نّفذت في  20 كانون الول  الجمعية العمومية لالأمم المتحدة في 

والنتخاب،  للتر�شح  والأهلية  الت�شويت،  حقوق  الن�شاء  والثالثة  والثانية  الأولى  موادها  في  اأولت 

وتقّلد المنا�شب العامة وممار�شة جميع الوظائف ب�شروط مت�شاوية مع الرجال.

، والذي اعتمدته الجمعية العمومية 
(7(

واأخيراً، جاء العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية

لالأمم المتحدة �شنة 1966 )كانون الأول( والذي بداأ تنفيذه �شنة 1976 )اآذار( ليوؤكد على الم�شاواة 

في التر�شح والنتخاب والم�شاركة في ادارة ال�شاأن العام والتمتع بجميع الحقوق المدنية وال�شيا�شية 

للن�شاء والرجال على قدم الم�شاواة.

5 -  المادة 1: يولد جميع النا�س اأحراًرا ومت�شاوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم اأن يعاملوا بع�شهم 

ا بروح الإخاء. بع�شً

يات المذكورة في هذا الإعالن، دونما تمييز من اأيِّ نوع، ول �شيما التمييز  المادة 2: لكلِّ اإن�شان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّ  

ين، اأو الراأي �شيا�شيًّا وغير �شيا�شي، اأو الأ�شل الوطني اأو الجتماعي، اأو الثروة،  ب�شبب العن�شر، اأو اللون، اأو الجن�س، اأو اللغة، اأو الدِّ

اأو المولد، اأو اأيِّ و�شع اآخر. وف�شاًل عن ذلك ل يجوز التمييُز علي اأ�شا�س الو�شع ال�شيا�شي اأو القانوني اأو الدولي للبلد اأو الإقليم 

ع بالحكم الذاتي اأم خا�شًعا لأيِّ قيد اآخر على  الذي ينتمي اإليه ال�شخ�س، �شواء اأكان م�شتقاًلّ اأو مو�شوًعا تحت الو�شاية اأو غير متمتِّ

�شيادته.

ية. لين ُيختارون في حرِّ ا بوا�شطة ممثِّ ا مبا�شرًة واإمَّ المادة 21: 1- لكلِّ �شخ�س حقُّ الم�شاركة في اإدارة ال�شوؤون العامة لبلده، اإمَّ  

ة في بلده. 2- لكلِّ �شخ�س، بالت�شاوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّ  

3- اإرادُة ال�شعب هي مناُط �شلطة الحكم، ويجب اأن تتجلىَّ هذه الإرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالقتراع العام   

ية الت�شويت. ي اأو باإجراء مكافئ من حيث �شمان حرِّ وعلى قدم الم�شاواة بين الناخبين وبالت�شويت ال�شرِّ

6 -  اعتمدت وعر�شت للتوقيع والت�شديق والن�شمام بموجب قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة 640 )د-7( الموؤرخ في 20 كانون 

الأول/دي�شمبر 1952. يمكن الطالع على الن�س الكامل للوثيقة على الموقع التالي:

 http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html

7 -  اعتمد وعر�س للتوقيع والت�شديق والن�شمام بموجب قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة 2200 األف )د-21( الموؤرخ في 16 

كانون/دي�شمبر 1966. يمكن الطالع على الن�س الكامل للوثيقة على الموقع التالي:

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 
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وفي عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة لالأمم المتحدة اتفاقية الق�شاء على جميع ا�شكال التمييز 

�
(8(

�شد المراأة

اما في لبنان فقد اعطيت الحقوق ال�شيا�شية للمراأة في التر�شح والنتخاب منذ العام 1952، وكان 

لبنان من الرواد في المنطقة العربية في هذا المجال، حيث لم ت�شبقه �شوى جيبوتي ب�شكل مجتزاأ 

والتي منحت الن�شاء حق النتخاب دون التر�شح في العام 1946�

غير ان الواقع الميداني جاء مختلًفا. فبالرغم من تمتع الن�شاء بالحقوق ال�شيا�شية منذ عام 1952 ال اننا 

لم نَر امراأة في مجل�س النواب اللبناني ال في العام 1963. ومنذ ذلك الحين والح�شور النيابي للن�شاء 

في الندوة البرلمانية خجول جًدا و�شبه رمزي، وقد �شبقت بع�س الدول العربية لبنان في هذا المجال.

ان الن�س الت�شريعي ي�شّكل ركيزة يبنى عليها لتوطيد م�شاركة المراأة، مع ذلك من المهم اإعادة التاأكيد 

مرة اأخرى اأّن �شطوة الثقافة الذكورية في مجتمعنا ت�شّكل الأ�شا�س الذي بناء عليه ل يزال المجتمع 

ينظر الى الدور الن�شائي بدونية غير واقعية ومجحفة وم�شينة الى الجن�شين مًعا.

اإّن م�شروع »ت�شجيع الأ�شوات المهّم�شة في عملية الم�شاركة ال�شيا�شية في لبنان« الذي يتولى المركز 

تنفيذه بدعم من وزارة الخارجية الأميركية، يهدف الى تعزيز م�شاركة المراأة عبر تفعيل دور منظمات 

المجتمع المدني المعنية بمو�شوع الم�شاواة بين الجن�شين في عملية الم�شاركة ال�شيا�شية في لبنان، 

التعاون مع ممثلي هيئات الحكم المحلي/البلديات  بالإ�شافة الى تعزيز قدرة هذه المنظمات على 

�شيما  ل  المحلية،  مجتمعاتهم  في  توؤثر  التي  والأعمال  الق�شايا  في  وا�شراكهم  المنتخبين  والنواب 

المور المتعلقة بالن�شاء. وبالتالي، فاإّن هذا الم�شروع ل يتناول الجوانب الجرمية وغيرها من الأفعال 

التي تتعر�س لها المراأة في بيئتها الأ�شرية اأو في المجتمع، ذلك ان هذه الجوانب قد تم الت�شدي لها 

في اأكثر من م�شروع او مبادرة، وانما يتمحور العمل على اعداد اطار/درا�شة قانونية توّفر قراءة عامة 

في كل الت�شريعات ور�شد ما فيها من نواق�س، واجراء التعديالت المطلوبة بغية تحقيق الم�شاواة بين 

المراأة والرجل في مختلف الأمور، �شواء في ال�شاأن العام اأو في ال�شاأن الخا�س. وفي هذا الإطار، من 

المهّم الإ�شارة الى ان المركز يتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية في لبنان لأجل و�شع خطة 

وطنية من �شاأنها ان تدعم م�شيرة تحديث الت�شريعات، كما من �شاأنها حّث المراأة وت�شجيعها في لبنان 

على ان تبادر، بجراأة اأكبر وبو�شوح في الروؤيا اأو�شع، للعمل في المجالت العامة المتعلقة �شواء في 

ال�شيا�شة اأو الدارة العامة او اأن�شطة المجتمع المدني اأو القطاع الخا�س.

كانون   18 في  الموؤرخ   180/34 المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  والن�شمام  والت�شديق  للتوقيع  وعر�شت  اعتمدت   -  8

الأول/دي�شمبر 1979. يمكن الطالع على الن�س الكامل للوثيقة على الموقع التالي:

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html 
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ت�شوب  التي  النواق�س  ر�شد  في  الم�شروع  هذا  تنفيذ  في  ي�شاركون  الذين  الخبراء  اأح�شن  لقد 

والخا�س.  العام  المجالين  في  ون�شاطها  المراأة  دور  �شلًبا على  تنعك�س  بحيث  اللبنانية  الت�شريعات 

اإليه في لبنان على هذا ال�شعيد، ت�شريعًيا،  ومن المهّم ال�شارة الى ان لفت النظر الى ما نحتاج 

لأبعاد  ومدركة  واعية  حملة  بعده  وتتوا�شل  وتواكبه  ت�شبقه  لم  اإذا  ثماره  وتن�شج  عقده  يكتمل  ل 

حالة  بعده،  وت�شتمر  ت�شبقه  لم  اذا  كبير  تاأثير  دون  من  يبقى  وحده  المر  هذا  ان  المبادرة.  هذه 

ال�شعورية  الحالة  ركيزته  مطلًبا  لي�س  اليه،  م�شار  هو  كما  المراأة،  دور  باأن  والمعرفة  الدراك  من 

في  بقوة  يدفع  والخا�شة،  العامة  الحياة  في  المراأة  م�شاركة  ات�شاع  باأّن  كامل  وعي  بل  بالم�شاواة 

الم�شتدامة. التنمية  اتجاه احداث 

ان دور المراأة اقت�شادًيا ودورها في تحقيق العدالة كبير جًدا الى درجة تجعله رافعة رئي�شة لتثبيت 

دعائم حكم القانون والدارة الر�شيدة في لبنان وفي المنطقة العربية.

ان المركز العربي بجميع مكوناته من موؤ�ش�شين وفاعلين وامناء يعّبرون عن اعتزازهم ان المركز 

الآفاق  وفتح  المراأة  دور  تفعيل  باتجاه  تنا�شل  التي  وال�شخ�شيات  الهيئات  كوكبة  جانب  الى  يعمل 

لم�شاركتها الفّعالة في مختلف المجالت ل �شيما التي كانت مقفلة عليها.

ولكل  الأميركية،  الخارجية  وزارة  المانحة  للجهة  ال�شكر  بكبير  المركز  يتوّجه  واأخيًرا، 

اأومن بعيد في اإنجاح هذا الم�شروع- �شواء بالفكر او بالعمل-  الذين �شاهموا من قريب 

تّم  التي عن جدارة  كيوان،  فاديا  الدكتورة  الخبراء وبخا�شة  الذي قّدمه  الجهد  ويثّمن 

اختيارها المديرة العامة لمنظمة المراأة العربية.

كما ينّوه المركز بالم�شاهمات القّيمة التي قّدمها كل من الدكتورة فهمية �شرف الدين، 

وكذلك  الآخرين،  الخبراء  وجميع  �شّلوم،  اودين  والدكتورة  الدين،  علم  لينا  والدكتورة 

افراد فريق عمل اإدارة الم�شروع من المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.

              المحامي اليا�س �شلهوب                    د. و�شيم حرب

                         المدير العام                      الموؤ�ش�س والم�شرف العام

المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة                المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة
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الملخ�ص التنفيذي للم�شروع امللخ�ص التنفيذي للم�شروع 

م�شاركة  »تعزيز  مو�شوع  في  الدرا�شة  هذه   
(1(

والنزاهة القانون  حكم  لتطوير  العربي  المركز  و�شع 

المراأة في الحياة العامة«، وذلك في اإطار الم�شروع الذي يتولى المركز تنفيذه تحت عنوان »ت�شجيع 

�شة في عملية الم�شاركة ال�شيا�شية في لبنان«، بدعم من وزارة الخارجية الميركية. الأ�شوات المهمَّ

المعنية  الم�شاهمة في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني  الم�شروع، ب�شكل عام، الى  يهدف هذا 

بمو�شوع الم�شاواة بين الجن�شين في عملية دعم الم�شاركة ال�شيا�شية في لبنان، بالإ�شافة الى تعزيز 

والنواب  المحلي/البلديات  الحكم  هيئات  ممثلي  مع  التعاون  على  وقدرتها  المنظمات  هذه  تاأثير 

المور  �شيما  ل  المحلية،  مجتمعاتهم  في  توؤثر  التي  والأعمال  الق�شايا  في  وا�شراكهم  المنتخبين 

المتعلقة بالمراأة. 

وبالتالي، يهدف الم�شروع، ب�شكل خا�س، الى تفعيل الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة في لبنان، بالإ�شافة 

الن�شائية  الم�شاركة  وتحقيق  الديمقراطية  القيم  تنفيذ  دعم  والتزامها  المدنية  ثقافتها  تعزيز  الى 

عمل  واأدوات  باآليات  وتزويدها  المدني  المجتمع  هيئات  تطوير   الى  الم�شروع  يهدف  كما  الفّعالة. 

حديثة من �شاأنها تفعيل الم�شاءلة الحكومية، وتحقيق الإ�شالحات الالزمة التي تدّعم الم�شاواة بين 

الجن�شين.  

الغايات والهداف المرجّوة من  ان�شطة عدة لتحقيق  العربي تنفيذ  ال�شياق، يتولى المركز  في هذا 

الم�شروع والتي يمكن تلخي�س اأبرزها على ال�شكل التالي:

المراأة �� م�شاركة  تعيق  التي  والعقبات  ال�شعف  نقاط  على  ال�شوء  تلقي  قانونية  درا�شة  اعداد 

تعر�س  يلي(  ما  في  )الواردة  الدرا�شة  هذه  ان  والوطني.  المحلي  ال�شعيدين  على  الفّعالة 

في  وتقترح  لبنان  في  المراأة  تمييًزا بحق  زالت تحمل  ما  التي  والتنظيمات  والمرا�شيم  للقوانين 

ت�شريعات  و�شع  والى  التمييز،  هذا  اأ�شكال  كل  اإزالة  الى  تهدف  التو�شيات  من  مجموعة  الختام 

جديدة تحميها وتحمي حقوقها في الم�شاواة والم�شاركة الكاملة في الحياة العامة ل �شيما على 

�شعيد �شنع القرار في الميادين كاّفة وعلى جميع الم�شتويات.

1 - المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة هو منظمة اإقليمية غير حكومية ل تتوخى الربح مقرها الرئي�شي في بيروت وت�شم 

عدًدا من الفروع الوطنية ومنظمات �شريكة في دول عربية مختلفة. تاأ�ش�س المركز العام 2003 في بيروت بجهود عدد من كبار 

الحقوقيين من مختلف الدول العربية. وهو يعمل على تعزيز حكم القانون واإر�شاء مقومات العدالة بهدف خدمة تنمية المجتمعات 

والأفراد في العالم العربي كخطوة اأولى واأ�شا�شية في بناء الحكم ال�شالح القائم على احترام حقوق الإن�شان وكرامته.

�www�arabruleoflaw�org للمزيد من المعلومات حول المركز واأن�شطته الرجاء مراجعة الموقع اللكتروني  
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تنظيم عدة ور�س عمل وجل�شات ع�شف فكري لمناق�شة العقبات واقتراح التو�شيات لتفعيل دور المراأة ��

في الحياة العامة في لبنان. ت�شم هذه الور�س مجموعة من النا�شطين والمحامين والق�شاة وممثلين 

الجل�شات  هذه  ان  المراأة.  بق�شايا  ال�شلة  ذات  الر�شمية  والموؤ�ش�شات  المدني  المجتمع  موؤ�ش�شات  عن 

الحوارية تهدف الى عر�س ومناق�شة التحديات والعقبات التي تحول دون م�شاركة المراأة اللبنانية الفّعالة 

وتحقيق  المراأة  �شد  كافة   التمييز  ا�شكال  لإزالة   التو�شيات  اقتراح  وبالتالي  القرار،  �شنع  عملية  في 

م�شاركتها الفاعلة في الحياة العامة.

تنظيم موؤتمر وطني لالإعالن عن الدرا�شة القانونية والتو�شيات المقترحة لتعزيز م�شاركة المراأة ��

الفّعالة في لبنان. ي�شم هذا الموؤتمر ممثلين عن الوزارات المعنية والنواب، بالإ�شافة الى مجموعة من 

الق�شاة، والمحامين، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني المعنية والخبراء والنا�شطين، وممثلين عن 

المنّظمات القليمية والدولية المعنية بمو�شوع حقوق المراأة. يهدف هذا الموؤتمر الى توزيع الدرا�شة حول 

»م�شاركة المراأة في الحياة العامة«، بالإ�شافة الى تعزيز الروابط وت�شجيع التوا�شل بين مختلف المعنيين 

بق�شايا المراأة، المر الذي ي�شاهم في ت�شافر الجهود وتعزيز الت�شارك بين مختلف الجهات المعنية، 

وبالتالي يوؤ�ش�س لحمالت المدافعة التي �شيجري تنظيمها في مرحلة لحقة �شمن اإطار اأن�شطة الم�شروع. 

تنظيم عدة ور�س عمل تدريبية للم�شاهمة في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المعنية على ��

تقنيات تنفيذ حمالت المدافعة وتزويد هذه المنظمات بالأدوات الحديثة من خالل تطوير بطاقات 

تقييم مجتمعية واآليات لمراقبة الموازنة وتعزيز قدراتها ل�شتخدام هذه الأدوات في الق�شايا الرئي�شية 

على  والفّعالة  الفعلية  المراأة  م�شاركة  في دعم  كبير  ب�شكل  ي�شاهم  مما  اأولوياتها  وتحدد  تحددها  التي 

ال�شعيد المحلي وبالتالي على ال�شعيد الوطني.

تنفيذ حمالت توعية للعامة حول حقوق المراأة واأهمية دورها وم�شاركتها في مراكز �شنع القرار. ��

القيادية  مهاراتها  وتطوير  دورها  واأهمية  المراأة  حقوق  حول  التوعية  ن�شر  الى  الحمالت  هذه  تهدف 

في  توعية  جل�شات  عدة  تنظيم  �شيجري  ال�شياق،  هذا  وفي  كافة.  والمجالت  الميادين  في  وم�شاركتها 

مختلف المناطق اللبنانية، ل �شيما المناطق التي تقيم فيها الفئات المهّم�شة بهدف ن�شر المعرفة تعميم 

ثقافة احترام حقوق المراأة.

تنفيذ حمالت مدافعة اأمام اأ�شحاب القرار حول الإ�شالحات المطلوبة لتحديث القوانين في �شبيل ��

تحقيق م�شاركة فّعالة للمراأة ل �شيما في الحياة ال�شيا�شية. ت�شارك في هذه الحمالت مجموعة من 

الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بق�شايا المراأة وحقوقها بحيث تتعاون مع فريق من الخبراء 

المتخ�ش�شين في الم�شروع لتنفيذ خطة ا�شتراتيجية لتعزيز م�شاركة المراأة في الحياة العامة في لبنان. 

وفي �شياق تنفيذ حمالت المدافعة، �شيجري تنظيم ن�شاطات عدة بهدف الدفع بالمطالب وك�شب التاأييد 

لتحقيقها وتحديث الت�شريعات اللبنانية لجهة الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة في لبنان.



الدرا�شة القانونية حول 

تعزيز م�شاركة املراأة يف احلياة العامة

❖ ـــ لقد تّم اإعداد هذه الدرا�شة القانونية من ِقبل د. فاديا كيوان.

(❖(
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بادر المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الى تنفيذ هذا الم�شروع   بدعم من 

وزارة الخارجية الأميركية، وهو يرّكز على م�شاركة المراأة اللبنانية ب�شورة خا�شة، ل 

اللبناني وما زلن �شبه غائبات  ي�شّكلن ما يزيد على ن�شف المجتمع  الن�شاء  واأن  �شيما 

عن الم�شاركة في �شنع القرار العام.

فبعد مراوحة في حدود 3.4% )4 �شيدات( في النتخابات النيابية ال�شابقة )2009(، 

بعد  وذلك  �شيدات(   6(%4.6 ن�شبة  مع   2018 للعام  النيابية  النتخابات  نتائج  اأطّلت 

نتائج اأولية اأعطت 5.46% )7 �شيدات(. 

2017، �شّم كل الهيئات  وتجدر الإ�شارة الى اأن تحالًفا وطنًيا كان قد ت�شّكل في العام 

وحقوق  الم�شاواة  لتعزيز  ال�شاعية  المدني  المجتمع  وموؤ�ش�شات  الن�شائية  الأهلية 

الن�شان، اإ�شافة اإلى الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة ووزارة الدولة ل�شوؤون المراأة بهدف 

اأن  اإل   .%30 اإلى   ت�شل  ن�شائية  كوتا  الجديد  النتخابات  قانون  يلحظ  اأن  اإلى  الدعوة 

القانون �شدر من دون اأن ين�س على كوتا ن�شائية. 

خالل  من  اإل  للن�شاء  الوا�شعة  للم�شاركة  اأمل  ل  اأن  لتوؤكد  النتخابات  نتائج  وجاءت 

اأكان ذلك عبر زيادة مقاعد مجل�س النواب وتخ�شي�س الزيادة  تطبيق كوتا ن�شائية، 

اإلزامية  ن�شائية  كوتا  فر�س  عبر  اإما  �شابقة(،  مرحلة  في  م�شر  فعلت  )كما  للن�شاء 

فر�س  خالل  من  اإما  الن�شبية،  على  مبنًيا  النتخابي  النظام  بقي  اإذا  اللوائح  على 

في  ي�شتدعي  ما  ال�شيا�شية،  الأحزاب  تعتمدها  التي  المر�شحين  لوائح  على  الكوتا 

الو�شطى والعليا في الأحزاب  هذه الحال فر�س كوتا ن�شائية على المنا�شب القيادية 

ل�شيا�شية.  ا

مو�شوًعا  وت�شغيلها،  ال�شيا�شية  الأحزاب  بتنظيم  خا�س  قانون  اإقرار  مو�شوع  بات  وقد 

�شعور  اإلى  بالنظر  الت�شريع  �شّلم  في  الأولوية  اإعطاوؤه  ال�شروري  ومن  لبنان،  في  ا  ملحًّ

النخب على  اإنتاج  اإعادة  اإلى  ال�شائدة  النزعة  اأمام  بالقهر والإق�شاء  المواطنين كافة 

اأ�شا�س وراثي عائلي في كل الأحزاب، مهما كان انتماوؤها الطائفي والمذهبي. 

توطئة
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ي�شعى المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة من خالل هذا الم�شروع، اإلى اإ�شافة 

اأما م�شاألة  العربية.  المجتمعات  للنظام الحقوقي في  المتوا�شل  البناء  اإلى  لبنة جديدة 

اإلى  بالنظر  طبيعي  اأمر  فهي  المركز  اهتمامات  في  العربية  للمراأة  خا�شة  مكانة  منح 

الظلم والتمييز اللذين يطالن الن�شاء العربيات في كل المجالت.

تعزيز  اإلى  الهادفة  الجهود  في  الم�شاهمة  على  والتركيز  ال�شيا�شي  الميدان  اختيار  اأما 

ي�شيب  الذي  للتهمي�س  الملفت  الواقع  اإلى  جهة  من  فمرّده  ال�شيا�شية،  المراأة  م�شاركة 

المراأة في المجال ال�شيا�شي من جهة، واإلى الأهمية التي يوليها المركز لالأطر القانونية 

والت�شريعية في عملية التغيير الجتماعي وفي التاأثير على ال�شلوكيات. 

الموؤ�ش�شية  الفكرية  المدر�شة  اإلى  تنتمي  القانونية  الحقوقية  المقاربة  فهذه 

الن�شو�س  على  العمل  باأن  القتناع  من  تنطلق  التي  وهي   ،)Institutionalism(

هذا  يمنع  ول  والقت�شادي.  الجتماعي  الإ�شالح  في  الت�شريع  �شاأنه  من  الت�شريعية 

العمل  ال�شلوكيات الجتماعية ومن  الأخرى في  التاأثيرات  باأهمية  الإقرار  المنطلق، من 

ا. على التاأثير فيها اأي�شً

تنفيذ  في  والنزاهة  القانون  حكم  لتطوير  العربي  المركز  يعتمدها  التي  المقاربة  اإن 

هذا الم�شروع، ترمي اإلى تعزيز التوا�شل مع موؤ�ش�شات المجتمع المدني العاملة لتعزيز 

العامة.  الحياة  في  الفاعلة  م�شاركتها  ول�شمان  بها  الالحق  الغبن  ورفع  المراأة  اأو�شاع 

وعلى هذا الأ�شا�س، تّم اعتماد تقنية المجموعات المرّكزة )Focus groups( وور�س 

العمل الحوارية، وعر�س تقرير اأولي على خم�س  منها �شّمت، على التوالي، القيادات في 

وفئات  المناطقية،  الن�شائية  الأهلية  والمنظمات  الرئي�شة،  الن�شائية  الأهلية  المنظمات 

ذات  الر�شمية  والموؤ�ش�شات  الكبرى  المدني  المجتمع  وموؤ�ش�شات  والق�شاة  المحامين 

ال�شلة بق�شايا المراأة. وقد ُو�شع هذا التقرير النهائي بعد الأخذ بنتائج جل�شات الع�شف 

الذهني التي نّفذتها هذه المجموعات وبناء على تو�شياتها الرئي�شة.

ومن المتوقع اأن يتّم الت�شاور لحًقا في �شاأن �شل�شلة ن�شاطات يمكن اأن ت�شعها الجمعيات 

بالتن�شيق مع المركز وتنّفذها بالتعاون معه.
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مقدمة

التي  والتنظيمات  والمرا�شيم  للقوانين  كاملة  بجردة  القيام  اإلى  التقرير  هذا  يهدف 

التوّجهات  ا�شتخال�س  اإلى  ا  اأي�شً ويهدف  لبنان.  في  المراأة  بحق  تمييًزا  تحمل  زالت  ما 

اإق�شاء  ق�شية  بمعالجة  المعنية  والر�شمية  والمدنية  الأهلية  الموؤ�ش�شات  لدى  الرئي�شة 

الدعوة  �شعيد  على  المقبلة  للمرحلة  الأولويات  ر�شم  اأجل  من  �شدها،  والتمييز  المراأة 

والمنا�شرة من جهة، وعلى �شعيد ت�شريع ور�س العمل القانونية لإزالة كل اأ�شكال التمييز 

والم�شاركة  الم�شاواة  في  حقوقها  وتحمي  تحميها  جديدة  ت�شريعات  وو�شع  المراأة  بحق 

الكاملة في �شنع القرار على كل الم�شتويات وفي كل الميادين، من جهة اأخرى.

في  للن�شاء  الجن�شين هدًفا مركزًيا  بين  التامة  الحقوقية  الم�شاواة  بلوغ  يعتبر  بالفعل، 

لبنان ولكل المواطنين من الجن�شين الذين يلتزمون بال�شرعة الدولية لحقوق الإن�شان 

التي كّر�شت مبداأ الم�شاواة هذا. كما وان اعتماد النظام الديمقراطي ببعده الأخالقي 

ديمقراطية  تحقيق  على  للعمل  ك�شرط  الجن�شين  بين  التامة  الم�شاواة  تحقق  يفتر�س 

ال�شيا�شية  الم�شاركة  كانت  اإذا  ما  حول  البع�س  يت�شاءل  الإطار،  هذا  وفي  الم�شاركة. 

للمراأة يمكن ان تكون مدخاًل لتحقيق الم�شاواة التامة في المجالت كافة اأم اإّن تحقيق 

الم�شاركة  في  للم�شاواة  مدخاًل  ي�شّكل  الذي  هو  المجالت  �شائر  في  الم�شاواة  هذه 

ال�شيا�شية.

ن�شتند في هذا التقرير الى الأدوات القانونية والحقوقية الآتية:

١- ال�شرعة الدولية لحقوق الإن�شان

٢- اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(

3- الد�شتور اللبناني

4- اتفاق الطائف اأو وثيقة الوفاق الوطني

5- مالحظات مجل�س حقوق الإن�شان وتو�شياته

6- مالحظات اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية �شيداو

7- مختلف الت�شريعات والتنظيمات اللبنانية ذات ال�شلة

مقدمة. ١
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تحت  كافة  اللبنانية  والت�شريعات  القوانين  و�شع  اإلى  التقرير،  هذا  في  نهدف،  وتالًيا، 

عمل  خطة  لو�شع  تمهيًدا  فيها،  الجن�شين  بين  التمييز  مواطن  ر�شد  اأجل  من  المجهر، 

بال�شراكة مع موؤ�ش�شات المجتمع المدني والإدارات العامة والموؤ�ش�شات الحكومية الأخرى 

الوعي  وتنمية  واجتماعية،  وثقافية  وتربوية  اإعالمية  حملة  اإطالق  بغر�س  ال�شلة  ذات 

والدعوة لرفع كل اأ�شكال التمييز بحق المراأة، اأًيا  كان م�شدرها. 

ون�شتند كذلك، في هذه الجردة وفي تحليل الواقع الت�شريعي اللبناني اإلى بع�س الحكام 

الق�شائية اللبنانية التي �شَكلت نقلة نوعية في مقاربة مو�شوع الم�شاواة. وتجدر الإ�شارة 

الى اأن بع�س هذه القرارات والأحكام الق�شائية قد اأحدث ثغرة في جدار التمييز بحق 

المراأة في مختلف الميادين.

ا اإلى جل�شات الع�شف الذهني والمناق�شات الوا�شعة التي نّفذتها المجموعات  ون�شتند اأي�شً

�(Focus groups( المرّكزة

من جهة اأخرى، وقبل البدء بتمحي�س القوانين والت�شريعات اللبنانية لالإحاطة بالمواد 

المراأة  لواقع  خلفية  لحظ  من  لنا  بّد  ل  كان  المراأة،  �شد  تمييًزا  وتت�شمن  تحتوي  التي 

الراهن، تحاول من جهة ا�شتبيان الأ�شباب الكامنة وراء تهمي�شها واإق�شائها عن الحياة 

ق�شية  من  الر�شمي  الموقف  اأخرى  جهة  من  وت�شتو�شح  طبيعتها،  ومعرفة  ال�شيا�شية 

المراأة عبر اإلقاء ال�شوء على موقف لبنان من اتفاقية �شيداو  وعلى  المواد التي وردت 

في الد�شتور اللبناني وفي وثيقة الوفاق الوطني اأو اتفاق الطائف، والتي اإما تعّزز حقوق 

المراأة واإما تقف حجرة عثرة في طريق تحقيق الم�شاواة الكاملة بين الجن�شين.
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١- يف البحث عن اأ�شباب تهمي�ص املراأة

2018، و�شلت �شت �شيدات اإلى الندوة البرلمانية، اثنتان  في النتخابات النيابية للعام 

منهن  اآتيتان من عائالت يعمل رجالها في ال�شيا�شة وقد تقّلدت كل منهما من�شًبا �شيا�شًيا 

بدعم من اأخيها، الرئي�س ال�شهيد رفيق الحريري بالن�شبة لل�شيدة بهية الحريري، ومن 

فائزات  ثالث  وجاءت  جعجع.  �شتريدا  لل�شيدة  بالن�شبة  جعجع،  �شمير  الدكتور  زوجها 

ال�شيا�شية التي خا�شت النتخابات، وهن الدكتورة  النيابي من لوائح الأحزاب  بالمقعد 

عناية عز الدين من حركة اأمل، وكل من الدكتورة ديما الجمالي والأ�شتاذة رول الطب�س 

من تيار الم�شتقبل. اأما الفائزة ال�شاد�شة فكانت الإعالمية بول يعقوبيان، وهي فلتة �شوط 

من لوائح المجتمع المدني.

اإلى لوائح انخرطت في  85 منهن في الدخول  111 �شيدة ونجحت  في الأ�شل، تر�شحت 

المناف�شة النتخابية. لكن الحظ حالف فقط مر�شحات الأحزاب ال�شيا�شية الم�شاركة في 

ال�شلطة والممثلة في الحكومة التي اأ�شرفت على النتخابات. وحدهن مر�شحات الأحزاب 

يعقوبيان،  بول  ال�شيدة  اأما  والفوز.  الختراق  في  فعلية  فر�س  لديهن  كانت  ال�شيا�شية 

ففوزها ا�شتثناء جاء ليوؤكد القاعدة.

في عملية ح�شابية ب�شيطة، يمكن اعتبار فوز �شت مر�شحات فوًزا للن�شاء حيث زاد عددهن 

في المجل�س النيابي نحو 50%، اإذ كانت اأربع �شيدات في برلمان 2009. لكن اإذا ا�شتكملنا 

العملية الح�شابية، يتغّير الم�شهد اإذ يتبين اأننا بحاجة اإلى 116 �شنة من الآن لن�شل اإلى 

الم�شاواة التامة بين الجن�شين والتي تعرف بالمنا�شفة )اأي �شيدتان كل اأربع �شنوات لبلوغ 

64 نائًبا من ال�شيدات(. 

الحياة  في  المراأة  م�شاركة  م�شاألة  فيه  تتراوح  الذي  الماأزق  الى  الم�شهد  هذا  ي�شير 

ال�شيا�شية، علًما اأنه ل يوجد �شمانة باأن يحدث تطور مّطرد اإذ ل �شيء ي�شي باأننا �شنتقدم 

ب�شكل حتمي بن�شبة نائبتين كل اأربع �شنوات.

ما هي العقبات والقيود التي ما زالت ت�شعف، اإلى هذا الحد، م�شاركة المراأة في الحياة 

ا على م�شتوى ال�شلطتين الت�شريعية والتنفيذية، والتي اأدت اإلى تمثيل  ال�شيا�شية وخ�شو�شً

�شعيف جًدا في المجل�س منذ العام 1953، تاريخ اإقرار حقوق المراأة ال�شيا�شية، وح�شور 

خجول ومتقطع للمراأة في الحكومات المتعاقبة.

خلفية واقع املراأة. ٢
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اإن اإزالة التهمي�س وتعزيز م�شاركة المراأة اللبنانية في �شنع القرار هي م�شاألة مزمنة في 

لبنان، وهي تثير ال�شتغراب كما اإنها تثير الت�شاوؤلت. اأما ال�شتغراب فالأن لبنان معروف 

بانفتاحه الليبرالي على نمط العي�س الغربي وت�شّور المراأة فيه على اأنها متحررة ونا�شطة 

من دون قيود تذكر. واأما الت�شاوؤلت فهي حول الأ�شباب الكامنة وراء هذه المفارقة.

فما هي الأ�شباب الحقيقية التي تثني القيادات ال�شيا�شية عن ت�شمية ن�شاء في ت�شكيل 

لوائح المر�شحين في النتخابات العامة وكذلك اثناء ت�شكيل الحكومات؟ 

هل هناك ذكورية مفرطة لدى النخب ال�شيا�شية اللبنانية، وفي هذه الحال ما  اأ - 

هي اأ�شبابها؟

اأم اإن ال�شباب تعود اإلى طبيعة النظام اللبناني الطائفي والتوافقي؟ ب- 

اأم اإن هناك عوامل لدى الن�شاء اللبنانيات تف�ّشر هذا التاأخير وهذا التهمي�س؟  ج- 

وثقافية  اجتماعية  نف�شية  اأم  ثقافية  اأم  نف�شية  العوامل  هل  الحال،  هذه  وفي 

متداخلة؟

بالن�شبة اإلى النقطة الأولى )اأ(، يذهب البع�س في تف�شير النزعة المحافظة التي 

ما زالت �شائدة في المجتمعات العربية، ومنها لبنان، اإلى �شيادة النمط البطريركي على 

العالقات الجتماعية. ويكّر�س هذا النمط �شلطة الرجل/الأب ويقّل�س اإلى اأدنى م�شتويات 

حرية الأفراد، مختلف الأفراد في الأ�شرة. ويترافق هذا النمط مع ذكورية مفرطة تدفع 

بالن�شاء اإلى المواقع الخلفية اأو تلك الأدنى مرتبة في تراتبية الأ�شرة.

اإن النمط البطريركي يعّزز النزعة المحافظة ويقاوم التجديد والتغيير. وفي هذا ال�شياق، 

الحداثوية  الموؤثرات  تتلقى  العربية  المجتمعات  اأن  �شرابي  ه�شام  والكاتب  المفكر  راأى 

 �
(1(

فتعيد اإنتاجها من خالل النمط التقليدي/ وهذا ما يمنع التغيير في مجتمعاتنا

ويذهب البع�س الآخر في تف�شيره لطغيان الذكورية في العالقات الجتماعية وال�شيا�شية 

الت�شريعات  على  �شيما  ل   
(2(

الإ�شالمي الدين  تاأثير  اإلى  ال�شلطة،  عالقات  في  وبخا�شة 

التّحرر  نزعة  يكبح  ب�شكٍل  العربية،  والإ�شالمية  الإ�شالمية  المجتمعات  في  المعتمدة 

�شور  على  مقد�شة  قيمة  لت�شفي  الديني  للن�س  الذكورية  القراءة  وتاأتي  والتغيير. 

1 - راجع »النظام الأبوي واإ�شكالية تخّلف النظام العربي«، ه�شام �شرابي، دار نل�شن، 2000� 

2 -  كما كان عليه الحال بالن�شبة الى المجتمعات الأوروبية والأميركية في القرون ال�شابقة.
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الم�شلمين  بين  نمّيز  اأن  )يجب  الإ�شالميين  اأو�شاط  اأن  ومعلوم  الجن�شين.  لكال  نمطية 

قاطًعا نظرية  ا  رف�شً ترف�س  مت�شّددة(  روؤية  ال�شريعة عبر  يف�شرون  الذين  والإ�شالميين 

النوع الجتماعي القائلة باأن الأدوار الجتماعية الموكلة للرجل وللمراأة على حد �شواء، 

هي اأدوار اأنتجها التاريخ الجتماعي للنا�س ولي�شت مكّر�شة في الطبيعة الب�شرية با�شتثناء 

الوظائف الجن�شية المرتبطة اأ�شاًل بوظيفة الإنجاب والتكاثر الب�شري.

الجتماعية  النف�شية  التف�شيرات  مقابل  وفي  )ب(،  الثانية  النقطة  اإلى  بالن�شبة 

القرار  �شناعة  مواقع  في  المراأة  م�شاركة  تاأخر  اأن  البع�س  يرى  ذكرنا،  التي  الهيكلية 

النظام  اأن  فمعلوم  اللبناني.  الطائفي  ال�شيا�شي  النظام  طبيعة  الى  يعود  ال�شيا�شي 

ُتترجم بالكوتا  اللبناني مبني على �شراكة بين الجماعات الطائفية المذهبية  ال�شيا�شي 

بالحياة  الخا�شة  الت�شريعات  اإدارة  اأمر  الطوائف  وت�شليم  يترافق  واأنه  كما  الطائفية، 

الأ�شرية والمعروفة بالأحوال ال�شخ�شية. وفي هذا ال�شياق، ت�شّكل هذه الت�شريعات اإطاًرا 

الزوجية  فالعالقات  الأ�شرية.  الحياة  يميزان  اللذين  وال�شتئثار  التبعية  لعالقات  رئي�ًشا 

هي عالقات غير متكافئة اإطالًقا بدًءا من اآلية الزواج اإلى اآلية الطالق، مروًرا بالقوامة 

الإرث.  توزيع  اأحكام  اإلى  و�شوًل  الأ�شرة،  في  القرار  واتخاذ  وح�شانتهم  الأطفال  على 

وتجدر الإ�شارة هنا اإلى اأن القانون المدني لالإرث وال�شادر عام 1959 يكّر�س الم�شاواة 

في الإرث بين الرجل والمراأة، لكنه ُيطّبق فقط على غير المحمديين.

لماذا الطائفية قد تكون من الأ�شباب العميقة لطغيان النزعة الذكورية؟ نعتقد اأن النظام 

قواعد  انتاج  في  الدين  رجال  بين  �شمنية  �شراكة  على  اأ�شاًل  قائم  الطائفي  ال�شيا�شي 

النظام. وقد اعتر�س، في حينه، عدد من رجال الدين على اإنفاذ القانون المدني لالإرث 

على الطوائف الإ�شالمية فتّم ا�شتثناوؤها. هل من الممكن اعتبار الن�شاء في لبنان �شحايا 

النظام الطائفي لجهة ت�شليم اأمور الت�شريع الأ�شري اإلى ال�شلطات الروحية عند الطوائف 

كما واإناطة مهمة بت النزاعات الأ�شرية اإلى محاكم روحية اأو �شرعية ل �شلطة للق�شاء 

المدني عليها؟

يمكن الجزم اأن جميع الت�شريعات الدينية مجحفة ب�شكل عام وب�شكل خا�س بحق الن�شاء 

اللبنانيات، وجزء من الذكورية الطاغية راهًنا ينبع تاريخًيا من الثقافة الدينية نف�شها 

لدى كل الطوائف، اإذ اأن غلبة الذكورية في الهيكل الأ�شري ُتعتبر قا�شًما م�شترًكا لدى كل 

الطوائف.
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عملت ن�شاء من مختلف الطوائف جنًبا اإلى جنب �شعًيا وراء اإقرار قانون مدني لالأحوال 

ال�شخ�شية يكون موحدُا لجميع اللبنانيين. اإل اأن الواقع يظهر من جهة اأخرى، اأن لي�شت 

ال�شخ�شية. فبينهن من  لقانون مدني موحد لالأحوال  لبنان  متحم�شات  الن�شاء في  كل 

يرين اأن الن�س الديني وا�شح وبالتالي ل يردن الخروج عنه، فيما فريق اآخر من الن�شاء 

يخفن الذهاب بعيًدا في ال�شعي لإقرار قانون مدني لالأ�شرة لأنهن يخ�شين من ا�شتخدام 

قانون كهذا للمطالبة باإلغاء الطائفية ال�شيا�شية.

الطائفية  اإلغاء  من  منها،  الأقليات  �شيما  ل  الطوائف،  بع�س  في  الن�شاء  تخاف  لماذا 

ال�شيا�شية؟ 

اأخرى، وهذا  ن�شوًيا من جهة وطائفًيا من جهة  �شعوًرا مزدوًجا،  الن�شاء  لأن لدى جميع 

ما يخلق نزاًعا داخلًيا وجدانًيا لدى كل منهن. فمن جهة، تريد كل امراأة اأن يتّم اإقرار 

فهي  اأخرى  جهة  ومن  والزوجية،  الأ�شرية  العالقات  في  ا  خ�شو�شً بالرجل  م�شاواتها 

المحا�ش�شة  نظام  يوفرها  التي  بال�شمانات  ال�شيا�شية  الطائفية  اإلغاء  يطيح  اأن  تخاف 

الطائفية والمذهبية، وتخ�شى من اأن ت�شلب طوائفهن بع�س الحقوق ال�شيا�شية المكت�شبة 

في ظل الخلل الحا�شل في التوزان الديموغرافي وتعتبر تالًيا اأن نظام الكوتا هو �شمانة. 

بالطبع، تتحم�س بع�س الن�شاء اللواتي ينتمين اإلى الأكثرية الديموغرافية لإلغاء الطائفية 

ال�شيا�شية.

عملًيا، فاإن من يتحفظ على اإلغاء الطائفية ال�شيا�شية وفي الم�شار نف�شه القوانين الأ�شرية 

الم�شا�س  دونما  ال�شخ�شية  لالأحوال  الموحد  القانون  على  يح�شل  اأن  يف�شل  الطائفية، 

بالتوزيع الطائفي في الحقل ال�شيا�شي. اأما الفريق الآخر، فاإنه يتحم�س لإلغاء الطائفية 

ال�شيا�شية �شاهًرا �شيف العدد، لكنه يتحفظ عن الذهاب بعيًدا بم�شروع القانون المدني 

لالأحوال ال�شخ�شية لكل اللبنانيين لأ�شباب دينية.

في �شوء هذه التوجهات الخجولة، يمكن القول اإن الن�شاء اللبنانيات هن جزء ع�شوي من 

الن�شيج المجتمعي الطائفي والمذهبي في لبنان، واإن ال�شعور بالهوية المذهبية يغلب لدى 

اأغلبيتهن على ال�شعور الن�شوي.

اأن  الجتماعي  للمحلل  الواقع،  في  يجوز،  ل  )ج(،  الثالثة  النقطة  اإلى  بالن�شبة 

اللبنانيات لم ينجحن  الن�شاء  ا من م�شوؤولية تهمي�شهن لأن  الن�شاء بع�شً ي�شتبعد تحمل 

مهند�شي  على  وجودها  فر�س  على  قادرة  تكون  وازنة  ن�شوية  ناخبة  كتلة  ت�شكيل  في 
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لوائح المر�شحين. وتبدو تجربة »التحالف الوطني« في دعم م�شاركة المراأة في الحكم 

والذي تاأ�ش�س في العام 2017 مواكبًة لمرحلة اإعداد قانون النتخاب الجديد، وا�شحة 

الدللت. 

اإليها كل من وزير  وان�شم  الن�شائية  الهيئات  المقدمة، تحالفت مجمل  اأ�شلفنا في  فكما 

المنظمات  بع�س  وكذلك  اللبنانية  المراأة  ل�شوؤون  الوطنية  والهيئة  المراأة  ل�شوؤون  الدولة 

وازن.  ب�شكل  ال�شيا�شية  الحياة  المراأة في  بم�شاركة  المبا�شرة  ال�شلة غير  المدنية ذات 

وعمل التحالف خالل نحو العام، عبر الدعوة والمنا�شرة، من اأجل اإدخال الكوتا الن�شائية 

اللجنة  ومع  ال�شيا�شية  القوى  مختلف  مع  لقاءات  وعقد  الجديد،  النتخاب  قانون  في 

الفرعية التي كانت مكّلفة باإعداد م�شروع قانون النتخاب ومن ثم مع اللجنة النيابية التي 

و�شعت م�شروع القانون. لكن القانون الجديد لم يلحظ كوتا ن�شائية. 

من الحجج التي �شاقتها ال�شلطات وكذلك بع�س النواب الم�شاركين في اللجنة النيابية 

بين  التامة  الم�شاواة  على  يوؤكد  الذي  اللبناني  للد�شتور  منافية  الكوتا  اأن  المذكورة، 

م�شحكة  الحجة  وهذه  ا�شا�س.  اأي  على  بينهم  التمييز  عدم  على  وبالتالي  المواطنين 

مبكية، لأن النظام ال�شيا�شي اللبناني بمجمله قائم على الكوتا الطائفية. فما هو العائق 

بع�س  من  الثانية جاءت  والحجة  هام�شه؟  على  اأو  �شمنه  ن�شائية من  كوتا  اعتماد  اأمام 

القوى ال�شيا�شية التي قالت اإن الن�شاء »ل�شن جاهزات بعد«... اأما بع�س النواب فقد قال 

هم�ًشا اأن اأي كوتا ن�شائية �شتعطي الن�شاء مقاعدهم، اي �شتاأخذ الن�شاء بع�س المقاعد 

المخ�ش�شة للرجال.

يتلقف هذه  اأن  ال�شيا�شية  الحياة  المراأة في  لم�شاركة  الداعم  الوطني«  »التحالف  حاول 

التر�شيحات  في  الكوتا  منها  للكوتا،  عدة  �شيغ  عن  فاأعلن  معها،  يتكيف  واأن  الحجج 

بن�شبة 30%، وكذلك اإمكانية ا�شتحداث عدد من المقاعد الإ�شافية في المجل�س النيابي 

مخ�ش�شة للن�شاء يجري توزيعها على الدوائر وعلى الطوائف ب�شكل ن�شبي اأ�شوة بالتوزيع 

الحالي للمقاعد النيابية.

لم تنجح حمالت الدعوة والمنا�شرة ول ال�شيغ المرنة التي اقترحها التحالف في اإحداث 

في  الن�شاء  حقوق  لُتوؤخذ  ال�شيا�شية  الطبقة  ت�شّكله  الذي  المنيع  ال�شد  هذا  في  اختراق 

ف�شلن في  الن�شاء  المبالي هو كون  ال�شلبي وغير  الموقف  اأن مرد هذا  ونعتقد  العتبار. 

ت�شكيل كتلة ناخبة ذات وزن. وبدًل من ذلك، ت�شتتن وتوزعن على القوى ال�شيا�شية. 
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الن�شاء  باأن عدم تخ�شي�س  اأركانها كانت مقتنعة  ال�شيا�شية بكل  اأن الطبقة  ل �شّك في 

بح�شب  الن�شاء  �شتقترع  النهاية،  ففي  وازنة.  �شلبية  انتخابية  مفاعيل  له  يكون  لن  بكوتا 

انتماءاتهن اإلى التيارات والقوى ال�شيا�شية الموجودة. والجدير بالذكر اأن ق�شايا المراأة 

اأو قوة �شيا�شية، فاإذا بق�شايا المراأة  اأو تيار  اأي حزب  اأجندة  ل في  لم ترد ب�شكل مف�شّ

تتراجع اإلى المواقع الخلفية في �شّلم الق�شايا التي حملتها القوى والأحزاب ال�شيا�شية في 

اأجنداتها ال�شيا�شية. فحتى مع العمل الوازن والمنظم الذي قام به »التحالف الوطني«، 

المر�شحين،  بع�س  خطاب  في  الف�شفا�شة  والعناوين  ال�شعارات  المراأة  ق�شايا  تتعّد  لم 

ال�شيا�شية وبناء الأجندات  تاأثير نوعي في طبيعة مقاربة الحياة  اأي  اأن ُتحدث  من دون 

ال�شيا�شية وت�شكيل اللوائح.

ال�شيا�شية  النتماءات  بح�شب  النتخابية  الن�شاء  خيارات  توزعت  المطاف،  نهاية  وفي 

ولي�س على اأ�شا�س ن�شوي، با�شتثناء ت�شكيل لئحة من المر�شحات الن�شاء فقط في دائرة 

عكار النتخابية. كذلك، تّم ت�شجيل بع�س الخيارات الن�شوية في الدوائر الأخرى ل�شالح 

اللوائح التي كانت ت�شّم ن�شاء، لكن هذا الخيار لم يكن ذات وزن انتخابي لالئحة التي 

ت�شم امراأة اأو للمراأة نف�شها �شمن الالئحة من زاوية منحها ال�شوت التف�شيلي. فقراءة 

نتائج النتخابات تظهر غلبة الهوية ال�شيا�شية واأحياًنا ال�شيا�شية/المذهبية على الهوية 

الن�شوية. 

كلما  الأفق  في  تظهران  اثنتين  مفارقتين  مقاربة  اإلى  يقودنا  ال�شتنتاج  هذا  اإن 

اقتربت انتخابات عامة في لبنان:

- المفارقة الأولى هي مفارقة انتماء الن�شاء اإلى تيارات �شيا�شية ل تعير اهتماًما 

لق�شاياهن.

- المفارقة الثانية هي مفارقة ت�شاعد ن�شاط الهيئات الن�شائية واإن غير الوازنة 

عددًيا من خارج ال�شياقات ال�شيا�شية.

بالن�شبة اإلى المفارقة الأولى، تعرف الن�شاء اللبنانيات جيًدا اأنهن، من الناحية 

ال�شيا�شية  التيارات  كل  في  وذلك  تقربًيا،  النتخابية  الكتلة  ن�شف  ي�شّكلن  الح�شابية، 

وفي كل القوى والأحزاب وفي كل الدوائر النتخابية اأًيا كان حجمها. وخالًفا لما كان 

�شائًدا في ال�شابق حيث كان عدد الن�شاء محدوًدا جًدا في �شفوف الأحزاب ال�شيا�شية 

)محدوًدا في العدد وكذلك في ال�شريحة العمرية للن�شاط الحزبي الن�شائي الذي كان 
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في الغالب يقت�شر على انخراط الطالبات في الخاليا الحزبية في الجامعات ومن ثم 

ينكفئن(. فاليوم، هناك ح�شور وا�شع في الن�شاط الحزبي لن�شاء من مختلف الأعمار 

وباأعداد وازنة.

في  المراأة  واقع  المقبلة،  المرحلة  في  الميدانية،  الدرا�شات  تتناول  اأن  مفيًدا  يكون  قد 

الأحزاب ال�شيا�شية في لبنان ومحاولة اأخذ راأي الن�شاء المحازبات حول دوافع انتمائهن 

في  نجد  اأن  الممكن  فمن  ورفاقهن.  اأحزابهن  وقيادات  بينهن  النا�شئة  العالقة  وطبيعة 

درا�شات كهذه–تطال الهيكلية الحزبية كما اآراء الحزبيين من الجن�شين- اإجابة جزئية 

ال�شيا�شية. هذه هي حلقة من حلقات  والتيارات  الأحزاب  الن�شاء في  عن �شبب تهمي�س 

�شعف الن�شاء في الحياة ال�شيا�شية، فهن موجودات عدًدا لكنهن مهم�شات فعاًل وم�شموًنا 

ن�شوًيا.

ول تكون هذه الدرا�شات وافية اإذا لم تتوقف طوياًل عند واقع الأحزاب ال�شيا�شية نف�شها 

لجهة ن�شاأتها وتنظيمها واآليات العمل واتخاذ القرار فيها. فيت�شح، في كل الحالت، اأن 

�شة  الأحزاب والتيارات والقوى ال�شيا�شية في لبنان تتمحور حول �شخ�شيات �شيا�شية موؤ�شِّ

الولء  على  للزعيم  الولء  يغلب  والتيارات،  الأحزاب  معظم  وفي  واأن�شارها.  وعائالتها 

للموؤ�ش�شات الحزبية وللعقيدة ال�شيا�شية نف�شها. 

ياأخذنا هذا الكالم اإلى ال�شوؤال عن الإطار القانوني الذي ينظم الأحزاب ال�شيا�شية في 

لبنان، فنجد بب�شاطة اأنه غير موجود. ففي لبنان، وعلى الرغم من وجود تعددية حزبية 

القواعد  ي�شع  قانون  يوجد  ل  لها،  خ�شبة  تربة  اللبناني  الليبرالي  النظام  �شّكل  لفتة، 

التي من الواجب اأن تتقيد بها الأحزاب ال�شيا�شية عند ن�شاأتها وخالل عملها. فالأحزاب 

اأعاد  والذي   ،1909 للعام  العثماني  الجمعيات  قانون  اإلى  ت�شتند  لبنان  في  ال�شيا�شية 

العمل به عام 1926 المفو�س ال�شامي اإبان النتداب الفرن�شي. فالأحزاب ُتعتبر جمعيات 

�
(3(

�شيا�شية وينطبق عليها ما ينطبق على �شائر الجمعيات الأهلية والمدنية

الأطر  ولتعزيز  للماأ�ش�شة  ال�شعي  اإطار  وفي   2006 عام  اللبناني  النيابي  المجل�س  حاول 

قانون  بم�شروع  تداول  باأن  ال�شيا�شية  الأحزاب  مو�شوع  مقاربة  العام،  للعمل  القانونية 

ينظم الحياة الحزبية. لكن العديد من ال�شوائب اعترت هذا الم�شروع لأنه و�شع قيوًدا 

على  اللبنانية  الجامعة  في  القانونية  المعلوماتية  في  والدرا�شات  الأبحاث  لمركز  الإلكترونية  ال�شفحة  راجع    -  3

http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=257670 :الرابط الإلكتروني التالي
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على الأحزاب، كاأن تكون الهيئة التاأ�شي�شية موؤلفة من 300 ع�شو موزعين على المناطق 

والطوائف. وتّم ا�شتبعاد م�شروع القانون هذا وبداأ ال�شعي لإعداد م�شروع قانون اآخر يحترم 

عام  جديد  قانون  م�شروع  و�شع  بالفعل،  وتّم،  اللبناني.  النظام  لعمل  الليبرالية  الأ�ش�س 

2007، لكنه بقي في الأدراج حتى حزيران/يونيو 2017، حيث اأخذ رئي�س لجنة الإدارة 

والعدل النائب روبير غانم مبادرة عقد موؤتمر �شحافي في المجل�س النيابي، عر�س في 

النواب  ت�شرف  في  وو�شعه  له،  الكبرى  والعناوين  للم�شروع  الموجبة  الأ�شباب  خالله 

و�شائر القوى ال�شيا�شية في البلد. الالفت اأن اأحًدا لم يتقدم ليحمل هذا الم�شروع وي�شّوقه 

للتداول، اأقّله في الو�شط ال�شيا�شي. كاأنما الأحزاب ال�شيا�شية و�شائر القوى والتيارات في 

لبنان ترغب في اإبقاء الأمور على ما هي عليه، اأي متفّلتة من اأي اإطار قانوني ومن اأي 

جهد للماأ�ش�شة ولتعزيز م�شاركة المواطنين من الجن�شين في الحياة الحزبية.

 ،2018 للعام  مع اعتماد قانون النتخاب الأخير للنظام الن�شبي، ومع نتائج النتخابات 

ال�شيا�شية وخا�شة  ال�شيا�شية في الحياة  العام هو لتعزيز دور الأحزاب  اأن التجاه  يبدو 

في النتخابات العامة. وعليه، بات من ال�شروري اأن تت�شافر الجهود لو�شع اإطار قانوني 

لإن�شاء الأحزاب ولآليات عملها. في هذا ال�شياق، ربما اأ�شبح �شرورًيا اأن يتّم البحث في 

كوتا ن�شائية ولو اإرادية في الأحزاب ال�شيا�شية، تكون توطئة لتو�شيع دائرة م�شاركة الن�شاء 

في النتخابات تر�شيًحا ولي�س فقط اقتراًعا.

لكن هذا التوجه يطرح، بدوره، اإ�شكالية جديدة وح�ّشا�شة هي العالقة بين التوجه الن�شوي 

والتوجه ال�شيا�شي. ومن الالفت وجود فجوة بين الن�شاء النا�شطات في الأحزاب ال�شيا�شية 

والنا�شطات في الهيئات الن�شائية، وب�شكل عام في موؤ�ش�شات المجتمع المدني.

من  الن�شائية  الهيئات  ت�شاعد ح�شور  مفارقة  اأي  الثانية،  المفارقة  اإلى  بالن�شبة 

النظام  الن�شائية على مخاطبة  الهيئات  داأبت  ن�شاأتها  ال�شيا�شية، فمنذ  ال�شياقات  خارج 

ال�شيا�شي اأو الطبقة ال�شيا�شية على اأنهما ج�شمان منف�شالن. وكانت الفجوة تظهر دائًما 

في فترات النتخابات العامة حيث كانت تتر�شح ن�شاء من اأو�شاط هذه الهيئات الن�شائية 

منفردات من دون التحالف مع اأحزاب وقوى �شيا�شية.

والقوى  الن�شائية  الهيئات  بين  تقارب  محاولة  اأظهرت  الأخيرة  النتخابات  وحدها 

التقارب هو عمل  في هذا  �شاهم  وما  ن�شبًيا.  تغيرا  الفريقين  لأن  ال�شيا�شية،  والأحزاب 

ال�شلطة  مواقع  في  المراأة  م�شاركة  ب�شرورة  ال�شعبي  الوعي  تنمية  في  الن�شائية  الهيئات 
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الواجب على  والتي من  اللبنانية  بالمراأة  الخا�شة  وبالق�شايا  القرار من جهة،  و�شناعة 

ال�شلطة الأخذ بها ومعالجتها، من جهة اأخرى. 

اأنتج هذا التطور ليونة في موقف الهيئات الن�شائية من الطبقة ال�شيا�شية، فاأخذت على 

عاتقها مهمة التوا�شل مع الأحزاب والقوى ال�شيا�شية ومحاولة اإقناعها باإعطاء ف�شحة اأكبر 

لق�شايا المراأة في اأجندتها من جهة واإف�شاح المجال لعدد من الن�شاء في �شفوفها لتبّووؤ 

اإقناع الأحزاب باعتماد  اإلى  الن�شائية  الهيئات  اأخرى. و�شعت  منا�شب قيادية، من جهة 

الكوتا الطوعية بموازاة �شعيها للدفع في اتجاه اإقرار كوتا ن�شائية في قانون النتخاب.

و�شوح  بعد  وذلك  ال�شيا�شية  والقوى  الأحزاب  في  الن�شائية  الكوادر  اتجهت  من جهتها، 

عزلهن وتهمي�شهن في الموؤ�ش�شات الحزبية، اإلى التوا�شل مع الهيئات الن�شائية والتعاون 

معها لتقوية مواقفها �شمن اأحزابها.

اأما الأحزاب ال�شيا�شية، فباتت اأكثر ليونة هي الأخرى في التعامل مع ح�شور الن�شاء في 

�شفوفها، وراح بع�شها ي�شجع المحازبات على الن�شاط لت�شكيل حيثية انتخابية بما ي�شجع 

الحزب على اختيارهن من بين مر�شحيه.

مبدئًيا، حيث  ولي�س  �شرًفا  موقًفا عقالنًيا  تقف  الأحزاب  اأن  الإطار، نالحظ  وفي هذا 

تح�شب األف ح�شاب انتخابي قبل اختيار ن�شاء للتر�شيح وتتطلع اإلى الحيثية ال�شعبية لكل 

�شيدة، وكاأنما تحاول رمي الكرة في ملعب الراأي العام فتوحي اأن الراأي العام هو الذي 

ي�شجع ويدعم الن�شاء اأو ل يفعل، واأن الأحزاب تبحث عن م�شالحها وهي بالتالي تر�شح 

اأو تتحالف مع من ياأتي لها بالأ�شوات ويعّزز من فر�شها بالفوز. والحديث عن عدم وجود 

اإنه حتى  يقال  اإذ  ال�شيا�شية،  الأو�شاط  للن�شاء هو حديث متداول جًدا في  �شعبية  حيثية 

الن�شاء اللواتي تبّين اأن لهن حيثية، فاإنها �شعبية-عائلية اأو ع�شائرية، اأو مالية/اقت�شادية 

عائدة اأ�شاًل اإلى العائلة. 

في هذا ال�شياق، تفتح هذه الحجة الباب اأمام نقا�س من نوع اآخر: هل اإن فر�س التر�شح 

الأ�شر  بع�س  تحتكرها  فر�شة  اإنها  اأم  الرجال  من  المواطنين  لكل  اأ�شاًل  متاحة  والفوز 

في مختلف الطوائف؟ واإذا كان الأمر كذلك، فيتحّول ال�شوؤال من كيفية �شمان م�شاركة 

الن�شاء اإلى ال�شوؤال حول كيفية تعزيز الديمقراطية في لبنان لجهة اإتاحة الفر�س اأمام 

المواطنين من الجن�شين للتر�شح والفوز بالنتخابات العامة من دون اأي عوائق.
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ويتفّرع عن هذه الإ�شكالية الجديدة حاجة للتفكير في النظام النتخابي نف�شه وفي تق�شيم 

الدوائر وفي دور و�شائل الإعالم المكتوبة وال�شمعية الب�شرية في الحمالت النتخابية، 

هذه  �شوء  في  النتخابية.  النفقات  �شقف  مو�شوع  في  وبخا�شة  النتخابي  المال  ودور 

الأ�شئلة والت�شاوؤلت، يقف المراقبون بمرارة اأمام م�شهد النتخابات الأخيرة في لبنان، 

حيث كان هناك تفّلت �شافر من كل المعايير العادلة ومن كل ال�شوابط التي و�شعها قانون 

النتخاب ولم توفق ال�شلطة اأبًدا في ال�شهر على احترامها والتقيد بها. 

٢ – موقف لبنان الر�شمي من ق�شايا املراأة

لبنان واتفاقية �شيداو �

حين   ،1945 عام  المتحدة  الأمم  بميثاق  بدءا  الم�شاواة،  على  الدولية  المواثيق  �شّددت 

ن�س في مادته الأولى على احترام حقوق الإن�شان وتعزيزها من غير تمييز للجن�س. وجاء 

1948 ليكر�س في المادة الثانية منه منع التمييز  الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان عام 

بين الب�شر في مجالت عدة كان الجن�س اأحدها. وعملت الأمم المتحدة على ترجمة هذا 

المبداأ من خالل اتفاقيات عدة خا�شة بق�شايا الن�شاء ومنها:

- التفاقية الخا�شة بالحقوق ال�شيا�شية للمراأة عام 1952  

- التفاقية الدولية ب�شاأن جن�شية المراأة المتزوجة عام 1957  

- اتفاقية الر�شى بالزواج والحد الأدنى ل�شن الزواج عام 1962  

ومع ذلك، بقيت حقوق المراأة عر�شة للكثير من النتهاكات. فاعتمدت الأمم المتحدة 

مفهوم  اإلى  الجن�شين  بين  الم�شاواة  مفهوم  من  وانتقلت  الق�شية،  لهذه  مختلفة  مقاربة 

اإلغاء كل اأ�شكال التمييز �شد المراأة ومناه�شة العنف الذي تتعر�س له الن�شاء.

اإعالًنا  بقي  الذي   1967 المراأة عام  التمييز �شد  للق�شاء على  العالمي  الإعالن  وجاء 

الجمعية  تبّنت  عندما   1979 عام  حتى  التفاقية،  �شكل  يتخذ  لم  كونه  ملزم  غير 

العمومية لالأمم المتحدة اتفاقية �شيداو، اأو اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز 

1981 واأ�شبحت  3 اأيلول/�شبتمبر من العام  �شد المراأة، والتي دخلت حّيز التنفيذ في 

جزءا من القانون الدولي لحقوق الإن�شان بعد اأن �شّدقت عليها 20 دولة.
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الإن�شان  بحقوق  الإيمان  اأّكد  المتحدة  الأمم  ميثاق  اأّن  �شيداو  اتفاقية  ديباجة  في  جاء 

ا اأن الإعالن  الأ�شا�شية وبكرامة الفرد وبت�شاوي الرجل والمراأة في الحقوق، ولحظت اأي�شً

جميعهم  اأن  واأعلن  النا�س،  بين  التمييز  جواز  عدم  مبداأ  اأكد  الإن�شان  لحقوق  العالمي 

بجميع  التمتع  حق  اإن�شان  لكل  واأن  والحقوق،  الكرامة  في  ومت�شاوين  اأحراًرا  يولدون 

الحقوق والحريات الواردة في الإعالن المذكور من دون اأي تمييز، بما في ذلك التمييز 

القائم على الجن�س. و�شددت على اأن العهدين الدوليين الخا�شين بحقوق الإن�شان اأكدا 

واجب �شمان م�شاواة الرجل والمراأة في التمتع بجميع الحقوق القت�شادية والجتماعية 

والثقافية والمدنية وال�شيا�شية.

تكمن اأهمية اتفاقية �شيداو مقارنة مع الإعالنات الأخرى التي تناولت حقوق المراأة باأنها 

جاءت �شاملة تغطي جميع الحقوق القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية والمدنية للمراأة، 

وفر�شت معايير الم�شاواة وعدم التمييز بين الجن�شين في الحياة الخا�شة والعامة على 

حد �شواء، كما اأنها حّملت م�شوؤولية النهو�س بواقع المراأة الحقوقي للدولة والمجتمع مًعا، 

)التمييز  موؤقتة  تدابير  اتخاذ  اإلى  الدعوة  فيها  بما  لذلك  الالزمة  الإجراءات  وحددت 

لل�شلوك )الجتماعية / ال�شائدة  الأنماط  تعديل  العمل على  الدول  واألزمت  الإيجابي(، 

الثقافية…(،  ف�شّح و�شفها ب�شرعة حقوق المراأة الإن�شان وباأنها تفوي�س دولي ي�شّرع 

الأ�ش�س للمطالبة بم�شاواة المراأة وعدم التمييز �شدها محلًيا ويفر�س توافق الت�شريعات 

المحلية معه. 

الواقع،  بحكم  والحقوق  القانون  بحكم  الحقوق  بين  �شيداو  اتفاقية  مّيزت  هذا،  اإلى 

معترفة  الواقع،  بحكم  للمراأة  الم�شاواة  ل�شمان  القانون  من  اأبعد  تدابير  على  ون�شت 

التي  والثقافية  والعرفية  الجتماعية  الممار�شات  عن  الناجم  ال�شلبي  بالتاأثير  بذلك 

اأنماًطا دونية للمراأة.  تر�شم 

و�شع  عليها  الموقعة  الدول  على  وتفر�س  الأطراف  لجميع  ملزمة  �شيداو  اتفاقية  اإن 

�شيا�شات في المجالت كافة تعتمد الم�شاواة بين الجن�شين وعدم التمييز �شد المراأة 

اأ�شا�ًشا لها، واقترحت تدابير �شيا�شية وقانونية واإنمائية ت�شاعد على الم�شاءلة.
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ويمكن تق�شيم مواد اتفاقية �شيداو من حيث الم�شمون اإلى خم�شة محاور على ال�شكل 

التالي :

المادة 1: تت�شمن تعريًفا للتمييز �شد المراأة وت�شكل القاعدة الأ�شا�شية للق�شاء - 1

على التمييز.

المواد من 2 اإلى 4: ت�شتعر�س طبيعة التزامات الدول لجهة القوانين التي يجب - 2

عليها �شّنها وال�شيا�شات والبرامج التي يجدر بها و�شعها، ا�شافة اإلى التدابير 

بين  الفعلية  الم�شاواة  تحقيق  في  الإ�شراع  اإلى  تهدف  التي  الموؤقتة  الإيجابية 

الرجل والمراأة.

16: تحدد مختلف المجالت التي يجدر بالدول العمل عليها - 3 5 اإلى  المواد من 

للق�شاء على التمييز، وهي ت�شمل الأدوار الجندرية والتنميط والأعراف )المادة 

5(، البغاء )المادة 6(، الحياة ال�شيا�شية والعامة )المادة 7(، الم�شاركة على 

9(، التربية والتعليم )المادة  8(، الجن�شية )المادة  الم�شتوى الدولي )المادة 

ال�شتحقاقات   ،)12 )المادة  ال�شحية  الرعاية   ،)11 )المادة  العمل   ،)10

القت�شادية )المادة 13(، المراأة الريفية )المادة 14(، الم�شاواة اأمام القانون 

)المادة 15(، الزواج والعالقات الأ�شرية )المادة 16)�

ل اآليات عملها.- 4 اأما المواد من 17 اإلى 22،  فتن�س على  اإن�شاء لجنة �شيداو وتف�شّ

الجوانب - 5 من  وغيرها  التفاقية  اإدارة  م�شاألة   30 اإلى   23 من  المواد  تعالج 

الإجرائية الخا�شة بها.

اإ�شتكملت اتفاقية �شيداو، لحًقا، ببرنامج عمل تطبيقي لم�شاعدة الدول على بلورة �شبل 

تطبيقها. وقد عرف برنامج العمل هذا بـ »برنامج عمل بيجين« والذي ين�س على �شرورة 

اإجراء ر�شد تقييمي كل خم�س �شنوات لقيا�س مدى التقدم الذي تحرزه كل دولة تطبيًقا 

لبرنامج العمل ومعاهدة �شيداو. 

ت المادة 17 من التفاقية على اإن�شاء لجنة لر�شد التقدم الحا�شل لدى الدول  وقد ن�شّ

فهي  تاأليفها  وطريقة  اللجنة  هذه  عمل  اآلية  اأما  عليها.  المن�شو�س  الحقوق  اأعمال  في 

تر�ّشحهم  َمن  بين  الأطراف من  الدول  تنتخبهم  دولًيا  تتاألف من )18( خبيًرا  التالية: 

الأ�شكال  وتمثيل مختلف  كما  الجغرافي  التوزيع  العتبار  بعين  الأخذ  بعد  من مواطنيها 

الح�شارية والنظم القانونية الأ�شا�شية، علما اأن ولية كل خبير هي )4( �شنوات. تتعهد 
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الدول باأن تقدم تقريًرا عن التقدم المحرز لديها في �شبيل تطبيق اتفاقية �شيداو كل )4) 

�شنوات. تتلقى اللجنة من المنظمات الدولية اأو الإقليمية تقريًرا عن التقدم اأو التراجع 

الحا�شل في كل دولة. كما تتلقى اللجنة تقرير ظل ُيعّده المجتمع المدني عن اأحوال الحقوق 

في كل دولة. يقوم اأع�شاء اللجنة بدرا�شة التقرير وم�شاءلة الوفد الوطني بخ�شو�س كامل 

محتوياته بال�شتناد اإلى تقرير الظل وتقرير المنظمات المتخ�ش�شة، وتنتهي باإبالغ كل 

دولة تو�شيات خا�شة يتوجب على الدول العمل بموجبها. كما تبلغ تقريرها ال�شنوي اإلى 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة بوا�شطة المجل�س القت�شادي الجتماعي لعتماده.

تمثل المادة 2 من �شيداو جوهر ما جاءت به التفاقية من اأحكام وتتعلق بحظر التمييز 

في الد�شاتير والت�شريعات الوطنية، وتن�س على التزامات الدول الأطراف للق�شاء على 

مختلفة  تدابير  باتخاذ  ا  اأي�شً اإنما  وح�شب،  التمييز  ب�شجب  لي�س  الدول  وتلزم  التمييز، 

للق�شاء على جميع اأ�شكاله وذلك عبر تج�شيد مبداأ الم�شاواة في الد�شاتير والت�شريعات، 

كل  اتخاذ  المراأة،  �شد  تمييًزا  ت�شكل  التي  والأعراف  والأنظمة  القوانين  واإلغاء  تعديل 

الإجراءات للق�شاء على التمييز الذي ي�شدر عن اأي �شخ�س اأو موؤ�ش�شة عامة اأو خا�شة، 

التفاقية  اأحكام  بتطبيق  للدول  لل�شماح  الإيجابي  التمييز  مفهوم  اعتماد  اإلى  اإ�شافة 

تدريجًيا بدًل من و�شعها مو�شع التنفيذ ب�شكل فوري. 

الجن�شين  بين  الم�شاواة  لتفعيل  قوانين  �شّن  الدول  من  �شيداو  اتفاقية  طلبت  هذا،  اإلى 

الق�شائي  الإ�شالح  عبر  الرجل  مع  بالم�شاواة  المراأة  لحقوق  القانونية  الحماية  واإقرار 

تطبيق  على  القدرة  الق�شاة  وامتالك  المحلية  المحاكم  في  التفاقية  تطبيق  لجهة 

معاييرها وتطوير اجتهادات تت�شمن هذه المعايير، اإ�شافة اإلى و�شع اآليات فعالة تمكن 

المراأة من الح�شول على التعوي�س في حال انتهاك حقوقها. كما طالبتها باإن�شاء اأجهزة 

البيانات  وجمع  بحقوقها  للمطالبة  المراأة  قدرات  تنمية  مهمة  اإليها  تعود  للمراأة  وطنية 

لر�شد مدى التقدم الفعلي لواقع المراأة.

اإلى  الن�شمام  اآلية  دولة  بكل  الخا�س  الد�شتور  يحدد  التفاقية،  مكانة  اإلى  بالن�شبة 

الدول عند  تلجاأ  وقد  الوطني.  الت�شريع  التفاقيات في  ومكانة  الإن�شان  اتفاقيات حقوق 

ان�شمامها اإلى اتفاقية دولية اإلى اآلية التحّفظ التي اأقرتها المادة 19 من اتفاقية فيينا 

لقانون المعاهدات لعام 1969، �شرط األ يكون التّحفظ منافًيا لمو�شوع التفاقية والهدف 

ا المادة 28 من اتفاقية �شيداو  وماآلها اأنه ل يجوز اإبداء اأي تحّفظ  منها، ما اأكدته اأي�شً
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27 من اتفاقية فيينا ل تجيز  يتنافى مع جوهر التفاقية والغر�س منها. كما اأن المادة 

لطرف فيها اأن يتم�شك بقانونه الوطني لعدم تنفيذ اتفاقية دولية ي�شادق عليها.

 ،1996/7/24 96/572 تاريخ  1996 بموجب القانون رقم  وّقع لبنان التفاقية عام 

وقد  الد�شتور،  من  واأدنى  الوطنيــة  القوانيــن  من  اأقــوى  قانونيــة  قوة  تكت�شب  وهي 

تحّفظ على:

- البند )2( من المادة 9 المتعلق بمنح المراأة حًقا م�شاوًيا لحق الرجل في ما يتعلق 

بجن�شية اأطفالها.

المت�شاوية  بالحقوق  المتعلقة   16 المادة  من   )1( البند  من  ز  و،  د،  ج،  الفقرات   -

والقوامة  وبالولية  باأطفالها،  المتعلقة  ال�شوؤون  في  الوالدة  وبحقوق  الزواج،  في 

والو�شاية على الأطفال وتبنيهم وفي ما يتعلق با�شم الأ�شرة.

- البند )1( من المادة 29 المتعلق بعر�س الخالفات بين الدول على محكمة العدل 

الدولية حول تف�شير التفاقية اأو تطبيقها.

اأ�شلفنا �شابًقا اأن اأهمية اتفاقية �شيداو تكمن في كونها ت�شكل ج�شًرا يربط بين الحقوق 

الإن�شانية كافة للمراأة في المجالين العام والخا�س، وتالًيا، يعتبر اأي تحّفظ على اأي مادة 

منها اإ�شقاًطا لهذا المك�شب. فالتحّفظ على المادة 16 يكّر�س ال�شلطة الذكورية في قوانين 

الأحوال ال�شخ�شية وين�شف الغر�س الأ�شا�س من التفاقية وهو رفع اأ�شكال التمييز كافة 

عن المراأة، اإذ كيف لها اأن تكت�شب حقوقها ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والحق 

في التعليم والعمل وهي مقيدة داخل الأ�شرة؟ 

اإلى هذا، �شبق للبنان واأن ان�شم اإلى العهد الدولي للحقوق المدنية وال�شيا�شية ولم يتحفظ 

على المادة 23 منه الخا�شة بالم�شاواة داخل الأ�شرة، ما يناق�س موقفه من المادة 16 في 

اتفاقية �شيداو. كما اأنه تعهد بتنفيذ عدد اآخر من المعايير المعترف بها دولًيا في مجال 

الم�شاواة بين الجن�شين ومنها منهاج عمل بيجين واأهداف الألفية التنموية.

اإن حقوق المراأة الإن�شان مترابطة وغير قابلة للتجزئة، واحترامها جميعها مطلب اأ�شا�س. 

وعليه، ي�شح مع اإبداء اأي تحّفظ الت�شكيك في ح�شن نوايا الدول لجهة تطبيق التفاقية 

كما الت�شكيك في مدى جدية الدول عند ان�شمامها اإلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق 

الإن�شان بعامة وبحقوق المراأة بخا�شة. 
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الملحق  الختياري  البروتوكول  على  ي�شادق  لم  لبنان  اأن  اإلى  الإ�شارة  تجدر  اأخيًرا، 

الأول/ ت�شرين   6 المتحدة في  الأمم  لمنظمة  العامة  الجمعية  اعتمدته  الذي  بالتفاقية 

اأو الدعاوى  1999 بهدف تو�شيع مهاّم لجنة �شيداو وتمكينها من قبول ال�شكاوى  اأكتوبر 

المقدمة من قبل المواطنين والمواطنات مبا�شرة  اأو عن طريق المنظمات غير الحكومية.

اإن موافقة لبنان على المادة 2 الأ�شا�شية المت�شلة بحظر التمييز في الد�شاتير والت�شريعات 

الوطنية تعتبر موقًفا متقدًما يمكن البناء عليه. لكن، تبقى الم�شكلة في لبنان قائمة ب�شبب 

ال�شخ�شية  الأحوال  ق�شايا  في  معطى  الحق  هذا  اإّن  حيث  الت�شريع،  في  الوحدة  غياب 

مثاًل للطوائف بفعل التركيبة اللبنانية. في لبنان، 15 قانوًنا لالأحوال ال�شخ�شية، من هنا 

�شعوبة اإزالة كل الفوارق لجهة الحقوق الزوجية والإرثية والحقوق على الأطفال، ما لم 

ُي�شْر اإلى و�شع قانون مدني موحد لالأحوال ال�شخ�شية. من جهة اأخرى، تكمن ال�شعوبة 

ال�شائكة والملتب�شة الأخرى في الم�شاواة في قانون الجن�شية ال�شادر عام 1925. يكفي 

القول اإّن المراأة الأجنبية المتزوجة من لبناني ت�شبح لبنانية بمرور �شنة على زواجها، 

وت�شبح �شاحبة حق في منح الجن�شية اللبنانية لأولدها القا�شرين من زواج �شابق لها 

من اأجنبي، في حين اأن المراأة اللبنانية المتزوجة من اأجنبي ل تمنح الجن�شية لأولدها 

حتى في حال وفاة الزوج وهذا التبا�س كبير. 

م�شار  في  كافية،  غير  ولو  نوعية،  اإنجازات  الت�شريعي  ال�شعيد  على  تحققت  ذلك،  مع 

بالأ�شخا�س  التجار  جريمة  معاقبة  قانون  �شدور  منها:  نذكر  �شيداو،  اتفاقية  تطبيق 

اأ�شباًبا  تعطي  كانت  والتي   )2011( العقوبات  قانون  من   562 المادة  اإلغاء   ،)2011(

مو�شوع  في  الم�شاواة  اعتماد  ال�شرف«،  »جرائم  ي�شمى  ما  جرائم  لمرتكبي  تخفيفية 

اأكان  �شواء  الوريث،  على  المتوجبة  النتقال  ر�شوم  احت�شاب  عند  الإ�شافي  التنزيل 

في  والمراأة  الرجل  بين  الم�شاواة  اعتماد   ،)2011( متزوجة  وارثة  اأم  متزوًجا  وارًثا 

من  الموظفة  واإفادة  الدخل  �شريبة  قانون  في  والأولد  الزوج  عن  ال�شرائبي  التنزيل 

من  م�شتفيد  غير  كان  اأو  يعمل  ل  الزوج  كان  حال  في  اأولدها  عن  العائلي  التعوي�س 

و�شائر  المراأة  حماية  قانون   ،)2013/  10110 )المر�شوم  اأولده  عن  عائلي  تعوي�س 

القطاعين  في  الأمومة  اإجازة  ورفع   )2014 )اأيار  الأ�شري  العنف  من  الأ�شرة  اأفراد 

العقوبات  قانون  من   522 المادة  اإلغاء   ،)2014 )اأيار  اأ�شابيع   10 اإلى  والخا�س  العام 

والتي كانت تن�س على تبرئة ذمة المغت�شب في حال تزوج من �شحيته )2017(. على 

�شنة من  اثنتا ع�شرة  للح�شانة هي  �شًنا موحدة  ال�شنية  الطائفة  اعتمدت  اآخر،  �شعيد 
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الجتماعية  الممار�شات  تغيير  في  الأكبر  التحدي  يبقى  والبنت.  الولد  بين  تمييز  دون 

التمييز  اأ�شكال  كل  من  التربوية  المناهج  تنقية  عبر  اأوًل  ال�شائدة،  الثقافية  والأنماط 

�شد المراأة وثانًيا عبر برامج توعية حول مبداأي الم�شاواة بين الجن�شين وعدم التمييز 

تمكين  بغر�س  تنموية  برامج  اإلى  اإ�شافة  مًعا،  والإناث  الذكور  ت�شتهدف  المراأة  �شد 

المراأة. وهذا يتطلب ت�شافر الجهود ما بين الموؤ�ش�شات الحكومية ومنظمات المجتمع 

موؤ�شرات  تت�شمن  ملزمة  وطنية  خطة  وو�شع  التفاقية  بنود  تنفيذ  على  للعمل  المدني 

المراأة  ق�شية  واإدراج  اللبنانية،  المراأة  تواجهها  التي  وال�شعوبات  النجازات  لر�شد 

اأعمال الموؤ�ش�شات الر�شمية المعنية كاأولوية وطنية. على جدول 

طموح  م�شروع  هي  �شيداو،  المراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  اإن 

بحاجة اإلى متابعة يومية لأن فقدان اأو �شياع اأي حلقة من ال�شل�شلة قد يهدد كل الإنجازات 

التامة بين الجن�شين، خا�شة  الم�شاواة  الفوارق وتكري�س  اإزالة كل  الغاية هي  المحققة. 

في الت�شريعات المحلية العائدة لكل دولة ع�شو في التفاقية. وهنا تكمن الم�شكلة الأولى، 

اأي اإجراء التعديالت في القوانين الو�شعية، واإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانين 

اأ�شكال التمييز �شد المراأة بما يتالءم  الدول، والقيام ب�شن اأحكام جديدة للحماية من 

والحقوق الأ�شا�شية والقوانين الدولية التي تتعامل مع الإن�شان ب�شكل مت�شاو من غير تمييز 

في الجن�س، وهذا لي�س بالأمر المتي�شر خا�شة في الدول المحكومة باعتبارات اجتماعية 

اأ�شا�شها الذكورية، اأو باعتبارات دينية تجعل الرجل في موقع اأكثر تقدما من المراأة.

الد�شتور اللبناني والمراأة �

يلتزم الد�شتور اللبناني، في الفقرة )ب( من مقدمته، بمواثيق الأمم المتحدة وبالإعالن 

العالمي لحقوق الإن�شان على اأن »تج�ّشد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالت 

دون ا�شتثناء«. كما ين�س في الفقرة )ج( من المقدمة على اأن »لبنان جمهورية ديمقراطية 

برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الراأي والمعتقد، وعلى 

العدالة الجتماعية والم�شاواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز اأو 

تف�شيل«.

اإن الد�شتور اللبناني ل ين�س �شراحة على الم�شاواة بين الرجل والمراأة، اإنما هو يعترف 

بالم�شاواة التامة لجميع المواطنين اأمام القانون، اإذ اإ�شافة اإلى ما ورد في مقدمته، يوؤكد 

في المادة 7 منه على اأن »كل اللبنانيين �شواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�شواء بالحقوق 
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المدنية وال�شيا�شية ويتحملون الفرائ�س والواجبات العامة دونما فرق بينهم«. كما يعترف 

ا في المادة 21 منه بالم�شاواة ال�شيا�شية بحيث يكفل حق كل مواطن بلغ من العمر  اأي�شً

21 عاًما في اأن »يكون ناخًبا«، وللمراأة اللبنانية كالرجل الحق في التر�شيح لالنتخابات 

النيابية والبلدية والختيارية.

 كما ي�شمن الد�شتور في المواد 8 و9 و10 و13 منه الحريات العامة وال�شخ�شية وحرية 

المعتقد وحرية التعليم »وحرية اإبداء الراأي قوًل وكتابة وحرية الطباعة وحرية الجتماع 

وحرية تاأليف الجمعيات«. وت�شمن المادة 12 »لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، 

اإل من حيث ال�شتحقاق والجدارة ح�شب ال�شروط التي ين�س  ل ميزة لأحد على الآخر 

عليها القانون«.

اإن المواد ال�شالفة الذكر ت�شكل مدخاًل يمكن الولوج منه لتعزيز حقوق المراأة عبر تو�شيع 

ت�شمين  اأو  الجندرية«  »الم�شاواة  معنى  »الم�شاواة«  كت�شمين  مفرداته  بع�س  تاأويل  اآفاق 

»العدالة الجتماعية« معنى »العدالة الجندرية في المجال الأ�شري والمجتمعي«. 

ا اإلى اأنه بات �شرورًيا اإعادة تاأويل المادة 9 من الد�شتور والتي  من المهم الإ�شارة اأي�شً

ا�شتند اإليها للتحفظ على المادة 16 من اتفاقية �شيداو. وتن�س هذه المادة على التالي: 

»حرية العتقاد مطلقة. والدولة، بتاأديتها فرو�س الإجالل هلل تعالى، تحترم جميع الأديان 

اأن ل يكون في ذلك  الدينية تحت حمايتها على  ال�شعائر  اإقامة  والمذاهب وتكفل حرية 

اأي�شا لالأهلين على اختالف مللهم احترام نظام  العام وهي ت�شمن  النظام  اإخالل في 

الأحوال ال�شخ�شية والم�شالح الدينية«.

د�شتوري  مجل�س  »ين�شاأ  الآتي:  على  الد�شتور  من   19 المادة  تن�س  اأخرى،  جهة  من 

النتخابات  عن  النا�شئة  والطعون  النزاعات  في  والبحث  القوانين  د�شتورية  لمراقبة 

د�شتورية  بمراقبة  يتعلق  ما  في  المجل�س  هذا  مراجعة  حق  يعود  والنيابية.  الرئا�شية 

القوانين اإلى كل من رئي�س الجمهورية ورئي�س مجل�س النواب ورئي�س مجل�س الوزراء اأو 

اإلى ع�شرة اأع�شاء من مجل�س النواب، واإلى روؤ�شاء الطوائف المعترف بها قانوًنا في ما 

يتعلق ح�شًرا بالأحوال ال�شخ�شية، وحرية المعتقد وممار�شة ال�شعائر الدينية، وحرية 

الديني«. التعليم 

التالي:  على  فتن�س  الوزراء  مجل�س  ب�شالحيات  المتعلقة   65 المادة  من   5 الفقرة  اأما 
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الوزراء دورًيا في مقر خا�س ويتراأ�س رئي�س الجمهورية جل�شاته عندما  »يجتمع مجل�س 

يح�شر. ويكون الن�شاب القانوني لنعقاده اأكثرية ثلثي اأع�شائه، ويتخذ قراراته توافقًيا. 

فاإذا تعّذر ذلك فبالت�شويت، ويتخذ قراراته باأكثرية الح�شور. اأما الموا�شيع الأ�شا�شية 

فاإنها تحتاج اإلى موافقة ثلثي عدد اأع�شاء الحكومة المحدد في مر�شوم ت�شكيلها. ويعتبر 

الحرب  واإلغاوؤها،  الطوارئ  حالة  اإعالن  الد�شتور،  تعديل  ياأتي:  ما  اأ�شا�شية  موا�شيع 

وال�شلم، التعبئة العامة، التفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط 

النمائية ال�شاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى اأو ما يعادلها، اإعادة النظر 

قوانين  الجن�شية،  قانون  النتخاب،  قانون  النواب،  مجل�س  حّل  الإداري،  التق�شيم  في 

الأحوال ال�شخ�شية، اإقالة الوزراء«. 

القوانين  د�شتورية  في  الطعن  حق  قانوًنا  بها  المعترف  الطوائف  روؤ�شاء  اإعطاء  اإن 

الدينية،  ال�شعائر  وممار�شة  المعتقد  وحرية  ال�شخ�شية،  بالأحوال  ح�شًرا  المتعلقة 

�شلطة  فوق  �شلطة  يمنحهم  الد�شتوري،  المجل�س  مراجعة  عبر  الديني  التعليم  وحرية 

الت�شريعات  �شن  المخّولة  الوحيدة  كونها  الدولة  �شيادة  وينتهك  النواب  مجل�س 

والقوانين. من ناحية اأخرى، قد نفهم اعتبار قانون الجن�شية من الموا�شيع الأ�شا�شية 

لطابعه ال�شيادي، لكن اعتبار قوانين الأحوال ال�شخ�شية من هذه الموا�شيع الأ�شا�شية 

المحدد في مر�شوم  الحكومة  اأع�شاء  ثلثي عدد  موافقة  عليها  تعديل  اأي  يتطلب  والتي 

ت�شكيلها، ل يمكن فهمه �شوى اأنه و�شع حجرة عثرة اأمام اأي محاولة لو�شع قانون مدني 

وموحد لالأحوال ال�شخ�شية، ورغبة في اإبقاء هيمنة روؤ�شاء الطوائف على هذا المجال 

الأ�شرية.     المهم والمنظم للحياة 

اأ�شا�س  على  نواب  مجل�س  اأول  انتخاب  »مع  التالي:  على  الد�شتور  من   22 المادة  ت  ن�شّ

وطني ل طائفي، ي�شتحدث مجل�س لل�شيوخ تتمثل فيه جميع العائالت الروحية وتنح�شر 

�شالحياته في الق�شايا الم�شيرية«. اإن اإلغاء الطائفية ال�شيا�شية واإن�شاء مجل�س لل�شيوخ 

تتمثل الطوائف فيه يعتبران خطوتين متناق�شتين، اإذ حّل هذا المجل�س مكان الطائفية 

روؤ�شاء  و�شيعمل  الطائفي  النظام  اأركان  على  المحافظة  مهمة  اإليه  و�شتوؤول  ال�شيا�شية 

الطوائف من خالل هذا المجل�س الذي يمثل ح�شنهم الأخير، على الإبقاء على �شلطاتهم 

على الحياة ال�شخ�شية والأ�شرية للمواطنين. من هنا، نتوقع اأن يوؤثر اإن�شاء هذا المجل�س 

�شلًبا على الق�شايا الن�شوية.
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وثيقة اتفاق الطائف والمراأة �

نوع من  واأبقى على  ن�شوية  اأي مفردات  الطائف  اتفاق  فيه �شياغة  تت�شمن  لم  في وقت 

العمومية في ا�شتخدام المفاهيم والتعابير كا�شتخدام كلمة »مواطنين« بدًل من المراأة 

والرجل �شراحة، اأو مجرد »م�شاواة« بدًل من اإ�شافة »الم�شاواة الجندرية«، فال نجد على 

وجه التحديد، تمييًزا بين الن�شاء والرجال.

اأكدت الفقرة )ب( من المبادئ العامة من وثيقة الوفاق الوطني اللبناني اأن »... لبنان 

المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو ع�شو في حركة  الأمم  ع�شو موؤ�ش�س وعامل في منظمة 

عدم النحياز. وتج�ّشد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالت دون 

ديمقراطية  لبنان جمهورية   « اأن  فتوؤكد  العامة  المبادئ  الفقرة )ج( من  اأما  ا�شتثناء«. 

برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الراأي والمعتقد، وعلى 

العدالة الجتماعية والم�شاواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز اأو 

تف�شيل«.

اأما البند 7 من الفقرة )اأ( من الباب الثاني المتعلق بالإ�شالحات ال�شيا�شية فن�شت على 

اأنه »مع انتخاب اأول مجل�س نواب على اأ�شا�س وطني غير طائفي ي�شتحدث مجل�س لل�شيوخ 

تتمثل فيه جميع العائالت الروحية وتنح�شر �شالحياته في الق�شايا الم�شيرية«. 

رئي�س  يح�شر  عندما   « الآتي:  على  الثاني  الباب  من  )د(  الفقرة  من   6 البند  وين�س 

الجمهورية يتراأ�س جل�شات مجل�س الوزراء. مجل�س الوزراء يجتمع دورًيا في مقر خا�س، 

ويكون الن�شاب القانوني لنعقاده هو اأكثرية ثلثي اأع�شائه، ويتخذ قراراته توافقًيا، فاإذا 

تعذر ذلك فبالت�شويت. تتخذ القرارات باأكثرية الح�شور. اأما الموا�شيع الأ�شا�شية فاإنها 

تحتاج اإلى موافقة ثلثي اأع�شاء مجل�س الوزراء. ويعتبر موا�شيع اأ�شا�شية ما ياأتي: حالة 

الدولية،  والمعاهدات  التفاقيات  العامة،  التعبئة  وال�شلم،  الحرب  واإلغاوؤها،  الطوارئ 

الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية ال�شاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة 

الأولى وما يعادلها، اإعادة النظر بالتق�شيم الإداري، حّل مجل�س النواب، قانون النتخابات، 

قانون الجن�شية، قوانين الأحوال ال�شخ�شية، اإقالة الوزراء«.

»تاأميًنا  الآتي:  على  )ب(  الفقرة  في  الوثيقة  فن�شت  الأخرى  الإ�شالحات  باب  في  اأما 

المجل�س  اللبنانية مراجعة  الطوائف  لروؤ�شاء  والدولة، يحق  الدين  بين  الن�شجام  لمبداأ 
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الد�شتوري في ما يتعلق بـ: الأحوال ال�شخ�شية، حرية المعتقد وممار�شة ال�شعائر الدينية، 

حرية التعليم الديني«.

اأوردناها  التي  نف�شها  المالحظات  ال�شالفة  والبنود  والفقرات  المواد  كل  على  تنطبق 

بالن�شبة اإلى مواد الد�شتور المماثلة.

ت على:  اأما الفقرة )ج( من الباب نف�شه والمتعلقة بقانون النتخابات النيابية والتي ن�شّ

يراعي  المحافظة،  اأ�شا�س  على  انتخاب جديد  لقانون  وفًقا  النيابية  النتخابات  »تجري 

ال�شيا�شي  التمثيل  �شحة  وتوؤمن  اللبنانيين  بين  الم�شترك  العي�س  ت�شمن  التي  القواعد 

ل�شتى فئات ال�شعب واأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اإعادة النظر في التق�شيم الإداري 

اإطار وحدة الأر�س وال�شعب والموؤ�ش�شات«، فيمكن توظيفها للدفع باتجاه و�شع كوتا  في 

ن�شائية في النتخابات العامة. فتاأمين »�شحة التمثيل ل�شتى فئات ال�شعب واأجياله وفعالية 

اتخاذ  اإلى  �شريحة،  تكن  لم  واإن  وا�شحة  دعوة  اأنه  على  تف�شيره  يمكن  التمثيل«،  ذلك 

وتاأمين  وال�شباب  الن�شاء  وبينها  المجتمع  المهم�شة في  الفئات  اأي تدابير ل�شمان تمثيل 

م�شاركتهم ال�شيا�شية. 
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تحمل  زالت  ما  التي  والت�شريعات  القوانين  تطالها  التي  الرئي�شة  المجالت  تق�شيم  يمكن 

تمييًزا �شد المراأة بح�شب القائمة التالية:

- قوانين الأ�شرة

- قانون الجن�شية

- قانون العقوبات

- قانون حماية المراأة و�شائر اأفراد الأ�شرة من العنف الأ�شري

- قانون العمل

- قانون النتخاب 

الر�شمي  الم�شتوى  على  وكذلك  نف�شها،  الحكومية  غير  الجمعيات  بين  الهتمام  يتوزع 

و�شاملة  عامة  مقاربة  باعتماد  ملزمة  الدولة  لكن  المجالت.  كل من هذه  بين  والحكومي 

وذلك  المراأة  التمييز بحق  لجهة  �شوائب  زالت تحمل  ما  التي  القوانين  كل  بتنزيه  تق�شي 

تنفيًذا للتزاماتها الدولية )ل �شيما توقيع اتفاقية �شيداو في العام 1996(، وكذلك عماًل 

باأحكام الد�شتور اللبناني الذي ين�س، في المادة ال�شابعة منه، على الم�شاواة التامة بين 

المواطنين في الحقوق والواجبات.

فرعي  اهتمام  وذات  مدنية  حكومية  غير  جمعيات  اإلى  الحكومية  غير  الجمعيات  وتتوزع 

المراأة. ويمكن  ب�شكل مبا�شر ومرّكز بق�شايا  تهتم  ن�شائية  واإلى جمعيات  المراأة،  بق�شايا 

الحديث عن الع�شرات بل المئات من الجمعيات من كلتا الفئتين والتي ت�شع في اأجندتها 

ق�شايا المراأة وتختار في العادة ميداًنا وترَكز على العمل في اإطاره.

-2017 اللبنانية في حكومة  المراأة  ل�شوؤون  وزير دولة  تعيين  الحكومية، فمع  الجهات  اأما 

2018 )هو النائب جان اوغا�شابيان(، بات هناك ثالث جهات ر�شمية رئي�شة ترعى �شوؤون 

المراأة في لبنان، هي الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية ووحدة المراأة في وزارة ال�شوؤون 

الجتماعية ووزارة الدولة ل�شوؤون المراأة اللبنانية. 

العمل  مجالت  مختلف  في  الجتماعي  النوع  اإدماج  مبداأ  يفر�س  ذلك،  الى  بالإ�شافة 

لكل  عابرة  المراأة  ق�شايا  تكون  اأن   (Gender mainstreaming( والر�شمي  الحكومي 

مجالت العمل الحكومي والر�شمي، ويوجب تالًيا وجود مقاربة مبنية على النوع الجتماعي 

في كل الوزارات والموؤ�ش�شات العامة. كما واأن الروؤية ال�شتراتيجية لق�شايا المراأة تفر�س 

وجوه التمييز �شد املراأة يف بع�ص القوانني اللبنانية. 3
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على الحكومة اللتزام المبدئي بق�شايا المراأة في البيان الوزاري الذي تاأخذ الثقة على 

هناك  يكون  ان  المفرو�س  من  كذلك  وح�شورها.  تعزيز حقوقها  على  وبالعمل  اأ�شا�شه، 

ح�شور للنوع الجتماعي في الموازنة العامة وفي موازنة كل الوزارات والموؤ�ش�شات العامة 

.)Gender budgeting(

في المبداأ، يمكن ر�شد تقدم ب�شيط في التعامل مع ق�شايا المراأة �شجَلته ال�شنوات الأخيرة 

فقرة  لكل حكومة  الأول  الوزاري  البيان  يت�شمن  اأن  ثابًتا  بات  فقد  الأخير.  العقد  وربما 

و�شمان  المراأة  اأو�شاع  تعزيز  على  بالعمل  التزامها  الدولة من خاللها  تجدد  اثنتين  اأو 

م�شاركتها العادلة والفاعلة في مختلف الميادين.

كذلك هناك ح�شور متعاظم لم�شاريع القوانين واقتراحات القوانين في كل من مجل�س 

الوزراء والمجل�س النيابي، تتناول تعديالت في القوانين النافذة اأو و�شع قوانين جديدة. 

وهذه الظاهرة مرتبطة بالتعاون الوثيق الذي راح يتعزز بين الوزارات ذات ال�شلة بق�شايا 

اللبنانية  المراأة  ل�شوؤون  الوطنية  والهيئة  المراأة،  ل�شوؤون  الدولة  وزارة  �شيما  ل  المراأة، 

والجمعيات الأهلية بعامة والن�شائية منها بخا�شة. نذكر، على �شبيل المثال ل الح�شر، 

ت�شكيل التحالف الوطني الذي �شعى اإلى تطبيق الكوتا الن�شائية ل�شمان تمثيل الن�شاء في 

البرلمان والذي ن�شط خالل العام 2017 اأثناء اإعداد قانون النتخاب وواكب ذلك الإعداد 

و�شعى من دون اأن يوفق لإدخال الكوتا الن�شائية اإلى القانون.

من جهة اأخرى، بات تمثيل الن�شاء في الحكومة م�شاألة ماألوفة و�شاغطة ل�شالح المراأة 

وان كان ح�شورها بقي رمزًيا.

١- قوانني الأ�شرة

لعناية  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  مو�شوع  تركت  اللبنانية  الدولة  اأن  المعلوم  من 

ال�شلطات الروحية في مختلف الطوائف في لبنان، وامتنعت حتى الآن عن و�شع قانون 

9 من  بالمادة  اللبنانيين متحججة  ال�شخ�شية يطبق على جميع  لالأحوال  مدني موّحد 

الد�شتور التي تن�س على احترام جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية اإقامة ال�شعائر 

لالأهلين  ا  اأي�شً ت�شمن  العام، وهي  النظام  في  اإخالل  يكون في ذلك  »األ  الدينية على 

هناك  الدينية«.  والم�شالح  ال�شخ�شية  الأحوال  نظام  احترام  مللهم  اختالف  على 

فيها  بما  بها،  معترف  دينية  طائفة  بكل  ا  خا�شًّ ال�شخ�شية  لالأحوال  طائفًيا  قانوًنا   15
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طائفية  محاكم  ت�شرف  يهودية،  وطائفة  محمدية  طوائف  وخم�س  م�شيحية  طائفة   12

تطبيقها. على  م�شتقلة 

ت�شريعات  في  القائم  التمييز  المراأة هو  ت�شريعي بحق  تمييز  اأول  اأن  ا،  اأي�شً معلوم  لكنه 

الأحوال ال�شخ�شية لدى الطوائف كافة. ومع اختالف هذه الت�شريعات بين طائفة واأخرى 

ومذهب واآخر، تبقى جميعها مجحفة بحق المراأة وتمّيز �شدها من جهة، وتقيم من جهة 

اأخرى تمييًزا واقعًيا بين الن�شاء اللبنانيات اأنف�شهن بح�شب انتمائهن الطائفي والمذهبي. 

اأبناء البلد الواحد وتفقد لبنان  هذه الت�شريعات  تعزز ال�شرخ الجتماعي العمودي بين 

النزاعات  تخ�شع  اأخرى،  ناحية  من  المواطنة.  وهي  األ  وتما�شكه،  وحدته  عنا�شر  اأهم 

الأ�شرية للق�شاء ال�شرعي اأو الروحي وتنظر فيها محاكم �شرعية وروحية ل تخ�شع لرقابة 

موؤ�ش�شات الدولة المخت�شة، وقد تاأتي اأحكامها مخالفة للقوانين الو�شعية والمدنية. 

ما هي  ارتدادات قوانين الأحوال ال�شخ�شية للطوائف على حقوق المراأة؟

• انتقا�ص من اأهلية المراأة: ويبرز ذلك اأوًل من خالل ا�شتراط الولية عليها 
الو�شاية على  الأم في حق  العائلة على  الذكور في  تقدم  ثانًيا عبر  الزواج،  في 

الأطفال في حال وفاة الأب.

م�شادرة حرية المراأة واإرادتها وانتقا�ص كرامتها الإن�شانية عبر فر�س   •
الطوائف  )عند  الزوجات  تعدد  في  الحق  الرجل  منح  عليها،  الزوج  طاعة 

الإ�شالمية(، حق الطالق باإرادة منفردة ومن دون �شبب وخارج المحكمة )عند 

ر�شى  دون  من  العدة  فترة  خالل  الزوجة  رد  حق  كما  الإ�شالمية(،  الطوائف 

الزوجة ومن دون الحاجة اإلى عقد زواج جديد )عند الطوائف الإ�شالمية(. فيما 

ل يحق للمراأة الح�شول على الطالق اإل بحكم ق�شائي. اإلى هذا، تعتبر الزوجة 

»نا�شًزا« بموجب قوانين الأحوال ال�شخ�شية الدينية كافة في لبنان اإذا غادرت 

منزل الزوجية ورف�شت م�شاكنة زوجها دونما �شبب تعتبره المحكمة المذهبية  

�شرعًيا. ول تحق النفقة للزوجة النا�شز، كما اأن حكم الن�شاز عليها قد يحجب 

حقها في ح�شانة اأولدها. 

• اأحكام الإرث، ل �شيما عند المذاهب الإ�شالمية التي تمنح الذكر �شعف ح�شة 
ما  غالًبا  والتي  ال�شائدة  الجتماعية  الأنماط  �شوءا هو  الأمر  يزيد  وما  المراأة. 

تدفع بالبنت اإلى التخلي عن اإرثها ل�شالح الذكر.
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الن�شاء حيث يعترف في حق الرجل »بتاأديب« زوجته. �شد  • العنف 
بعقبات  الطوائف  مختلف  اإلى  المنتميات  الن�شاء  ت�شطدم  المقا�شاة:  حق   •
المحاكم  اأمام  الزواج  اإنهاء  طلب  اإلى  مبادرتهن  لدى  قانونية  وغير  قانونية 

فقدان  خطر  اإلى  اإ�شافة  المالية  حقوقهن  على  قيوًدا  يواجهن  كما  المذهبية، 

اأطفالهن. كما ت�شطدم الن�شاء بعقبات اإجرائية عدة عند لجوئهن اإلى المحاكم، 

منها ارتفاع الر�شوم وطول اأمد النظر في الق�شايا وغياب الم�شاعدة القانونية 

والمادية اأثناء اإجراءات الدعاوى. 

• الم�شا�ص بحق المراأة �ي العمل. فبع�س قوانين الأحوال ال�شخ�شية تعّلق حق 
المراأة المتزوجة في العمل على موافقة الزوج اأو عدم ا�شتراط الزوج على زوجته 

عدم العمل خارج المنزل في عقد الزواج. 

• انعكا�شات على حقوق المراأة ال�شيا�شية، مثل نقل قيد المراأة المتزوجة اإلى 
�شجل زوجها تلقائًيا، ما ينعك�س على حقوقها ال�شيا�شية في التر�شح والنتخاب 

في م�شقط راأ�شها لالنتخابات المحلية. 

قبل  من  تطبيقها  وكيفية  وم�شادرها  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانين  تعّدد  اإن  عام،  ب�شكل 

المحاكم الروحية وال�شرعية اأدى ول يزال، اإلى انتهاك �شارخ لمبداأ الم�شاواة بين المراأة 

ممار�شات  تكري�س  عن  ف�شاًل  الأطفال،  وح�شانة  والطالق  الزواج  ق�شايا  في  والرجل 

وفي  التمييز  عدم  في  الحق  فيها  بما  الإن�شانية  لحقوقها  وانتهاكات  �شدها  تمييزية 

الم�شاواة داخل الأ�شرة. وفي ذلك مخالفة جوهرية اأوًل للد�شتور وثانًيا لعدد من التزامات 

لبنان الدولية.

يمكن اأن نلّخ�س الم�شهد الن�شالي في هذا المجال بمقاربتين لمو�شوع رفع التمييز بحق 

المراأة اللبنانية في مجال الأحوال ال�شخ�شية:

- المقاربة الأولى، وتعتمدها بع�س الجمعيات والموؤ�ش�شات العامة المعنية بق�شايا 

المراأة، هي مقاربة اإ�شالحية واقعية، تنطلق من واقع �شعوبة التو�شل اإلى و�شع 

قانون مدني موحد لالأحوال ال�شخ�شية ب�شبب تجّذر الطائفية والمذهبية في الحياة 

التمييز  اإزالة  اي  الموجود،  اإ�شالح  على  فتعمل  اللبنانية،  وال�شيا�شية  الجتماعية 

اأنها  بمعنى  الطوائف.  تعتمدها  التي  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانين  في  المراأة  �شد 



43

وجوه التمييز �شد المراأة �ي بع�ص القوانين اللبنانية

اأي  اأكبر في العمل �شمن الموؤ�ش�شات الطائفية نف�شها وعلى »القطعة«،  ترى فائدة 

محاولة تفكيك الم�شكلة اإلى ق�شايا مختلفة مثل الح�شانة، حقوق المطلقة، الهجر 

او القوامة، اإلخ...، والقيام بتحركات �شاغطة على ال�شلطات الدينية على »القطعة« 

تباًعا  التعديالت  ببع�س  والقيام  الت�شريعات  لتطوير  طائفة  كل  م�شتوى  وعلى 

وتدريجًيا. هذه المقاربة هي تج�شيد ل�شيا�شة الخطوة خطوة، اأو لمبداأ خذ ومن ثم 

طالب.

في هذا ال�شياق، تمّكنت التحركات المطلبية في ال�شنوات الأخيرة من ت�شجيل ثالثة 

اإنجازات اإذا جاز التعبير: اإنجاز لدى الطائفة ال�شنية، اإنجاز لدى الطائفة الدرزية 

واإنجاز لدى الطائفة الأرثوذك�شية. 

مفتي  لدى  الن�شائية  الهيئات  به  قامت  مرير  ن�شال  وبعد  ال�شنّية،  الطائفة  فلدى 

الجمهورية ولدى ال�شيوخ وعلماء الدين في المحاكم ال�شرعية ذات ال�شلة، تم تعديل 

 8 12 �شنة لل�شبي وللبنت بعد ان كان  ال�شنية فاأ�شبح  �شن الح�شانة لدى الطائفة 

�شنوات.

التمييز  اأ�شكال  الإرث. فمن  ت�شريعات  جري تعديل على 
ُ
اأ الدرزية،  ولدى الطائفة 

بحيث   169 المادة  تعديل  جرى  الإرث.  في  التمييز  والرجل،  المراأة  بين  الرئي�شة 

اأ�شبحت البنت او البنات يرثن بالكامل التركة اإذا لم يكن للمتوفي اأولد ذكور مع 

، وجاء هذا التعديل من�شجًما مع مبداأ الم�شاواة الذي 
(4(

حفظ حق اأ�شحاب الفرو�س

يكر�شه الد�شتور اللبناني.

طائفة  لدى  ال�شخ�شية  لالأحوال  جديد  قانون  بو�شع  فيتمّثل  الثالث  الإنجاز  اما 

بان  ق�شى  وقد   1952 قانون  محل  حّل   2003/10/16 بتاريخ  الأرثوذك�س  الروم 

اإقامة  اأجاز  انه  غير  عاًما(   18 )اأي  الر�شد  �شن  بلغ  قد  الخاطبين  من  كل  يكون 

الخطبة بين �شخ�شين دون �شن الر�شد �شرط ان يكونا موؤهلين وال يكون الخاطب 

حال  مراعاة  مع  ع�شرة  الخام�شة  دون  والخاطبة  العمر  من  ع�شرة  ال�شابعة  دون 

6 من القانون(. البنية ال�شحية وبموافقة الولي )المادة 

4 -  المادة 169: يرجع في م�شائل الإرث اإلى اأحكام الفرائ�س ال�شرعية با�شتثناء الأحكام المتعلقة بالآتي: 

- اإذا لم يكن للمتوفى اأولد ذكور بل اإناث تعتبر في هذه الحالة البنت اأو اأكثر ع�شبة بنف�شها وتقطع الميراث وترث   

كامل تركة مورثها بعد اأن ياأخذ اأ�شحاب الفرو�س فرو�شهم. واإذا تعددت توّزع الأن�شبة بينهّن بالت�شاوي. 

- بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فاإّن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتاأخذ ن�شيبه كما لو   

كان حًيا. 
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القانون على  13 فقرة ب من  المادة  ت  الزواج فقد ن�شّ الى  بالن�شبة  وكذلك المر 

18 عاًما( على انه يمكن عند ال�شرورة  �شرط بلوغ طرفي الزواج �شن الر�شد )اأي 

عقد الزواج بين طالبي الزواج اذا كانا موؤهلين �شرط ال يكون طالب الزواج دون 

حالة  مراعاة  مع  ع�شرة،  الخام�شة  دون  الزواج  وطالبة  العمر  من  ع�شرة  ال�شابعة 

البنية ال�شحية وموافقة الولي وباإذن من راعي الأبر�شية.

من ناحية اأخرى، حددت المادة 57 من القانون الجديد �شن الح�شانة لالم بخم�س 

ع�شرة �شنة للبنت واأربع ع�شرة �شنة للفتى.

المرونة  من  المزيد  ظهور  نذكر  اأن  يمكن  الثالثة،  التعديالت  هذه  الى  بالإ�شافة 

لدى المحاكم ال�شرعية والروحية في اإطار النظر في الدعاوى المرفوعة تحت مظلة 

م�شلحة  في  تنظر  المحاكم  باتت  فمثاًل،  بالأ�شرة.  الخا�شة  الطائفية  الت�شريعات 

الطفل قبل تاأكيد حق الأب في الح�شانة. وفي هذه الحال، يعود للمحكمة ان تتخذ 

الإجراءات والتدابير التي ت�شمن م�شلحة القا�شر. وفي بع�س الحالت التي ح�شلت 

موؤخًرا، اأقّرت بع�س المحاكم الو�شاية الم�شتركة )المادة 125، الفقرة الثالثة من 

�(
(5(

قانون الأحوال ال�شخ�شية عند طائفة الروم الكاثوليك

برّد  ق�شى  قرار   2009 تموز/يوليو   7 بتاريخ  التمييز  محكمة  عن  �شدر  هذا،  اإلى 

اإلى اتخاذ تدابير  اعترا�شات الطوائف على قرارات ق�شاء الأحداث المدني الآيلة 

حماية لأي طفل بالرغم من تعار�شها، في بع�س الأحيان، مع الأحكام ال�شادرة عن 

رغم  والدته  رعاية  في  طفل  باإبقاء  قرار  كاتخاذ  ال�شرعية،  اأو  المذهبية  المحاكم 

انتقال حق الولية اإلى الوالد بموجب حكم �شرعي. وا�شتند القرار اإلى مفهوم »الطفل 

المهدد« وهو مفهوم قابل للتو�شع في الجتهاد وفًقا لإرادة القا�شي، فكّر�س لأول مرة 

ت المادة 125 من قانون الأحوال ال�شخ�شية لدى طائفة الروم الكاثوليك على ما يلي: 5 -  ن�شّ

1- تعفى الأم من الإر�شاع اإذا كانت في حالة ج�شدية اأو عقلية ل تمكنها من ذلك.  

2- تمنع الأم من حرا�شة الولد:  

اأ- اإذا كانت نا�شزة اأو �شيئة ال�شلوك ما دامت على هذه الحال.   

ب- اإذا كانت غير قادرة على تربية الولد و�شيانته.   

ج- اإذا كانت ت�شببت بذنب منها في نق�س العي�شة الزوجية الم�شتركة.   

د- اإذا مرقت من الدين الم�شيحي اأو غيرت مذهبها الكاثوليكي.   

   هـ اإذا كانت بعد ف�شخ الزواج اأو وفاة اأبي ال�شغير عقدت زواًجا جديًدا.

الفقرة  في  ورد  لما  مخالًفا  ولو  ال�شغير،  م�شلحة  فيه  ترى  تدبير  اي  تتخذ  ان  للمحكمة  يحق  حال  كل  في   -3  

ال�شابقة، على اأن ت�شمن دوًما تربيته الكاثوليكية.



45

وجوه التمييز �شد المراأة �ي بع�ص القوانين اللبنانية

نظاًما عاًما جوهره حماية الطفل وم�شلحته، ويلعب دور الرادع اأمام اأنظمة الأحوال 

واإياه،  يتعار�س  المدنية لأي حكم ديني  بالمفاعيل  يعترف  الطائفية ول  ال�شخ�شية 

وذلك بعد اأن كانت محكمة التمييز قد داأبت ل�شنوات عديدة على رد كل المطالب 

الآيلة اإلى مراقبة م�شمون الأحكام الدينية.

من جهة اأخرى، قامت ال�شلطات الدينية والمدنية موؤخًرا باعتماد بع�س الإ�شالحات 

 (2012( لالأقباط  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  تدوين  فيها  بما  الإيجابية،  القانونية 

لالإنجيليين  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  وتعديل   )2012( لل�شنة  الأ�شرة  واأحكام 

والأرثوذك�س في 2005 و2003، بما في ذلك قبول ق�شاة من غير الإكليرو�س وتحديد 

بتعوي�شات في  الحكم  اأو�شع في  �شلطة تقديرية  الق�شاة  الق�شاة ومنح  تعيين  طرق 

ق�شايا اإنهاء الزواج واقرار قانون عابر للطوائف يحمي الأطفال المعر�شين للخطر 

)قانون رقم 2002/422( وتبني قانون للحماية من العنف ال�شري )2014)�

اإلى  العبور  باتجاه  �شكلت خرًقا  التي  الخطوات  بع�س  اإلى  الإ�شارة  اأخيًرا من  بّد  ل 

نظام مدني لالأحوال ال�شخ�شية، كان اأبرزها الزيجات المدنية التي ح�شلت اأخيًرا.

ا، تم و�شع بع�س القتراحات، ومنها: وفي اإطار التفكيك والتطوير اأي�شً

تحديد �شن 18 �شنة كحد اأدنى للزواج لدى الطوائف الم�شيحية.��

)الطائفة �� ل�شهادتها  العتبار  اإعادة  عبر  المراأة  كرامة  اإلى  العتبار  اإعادة 

عند  امراأتين  �شهادة  تعادل  رجل  �شهادة  – والدروز(  الأرثوذك�شية  الأرمنية 

ال�شنة وال�شيعة.

اأن يكون المهر اإلزامًيا ولي�س اختيارًيا وان تكون المراأة هي الم�شوؤولة عن اإدارته ��

خالل الحياة الزوجية واأن تنتفع هي من ريعه ولي�س العائلة.

اإعطاء الزوجة حق الم�شاركة في اختيار المنزل الزوجي وحّقها في الإقامة في ��

م�شكن م�شتقل.

لذلك. �� وا�شحة  معايير  هناك  ولي�س  القا�شي  لتقدير  متروك  النفقة  تقرير 

والتجاه المرجو هو اأن يتم الأخذ في العتبار �شرورات العي�س الكريم ولي�س 

فقط �شرورات المعي�شة بحّدها الأدنى.
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�شرورة اإعادة النظر في اأ�شباب اإ�شقاط ح�شانة الأم، وهي في الواقع مختلفة ��

محددة  حالت  في  اأطفالها  ح�شانة  تخ�شر  فالمراأة  الأب.  ح�شانة  عن  تماًما 

اأمرا�س  ال�شلوك،  �شوء  ثاٍن،  زواج  عقد  )مثل  بكرامتها  تم�ّس  ت�شميتها  مجرد 

نف�شية، الخ.(. 

الثاني في حال �� الزواج  الر�شمية المخت�شة عن ت�شجيل  الدوائر  �شرورة امتناع 

الإبدال المنفرد للطائفة اأو للمذهب من قبل الزوج لأن هذا الأ�شلوب هو تحايل 

على القانون واعتماد موارب لتعدد الزيجات وهو انتهاك لكرامة المراأة.

بين  �شاوت  الم�شيحية قد  الطوائف  اأن  اإلى  النظر  لفت  الطالق، يجب  في مو�شوع 

الرجل والمراأة في �شروط طلب الطالق.

في �شياق الإجراءات والتدابير المواكبة لتعزيز الم�شاواة بين الجن�شين في الزواج 

وفي الحقوق والم�شوؤوليات الأ�شرية، تجدر الإ�شارة اإلى اأن البع�س يرى �شرورة �شن 

قانون يمنع الزواج المبكر للفتيات، وتطبيق الزامية التعليم للجن�شين وحتى �شن 15 

�شنة، توفير التدريب للفتيات على اأعمال مهنية قبل الزواج، اإقرار م�شاريع ت�شمن 

التنمية المحلية الخ.

اإلى ذلك، درجت العادة في ال�شنوات الأخيرة على اأن تتوجه الجمعيات الأهلية اإلى 

التزويج  والطفالت من  الأطفال  توفير حماية  للم�شاهمة في  اأنف�شهم  الدين  رجال 

المبكر. 

واأف�شت جل�شات الع�شف الذهني عن تو�شيات في هذا المجال، اأهمها:

ن�شر الوعي حول مخاطر الزواج المبكر.��

الروحي �� الق�شاء  كما  المدني  الق�شاء  في  للعاملين  تدريبية  دورات  تنظيم 

وال�شرعي حول حقوق الطفل وحقوق المراأة. 

الطفل �� حقوق  واتفاقية  �شيداو  اتفاقية  حول  تعليمية  مواد  اإدخال  على  العمل 

الحقوق  وكليات  الق�شائية  الدرو�س  معهد  تدري�س  ومقررات  مناهج  �شمن 

والآداب والعلوم الإن�شانية في الجامعات.
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الى  المقاربة  ت�شتند هذه  مقاربة راديكالية مدنية:  الثانية، وهي  - المقاربة 

حّجة مبدئية قوامها ان الدولة هي ذات �شيادة ولديها م�شوؤوليات تجاه مواطنيها من 

الجن�شين، وتالًيا ل يجوز ان تتخلى ب�شورة كاملة اأو جزئية عن �شلطتها و�شالحياتها، 

ل �شيما في مجال �شّن القوانين والت�شريعات. وتالًيا، تعتبر هذه المقاربة اأن المجل�س 

الت�شريعات  في  المراأة  حقوق  تعزيز  حول  للتفاو�س  ال�شالحة  الجهة  هو  النيابي 

مبداأ  اإلى  ا  اأي�شً وت�شتند  الطوائف.  روؤ�شاء  ولي�س  يمّيز �شدها  ما  كل  وتنزيهها من 

اإنما هي جمعيات حقوقية،  اإ�شالحية  لي�شت جمعيات  الن�شوية  الجمعيات  اإن  يقول 

اإلى  تهدف  اإنما  هناك،  ومن  هنا  من  اإ�شالحات  تحقيق  اإلى  تهدف  ل  فهي  وعليه 

المقاربة من  وتنطلق هذه  الجن�شين.   بين  الم�شاواة  وهو  ال�شا�س  الغر�س  تحقيق 

قراءة خا�شة لن�س المادة 9 من الد�شتور فال تعتبرها مطلقة في اعتماد الت�شريعات 

المذهبية والدينية حيث اإن �شمان حرية الأهلين في اختيار �شعائرهم الدينية ل يعني 

الإغفال عن و�شع قانون مدني موّحد اختياري لالأحوال ال�شخ�شية. اما ما يجري 

الآن، فهو ا�شتقالة الدولة من �شالحياتها، وهي كاأنما تدعو اأحدهم لم�شاركتها في 

ال�شرير اأو هي تتغا�شى عن وجوده فيه.

الن�شوية �شرورة و�شع قانون مدني موحد  من هذا المنطلق، ترى بع�س الجمعيات 

الد�شتور  ومن  الدولية  المواثيق  من  ينطلق  اللبنانيين  لجميع  ال�شخ�شية  لالأحوال 

اللبناني نف�شه، تحترم الدولة من خالله التزاماتها الدولية كما تحترم المبادئ التي 

يكّر�شها كل من الد�شتور ووثيقة الوفاق الوطني. فاتفاقية �شيداو تن�س �شراحة على 

الم�شاواة بين الجن�شين في الحياة الزوجية، وقد اأو�شت اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ 

لالأحوال  موحًدا  قانوًنا  اللبنانية  الحكومة  ت�شع  باأن  متتالية،  مرات  �شيداو  اتفاقية 

ال�شخ�شية.

اتفاقية  من  مادتين  على  تحّفظ  لبنان  اأن  اإلى  التذكير  اإعادة  من  هنا  بّد  ل  لكن، 

�شيداو تت�شالن بالأحوال ال�شخ�شية وبالحق في منح الجن�شية )المادتان 9 و16 من 

التفاقية(. 

والطالق  بالزواج  المت�شلة  الت�شريعات  الى  وبالإ�شافة  اأنه،  اإلى  ن�شير  اأن  يبقى 

والح�شانة والقوامة، تت�شمن ت�شريعات الأحوال ال�شخ�شية عند الطوائف المحمدية 

ت�شريعات خا�شة بالإرث وهي ب�شورة عامة ل تحترم مبداأ الم�شاواة بين الجن�شين 
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المدني  للقانون   1959 العام  منذ  تخ�شع  فهي  الم�شيحية  الطوائف  اأما  الإرث.  في 

الروحيين  الروؤ�شاء  لأن  الت�شمية  هذه  عليه  اأطلقت  وقد  المحمديين.  لغير  لالإرث 

لل�شنة وال�شيعة والدروز طلبوا اآنذاك ا�شتثناء طوائفهم من تطبيق اأحكام هذا القانون 

الجديد.

وفي حال تم اعتماد المقاربة المدنية الراديكالية، فهناك طريقان اأو خياران:

 خيار اعتماد قانون مدني اإلزامي لالأحوال ال�شخ�شية ي�شري على الجميع ويمكن - 1

للمواطنين اعتماد ت�شريعاتهم الطائفية ب�شورة اختيارية.

الخيار - 2 يترك  بحيث  ال�شخ�شية،  لالأحوال  اختياري  مدني  قانون  اعتماد  خيار 

للمواطنين في ان يعتمدوه اأو يعتمدوا ت�شريعاتهم المذهبية.

يفتح  اأنه  هي  ال�شخ�شية  لالأحوال  موحد  مدني  قانون  لعتماد  الأولى  الإيجابية 

اإمكانية تنفيذ اإجراءات موازية لإلغاء الطائفية ال�شيا�شية، وهو مطلب لدى فئات 

ا في اأو�شاط الأجيال ال�شابة ومن الجن�شين. وهذا  عديدة من اللبنانيين، خ�شو�شً

اللبنانيين  وي�شع  اللبنانية،  المواطنة  تعزيز  وهاج�س  يتفق  ذاته  بحد  الم�شار 

واللبنانيات تحت �شقف قانون واحد في مجال تنظيم الحياة الأ�شرية والإرث.

تنفيذ  لمتابعة  الدولية  اللجنة  اعتمدتها  التي  ال�شيغة  اأن  هنا  المالحظة  من  بّد  ل 

المت�شلة  المادة  عن  اللبناني  التحفظ  برفع  الخا�شة  تو�شيتها  في  �شيداو  اتفاقية 

بقوانين الأحوال ال�شخ�شية جاءت مرنة وقابلة للتفاو�س لأنها ل تتحدث عن قانون 

قانون  عن  تتحدث  بل  الدينية،  ال�شرعية  مع  يتناق�س  اأنه  للبع�س  يخال  قد  مدني 

الدينية  والأخالقيات  بالقيم  القانون  هذا  وا�شعو  ي�شتاأن�س  اأن  من  مانع  ول  موحد. 

وبالت�شريعات الدينية نف�شها ب�شكل يبقى هناك �شوابط ت�شمح ب�شمان الم�شاواة بين 

الجن�شين واإن�شاف المراأة والمحافظة على كرامتها من جهة، وتحافظ على العائلة 

من جهة اأخرى، وهذا المو�شوع يتم�ّشك به اللبنانيون عموًما على اأنه ميزة لبنانية 

تمّكن الأفراد من ال�شعور بالأمان وتوّطد اأوا�شر الت�شامن المجتمعي.
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المرّكزة،  المجموعات  داخل  والمناق�شات  الذهني  الع�شف  جل�شــات  نتائج  جـــاءت 

الن�شائية  القيادات  بع�س  تم�شكت  ففي حين  المو�شوع.  انق�شام حول هذا  وجود  لتوؤكد 

قّر  النهاية،  وفي  الإ�شالحي.  بالم�شار  اأخرى  قيادات  تم�شكت  الراديكالي،  بالم�شار 

توا�شل  الطريقة،  وبهذه  تتعار�شان.  ل  اإنهما  اإذ  مًعا  بالمقاربتين  ال�شير  على  الراأي 

الن�شائية العاملة من داخل الطوائـــــف والمذاهب، م�شاعيها »على  اللجان والجمعيات 

القطعة«، وفي الوقت نف�شه، توا�شل الجمعيات الأهلية والمدنية المقتنعة باأولية القانون 

المدني لالأحوال ال�شخ�شية ال�شعي لإقراره. واتفقت الآراء على اأنه ل حاجة الى توحيد 

المقاربة لنبلغ الأهداف طالما اأن اعتماد الواحدة من جانب البع�س، ل يلغي اإمكانية 

اعتماد الأخرى من جانب البع�س الآخر. 

للمراأة في مجال تنظيم  لتحقيق مكا�شب  الولوج منه  باًبا يمكن  البع�س  راأى  بالموازاة، 

اإقرار التفاقات الدولية بحيث  الحياة الأ�شرية وهو غياب �شيا�شة وا�شحة للحكومة في 

اإقرارها  ومثال ذلك  اأخرى،  اتفاقية  تلغي تحفظاتها على  اتفاقية  اإنها قد ت�شادق على 

التفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدت مبداأ الم�شلحة الف�شلى للطفل من دون اأي 

تحفظات. فهذه التفاقية اعطت الكثير من الحقوق للن�شاء تم التحفظ عليها في اتفاقية 

ا على اأهمية اأن تنظر الجهات المخت�شة في عدم مخالفة قوانين  �شيداو. و�شددوا اأي�شً

الأحوال ال�شخ�شية للطوائف لأحكام الد�شتور اللبناني، اإ�شافة اإلى تعزيز �شلطة الدولة 

المرعية  الو�شعية  القوانين  تناق�س  ل  اأحكامها  اأن  من  للتاأكد  المذهبية  المحاكم  على 

الدينية،  والت�شريعات  العقيدة  بين  التمييز  اأهمية  ا  اأي�شً واأكدوا  العام.  والنظام  الإجراء 

فالهدف لي�س تغيير العقيدة ولكن تغيير الت�شريعات التي لم تعد تتنا�شب مع التطور في 

العلوم الن�شانية.

٢- قانون اجلن�شية

كما كّر�شت المواثيق الدولية حقوق الإن�شان، اعترفت بمبداأ الحق في المواطنة الذي يعني 

انتماء الإن�شان اإلى وطن معترف به دولًيا يتمتع فيه الفرد بكل حقوق المواطن التي تن�س 

عليها الد�شاتير وال�شرائع، ويلتزم بالواجبات التي تفر�شها. فالمواطنة هي الإطار الذي 

العملي  الإفراز  اأما  والقت�شادية.  والجتماعية  وال�شيا�شية  المدنية  حقوقه  للفرد  يوؤمن 

البلد جن�شيته بحيث تعتبر الجن�شية  لهذا النتماء وهذه العالقة فهو منح مواطني هذا 

الرابط القانوني وال�شيا�شي الأقوى بين الفرد والدولة.
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اأ- الجن�شية في المواثيق الدولية  �

لدى  بجن�شيتها  الحتفاظ  في  المراأة  حق  على  �شيداو  اتفاقية  من   9 المادة  اأكدت 

اإعطاء جن�شيتها لزوجها ولأولدها، وجاء فيها: »تمنح  اأجنبي وبحقها في  زواجها من 

الدول الأطراف المراأة حقا م�شاوًيا لحّق الرجل في اكت�شاب جن�شيتها والحتفاظ بها 

وتغييرها، وت�شمن بوجه خا�س األ يترتب على الزواج من اأجنبي اأو تغيير جن�شية الزوج 

اأن تفر�س  اأو  اأن ت�شبح بدون جن�شية  اأو  اأن تتغير تلقائًيا جن�شية الزوجة  اأثناء الزواج 

عليها جن�شية الزوج. تمنح الدول الأطراف المراأة حقا م�شاوًيا لحّق الرجل فيما يتعلق 

اأطفالها«.  بجن�شية 

لعام  الجن�شية  اإتفاقية  منها  الجن�شية،  م�شاألة  دولية  اتفاقيات  تناولت  �شيداو،  وقبل 

منه   15 المادة  في  اأكد  الذي   1948 لعام  الإن�شان  لحقوق  العالمي  والإعالن   ،1930

على اأن:

1( لكل فرد حق التمتع بجن�شية ما،

2( ل يجوز، تع�شًفا، حرمان اأي �شخ�س من جن�شيته ول من حقه في تغيير جن�شيته. 

العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية حيث ن�شت المادة 24 منه على اأنه 

»لكل طفل حق في اكت�شاب جن�شية«، 

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي اأكدت في المادة 7 على اأن:

والحق  ا�شم  في  ولدته  منذ  الحق  له  ويكون  فوًرا  ولدته  بعد  الطفل  ي�شجل   )1

وتلّقي  والديه  معرفة  في  الحق  الإمكان،  قدر  له  ويكون  جن�شية،  اكت�شاب  في 

رعايتهما.

والتزاماتها  الوطني  لقانونها  وفًقا  الحقوق  هذه  اإعمال  الأطراف  الدول  تكفل   )2

الطفل  يعتبر  ول�شيما حيثما  الميدان،  بهذا  المت�شلة  الدولية  ال�شكوك  بموجب 

عديم الجن�شية في حال عدم القيام بذلك.
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ب - الجن�شية في الت�شريعات اللبنانية �

اأّن لبنان ع�شو في منظمة  كما �شبق واأ�شلفنا، ين�س الد�شتور اللبناني في مقدمته على 

الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها، كما ويوؤكد في مادته ال�شابعة على اأّن كل اللبنانيين �شواء 

الفرائ�س  ويتحملون  وال�شيا�شية  المدنية  بالحقوق  بال�شواء  يتمتعون  وهم  القانون  لدى 

العامة والواجبات من دون فرق بينهم.

 فهو يمّيز �شد المراأة في الحالت التالية:
(6(

بالن�شبة اإلى قانون الجن�شية

• ح�شر رابطة الدم بالأب، اإذ جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ما يلي: 
»يعد لبنانًيا كل �شخ�س مولود من اأب لبناني«، ما اأدى اإلى حجب حق المراأة في منح 

جن�شيتها لأولدها عند زواجها من اأجنبي.

• عدم اإمكانية المراأة اللبنانية المتزوجة من اأجنبي منح جن�شيتها لزوجها الأجنبي.

اللبنانية  الجن�شية  اكت�شبت  التي  الأجنبية  والأم  الأ�شل  اللبنانية  الأم  بين  • التمييز 
لأن الزوجة الأجنبية التي تقترن بلبناني ت�شبح لبنانية بعد مرور �شنة على ت�شجيل 

الزواج في قلم النفو�س، كما ويمكنها منح الجن�شية اللبنانية المكت�شبة لأولدها من 

زواج �شابق. بل اأكثر من ذلك، ان المراأة التي فقدت بزواجها من اأجنبي جن�شيتها 

الزوج  موافقة  ب�شرَطين،  اإل  الجن�شية  هذه  اكت�شاب  مجدًدا  ت�شتطيع  ل  اللبنانية 

الأجنبي والإقامة خم�س �شنوات متتالية في لبنان.

اإمراأة لبنانية حقوق مت�شاوية في الح�شول على  • لي�س للزوج الأجنبي المتزوج من 
الإقامة، بينما تتمتع المتزوجة من لبناني بحقوق اأو�شع، اإذ عندما تح�شل بعد مرور 

عام على الجن�شية اللبنانية، تكون اإقامتها �شرعية ول يطلب منها ال�شتح�شال على 

اأ�شوة  وال�شتحقاقات  ال�شمانات  من  وت�شتفيد  تعمل  اأن  يمكنها  كما  بالإقامة،  اإذن 

باللبنانيات.

اإلى هذا، من المهم الإ�شارة في هذا ال�شياق اإلى اأن قانون ا�شتعادة الجن�شية للمغتربين 

ا الن�شاء. ا�شتثنى اأي�شً

6 -  القرار رقم 15 تاريخ 1925/1/19 المعدل بالقانون ال�شادر بتاريخ 1960/1/11�
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من جهة اأخرى، يجيز القانون اللبناني للمراأة اأن تمنح الجن�شية من خالل منحها هويتها 

لطفلها »غير ال�شرعي« المولود خارج اإطار الزواج. في الما�شي، كانت تو�شع على �شجل 

نفو�س هذا المولود مالحظة »غير �شرعي«، وبعد ن�شال طويل، تمّكنت الهيئات الن�شائية 

من حذف هذا التعبير وا�شتبداله بتعبير »مولود من اأب مجهول«.

تحفظ لبنان على المادة 9 من اتفاقية �شيداو واأتت التبريرات اللبنانية مرتبطة بالخوف 

الإخالل  اإلى  اأجنبي  اأب  من  لأطفالها  جن�شيتها  اإعطاء  حق  المراأة  منح  يوؤدي  اأن  من 

لأطفاله  الجن�شية  بمنح  الرجل  حق  يخل  ل  كيف  تف�ّشر  اأن  دون  الديموغرافي  بالتوازن 

ولزوجته الأجنبية بذلك.

اللبناني مادة رئي�شة  ال�شافر بحق المراأة في قانون الجن�شية  التمييز  الواقع، ي�شكل  في 

اأ�شدر  عندما  قليلة  �شنوات  منذ  الم�شاعر  اهتّزت  وقد  الن�شائية.  الجمعيات  اأجندة  في 

 ق�شى بمنح امراأة لبنانية الحق في منح الجن�شية اللبنانية لأطفالها 
(7(

قا�ٍس مدني حكًما

ا�شتند  لبنان وقد توفي.  التابعية الم�شرية وكان يعي�س معها في  اأب من  المولودين من 

التمييز بحق المراأة والتي وّقعها  اأ�شكال  القا�شي الى احكام التفاقية الدولية لرفع كل 

لبنان وهو بالتالي ملزم بتطبيق احكامها.

واإبطال  القا�شي  قرار  نق�س  وتم  التمييز  لمحكمة  اللجوء  الى  العدل عمدت  وزارة  لكن 

مفعول تلك الجن�شية بحجة اأن لبنان متحفظ على المادة التي تن�س على الم�شاواة في 

الحق بمنح الجن�شية للزوجين.

والمفارقة كانت اأّن قا�شًيا رجاًل كان قد اأ�شدر الحكم الأول بالإقرار في حق المراأة بمنح 

الجن�شية لأطفالها فيما ان قرار التمييز الذي اأبطل هذا الحق اتخذته المحكمة برئا�شة 

قا�شية امراأة.

في العام 2010، وت�شهياًل لحياة الأ�شر التي تكونت من لبنانية متزوجة من اأجنبي ولديها 

اأطفال وهم يعي�شون في لبنان، اتخذت المديرية العامة لالأمن العام تدبيًرا ا�شتحدثت 

من خالله اإقامة مجاملة لالأب والأطفال المولودين من اأم لبنانية. فلم يعد الزوج بحاجة 

7 -  في 2009/6/16 �شدر عن محكمة بداية المتن قراًرا اآل اإلى منح الجن�شية اللبنانية لالأولد القا�شرين من اأم 

»بالتجني�س« في حالة  لبنانية  اأم  القا�شرين من  بالأولد  اأ�شوة  الأجنبي،  اإثر وفاة زوجها  الولدة«  لبنانية »منذ 

مماثلة والذين ينالون الجن�شية بموجب ن�س �شريح.
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الى دفع الر�شوم �شنوًيا لال�شتح�شال على اإقامة اأو على تاأ�شيرة دخول موؤقتة، وا�شتفاد 

ا من هذا التدبير.  الأطفال اأي�شً

وفي العام نف�شه، �شدر المر�شوم 2010/4176 وق�شى بمنح الزوج والأولد اأكانوا قا�شرين 

اأو را�شدين اإقامة مجاملة. وبالن�شبة الى الزوج و�شع �شرط اأن يكون قد تزوج منها قبل 

�شنة على الأقل.

بمنح  يق�شي  الوزراء  مجل�س  اإلى  بم�شروع  الوطنية  الهيئة  تقدمت   ،2012 العام  في 

لدرا�شة  لجنة  الوزراء  مجل�س  �شّكل  مبا�شرة.  لأطفالها  الجن�شية  اللبنانية  المراأة 

القتراح، لكن اللجنة رف�شته واقترحت مجموعة من الإجراءات البديلة، نذكر منها: 

منح اإقامة دائمة لزوج المراأة اللبنانية واأولدها دون ر�شوم.��

منح اأطفال المراأة اللبنانية الحق في التعليم والنت�شاب اإلى المدار�س والمعاهد ��

الحكومية والجامعة اللبنانية اأ�شوة بالمواطنين اللبنانيين.

ال�شماح للزوج بالعمل في القطاعات الخا�شة، وبا�شتثناء القطاع العام والمهن ��

الحّرة التي تنظمها قوانين خا�شة.

العام �� ال�شحي  القطاع  وال�شت�شفاء في  الطبابة  الحق في  والأولد  الزوج  منح 

ال�شوؤون  ووزارة  العامة  ال�شحة  وزارة  تقديمات  من  وال�شتفادة  والخا�س 

المواطنين  ب�شائر  اأ�شوة  الجتماعي  لل�شمان  الوطني  وال�شندوق  الجتماعية 

اللبنانيين.

جن�شيتها  منح  في  اللبنانية  المراأة  حق  مو�شوع  �شّكل  الذهني،  الع�شف  جل�شات  في 

لأولدها من اأب اأجنبي، الم�شاألة الأكثر ح�شا�شية والأكثر �شجاًل بين الن�شاء اأنف�شهن، لأنه 

مو�شوع �شيادي ويرتبط بهواج�س الطوائف التاريخية في لبنان لجهة تاأثيره على التوازن 

الديمغرافي واإمكانية اأن يلعب دوًرا في تحقيق الغلبة العددية لطائفة على اأخرى، مع ما 

قد ي�شتتبع ذلك من مفاعيل �شيا�شية واجتماعية. وقد بدا التجاذب وا�شًحا عند القيادات 

والهواج�س  الن�شائية  الهواج�س  بين  المركّزة،  المجموعات  في  �شاركت  التي  الن�شائية 

الطائفية. 
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الجن�شية  منح  في  المراأة  مو�شوع حق  لحّل  ت�شورات عدة  الجل�شات  انبثقت عن هذه 

لأولدها يمكن تلخي�شها بالتالي: 

مقاربة راديكالية تطالب بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى لقانون الجن�شية - 1

اأم  و/اأو  لبناني  اأب  من  مولود  �شخ�س  كل  لبنانًيا  »يعّد  كالتالي:  ت�شبح  بحيث 

الأجنبي.  لزوجها  جن�شيتها  منح  في  اللبنانية  المراأة  بحق  تقّر  كما  لبنانية«، 

ا�شتندت هذه المقاربة الى مبداأ المواطنة وحق كل مواطن لبناني، امراأة كان اأم 

رجاًل، في اإعطاء جن�شيته لأطفاله ب�شكل تلقائي عند الولدة، كما ا�شتندت على 

مبداأ �شمولية الحق واأنه ل يتجزاأ وكما يحق للبنانية منح جن�شيتها لأولدها يحق 

ا منحها لزوجها. وا�شتندت اأخيًرا اإلى كون هذه الق�شية هي في جوهرها  لها اأي�شً

ق�شية حقوقية ولي�شت �شيا�شية. 

المراأة - 2 تمنح  اأن  على  ين�ّس  بحيث  الجن�شية  قانون  تعديل  �شيغة  تعتمد  مقاربة 

اللبنانية الجن�شية لأولدها فقط دون الزوج، باعتبار اأن اعطاء المراأة جن�شيتها 

لأولدها هو حق، بينما اعطاء زوجها الجن�شية يعتبر تجني�ًشا وله �شروطه والثنان 

ا على الرجل المتزوج من اأجنبية بحيث  يختلفان، على اأن ين�شحب هذا الأمر اأي�شً

منح  في  المراأة  حق  اإلى  المقاربة  هذه  ا�شتندت  الثنين.  بين  القانون  ي�شاوي 

جن�شيتها لأطفالها من جهة، ومن جهة اأخرى اإلى حق الدولة في ال�شيادة وتحديد 

�شروط لمنح الجن�شية على اأن تكون نف�شها للمراأة والرجل.

المراأة - 3 تمنح  اأن  على  ين�ّس  بحيث  الجن�شية  قانون  تعديل  �شيغة  تعتمد  مقاربة 

اللبنانية الجن�شية لأولدها حكًما ولزوجها �شرط المعاملة بالمثل.

اإلى تعديل قانون الجن�شية بحيث ي�شاوي بين الجن�شين لجهة منح - 4 مقاربة تدعو 

الجن�شية لالأولد والزوج/الزوجة، لكنه ي�شتثني الأزواج والأطفال من تابعية الدول 

المجاورة وذلك منًعا للتوطين وحفاًظا على التوازن الديمغرافي في البالد. 

تجدر الإ�شارة اإلى اأن غالبية الم�شاركات في جل�شات الع�شف الذهني رف�شن هذا الطرح 

لطابعه العن�شري من جهة، ولأن معظم الدرا�شات العلمية التي تناولت م�شاألة الربط بين 

اأثبتت  منح المراأة اللبنانية جن�شيتها لأطفالها وزوجها والإخالل بالتوازن الديمغرافي، 

الطوائف  بين  اأظهرت عدم وجود فروقات فا�شحة  اإذ  الذريعة  بالإح�شاءات وهن هذه 
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لجهة الزواج من اأجانب قد توؤثر على ديمغرافية البالد. واأكدن اأن هذه الدرا�شات تثبت 

اأن رف�س تعديل قانون الجن�شية يعود اإلى ذكورية المجتمع ولي�س اإلى اأ�شباب ديمغرافية 

لها اأبعاد �شيا�شية و�شيادية.

من ال�شعب ا�شتنتاج توجه واحد لدى المنظمات الن�شائية وكذلك لدى القيادات الن�شائية. 

ومع الإقرار بوجود �شغط وا�شح من المنظمات الدولية والوكالت الممية بهدف اإقرار 

قانون ي�شمح للمراأة اللبنانية بمنح الجن�شية لزوجها واأطفالها، نعتقد اأنه هناك معار�شة 

�شديدة لمثل قانون كهذا ول نعتقد اأن اقراره هو بهذه ال�شهولة. بل نعتقد اأن المزيد من 

ال�شغط قد يوؤدي الى اقراره مع ا�شتثناءات، وهو اأمر غير م�شتحب من الناحية القانونية. 

ول يخفى على اأحد اأن تواجد نحو المليون ون�شف مليون �شخ�س من �شوريا ب�شبب الحرب 

هناك، ونحو خم�شمائة األف فل�شطيني في المخيمات في لبنان، يزيد من حجم الهواج�س 

ومن التعقيدات التي تحول دون اإقرار هذا القانون.

3- قانون العقوبات اللبناين

يحتوى قانون العقوبات اللبناني على اأحكام تمّيز بين الرجل والمراأة فيما يتعلق بـ: جرائم 

ال�شرف ، اأحكام الزنى، الإجها�س ، العتداء على العر�س، البغاء.

تعديله  وال�شغط بهدف  العديد من مواده لالنتقاد  اللبناني في  العقوبات  قانون  تعّر�س 

تم  وقد  المراأة.  تمييًزا �شد  تحمل  التي  العدة  مواده  الى  بالنظر  ال�شوائب  وتنزيهه من 

بالفعل اإحداث تغيير تدريجي في هذا المجال.  

ففي العام 2011، تم الغاء المادة 562 من قانون العقوبات والتي كانت توؤمن لمرتكب 

حال  في  تخفيفية(  )اأ�شباب  المحّل  العذر  من  ال�شتفادة  ال�شرف،  بجرائم  ي�شمى  ما 

اأو  زوجاتهم  بحق  الأخوة،  اأو  الفروع  اأو  الأ�شول  اأو  الأزواج  الذكور  قبل  من  ارتكابها 

اإحدى اأ�شولهم اأو فروعهم اأو اأخواتهم عند اكت�شافهن في جرم الزنى الم�شهود اأو في 

�
(8(

حالة الجماع غير الم�شروع

8 -  ن�شت المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني على الآتي: »ي�شتفيد من العذر المخفف من فاجاأ زوجه اأو اأحد 

اأ�شوله اأو فروعه اأو اخته في جرم »الزنى الم�شهود اأو في الجماع غير الم�شروع فاأقدم على قتل احدهما او ايذائه 

بغير عمد«.
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 بموجب القانون 
(9(

وكانت هذه المادة قد خ�شعت لل�شغط في حقبة �شابقة فتّم تعديلها

رقم 7 ال�شادر في 20 �شباط 1999 الذي األغى العذر المحل واأبقى على العذر المخفف، 

الجريمة  اليوم فباتت  اأما  المراأة.  التمييز �شد  ال�شرف وعلى  اأبقى على جرائم  ولكنه 

�شد الزوجة اأو اأحد الأ�شول اأو الفروع اأو الأخت، جريمة عادية وهي تعاقب اأ�شوة بكل 

الجرائم.

والتي   522 المادة  وهي  �شدها  ال�شتنفار  جرى  العقوبات  قانون  في  مادة  هناك  لكن 

النواب  األغى مجل�س  . وقد 
(10(

المغت�شب في حال تزوج من �شحيته تبرئة ذمة  كانت تن�ّس على 

وحول  و519   505 المادتين  تعديل  حول  دائًرا  زال  ما  ال�شجال  ولكن  المادة،  هذه 

مو�شوع  على  ا  غمو�شً ت�شفي  المواد  وهذه   .
(11(

العقوبات قانون  من   518 المادة  اإلغاء 

العقوبات  قانون  من   562 المادة  ن�س  يلغى   :1 مادة  كالآتي:  اللبناني  العقوبات  قانون  على  التعديالت  جاءت    -  9

وي�شتعا�س عنه بالن�س الآتي، المادة 562 الجديدة: ي�شتفيد من العذر المخفف من فاجاأ زوجه اأو اأحد اأ�شوله اأو 

فروعه اأو اأخته في جرم الزنى الم�شهود اأو في حالة الجماع غير الم�شروع فاأقدم على قتل اأحدهما اأو اإيذائه بغير 

عمد .

10 -  ن�شت المادة /522/ من قانون العقوبات في لبنان على اأنه »اإذا عقد زواج �شحيح بين مرتكب اإحدى الجرائم 

وقفت المالحقة، واإذا �شدر الحكم في الق�شية ُعلِّق تنفيذ 
ُ
)الغت�شاب، الخطف بغية الزواج...( والمعتدى عليها اأ

العقاب الذي ُفر�َس عليه«.

11 - تن�س المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني على التالي: »...من جامع قا�شرا دون الخام�شة ع�شرة من عمره 

عوقب بال�شغال ال�شاقة الموؤقتة لمدة ل تقل عن خم�س �شنوات. ول تنق�س العقوبة عن �شبع �شنوات اذا كان القا�شر 

لم يتم الثانية ع�شرة من عمره. ومن جامع قا�شًرا اأتم الخام�شة ع�شرة من عمره ولم يتم الثامنة ع�شرة عوقب 

بالحب�س من �شهرين الى �شنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج �شحيح بينهما توقفت المالحقة اأو المحاكمة واإذا 

كان �شدر حكم بالق�شية ُعلق تنفيذ العقاب المحكوم به على األ ي�شدر قرار القا�شي بالتعليق اإل بال�شتناد الى تقرير 

يعده م�شاعد اجتماعي ياأخذ بعين العتبار ظروف القا�شر الجتماعية والنف�شية. اإذا �شدر القرار بوقف المالحقة 

اأو المحاكمة اأو بتعليق العقوبة ب�شبب الزواج على القا�شي اأن يكلف الم�شاعد الجتماعي تقديم تقرير له عن و�شع 

 القا�شر النف�شي والجتماعي بعد الزواج وذلك كل �شتة اأ�شهر خالل مهلة ثالث �شنوات من تاريخ �شدور قراره«.

تتابع المالحقة اأو المحاكمة اأو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انق�شاء مهلة الثالث �شنوات اذا انتهى الزواج بالطالق دون 

�شبب م�شروع اأو ب�شبب مرتكب الجرم اأو اإذا تبين وجود اأي �شبب اآخر م�شروع يبرر متابعة المالحقة اأو المحاكمة 

اأو تنفيذ العقوبة في �شوء التقارير الدورية الم�شار اليها في هذه المادة.

تن�س المادة 519 من قانون العقوبات اللبناني على التالي: » من لم�س اأو داعب ب�شورة منافية للحياء قا�شرا دون   

الخام�شة ع�شرة من عمره ذكرا كان اأو اأنثى اأو اأمراأة اأو فتاة لهما من العمر خم�س ع�شرة �شنة دون ر�شاهما عوقب 

بالحب�س مدة ل تجاوز ال�شتة اأ�شهر«.

بكارتها عوقب  الزواج فف�س  بوعد  فتاة  اأغوى  »من  الآتي:   اللبناني على  العقوبات  قانون  518 من  المادة  تن�س   

اذا كان الفعل ل ي�شتوجب عقابا ا�شد بالحب�س �شتة ا�شهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثالثة ماليين وخم�شة 

ماليين ليرة اأو باإحدى العقوبتين. ل تنق�س العقوبة عن خم�س �شنوات حب�س في حال كان القا�شر المعتدى عليه 

اأتم الخام�شة ع�شر ولم يتم الثامنة ع�شرة من عمره. وفي هاتين الحالتين اإذا عقد زواج �شحيح بينهما توقفت 

المالحقة اأو المحاكمة واذا كان �شدر حكم بالق�شية ُعلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه 

قا�شًرا ل ي�شدر قرار القا�شي بالتعليق اإل بال�شتناد الى تقرير يعده م�شاعد اجتماعي ياأخذ بعين العتبار ظروف 
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مجامعة القا�شرات بر�شاهن بما يوحي باأن هناك �شرعنة لتزويج القا�شرات ولتمرير 

الغت�شاب دون عقاب عبر تلفيق حجة الر�شى مع وعد الزواج. 

على  تحاياًل  وت�شّكل  التبا�ًشا  تحمل  المواد  هذه  ان  الن�شائية  الأو�شاط  اعتبرت  وقد 

القانون لتمرير �شيغة منّقحة لزواج المغت�شب من �شحيته. وفي هذه الحال، يمكن اأن 

الواقع، ترى  يكون الكالم على ر�شى المراأة هو ادعاء يهدف الى لفلفة الق�شية. وفي 

الهيئات الن�شائية اأن الزواج من قا�شر بعد عالقات جن�شية ر�شائية هي �شيغة منّقحة 

لزواج القا�شر، وهو اأمر ممنوع ول تجيزه القوانين في الدول المتطورة.

الدنيا  ال�شن  يحدد  قانون  م�شروع  الن�شائية  الهيئات  طرحت  ال�شياق،  هذا  وفي 

الأقل  على  عاًما  ع�شر  ثمانية  الأدنى  ال�شن  ويجعل   ،
(12(

القا�شرات زواج  فيمنع  للزواج 

وللجن�شين، كما يمنع الزواج الق�شري. ففي بع�س الحالت، تتقاطع الحالتان اأي زواج 

الوقت  الإرادة وقا�شًرا في  المراأة م�شلوبة  اأي عندما تكون  الق�شري،  والزواج  القا�شر 

نف�شه. ففي هذه الحالت، ي�شبح لزاًما على القا�شي اأن ي�شدد العقوبة.

�شن  ويحدد  وي�شع  القا�شرات  زواج  يمنع  قانون  م�شروع  لتمرير  الن�شال  �شياق  في 

ا�شطدمت  وللجن�شين،  بالزواج  لل�شماح  اأدنى  كحّد  �شنة  ع�شرة  الثماني  اأي  الر�شد، 

الهيئات الهلية الن�شائية والحقوقية ببع�س الت�شريعات الطائفية والتي ت�شمح بالزواج 

فاأحيانا،  قانوني.   ن�س  في  ومحددة  ا  مبكرة جدًّ �شن  منذ  اأخرى  واأحيانا  البلوغ  منذ 

منذ  اأخرى  واأحيانا  ع�شرة  الثانية  �شن  منذ  الزواج  الطائفية  القوانين  بع�س  تجيز 

التعبير  وهذا  الهلية.  �شرط  اأو  الهلية  �شن  اأو  الت�شريعات  بع�س  ت�شّميه  كما  البلوغ 

اأمام  الباب  ويفتح  التاأويالت  بالعديد من  ي�شمح  وهو  الغمو�س  الكثير من  فيه  الأخير 

الكثير من ال�شاءات للطفلة وللفتاة.

= القا�شر الجتماعية والنف�شية. اإذا �شدر القرار بوقف المالحقة اأو المحاكمة اأو بتعليق العقوبة ب�شبب الزواج 

اأن يكلف الم�شاعد الجتماعي تقديم تقرير له عن و�شع القا�شر  اإذا كان المعتدى عليه قا�شًرا،  على القا�شي، 

تتابع  قراره.  �شدور  تاريخ  من  �شنوات  ثالث  مهلة  خالل  ا�شهر  �شتة  كل  وذلك  الزواج  بعد  والجتماعي  النف�شي 

المالحقة اأو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انق�شاء مهلة الثالث �شنوات اذا انتهى الزواج بالطالق دون �شبب م�شروع اأو 

ب�شبب مرتكب الجرم اأو اإذا تبين وجود اأي �شبب اآخر م�شروع يبرر متابعة المالحقة اأو المحاكمة اأو تنفيذ العقوبة 

في �شوء التقارير الدورية الم�شار اليها في هذه المادة. اأما اإذا كان القا�شر دون الخام�شة ع�شر من عمره فال تقل 

عقوبة ال�شغال ال�شاقة عن �شبع �شنوات. في ما خال القرار ل يقبل من اأدلة الثبوت على المجرم اإل ما ن�شاأ منها 

عن الر�شائل والوثائق الأخرى التي كتبها«.

12 -  اأنظر الملحق رقم 6 المرفق ربًطا.
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هناك مواد اأخرى في قانون العقوبات كانت تحمل تمييًزا وتم تعديلها، وهي المواد 487 

و488 و489 بموجب قانون214/293 لجهة اإقرار مبداأ الم�شاواة بين الرجل والمراأة في 

 �
(13(

عقوبات جرائم الزنى

دون  �شواء  والذكور على حّد  الناث  ا�شتخدام  لمنع   627 المادة  لتعديل  وهناك حاجة 

 653 المادة  . كذلك، هناك 
(14(

تقّدم كحول التي  الحانات  في  والع�شرين  الحادية  �شن 

لجهة منع دخول القا�شرين من الجن�شين، اأي دون �شن الثامنة ع�شرة، الى دور الم�شرح 

�
(15(

ا محظورة على القا�شرين وال�شينما التي تعر�س اأفالًما اأو عرو�شً

13 -  بعد تعديلها ن�شت المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات اللبناني على التالي:

المادة 487: »يعاقب على الزنا الذي يرتكبه اأي من الزوجين بالحب�س من ثالثة اأ�شهر اإلى �شنتين. ويق�شى بالعقوبة   

نف�شها على �شريك الزنى اإذا كان متزوًجا واإل فبالحب�س من �شهر اإلى �شنة«.

المادة 488: »يعاقب اأي من الزوجين بالحب�س من �شهر اإلى �شنة اإذا اإتخذ له خلياًل جهاًرا في اأي مكان كان. وتنزل   

العقوبة نف�شها بال�شريك«.

المدعي  �شفة  ال�شكوى  مقدم  واإتخاذ  الزوجين  اأحد  ب�شكوى  اإل  الزنا  فعل  مالحقة  يجوز  ل   )1«  :489 المادة   

الزنا  تم  الذي  الزوج  ال�شكوى من  تقبل  3( ل  مًعا.  والزاني  ااإا  المتدخل  اأو  ال�شريك  2( ل يالحق  ال�شخ�شي. 

بر�شاه. 4( ل تقبل ال�شكوى باإنق�شاء ثالثة اأ�شهر على اليوم الذي ات�شل فيه الجرم بعلم ال�شاكي. 5( اإ�شقاط 

الحق عن الزوج اأو الزوجة ي�شقط دعوى الحق العام والدعاوى ال�شخ�شية عن �شائر المجرمين. 6( اإذا ر�شي 

اإ�شتيفائه الحقوق الزوجية في  اأقدم بق�شد  المدعي با�شتئناف الحياة الم�شتركة ت�شقط ال�شكوى. 7(  اأ - من 

الى   554 المواد  في  عليها  المن�شو�س  العقوبات  باإحدى  عوقب  اإيذائه  اأو  زوجه  �شرب  على  ب�شببه  اأو  الجماع 

559 من قانون العقوبات. في حال معاودة ال�شرب والإيذاء، ُت�شدد العقوبة وفًقا لأحكام المادة 257 من قانون 

من  و555   554 المواد  عليها  تطبق  التي  الدعاوى  في  العام  الحق  دعوى  ي�شقط  ال�شاكي  تنازل  اإن  العقوبات. 

توفر �شروطها. ب  نافذة في حال  الإجرام  واإعتياد  التكرار  التي ترعى حالت  الأحكام  تبقى  العقوبات.  قانون 

اأو ب�شببه على تهديد زوجه عوقب باإحدى العقوبات  اإ�شتيفائه الحقوق الزوجية في الجماع  اأقدم بق�شد  - من 

وفًقا  العقوبة  ت�شدد  التهديد  معاودة  العقوبات. في حال  قانون  578 من  الى   573 المواد  في  المن�شو�س عنها 

التي تطبق  العام في الدعاوى  ال�شاكي ي�شقط دعوى الحق  اإن تنازل  العقوبات.  257 من قانون  المادة  لأحكام 

577 و578 من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالت التكرار واعتياد الإجرام نافذة  عليها المواد 

في حال توفر �شروطها.

14 - المادة 627: »ي�شتحق العقوبات نف�شها )بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ع�شرة الف الى ع�شرين الف ليرة( 

�شاحب الحانة الذي يت�شخدم في حانته بنات او ن�شاء من غير عيلته دون الحادية والع�شرين من العمر.

اأو فلم مما هو  الم�شارح وال�شينما وم�شتخدميهم الذين يقبلون عند عر�س م�شرحية  »اإن مديري   :753 المادة   - 15

محظر على الأولد، ولًدا اأو مراهًقا ذكًرا كان اأو اأنثى، اأو اإبنة لم تبلغ الثامنة ع�شرة من عمرها غير م�شحوبة 

باأبيها اأو اأمها اأو وليها اأو اأحد اأقاربها الأدنين البالغين، يعاقبون بالحب�س حتى ثالثة اأ�شهر على الأكثر وبالغرامة 

من اأربعين األف اإلى اأربعماية األف ليرة اأو باإحدى هاتين العقوبتين. في حالة التكرار يمكن اأن يوؤمر باإقفال المكان 

مدة تتراوح بين الثالثة اأيام والثالثة اأ�شهر«.
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 الإجها�س م�شتثنًيا الإجها�س العالجي ووفًقا 
(16(

من جهة اأخرى، يحّظر القانون اللبناني

لإحداث  المعدة  المواد  وبيع  لالإجها�س  الدعوة  يعاقب  كما  ح�شًرا،  محددة  ل�شروط 

الإجها�س. ويعتبر عمل المراأة التي تطرح نف�شها اأو عمل َمن يطرح المراأة بر�شاها جنحة. 

واأما الإجها�س الحا�شل عن ق�شد دون ر�شى المراأة فيعتبر جريمة. كما اأن الإجها�س 

الذي يف�شي  اإلى موت المراأة فهو  جناية. 

الفاعل  يمنع  كما  الجاني،  �شفة  اإلى  بالن�شبة  العقوبة  القانون  ي�شدد  ذلك،  اإلى  اإ�شافة 

من مزاولة مهنته اأو عمله. ي�شتخل�س، اإذن، باأن القانون اللبناني هو من اأ�شد القوانين 

واأق�شاها فيما يتعلق بالإجها�س. ولكن هذا لم يوقف الإجها�س، ويقت�شي مع تقدم العلم 

والطب، ن�شر توعية بهذا الخ�شو�س مع تعديل للقانون كي يتالءم مع الواقع ويكون اكثر 

اإن�شانية. 

16 -  المادة 539 )عدلت بموجب قانون 1993/239(: كل دعوة باإحدى الو�شائل المن�شو�س عليها في الفقرتين الـ 2 

و3 من المادة الـ 209 يق�شد منها ن�شر اأو ترويج اأو ت�شهيل ا�شتعمال و�شائط الجها�س يعاقب عليها بالحب�س من 

�شهرين اإلى �شنتين وبالغرامة من مئة األف اإلى خم�شماية الف ليرة.

المادة 540: يعاقب بالعقوبة نف�شها من باع اأو عر�س للبيع اأو اقتنى بق�شد البيع مواد معدة لإحداث الجها�س اأو   

�شهل ا�شتعمالها باأي طريقة كانت .

المادة 541: كل امراأة طّرحت نف�شها بما ا�شتعملته من الو�شائل اأو ا�شتعمله غيرها بر�شاها تعاقب بالحب�س من �شتة   

اأ�شهر اإلى ثالث �شنوات .

المادة 542: من اأقدم باأي و�شيلة كانت على تطريح امراأة اأو محاولة تطريحها بر�شاها عوقب بالحب�س من �شنة اإلى   

ثالث �شنوات. اإذا اأف�شى الجها�س اأو الو�شائل التي ا�شتعملت في �شبيله اإلى موت المراأة عوقب الفاعل بالأ�شغال 

ال�شاقة من اأربع اإلى �شبع �شنوات  وتكون العقوبة من خم�س �شنوات اإلى ع�شر �شنوات اإذا ت�شبب الموت عن و�شائل 

اأ�شد خطًرا من الو�شائل التي ر�شيت بها المراأة.

المادة 543: من ت�شبب عن ق�شد بتطريح امراأة دون ر�شاها عوقب بالأ�شغال ال�شاقة خم�س �شنوات على الأقل، ول   

تنق�س العقوبة عن ع�شر �شنوات اإذا اأف�شى الجها�س اأو الو�شائل الم�شتعملة اإلى موت المراأة.

المادة 544: تطبق المادتان 542 و543 ولو كانت المراأة التي اأجريت عليها و�شائل التطريح غير حامل.  

545: ت�شتفيد من عذر مخفف المراأة التي تطرح نف�شها محافظة على �شرفها وكذلك ي�شتفيد من العذر  المادة   

نف�شه من ارتكب اإحدى الجرائم المن�شو�س عليها في المادتين 542 و543 للمحافظة على �شرف اإحدى فروعه اأو 

قريباته حتى الدرجة الثانية.

او  اجزائي  اأو  قابلة  اأو  اأو جراح  الف�شل طبيب  المن�شو�س عليها في هذا  الجنح  اإحدى  ارتكب  اإذا   :546 المادة   

257، ويكون  اأو متدخلين، �شددت العقوبة وفاقا للمادة  اأو محر�شين  اأو اأحد م�شتخدميهم فاعلين كانوا  �شيدلي 

الأمر كذلك اإذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير و�شائر المواد المعدة للتطريح وي�شتهدف المجرم ف�شاًل عن 

ا باإقفال  ذلك للمنع من مزاولة مهنته اأو عمله واإن لم يكونا منوطين باذن ال�شلطة اأو نيل �شهادة ويمكن الحكم اأي�شً

المحل.
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4 - قانون حماية املراأة و�شائر اأ�راد ال�شرة من العنف الأ�شري

العام  ال�شادر  القانون  اأن  اعتبار  على  اختالفها  على  المرّكزة  المجموعات  اأجمعت 

وال�شادر  ال�شري  العنف  من  ال�شرة  اأفراد  و�شائر  المراأة  حماية  الى  والهادف   2014

اأن هذا القانون كان قد �شدر بعد  2014/5/15 هو غير كاف. وتجدر الإ�شارة الى  في 

مخا�س ع�شير، وبعد الخ�شوع لتعديالت وا�شعة اأفرغته من العديد من معانيه ومن زخمه، 

وبخا�شة، من بعده المت�شل مبا�شرة بالعنف �شد المراأة والفتاة.

وقد ت�شّمن هذا القانون مواًدا وتعابير تحّفظت عليها الهيئات الن�شائية في خالل جل�شات 

الع�شف الذهني.

ففي المادة 3، فقرة 7 اأ و7 ب يرد ما يلي:... »وَمن اأقدم بق�شد ا�شتيفاء الحقوق الزوجية 

في الجماع...« وهذه العبارة غريبة عن التعابير والم�شطلحات المدنية وهي ماأخوذة من 

بع�س الت�شريعات الطائفية. وهذا الأمر م�شتغرب في متن ن�س قانوني ينتمي الى منظومة 

القوانين المدنية. 

اإلى هذا، طالبت الهيئات الن�شائية باإلغاء المادة 15 من القانون والتي وردت فيها الجملة 

التالية: »فيما ل يتعار�س مع المحاكم الروحية«، لأنه غالًبا ما ت�شقط المحاكم الروحية 

اأحكام المحاكم المدنية في هذا المجال. وطالبن تالًيا بو�شع حد لت�شارب ال�شالحيات 

يعطيه  ما  اإذ  والروحية،  ال�شرعية  للمحاكم  المعطاة  وال�شلطة  الو�شعية  القوانين  بين 

الروحية  المحاكم  تاأخذه  المراأة،  �شد  العنف  مكافحة  مجال  في  بيد  الو�شعي  القانون 

النيابة  اأن  وهي  م�شكلة جوهرية  على  ا  اأي�شً ال�شوء  و�شلIطن  الأخرى.  باليد  وال�شرعية 

فات. العامة والق�شاء ل يتمتعان ب�شلطة المتابعة بالن�شبة اإلى الن�شاء المعنَّ

من  الم�شتفيدين  لالأ�شخا�س  تحديدها  وفي  المذكور،  القانون  من   12 المادة  واأن  كما 

باأمر  حكًما  الم�شمولين  بالأطفال  »يق�شد  تقول:  القانون،  هذا  اأحكام  بفعل  الحماية 

ال�شخ�شية  الأحوال  قوانين  وفق  القانونية  الح�شانة  �شن  في  هم  الذين  اأولئك  الحماية 

و�شائر القوانين المعمول بها...«.

في هذه الحال، كانت الحماية لتقت�شر �شابًقا على من هم دون �شن ال�شابعة من العمر. 

الم�شمولون  الأطفال  اأ�شبح  فقد  الطائفية،  القوانين  في  الح�شانة  �شن  تعديل  بعد  اأما 
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باأحكام هذا القانون من هم دون �شن الثانية ع�شرة. وال�شيغة التي اأعطيت لهذا الن�س 

لأن  اأمر مخجل،  وهذا  بالحماية.  الم�شمولين  القا�شرين  فئة  لتقلي�س  مبّيتة  نّية  تعك�س 

المجتمع المدني ي�شعى لتعزيز الحماية لالأ�شخا�س، فيما بع�س الم�شترعين ي�شعون الى 

قانون  في  عنها  المن�شو�س  الدولة  �شالحيات  على  تعّد  هو  المو�شوع  وهذا  تقلي�شها. 

الحداث ال�شادر في العام 2002 )2002/422)�

كما واأن القانون ال�شادر في العام 2014 لحماية المراأة و�شائر اأفراد ال�شرة من العنف 

ال�شري قد ا�شتثنى من الحماية القانونية حالت عدة من الأذى، ومنها ال�شرب واليذاء.

لكن هناك ايجابيتين على الم�شتوى العملي في مجال الم�شاواة بين الجن�شين حيث 

اإن النيابة العامة التمييزية اأ�شدرت تعميما للق�شاة ل�شتبدال تعبير »بالغ بحث وتحّر 

عن امراأة فاّرة من المنزل الزوجي« بتعبير »امراأة مفقودة«. كما واأن المديرية العامة 

لالأمن العام اأ�شدرت قراًرا اإدارًيا يق�شي باأخذ موافقة وتوقيع كال الوالدين اإلزامًيا 

على طلب �شفر اأي قا�شر دون �شن الثامنة ع�شرة من العمر، بينما كان ذلك قبل عام 

2014 اإلزامًيا دون ال�شابعة من العمر فقط. 

واأخيًرا، ل بد من التذكير بالحمالت التي اأطلقت موؤخرا �ي لبنان لو�شع ن�ص قانوني 

اأبعد   وتذهب بع�س المنظمات الن�شائية الى 
(17(

دقيق يمنع ويجّرم التحر�ص الجن�شي�

القربى  �شفاح  وتجّرم  تحّرم  التي  الن�شو�س  في  النظر  باإعادة  المطالبة  عبر  ذلك  من 

بهدف الت�شدد في تجريم هذه الأفعال الجرمية. 

وبات  لبنان  في  وا�شعة  اإعالمية  لحملة  هدًفا  موؤخًرا  الجن�شي  التحر�س  مو�شوع  �شكل 

الثاني  ت�شرين  في  اللبنانية  الحملة  اأن  والملفت  الن�شائية.  الجمعيات  اأجندة  اأولوية  في 

الما�شي تقاطعت مع حملة دولية في الفترة نف�شها، وكان �شعارها » مي تو« اأي »اأنا اأي�شا«، 

�شاركت فيها �شخ�شيات ن�شائية عالمية واأف�شحت خاللها عن تعر�شها للتحر�س الجن�شي 

في حالت متنوعة. كذلك تزامنت هذه الحملة مع تحديد الأمم المتحدة يوم 26 ت�شرين 

الثاني يوًما عالمًيا لمحاربة العنف �شد المراأة.

وتجّرمه  تحّرمه  والذي  المراأة  �شد  العنف  جوانب  من  مهّم  جانب  هناك  يبقى 

الت�شريعات والتفاقيات الدولية، األ وهو التجار بالب�شر. وهناك فئتان من الن�شاء 

17 - اأنظر الملحق رقم 5 المرفق ربًطا.
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معنيتان مبا�شرة بهذا المو�شوع في لبنان: فئة العامالت المنزليات وفئة »الفنانات«. وقد 

وّقع لبنان التفاقية الدولية التي تحّرم التجار بالب�شر وتعاقب عليه.

اأما بالن�شبة الى العامالت المنزليات، �النقا�ص الحقوقي والقانوني يدور حول اآليات 

ا�شتقدام العامالت المنزليات الأجنبيات و�شروط توظيفهن. اأين نحن في الممار�شة 

من �شروط الحماية لهن؟ وماذا عن نظام الكفالة؟ وما هي البدائل؟

اأحد  تقّدم  وقد  المهاجرات،  المنزليات  العامالت  ملّف  لفتح  مبادرات  هناك  اأن  تبين 

العامالت  المهاجرات  الن�شاء  للت�شدد في حماية  2018 بم�شروع قانون  العام  النواب في 

في الخدمة المنزلية في لبنان، خا�شة بعد تكاثر حالت العنف الموّثقة وتلك التي اأّدت 

الى وفاة العامالت المهاجرات ال�شحايا للعنف اأو اإلى اإقدامهن على النتحار اأو محاولة 

النتحار. وقد تناولت و�شائل الإعالم الدولية والمحلية حالت عّدة من العنف �شد العامالت 

المهاجرات بما يدعو اإلى الخجل. لكن م�شروع القانون، كما المناق�شات التي رافقته، لم 

تاأت على ذكر مبداأ الكفالة نف�شه والذي تعتر�س عليه العديد من الجهات الحقوقية. من 

جهة اأخرى، تت�شاعد في اأو�شاط العامالت المهاجرات، وكذلك في الأو�شاط الحقوقية، 

مطالبة باأن تمنح العامالت المهاجرات الحق في تاأ�شي�س نقابة عمالية خا�شة بهن. وهناك 

اأي�شا مطالبة من بع�س الجمعيات الأهلية ومن بع�س العامالت المهاجرات اأنف�شهن، باأن 

ي�شمح لهن بال�شتفادة من قانون ال�شمان الجتماعي. 

على الرغم من اأن مو�شوع الحماية القانونية للعامالت المهاجرات في لبنان هو اليوم من 

بين الموا�شيع الحقوقية الأكثر تداول، اأظهرت جل�شات الع�شف الذهني اأنه ل يبدو في 

�شّلم اأولويات المنظمات الن�شائية اللبنانية. وهنا، اأمكن اأن نمّيز بين المنظمات الحقوقية 

والتي تتناول ق�شايا حقوق الن�شان ب�شورة عامة من جهة، والمنظمات الن�شائية والتي 

الفئة  من  اأكثر  مهتمة  الأولى  الفئة  اأن  المفارقة  اأخرى.  جهة  من  المراأة  حقوق  تتناول 

الثانية بهذا المو�شوع. وتجدر الإ�شارة الى اأن مو�شوع حماية العامالت المهاجرات في 

اللبنانية  الدولة  تقديم  اإطار  في   2009 العام  منذ  للبنان  م�شاءلة  مو�شوع  كان  لبنان، 

تقريرها الدوري حول حال حقوق الن�شان في لبنان اإلى مجل�س حقوق الن�شان في جنيف. 

لكن هذه الم�شاءلة لم تكن كافية لإحداث تغيير يذكر في القوانين والتنظيمات الخا�شة 

بهذا المجال.
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اأما فئة الفنانات فتبقى حتى اليوم �شروط ا�شتقدامهن وحجز حريتهن و�شروط عملهن 

من  الفئة  هذه  اأو�شاع  حقيقة  هي  ما  اللبناني.  العام  الأمن  عناية  في  وهي  غام�شة، 

الأجنبيات؟ وماذا يمكن للهيئات الن�شائية اأن تفعل في هذا المجال؟ 

العنف  قانون  �شن  اأن  على  المركزة  المجموعات  في  الم�شاركات  اأكدت  وفيما  اأخيًرا، 

الأ�شري �شجع الن�شاء على الإبالغ عن العنف الذي يتعر�شن له، اعتبرن اأن �شن القوانين 

غير كاف لحماية المراأة من العنف، اإذ بعد �شدور هذا القانون، قتلت 14 امراأة. وعليه، 

اأكدن على اأهمية التربية في هذا المجال اإ�شافة اإلى التوعية والعمل على تغيير التركيبة 

والذهنية الجتماعية ال�شائدة. فعلى الرغم من اأن الن�س الت�شريعي هو الذي يوؤثر على 

اأهم من الن�شو�س، ول  التوعية ومكافحة الجهل  اللعبة، تعتبر  ال�شلوكيات ويغير قواعد 

لأحداث  والذهنية  والمفاهيم  الثقافة  في  تغيير  مع  يترافق  اأن  من  القانوني  للتغيير  بّد 

خروقات في مجال العنف الأ�شري بعامة والعنف �شد المراأة بخا�شة.

5- قانون العمل

 266  وفًقا للقانون رقم 
(18(

اأهم انجاز في ال�شنوات الأخيرة كان تعديل اإجازة المومة

للموظفة ولالأجيرة على  براتب كامل  اأ�شابيع  فاأ�شبحت ع�شرة   2014 ني�شان   15 تاريخ 

ابّوة في حال  اإجازة  اإقرار  الخا�س. وتم موؤخًرا  القطاع  العاملة في  وللمراأة  �شواء  حد 

وجود مولود جديد.

الجمعيات  قبل  من  و�شغط  تحرك  مو�شوع  حالًيا  وهي  ال�شوائب،  بع�س  هناك  يبقى 

الن�شائية ومنها الم�شاواة بين الجن�شين لجهة ا�شتفادة الزوج/الزوجة الذي ل يعمل من 

خدمات ال�شمان الجتماعي دون �شروط وافادة الزوجة من التعوي�س العائلي عن الزوج 

المو�شي عليهم  الم�شمون  واأولد  الذي ل تعمل زوجته،  الزوج  ا�شوة بحق  الذي ل يعمل 

18 -  ن�ّس قانون رقم 266 تعديل اإجازة الأمومة على ما يلي: 

تعطى الموظفة الحامل اإجازة براتب كامل تدعى » اإجازة الأمومة« لمدة اأق�شاها ع�شرة اأ�شابيع. ول تدخل اجازة   

الأمومة في ح�شاب الإجازات الإدارية ول في ح�شاب الإجازات المر�شية.

لكي تمنح اإجازة الأمومة يجب على الموظفة اأن تتقدم بطلب خا�س يت�شمن:  

اأ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.  

ب- تاريخ الو�شع التقريبي ح�شب تقرير الطبيب  

ل يحق للموظفة التي اأعطيت اإجازة اأمومة ان تتقدم بتقارير طبية مر�شية اثناء مدة اجازة الأمومة ول يحق لها   

تجزئة هذه الإجازة.
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 – ال�شمان الجتماعي  قانون  14 من  المادة  بنود من  الخا�شة )بع�س  الحاجات  وذوي 

مر�شوم رقم 13955 �شادر في 1963/9/26(. كذلك هناك اقتراحات لتعديل المواد 16 

و26 و46 و47 من قانون ال�شمان الجتماعي )الجر الكامل خالل فترة الع�شرة اأ�شابيع 

من اإجازة المومة، والتعوي�شات العائلية(. 

المجال من قبل جهات عدة، منها  اأن هناك عدة مبادرات في هذا  الى  الإ�شارة  تجدر 

بع�س المبادرات النيابية ومنها مبادرة من الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة في لبنان ومنها 

القوانين  م�شاريع  بع�س  النيابية  اللجان  واأقرت  المراأة.  ل�شوؤون  الدولة  وزارة  مبادرة 

ورفعتها اإلى الهيئة العامة للمجل�س النيابي لالإقرار.

ا مو�شوع تحرير المراأة من القيود المو�شوعة عليها في مجال ا�شترداد حقوقها  يبقى اأي�شً

في حال تفلي�شة الزوج.

كما واأن هناك مو�شوعين ما زال قيد البحث، وهما ا�شتفادة المراأة العاملة في الزراعة 

من خدمات ال�شمان الجتماعي، ومعلوم اأن فئة المزارعين عموًما ل ت�شتفيد من خدمات 

ا محرومة من خدمات  ال�شمان الجتماعي. كما واأن العاملة المنزلية ما زالت هي اي�شً

�شندوق ال�شمان الجتماعي.

وفي هذا الإطار، تجدر الإ�شارة اإلى وجود م�شروع قانون في التداول يتعّلق بتنظيم عمل 

العاملين في المنازل. لكن هذا الم�شروع ل يحدث نقلة نوعية في منظومة الحماية للعمالة 

اإلى �شندوق  اأنه ل ياأتي على ذكر دخول العاملين في الخدمة المنزلية  المنزلية طالما 

ال�شمان الجتماعي.

هو  المهاجرات  منهن  �شيما  ول  المنازل  في  للعامالت  القانونية  الحماية  تعزيز  اإن  هل 

في �شّلم اأولويات المراأة اللبنانية؟ هناك مواقف متفاوتة في هذا المجال. لكن ل بد من 

التذكير باأن ال�شتراتيجية الوطنية الع�شرية للمراأة اللبنانية تتناول مو�شوع حماية المراأة 

اللبنانية. وهناك لجنة فرعية لدى الهيئة الوطنية ل�شوؤون  في لبنان ولي�س فقط المراأة 

المراأة تنكّب على درا�شة المو�شوع، وهي عازمة على تبني ت�شريعات تعزز الحماية للمراأة 

الأجنبية العاملة في الخدمة المنزلية.
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والعّمال  المزارعين  اإدخال  مو�شوع  ان  هل  اأي�شا  نت�شاءل  اأن  يمكن  اآخر،  مجال  في 

الزراعيين اإلى �شندوق ال�شمان الجتماعي هو في اأولويات المراأة في لبنان اليوم؟ 

يزالن  ما  الجتماعي  ال�شمان  وقانون  العمل  قانون  مو�شوَعْي  اأن  يبدو  عامة،  ب�شورة 

ي�شتحوذان على اهتمام المنظمات الن�شائية النا�شطة في مجال تعزيز حماية كل فئات 

الن�شاء العامالت.

6- قانون النتخاب 

بعد انتخابات ايار 2018 وبعد النتائج المخيبة التي ح�شلت عليها الن�شاء المر�شحات، 

 %4.6 ن�شبته  ما  اأي  ال�شت،   2022-2018 برلمان  في  الفائزات  يتجاوز عدد  لم  حيث 

من عدد النواب، يبدو اأن الأو�شاط الن�شائية باتت اأكثر ت�شبثا ب�شرورة اعتماد التدابير 

ال�شبكات  على  التوا�شل  لوتيرة  ت�شاعد  وهناك  الن�شائية.  الكوتا  ومنها  ال�شتثنائية 

المرحلة  في  الن�شائية  الم�شاركة  عن  الحديث  في  للهجة  ت�شعيد  وكذلك  الجتماعية 

المقبلة.

 (2017/44(  2017 العام  في  ال�شادر  النتخابات  قانون  يحمل  لم  للتوقعات،  فخالًفا 

اأي جديد بالن�شبة للمراأة. وفي حين تقدمت الحكومة �شابًقا بم�شروع قانون لالنتخابات 

يت�شمن كوتا للمراأة، رف�س مجل�س النواب اإقرار الكوتا في القانون 2017/44. وقد بقي 

اللجنة  مداولت  بع�س  في  الن�شاء  و�شاركت  �شنوات  عدة  التداول  في  القانون  م�شروع 

يحمل  لم  الأخير  القانون  لكن  كثيرة.  وعوًدا  الن�شاء  و�شمعت  النتخاب  بقانون  الخا�شة 

اأي تدبير خا�س وا�شتثنائي من �شاأنه ان ي�شّهل على المراأة اللبنانية الم�شاركة الفعلية في 

النتخابات تمهيًدا للدخول اإلى المجل�س النيابي.

ن�شائية عدة  والذي جمع جمعيات  الن�شائية  الكوتا  اأجل  الوطني من  التحالف  ف�شل  وقد 

والهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة، في تحقيق اأي انجاز على هذا ال�شعيد على الرغم من 

الحملة الإعالمية الوا�شعة التي اأطلقها التحالف، وكذلك �شل�شلة الزيارات التي قام بها 

اأغلبية هوؤلء قالوا كالًما  الملفت ان  ال�شيا�شية.  الر�شميين ولقادة الأحزاب  للم�شوؤولين 

مع�شوًل واأغدقوا وعوًدا بقيت في النهاية مجرد كالم.
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الن�شاء  باتت  جهة،  فمن  الآن،  اأ�شيق  باتت  المتاحة  وال�شيناريوات  ال�شيغ  اأن  يبدو 

متم�شكات باعتماد الكوتا، ومن جهة اأخرى توزعت الآراء حول اأي �شيغة لتلك الكوتا. 

ومن هذه ال�شيغ الممكنة، نذكر:

تحمل �� ل  لئحة  اأي  بمقاطعة  والتهديد  اللوائح  في  الطوعية  بالكوتا  المطالبة 

ن�شائية  كتلة  ت�شكيل  ي�شتوجب  المر  وهذا  الأقل.  على  واحًدا  ن�شائًيا  تر�شيًحا 

المنظمات  اعتمدته  الحل  وهذا  ال�شيا�شية.  القيادات  على  و�شاغطة  محرجة 

الن�شائية في انتخابات 2018 وبراأينا كان له اأثر ن�شبي على القيادات التي �شّكلت 

وقد  لوائحه.  بع�س  في  امراأة  ت�شمية  اإلى  ال�شيا�شية  القوى  بع�س  فلجاأ  اللوائح. 

فازت بع�س المر�شحات، محمولة من قبل قوى حزبية. 

تر�شح ن�شاء وت�شكيل لوائح ن�شائية م�شتقلة. وقد اعتمدتها بع�س المر�شحات في ��

انتخابات 2018، فت�شكلت لئحة ن�شائية في دائرة عكار. لكن وقع هذه الالئحة 

جاء �شعيًفا على راأي عام منق�شم على اأ�شا�س حزبي.

والأحزاب �� القوى  �شياق  خارج  لوائح  وت�شكيل  مدنية  هيئات  مع  تحالفات  عقد 

نتيجة  وكانت  المر�شحات.  بع�س  الحّل من قبل  اعتماد هذا  تم  ال�شيا�شية. وقد 

لكن  الفوز.  و�شك  على  اأخرى  مر�ّشحة  وكانت  المر�شحات  اإحدى  و�شول  ذلك 

الحقيقة هي اأن كلتا ال�شيدتين كانت لهما حظوظ بالنظر اإلى التوزيع الطائفي 

للمقاعد لي�س اإل.

ال�شغط من الحزبيين بعامة والحزبيات بخا�شة على اأحزابهم لعتماد تر�شيحات ��

ن�شائية. وهذا ال�شغط مار�شته الن�شاء في الأحزاب، لكن دون نتيجة تذكر.

مقاطعة النتخابات، وهذا هو اأبغ�س الحلول.��

الكوتا  اإما  هما:  المقبلة  للمرحلة  الن�شائية  الأو�شاط  بين  تداوًل  الأكثر  ال�شيناريوان  اإّن 

الإلزامية في الأحزاب، واإما الكوتا الإلزامية في اللوائح في حال بقي لبنان على قانون 

التوزيع  ب�شبب  عقبات  دونها  التر�شيحات  في  الإلزامية  الكوتا  اأن  نعتقد  لكن،  الن�شبية. 

 10 النيابية من  المقاعد  زيادة عدد  مبداأ  يكون  قد  وعليه،  النيابية.  للمقاعد  المذهبي 
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اإلى 14 مقعًدا موّزعة منا�شفة على الطوائف ون�شبًيا على المذاهب، هو الحل الأف�شل. 

في هذه الحال، يكون هناك �شرورة لتوزيع المقاعد المحّدثة على الدوائر بحيث تو�شع 

التر�شيحات  تندرج  المذهب.  اأو  للطائفة  �شكانية  كثافة  اأكبر  هناك  حيث  المناطق  في 

الن�شائية �شمن اللوائح التي ت�شعها �شائر القوى والأحزاب ال�شيا�شية.

اإن هذا المو�شوع هو اليوم في اأولويات الجمعيات الن�شائية. لكن، ل�شوء الحظ، ل يبدو 

اأن هناك روؤية وا�شحة وم�شتركة لما يمكن اأن تقوم به الن�شاء ول لما يمكن اأن تطالب به. 

ويبدو الأمر اأكثر اإحراجا لأن ن�شبة م�شاركة المراأة اللبنانية في البرلمان هي من الأدنى 

في العالم وهي في حالة مراوحة منذ �شنوات.

ليبرالي  ديمقراطي  �شيا�شي  نظام  في ظل  يعي�س  لبنان  لأن  مفارقة  ي�شّكل  الم�شهد  هذا 

منذ عقود. وهو يعتمد نظام الكوتا ل�شمان م�شاركة الطوائف في التمثيل ال�شيا�شي وفي 

الحكومات وفي اتخاذ القرار. وكلما طرحت الن�شاء مطلب الكوتا، قيل لهّن: ... »هذا 

مناف للد�شتور...«

هل اإن م�شاركة المراأة ال�شيا�شية هي هدف بحد ذاته اأم و�شيلة؟ وفي هذه الحال، ما 

هي الغاية من م�شاركة المراأة في الحياة ال�شيا�شية وفي �شنع القرار العام؟

وهل يمكن ال�شعي الى تحقيق الم�شاواة بين الجن�شين في الحياة العامة فيما اأن هناك 

اأ�شكاًل �شافرة من التمييز بين المراأة والرجل في المجالت الأخرى، ل �شيما منها 

وفي  المجتمع  وفي  الإرث  وفي  ال�شرة  في  الجن�شين  لكال  النمطية  الأ�شرية  الأدوار 

الحياة القت�شادية؟

هذه الأ�شئلة تفتح الباب اأمام توجه البحث نحو الممار�شات والأداء ولي�س فقط الن�شو�س 

الن�شو�س غير مجحفة بحق  تكون  الحالت، قد  العديد من  والقوانين. ففي  الت�شريعية 

المراأة بينما يكون هناك تمييز قا�س في البنيات الذهنية وفي البنيات الجتماعية حيال 

المراأة، واأحيانا كثيرة ت�شاطر المراأة نف�شها هذه ال�شور النمطية الماثلة في الذهان.

اأكثر من �شعيد، ولي�س على م�شتوى تعديل  في هذا ال�شياق، ي�شبح العمل �شرورًيا على 

وتطوير القوانين والت�شريعات. واإذا اخذنا في الح�شبان م�شاهمة التربية والتعليم والكتب 

المدر�شية وو�شائل العالم في التن�شئة، تو�ّشعت مروحة المجالت الواجب التدخل فيها.
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هل اإن العمل ممكن على كل هذه ال�شعد دفعة واحدة؟ وهل باإمكان كل الجمعيات 

النخراط في اأن�شطة متعددة في اآن واحد؟

ماذا عن التعاون والتن�شيق فيما بين الجمعيات؟ وماذا عن التعاون والتن�شيق بين 

الجمعيات الن�شائية والجهات الحكومية ذات ال�شلة؟

في  حّقهن  الن�شاء  لإعطاء  الذهنيات  تطوير  في  ال�شيا�شية  الأحزاب  دور  هو  ما 

الم�شاركة ال�شيا�شية خا�شة واأن الن�شاء ي�شكلن ن�شف الكتلة الناخبة؟

ما هو دور المجل�س النيابي نف�شه اإزاء الن�شاء وهن ن�شف المجتمع؟

هل من المفيد ت�شكيل كتلة �شاغطة ن�شائية واإطالق حملة دعوة ومنا�شرة ن�شوية 

�شرف؟

هل من فائدة من العمل مع فئات ال�شباب؟

هل اإن الأجيال الجديدة من الجن�شين هي اأكثر وعًيا لمو�شوع الم�شاواة بين المراأة 

والرجل، بفعل التعليم وبفعل الحتكاك بمجتمعات اأخرى مختلفة عبر ال�شفر وعبر 

و�شائل التوا�شل الجتماعي؟

بحقوقهن  الإقرار  ا�شتفدن من  اللواتي  اأي  الثاني،  الجيل  الأمهات من  دور  هو  ما 

ال�شيا�شية ومن دخولهن ب�شكل وا�شع اإلى التعليم المدر�شي والتعليم الجامعي؟

لماذا تبقى ن�شبة الن�شاء العامالت �شعيفة وعلى مراوحة تبلغ 25 في المئة؟

ما هو تاأثير العمل ذي الدخل القت�شادي على نمو الوعي الن�شوي عند المراأة؟
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اأ�شئلة كثيرة ومت�شّعبة ل بد من تناولها من خالل محاور عدة، يمكن تق�شيمها الى اأربعة:

ما هي المطالب الخا�شة بالمراأة والتي ت�شتحق اأن تمنح الأولوية في اأجندة - 1

الجمعيات الن�شائية؟

م�شاركة - 2 لتعزيز  العمل  ا�شتراتيجي في مجال  ت�شور مدني  و�شع  يمكن  كيف 

المراأة في �شناعة القرار في مختلف الميادين؟

كيف يمكن تقييم التقدم التدريجي وتقييم فعالية الأن�شطة والم�شاريع؟- 3

هل هناك حاجة الى المزيد من الدرا�شات وفي اأي مجالت؟ ومن لديه القدرة - 4

على القيام بها؟

للمراأة  تحققت  التي  الإنجازات  تعداد  يمكن  اأ�شلفنا،  مما  الرغم  وعلى  باخت�شار، 

اللبنانية على �شعيد الت�شريعات بالتالي: 

1953 - اإقرار الحقوق ال�شيا�شية

1959 - الم�شاواة في الإرث لغير المحمديين

1965 - حق المراأة في خيار الجن�شية

1974- حرية التنقل 

1983 - اإلغاء الأحكام المعاقبة لمنع الحمل

1987 - توحيد نهاية �شن الخدمة للرجال والن�شاء في قانون ال�شمان الجتماعي

1993 - العتراف باأهلية المراأة لل�شهادة في ال�شجل العقاري

1994 - العتراف باأهلية المراأة المتزوجة لممار�شة التجارة دون اإجازة من زوجها

1994 - حق الموظفة في ال�شلك الدبلوما�شي التي تتزوج اأجنبًيا بمتابعة مهامها

1996 - العتراف باأهلية المراأة المتزوجة فيما يتعلق بعقود التاأمين على الحياة 

- اإقرار قانون التعليم الإلزامي الذي ين�س على اإلزامية التعليم للجن�شين 

في المرحلة البتدائية 

1998
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- تعديل المادة الأولى من القانون رقم 149 بتاريخ 1999/10/30 المتعلق 

المنافع  نظام  من  ال�شتفادة  في  والموظف  الموظفة  بين  بالم�شاواة 

والخدمات في تعاونية موظفي الدولة 

1999

 2000/5/26 بتاريخ   207 رقم  بالقانون  العمل  قانون  بع�س مواد  تعديل   -

لت�شمل  العمل  قانون  من   52/29/28/26 المواد  بتعديل  ق�شى  الذي 

العامل والعاملة والم�شاواة في الحقوق والواجبات 

2000

- منح الزوج الأجنبي للمراأة اللبنانية واأولدها اأكانوا قا�شرين اأو را�شدين 

اإقامة مجاملة 

2010

2011 - اإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم ال�شرف

2011- �شدور قانون معاقبة جريمة التجار بالأ�شخا�س

- اعتماد الم�شاواة في مو�شوع التنزيل الإ�شافي عند احت�شاب ر�شوم النتقال 

المتوجبة على الوريث، �شواء اأكان وارًثا متزوًجا اأم وارثة متزوجة

2011

الزوج  عن  ال�شرائبي  التنزيل  في  والمراأة  الرجل  بين  الم�شاواة  اعتماد   -

العائلي  التعوي�س  الموظفة من  واإفادة  والأولد في قانون �شريبة الدخل 

عن اأولدها في حال كان الزوج ل يعمل اأو كان غير م�شتفيد من تعوي�س 

عائلي عن اأولده

2013

2014- اإقرار قانون حماية المراأة و�شائر اأفراد ال�شرة من العنف ال�شري 

 2014- تعديل اإجازة المومة وفًقا للقانون رقم 266 تاريخ 15 ني�شان

- اإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات والتي كانت تن�ّس على تبرئة ذمة 

المغت�شب في حال تزوج من �شحيته

 2017
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يبدو من كل ما تقدم اأن التغيير الجتماعي لي�س م�شاألة يمكن اأن تحدث بين ليلة و�شحاها 

واأن ال�شورة النمطية للمراأة لن تتفكك من مجرد وعي فئة متنورة من الن�شاء ب�شرورة 

ا للغاية، حيث اإنه يتمركز �شمن فئات  تفكيكها. فالعمل الن�شوي في لبنان ما زال نخبويًّ

اجتماعية معينة، هي الفئات الو�شطى وبين ذوي الم�شتوى التربوي المرتفع، وفي الغالب 

في اأو�شاط مجموعات تعي�س في المدينة واإن كان بع�شها ريفيًّا في جذوره.

غربية  اأغلبيتها  في  اأنها  ن�شوية«،   « اأجندة  تحمل  التي  الجتماعية  الفئات  �شمات  ومن 

الثقافة والهوى. وهذه ال�شمة تبعدها عن الأو�شاط ال�شعبية التي تتاأثر في الغالب بالفكر 

اأن هناك  اأو الفكر المبني على المرجعية الدينية. لذلك، نالحظ  التقليدي  الجتماعي 

فئات وا�شعة من الجمهور الن�شائي مهتمة ببع�س مطالب الأجندة الن�شوية وغير مبالية اأو 

معار�شة لبع�شها الآخر.

فمطلب الم�شاركة ال�شيا�شية هو مطلب محبب للجمهور، وبراأينا، لي�س فيه كلفة تذكر من 

اإلى مواقع م�شوؤولية محمولت من  ناحية التغيير في الذهنيات. فالن�شاء اللواتي ي�شلن 

قوى محافظة اأو تقليدية، يتحولن اإلى مدافعات عن هذه القوى وعن القيم التقليدية التي 

تحملها.

وفيما تطالب فئات وا�شعة من الن�شاء بانتزاع حق الأم في منح الجن�شية لزوجها واأولدها، 

يكّر�س  ال�شخ�شية  لالأحوال  مدني  قانون  اإقرار  اقتراح  منهن  وا�شعة  فئات  تعار�س  قد 

الم�شاواة بين الجن�شين. وهذه الفئات غير مقتنعة اأ�شاًل بالم�شاواة، بل اإن فكرة الن�شاف 

متجذرة في ثقافتها، وكذلك فكرة التكامل وتوزيع الأدوار »الطبيعي« بين الجن�شين. 

خم�س جبهات ترت�شم اأمامنا حينما ن�شخ�س م�شار التغيير الجتماعي الذي وحده يطمئن 

الن�شاء اإلى اإلغاء كل اأ�شكال تهمي�شهّن:

اأن  يجب  التي  والتنظيمات  القوانين  تحديث  ور�شة  جبهة  هي  الأولى  الجبهة 

تتوا�شل، وكذلك مو�شوع تنزيه القوانين من كل ال�شوائب وكل اأ�شكال التمييز بحق 

المراأة. وما من �شك في اأن الأطر القانونية والت�شريعية عموما ت�شّكل اأطًرا هيكلية 

النا�س،  يعي  اأن  ننتظر  اأن  يجوز  فال  الجتماعية.  ال�شلوكيات  على  اأكيد  اأثر  ذات 

لكي  �شدها  التمييز  اإلغاء  الواجب  من  واأنه  تمييز  �شحية  المراأة  اأن  النا�س،  كل 

خريطة الطريق للتغيري واإلغاء تهمي�ص املراأة. 4
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ي�شار لحًقا اإلى تعديل الن�شو�س. على العك�س، يجب اأن يبادر البع�س المتنور اإلى 

ا�شتحداث القوانين والت�شريعات التي من �شاأنها هيكلة ال�شلوكيات والعقليات. وفي 

ال�شنوات الأخيرة، تّم تحقيق العديد من الإنجازات، لكن هناك حاجة اإلى المزيد. 

فنذكر، في خريطة الطريق هذه، �شرورة اإيالء مو�شوع تحديد ال�شن الأدنى للزواج 

طرق  مفترق  على  ي�شعنا  المو�شوع  وهذا  ق�شوى.  اأهمية  القا�شرات  تزويج  ومنع 

لق�شايا ثالث: الإكراه في الزواج والتجار بالب�شر والعنف �شد الأطفال. فهو يم�س 

بحقوق الطفل التي ن�شت عليها �شرعة حقوق الطفل ويم�س بالمراأة والفتاة ك�شكل 

اتفاقية �شيداو، كما يم�ّس بحقوق  العنف والكراه، وهو يعار�س ما تن�س عليه  من 

لمكافحة  الدولية  بالتفاقية  مبا�شرة  ويم�س  وحريته  كرامته  واحترام  الإن�شان 

وفي  الثالث،  الزوايا  هذه  من  الزواج  �شن  مو�شوع  مقاربة  تمكن  بالب�شر.  التجار 

كل الحالت نعلم اأن القوانين والمواثيق الدولية تقف بحزم �شد ما هو حتى اليوم 

�شلوك �شائع في العديد من الأو�شاط اللبنانية.

قانون حماية  على  �شرورية  تعديالت  القوانين  تطوير  ور�شة  تطال  اأن  يجب  كذلك، 

المراأة و�شائر اأفراد الأ�شرة من العنف ال�شري. وفي هذا ال�شياق، يجب اأن ن�شتفيد 

من تجربة ال�شنوات الأخيرة التي بينت الثغرات الواجب معالجتها في قانون حماية 

المراأة من العنف هذا.

ي�شتوجب  المو�شوع  وهذا  المنزلية،  العمالة  و�شائر  الأجنبيات  العامالت  حماية 

عماًل م�شترًكا بين هيئات حقوقية واأخرى موؤ�ش�شية في لبنان، وربما يجب التوا�شل 

مع بلدان تلك العمالة الوافدة، بهدف و�شع اآليات تحمي المراأة المهاجرة للخدمة 

المنزلية من كل اأ�شكال العنف والإكراه وال�شتغالل.

منح  في  الجن�شين  بين  الم�شاواة  تحمي  جديدة  مقاربة  ي�شتوجب  الجن�شية  قانون 

الجن�شية وتعالج في الوقت نف�شه الهواج�س النا�شئة عن هذا المو�شوع.

الجن�شين  من  اللبنانيين  كل  اأحكامه  لكل  يخ�شع  ال�شخ�شية  لالأحوال  موّحد  قانون 

ي�شتند اإلى مبداأ الم�شاواة بين الجن�شين.

الجبهة الثانية هي جبهة تمكين الن�شاء في كل المجالت. ففي المجال المهني، 

هناك الكثير من الحاجات لدى الن�شاء لكي يتمكّن من النخراط الناجح في عمل 

بذاتها  ثقتها  لتبني  للمراأة  ما�شة  حاجة  هناك  الجتماعي،  المجال  وفي  مهني. 

المجال  وفي  م�شتقل.  كاإن�شان  ولتنمي طموحها  ولقدراتها  لنف�شها  اعتبارها  وتعزز 
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لأن  ومهاراتهن  قدراتهن  تطوير  اإلى  الن�شاء  تحتاج  ال�شيا�شي،  ا  وخ�شو�شً العام 

هناك تر�شبات تاريخية كثيرة تعيق تقدمهن وتوؤخر دخولهن في المناف�شة الكاملة 

مع الرجال في النتخابات وفي تبّووؤ منا�شب قيادية. فهذه المواقع بحاجة الى ثقة 

بالذات، وكذلك بحاجة الى ثقة الآخرين بالمراأة. وفي الواقع، نالحظ اأن ال�شور 

النمطية ترافق المراأة في كل المواقع وي�شعب عليها التحرر منها.

الجبهة الثالثة اإعالمية/تربوية: على ال�شعيد التربوي، وقبل الحديث عن �شورة 

المراأة في الكتب المدر�شية والمناهج التربوية، ل بّد من الت�شديد على اأهمية و�شع 

حقوق  �شمنها  ومن  الإن�شان  حقوق  اإلى  ت�شتند  فل�شفة  على  تقوم  تربوية  �شيا�شة 

ا  اأي�شً تعك�س  بل  ُتدر�س،  علمية  مواد  مجرد  لي�شت  المدر�شية  فالمناهج  المراأة. 

الرغم  على  وال�شلوكيات.  الذهنيات  وتحدد  عليها  الأجيال  تن�شاأ  حياتية  فل�شفة 

اأن  اإل  والقت�شادية،  والجتماعية  ال�شيا�شية  الميادين  لكافة  المراأة  اقتحام  من 

تعك�شه  ما  وبين  لبنان  في  المراأة  اإليه  و�شلت  ما  بين  �شا�شعة  تزال  ما  الم�شافة 

المناهج الدرا�شية والفل�شفة من ورائها من �شورة نمطية تقليدية منقو�شة للمراأة 

ل تتناغم مع اأدوارها الحقيقية في الحياة، ما يوؤثر �شلًبا على نظرة المراأة لنف�شها 

من جانب، ونظرة المجتمع اإليها من جانب اآخر. 

غالًبا ما تذهب كتب المطالعة والقراءة اإلى تاأطير �شورة المراأة وح�شرها في اإطار 

اجتماعي محدد بعيًدا عن المتغيرات المت�شارعة من حولها، ولعّل ال�شور الم�شتخدمة 

في المناهج المدر�شية تعتبر اأحد اأهم العوامل التي ت�شاعد على تعزيز تلك ال�شورة 

للفتاة. فنادًرا ما تظهر اأنثى في كتب وزارة التربية والتعليم وهي تقراأ كتاًبا اأو تجل�س 

تتواجد فيه من وجهة نظر موؤلفي هذه  اأن  الذي ينبغي  الوحيد  في مكتبة. فالمكان 

تلعبه  الذي  الدور  خطورة  اإلى  الجتماع  علماء  وينبه  الحقل.  اأو  المطبخ  هو  الكتب 

ال�شورة في مرحلة التعليم الأ�شا�شي وما لذلك من تاأثير على تكوين التوجهات الفكرية 

للن�سء والتي قد ي�شعب تغيرها في الم�شتقبل. ومن المظاهر ال�شلبية التي توؤخذ على 

مواد المناهج الدرا�شية تجاهل القدرات الحقيقية للمراأة وقدرتها على الإنجاز، حتى 

اإنها تظهر في اأغلب الأوقات في حال تبعية ل تقدر على م�شاطرة الرجل في اتخاذ 

القرارات المهمة التي تتعلق بالأ�شرة اأو في م�شار حياتها. 

المناهج  تعديل  ب�شرورة  تربويون  يطالب  للمراأة،  الهام�شية  النظرة  هذه  ظل  وفي 

الدرا�شية وو�شع اأ�ش�س ومفاهيم جديدة لم�شمون المواد التعليمية ُتخرج الفتاة من 
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القالب ال�شطحي الذي ل يزال يحّط بها، وت�شلط ال�شوء على الإنجازات التي حققتها 

مجالت  وخو�شها  المنا�شب  اأرفع  بتقلدها  بعامة  والعربية  بخا�شة  اللبنانية  المراأة 

كانت دائما حكًرا على الرجال. كما تبرز اأهمية تثقيف الطلبة بالحقوق الجتماعية 

اإلى  ي�شاف  والختيار.  الراأي  واإبداء  العمل  في  وحقها  للفتاة  والقانونية  وال�شيا�شية 

و�شع  على  والعمل  التعليمية  ال�شيا�شات  ر�شم  في  المراأة  اإ�شراك  اإلى  الدعوة  ذلك 

مناهج تعليمية ت�شتند اإلى فل�شفة �شديقة للمراأة في محتواها واأهدافها. 

وفي هذا ال�شياق، ل بّد من: 

- تجديد الكتب الدرا�شية باإدراج الأدوار المجتمعية للمراأة بما يتالءم مع الواقع.

- اإدراج �شيرة الرائدات اللبنانيات في موا�شيع الكتب الدرا�شية.

- ن�شر الثقافة الحقوقية والدور الجتماعي في المدار�س.

النوع  مجال  في  والمدر�شات  والمدر�شين  المناهج  و�شع  على  القائمين  تاأهيل   -

الجتماعي.

- تحرير اللغة المكتوبة من اأ�شلوب التبعية والأف�شلية للرجل والتعامل مع المراأة 

والرجل على اأنهما �شريكان في الحياة.

ذهنيات  في  تغييره  يجب  الكثير  هناك  الإعالم،  في  المراأة  �شورة  اإلى  بالن�شبة 

لكنهم  الن�شاء  من  هم  هوؤلء  معظم  اأن  والمفارقة  الإعالمي،  المجال  في  العاملين 

يعيدون انتاج القيم التقليدية، فال نجد �شورة للمراأة المتوازنة القادرة على اأن تكون 

اأًما حقيقية و�شاحبة طموح وموقع ل يتناق�س مع دورها كاأم. ويمكن ر�شد اتجاهات 

المراأة،  ل�شورة  ومحتوياتها  م�شامينها  مختلف  في  الإعالم  و�شائل  لتقديم  رئي�شة 

واأهم هذه التجاهات:

- التركيز على المراأة كج�شد.

- ا�شتخدام وتوظيف �شورة المراأة الج�شد الجميل كعن�شر لجذب اهتمام الرجل 

الم�شتهلك اأو الم�شتخدم لو�شائل الإعالم لمتابعة م�شل�شل اأو برنامج ما، اأو حتى 

ل�شراء �شلعة اأو خدمة ل توجد عالقة منطقية بينها وبين المراأة.

- العتماد على �شورة المراأة-الج�شد الجميل كنموذج تخاطب به و�شائل الإعالم 

جمهور الن�شاء اللبنانيات لالقتداء به.

- ح�شر المراأة في الأدوار التقليدية التي تقوم بها، فهي في اأغلب المواد التي تقدم 
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في و�شائل الإعالم زوجة وربة بيت، ول يحق لها مناق�شة الأب اأو الزوج اأو حتى الأخ. 

وحتى اإذا ظهرت المراأة العاملة اأو المديرة فى بع�س الم�شل�شالت والأفالم فهي اأقل 

كفاءة في العمل من الرجل، ب�شبب الم�شاكل الأ�شرية والزوجية التي تحا�شرها.

اأو غير واقعية بل وغير منطقية، للمراأة اللبنانية وت�شوه  - تقديم �شور غير طبيعية 

واقعها ومكانتها اإما بالمبالغة والتهويل، اأو التقليل والتهوين.

- اعتماد خطاب تقليدي في التعامل مع المراأة يوؤكد اأدوارها التقليدية في المجتمع 

والتجميل  المو�شة  الخطاب على موا�شيع  خا�شة دورها ال�شتهالكي، ويركز هذا 

قطاعات  تهم  ل  قد  موا�شيع  وهي  والتربية.  والإنجاب  والر�شاقة  والطهو  والأزياء 

جهود  في  الم�شاهمة  على  المراأة  ت�شجع  ل  اإنها  كما  والن�شاء،  الفتيات  من  موؤثرة 

والجتماعية  والقت�شادية  القانونية  حقوقها  ممار�شة  من  تمكنها  اأو  التنمية 

وال�شيا�شية.

- قلة ظهور النماذج الإيجابية للمراأة مقارنة بالنماذج والأدوار ال�شلبية اأو التقليدية.

ا اإلى نق�س البرامج الأ�شرية والتربوية الهادفة التي تعزز دور المراأة وتعك�س   وننوه اأي�شً

الجتماعية  والحوارية  الجادة  البرامج  في  ال�شت�شافة  اأن  واإلى  وهمومها،  م�شاكلها 

المراأة  �شاأن  من  يقلل  ما  الرجال،  على  تقت�شر  ما  غالًبا  وال�شيا�شية،  والقت�شادية 

ويتجاهل وجود قدرات كبيرة بين الن�شاء.

من  المراأة  عن  الإعالم  و�شائل  تقدمها  التي  ال�شورة  تغيير  على  العمل  من  بًد  ل 

خالل التركيز على دوره التنموي الذي ينبغي اأن ي�شطلع به من خالل ن�شر الأفكار 

والتجاهات الجديدة نحو دعم م�شاركة المراأة في جهود التنمية، وتغيير بع�س القيم 

ال�شلبية تجاه مكانة المراأة وحقوقها في المجتمع.

تعزز  �شيا�شيات  و�شع  على  التركيز  يجب  حيث  اقت�شادية  هي  الرابعة  الجبهة 

توفير  ي�شاعدها على  المراأة  المجال القت�شادي. فعمل  لتكون منتجة في  المراأة  عمل 

ال�شتقالل المالي لها وي�شاعدها على تحقيق ذاتها والخروج من الخا�س اإلى العام، مع 

كل ما يترتب على ذلك من فتح اأفاق اأمامها، كما ي�شاعد على توظيف قدرات وخبرات 

الدخل  يزيد  باأن  الوطني  المجتمع  ي�شتفيد  بحيث  مزدوجة  والنتيجة  المجتمع.  ن�شف 

القومي من جهة وت�شتفيد المراأة نف�شها فت�شبح م�شوؤولة اأكثر عن ذاتها وبالتالي م�شتقلة 

بالراأي وبالكيان.
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الجبهة الخام�شة هي الجبهة ال�شيا�شية. فم�شاركة المراأة في �شنع القرار وفي 

الحياة ال�شيا�شية لها هدف اأولي يجب األ نن�شاه، وهو اإطالق �شوت المراأة للتعبير 

عن ق�شاياها وعن احتياجاتها وعن تطلعاتها كان�شان وكمواطنة. 

والمراهنة على زيادة م�شاركة الن�شاء في البرلمان وفي الحكومة وفي المواقع الأخرى 

التقريرية والتفاو�شية، اإنما تهدف اإلى تعزيز و�شائل حماية م�شالح المراأة والفتاة.

الم�شاركة  من  عادلة  ن�شبة  ل�شمان  وا�شتثنائية  خا�شة  تدابير  اتخاذ  فاإن  لذلك، 

الن�شائي  الن�شال  المتعددة. وعلى  اإلى مفاعيله  بالنظر  الأولويات  الن�شائية بات من 

اأن ينخرط اأكثر في �شلب ال�شيا�شة وفي �شلب الن�شيج ال�شيا�شي في البلد بدل اتخاذ 

موقف الرف�س المبدئي والمنهجي والذي اأبقى الن�شاء لغاية اليوم على هام�س الحياة 

ال�شيا�شية.

الأمر  يزيد  والذي  المراأة.  وق�شايا  ال�شيا�شة  بين  الملتب�شة  العالقة  في  هي  العقدة 

مع  وحتى  ال�شيا�شية،  والقوى  عموًما  الن�شائية  الهيئات  بين  التباعد  هذا  هو  تعقيًدا 

الن�شاء في الأحزاب.

كيف يمكن التوفيق بين الأجندة الن�شوية وتلك ال�شيا�شية عند كل �شخ�س؟ تلك هي 

المع�شلة واإن لم يجر التفكير فيها ومحاولة حّلها، بقيت الهيئات الن�شائية تدور في 

في  تمانعن  فيما  ال�شلطة  في  ت�شاركن  ن�شاء  ال�شيا�شية  القوى  واأنتجت  مفرغة  حلقة 

الوقت عينه التغيير وتحاربنه.

ال�شيا�شية  والم�شاركة  اجتماعي،  تغيير  دون  الن�شاء  لتهمي�س  اإلغاء  من  هناك  لي�س 

اإذا لم تترافق وتغيير في ال�شور النمطية وفي القيم وفي  للن�شاء ل تكون م�شتدامة 

ال�شلوكيات الجتماعية على اختالفها، من �شلوكيات الأمهات، اإلى �شلوكيات الأباء، 

والأ�شر والمحيط الجتماعي المبا�شر اإلى المواقع المهنية، الى الو�شط القت�شادي، 

اإلى الميدان ال�شيا�شي.
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المركــزة  الجل�شـــات  ومن  الولي  التقـــرير  من  الم�شتخل�شـــة  العامة  التو�شــيــات 

حقــوق  تطال  التي  لبنــان  في  والت�شريعيــة  القانونيــة  الأطـــر  حول   Focus groups

في  للمراأة  القانونية  الحماية  في  الخلل  ومواطن  و�شلًبا(  )اإيجاًبا  لبنان  في  المراأة 

لبنان هي كالتالي: 

اأن تعود الهيئات الن�شائية  ا  2018، بات ملحًّ بعد تجربة النتخابات العامة ل�شنة 

حقوق  حول  والمنا�شرة  بالدعوة  المعنية  المدني  المجتمع  موؤ�ش�شات  وكذلك 

ل�شمان  الكوتا  اعتماد  لدعم  حملة وطنية جديدة  تاأ�شي�س واطالق  الى  الن�شان، 

فر�س حقيقية للمراأة في الم�شاركة ال�شيا�شية. 

2018 من زاوية م�شاركة الن�شاء فيها، ما لها وما  اإجراء تقييم لنتخابات  يجب 

ت�شجيع  مجال  في  المدني  المجتمع  مر�شحي  اأداء  التقييم  يطال  اأن  على  عليها، 

الن�شاء على التر�ّشح ودعمهن.

يجب التفاق على الأهمية ال�شتراتيجية للم�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء كو�شيلة ل بد 

منها ل�شمان حقوقهن في مختلف مجالت �شناعة القرار الأخرى.

يجب اأن يتناول التمييز الإيجابي، م�شاركة المراأة في الأحزاب ال�شيا�شية، على كل 

الم�شتويات، بالإ�شافة الى م�شاركتهن في النتخابات البلدية والت�شريعية و�شمان 

تواجدهن الوازن في ال�شلطة التنفيذية.

الأ�شرة،  بالمقاربتين، الإ�شالحية والراديكالية، بما يخ�س قوانين  القبول  يجب 

ب�شبب النق�شام حول المو�شوع، وربما من الحكمة اعتماد الثنتين مًعا. فهناك 

تقدم ولو خجول في مجال تطوير الت�شريعات الطائفية والبع�س متم�شك به.

يجب اأن يتم التعاون مع جهات مدنية وا�شعة ب�شكل تحالف مدني للمطالبة بقانون 

مدني لالأحوال ال�شخ�شية لأن المو�شوع ل يهم الن�شاء وحدهن.

التو�شيات العامة. 5
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بالم�شاواة  التم�شك  الأف�شل  لذلك من  �شرخ عميق،  الجن�شية هناك  مو�شوع  في 

التامة بين المواطنين من الجن�شين في قانون جديد للجن�شية. 

 519 المادتين  وبخا�شة  الجدل  قيد  زالت  ما  مواد  هناك  العقوبات،  قانون  في 

و505. فبع�س النا�شطين والحقوقيين من الجن�شين يعتبرون اأن هاتين المادتين 

تعيدان تطبيق روح المادة 522 التي تم اإلغاوؤها. اأما المادة 518 فيجب العمل على 

اإلغائها. ب�شورة عامة، اإن تنزيه قانون العقوبات من ال�شوائب ما زال ذات اأولوية.

على الهيئات الن�شائية و�شائر موؤ�ش�شات المجتمع المدني اأن ت�شاعف جهودها في 

الأ�شري  العنف  من  المراأة  لحماية  وفاعلة  فعلية  اآليات  و�شع  ليتم  المرحلة  هذه 

ولي�س فقط القت�شا�س من الجاني.

على  وال�شغط  الجناة  على  العقوبات  لت�شديد  ال�شعي  يجب  الأحوال،  مطلق  في 

الجهات ذات ال�شالحية )قوى اأمنية وق�شاء( لإبداء ت�شدد اأكبر في هذا المو�شوع.

يجب ت�شديد العقوبة على التحر�س الجن�شي في اأماكن العمل وعلى �شفاح القربى.

مجل�س  اأقّرها  والتي  اللبنانية،  للمراأة  الع�شرية  الوطنية  ال�شتراتيجية  كانت  لما 

الوزراء في حزيران 2012 قد اأّكدت على اأن م�شوؤولية الدولة اللبنانية وكذلك المراأة 

اللبنانية تن�شحب على حقوق كل امراأة غير لبنانية تعي�س في لبنان باأي �شفة قانونية 

كان )عاملة منزلية، لجئة، مهّجرة، نازحة، مع اأو بدون اأوراق قانونية، الخ(، فقد 

ا اأن يعاد النظر في الإطار القانوني الذي ل يحمي هوؤلء الن�شاء ب�شكل كاف.  بات ملحًّ

هناك م�شاريع قوانين بالن�شبة للعامالت المنزليات الأجنبيات، لكن ما تقترحه غير 

كاف اإطالقا.
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المراأة  ا�شتفادة  لتاأكيد  تعديلها  ال�شمان الجتماعي يجب  هناك مواد في قانون 

ال�شمانات  تتناول  المواد  وهذه  العامل.  بالرجل  اأ�شوة  اأحكامها  من  العاملة 

كانت  �شفة  باأي  العاملين  لالأولد  وكذلك  يعمل  ل  الذي  للزوج  والتقديمات 

)قا�شرين، بنات عازبات، ذوي حاجات خا�شة وغير قادرين على العمل(.

ا بعد  بالمراأة، خ�شو�شً الخا�شة  الوطنية  الآليات  ال�شروري فتح نقا�س حول  من 

تعيين وزير دولة ل�شوؤون المراأة في الحكومة الأخيرة وبروز تداخل في ال�شالحيات 

بينه وبين الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة. وتجدر الإ�شارة الى اأن مكتب وزير الدولة 

�(Outsourcing( ل�شوؤون المراأة عمل ب�شيغة

هناك حاجة ما�شة لتنظيم موؤتمر وطني، بمبادرة مدنية، للتباحث في ما اآلت اإليه 

ق�شايا المراأة وو�شع اأجندة مطلبية وا�شحة�

وكذلك  اللبنانيين  بين  القانونية  الثقافة  في  �شعًفا  هناك  اأن  فاأكثر  اأكثر  يتبين 

حمالت  على  تتوزع  قانونية  طوارئ  خطة  ي�شتدعى  الو�شع  هذا  اللبنانيات.  بين 

ال�شعبية وعلى ندوات متخ�ش�شة في كل مجال  توعية في المناطق وفي الأحياء 

من المجالت التي اأتينا على ذكرها في هذا التقرير.

في مرحلة ثانية، يجب عقد جل�شات حوارية وتفاو�شية مع اللجان النيابية، والقيام 

بحملة منا�شرة لدى الأحزاب ال�شيا�شية.

يجب التركيز في المرحلة المقبلة على اأهمية الماأ�ش�شة، من ماأ�ش�شة الجمعيات 

ي�شمح  بما  الحزبية  ال�شيا�شية  الحياة  ماأ�ش�شة  اإلى  المدني  المجتمع  ومنظمات 

با�شتدامة اأي تقدم يحرز وي�شمح لجميع المواطنين بالم�شاركة الفعلية في ور�شة 

عمل تحديث القوانين وتحديث الممار�شات واإدماج كل المواطنين في بناء الدولة 

كما اإدماج كل المواطنين في الحماية الحكومية لحقوقهم الأ�شا�شية.
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عندما تتحدث عن م�شاركة المراأة اللبنانية في الحياة ال�شيا�شية فنحن امام ا�شئلة جدية تطرحها 

الوقائع والرقام حول و�شع المراأة في هذا المجال. فالمراأة اللبنانية التي نالت حقها في الم�شاركة 

الع�شرين  القرن  ت�شعينات  بداية  حتى  الحق  هذا  تمار�س  لم  قرن  ن�شف  من  اكثر  منذ  ال�شيا�شية 

وال�شتثناء الوحيد الذي مثلته ميرنا الب�شتاني عندما ورثت والدها رجل العمال اميل الب�شتاني لم 

يكمل طريقه اذا ان ميرنا الب�شتاني قد عزفت عن التر�شح منذ ذلك التاريخ.

لماذا عزفت ميرنا الب�شتاني عن التر�شح؟ وما هي ال�شباب التي حالت دون اهتمام الن�شاء والحركة 

الن�شائية بالم�شاركة ال�شيا�شية. وما هي العقبات التي تعيقها

، اجمعت الكثيرات من ال�شيدات  اللواتي  تمت مقابلتهن 
(1(

في دار�شة ميدانية عن المراأة وال�شيا�شة 

يوؤدي  للطوائف  وتلزيمها  ال�شخ�شية  الحوال  قوانين  في  التمييز  وخا�شة  القانوني  التمييز  ان  على 

الى اق�شاء الن�شاء من الرث وبالتالي من العملية النتخابية في ظل غياب اي تنظيم قانوني لتمويل 

الحمالت النتخابية.

ول حاجة هنا للتذكير باأن فقر الن�شاء هو ظاهرة عالمية افرزت مفهوًما عالمًيا هو تاأنيث الفقر.

واذا كنا نركز هنا على اثر التمييز القانوني �شد المراأة ودوره في تهمي�س موقع المراأة في المجتمع. 

اآليات  في  م�شتقرة  تزال  ل  للمراأة  ال�شديقة  غير  المتعددة  النتخابية  القوانين  ان  يوؤكد  ذلك  فاإن 

عمل وممار�شات المجل�س النيابي اللبناني  حيث رف�س هذا المجل�س  هذه ال�شنة النظر في م�شالة 

تطبيق التمييز اليجابي للن�شاء وهو ما ي�شكل م�شمون المادة الرابعة في اتفاقية ال�شيداو والتي لم 

العالم  التي طبقت وجريت في مجموعة من بلدان  او الح�شة  الكوتا  يعتر�س عليها لبنان اي نظام 

في  الن�شاء  فر�س  تح�شين  في  ناجحة  اداة  وكانت  المثال  �شبيل  على  العربية  كالبالد  والثالث  الول 

الم�شاركة ال�شيا�شية.

هكذا انبثقت �كرة م�شروع »ت�شجيع ال�شوات المهّم�شة �ي عملية الم�شاركة ال�شيا�شية �ي لبنان« 

)تاأمل(.

1 -  المراأة وال�شيا�شة في لبنان » درا�شة ميدانية« د.امان كبارة �شعراني ،د.فهمية �شرف الدين،2008�
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ما هو هذا امل�شروع؟

يهدف هذا الم�شروع الى تعزيز العالقة ما بين ال�شوات المهم�شة ) ال�شباب، الن�شاء، وذوي الدخل 

المحدود( و العملية ال�شيا�شية، اي تعزيز العالقة الت�شاركية التي يت�شمنها الم�شار الديمقراطي.

وحقهم  والفراد  للجماعات  المت�شاوية  بالحقوق  العتراف  على  تقوم  معرفي  كمفهوم  فالم�شاركة 

التي  الن�شاطات  مجمل  ال�شيا�شية  الم�شاركة  مفهوم  وي�شمل  بم�شائرهم،  والتحكم  �شوؤونهم  باإدارة 

تهدف الى التاأثير على القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في �شنع القرار ال�شيا�شي )كال�شلطة 

الت�شريعية وال�شلطة التنفيذية وكذلك الحزاب ال�شيا�شية(.

وقد احتلت الم�شاركة ال�شيا�شية كاآلية مح�شومة  من اجل تقدم الن�شاء اهمية مركزية في الن�شاطات 

الموجهة لتح�شين و�شع المراأة وتعديل مكانتها في المجتمع. وقد انعك�س ذلك في اعالن بكين الذي 

القليمية  العالنات  ال�شيا�شية  الم�شاركة  ت�شدرت  كما  للمراأة،  العالمي  الموؤتمر  اعقاب  في  �شدر 

العربية) لنهو�س بالمراأة عام 2005)�

ويت�شمن مفهوم الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة قيمة معنوية ذاتية لأن الفروقات بين الجن�شين توؤكدها 

الح�شاءات 

جميع  على  لبنان  في  الن�شاء  تعتر�س  التي  المو�شوعية  الم�شكالت  توؤكد  الح�شاءات  هذه  ان  اذ 

الم�شتويات وخا�شة الم�شتويات القت�شادية والجتماعية.

لماذ ت�شتكين الن�شاء الآن لهذا التوزيع غير العادل لل�شلطة. اكان ذلك في ال�شلطة المنزلية ام في 

ال�شلطات ال�شيا�شية؟

م�شاركة  تح�شين  اجل  من  المدني  المجتمع  ومنظمات  الن�شائية  الحركات  تفعله  ان  يجب  الذي  ما 

المراأة ب�شكل عام وت�شجيع ال�شوات المهم�شة على الم�شاركة في العملية ال�شيا�شية ب�شكل خا�س؟

عودة الى الرقام.

المراأة  الذي يف�شل بين  الزجاجي  الحائط  الن�شاء على تجاوز  بالملو�س عدم قدرة  والرقام تظهر 

وال�شيا�شة في لبنان.

وي�شبح الت�شاوؤل م�شروًعا هنا اذا قارنا بين تزايد امكانات الن�شاء)54%( من خريجات الجامعات 

ومن   )%21( المهند�شين  نقابة  في  ولكنها  العمل   ميدان  في  فقط    )%33( وهي    ن�شاء  هن 

ان  الن�شاء  قاربت  فقد  الق�شاء  في  اما   )%42( ال�شيادلة  و   )%32 والطباء)   )%33( المحامين 

المجال  هذا  بدخول  لهن  ال�شماح  تاريخ  من  ق�شيرة  مدة  في  لبنان  في  الق�شاة  ن�شف  ت�شبحن 

�
(2(

والن�شبة هي )%41(

2 -  انظر مركز الح�شاء المركزي ،2009�
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ال�شيادلة �ي لبنان ٢٠٠9

58%3.167اإناث

42%2.268ذكور

١٠٠%5.435المجموع

الق�شاة ٢٠١١

الن�شب المئويةالعدادالجن�ص

59%322ذكور

41%221اإناث

١٠٠%543المجموع

المحامون

الن�شب المئويةالعدادالجن�ص

67%4389ذكور

33%2125اإناث

١٠٠%65١١المجموع

الطباء

الن�شب المئويةالعدادالجن�ص

68%260ذكور

32%123اإناث

١٠٠%3٨3المجموع

ال�شعف  وهذا  ال�شيا�شية،  العملية  في  الم�شاركة  في  �شعف  من  تعاني  اللبنانية  فالمراأة  ذلك  ومع 

عن  بعيًدا  موقفهن  في  اللبنانيات  ومراوحة  المكانات  تزايد  بين  ما  المتناق�شة  الموؤ�شرات  توؤكده 

العملية ال�شيا�شية ن�شتطيع ان نقول هنا ان هذه الظاهرة لي�شت لبنانية فقط بل ن�شتطيع القول انها 

، فهناك عقبات كثيرة تعيق التقدم نحو الم�شاواة وهي عقبات تقع في المجال العام 
(3(

ظاهرة عربية 

المو�شوعي حيث تزدهر الثقافة الذكورية وتوؤثر تاأثيًرا عميًقا على ثقة الن�شاء باأنف�شهن. فالنظرة الى 

المراأة ل تالم�س فقط الدوار النمطية التي تعيد انتاجها المنظومة التربوية في ال�شرة والمدر�شة بل 

انها ت�شاهم في تحديد التجاهات والخيارات لدى الن�شاء.

وهي اأدت وتوؤدي في زعمنا الى تخِل الن�شاء عن حقهن في الم�شاركة ال�شيا�شية، وعدم الكتراث بهذا 

الحق منذ بدايات الخم�شينات تاريخ اعطاء المراأة اللبنانية الحق في الم�شاركة ال�شيا�شية في القرن 

الما�شي وحتى ت�شعينات القرن الع�شرين.

3 -بيجين+20 المم المتحدة نيويورك 2015.  التقرير العربي الموحد.
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فالم�شاركة ال�شيا�شية لي�شت امًرا �شهاًل في ظل الرث التاريخي الذي ق�شم العمل على ا�شا�س الجن�س 

جاعاًل من الحيز الخا�س م�شتقًرا للمراأة وطموحاتها. وقد ل نبالغ بالقول ان اخراج المراأة من الحيز 

الخا�س وا�شراكها في الحيز العام اي اعادة بناء الف�شاء الم�شترك بين المراأة والرجل يتطلب بيئة 

اجتماعية وثقافية تتيح اعادة النظر في الروؤى والت�شورات التي تحكم تقا�شم الدوار التاريخية بين 

الرجل والمراأة، والبيئة الم�شاندة بالن�شبة  للغاء التمييز �شد المراأة؛ هي المناخ المحلي الذي تتحرك 

فيه المراأة اللبنانية وتنتظم �شمن اطره الروؤى وال�شلوكيات الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية وفق 

مجموعة من العراف والتقاليد والقوانين التي ت�شكل ما ن�شميه الثقافة ال�شائدة.

وقد ا�شافت الدبيات المتعددة التي تناولت ق�شايا المراأة المناخ العالمي الذي حملته العولمة كمحل 

لنتاج الفكار وتوزيعها عبر و�شائل العالم المجتمعي.

لقد ركزت معظم الدرا�شات التي تناولت هذا المو�شوع في لبنان على العوائق الخارجية اأي العوائق 

التي تفر�شها البيئة اللبنانية الحا�شنة فتوزعت في م�شتويات عديدة: قانونية واقت�شادية واجتماعية 

وثقافية ولكن ماذا عن المعوقات الكامنة في وعي الن�شاء وفي ل وعيهن؟ وماذا عن ا�شتدخال الدور 

المر�شوم في المجال الخا�س الذي يهيمن على وعي الن�شاء والرجال؟

ماذا عن تردد الن�شاء وقلقهن من خو�س غمار ال�شيا�شة؟

ماذا عن فقدانهن ثقتهن باأنف�شهن التي تحول غالًبا دون التعبير عن رغابتهن كما عن ارادتهن؟

المراأة  التعليم والعمل وهذا ما حققته  بالنف�س تنبني على ا�ش�س مو�شوعية اهمها  الثقة  واذا كانت 

العنا�شر  فاإن  العربية،  البلدان  في  الن�شب  اعلى  من  وهي   )%28 هي  العمل  )ن�شبة  مقبول  حد  الى 

المهيمنة حيث يعاد انتاج ال�شور والدوار النمطية لكل من المراأة والرجل، هذه العنا�شر هي التي 

ت�شكل الكوابح ال�شا�شية لعدم اقدام المراأة على الم�شاركة الفاعلة في العملية ال�شيا�شية.

�ئات المهن للعمل الحالي

توزيع العاملين بح�شب �ئات بح�شب �ئات المهن والجن�ص )بالن�شبة المئوية(. لبنان ٢٠٠9

ن�شاءرجالن�شاء ورجال مًعافئات المهن

14.116.36.5كوادر عليا ومدراء

12.17.925.9اخت�شا�شيون

6.34.612.3مهن و�شطى

6.44.811.5موظفون اداريون

12.710.918.9عاملون في قطاع الخدمات وبائعون

5.35.45.2عمال زراعيون و�شيادو �شمك

18.622.84.8عمال مهرة

)*(8.410.9�شائقو الآلت وال�شيارات

9.88.414.5عمال غير مهرة

)*(6.28.0قوى ع�شكرية

)*()*()*(ل جواب

١٠٠١٠٠١٠٠المجموع
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ون�شتطيع ايجاز هذه المعوقات في ثالث م�شتويات:

الثانية) - 1 الدرجة  المراأة يجعل منها مواطنة من  التمييز �شد  القانوني حيث قوننة  الم�شتوى 

ال�شخ�شية(،  الحوال  )قوانين  في  كما  للرجل  تبعيتها  ويوؤكد  الجن�شية(  قانون  في  التمييز 

وناهيك عن قانون العقوبات والم�شكالت المتعلقة بق�شايا العنف �شد الن�شاء وقوانين النتخاب 

المتعاقبة غير ال�شديقة للمراأة.

الر�شالة هنا اذن التمييز �ي القانون �شبب رئي�شي لتهمي�ص ا�شوات الن�شاء �ي 

العملية ال�شيا�شية.

عوامل اجتماعية تحت�شن بنى الثقافة وانماط العالقات ال�شائدة في لبنان القائمة على بنى - 2

اجتماعية ذكورية ابوية. والر�شالة هنا اذن  هي اعادة النظر بالمنظومة التربوية اي المدر�شة 

�
(4(

بمناهيجها التربوية  ال�شرة عبر تعزيز ثقافة الحوار والديمقراطية فيها

اخيًرا عوامل �شيا�شية حملتها البيئة الجتماعية اللبنانية من نظام توريثي عائلي بين الذكور - 3

لم يتغير بالرغم من كل التقدم الذي احرزه المجتمع اللبناني في القرن الما�شي.

والر�شالة هنا الم�شاواة الكاملة بين الرجل والمراأة �ي كل الم�شتويات والغاء 

جميع القوانين والعراف  التي ت�شاهم �ي تهمي�ص الن�شاء.

ماذا اذن عن هذه الم�شتويات الثالث وكيف العمل لت�شجيع ال�شوات المهم�شة من اجل الم�شاركة في 

�شنع القرار؟

كثيرة هي الدرا�شات التي اكدت على ان ق�شية تمكين المراأة في الحياة العامة هي جزء من حركة 

التحول الديمقراطي في المجتمع ككل. ورغم خروج المراأة للعمل باعداد متزايدة ورغم م�شاهمتها 

الجوهرية في ميزانية ال�شرة، فاإن تق�شيم العمل على ا�شا�س الجن�س وما يترتب عليه من تفوق مكانة 

الرجل على المراأة و�شيطرته على �شنع القرار في ال�شرة هو القاعدة العامة التي ت�شكل العقل الجمعي 

لنف�شها  المراأة  روؤية  ا على  واي�شً ومكانتها  للمراأة  المجتمع  روؤية  �شلًبا على  وتوؤثر  اللبناني،  للمجتمع 

ودورها المنوط بها ومكانتها واهمية م�شاركتها في عملية عملية �شنع القرار. بحيث انها تنازلت عن 

وعي او بدون وعي عن حقوقها الم�شروعة في عملية �شنع القرار وقبلت بدورها كتابعة للرجل.

وهذا في زعمنا هو ما يجعل ن�شبة م�شاركة المراأة في النتخاب كبيرة ولكن ن�شبة تر�شحها لالنتخابات 

هي �شئيلة جًدا.

�شنع  عملية  من  الن�شاء  ت�شتبعد  التي  المو�شوعية  ال�شباب  عن  المراأة  بق�شايا  المهتمون  ويت�شاءل 

القرار بالرغم من المكانات التي حققتها في التعليم وفي المراكز التي تبّواأتها.

فاأين هذه المراأة اللبنانية في هذا ال�شياق؟

4 - ثقافة الحوار والديمقراطية في ال�شرة اللبنانية، دار الفارابي2012، الدكتورة فهمية �شرف الدين. 
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حا�شر املراأة اللبنانية: وقائع وارقام

اللبنانية قد حققت قفزات نوعية في م�شارات المهن الحرة،  تبين الح�شاءات الخيرة ان المراأة 

فهي تجاوزت الن�شف في ال�شيدلة: وهي42% في الق�شاء 41% في الهند�شة21% و 37% في التعليم 

الجامعي.

التعليم العالي) الجامعات( ٢٠١٠/٢٠٠9

 طالب

الن�شب المئويةالعدادالجن�ص

47%٨4.7١9ذكر

53%95.٠59انثى

١٠٠%١79.77٨المجموع

مدراء

5٠%٢.٨97ذكر

5٠%٢.9٠9انثى

١٠٠%5.٨٠6المجموع

ا�شاتذة

63%١٠.3١7ذكر

37%٢.٠7٠انثى

١٠٠%١6.3٨7المجموع

وت�شير رئي�شة مكتب الح�شاء المركزي الدكتورة مرال توليان ان غالبية ربات ال�شر في لبنان هن 

�شيدات متقدمات في العمر واميات، كما ت�شير تعددات ال�شكان، اما في الن�شاط القت�شادي فن�شبة 

الن�شاء هي �شئيلة مقارنة بامكانتها فهي 22،8 بينما ن�شبة معدلت الن�شاط القت�شادي للرجل هي 

. %72،8

ولكن اين تعمل الن�شاء؟

ت�شير الح�شاءات ان الن�شاء يعملن في قطاع الخدمات في اغلب الحيان حيث بلغت الن�شبة في هذا 

القطاع 60،2%، وبينما تبلغ ن�شبة الرجال في الكوادر العليا وفئة المدراء 89،3% تبلغ ن�شبة الن�شاء 

10،7% هكذا تت�شكل فجوة الدخل من العمل بين المراأة والرجل وتوؤكد جميع الح�شاءات ان معدل 

البطالة للن�شاء هو �شعف معدل البطالة للرجال.

ويوؤدي هذا الى ازدياد اعداد غير النا�شطين اقت�شادًيا من الن�شاء، فهو 77،2% من الن�شاء مقابل 

27،2% من الرجال.
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معدل غير نا�شطين اقت�شادًيا

ن�شاءرجاللبنان

52.427.277.2

وفي راأينا ان هذه الفروقات هي عامل ا�شا�شي من العوامل التي توؤدي الى تهمي�س الن�شاء.

التمييز �شد الن�شاء: تهمي�ص واق�شاء

العربي  العالم  في  واحوالها  المراأة  عن  العربية  النخب  انتجتها  التي  والدرا�شات  التقارير  اجمعت 

على ان التمييز �شد المراأة يتغلغل في مفا�شل الحياة الجتماعية العربية، ويتج�شد هذا التميز في 

م�شتويين:

الم�شتوى القانوني حيث تخ�شع الن�شاء لتميز مركب تمييز في قوانين ال�شرة حيث تبدو المراأة في 

البيت كعن�شر تنفيذي للقرارات التي يتخذها رب ال�شرة اي الرجل، دون النظر الى ما يرتب ذلك 

على المراأة من م�شوؤوليات خا�شة في حالت الطالق حيث ل راأي للمراأة في طالق من جانب واحد 

خا�شة ان قوانين الحوال ال�شخ�شية في لبنان تتيح للزوج الحق بالطالق من طرف واحد دون امر 

من المحكمة في حين ل يمكن للمراأة الطالق ال بموافقة الزوج وباأمر من المحكمة. ول لزوم لتعداد 

دون  نف�شها  تزويج  الرا�شدة من  تمنع  التي  كالمواد  القوانين  المراأة في هذه  تميز �شد  التي  المواد 

موافقة ولي امرها مهما كان م�شتواها التعليمي او موقعها المهني كاأن تكون قا�شية مثاًل ت�شهد وتوقع 

على عقود الزواج والطالق، وقانون الرث الذي ل يعامل المراأة والرجل على قدم الم�شاواة بحجة ان 

الرجل هو » رب ال�شرة »  وم�شوؤول عن اعالتها رغم ان الن�شاء في لبنان خرجن الى العمل وغالًبا ما 

ت�شاهم المراأة ب�شكل كبير في اعالة ا�شرتها اذا لم تكن المعيلة الوحيدة.

اما قانون العقوبات فحدث ول حرج حول التميز الفا�شح في تطبيق قانون العنف ال�شري  والمواد 

الخرى المت�شلة به.

ناهيك بالتميز الحا�شل في قوانين ال�شمان الجتماعي وبع�س مواد قوانين العمل حيث تبدو المراأة 

بعيدة كل البعد عن حقوقها الن�شانية التي اقرتها �شرعة حقوق الن�شان، واكدت عليها وثيقة الغاء 

1996 وتحفظ على المواد  جميع ا�شكال التمييز �شد المراأة ز هذه الوثيقة التي ابرمها لبنان �شنة 

ال�شخ�شية  الحوال  بقوانين  المتعلقة   16 المادة  لبنان تحفظ على  ان  اي  الن�شاء  بكينونة  المت�شلة 

ان  تلقائًيا  لالب   يحق  بينما  ل�شرتها  جن�شيتها  اعطاء  من  الم  يحرم  الذي  الجن�شية  قانون  وعلى 

يمنح جن�شيته لولده وزوجته وهذا الو�شع يتنافى مع الم�شاواة بين الجن�شين ويوؤدي الى م�شكالت 

ان�شانية واجتماعية كثيرة لع�شرات الآلف من ابناء المطلقات والرامل او اللواتي هجرهن ازواجهن 

�
(5(

الجانب

العامة،  الحياة  في  الن�شاء  موقع  على  �شلًبا  توؤثر  القوانين  هذه  ان  بو�شوح  نرى  ان  اذن  ن�شتطيع 

 
·
5 -  او�شاع الن�شاء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين« درا�شة ميدانية تحليلية، د.فهمية �شرف الدين 2009�
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ذاتية  عن  تغيب  القرار.  �شنع  في  الم�شاركة  على  القدرة  في  ال�شا�شي  العن�شر  هي  التي  فالثقة 

ا  اي�شً وتغيب  القانون  في  التميز  يرتبها  التي  والجراءات  بالت�شريعات  القبول  عليها  التي  المراأة 

عن البيئة الحا�شنة للمراأة اي المجتمع الذي تعي�س فيه مما يوؤثر ب�شكل جدي على روؤيتها لنف�شها 

وروؤية المجتمع لها.

فيتحول التمييز الى اداة تق�شي الن�شاء من عمليات الم�شاركة في القرار، وتوؤدي الى تهمي�س المراأة 

في الحياة العامة وخا�شة في مواقع �شنع القرار اي المجل�س النيابي حيث تو�شع القوانين وتعدل وفي 

ا . الحكومة حيث القرار التنفيذي وفي الدارات العامة اي�شً

لقد ابرم لبنان وثيقة الغاء جميع ا�شكال التمييز �شد المراأة   CEDAW �شنة 1996 لكنه ابرمها مع 

تحفظات على مواد توؤدي الى ا�شتقرار و�شع المراأة على ما هي عليه:

المادة )9(: �ي قانون الجن�شية اللبناني:

 قانون الجن�شية اللبناني ال�شادر في عام 1925 يميز بين المراأة والرجل وين�س على : يعد لبنانًيا 

من ولد من اأب لبناني«.

�التمييز �شد الن�شاء �ي قانون الجن�شية اللبناني يقع �ي ثالث نقاط:

عدم امكانية منح الم جن�شيتها لولدها� 1

عدم امكانية منح الم جن�شيتها لزوجها� 2

حيث � 3 زوجها،  من  جن�شيتها  اكت�شبت  التي  الجنبية  والم  بال�شالة  اللبنانية  الم  بين  التمييز 

يحق لهذه الخيرة بعد طالقها او وفاة زوجها ان تمنح اطفالها من زواج اآخر جن�شيتها بينما ل 

ت�شتطيع الم اللبنانية ذلك.

المادة)١6(:

ل يخ�شع اللبنانيون لقانون واحد فيما يتعلق باأحوالهم ال�شخ�شية/ ال�شرية/ الزوجية بل ان كل فئة 

تخ�شع لقوانين طائفية ولمحاكم هذه الطائفة.

في ح�شانة الطفال	�

في الولية، والو�شاية على الطفال	�

في اختيار اإ�شم الأ�شرة والمهنة والوظيفة	�

في حرية الملكية وادارة الممتلكات والتمتع بها	�

في تحديد ال�شن الأدنى للزواج	�

في الزواج	�

في اإختيار الزوج	�

في الزواج والطالق	�

في الح�شانة	�

في تقرير الإنجاب، وعدد الولد	�



93

ورقة خلفية حول واقع المراأة �ي لبنان:  »التمييز يوؤدي الى التهمي�ص«

الم�شتوى الثاني/ وهو الم�شتوى القت�شادي الجتماعي.

»تعني الم�شاواة بين الجن�شين ان يتمتع الرجال والن�شاء بحقوق مت�شاوية تمكنهم من تحقيق قدراتهم 

الفردية والم�شاركة في ادارة الدولة والمجتمع غير ان التمييز الممار�س في لبنان بين الجن�شين في 

الدوار والم�شوؤوليات يحد من الفر�س والموارد المتاحة للمراأة ويتعدى هذا قدرتها الن�شانية ويهدد 

التنمية الب�شرية عموًما« .

نعم ان تهمي�س المراأة واق�شائها عن الم�شاركة في ال�شاأن العام يقوم على ثالثة ركائز ا�شا�شية:

تمييز في القوانين يبرره موقع المراأة في ال�شرة كتابع للرجل وتمييز في المجالت ال�شيا�شية ��

كافة.

التمييز اكثر عمًقا في عادات وتقاليد المجتمع اللبناني هو التمييز في المجال القت�شادي ��

، حيث تظهر العرا�س المر�شية للم�شتوى الثقافي.
(6(

الجتماعي

واذا كان ال�شطهاد والق�شاء �شمة من �شمات الثقافة العربية ب�شكل عام فذلك في نظرنا عائد الى 

ا�شتقرار ال�شلطة البوية ا�شتقراًرا يالزم الركود القت�شادي وال�شيا�شي والثقافي الذي يخيم على هذه 

المجتمعات.

ويجازف بع�س الباحثين بالربط بين ال�شتبداد ال�شيا�شي لل�شلطات العربية وا�شكال ال�شرة نف�شها 

فيرى ان القيم الثقافية التي تن�شح بها ال�شلطة البوية هي نف�شها التي تتجلى في �شلوكيات ال�شلطة 

ال�شيا�شية، ومعنى ذلك ان ال�شلطة البوية هي احد ال�شكال ال�شا�شية لل�شلطة ال�شيا�شية، وال�شلطة 

البوية كما حددها ماك�س فيبر هي الو�شعية التي يمار�س فيها �شخ�س واحد ال�شلطة داخل ال�شرة او 

الع�شيرة بو�شفها ت�شكل غالًبا وحدة اقت�شادية معتمدة على التقاليد، وي�شيف  فيبر » ان اهم �شمات 

ال�شرة البوية اعتمادها عالقات ال�شلطة والخ�شوع، بما فيها » الخ�شوع المفتون« الذي تحدث عنه 

بيار بورديو في كتابه »الهيمنة الذكورية« اي انها تقوم على ت�شلط الرجال على الن�شاء.

واذا اردنا ان نبحث في ا�شباب تهمي�س الن�شاء واق�شائهن فنحن عائدون مرة اخرى للثقافة باعتبارها 

كما يقول حليم بركات » مجمل ا�شاليب حياة المجتمع وهي ت�شمل على المكونات التالية:

التي - 1 والعادات  والتقاليد والعراف  القيم والرموز والخالق والمعتقدات والمثال والمعايير 

ي�شتعملها الن�شان في تعامله مع مجتمعه.

البداعات العبقرية الفنية من ادب ومو�شيقى ور�شم ورق�س.- 2

الفكر من علوم وفل�شفة وعقائد.- 3

ونزعم هنا ان مجموعة المكونات للثقافة العربية قد �شاهمت ب�شكل او باآخر في انتاج ال�شورة الدونية 

ال�شيا�شية  التيارات  يتقاطع مع حقيقة  الدونية وحريتها  ال�شجال حول حقيقة هذه  كان  واذا  للمراأة 

ا ظلت تعبيًرا  ومرجعياتها الفكرية، فاإن �شورة المراأة في كل التيارات الفكرية. اللبنانية والعربية اي�شً

·
6 -لاللفية، المم المتحدة 2010.  التقدم المحرز في الهداف النمائية
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عن ازدواجية الحداثة والتقليد التي ع�شفت ول تزال بالبنى الجتماعية الفكرية هكذا نرى ان العداء 

مجتمعنا  تخترق  �شمات  تزال  ل  م�شتقل  كفرد  وجودها  وتهمي�س  اللبنانية  للمراأة  والم�شتمر  العميق 

اللبناني.

ول تزال ال�شفات التقليدية لو�شف الفتيات هي نف�شها والحكم على المراأة يتم من خالل مقاي�س لم 

 Les تفقد قيمتها الخالقية بعد وقد تكون ال�شورة  التي ر�شمها الروائي بن جلون للمراأة في روايته

Yeux baissés  هي حدود ال�شورة المثالية للمراأة. في هذه النظرة الى تحت يتجلى التمييز وتتجلى 
الم المراأة وكل المهانة والغلب الذي يوؤدي مبا�شرة الى الق�شاء والتهمي�س.

ما يو�ره م�شروع »تاأمل«  هو ت�شجيع ال�شوات المهم�شة �ي عملية الم�شاركة �ي العملية 

الدراكات  تزدهر  حيث  للمجتمع  الداخلية  الجتماعية  البنى  الى  عودة  هو  ال�شيا�شية 

الرمزية التي توؤدي الى تهمي�ص الن�شاء.

نحاول في هذا الم�شروع ان نفكك هذه ال�شيكات عبر تعميم المعرفة بحقوق الن�شاء التي يت�شمنها 

الد�شتور اللبناني واآليات حقوق الن�شان هذه الحقوق التي ج�شدتها وثيقة الغاء جميع ا�شكال التمييز 

�شد المراأة  CEDAW التي ابرمها لبنان �شنة 1996�

ومع ان تحفظات لبنان طالت المواد ال�شا�شية التي توؤثر عميًقا في مكانة المراأة في ال�شرة والمجتمع) 

المادة 16 والمادة 9 من قانون الجن�شية( ال ان التفاقية نف�شها قدمت للن�شاء فر�شة ال�شتفادة من 

نظام التمييز اليجابي عبر التاأكيد على نظام الكوتا او الح�شة الذي تفتح ابواب العملية ال�شيا�شية 

امام الن�شاء.

وعلى  المهم�شة.  للفئات  وال�شيا�شي  المعرفي  التمكين  على  قائمة  جديدة  باآليات  جديد  م�شروع  انه 

تمكين الحركات الن�شائية والمدنية التي تعنى بق�شايا الن�شاء وتطوير مداخل متكاملة ل�شتراتيجيتها 

ايجابي  تقاطع  ايجاد  هو  العملية  لولوج هذه  ال�شا�شي  والمدخل  ا�شتغالها،  قواعد  وتطوير  الحالية، 

بين ا�شوات الن�شاء والعملية ال�شيا�شية. وهنا ل بد من اعادة انتاج مفهوم الم�شاركة ال�شيا�شية مع ما 

يق�شيه ذلك من تعدد م�شتويات الم�شاركة من ال�شرة ال�شيقة حتى ال�شلطات المحلية) البلديات( 

الى النقطة الهم وهي الم�شاركة في البرلمان وفي ال�شلطات الدارية والتنفيذية.



ملحق ٢

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز 

�شد املراأة )�شيداو(.
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اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(

األمــم المتحـدة

03-60793 (A)
*0360793*

   إتفاقية
  القضاء على جميع أشكال

 التمييز ضد المرأة

 إن التنم���ية ال���تامة والكامل���ة ل����لد م���ا� ورفا����ية الع���ال��…“ 
من جانبوقض�ية الس�ل�� تتطلب جميعا أقصى مشارآة ممكنة          
”المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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3 03-60793

-

وتنش�� االتفاقية جهازا لإلشراف الدولي على االلتزامات التي تقبل بها 
و���وف ت��تولى ل���نة م��ن الخ��برا�، تق��وم ال��دو� ا�ط��راف بان��تخابهم. ال��دو�

.ويعملون بصفتهم الشخصية، بالنظر في التقدم المحرز

مارس / آذار 1 في   و��تد�ل ���� االتفاق�ية، الت�ي ف��ت� باب التوقيع عليها             
 دولة على التقيد بأحكامها، إما عن طريق التصديق أو20، بع�د موافقة     1980

.االنضمام

:وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل لالتفاقية 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

03-60793 2 

-

مقدمة

 اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق1979ديسمبر  / آ�انون األول   18ف�ي    
ه�دف م�ن� الم�رأة المس�اواة ف�ي الحق�و� ع�ندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية

ذه االتفاقية المؤلفة منوتضع ه . القض�اء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       
 م��ادة، ف��ي قال��� قانون��ي م�ل��زم، الم��باد� والتداب��ير المق��بولة دول��يا لتحق��يق30

وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات. المس�اواة ف�ي الحق�و� للم�رأة ف�ي آ�ل مكان            
اس��تمرت لف��ترة خم��س س��نوات والت��ي أج��رت�ا أف��رقة عامل��ة م��تعددة واللج��نة

.العامةالمعنية بمرآز المرأة والجمعية 

وتكش��ف ه��ذه االتفاق��ية الش��املة، بدعوت���ا إل��ى آفال��ة الحق��و� المتس��اوية  
 من سياسية–للم�رأة، بص�رف ال�ن�ر ع�ن حال�ت�ا الزوجية، في جميع الميادين               

 عمق العزلة والقيود المفروضة على–واقتص�ادية واجتماع�ية و�قاف�ية ومدن�ية         
شريعات وطنية تحرم وهي تدعو إلى سن ت   . الم�رأة عل�ى أساس الجنس ال غير       

التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية 
بي��ن ال��رجل والم��رأة، وباتخ��اذ خط��وات تس��ت�دف تعدي��ل األنم��ا� االجتماع��ية

.والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز

ي وت���ن� التداب���ير األخ���رى عل���ى آفال���ة الحق���و� المتس���اوية للم���رأة ف��� 
المج�االت السياس�ية وف�ي الح�ياة العام�ة، والمس�اواة ف�ي الحص�ول عل�ى التعليم
واتاح�ة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية، وعدم التمييز في التوظيف

وتشدد . وف�ي األج�ر، وض�مانات ل�م�ن الوظيف�ي ف�ي ح�االت ال�زوا� والوالدة                
ل إط���ار الح���ياة االتفاق���ية عل���ى تس���اوي ال���رجل والم���رأة ف���ي المس���ؤولية داخ��� 

آم�ا ترآ�ز أيض�ا على الخدمات االجتماعية، وال سيما مرافق رعاية. األس�رية 
األطف����ال، ال��م����ة للجم����ع بي����ن االل����تزامات األس����رية ومس����ؤوليات العم����ل

.والمشارآة في الحياة العامة

وتدع�و م�واد أخ�رى في االتفاقية إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية 
، بم�ا ف�ي ذل�� الخدم�ات المتصلة بتخطيط األسرة، وإلىالت�ي تق�دم إل�ى النس�اء       

م��ن� الم��رأة أهل��ية قانون��ية مما�ل��ة ألهل��ية ال��رجل، وتطل��� أن تواف��ق ال��دول
األطراف على أن آل العقود والصكوك الخاصة األخرى التي تقيد من األهلية

وتول��ي االتفاق��ية اه��تماما. ”يج��� أن تعت��بر الغ��ية وباطل��ة   “القانون��ية للم��رأة  
.صا لمشاآل المرأة الريفيةخا

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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03-60793 4 

-

المرفق

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
،إن الدول األطراف في هذه االتفاقية 

األم��م الم��تحدة يؤآ��د م��ن جدي��د اإليم��ان ب��الحقوق أن مي��ثاق إذ تالح��ظ 
األساس��ية ل�نس��ان وبك��رامة الف��رد وق��در� وبم��ا لل��رجال والنس��ا� م��ن حق��وق

متساوية،

 يؤآد مبدأ عدم جواز)1(أن اإلع�الن العالمي لحقوق اإلنسان     وإذ تالح�ظ     
التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، 

ن لك�ل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن،وأ
دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

 أن ال�دول األ��را� ف�ي العهدي�ن الدوليين الخاصين بحقوقوإذ تالح�ظ   
 عل��يها واج��� ض��مان ح��ق ال��رجال والنس��ا� ف��ي التم��تع عل��ى ق��دم)2(اإلنس��ان

يع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،المساواة بجم

 االتفاق���يات الدول���ية المعق���ودة ب���رعاية األم���م وإذ ت�����ذ ��ي���� االعت����ا� 
المتحدة والوآاالت المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل

والمرأة،

اعتمدتها األمم  القرارات واالعالنات والتوصيات التي وإذ تالحظ أيضا 
الم��تحدة والوآ��االت المتخصص��ة لل��نهو� بالمس��اواة ف��ي الحق��وق بي��ن ال��رجل 

والمرأة،

، م��ع ذل��ك، ألن��� عل��ى ال��ر�م م��ن تل��ك الص��كوكوإذ ي���او�ها القل��ق  
المختلفة، ال يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة،

اواة في إل�ى أن التمي�يز ضد المرأة يشكل انتهاآا لمبدأي المس           وإذ ت��ير   
الحقوق واحترام آرامة اإلنسان وعقبة أمام مشارآة المرأة، على قدم المساواة
م��ع ال��رجل، ف��ي ح��ياة بلده��ا السياس��ية واالجتماع��ية واالقتص��ادية والثقاف��ية،
ويع��وق نم��و رخ��ا� المج��تمع واألس��رة، وي��زيد م��ن ص��عوبة التنم��ية الكامل��ة

إلمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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5 03-60793

-

 ألن��ه ال ت��تا� للم��رأة، ف��ي ح��االت الفق��ر، إال أق��ل����اورها ا������ وإذ  
الف�ر� للحص�ول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات

األخرى،

 ب����ن إقام���ة نظ���ام اقتص���ادي دول���ي جدي���د، يس���تند إل���ىوإ�ت����اعا ������ا 
ل االنص��اف والع��دل، سيس��هم إس��هاما ب��ار�ا ف��ي ال��نهو� بالمس��اواة بي��ن ال��رج

والمرأة،

 عل��ى أن استئص��ال ����فة الفص��ل العنص��ري وجم��يع أ���كالوإذ ������ 
العنص���رية والتمي���يز العنص���ري واالس���تعمار واالس���تعمار الجدي���د والع���دوان

واالح��تالل األجنب��ي والس��يطرة األجنب��ية وال��تدخل ف��ي الش��ؤون الداخل��ية لل��دول 
آامال،أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا 

 أن تعزي���ز الس���لم واألم���ن الدوليي���ن، وت�ف���ي� ح���دة ال���توتروإذ ������� 
الدول��ي، وال��تعاون المت��بادل ف��يما بي��ن جم��يع ال��دول بغ��ض ال��نظر ع��ن نظمه��ا
االجتماع�ية واالقتص��ادية، ون��ز� الس�ال� الع��ام الك��امل وال س�يما ن��ز� الس��ال�

دل والمساواة ال�نووي ف�ي ��ل رقاب�ة دول�ية ��ارمة وفعالة، وتوآيد مبادئ الع         
والمنفعة المتبادلة في العالقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت 
الس���يطرة األجنب���ية واالس���تعمارية واالح���تالل األجنب���ي ف���ي تقري���ر المص���ير
واالستقالل، وآذلك احترام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية ستنهض بالتقدم

ة لذل�ك، ف�ي تحق�يق المس�اواة الكاملة بيناالجتماع�ي والتنم�ية، وستس�هم، نت�يج       
الرجل والمرأة،

 ب���ن التنم��ية ال��تامة والكامل��ة ل��بلد م��ا، ورفاه��ية الع��الم،وا�ت���اعا �����ا  
وق��ية الس�لم، تتطلب جميعا أقصى مشارآة ممكنة من جانب المرأة على قدم

المساواة مع الرجل في جميع الميادين،

 العظيم في رفاه األسرة وفي تنمية إسهام المرأة  وإذ ���� ��� اعتبارها      
ُيعترف به حتى اآلن على نحو آامل، واألهمية االجتماعية المج�تمع، ال�ذي ل�م     

ل�موم�ة ول�دور الوالدي�ن آليهما في األسرة وفي تنشئة األطفال، وإذ تدرك أن
دور المرأة في اإلنجاب ال ينبغي أن يكون أساسا للتمييز، بل أن تنشئة األطفال 

ال من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع آكل،تتطلب بد

 أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداثوإذ ���ر�   
تغيير في الدور التقليدي للرجل وآذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرة،

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(

03-60793 6 

-

 عل�ى تنف�يذ الم�باد� ال�واردة ف�ي إع�الن القضاء علىوق�د �ق�د� ال��ز�      
التمي�يز ض�د الم�رأة، وعل�ى أن ت�ت�ذ، لذلك الغرض، التدابير الالزمة، للقضاء

على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

: على ما يليقد اتفقت 

الجزء األول
 1المادة 

أي تفرقة” التمييز ضد المرأة  “ألغ�راض ه�ذه االتفاق�ية يعن�ي مصطلح           
ون من آثاره أو أغراضه النيلأو اس�تبعاد أو تقي�يد ي�تم عل�ى أساس الجنس ويك            

م��ن االع��تراف للم��رأة، عل��ى أس��اس تس��اوي ال��رجل والم��رأة، بحق��و� ا��س��ان 
والح�ريات األساس�ية ف�ي الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والمد���ية أو ف��ي أي م��يدان آخ��ر، أو إبط��ا� االع��تراف للم��رأة به��ذه الحق��و� أو

.ها بغض النظر عن حالتها الزوجيةتمتعها بها وممارستها ل

2المادة 

ت��ج� ال�دو� األط�راف جم�يع أش�كا� التمييز ضد المرأة وتوافق على 
أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد 

:المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي

رأة في دساتيرها الوطنيةتجس�يد م�بدأ المس�اواة بي�ن ال�رجل والم           )أ( 
أو ت��ريعاتها المناس�بة األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن،

وآفال���ة التحق���يق العمل���ي له���ذا الم���بدأ م���ن خ���ال� الق���ا�ون والوس���ائل المناس���بة 
األخرى؛

ات��اذ المناس�� م�ن التداب�ير الت��ريعية وغ�يرها، بما في ذلك ما )ب(
اءات، لحظر آل تمييز ضد المرأة؛يقتضيه األمر من جز

إق��رار الحماي��ة القا�و���ية لحق��و� الم��رأة عل��ى ق��دم المس��اواة م��ع )ج( 
ال��رجل وض��مان الحماي��ة الفعال��ة للم��رأة، ع��ن ط��ريق المح��اآم الوطن��ية ذات

االختصاص والمؤسسات العامة األخرى، من أي عمل تمييزي؛

يزية ض��د االمت��نا� ع��ن االض��طال� ب���ي عم��ل أو ممارس��ة تمي��    )د(
المرأة، وآفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام؛

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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درا�شة قانونية حول تعزيز م�شاركة المراأة في الحياة العامة

7 03-60793

-

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من  )هـ(
جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

اتخ�اذ جم�يع التداب�ير المناس�بة، بم�ا ��ي ذلك التشريع، لتعديل أو )و( 
األنظمة واألعراف والممارسات القائمة التي تشكِّل تمييزا ضد إلغاء القوانين و

المرأة؛

إلغ�اء جم�يع أ�ك�ا� �واني�ن العقوب�ات الو�ن�ية الت�ي تشكِّل تمييزا )ز(
.ضد المرأة

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

03-60793 8 

-

3المادة 

ت�تخذ ال�دول األط�راف ف�ي جم�يع الميادي�ن، وال سيما الميادين السياسية 
التداب���ير المناس���بة، بم���ا ف���ي ذل���كواالجتماع���ية واالقتص���ادية وال�قاف���ية، ����ل  

الت���ريع، لكفال��ة تط��ور الم��رأة وتقدمه��ا الكاملي��ن، وذل��ك لت���من له��ا ممارس��ة
حق��وق ا�نس��ان والح��ريات األساس��ية والتم��تع به��ا عل��ى أس��ا� المس��اواة م��ع

.الرجل

4المادة 

ال يعت�بر اتخ�اذ ال�دول األط�راف تداب�ير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل - 1
لفعل�ية بي�ن ال�رجل والم�رأة تمي�يزا �م�ا تح�دده ه�ذه االتفاق�ية، ولكنهبالمس�اواة ا  

يج�� أال يس��تتبع ب���� ح��ال، �نت��يجة له، ا�بق��اء عل��ى معاي��ير ���ير متكاف���ة أو
منفص�لة؛�ما يج�� وق�� العم�ل به�ذه التداب�ير ع�ندما تك�ون أه�داف التكافؤ في

 .الفرص والمعاملة قد تحققت

ف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة،ال يعت�بر اتخ�اذ الدول األطرا       - 2
 .بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية، إجراء تمييزيا

 5المادة 

:تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي 

تعدي��ل األنم��ا� االجتماع��ية وال�قاف��ية لس��لو� ال��رجل والم��رأة، )أ( 
ح��يزات والع��ادات العرف��ية و���ل الممارس��اتبه��دف تحق��يق الق���اء عل��ى الت   

األخ�ر� القا�م�ة عل�ى فكرة دونية أو تفوُّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية
للرجل والمرأة؛

�فال�ة أن تت��من الترب�ية األس�رية تفهما سليما لألمومة بوصفها )ب( 
و��يفة اجتماع�ية واالع�تراف بالمس�ؤولية الم��تر�ة لك�ل م�ن الرجال والنساء

 تن���ة أطف�اله� وتطوره��، عل�ى أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هيف�ي 
.االعتبار األساسي في جميع الحاالت

6المادة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(

03-60793 8 

-

3المادة 

ت�تخذ ال�دول األط�راف ف�ي جم�يع الميادي�ن، وال سيما الميادين السياسية 
التداب���ير المناس���بة، بم���ا ف���ي ذل���كواالجتماع���ية واالقتص���ادية وال�قاف���ية، ����ل  

الت���ريع، لكفال��ة تط��ور الم��رأة وتقدمه��ا الكاملي��ن، وذل��ك لت���من له��ا ممارس��ة
حق��وق ا�نس��ان والح��ريات األساس��ية والتم��تع به��ا عل��ى أس��ا� المس��اواة م��ع

.الرجل

4المادة 

ال يعت�بر اتخ�اذ ال�دول األط�راف تداب�ير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل - 1
لفعل�ية بي�ن ال�رجل والم�رأة تمي�يزا �م�ا تح�دده ه�ذه االتفاق�ية، ولكنهبالمس�اواة ا  

يج�� أال يس��تتبع ب���� ح��ال، �نت��يجة له، ا�بق��اء عل��ى معاي��ير ���ير متكاف���ة أو
منفص�لة؛�ما يج�� وق�� العم�ل به�ذه التداب�ير ع�ندما تك�ون أه�داف التكافؤ في

 .الفرص والمعاملة قد تحققت

ف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة،ال يعت�بر اتخ�اذ الدول األطرا       - 2
 .بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية، إجراء تمييزيا

 5المادة 

:تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي 

تعدي��ل األنم��ا� االجتماع��ية وال�قاف��ية لس��لو� ال��رجل والم��رأة، )أ( 
ح��يزات والع��ادات العرف��ية و���ل الممارس��اتبه��دف تحق��يق الق���اء عل��ى الت   

األخ�ر� القا�م�ة عل�ى فكرة دونية أو تفوُّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية
للرجل والمرأة؛

�فال�ة أن تت��من الترب�ية األس�رية تفهما سليما لألمومة بوصفها )ب( 
و��يفة اجتماع�ية واالع�تراف بالمس�ؤولية الم��تر�ة لك�ل م�ن الرجال والنساء

 تن���ة أطف�اله� وتطوره��، عل�ى أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هيف�ي 
.االعتبار األساسي في جميع الحاالت

6المادة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

9 03-60793

-

ت�ت�� ال��ول ا���را� جم�يع الت�اب��ير الم�اس��ة� بم�ا ف�� �ل�� الت���ر�ع� 
.لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل دعارة المرأة

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

03-60793 10 

-

الجزء الثاني

7المادة 

تخذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدت�  
الم�رأة ف�ي الح�ياة السياس�ية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم

:المساواة مع الرجل، الحق في

التص��وي� ف��ي جم��يع االن��تخابات واالس��تفتاءات العام��ة، وأهل��ية )أ(
 أعضاؤها باالقتراع العام؛االنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب

الم��ا��ة ف�ي ��ياغة سياس�ة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي )ب( 
ش��غل الو���ائ� العام��ة وت�دي��ة جم��يع المه��ام العام��ة عل��ى جم��يع المس��تويات

الحكومية؛

الم��ا��ة ف�ي جم�يع الم�نظمات والجمع�يات غير الحكومية التي )ج( 
.تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد

8المادة 

ت�تخذ ال�دول األط�راف جم�يع التداب�ير المناس�بة ل�تكفل للم�رأة، عل�ى قدم 
المس�اواة م��ع ال��رجل ودون أي تمي�يز، فر���ة تم���يل حكوم�تها عل��ى المس��تو�

.الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية

9المادة 

تم��نح ال��دول األط��راف الم��رأة حق��ا مس��اويا لح��ق ال��رجل ف��ي ا�تس��اب - 1
وتض��من بوج��ه خ��اص أال يترت��ب عل��ى . س��يتها أو االح��تفا� به��ا أو تغي��يرهاجن

الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية
 .الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

ق بجنسية تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعل - 2
 .أطفالها

الجزء الثالث

 10المادة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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درا�شة قانونية حول تعزيز م�شاركة المراأة في الحياة العامة

11 03-60793

-

ت�تخذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 
المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه

:خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة

المهن���ي، وللوص���ول إل���ىنف���س الظ���روف للتوج���يه الو�يف���ي و   )أ( 
الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع

الف���ات، ف��ي الم��ناطق الريف��ية والحض��رية عل��ى الس��واء؛ وتك��ون ه��ذ� المس��اواة 
مكفول��ة ف��ي الم��رحلة الس��ابقة لالل��تحاق بالمدرس��ة وف��ي التعل��يم الع��ا� والتقن��ي

وآذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛والمهني والتعليم التقني العالي، 

توف���ر نف���س الم���ناهج الدراس���ية، ونف���س االم���تحانات وهي����ات )ب( 
تدريس�ية تتم�تع بمؤه�الت من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس

النوعية؛

القض��اء عل��ى أي مفه��و� نمط��ي ع��ن دور ال��رجل ودور الم��رأة )ج( 
اله ع��ن ط��ريق ت���جيع التعل��يمعل��ى جم��يع مس��تويات التعل��يم وف��ي جم��يع أ���ك  

المخ�تلط و��ير� م�ن أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وال سيما
عن طريق تنقيح آتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

نف��س الف��رص لالس��تفادة م��ن الم��نح التعليم��ية و���يرها م��ن الم��نح  )د(
الدراسية؛

 إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك نفس الفرص للوصول )هـ( 
ب��رامج تعل��يم الك��بار ومح��و األم��ية الو�يف��ية، وال س��يما الت��ي ته��دف إل��ى أن
تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

خف�� معدالت ترك المدرسة، قبل األوان بين الطالبات وتنظيم )و(
 الالئي ترآن المدرسة قبل األوان؛برامج للفتيات والنساء

نف�س الف�رص للم��ارآة الن��طة في األلعاب الرياضية والتربية )ز(
البدنية؛

الوص��ول إل��ى معلوم��ات ت��ربوية مح��ددة للمس��اعدة ف��ي ض��مان )ح(
.صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط األسرة

11المادة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

03-60793 10 

-

الجزء الثاني

7المادة 

تخذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدت�  
الم�رأة ف�ي الح�ياة السياس�ية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم

:المساواة مع الرجل، الحق في

التص��وي� ف��ي جم��يع االن��تخابات واالس��تفتاءات العام��ة، وأهل��ية )أ(
 أعضاؤها باالقتراع العام؛االنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب

الم��ا��ة ف�ي ��ياغة سياس�ة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي )ب( 
ش��غل الو���ائ� العام��ة وت�دي��ة جم��يع المه��ام العام��ة عل��ى جم��يع المس��تويات

الحكومية؛

الم��ا��ة ف�ي جم�يع الم�نظمات والجمع�يات غير الحكومية التي )ج( 
.تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد

8المادة 

ت�تخذ ال�دول األط�راف جم�يع التداب�ير المناس�بة ل�تكفل للم�رأة، عل�ى قدم 
المس�اواة م��ع ال��رجل ودون أي تمي�يز، فر���ة تم���يل حكوم�تها عل��ى المس��تو�

.الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية

9المادة 

تم��نح ال��دول األط��راف الم��رأة حق��ا مس��اويا لح��ق ال��رجل ف��ي ا�تس��اب - 1
وتض��من بوج��ه خ��اص أال يترت��ب عل��ى . س��يتها أو االح��تفا� به��ا أو تغي��يرهاجن

الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية
 .الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

ق بجنسية تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعل - 2
 .أطفالها

الجزء الثالث

 10المادة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(

11 03-60793

-

ت�تخذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 
المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه

:خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة

المهن���ي، وللوص���ول إل���ىنف���س الظ���روف للتوج���يه الو�يف���ي و   )أ( 
الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع

الف���ات، ف��ي الم��ناطق الريف��ية والحض��رية عل��ى الس��واء؛ وتك��ون ه��ذ� المس��اواة 
مكفول��ة ف��ي الم��رحلة الس��ابقة لالل��تحاق بالمدرس��ة وف��ي التعل��يم الع��ا� والتقن��ي

وآذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛والمهني والتعليم التقني العالي، 

توف���ر نف���س الم���ناهج الدراس���ية، ونف���س االم���تحانات وهي����ات )ب( 
تدريس�ية تتم�تع بمؤه�الت من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس

النوعية؛

القض��اء عل��ى أي مفه��و� نمط��ي ع��ن دور ال��رجل ودور الم��رأة )ج( 
اله ع��ن ط��ريق ت���جيع التعل��يمعل��ى جم��يع مس��تويات التعل��يم وف��ي جم��يع أ���ك  

المخ�تلط و��ير� م�ن أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وال سيما
عن طريق تنقيح آتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

نف��س الف��رص لالس��تفادة م��ن الم��نح التعليم��ية و���يرها م��ن الم��نح  )د(
الدراسية؛

 إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك نفس الفرص للوصول )هـ( 
ب��رامج تعل��يم الك��بار ومح��و األم��ية الو�يف��ية، وال س��يما الت��ي ته��دف إل��ى أن
تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

خف�� معدالت ترك المدرسة، قبل األوان بين الطالبات وتنظيم )و(
 الالئي ترآن المدرسة قبل األوان؛برامج للفتيات والنساء

نف�س الف�رص للم��ارآة الن��طة في األلعاب الرياضية والتربية )ز(
البدنية؛

الوص��ول إل��ى معلوم��ات ت��ربوية مح��ددة للمس��اعدة ف��ي ض��مان )ح(
.صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط األسرة

11المادة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

03-60793 12 

-

يع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاءت�تخذ ال�دول األطراف جم      - 1
عل�ى التمي�يز ��د الم�رأة ف�ي م�يدان العم�ل لك�ي تكفل لها، على أساس تساوي

 :الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما

الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛ )أ(

الح��ق ف��ي التم��تع ب��نفس ف��ر� التوظ��يف، بم��ا ف��ي ذل��ك ت�ب��يق )ب(
عايير االختيار نفسها في شؤون التوظيف؛م

الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي واألمن  )ج( 
الوظيف�ي، وف�ي جم�يع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة
التدري��ب المهن��ي، بم��ا ف��ي ذل��ك ال��تلمذة الص��ناعية والتدري��ب المهن��ي الم��تقدم

والتدريب المتكرر؛

الح�ق ف�ي المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق )د( 
ف�ي المس�اواة ف�ي المعامل�ة ف�يما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وآذلك المساواة

في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

الح��ق ف��ي الض��مان االجتماع��ي، وال س��يما ف��ي ح��االت ال��تقاعد، )هـ( 
ش�يخوخة، وأي شكل من أشكال عدم القدرةوال�ب�الة، والم�رض، والعج�ز، وال      

على العمل، وآذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر؛

الح�ق ف�ي الوقاي�ة الص�حية وس�المة ظ�روف العمل، بما في ذلك )و( 
.حماية وظيفة اإلنجاب

توخ���يا لم��نع التمي��يز ���د الم��رأة بس��بب ال��زواج أو األموم��ة، ولض��مان - 2
 :ول األطراف التدابير المناسبةحقها الفعلي في العمل، تتخذ الد

لحظ���ر الفص���ل م���ن الخدم���ة بس���بب الحم���ل أو إج���ازة األموم���ة )أ( 
والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات 

على المخالفين؛

إلدخال نظام إحازة األمومة المدفوعة األجر أو مع التمتع بمزايا  )ب( 
ق���د الم���رأة الوظ���يفة الت���ي تش����لها أو أقدمي���تها أواجتماع���ية مما�ل���ة دون أن تف

العالوات االجتماعية؛

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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13 03-60793

-

لتش�جيع توف�ير ما يلزم من الخدمات االجتماعية المساندة لتمكين )ج( 
الوالدين من الجمع بين التزاماتهما األسرية وبين مسؤوليات العمل والمشارآة

شبكة من مرافقف�ي الح�ياة العام�ة، وال س�يما ع�ن طريق تشجيع إنشاء وتنمية                
رعاية األطفال؛

لتوف�ير حماي�ة �ا��ة للم�رأة أ��ناء فترة الحمل في األعمال التي )د( 
.لها يثبت أنها مؤذية

يج��ب أن تس��تعر� التش��ريعات الوقا���ية المت���لة بالمس��ا�ل المش��مولة - 3
به��� المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم

 .أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاءتنقيحها 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

03-60793 14 

-

12المادة 

ت�تخذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد - 1
الم�رأة ف�ي ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي

الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات 
 .متعلقة بتخطيط األسرةال

 من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة1بال�رغ� م�ن أ�ك�ا� الفق�رة          - 2
الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، وتوفر لها
الخدم���ات الم�ان���ية ع���ند االقتض���اء، و�ذل���ك ال���ت�ذية الكاف���ية أ����ناء الحم���ل

 .والرضاعة

13المادة 

خذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدت�ت  
الم�رأة ف�ي الم��االت األخ�ر� للح�ياة االقتص�ادية و االجتماعية لكي تكفل لها،

:على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما

الحق في االستحقاقات األسرية؛ )أ(

ة، والرهون العقارية الحق في الحصول على القروض المصرفي )ب(
وغير ذلك من أشكال االئتمان المالي؛

الح�ق ف�ي االش�ترا� ف�ي األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية )ج( 
.وفي جميع جوانب الحياة الثقافية

14المادة 

تض��ع ال��دول األط��راف ف��ي اعت��بارها المش��ا�ل الخا���ة الت��ي تواجهه��ا - 1
ي ت�ديه�ا ف�ي تأمين أسباب البقاء اقتصادياالم�رأة الريف�ية، واألدوار الهام�ة الت�        

ألس�رتها، بم�ا ف�ي ذل�ك عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع
التداب�ير المناس�بة لض�مان تطب�يق أ�ك�ا� ه�ذه االتفاقية على المرأة في المناطق

 .الريفية

د ت�تخذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ض             - 2
الم�رأة ف�ي الم�ناطق الريف�ية لك�ي تكف�ل له�ا، عل�ى أس�اس التس�اوي مع الرجل،

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf



107

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(

03-60793 14 

-

12المادة 

ت�تخذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد - 1
الم�رأة ف�ي ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي

الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات 
 .متعلقة بتخطيط األسرةال

 من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة1بال�رغ� م�ن أ�ك�ا� الفق�رة          - 2
الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، وتوفر لها
الخدم���ات الم�ان���ية ع���ند االقتض���اء، و�ذل���ك ال���ت�ذية الكاف���ية أ����ناء الحم���ل

 .والرضاعة

13المادة 

خذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدت�ت  
الم�رأة ف�ي الم��االت األخ�ر� للح�ياة االقتص�ادية و االجتماعية لكي تكفل لها،

:على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما

الحق في االستحقاقات األسرية؛ )أ(

ة، والرهون العقارية الحق في الحصول على القروض المصرفي )ب(
وغير ذلك من أشكال االئتمان المالي؛

الح�ق ف�ي االش�ترا� ف�ي األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية )ج( 
.وفي جميع جوانب الحياة الثقافية

14المادة 

تض��ع ال��دول األط��راف ف��ي اعت��بارها المش��ا�ل الخا���ة الت��ي تواجهه��ا - 1
ي ت�ديه�ا ف�ي تأمين أسباب البقاء اقتصادياالم�رأة الريف�ية، واألدوار الهام�ة الت�        

ألس�رتها، بم�ا ف�ي ذل�ك عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع
التداب�ير المناس�بة لض�مان تطب�يق أ�ك�ا� ه�ذه االتفاقية على المرأة في المناطق

 .الريفية

د ت�تخذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ض             - 2
الم�رأة ف�ي الم�ناطق الريف�ية لك�ي تكف�ل له�ا، عل�ى أس�اس التس�اوي مع الرجل،

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

15 03-60793

-

المش�ارآة ف�ي التنمية الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق
 :في

المش���ارآة ف���ي وض���ع وتنف���يذ التخط���يط اإلنمائ���ي عل���ى جم���يع )أ(
المستويات؛

في ذلك المعلوماتن�يل تس�هيالت الع�ناية الص�حية المالئمة، بما            )ب(
والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط األسرة؛

االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج(

الحص��ول عل��ى جم��يع أن��وا� التدري��� والتعل��ي�، الرس��مي و���ير )د( 
الرس�مي، بم�ا ف�ي ذل�ك ما يتصل منه بمحو األمية الوظيفية، والحصول آذلك،

فوائ��د آاف��ة الخدم��ات المجتمع��ية واإلرش��ادية، وذل��كف��ي جمل��ة أم��ور، عل��ى    
لتحقق، زيادة آفاءتها التقنية؛

تن��ي� جماع�ات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول )هـ(
عل�ى ف�رص اقتص�ادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن

 الخاص؛

المشارآة في جميع األنشطة المجتمعية؛ )و(

فرص����ة الحص����ول عل����ى االئ����تمانات والق����رو� الزراع����ية، )ز(
وتسهيالت التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع
 إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

التم�تع ب��روف معيش�ية مالئم�ة، وال س�يما فيما يتعلق باإلسكان )ح( 
.مداد بالكهرباء والماء، والنقل، واالتصاالتواإلصحاح واإل

الجزء الرابع
 15المادة 

.تمنح الدول األطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون - 1

تم�نح ال�دول األط�راف الم�رأة ف�ي الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة - 2
بوجه خاص، وتكفل للمرأة، . ألهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك األهلية

حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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03-60793 16 

-

ق��د� الم���اواة ف��� جم��يع م��راحل ا�ج��را�ا� المت��بعة ف��� المح��اآم والهي���ا�
 .القضائية

توافق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك - 3
 تقي��يد األهل��ية القانون��ية للم��رأة باطل��ةالخا���ة الت��� له��ا أ���ر قانون��� ي���تهدف  

 .والغية

تم�ن� ال�دول األط�راف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون - 4
 .المتصل بحرآة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

15 03-60793

-

المش�ارآة ف�ي التنمية الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق
 :في

المش���ارآة ف���ي وض���ع وتنف���يذ التخط���يط اإلنمائ���ي عل���ى جم���يع )أ(
المستويات؛

في ذلك المعلوماتن�يل تس�هيالت الع�ناية الص�حية المالئمة، بما            )ب(
والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط األسرة؛

االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج(

الحص��ول عل��ى جم��يع أن��وا� التدري��� والتعل��ي�، الرس��مي و���ير )د( 
الرس�مي، بم�ا ف�ي ذل�ك ما يتصل منه بمحو األمية الوظيفية، والحصول آذلك،

فوائ��د آاف��ة الخدم��ات المجتمع��ية واإلرش��ادية، وذل��كف��ي جمل��ة أم��ور، عل��ى    
لتحقق، زيادة آفاءتها التقنية؛

تن��ي� جماع�ات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول )هـ(
عل�ى ف�رص اقتص�ادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن

 الخاص؛

المشارآة في جميع األنشطة المجتمعية؛ )و(

فرص����ة الحص����ول عل����ى االئ����تمانات والق����رو� الزراع����ية، )ز(
وتسهيالت التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع
 إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

التم�تع ب��روف معيش�ية مالئم�ة، وال س�يما فيما يتعلق باإلسكان )ح( 
.مداد بالكهرباء والماء، والنقل، واالتصاالتواإلصحاح واإل

الجزء الرابع
 15المادة 

.تمنح الدول األطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون - 1

تم�نح ال�دول األط�راف الم�رأة ف�ي الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة - 2
بوجه خاص، وتكفل للمرأة، . ألهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك األهلية

حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

17 03-60793

-

16المادة 

ت�تخذ ال�دول األط�راف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد - 1
ف�ي �اف�ة األم�ور الم�تعلقة بال�زواج والعالق�ات األس�رية، وبوجه خاصالم�رأة   

 :تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة

نفس الحق في عقد الزواج؛ )أ(

نف�س الح�ق ف�ي ح�رية اخت�يار ال�زوج، وفي عدم عقد الزواج إال )ب(
برضاها الحر الكامل؛

نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ )ج(

نف��س الحق��وق والمس��ؤوليات �وال��دة، ب���� ال��ن�ر ع��ن حال��تها )د(
الزوج�ية، ف�ي األم�ور الم�تعلقة ب�طفاله�ا؛ وف�ي جم�يع األح�وال، تك�ون مصالح

 األطفال هي الراجحة؛

نف�س الحق�وق ف�ي أن تق�رر بح�رية وبش�عور م�ن المسؤولية عدد )هـ(
علوم��ات أطفاله��ا والف��ترة بي��ن إنج��اب طف��ل و�خ��ر، وف��ي الحص��ول عل��ى الم       

 والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

نف����س الحق����وق والمس����ؤوليات ف����يما ي����تعلق بالوالي����ة والقوام����ة  )و(
والو���اية عل��ى األطف��ال وتبن��يهم، أو م��ا ���ابه ذل��ك م��ن األن�م��ة المؤسس��ية
االجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع األحوال

 تكون مصالح األطفال هي الراجحة؛

نف�س الحق�وق الشخص�ية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في )ز(
اختيار اسم األسرة، والمهنة، والوظيفة؛

نف����س الحق����وق لك����ال الزوجي����ن ف����يما ي����تعلق بملك����ية وح����يازة )ح( 
المم�تلكات، واإل��راف عل�يها، وإدارته�ا، والتم�تع بها، والتصرف فيها، سواء

.ابل أو مقابل عوض ذي قيمةبال مق

ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات - 2
فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج الض�رورية، بما  

 .في سجل رسمي أمرا إلزاميا
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16المادة 
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االجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع األحوال

 تكون مصالح األطفال هي الراجحة؛
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المم�تلكات، واإل��راف عل�يها، وإدارته�ا، والتم�تع بها، والتصرف فيها، سواء

.ابل أو مقابل عوض ذي قيمةبال مق

ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات - 2
فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج الض�رورية، بما  

 .في سجل رسمي أمرا إلزاميا
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-

الجزء الخامس
 17المادة 

التفاقية، تنشأ لجنة للقضاءل��ر� دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه ا         - 1
تتألف عند بدء نفاذ) يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة     (عل�ى التمي�ي� ��د المرأة        

االتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثالثين 
عل�يها أو انض�مامها إل�يها م�ن ثالث�ة وعش�رين خب�يرا م�ن ذوي المكان�ة الخلقية

اءة العال�ية ف�ي الم�يدان ال�ذي تشمله هذه االتفاقية، تنتخبهم الدولالرف�يعة والكف�   
األط�راف م�ن بي�ن مواطن�يها ويعمل�ون بص�فتهم الشخص�ية، مع إيالء االعتبار
لم��بدأ ال��توزيع الج�راف��ي الع��ادل ولتمث��يل مخ��تلف األش��كال الحض��ارية وآذل��ك 

 .النظم القانونية الرئيسية

لس��ري م��ن قائم��ة باألش��خا� الذي��ن ينتخ��� أعض��اء اللج��نة باالق��تراع ا - 2
ولك�ل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين. ترش�حهم ال�دول األط�راف     

 .مواطنيها

. يج�ر� االن�تخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية         - 3
وق�بل ثالث�ة أش�هر عل�ى األق�ل م�ن تاريخ آل انتخاب، يوجه األمين العام لألمم

ل��ى ال��دول األط��راف يدعوه��ا ف��يها إل��ى تقدي��م ترش��يحاتها ف��يالم��تحدة رس��الة إ
ويع��د األمي��ن الع��ام قائم��ة بالترتي��� األبج��دي بجم��يع. غض��ون ف��ترة ش��هرين  

األش�خا� المرش�حين عل�ى ه�ذا ال�نحو، مبي�نا ال�دول األطراف التي رشحتهم،
 .ويقدمها إلى الدول األطراف

ألطراف يدعو إليهتج�ر� ان�تخابات أعض�اء اللج�نة في اجتماع للدول ا            - 4
وفي ذلك االجتماع، الذي يشكل اشتراك. األمي�ن الع�ام ف�ي مق�ر األم�م الم�تحدة           

ثلث��ي ال��دول األط��راف ف��يه نص��ابا قانون��يا له، يك��ون األش��خا� المنتخ��بون
لعض�وية اللج�نة ه�م المرش�حون الذي�ن يحصلون على أآبر عدد من األصوات

ط���راف الحا����رينوعل���ى أآ���ثرية مطلق���ة م���ن أص���وات ممثل���ي ال���دول األ     
 .والمصوتين

غير أن فترة تسعة من. ينتخ�� أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات        - 5
األعض�اء المنتخبي�ن ف�ي االن�تخاب األول تنقضي في نهاية فترة سنتين؛ ويقوم
رئ��ي� اللج��نة، بع��د االن��تخاب األول ف��ورا، باخت��يار أس��ماء ه���الء األعض��اء

 .التسعة بالقرعة
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األط�راف م�ن بي�ن مواطن�يها ويعمل�ون بص�فتهم الشخص�ية، مع إيالء االعتبار
لم��بدأ ال��توزيع الج�راف��ي الع��ادل ولتمث��يل مخ��تلف األش��كال الحض��ارية وآذل��ك 

 .النظم القانونية الرئيسية

لس��ري م��ن قائم��ة باألش��خا� الذي��ن ينتخ��� أعض��اء اللج��نة باالق��تراع ا - 2
ولك�ل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين. ترش�حهم ال�دول األط�راف     

 .مواطنيها

. يج�ر� االن�تخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية         - 3
وق�بل ثالث�ة أش�هر عل�ى األق�ل م�ن تاريخ آل انتخاب، يوجه األمين العام لألمم

ل��ى ال��دول األط��راف يدعوه��ا ف��يها إل��ى تقدي��م ترش��يحاتها ف��يالم��تحدة رس��الة إ
ويع��د األمي��ن الع��ام قائم��ة بالترتي��� األبج��دي بجم��يع. غض��ون ف��ترة ش��هرين  

األش�خا� المرش�حين عل�ى ه�ذا ال�نحو، مبي�نا ال�دول األطراف التي رشحتهم،
 .ويقدمها إلى الدول األطراف

ألطراف يدعو إليهتج�ر� ان�تخابات أعض�اء اللج�نة في اجتماع للدول ا            - 4
وفي ذلك االجتماع، الذي يشكل اشتراك. األمي�ن الع�ام ف�ي مق�ر األم�م الم�تحدة           

ثلث��ي ال��دول األط��راف ف��يه نص��ابا قانون��يا له، يك��ون األش��خا� المنتخ��بون
لعض�وية اللج�نة ه�م المرش�حون الذي�ن يحصلون على أآبر عدد من األصوات

ط���راف الحا����رينوعل���ى أآ���ثرية مطلق���ة م���ن أص���وات ممثل���ي ال���دول األ     
 .والمصوتين

غير أن فترة تسعة من. ينتخ�� أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات        - 5
األعض�اء المنتخبي�ن ف�ي االن�تخاب األول تنقضي في نهاية فترة سنتين؛ ويقوم
رئ��ي� اللج��نة، بع��د االن��تخاب األول ف��ورا، باخت��يار أس��ماء ه���الء األعض��اء

 .التسعة بالقرعة
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19 03-60793

-

اب أعض�اء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفقراتيج�رى ان�تخ    - 6
.  م��ن ه��ذه الم��ادة بع��د التص��ديق أو االنض��مام الخ��امس وال�الثي��ن       4 و 3 و 2

وتنته�ي والية اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية
 .ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة. فترة سنتين

لم��لء ال���واغر الطارئ��ة، تق��وم الدول��ة الط��ر� الت��ي آ��ف خب��يرها ع��ن - 7
العم�ل آعض�و ف�ي اللج�نة بتعيي�ن خب�ير �خ�ر م�ن بي�ن مواطن�يها، رهنا بموافقة

 .اللجنة

ي�تلقى أعض�اء اللج�نة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد - 8
 إي��الء االعت��بار األم��م الم��تحدة باألحك��ام وال���رو� الت��ي تحدده��ا الجمع��ية، م��ع 

 .ألهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة

يوف�ر األمي�ن الع�ام لألم�م الم�تحدة م�ا يل�زم اللج�نة من موظفين ومرافق - 9
.لالضطالع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه االتفاقية

18المادة 

، للنظرت�تعهد ال�دو� األط�را� ب��ن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة              - 1
م��ن ق��بل اللج��نة، تقري��را عم��ا اتخذت��� م��ن تداب��ير ت���ريعية وقض��ائية وإداري��ة
وغ��يرها م��ن أج��ل إنف��اذ أحك��ام ه��ذه االتفاق��ية، وع��ن ال��تقدم المح��ر� ف��ي ه��ذا

 :الصدد، وذلك

 في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛ )أ(

ذلك آلما طلبت اللجنة وبعد ذلك آل أربع سنوات على األقل، وآ )ب( 
 .ذلك

يج�و� أن تبي�ن ال�تقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء - 2
 .بااللتزامات المقررة في هذه االتفاقية

19المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها - 1

.تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين - 2

20المادة 
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.لالضطالع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه االتفاقية
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، للنظرت�تعهد ال�دو� األط�را� ب��ن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة              - 1
م��ن ق��بل اللج��نة، تقري��را عم��ا اتخذت��� م��ن تداب��ير ت���ريعية وقض��ائية وإداري��ة
وغ��يرها م��ن أج��ل إنف��اذ أحك��ام ه��ذه االتفاق��ية، وع��ن ال��تقدم المح��ر� ف��ي ه��ذا

 :الصدد، وذلك

 في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛ )أ(

ذلك آلما طلبت اللجنة وبعد ذلك آل أربع سنوات على األقل، وآ )ب( 
 .ذلك

يج�و� أن تبي�ن ال�تقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء - 2
 .بااللتزامات المقررة في هذه االتفاقية

19المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها - 1

.تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين - 2

20المادة 
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-

ف�ي ال��ادة لف�ترة ال ت��يد عل�� أسبوعين سنويا للنظر فيتج�تم� اللج�نة      - 1
 . من هذه االتفاقية18التقارير المقدمة وفقا للمادة 

ت�ق��د ا���تماعا� اللج��نة ع��ادة ف��ي مق��ر ا�م��� الم��تحدة أو ف��ي أي م���ا� - 2
 .مناسب آخر تحدده اللجنة

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

21 03-60793

-

21المادة 

الم��ت�دة بوا���طة تق��دم اللج��نة تقري��را ���نويا إل��ى الجمع��ية العام��ة ل�م��م  - 1
المجل���� االقتص���ادي واالجتماع���ي، ع���ن أنش���طتها، وله���ا أن تق���دم مق���ترحات 
وتو��يات عام�ة مبن�ية عل�ى درا��ة ال�تقارير والمعلوم�ات ال�واردة م�ن الدول

وت���در� تل���ك المق���ترحات والتو����يات العام���ة ف���ي تقري���ر اللج���نة. األط���راف
 .مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت

مي��ن الع��ام تقاري��ر اللج��نة إل��ى لج��نة مرآ��� الم��رأة، ل���ر�ي���يل األ - 2
 .إعالمها

22المادة 

ي��� للوآ�االت المتخصص�ة أن تم���ل ل�د� ال�ن�ر ف�ي تنف�يذ م�ا يق�ع في 
وللجنة أن تدعو الوآاالت المتخصصة. نطاق أنشطتها من أحكام هذه االتفاقية     

.قع في نطاق أنشطتهاإلى تقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي ت

الجزء السادس

 23المادة 

ل��ي� ف��ي ه��ذه االتفاق��ية م��ا يم��� أي أحك��ام تك��ون أآ���ر تيس��يرا لت�ق��ي� 
:المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت

في تشريعات دولة من الدول األطراف؛ )أ(

أو ف�ي أي�ة اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى )ب( 
.لك الدولةت

24المادة 

ت�تعهد ال�دول األط�راف باتخ�ا� جم�يع م�ا يل��م م�ن تداب�ير عل�ى الصعيد 
الوطن���ي تس���تهدف ت�ق���ي� ا�عم���ال الك���امل لل�ق���وق المع���ترف به���ا ف���ي ه���ذه 

.االتفاقية

 25المادة 

.يكون باب التوقيع على هذه االتفاقية مفتوحا لجميع الدول - 1
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.متحدة وديعا لهذه االتفاقيةيسمى األمين العام لألمم ال - 2

وتودع وثائق التصديق لدى األمين العام . تخضع هذه االتفاقية للتصديق - 3
 .لألمم المتحدة

وي��نفذ . يك��ون ب��ا� االنض��مام إل��ى ه��ذه االتفاق��ية مف��تو�ا لجم��يع ال��دول     - 4
.االنضمام بإيداع وثيقة االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة

26المادة 

يج��وز ألي دول��ة م��ن ال��دول األط��را�، ف��ي أي وق��ت، أن تطل��ب إع��ادة - 1
ال�نظر ف�ي هذه االتفاقية، وذلك عن طريق إشعار آتابي يوجه إلى األمين العام

 .لألمم المتحدة

تق�رر الجمع�ية العام�ة لألم�م الم�تحدة م�ا ي�تخذ م�ن خطوات، إن لزمت، - 2
.فيما يتعلق بذلك الطلب

27المادة 

هذه االتفاقية في اليوم الثالثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديقي�بدأ نفاذ     - 1
.أو االنضمام العشرين لدى األمين العام لألمم المتحدة

بالنس�بة لك�� دول�ة تص�د� عل�ى ه�ذه االتفاق�ية أو تنض�م إل�يها بع�د إيداع - 2
عد وث�يقة التص�ديق أو االنضمام العشرين، يبدأ نفاذ االتفاقية في اليوم الثالثين ب            

 .تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها

28المادة 

يتلقَّى األمين العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت - 1
 .التصديق أو االنضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول

.ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها - 2

يج��وز ���حب ال��تحفظات ف��ي أي وق��ت بتوج��يه إش��عار به��ذا المع��نى إل��ى  - 3
ويصبح . األمي�ن الع�ام لألم�م الم�تحدة، ال�ذي يق�وم عندئذ بإبالغ جميع الدول به                

 .ذلك اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقِّيه

29المادة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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21المادة 

الم��ت�دة بوا���طة تق��دم اللج��نة تقري��را ���نويا إل��ى الجمع��ية العام��ة ل�م��م  - 1
المجل���� االقتص���ادي واالجتماع���ي، ع���ن أنش���طتها، وله���ا أن تق���دم مق���ترحات 
وتو��يات عام�ة مبن�ية عل�ى درا��ة ال�تقارير والمعلوم�ات ال�واردة م�ن الدول

وت���در� تل���ك المق���ترحات والتو����يات العام���ة ف���ي تقري���ر اللج���نة. األط���راف
 .مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت

مي��ن الع��ام تقاري��ر اللج��نة إل��ى لج��نة مرآ��� الم��رأة، ل���ر�ي���يل األ - 2
 .إعالمها

22المادة 

ي��� للوآ�االت المتخصص�ة أن تم���ل ل�د� ال�ن�ر ف�ي تنف�يذ م�ا يق�ع في 
وللجنة أن تدعو الوآاالت المتخصصة. نطاق أنشطتها من أحكام هذه االتفاقية     

.قع في نطاق أنشطتهاإلى تقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي ت

الجزء السادس

 23المادة 

ل��ي� ف��ي ه��ذه االتفاق��ية م��ا يم��� أي أحك��ام تك��ون أآ���ر تيس��يرا لت�ق��ي� 
:المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت

في تشريعات دولة من الدول األطراف؛ )أ(

أو ف�ي أي�ة اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى )ب( 
.لك الدولةت

24المادة 

ت�تعهد ال�دول األط�راف باتخ�ا� جم�يع م�ا يل��م م�ن تداب�ير عل�ى الصعيد 
الوطن���ي تس���تهدف ت�ق���ي� ا�عم���ال الك���امل لل�ق���وق المع���ترف به���ا ف���ي ه���ذه 

.االتفاقية

 25المادة 

.يكون باب التوقيع على هذه االتفاقية مفتوحا لجميع الدول - 1

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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-

.متحدة وديعا لهذه االتفاقيةيسمى األمين العام لألمم ال - 2

وتودع وثائق التصديق لدى األمين العام . تخضع هذه االتفاقية للتصديق - 3
 .لألمم المتحدة

وي��نفذ . يك��ون ب��ا� االنض��مام إل��ى ه��ذه االتفاق��ية مف��تو�ا لجم��يع ال��دول     - 4
.االنضمام بإيداع وثيقة االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة

26المادة 

يج��وز ألي دول��ة م��ن ال��دول األط��را�، ف��ي أي وق��ت، أن تطل��ب إع��ادة - 1
ال�نظر ف�ي هذه االتفاقية، وذلك عن طريق إشعار آتابي يوجه إلى األمين العام

 .لألمم المتحدة

تق�رر الجمع�ية العام�ة لألم�م الم�تحدة م�ا ي�تخذ م�ن خطوات، إن لزمت، - 2
.فيما يتعلق بذلك الطلب

27المادة 

هذه االتفاقية في اليوم الثالثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديقي�بدأ نفاذ     - 1
.أو االنضمام العشرين لدى األمين العام لألمم المتحدة

بالنس�بة لك�� دول�ة تص�د� عل�ى ه�ذه االتفاق�ية أو تنض�م إل�يها بع�د إيداع - 2
عد وث�يقة التص�ديق أو االنضمام العشرين، يبدأ نفاذ االتفاقية في اليوم الثالثين ب            

 .تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها

28المادة 

يتلقَّى األمين العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت - 1
 .التصديق أو االنضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول

.ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها - 2

يج��وز ���حب ال��تحفظات ف��ي أي وق��ت بتوج��يه إش��عار به��ذا المع��نى إل��ى  - 3
ويصبح . األمي�ن الع�ام لألم�م الم�تحدة، ال�ذي يق�وم عندئذ بإبالغ جميع الدول به                

 .ذلك اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقِّيه

29المادة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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-

طراف يعرض للتحكيم أي خالف ينشأ بين دولتين أو أآثر من الدول األ - 1
ح�ول تفس�ير أو تطب�يق هذه االتفاقية وال يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك

وإذا ل�م يتمك�ن األط�راف، خ�الل ستة. ب�ناء عل�ى طل�ب واح�دة م�ن ه�ذه ال�دول             
أش��هر م��ن ت��اري� طل��ب التحك��يم، م��ن الوص��ول إل��ى اتف��ا� عل��ى تنظ��يم أم��ر

عدل الدوليةالتحك�يم، ج�از ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة ال            
 .بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة

ألي�ة دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو - 2
وال تكون.  من هذه المادة   1االن��مام إل�يها أنه�ا ال تعت�بر نفسها ملزمة بالفقرة             

ت تحفظا ال�دول األط�راف األخ�رى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبد          
 .من هذا القبيل

 من هذه المادة أن تسحب2ألي�ة دول�ة ط�رف أب�دت تحفظ�ا وفق�ا للفق�رة                - 3
 .هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة

30المادة 

ت��ودع ه��ذه االتفاق��ية، الت��ي تتس��اوى نصوص��ها االس��بانية واالنكل��يزية 
فرنس�ية ف�ي الح��ية، لدى األمين العام لألمموالروس�ية والص�ينية والعرب�ية وال      

.المتحدة

، ق�ام الموقع�ون أدن�اه، المفوضون حسب األصول، بتوقيع�����ا�ا ل�ل��    
.هذه االتفاقية

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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8. CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION
AGAINST WOMEN

New York, 18 December 19791

.

ENTRY INTO FORCE 3 September 1981, in accordance with article 27(1).
REGISTRATION: 3 September 1981, No. 20378.
STATUS: Signatories: 99. Parties: 189.
TEXT: United Nations,  Treaty Series , vol. 1249, p. 13.

Note: The Convention was opened for signature at the United Nations Headquarters on 1 March 1980.

.

Participant Signature

Ratification, 
Accession(a), 
Succession(d)

Afghanistan..................................................14 Aug  1980   5 Mar  2003 
Albania.........................................................11 May  1994 a
Algeria2 ........................................................22 May  1996 a
Andorra........................................................15 Jan  1997 a
Angola .........................................................17 Sep  1986 a
Antigua and Barbuda ...................................  1 Aug  1989 a
Argentina .....................................................17 Jul  1980 15 Jul  1985 
Armenia .......................................................13 Sep  1993 a
Australia3 .....................................................17 Jul  1980 28 Jul  1983 
Austria4 ........................................................17 Jul  1980 31 Mar  1982 
Azerbaijan....................................................10 Jul  1995 a
Bahamas.......................................................  6 Oct  1993 a
Bahrain.........................................................18 Jun  2002 a
Bangladesh5 .................................................  6 Nov  1984 a
Barbados ......................................................24 Jul  1980 16 Oct  1980 
Belarus .........................................................17 Jul  1980   4 Feb  1981 
Belgium6 ......................................................17 Jul  1980 10 Jul  1985 
Belize ...........................................................  7 Mar  1990 16 May  1990 
Benin............................................................11 Nov  1981 12 Mar  1992 
Bhutan..........................................................17 Jul  1980 31 Aug  1981 
Bolivia (Plurinational 

State of)..................................................30 May  1980   8 Jun  1990 
Bosnia and 

Herzegovina7..........................................  1 Sep  1993 d
Botswana .....................................................13 Aug  1996 a
Brazil8 ..........................................................31 Mar  1981   1 Feb  1984 
Brunei Darussalam ......................................24 May  2006 a
Bulgaria9 ......................................................17 Jul  1980   8 Feb  1982 
Burkina Faso................................................14 Oct  1987 a
Burundi ........................................................17 Jul  1980   8 Jan  1992 
Cabo Verde ..................................................  5 Dec  1980 a
Cambodia10,11 ...............................................17 Oct  1980 15 Oct  1992 a
Cameroon.....................................................  6 Jun  1983 23 Aug  1994 
Canada12.......................................................17 Jul  1980 10 Dec  1981 
Central African 21 Jun  1991 a

Participant Signature

Ratification, 
Accession(a), 
Succession(d)

Republic .................................................
Chad.............................................................  9 Jun  1995 a
Chile.............................................................17 Jul  1980   7 Dec  1989 
China13,14......................................................17 Jul  1980   4 Nov  1980 
Colombia .....................................................17 Jul  1980 19 Jan  1982 
Comoros.......................................................31 Oct  1994 a
Congo...........................................................29 Jul  1980 26 Jul  1982 
Cook Islands15..............................................11 Aug  2006 a
Costa Rica....................................................17 Jul  1980   4 Apr  1986 
Côte d'Ivoire ................................................17 Jul  1980 18 Dec  1995 
Croatia7 ........................................................  9 Sep  1992 d
Cuba.............................................................  6 Mar  1980 17 Jul  1980 
Cyprus16 .......................................................23 Jul  1985 a
Czech Republic17 .........................................22 Feb  1993 d
Democratic People's 

Republic of 
Korea18,19................................................27 Feb  2001 a

Democratic Republic of 
the Congo...............................................17 Jul  1980 17 Oct  1986 

Denmark20....................................................17 Jul  1980 21 Apr  1983 
Djibouti ........................................................  2 Dec  1998 a
Dominica .....................................................15 Sep  1980 15 Sep  1980 
Dominican Republic ....................................17 Jul  1980   2 Sep  1982 
Ecuador........................................................17 Jul  1980   9 Nov  1981 
Egypt21 .........................................................16 Jul  1980 18 Sep  1981 
El Salvador ..................................................14 Nov  1980 19 Aug  1981 
Equatorial Guinea ........................................23 Oct  1984 a
Eritrea ..........................................................  5 Sep  1995 a
Estonia .........................................................21 Oct  1991 a
Eswatini .......................................................26 Mar  2004 a
Ethiopia........................................................  8 Jul  1980 10 Sep  1981 
Fiji22 .............................................................28 Aug  1995 a
Finland .........................................................17 Jul  1980   4 Sep  1986 
France23........................................................17 Jul  1980 14 Dec  1983 
Gabon...........................................................17 Jul  1980 21 Jan  1983 

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-8.en.pdf
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Participant Signature

Ratification, 
Accession(a), 
Succession(d)

Gambia.........................................................29 Jul  1980 16 Apr  1993 
Georgia ........................................................26 Oct  1994 a
Germany24,25,26 .............................................17 Jul  1980 10 Jul  1985 
Ghana...........................................................17 Jul  1980   2 Jan  1986 
Greece..........................................................  2 Mar  1982   7 Jun  1983 
Grenada........................................................17 Jul  1980 30 Aug  1990 
Guatemala....................................................  8 Jun  1981 12 Aug  1982 
Guinea27 .......................................................17 Jul  1980   9 Aug  1982 
Guinea-Bissau..............................................17 Jul  1980 23 Aug  1985 
Guyana.........................................................17 Jul  1980 17 Jul  1980 
Haiti .............................................................17 Jul  1980 20 Jul  1981 
Honduras......................................................11 Jun  1980   3 Mar  1983 
Hungary28.....................................................  6 Jun  1980 22 Dec  1980 
Iceland .........................................................24 Jul  1980 18 Jun  1985 
India .............................................................30 Jul  1980   9 Jul  1993 
Indonesia......................................................29 Jul  1980 13 Sep  1984 
Iraq...............................................................13 Aug  1986 a
Ireland29 .......................................................23 Dec  1985 a
Israel30..........................................................17 Jul  1980   3 Oct  1991 
Italy..............................................................17 Jul  1980 10 Jun  1985 
Jamaica31......................................................17 Jul  1980 19 Oct  1984 
Japan ............................................................17 Jul  1980 25 Jun  1985 
Jordan...........................................................  3 Dec  1980   1 Jul  1992 
Kazakhstan...................................................26 Aug  1998 a
Kenya...........................................................  9 Mar  1984 a
Kiribati.........................................................17 Mar  2004 a
Kuwait32.......................................................  2 Sep  1994 a
Kyrgyzstan...................................................10 Feb  1997 a
Lao People's 

Democratic 
Republic .................................................17 Jul  1980 14 Aug  1981 

Latvia ...........................................................14 Apr  1992 a
Lebanon .......................................................16 Apr  1997 a
Lesotho33......................................................17 Jul  1980 22 Aug  1995 
Liberia..........................................................17 Jul  1984 a
Libya34 .........................................................16 May  1989 a
Liechtenstein35 .............................................22 Dec  1995 a
Lithuania......................................................18 Jan  1994 a
Luxembourg.................................................17 Jul  1980   2 Feb  1989 
Madagascar..................................................17 Jul  1980 17 Mar  1989 
Malawi36 ......................................................12 Mar  1987 a
Malaysia37 ....................................................  5 Jul  1995 a
Maldives38,39 ................................................  1 Jul  1993 a
Mali..............................................................  5 Feb  1985 10 Sep  1985 
Malta............................................................  8 Mar  1991 a

Participant Signature

Ratification, 
Accession(a), 
Succession(d)

Marshall Islands...........................................  2 Mar  2006 a
Mauritania40 .................................................10 May  2001 a
Mauritius41 ...................................................  9 Jul  1984 a
Mexico .........................................................17 Jul  1980 23 Mar  1981 
Micronesia (Federated 

States of) ................................................  1 Sep  2004 a
Monaco ........................................................18 Mar  2005 a
Mongolia42 ...................................................17 Jul  1980 20 Jul  1981 
Montenegro43 ...............................................23 Oct  2006 d
Morocco.......................................................21 Jun  1993 a
Mozambique ................................................21 Apr  1997 a
Myanmar......................................................22 Jul  1997 a
Namibia .......................................................23 Nov  1992 a
Nauru ...........................................................23 Jun  2011 a
Nepal............................................................  5 Feb  1991 22 Apr  1991 
Netherlands44 ...............................................17 Jul  1980 23 Jul  1991 
New Zealand45,46,47,48,49 ................................17 Jul  1980 10 Jan  1985 
Nicaragua.....................................................17 Jul  1980 27 Oct  1981 
Niger50 .........................................................  8 Oct  1999 a
Nigeria .........................................................23 Apr  1984 13 Jun  1985 
Norway ........................................................17 Jul  1980 21 May  1981 
Oman ...........................................................  7 Feb  2006 a
Pakistan........................................................12 Mar  1996 a
Palau ............................................................20 Sep  2011 
Panama.........................................................26 Jun  1980 29 Oct  1981 
Papua New Guinea ......................................12 Jan  1995 a
Paraguay ......................................................  6 Apr  1987 a
Peru..............................................................23 Jul  1981 13 Sep  1982 
Philippines ...................................................15 Jul  1980   5 Aug  1981 
Poland51 .......................................................29 May  1980 30 Jul  1980 
Portugal13,52..................................................24 Apr  1980 30 Jul  1980 
Qatar ............................................................29 Apr  2009 a
Republic of Korea53 .....................................25 May  1983 27 Dec  1984 
Republic of Moldova ...................................  1 Jul  1994 a
Romania54 ....................................................  4 Sep  1980   7 Jan  1982 
Russian Federation55....................................17 Jul  1980 23 Jan  1981 
Rwanda ........................................................  1 May  1980   2 Mar  1981 
Samoa ..........................................................25 Sep  1992 a
San Marino ..................................................26 Sep  2003 10 Dec  2003 
Sao Tome and Principe................................31 Oct  1995   3 Jun  2003 
Saudi Arabia ................................................  7 Sep  2000   7 Sep  2000 
Senegal.........................................................29 Jul  1980   5 Feb  1985 
Serbia7..........................................................12 Mar  2001 d
Seychelles ....................................................  5 May  1992 a
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Participant Signature

Ratification, 
Accession(a), 
Succession(d)

Sierra Leone.................................................21 Sep  1988 11 Nov  1988 
Singapore56,57,58 ............................................  5 Oct  1995 a
Slovakia17.....................................................28 May  1993 d
Slovenia7 ......................................................  6 Jul  1992 d
Solomon Islands ..........................................  6 May  2002 a
South Africa.................................................29 Jan  1993 15 Dec  1995 
South Sudan.................................................30 Apr  2015 a
Spain ............................................................17 Jul  1980   5 Jan  1984 
Sri Lanka......................................................17 Jul  1980   5 Oct  1981 
St. Kitts and Nevis .......................................25 Apr  1985 a
St. Lucia.......................................................  8 Oct  1982 a
St. Vincent and the 

Grenadines .............................................  4 Aug  1981 a
State of Palestine .........................................  2 Apr  2014 a
Suriname......................................................  1 Mar  1993 a
Sweden59,60...................................................  7 Mar  1980   2 Jul  1980 
Switzerland61 ...............................................23 Jan  1987 27 Mar  1997 
Syrian Arab Republic ..................................28 Mar  2003 a
Tajikistan .....................................................26 Oct  1993 a
Thailand62 ....................................................  9 Aug  1985 a
The former Yugoslav 

Republic of 
Macedonia7 ............................................18 Jan  1994 d

Timor-Leste .................................................16 Apr  2003 a
Togo.............................................................26 Sep  1983 a

Participant Signature

Ratification, 
Accession(a), 
Succession(d)

Trinidad and Tobago ...................................27 Jun  1985 12 Jan  1990 
Tunisia .........................................................24 Jul  1980 20 Sep  1985 
Turkey..........................................................20 Dec  1985 a
Turkmenistan ...............................................  1 May  1997 a
Tuvalu..........................................................  6 Oct  1999 a
Uganda.........................................................30 Jul  1980 22 Jul  1985 
Ukraine ........................................................17 Jul  1980 12 Mar  1981 
United Arab Emirates63 ...............................  6 Oct  2004 a
United Kingdom of 

Great Britain and 
Northern 
Ireland14,64,65,66,67 ....................................22 Jul  1981   7 Apr  1986 

United Republic of 
Tanzania.................................................17 Jul  1980 20 Aug  1985 

United States of 
America..................................................17 Jul  1980 

Uruguay .......................................................30 Mar  1981   9 Oct  1981 
Uzbekistan ...................................................19 Jul  1995 a
Vanuatu........................................................  8 Sep  1995 a
Venezuela (Bolivarian 

Republic of) ...........................................17 Jul  1980   2 May  1983 
Viet Nam......................................................29 Jul  1980 17 Feb  1982 
Yemen68 .......................................................30 May  1984 a
Zambia .........................................................17 Jul  1980 21 Jun  1985 
Zimbabwe ....................................................13 May  1991 a

Declarations and Reservations
(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made

upon ratification, accession or succession.)

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-8.en.pdf

LEBANON20

The Government of the Lebanese Republic enters 
reservations regarding article 9 (2), and article 16 (1) (c) 
(d) (f) and (g) (regarding the right to choose a family
name).
In accordance with paragraph 2 of article 29,
the Government of the Lebanese Republic declares
that it does not consider itself bound by the provisions of
paragraph 1 of that article.
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ت�شنيف لبنان ح�شب تقرير المنتدى القت�شادي العالمي للعام ٢٠١7 حول الفجوة بين الجن�شين

rank
out of 144 countries 137

score
0.00 = imparity

1.00 = parity 0.596

0.40 distribution of countries by score 1.00

SCORE AT GLANCE

Economy

Education

Health

Po
lit

ic
s

Lebanon score

average score

KEY INDICATORS

GDP (US$ billions) 47.54
GDP per capita (constant '11, intl. $, PPP) 12,974.17
Total population (1,000s) 6,006.67
Population growth rate (%) 1.94
Population sex ratio (female/male) 1.01
Human Capital Index score –

Global Gender Gap score
Economic participation and opportunity
Educational attainment
Health and survival
Political empowerment
rank out of

2006
rank

–
–
–
–
–

115

score
–
–
–
–
–

2017
rank
137
133
109
109
142
144

score
0.596
0.440
0.956
0.970
0.019

COUNTRY SCORE CARD
distance to parity

rank score avg female male f/m 0.00 1.00 2.00

Economic participation and opportunity 133 0.440 0.585

Labour force participation 135 0.347 0.667 26.3 75.7 0.35

Wage equality for similar work (survey) 86 0.607 0.634 0.61

Estimated earned income (PPP, US$) 136 0.251 0.509 5,605 22,327 0.25

Legislators, senior officials and managers 121 0.092 0.320 8.4 91.6 0.09

Professional and technical workers 75 0.933 0.758 48.3 51.7 0.93

Educational attainment 109 0.956 0.953

Literacy rate 96 0.934 0.883 88.1 94.3 0.93

Enrolment in primary education 119 0.932 0.979 78.9 84.7 0.93

Enrolment in secondary education 1 1.000 0.971 64.9 64.7 1.00

Enrolment in tertiary education 1 1.000 0.938 45.7 39.5 1.16

Health and survival 109 0.970 0.956

Sex ratio at birth 1 0.944 0.920 0.95

Healthy life expectancy 118 1.027 1.037 66.7 64.9 1.03

Political empowerment 142 0.019 0.227

Women in parliament 141 0.032 0.279 3.1 96.9 0.03

Women in ministerial positions 138 0.036 0.209 3.4 96.6 0.04

Years with female head of state (last 50) 69 0.000 0.200 0.0 50.0 0.00
0.00 1.00 2.00

Lebanon

AVGLBN
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0.596 / 137 LBN
SELECTED CONTEXTUAL DATA

Workforce Participation female male value
Non-discrimination laws, hiring women no

Youth not in employment or education 27.3 16.0 1.71

Unemployed adults 10.4 5.0 2.07

Discouraged job seekers 36.3 63.7 0.57

Workers in informal employment – – –

High-skilled share of labour force 10.1 14.1 0.72

Workers employed part-time – – –

Contributing family workers 5.9 4.0 1.49

Own-account workers 10.0 27.7 0.36

Work, minutes per day – – –

Proportion of unpaid work per day – – –

Economic Leadership female male value
Law mandates equal pay no

Advancement of women to leadership roles 2 0.58

Boards of publicly traded companies – – –

Firms with female (co-)owners 0.77

Firms with female top managers 0.05

Employers 1.7 4.0 0.44

R&D personnel – – –

Access to Assets female male value
Hold an account at a financial institution 32.9 62.4 0.53

Women’s access to financial services part

Inheritance rights for daughters no

Women’s access to land use, control and ownership part

Women’s access to non-land assets use, control and

ownership part

Mean monthly earnings (1,000s, local curr.) – – –

Political Leadership female male value
Year women received right to vote 1952

Years since any women received voting rights 65

Number of female heads of state to date 0

Election list quotas for women, national –

Election list quotas for women, local –

Voluntary political party quotas no

Seats held in upper house – – –

Family female male value
Average length of single life 28.3 32.3 0.88

Proportion married by age 25 19.3 2.9 6.64

Mean age of women at birth of first child 30

Average number of children per woman 1.72

Women's unmet demand for family planning 12.00

Potential support ratio 8

Total dependency ratio 47

Parity of parental rights in marriage part

Parity of parental rights after divorce no

Care female male value
Length of parental leave (days) –

Length of maternity/paternity leave (days) 70.0 –

Wages paid during maternity/paternity leave 100.0 –

Provider of parental leave benefits –

Provider of maternity/paternity leave benefits empl –

Government supports or provides childcare yes

Government provides child allowance no

Education and Skills female male value
Out-of-school children 19.2 13.7 1.40

Primary education attainment, adults 74.7 82.5 0.91

Primary education attainment, 25-54 – – –

Primary education attainment, 65+ – – –

Out-of-school youth 33.6 33.9 0.99

Secondary education attainment, adults 32.5 33.4 0.97

Secondary education attainment, 25-54 – – –

Secondary education attainment, 65+ – – –

Tertiary education attainment, adults – – –

Tertiary education attainment, age 25-54 – – –

Tertiary education attainment, age 65+ – – –

PhD graduates – – –

Individuals using the internet – – –

Graduates by Degree Type female male value
Agri., Forestry, Fisheries and Veterinary 0.5 0.5 1.12

Arts and Humanities 16.1 8.2 1.97

Business, Admin. and Law 30.8 44.8 0.69

Education 7.6 1.7 4.45

Engineering, Manuf. and Construction 6.0 20.7 0.29

Health and Welfare 14.3 7.2 1.99

Information and Comm. Technologies 1.1 3.2 0.34

Natural Sci., Mathematics and Statistics 10.9 6.4 1.70

Services 0.5 0.6 0.86

Social Sci., Journalism and Information 11.8 6.7 1.76

Health female male value
Mortality, children under age 5 0.4 0.4 1 0.87

Mortality, non-communicable diseases 15.0 17.3 1 0.87

Mortality, infectious and parasitic diseases 0.1 0.2 1 0.57

Mortality, accidental injuries 0.7 1.4 1 0.52

Mortality, intentional injuries, self-harm 0.2 0.5 1 0.31

Mortality, childbirth 1 15

Legislation on domestic violence yes

Prevalence of gender violence in lifetime 35.0

Law permits abortion to preserve a woman’s

physical health no

Births attended by skilled health personnel –

Antenatal care, at least four visits –

1 Age-standardized death rates per 100,000 population. 2 Data on a 0-to-1 scale (0 = worst score, 1 = best score)
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لئحة ببع�ص المراجع المفيدة حول مو�شوع م�شاركة المراأة

اأ- التفاقيات والعالنات والتو�شيات الدولية

العنوان:  اعالن بيكين1995 

الم�شدر: الأمم التحدة

التاريخ: 1995

http://jwu.org.jo/Upload/PDF/Electronic_library-4.pdf :الرابط

العنوان:  اإعالن ب�شاأن م�شاركة المراأة في تعزيز ال�شلم والتعاون الدوليين  3 كانون الأول/دي�شمبر 1982

الم�شدر: الأمم المتحدة 

التاريخ: 1982

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/420/33/IMG/NR042033. الرابط: 

pdf?OpenElement

العنوان:  اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة 18 كانون الأول/دي�شمبر 1979 

الم�شدر:الأمم المتحدة

التاريخ: 1979

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/N80/018/56/IMG/N8001856. الرابط: 

pdf?OpenElement

العنوان:  اإعالن الق�شاء على التمييز �شد المراأة 7 ت�شرين الثاني/نوفمبر  1967

الم�شدر: الأمم المتحدة

التاريخ: 1967

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/233/70/IMG/NR023370. الرابط: 

pdf?OpenElement

العنوان:  اتفاقية الوني�شكو مكافحة التمييز في التعليم 1962

الم�شدر: الأمم المتحدة

التاريخ: 1962

http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/DiscriminEducConv.pdf :الرابط

العنوان:   تو�شية منظمة العمل الدولية ب�شاأن التمييز )في ال�شتخدام والمهنة(، 1958

الم�شدر: موؤتمر العمل الدولي

التاريخ: 1958

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/R111.pdf :الرابط

العنوان:  اتفاقية الحقوق ال�شيا�شية للمراأة  20 كانون الأول/دي�شمبر 1954 

الم�شدر: الأمم المتحدة

التاريخ: 1954

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b023.html :الرابط

العنوان:  اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�شاأن الم�شاواة في الأجور، 1951

الم�شدر: موؤتمرالعمل الدولي

التاريخ: 1951

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c100.pdf :الرابط

العنوان:  الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان 1948

الم�شدر: الأمم المتحدة 

التاريخ: 1948

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html :الرابط

1- مراجع باللغة العربية
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ب- كتب /دلئل ار�شادية /كتيبات

العنوان: دور المراأة في الحياة ال�شيا�شية : درا�شة مقارنة للم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة العربية والغربية

الم�شدر: المركز الديمقراطي العربي

التاريخ: 2017

http://democraticac.de/?p=47417  :الرابط

العنوان: المراأة في العالم العربي و تحديات الإ�شالم ال�شيا�شي

الم�شدر: ريتا فرج

التاريخ: 2017

http://www.projocenter.com/Details.aspx?Id=92 :الرابط

العنوان: الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة ال�شورية بين المتن والهام�س

الم�شدر: لمى قنوت

التاريخ: 2017

http://ayyamsyria.net/archives/201384 :الرابط

العنوان: المراأة العربية والبرلمان: الدور والتقييم ال�شيا�شي والجتماعي

الم�شدر: منال رفعت

التاريخ:2017

 =http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID =1.&fn=ApplySearch&SearchIdFormالرابط:
21907034&ScopeIDSelect=1.&ItemType= 24.2.1.&SearchText1= %D9%85%D8%B4%D8%A7%
D8%B1%D9%83%D8%A9+ %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&criteria1= 
1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3= &criteria3=1.&SearchTextFT= 
&Generation_Term=&BibID= &PublishYear=&OrderKey= publishYear+desc

العنوان: اآليات تفعيل الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة

الم�شدر:�شمير محمد محجوب

التاريخ:2017

 =http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID =1.&fn=ApplySearch&SearchIdFormالرابط:
21907034&ScopeIDSelect=1.&ItemType= 24.2.1.&SearchText1= %D9%85%D8%B4%D8%A7%
D8%B1%D9%83%D8%A9+ %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&criteria1= 
1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3= &criteria3=1.&SearchTextFT= 
&Generation_Term=&BibID= &PublishYear=&OrderKey= publishYear+desc

الإق�شاء  على  التغلب  في  المهم�شات  الن�شاء  نجاحات  الم�شاركة:  اإلى  الإق�شاء  من  الن�شاء  م�شيرة  العنوان: 

ال�شيا�شي

الم�شدر:  الموؤ�ش�شة الدولية للديمقراطية والنتخابات

التاريخ: 2017

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/journeys-from-exclusion-to-inclusion-AR.pdf :الرابط

العنوان: نحو �شورة متوازنة للن�شاء في الإعالم اللبناني

الم�شدر:منظمة في- مايل

التاريخ: 2016

http://www.fe-male.org/wp-content/uploads/2016/11/Fe-Male-Watheeqa-Final.pdf :الرابط

العنوان: دليل قيا�س تطور و�شع المراأة في المنطقة العربية

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ: 2016

http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/1b748837.pdf :الرابط
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العنوان: المراأة في القوانين النتخابية للدول العربية الأع�شاء بمنظمة المراأة العربية

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ:2016

http://elibrary.arabwomenorg.org/Content/20852_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20 الرابط: 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84
%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8

%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf

العنوان: كتاب الم�شاركة ال�شيا�شية للمراة الجزائرية

الم�شدر:  نادية �شعيد عي�شور

التاريخ: 2016

http://www.academia.edu/28503614/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84:الرابط

%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%
A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D

9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pd

العنوان: الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة في الوطن العربي

الم�شدر: الدكتور عبد العليم محمد عبد الكريم �شالح

التاريخ: 2016

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9- الرابط:  

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9
%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9

العنوان: المراأة في الد�شاتير العربية : بيان بالمواد التى تهم المراأة في د�شاتير الدول الأع�شاء في منظمة 

المراأة العربية

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ:2016

http://elibrary.arabwomenorg.org/Content/20853_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20 الرابط: 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%8
4%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%

D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf

العنوان: الن�شوية العربية - روؤية نقدية

الم�شدر: مركز درا�شات الوحدة العربية

التاريخ: 2015

http://www.caus.org.lb/Home/publication_popup.php?ID=4711&h=1&MediaID=1 :الرابط

العنوان: �شيا�شة الحزاب والدين والمراأة في القيادة- لبنان من منظور مقارن

الم�شدر: فاطمة �شبيتي قا�شم

التاريخ: 2015

http://www.caus.org.lb/Home/publication_popup.php?ID=5194&MediaID=1 :الرابط

العنوان: الحملة الوطنية لتنزيه القوانين ذات الأثر القت�شادي والجتماعي من الأحكام التمييزية �شد المراأة 

- وين بعدنا

الم�شدر: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ:2014

http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/02/NCLW-Brochure-Wayn-Baadna-2015-2.pdf :الرابط
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العنوان: اإحتياجات تنظيمّية لتعزيز م�شاركة الن�شاء في الأحزاب والنقابات في لبنان

الم�شدر: التجمع الن�شائي الديمقراطي اللبناني

التاريخ: 2014 

http://www.rdflwomen.org/wp-content/uploads/2014/10/final-book.pdf :الرابط

العنوان: اأعرفي حقوقك: مو�شوعة ت�شريعات المراأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

الم�شدر: التحاد الن�شائي العام 

التاريخ: 2014

 https://www.gwu.ae/Content/uploads/LVPTNNKQHIFGCBVSORDDPLOPMDGDLY.pdf :الرابط

العنوان: الدليل ال�شتر�شادي للمر�شحات لالنتخابات النيابية

الم�شدر: مملكة البحرين

التاريخ: 2014

https://www.scw.bh/ar/MediaCenter/Publications/PoliticalEmpowerment/ الرابط: 

PoliticalEmpowermentPublications/daleel_estershady2014.pdf

العنوان: المجتمع المدنى والم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة

الم�شدر:  المركز القومي للبحوث الجتماعية والجنائية

التاريخ: 2013

http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2016/05/ar14.pdf :الرابط

العنوان: تو�شيع حظوظ م�شاركة المراأة الجزائرية في المجال�س المنتخبة اأو تحقيق الم�شاواة عن طريق 

التمييز الإيجابي

الم�شدر:  الأكاديمية للدرا�شات الجتماعية و الإن�شانية

التاريخ: 2013

http://platform.almanhal.com/Details/Article/38927 :الرابط

العنوان: م�شاركة المراأة في الحياة العامة : المعوقات الت�شريعية والواقعية

الم�شدر: نا�شر اأمين

التاريخ: 2013

.http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/startالرابط:
aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=9.&SearchText1= %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D
9%83%D8%B2+ %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%84%D8%A7%D8%B
3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+ %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8
%A1+ %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%8C

العنوان: الحقوق ال�شيا�شية للمراأة في الت�شريع الجزائري

الم�شدر: جامعة عبد الرحمن ميرة

التاريخ:2013    

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-347.pdf :الرابط

العنوان: دليل ر�شد م�شاركة المراأة في النتخابات

الم�شدر: منظمة الأمن والتعاون 

التاريخ: 2012

https://www.osce.org/ar/odihr/elections/97628?download=true :الرابط

العنوان: الحقوق ال�شيا�شية للمراأة في الت�شريع ال�شالمي

الم�شدر:  المجل�س القومي للمراأة

التاريخ: 2012

http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2016/05/ar6.pdf :الرابط
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العنوان: م�شاركة المراأة في مجتمعات العالم الثالث

الم�شدر: محمد �شيد فهمى

التاريخ: 2012

http://elibrary.arabwomenorg.org/AWOPublications.aspx?ContentID=7858 :الرابط

العنوان: األفباء حقوق المراأة العاملة والم�شاواة بين الجن�شين

الم�شدر: منظمة العمل الدولي

التاريخ:2012

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/ الرابط: 

wcms_195171.pdf

العنوان: الديمقراطية في مواجهة التغيير: دليل اإلى تعزيز م�شاركة المراأة في الحياة ال�شيا�شية

الم�شدر: المعهد الوطني الديموقراطي لل�شوؤون الدولية

التاريخ:2012

https://www.ndi.org/sites/default/files/Demcocracy_and_the_Challenge_of_Change-ARA.pdf :الرابط

العنوان: دمج ق�شايا النوع الجتماعي في �شيا�شات وزارات العمل وال�شوؤون الجتماعية وبرامجها واأن�شطتها في 

عدد من بلدان الإ�شكوا: دليل اإر�شادي

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ: 2011

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_ecw_11_2_a_0.pdf :الرابط

العنوان: المراأة والم�شاركة ال�شيا�شية في الوطن العربي

الم�شدر:  مركز درا�شات الوحدة العربية

التاريخ: 2011

http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91090&query_ الرابط: 

desc=an%3A171059

العنوان: الحركة الن�شائية وا�شهاماتها التربوية والوطنية والإجتماعية في لبنان والعالم العربي

الم�شدر: الدار العربية للعلوم نا�شرون

التاريخ: 2010

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=5928 :الرابط

العنوان: النوع الجتماعى وابعاد تمكين المراأة في الوطن العربى

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ: 2010

http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/GDAWO.pdf :الرابط

العنوان:  دليل المراأة للعمل الإنتخابي مر�شحة ومندوبة وناخبة 

الم�شدر:  اأمان كبارة �شعراني

التاريخ: 2009

http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=89165&query_ الرابط: 

desc=ti%2Cwrdl%3A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

العنوان: المراأة من ال�شيا�شة الى الرئا�شة

الم�شدر:  محمد عبد المجيد الفقي

التاريخ: 2009

http://ncw.gov.eg/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%85%d9%86- الرابط:  

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9
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العنوان: الحملة الوطنية التح�شي�شية الثانية لتعزيز الم�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء

الم�شدر: وزارة التنمية الجتماعية والأ�شرة والت�شامن – المملكة المغربية

التاريخ: 2009

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=2434 :الرابط

العنوان: تمكين المراأة ال�شعودية

الم�شدر: د. نورة عبدالرحمن اليو�شـــف

التاريخ: 2009

http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/book.pdf :الرابط

العنوان: دليل حول اتفاقية اإلغاء جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة

الم�شدر: منظمة كفى

التاريخ: 2008 

http://www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf19.pdf :الرابط

العنوان: ندوة وطنية تحت �شعار الم�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء في الو�شط القروي

الم�شدر: وزارة التنمية الجتماعية والأ�شرة والت�شامن – المملكة المغربية

التاريخ: 2008

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=2652 :الرابط

العنوان: الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة الإيرانية

الم�شدر: عزة جالل ها�شم 

التاريخ: 2008

https://www.albayan.ae/paths/books/2008-12-21-1.702946 :الرابط

العنوان: المراأة اللبنانية والم�شاركة ال�شيا�شية 

الم�شدر: المركز العربي للمعلومات 

التاريخ: 2007 

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=519 :الرابط

العنوان: حقوق المراأة ال�شيا�شية

الم�شدر: �شامي  �شلهب 

التاريخ: 2007 

http://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW3391.pdf  :الرابط

العنوان: تطور دور المراأة ال�شيا�شي في لبنان 

الم�شدر: علي فيا�س

التاريخ: 2006

http://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW2882.pdf  :الرابط

العنوان: تطور الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية للمراأة الريفية في البقاع الأو�شط 

الم�شدر: عبداهلل �شعيد

التاريخ: 2006

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=517 :الرابط

العنوان: العوائق التي تحول دون م�شاركة المراأة في �شنع القرار

الم�شدر: مركز المراأة العربية للتدريب والبحوث

التاريخ: 2006

http://elibrary.arabwomenorg.org/AWOPublications.aspx?ContentID=8691 :الرابط
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العنوان: المراأة العربية في البرلمان، التمكين الجن�شاني

الم�شدر �شعاد يو�شف نور الدين

التاريخ:2006

http://elibrary.arabwomenorg.org/AWOPublications.aspx?ContentID=1401 :الرابط

العنوان: المراأة العربية في المواجهة الن�شالية والم�شاركة العامة 

الم�شدر:  مركز درا�شات الوحدة العربية 

التاريخ: 2006

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1219 :الرابط

العنوان: موقف الدول العربية من تنفيذ تو�شيات » منتدى المراأة وال�شيا�شة » المنعقد في الجمهورية التون�شية 

- مايو/يونيو 2001 )ورقة اأولية) 

الم�شدر:  منظمة المراأة العربية

التاريخ: 2006

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=2173 :الرابط

العنوان: الن�شاء في المجال�س المحلية اليمنية 

الم�شدر: الملتقى الديمقراطي الرابع / تنظيم منتدى ال�شقائق العربي لحقوق الإن�شان

التاريخ: 2005

http://old.qadaya.net/node/634 :الرابط

العنوان: اأهلية المراأة للم�شاركة في العمل العام

الم�شدر: جمهورية م�شر العربية – وزارة الأوقاف

التاريخ: 2005

 http://elibrary.arabwomenorg.org/Content/3930_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%20الرابط:

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D9%84%D9%84%
D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf

العنوان: الأداء البرلماني للمراأة العربية 

الم�شدر:   مركز درا�شات الوحدة العربية

التاريخ: 2005

http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38753&query_ الرابط:  

desc=an%3A130537

العنوان: المراأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر

الم�شدر: مركز درا�شات الوحدة العربية

التاريخ: 2004

http://sierra.usek.edu.lb/record=b1142528 :الرابط

العنوان: موقع المراأة في الم�شاركة ال�شيا�شية 

الم�شدر: بول�س عا�شي

التاريخ: 2003

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1671 :الرابط

العنوان: تقييم و�شع المراأة اللبنانية : في �شوء منهاج عمل بيجين

الم�شدر: ماي�شه الحاج

التاريخ: 2002

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=931 :الرابط
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العنوان: القانون المدني الختياري لالأحوال ال�شخ�شية من اجل تحقيق الم�شاواة،�شون العائلة وتعزيز الديموقراطية

الم�شدر: لجنة حقوق المراأة اللبنانية

التاريخ: 2002 

http://llwr.org/music/civillaw.pdf :الرابط

العنوان: المراأة في ال�شلطة ال�شيا�شية 

الم�شدر: موؤتمر المراأة في ال�شلطة ال�شيا�شية الكوتا 2 )ق�شر الأوني�شكو - بيروت : �شباط 2000)

التاريخ: 2002 

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=2472  :الرابط

العنوان: م�شاركة المراأة في الحزب ال�شيا�شي اللبناني 

الم�شدر: اأ�شتي، �شوكت 

التاريخ: 2001 

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=2089 :الرابط

العنوان: المراأة في لبنان : واقعها الإجتماعي - ال�شيا�شي والنقابي )1943 - 1999) 

الم�شدر: حنا الحج

التاريخ: 2000

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1304 :الرابط

العنوان: دعم م�شاركة المراأة في الحياة ال�شيا�شية في لبنان

الم�شدر: اأمان كباره �شعراني - اللجنة الأهلية لمتابعة ق�شايا المراأة - موؤ�ش�شة فريدري�س اإيبرت 

التاريخ: 2000

http://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW299.pdf :الرابط

العنوان: المراأة اللبنانية المجل�س الن�شائي اللبناني

الم�شدر: المجل�س الن�شائي اللبناني

التاريخ: 1997

 http://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW57.pdf :الرابط

العنوان: الإنتماء العائلي وتاأثيره على عمل المراأة ال�شيا�شي

الم�شدر: ح�شن جمعة

التاريخ:1996 

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1686 :الرابط

العنوان: واقع اندماج المراأة في �شوق العمل

الم�شدر: جورجيت تنوري

التاريخ:1996

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1495 :الرابط

العنوان:المراأة وحقوقها في الإ�شالم

الم�شدر:جامعة روح القد�س الك�شليك

التاريخ: ل يوجد تاريخ

 http://sierra.usek.edu.lb/record=b1014089 :الرابط

العنوان:  »هي« لأوراق ال�شيا�شات العامة

الم�شدر: التجمع الن�شائي الديمقراطي اللبناني

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.rdflwomen.org/wp-content/uploads/2016/12/haya-book-for-press.pdf  :الرابط
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العنوان: المراأة اللبنانية واللتزام ال�شيا�شي واقع وتطلعات

الم�شدر: منى مي�شال/ مراد عواد 

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://crtda.org.lb/ar/node/8601 :الرابط

العنوان: الم�شاركة البرلمانية للن�شاء

الم�شدر: الجمعية اللبنانية من اأجل ديموقراطية الإنتخابات

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.lade.org.lb/getattachment/2c3c9fba-b93b-4a00-a5ec-92e6a92a68e8/%D8%A7%D9%84% :الرابط

D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D
9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1.aspx

العنوان: وثائق المراأة في ال�شيا�شة

الم�شدر: عبلة القا�شي

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW3157.pdf :الرابط

العنوان: المراأة وال�شيا�شة في لبنان

الم�شدر: فهمية  �شرف الدين 

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW2963.pdf  :الرابط

العنوان: التحاد البرلماني الدولي: ل تغير في معدل تمثيل المراأة في البرلمانات رغم بع�س الإيجابيات، 

والجزائر رائدة في منطقتها

الم�شدر: �شبكة المعرفة الدولية للن�شاء النا�شطات في ال�شيا�شة

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.iknowpolitics.org/ar/news/partner-news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA الرابط: 

%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7
%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7-
%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-
%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8
%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%

D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B6

ج- خطط عمل/ ا�شتراتيجيات/ اوراق عمل/ور�ص عمل

العنوان: ور�شة عمل لبناء القدرات حول »المراأة في الم�شاركة ال�شيا�شية والتمكين ال�شيا�شي«

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ:2017

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9- الرابط: 

%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D
8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%
A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

العنوان: المواد القانونية المطلوب تعديلها في قانون العقوبات

الم�شدر: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ:2017

http://nclw.org.lb/portfolio/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84% الرابط: 

d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%84%
d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82
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العنوان: الخطة الوطنية للمراأة في لبنان 2017-  2019

الم�شدر: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ:2017

http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/01/NAP-2017-2019-arabic-version-Rita-Chemaly.pdf :الرابط

العنوان: ال�شتراتيجية الوطنية لحماية المراأة من العنف الأ�شري –البحرين

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ: 2016

http://arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/bahrain-strategy.pdf :الرابط

العنوان: المراأة العربية في الحياة العامة و ال�شيا�شية 

الم�شدر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية

التاريخ: 2012

/http://lib.gwu.ae/search*ara?/t{u0627}{u0644}{u0645}{u0631} {u0623}{u0629}الرابط:
t~bj~av~am~bl/1%2C116%2C116%2CB/ frameset&FF= t~bj~av~am~bl+~bd~av~an~bn~bl+ 
~bf~bn+~ar~bn~am~bl+ ~bd~am~bj~bl+~bm+~ax~bn~am~ax~bn~bl&20%2C20%2C/indexsort=t

العنوان: المراأة في ال�شيا�شة اللبنانية: مواطنة درجة ثالثة!

الم�شدر: ليلى نقول الرحباني

التاريخ:2012

https://leilanrahbany.wordpress.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3 :الرابط

%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D

/8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%B1

العنوان: اجتماع خبراء حول ال�شتراتيجيات العالمية للنهو�س بالمراأة في منطقة ال�شكوا والحمالت 

المعنية بها

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ:2011

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/e_escwa_ecw_11_wg-2_report_a.pdf :الرابط

العنوان: الخطة الوطنية لحقوق الن�شان حقوق المراأة

الم�شدر: مجل�س النواب لجنة حقوق الإن�شـان النيابية

التاريخ:2008 

https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/855a0f72-1e45-45d3-95a7-b44908ebeaba.pdf :الرابط

العنوان: ا�شرتاتيجية ال�شباب العربى لدعم دور املراأة العربية فى بناء املجتمع

امل�شدر: منظمة املراأة العربية

التاريخ: 2007

http://www.arabwomenorg.org/PublicationDetails.aspx?ID=7 :الرابط

العنوان: من اأجل م�شاواة بدون تحفظ - قراءة في م�شار الجمعيات الن�شائية من اأجل رفع التحفظات على 

اتفاقية �شيداو - نموذج التجربة المغربية

الم�شدر: الجمعية الديمقراطية لن�شاء المغرب

التاريخ: 2007

http://bahrainws.org/wp-content/uploads/2016/10/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8 الرابط: 

%A9-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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العنوان: م�شاركة المراأة في �شنع القرار ال�شيا�شي

الم�شدر: مجل�س النواب اللبناني

التاريخ:2007

https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/fbb9df43-e90a-4a79-a2b8-a92ccae0cab1.pdf :الرابط

العنوان: م�شاركة المراأة في مراكز ال�شلطة و�شناعة القرار

الم�شدر: اليونيفيم

التاريخ:1996

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=869 :الرابط

العنوان: حقوق المراأة في الت�شريعات اللبنانية

الم�شدر: الم�شاندة القانونية الإلكترونية

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/lebanon/WomeninlawsAr.pdf :الرابط

العنوان: اقتراح قانون البلديات - غ�شان مخيبر 

الم�شدر: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D الرابط: 

8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%86-
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 8 % D 9 % 8 4 % D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A A -

%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1-2016.pdf

العنوان: للورقة المطلبية الموحدة بهدف دعم  الم�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء في لبنان

الم�شدر: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/08/Final-Draft-_-unified-paper-on-women-political- الرابط: 

participation-June-2017.pdf

العنوان: تطور حقوق الن�شاء �شمن حقوق الإن�شان

الم�شدر: التجمع الن�شائي الديموقراطي

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.rdflwomen.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82- :الرابط

% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 6 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % A 1 - % D 8 % B 6 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 -
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

د- درا�شات/ تقارير/مقالت

العنوان: انجازات المراأة العربية في ال�شيا�شة في عام 2017

الم�شدر:  �شبكة المعرفة الدولية للن�شاء النا�شطات في ال�شيا�شة

التاريخ: 2018

http://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/editorial-opinion-piece-blog-pos الرابط: 

t/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85
%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85

العنوان: خريطة طريق لتعزيز الم�شاركة الفعالة للمراأة في النتخابات

الم�شدر: مكتب وزير الدولة ل�شوؤون المراأة

التاريخ:2018

http://womenaffairs.gov.lb/sites/default/files/Blog%20March%20%202018%20%20-.pdf :الرابط
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العنوان: الت�شويت والهياكل �شد م�شاركة المراأة ال�شيا�شية في الأردن

الم�شدر:  اإطالق درا�شة )الت�شورات والهياكل �شد م�شاركة المراأة ال�شيا�شية في الأردن( - �شحيفة الراأي

http://alrai�com/article/10431452/محليات/طالق-درا�شة--)الت�شورات-والهياكل-�شد-م�شاركة-

المراأة-ال�شيا�شية-في-الأردن(

التاريخ:2018

http://alrai.com/article/10431452/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8:الرابط

%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9--(%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%
8A%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D
8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A
%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%

(AF%D9%86

العنوان: تو�شيات موؤتمر »اأثر التغيرات ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية على واقع المراأة في لبنان«

الم�شدر: المجل�س الن�شائي اللبناني

التاريخ:2018

http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9% الرابط: 

8 5 % D 8 % B 9 / 2 0 1 8 / 0 1 / 1 9 / % D 8 % A A % D 9 % 8 8 % D 8 % B 5 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A A -
%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7
%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%
A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D
8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%

86%D8%A7%D9%86-2018

العنوان:  لتكون المراأة �شريكة في �شناعة القرار ال�شيا�شي

الم�شدر: المجل�س الن�شائي اللبناني

التاريخ:2018 

http://almustaqbal.com/article/2015791/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D الرابط:  

8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%
A9/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-
%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%
A3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%-
D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A

7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

العنوان: تر�شيحات ن�شائية �شئيلة، فاأين هي وعود الأحزاب للمراأة؟

الم�شدر:لبنان الجديد

التاريخ: 2018

https://www.newlebanon.info/lebanon-now/353131/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D الرابط: 

8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%
A6%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8%8C-%D9%81%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-
%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8

%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

العنوان :المراأة اللبنانية والدور الأ�شا�شي في انتخابات 2018

الم�شدر:الهام �شعيد فريحة

التاريخ: 2018

/https://www.imlebanon.org/newspaper/lebanese-women-and-the-key-role-in-the-2018-elections :الرابط

العنوان: مر�شحات برلمان لبنان.. »اأكثر من مجرد زينة«

الم�شدر: كارولين لمبولي

التاريخ:2018

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43963499 :الرابط
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العنوان : ماذا عن الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة اللبنانية في انتخابات 2018؟

الم�شدر: فادية كيوان

التاريخ:2018 

https://www.annahar.com/article/778311-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86- الرابط: 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3
%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2018

العنوان: مًعا من اأجل الوطن مًعا من اأجل حقوق المراأة

الم�شدر: لجنة حقوق المراأة اللبنانية

التاريخ: 2018

/http://llwr.org :الرابط

العنوان:في �شبيل تمكين المراأة اجتماعًيا وحياتًيا واقت�شاديا

الم�شدر:�شباح ابو عبا�س

التاريخ:2017

http://www.khiyam.com/news/article.php?articleID=23592 :الرابط

العنوان: ال�شتثمار في تمكين المراأة

الم�شدر:  فيليب لزاريني 

التاريخ:2017

https://newspaper.annahar.com/article/550424-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA% الرابط: 

D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

العنوان: لبنان - ا�شتثناء الكوتا الن�شائية اأمر معيب في القانون النتخابي الجديد

الم�شدر: ريما زهار

التاريخ:2017

http://elaph.com/Web/News/2017/6/1153379.html :الرابط

العنوان: تقرير ال�شكوا على التمثيل ال�شيا�شي للمراأة في المنطقة العربية

الم�شدر: ال�شكوا

التاريخ: 2017

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9% الرابط: 

8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D
9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

العنوان: لم�شاركة المراأة اللبنانية في الإنتخابات النيابية 2018 

Elections news :الم�شدر

التاريخ:2017

http://www.elections-news.com/?p=9153 :الرابط

العنوان: اين المراأة من مواقع القيادة داخل الأحزاب العربية؟

الم�شدر: مجلة المراأة العربية

التاريخ: 2017

https://meemmagazine.net/2017/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8 الرابط: 

%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%
A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%85
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العنوان: هل تمنع القوانين العنف �شد المراأة بالعالم العربي؟

Deutsche Welle :الم�شدر

التاريخ: 2017

http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-dw- الرابط: 

%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8
%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%

A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/a-39866677

العنوان: معوقات م�شاركة الن�شاء في الحياة ال�شيا�شية

الم�شدر: منار زعيتر

التاريخ: 2017

http://janoubia.com/2017/02/07/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9 الرابط: 

%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%
D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%

/84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3

العنوان: التمثيل ال�شيا�شي للمراأة في المنطقة العربية

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ:2017

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-political- الرابط: 

representation-arab-region-arabic.pdf

العنوان: الحقوق ال�شيا�شية للمراأة في المغرب بين الت�شريعات الدولية والقوانين الوطنية

الم�شدر: المركز الديمقراطى العربى

التاريخ:2017

https://democraticac.de/?p=48092 :الرابط

العنوان: تقرير عن اأعمال موؤتمر المراأة العربية فى الأجندة التنموية 2030-2015

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ:2016

http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/SDGreport.pdf :الرابط

العنوان: م�شاركة ال�شيا�شية للمراأة في الردن

الم�شدر: معهد ليفانت للدرا�شات

التاريخ: 2016

http://levantri.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8 الرابط: 

%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%
/B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86

العنوان: اقت�شاد المعرفة ي�شاهم في تمكين المراأة اللبنانية 

الم�شدر: �شادي عالء الدين

التاريخ: 2016

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9 الرابط: 

%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-
% D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A - % D 8 % A A % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 6 -
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8

6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

العنوان: المراأة في برامج الأخبار والحوارات ال�شيا�شية«

الم�شدر: منظمة في- مايل

التاريخ:2015

http://www.fe-male.org/archives/12028 :الرابط
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العنوان: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية  التقرير ال�شنوي ل�شنة 2015

الم�شدر: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ:2015

http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/02/NCLW-Annual-Report-2015-ar-eng.pdf :الرابط

العنوان: التقرير ال�شنوي الثالث حول تنفيذ خطة عمل ال�شتراتيجية الوطنية للمراأة في لبنان )2021-2011)

الم�شدر: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ:2015

https://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/07/NCLW-UNFPA-Action-Plan-Report-2016-ARABIC.pdf :الرابط

العنوان: اطالق الوثيقة الوطنية لتفعيل دور المراأة ال�شيا�شي في الحزاب

الم�شدر: ليبانون فايلز

الى التاريخ:2015

http://www.lebanonfiles.com/news/942916 :الرابط

العنوان :  حقوق المراأة اللبنانية اأمام ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل

الم�شدر:  �شارة ون�شا

التاريخ:2015

http://legal-agenda.com/article.php?id=1038&folder=articles&lang=ar  :الرابط

العنوان: النوع الجتماعى وابعاد تمكين المراأة في الوطن العربى

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ: 2015

http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Women›s%20Empowerment/CAWTAR_ الرابط: 

rapport_legislation_Jan15_gender_women.pdf

العنوان: الن�شاء الخا�شعات �شالح الأحزاب ال�شيا�شية لإق�شاء المراأة من ال�شاأن العام 

الم�شدر: العرب

التاريخ: 2015

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9% الرابط: 

84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%
B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D
8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D9%86-

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85

العنوان: القوانين التمييزية �شد المراأة في المنطقة العربية

الم�شدر: التكتيكات الجديدة في حقوق الن�شان

التاريخ: 2015

https://www.newtactics.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9% الرابط: 

8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-
%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86
%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8
%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B

1%D8%A8%D9%8A%D8%A

العنوان: المراأة العربية: من العنف والتمييز اإلى الم�شاركة ال�شيا�شية 

الم�شدر: مركز درا�شات الوحدة العربية 

التاريخ: 2014

https://anbaaonline.com/?p=214103 :الرابط
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العنوان: النهو�س بالم�شاواة بين الن�شاء والرجال في الحياة القت�شادية والجتماعية والثقافية وال�شيا�شية

اأ�شكال التمييز �شد الن�شاء في الحياة القت�شادية: حقائق وتو�شيات

الم�شدر: المجل�س القت�شادي والجتماعي والبيئي

التاريخ:2014

http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/AS-18-2014-discriminations-a-l_egard-des- الرابط: 

femmes-dans-la-vie-economique/Avis-AS-18-2014-VA.pdf

العنوان:  الدرا�شة الجامعة الموحدة للدرا�شات الوطنية المتعلقة بم�شروع »تعزيز دور الأحزاب والنقابات في 

النهو�س بالم�شاركة ال�شيا�شية والعامة للن�شاء«

الم�شدر:  التجمع الن�شائي الديموقراطي

التاريخ: 2014

http://www.rdflwomen.org/wp-content/uploads/2015/03/ARABIC-FINAL-for-press.pdf :الرابط

العنوان: المراأة ال�شعودية و الم�شاركة في �شنع و اتخاذ القرار : اتجاه الطالبة الجامعية ال�شعودية نحو تمكين 

المراأة من الم�شاركة في �شنع و اتخاذ القرار

الم�شدر: عبد الرحيم ، اآمال �شالح

التاريخ: 2014

http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-73044 :الرابط

العنوان: �شيا�شات تطوير م�شاركة المراأة في ريادة الأعمال في دولة فل�شطين

الم�شدر: معهد اأبحاث ال�شيا�شات الإقت�شادية الفل�شطيني

 التاريخ: 2014

http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20150505140245-2.pdf :الرابط

العنوان: التقرير الر�شمي الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخام�س حول اإتفاقية الق�شاء على جميع 

اأ�شكال التمييز �شد المراأة 

الم�شدر:  الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ: 2014

https://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/10/Fourth-Fifth-CEDAW-report.pdf :الرابط

العنوان: التقرير ال�شنوي الثاني حول تنفيذ خطة عمل ال�شتراتيجية الوطنية للمراأة في لبنان)2021-2011)

الم�شدر: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ:2014

http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/02/5-Second-yearly-report-on-National-Action-Plan- الرابط: 

implementation-2014.pdf

العنوان: حقوق المراأة في الت�شريع اللبناني : الحكام الجديدة وال�شالحات المرجوة 2015

الم�شدر: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ:2014

http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/04/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8 الرابط: 

%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%
D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D-
8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC

%D9%88%D8%A9-2014.pdf

العنوان: الدولة »راعية« التمييز �شد الن�شاء

الم�شدر:  ليلى مرّوة

التاريخ:2014

http://www.rdflwomen.org/archives/540  :الرابط
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العنوان: نر�ّشخ الكوتا الطائفية ونمانع الكوتا الن�شائية

الم�شدر:  كارولين �شكر �شليبي

التاريخ:2014

http://www.rdflwomen.org/archives/548  :الرابط

العنوان: تقرير الظل الرابع حول مدى التقدم في تطبيق اتفاقية اإلغاء جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة 

الم�شدر: اللجنة الأهلية لمتابعة ق�شايا المراأة 

التاريخ:2013

http://www.cfuwi.org/books/b8.pdf :الرابط

العنوان: مراجعة الن�شو�س القانونية اللبنانية من الحكام التمييزية �شد المراأة-2013

الم�شدر:   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التاريخ:2013

https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/b3a753cb-062e-49ed-a030-cf9471497c08.pdf :الرابط

العنوان: الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة في لبنان

الم�شدر: موؤ�ش�شة هينري�س ُبل

التاريخ:2013

https://lb.boell.org/ar/2013/10/17/lmshrk-lsysy-llmr-fy-lbnn :الرابط

العنوان: التقرير ال�شنوي الول حول تنفيذ خطة عمل ال�شتراتيجية الوطنية للمراأة في لبنان )2021-2011)

الم�شدر: الهيئة الوطنية ل�شوؤون المراأة اللبنانية

التاريخ:2013

http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/02/4-First-yearly-report-on-National-Action-Plan- الرابط: 

implementation-2013-1.pdf

العنوان: تقرير المراأة العربية والديمقراطية

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ: 2013

http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/Arab%20Women%20and%20 الرابط: 

democracy-Final_ar.pdf

العنوان: تجارب البلدان العربية في اإدماج مفهوم النوع الجتماعي في الموؤ�ش�شات الحكومية

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ:2013

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/experiences- الرابط: 

mainstreaming-gender-perspective-government-organizations-arabic.pdf

العنوان: حملة لتغيير القوانين المجحفة لحقوق المراأة في الأردن

الم�شدر: محمد خير العنا�شوة

التاريخ: 2013

http://www.dw.com/ar/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA% الرابط: 

D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%
86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AD%D9%81%D8%A9-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8

%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/a-16760788

العنوان: تقرير تقدم المراأة الأردنية - نحو الوقاية والحماية والتمكين 2013-2012

الم�شدر: موقع ن�شاء الردن

التاريخ:2013

http://www.women.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/a5aafec1-5b07-4b44-919f-84d8ab586a87.pdf :الرابط



140

درا�شة قانونية حول تعزيز م�شاركة المراأة في الحياة العامة

العنوان: دور المراأة الإماراتية في الم�شاركة ال�شيا�شية

الم�شدر: �شالحة �شهيل العامري

التاريخ: 2013

https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a1e4682152_1.pdf :الرابط

العنوان: المجتمع المدنى والم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة

الم�شدر: المجل�س القومي للمراأة 

التاريخ: 2013

http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2016/05/ar14.pdf :الرابط

العنوان: نظرة المراأة الماراتية للعمل والم�شاركة ال�شيا�شية

الم�شدر:  موؤ�ش�شة دبي للمراأة

التاريخ: 2012

http://www.dwe.gov.ae/arb/data2/new-poll-arb.pdf :الرابط

العنوان: الحقوق الد�شتورية للمراأة الم�شرية

الم�شدر: المجل�س القومي للمراأة

التاريخ: 2012

http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2016/05/ar5.pdf :الرابط

العنوان: عمل المراأة في المنطقة العربية: وقائع واآفاق

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ:2012

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_ecw_12_1_a. الرابط:   

pdf

العنوان: و�شع المراأة العربية : القيادة ال�شيا�شية والم�شاركة في �شنع القرار

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ:2011

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lqyd_lsysy_wlmshrk_fy_sn_ الرابط: 

lqrr_report_a_0.pdf

العنوان: الم�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء في م�شر

الم�شدر: : دينا وهبة

التاريخ:2011

http://www.nisaanetwork.net/files/server/0-20160201135912.pdf :الرابط

العنوان: الممار�شات الجيدة والتجارب الناجحة في تنفيذ اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد 

المراأة في البلدان العربية

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ:2011

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/cedaw-arab-region- الرابط: 

2011-arabic.pdf

العنوان: الن�شاء والتحول الديمقراطي

الم�شدر:  جمانة مرعي ن�شار

التاريخ:2011

http://www.rdflwomen.org/archives/437 :الرابط
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العنوان: درا�شة حول:حقوق المراأة الإن�شانية:عالمات م�شيئة في �شوء اأحكام الق�شاء اللبناني

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ:2011

http://www.arabwomenorg.org/Content/IlluminatedSignsStudies/lebanon.pdf :الرابط

العنوان:  �شكاوى الن�شاء بين قانون العقوبات وقانون الحماية

الم�شدر: منظمة كفى

التاريخ: 2011

http://www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf42.pdf :الرابط

العنوان: تقرير المراأة العربية والقيادة 2011-2009

الم�شدر:  موؤ�ش�شة دبي للمراأة

التاريخ: 2009

http://www.dwe.gov.ae/arb/download.aspx :الرابط

العنوان: موؤ�شرات كمية ونوعية لتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ:2009

http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/AWO.pdf :الرابط

العنوان: التمكين ال�شيا�شي للمراأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع

الم�شدر: مجلة جامعة دم�شق للعلوم القت�شادية والقانونية

التاريخ:2009

http://parliament.gov.sy/SD08/msf/1432529350_.pdf :الرابط

العنوان: حماية حقوق المراأة في منطقة الإ�شكوا عن طريق تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والبروتوكولت 

الدولية المعنية بالحروب والنزاعات الم�شلحة

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ:2009

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/protecting-rights-women- :الرابط

united-nations-resolutions-war-arabic_0.pdf

العنوان: الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة اللبنانية

الم�شدر: امان كبارة �شعراني

التاريخ:2009

http://www.cfuwi.org/pdf/ar7.pdf :الرابط

العنوان:  توثيق م�شروع دعم وتعزيز عملية م�شاركة المراأة في النتخابات النيابية - 2009

الم�شدر:  اأمان كبارة �شعراني

التاريخ: 2009

http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=89164&query_ الرابط: 

desc=ti%2Cwrdl%3A%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%
84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

العنوان: مبادئ توجيهية من اأجل تعميم ق�شايا النوع الجتماعي وتعزيز فعالية اآليات النهو�س بالمراأة� �شل�شلة 

درا�شات عن المراأة العربية في التنمية 

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ:2007

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ecw-07-4-a_0.pdf :الرابط
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العنوان: اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة: تقارير الظل في البلدان العربية

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ: 2007

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ecw-07-1-a_0.pdf :الرابط

العنوان: تقرير الظل الثالث حول مدى التقدم في تطبيق اتفاقية الغاء جميع ا�شكال التمييز �شد المراأة )ال�شيداو( 

الم�شدر: اللجنة الأهلية لمتابعة ق�شايا المراأة 

التاريخ:2007

http://www.cfuwi.org/books/b7.pdf :الرابط

العنوان: تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2005 : نحو نهو�س المراأة في الوطن العربي

الم�شدر:برنامج المم المتحدة النمائي

التاريخ:2006

http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr05/AHDR_2005_Complete.pdf :الرابط

العنوان: الحركات الن�شائية في العالم العربي

الم�شدر: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(

التاريخ:2005

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-movements- الرابط: 

arab-world-arabic.pdf

العنوان: تقرير التنمية الن�شانية العربية للعام 2005

الم�شدر: منظمة المم المتحدة

التاريخ:2005

http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr05/presskit-05a.pdf :الرابط

العنوان:   تعزيز تمثيل المراأة في المجال�س المحلية واقتراح تطبيق الكوتا في لبنان

الم�شدر: لجنة حقوق المراأة

التاريخ: 2003

http://llwr.org/music/tamthil.pdf :الرابط

العنوان: المراأة اللبنانية العاملة والموظفة الواقع والدور في القرار النقابي

الم�شدر: مركز حقوق المراأة للدرا�شات والبحاث

التاريخ: 2002

http://llwr.org/music/worker.pdf :الرابط

العنوان: التقرير الوطني للمنظمات غير الحكومية في لبنان عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين 1999

الم�شدر:   المجل�س الن�شائي اللبناني/اليونيفيم /موؤ�ش�شة فريدري�س اإيبرت

التاريخ: 1999

http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1523   :الرابط

العنوان: مفاهيم الم�شاركة ال�شيا�شية

الم�شدر: التجمع الن�شائي الديموقراطي

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.rdflwomen.org/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9 الرابط: 

%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a
 7%d8%b3%d9%8a%d8%a9



143

لئحة ببع�ص المراجع المفيدة حول مو�شوع م�شاركة المراأة

العنوان: واقع المراأة اللبنانية ... اإنجازات وعقبات

الم�شدر: مي �شايغ

التاريخ: ل يوجد تاريخ

https://www.ciddef-dz.com/pdf/revues/revue-31/revue31ar.pdf :الرابط

العنوان: التمييز في قوانين الأحوال ال�شخ�شية

الم�شدر: التجمع الن�شائي الديموقراطي

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.rdflwomen.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2- الرابط: 

%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3
%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-

%d9%81%d9%8a-%d9%84

العنوان: الم�شاركة البرلمانية للن�شاء

الم�شدر: الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية النتخابات

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.lade.org.lb/getattachment/5f9f43e0-f279-458c-b6d0-292b39532fce/%D8%A7%D9%84%D9 الرابط: 

%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8
5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1.aspx

العنوان: التمييز في قانون العقوبات

الم�شدر: التجمع الن�شائي الديموقراطي

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.rdflwomen.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2- الرابط: 

%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d
9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa

العنوان: المفاهيم والأدوار الجندرية

الم�شدر: التجمع الن�شائي الديموقراطي

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.rdflwomen.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a الرابط: 

%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d
8%ac%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9

العنوان: التقرير ال�شنوي لعام 2016 »المراأة العربية : تمكين �� اإنجازات �� تحديات«

الم�شدر: منظمة المراأة العربية

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/181037eb.pdf :الرابط

العنوان: معوقات الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة الردنية

الم�شدر: ح�شين محمد عثمان

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/1ae272e9-492f-455b-b48e-fc93973e0891.pdf :الرابط

العنوان: واقع المراأة في لبنان بالرقام

الم�شدر: ادارة الإح�شاء المركزي

التاريخ: ل يوجد تاريخ

http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Gender_statistics/Status%20of%20Women%20in%20 الرابط: 

Lebanon_Dr.%20Maral%20Tutelian.pdf
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A- International and Regional Conventions
Title: Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women
Resources: United Nations
Date: 2000
URL: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/text.htm

Title: Declaration on the Elimination of Violence against Women
Resources: United Nations 
Date: 1993
URL: http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm

Title: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
Resources: United Nations
Date: 1979
URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-8.en.pdf

Title: International Covenant on Civil and Political Rights
Resources: United Nations
Date: 1976
URL: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

Title: Convention on the Political Rights of Women 
Resources: United Nations
Date: 1953
URL: http://www.un.org.ua/images/Convention_on_the_Political_Rights_of_Women_eng1.pdf 

Title: Universal Declaration of Human Rights 
Resources: United Nations 
Date: 1948
URL: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf

B- Decisions, Action Plans and Resolutions
Title: UK National Action Plan on Women, Peace & Security 2018 - 2022 
Resources: UK Government
Date: 2018
URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677586/FCO1215-
NAP-Women-Peace-Security-ONLINE_V2.pdf

Title: Government Communication  ‘Power, goals and agency – a feminist policy for a gender-equal 
future’
Resources: Government of Sweden
Date: 2017
URL: http://www.government.se/49c90f/globalassets/government/dokument/socialdepartementet/fact-
sheet-summary-of-the-government-communication--power-goals-and-agency--a-feminist-policy 

Title: National Action Plan (2017-2019)
Resources: Lebanon
Date: 2017
URL: https://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/06/Women-National-Action-Plan-Lebanon-2017-
2019-English-Final.pdf

Title: National Action Plan for the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 – Women, 
Peace and Security in the Republic of Serbia (2017–2020)
Resources: Serbia
Date: 2017
URL: https://www.osce.org/mission-to-serbia/341146?download=true

Title: Canada’s National Action Plan on Women, Peace and Security 2017-2022
Resources: Canada
Date: 2017
URL: http://international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/cnap-ip-ad-eng.pdf

2- مراجع باللغة الأجنبية
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Title: Italy’s Third National Action Plan, in accordance with UN Security Council Resolution 1325(2000), 
2016 - 2019
Resources: Italy
Date: 2016
URL: http://www.cidu.esteri.it/resource/2016/12/49123_f_PlanofAction132520162019.pdf

Title: National Action Plan of Georgia for the Implementation of UN Security Council Resolutions on 
Women, Peace and Security 
Resources: Georgia
Date: 2016
URL:http://www.peacewomen.org/sites/default/files/2016-2017%20NAP%20of%20Georgia%20.pdf

Title: National Action Plan on Women, Peace and Security 
Resources: US Government
Date: 2016
URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/National%20Action%20Plan%20
on%20Women%2C%20Peace%2C%20and%20Security.pdf

Title: The European Union’s new Gender Action Plan 2016-2020
Resources: Overseas Development Institute 
Date: 2015
URL: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9926.pdf

Title: Denmark’s National Action Plan for implementation of UN Security Council Resolution 1325 on 
Women, Peace and Security 2014 – 2019
Resources: Denmark
Date: 2015
URL:http://peacewomen.org/sites/default/files/Denmark%20National%20Action%20Plan%202014-
2019.pdf

Title: National Action Plan on Women, Peace and Security
Resources: Japan
Date: 2015
URL: http://www.mofa.go.jp/files/000101798.pdf

Title: Ireland’s second National Action Plan on Women, Peace and Security 2015–2018
Resources: Ireland
Date: 2015
URL: https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/ourwork/empowering 
women-peaceandsecurity/Irelands-second-National-Action-Plan-on-Women-Peace-and-Security.pdf

Title: Resolution 2242 (2015)
Resources: United Nations
Date: 2015
URL: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf 

Title: France’s Second National Action Plan - Implementation of United Nations Security Council 
“Women, peace and security” resolutions 2015-2018
Resources: France 
Date: 2015
URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/PNA_en_DEF.pdf

Title: Women, Peace and Security National Action Plan to implement UN Security Council Resolution 
1325 (2000)
Resources: Switzerland
Date: 2013
URL: http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/switzerland_
nationalactionplanrevised_october2010en.pdf

Title: Resolution 2122 (2013)
Resources: United Nations
Date: 2013
Summary: One of eight resolutions that make up the Women, Peace and Security Agenda. They guide 
work to promote gender equality and strengthen women’s participation, protection and rights across the 
conflict cycle, from conflict prevention through post-conflict reconstruction.
URL: http://undocs.org/en/S/RES/2122(2013) 
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Title: Resolution 2106 (2013)
Resources: United Nations
Date: 2013
URL: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2106.pdf 

Title: Making Progress USAID 
Implementation of the U.S. National Action Plan on Women, Peace, and Security
Resources: USAID
Date: 2013
URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/USAID_WPS_Implementation_Report.pdf 

Title: Australian National Action Plan on Women, Peace and Security 2012–2018
Resources: Australia
Date: 2012
URL: https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05_2012/aus_nap_on_women_2012_2018.
pdf 

Title: Revised National Action Plan on Implementing UN Security Council Resolution 1325 (2000)
Resources: Austria
Date: 2012
URL: http://www.peacewomen.org/sites/default/files/austriaupdatednap2012.pdf 

Title: UN Security Council Resolution 1325 (2000) “Women, Peace and Security” Finland’s National 
Action Plan 2012-2016
Resources: Finland
Date: 2012
URL: http://www.peacewomen.org/assets/file/finland_nap_2012.pdf 

Title: Gender Equality and Female Empowerment Policy 
Resources: USAID
Date: 2012
URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf 

Title: Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments 
Resources: National Democratic Institute
Date: 2012
URL: https://www.ndi.org/sites/default/files/IPU%20Action%20Plan%20Gender%20Sensitive%20Parliaments.pdf 

Title: Action Plan of the Government of the Federal Republic of Germany on the Implementation of 
United Nations Security Council Resolution 1325 for the Period 2013 – 2016
Resources: Germany
Date: 2012
URL:http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/German_NAP_1325.pdf 

Title: Action Plan of the Republic of Slovenia for the Implementation OF UN Security Council Resolution 
No.1325 and No.1820 on Women, Peace and Security 
Resources: Slovenia
Date: 2011
URL: http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/slovenia_nap2011.pdf

Title: National Action Plan for the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on 
Women, Peace and Security, an Related Resolutions (2011-2014) 
Resources: Croatia
Date: 2011
URL: https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/images/pdf/dokumenti/Publikacija%20
NAP%201325_eng.pdf 

Title: Resolution 1960 (2010) on Women, Peace and Security
Resources: United Nations 
Date: 2010
URL: http://unscr.com/files/2010/01960.pdf 

Title: The Sierra Leone National Action Plan for the Full Implementation of United Nations Security 
Council Resolutions 1325 (2000) & 1820 (2008)
Resources: Sierra Leone
Date: 2010
URL: http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/sierra_leone_nap.pdf
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Title: National Action Plan 2009-2012 The United Nations Security Council Resolution 1325/2000 on 
Women, Peace and Security
Resources: Rwanda
Date: 2010
URL: http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/rwandan_national_action_plan_1325.pdf

Title: Resolution 63/311. System-wide coherence
Resources: United Nations
Date: 2009
URL: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9 
%7D/WPS%20ARES%2063%20311.pdf

Title: The Philippine National ActionPlan on UNSCR 1325 and 1820: 2010-2016 
Resources: The PHILIPPINE
Date: 2009
URL: http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/philippines_nap.pdf 

Title: Resolution 1889 (2009) on Women, Peace and Security
Resources: United Nations 
Date: 2009
URL: https://www.un.org/ruleoflaw/files/4acdd8512.pdf 

Title: Resolution 1888 (2009) Mandating Peacekeeping Missions to Protect Women, Girls from Sexual 
Violence in Armed Conflict
Resources: United Nations 
Date: 2009
URL:http: / /www.securi tycouncilreport .org/atf /cf /%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201888.pdf 

Title: The Uganda Action Plan on UN Security Council Resolution 1325 & 1820 and the Goma Declaration 
Resources: Uganda
Date: 2008
URL: http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/uganda_nationalactionplan_december2008.pdf

Title: Resolution 1820 (2008) on Women, Peace and Security
Resources: United Nations 
Date: 2008
URL: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF 
9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf 

Title: Resolution 1325 (2000) – Women, Peace and Security
Resources: United Nations
Date: 2000
URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)

Title: Beijing Declaration and Platform for Action
Resources: United Nations
Date: 1995
URL: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf  

Title: Global Action Plan to Strengthen Women Political Parties 
Resources: National Democratic Institute
Date: No Date
URL: https://ndi.org/sites/default/files/Global_Action_Plan_NDI_English.pdf 

C- Articles, Reports and Studies
Title: Gender Equality and Big Data
Resources: United Nations
Date: 2018
URL:http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/
gender-equality-and-big-data-en.pdf?la=en&vs=3955

Title: No Party to Violence: Analyszing Violence Against Women in Political Parties – Preliminary 
Findings from Pilots in Coted’Ivoire, Honduras, Tanzania and Tun 
Resources: National Democratic Institute
Date: 2018
URL: https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_No_Party_to_Violence_ReportFinal.pdf 
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Title: Women Nationalists in Nineteenth and Twentieth Century Ghana and Zimbabwe: Case Studies of 
Charwe Nehanda Nyakasikana and Yaa Asentewaa
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2018
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2009&context=jiws 

Title: Gender-targeted Public Funding for Political Parties A comparative analysis
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2018
URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/gender-targeted-public-funding-for-political-
parties.pdf 

Title: The Challenges of Women Leaders of Business Organizations in Addis Ababa, Ethiopia, in 
Balancing Work-Family Responsibilities
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2018
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2008&context=jiws 

Title: Women in National Parliaments
Resources: Inter-Parliamentary Union
Date: 2018
URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm

Title: Report on equality between women and men in the EU
Resources: European Union
Date: 2017
URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2017_report_equality_women_men_in_the_eu_en.pdf

Title: Violence Against Women in Politics: Research on political parties in Honduras
Resources: National Democratic Institute
Date: 2017
URL: https://www.ndi.org/sites/default/files/InvestigacionNDI%20VPCMHonduras_ENGLISH_PDF.
pdf 

Title: Women in State Legislatures 2017
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2017
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/closer_look_stleg_1.17.17_final.pdf 

Title: Indigenous Communication: Socio-Economic Characteristics Influencing Contemporary Female 
Political Participation
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2017
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1970&context=jiws 

Title: Towards a better future for women and work: Voices of women and men
Resources: ILO and Gallup
Date: 2017
URL:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_546256.pdf

Title: Gender Equality and Women’s Empowerment: Constitutional Jurisprudence 
Resources: Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2017
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/gender-equality-and-womens-empowerment-
constitutional-jurisprudence.pdf 

Title: Women’s access to political finance: insights from Colombia, Kenya and Tunisia
Resources: Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2017
URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/womens-access-to-political-finance-insights-
from-colombia-kenya-and-tunisia.pdf 

Title: Power to the People? Tackling the Gender Imbalance I Combined Authorities and Local Government 
Resources: Institute for Public Policy Research
Date: 2017
URL: https://www.ippr.org/files/2017-08/1503407700_power-to-the-people-august-2017.pdf
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Title: Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality Survey 
(IMAGES) – Middle East and North Africa
Resources: UN Women
Date: 2017
URL: http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/
images-mena-multi-country-report-en.pdf?la=en&vs=3602 

Title: The Global Gender Gap Report
Resources: World Economic Forum
Date: 2017
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 

Title: Women Running in 2017 Assessing NJ and VA State Legislative Elections
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2017
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/a_closer_look_njva_2017_final.pdf

Title: Women in the 115th Congress
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2017
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/closer_look_115th_congress_1.3.17_0.
pdf 

Title: Candidates Matter: Gender Differences in Election 2016
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2017
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/closer_look_candidates_matter_2.14.17.
pdf 

Title: Representation Matters: Women in the U.S. Congress 
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2017
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/representationmatters.pdf 

Title: Shaping the International Agenda: Raising Women’s Voices in Intergovernmental Forums 
Resources: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Date: 2017
URL:http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/
raising-womens-voices-in-intergovernmental-forums.pdf?vs=2321

Title: Women in parliament in 2016
Resources: Inter-Parliamentary Union
Date: 2017 
URL: http://archive.ipu.org/pdf/publications/WIP2016-e.pdf

Title: SheVotes: Examining women›s participation in elections
 Resources: Women’s Democracy Network
Date: 2017
URL: http://www.iri.org/sites/default/files/fields/field_files_attached/resource/shevotes_assessment.pdf

Title: Women and Leadership: History, Theories, and Case Studies
Resources: University of Richmond UR Scholarship Repository
Date: 2017
URL: https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1281&context=bookshelf

Title: Conference Proceedings – National Conference on Gender and Electoral Reform (p.19-22)
Resources: Penang Women’s Development Corporation 
Date: 2017
URL: http://pwdc.org.my/wp-content/uploads/2017/01/GERC-Proceedings-Report-v7.pdf

Title: Women In The European Parliament
Resources: European Union
Date: 2017
URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2017/0001/P8_PUB%282017%290001_
EN.pdf
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Title: Why Women in Politics?
Resources: National Democratic Institute
Date: 2017
URL: https://www.peaceisloud.org/wp-content/uploads/2017/04/Why-Women-in-Politics.pdf

Title: Macroeconomic Policy and Women’s Economic Empowerment 
Resources: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Date: 2017
URL:http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/
discussion-paper-macroeconomic-policy-and-womens-economic-empowerment-en.pdf?la=en&vs=4119

Title: Nepal Himalaya: Women, Politics, and Administration
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2017
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1972&context=jiws 

Title: Report on equality between women and men in the EU
Resources: European Union
Date: 2017
URL:https://www.coe.int/en/web/genderequality/news/-/asset_publisher/97rn0OKB2ywb/
content/2017-report-on-equality-between-women-and-men-in-the-eu?inheritRedirect=false

Title: Women in parliaments
Resources: European Union
Date: 2017
URL: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-at-a-glance-599314-Women-in-parliaments%20
Update_FINAL.pdf

Title: UN Women Annual Report 
Resources: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Date: 2016-2017
URL:http://www.unwomen.org/-/media/annual%20report/attachments/sections/library/un-women-
annual-report-2016-2017-en.pdf?la=en&vs=5634

Title: Women in Politics in Malawi
Resources: Chr. Michelsen Institute
Date: 2016
URL: https://www.cmi.no/publications/file/5923-women-in-politics-in-malawi.pdf

Title: Strengthening Women’s Political Participation and Leadership for Effective Democratic Governance 
in Pakistan – Final Evaluation Report
Resources: Search for Common Ground
Date: 2016
URL: https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2016/06/WILL-PAK006_External_Evaluation_Final.
pdf 

Title: Social Media: Advancing Women in Politics?
Resources: Women Political Leaders Global Forum
Date: 2016
URL:http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2016/10/WIP-Harvard-Facebook-
Study_Oct2016.pdf

Title: Formal Institutions and Women ’s Electoral Representation in Four European Countries: Belgium, 
Germany, Italy, the Netherlands
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2016
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1836&context=jiws

Title: Asia-Pacific Regional Symposium on National Action Plans on Women, Peace and Security 
Concept Note
Resources: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women and the 
Government of Japan
Date: 2016
URL:http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/07/cn%20
summary.pdf?la=en&vs=2135
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Title: Gender Equality and Political Processes in Kenya – Challenges and Prospects
Resources: Strathmore University Press
Date: 2016
URL: http://www.icj-kenya.org/jdownloads/Publications/GENDER_EQUALITY_E-BOOK.pdf

Title: Strengthening Women’s Political Participation – An Analysis of the Impact of Women’s 
Parliamentary Networks in Europe and Central Asia
Resources: United Nations Development Programme
Date: 2016
URL:http://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/undp-rbec-strengthening-womens-political-
participation-final_2.pdf

Title: Women’s Political Parties in Europe
Resources: Politics and Gender Journal
Date: 2016
URL:https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S1743923X15000586

Title: Women in Leadership: Why It Matters 
Resources: The Rockefeller Foundation
Date: 2016
URL:https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20160512082818/Women-in-Leadership-
Why-It-Matters.pdf

Title: Women in Parliament: 20 years in review
Resources: Inter-Parliamentary Union
Date: 2016
URL: http://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/wip20y-en.pdf

Title: Women›s Participation And Representation In Local Level Governance In Ghana: A Case Study Of 
Wa Municipality Of The Upper West Region
Resources: International Journal of Innovative Social Sciences & Humanities Research
Date: 2016
URL: http://seahipaj.org/journals-ci/dec-2016/IJISSHR/full/IJISSHR-D-6-2016.pdf

Title: Women’s Empowerment in Rural Community- Driven Development Projects
Resources: World Bank Group
Date: 2016
URL:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25968/112263-WP-PUBLIC.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Title: Political finance and the equal participation of women in Colombia: a situation analysis
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2016
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/political-finance-and-equal-participation-of-
women-in-colombia.pdf 

Title: Women in State Government: Still Too Few
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics 
Date: 2016
URL:http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/stilltoofew-carroll.pdf

Tile: Women in Power Project – Summary Report
Resources: USAID
Date: 2016
URL:https://www.usaid.gov/sites/default/files/USAID-WiP-summary-report_FINAL.pdf

Title: Women ‹s Access to Political Leadership in Madagascar: The Value of History and Social Political 
Activism
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2016
Summary: This paper explores women’s access to leadership in Madagascar through an examination of 
women’s participation in politics and government. 
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1890&context=jiws 

Title: Women’s Political Empowerment, Representation and Influence in Africa 
Resources: International Republican Institute
Date: 2016
URL: https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/womens_political_index_0.pdf 
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Title: Women’s Rights & Gender Equality
Resource: Dutch Ministry of Foreign Affairs
Date: 2016
URL: https://www.dutchdevelopmentresults.nl/theme/equality/pdf_english 

Title: Netherlands International Gender Policy
Whither the two-track strategy
Resources: Gender Resource Facility
Date: 2016
URL: https://wo-men.nl/wp-content/uploads/2016/06/2016-05-GRF-Response-to-Evaluation-of-NL-
Gender-Policy-final.pdf 

Title: Women’s voice and leadership in decision-making
Resources: Overseas Development Institute
Date: 2015
URL:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9627.pdf

Title: WHERE ARE THE WOMEN? Empowered lives. Resilient nations. A Study of Women, Politics, 
Parliaments and Equality in the CARICOM Countries
Resources: United Nations Development Programme
Date: 2015
URL: http://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/jm_where_are_the_women_caricom.pdf

Title: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325
Resources: United Nations
Date: 2015
URL:http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/femm/dv/unw-global-
study-1325-2015_/unw-global-study-1325-2015_en.pdf 

Title: Women in Conflict and Peace
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2015
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/women-in-conflict-and-peace.pdf 

Title: The Status of Women in the South
Resources: Institute for Women’s Policy Research
Date: 2016
URL:https://iwpr.org/wp-content/uploads/wpallimport/files/iwpr-export/publications/R462%20
Status%20of%20Women%20in%20the%20South.pdf

Title: How to Achieve Gender Sensitive Parliament in Bangladesh: Highlight Gender Inequality Issues 
and Suggest Strategic Intervention for Gender Equitable Outcome in the Parliament
Resources: Inter-Parliamentary Union
Date: 2015
URL: http://w3.ipu.org/uploads/documents/Gender_Sensitive_Revised_%281%29.pdf

Title: Women in Power and Decision-making I the Eastern Partnership Countries Resources: European 
Commission 
Date: 2015
URL: http://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/gender_equality_and_decision_making_in_eap_
countries_2015_-_report_and_annex_one_file.pdf

Title: Evaluation of EU Support to Gender Equality and Women’s Empowerment in Partner Countries 
Final Report- Volume 1
Resources: International Cooperation and Development
Date: 2015
URL:https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-cooperation-ec-gender-1338-main-
report-201504_en.pdf

Title: Creating new spaces: Women’s experiences of political participation in communities
Resources: Womankind
Date: 2015
URL: http://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/newspaces.pdf

Title: The Female Political Career
Resources: Women in Parliaments Global Forum 
Date: 2015
URL:http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2015/01/Final_13012015_The-Female-
Political-Career.pdf
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Title: Strengthening Women’s Political Participation in the Republic of Armenia: Existing Efforts, 
Challenges and Opportunities Resources: USAID
Date: 2015
URL: http://www.ysu.am/files/Anna%20Melikyan%20and%20Irina%20Ghaplanyan.pdf

Title: Challenges and Opportunities of Women Political Participation in Ethiopia
Resources: Journal of Global Economics
Date: 2015
URL:https://www.omicsonline.org/open-access/challenges-and-opportunities-of-women-political-
participation-in-ethiopia-2375-4389-1000162.pdf

Title: Gender and Political Development: Women and Political Leadership in the Commonwealth 
Information Brief
Resources: The Commonwealth 
Date: 2015
URL: http://thecommonwealth.org/sites/default/files/inline/Women%20and%20Political%20
Leadership%20Info%20Brief.pdf

Title: Evaluation of EU Support to Gender Equality and Women’s Empowerment in Partner Countries 
Final Report Volume 2: Annexes 1 to 12 April 2015
Resources: International Cooperation and Development
Date: 2015
URL:http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=13850056

Title: The Policy on Gender Equality in the Netherlands
Resources: European Union
Date: 2015
URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519227/IPOL_IDA(2015)519227_
EN.pdf 

Title: The World’s Women 2015 Trends and Statistics
Resources: UN stats
Date: 2015
URL: https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/worldswomen2015_report.pdf

Title: Contesting Patriarchy: The gender gap and gender-based violence in Nepali politics and the 
Constituent Assembly election 2013
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2016
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/contesting-patricarchy.pdf 

Title: Political party financing and equal participation of women in Kenyan electoral politics: a situation 
overview
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2015
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/political-party-financing-and-equal-
participation-of-women-in-kenyan-electoral-politics.pdf 

Title: Advancing Women’s Leadership and Political Empowerment 
Resources: USAID
Date: 2015
URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/USAID-WiP-briefer_FINAL.pdf

Title: Gender, Urbanization and Democratic Governance
Resources: Institute for Women’s Policy Research
Date: 2015
URL:https://iwpr.org/wp-content/uploads/wpallimport/files/iwpr-export/publications/Gender%20
Urbanization%20and%20Local%20Governance%20%206.19.2015.pdf

Title: The Status of Women in the States
Resources: Institute for Women’s Policy Research
Date: 2015
URL:https://iwpr.org/wp-content/uploads/wpallimport/files/iwpr-export/publications/R400-FINAL%20
8.25.2015.pdf
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Title: Kosovo: Overcoming Barriers to Women’s Political Participation
Resources: National Democratic Institute
Date: 2015
URL: https://www.ndi.org/sites/default/files/Gender-Assesment-report-eng.pdf

Title: Attitudes towards Women›s Political Participation
Resources: Aware Girls
Date: 2014
URL:http://www.awaregirls.org/wp-content/uploads/2014/09/Survey-on-Challenges-to-Womens-
Political-Participation.pdf

Title: Building Women’s Political Careers: Strengthening the Pipeline to Higher Office - Findings and 
Recommendations from the Achieving Parity Study
Resources: Institute for Women’s Policy Research 
Date: 2014
URL:https://iwpr.org/wp-content/uploads/wpallimport/files/iwpr-export/publications/I926.pdf 

Title: Women’s Leadership as a Route to Greater Empowerment – Report on the Diamond Leadership 
Model
Resources: USAID
Date: 2014
URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Diamond%20Model%20Report.pdf

Title: Women›s leadership as a route to greater empowerment: report on the Diamond Leadership Model
Resources: USAID
Date: 2014
URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K892.pdf

Title: Women›s leadership as a route to greater empowerment : Mexico case study
Resources: 2014
Date: 2014
URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K88V.pdf

Title: Women›s leadership as a route to greater empowerment: Georgia case study
Resources: USAID
Date: 2014
URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K87P.pdf 

Title: OSCE Study on National Action Plans on the Implementation of the United Nations – Security 
Council Resolution 1325 
Resources: Organization for Security and Cooperation in Europe
Date: 2014
URL: https://www.osce.org/secretariat/125727?download=true 

Title: Women’s Political Participation in China: Improved or Not?
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2014
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1739&context=jiws 

Title: Women›s leadership as a route to greater empowerment : Kenya case study
Resources: USAID
Date: 2014
URL: https://dec.usaid.gov/dec/content/Detail_Presto. aspx?q=KERvY3VtZW50cy5Eb2N1 
bWVudF9UaXRsZ Tood29tZW4ncyBsZWFkZXJzaGlwIGFzIGEgcm91dGUgdG8gZ3JlYXRlciBlb 
XBvd2VybWVudCkp&ctID=ODVhZjk4NWQtM2YyMi 00YjRmLTkxNjktZTcxMjM2NDBmY2U 
y&rID=MTk1ODU4&qcf= ODVhZjk4NWQtM2YyMi00YjRmLTkx& utm_source= Copy+of 
+February+2015&utm_campaign=+ Corrected+February+Newsletter&utm_medium=archive 

Title: Challenges to Women Active Participation in Politics in Nigeria
Resources: Sociology and Anthropology 
Date: 2014
URL: http://www.hrpub.org/download/20141001/SA4-19690095.pdf

Title: Women’s Political Participation: A Comparative Study on Ghana and Tanzania 
Resources: University of Eastern Finland 
Date: 2014
URL:http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20140924/urn_nbn_fi_uef-20140924.pdf
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Title: The Gender Gap Gender Differences in Vote Choice and Political Orientations
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2014
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/closerlook_gender-gap-07-15-14.pdf

Title: Marginalized Groups and Constitution Building
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2014
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/marginalized-groups-and-constitution-
building.pdf

Title: Girls Just Wanna Not Run - The Gender Gap in Young Americans’ Political Ambition
Resources: Women and Politics Institute
Date: 2013
URL: https://www.american.edu/spa/wpi/upload/Girls-Just-Wanna-Not-Run_Policy-Report.pdf

Title: The African Union’s Mechanisms to Foster Gender Mainstreaming and Ensure Women’s Political 
Participation and Representation
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2013
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/african-union-mechanisms-to-foster-gender-
mainstreaming-and-ensure-womens-political-participation.pdf 

Title: The Politics of Engagement: Women’s Participation and Influence in Constitution-making Processes
Resources: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Date: 2013
URL:http://constitutions.unwomen.org/-/media/files/un%20women/gecd/datasource/resources/
politics%20of%20engagement%20(2).pdf?la=en

Title: Women in decision-making: the Role of the New Media for Increased Political Participation
Resources: European Parliament
Date: 2013
URL:http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493010/IPOL-FEMM_
ET(2013)493010_EN.pdf

Title: Journeys from Exclusion to Inclusion - Marginalized women’s successes in overcoming political 
exclusion
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2013
URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/journeys-from-exclusion-to-inclusion.pdf

Title: Democracy and Gender Equality: The Role of the UN
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2013
URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/democracy-and-gender-equality-the-role-of-
the-united-nations.pdf

Title: Political Parties in Africa through a Gender Lens
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2013
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/political-parties-in-africa-through-a-gender-
lens.pdf 

Title: Inclusive Political Participation and Representation
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2013
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/inclusive-political-participation-and-
representation.pdf 

Title: Women’s representation in the Hungarian Parliament
Resources: Organization for Security and Cooperation in Europe 
Date: 2013
URL: https://www.osce.org/odihr/117575?download=true

Title: Emerging Trends in Women’s Participation in Politics in Africa
Resources: American International Journal of Contemporary Research
Date: 2013
URL: http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_3_No_11_Novembe_2013/9.pdf 
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Title: Atlas of Electoral Gender Quotas
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2013
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/atlas-of-electoral-gender-quotas.pdf

Title: Young Women in Political Participation in Malawi
Resources: The Governance & Development Institute
Date: 2013
URL: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/52638/IDL-52638.pdf 

Title: The Rural Woman ‹s Constraints to Participation in Rural Organizations
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2013
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1693&context=jiws 

Title: The Factors Affecting Women Political Participations in Jordanian Parliamentary Elections (2003-
2013)
Resources: International Journal of Humanities and Social Science
Date: 2013
URL: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_11_June_2013/10.pdf

Title: Electoral Gender Quota Systems and their Implementation in Europe
Resources: European Parliament 
Date: 2013
URL:http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493011/IPOL-FEMM_
NT(2013)493011_EN.pdf

Title: Empowering Women for Stronger Political Parties A Guidebook to Promote Women›s Political 
Participation 
Resources: UNDP
Date: 2012
URL:http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/empower-
women-political-parties/

Title: Opportunities and Challenges of Women›s Political Participation in India - A Synthesis of Research 
Findings from Select Districts in India
Resources: UN Women and International Center for Research on Women
Date: 2012
URL: http://iknowpolitics.org/sites/default/files/india_governance_report_synthesis_2013.pdf

Title: All the President’s Men? The Appointment of Female Cabinet Ministers Worldwide
Resources: The Journal of Politics
Date: 2012
URL: http://mlkrook.org/pdf/krook_obrien_12.pdf 

Title: The Modalities, Conditions, Advantages, Disadvantages and Experiences of Setting up an All-
women Political Party.
Resources: International Knowledge Network of Women in Politics
Date: 2012
URL: http://iknowpolitics.org/sites/default/files/cr_all_women_political_parties_en.pdf 

Title: Women’s political participation and economic empowerment in post-conflict countries Lessons 
from the Great Lakes region in Africa
Resources: International Alert
Date: 2012
URL:http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/201209WomenEmpowerment 
EN_0.pdf

Title: Preparedness Meets Opportunity: Women›s Increased Representation in the New Jersey Legislature
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2012
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/preparednessmeetsopptynj.pdf

Title: Men Rule - The Continued Under-Representation of Women in U.S. Politics
Resources: Women and Politics Institute 
Date: 2012
URL:https://www.american.edu/spa/wpi/upload/2012-Men-Rule-Report-final-web.pdf 
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Title: Enabling Rural Women’s Economic Empowerment: Institutions, Opportunities, and Participation
Resources: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Date: 2011
URL:http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/egm/Hill-BP-1-EGM-RW-Sep-2011_CH.pdf

Title: Gender and Political Parties Far from Parity 
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2011
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/gender-and-political-parties.pdf 

Title: Women Members of the Constituent Assembly A study on contribution of women in constitution 
making in Nepal
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2011
URL:https://www.idea.int/publications/catalogue/women-members-constituent-assembly-study-
contribution-women-constitution?lang=en 

Title: Women and Peace Talks in Africa
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2011
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=jiws 

Title: Women’s Participation in Politics and Decision-Making in Ukraine: Strategy Paper
Resources: Organization for Security and Cooperation in Europe
Date: 2011
URl: https://www.osce.org/odihr/85974?download=true 

Title: Gender Imbalance: The Case of Women ’s Political Participation in Turkey
Resources: Journal of International Women’s Studies 
Date: 2011
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=jiws 

Title: Gender Equality in Elected Office: A Six-Step Action Plan
Resources: Organization for Security and Cooperation in Europe 
Date: 2011
URL: https://www.osce.org/odihr/78432?download=true

Title: Public Attitudes toward Women as Public Leaders
Resources: Chatham University 
Date: 2011
URL: http://www.chatham.edu/centers/pcwp/research/pdf/APSA2011FillaLarimer.pdf 

Title: Can More Women Run? Reevaluating Women’s Election to the State Legislatures
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2010
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/canmorewomenrun.pdf

Title: Entering the Mayor’s Office: Women’s Decisions to Run for Municipal Office
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2010
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/enteringmayorsoffice.pdf

Title: Recognizing Rights, Promoting Progress – The Global Impact of the Convention of the Elimination 
of all Forms of Discrimination Against Women
Resources: International Center for Research on Women
Date: 2010
URL:https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Recognizing-Rights-Promoting-Progress-
CEDAW.pdf

Title: “Women as Agents of Change: Advancing the Role of Women in Politics and Civil Society”
Resources: National Democratic Institute 
Date: 2010
URL: https://www.ndi.org/sites/default/files/Women_As_Change_Agents_Testimony_090610_0.pdf
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Title: Enhancing Women’s Political Participation: A Policy Note for Europe and the Commonwealth of 
Independent States
Resources: National Democratic Institute
Date: 2010
URL: https://www.ndi.org/sites/default/files/Enhancing%20Women%27s%20Political%20
Participation%20ECIS_UNDP.pdf 

Title: Unrealized Opportunity? Term Limits and the Representation of Women in State Legislatures
Resources: 
Date: 2010
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/termlimits98-00.pdf 

Title: Strategies for Policymakers – Bringing Women into Government 
Resources: The Institute for Inclusive Security
Date: 2009
URL:https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2013/05/Bringing-Women-into-
Government_FINAL.pdf

Title: Poised to Run Women’s Pathways to the State Legislatures
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics 
Date: 2009
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/poisedtorun_0.pdf 

Title: Gender and Election to the State Legislatures: Then and Now
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2009
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/genderandelectionstosttleg.pdf

Title: Women’s Political Representation in Post-Conflict Rwanda: A Politics of Inclusion or Exclusion?
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2009
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=jiws 

Title: Is Parliament Open to Women? An Appraisal 
Resources: Inter-Parliamentary Union
Date: 2009
URL: http://archive.ipu.org/PDF/publications/wmn09-e.pdf

Title: Women in European politics – time for action
Resources: European Commission
Date: 2009
URL: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=77&furtherPubs=yes

Title: Achieving Equity for Women: Policy Alternatives for the New Administration Symposium Report
Resources: Institute for Women’s Policy Research
Date: 2009
URL:https://iwpr.org/wp-content/uploads/wpallimport/files/iwpr-export/publications/P09-
Achieving%20Equity%20for%20Women-Symposium%20Report.pdf 

Title: Equality in Politics: A Survey of Women and Men in Parliaments
Resources: Inter-Parliamentary Union
Date: 2008
URL: http://archive.ipu.org/PDF/publications/equality08-e.pdf

Title: Alternative Report to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Resources: Frontiers
Date: 2008
URL: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/LBN/INT_CEDAW_NGO_
LBN_40_9475_E.pdf

Title: How Progressive Women Activists Reframe American Democracy
Resources: Institute for Women’s Policy Research
Date: 2008
URL:https:/ / iwpr.org/wp-content/uploads/wpallimport/f i les/ iwpr-export/publications/
I920ChallengetoAct.pdf 
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Title: Called to Speak: Six Strategies That Encourage Women’s Political Activism
Resources: Institute for Women’s Policy Research
Date: 2008
Summary: This Research-in-Brief summarizes the findings of a larger report that analyzes the experiences 
of women working as social justice activists within nonprofit religious groups.
URL: https://iwpr.org/wp-content/uploads/wpallimport/files/iwpr-export/publications/I919.pdf

Title: Designing for Equality Best-fit, medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems 
and gender quotas
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2007
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/designing-for-equality.pdf 

Title: Politics: Women’s Insight
Resources: Inter-Parliamentary Union
Date: 2007
URL: http://archive.ipu.org/PDF/publications/womeninsight_en.pdf

Title: Iranian Women and the Civil Rights Movement in Iran: Feminism Interacted
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2007
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1285&context=jiws 

Title: Gender in Politics
Resources: Annual Review of Sociology 
Date: 2007
URL: http://www.pitt.edu/~hughesm/Paxton%20Kunovich%20and%20Hughes%202007.pdf

Title: Women in politics: The European Union and Hungary
Resources: TÁRKI
Date: 2006
URL: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a775.pdf

Title: Women in Politics: 60 years in retrospect
Resources: Inter-Parliamentary Union
Date: 2006
URL: http://archive.ipu.org/PDF/publications/wmninfokit06_en.pdf

Title: Equal Participation of Women and Men in Decision-Making Processes, with Particular Emphasis 
on Political Participation and Leadership
Resources: United Nations Division for the Advancement of Women (DAW), Department of Economic 
and Social Affairs (DESA), Economic Commission for Africa (ECA) and Inter-Parliamentary Union 
(IPU)
Date: 2005
URL: http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eql-men/FinalReport.pdf 

Title: Empowerment Beyond Numbers: Substantiating Women ’s Political Participation
Resources: Journal of International Women’s Studies 
Date: 2005
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1438&context=jiws 

Title: Women World Leaders: Comparative Analysis and Gender Experiences
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2005
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1434&context=jiws 

Title: Women in Parliament: Beyond Numbers
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2005
URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/women-in-parliament-beyond-numbers-a-
revised-edition.pdf 

Title: The Implementation of Quotas: European Experiences
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2005
URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/implementation-of-quotas-european-
experiences.pdf 
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Title: Impact of women’s participation and leadership on outcomes
Resources: United Nations
Date: 2005
URL: http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eql-men/docs/EP.7_rev.pdf

Title: The Ties That Bind: Women’s Public Vision for Politics, Religion, and Civil Society
Resources: Institute for Women’s Policy Research
Date: 2005
URL:https://iwpr.org/wp-content/uploads/wpallimport/files/iwpr-export/publications/I915.pdf 

Title: Women in State Government: Historical Overview and Current Trends
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics 
Date: 2004
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/womeninstategov_overviewandtrends.
pdf 

Title: Women›s education and political participation
Resources: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Date: 2003
URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001467/146770e.pdf

Title: Reflections on New Partnerships Between Women and Local Self-Government in India: A Rural 
Revolution?
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2003
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1526&context=jiws 

Title: Women’s Political Representation and Gender Quotas -
the Swedish Case
Resources: Stockholm University
Date: 2003
URL: http://www.niyf.org/wp-content/uploads/2016/05/zipping.pdf 

Title: The Implementation of Quotas: Asian Experiences
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2003
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/implementation-of-quotas-asian-experiences.
pdf

Title: The Implementation of Quotas: Latin American Experiences – Workshop Report
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2003
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/implementation-of-quotas-latin-american-
experiences.pdf 

Title: Candidate Recruitment and Women’s Election to the State Legislatures
Resources: Rutgers Center Center for American Women and Politics
Date: 2003
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/candrecruitment_0.pdf

Title: Gender, Political Ambition and the Decision Not to Run for Office
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2003
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/initialdecisiontorun_0.pdf

Title: Gender Mainstreaming – An Overview
Resources: UN - Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women
Date: 2002
URL: http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/e65237.pdf 

Title: Women, Peace and Security Study submitted by the Secretary-General pursuant to Security Council 
resolution 1325 (2000)
Resources: UN
Date: 2002
URL: https://www.un.org/ruleoflaw/files/womenpeaceandsecurity.pdf 
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Title: Women’s Evolving Role in Tribal Politics: Native Women Leaders in 21 Southwestern Indian 
Nations
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2002
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/research/women-color-politics?page=2 

Title: Increasing Diversity or More of the Same? Term Limits and the Representation of Women, 
Minorities, and Minority Women in State Legislatures
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2001
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/termlimitsdiversity_0.pdf 

Title: Term Limits and the Representation of Women
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2001
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/termlimitsrepresentationofwomen.pdf 

Title: Achieving Gender Equality, Women’s Empowerment and Strengthening Development Cooperation
Resources: UN Economic and Social Council
Date: 2001
URL:http://www.un.org/en/ecosoc/docs/pdfs/10-50143_(e)_(desa)dialogues_ecosoc_achieving_
gender_equality_women_empowerment.pdf

Title: Women State Legislators: Past, Present and Future 
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2001
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/stlegpastpresentfuture.pdf 

Title: Women’s Leadership and Policy Decisions:
Evidence from a Nationwide Randomized Experiment in India
Resources: Boston University 
Date: 2001
URL: http://www.bu.edu/econ/files/2012/11/dp114.pdf 

Title: Women’s Political Participation in the Republic of Macedonia: Opportunities to Support Women in 
Upcoming Elections—and Beyond
Resources: USAID
Date: 2000
URL: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacm344.pdf

Title: Representing Women: Congresswomen›s Perceptions of Their Representational Roles
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 2000
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/representingwomen.pdf 

Title: The Developmental Theory of the Gender Gap: Women›s and Men›s Voting Behavior in Global 
Perspective
Resources: Harvard University 
Date: 2000
URL: https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Articles/Articles%20published%20in%20journals_files/
Developmental_Theory_of_Gender_Gap_Inglehart_Norris_2000.pdf 

Title: Participation of Women in Political Life - An assessment of developments in national parliaments, 
political parties, governments and the Inter-Parliamentary Union, five years after the Fourth World 
Conference on Women
Resources: Inter-Parliamentary Union
Date: 1999
URL: http://archive.ipu.org/PDF/publications/womenplus5_en.pdf

Title: Women and American Politics: A Research Agenda for the 21st Century
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics 
Date: 1996
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/researchagenda21stcentury.pdf
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Title: Report of the Fourth World Conference on Women
Resources: United Nations
Date: 1995
URL: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf

Title: Equality Deferred: Women Candidates for the New Jersey Assembly 1920-1993
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 1994
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/equalitydeferred.pdf 

Title: Gender and Policymaking: Studies of Women in Office
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 1991
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/genderpolicymaking.pdf 

Title: Getting Women Appointed: New Jersey›s Bipartisan Coalition
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 1984
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/gettingwomenappointed.pdf 

Title: Women Appointed to State Government: A Comparison with All State Appointees
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 1983
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/womenapptdtostategovernment.pdf 

Title: Women Appointed to the Carter Administration: A Comparison with Men
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 1983
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/womenapptdtocarteradmin.pdf 

Title: Political Women Tell What It Takes
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 1983
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/polwomentellwhatittakes.pdf 

Title: Women›s Routes to Elective Office: A Comparison with Men›s
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 1983
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/womensroutes_0.pdf 

Title: Women Make a Difference
Resources: Rutgers Center for American Women and Politics
Date: 1983
URL: http://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/womenmakedifference_1.pdf 

Title: Women in Politics Policy Report
Resources: Institute of Politics 
Date: No Date
URL: http://iop.harvard.edu/sites/default/files_new/Programs/WomenPoliticsPolicyPaper.pdf

Title: Strengthen Women’s Political Participation and Decision-Making Power
Resources: Women Deliver
Date: no date
URL: http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2016/04/Deliver_for_Good_Campaign_Brief_8.pdf

Title: Women’s Political Leagues
Resources: Research and Advocacy Unit
Date: no date
URL: http://researchandadvocacyunit.org/system/files/Women%27s%20Political%20Leagues.pdf 

Title: Consolidated Response - Rise of Women in Parliaments in SubSaharan Africa
Resources: International Knowledge Network of Women in Politics
Date: No Date
URL:http://iknowpolitics.org/sites/default/files/cr20rise20of20women20in20parliament20in20sub-
saharan20africa_en.pdf 
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Title: Increasing Women’s Representation in Government: What strategies would work best for Afghanistan?
Resources: Harvard University 
Date: no date
URL: https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Afghanistan.pdf

Title: Women in Power and Decision-Making
Resources: United Nations Women
Date: No Date
URL: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/G.%20Women%20in%20power%20
and%20decision-making.pdf 

Title: Consolidated Response on Establishing Women’s Party Sections
Resources: International Knowledge Network of Women in Politics  
Date: No Date
URL: https://www.ndi.org/sites/default/files/iKNOW%20Politics%20Establishing%20
Women%27s%20Party%20Sections.pdf 

D- Manuals, Guidelines and Handbooks
Title: Constitution Assessment for Women’s Equality
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2016
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/constitution-assessment-for-womens-equality.pdf 

Title: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) for 
Youth
Resources: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Date: 2016
URL:http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/
cedaw-for-youth.pdf?la=en&vs=657

Title: Compendium of Good Practices for Advancing Women’s Political Participation in the OSCE Region
Resources: Organization for Security and Cooperation in Europe
Office for Democratic Institutions and Human Rights
Date: 2016
URL: https://www.osce.org/odihr/224206?download=true

Title: A Framework for Developing Gender Policies for Political Parties
Resources: International IDEA
Date: 2016
URL:http://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/a-framework-for-developing-gender-policies-for-
political-parties.pdf

Title: Women & Political Representation - Handbook on Increasing Women’s Political Participation in 
Georgia
Resources: Council of Europe
Date: 2014
URL: https://rm.coe.int/1680599092

Title: Handbook on Promoting Women’s Participation in Political Parties
Resources: Organization for Security and Cooperation in Europe
Date: 2014
URL: https://www.osce.org/odihr/120877?download=true

Title: Strengthening women’s political participation - Eleven innovative approaches from GIZ governance 
programmes
Resources: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Date: 2014
URL:https://www.giz.de/en/downloads/giz2015-0170en-strengthening-women-political-participation.pdf

Title: Training Manual for Women‘s Empowerment (Advanced Level)
Resources: medica mondiale
Date: 2013
URL: https://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/English/
Manuals_Handbooks/medica_mondiale_Liberia_Training_Manual_advanced_level.pdf 
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Title: Increasing Women’s Political Participation Through Effective Training Programs – A Guide to Best 
Practices
Resources: National Democratic Institute
Date: 2012
URL:https://www.ndi.org/sites/default/files/Training-Manual-Increasing-WPP-Through-Effective-
Training-Programs.pdf

Title: Empowering Women for Stronger Political Parties
Resources: National Democratic Institute 
Date: 2012
URL: https://www.ndi.org/sites/default/files/Empowering-Women-Full-Case-Study-ENG.pdf 

Title: Democracy and the Challenge of Change A Guide to Increasing Women’s Political Participation
Resources: National Democratic Institute
Date: 2010
URL: https://www.ndi.org/sites/default/files/Democracy_and_the_Challenge_of_Change.pdf

Title: Leading to Action -  A Political Participation Handbook for Women
Resources: Women’s Learning Partnership For Rights, Development, and Peace (WLP)
Date: 2010
URL: http://www.learningpartnership.org/sites/default/files/shared/u16/LeadingToAction_English.pdf

Title: Empowering Young Women to Lead Change – A Training Manual
Resources: The United Nations Population Fund
Date: 2006
URL: https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/empowering-young-women_eng.pdf 

Title: Women and Elections – Guide to Promoting the Participation of Women in Elections 
Resources: UN
Date: 2005
URL: http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/WomenAndElections.pdf

Title: Leading to Choices - A Leadership Training Handbook for Women
Resources: Women’s Learning Partnership for Rights, Development, and Peace (WLP)
Date: 2001
URL: http://www.learningpartnership.org/sites/default/files/shared/u16/engltcmanual.pdf 

E- Articles, Reports and Studies on the Arab World and Lebanon
Title: Young Women ‹s Civic Awareness and Public Engagement: A Challenge in a Bahraini Context
Resources: Journal of International Women’s Studies 
Date: 2018
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2012&context=jiws

Title: Regional Organizations, Gender Equality and the Political Empowerment of Women
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA); 
Permanent Secretariat of the Community of Democracies; United Nations Development Programme
Date: 2017
URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regional-organizations-gender-equality-and-
the-political-empowerment-of-women.pdf

Title: Women and the Making of the Tunisian Constitution
Resources: University of Pennsylvania Law School Penn Law: Legal Scholarship Repository
Date: 2017
URL: http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2758&context=faculty_scholarship

Title: Advancing Women’s Political Participation Middle East and North Africa Consultation on Gender 
Equality
Resources: Community of Democracies
Date: 2017
URL: http://www.community-democracies.org/app/uploads/2017/09/WPP-MENA-Consultation-.pdf
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Title: Syria Response Consultations on the UK National Action Plan on Women, Peace and Security
Resources: Amnesty International UK, Women Now for Development, Women’s International League 
for Peace and Freedom, and Gender Actors for Peace and Security
Date: 2017
URL: http://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2017/06/Syria-NAP-Consultations-report.pdf

Title: A Comparative Study in the MENA Region within Gender Equality Perspective
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2017
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1939&context=jiws

Title: Political finance and the equal participation of women in Tunisia: a situation analysis
Resources: The International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2016
URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/political-finance-and-the-equal-participation-
of-women-in-tunisia.pdf

Title: Women in Municipal Elections 2016
Resources: United Nations 
Date: 2016
URL:http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/democratic_governance/Women-in-
Municipal-Elections-2016.html

Title: On the Intersection of Gender and Public Policy Research in the Arab World: The Case of ABAAD
Resources: James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University
Date: 2016
URL:https://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/91821/WRME-pub-ABAAD-022216.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Title: Women and gender in Middle East politics
Resources: Project on Middle East Political Science
Date: 2016
URL: https://pomeps.org/2016/04/04/women-and-gender-in-middle-east-political-science-research/

Title: Counting (on) women in politics - Experiences from Morocco & Tunisia
Resources: UNESCO, Division for Gender Equality
Date: 2016
URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246962m.pdf

Title: Women and Gender in Middle East Politics
Resources: Project on Middle East Political Science (POMEPS)
Date: 2016
URL:http://pomeps.org/wp-content/uploads/2016/05/POMEPS_Studies_19_Gender_Web.pdf

Title: Women’s Leadership as a Route to Greater Empowerment 
Resources: USAID
Date: 2015
URL: http://mlkrook.org/pdf/usaid_desktop_2015.pdf

Title: Judging by Appearances: Perceived Discrimination among South Asian Muslim Women in the US 
and the UAE
Resources: Journal of International Women’s Studies 
Date: 2015
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1784&context=jiws

Title: Women›s leadership as a route to greater empowerment : Jordan case study
Resources: USAID
Date: 2014
URL: https://dec.usaid.gov/dec/content/Detail_Presto. 
aspx?q=KERvY3VtZW50cy5Eb2N1bWVudF9Ua XRsZ Tood29tZW4ncyBsZWFkZXJza 
GlwIGFzIGEgcm91dGUgdG8gZ3JlYXRlciBlbXBvd2VybWVudCkp&ctID=  
ODVhZjk4NWQtM2YyMi00YjRmLTkxNjktZTcxMjM2NDBmY2Uy&rID=MTk1ODU2&qcf= 
ODVhZjk4NW QtM2YyMi00YjRmLTkx&utm_source=Copy+of+February+2015&utm_campaign= 
+Corrected+February+Newsletter&utm_medium=archive
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Title: Women and the Judiciary
Resources: International Court of Justice
Date: 2014
URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Universal-Women-and-Judiciary-Gva-For-1-
Publications-Conference-Report-2014-ENG.pdf

Title: Sexuality, Religion and Nationalism: A Contrapuntal Reading of the History of Female Activism 
and Political Change in Egypt
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2014
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1777&context=jiws

Title: Gender Gap Index – Lebanon
Resources: UN-Women
Date: 2014
URL: http://spring-forward.unwomen.org/en/countries/lebanon

Title: Tunisian Women ‹s Activism after the January 14 Revolution: Looking within and towards the 
Other Side of the Mediterranean
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2014
URL: https://pdfs.semanticscholar.org/6386/53141426a4e55e33e50af30d17c96aa3128a.pdf

Title: A Change of Seasons for Arab Women?
Resources: Rice University’s Baker Institute - Journal of Women and Human Rights in the Middle East
Date: 2013
URL:https://www.bakerinstitute.org/media/files/Research/dfe28b28/WHR-Pub-StudentJournal-101613.
pdf

Title: Women in the Second Egyptian Parliament Post the Arab Spring: Do They Think They Stand a 
Chance?
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2013
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1713&context=jiws

Title: Women ‹s Electoral Participation in Muslim Majority and Non-Muslim Majority Countries
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2013
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1686&context=jiws

Title: Jordanian Women ’s Political Participation: On the Verge of Arab Spring
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2012
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=jiws

Title: The Role of Women in the Egyptian 25th January Revolution
Resources: Journal of International Women’s Studies 
Date: 2012
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=jiws

Title: Barriers Hindering Jordanian Women ’ s Advancement to Higher Political and Leadership Positions
Resources: Journal of International Women’s Studies 
Date: 2012
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=jiws

Title: Arab Spring: Women ’s Empowerment in Algeria
Resources: Journal of International Women’s Studies 
Date: 2012
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=jiws

Title: Women at a Crossroads: Sudanese Women and Political Transformation
Resources: Journal for International Women’s Studies
Date: 2012
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=jiws
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Title: Emerging Voices: Young Women in Lebanese Politics
Resources: International Alert  
Date: 2011
URL:http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/092011LebanonGenderFINAL.
pdf

Title: Attitudes toward Women ’s Participation in Public Life in the United Arab Emirates
Resources: Journal of International Women’s Studies 
Date: 2011
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1123&context=jiws

Title: Arab Women and Political Development
Resources: Journal of International Women›s Studies
Date: 2011
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=jiws

Title: Women and the Kuwaiti National Assembly
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2011
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1114&context=jiws

Title: Women and Political Transition: The Risk of Replicating Inequality and the Fundamental Need for 
Gender Parity in Decision-Making
Resources: IFES
Date: 2011
URL: http://www.ifes.org/sites/default/files/2016_ifes_women_and_political_transition_
september2016_view.pdf

Title: The Status of Women in the Middle East and North Africa: A Grassroots Research and Advocacy 
Approach Preliminary findings from surveys in Lebanon and Morocco
Resources: International Foundation for Electoral Systems (IFES)
Date: 2010
URL: https://www.ifes.org/sites/default/files/a_grassroots_research_and_advocacy_approach_0.pdf

Title: Leadership in the Middle East – The Story of Women in Lebanon
Resources: Middle East Institute 
Date: 2010
URL: http://www.mei.edu/content/leadership-middle-east-story-women-lebanon

Title: National Platform for Women – A Unified Vision for a New Path
Resources: National Democratic Institute
Date: 2010
URL: https://www.ndi.org/sites/default/files/National_Platform_for_Women_Iraq2_ENG.pdf

Title: Women and Politics in Kuwait
Resources: Journal of International Women’s Studies
Date: 2009
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=jiws

Title: The Status and Progress of Women in the Middle East and North Africa
Resources: World Bank 
Date: 2009
URL: http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/MENA_Gender_Compendium-2009-1.
pdf

Title: The Arab Quota Report: Selected Case Studies 
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2007
URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-arab-quota-report-selected-case-studies.
pdf

Title: Fast Track Strategies for Women›s Representation in Iraq and Afghanistan: Choices and 
Consequences
Resources: United Nations Development Program; John F. Kennedy School of Government
Date: 2006
URL: https://www.innovations.harvard.edu/sites/default/files/2605194.pdf
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Title: Jordanian Working Women ’s Perception of Life Difficulties
Resources: Journal for International Women’s Studies
Date: 2005
URL: http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1441&context=jiws

Title: Building Democracy in Yemen – Women’s Political Participation, Political Party Life and 
Democratic Elections
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2005
URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/building-democracy-in-yemen.pdf

Title: Building Democracy in Jordan – Women’s Political Participation, Political Party Life and 
Democratic Elections
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2005
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/building-democracy-in-jordan.pdf

Title: Building Democracy in Egypt – Women’s Political Participation, Political Party Life and Democratic 
Elections
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2005
URL:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/building-democracy-in-egypt.pdf

Title: The Implementation of Quotas: African Experiences
Resources: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date: 2004
URL: https://www.idea.int/publications/catalogue/implementation-quotas-african-experiences?lang=en

Title: Increasing Women’s Representation in Iraq: What strategies would work best?
Resources: Harvard university
Date: 2004
URL:https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Iraq%20--%20Options%20for%20Women›s%20
Representation.pdf

Title: Morocco: A Briefing on Gender and the Constitution – Maternity Leave, Political Representation, 
Domestic Violence, Reproductive Rights and Access to Property 
Resources: University of Chicago Law School
Date: No Date
URL:http://constitutions.unwomen.org/-/media/files/un%20women/gecd/datasource/resources/
uchicago%20ihrc%20%20briefing%20on%20morocco%20%20917.pdf?la=en

Title: Women and Politics in Lebanon 
Resources: Journal of Revolutionary Studies of the Middle East
Date: No Date
URL: http://libcom.org/library/women-politics-lebanon

Title: Gender Profile - Lebanon
Resources: Institute for Women’s Studies 
Date: no date
URL: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/Country%20Gender%20Profile%20Lebanon-
Online%20.pdf

Title: Regional Strategies for Empowering Women
Resources: Wilson Center 
Date: No Date
URL: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/empoweringwomen_4.pdf



ملحق 5

م�شروع قانون يرمي اإىل معاقبة التحر�ص اجلن�شي.

❖ - http://womenaffairs.gov.lb/ar/women-laws-ar

(❖(
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م�شروع قانون يرمي اإلى معاقبة جريمة التحر�ص الجن�شي

المادة الأولى: ي�شاف اإلى الباب الأول من قانون العمل، ال�شادر بتاريخ 23 / 9 / 1946 ، الف�شل الجديد التالي:

الف�شل الرابع مكرر: �ي التحر�ص الجن�شي

المادة 1 - 49: يحظر لجوء اأي كان اإلى الكالم اأو الكتابة اأو التلميح اأو ممار�شة ال�شغوط اأو التهويل اأو اإ�شدار الأوامر 

بهدف ال�شتح�شال على خدمات ذات طبيعة جن�شية �شواء لمنفعته اأو لمنفعة الغير.

المادة 2 - 49: ل يجوز اأن يتعر�س الأجير الذي رف�س الخ�شوع لأعمال التحر�س الجن�شي، لأي تمييز، اأكان ب�شكل 

مبا�شر اأو غير مبا�شر، ل �شيما لجهة الأجر اأو الترقية اأو النقل اأو تجديد عقد عمله.

المادة 3 - 49: ل يجوز �شرف الأجير من الخدمة اأو فر�س عقوبات تاأديبية عليه اأو تعري�شه لأي تمييز لإقدامه اإما عن 

الإبالغ عن ارتكاب تحر�س جن�شي في اأماكن العمل اأو الإدلء ب�شهادة ب�شاأنها.

المادة 4 - 49: يعتبر باطاًل اأي عمل يخالف اأحكام المادتين 2 - 49 و 3 - 49 �

المادة 5 - 49: يتوجب على �شاحب العمل اتخاذ التدابير الالزمة لمنع ومعاقبة التحر�س الجن�شي في اأماكن العمل.

المادة 6 - 49: يتعر�س كل من اقدم على ارتكاب التحر�س الجن�شي اإلى العقوبات التاأديبية، ومنها ال�شرف من الخدمة، 

بالإ�شافة اإلى المالحقات الجزائية.

المادة 7 - 49: يتوجب على الأجير، في حال ن�شوء نزاع ق�شائي، اأن يثبت تعر�شه لتحر�س جن�شي. كما يتوجب على من 

ن�شب اليه القيام باأي من الأعمال المن�شو�س عليها في المادتين 1 - 49 و 2 - 49 باأن يثبت باأن اأفعاله ل ت�شكل 

تحر�ًشا جن�شًيا وباأن القرارات التي قد يكون اتخذها ل عالقة لها بما ن�شب اليه.

المادة الثانية: ي�شاف اإلى الف�شل الثاني من الباب ال�شابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ال�شادر بتاريخ 

1 / 3 / 1943 ، النبذة الجديدة التالية:

النبذة 3: �ي التحر�ص الجن�شي

المادة 535: التحر�س الجن�شي هو القيام بالكالم اأو التلميح اأو الإيحاء اأو الكتابة، اأو باأي و�شيلة من و�شائل الت�شال، 

با�شتخدام كل ما يحمل دللت جن�شية وتنال من �شرف وكرامة ال�شحية اأو تن�شئ تجاهها اأو�شاعا عدائية اأو مهينة. 

كما يعتبر تحر�ًشا جن�شًيا ممار�شة كافة اأنواع ال�شغوط، ومنها التهديد، بهدف اإقامة عالقة جن�شية �شواء مع 

الفاعل اأو مع الغير.

المادة 536: يعاقب كاًل من الفاعل اأو ال�شريك اأو المتدخل اأو المحر�س على الجريمة المن�شو�س عليها في المادة 

535، وفًقا لما ياأتي:

ليرة  لبنانية وخم�شة ع�شرة مليون  ليرة  تتراوح بين ع�شرة ماليين  اإلى �شنتين وبغرامة  �شنة  ال�شجن من   .1

لبنانية.

2. ال�شجن من �شنتين اإلى ثالث �شنوات وبغرامة تتراوح بين خم�شة ع�شرة مليون ليرة لبنانية وع�شرين مليون 

ليرة لبنانية في الحالت التالية:

اأ. اذا كان موظًفا وفًقا للتعريف المن�شو�س عليه في المادة 350 �  

ب. اذا تع�شف في ا�شتعمال ال�شلطة التي يتمتع بها بحكم المهام المكلف بها.  

ج. اذا كانت ال�شحية قا�شر دون الثامنة ع�شرة من العمر.  

3. ل يجوز، في جرائم التحر�س الجن�شي، منح الأ�شباب المخففة اأو ا�شتبدال عقوبة الحب�س بغرامة.



172

درا�شة قانونية حول تعزيز م�شاركة المراأة في الحياة العامة

1959/6/12 )نظام  112 ، تاريخ  61 من المر�شوم ال�شتراعي رقم  اإلى ن�س المادة  ي�شاف  المادة الثالثة: 

الموظفين( الفقرة التالية:

الموظف في جريمة  اإن مالحقة  المادة  3 من هذه  و   2 الفقرتين  لأحكام  »6 خالًفا  6 )الجديدة(:  الفقرة 

التحر�س الجن�شي ل ت�شتوجب موافقة الإدارة التي ينتمي اليها.«

الجرائم في  لهذه  تعداد  ورد  اأينما  ال�شائنة«،  »الجرائم  الجن�شي من  التحر�س  تعتبر جريمة  الرابعة:  المادة 

القوانين والأنظمة.

المادة الخام�شة: ين�شر هذا القانون ويعمل به اعتباًرا من تاريخ ن�شره.

الأ�شباب الموجبة

يتخذ العنف اأ�شكاًل مختلفة، ومنها العنف النف�شي، الذي يرمي فعلًيا اإلى النيل من �شرف الإن�شان وقيمه.

كما اأن هذا العنف النف�شي ياأخذ اأ�شكال متعددة ومنها التحر�س الجن�شي، وعلى وجه الخ�شو�س في اأماكن العمل، 

وتبين اأن هذه الظاهرة تتف�شى لدى افتقار الدولة لأي اطار قانوني يجرم اللجوء اليها،

عليه، 

لأن  عنها،  التحدث  تفادي  يتم  التي  الموا�شيع  من  هو  الجن�شي  التحر�س  اأن  اعتبار  اليوم  بعد  يجوز  ل  كان  لما 

و�شمعته،  الإن�شان  كرامة  من  والحاطة  الأخالقية  غير  الأفعال  هذه  بارتكاب  للتمادي  �شبًبا  ي�شكل  بات  ال�شكوت 

وي�شاعف الأ�شرار المعنوية التي تعاني منها �شحية هذه الأفعال،

ولما كان من المعيب اأن يخلو الت�شريع اللبناني من اأية اأحكام تعاقب هذه الأفعال التي تتعر�س لحق طبيعي من 

حقوق الإن�شان الأ�شا�شية،

لجميع هذه الأ�شباب،

اإن الحكومة، التزاًما منها باأحكام مقدمة الد�شتور اللبناني التي توجب على ال�شلطات اللتزام بالإعالن العالمي 

لحقوق الإن�شان وتج�شيد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالت دون ا�شتثناء،

لذلك،

جرى اإعداد م�شروع القانون المرفق الذي يرمي:

اأول: تعديل قانون العمل بحيث يلحظ اأحكاما خا�شة تحظر، في اأماكن العمل، اعتماد الكالم اأو الكتابة اأو التلميح اأو 

ممار�شة ال�شغوط اأو التهويل اأو اإ�شدار الأوامر بهدف ال�شتح�شال على خدمات ذات طبيعة جن�شية، ويحدد 

موجبات اأ�شحاب العمل لهذه الجهة والعقوبات التي تطال مثل هذ، الأفعال الحاطة من كرامة الأجير.

ثانًيا: تعديل قانون العقوبات عبر اإدراج اأحكاما خا�شة تعرف هذه الجريمة والتي تتمثل اإما بالقيام، با�شتخدام تعابير 

تحمل دللت جن�شية وتنال من �شرف وكرامة ال�شحية اأو ممار�شة كافة اأنواع ال�شغوط، ومنها التهديد بهدف 

اإقامة عالقة جن�شية �شواء مع الفاعل اأو مع الغير. كما يحدد العقوبات التي يتعر�س لها الفاعل اأو ال�شريك اأو 

المتدخل اأو المحر�س على هذه الجريمة.

ثالًثا: تعديل نظام الموظفين بحيث يلحظ اأن تحريك الدعوى الجزائية في ق�شية التحر�س الجن�شي ل ت�شتوجب 

موافقة الإدارة.

رابًعا: اعتبار اأن جريمة التحر�س الجن�شي هي من الجرائم ال�شائنة اأينما ورد تعداد لهذه الجرائم في القوانين والأنظمة.

اإن الحكومة اإذ تتقدم من مجل�شكم الكريم بم�شروع القانون المرفق، ترجو اإقراره.



ملحق 6

م�شروع قانون حماية القا�شرات من التزويج املبكر.

❖ - https://www.lp.gov.lb/ViewContentRecords.aspx?id=2129

(❖(
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م�شروع قانون حماية القا�شرات من التزويج المبكر
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ملحق 7

م�شروع قانون يرمي اإىل تعديل بع�ص اأحكام قانون 

ال�شمان الجتماعي لتاأمني امل�شاواة بني اجلن�شني.

❖ - http://womenaffairs.gov.lb/ar/women-laws-ar

(❖(
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م�شروع قانون يرمي اإلى تعديل بع�ص اأحكام قانون ال�شمان الجتماعي لتاأمين الم�شاواة بين الجن�شين

 قانون مشروع
 االجتماعي الضمان قانون أحكام بعض تعديل إلى يرمي

 الجنسين بين المساواة لتأمين
 

 
 األولى المادة

 
 ، 1963 / 9 / 26 تاريخ ، 13955 رقم المرسوم من 14 المادة من "2 " البند من "ج" الفقرة نص يلغى
 :التالي بالنص عنه ويستعاض االجتماعي، الضمان قانون التنفيذ موضع وضع إلى الرامي
 :"الجديدة "ج" الفقرة نص

 "صندوق أي تقديمات من يستفيد وال معيشته تأمين على القادر غير المضمونة زوج"
 

 الثانية المادة
 

 إلى الرامي ، 1963 / 9 / 26 تاريخ ، 13955 رقم المرسوم من 16 المادة من "2 " البند نص يلغى
 وضع
 .االجتماعي الضمان قانون التنفيذ موضع

 
 الثالثة المادة

 
 ، 1963 / 9 / 26 تاريخ ، 13955 رقم المرسوم من 46 المادة من "2 " البند من "ج" الفقرة نص يلغى
 :التالي بالنص عنه ويستعاض االجتماعي، الضمان قانون التنفيذ موضع وضع إلى الرامي
 :الجديد "ج" الفقرة نص

 عمل أي زولة ا م عدم حال في البيت في المقيمين الشرعية الزوجة أو الزوج عن"
 ".مأجور
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 الرابعة المادة

 
 ، 1963 / 9 / 26 تاريخ ، 13955 رقم المرسوم من 47 المادة من "1 " البند من "أ" الفقرة نص يلغى

 :التالي بالنص عنه ويستعاض االجتماعي، الضمان قانون التنفيذ موضع وضع إلى الرامي
 :الجديد "أ" الفقرة نص

 الشروط توافر حال في وذلك عهدته، في األوالد حضانة تكون الذي الوالدة أو للوالد"
 ".آنفا المذكورة

 
 

 الخامسة المادة
 

 .نشره تاريخ من إعتبارا   به ويعمل القانون هذا ينشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ملحق ٨

م�شروع قانون يتعلق بتنظيم عمل العاملني يف املنازل.
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م�شروع قانون يتعلق بتنظيم عمل العاملين �ي المنازل
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