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.�إن �إعداد هذا الدليل قد جرى متويله من ِقبل وزارة اخلارجية الأمريكية
 وال تعك�س بال�ضرورة، هي خا�صة بامل�ؤلف،�إن الآراء والنتائج واملخ ّرجات الواردة فيما يلي
.وجهة نظر وزارة اخلارجية الأمريكية �أو حكومة الواليات املتحدة الأمريكية
❖❖❖

�إن جميع الأبحاث والدرا�سات التي يع ّدها املركز العربي
،تعب عن وجهة نظر الباحثني املك ّلفني ب�إعدادها
ّر
.وال تعك�س بال�ضرورة �آراء املركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة
This study is made possible by a grant from the U.S. Department of State.
The contents are the responsibility of [ACRLI] and do not necessarily reflect the
views of U.S. Department of State or the United States Government.
❖❖❖
All views, thoughts and opinions expressed in publications by the Arab Center for
the Development of the Rule of Law and Integrity (ACRLI)
belong solely to the author(s) and do not necessarily reflect those of ACRLI.
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متهيد

ديهمت

يجتهد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ،منذ ت�أ�سي�سه في مطلع هذه الألفية ،في توطيد
حقوق االن�سان ودعمها ،من منظور مفهوم حكم القانون((( ومبادئه.
لقد اعتمدت الجماعة الب�شرية عام � 1948سلة من المبادئ والحقوق عنونتها بـ «الإعالن العالمي
لحقوق االن�سان»((( ،و�أودعتها امانة وموج ًبا لدى جميع دول الأر�ض ،فار�ضة احترامها في ت�شريعاتها
الداخلية (اي تعديل ما يخالفها في هذه الت�شريعات ،وا�ضافة ما ينق�ص فيها �أو ينتق�ص من الحقوق
المعلنة ،وبخا�صة منها حقوق المر�أة).
يتعدى الأمر في الحقيقة جانب التعاطف بين ركني الجن�س الب�شري ،ذلك انه يفتر�ض «مالءمة»
الثقافة الذكورية ال�سائدة مع �ضرورات التقيد بالمبادئ المعلنة في �شرعة حقوق االن�سان ،كما انه
يت�صل ب�ضرورات مفهوم الخير والتقدم االن�ساني عامة .فالمر�أة والرجل ي�شكالن م ًعا ،طر َفي م�سار
التقدم والتطور ،ورافعة متكاملة الأع�ضاء للتنمية الم�ستدامة وحماية ال�سلم الأهلي .ان الم�س�ألة
تتعدى ،بكثير ،الجانب االخالقي في هذا ال�ش�أن ،كما انها تت�صل بالحركة الإنتاجية في مختلف
المجاالت والميادين.
�إنّ مقاربتنا لمفهوم حقوق المر�أة ت�شمل الحقوق ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والقانونية كافة،
هذا مع الإ�شارة الى ان العالم قد بد�أ يهتم ب�إثارة هذه الحقوق منذ زمن((( .وقد ت ّوج االهتمام والم�سعى
العالم ّيان في تحقيق حقوق المر�أة من خالل المواثيق الدولية ،و�أهمها ميثاق الأمم المتحدة((( لعام
 - 1و�صف الأمين العام للأمم المتحدة في العام � 2004سيادة القانون ب�أنها «مبد�أ للحوكمة يكون فيه جميع الأ�شخا�ص والم�ؤ�س�سات
والكيانات ،العامة والخا�صة ،بما في ذلك الدولة ذاتها ،م�س�ؤولين �أمام قوانين �صادرة علنا ،وتطبق على الجميع بالت�ساوي ويحتكم
في �إطارها �إلى ق�ضاء م�ستقل ،وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإن�سان .ويقت�ضي هذا المبد�أ كذلك اتخاذ تدابير
لكفالة االلتزام بمبادئ �سيادة القانون ،والم�ساواة �أمام القانون ،والم�ساءلة �أمام القانون ،والعدل في تطبيق القانون ،والف�صل بين
ال�سلطات ،والم�شاركة في �صنع القرار ،واليقين القانوني ،وتجنب التع�سف ،وال�شفافية الإجرائية والقانونية»« .تقرير الأمين العام:
�سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات ال�صراع ومجتمعات ما بعد ال�صراع (.»)S/2004/616
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/what-is-the-rule-of-law.

 - 2اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان في باري�س بتاريخ  10كانون الأول /دي�سمبر  .1948يمكن
االطالع على الن�ص الكامل للوثيقة على الموقع التالي:

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

 - 3ال بد لنا من ان ن�شير الى المطالبة ب�شكل جدي بالحقوق في القرن التا�سع ع�شر ،ال �سيما عندما خرجت الن�ساء العامالت في
نيويورك الى ال�شوارع يطالبن بمعاملة عادلة في العمل وبم�ساواة في الرواتب وال�سعي الى تعزيز دورها في اطار النظام ال�سيا�سي
ب�ضمان م�ساهمتها في عملية �صنع ال�سيا�سات العامة والقرارات ال�سيا�سية او الت�أثير فيها واختيار القادة ال�سيا�سيين من الجن�سين
و�إتاحة الفر�صة لها بتق ّلد المنا�صب العامة وادارة ال�ش�أن العام.
 - 4وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في  26حزيران/يونيه  1945في �سان فران�سي�سكو في ختام م�ؤتمر الأمم المتحدة الخا�ص بنظام الهيئة
الدولية و�أ�صبح نافذً ا في  24ت�شرين الأول/اكتوبر  .1945يمكن االطالع على الن�ص الكامل للوثيقة على الموقع التالي:

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
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 1945واالعالن العالمي لحقوق الإن�سان الم�شار اليه �ساب ًقا وال�صادر عام  1948والذي يعتبر م�صدر
المواثيق الدولية الالحقة.
وقد ا�ستعمل هذا الإعالن في المواد((( التي اعلن فيها الم�ساواة التامة في الحقوق والواجبات،
ال �سيما المواد  1و  2و  21التي اعطت حقو ًقا مت�ساوية لجميع �أبناء الجن�س الب�شري ،معتبرة ان
النا�س قد ولدوا جمي ًعا احرا ًرا ،ولهم الحق في التمتع بالحريات والحقوق والم�شاركة في ادارة
ال�ش�أن العام للبالد من دون تمييز بين العن�صر او الجن�س او اللغة  ...الخ.
وقد تكر�ست الم�ساواة بين المر�أة والرجل في الحقوق ال�سيا�سية في االتفاقية((( التي اعتمدتها
الجمعية العمومية للأمم المتحدة في  20كانون االول  1952والتي ن ّفذت في  7تموز  ،1954حيث
�أولت في موادها الأولى والثانية والثالثة الن�ساء حقوق الت�صويت ،والأهلية للتر�شح واالنتخاب،
وتق ّلد المنا�صب العامة وممار�سة جميع الوظائف ب�شروط مت�ساوية مع الرجال.
و�أخيرا ً ،جاء العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية((( ،والذي اعتمدته الجمعية العمومية
للأمم المتحدة �سنة ( 1966كانون الأول) والذي بد�أ تنفيذه �سنة �( 1976آذار) لي�ؤكد على الم�ساواة
في التر�شح واالنتخاب والم�شاركة في ادارة ال�ش�أن العام والتمتع بجميع الحقوق المدنية وال�سيا�سية
للن�ساء والرجال على قدم الم�ساواة.
 - 5المادة  :1يولد جميع النا�س �أحرا ًرا ومت�ساوين في الكرامة والحقوق .وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم �أن يعاملوا بع�ضهم
بع�ضا بروح الإخاء.
ً
المادة ِّ :2
لكل �إن�سان ح ُّق التمتُّع بجميع الحقوق والح ِّريات المذكورة في هذا الإعالن ،دونما تمييز من � ِّأي نوع ،وال �سيما التمييز
الدين� ،أو الر�أي �سيا�س ًّيا وغير �سيا�سي� ،أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي� ،أو الثروة،
ب�سبب العن�صر� ،أو اللون� ،أو الجن�س� ،أو اللغة� ،أو ِّ
�أو المولد� ،أو � ِّأي و�ضع �آخر .وف�ضلاً عن ذلك ال يجوز التميي ُز علي �أ�سا�س الو�ضع ال�سيا�سي �أو القانوني �أو الدولي للبلد �أو الإقليم
مو�ضوعا تحت الو�صاية �أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي �أم خا�ض ًعا ل ِّأي قيد �آخر على
الذي ينتمي �إليه ال�شخ�ص� ،سواء �أكان م�ستقلاً ّ �أو
ً
�سيادته.
المادة ِّ -1 :21
لكل �شخ�ص ح ُّق الم�شاركة في �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبلده� ،إ َّما مبا�شر ًة و�إ َّما بوا�سطة مم ِّثلين ُيختارون في ح ِّرية.
ِّ -2
لكل �شخ�ص ،بالت�ساوي مع الآخرين ،ح ُّق تقلُّد الوظائف العا َّمة في بلده.
� -3إراد ُة ال�شعب هي ُ
تتجلى هذه الإرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دور ًّيا باالقتراع العام
مناط �سلطة الحكم ،ويجب �أن
َّ
وعلى قدم الم�ساواة بين الناخبين وبالت�صويت ال�س ِّري �أو ب�إجراء مكافئ من حيث �ضمان ح ِّرية الت�صويت.
 - 6اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 640د )7-الم�ؤرخ في  20كانون
الأول/دي�سمبر  .1952يمكن االطالع على الن�ص الكامل للوثيقة على الموقع التالي:
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html

 - 7اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة � 2200ألف (د )21-الم�ؤرخ في 16
كانون/دي�سمبر  .1966يمكن االطالع على الن�ص الكامل للوثيقة على الموقع التالي:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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وفي عام  1979اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�شكال التمييز
�ضد المر�أة(((.
اما في لبنان فقد اعطيت الحقوق ال�سيا�سية للمر�أة في التر�شح واالنتخاب منذ العام  ،1952وكان
لبنان من الرواد في المنطقة العربية في هذا المجال ،حيث لم ت�سبقه �سوى جيبوتي ب�شكل مجتز�أ
والتي منحت الن�ساء حق االنتخاب دون التر�شح في العام .1946
غير ان الواقع الميداني جاء مختل ًفا .فبالرغم من تمتع الن�ساء بالحقوق ال�سيا�سية منذ عام  1952اال اننا
لم ن َر امر�أة في مجل�س النواب اللبناني اال في العام  .1963ومنذ ذلك الحين والح�ضور النيابي للن�ساء
في الندوة البرلمانية خجول جدًا و�شبه رمزي ،وقد �سبقت بع�ض الدول العربية لبنان في هذا المجال.
ان الن�ص الت�شريعي ي�ش ّكل ركيزة يبنى عليها لتوطيد م�شاركة المر�أة ،مع ذلك من المهم �إعادة الت�أكيد
مرة �أخرى �أنّ �سطوة الثقافة الذكورية في مجتمعنا ت�ش ّكل الأ�سا�س الذي بناء عليه ال يزال المجتمع
ينظر الى الدور الن�سائي بدونية غير واقعية ومجحفة وم�شينة الى الجن�سين م ًعا.
�إنّ م�شروع «ت�شجيع الأ�صوات المه ّم�شة في عملية الم�شاركة ال�سيا�سية في لبنان» الذي يتولى المركز
تنفيذه بدعم من وزارة الخارجية الأميركية ،يهدف الى تعزيز م�شاركة المر�أة عبر تفعيل دور منظمات
المجتمع المدني المعنية بمو�ضوع الم�ساواة بين الجن�سين في عملية الم�شاركة ال�سيا�سية في لبنان،
بالإ�ضافة الى تعزيز قدرة هذه المنظمات على التعاون مع ممثلي هيئات الحكم المحلي/البلديات
والنواب المنتخبين وا�شراكهم في الق�ضايا والأعمال التي ت�ؤثر في مجتمعاتهم المحلية ،ال �سيما
االمور المتعلقة بالن�ساء .وبالتالي ،ف�إنّ هذا الم�شروع ال يتناول الجوانب الجرمية وغيرها من الأفعال
التي تتعر�ض لها المر�أة في بيئتها الأ�سرية �أو في المجتمع ،ذلك ان هذه الجوانب قد تم الت�صدي لها
في �أكثر من م�شروع او مبادرة ،وانما يتمحور العمل على اعداد اطار/درا�سة قانونية تو ّفر قراءة عامة
في كل الت�شريعات ور�صد ما فيها من نواق�ص ،واجراء التعديالت المطلوبة بغية تحقيق الم�ساواة بين
المر�أة والرجل في مختلف الأمور� ،سواء في ال�ش�أن العام �أو في ال�ش�أن الخا�ص .وفي هذا الإطار ،من
المهم الإ�شارة الى ان المركز يتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية في لبنان لأجل و�ضع خطة
ّ
وطنية من �ش�أنها ان تدعم م�سيرة تحديث الت�شريعات ،كما من �ش�أنها حثّ المر�أة وت�شجيعها في لبنان
على ان تبادر ،بجر�أة �أكبر وبو�ضوح في الر�ؤيا �أو�سع ،للعمل في المجاالت العامة المتعلقة �سواء في
ال�سيا�سة �أو االدارة العامة او �أن�شطة المجتمع المدني �أو القطاع الخا�ص.
 - 8اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  180/34الم�ؤرخ في  18كانون
الأول/دي�سمبر  .1979يمكن االطالع على الن�ص الكامل للوثيقة على الموقع التالي:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html
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لقد �أح�سن الخبراء الذين ي�شاركون في تنفيذ هذا الم�شروع في ر�صد النواق�ص التي ت�شوب
الت�شريعات اللبنانية بحيث تنعك�س �سل ًبا على دور المر�أة ون�شاطها في المجالين العام والخا�ص.
المهم اال�شارة الى ان لفت النظر الى ما نحتاج �إليه في لبنان على هذا ال�صعيد ،ت�شريع ًيا،
ومن
ّ
ال يكتمل عقده وتن�ضج ثماره �إذا لم ت�سبقه وتواكبه وتتوا�صل بعده حملة واعية ومدركة لأبعاد
هذه المبادرة .ان هذا االمر وحده يبقى من دون ت�أثير كبير اذا لم ت�سبقه وت�ستمر بعده ،حالة
من االدراك والمعرفة ب�أن دور المر�أة ،كما هو م�شار اليه ،لي�س مطل ًبا ركيزته الحالة ال�شعورية
بالم�ساواة بل وعي كامل ب�أنّ ات�ساع م�شاركة المر�أة في الحياة العامة والخا�صة ،يدفع بقوة في
اتجاه احداث التنمية الم�ستدامة.
ان دور المر�أة اقت�صاد ًيا ودورها في تحقيق العدالة كبير جدً ا الى درجة تجعله رافعة رئي�سة لتثبيت
دعائم حكم القانون واالدارة الر�شيدة في لبنان وفي المنطقة العربية.
ان المركز العربي بجميع مكوناته من م�ؤ�س�سين وفاعلين وامناء يع ّبرون عن اعتزازهم ان المركز
يعمل الى جانب كوكبة الهيئات وال�شخ�صيات التي تنا�ضل باتجاه تفعيل دور المر�أة وفتح الآفاق
لم�شاركتها الف ّعالة في مختلف المجاالت ال �سيما التي كانت مقفلة عليها.

يتوجه المركز بكبير ال�شكر للجهة المانحة وزارة الخارجية الأميركية ،ولكل
و�أخي ًراّ ،
الذين �ساهموا من قريب �أومن بعيد في �إنجاح هذا الم�شروع� -سواء بالفكر او بالعمل-
ويث ّمن الجهد الذي قدّمه الخبراء وبخا�صة الدكتورة فاديا كيوان ،التي عن جدارة ت ّم
اختيارها المديرة العامة لمنظمة المر�أة العربية.
كما ين ّوه المركز بالم�ساهمات الق ّيمة التي قدّمها كل من الدكتورة فهمية �شرف الدين،
والدكتورة لينا علم الدين ،والدكتورة اودين �س ّلوم ،وجميع الخبراء الآخرين ،وكذلك
افراد فريق عمل �إدارة الم�شروع من المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.
المحامي اليا�س �شلهوب			

					
المدير العام
المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة		
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د .و�سيم حرب

الم�ؤ�س�س والم�شرف العام
المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

امللخ�ص التنفيذي للم�شروع

������������������������

و�ضع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة((( هذه الدرا�سة في مو�ضوع «تعزيز م�شاركة
المر�أة في الحياة العامة» ،وذلك في �إطار الم�شروع الذي يتولى المركز تنفيذه تحت عنوان «ت�شجيع
الأ�صوات المه َّم�شة في عملية الم�شاركة ال�سيا�سية في لبنان» ،بدعم من وزارة الخارجية االميركية.
يهدف هذا الم�شروع ،ب�شكل عام ،الى الم�ساهمة في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المعنية
بمو�ضوع الم�ساواة بين الجن�سين في عملية دعم الم�شاركة ال�سيا�سية في لبنان ،بالإ�ضافة الى تعزيز
ت�أثير هذه المنظمات وقدرتها على التعاون مع ممثلي هيئات الحكم المحلي/البلديات والنواب
المنتخبين وا�شراكهم في الق�ضايا والأعمال التي ت�ؤثر في مجتمعاتهم المحلية ،ال �سيما االمور
المتعلقة بالمر�أة.
وبالتالي ،يهدف الم�شروع ،ب�شكل خا�ص ،الى تفعيل الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة في لبنان ،بالإ�ضافة
الى تعزيز ثقافتها المدنية والتزامها دعم تنفيذ القيم الديمقراطية وتحقيق الم�شاركة الن�سائية
الف ّعالة .كما يهدف الم�شروع الى تطوير هيئات المجتمع المدني وتزويدها ب�آليات و�أدوات عمل
تدعم الم�ساواة بين
حديثة من �ش�أنها تفعيل الم�ساءلة الحكومية ،وتحقيق الإ�صالحات الالزمة التي ّ
الجن�سين.
في هذا ال�سياق ،يتولى المركز العربي تنفيذ ان�شطة عدة لتحقيق الغايات واالهداف المرج ّوة من
الم�شروع والتي يمكن تلخي�ص �أبرزها على ال�شكل التالي:
اعداد درا�سة قانونية تلقي ال�ضوء على نقاط ال�ضعف والعقبات التي تعيق م�شاركة المر�أة
الف ّعالة على ال�صعيدين المحلي والوطني .ان هذه الدرا�سة (الواردة في ما يلي) تعر�ض
للقوانين والمرا�سيم والتنظيمات التي ما زالت تحمل تمييزًا بحق المر�أة في لبنان وتقترح في
الختام مجموعة من التو�صيات تهدف الى �إزالة كل �أ�شكال هذا التمييز ،والى و�ضع ت�شريعات
جديدة تحميها وتحمي حقوقها في الم�ساواة والم�شاركة الكاملة في الحياة العامة ال �سيما على
�صعيد �صنع القرار في الميادين كا ّفة وعلى جميع الم�ستويات.
 - 1المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة هو منظمة �إقليمية غير حكومية ال تتوخى الربح مقرها الرئي�سي في بيروت وت�ضم
عد ًدا من الفروع الوطنية ومنظمات �شريكة في دول عربية مختلفة .ت�أ�س�س المركز العام  2003في بيروت بجهود عدد من كبار
الحقوقيين من مختلف الدول العربية .وهو يعمل على تعزيز حكم القانون و�إر�ساء مقومات العدالة بهدف خدمة تنمية المجتمعات
والأفراد في العالم العربي كخطوة �أولى و�أ�سا�سية في بناء الحكم ال�صالح القائم على احترام حقوق الإن�سان وكرامته.
للمزيد من المعلومات حول المركز و�أن�شطته الرجاء مراجعة الموقع االلكتروني .www.arabruleoflaw.org
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تنظيم عدة ور�ش عمل وجل�سات ع�صف فكري لمناق�شة العقبات واقتراح التو�صيات لتفعيل دور المر�أة
في الحياة العامة في لبنان .ت�ضم هذه الور�ش مجموعة من النا�شطين والمحامين والق�ضاة وممثلين
عن م�ؤ�س�سات المجتمع المدني والم�ؤ�س�سات الر�سمية ذات ال�صلة بق�ضايا المر�أة .ان هذه الجل�سات
الحوارية تهدف الى عر�ض ومناق�شة التحديات والعقبات التي تحول دون م�شاركة المر�أة اللبنانية الف ّعالة
في عملية �صنع القرار ،وبالتالي اقتراح التو�صيات لإزالة ا�شكال التمييز كافة �ضد المر�أة وتحقيق
م�شاركتها الفاعلة في الحياة العامة.
تنظيم م�ؤتمر وطني للإعالن عن الدرا�سة القانونية والتو�صيات المقترحة لتعزيز م�شاركة المر�أة
الف ّعالة في لبنان .ي�ضم هذا الم�ؤتمر ممثلين عن الوزارات المعنية والنواب ،بالإ�ضافة الى مجموعة من
الق�ضاة ،والمحامين ،وممثلين عن هيئات المجتمع المدني المعنية والخبراء والنا�شطين ،وممثلين عن
ّ
المنظمات االقليمية والدولية المعنية بمو�ضوع حقوق المر�أة .يهدف هذا الم�ؤتمر الى توزيع الدرا�سة حول
«م�شاركة المر�أة في الحياة العامة» ،بالإ�ضافة الى تعزيز الروابط وت�شجيع التوا�صل بين مختلف المعنيين
بق�ضايا المر�أة ،االمر الذي ي�ساهم في ت�ضافر الجهود وتعزيز الت�شارك بين مختلف الجهات المعنية،
وبالتالي ي�ؤ�س�س لحمالت المدافعة التي �سيجري تنظيمها في مرحلة الحقة �ضمن �إطار �أن�شطة الم�شروع.
تنظيم عدة ور�ش عمل تدريبية للم�ساهمة في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المعنية على
تقنيات تنفيذ حمالت المدافعة وتزويد هذه المنظمات بالأدوات الحديثة من خالل تطوير بطاقات
تقييم مجتمعية و�آليات لمراقبة الموازنة وتعزيز قدراتها ال�ستخدام هذه الأدوات في الق�ضايا الرئي�سية
التي تحددها وتحدد �أولوياتها مما ي�ساهم ب�شكل كبير في دعم م�شاركة المر�أة الفعلية والف ّعالة على
ال�صعيد المحلي وبالتالي على ال�صعيد الوطني.
تنفيذ حمالت توعية للعامة حول حقوق المر�أة و�أهمية دورها وم�شاركتها في مراكز �صنع القرار.
تهدف هذه الحمالت الى ن�شر التوعية حول حقوق المر�أة و�أهمية دورها وتطوير مهاراتها القيادية
وم�شاركتها في الميادين والمجاالت كافة .وفي هذا ال�سياق� ،سيجري تنظيم عدة جل�سات توعية في
مختلف المناطق اللبنانية ،ال �سيما المناطق التي تقيم فيها الفئات المه ّم�شة بهدف ن�شر المعرفة تعميم
ثقافة احترام حقوق المر�أة.
تنفيذ حمالت مدافعة �أمام �أ�صحاب القرار حول الإ�صالحات المطلوبة لتحديث القوانين في �سبيل
تحقيق م�شاركة ف ّعالة للمر�أة ال �سيما في الحياة ال�سيا�سية .ت�شارك في هذه الحمالت مجموعة من
الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بق�ضايا المر�أة وحقوقها بحيث تتعاون مع فريق من الخبراء
المتخ�ص�صين في الم�شروع لتنفيذ خطة ا�ستراتيجية لتعزيز م�شاركة المر�أة في الحياة العامة في لبنان.
وفي �سياق تنفيذ حمالت المدافعة� ،سيجري تنظيم ن�شاطات عدة بهدف الدفع بالمطالب وك�سب الت�أييد
لتحقيقها وتحديث الت�شريعات اللبنانية لجهة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة في لبنان.
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❖ ـ ـ لقد ّتم �إعداد هذه الدرا�سة القانونية من ِقبل د .فاديا كيوان.

(❖)

توطئة

بادر المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الى تنفيذ هذا الم�شروع بدعم من
وزارة الخارجية الأميركية ،وهو ير ّكز على م�شاركة المر�أة اللبنانية ب�صورة خا�صة ،ال
�سيما و�أن الن�ساء ي�ش ّكلن ما يزيد على ن�صف المجتمع اللبناني وما زلن �شبه غائبات
عن الم�شاركة في �صنع القرار العام.
فبعد مراوحة في حدود � 4( %3.4سيدات) في االنتخابات النيابية ال�سابقة (،)2009
�أط ّلت نتائج االنتخابات النيابية للعام  2018مع ن�سبة � 6(%4.6سيدات) وذلك بعد
نتائج �أولية �أعطت � 7( %5.46سيدات).
�ضم كل الهيئات
وتجدر الإ�شارة الى �أن تحال ًفا وطن ًيا كان قد ت�ش ّكل في العام ّ ،2017
الأهلية الن�سائية وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ال�ساعية لتعزيز الم�ساواة وحقوق
االن�سان� ،إ�ضافة �إلى الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة ووزارة الدولة ل�ش�ؤون المر�أة بهدف
الدعوة �إلى �أن يلحظ قانون االنتخابات الجديد كوتا ن�سائية ت�صل �إلى � .%30إال �أن
القانون �صدر من دون �أن ين�ص على كوتا ن�سائية.
وجاءت نتائج االنتخابات لت�ؤكد �أن ال �أمل للم�شاركة الوا�سعة للن�ساء �إال من خالل
تطبيق كوتا ن�سائية� ،أكان ذلك عبر زيادة مقاعد مجل�س النواب وتخ�صي�ص الزيادة
للن�ساء (كما فعلت م�صر في مرحلة �سابقة)� ،إما عبر فر�ض كوتا ن�سائية �إلزامية
على اللوائح �إذا بقي النظام االنتخابي مبن ًيا على الن�سبية� ،إما من خالل فر�ض
الكوتا على لوائح المر�شحين التي تعتمدها الأحزاب ال�سيا�سية ،ما ي�ستدعي في
هذه الحال فر�ض كوتا ن�سائية على المنا�صب القيادية الو�سطى والعليا في الأحزاب
ال�سيا�سية.
مو�ضوعا
وقد بات مو�ضوع �إقرار قانون خا�ص بتنظيم الأحزاب ال�سيا�سية وت�شغيلها،
ً
ملحا في لبنان ،ومن ال�ضروري �إعطا�ؤه الأولوية في �س ّلم الت�شريع بالنظر �إلى �شعور
ًّ
المواطنين كافة بالقهر والإق�صاء �أمام النزعة ال�سائدة �إلى �إعادة �إنتاج النخب على
�أ�سا�س وراثي عائلي في كل الأحزاب ،مهما كان انتما�ؤها الطائفي والمذهبي.
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ي�سعى المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة من خالل هذا الم�شروع� ،إلى �إ�ضافة
لبنة جديدة �إلى البناء المتوا�صل للنظام الحقوقي في المجتمعات العربية� .أما م�س�ألة
منح مكانة خا�صة للمر�أة العربية في اهتمامات المركز فهي �أمر طبيعي بالنظر �إلى
الظلم والتمييز اللذين يطاالن الن�ساء العربيات في كل المجاالت.
�أما اختيار الميدان ال�سيا�سي والتركيز على الم�ساهمة في الجهود الهادفة �إلى تعزيز
م�شاركة المر�أة ال�سيا�سية ،فمر ّده من جهة �إلى الواقع الملفت للتهمي�ش الذي ي�صيب
المر�أة في المجال ال�سيا�سي من جهة ،و�إلى الأهمية التي يوليها المركز للأطر القانونية
والت�شريعية في عملية التغيير االجتماعي وفي الت�أثير على ال�سلوكيات.
فهذه المقاربة الحقوقية القانونية تنتمي �إلى المدر�سة الفكرية الم�ؤ�س�سية
( ،)Institutionalismوهي التي تنطلق من االقتناع ب�أن العمل على الن�صو�ص
الت�شريعية من �ش�أنه الت�سريع في الإ�صالح االجتماعي واالقت�صادي .وال يمنع هذا
المنطلق ،من الإقرار ب�أهمية الت�أثيرات الأخرى في ال�سلوكيات االجتماعية ومن العمل
على الت�أثير فيها � ً
أي�ضا.
�إن المقاربة التي يعتمدها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة في تنفيذ
هذا الم�شروع ،ترمي �إلى تعزيز التوا�صل مع م�ؤ�س�سات المجتمع المدني العاملة لتعزيز
�أو�ضاع المر�أة ورفع الغبن الالحق بها ول�ضمان م�شاركتها الفاعلة في الحياة العامة.
وعلى هذا الأ�سا�سّ ،تم اعتماد تقنية المجموعات المر ّكزة ( )Focus groupsوور�ش
العمل الحوارية ،وعر�ض تقرير �أولي على خم�س منها �ض ّمت ،على التوالي ،القيادات في
المنظمات الأهلية الن�سائية الرئي�سة ،والمنظمات الأهلية الن�سائية المناطقية ،وفئات
المحامين والق�ضاة وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني الكبرى والم�ؤ�س�سات الر�سمية ذات
ال�صلة بق�ضايا المر�أة .وقد ُو�ضع هذا التقرير النهائي بعد الأخذ بنتائج جل�سات الع�صف
الذهني التي ن ّفذتها هذه المجموعات وبناء على تو�صياتها الرئي�سة.
يتم الت�شاور الح ًقا في �ش�أن �سل�سلة ن�شاطات يمكن �أن ت�ضعها الجمعيات
ومن المتوقع �أن ّ
بالتن�سيق مع المركز وتن ّفذها بالتعاون معه.
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1.1مقدمة

ةمدقم

يهدف هذا التقرير �إلى القيام بجردة كاملة للقوانين والمرا�سيم والتنظيمات التي
ما زالت تحمل تميي ًزا بحق المر�أة في لبنان .ويهدف � ً
التوجهات
أي�ضا �إلى ا�ستخال�ص ّ
الرئي�سة لدى الم�ؤ�س�سات الأهلية والمدنية والر�سمية المعنية بمعالجة ق�ضية �إق�صاء
المر�أة والتمييز �ضدها ،من �أجل ر�سم الأولويات للمرحلة المقبلة على �صعيد الدعوة
والمنا�صرة من جهة ،وعلى �صعيد ت�سريع ور�ش العمل القانونية لإزالة كل �أ�شكال التمييز
بحق المر�أة وو�ضع ت�شريعات جديدة تحميها وتحمي حقوقها في الم�ساواة والم�شاركة
الكاملة في �صنع القرار على كل الم�ستويات وفي كل الميادين ،من جهة �أخرى.
بالفعل ،يعتبر بلوغ الم�ساواة الحقوقية التامة بين الجن�سين هد ًفا مركز ًيا للن�ساء في
لبنان ولكل المواطنين من الجن�سين الذين يلتزمون بال�شرعة الدولية لحقوق الإن�سان
التي ك ّر�ست مبد�أ الم�ساواة هذا .كما وان اعتماد النظام الديمقراطي ببعده الأخالقي
يفتر�ض تحقق الم�ساواة التامة بين الجن�سين ك�شرط للعمل على تحقيق ديمقراطية
الم�شاركة .وفي هذا الإطار ،يت�ساءل البع�ض حول ما �إذا كانت الم�شاركة ال�سيا�سية
للمر�أة يمكن ان تكون مدخلاً لتحقيق الم�ساواة التامة في المجاالت كافة �أم �إنّ تحقيق
هذه الم�ساواة في �سائر المجاالت هو الذي ي�ش ّكل مدخلاً للم�ساواة في الم�شاركة
ال�سيا�سية.
ن�ستند في هذا التقرير الى الأدوات القانونية والحقوقية الآتية:
 -1ال�شرعة الدولية لحقوق الإن�سان
 -2اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة (�سيداو)
 -3الد�ستور اللبناني
 -4اتفاق الطائف �أو وثيقة الوفاق الوطني
 -5مالحظات مجل�س حقوق الإن�سان وتو�صياته
 -6مالحظات اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية �سيداو
 -7مختلف الت�شريعات والتنظيمات اللبنانية ذات ال�صلة
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وتال ًيا ،نهدف ،في هذا التقرير� ،إلى و�ضع القوانين والت�شريعات اللبنانية كافة تحت
المجهر ،من �أجل ر�صد مواطن التمييز بين الجن�سين فيها ،تمهيدً ا لو�ضع خطة عمل
بال�شراكة مع م�ؤ�س�سات المجتمع المدني والإدارات العامة والم�ؤ�س�سات الحكومية الأخرى
ذات ال�صلة بغر�ض �إطالق حملة �إعالمية وتربوية وثقافية واجتماعية ،وتنمية الوعي
والدعوة لرفع كل �أ�شكال التمييز بحق المر�أة� ،أ ًيا كان م�صدرها.
ون�ستند كذلك ،في هذه الجردة وفي تحليل الواقع الت�شريعي اللبناني �إلى بع�ض االحكام
الق�ضائية اللبنانية التي �ش َكلت نقلة نوعية في مقاربة مو�ضوع الم�ساواة .وتجدر الإ�شارة
الى �أن بع�ض هذه القرارات والأحكام الق�ضائية قد �أحدث ثغرة في جدار التمييز بحق
المر�أة في مختلف الميادين.
ون�ستند � ً
أي�ضا �إلى جل�سات الع�صف الذهني والمناق�شات الوا�سعة التي ن ّفذتها المجموعات
المر ّكزة (.)Focus groups
من جهة �أخرى ،وقبل البدء بتمحي�ص القوانين والت�شريعات اللبنانية للإحاطة بالمواد
التي تحتوي وتت�ضمن تمييزًا �ضد المر�أة ،كان ال ب ّد لنا من لحظ خلفية لواقع المر�أة
الراهن ،تحاول من جهة ا�ستبيان الأ�سباب الكامنة وراء تهمي�شها و�إق�صائها عن الحياة
ال�سيا�سية ومعرفة طبيعتها ،وت�ستو�ضح من جهة �أخرى الموقف الر�سمي من ق�ضية
المر�أة عبر �إلقاء ال�ضوء على موقف لبنان من اتفاقية �سيداو وعلى المواد التي وردت
في الد�ستور اللبناني وفي وثيقة الوفاق الوطني �أو اتفاق الطائف ،والتي �إما تعزّز حقوق
المر�أة و�إما تقف حجرة عثرة في طريق تحقيق الم�ساواة الكاملة بين الجن�سين.
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 -1يف البحث عن �أ�سباب تهمي�ش املر�أة
في االنتخابات النيابية للعام  ،2018و�صلت �ست �سيدات �إلى الندوة البرلمانية ،اثنتان
منهن �آتيتان من عائالت يعمل رجالها في ال�سيا�سة وقد تق ّلدت كل منهما من�ص ًبا �سيا�س ًيا
بدعم من �أخيها ،الرئي�س ال�شهيد رفيق الحريري بالن�سبة لل�سيدة بهية الحريري ،ومن
زوجها الدكتور �سمير جعجع ،بالن�سبة لل�سيدة �ستريدا جعجع .وجاءت ثالث فائزات
بالمقعد النيابي من لوائح الأحزاب ال�سيا�سية التي خا�ضت االنتخابات ،وهن الدكتورة
عناية عز الدين من حركة �أمل ،وكل من الدكتورة ديما الجمالي والأ�ستاذة روال الطب�ش
من تيار الم�ستقبل� .أما الفائزة ال�ساد�سة فكانت الإعالمية بوال يعقوبيان ،وهي فلتة �شوط
من لوائح المجتمع المدني.
في الأ�صل ،تر�شحت � 111سيدة ونجحت  85منهن في الدخول �إلى لوائح انخرطت في
المناف�سة االنتخابية .لكن الحظ حالف فقط مر�شحات الأحزاب ال�سيا�سية الم�شاركة في
ال�سلطة والممثلة في الحكومة التي �أ�شرفت على االنتخابات .وحدهن مر�شحات الأحزاب
ال�سيا�سية كانت لديهن فر�ص فعلية في االختراق والفوز� .أما ال�سيدة بوال يعقوبيان،
ففوزها ا�ستثناء جاء لي�ؤكد القاعدة.
في عملية ح�سابية ب�سيطة ،يمكن اعتبار فوز �ست مر�شحات فو ًزا للن�ساء حيث زاد عددهن
في المجل�س النيابي نحو � ،%50إذ كانت �أربع �سيدات في برلمان  .2009لكن �إذا ا�ستكملنا
العملية الح�سابية ،يتغ ّير الم�شهد �إذ يتبين �أننا بحاجة �إلى � 116سنة من الآن لن�صل �إلى
الم�ساواة التامة بين الجن�سين والتي تعرف بالمنا�صفة (�أي �سيدتان كل �أربع �سنوات لبلوغ
 64نائ ًبا من ال�سيدات).
ي�شير هذا الم�شهد الى الم�أزق الذي تتراوح فيه م�س�ألة م�شاركة المر�أة في الحياة
ال�سيا�سية ،عل ًما �أنه ال يوجد �ضمانة ب�أن يحدث تطور ّ
مطرد �إذ ال �شيء ي�شي ب�أننا �سنتقدم
ب�شكل حتمي بن�سبة نائبتين كل �أربع �سنوات.
ما هي العقبات والقيود التي ما زالت ت�ضعف� ،إلى هذا الحد ،م�شاركة المر�أة في الحياة
وخ�صو�صا على م�ستوى ال�سلطتين الت�شريعية والتنفيذية ،والتي �أدت �إلى تمثيل
ال�سيا�سية
ً
�ضعيف جدً ا في المجل�س منذ العام  ،1953تاريخ �إقرار حقوق المر�أة ال�سيا�سية ،وح�ضور
خجول ومتقطع للمر�أة في الحكومات المتعاقبة.
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�إن �إزالة التهمي�ش وتعزيز م�شاركة المر�أة اللبنانية في �صنع القرار هي م�س�ألة مزمنة في
لبنان ،وهي تثير اال�ستغراب كما �إنها تثير الت�سا�ؤالت� .أما اال�ستغراب فلأن لبنان معروف
بانفتاحه الليبرالي على نمط العي�ش الغربي وت�ص ّور المر�أة فيه على �أنها متحررة ونا�شطة
من دون قيود تذكر .و�أما الت�سا�ؤالت فهي حول الأ�سباب الكامنة وراء هذه المفارقة.
فما هي الأ�سباب الحقيقية التي تثني القيادات ال�سيا�سية عن ت�سمية ن�ساء في ت�شكيل
لوائح المر�شحين في االنتخابات العامة وكذلك اثناء ت�شكيل الحكومات؟
�أ  -هل هناك ذكورية مفرطة لدى النخب ال�سيا�سية اللبنانية ،وفي هذه الحال ما
هي �أ�سبابها؟
ب�	-أم �إن اال�سباب تعود �إلى طبيعة النظام اللبناني الطائفي والتوافقي؟
تف�سر هذا الت�أخير وهذا التهمي�ش؟
ج�	-أم �إن هناك عوامل لدى الن�ساء اللبنانيات ّ
وفي هذه الحال ،هل العوامل نف�سية �أم ثقافية �أم نف�سية اجتماعية وثقافية
متداخلة؟
بالن�سبة �إلى النقطة الأولى (�أ) ،يذهب البع�ض في تف�سير النزعة المحافظة التي
ما زالت �سائدة في المجتمعات العربية ،ومنها لبنان� ،إلى �سيادة النمط البطريركي على
العالقات االجتماعية .ويك ّر�س هذا النمط �سلطة الرجل/الأب ويق ّل�ص �إلى �أدنى م�ستويات
حرية الأفراد ،مختلف الأفراد في الأ�سرة .ويترافق هذا النمط مع ذكورية مفرطة تدفع
بالن�ساء �إلى المواقع الخلفية �أو تلك الأدنى مرتبة في تراتبية الأ�سرة.
�إن النمط البطريركي يعزّز النزعة المحافظة ويقاوم التجديد والتغيير .وفي هذا ال�سياق،
ر�أى المفكر والكاتب ه�شام �شرابي �أن المجتمعات العربية تتلقى الم�ؤثرات الحداثوية
فتعيد �إنتاجها من خالل النمط التقليدي /وهذا ما يمنع التغيير في مجتمعاتنا(((.
ويذهب البع�ض الآخر في تف�سيره لطغيان الذكورية في العالقات االجتماعية وال�سيا�سية
وبخا�صة في عالقات ال�سلطة� ،إلى ت�أثير الدين الإ�سالمي((( ال �سيما على الت�شريعات
التحرر
المعتمدة في المجتمعات الإ�سالمية والإ�سالمية العربية،
ٍ
ب�شكل يكبح نزعة ّ
والتغيير .وت�أتي القراءة الذكورية للن�ص الديني لت�ضفي قيمة مقد�سة على �صور
 - 1راجع «النظام الأبوي و�إ�شكالية تخ ّلف النظام العربي» ،ه�شام �شرابي ،دار نل�سن.2000 ،
 - 2كما كان عليه الحال بالن�سبة الى المجتمعات الأوروبية والأميركية في القرون ال�سابقة.
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نمطية لكال الجن�سين .ومعلوم �أن �أو�ساط الإ�سالميين (يجب �أن نم ّيز بين الم�سلمين
والإ�سالميين الذين يف�سرون ال�شريعة عبر ر�ؤية مت�ش ّددة) ترف�ض ً
رف�ضا قاط ًعا نظرية
النوع االجتماعي القائلة ب�أن الأدوار االجتماعية الموكلة للرجل وللمر�أة على حد �سواء،
هي �أدوار �أنتجها التاريخ االجتماعي للنا�س ولي�ست مك ّر�سة في الطبيعة الب�شرية با�ستثناء
الوظائف الجن�سية المرتبطة �أ�صلاً بوظيفة الإنجاب والتكاثر الب�شري.
بالن�سبة �إلى النقطة الثانية (ب) ،وفي مقابل التف�سيرات النف�سية االجتماعية
الهيكلية التي ذكرنا ،يرى البع�ض �أن ت�أخر م�شاركة المر�أة في مواقع �صناعة القرار
ال�سيا�سي يعود الى طبيعة النظام ال�سيا�سي الطائفي اللبناني .فمعلوم �أن النظام
ال�سيا�سي اللبناني مبني على �شراكة بين الجماعات الطائفية المذهبية ُتترجم بالكوتا
الطائفية ،كما و�أنه يترافق وت�سليم الطوائف �أمر �إدارة الت�شريعات الخا�صة بالحياة
الأ�سرية والمعروفة بالأحوال ال�شخ�صية .وفي هذا ال�سياق ،ت�ش ّكل هذه الت�شريعات �إطا ًرا
رئي�سا لعالقات التبعية واال�ستئثار اللذين يميزان الحياة الأ�سرية .فالعالقات الزوجية
ً
هي عالقات غير متكافئة �إطال ًقا بد ًءا من �آلية الزواج �إلى �آلية الطالق ،مرو ًرا بالقوامة
اً
و�صول �إلى �أحكام توزيع الإرث.
على الأطفال وح�ضانتهم واتخاذ القرار في الأ�سرة،
وتجدر الإ�شارة هنا �إلى �أن القانون المدني للإرث وال�صادر عام  1959يك ّر�س الم�ساواة
في الإرث بين الرجل والمر�أة ،لكنه ُيط ّبق فقط على غير المحمديين.
لماذا الطائفية قد تكون من الأ�سباب العميقة لطغيان النزعة الذكورية؟ نعتقد �أن النظام
ال�سيا�سي الطائفي قائم �أ�صلاً على �شراكة �ضمنية بين رجال الدين في انتاج قواعد
النظام .وقد اعتر�ض ،في حينه ،عدد من رجال الدين على �إنفاذ القانون المدني للإرث
فتم ا�ستثنا�ؤها .هل من الممكن اعتبار الن�ساء في لبنان �ضحايا
على الطوائف الإ�سالمية ّ
النظام الطائفي لجهة ت�سليم �أمور الت�شريع الأ�سري �إلى ال�سلطات الروحية عند الطوائف
كما و�إناطة مهمة بت النزاعات الأ�سرية �إلى محاكم روحية �أو �شرعية ال �سلطة للق�ضاء
المدني عليها؟
يمكن الجزم �أن جميع الت�شريعات الدينية مجحفة ب�شكل عام وب�شكل خا�ص بحق الن�ساء
اللبنانيات ،وجزء من الذكورية الطاغية راه ًنا ينبع تاريخ ًيا من الثقافة الدينية نف�سها
لدى كل الطوائف� ،إذ �أن غلبة الذكورية في الهيكل الأ�سري ُتعتبر قا�س ًما م�شتر ًكا لدى كل
الطوائف.
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عملت ن�ساء من مختلف الطوائف جن ًبا �إلى جنب �سع ًيا وراء �إقرار قانون مدني للأحوال
ال�شخ�صية يكون موحد ُا لجميع اللبنانيين� .إال �أن الواقع يظهر من جهة �أخرى� ،أن لي�ست
كل الن�ساء في لبنان متحم�سات لقانون مدني موحد للأحوال ال�شخ�صية .فبينهن من
يرين �أن الن�ص الديني وا�ضح وبالتالي ال يردن الخروج عنه ،فيما فريق �آخر من الن�ساء
يخفن الذهاب بعيدً ا في ال�سعي لإقرار قانون مدني للأ�سرة لأنهن يخ�شين من ا�ستخدام
قانون كهذا للمطالبة ب�إلغاء الطائفية ال�سيا�سية.
لماذا تخاف الن�ساء في بع�ض الطوائف ،ال �سيما الأقليات منها ،من �إلغاء الطائفية
ال�سيا�سية؟
مزدوجا ،ن�سو ًيا من جهة وطائف ًيا من جهة �أخرى ،وهذا
لأن لدى جميع الن�ساء �شعو ًرا
ً
يتم �إقرار
ما يخلق ً
نزاعا داخل ًيا وجدان ًيا لدى كل منهن .فمن جهة ،تريد كل امر�أة �أن ّ
خ�صو�صا في العالقات الأ�سرية والزوجية ،ومن جهة �أخرى فهي
م�ساواتها بالرجل
ً
تخاف �أن يطيح �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية بال�ضمانات التي يوفرها نظام المحا�ص�صة
الطائفية والمذهبية ،وتخ�شى من �أن ت�سلب طوائفهن بع�ض الحقوق ال�سيا�سية المكت�سبة
في ظل الخلل الحا�صل في التوزان الديموغرافي وتعتبر تال ًيا �أن نظام الكوتا هو �ضمانة.
بالطبع ،تتحم�س بع�ض الن�ساء اللواتي ينتمين �إلى الأكثرية الديموغرافية لإلغاء الطائفية
ال�سيا�سية.
عمل ًيا ،ف�إن من يتحفظ على �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية وفي الم�سار نف�سه القوانين الأ�سرية
الطائفية ،يف�ضل �أن يح�صل على القانون الموحد للأحوال ال�شخ�صية دونما الم�سا�س
بالتوزيع الطائفي في الحقل ال�سيا�سي� .أما الفريق الآخر ،ف�إنه يتحم�س لإلغاء الطائفية
ال�سيا�سية �شاه ًرا �سيف العدد ،لكنه يتحفظ عن الذهاب بعيدً ا بم�شروع القانون المدني
للأحوال ال�شخ�صية لكل اللبنانيين لأ�سباب دينية.
في �ضوء هذه التوجهات الخجولة ،يمكن القول �إن الن�ساء اللبنانيات هن جزء ع�ضوي من
الن�سيج المجتمعي الطائفي والمذهبي في لبنان ،و�إن ال�شعور بالهوية المذهبية يغلب لدى
�أغلبيتهن على ال�شعور الن�سوي.
بالن�سبة �إلى النقطة الثالثة (ج) ،ال يجوز ،في الواقع ،للمحلل االجتماعي �أن
ي�ستبعد تحمل الن�ساء ً
بع�ضا من م�س�ؤولية تهمي�شهن لأن الن�ساء اللبنانيات لم ينجحن
في ت�شكيل كتلة ناخبة ن�سوية وازنة تكون قادرة على فر�ض وجودها على مهند�سي
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لوائح المر�شحين .وتبدو تجربة «التحالف الوطني» في دعم م�شاركة المر�أة في الحكم
والذي ت�أ�س�س في العام  2017مواكب ًة لمرحلة �إعداد قانون االنتخاب الجديد ،وا�ضحة
الدالالت.
فكما �أ�سلفنا في المقدمة ،تحالفت مجمل الهيئات الن�سائية وان�ضم �إليها كل من وزير
الدولة ل�ش�ؤون المر�أة والهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية وكذلك بع�ض المنظمات
المدنية ذات ال�صلة غير المبا�شرة بم�شاركة المر�أة في الحياة ال�سيا�سية ب�شكل وازن.
وعمل التحالف خالل نحو العام ،عبر الدعوة والمنا�صرة ،من �أجل �إدخال الكوتا الن�سائية
في قانون االنتخاب الجديد ،وعقد لقاءات مع مختلف القوى ال�سيا�سية ومع اللجنة
الفرعية التي كانت مك ّلفة ب�إعداد م�شروع قانون االنتخاب ومن ثم مع اللجنة النيابية التي
و�ضعت م�شروع القانون .لكن القانون الجديد لم يلحظ كوتا ن�سائية.
من الحجج التي �ساقتها ال�سلطات وكذلك بع�ض النواب الم�شاركين في اللجنة النيابية
المذكورة� ،أن الكوتا منافية للد�ستور اللبناني الذي ي�ؤكد على الم�ساواة التامة بين
المواطنين وبالتالي على عدم التمييز بينهم على �أي ا�سا�س .وهذه الحجة م�ضحكة
مبكية ،لأن النظام ال�سيا�سي اللبناني بمجمله قائم على الكوتا الطائفية .فما هو العائق
�أمام اعتماد كوتا ن�سائية من �ضمنه �أو على هام�شه؟ والحجة الثانية جاءت من بع�ض
القوى ال�سيا�سية التي قالت �إن الن�ساء «ل�سن جاهزات بعد»� ...أما بع�ض النواب فقد قال
هم�سا �أن �أي كوتا ن�سائية �ستعطي الن�ساء مقاعدهم ،اي �ست�أخذ الن�ساء بع�ض المقاعد
ً
المخ�ص�صة للرجال.
حاول «التحالف الوطني» الداعم لم�شاركة المر�أة في الحياة ال�سيا�سية �أن يتلقف هذه
الحجج و�أن يتكيف معها ،ف�أعلن عن �صيغ عدة للكوتا ،منها الكوتا في التر�شيحات
بن�سبة  ،%30وكذلك �إمكانية ا�ستحداث عدد من المقاعد الإ�ضافية في المجل�س النيابي
مخ�ص�صة للن�ساء يجري توزيعها على الدوائر وعلى الطوائف ب�شكل ن�سبي �أ�سوة بالتوزيع
الحالي للمقاعد النيابية.
لم تنجح حمالت الدعوة والمنا�صرة وال ال�صيغ المرنة التي اقترحها التحالف في �إحداث
اختراق في هذا ال�سد المنيع الذي ت�ش ّكله الطبقة ال�سيا�سية ل ُت�ؤخذ حقوق الن�ساء في
االعتبار .ونعتقد �أن مرد هذا الموقف ال�سلبي وغير المبالي هو كون الن�ساء ف�شلن في
ت�شكيل كتلة ناخبة ذات وزن .اً
وبدل من ذلك ،ت�شتتن وتوزعن على القوى ال�سيا�سية.
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ال ّ
�شك في �أن الطبقة ال�سيا�سية بكل �أركانها كانت مقتنعة ب�أن عدم تخ�صي�ص الن�ساء
بكوتا لن يكون له مفاعيل انتخابية �سلبية وازنة .ففي النهاية� ،ستقترع الن�ساء بح�سب
انتماءاتهن �إلى التيارات والقوى ال�سيا�سية الموجودة .والجدير بالذكر �أن ق�ضايا المر�أة
مف�صل في �أجندة �أي حزب �أو تيار �أو قوة �سيا�سية ،ف�إذا بق�ضايا المر�أة
لم ترد ب�شكل ّ
تتراجع �إلى المواقع الخلفية في �س ّلم الق�ضايا التي حملتها القوى والأحزاب ال�سيا�سية في
�أجنداتها ال�سيا�سية .فحتى مع العمل الوازن والمنظم الذي قام به «التحالف الوطني»،
لم تتع ّد ق�ضايا المر�أة ال�شعارات والعناوين الف�ضفا�ضة في خطاب بع�ض المر�شحين،
من دون �أن ُتحدث �أي ت�أثير نوعي في طبيعة مقاربة الحياة ال�سيا�سية وبناء الأجندات
ال�سيا�سية وت�شكيل اللوائح.
وفي نهاية المطاف ،توزعت خيارات الن�ساء االنتخابية بح�سب االنتماءات ال�سيا�سية
ولي�س على �أ�سا�س ن�سوي ،با�ستثناء ت�شكيل الئحة من المر�شحات الن�ساء فقط في دائرة
عكار االنتخابية .كذلكّ ،تم ت�سجيل بع�ض الخيارات الن�سوية في الدوائر الأخرى ل�صالح
ت�ضم ن�ساء ،لكن هذا الخيار لم يكن ذات وزن انتخابي لالئحة التي
اللوائح التي كانت ّ
ت�ضم امر�أة �أو للمر�أة نف�سها �ضمن الالئحة من زاوية منحها ال�صوت التف�ضيلي .فقراءة
نتائج االنتخابات تظهر غلبة الهوية ال�سيا�سية و�أحيا ًنا ال�سيا�سية/المذهبية على الهوية
الن�سوية.
�إن هذا اال�ستنتاج يقودنا �إلى مقاربة مفارقتين اثنتين تظهران في الأفق كلما
اقتربت انتخابات عامة في لبنان:
اهتماما
 المفارقة الأولى هي مفارقة انتماء الن�ساء �إلى تيارات �سيا�سية ال تعيرً
لق�ضاياهن.
 المفارقة الثانية هي مفارقة ت�صاعد ن�شاط الهيئات الن�سائية و�إن غير الوازنةعدد ًيا من خارج ال�سياقات ال�سيا�سية.
بالن�سبة �إلى المفارقة الأولى ،تعرف الن�ساء اللبنانيات جيدً ا �أنهن ،من الناحية
الح�سابية ،ي�ش ّكلن ن�صف الكتلة االنتخابية تقرب ًيا ،وذلك في كل التيارات ال�سيا�سية
وفي كل القوى والأحزاب وفي كل الدوائر االنتخابية �أ ًيا كان حجمها .وخال ًفا لما كان
�سائدً ا في ال�سابق حيث كان عدد الن�ساء محدودًا جدً ا في �صفوف الأحزاب ال�سيا�سية
(محدودًا في العدد وكذلك في ال�شريحة العمرية للن�شاط الحزبي الن�سائي الذي كان
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في الغالب يقت�صر على انخراط الطالبات في الخاليا الحزبية في الجامعات ومن ثم
ينكفئن) .فاليوم ،هناك ح�ضور وا�سع في الن�شاط الحزبي لن�ساء من مختلف الأعمار
وب�أعداد وازنة.
قد يكون مفيدً ا �أن تتناول الدرا�سات الميدانية ،في المرحلة المقبلة ،واقع المر�أة في
الأحزاب ال�سيا�سية في لبنان ومحاولة �أخذ ر�أي الن�ساء المحازبات حول دوافع انتمائهن
وطبيعة العالقة النا�شئة بينهن وقيادات �أحزابهن ورفاقهن .فمن الممكن �أن نجد في
درا�سات كهذه–تطال الهيكلية الحزبية كما �آراء الحزبيين من الجن�سين� -إجابة جزئية
عن �سبب تهمي�ش الن�ساء في الأحزاب والتيارات ال�سيا�سية .هذه هي حلقة من حلقات
�ضعف الن�ساء في الحياة ال�سيا�سية ،فهن موجودات عددًا لكنهن مهم�شات فعلاً وم�ضمو ًنا
ن�سو ًيا.
وال تكون هذه الدرا�سات وافية �إذا لم تتوقف طويلاً عند واقع الأحزاب ال�سيا�سية نف�سها
لجهة ن�ش�أتها وتنظيمها و�آليات العمل واتخاذ القرار فيها .فيت�ضح ،في كل الحاالت� ،أن
الأحزاب والتيارات والقوى ال�سيا�سية في لبنان تتمحور حول �شخ�صيات �سيا�سية م� ِّؤ�س�سة
وعائالتها و�أن�صارها .وفي معظم الأحزاب والتيارات ،يغلب الوالء للزعيم على الوالء
للم�ؤ�س�سات الحزبية وللعقيدة ال�سيا�سية نف�سها.
ي�أخذنا هذا الكالم �إلى ال�س�ؤال عن الإطار القانوني الذي ينظم الأحزاب ال�سيا�سية في
لبنان ،فنجد بب�ساطة �أنه غير موجود .ففي لبنان ،وعلى الرغم من وجود تعددية حزبية
الفتة� ،ش ّكل النظام الليبرالي اللبناني تربة خ�صبة لها ،ال يوجد قانون ي�ضع القواعد
التي من الواجب �أن تتقيد بها الأحزاب ال�سيا�سية عند ن�ش�أتها وخالل عملها .فالأحزاب
ال�سيا�سية في لبنان ت�ستند �إلى قانون الجمعيات العثماني للعام  ،1909والذي �أعاد
العمل به عام  1926المفو�ض ال�سامي �إبان االنتداب الفرن�سي .فالأحزاب ُتعتبر جمعيات
�سيا�سية وينطبق عليها ما ينطبق على �سائر الجمعيات الأهلية والمدنية(((.
حاول المجل�س النيابي اللبناني عام  2006وفي �إطار ال�سعي للم�أ�س�سة ولتعزيز الأطر
القانونية للعمل العام ،مقاربة مو�ضوع الأحزاب ال�سيا�سية ب�أن تداول بم�شروع قانون
ينظم الحياة الحزبية .لكن العديد من ال�شوائب اعترت هذا الم�شروع لأنه و�ضع قيودًا
 - 3راجع ال�صفحة الإلكترونية لمركز الأبحاث والدرا�سات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية على
الرابط الإلكتروني التاليhttp://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=257670 :

25

درا�سة قانونية حول تعزيز م�شاركة المر�أة في الحياة العامة

على الأحزاب ،ك�أن تكون الهيئة الت�أ�سي�سية م�ؤلفة من  300ع�ضو موزعين على المناطق
وتم ا�ستبعاد م�شروع القانون هذا وبد�أ ال�سعي لإعداد م�شروع قانون �آخر يحترم
والطوائفّ .
وتم ،بالفعل ،و�ضع م�شروع قانون جديد عام
الأ�س�س الليبرالية لعمل النظام اللبنانيّ .
 ،2007لكنه بقي في الأدراج حتى حزيران/يونيو  ،2017حيث �أخذ رئي�س لجنة الإدارة
والعدل النائب روبير غانم مبادرة عقد م�ؤتمر �صحافي في المجل�س النيابي ،عر�ض في
خالله الأ�سباب الموجبة للم�شروع والعناوين الكبرى له ،وو�ضعه في ت�صرف النواب
و�سائر القوى ال�سيا�سية في البلد .الالفت �أن �أحدً ا لم يتقدم ليحمل هذا الم�شروع وي�س ّوقه
للتداول� ،أق ّله في الو�سط ال�سيا�سي .ك�أنما الأحزاب ال�سيا�سية و�سائر القوى والتيارات في
لبنان ترغب في �إبقاء الأمور على ما هي عليه� ،أي متف ّلتة من �أي �إطار قانوني ومن �أي
جهد للم�أ�س�سة ولتعزيز م�شاركة المواطنين من الجن�سين في الحياة الحزبية.
مع اعتماد قانون االنتخاب الأخير للنظام الن�سبي ،ومع نتائج االنتخابات للعام ،2018
يبدو �أن االتجاه العام هو لتعزيز دور الأحزاب ال�سيا�سية في الحياة ال�سيا�سية وخا�صة
في االنتخابات العامة .وعليه ،بات من ال�ضروري �أن تت�ضافر الجهود لو�ضع �إطار قانوني
يتم البحث في
لإن�شاء الأحزاب ولآليات عملها .في هذا ال�سياق ،ربما �أ�صبح �ضرور ًيا �أن ّ
كوتا ن�سائية ولو �إرادية في الأحزاب ال�سيا�سية ،تكون توطئة لتو�سيع دائرة م�شاركة الن�ساء
اقتراعا.
تر�شيحا ولي�س فقط
في االنتخابات
ً
ً
وح�سا�سة هي العالقة بين التوجه الن�سوي
لكن هذا التوجه يطرح ،بدوره� ،إ�شكالية جديدة ّ
والتوجه ال�سيا�سي .ومن الالفت وجود فجوة بين الن�ساء النا�شطات في الأحزاب ال�سيا�سية
والنا�شطات في الهيئات الن�سائية ،وب�شكل عام في م�ؤ�س�سات المجتمع المدني.
بالن�سبة �إلى المفارقة الثانية� ،أي مفارقة ت�صاعد ح�ضور الهيئات الن�سائية من
خارج ال�سياقات ال�سيا�سية ،فمنذ ن�ش�أتها د�أبت الهيئات الن�سائية على مخاطبة النظام
ال�سيا�سي �أو الطبقة ال�سيا�سية على �أنهما ج�سمان منف�صالن .وكانت الفجوة تظهر دائ ًما
في فترات االنتخابات العامة حيث كانت تتر�شح ن�ساء من �أو�ساط هذه الهيئات الن�سائية
منفردات من دون التحالف مع �أحزاب وقوى �سيا�سية.
وحدها االنتخابات الأخيرة �أظهرت محاولة تقارب بين الهيئات الن�سائية والقوى
والأحزاب ال�سيا�سية ،لأن الفريقين تغيرا ن�سب ًيا .وما �ساهم في هذا التقارب هو عمل
الهيئات الن�سائية في تنمية الوعي ال�شعبي ب�ضرورة م�شاركة المر�أة في مواقع ال�سلطة
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و�صناعة القرار من جهة ،وبالق�ضايا الخا�صة بالمر�أة اللبنانية والتي من الواجب على
ال�سلطة الأخذ بها ومعالجتها ،من جهة �أخرى.
�أنتج هذا التطور ليونة في موقف الهيئات الن�سائية من الطبقة ال�سيا�سية ،ف�أخذت على
عاتقها مهمة التوا�صل مع الأحزاب والقوى ال�سيا�سية ومحاولة �إقناعها ب�إعطاء ف�سحة �أكبر
لق�ضايا المر�أة في �أجندتها من جهة و�إف�ساح المجال لعدد من الن�ساء في �صفوفها لتب ّو�ؤ
منا�صب قيادية ,من جهة �أخرى .و�سعت الهيئات الن�سائية �إلى �إقناع الأحزاب باعتماد
الكوتا الطوعية بموازاة �سعيها للدفع في اتجاه �إقرار كوتا ن�سائية في قانون االنتخاب.
من جهتها ،اتجهت الكوادر الن�سائية في الأحزاب والقوى ال�سيا�سية وذلك بعد و�ضوح
عزلهن وتهمي�شهن في الم�ؤ�س�سات الحزبية� ،إلى التوا�صل مع الهيئات الن�سائية والتعاون
معها لتقوية مواقفها �ضمن �أحزابها.
�أما الأحزاب ال�سيا�سية ،فباتت �أكثر ليونة هي الأخرى في التعامل مع ح�ضور الن�ساء في
�صفوفها ،وراح بع�ضها ي�شجع المحازبات على الن�شاط لت�شكيل حيثية انتخابية بما ي�شجع
الحزب على اختيارهن من بين مر�شحيه.
وفي هذا الإطار ،نالحظ �أن الأحزاب تقف موق ًفا عقالن ًيا �صر ًفا ولي�س مبدئ ًيا ،حيث
تح�سب �ألف ح�ساب انتخابي قبل اختيار ن�ساء للتر�شيح وتتطلع �إلى الحيثية ال�شعبية لكل
�سيدة ،وك�أنما تحاول رمي الكرة في ملعب الر�أي العام فتوحي �أن الر�أي العام هو الذي
ي�شجع ويدعم الن�ساء �أو ال يفعل ،و�أن الأحزاب تبحث عن م�صالحها وهي بالتالي تر�شح
�أو تتحالف مع من ي�أتي لها بالأ�صوات ويعزّز من فر�صها بالفوز .والحديث عن عدم وجود
حيثية �شعبية للن�ساء هو حديث متداول جدً ا في الأو�ساط ال�سيا�سية� ،إذ يقال �إنه حتى
الن�ساء اللواتي تب ّين �أن لهن حيثية ،ف�إنها �شعبية-عائلية �أو ع�شائرية� ،أو مالية/اقت�صادية
عائدة �أ�صلاً �إلى العائلة.
في هذا ال�سياق ،تفتح هذه الحجة الباب �أمام نقا�ش من نوع �آخر :هل �إن فر�ص التر�شح
والفوز متاحة �أ�صلاً لكل المواطنين من الرجال �أم �إنها فر�صة تحتكرها بع�ض الأ�سر
في مختلف الطوائف؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فيتح ّول ال�س�ؤال من كيفية �ضمان م�شاركة
الن�ساء �إلى ال�س�ؤال حول كيفية تعزيز الديمقراطية في لبنان لجهة �إتاحة الفر�ص �أمام
المواطنين من الجن�سين للتر�شح والفوز باالنتخابات العامة من دون �أي عوائق.
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ويتف ّرع عن هذه الإ�شكالية الجديدة حاجة للتفكير في النظام االنتخابي نف�سه وفي تق�سيم
الدوائر وفي دور و�سائل الإعالم المكتوبة وال�سمعية الب�صرية في الحمالت االنتخابية،
ودور المال االنتخابي وبخا�صة في مو�ضوع �سقف النفقات االنتخابية .في �ضوء هذه
الأ�سئلة والت�سا�ؤالت ،يقف المراقبون بمرارة �أمام م�شهد االنتخابات الأخيرة في لبنان،
حيث كان هناك تف ّلت �سافر من كل المعايير العادلة ومن كل ال�ضوابط التي و�ضعها قانون
االنتخاب ولم توفق ال�سلطة �أبدً ا في ال�سهر على احترامها والتقيد بها.

 – 2موقف لبنان الر�سمي من ق�ضايا املر�أة

لبنان واتفاقية �سيداو
�ش ّددت المواثيق الدولية على الم�ساواة ،بدءا بميثاق الأمم المتحدة عام  ،1945حين
ن�ص في مادته الأولى على احترام حقوق الإن�سان وتعزيزها من غير تمييز للجن�س .وجاء
الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان عام  1948ليكر�س في المادة الثانية منه منع التمييز
بين الب�شر في مجاالت عدة كان الجن�س �أحدها .وعملت الأمم المتحدة على ترجمة هذا
المبد�أ من خالل اتفاقيات عدة خا�صة بق�ضايا الن�ساء ومنها:
 االتفاقية الخا�صة بالحقوق ال�سيا�سية للمر�أة عام 1952 االتفاقية الدولية ب�ش�أن جن�سية المر�أة المتزوجة عام 1957 اتفاقية الر�ضى بالزواج والحد الأدنى ل�سن الزواج عام 1962ومع ذلك ،بقيت حقوق المر�أة عر�ضة للكثير من االنتهاكات .فاعتمدت الأمم المتحدة
مقاربة مختلفة لهذه الق�ضية ،وانتقلت من مفهوم الم�ساواة بين الجن�سين �إلى مفهوم
�إلغاء كل �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ومناه�ضة العنف الذي تتعر�ض له الن�ساء.
وجاء الإعالن العالمي للق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة عام  1967الذي بقي �إعال ًنا
غير ملزم كونه لم يتخذ �شكل االتفاقية ،حتى عام  1979عندما تب ّنت الجمعية
العمومية للأمم المتحدة اتفاقية �سيداو� ،أو اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد المر�أة ،والتي دخلت ح ّيز التنفيذ في � 3أيلول�/سبتمبر من العام  1981و�أ�صبحت
جزءا من القانون الدولي لحقوق الإن�سان بعد �أن �ص ّدقت عليها  20دولة.
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جاء في ديباجة اتفاقية �سيداو �أنّ ميثاق الأمم المتحدة �أ ّكد الإيمان بحقوق الإن�سان
الأ�سا�سية وبكرامة الفرد وبت�ساوي الرجل والمر�أة في الحقوق ،ولحظت � ً
أي�ضا �أن الإعالن
العالمي لحقوق الإن�سان �أكد مبد�أ عدم جواز التمييز بين النا�س ،و�أعلن �أن جميعهم
يولدون �أحرا ًرا ومت�ساوين في الكرامة والحقوق ،و�أن لكل �إن�سان حق التمتع بجميع
الحقوق والحريات الواردة في الإعالن المذكور من دون �أي تمييز ،بما في ذلك التمييز
القائم على الجن�س .و�شددت على �أن العهدين الدوليين الخا�صين بحقوق الإن�سان �أكدا
واجب �ضمان م�ساواة الرجل والمر�أة في التمتع بجميع الحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والمدنية وال�سيا�سية.
تكمن �أهمية اتفاقية �سيداو مقارنة مع الإعالنات الأخرى التي تناولت حقوق المر�أة ب�أنها
جاءت �شاملة تغطي جميع الحقوق االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والمدنية للمر�أة،
وفر�ضت معايير الم�ساواة وعدم التمييز بين الجن�سين في الحياة الخا�صة والعامة على
حد �سواء ،كما �أنها ح ّملت م�س�ؤولية النهو�ض بواقع المر�أة الحقوقي للدولة والمجتمع م ًعا،
وحددت الإجراءات الالزمة لذلك بما فيها الدعوة �إلى اتخاذ تدابير م�ؤقتة (التمييز
الإيجابي) ،و�ألزمت الدول العمل على تعديل الأنماط ال�سائدة لل�سلوك (االجتماعية /
ف�صح و�صفها ب�شرعة حقوق المر�أة الإن�سان وب�أنها تفوي�ض دولي ي�ش ّرع
الثقافية…)،
ّ
الأ�س�س للمطالبة بم�ساواة المر�أة وعدم التمييز �ضدها محل ًيا ويفر�ض توافق الت�شريعات
المحلية معه.
�إلى هذا ،م ّيزت اتفاقية �سيداو بين الحقوق بحكم القانون والحقوق بحكم الواقع،
ون�صت على تدابير �أبعد من القانون ل�ضمان الم�ساواة للمر�أة بحكم الواقع ،معترفة
بذلك بالت�أثير ال�سلبي الناجم عن الممار�سات االجتماعية والعرفية والثقافية التي
تر�سم � ً
أنماطا دونية للمر�أة.
�إن اتفاقية �سيداو ملزمة لجميع الأطراف وتفر�ض على الدول الموقعة عليها و�ضع
�سيا�سات في المجاالت كافة تعتمد الم�ساواة بين الجن�سين وعدم التمييز �ضد المر�أة
أ�سا�سا لها ،واقترحت تدابير �سيا�سية وقانونية و�إنمائية ت�ساعد على الم�ساءلة.
� ً
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ويمكن تق�سيم مواد اتفاقية �سيداو من حيث الم�ضمون �إلى خم�سة محاور على ال�شكل
التالي :
1-1المادة  :1تت�ضمن تعري ًفا للتمييز �ضد المر�أة وت�شكل القاعدة الأ�سا�سية للق�ضاء
على التمييز.
2-2المواد من � 2إلى  :4ت�ستعر�ض طبيعة التزامات الدول لجهة القوانين التي يجب
عليها �س ّنها وال�سيا�سات والبرامج التي يجدر بها و�ضعها ،ا�ضافة �إلى التدابير
الإيجابية الم�ؤقتة التي تهدف �إلى الإ�سراع في تحقيق الم�ساواة الفعلية بين
الرجل والمر�أة.
3-3المواد من � 5إلى  :16تحدد مختلف المجاالت التي يجدر بالدول العمل عليها
للق�ضاء على التمييز ،وهي ت�شمل الأدوار الجندرية والتنميط والأعراف (المادة
 ،)5البغاء (المادة  ،)6الحياة ال�سيا�سية والعامة (المادة  ،)7الم�شاركة على
الم�ستوى الدولي (المادة  ،)8الجن�سية (المادة  ،)9التربية والتعليم (المادة
 ،)10العمل (المادة  ،)11الرعاية ال�صحية (المادة  ،)12اال�ستحقاقات
االقت�صادية (المادة  ،)13المر�أة الريفية (المادة  ،)14الم�ساواة �أمام القانون
(المادة  ،)15الزواج والعالقات الأ�سرية (المادة .)16
وتف�صل �آليات عملها.
�4-4أما المواد من � 17إلى  ،22فتن�ص على �إن�شاء لجنة �سيداو ّ
5-5تعالج المواد من � 23إلى  30م�س�ألة �إدارة االتفاقية وغيرها من الجوانب
الإجرائية الخا�صة بها.
�إ�ستكملت اتفاقية �سيداو ،الح ًقا ،ببرنامج عمل تطبيقي لم�ساعدة الدول على بلورة �سبل
تطبيقها .وقد عرف برنامج العمل هذا بـ «برنامج عمل بيجين» والذي ين�ص على �ضرورة
�إجراء ر�صد تقييمي كل خم�س �سنوات لقيا�س مدى التقدم الذي تحرزه كل دولة تطبي ًقا
لبرنامج العمل ومعاهدة �سيداو.
ن�صت المادة  17من االتفاقية على �إن�شاء لجنة لر�صد التقدم الحا�صل لدى الدول
وقد ّ
في �أعمال الحقوق المن�صو�ص عليها� .أما �آلية عمل هذه اللجنة وطريقة ت�أليفها فهي
التالية :تت�ألف من ( )18خبي ًرا دول ًيا تنتخبهم الدول الأطراف من بين َمن ّ
تر�شحهم
من مواطنيها بعد الأخذ بعين االعتبار التوزيع الجغرافي كما وتمثيل مختلف الأ�شكال
الح�ضارية والنظم القانونية الأ�سا�سية ،علما �أن والية كل خبير هي (� )4سنوات .تتعهد
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الدول ب�أن تقدم تقري ًرا عن التقدم المحرز لديها في �سبيل تطبيق اتفاقية �سيداو كل ()4
�سنوات .تتلقى اللجنة من المنظمات الدولية �أو الإقليمية تقري ًرا عن التقدم �أو التراجع
الحا�صل في كل دولة .كما تتلقى اللجنة تقرير ظل ُيع ّده المجتمع المدني عن �أحوال الحقوق
في كل دولة .يقوم �أع�ضاء اللجنة بدرا�سة التقرير وم�ساءلة الوفد الوطني بخ�صو�ص كامل
محتوياته باال�ستناد �إلى تقرير الظل وتقرير المنظمات المتخ�ص�صة ،وتنتهي ب�إبالغ كل
دولة تو�صيات خا�صة يتوجب على الدول العمل بموجبها .كما تبلغ تقريرها ال�سنوي �إلى
الجمعية العامة للأمم المتحدة بوا�سطة المجل�س االقت�صادي االجتماعي العتماده.
تمثل المادة  2من �سيداو جوهر ما جاءت به االتفاقية من �أحكام وتتعلق بحظر التمييز
في الد�ساتير والت�شريعات الوطنية ،وتن�ص على التزامات الدول الأطراف للق�ضاء على
التمييز ،وتلزم الدول لي�س ب�شجب التمييز وح�سب� ،إنما � ً
أي�ضا باتخاذ تدابير مختلفة
للق�ضاء على جميع �أ�شكاله وذلك عبر تج�سيد مبد�أ الم�ساواة في الد�ساتير والت�شريعات،
تعديل و�إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف التي ت�شكل تميي ًزا �ضد المر�أة ،اتخاذ كل
الإجراءات للق�ضاء على التمييز الذي ي�صدر عن �أي �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة عامة �أو خا�صة،
�إ�ضافة �إلى اعتماد مفهوم التمييز الإيجابي لل�سماح للدول بتطبيق �أحكام االتفاقية
تدريج ًيا اً
بدل من و�ضعها مو�ضع التنفيذ ب�شكل فوري.
�إلى هذا ،طلبت اتفاقية �سيداو من الدول �سنّ قوانين لتفعيل الم�ساواة بين الجن�سين
و�إقرار الحماية القانونية لحقوق المر�أة بالم�ساواة مع الرجل عبر الإ�صالح الق�ضائي
لجهة تطبيق االتفاقية في المحاكم المحلية وامتالك الق�ضاة القدرة على تطبيق
معاييرها وتطوير اجتهادات تت�ضمن هذه المعايير� ،إ�ضافة �إلى و�ضع �آليات فعالة تمكن
المر�أة من الح�صول على التعوي�ض في حال انتهاك حقوقها .كما طالبتها ب�إن�شاء �أجهزة
وطنية للمر�أة تعود �إليها مهمة تنمية قدرات المر�أة للمطالبة بحقوقها وجمع البيانات
لر�صد مدى التقدم الفعلي لواقع المر�أة.
بالن�سبة �إلى مكانة االتفاقية ،يحدد الد�ستور الخا�ص بكل دولة �آلية االن�ضمام �إلى
اتفاقيات حقوق الإن�سان ومكانة االتفاقيات في الت�شريع الوطني .وقد تلج�أ الدول عند
ان�ضمامها �إلى اتفاقية دولية �إلى �آلية التح ّفظ التي �أقرتها المادة  19من اتفاقية فيينا
التحفظ مناف ًيا لمو�ضوع االتفاقية والهدف
لقانون المعاهدات لعام � ،1969شرط �أال يكون ّ
منها ،ما �أكدته � ً
أي�ضا المادة  28من اتفاقية �سيداو وم�آلها �أنه ال يجوز �إبداء �أي تح ّفظ
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يتنافى مع جوهر االتفاقية والغر�ض منها .كما �أن المادة  27من اتفاقية فيينا ال تجيز
لطرف فيها �أن يتم�سك بقانونه الوطني لعدم تنفيذ اتفاقية دولية ي�صادق عليها.
و ّقع لبنان االتفاقية عام  1996بموجب القانون رقم  96/572تاريخ ،1996/7/24
وهي تكت�سب قوة قانونيــة �أقــوى من القوانيــن الوطنيــة و�أدنى من الد�ستور ،وقد
تح ّفظ على:
 البند ( )2من المادة  9المتعلق بمنح المر�أة ح ًقا م�ساو ًيا لحق الرجل في ما يتعلقبجن�سية �أطفالها.
 الفقرات ج ،د ،و ،ز من البند ( )1من المادة  16المتعلقة بالحقوق المت�ساويةفي الزواج ،وبحقوق الوالدة في ال�ش�ؤون المتعلقة ب�أطفالها ،وبالوالية والقوامة
والو�صاية على الأطفال وتبنيهم وفي ما يتعلق با�سم الأ�سرة.
 البند ( )1من المادة  29المتعلق بعر�ض الخالفات بين الدول على محكمة العدلالدولية حول تف�سير االتفاقية �أو تطبيقها.
�أ�سلفنا �ساب ًقا �أن �أهمية اتفاقية �سيداو تكمن في كونها ت�شكل ج�س ًرا يربط بين الحقوق
الإن�سانية كافة للمر�أة في المجالين العام والخا�ص ،وتال ًيا ،يعتبر �أي تح ّفظ على �أي مادة
منها � ً
إ�سقاطا لهذا المك�سب .فالتح ّفظ على المادة  16يك ّر�س ال�سلطة الذكورية في قوانين
الأحوال ال�شخ�صية وين�سف الغر�ض الأ�سا�س من االتفاقية وهو رفع �أ�شكال التمييز كافة
عن المر�أة� ،إذ كيف لها �أن تكت�سب حقوقها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والحق
في التعليم والعمل وهي مقيدة داخل الأ�سرة؟
�إلى هذا� ،سبق للبنان و�أن ان�ضم �إلى العهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية ولم يتحفظ
على المادة  23منه الخا�صة بالم�ساواة داخل الأ�سرة ،ما يناق�ض موقفه من المادة  16في
اتفاقية �سيداو .كما �أنه تعهد بتنفيذ عدد �آخر من المعايير المعترف بها دول ًيا في مجال
الم�ساواة بين الجن�سين ومنها منهاج عمل بيجين و�أهداف الألفية التنموية.
�إن حقوق المر�أة الإن�سان مترابطة وغير قابلة للتجزئة ،واحترامها جميعها مطلب �أ�سا�س.
وعليه ،ي�صح مع �إبداء �أي تح ّفظ الت�شكيك في ح�سن نوايا الدول لجهة تطبيق االتفاقية
كما الت�شكيك في مدى جدية الدول عند ان�ضمامها �إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق
الإن�سان بعامة وبحقوق المر�أة بخا�صة.
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�أخي ًرا ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن لبنان لم ي�صادق على البروتوكول االختياري الملحق
باالتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في  6ت�شرين الأول/
�أكتوبر  1999بهدف تو�سيع مها ّم لجنة �سيداو وتمكينها من قبول ال�شكاوى �أو الدعاوى
المقدمة من قبل المواطنين والمواطنات مبا�شرة �أو عن طريق المنظمات غير الحكومية.
�إن موافقة لبنان على المادة  2الأ�سا�سية المت�صلة بحظر التمييز في الد�ساتير والت�شريعات
متقدما يمكن البناء عليه .لكن ،تبقى الم�شكلة في لبنان قائمة ب�سبب
الوطنية تعتبر موق ًفا
ً
غياب الوحدة في الت�شريع ،حيث �إنّ هذا الحق معطى في ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية
مثلاً للطوائف بفعل التركيبة اللبنانية .في لبنان 15 ،قانو ًنا للأحوال ال�شخ�صية ،من هنا
�صعوبة �إزالة كل الفوارق لجهة الحقوق الزوجية والإرثية والحقوق على الأطفال ،ما لم
ُي�ص ْر �إلى و�ضع قانون مدني موحد للأحوال ال�شخ�صية .من جهة �أخرى ،تكمن ال�صعوبة
ال�شائكة والملتب�سة الأخرى في الم�ساواة في قانون الجن�سية ال�صادر عام  .1925يكفي
القول �إنّ المر�أة الأجنبية المتزوجة من لبناني ت�صبح لبنانية بمرور �سنة على زواجها،
وت�صبح �صاحبة حق في منح الجن�سية اللبنانية لأوالدها القا�صرين من زواج �سابق لها
من �أجنبي ،في حين �أن المر�أة اللبنانية المتزوجة من �أجنبي ال تمنح الجن�سية لأوالدها
حتى في حال وفاة الزوج وهذا التبا�س كبير.
مع ذلك ،تحققت على ال�صعيد الت�شريعي �إنجازات نوعية ،ولو غير كافية ،في م�سار
تطبيق اتفاقية �سيداو ،نذكر منها� :صدور قانون معاقبة جريمة االتجار بالأ�شخا�ص
(� ،)2011إلغاء المادة  562من قانون العقوبات ( )2011والتي كانت تعطي �أ�سبا ًبا
تخفيفية لمرتكبي جرائم ما ي�سمى «جرائم ال�شرف» ،اعتماد الم�ساواة في مو�ضوع
التنزيل الإ�ضافي عند احت�ساب ر�سوم االنتقال المتوجبة على الوريث� ،سواء �أكان
متزوجا �أم وارثة متزوجة ( ،)2011اعتماد الم�ساواة بين الرجل والمر�أة في
وار ًثا
ً
التنزيل ال�ضرائبي عن الزوج والأوالد في قانون �ضريبة الدخل و�إفادة الموظفة من
التعوي�ض العائلي عن �أوالدها في حال كان الزوج ال يعمل �أو كان غير م�ستفيد من
تعوي�ض عائلي عن �أوالده (المر�سوم  ،)2013/ 10110قانون حماية المر�أة و�سائر
�أفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري (�أيار  )2014ورفع �إجازة الأمومة في القطاعين
العام والخا�ص �إلى � 10أ�سابيع (�أيار � ،)2014إلغاء المادة  522من قانون العقوبات
والتي كانت تن�ص على تبرئة ذمة المغت�صب في حال تزوج من �ضحيته ( .)2017على
�صعيد �آخر ،اعتمدت الطائفة ال�سنية �س ًنا موحدة للح�ضانة هي اثنتا ع�شرة �سنة من
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دون تمييز بين الولد والبنت .يبقى التحدي الأكبر في تغيير الممار�سات االجتماعية
والأنماط الثقافية ال�سائدة � ،اًأول عبر تنقية المناهج التربوية من كل �أ�شكال التمييز
�ضد المر�أة وثان ًيا عبر برامج توعية حول مبد�أي الم�ساواة بين الجن�سين وعدم التمييز
�ضد المر�أة ت�ستهدف الذكور والإناث م ًعا� ،إ�ضافة �إلى برامج تنموية بغر�ض تمكين
المر�أة .وهذا يتطلب ت�ضافر الجهود ما بين الم�ؤ�س�سات الحكومية ومنظمات المجتمع
المدني للعمل على تنفيذ بنود االتفاقية وو�ضع خطة وطنية ملزمة تت�ضمن م�ؤ�شرات
لر�صد االنجازات وال�صعوبات التي تواجهها المر�أة اللبنانية ،و�إدراج ق�ضية المر�أة
على جدول �أعمال الم�ؤ�س�سات الر�سمية المعنية ك�أولوية وطنية.
�إن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة� ،سيداو ،هي م�شروع طموح
بحاجة �إلى متابعة يومية لأن فقدان �أو �ضياع �أي حلقة من ال�سل�سلة قد يهدد كل الإنجازات
المحققة .الغاية هي �إزالة كل الفوارق وتكري�س الم�ساواة التامة بين الجن�سين ،خا�صة
في الت�شريعات المحلية العائدة لكل دولة ع�ضو في االتفاقية .وهنا تكمن الم�شكلة الأولى،
�أي �إجراء التعديالت في القوانين الو�ضعية ،و�إلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانين
الدول ،والقيام ب�سن �أحكام جديدة للحماية من �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة بما يتالءم
والحقوق الأ�سا�سية والقوانين الدولية التي تتعامل مع الإن�سان ب�شكل مت�ساو من غير تمييز
في الجن�س ،وهذا لي�س بالأمر المتي�سر خا�صة في الدول المحكومة باعتبارات اجتماعية
�أ�سا�سها الذكورية� ،أو باعتبارات دينية تجعل الرجل في موقع �أكثر تقدما من المر�أة.

الد�ستور اللبناني والمر�أة
يلتزم الد�ستور اللبناني ،في الفقرة (ب) من مقدمته ،بمواثيق الأمم المتحدة وبالإعالن
«تج�سد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت
العالمي لحقوق الإن�سان على �أن ّ
دون ا�ستثناء» .كما ين�ص في الفقرة (ج) من المقدمة على �أن «لبنان جمهورية ديمقراطية
برلمانية ،تقوم على احترام الحريات العامة ،وفي طليعتها حرية الر�أي والمعتقد ،وعلى
العدالة االجتماعية والم�ساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز �أو
تف�ضيل».
�إن الد�ستور اللبناني ال ين�ص �صراحة على الم�ساواة بين الرجل والمر�أة� ،إنما هو يعترف
بالم�ساواة التامة لجميع المواطنين �أمام القانون� ،إذ �إ�ضافة �إلى ما ورد في مقدمته ،ي�ؤكد
في المادة  7منه على �أن «كل اللبنانيين �سواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء بالحقوق
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المدنية وال�سيا�سية ويتحملون الفرائ�ض والواجبات العامة دونما فرق بينهم» .كما يعترف
� ً
أي�ضا في المادة  21منه بالم�ساواة ال�سيا�سية بحيث يكفل حق كل مواطن بلغ من العمر
عاما في �أن «يكون ناخ ًبا» ،وللمر�أة اللبنانية كالرجل الحق في التر�شيح لالنتخابات
ً 21
النيابية والبلدية واالختيارية.
كما ي�ضمن الد�ستور في المواد  8و 9و 10و 13منه الحريات العامة وال�شخ�صية وحرية
المعتقد وحرية التعليم «وحرية �إبداء الر�أي اً
قول وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع
وحرية ت�أليف الجمعيات» .وت�ضمن المادة « 12لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة،
ال ميزة لأحد على الآخر �إال من حيث اال�ستحقاق والجدارة ح�سب ال�شروط التي ين�ص
عليها القانون».
�إن المواد ال�سالفة الذكر ت�شكل مدخلاً يمكن الولوج منه لتعزيز حقوق المر�أة عبر تو�سيع
�آفاق ت�أويل بع�ض مفرداته كت�ضمين «الم�ساواة» معنى «الم�ساواة الجندرية» �أو ت�ضمين
«العدالة االجتماعية» معنى «العدالة الجندرية في المجال الأ�سري والمجتمعي».
من المهم الإ�شارة � ً
أي�ضا �إلى �أنه بات �ضرور ًيا �إعادة ت�أويل المادة  9من الد�ستور والتي
ا�ستند �إليها للتحفظ على المادة  16من اتفاقية �سيداو .وتن�ص هذه المادة على التالي:
«حرية االعتقاد مطلقة .والدولة ،بت�أديتها فرو�ض الإجالل هلل تعالى ،تحترم جميع الأديان
والمذاهب وتكفل حرية �إقامة ال�شعائر الدينية تحت حمايتها على �أن ال يكون في ذلك
�إخالل في النظام العام وهي ت�ضمن �أي�ضا للأهلين على اختالف مللهم احترام نظام
الأحوال ال�شخ�صية والم�صالح الدينية».
من جهة �أخرى ،تن�ص المادة  19من الد�ستور على الآتي« :ين�ش�أ مجل�س د�ستوري
لمراقبة د�ستورية القوانين والبحث في النزاعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات
الرئا�سية والنيابية .يعود حق مراجعة هذا المجل�س في ما يتعلق بمراقبة د�ستورية
القوانين �إلى كل من رئي�س الجمهورية ورئي�س مجل�س النواب ورئي�س مجل�س الوزراء �أو
�إلى ع�شرة �أع�ضاء من مجل�س النواب ،و�إلى ر�ؤ�ساء الطوائف المعترف بها قانو ًنا في ما
يتعلق ح�ص ًرا بالأحوال ال�شخ�صية ،وحرية المعتقد وممار�سة ال�شعائر الدينية ،وحرية
التعليم الديني».
�أما الفقرة  5من المادة  65المتعلقة ب�صالحيات مجل�س الوزراء فتن�ص على التالي:
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«يجتمع مجل�س الوزراء دور ًيا في مقر خا�ص ويتر�أ�س رئي�س الجمهورية جل�ساته عندما
يح�ضر .ويكون الن�صاب القانوني النعقاده �أكثرية ثلثي �أع�ضائه ،ويتخذ قراراته توافق ًيا.
ف�إذا تع ّذر ذلك فبالت�صويت ،ويتخذ قراراته ب�أكثرية الح�ضور� .أما الموا�ضيع الأ�سا�سية
ف�إنها تحتاج �إلى موافقة ثلثي عدد �أع�ضاء الحكومة المحدد في مر�سوم ت�شكيلها .ويعتبر
موا�ضيع �أ�سا�سية ما ي�أتي :تعديل الد�ستور� ،إعالن حالة الطوارئ و�إلغا�ؤها ،الحرب
وال�سلم ،التعبئة العامة ،االتفاقات والمعاهدات الدولية ،الموازنة العامة للدولة ،الخطط
االنمائية ال�شاملة والطويلة المدى ،تعيين موظفي الفئة الأولى �أو ما يعادلها� ،إعادة النظر
في التق�سيم الإداري ،ح ّل مجل�س النواب ،قانون االنتخاب ،قانون الجن�سية ،قوانين
الأحوال ال�شخ�صية� ،إقالة الوزراء».
�إن �إعطاء ر�ؤ�ساء الطوائف المعترف بها قانو ًنا حق الطعن في د�ستورية القوانين
المتعلقة ح�ص ًرا بالأحوال ال�شخ�صية ،وحرية المعتقد وممار�سة ال�شعائر الدينية،
وحرية التعليم الديني عبر مراجعة المجل�س الد�ستوري ،يمنحهم �سلطة فوق �سلطة
مجل�س النواب وينتهك �سيادة الدولة كونها الوحيدة المخ ّولة �سن الت�شريعات
والقوانين .من ناحية �أخرى ،قد نفهم اعتبار قانون الجن�سية من الموا�ضيع الأ�سا�سية
لطابعه ال�سيادي ،لكن اعتبار قوانين الأحوال ال�شخ�صية من هذه الموا�ضيع الأ�سا�سية
والتي يتطلب �أي تعديل عليها موافقة ثلثي عدد �أع�ضاء الحكومة المحدد في مر�سوم
ت�شكيلها ،ال يمكن فهمه �سوى �أنه و�ضع حجرة عثرة �أمام �أي محاولة لو�ضع قانون مدني
وموحد للأحوال ال�شخ�صية ،ورغبة في �إبقاء هيمنة ر�ؤ�ساء الطوائف على هذا المجال
المهم والمنظم للحياة الأ�سرية.
ن�صت المادة  22من الد�ستور على التالي« :مع انتخاب �أول مجل�س نواب على �أ�سا�س
ّ
وطني ال طائفي ،ي�ستحدث مجل�س لل�شيوخ تتمثل فيه جميع العائالت الروحية وتنح�صر
�صالحياته في الق�ضايا الم�صيرية»� .إن �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية و�إن�شاء مجل�س لل�شيوخ
تتمثل الطوائف فيه يعتبران خطوتين متناق�ضتين� ،إذ ح ّل هذا المجل�س مكان الطائفية
ال�سيا�سية و�ست�ؤول �إليه مهمة المحافظة على �أركان النظام الطائفي و�سيعمل ر�ؤ�ساء
الطوائف من خالل هذا المجل�س الذي يمثل ح�صنهم الأخير ،على الإبقاء على �سلطاتهم
على الحياة ال�شخ�صية والأ�سرية للمواطنين .من هنا ،نتوقع �أن ي�ؤثر �إن�شاء هذا المجل�س
�سل ًبا على الق�ضايا الن�سوية.
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وثيقة اتفاق الطائف والمر�أة
في وقت لم تت�ضمن فيه �صياغة اتفاق الطائف �أي مفردات ن�سوية و�أبقى على نوع من
العمومية في ا�ستخدام المفاهيم والتعابير كا�ستخدام كلمة «مواطنين» اً
بدل من المر�أة
والرجل �صراحة� ،أو مجرد «م�ساواة» اً
بدل من �إ�ضافة «الم�ساواة الجندرية» ،فال نجد على
وجه التحديد ،تمييزًا بين الن�ساء والرجال.
�أكدت الفقرة (ب) من المبادئ العامة من وثيقة الوفاق الوطني اللبناني �أن « ...لبنان
ع�ضو م�ؤ�س�س وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها ،وهو ع�ضو في حركة
وتج�سد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجاالت دون
عدم االنحيازّ .
ا�ستثناء»� .أما الفقرة (ج) من المبادئ العامة فت�ؤكد �أن « لبنان جمهورية ديمقراطية
برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة ،وفي طليعتها حرية الر�أي والمعتقد ،وعلى
العدالة االجتماعية والم�ساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز �أو
تف�ضيل».
�أما البند  7من الفقرة (�أ) من الباب الثاني المتعلق بالإ�صالحات ال�سيا�سية فن�صت على
�أنه «مع انتخاب �أول مجل�س نواب على �أ�سا�س وطني غير طائفي ي�ستحدث مجل�س لل�شيوخ
تتمثل فيه جميع العائالت الروحية وتنح�صر �صالحياته في الق�ضايا الم�صيرية».
وين�ص البند  6من الفقرة (د) من الباب الثاني على الآتي « :عندما يح�ضر رئي�س
الجمهورية يتر�أ�س جل�سات مجل�س الوزراء .مجل�س الوزراء يجتمع دور ًيا في مقر خا�ص،
ويكون الن�صاب القانوني النعقاده هو �أكثرية ثلثي �أع�ضائه ،ويتخذ قراراته توافق ًيا ،ف�إذا
تعذر ذلك فبالت�صويت .تتخذ القرارات ب�أكثرية الح�ضور� .أما الموا�ضيع الأ�سا�سية ف�إنها
تحتاج �إلى موافقة ثلثي �أع�ضاء مجل�س الوزراء .ويعتبر موا�ضيع �أ�سا�سية ما ي�أتي :حالة
الطوارئ و�إلغا�ؤها ،الحرب وال�سلم ،التعبئة العامة ،االتفاقيات والمعاهدات الدولية،
الموازنة العامة للدولة ،الخطط الإنمائية ال�شاملة والطويلة المدى ،تعيين موظفي الفئة
الأولى وما يعادلها� ،إعادة النظر بالتق�سيم الإداري ،ح ّل مجل�س النواب ،قانون االنتخابات،
قانون الجن�سية ،قوانين الأحوال ال�شخ�صية� ،إقالة الوزراء».
�أما في باب الإ�صالحات الأخرى فن�صت الوثيقة في الفقرة (ب) على الآتي« :ت�أمي ًنا
لمبد�أ االن�سجام بين الدين والدولة ،يحق لر�ؤ�ساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجل�س
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الد�ستوري في ما يتعلق بـ :الأحوال ال�شخ�صية ،حرية المعتقد وممار�سة ال�شعائر الدينية،
حرية التعليم الديني».
تنطبق على كل المواد والفقرات والبنود ال�سالفة المالحظات نف�سها التي �أوردناها
بالن�سبة �إلى مواد الد�ستور المماثلة.
ن�صت على:
�أما الفقرة (ج) من الباب نف�سه والمتعلقة بقانون االنتخابات النيابية والتي ّ
«تجري االنتخابات النيابية وف ًقا لقانون انتخاب جديد على �أ�سا�س المحافظة ،يراعي
القواعد التي ت�ضمن العي�ش الم�شترك بين اللبنانيين وت�ؤمن �صحة التمثيل ال�سيا�سي
ل�شتى فئات ال�شعب و�أجياله وفعالية ذلك التمثيل ،بعد �إعادة النظر في التق�سيم الإداري
في �إطار وحدة الأر�ض وال�شعب والم�ؤ�س�سات» ،فيمكن توظيفها للدفع باتجاه و�ضع كوتا
ن�سائية في االنتخابات العامة .فت�أمين «�صحة التمثيل ل�شتى فئات ال�شعب و�أجياله وفعالية
ذلك التمثيل» ،يمكن تف�سيره على �أنه دعوة وا�ضحة و�إن لم تكن �صريحة� ،إلى اتخاذ
�أي تدابير ل�ضمان تمثيل الفئات المهم�شة في المجتمع وبينها الن�ساء وال�شباب وت�أمين
م�شاركتهم ال�سيا�سية.
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يمكن تق�سيم المجاالت الرئي�سة التي تطالها القوانين والت�شريعات التي ما زالت تحمل
تمييزًا �ضد المر�أة بح�سب القائمة التالية:
 قوانين الأ�سرة قانون الجن�سية قانون العقوبات قانون حماية المر�أة و�سائر �أفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري قانون العمل قانون االنتخابيتوزع االهتمام بين الجمعيات غير الحكومية نف�سها ،وكذلك على الم�ستوى الر�سمي
والحكومي بين كل من هذه المجاالت .لكن الدولة ملزمة باعتماد مقاربة عامة و�شاملة
تق�ضي بتنزيه كل القوانين التي ما زالت تحمل �شوائب لجهة التمييز بحق المر�أة وذلك
تنفيذا اللتزاماتها الدولية (ال �سيما توقيع اتفاقية �سيداو في العام  ،)1996وكذلك عملاً
ً
ب�أحكام الد�ستور اللبناني الذي ين�ص ،في المادة ال�سابعة منه ،على الم�ساواة التامة بين
المواطنين في الحقوق والواجبات.
وتتوزع الجمعيات غير الحكومية �إلى جمعيات غير حكومية مدنية وذات اهتمام فرعي
بق�ضايا المر�أة ،و�إلى جمعيات ن�سائية تهتم ب�شكل مبا�شر ومر ّكز بق�ضايا المر�أة .ويمكن
الحديث عن الع�شرات بل المئات من الجمعيات من كلتا الفئتين والتي ت�ضع في �أجندتها
ق�ضايا المر�أة وتختار في العادة ميدا ًنا وتر َكز على العمل في �إطاره.
�أما الجهات الحكومية ،فمع تعيين وزير دولة ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية في حكومة -2017
( 2018هو النائب جان اوغا�سابيان) ،بات هناك ثالث جهات ر�سمية رئي�سة ترعى �ش�ؤون
المر�أة في لبنان ،هي الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية ووحدة المر�أة في وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ووزارة الدولة ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية.
بالإ�ضافة الى ذلك ،يفر�ض مبد�أ �إدماج النوع االجتماعي في مختلف مجاالت العمل
الحكومي والر�سمي (� )Gender mainstreamingأن تكون ق�ضايا المر�أة عابرة لكل
مجاالت العمل الحكومي والر�سمي ،ويوجب تال ًيا وجود مقاربة مبنية على النوع االجتماعي
في كل الوزارات والم�ؤ�س�سات العامة .كما و�أن الر�ؤية اال�ستراتيجية لق�ضايا المر�أة تفر�ض
39

درا�سة قانونية حول تعزيز م�شاركة المر�أة في الحياة العامة

على الحكومة االلتزام المبدئي بق�ضايا المر�أة في البيان الوزاري الذي ت�أخذ الثقة على
�أ�سا�سه ،وبالعمل على تعزيز حقوقها وح�ضورها .كذلك من المفرو�ض ان يكون هناك
ح�ضور للنوع االجتماعي في الموازنة العامة وفي موازنة كل الوزارات والم�ؤ�س�سات العامة
(.)Gender budgeting
في المبد�أ ،يمكن ر�صد تقدم ب�سيط في التعامل مع ق�ضايا المر�أة �سج َلته ال�سنوات الأخيرة
وربما العقد الأخير .فقد بات ثابتًا �أن يت�ضمن البيان الوزاري الأول لكل حكومة فقرة
�أو اثنتين تجدد الدولة من خاللها التزامها بالعمل على تعزيز �أو�ضاع المر�أة و�ضمان
م�شاركتها العادلة والفاعلة في مختلف الميادين.
كذلك هناك ح�ضور متعاظم لم�شاريع القوانين واقتراحات القوانين في كل من مجل�س
الوزراء والمجل�س النيابي ،تتناول تعديالت في القوانين النافذة �أو و�ضع قوانين جديدة.
وهذه الظاهرة مرتبطة بالتعاون الوثيق الذي راح يتعزز بين الوزارات ذات ال�صلة بق�ضايا
المر�أة ،ال �سيما وزارة الدولة ل�ش�ؤون المر�أة ،والهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
والجمعيات الأهلية بعامة والن�سائية منها بخا�صة .نذكر ،على �سبيل المثال ال الح�صر،
ت�شكيل التحالف الوطني الذي �سعى �إلى تطبيق الكوتا الن�سائية ل�ضمان تمثيل الن�ساء في
البرلمان والذي ن�شط خالل العام � 2017أثناء �إعداد قانون االنتخاب وواكب ذلك الإعداد
و�سعى من دون �أن يوفق لإدخال الكوتا الن�سائية �إلى القانون.
من جهة �أخرى ،بات تمثيل الن�ساء في الحكومة م�س�ألة م�ألوفة و�ضاغطة ل�صالح المر�أة
وان كان ح�ضورها بقي رمز ًيا.

 -1قوانني الأ�سرة
من المعلوم �أن الدولة اللبنانية تركت مو�ضوع قانون الأحوال ال�شخ�صية لعناية
ال�سلطات الروحية في مختلف الطوائف في لبنان ،وامتنعت حتى الآن عن و�ضع قانون
موحد للأحوال ال�شخ�صية يطبق على جميع اللبنانيين متحججة بالمادة  9من
مدني ّ
الد�ستور التي تن�ص على احترام جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية �إقامة ال�شعائر
الدينية على «�أال يكون في ذلك �إخالل في النظام العام ،وهي ت�ضمن � ً
أي�ضا للأهلين
على اختالف مللهم احترام نظام الأحوال ال�شخ�صية والم�صالح الدينية» .هناك
خا�صا بكل طائفة دينية معترف بها ،بما فيها
 15قانو ًنا طائف ًيا للأحوال ال�شخ�صية ًّ
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 12طائفة م�سيحية وخم�س طوائف محمدية وطائفة يهودية ،ت�شرف محاكم طائفية
م�ستقلة على تطبيقها.
لكنه معلوم � ً
أي�ضا� ،أن �أول تمييز ت�شريعي بحق المر�أة هو التمييز القائم في ت�شريعات
الأحوال ال�شخ�صية لدى الطوائف كافة .ومع اختالف هذه الت�شريعات بين طائفة و�أخرى
ومذهب و�آخر ،تبقى جميعها مجحفة بحق المر�أة وتم ّيز �ضدها من جهة ،وتقيم من جهة
�أخرى تمييزً ا واقع ًيا بين الن�ساء اللبنانيات �أنف�سهن بح�سب انتمائهن الطائفي والمذهبي.
هذه الت�شريعات تعزز ال�شرخ االجتماعي العمودي بين �أبناء البلد الواحد وتفقد لبنان
�أهم عنا�صر وحدته وتما�سكه� ،أال وهي المواطنة .من ناحية �أخرى ،تخ�ضع النزاعات
الأ�سرية للق�ضاء ال�شرعي �أو الروحي وتنظر فيها محاكم �شرعية وروحية ال تخ�ضع لرقابة
م�ؤ�س�سات الدولة المخت�صة ،وقد ت�أتي �أحكامها مخالفة للقوانين الو�ضعية والمدنية.
ما هي ارتدادات قوانين الأحوال ال�شخ�صية للطوائف على حقوق المر�أة؟
• انتقا�ص من �أهلية المر�أة :ويبرز ذلك � اًأول من خالل ا�شتراط الوالية عليها
في الزواج ،ثان ًيا عبر تقدم الذكور في العائلة على الأم في حق الو�صاية على
الأطفال في حال وفاة الأب.
• م�صادرة حرية المر�أة و�إرادتها وانتقا�ص كرامتها الإن�سانية عبر فر�ض
طاعة الزوج عليها ،منح الرجل الحق في تعدد الزوجات (عند الطوائف
الإ�سالمية) ،حق الطالق ب�إرادة منفردة ومن دون �سبب وخارج المحكمة (عند
الطوائف الإ�سالمية) ،كما حق رد الزوجة خالل فترة العدة من دون ر�ضى
الزوجة ومن دون الحاجة �إلى عقد زواج جديد (عند الطوائف الإ�سالمية) .فيما
ال يحق للمر�أة الح�صول على الطالق �إال بحكم ق�ضائي� .إلى هذا ،تعتبر الزوجة
«نا�شزً ا» بموجب قوانين الأحوال ال�شخ�صية الدينية كافة في لبنان �إذا غادرت
منزل الزوجية ورف�ضت م�ساكنة زوجها دونما �سبب تعتبره المحكمة المذهبية
�شرع ًيا .وال تحق النفقة للزوجة النا�شز ،كما �أن حكم الن�شاز عليها قد يحجب
حقها في ح�ضانة �أوالدها.
• �أحكام الإرث ،ال �سيما عند المذاهب الإ�سالمية التي تمنح الذكر �ضعف ح�صة
المر�أة .وما يزيد الأمر �سوءا هو الأنماط االجتماعية ال�سائدة والتي غال ًبا ما
تدفع بالبنت �إلى التخلي عن �إرثها ل�صالح الذكر.
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• العنف �ضد الن�ساء حيث يعترف في حق الرجل «بت�أديب» زوجته.
• حق المقا�ضاة :ت�صطدم الن�ساء المنتميات �إلى مختلف الطوائف بعقبات
قانونية وغير قانونية لدى مبادرتهن �إلى طلب �إنهاء الزواج �أمام المحاكم
المذهبية ،كما يواجهن قيودًا على حقوقهن المالية �إ�ضافة �إلى خطر فقدان
�أطفالهن .كما ت�صطدم الن�ساء بعقبات �إجرائية عدة عند لجوئهن �إلى المحاكم،
منها ارتفاع الر�سوم وطول �أمد النظر في الق�ضايا وغياب الم�ساعدة القانونية
والمادية �أثناء �إجراءات الدعاوى.
• الم�سا�س بحق المر�أة في العمل .فبع�ض قوانين الأحوال ال�شخ�صية تع ّلق حق
المر�أة المتزوجة في العمل على موافقة الزوج �أو عدم ا�شتراط الزوج على زوجته
عدم العمل خارج المنزل في عقد الزواج.
• انعكا�سات على حقوق المر�أة ال�سيا�سية ،مثل نقل قيد المر�أة المتزوجة �إلى
�سجل زوجها تلقائ ًيا ،ما ينعك�س على حقوقها ال�سيا�سية في التر�شح واالنتخاب
في م�سقط ر�أ�سها لالنتخابات المحلية.
ب�شكل عام� ،إن تع ّدد قوانين الأحوال ال�شخ�صية وم�صادرها وكيفية تطبيقها من قبل
المحاكم الروحية وال�شرعية �أدى وال يزال� ،إلى انتهاك �صارخ لمبد�أ الم�ساواة بين المر�أة
والرجل في ق�ضايا الزواج والطالق وح�ضانة الأطفال ،ف�ضلاً عن تكري�س ممار�سات
تمييزية �ضدها وانتهاكات لحقوقها الإن�سانية بما فيها الحق في عدم التمييز وفي
الم�ساواة داخل الأ�سرة .وفي ذلك مخالفة جوهرية � اًأول للد�ستور وثان ًيا لعدد من التزامات
لبنان الدولية.
يمكن �أن ّ
نلخ�ص الم�شهد الن�ضالي في هذا المجال بمقاربتين لمو�ضوع رفع التمييز بحق
المر�أة اللبنانية في مجال الأحوال ال�شخ�صية:
 المقاربة الأولى ،وتعتمدها بع�ض الجمعيات والم�ؤ�س�سات العامة المعنية بق�ضاياالمر�أة ،هي مقاربة �إ�صالحية واقعية ،تنطلق من واقع �صعوبة التو�صل �إلى و�ضع
قانون مدني موحد للأحوال ال�شخ�صية ب�سبب تج ّذر الطائفية والمذهبية في الحياة
االجتماعية وال�سيا�سية اللبنانية ،فتعمل على �إ�صالح الموجود ،اي �إزالة التمييز
�ضد المر�أة في قوانين الأحوال ال�شخ�صية التي تعتمدها الطوائف .بمعنى �أنها
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ترى فائدة �أكبر في العمل �ضمن الم�ؤ�س�سات الطائفية نف�سها وعلى «القطعة»� ،أي
محاولة تفكيك الم�شكلة �إلى ق�ضايا مختلفة مثل الح�ضانة ،حقوق المطلقة ،الهجر
او القوامة� ،إلخ ،...والقيام بتحركات �ضاغطة على ال�سلطات الدينية على «القطعة»
تباعا
وعلى م�ستوى كل طائفة لتطوير الت�شريعات والقيام ببع�ض التعديالت ً
وتدريج ًيا .هذه المقاربة هي تج�سيد ل�سيا�سة الخطوة خطوة� ،أو لمبد�أ خذ ومن ثم
طالب.
في هذا ال�سياق ،تم ّكنت التحركات المطلبية في ال�سنوات الأخيرة من ت�سجيل ثالثة
�إنجازات �إذا جاز التعبير� :إنجاز لدى الطائفة ال�سنية� ،إنجاز لدى الطائفة الدرزية
و�إنجاز لدى الطائفة الأرثوذك�سية.
فلدى الطائفة ال�سن ّية ،وبعد ن�ضال مرير قامت به الهيئات الن�سائية لدى مفتي
الجمهورية ولدى ال�شيوخ وعلماء الدين في المحاكم ال�شرعية ذات ال�صلة ،تم تعديل
�سن الح�ضانة لدى الطائفة ال�سنية ف�أ�صبح � 12سنة لل�صبي وللبنت بعد ان كان 8
�سنوات.
ولدى الطائفة الدرزية� ،أُجري تعديل على ت�شريعات الإرث .فمن �أ�شكال التمييز

الرئي�سة بين المر�أة والرجل ،التمييز في الإرث .جرى تعديل المادة  169بحيث
�أ�صبحت البنت او البنات يرثن بالكامل التركة �إذا لم يكن للمتوفي �أوالد ذكور مع
حفظ حق �أ�صحاب الفرو�ض((( ،وجاء هذا التعديل من�سج ًما مع مبد�أ الم�ساواة الذي
يكر�سه الد�ستور اللبناني.
اما الإنجاز الثالث فيتم ّثل بو�ضع قانون جديد للأحوال ال�شخ�صية لدى طائفة
الروم الأرثوذك�س بتاريخ  2003/10/16ح ّل محل قانون  1952وقد ق�ضى بان
عاما) غير انه �أجاز �إقامة
يكون كل من الخاطبين قد بلغ �سن الر�شد (�أي ً 18
الخطبة بين �شخ�صين دون �سن الر�شد �شرط ان يكونا م�ؤهلين واال يكون الخاطب
دون ال�سابعة ع�شرة من العمر والخاطبة دون الخام�سة ع�شرة مع مراعاة حال
البنية ال�صحية وبموافقة الولي (المادة  6من القانون).
 - 4المادة  :169يرجع في م�سائل الإرث �إلى �أحكام الفرائ�ض ال�شرعية با�ستثناء الأحكام المتعلقة بالآتي:
 �إذا لم يكن للمتوفى �أوالد ذكور بل �إناث تعتبر في هذه الحالة البنت �أو �أكثر ع�صبة بنف�سها وتقطع الميراث وترثبينهن بالت�ساوي.
كامل تركة مورثها بعد �أن ي�أخذ �أ�صحاب الفرو�ض فرو�ضهم .و�إذا تعددت توزّع الأن�صبة ّ
 بحجب الحرمان من فروع المتوفى ،ف� ّإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وت�أخذ ن�صيبه كما لوكان ح ًيا.
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ن�صت المادة  13فقرة ب من القانون على
وكذلك االمر بالن�سبة الى الزواج فقد ّ
عاما) على انه يمكن عند ال�ضرورة
�شرط بلوغ طرفي الزواج �سن الر�شد (�أي ً 18
عقد الزواج بين طالبي الزواج اذا كانا م�ؤهلين �شرط اال يكون طالب الزواج دون
ال�سابعة ع�شرة من العمر وطالبة الزواج دون الخام�سة ع�شرة ،مع مراعاة حالة
البنية ال�صحية وموافقة الولي وب�إذن من راعي الأبر�شية.
من ناحية �أخرى ،حددت المادة  57من القانون الجديد �سن الح�ضانة لالم بخم�س
ع�شرة �سنة للبنت و�أربع ع�شرة �سنة للفتى.
بالإ�ضافة الى هذه التعديالت الثالثة ،يمكن �أن نذكر ظهور المزيد من المرونة
لدى المحاكم ال�شرعية والروحية في �إطار النظر في الدعاوى المرفوعة تحت مظلة
الت�شريعات الطائفية الخا�صة بالأ�سرة .فمثلاً  ،باتت المحاكم تنظر في م�صلحة
الطفل قبل ت�أكيد حق الأب في الح�ضانة .وفي هذه الحال ،يعود للمحكمة ان تتخذ
الإجراءات والتدابير التي ت�ضمن م�صلحة القا�صر .وفي بع�ض الحاالت التي ح�صلت
م�ؤخ ًرا� ،أق ّرت بع�ض المحاكم الو�صاية الم�شتركة (المادة  ،125الفقرة الثالثة من
قانون الأحوال ال�شخ�صية عند طائفة الروم الكاثوليك((().
�إلى هذا� ،صدر عن محكمة التمييز بتاريخ  7تموز/يوليو  2009قرار ق�ضى بر ّد
اعترا�ضات الطوائف على قرارات ق�ضاء الأحداث المدني الآيلة �إلى اتخاذ تدابير
حماية لأي طفل بالرغم من تعار�ضها ،في بع�ض الأحيان ،مع الأحكام ال�صادرة عن
المحاكم المذهبية �أو ال�شرعية ،كاتخاذ قرار ب�إبقاء طفل في رعاية والدته رغم
انتقال حق الوالية �إلى الوالد بموجب حكم �شرعي .وا�ستند القرار �إلى مفهوم «الطفل
المهدد» وهو مفهوم قابل للتو�سع في االجتهاد وف ًقا لإرادة القا�ضي ،فك ّر�س لأول مرة
ن�صت المادة  125من قانون الأحوال ال�شخ�صية لدى طائفة الروم الكاثوليك على ما يلي:
ّ -5
 -1تعفى الأم من الإر�ضاع �إذا كانت في حالة ج�سدية �أو عقلية ال تمكنها من ذلك.
 -2تمنع الأم من حرا�سة االوالد:
		�أ� -إذا كانت نا�شزة �أو �سيئة ال�سلوك ما دامت على هذه الحال.
ب� -إذا كانت غير قادرة على تربية الولد و�صيانته.
		
ج� -إذا كانت ت�سببت بذنب منها في نق�ض العي�شة الزوجية الم�شتركة.
		
د� -إذا مرقت من الدين الم�سيحي �أو غيرت مذهبها الكاثوليكي.
		
جديدا.
		
زواجا ً
هـ �إذا كانت بعد ف�سخ الزواج �أو وفاة �أبي ال�صغير عقدت ً
 -3في كل حال يحق للمحكمة ان تتخذ اي تدبير ترى فيه م�صلحة ال�صغير ،ولو مخالفًا لما ورد في الفقرة
دوما تربيته الكاثوليكية.
ال�سابقة ،على �أن ت�ضمن ً
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عاما جوهره حماية الطفل وم�صلحته ،ويلعب دور الرادع �أمام �أنظمة الأحوال
نظاما ً
ً
ال�شخ�صية الطائفية وال يعترف بالمفاعيل المدنية لأي حكم ديني يتعار�ض و�إياه،
وذلك بعد �أن كانت محكمة التمييز قد د�أبت ل�سنوات عديدة على رد كل المطالب
الآيلة �إلى مراقبة م�ضمون الأحكام الدينية.
من جهة �أخرى ،قامت ال�سلطات الدينية والمدنية م�ؤخ ًرا باعتماد بع�ض الإ�صالحات
القانونية الإيجابية ،بما فيها تدوين قانون الأحوال ال�شخ�صية للأقباط ()2012
و�أحكام الأ�سرة لل�سنة ( )2012وتعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية للإنجيليين
والأرثوذك�س في  2005و ،2003بما في ذلك قبول ق�ضاة من غير الإكليرو�س وتحديد
طرق تعيين الق�ضاة ومنح الق�ضاة �سلطة تقديرية �أو�سع في الحكم بتعوي�ضات في
ق�ضايا �إنهاء الزواج واقرار قانون عابر للطوائف يحمي الأطفال المعر�ضين للخطر
(قانون رقم  )2002/422وتبني قانون للحماية من العنف اال�سري (.)2014
ال ب ّد �أخي ًرا من الإ�شارة �إلى بع�ض الخطوات التي �شكلت خر ًقا باتجاه العبور �إلى
نظام مدني للأحوال ال�شخ�صية ،كان �أبرزها الزيجات المدنية التي ح�صلت �أخي ًرا.
وفي �إطار التفكيك والتطوير � ً
أي�ضا ،تم و�ضع بع�ض االقتراحات ،ومنها:
تحديد �سن � 18سنة كحد �أدنى للزواج لدى الطوائف الم�سيحية.
�إعادة االعتبار �إلى كرامة المر�أة عبر �إعادة االعتبار ل�شهادتها (الطائفة
الأرمنية الأرثوذك�سية – والدروز) �شهادة رجل تعادل �شهادة امر�أتين عند
ال�سنة وال�شيعة.
�أن يكون المهر �إلزام ًيا ولي�س اختيار ًيا وان تكون المر�أة هي الم�س�ؤولة عن �إدارته
خالل الحياة الزوجية و�أن تنتفع هي من ريعه ولي�س العائلة.
�إعطاء الزوجة حق الم�شاركة في اختيار المنزل الزوجي وح ّقها في الإقامة في
م�سكن م�ستقل.
تقرير النفقة متروك لتقدير القا�ضي ولي�س هناك معايير وا�ضحة لذلك.
واالتجاه المرجو هو �أن يتم الأخذ في االعتبار �ضرورات العي�ش الكريم ولي�س
فقط �ضرورات المعي�شة بح ّدها الأدنى.
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�ضرورة �إعادة النظر في �أ�سباب �إ�سقاط ح�ضانة الأم ،وهي في الواقع مختلفة
تماما عن ح�ضانة الأب .فالمر�أة تخ�سر ح�ضانة �أطفالها في حاالت محددة
ً
ثان� ،سوء ال�سلوك� ،أمرا�ض
تم�س بكرامتها (مثل عقد زواج ٍ
مجرد ت�سميتها ّ
نف�سية ،الخ.).
�ضرورة امتناع الدوائر الر�سمية المخت�صة عن ت�سجيل الزواج الثاني في حال
الإبدال المنفرد للطائفة �أو للمذهب من قبل الزوج لأن هذا الأ�سلوب هو تحايل
على القانون واعتماد موارب لتعدد الزيجات وهو انتهاك لكرامة المر�أة.
في مو�ضوع الطالق ،يجب لفت النظر �إلى �أن الطوائف الم�سيحية قد �ساوت بين
الرجل والمر�أة في �شروط طلب الطالق.
في �سياق الإجراءات والتدابير المواكبة لتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين في الزواج
وفي الحقوق والم�س�ؤوليات الأ�سرية ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن البع�ض يرى �ضرورة �سن
قانون يمنع الزواج المبكر للفتيات ،وتطبيق الزامية التعليم للجن�سين وحتى �سن 15
�سنة ،توفير التدريب للفتيات على �أعمال مهنية قبل الزواج� ،إقرار م�شاريع ت�ضمن
التنمية المحلية الخ.
�إلى ذلك ،درجت العادة في ال�سنوات الأخيرة على �أن تتوجه الجمعيات الأهلية �إلى
رجال الدين �أنف�سهم للم�ساهمة في توفير حماية الأطفال والطفالت من التزويج
المبكر.
و�أف�ضت جل�سات الع�صف الذهني عن تو�صيات في هذا المجال� ،أهمها:
ن�شر الوعي حول مخاطر الزواج المبكر.
تنظيم دورات تدريبية للعاملين في الق�ضاء المدني كما الق�ضاء الروحي
وال�شرعي حول حقوق الطفل وحقوق المر�أة.
العمل على �إدخال مواد تعليمية حول اتفاقية �سيداو واتفاقية حقوق الطفل
�ضمن مناهج ومقررات تدري�س معهد الدرو�س الق�ضائية وكليات الحقوق
والآداب والعلوم الإن�سانية في الجامعات.
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 المقاربة الثانية ،وهي مقاربة راديكالية مدنية :ت�ستند هذه المقاربة الىحجة مبدئية قوامها ان الدولة هي ذات �سيادة ولديها م�س�ؤوليات تجاه مواطنيها من
ّ
الجن�سين ،وتال ًيا ال يجوز ان تتخلى ب�صورة كاملة �أو جزئية عن �سلطتها و�صالحياتها،
ال �سيما في مجال �سنّ القوانين والت�شريعات .وتال ًيا ،تعتبر هذه المقاربة �أن المجل�س
النيابي هو الجهة ال�صالحة للتفاو�ض حول تعزيز حقوق المر�أة في الت�شريعات
وتنزيهها من كل ما يم ّيز �ضدها ولي�س ر�ؤ�ساء الطوائف .وت�ستند � ً
أي�ضا �إلى مبد�أ
يقول �إن الجمعيات الن�سوية لي�ست جمعيات �إ�صالحية �إنما هي جمعيات حقوقية،
وعليه فهي ال تهدف �إلى تحقيق �إ�صالحات من هنا ومن هناك� ،إنما تهدف �إلى
تحقيق الغر�ض اال�سا�س وهو الم�ساواة بين الجن�سين .وتنطلق هذه المقاربة من
قراءة خا�صة لن�ص المادة  9من الد�ستور فال تعتبرها مطلقة في اعتماد الت�شريعات
المذهبية والدينية حيث �إن �ضمان حرية الأهلين في اختيار �شعائرهم الدينية ال يعني
موحد اختياري للأحوال ال�شخ�صية .اما ما يجري
الإغفال عن و�ضع قانون مدني ّ
الآن ،فهو ا�ستقالة الدولة من �صالحياتها ،وهي ك�أنما تدعو �أحدهم لم�شاركتها في
ال�سرير �أو هي تتغا�ضى عن وجوده فيه.
من هذا المنطلق ،ترى بع�ض الجمعيات الن�سوية �ضرورة و�ضع قانون مدني موحد
للأحوال ال�شخ�صية لجميع اللبنانيين ينطلق من المواثيق الدولية ومن الد�ستور
اللبناني نف�سه ،تحترم الدولة من خالله التزاماتها الدولية كما تحترم المبادئ التي
يك ّر�سها كل من الد�ستور ووثيقة الوفاق الوطني .فاتفاقية �سيداو تن�ص �صراحة على
الم�ساواة بين الجن�سين في الحياة الزوجية ،وقد �أو�صت اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ
اتفاقية �سيداو مرات متتالية ،ب�أن ت�ضع الحكومة اللبنانية قانو ًنا موحدً ا للأحوال
ال�شخ�صية.
لكن ،ال ب ّد هنا من �إعادة التذكير �إلى �أن لبنان تح ّفظ على مادتين من اتفاقية
�سيداو تت�صالن بالأحوال ال�شخ�صية وبالحق في منح الجن�سية (المادتان  9و 16من
االتفاقية).
يبقى �أن ن�شير �إلى �أنه ،وبالإ�ضافة الى الت�شريعات المت�صلة بالزواج والطالق
والح�ضانة والقوامة ،تت�ضمن ت�شريعات الأحوال ال�شخ�صية عند الطوائف المحمدية
ت�شريعات خا�صة بالإرث وهي ب�صورة عامة ال تحترم مبد�أ الم�ساواة بين الجن�سين
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في الإرث� .أما الطوائف الم�سيحية فهي تخ�ضع منذ العام  1959للقانون المدني
للإرث لغير المحمديين .وقد �أطلقت عليه هذه الت�سمية لأن الر�ؤ�ساء الروحيين
لل�سنة وال�شيعة والدروز طلبوا �آنذاك ا�ستثناء طوائفهم من تطبيق �أحكام هذا القانون
الجديد.
وفي حال تم اعتماد المقاربة المدنية الراديكالية ،فهناك طريقان �أو خياران:
 1-1خيار اعتماد قانون مدني �إلزامي للأحوال ال�شخ�صية ي�سري على الجميع ويمكن
للمواطنين اعتماد ت�شريعاتهم الطائفية ب�صورة اختيارية.
2-2خيار اعتماد قانون مدني اختياري للأحوال ال�شخ�صية ،بحيث يترك الخيار
للمواطنين في ان يعتمدوه �أو يعتمدوا ت�شريعاتهم المذهبية.
الإيجابية الأولى العتماد قانون مدني موحد للأحوال ال�شخ�صية هي �أنه يفتح
�إمكانية تنفيذ �إجراءات موازية لإلغاء الطائفية ال�سيا�سية ،وهو مطلب لدى فئات
خ�صو�صا في �أو�ساط الأجيال ال�شابة ومن الجن�سين .وهذا
عديدة من اللبنانيين،
ً
الم�سار بحد ذاته يتفق وهاج�س تعزيز المواطنة اللبنانية ،وي�ضع اللبنانيين
واللبنانيات تحت �سقف قانون واحد في مجال تنظيم الحياة الأ�سرية والإرث.
ال ب ّد من المالحظة هنا �أن ال�صيغة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ
اتفاقية �سيداو في تو�صيتها الخا�صة برفع التحفظ اللبناني عن المادة المت�صلة
بقوانين الأحوال ال�شخ�صية جاءت مرنة وقابلة للتفاو�ض لأنها ال تتحدث عن قانون
مدني قد يخال للبع�ض �أنه يتناق�ض مع ال�شرعية الدينية ،بل تتحدث عن قانون
موحد .وال مانع من �أن ي�ست�أن�س وا�ضعو هذا القانون بالقيم والأخالقيات الدينية
وبالت�شريعات الدينية نف�سها ب�شكل يبقى هناك �ضوابط ت�سمح ب�ضمان الم�ساواة بين
الجن�سين و�إن�صاف المر�أة والمحافظة على كرامتها من جهة ،وتحافظ على العائلة
عموما على �أنه ميزة لبنانية
يتم�سك به اللبنانيون ً
من جهة �أخرى ،وهذا المو�ضوع ّ
تم ّكن الأفراد من ال�شعور بالأمان ّ
وتوطد �أوا�صر الت�ضامن المجتمعي.
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ج ــاءت نتائج جل�ســات الع�صف الذهني والمناق�شات داخل المجموعات المر ّكزة،
لت�ؤكد وجود انق�سام حول هذا المو�ضوع .ففي حين تم�سكت بع�ض القيادات الن�سائية
بالم�سار الراديكالي ،تم�سكت قيادات �أخرى بالم�سار الإ�صالحي .وفي النهاية ،ق ّر
الر�أي على ال�سير بالمقاربتين م ًعا �إذ �إنهما ال تتعار�ضان .وبهذه الطريقة ،توا�صل
اللجان والجمعيات الن�سائية العاملة من داخل الطوائ ـ ــف والمذاهب ،م�ساعيها «على
القطعة» ،وفي الوقت نف�سه ،توا�صل الجمعيات الأهلية والمدنية المقتنعة ب�أولية القانون
المدني للأحوال ال�شخ�صية ال�سعي لإقراره .واتفقت الآراء على �أنه ال حاجة الى توحيد
المقاربة لنبلغ الأهداف طالما �أن اعتماد الواحدة من جانب البع�ض ،ال يلغي �إمكانية
اعتماد الأخرى من جانب البع�ض الآخر.
بالموازاة ،ر�أى البع�ض با ًبا يمكن الولوج منه لتحقيق مكا�سب للمر�أة في مجال تنظيم
الحياة الأ�سرية وهو غياب �سيا�سة وا�ضحة للحكومة في �إقرار االتفاقات الدولية بحيث
�إنها قد ت�صادق على اتفاقية تلغي تحفظاتها على اتفاقية �أخرى ،ومثال ذلك �إقرارها
االتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدت مبد�أ الم�صلحة الف�ضلى للطفل من دون �أي
تحفظات .فهذه االتفاقية اعطت الكثير من الحقوق للن�ساء تم التحفظ عليها في اتفاقية
�سيداو .و�شددوا � ً
أي�ضا على �أهمية �أن تنظر الجهات المخت�صة في عدم مخالفة قوانين
الأحوال ال�شخ�صية للطوائف لأحكام الد�ستور اللبناني� ،إ�ضافة �إلى تعزيز �سلطة الدولة
على المحاكم المذهبية للت�أكد من �أن �أحكامها ال تناق�ض القوانين الو�ضعية المرعية
الإجراء والنظام العام .و�أكدوا � ً
أي�ضا �أهمية التمييز بين العقيدة والت�شريعات الدينية،
فالهدف لي�س تغيير العقيدة ولكن تغيير الت�شريعات التي لم تعد تتنا�سب مع التطور في
العلوم االن�سانية.

 -2قانون اجلن�سية
كما ك ّر�ست المواثيق الدولية حقوق الإن�سان ،اعترفت بمبد�أ الحق في المواطنة الذي يعني
انتماء الإن�سان �إلى وطن معترف به دول ًيا يتمتع فيه الفرد بكل حقوق المواطن التي تن�ص
عليها الد�ساتير وال�شرائع ،ويلتزم بالواجبات التي تفر�ضها .فالمواطنة هي الإطار الذي
ي�ؤمن للفرد حقوقه المدنية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية� .أما الإفراز العملي
لهذا االنتماء وهذه العالقة فهو منح مواطني هذا البلد جن�سيته بحيث تعتبر الجن�سية
الرابط القانوني وال�سيا�سي الأقوى بين الفرد والدولة.
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�أ -الجن�سية في المواثيق الدولية
�أكدت المادة  9من اتفاقية �سيداو على حق المر�أة في االحتفاظ بجن�سيتها لدى
زواجها من �أجنبي وبحقها في �إعطاء جن�سيتها لزوجها ولأوالدها ،وجاء فيها« :تمنح
الدول الأطراف المر�أة حقا م�ساو ًيا لحقّ الرجل في اكت�ساب جن�سيتها واالحتفاظ بها
وتغييرها ،وت�ضمن بوجه خا�ص �أال يترتب على الزواج من �أجنبي �أو تغيير جن�سية الزوج
�أثناء الزواج �أن تتغير تلقائ ًيا جن�سية الزوجة �أو �أن ت�صبح بدون جن�سية �أو �أن تفر�ض
عليها جن�سية الزوج .تمنح الدول الأطراف المر�أة حقا م�ساو ًيا لحقّ الرجل فيما يتعلق
بجن�سية �أطفالها».
وقبل �سيداو ،تناولت اتفاقيات دولية م�س�ألة الجن�سية ،منها �إتفاقية الجن�سية لعام
 ،1930والإعالن العالمي لحقوق الإن�سان لعام  1948الذي �أكد في المادة  15منه
على �أن:
 )1لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما،
 )2ال يجوز ،تع�س ًفا ،حرمان �أي �شخ�ص من جن�سيته وال من حقه في تغيير جن�سيته.
العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية حيث ن�صت المادة  24منه على �أنه
«لكل طفل حق في اكت�ساب جن�سية»،
اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989التي �أكدت في المادة  7على �أن:
 )1ي�سجل الطفل بعد والدته فو ًرا ويكون له الحق منذ والدته في ا�سم والحق
في اكت�ساب جن�سية ،ويكون له قدر الإمكان ،الحق في معرفة والديه وتل ّقي
رعايتهما.
 )2تكفل الدول الأطراف �إعمال هذه الحقوق وف ًقا لقانونها الوطني والتزاماتها
بموجب ال�صكوك الدولية المت�صلة بهذا الميدان ،وال�سيما حيثما يعتبر الطفل
عديم الجن�سية في حال عدم القيام بذلك.
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ب  -الجن�سية في الت�شريعات اللبنانية
كما �سبق و�أ�سلفنا ،ين�ص الد�ستور اللبناني في مقدمته على �أنّ لبنان ع�ضو في منظمة
الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها ،كما وي�ؤكد في مادته ال�سابعة على �أنّ كل اللبنانيين �سواء
لدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ويتحملون الفرائ�ض
العامة والواجبات من دون فرق بينهم.
بالن�سبة �إلى قانون الجن�سية((( فهو يم ّيز �ضد المر�أة في الحاالت التالية:
• ح�صر رابطة الدم بالأب� ،إذ جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ما يلي:
«يعد لبنان ًيا كل �شخ�ص مولود من �أب لبناني» ،ما �أدى �إلى حجب حق المر�أة في منح
جن�سيتها لأوالدها عند زواجها من �أجنبي.
• عدم �إمكانية المر�أة اللبنانية المتزوجة من �أجنبي منح جن�سيتها لزوجها الأجنبي.
• التمييز بين الأم اللبنانية الأ�صل والأم الأجنبية التي اكت�سبت الجن�سية اللبنانية
لأن الزوجة الأجنبية التي تقترن بلبناني ت�صبح لبنانية بعد مرور �سنة على ت�سجيل
الزواج في قلم النفو�س ،كما ويمكنها منح الجن�سية اللبنانية المكت�سبة لأوالدها من
زواج �سابق .بل �أكثر من ذلك ،ان المر�أة التي فقدت بزواجها من �أجنبي جن�سيتها
َ
ب�شرطين ،موافقة الزوج
اللبنانية ال ت�ستطيع مجددًا اكت�ساب هذه الجن�سية �إال
الأجنبي والإقامة خم�س �سنوات متتالية في لبنان.
• لي�س للزوج الأجنبي المتزوج من �إمر�أة لبنانية حقوق مت�ساوية في الح�صول على
الإقامة ،بينما تتمتع المتزوجة من لبناني بحقوق �أو�سع� ،إذ عندما تح�صل بعد مرور
عام على الجن�سية اللبنانية ،تكون �إقامتها �شرعية وال يطلب منها اال�ستح�صال على
�إذن بالإقامة ،كما يمكنها �أن تعمل وت�ستفيد من ال�ضمانات واال�ستحقاقات �أ�سوة
باللبنانيات.
�إلى هذا ،من المهم الإ�شارة في هذا ال�سياق �إلى �أن قانون ا�ستعادة الجن�سية للمغتربين
ا�ستثنى � ً
أي�ضا الن�ساء.

 - 6القرار رقم  15تاريخ  1925/1/19المعدل بالقانون ال�صادر بتاريخ .1960/1/11
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من جهة �أخرى ،يجيز القانون اللبناني للمر�أة �أن تمنح الجن�سية من خالل منحها هويتها
لطفلها «غير ال�شرعي» المولود خارج �إطار الزواج .في الما�ضي ،كانت تو�ضع على �سجل
نفو�س هذا المولود مالحظة «غير �شرعي» ،وبعد ن�ضال طويل ،تم ّكنت الهيئات الن�سائية
من حذف هذا التعبير وا�ستبداله بتعبير «مولود من �أب مجهول».
تحفظ لبنان على المادة  9من اتفاقية �سيداو و�أتت التبريرات اللبنانية مرتبطة بالخوف
من �أن ي�ؤدي منح المر�أة حق �إعطاء جن�سيتها لأطفالها من �أب �أجنبي �إلى الإخالل
تف�سر كيف ال يخل حق الرجل بمنح الجن�سية لأطفاله
بالتوازن الديموغرافي دون �أن ّ
ولزوجته الأجنبية بذلك.
في الواقع ،ي�شكل التمييز ال�سافر بحق المر�أة في قانون الجن�سية اللبناني مادة رئي�سة
في �أجندة الجمعيات الن�سائية .وقد اهتزّت الم�شاعر منذ �سنوات قليلة عندما �أ�صدر
قا�ض مدني حك ًما((( ق�ضى بمنح امر�أة لبنانية الحق في منح الجن�سية اللبنانية لأطفالها
ٍ
المولودين من �أب من التابعية الم�صرية وكان يعي�ش معها في لبنان وقد توفي .ا�ستند
القا�ضي الى احكام االتفاقية الدولية لرفع كل �أ�شكال التمييز بحق المر�أة والتي و ّقعها
لبنان وهو بالتالي ملزم بتطبيق احكامها.
لكن وزارة العدل عمدت الى اللجوء لمحكمة التمييز وتم نق�ض قرار القا�ضي و�إبطال
مفعول تلك الجن�سية بحجة �أن لبنان متحفظ على المادة التي تن�ص على الم�ساواة في
الحق بمنح الجن�سية للزوجين.
والمفارقة كانت �أنّ قا�ض ًيا رجلاً كان قد �أ�صدر الحكم الأول بالإقرار في حق المر�أة بمنح
الجن�سية لأطفالها فيما ان قرار التمييز الذي �أبطل هذا الحق اتخذته المحكمة برئا�سة
قا�ضية امر�أة.
في العام  ،2010وت�سهيلاً لحياة الأ�سر التي تكونت من لبنانية متزوجة من �أجنبي ولديها
�أطفال وهم يعي�شون في لبنان ،اتخذت المديرية العامة للأمن العام تدبي ًرا ا�ستحدثت
من خالله �إقامة مجاملة للأب والأطفال المولودين من �أم لبنانية .فلم يعد الزوج بحاجة
 - 7في � 2009/6/16صدر عن محكمة بداية المتن قرا ًرا �آل �إلى منح الجن�سية اللبنانية للأوالد القا�صرين من �أم
لبنانية «منذ الوالدة» �إثر وفاة زوجها الأجنبي� ،أ�سوة بالأوالد القا�صرين من �أم لبنانية «بالتجني�س» في حالة
مماثلة والذين ينالون الجن�سية بموجب ن�ص �صريح.

52

��������������������������������������������������

الى دفع الر�سوم �سنو ًيا لال�ستح�صال على �إقامة �أو على ت�أ�شيرة دخول م�ؤقتة ،وا�ستفاد
الأطفال � ً
أي�ضا من هذا التدبير.
وفي العام نف�سه� ،صدر المر�سوم  2010/4176وق�ضى بمنح الزوج والأوالد �أكانوا قا�صرين
�أو را�شدين �إقامة مجاملة .وبالن�سبة الى الزوج و�ضع �شرط �أن يكون قد تزوج منها قبل
�سنة على الأقل.
في العام  ،2012تقدمت الهيئة الوطنية بم�شروع �إلى مجل�س الوزراء يق�ضي بمنح
المر�أة اللبنانية الجن�سية لأطفالها مبا�شرة� .ش ّكل مجل�س الوزراء لجنة لدرا�سة
االقتراح ،لكن اللجنة رف�ضته واقترحت مجموعة من الإجراءات البديلة ،نذكر منها:
منح �إقامة دائمة لزوج المر�أة اللبنانية و�أوالدها دون ر�سوم.
منح �أطفال المر�أة اللبنانية الحق في التعليم واالنت�ساب �إلى المدار�س والمعاهد
الحكومية والجامعة اللبنانية �أ�سوة بالمواطنين اللبنانيين.
ال�سماح للزوج بالعمل في القطاعات الخا�صة ،وبا�ستثناء القطاع العام والمهن
الح ّرة التي تنظمها قوانين خا�صة.
منح الزوج والأوالد الحق في الطبابة واال�ست�شفاء في القطاع ال�صحي العام
والخا�ص واال�ستفادة من تقديمات وزارة ال�صحة العامة ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية وال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي �أ�سوة ب�سائر المواطنين
اللبنانيين.
في جل�سات الع�صف الذهني� ،ش ّكل مو�ضوع حق المر�أة اللبنانية في منح جن�سيتها
لأوالدها من �أب �أجنبي ،الم�س�ألة الأكثر ح�سا�سية والأكثر اً
�سجال بين الن�ساء �أنف�سهن ،لأنه
مو�ضوع �سيادي ويرتبط بهواج�س الطوائف التاريخية في لبنان لجهة ت�أثيره على التوازن
الديمغرافي و�إمكانية �أن يلعب دو ًرا في تحقيق الغلبة العددية لطائفة على �أخرى ،مع ما
وا�ضحا عند القيادات
قد ي�ستتبع ذلك من مفاعيل �سيا�سية واجتماعية .وقد بدا التجاذب ً
الن�سائية التي �شاركت في المجموعات المركزّة ،بين الهواج�س الن�سائية والهواج�س
الطائفية.
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انبثقت عن هذه الجل�سات ت�صورات عدة لح ّل مو�ضوع حق المر�أة في منح الجن�سية
لأوالدها يمكن تلخي�صها بالتالي:
1-1مقاربة راديكالية تطالب بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى لقانون الجن�سية
بحيث ت�صبح كالتالي« :يع ّد لبنان ًيا كل �شخ�ص مولود من �أب لبناني و�/أو �أم
لبنانية» ،كما تق ّر بحق المر�أة اللبنانية في منح جن�سيتها لزوجها الأجنبي.
ا�ستندت هذه المقاربة الى مبد�أ المواطنة وحق كل مواطن لبناني ،امر�أة كان �أم
رجلاً  ،في �إعطاء جن�سيته لأطفاله ب�شكل تلقائي عند الوالدة ،كما ا�ستندت على
مبد�أ �شمولية الحق و�أنه ال يتجز�أ وكما يحق للبنانية منح جن�سيتها لأوالدها يحق
لها � ً
أي�ضا منحها لزوجها .وا�ستندت �أخي ًرا �إلى كون هذه الق�ضية هي في جوهرها
ق�ضية حقوقية ولي�ست �سيا�سية.
ين�ص على �أن تمنح المر�أة
2-2مقاربة تعتمد �صيغة تعديل قانون الجن�سية بحيث ّ
اللبنانية الجن�سية لأوالدها فقط دون الزوج ،باعتبار �أن اعطاء المر�أة جن�سيتها
تجني�سا وله �شروطه واالثنان
لأوالدها هو حق ،بينما اعطاء زوجها الجن�سية يعتبر
ً
يختلفان ،على �أن ين�سحب هذا الأمر � ً
أي�ضا على الرجل المتزوج من �أجنبية بحيث
ي�ساوي القانون بين االثنين .ا�ستندت هذه المقاربة �إلى حق المر�أة في منح
جن�سيتها لأطفالها من جهة ،ومن جهة �أخرى �إلى حق الدولة في ال�سيادة وتحديد
�شروط لمنح الجن�سية على �أن تكون نف�سها للمر�أة والرجل.
ين�ص على �أن تمنح المر�أة
3-3مقاربة تعتمد �صيغة تعديل قانون الجن�سية بحيث ّ
اللبنانية الجن�سية لأوالدها حك ًما ولزوجها �شرط المعاملة بالمثل.
4-4مقاربة تدعو �إلى تعديل قانون الجن�سية بحيث ي�ساوي بين الجن�سين لجهة منح
الجن�سية للأوالد والزوج/الزوجة ،لكنه ي�ستثني الأزواج والأطفال من تابعية الدول
ً
وحفاظا على التوازن الديمغرافي في البالد.
المجاورة وذلك من ًعا للتوطين
تجدر الإ�شارة �إلى �أن غالبية الم�شاركات في جل�سات الع�صف الذهني رف�ضن هذا الطرح
لطابعه العن�صري من جهة ،ولأن معظم الدرا�سات العلمية التي تناولت م�س�ألة الربط بين
منح المر�أة اللبنانية جن�سيتها لأطفالها وزوجها والإخالل بالتوازن الديمغرافي� ،أثبتت
بالإح�صاءات وهن هذه الذريعة �إذ �أظهرت عدم وجود فروقات فا�ضحة بين الطوائف
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لجهة الزواج من �أجانب قد ت�ؤثر على ديمغرافية البالد .و�أكدن �أن هذه الدرا�سات تثبت
�أن رف�ض تعديل قانون الجن�سية يعود �إلى ذكورية المجتمع ولي�س �إلى �أ�سباب ديمغرافية
لها �أبعاد �سيا�سية و�سيادية.
من ال�صعب ا�ستنتاج توجه واحد لدى المنظمات الن�سائية وكذلك لدى القيادات الن�سائية.
ومع الإقرار بوجود �ضغط وا�ضح من المنظمات الدولية والوكاالت االممية بهدف �إقرار
قانون ي�سمح للمر�أة اللبنانية بمنح الجن�سية لزوجها و�أطفالها ،نعتقد �أنه هناك معار�ضة
�شديدة لمثل قانون كهذا وال نعتقد �أن اقراره هو بهذه ال�سهولة .بل نعتقد �أن المزيد من
ال�ضغط قد ي�ؤدي الى اقراره مع ا�ستثناءات ،وهو �أمر غير م�ستحب من الناحية القانونية.
وال يخفى على �أحد �أن تواجد نحو المليون ون�صف مليون �شخ�ص من �سوريا ب�سبب الحرب
هناك ،ونحو خم�سمائة �ألف فل�سطيني في المخيمات في لبنان ،يزيد من حجم الهواج�س
ومن التعقيدات التي تحول دون �إقرار هذا القانون.

 -3قانون العقوبات اللبناين
يحتوى قانون العقوبات اللبناني على �أحكام تم ّيز بين الرجل والمر�أة فيما يتعلق بـ :جرائم
ال�شرف � ،أحكام الزنى ،الإجها�ض  ،االعتداء على العر�ض ،البغاء.
تع ّر�ض قانون العقوبات اللبناني في العديد من مواده لالنتقاد وال�ضغط بهدف تعديله
وتنزيهه من ال�شوائب بالنظر الى مواده العدة التي تحمل تميي ًزا �ضد المر�أة .وقد تم
بالفعل �إحداث تغيير تدريجي في هذا المجال.
ففي العام  ،2011تم الغاء المادة  562من قانون العقوبات والتي كانت ت�ؤمن لمرتكب
ما ي�سمى بجرائم ال�شرف ،اال�ستفادة من العذر المح ّل (�أ�سباب تخفيفية) في حال
ارتكابها من قبل الذكور الأزواج �أو الأ�صول �أو الفروع �أو الأخوة ،بحق زوجاتهم �أو
�إحدى �أ�صولهم �أو فروعهم �أو �أخواتهم عند اكت�شافهن في جرم الزنى الم�شهود �أو في
حالة الجماع غير الم�شروع(((.
 - 8ن�صت المادة  562من قانون العقوبات اللبناني على الآتي« :ي�ستفيد من العذر المخفف من فاج�أ زوجه �أو �أحد
�أ�صوله �أو فروعه �أو اخته في جرم «الزنى الم�شهود �أو في الجماع غير الم�شروع ف�أقدم على قتل احدهما او ايذائه
بغير عمد».
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فتم تعديلها((( بموجب القانون
وكانت هذه المادة قد خ�ضعت لل�ضغط في حقبة �سابقة ّ
رقم  7ال�صادر في � 20شباط  1999الذي �ألغى العذر المحل و�أبقى على العذر المخفف،
ولكنه �أبقى على جرائم ال�شرف وعلى التمييز �ضد المر�أة� .أما اليوم فباتت الجريمة
�ضد الزوجة �أو �أحد الأ�صول �أو الفروع �أو الأخت ،جريمة عادية وهي تعاقب �أ�سوة بكل
الجرائم.
لكن هناك مادة في قانون العقوبات جرى اال�ستنفار �ضدها وهي المادة  522والتي
تن�ص على تبرئة ذمة المغت�صب في حال تزوج من �ضحيته( .((1وقد �ألغى مجل�س النواب
كانت ّ
هذه المادة ،ولكن ال�سجال ما زال دائ ًرا حول تعديل المادتين  505و 519وحول

ً
غمو�ضا على مو�ضوع
�إلغاء المادة  518من قانون العقوبات( .((1وهذه المواد ت�ضفي
 - 9جاءت التعديالت على قانون العقوبات اللبناني كالآتي :مادة  :1يلغى ن�ص المادة  562من قانون العقوبات
وي�ستعا�ض عنه بالن�ص الآتي ،المادة  562الجديدة :ي�ستفيد من العذر المخفف من فاج�أ زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو
فروعه �أو �أخته في جرم الزنى الم�شهود �أو في حالة الجماع غير الم�شروع ف�أقدم على قتل �أحدهما �أو �إيذائه بغير
عمد .
 - 10ن�صت المادة  /522/من قانون العقوبات في لبنان على �أنه «�إذا عقد زواج �صحيح بين مرتكب �إحدى الجرائم
(االغت�صاب ،الخطف بغية الزواج )...والمعتدى عليها �أُوقفت المالحقة ،و�إذا �صدر الحكم في الق�ضية ُع ِّلق تنفيذ
ُر�ض عليه».
العقاب الذي ف َ
 - 11تن�ص المادة  505من قانون العقوبات اللبناني على التالي...« :من جامع قا�صرا دون الخام�سة ع�شرة من عمره
عوقب باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة ال تقل عن خم�س �سنوات .وال تنق�ص العقوبة عن �سبع �سنوات اذا كان القا�صر
لم يتم الثانية ع�شرة من عمره .ومن جامع قا�ص ًرا �أتم الخام�سة ع�شرة من عمره ولم يتم الثامنة ع�شرة عوقب
بالحب�س من �شهرين الى �سنتين ،وفي هذه الحالة اذا عقد زواج �صحيح بينهما توقفت المالحقة �أو المحاكمة و�إذا
كان �صدر حكم بالق�ضية ُعلق تنفيذ العقاب المحكوم به على �أال ي�صدر قرار القا�ضي بالتعليق �إال باال�ستناد الى تقرير
يعده م�ساعد اجتماعي ي�أخذ بعين االعتبار ظروف القا�صر االجتماعية والنف�سية� .إذا �صدر القرار بوقف المالحقة
�أو المحاكمة �أو بتعليق العقوبة ب�سبب الزواج على القا�ضي �أن يكلف الم�ساعد االجتماعي تقديم تقرير له عن و�ضع
القا�صر النف�سي واالجتماعي بعد الزواج وذلك كل �ستة �أ�شهر خالل مهلة ثالث �سنوات من تاريخ �صدور قراره».
تتابع المالحقة �أو المحاكمة �أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انق�ضاء مهلة الثالث �سنوات اذا انتهى الزواج بالطالق دون
�سبب م�شروع �أو ب�سبب مرتكب الجرم �أو �إذا تبين وجود �أي �سبب �آخر م�شروع يبرر متابعة المالحقة �أو المحاكمة
�أو تنفيذ العقوبة في �ضوء التقارير الدورية الم�شار اليها في هذه المادة.
تن�ص المادة  519من قانون العقوبات اللبناني على التالي « :من لم�س �أو داعب ب�صورة منافية للحياء قا�صرا دون
الخام�سة ع�شرة من عمره ذكرا كان �أو �أنثى �أو �أمر�أة �أو فتاة لهما من العمر خم�س ع�شرة �سنة دون ر�ضاهما عوقب
بالحب�س مدة ال تجاوز ال�ستة �أ�شهر».
تن�ص المادة  518من قانون العقوبات اللبناني على الآتي« :من �أغوى فتاة بوعد الزواج فف�ض بكارتها عوقب
اذا كان الفعل ال ي�ستوجب عقابا ا�شد بالحب�س �ستة ا�شهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثالثة ماليين وخم�سة
ماليين ليرة �أو ب�إحدى العقوبتين .ال تنق�ص العقوبة عن خم�س �سنوات حب�س في حال كان القا�صر المعتدى عليه
�أتم الخام�سة ع�شر ولم يتم الثامنة ع�شرة من عمره .وفي هاتين الحالتين �إذا عقد زواج �صحيح بينهما توقفت
المالحقة �أو المحاكمة واذا كان �صدر حكم بالق�ضية ُعلق تنفيذ العقاب المحكوم به ،في حال كان المعتدى عليه
قا�ص ًرا ال ي�صدر قرار القا�ضي بالتعليق �إال باال�ستناد الى تقرير يعده م�ساعد اجتماعي ي�أخذ بعين االعتبار ظروف
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مجامعة القا�صرات بر�ضاهن بما يوحي ب�أن هناك �شرعنة لتزويج القا�صرات ولتمرير
االغت�صاب دون عقاب عبر تلفيق حجة الر�ضى مع وعد الزواج.
التبا�سا وت�ش ّكل تحايلاً على
وقد اعتبرت الأو�ساط الن�سائية ان هذه المواد تحمل
ً
القانون لتمرير �صيغة من ّقحة لزواج المغت�صب من �ضحيته .وفي هذه الحال ،يمكن �أن
يكون الكالم على ر�ضى المر�أة هو ادعاء يهدف الى لفلفة الق�ضية .وفي الواقع ،ترى
الهيئات الن�سائية �أن الزواج من قا�صر بعد عالقات جن�سية ر�ضائية هي �صيغة من ّقحة
لزواج القا�صر ،وهو �أمر ممنوع وال تجيزه القوانين في الدول المتطورة.
وفي هذا ال�سياق ،طرحت الهيئات الن�سائية م�شروع قانون يحدد ال�سن الدنيا
عاما على الأقل
للزواج فيمنع زواج القا�صرات( ،((1ويجعل ال�سن الأدنى ثمانية ع�شر ً
وللجن�سين ،كما يمنع الزواج الق�سري .ففي بع�ض الحاالت ،تتقاطع الحالتان �أي زواج
القا�صر والزواج الق�سري� ،أي عندما تكون المر�أة م�سلوبة الإرادة وقا�ص ًرا في الوقت
لزاما على القا�ضي �أن ي�شدد العقوبة.
نف�سه .ففي هذه الحاالت ،ي�صبح ً
في �سياق الن�ضال لتمرير م�شروع قانون يمنع زواج القا�صرات وي�ضع ويحدد �سن
الر�شد� ،أي الثماني ع�شرة �سنة كح ّد �أدنى لل�سماح بالزواج وللجن�سين ،ا�صطدمت
الهيئات االهلية الن�سائية والحقوقية ببع�ض الت�شريعات الطائفية والتي ت�سمح بالزواج
منذ البلوغ و�أحيانا �أخرى منذ �سن مبكرة ج ًّدا ومحددة في ن�ص قانوني .ف�أحيانا،
تجيز بع�ض القوانين الطائفية الزواج منذ �سن الثانية ع�شرة و�أحيانا �أخرى منذ
البلوغ كما ت�س ّميه بع�ض الت�شريعات �أو �سن االهلية �أو �شرط االهلية .وهذا التعبير
الأخير فيه الكثير من الغمو�ض وهو ي�سمح بالعديد من الت�أويالت ويفتح الباب �أمام
الكثير من اال�ساءات للطفلة وللفتاة.
= القا�صر االجتماعية والنف�سية� .إذا �صدر القرار بوقف المالحقة �أو المحاكمة �أو بتعليق العقوبة ب�سبب الزواج
على القا�ضي� ،إذا كان المعتدى عليه قا�ص ًرا� ،أن يكلف الم�ساعد االجتماعي تقديم تقرير له عن و�ضع القا�صر
النف�سي واالجتماعي بعد الزواج وذلك كل �ستة ا�شهر خالل مهلة ثالث �سنوات من تاريخ �صدور قراره .تتابع
المالحقة �أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انق�ضاء مهلة الثالث �سنوات اذا انتهى الزواج بالطالق دون �سبب م�شروع �أو
ب�سبب مرتكب الجرم �أو �إذا تبين وجود �أي �سبب �آخر م�شروع يبرر متابعة المالحقة �أو المحاكمة �أو تنفيذ العقوبة
في �ضوء التقارير الدورية الم�شار اليها في هذه المادة� .أما �إذا كان القا�صر دون الخام�سة ع�شر من عمره فال تقل
عقوبة اال�شغال ال�شاقة عن �سبع �سنوات .في ما خال االقرار ال يقبل من �أدلة الثبوت على المجرم �إال ما ن�ش�أ منها
عن الر�سائل والوثائق الأخرى التي كتبها».
� - 12أنظر الملحق رقم  6المرفق ً
ربطا.
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هناك مواد �أخرى في قانون العقوبات كانت تحمل تميي ًزا وتم تعديلها ،وهي المواد 487
و 488و 489بموجب قانون 214/293لجهة �إقرار مبد�أ الم�ساواة بين الرجل والمر�أة في
عقوبات جرائم الزنى(.((1
وهناك حاجة لتعديل المادة  627لمنع ا�ستخدام االناث والذكور على ح ّد �سواء دون
�سن الحادية والع�شرين في الحانات التي تق ّدم كحول( .((1كذلك ،هناك المادة 653
لجهة منع دخول القا�صرين من الجن�سين� ،أي دون �سن الثامنة ع�شرة ،الى دور الم�سرح
ً
عرو�ضا محظورة على القا�صرين(.((1
أفالما �أو
وال�سينما التي تعر�ض � ً

 - 13بعد تعديلها ن�صت المواد  487و 488و 489من قانون العقوبات اللبناني على التالي:
المادة « :487يعاقب على الزنا الذي يرتكبه �أي من الزوجين بالحب�س من ثالثة �أ�شهر �إلى �سنتين .ويق�ضى بالعقوبة
متزوجا و�إال فبالحب�س من �شهر �إلى �سنة».
نف�سها على �شريك الزنى �إذا كان
ً
المادة « :488يعاقب �أي من الزوجين بالحب�س من �شهر �إلى �سنة �إذا �إتخذ له خليلاً جها ًرا في �أي مكان كان .وتنزل
العقوبة نف�سها بال�شريك».
المادة  )1« :489ال يجوز مالحقة فعل الزنا �إال ب�شكوى �أحد الزوجين و�إتخاذ مقدم ال�شكوى �صفة المدعي
ال�شخ�صي )2 .ال يالحق ال�شريك �أو المتدخل ا�إا والزاني م ًعا )3 .ال تقبل ال�شكوى من الزوج الذي تم الزنا
بر�ضاه )4 .ال تقبل ال�شكوى ب�إنق�ضاء ثالثة �أ�شهر على اليوم الذي ات�صل فيه الجرم بعلم ال�شاكي� )5 .إ�سقاط
الحق عن الزوج �أو الزوجة ي�سقط دعوى الحق العام والدعاوى ال�شخ�صية عن �سائر المجرمين� )6 .إذا ر�ضي
المدعي با�ستئناف الحياة الم�شتركة ت�سقط ال�شكوى�  )7 .أ  -من �أقدم بق�صد �إ�ستيفائه الحقوق الزوجية في
الجماع �أو ب�سببه على �ضرب زوجه �أو �إيذائه عوقب ب�إحدى العقوبات المن�صو�ص عليها في المواد  554الى
 559من قانون العقوبات .في حال معاودة ال�ضرب والإيذاء ،تُ�شدد العقوبة وفقًا لأحكام المادة  257من قانون
العقوبات� .إن تنازل ال�شاكي ي�سقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد  554و 555من
قانون العقوبات .تبقى الأحكام التي ترعى حاالت التكرار و�إعتياد الإجرام نافذة في حال توفر �شروطها .ب
 من �أقدم بق�صد �إ�ستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع �أو ب�سببه على تهديد زوجه عوقب ب�إحدى العقوباتالمن�صو�ص عنها في المواد  573الى  578من قانون العقوبات .في حال معاودة التهديد ت�شدد العقوبة وفقًا
لأحكام المادة  257من قانون العقوبات� .إن تنازل ال�شاكي ي�سقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق
عليها المواد  577و 578من قانون العقوبات .تبقى الأحكام التي ترعى حاالت التكرار واعتياد الإجرام نافذة
في حال توفر �شروطها.
 - 14المادة « :627ي�ستحق العقوبات نف�سها (بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ع�شرة االف الى ع�شرين الف ليرة)
�صاحب الحانة الذي يت�سخدم في حانته بنات او ن�ساء من غير عيلته دون الحادية والع�شرين من العمر.
 - 15المادة �« :753إن مديري الم�سارح وال�سينما وم�ستخدميهم الذين يقبلون عند عر�ض م�سرحية �أو فلم مما هو
ولدا �أو مراهقًا ذك ًرا كان �أو �أنثى� ،أو �إبنة لم تبلغ الثامنة ع�شرة من عمرها غير م�صحوبة
محظر على الأوالدً ،
ب�أبيها �أو �أمها �أو وليها �أو �أحد �أقاربها الأدنين البالغين ،يعاقبون بالحب�س حتى ثالثة �أ�شهر على الأكثر وبالغرامة
من �أربعين �ألف �إلى �أربعماية �ألف ليرة �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين .في حالة التكرار يمكن �أن ي�ؤمر ب�إقفال المكان
مدة تتراوح بين الثالثة �أيام والثالثة �أ�شهر».
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من جهة �أخرىّ ،
يحظر القانون اللبناني( ((1الإجها�ض م�ستثن ًيا الإجها�ض العالجي ووف ًقا
ل�شروط محددة ح�ص ًرا ،كما يعاقب الدعوة للإجها�ض وبيع المواد المعدة لإحداث
الإجها�ض .ويعتبر عمل المر�أة التي تطرح نف�سها �أو عمل َمن يطرح المر�أة بر�ضاها جنحة.
و�أما الإجها�ض الحا�صل عن ق�صد دون ر�ضى المر�أة فيعتبر جريمة .كما �أن الإجها�ض
الذي يف�ضي �إلى موت المر�أة فهو جناية.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ي�شدد القانون العقوبة بالن�سبة �إلى �صفة الجاني ،كما يمنع الفاعل
من مزاولة مهنته �أو عمله .ي�ستخل�ص� ،إذن ،ب�أن القانون اللبناني هو من �أ�شد القوانين
و�أق�ساها فيما يتعلق بالإجها�ض .ولكن هذا لم يوقف الإجها�ض ،ويقت�ضي مع تقدم العلم
والطب ،ن�شر توعية بهذا الخ�صو�ص مع تعديل للقانون كي يتالءم مع الواقع ويكون اكثر
�إن�سانية.

 - 16المادة ( 539عدلت بموجب قانون  :)1993/239كل دعوة ب�إحدى الو�سائل المن�صو�ص عليها في الفقرتين الـ 2
و 3من المادة الـ  209يق�صد منها ن�شر �أو ترويج �أو ت�سهيل ا�ستعمال و�سائط االجها�ض يعاقب عليها بالحب�س من
�شهرين �إلى �سنتين وبالغرامة من مئة �ألف �إلى خم�سماية الف ليرة.
المادة  :540يعاقب بالعقوبة نف�سها من باع �أو عر�ض للبيع �أو اقتنى بق�صد البيع مواد معدة لإحداث االجها�ض �أو
�سهل ا�ستعمالها ب�أي طريقة كانت .
المادة  :541كل امر�أة ط ّرحت نف�سها بما ا�ستعملته من الو�سائل �أو ا�ستعمله غيرها بر�ضاها تعاقب بالحب�س من �ستة
�أ�شهر �إلى ثالث �سنوات .
المادة  :542من �أقدم ب�أي و�سيلة كانت على تطريح امر�أة �أو محاولة تطريحها بر�ضاها عوقب بالحب�س من �سنة �إلى
ثالث �سنوات� .إذا �أف�ضى االجها�ض �أو الو�سائل التي ا�ستعملت في �سبيله �إلى موت المر�أة عوقب الفاعل بالأ�شغال
ال�شاقة من �أربع �إلى �سبع �سنوات وتكون العقوبة من خم�س �سنوات �إلى ع�شر �سنوات �إذا ت�سبب الموت عن و�سائل
�أ�شد خط ًرا من الو�سائل التي ر�ضيت بها المر�أة.
المادة  :543من ت�سبب عن ق�صد بتطريح امر�أة دون ر�ضاها عوقب بالأ�شغال ال�شاقة خم�س �سنوات على الأقل ،وال
تنق�ص العقوبة عن ع�شر �سنوات �إذا �أف�ضى االجها�ض �أو الو�سائل الم�ستعملة �إلى موت المر�أة.
المادة  :544تطبق المادتان  542و 543ولو كانت المر�أة التي �أجريت عليها و�سائل التطريح غير حامل.
المادة  :545ت�ستفيد من عذر مخفف المر�أة التي تطرح نف�سها محافظة على �شرفها وكذلك ي�ستفيد من العذر
نف�سه من ارتكب �إحدى الجرائم المن�صو�ص عليها في المادتين  542و 543للمحافظة على �شرف �إحدى فروعه �أو
قريباته حتى الدرجة الثانية.
المادة � :546إذا ارتكب �إحدى الجنح المن�صو�ص عليها في هذا الف�صل طبيب �أو جراح �أو قابلة �أو اجزائي او
�صيدلي �أو �أحد م�ستخدميهم فاعلين كانوا �أو محر�ضين �أو متدخلين� ،شددت العقوبة وفاقا للمادة  ,257ويكون
الأمر كذلك �إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير و�سائر المواد المعدة للتطريح وي�ستهدف المجرم ف�ضلاً عن
أي�ضا ب�إقفال
ذلك للمنع من مزاولة مهنته �أو عمله و�إن لم يكونا منوطين باذن ال�سلطة �أو نيل �شهادة ويمكن الحكم � ً
المحل.
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 - 4قانون حماية املر�أة و�سائر �أفراد اال�سرة من العنف الأ�سري
�أجمعت المجموعات المر ّكزة على اختالفها على اعتبار �أن القانون ال�صادر العام
 2014والهادف الى حماية المر�أة و�سائر �أفراد اال�سرة من العنف اال�سري وال�صادر
في  2014/5/15هو غير كاف .وتجدر الإ�شارة الى �أن هذا القانون كان قد �صدر بعد
مخا�ض ع�سير ،وبعد الخ�ضوع لتعديالت وا�سعة �أفرغته من العديد من معانيه ومن زخمه،
وبخا�صة ،من بعده المت�صل مبا�شرة بالعنف �ضد المر�أة والفتاة.
وقد ت�ض ّمن هذا القانون موادًا وتعابير تح ّفظت عليها الهيئات الن�سائية في خالل جل�سات
الع�صف الذهني.
«ومن �أقدم بق�صد ا�ستيفاء الحقوق الزوجية
ففي المادة  ،3فقرة � 7أ و 7ب يرد ما يليَ ...:
في الجماع »...وهذه العبارة غريبة عن التعابير والم�صطلحات المدنية وهي م�أخوذة من
بع�ض الت�شريعات الطائفية .وهذا الأمر م�ستغرب في متن ن�ص قانوني ينتمي الى منظومة
القوانين المدنية.
�إلى هذا ،طالبت الهيئات الن�سائية ب�إلغاء المادة  15من القانون والتي وردت فيها الجملة
التالية« :فيما ال يتعار�ض مع المحاكم الروحية» ،لأنه غال ًبا ما ت�سقط المحاكم الروحية
�أحكام المحاكم المدنية في هذا المجال .وطالبن تال ًيا بو�ضع حد لت�ضارب ال�صالحيات
بين القوانين الو�ضعية وال�سلطة المعطاة للمحاكم ال�شرعية والروحية� ،إذ ما يعطيه
القانون الو�ضعي بيد في مجال مكافحة العنف �ضد المر�أة ،ت�أخذه المحاكم الروحية
وال�شرعية باليد الأخرى .و�سلIطن ال�ضوء � ً
أي�ضا على م�شكلة جوهرية وهي �أن النيابة
العامة والق�ضاء ال يتمتعان ب�سلطة المتابعة بالن�سبة �إلى الن�ساء المع َّنفات.
كما و�أن المادة  12من القانون المذكور ،وفي تحديدها للأ�شخا�ص الم�ستفيدين من
الحماية بفعل �أحكام هذا القانون ،تقول« :يق�صد بالأطفال الم�شمولين حك ًما ب�أمر
الحماية �أولئك الذين هم في �سن الح�ضانة القانونية وفق قوانين الأحوال ال�شخ�صية
و�سائر القوانين المعمول بها.»...
في هذه الحال ،كانت الحماية لتقت�صر �ساب ًقا على من هم دون �سن ال�سابعة من العمر.
�أما بعد تعديل �سن الح�ضانة في القوانين الطائفية ،فقد �أ�صبح الأطفال الم�شمولون
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ب�أحكام هذا القانون من هم دون �سن الثانية ع�شرة .وال�صيغة التي �أعطيت لهذا الن�ص
تعك�س ن ّية مب ّيتة لتقلي�ص فئة القا�صرين الم�شمولين بالحماية .وهذا �أمر مخجل ،لأن
المجتمع المدني ي�سعى لتعزيز الحماية للأ�شخا�ص ،فيما بع�ض الم�شترعين ي�سعون الى
تقلي�صها .وهذا المو�ضوع هو تع ّد على �صالحيات الدولة المن�صو�ص عنها في قانون
االحداث ال�صادر في العام .)2002/422( 2002
كما و�أن القانون ال�صادر في العام  2014لحماية المر�أة و�سائر �أفراد اال�سرة من العنف
اال�سري قد ا�ستثنى من الحماية القانونية حاالت عدة من الأذى ،ومنها ال�ضرب وااليذاء.
لكن هناك ايجابيتين على الم�ستوى العملي في مجال الم�ساواة بين الجن�سين حيث
�إن النيابة العامة التمييزية �أ�صدرت تعميما للق�ضاة ال�ستبدال تعبير «بالغ بحث وتح ّر
عن امر�أة فا ّرة من المنزل الزوجي» بتعبير «امر�أة مفقودة» .كما و�أن المديرية العامة
للأمن العام �أ�صدرت قرا ًرا �إدار ًيا يق�ضي ب�أخذ موافقة وتوقيع كال الوالدين �إلزام ًيا
على طلب �سفر �أي قا�صر دون �سن الثامنة ع�شرة من العمر ،بينما كان ذلك قبل عام
� 2014إلزام ًيا دون ال�سابعة من العمر فقط.
أخيرا ،ال بد من التذكير بالحمالت التي �أطلقت م�ؤخرا في لبنان لو�ضع ن�ص قانوني
و� ً
ويجرم التحر�ش الجن�سي ((1(.وتذهب بع�ض المنظمات الن�سائية الى �أبعد
دقيق يمنع
ّ

من ذلك عبر المطالبة ب�إعادة النظر في الن�صو�ص التي تح ّرم وتج ّرم �سفاح القربى
بهدف الت�شدد في تجريم هذه الأفعال الجرمية.
�شكل مو�ضوع التحر�ش الجن�سي م�ؤخ ًرا هد ًفا لحملة �إعالمية وا�سعة في لبنان وبات
في �أولوية �أجندة الجمعيات الن�سائية .والملفت �أن الحملة اللبنانية في ت�شرين الثاني
الما�ضي تقاطعت مع حملة دولية في الفترة نف�سها ،وكان �شعارها « مي تو» �أي «�أنا �أي�ضا»،
�شاركت فيها �شخ�صيات ن�سائية عالمية و�أف�صحت خاللها عن تعر�ضها للتحر�ش الجن�سي
في حاالت متنوعة .كذلك تزامنت هذه الحملة مع تحديد الأمم المتحدة يوم  26ت�شرين
يوما عالم ًيا لمحاربة العنف �ضد المر�أة.
الثاني ً
وتجرمه
تحرمه
مهم من جوانب العنف �ضد المر�أة والذي
يبقى هناك جانب ّ
ّ
ّ
الت�شريعات واالتفاقيات الدولية� ،أال وهو االتجار بالب�شر .وهناك فئتان من الن�ساء
� - 17أنظر الملحق رقم  5المرفق ً
ربطا.

61

درا�سة قانونية حول تعزيز م�شاركة المر�أة في الحياة العامة

معنيتان مبا�شرة بهذا المو�ضوع في لبنان :فئة العامالت المنزليات وفئة «الفنانات» .وقد
و ّقع لبنان االتفاقية الدولية التي تح ّرم االتجار بالب�شر وتعاقب عليه.
�أما بالن�سبة الى العامالت المنزليات ،فالنقا�ش الحقوقي والقانوني يدور حول �آليات
ا�ستقدام العامالت المنزليات الأجنبيات و�شروط توظيفهن� .أين نحن في الممار�سة

من �شروط الحماية لهن؟ وماذا عن نظام الكفالة؟ وما هي البدائل؟
تبين �أن هناك مبادرات لفتح ّ
ملف العامالت المنزليات المهاجرات ،وقد تق ّدم �أحد
النواب في العام  2018بم�شروع قانون للت�شدد في حماية الن�ساء المهاجرات العامالت
في الخدمة المنزلية في لبنان ،خا�صة بعد تكاثر حاالت العنف المو ّثقة وتلك التي �أ ّدت
الى وفاة العامالت المهاجرات ال�ضحايا للعنف �أو �إلى �إقدامهن على االنتحار �أو محاولة
االنتحار .وقد تناولت و�سائل الإعالم الدولية والمحلية حاالت ع ّدة من العنف �ضد العامالت
المهاجرات بما يدعو �إلى الخجل .لكن م�شروع القانون ،كما المناق�شات التي رافقته ،لم
ت�أت على ذكر مبد�أ الكفالة نف�سه والذي تعتر�ض عليه العديد من الجهات الحقوقية .من
جهة �أخرى ،تت�صاعد في �أو�ساط العامالت المهاجرات ،وكذلك في الأو�ساط الحقوقية،
مطالبة ب�أن تمنح العامالت المهاجرات الحق في ت�أ�سي�س نقابة عمالية خا�صة بهن .وهناك
�أي�ضا مطالبة من بع�ض الجمعيات الأهلية ومن بع�ض العامالت المهاجرات �أنف�سهن ،ب�أن
ي�سمح لهن باال�ستفادة من قانون ال�ضمان االجتماعي.
على الرغم من �أن مو�ضوع الحماية القانونية للعامالت المهاجرات في لبنان هو اليوم من
بين الموا�ضيع الحقوقية الأكثر تداوال� ،أظهرت جل�سات الع�صف الذهني �أنه ال يبدو في
�س ّلم �أولويات المنظمات الن�سائية اللبنانية .وهنا� ،أمكن �أن نم ّيز بين المنظمات الحقوقية
والتي تتناول ق�ضايا حقوق االن�سان ب�صورة عامة من جهة ،والمنظمات الن�سائية والتي
تتناول حقوق المر�أة من جهة �أخرى .المفارقة �أن الفئة الأولى مهتمة �أكثر من الفئة
الثانية بهذا المو�ضوع .وتجدر الإ�شارة الى �أن مو�ضوع حماية العامالت المهاجرات في
لبنان ،كان مو�ضوع م�ساءلة للبنان منذ العام  2009في �إطار تقديم الدولة اللبنانية
تقريرها الدوري حول حال حقوق االن�سان في لبنان �إلى مجل�س حقوق االن�سان في جنيف.
لكن هذه الم�ساءلة لم تكن كافية لإحداث تغيير يذكر في القوانين والتنظيمات الخا�صة
بهذا المجال.
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�أما فئة الفنانات فتبقى حتى اليوم �شروط ا�ستقدامهن وحجز حريتهن و�شروط عملهن
غام�ضة ،وهي في عناية الأمن العام اللبناني .ما هي حقيقة �أو�ضاع هذه الفئة من
الأجنبيات؟ وماذا يمكن للهيئات الن�سائية �أن تفعل في هذا المجال؟
�أخي ًرا ،وفيما �أكدت الم�شاركات في المجموعات المركزة على �أن �سن قانون العنف
الأ�سري �شجع الن�ساء على الإبالغ عن العنف الذي يتعر�ضن له ،اعتبرن �أن �سن القوانين
غير كاف لحماية المر�أة من العنف� ،إذ بعد �صدور هذا القانون ،قتلت  14امر�أة .وعليه،
�أكدن على �أهمية التربية في هذا المجال �إ�ضافة �إلى التوعية والعمل على تغيير التركيبة
والذهنية االجتماعية ال�سائدة .فعلى الرغم من �أن الن�ص الت�شريعي هو الذي ي�ؤثر على
ال�سلوكيات ويغير قواعد اللعبة ،تعتبر التوعية ومكافحة الجهل �أهم من الن�صو�ص ،وال
ب ّد للتغيير القانوني من �أن يترافق مع تغيير في الثقافة والمفاهيم والذهنية لأحداث
خروقات في مجال العنف الأ�سري بعامة والعنف �ضد المر�أة بخا�صة.

 -5قانون العمل
�أهم انجاز في ال�سنوات الأخيرة كان تعديل �إجازة االمومة( ((1وف ًقا للقانون رقم 266
تاريخ  15ني�سان  2014ف�أ�صبحت ع�شرة �أ�سابيع براتب كامل للموظفة وللأجيرة على
حد �سواء وللمر�أة العاملة في القطاع الخا�ص .وتم م�ؤخ ًرا �إقرار �إجازة اب ّوة في حال
وجود مولود جديد.
يبقى هناك بع�ض ال�شوائب ،وهي حال ًيا مو�ضوع تحرك و�ضغط من قبل الجمعيات
الن�سائية ومنها الم�ساواة بين الجن�سين لجهة ا�ستفادة الزوج/الزوجة الذي ال يعمل من
خدمات ال�ضمان االجتماعي دون �شروط وافادة الزوجة من التعوي�ض العائلي عن الزوج
الذي ال يعمل ا�سوة بحق الزوج الذي ال تعمل زوجته ،و�أوالد الم�ضمون المو�صي عليهم
ن�ص قانون رقم  266تعديل �إجازة الأمومة على ما يلي:
ّ - 18
تعطى الموظفة الحامل �إجازة براتب كامل تدعى « �إجازة الأمومة» لمدة �أق�صاها ع�شرة �أ�سابيع .وال تدخل اجازة
الأمومة في ح�ساب الإجازات الإدارية وال في ح�ساب الإجازات المر�ضية.
لكي تمنح �إجازة الأمومة يجب على الموظفة �أن تتقدم بطلب خا�ص يت�ضمن:
	�أ -تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.
ب -تاريخ الو�ضع التقريبي ح�سب تقرير الطبيب
	ال يحق للموظفة التي �أعطيت �إجازة �أمومة ان تتقدم بتقارير طبية مر�ضية اثناء مدة اجازة الأمومة وال يحق لها
تجزئة هذه الإجازة.
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وذوي الحاجات الخا�صة (بع�ض بنود من المادة  14من قانون ال�ضمان االجتماعي –
مر�سوم رقم � 13955صادر في  .)1963/9/26كذلك هناك اقتراحات لتعديل المواد 16
و 26و 46و 47من قانون ال�ضمان االجتماعي (االجر الكامل خالل فترة الع�شرة �أ�سابيع
من �إجازة االمومة ،والتعوي�ضات العائلية).
تجدر الإ�شارة الى �أن هناك عدة مبادرات في هذا المجال من قبل جهات عدة ،منها
بع�ض المبادرات النيابية ومنها مبادرة من الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة في لبنان ومنها
مبادرة وزارة الدولة ل�ش�ؤون المر�أة .و�أقرت اللجان النيابية بع�ض م�شاريع القوانين
ورفعتها �إلى الهيئة العامة للمجل�س النيابي للإقرار.
يبقى � ً
أي�ضا مو�ضوع تحرير المر�أة من القيود المو�ضوعة عليها في مجال ا�سترداد حقوقها
في حال تفلي�سة الزوج.
كما و�أن هناك مو�ضوعين ما زاال قيد البحث ،وهما ا�ستفادة المر�أة العاملة في الزراعة
عموما ال ت�ستفيد من خدمات
من خدمات ال�ضمان االجتماعي ،ومعلوم �أن فئة المزارعين ً
ال�ضمان االجتماعي .كما و�أن العاملة المنزلية ما زالت هي ً
اي�ضا محرومة من خدمات
�صندوق ال�ضمان االجتماعي.
وفي هذا الإطار ،تجدر الإ�شارة �إلى وجود م�شروع قانون في التداول يتع ّلق بتنظيم عمل
العاملين في المنازل .لكن هذا الم�شروع ال يحدث نقلة نوعية في منظومة الحماية للعمالة
المنزلية طالما �أنه ال ي�أتي على ذكر دخول العاملين في الخدمة المنزلية �إلى �صندوق
ال�ضمان االجتماعي.
هل �إن تعزيز الحماية القانونية للعامالت في المنازل وال �سيما منهن المهاجرات هو
في �س ّلم �أولويات المر�أة اللبنانية؟ هناك مواقف متفاوتة في هذا المجال .لكن ال بد من
التذكير ب�أن اال�ستراتيجية الوطنية الع�شرية للمر�أة اللبنانية تتناول مو�ضوع حماية المر�أة
في لبنان ولي�س فقط المر�أة اللبنانية .وهناك لجنة فرعية لدى الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون
تنكب على درا�سة المو�ضوع ،وهي عازمة على تبني ت�شريعات تعزز الحماية للمر�أة
المر�أة ّ
الأجنبية العاملة في الخدمة المنزلية.
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في مجال �آخر ،يمكن �أن نت�ساءل �أي�ضا هل ان مو�ضوع �إدخال المزارعين والع ّمال
الزراعيين �إلى �صندوق ال�ضمان االجتماعي هو في �أولويات المر�أة في لبنان اليوم؟
مو�ضوع ْي قانون العمل وقانون ال�ضمان االجتماعي ما يزاالن
ب�صورة عامة ،يبدو �أن
َ
ي�ستحوذان على اهتمام المنظمات الن�سائية النا�شطة في مجال تعزيز حماية كل فئات
الن�ساء العامالت.

 -6قانون االنتخاب
بعد انتخابات ايار  2018وبعد النتائج المخيبة التي ح�صلت عليها الن�ساء المر�شحات،
حيث لم يتجاوز عدد الفائزات في برلمان  2022-2018ال�ست� ،أي ما ن�سبته %4.6
من عدد النواب ،يبدو �أن الأو�ساط الن�سائية باتت �أكثر ت�شبثا ب�ضرورة اعتماد التدابير
اال�ستثنائية ومنها الكوتا الن�سائية .وهناك ت�صاعد لوتيرة التوا�صل على ال�شبكات
االجتماعية وكذلك ت�صعيد للهجة في الحديث عن الم�شاركة الن�سائية في المرحلة
المقبلة.
فخال ًفا للتوقعات ،لم يحمل قانون االنتخابات ال�صادر في العام )2017/44( 2017
�أي جديد بالن�سبة للمر�أة .وفي حين تقدمت الحكومة �ساب ًقا بم�شروع قانون لالنتخابات
يت�ضمن كوتا للمر�أة ،رف�ض مجل�س النواب �إقرار الكوتا في القانون  .2017/44وقد بقي
م�شروع القانون في التداول عدة �سنوات و�شاركت الن�ساء في بع�ض مداوالت اللجنة
الخا�صة بقانون االنتخاب و�سمعت الن�ساء وعودًا كثيرة .لكن القانون الأخير لم يحمل
�أي تدبير خا�ص وا�ستثنائي من �ش�أنه ان ي�س ّهل على المر�أة اللبنانية الم�شاركة الفعلية في
االنتخابات تمهيدً ا للدخول �إلى المجل�س النيابي.
وقد ف�شل التحالف الوطني من �أجل الكوتا الن�سائية والذي جمع جمعيات ن�سائية عدة
والهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة ،في تحقيق �أي انجاز على هذا ال�صعيد على الرغم من
الحملة الإعالمية الوا�سعة التي �أطلقها التحالف ،وكذلك �سل�سلة الزيارات التي قام بها
كالما
للم�س�ؤولين الر�سميين ولقادة الأحزاب ال�سيا�سية .الملفت ان �أغلبية ه�ؤالء قالوا ً
اً
مع�سول و�أغدقوا وعودًا بقيت في النهاية مجرد كالم.
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يبدو �أن ال�صيغ وال�سيناريوات المتاحة باتت �أ�ضيق الآن ،فمن جهة ،باتت الن�ساء
متم�سكات باعتماد الكوتا ،ومن جهة �أخرى توزعت الآراء حول �أي �صيغة لتلك الكوتا.
ومن هذه ال�صيغ الممكنة ،نذكر:
المطالبة بالكوتا الطوعية في اللوائح والتهديد بمقاطعة �أي الئحة ال تحمل
تر�شيحا ن�سائ ًيا واحدً ا على الأقل .وهذا االمر ي�ستوجب ت�شكيل كتلة ن�سائية
ً
محرجة و�ضاغطة على القيادات ال�سيا�سية .وهذا الحل اعتمدته المنظمات
الن�سائية في انتخابات  2018وبر�أينا كان له �أثر ن�سبي على القيادات التي �ش ّكلت
اللوائح .فلج�أ بع�ض القوى ال�سيا�سية �إلى ت�سمية امر�أة في بع�ض لوائحه .وقد
فازت بع�ض المر�شحات ،محمولة من قبل قوى حزبية.
تر�شح ن�ساء وت�شكيل لوائح ن�سائية م�ستقلة .وقد اعتمدتها بع�ض المر�شحات في
انتخابات  ،2018فت�شكلت الئحة ن�سائية في دائرة عكار .لكن وقع هذه الالئحة
جاء �ضعي ًفا على ر�أي عام منق�سم على �أ�سا�س حزبي.
عقد تحالفات مع هيئات مدنية وت�شكيل لوائح خارج �سياق القوى والأحزاب
ال�سيا�سية .وقد تم اعتماد هذا الح ّل من قبل بع�ض المر�شحات .وكانت نتيجة
ذلك و�صول �إحدى المر�شحات وكانت ّ
مر�شحة �أخرى على و�شك الفوز .لكن
الحقيقة هي �أن كلتا ال�سيدتين كانت لهما حظوظ بالنظر �إلى التوزيع الطائفي
للمقاعد لي�س �إال.
ال�ضغط من الحزبيين بعامة والحزبيات بخا�صة على �أحزابهم العتماد تر�شيحات
ن�سائية .وهذا ال�ضغط مار�سته الن�ساء في الأحزاب ،لكن دون نتيجة تذكر.
مقاطعة االنتخابات ،وهذا هو �أبغ�ض الحلول.
�إنّ ال�سيناريوان الأكثر اً
تداول بين الأو�ساط الن�سائية للمرحلة المقبلة هما� :إما الكوتا
الإلزامية في الأحزاب ،و�إما الكوتا الإلزامية في اللوائح في حال بقي لبنان على قانون
الن�سبية .لكن ،نعتقد �أن الكوتا الإلزامية في التر�شيحات دونها عقبات ب�سبب التوزيع
المذهبي للمقاعد النيابية .وعليه ،قد يكون مبد�أ زيادة عدد المقاعد النيابية من 10
66

��������������������������������������������������

�إلى  14مقعدً ا مو ّزعة منا�صفة على الطوائف ون�سب ًيا على المذاهب ،هو الحل الأف�ضل.
في هذه الحال ،يكون هناك �ضرورة لتوزيع المقاعد المح ّدثة على الدوائر بحيث تو�ضع
في المناطق حيث هناك �أكبر كثافة �سكانية للطائفة �أو المذهب .تندرج التر�شيحات
الن�سائية �ضمن اللوائح التي ت�ضعها �سائر القوى والأحزاب ال�سيا�سية.
�إن هذا المو�ضوع هو اليوم في �أولويات الجمعيات الن�سائية .لكن ،ل�سوء الحظ ،ال يبدو
�أن هناك ر�ؤية وا�ضحة وم�شتركة لما يمكن �أن تقوم به الن�ساء وال لما يمكن �أن تطالب به.
ويبدو الأمر �أكثر �إحراجا لأن ن�سبة م�شاركة المر�أة اللبنانية في البرلمان هي من الأدنى
في العالم وهي في حالة مراوحة منذ �سنوات.
هذا الم�شهد ي�ش ّكل مفارقة لأن لبنان يعي�ش في ظل نظام �سيا�سي ديمقراطي ليبرالي
منذ عقود .وهو يعتمد نظام الكوتا ل�ضمان م�شاركة الطوائف في التمثيل ال�سيا�سي وفي
الحكومات وفي اتخاذ القرار .وكلما طرحت الن�ساء مطلب الكوتا ،قيل لهنّ « ... :هذا
مناف للد�ستور»...
هل �إن م�شاركة المر�أة ال�سيا�سية هي هدف بحد ذاته �أم و�سيلة؟ وفي هذه الحال ،ما
هي الغاية من م�شاركة المر�أة في الحياة ال�سيا�سية وفي �صنع القرار العام؟
وهل يمكن ال�سعي الى تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين في الحياة العامة فيما �أن هناك
� اً
أ�شكال �سافرة من التمييز بين المر�أة والرجل في المجاالت الأخرى ،ال �سيما منها
الأدوار الأ�سرية النمطية لكال الجن�سين في اال�سرة وفي الإرث وفي المجتمع وفي
الحياة االقت�صادية؟
هذه الأ�سئلة تفتح الباب �أمام توجه البحث نحو الممار�سات والأداء ولي�س فقط الن�صو�ص
الت�شريعية والقوانين .ففي العديد من الحاالت ،قد تكون الن�صو�ص غير مجحفة بحق
المر�أة بينما يكون هناك تمييز قا�س في البنيات الذهنية وفي البنيات االجتماعية حيال
المر�أة ،و�أحيانا كثيرة ت�شاطر المر�أة نف�سها هذه ال�صور النمطية الماثلة في االذهان.
في هذا ال�سياق ،ي�صبح العمل �ضرور ًيا على �أكثر من �صعيد ،ولي�س على م�ستوى تعديل
وتطوير القوانين والت�شريعات .و�إذا اخذنا في الح�سبان م�ساهمة التربية والتعليم والكتب
تو�سعت مروحة المجاالت الواجب التدخل فيها.
المدر�سية وو�سائل االعالم في التن�شئةّ ،
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هل �إن العمل ممكن على كل هذه ال�صعد دفعة واحدة؟ وهل ب�إمكان كل الجمعيات
االنخراط في �أن�شطة متعددة في �آن واحد؟
ماذا عن التعاون والتن�سيق فيما بين الجمعيات؟ وماذا عن التعاون والتن�سيق بين
الجمعيات الن�سائية والجهات الحكومية ذات ال�صلة؟
ما هو دور الأحزاب ال�سيا�سية في تطوير الذهنيات لإعطاء الن�ساء ح ّقهن في
الم�شاركة ال�سيا�سية خا�صة و�أن الن�ساء ي�شكلن ن�صف الكتلة الناخبة؟
ما هو دور المجل�س النيابي نف�سه �إزاء الن�ساء وهن ن�صف المجتمع؟
هل من المفيد ت�شكيل كتلة �ضاغطة ن�سائية و�إطالق حملة دعوة ومنا�صرة ن�سوية
�صرف؟
هل من فائدة من العمل مع فئات ال�شباب؟
هل �إن الأجيال الجديدة من الجن�سين هي �أكثر وع ًيا لمو�ضوع الم�ساواة بين المر�أة
والرجل ،بفعل التعليم وبفعل االحتكاك بمجتمعات �أخرى مختلفة عبر ال�سفر وعبر
و�سائل التوا�صل االجتماعي؟
ما هو دور الأمهات من الجيل الثاني� ،أي اللواتي ا�ستفدن من الإقرار بحقوقهن
ال�سيا�سية ومن دخولهن ب�شكل وا�سع �إلى التعليم المدر�سي والتعليم الجامعي؟
لماذا تبقى ن�سبة الن�ساء العامالت �ضعيفة وعلى مراوحة تبلغ  25في المئة؟
ما هو ت�أثير العمل ذي الدخل االقت�صادي على نمو الوعي الن�سوي عند المر�أة؟
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�أ�سئلة كثيرة ومت�ش ّعبة ال بد من تناولها من خالل محاور عدة ،يمكن تق�سيمها الى �أربعة:
1-1ما هي المطالب الخا�صة بالمر�أة والتي ت�ستحق �أن تمنح الأولوية في �أجندة
الجمعيات الن�سائية؟
2-2كيف يمكن و�ضع ت�صور مدني ا�ستراتيجي في مجال العمل لتعزيز م�شاركة
المر�أة في �صناعة القرار في مختلف الميادين؟
3-3كيف يمكن تقييم التقدم التدريجي وتقييم فعالية الأن�شطة والم�شاريع؟
4-4هل هناك حاجة الى المزيد من الدرا�سات وفي �أي مجاالت؟ ومن لديه القدرة
على القيام بها؟
باخت�صار ،وعلى الرغم مما �أ�سلفنا ،يمكن تعداد الإنجازات التي تحققت للمر�أة
اللبنانية على �صعيد الت�شريعات بالتالي:
1953
 �إقرار الحقوق ال�سيا�سية1959
 الم�ساواة في الإرث لغير المحمديين1965
 حق المر�أة في خيار الجن�سية1974
 حرية التنقل1983
 �إلغاء الأحكام المعاقبة لمنع الحمل توحيد نهاية �سن الخدمة للرجال والن�ساء في قانون ال�ضمان االجتماعي 19871993
 االعتراف ب�أهلية المر�أة لل�شهادة في ال�سجل العقاري االعتراف ب�أهلية المر�أة المتزوجة لممار�سة التجارة دون �إجازة من زوجها 1994 حق الموظفة في ال�سلك الدبلوما�سي التي تتزوج �أجنب ًيا بمتابعة مهامها 1994 االعتراف ب�أهلية المر�أة المتزوجة فيما يتعلق بعقود الت�أمين على الحياة 1996 �إقرار قانون التعليم الإلزامي الذي ين�ص على �إلزامية التعليم للجن�سين 1998في المرحلة االبتدائية
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 تعديل المادة الأولى من القانون رقم  149بتاريخ  1999/10/30المتعلق 1999بالم�ساواة بين الموظفة والموظف في اال�ستفادة من نظام المنافع
والخدمات في تعاونية موظفي الدولة
 تعديل بع�ض مواد قانون العمل بالقانون رقم  207بتاريخ 2000 2000/5/26الذي ق�ضى بتعديل المواد  52/29/28/26من قانون العمل لت�شمل
العامل والعاملة والم�ساواة في الحقوق والواجبات
 منح الزوج الأجنبي للمر�أة اللبنانية و�أوالدها �أكانوا قا�صرين �أو را�شدين 2010�إقامة مجاملة
2011
 �إلغاء المادة  562من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم ال�شرف2011
 �صدور قانون معاقبة جريمة االتجار بالأ�شخا�ص اعتماد الم�ساواة في مو�ضوع التنزيل الإ�ضافي عند احت�ساب ر�سوم االنتقال 2011متزوجا �أم وارثة متزوجة
المتوجبة على الوريث� ،سواء �أكان وار ًثا
ً
 اعتماد الم�ساواة بين الرجل والمر�أة في التنزيل ال�ضرائبي عن الزوج 2013والأوالد في قانون �ضريبة الدخل و�إفادة الموظفة من التعوي�ض العائلي
عن �أوالدها في حال كان الزوج ال يعمل �أو كان غير م�ستفيد من تعوي�ض
عائلي عن �أوالده
2014
 �إقرار قانون حماية المر�أة و�سائر �أفراد اال�سرة من العنف اال�سري2014
 تعديل �إجازة االمومة وف ًقا للقانون رقم  266تاريخ  15ني�سانتن�ص على تبرئة ذمة 2017
 �إلغاء المادة  522من قانون العقوبات والتي كانت ّالمغت�صب في حال تزوج من �ضحيته
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يبدو من كل ما تقدم �أن التغيير االجتماعي لي�س م�س�ألة يمكن �أن تحدث بين ليلة و�ضحاها
و�أن ال�صورة النمطية للمر�أة لن تتفكك من مجرد وعي فئة متنورة من الن�ساء ب�ضرورة
تفكيكها .فالعمل الن�سوي في لبنان ما زال نخبو ًّيا للغاية ،حيث �إنه يتمركز �ضمن فئات
اجتماعية معينة ،هي الفئات الو�سطى وبين ذوي الم�ستوى التربوي المرتفع ،وفي الغالب
في �أو�ساط مجموعات تعي�ش في المدينة و�إن كان بع�ضها ريف ًّيا في جذوره.
ومن �سمات الفئات االجتماعية التي تحمل �أجندة « ن�سوية»� ،أنها في �أغلبيتها غربية
الثقافة والهوى .وهذه ال�سمة تبعدها عن الأو�ساط ال�شعبية التي تت�أثر في الغالب بالفكر
االجتماعي التقليدي �أو الفكر المبني على المرجعية الدينية .لذلك ،نالحظ �أن هناك
فئات وا�سعة من الجمهور الن�سائي مهتمة ببع�ض مطالب الأجندة الن�سوية وغير مبالية �أو
معار�ضة لبع�ضها الآخر.
فمطلب الم�شاركة ال�سيا�سية هو مطلب محبب للجمهور ،وبر�أينا ،لي�س فيه كلفة تذكر من
ناحية التغيير في الذهنيات .فالن�ساء اللواتي ي�صلن �إلى مواقع م�س�ؤولية محموالت من
قوى محافظة �أو تقليدية ،يتحولن �إلى مدافعات عن هذه القوى وعن القيم التقليدية التي
تحملها.
وفيما تطالب فئات وا�سعة من الن�ساء بانتزاع حق الأم في منح الجن�سية لزوجها و�أوالدها،
قد تعار�ض فئات وا�سعة منهن اقتراح �إقرار قانون مدني للأحوال ال�شخ�صية يك ّر�س
الم�ساواة بين الجن�سين .وهذه الفئات غير مقتنعة �أ�صلاً بالم�ساواة ،بل �إن فكرة االن�صاف
متجذرة في ثقافتها ،وكذلك فكرة التكامل وتوزيع الأدوار «الطبيعي» بين الجن�سين.
خم�س جبهات ترت�سم �أمامنا حينما ن�شخ�ص م�سار التغيير االجتماعي الذي وحده يطمئن
الن�ساء �إلى �إلغاء كل �أ�شكال تهمي�شهنّ :
الجبهة الأولى هي جبهة ور�شة تحديث القوانين والتنظيمات التي يجب �أن
تتوا�صل ،وكذلك مو�ضوع تنزيه القوانين من كل ال�شوائب وكل �أ�شكال التمييز بحق
المر�أة .وما من �شك في �أن الأطر القانونية والت�شريعية عموما ت�ش ّكل �أط ًرا هيكلية
ذات �أثر �أكيد على ال�سلوكيات االجتماعية .فال يجوز �أن ننتظر �أن يعي النا�س،
كل النا�س� ،أن المر�أة �ضحية تمييز و�أنه من الواجب �إلغاء التمييز �ضدها لكي
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ي�صار الح ًقا �إلى تعديل الن�صو�ص .على العك�س ،يجب �أن يبادر البع�ض المتنور �إلى
ا�ستحداث القوانين والت�شريعات التي من �ش�أنها هيكلة ال�سلوكيات والعقليات .وفي
ال�سنوات الأخيرةّ ،تم تحقيق العديد من الإنجازات ،لكن هناك حاجة �إلى المزيد.
فنذكر ،في خريطة الطريق هذه� ،ضرورة �إيالء مو�ضوع تحديد ال�سن الأدنى للزواج
ومنع تزويج القا�صرات �أهمية ق�صوى .وهذا المو�ضوع ي�ضعنا على مفترق طرق
لق�ضايا ثالث :الإكراه في الزواج واالتجار بالب�شر والعنف �ضد الأطفال .فهو يم�س
بحقوق الطفل التي ن�صت عليها �شرعة حقوق الطفل ويم�س بالمر�أة والفتاة ك�شكل
يم�س بحقوق
من العنف واالكراه ،وهو يعار�ض ما تن�ص عليه اتفاقية �سيداو ،كما ّ
الإن�سان واحترام كرامته وحريته ويم�س مبا�شرة باالتفاقية الدولية لمكافحة
االتجار بالب�شر .تمكن مقاربة مو�ضوع �سن الزواج من هذه الزوايا الثالث ،وفي
كل الحاالت نعلم �أن القوانين والمواثيق الدولية تقف بحزم �ضد ما هو حتى اليوم
�سلوك �شائع في العديد من الأو�ساط اللبنانية.
كذلك ،يجب �أن تطال ور�شة تطوير القوانين تعديالت �ضرورية على قانون حماية
المر�أة و�سائر �أفراد الأ�سرة من العنف اال�سري .وفي هذا ال�سياق ،يجب �أن ن�ستفيد
من تجربة ال�سنوات الأخيرة التي بينت الثغرات الواجب معالجتها في قانون حماية
المر�أة من العنف هذا.
حماية العامالت الأجنبيات و�سائر العمالة المنزلية ،وهذا المو�ضوع ي�ستوجب
عملاً م�شتر ًكا بين هيئات حقوقية و�أخرى م�ؤ�س�سية في لبنان ،وربما يجب التوا�صل
مع بلدان تلك العمالة الوافدة ،بهدف و�ضع �آليات تحمي المر�أة المهاجرة للخدمة
المنزلية من كل �أ�شكال العنف والإكراه واال�ستغالل.
قانون الجن�سية ي�ستوجب مقاربة جديدة تحمي الم�ساواة بين الجن�سين في منح
الجن�سية وتعالج في الوقت نف�سه الهواج�س النا�شئة عن هذا المو�ضوع.
موحد للأحوال ال�شخ�صية يخ�ضع لكل �أحكامه كل اللبنانيين من الجن�سين
قانون ّ
ي�ستند �إلى مبد�أ الم�ساواة بين الجن�سين.
الجبهة الثانية هي جبهة تمكين الن�ساء في كل المجاالت .ففي المجال المهني،
هناك الكثير من الحاجات لدى الن�ساء لكي يتمكنّ من االنخراط الناجح في عمل
مهني .وفي المجال االجتماعي ،هناك حاجة ما�سة للمر�أة لتبني ثقتها بذاتها
وتعزز اعتبارها لنف�سها ولقدراتها ولتنمي طموحها ك�إن�سان م�ستقل .وفي المجال
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وخ�صو�صا ال�سيا�سي ،تحتاج الن�ساء �إلى تطوير قدراتهن ومهاراتهن لأن
العام
ً
هناك تر�سبات تاريخية كثيرة تعيق تقدمهن وت�ؤخر دخولهن في المناف�سة الكاملة
مع الرجال في االنتخابات وفي تب ّو�ؤ منا�صب قيادية .فهذه المواقع بحاجة الى ثقة
بالذات ،وكذلك بحاجة الى ثقة الآخرين بالمر�أة .وفي الواقع ،نالحظ �أن ال�صور
النمطية ترافق المر�أة في كل المواقع وي�صعب عليها التحرر منها.
الجبهة الثالثة �إعالمية/تربوية :على ال�صعيد التربوي ،وقبل الحديث عن �صورة
المر�أة في الكتب المدر�سية والمناهج التربوية ،ال ب ّد من الت�شديد على �أهمية و�ضع
�سيا�سة تربوية تقوم على فل�سفة ت�ستند �إلى حقوق الإن�سان ومن �ضمنها حقوق
المر�أة .فالمناهج المدر�سية لي�ست مجرد مواد علمية ُتدر�س ،بل تعك�س � ً
أي�ضا
فل�سفة حياتية تن�ش�أ الأجيال عليها وتحدد الذهنيات وال�سلوكيات .على الرغم
من اقتحام المر�أة لكافة الميادين ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية� ،إال �أن
الم�سافة ما تزال �شا�سعة بين ما و�صلت �إليه المر�أة في لبنان وبين ما تعك�سه
المناهج الدرا�سية والفل�سفة من ورائها من �صورة نمطية تقليدية منقو�صة للمر�أة
ال تتناغم مع �أدوارها الحقيقية في الحياة ،ما ي�ؤثر �سل ًبا على نظرة المر�أة لنف�سها
من جانب ،ونظرة المجتمع �إليها من جانب �آخر.
غال ًبا ما تذهب كتب المطالعة والقراءة �إلى ت�أطير �صورة المر�أة وح�صرها في �إطار
اجتماعي محدد بعيدً ا عن المتغيرات المت�سارعة من حولها ،ولع ّل ال�صور الم�ستخدمة
في المناهج المدر�سية تعتبر �أحد �أهم العوامل التي ت�ساعد على تعزيز تلك ال�صورة
للفتاة .فناد ًرا ما تظهر �أنثى في كتب وزارة التربية والتعليم وهي تقر�أ كتا ًبا �أو تجل�س
في مكتبة .فالمكان الوحيد الذي ينبغي �أن تتواجد فيه من وجهة نظر م�ؤلفي هذه
الكتب هو المطبخ �أو الحقل .وينبه علماء االجتماع �إلى خطورة الدور الذي تلعبه
ال�صورة في مرحلة التعليم الأ�سا�سي وما لذلك من ت�أثير على تكوين التوجهات الفكرية
للن�شء والتي قد ي�صعب تغيرها في الم�ستقبل .ومن المظاهر ال�سلبية التي ت�ؤخذ على
مواد المناهج الدرا�سية تجاهل القدرات الحقيقية للمر�أة وقدرتها على الإنجاز ،حتى
�إنها تظهر في �أغلب الأوقات في حال تبعية ال تقدر على م�شاطرة الرجل في اتخاذ
القرارات المهمة التي تتعلق بالأ�سرة �أو في م�سار حياتها.
وفي ظل هذه النظرة الهام�شية للمر�أة ،يطالب تربويون ب�ضرورة تعديل المناهج
الدرا�سية وو�ضع �أ�س�س ومفاهيم جديدة لم�ضمون المواد التعليمية ُتخرج الفتاة من
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القالب ال�سطحي الذي ال يزال ّ
يحط بها ،وت�سلط ال�ضوء على الإنجازات التي حققتها
المر�أة اللبنانية بخا�صة والعربية بعامة بتقلدها �أرفع المنا�صب وخو�ضها مجاالت
كانت دائما حك ًرا على الرجال .كما تبرز �أهمية تثقيف الطلبة بالحقوق االجتماعية
وال�سيا�سية والقانونية للفتاة وحقها في العمل و�إبداء الر�أي واالختيار .ي�ضاف �إلى
ذلك الدعوة �إلى �إ�شراك المر�أة في ر�سم ال�سيا�سات التعليمية والعمل على و�ضع
مناهج تعليمية ت�ستند �إلى فل�سفة �صديقة للمر�أة في محتواها و�أهدافها.
وفي هذا ال�سياق ،ال ب ّد من:
 تجديد الكتب الدرا�سية ب�إدراج الأدوار المجتمعية للمر�أة بما يتالءم مع الواقع. �إدراج �سيرة الرائدات اللبنانيات في موا�ضيع الكتب الدرا�سية. ن�شر الثقافة الحقوقية والدور االجتماعي في المدار�س. ت�أهيل القائمين على و�ضع المناهج والمدر�سين والمدر�سات في مجال النوعاالجتماعي.
 تحرير اللغة المكتوبة من �أ�سلوب التبعية والأف�ضلية للرجل والتعامل مع المر�أةوالرجل على �أنهما �شريكان في الحياة.
بالن�سبة �إلى �صورة المر�أة في الإعالم ،هناك الكثير يجب تغييره في ذهنيات
العاملين في المجال الإعالمي ،والمفارقة �أن معظم ه�ؤالء هم من الن�ساء لكنهم
يعيدون انتاج القيم التقليدية ،فال نجد �صورة للمر�أة المتوازنة القادرة على �أن تكون
� ًأما حقيقية و�صاحبة طموح وموقع ال يتناق�ض مع دورها ك�أم .ويمكن ر�صد اتجاهات
رئي�سة لتقديم و�سائل الإعالم في مختلف م�ضامينها ومحتوياتها ل�صورة المر�أة،
و�أهم هذه االتجاهات:
 التركيز على المر�أة كج�سد. ا�ستخدام وتوظيف �صورة المر�أة الج�سد الجميل كعن�صر لجذب اهتمام الرجلالم�ستهلك �أو الم�ستخدم لو�سائل الإعالم لمتابعة م�سل�سل �أو برنامج ما� ،أو حتى
ل�شراء �سلعة �أو خدمة ال توجد عالقة منطقية بينها وبين المر�أة.
 االعتماد على �صورة المر�أة-الج�سد الجميل كنموذج تخاطب به و�سائل الإعالمجمهور الن�ساء اللبنانيات لالقتداء به.
 ح�صر المر�أة في الأدوار التقليدية التي تقوم بها ،فهي في �أغلب المواد التي تقدم74
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في و�سائل الإعالم زوجة وربة بيت ،وال يحق لها مناق�شة الأب �أو الزوج �أو حتى الأخ.
وحتى �إذا ظهرت المر�أة العاملة �أو المديرة فى بع�ض الم�سل�سالت والأفالم فهي �أقل
كفاءة في العمل من الرجل ،ب�سبب الم�شاكل الأ�سرية والزوجية التي تحا�صرها.
 تقديم �صور غير طبيعية �أو غير واقعية بل وغير منطقية ،للمر�أة اللبنانية وت�شوهواقعها ومكانتها �إما بالمبالغة والتهويل� ،أو التقليل والتهوين.
 اعتماد خطاب تقليدي في التعامل مع المر�أة ي�ؤكد �أدوارها التقليدية في المجتمعخا�صة دورها اال�ستهالكي ،ويركز هذا الخطاب على موا�ضيع المو�ضة والتجميل
والأزياء والطهو والر�شاقة والإنجاب والتربية .وهي موا�ضيع قد ال تهم قطاعات
م�ؤثرة من الفتيات والن�ساء ،كما �إنها ال ت�شجع المر�أة على الم�ساهمة في جهود
التنمية �أو تمكنها من ممار�سة حقوقها القانونية واالقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية.
 قلة ظهور النماذج الإيجابية للمر�أة مقارنة بالنماذج والأدوار ال�سلبية �أو التقليدية.وننوه � ً
أي�ضا �إلى نق�ص البرامج الأ�سرية والتربوية الهادفة التي تعزز دور المر�أة وتعك�س
م�شاكلها وهمومها ،و�إلى �أن اال�ست�ضافة في البرامج الجادة والحوارية االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،غال ًبا ما تقت�صر على الرجال ،ما يقلل من �ش�أن المر�أة
ويتجاهل وجود قدرات كبيرة بين الن�ساء.
ال بدً من العمل على تغيير ال�صورة التي تقدمها و�سائل الإعالم عن المر�أة من
خالل التركيز على دوره التنموي الذي ينبغي �أن ي�ضطلع به من خالل ن�شر الأفكار
واالتجاهات الجديدة نحو دعم م�شاركة المر�أة في جهود التنمية ،وتغيير بع�ض القيم
ال�سلبية تجاه مكانة المر�أة وحقوقها في المجتمع.
الجبهة الرابعة هي اقت�صادية حيث يجب التركيز على و�ضع �سيا�سيات تعزز
عمل المر�أة لتكون منتجة في المجال االقت�صادي .فعمل المر�أة ي�ساعدها على توفير
اال�ستقالل المالي لها وي�ساعدها على تحقيق ذاتها والخروج من الخا�ص �إلى العام ،مع
كل ما يترتب على ذلك من فتح �أفاق �أمامها ،كما ي�ساعد على توظيف قدرات وخبرات
ن�صف المجتمع .والنتيجة مزدوجة بحيث ي�ستفيد المجتمع الوطني ب�أن يزيد الدخل
القومي من جهة وت�ستفيد المر�أة نف�سها فت�صبح م�س�ؤولة �أكثر عن ذاتها وبالتالي م�ستقلة
بالر�أي وبالكيان.
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الجبهة الخام�سة هي الجبهة ال�سيا�سية .فم�شاركة المر�أة في �صنع القرار وفي
الحياة ال�سيا�سية لها هدف �أولي يجب �أال نن�ساه ،وهو �إطالق �صوت المر�أة للتعبير
عن ق�ضاياها وعن احتياجاتها وعن تطلعاتها كان�سان وكمواطنة.
والمراهنة على زيادة م�شاركة الن�ساء في البرلمان وفي الحكومة وفي المواقع الأخرى
التقريرية والتفاو�ضية� ،إنما تهدف �إلى تعزيز و�سائل حماية م�صالح المر�أة والفتاة.
لذلك ،ف�إن اتخاذ تدابير خا�صة وا�ستثنائية ل�ضمان ن�سبة عادلة من الم�شاركة
الن�سائية بات من الأولويات بالنظر �إلى مفاعيله المتعددة .وعلى الن�ضال الن�سائي
�أن ينخرط �أكثر في �صلب ال�سيا�سة وفي �صلب الن�سيج ال�سيا�سي في البلد بدل اتخاذ
موقف الرف�ض المبدئي والمنهجي والذي �أبقى الن�ساء لغاية اليوم على هام�ش الحياة
ال�سيا�سية.
العقدة هي في العالقة الملتب�سة بين ال�سيا�سة وق�ضايا المر�أة .والذي يزيد الأمر
عموما والقوى ال�سيا�سية ،وحتى مع
تعقيدًا هو هذا التباعد بين الهيئات الن�سائية ً
الن�ساء في الأحزاب.
كيف يمكن التوفيق بين الأجندة الن�سوية وتلك ال�سيا�سية عند كل �شخ�ص؟ تلك هي
المع�ضلة و�إن لم يجر التفكير فيها ومحاولة ح ّلها ،بقيت الهيئات الن�سائية تدور في
حلقة مفرغة و�أنتجت القوى ال�سيا�سية ن�ساء ت�شاركن في ال�سلطة فيما تمانعن في
الوقت عينه التغيير وتحاربنه.
لي�س هناك من �إلغاء لتهمي�ش الن�ساء دون تغيير اجتماعي ،والم�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء ال تكون م�ستدامة �إذا لم تترافق وتغيير في ال�صور النمطية وفي القيم وفي
ال�سلوكيات االجتماعية على اختالفها ،من �سلوكيات الأمهات� ،إلى �سلوكيات الأباء،
والأ�سر والمحيط االجتماعي المبا�شر �إلى المواقع المهنية ،الى الو�سط االقت�صادي،
�إلى الميدان ال�سيا�سي.
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التو�ص ـيــات العامة الم�ستخل�ص ــة من التق ــرير االولي ومن الجل�س ــات المركــزة
 Focus groupsحول الأط ــر القانونيــة والت�شريعيــة في لبنــان التي تطال حقــوق
المر�أة في لبنان (�إيجا ًبا و�سل ًبا) ومواطن الخلل في الحماية القانونية للمر�أة في
لبنان هي كالتالي:

1

ملحا �أن تعود الهيئات الن�سائية
بعد تجربة االنتخابات العامة ل�سنة  ،2018بات ًّ
وكذلك م�ؤ�س�سات المجتمع المدني المعنية بالدعوة والمنا�صرة حول حقوق
االن�سان ،الى ت�أ�سي�س واطالق حملة وطنية جديدة لدعم اعتماد الكوتا ل�ضمان
فر�ص حقيقية للمر�أة في الم�شاركة ال�سيا�سية.

2

يجب �إجراء تقييم النتخابات  2018من زاوية م�شاركة الن�ساء فيها ،ما لها وما
عليها ،على �أن يطال التقييم �أداء مر�شحي المجتمع المدني في مجال ت�شجيع
الن�ساء على ّ
التر�شح ودعمهن.

3

يجب االتفاق على الأهمية اال�ستراتيجية للم�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء كو�سيلة ال بد
منها ل�ضمان حقوقهن في مختلف مجاالت �صناعة القرار الأخرى.

4

يجب �أن يتناول التمييز الإيجابي ،م�شاركة المر�أة في الأحزاب ال�سيا�سية ،على كل
الم�ستويات ،بالإ�ضافة الى م�شاركتهن في االنتخابات البلدية والت�شريعية و�ضمان
تواجدهن الوازن في ال�سلطة التنفيذية.

5

يجب القبول بالمقاربتين ،الإ�صالحية والراديكالية ،بما يخ�ص قوانين الأ�سرة،
ب�سبب االنق�سام حول المو�ضوع ،وربما من الحكمة اعتماد االثنتين م ًعا .فهناك
تقدم ولو خجول في مجال تطوير الت�شريعات الطائفية والبع�ض متم�سك به.

6

يجب �أن يتم التعاون مع جهات مدنية وا�سعة ب�شكل تحالف مدني للمطالبة بقانون
مدني للأحوال ال�شخ�صية لأن المو�ضوع ال يهم الن�ساء وحدهن.
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7

في مو�ضوع الجن�سية هناك �شرخ عميق ،لذلك من الأف�ضل التم�سك بالم�ساواة
التامة بين المواطنين من الجن�سين في قانون جديد للجن�سية.

8

في قانون العقوبات ،هناك مواد ما زالت قيد الجدل وبخا�صة المادتين 519
و .505فبع�ض النا�شطين والحقوقيين من الجن�سين يعتبرون �أن هاتين المادتين
تعيدان تطبيق روح المادة  522التي تم �إلغا�ؤها� .أما المادة  518فيجب العمل على
�إلغائها .ب�صورة عامة� ،إن تنزيه قانون العقوبات من ال�شوائب ما زال ذات �أولوية.

9

على الهيئات الن�سائية و�سائر م�ؤ�س�سات المجتمع المدني �أن ت�ضاعف جهودها في
هذه المرحلة ليتم و�ضع �آليات فعلية وفاعلة لحماية المر�أة من العنف الأ�سري
ولي�س فقط االقت�صا�ص من الجاني.

10

في مطلق الأحوال ،يجب ال�سعي لت�شديد العقوبات على الجناة وال�ضغط على
الجهات ذات ال�صالحية (قوى �أمنية وق�ضاء) لإبداء ت�شدد �أكبر في هذا المو�ضوع.

11

يجب ت�شديد العقوبة على التحر�ش الجن�سي في �أماكن العمل وعلى �سفاح القربى.

12

لما كانت اال�ستراتيجية الوطنية الع�شرية للمر�أة اللبنانية ،والتي �أق ّرها مجل�س
الوزراء في حزيران  2012قد �أ ّكدت على �أن م�س�ؤولية الدولة اللبنانية وكذلك المر�أة
اللبنانية تن�سحب على حقوق كل امر�أة غير لبنانية تعي�ش في لبنان ب�أي �صفة قانونية
مهجرة ،نازحة ،مع �أو بدون �أوراق قانونية ،الخ) ،فقد
كان (عاملة منزلية ،الجئةّ ،
ملحا �أن يعاد النظر في الإطار القانوني الذي ال يحمي ه�ؤالء الن�ساء ب�شكل كاف.
بات ًّ
هناك م�شاريع قوانين بالن�سبة للعامالت المنزليات الأجنبيات ،لكن ما تقترحه غير
كاف �إطالقا.
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13

هناك مواد في قانون ال�ضمان االجتماعي يجب تعديلها لت�أكيد ا�ستفادة المر�أة
العاملة من �أحكامها �أ�سوة بالرجل العامل .وهذه المواد تتناول ال�ضمانات
والتقديمات للزوج الذي ال يعمل وكذلك للأوالد العاملين ب�أي �صفة كانت
(قا�صرين ،بنات عازبات ،ذوي حاجات خا�صة وغير قادرين على العمل).

14

خ�صو�صا بعد
من ال�ضروري فتح نقا�ش حول الآليات الوطنية الخا�صة بالمر�أة،
ً
تعيين وزير دولة ل�ش�ؤون المر�أة في الحكومة الأخيرة وبروز تداخل في ال�صالحيات
بينه وبين الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة .وتجدر الإ�شارة الى �أن مكتب وزير الدولة
ل�ش�ؤون المر�أة عمل ب�صيغة (.)Outsourcing

15

هناك حاجة ما�سة لتنظيم م�ؤتمر وطني ،بمبادرة مدنية ،للتباحث في ما �آلت �إليه
ق�ضايا المر�أة وو�ضع �أجندة مطلبية وا�ضحة.

16

يتبين �أكثر ف�أكثر �أن هناك �ضع ًفا في الثقافة القانونية بين اللبنانيين وكذلك
بين اللبنانيات .هذا الو�ضع ي�ستدعى خطة طوارئ قانونية تتوزع على حمالت
توعية في المناطق وفي الأحياء ال�شعبية وعلى ندوات متخ�ص�صة في كل مجال
من المجاالت التي �أتينا على ذكرها في هذا التقرير.

17

في مرحلة ثانية ،يجب عقد جل�سات حوارية وتفاو�ضية مع اللجان النيابية ،والقيام
بحملة منا�صرة لدى الأحزاب ال�سيا�سية.

18

يجب التركيز في المرحلة المقبلة على �أهمية الم�أ�س�سة ،من م�أ�س�سة الجمعيات
ومنظمات المجتمع المدني �إلى م�أ�س�سة الحياة ال�سيا�سية الحزبية بما ي�سمح
با�ستدامة �أي تقدم يحرز وي�سمح لجميع المواطنين بالم�شاركة الفعلية في ور�شة
عمل تحديث القوانين وتحديث الممار�سات و�إدماج كل المواطنين في بناء الدولة
كما �إدماج كل المواطنين في الحماية الحكومية لحقوقهم الأ�سا�سية.
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6.6املالحق

 .1ورقة خلفية حول واقع المر�أة في لبنان« :التمييز ي�ؤدي الى التهمي�ش».
 .2اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة (�سيداو).
 .3ت�صنيف لبنان ح�سب تقرير المنتدى االقت�صادي العالمي للعام  2017حول الفجوة بين
الجن�سين.
	.4الئحة ببع�ض المراجع المفيدة حول مو�ضوع م�شاركة المر�أة.
 .5م�شروع قانون يرمي �إلى معاقبة جريمة التحر�ش الجن�سي.
 .6م�شروع قانون حماية القا�صرات من التزويج المبكر.
 .7اقتراح قانون تعديل البند «ج» من المادة  14من قانون ال�ضمان االجتماعي (مر�سوم رقم
13955؛ �صادر في .)1963/09/26
 .8م�شروع قانون يتعلق بتنظيم عمل العاملين في المنازل.

حالملا

ملحق 1

ورقة خلفية حول واقع املر�أة يف لبنان:
❖
«التمييز ي�ؤدي اىل التهمي�ش».
( )

❖ ـ ـ لقد ّتم �إعداد هذه الورقة الخلفية من ِقبل د .فهم ّية �شرف الدين.
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عندما تتحدث عن م�شاركة المر�أة اللبنانية في الحياة ال�سيا�سية فنحن امام ا�سئلة جدية تطرحها
الوقائع واالرقام حول و�ضع المر�أة في هذا المجال .فالمر�أة اللبنانية التي نالت حقها في الم�شاركة
ال�سيا�سية منذ اكثر من ن�صف قرن لم تمار�س هذا الحق حتى بداية ت�سعينات القرن الع�شرين
واال�ستثناء الوحيد الذي مثلته ميرنا الب�ستاني عندما ورثت والدها رجل االعمال اميل الب�ستاني لم
يكمل طريقه اذا ان ميرنا الب�ستاني قد عزفت عن التر�شح منذ ذلك التاريخ.
لماذا عزفت ميرنا الب�ستاني عن التر�شح؟ وما هي اال�سباب التي حالت دون اهتمام الن�ساء والحركة
الن�سائية بالم�شاركة ال�سيا�سية .وما هي العقبات التي تعيقها
في دار�سة ميدانية عن المر�أة وال�سيا�سة ((( ،اجمعت الكثيرات من ال�سيدات اللواتي تمت مقابلتهن
على ان التمييز القانوني وخا�صة التمييز في قوانين االحوال ال�شخ�صية وتلزيمها للطوائف ي�ؤدي
الى اق�صاء الن�ساء من االرث وبالتالي من العملية االنتخابية في ظل غياب اي تنظيم قانوني لتمويل
الحمالت االنتخابية.
مفهوما عالم ًيا هو ت�أنيث الفقر.
وال حاجة هنا للتذكير ب�أن فقر الن�ساء هو ظاهرة عالمية افرزت
ً
واذا كنا نركز هنا على اثر التمييز القانوني �ضد المر�أة ودوره في تهمي�ش موقع المر�أة في المجتمع.
ف�إن ذلك ي�ؤكد ان القوانين االنتخابية المتعددة غير ال�صديقة للمر�أة ال تزال م�ستقرة في �آليات
عمل وممار�سات المجل�س النيابي اللبناني حيث رف�ض هذا المجل�س هذه ال�سنة النظر في م�سالة
تطبيق التمييز االيجابي للن�ساء وهو ما ي�شكل م�ضمون المادة الرابعة في اتفاقية ال�سيداو والتي لم
يعتر�ض عليها لبنان اي نظام الكوتا او الح�صة التي طبقت وجريت في مجموعة من بلدان العالم
االول والثالث كالبالد العربية على �سبيل المثال وكانت اداة ناجحة في تح�سين فر�ص الن�ساء في
الم�شاركة ال�سيا�سية.
هكذا انبثقت فكرة م�شروع «ت�شجيع اال�صوات المه ّم�شة في عملية الم�شاركة ال�سيا�سية في لبنان»
(ت�أمل).

 - 1المر�أة وال�سيا�سة في لبنان « درا�سة 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 اال�صوات المهم�شة ( ال�شباب ،الن�ساء ،وذوي الدخل
المحدود) و العملية ال�سيا�سية ،اي تعزيز العالقة الت�شاركية التي يت�ضمنها الم�سار الديمقراطي.
فالم�شاركة كمفهوم معرفي تقوم على االعتراف بالحقوق المت�ساوية للجماعات واالفراد وحقهم
ب�إدارة �ش�ؤونهم والتحكم بم�صائرهم ،وي�شمل مفهوم الم�شاركة ال�سيا�سية مجمل الن�شاطات التي
تهدف الى الت�أثير على القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في �صنع القرار ال�سيا�سي (كال�سلطة
الت�شريعية وال�سلطة التنفيذية وكذلك االحزاب ال�سيا�سية).
وقد احتلت الم�شاركة ال�سيا�سية ك�آلية مح�سومة من اجل تقدم الن�ساء اهمية مركزية في الن�شاطات
الموجهة لتح�سين و�ضع المر�أة وتعديل مكانتها في المجتمع .وقد انعك�س ذلك في اعالن بكين الذي
�صدر في اعقاب الم�ؤتمر العالمي للمر�أة ،كما ت�صدرت الم�شاركة ال�سيا�سية االعالنات االقليمية
العربية( لنهو�ض بالمر�أة عام .)2005
ويت�ضمن مفهوم الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة قيمة معنوية ذاتية لأن الفروقات بين الجن�سين ت�ؤكدها
االح�صاءات
اذ ان هذه االح�صاءات ت�ؤكد الم�شكالت المو�ضوعية التي تعتر�ض الن�ساء في لبنان على جميع
الم�ستويات وخا�صة الم�ستويات االقت�صادية واالجتماعية.
لماذ ت�ستكين الن�ساء الآن لهذا التوزيع غير العادل لل�سلطة .اكان ذلك في ال�سلطة المنزلية ام في
ال�سلطات ال�سيا�سية؟
ما الذي يجب ان تفعله الحركات الن�سائية ومنظمات المجتمع المدني من اجل تح�سين م�شاركة
المر�أة ب�شكل عام وت�شجيع اال�صوات المهم�شة على الم�شاركة في العملية ال�سيا�سية ب�شكل خا�ص؟
عودة الى االرقام.
واالرقام تظهر بالملو�س عدم قدرة الن�ساء على تجاوز الحائط الزجاجي الذي يف�صل بين المر�أة
وال�سيا�سة في لبنان.
م�شروعا هنا اذا قارنا بين تزايد امكانات الن�ساء( )%54من خريجات الجامعات
وي�صبح الت�سا�ؤل
ً
هن ن�ساء وهي ( )%33فقط في ميدان العمل ولكنها في نقابة المهند�سين ( )%21ومن
المحامين ( )%33واالطباء(  )%32و ال�صيادلة ( )%42اما في الق�ضاء فقد قاربت الن�ساء ان
ت�صبحن ن�صف الق�ضاة في لبنان في مدة ق�صيرة من تاريخ ال�سماح لهن بدخول هذا المجال
والن�سبة هي (.((()%41

 - 2انظر مركز االح�صاء المركزي .2009،
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�إناث
ذكور
المجموع

الجن�س
ذكور
�إناث
المجموع

ال�صيادلة في لبنان 2009
3.167
2.268
5.435
الق�ضاة 2011
االعداد
322
221
543

الجن�س
ذكور
�إناث
المجموع

االعداد
4389
2125
6511

الجن�س
ذكور

االعداد
260

�إناث
المجموع

123
383

المحامون

االطباء

%58
%42
%100

الن�سب المئوية
%59
%41
%100

الن�سب المئوية
%67
%33
%100

الن�سب المئوية
%68
%32
%100

ومع ذلك فالمر�أة اللبنانية تعاني من �ضعف في الم�شاركة في العملية ال�سيا�سية ،وهذا ال�ضعف
ت�ؤكده الم�ؤ�شرات المتناق�ضة ما بين تزايد االمكانات ومراوحة اللبنانيات في موقفهن بعيدً ا عن
العملية ال�سيا�سية ن�ستطيع ان نقول هنا ان هذه الظاهرة لي�ست لبنانية فقط بل ن�ستطيع القول انها
ظاهرة عربية ((( ،فهناك عقبات كثيرة تعيق التقدم نحو الم�ساواة وهي عقبات تقع في المجال العام
المو�ضوعي حيث تزدهر الثقافة الذكورية وت�ؤثر ت�أثي ًرا عمي ًقا على ثقة الن�ساء ب�أنف�سهن .فالنظرة الى
المر�أة ال تالم�س فقط االدوار النمطية التي تعيد انتاجها المنظومة التربوية في اال�سرة والمدر�سة بل
انها ت�ساهم في تحديد االتجاهات والخيارات لدى الن�ساء.
تخل الن�ساء عن حقهن في الم�شاركة ال�سيا�سية ،وعدم االكتراث بهذا
وهي �أدت وت�ؤدي في زعمنا الى ِ
الحق منذ بدايات الخم�سينات تاريخ اعطاء المر�أة اللبنانية الحق في الم�شاركة ال�سيا�سية في القرن
الما�ضي وحتى ت�سعينات القرن الع�شرين.
- 3بيجين 20+االمم المتحدة نيويورك  .2015التقرير العربي الموحد.
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فالم�شاركة ال�سيا�سية لي�ست ام ًرا �سهلاً في ظل االرث التاريخي الذي ق�سم العمل على ا�سا�س الجن�س
جاعلاً من الحيز الخا�ص م�ستق ًرا للمر�أة وطموحاتها .وقد ال نبالغ بالقول ان اخراج المر�أة من الحيز
الخا�ص وا�شراكها في الحيز العام اي اعادة بناء الف�ضاء الم�شترك بين المر�أة والرجل يتطلب بيئة
اجتماعية وثقافية تتيح اعادة النظر في الر�ؤى والت�صورات التي تحكم تقا�سم االدوار التاريخية بين
الرجل والمر�أة ،والبيئة الم�ساندة بالن�سبة اللغاء التمييز �ضد المر�أة؛ هي المناخ المحلي الذي تتحرك
فيه المر�أة اللبنانية وتنتظم �ضمن اطره الر�ؤى وال�سلوكيات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية وفق
مجموعة من االعراف والتقاليد والقوانين التي ت�شكل ما ن�سميه الثقافة ال�سائدة.
وقد ا�ضافت االدبيات المتعددة التي تناولت ق�ضايا المر�أة المناخ العالمي الذي حملته العولمة كمحل
النتاج االفكار وتوزيعها عبر و�سائل االعالم المجتمعي.
لقد ركزت معظم الدرا�سات التي تناولت هذا المو�ضوع في لبنان على العوائق الخارجية �أي العوائق
التي تفر�ضها البيئة اللبنانية الحا�ضنة فتوزعت في م�ستويات عديدة :قانونية واقت�صادية واجتماعية
وثقافية ولكن ماذا عن المعوقات الكامنة في وعي الن�ساء وفي ال وعيهن؟ وماذا عن ا�ستدخال الدور
المر�سوم في المجال الخا�ص الذي يهيمن على وعي الن�ساء والرجال؟
ماذا عن تردد الن�ساء وقلقهن من خو�ض غمار ال�سيا�سة؟
ماذا عن فقدانهن ثقتهن ب�أنف�سهن التي تحول غال ًبا دون التعبير عن رغابتهن كما عن ارادتهن؟
واذا كانت الثقة بالنف�س تنبني على ا�س�س مو�ضوعية اهمها التعليم والعمل وهذا ما حققته المر�أة
الى حد مقبول (ن�سبة العمل هي  )%28وهي من اعلى الن�سب في البلدان العربية ،ف�إن العنا�صر
المهيمنة حيث يعاد انتاج ال�صور واالدوار النمطية لكل من المر�أة والرجل ،هذه العنا�صر هي التي
ت�شكل الكوابح اال�سا�سية لعدم اقدام المر�أة على الم�شاركة الفاعلة في العملية ال�سيا�سية.
فئات المهن للعمل الحالي
توزيع العاملين بح�سب فئات بح�سب فئات المهن والجن�س (بالن�سبة المئوية) .لبنان 2009
رجال ن�ساء
ن�شاء ورجال م ًعا
فئات المهن
6.5
16.3
14.1
كوادر عليا ومدراء
25.9
7.9
12.1
اخت�صا�صيون
12.3
4.6
6.3
مهن و�سطى
11.5
4.8
6.4
موظفون اداريون
18.9
10.9
12.7
عاملون في قطاع الخدمات وبائعون
5.2
5.4
5.3
عمال زراعيون و�صيادو �سمك
4.8
22.8
18.6
عمال مهرة
(*)
10.9
8.4
�سائقو الآالت وال�سيارات
14.5
8.4
9.8
عمال غير مهرة
(*)
8.0
6.2
قوى ع�سكرية
(*)
(*)
(*)
ال جواب
100
100
100
المجموع
88
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ون�ستطيع ايجاز هذه المعوقات في ثالث م�ستويات:
1-1الم�ستوى القانوني حيث قوننة التمييز �ضد المر�أة يجعل منها مواطنة من الدرجة الثانية(
التمييز في قانون الجن�سية) وي�ؤكد تبعيتها للرجل كما في (قوانين االحوال ال�شخ�صية)،
وناهيك عن قانون العقوبات والم�شكالت المتعلقة بق�ضايا العنف �ضد الن�ساء وقوانين االنتخاب
المتعاقبة غير ال�صديقة للمر�أة.
الر�سالة هنا اذن التمييز في القانون �سبب رئي�سي لتهمي�ش ا�صوات الن�ساء في
العملية ال�سيا�سية.
2-2عوامل اجتماعية تحت�ضن بنى الثقافة وانماط العالقات ال�سائدة في لبنان القائمة على بنى
اجتماعية ذكورية ابوية .والر�سالة هنا اذن هي اعادة النظر بالمنظومة التربوية اي المدر�سة
بمناهيجها التربوية اال�سرة عبر تعزيز ثقافة الحوار والديمقراطية فيها(((.
3-3اخي ًرا عوامل �سيا�سية حملتها البيئة االجتماعية اللبنانية من نظام توريثي عائلي بين الذكور
لم يتغير بالرغم من كل التقدم الذي احرزه المجتمع اللبناني في القرن الما�ضي.
والر�سالة هنا الم�ساواة الكاملة بين الرجل والمر�أة في كل الم�ستويات والغاء
جميع القوانين واالعراف التي ت�ساهم في تهمي�ش الن�ساء.
ماذا اذن عن هذه الم�ستويات الثالث وكيف العمل لت�شجيع اال�صوات المهم�شة من اجل الم�شاركة في
�صنع القرار؟
كثيرة هي الدرا�سات التي اكدت على ان ق�ضية تمكين المر�أة في الحياة العامة هي جزء من حركة
التحول الديمقراطي في المجتمع ككل .ورغم خروج المر�أة للعمل باعداد متزايدة ورغم م�ساهمتها
الجوهرية في ميزانية اال�سرة ،ف�إن تق�سيم العمل على ا�سا�س الجن�س وما يترتب عليه من تفوق مكانة
الرجل على المر�أة و�سيطرته على �صنع القرار في اال�سرة هو القاعدة العامة التي ت�شكل العقل الجمعي
للمجتمع اللبناني ،وت�ؤثر �سل ًبا على ر�ؤية المجتمع للمر�أة ومكانتها ً
واي�ضا على ر�ؤية المر�أة لنف�سها
ودورها المنوط بها ومكانتها واهمية م�شاركتها في عملية عملية �صنع القرار .بحيث انها تنازلت عن
وعي او بدون وعي عن حقوقها الم�شروعة في عملية �صنع القرار وقبلت بدورها كتابعة للرجل.
وهذا في زعمنا هو ما يجعل ن�سبة م�شاركة المر�أة في االنتخاب كبيرة ولكن ن�سبة تر�شحها لالنتخابات
هي �ضئيلة جدً ا.
ويت�ساءل المهتمون بق�ضايا المر�أة عن اال�سباب المو�ضوعية التي ت�ستبعد الن�ساء من عملية �صنع
القرار بالرغم من االمكانات التي حققتها في التعليم وفي المراكز التي تب ّو�أتها.
ف�أين هذه المر�أة اللبنانية في هذا ال�سياق؟
 - 4ثقافة الحوار والديمقراطية في اال�سرة اللبنانية ،دار الفارابي ،2012الدكتورة فهمية �شرف الدين.
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حا�ضر املر�أة اللبنانية :وقائع وارقام
تبين االح�صاءات االخيرة ان المر�أة اللبنانية قد حققت قفزات نوعية في م�سارات المهن الحرة،
فهي تجاوزت الن�صف في ال�صيدلة :وهي %42في الق�ضاء  %41في الهند�سة %21و  %37في التعليم
الجامعي.

طالب

مدراء

ا�ساتذة

التعليم العالي( الجامعات) 2009/2010
االعداد
الجن�س
84.719
ذكر

الن�سب المئوية
%47

انثى

95.059

%53

المجموع

179.778

%100

ذكر
انثى

2.897
2.909

%50
%50

المجموع

5.806

%100

ذكر
انثى

10.317
2.070

%63
%37

المجموع

16.387

%100

وت�شير رئي�سة مكتب االح�صاء المركزي الدكتورة مرال توليان ان غالبية ربات اال�سر في لبنان هن
�سيدات متقدمات في العمر واميات ،كما ت�شير تعددات ال�سكان ،اما في الن�شاط االقت�صادي فن�سبة
الن�ساء هي �ضئيلة مقارنة بامكانتها فهي  22،8بينما ن�سبة معدالت الن�شاط االقت�صادي للرجل هي
. %72،8
ولكن اين تعمل الن�ساء؟
ت�شير االح�صاءات ان الن�ساء يعملن في قطاع الخدمات في اغلب االحيان حيث بلغت الن�سبة في هذا
القطاع  ،%60،2وبينما تبلغ ن�سبة الرجال في الكوادر العليا وفئة المدراء  %89،3تبلغ ن�سبة الن�ساء
 %10،7هكذا تت�شكل فجوة الدخل من العمل بين المر�أة والرجل وت�ؤكد جميع االح�صاءات ان معدل
البطالة للن�ساء هو �ضعف معدل البطالة للرجال.
وي�ؤدي هذا الى ازدياد اعداد غير النا�شطين اقت�صاد ًيا من الن�ساء ،فهو  %77،2من الن�ساء مقابل
 %27،2من الرجال.
90

������������������������������������������������������������������

لبنان
52.4

معدل غير نا�شطين اقت�صاد ًيا

رجال
27.2

ن�ساء
77.2

وفي ر�أينا ان هذه الفروقات هي عامل ا�سا�سي من العوامل التي ت�ؤدي الى تهمي�ش الن�ساء.

التمييز �ضد الن�ساء :تهمي�ش واق�صاء
اجمعت التقارير والدرا�سات التي انتجتها النخب العربية عن المر�أة واحوالها في العالم العربي
على ان التمييز �ضد المر�أة يتغلغل في مفا�صل الحياة االجتماعية العربية ،ويتج�سد هذا التميز في
م�ستويين:
الم�ستوى القانوني حيث تخ�ضع الن�ساء لتميز مركب تمييز في قوانين اال�سرة حيث تبدو المر�أة في
البيت كعن�صر تنفيذي للقرارات التي يتخذها رب اال�سرة اي الرجل ،دون النظر الى ما يرتب ذلك
على المر�أة من م�س�ؤوليات خا�صة في حاالت الطالق حيث ال ر�أي للمر�أة في طالق من جانب واحد
خا�صة ان قوانين االحوال ال�شخ�صية في لبنان تتيح للزوج الحق بالطالق من طرف واحد دون امر
من المحكمة في حين ال يمكن للمر�أة الطالق اال بموافقة الزوج وب�أمر من المحكمة .وال لزوم لتعداد
المواد التي تميز �ضد المر�أة في هذه القوانين كالمواد التي تمنع الرا�شدة من تزويج نف�سها دون
موافقة ولي امرها مهما كان م�ستواها التعليمي او موقعها المهني ك�أن تكون قا�ضية مثلاً ت�شهد وتوقع
على عقود الزواج والطالق ،وقانون االرث الذي ال يعامل المر�أة والرجل على قدم الم�ساواة بحجة ان
الرجل هو « رب اال�سرة « وم�س�ؤول عن اعالتها رغم ان الن�ساء في لبنان خرجن الى العمل وغال ًبا ما
ت�ساهم المر�أة ب�شكل كبير في اعالة ا�سرتها اذا لم تكن المعيلة الوحيدة.
اما قانون العقوبات فحدث وال حرج حول التميز الفا�ضح في تطبيق قانون العنف اال�سري والمواد
االخرى المت�صلة به.
ناهيك بالتميز الحا�صل في قوانين ال�ضمان االجتماعي وبع�ض مواد قوانين العمل حيث تبدو المر�أة
بعيدة كل البعد عن حقوقها االن�سانية التي اقرتها �شرعة حقوق االن�سان ،واكدت عليها وثيقة الغاء
جميع ا�شكال التمييز �ضد المر�أة ز هذه الوثيقة التي ابرمها لبنان �سنة  1996وتحفظ على المواد
المت�صلة بكينونة الن�ساء اي ان لبنان تحفظ على المادة  16المتعلقة بقوانين االحوال ال�شخ�صية
وعلى قانون الجن�سية الذي يحرم االم من اعطاء جن�سيتها ال�سرتها بينما يحق لالب تلقائ ًيا ان
يمنح جن�سيته الوالده وزوجته وهذا الو�ضع يتنافى مع الم�ساواة بين الجن�سين وي�ؤدي الى م�شكالت
ان�سانية واجتماعية كثيرة لع�شرات الآالف من ابناء المطلقات واالرامل او اللواتي هجرهن ازواجهن
االجانب(((.
ن�ستطيع اذن ان نرى بو�ضوح ان هذه القوانين ت�ؤثر �سل ًبا على موقع الن�ساء في الحياة العامة،
 - 5او�ضاع الن�ساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين» درا�سة ميدانية تحليلية ،د.فهمية �شرف الدين .2009

·
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فالثقة التي هي العن�صر اال�سا�سي في القدرة على الم�شاركة في �صنع القرار .تغيب عن ذاتية
المر�أة التي عليها القبول بالت�شريعات واالجراءات التي يرتبها التميز في القانون وتغيب ً
اي�ضا
عن البيئة الحا�ضنة للمر�أة اي المجتمع الذي تعي�ش فيه مما ي�ؤثر ب�شكل جدي على ر�ؤيتها لنف�سها
ور�ؤية المجتمع لها.
فيتحول التمييز الى اداة تق�صي الن�ساء من عمليات الم�شاركة في القرار ،وت�ؤدي الى تهمي�ش المر�أة
في الحياة العامة وخا�صة في مواقع �صنع القرار اي المجل�س النيابي حيث تو�ضع القوانين وتعدل وفي
الحكومة حيث القرار التنفيذي وفي االدارات العامة ً
اي�ضا .
لقد ابرم لبنان وثيقة الغاء جميع ا�شكال التمييز �ضد المر�أة � CEDAWسنة  1996لكنه ابرمها مع
تحفظات على مواد ت�ؤدي الى ا�ستقرار و�ضع المر�أة على ما هي عليه:
المادة ( :)9في قانون الجن�سية اللبناني:
قانون الجن�سية اللبناني ال�صادر في عام  1925يميز بين المر�أة والرجل وين�ص على  :يعد لبنان ًيا
من ولد من �أب لبناني».
فالتمييز �ضد الن�ساء في قانون الجن�سية اللبناني يقع في ثالث نقاط:
1.1عدم امكانية منح االم جن�سيتها الوالدها
2.2عدم امكانية منح االم جن�سيتها لزوجها
3.3التمييز بين االم اللبنانية باال�صالة واالم االجنبية التي اكت�سبت جن�سيتها من زوجها ،حيث
يحق لهذه االخيرة بعد طالقها او وفاة زوجها ان تمنح اطفالها من زواج �آخر جن�سيتها بينما ال
ت�ستطيع االم اللبنانية ذلك.
المادة(:)16
ال يخ�ضع اللبنانيون لقانون واحد فيما يتعلق ب�أحوالهم ال�شخ�صية /اال�سرية /الزوجية بل ان كل فئة
تخ�ضع لقوانين طائفية ولمحاكم هذه الطائفة.
في ح�ضانة االطفال
في الوالية ،والو�صاية على االطفال
في اختيار �إ�سم الأ�سرة والمهنة والوظيفة
في حرية الملكية وادارة الممتلكات والتمتع بها
في تحديد ال�سن الأدنى للزواج
في الزواج
في �إختيار الزوج
في الزواج والطالق
في الح�ضانة
في تقرير الإنجاب ،وعدد االوالد
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الم�ستوى الثاني /وهو الم�ستوى االقت�صادي االجتماعي.
«تعني الم�ساواة بين الجن�سين ان يتمتع الرجال والن�ساء بحقوق مت�ساوية تمكنهم من تحقيق قدراتهم
الفردية والم�شاركة في ادارة الدولة والمجتمع غير ان التمييز الممار�س في لبنان بين الجن�سين في
االدوار والم�س�ؤوليات يحد من الفر�ص والموارد المتاحة للمر�أة ويتعدى هذا قدرتها االن�سانية ويهدد
عموما» .
التنمية الب�شرية ً
نعم ان تهمي�ش المر�أة واق�صائها عن الم�شاركة في ال�ش�أن العام يقوم على ثالثة ركائز ا�سا�سية:
تمييز في القوانين يبرره موقع المر�أة في اال�سرة كتابع للرجل وتمييز في المجاالت ال�سيا�سية
كافة.
التمييز اكثر عم ًقا في عادات وتقاليد المجتمع اللبناني هو التمييز في المجال االقت�صادي
االجتماعي((( ،حيث تظهر االعرا�ض المر�ضية للم�ستوى الثقافي.
واذا كان اال�ضطهاد واالق�صاء �سمة من �سمات الثقافة العربية ب�شكل عام فذلك في نظرنا عائد الى
ا�ستقرار ال�سلطة االبوية ا�ستقرا ًرا يالزم الركود االقت�صادي وال�سيا�سي والثقافي الذي يخيم على هذه
المجتمعات.
ويجازف بع�ض الباحثين بالربط بين اال�ستبداد ال�سيا�سي لل�سلطات العربية وا�شكال اال�سرة نف�سها
فيرى ان القيم الثقافية التي تن�ضح بها ال�سلطة االبوية هي نف�سها التي تتجلى في �سلوكيات ال�سلطة
ال�سيا�سية ،ومعنى ذلك ان ال�سلطة االبوية هي احد اال�شكال اال�سا�سية لل�سلطة ال�سيا�سية ،وال�سلطة
االبوية كما حددها ماك�س فيبر هي الو�ضعية التي يمار�س فيها �شخ�ص واحد ال�سلطة داخل اال�سرة او
الع�شيرة بو�صفها ت�شكل غال ًبا وحدة اقت�صادية معتمدة على التقاليد ،وي�ضيف فيبر « ان اهم �سمات
اال�سرة االبوية اعتمادها عالقات ال�سلطة والخ�ضوع ،بما فيها « الخ�ضوع المفتون» الذي تحدث عنه
بيار بورديو في كتابه «الهيمنة الذكورية» اي انها تقوم على ت�سلط الرجال على الن�ساء.
واذا اردنا ان نبحث في ا�سباب تهمي�ش الن�ساء واق�صائهن فنحن عائدون مرة اخرى للثقافة باعتبارها
كما يقول حليم بركات « مجمل ا�ساليب حياة المجتمع وهي ت�شمل على المكونات التالية:
1-1القيم والرموز واالخالق والمعتقدات واالمثال والمعايير والتقاليد واالعراف والعادات التي
ي�ستعملها االن�سان في تعامله مع مجتمعه.
2-2االبداعات العبقرية الفنية من ادب ومو�سيقى ور�سم ورق�ص.
3-3الفكر من علوم وفل�سفة وعقائد.
ونزعم هنا ان مجموعة المكونات للثقافة العربية قد �ساهمت ب�شكل او ب�آخر في انتاج ال�صورة الدونية
للمر�أة واذا كان ال�سجال حول حقيقة هذه الدونية وحريتها يتقاطع مع حقيقة التيارات ال�سيا�سية
ومرجعياتها الفكرية ،ف�إن �صورة المر�أة في كل التيارات الفكرية .اللبنانية والعربية ً
اي�ضا ظلت تعبي ًرا
·

- 6لاللفية ،االمم المتحدة  .2010التقدم المحرز في االهداف االنمائية
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عن ازدواجية الحداثة والتقليد التي ع�صفت وال تزال بالبنى االجتماعية الفكرية هكذا نرى ان العداء
العميق والم�ستمر للمر�أة اللبنانية وتهمي�ش وجودها كفرد م�ستقل ال تزال �سمات تخترق مجتمعنا
اللبناني.
وال تزال ال�صفات التقليدية لو�صف الفتيات هي نف�سها والحكم على المر�أة يتم من خالل مقاي�س لم
تفقد قيمتها االخالقية بعد وقد تكون ال�صورة التي ر�سمها الروائي بن جلون للمر�أة في روايته Les
 Yeux baissésهي حدود ال�صورة المثالية للمر�أة .في هذه النظرة الى تحت يتجلى التمييز وتتجلى
االم المر�أة وكل المهانة والغلب الذي ي�ؤدي مبا�شرة الى االق�صاء والتهمي�ش.
ما يوفره م�شروع «ت�أمل» هو ت�شجيع اال�صوات المهم�شة في عملية الم�شاركة في العملية
ال�سيا�سية هو عودة الى البنى االجتماعية الداخلية للمجتمع حيث تزدهر االدراكات
الرمزية التي ت�ؤدي الى تهمي�ش الن�ساء.

نحاول في هذا الم�شروع ان نفكك هذه ال�شيكات عبر تعميم المعرفة بحقوق الن�ساء التي يت�ضمنها
الد�ستور اللبناني و�آليات حقوق االن�سان هذه الحقوق التي ج�سدتها وثيقة الغاء جميع ا�شكال التمييز
�ضد المر�أة  CEDAWالتي ابرمها لبنان �سنة .1996
ومع ان تحفظات لبنان طالت المواد اال�سا�سية التي ت�ؤثر عمي ًقا في مكانة المر�أة في اال�سرة والمجتمع(
المادة  16والمادة  9من قانون الجن�سية) اال ان االتفاقية نف�سها قدمت للن�ساء فر�صة اال�ستفادة من
نظام التمييز االيجابي عبر الت�أكيد على نظام الكوتا او الح�صة الذي تفتح ابواب العملية ال�سيا�سية
امام الن�ساء.
انه م�شروع جديد ب�آليات جديدة قائمة على التمكين المعرفي وال�سيا�سي للفئات المهم�شة .وعلى
تمكين الحركات الن�سائية والمدنية التي تعنى بق�ضايا الن�ساء وتطوير مداخل متكاملة ال�ستراتيجيتها
الحالية ،وتطوير قواعد ا�شتغالها ،والمدخل اال�سا�سي لولوج هذه العملية هو ايجاد تقاطع ايجابي
بين ا�صوات الن�ساء والعملية ال�سيا�سية .وهنا ال بد من اعادة انتاج مفهوم الم�شاركة ال�سيا�سية مع ما
يق�ضيه ذلك من تعدد م�ستويات الم�شاركة من اال�سرة ال�ضيقة حتى ال�سلطات المحلية( البلديات)
الى النقطة االهم وهي الم�شاركة في البرلمان وفي ال�سلطات االدارية والتنفيذية.
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اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة

إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺽﺪ اﻟﻤﺮأة

“ … إن اﻟﺘﻨﻤ���ﻴﺔ اﻟ���ﺘﺎﻡﺔ واﻟﻜﺎﻡﻠ���ﺔ ﻟ����ﻠﺪ ﻡ���ﺎ� ورﻓﺎ����ﻴﺔ اﻟﻌ���ﺎﻟ��
وﻗﻀ�ﻴﺔ اﻟﺴ�ﻠ�� ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻤﻴﻌﺎ أﻗﺼﻰ ﻡﺸﺎرآﺔ ﻡﻤﻜﻨﺔ ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ
اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻡﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎدﻱﻦ”

)03-60793 (A

**0360793

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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ﻡﻘﺪﻡﺔ
ﻓ�ﻲ  18آ�ﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ  1979اﺕﺨﺬت ﺧﻄﻮة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺕﺤﻘﻴﻖ
ه�ﺪف ﻣ�ﻨ� اﻟﻤ�ﺮأة اﻟﻤﺴ�ﺎواة ﻓ�ﻲ اﻟﺤﻘ�ﻮ� ﻋ�ﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻘﻀ�ﺎء ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .وﺕﻀﻊ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ
 30ﻣ��ﺎدة ،ﻓ��ﻲ ﻗﺎﻟ��� ﻗﺎﻧﻮﻧ��ﻲ ﻣ�ﻠ��ﺰم ،اﻟﻤ��ﺒﺎد� واﻟﺘﺪاﺏ��ﻴﺮ اﻟﻤﻘ��ﺒﻮﻟﺔ دوﻟ��ﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘ��ﻴﻖ
اﻟﻤﺴ�ﺎواة ﻓ�ﻲ اﻟﺤﻘ�ﻮ� ﻟﻠﻤ�ﺮأة ﻓ�ﻲ آ�ﻞ ﻣﻜﺎن .وﺝﺎء اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﺕﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻤﺸﺎورات
اﺱ��ﺘﻤﺮت ﻟﻔ��ﺘﺮة ﺧﻤ��ﺲ ﺱ��ﻨﻮات واﻟﺘ��ﻲ أﺝ��ﺮﺕ�ﺎ أﻓ��ﺮﻗﺔ ﻋﺎﻣﻠ��ﺔ ﻣ��ﺘﻌﺪدة واﻟﻠﺠ��ﻨﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺏﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺮأة واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺕﻜﺸ��ﻒ ه��ﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗ��ﻴﺔ اﻟﺸ��ﺎﻣﻠﺔ ،ﺏﺪﻋﻮﺕ���ﺎ إﻟ��ﻰ آﻔﺎﻟ��ﺔ اﻟﺤﻘ��ﻮ� اﻟﻤﺘﺴ��ﺎوﻳﺔ
ﻟﻠﻤ�ﺮأة ،ﺏﺼ�ﺮف اﻟ�ﻨ�ﺮ ﻋ�ﻦ ﺡﺎﻟ�ﺘ�ﺎ اﻟﺰوﺝﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ – ﻣﻦ ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ
واﻗﺘﺼ�ﺎدﻳﺔ واﺝﺘﻤﺎﻋ�ﻴﺔ و�ﻘﺎﻓ�ﻴﺔ وﻣﺪﻧ�ﻴﺔ – ﻋﻤﻖ اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤ�ﺮأة ﻋﻠ�ﻰ أﺱﺎس اﻟﺠﻨﺲ ﻻ ﻏﻴﺮ .وهﻲ ﺕﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺱﻦ ﺕﺸﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺕﺤﺮم
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 اﻷﻧﻤ��ﺎ� اﻻﺝﺘﻤﺎﻋ��ﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺆدي إﻟﻰ إداﻣﺔ هﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وﺕ���ﻨ� اﻟﺘﺪاﺏ���ﻴﺮ اﻷﺧ���ﺮى ﻋﻠ���ﻰ آﻔﺎﻟ���ﺔ اﻟﺤﻘ���ﻮ� اﻟﻤﺘﺴ���ﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻤ���ﺮأة ﻓ��ﻲ
اﻟﻤﺠ�ﺎﻻت 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
وﻓ�ﻲ اﻷﺝ�ﺮ ،وﺿ�ﻤﺎﻧﺎت ﻟ�ﻣ�ﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔ�ﻲ ﻓ�ﻲ ﺡ�ﺎﻻت اﻟ�ﺰوا� واﻟﻮﻻدة .وﺕﺸﺪد
اﻻﺕﻔﺎﻗ���ﻴﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﺕﺴ���ﺎوي اﻟ���ﺮﺝﻞ واﻟﻤ���ﺮأة ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﻴﺔ داﺧ��ﻞ إﻃ���ﺎر اﻟﺤ���ﻴﺎة
اﻷﺱ�ﺮﻳﺔ .آﻤ�ﺎ ﺕﺮآ�ﺰ أﻳﻀ�ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻻ ﺱﻴﻤﺎ ﻣﺮاﻓﻖ رﻋﺎﻳﺔ
اﻷﻃﻔ����ﺎل ،اﻟ��ﻣ����ﺔ ﻟﻠﺠﻤ����ﻊ ﺏﻴ����ﻦ اﻻﻟ����ﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺱ����ﺮﻳﺔ وﻣﺴ����ﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤ����ﻞ
واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺕﺪﻋ�ﻮ ﻣ�ﻮاد أﺧ�ﺮى ﻓﻲ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘ�ﻲ ﺕﻘ�ﺪم إﻟ�ﻰ اﻟﻨﺴ�ﺎء ،ﺏﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�� اﻟﺨﺪﻣ�ﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺏﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﺱﺮة ،وإﻟﻰ
ﻣ��ﻨ� اﻟﻤ��ﺮأة أهﻠ��ﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ��ﻴﺔ ﻣﻤﺎ�ﻠ��ﺔ ﻷهﻠ��ﻴﺔ اﻟ��ﺮﺝﻞ ،وﺕﻄﻠ��� أن ﺕﻮاﻓ��ﻖ اﻟ��ﺪول
اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ أن آﻞ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺨﺎﺹﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺕﻘﻴﺪ ﻣﻦ اﻷهﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ��ﻴﺔ ﻟﻠﻤ��ﺮأة “ﻳﺠ��� أن ﺕﻌﺘ��ﺒﺮ ﻻﻏ��ﻴﺔ وﺏﺎﻃﻠ��ﺔ” .وﺕﻮﻟ��ﻲ اﻻﺕﻔﺎﻗ��ﻴﺔ اه��ﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺧﺎﺹﺎ ﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
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وﺕﻨﺸ�� اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﺝﻬﺎزا ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻘﺒﻞ ﺏﻬﺎ
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
اﻟ��ﺪو� .و���ﻮف ﺕ��ﺘﻮﻟﻰ ﻟ���ﻨﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﺨ��ﺒﺮا� ،ﺕﻘ��ﻮم اﻟ��ﺪو� ا�ﻃ��ﺮاف ﺏﺎﻧ��ﺘﺨﺎﺏﻬﻢ
وﻳﻌﻤﻠﻮن ﺏﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺏﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز.
و��ﺘﺪ�ﻞ ���� اﻻﺕﻔﺎﻗ�ﻴﺔ ،اﻟﺘ�ﻲ ﻓ��ﺘ� ﺏﺎب اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  1ﺁذار/ﻣﺎرس
 ،1980ﺏﻌ�ﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ  20دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺏﺄﺡﻜﺎﻣﻬﺎ ،إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو
اﻻﻧﻀﻤﺎم.
وﺕﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺕﻔﺎﻗﻴﺔ:
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اﻟﻤﺮﻓﻖ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺽﺪ اﻟﻤﺮأة
إن اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
إذ ﺗﻼﺣ��ﻆ أن ﻣﻴ��ﺜﺎق اﻷﻣ��ﻢ اﻟﻤ��ﺘﺤﺪة ﻳﺆآ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﺝﺪﻳ��ﺪ اﻹﻳﻤ��ﺎن ﺏ��ﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻷﺱﺎﺱ��ﻴﺔ ﻟ�ﻧﺴ��ﺎن وﺏﻜ��ﺮاﻣﺔ اﻟﻔ��ﺮد وﻗ��ﺪر� وﺏﻤ��ﺎ ﻟﻠ��ﺮﺝﺎل واﻟﻨﺴ��ﺎ� ﻣ��ﻦ ﺡﻘ��ﻮق
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ،
وإذ ﺗﻼﺣ�ﻆ أن اﻹﻋ�ﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن) (1ﻳﺆآﺪ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﺝﻮاز
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وﻳﻌﻠﻦ أن ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻳﻮﻟﺪون أﺡﺮارا ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق،
وأن ﻟﻜ�ﻞ إﻧﺴﺎن ﺡﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺏﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻹﻋﻼن،
دون أي ﺕﻤﻴﻴﺰ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ،
وإذ ﺗﻼﺣ�ﻆ أن اﻟ�ﺪول اﻷ��ﺮا� ﻓ�ﻲ اﻟﻌﻬﺪﻳ�ﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹﻴﻦ ﺏﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴ��ﺎن) (2ﻋﻠ��ﻴﻬﺎ واﺝ��� ﺿ��ﻤﺎن ﺡ��ﻖ اﻟ��ﺮﺝﺎل واﻟﻨﺴ��ﺎ� ﻓ��ﻲ اﻟﺘﻤ��ﺘﻊ ﻋﻠ��ﻰ ﻗ��ﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة ﺏﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ،
وإذ ﺗ�����ﺬ ��ﻴ���� اﻻﻋﺘ����ﺎ� اﻻﺕﻔﺎﻗ���ﻴﺎت اﻟﺪوﻟ���ﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘ���ﻮدة ﺏ���ﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣ���ﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺕﺸﺠﻊ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﺏﻴﻦ اﻟﺮﺝﻞ
واﻟﻤﺮأة،
وإذ ﺗﻼﺣﻆ أﻱﻀﺎ اﻟﻘﺮارات واﻻﻋﻼﻧﺎت واﻟﺘﻮﺹﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺕﻬﺎ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤ��ﺘﺤﺪة واﻟﻮآ��ﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ��ﺔ ﻟﻠ��ﻨﻬﻮ� ﺏﺎﻟﻤﺴ��ﺎواة ﻓ��ﻲ اﻟﺤﻘ��ﻮق ﺏﻴ��ﻦ اﻟ��ﺮﺝﻞ
واﻟﻤﺮأة،
وإذ ﻱ���ﺎو�هﺎ اﻟﻘﻠ��ﻖ ،ﻣ��ﻊ ذﻟ��ﻚ ،ﻷﻧ��� ﻋﻠ��ﻰ اﻟ��ﺮ�ﻢ ﻣ��ﻦ ﺕﻠ��ﻚ اﻟﺼ��ﻜﻮك
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻ ﻳﺰال هﻨﺎك ﺕﻤﻴﻴﺰ واﺱﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة،
وإذ ﺗ��ﻴﺮ إﻟ�ﻰ أن اﻟﺘﻤﻴ�ﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﻤﺒﺪأي اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻮق واﺡﺘﺮام آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ،ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة
ﻣ��ﻊ اﻟ��ﺮﺝﻞ ،ﻓ��ﻲ ﺡ��ﻴﺎة ﺏﻠﺪه��ﺎ اﻟﺴﻴﺎﺱ��ﻴﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋ��ﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼ��ﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ��ﻴﺔ،
وﻳﻌ��ﻮق ﻧﻤ��ﻮ رﺧ��ﺎ� اﻟﻤﺠ��ﺘﻤﻊ واﻷﺱ��ﺮة ،وﻳ��ﺰﻳﺪ ﻣ��ﻦ ﺹ��ﻌﻮﺏﺔ اﻟﺘﻨﻤ��ﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ��ﺔ
ﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺏﻠﺪهﺎ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
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وإذ ����ﺎورهﺎ ا������ ﻷﻧ��ﻪ ﻻ ﺕ��ﺘﺎ� ﻟﻠﻤ��ﺮأة ،ﻓ��ﻲ ﺡ��ﺎﻻت اﻟﻔﻘ��ﺮ ،إﻻ أﻗ��ﻞ
اﻟﻔ�ﺮ� ﻟﻠﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺤﺎﺝﺎت
اﻷﺧﺮى،
وإ�ﺘ����ﺎﻋﺎ ������ﺎ ﺏ����ن إﻗﺎﻣ���ﺔ ﻧﻈ���ﺎم اﻗﺘﺼ���ﺎدي دوﻟ���ﻲ ﺝﺪﻳ���ﺪ ،ﻳﺴ���ﺘﻨﺪ إﻟ���ﻰ
اﻻﻧﺼ��ﺎف واﻟﻌ��ﺪل ،ﺱﻴﺴ��ﻬﻢ إﺱ��ﻬﺎﻣﺎ ﺏ��ﺎر�ا ﻓ��ﻲ اﻟ��ﻨﻬﻮ� ﺏﺎﻟﻤﺴ��ﺎواة ﺏﻴ��ﻦ اﻟ��ﺮﺝﻞ
واﻟﻤﺮأة،
وإذ ������ ﻋﻠ��ﻰ أن اﺱﺘﺌﺼ��ﺎل ����ﻓﺔ اﻟﻔﺼ��ﻞ اﻟﻌﻨﺼ��ﺮي وﺝﻤ��ﻴﻊ أ���ﻜﺎل
اﻟﻌﻨﺼ���ﺮﻳﺔ واﻟﺘﻤﻴ���ﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼ���ﺮي واﻻﺱ���ﺘﻌﻤﺎر واﻻﺱ���ﺘﻌﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳ���ﺪ واﻟﻌ���ﺪوان
واﻻﺡ��ﺘﻼل اﻷﺝﻨﺒ��ﻲ واﻟﺴ��ﻴﻄﺮة اﻷﺝﻨﺒ��ﻴﺔ واﻟ��ﺘﺪﺧﻞ ﻓ��ﻲ اﻟﺸ��ﺆون اﻟﺪاﺧﻠ��ﻴﺔ ﻟﻠ��ﺪول
أﻣﺮ أﺱﺎﺱﻲ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺕﻤﺘﻊ اﻟﺮﺝﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺏﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺕﻤﺘﻌﺎ آﺎﻣﻼ،
وإذ ������� أن ﺕﻌﺰﻳ���ﺰ اﻟﺴ���ﻠﻢ واﻷﻣ���ﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴ���ﻦ ،وﺕ�ﻔ���ﻴ� ﺡ���ﺪة اﻟ���ﺘﻮﺕﺮ
اﻟﺪوﻟ��ﻲ ،واﻟ��ﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘ��ﺒﺎدل ﻓ��ﻴﻤﺎ ﺏﻴ��ﻦ ﺝﻤ��ﻴﻊ اﻟ��ﺪول ﺏﻐ��ﺾ اﻟ��ﻨﻈﺮ ﻋ��ﻦ ﻧﻈﻤﻬ��ﺎ
اﻻﺝﺘﻤﺎﻋ�ﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼ��ﺎدﻳﺔ ،وﻧ��ﺰ� اﻟﺴ�ﻼ� اﻟﻌ��ﺎم اﻟﻜ��ﺎﻣﻞ وﻻ ﺱ�ﻴﻤﺎ ﻧ��ﺰ� اﻟﺴ��ﻼ�
اﻟ�ﻨﻮوي ﻓ�ﻲ ��ﻞ رﻗﺎﺏ�ﺔ دوﻟ�ﻴﺔ ��ﺎرﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ،وﺕﻮآﻴﺪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة
واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺏﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،وإﻋﻤﺎل ﺡﻖ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺕﺤﺖ
اﻟﺴ���ﻴﻄﺮة اﻷﺝﻨﺒ���ﻴﺔ واﻻﺱ���ﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻻﺡ���ﺘﻼل اﻷﺝﻨﺒ���ﻲ ﻓ���ﻲ ﺕﻘﺮﻳ���ﺮ اﻟﻤﺼ���ﻴﺮ
واﻻﺱﺘﻘﻼل ،وآﺬﻟﻚ اﺡﺘﺮام اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺱﺘﻨﻬﺾ ﺏﺎﻟﺘﻘﺪم
اﻻﺝﺘﻤﺎﻋ�ﻲ واﻟﺘﻨﻤ�ﻴﺔ ،وﺱﺘﺴ�ﻬﻢ ،ﻧﺘ�ﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟ�ﻚ ،ﻓ�ﻲ ﺕﺤﻘ�ﻴﻖ اﻟﻤﺴ�ﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺏﻴﻦ
اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة،
وا�ﺘ���ﺎﻋﺎ �����ﺎ ﺏ���ن اﻟﺘﻨﻤ��ﻴﺔ اﻟ��ﺘﺎﻣﺔ واﻟﻜﺎﻣﻠ��ﺔ ﻟ��ﺒﻠﺪ ﻣ��ﺎ ،ورﻓﺎه��ﻴﺔ اﻟﻌ��ﺎﻟﻢ،
وﻗ��ﻴﺔ اﻟﺴ�ﻠﻢ ،ﺕﺘﻄﻠﺐ ﺝﻤﻴﻌﺎ أﻗﺼﻰ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺝﺎﻧﺐ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﻗﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺝﻞ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ،
وإذ ���� ��� اﻋﺘﺒﺎرهﺎ إﺱﻬﺎم اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ رﻓﺎﻩ اﻷﺱﺮة وﻓﻲ ﺕﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺠ�ﺘﻤﻊ ،اﻟ�ﺬي ﻟ�ﻢ ﻳُﻌﺘﺮف ﺏﻪ ﺡﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ آﺎﻣﻞ ،واﻷهﻤﻴﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟ�ﻣﻮﻣ�ﺔ وﻟ�ﺪور اﻟﻮاﻟﺪﻳ�ﻦ آﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺱﺮة وﻓﻲ ﺕﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وإذ ﺕﺪرك أن
دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎب ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن أﺱﺎﺱﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﺏﻞ أن ﺕﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺕﺘﻄﻠﺐ ﺏﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺕﻘﺎﺱﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺏﻴﻦ اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻜﻞ،
وإذ ���ر� أن ﺕﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺏﻴﻦ اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺡﺪاث
ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺮﺝﻞ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﺱﺮة،
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وﻗ�ﺪ �ﻘ�ﺪ� اﻟ��ﺰ� ﻋﻠ�ﻰ ﺕﻨﻔ�ﻴﺬ اﻟﻤ�ﺒﺎد� اﻟ�ﻮاردة ﻓ�ﻲ إﻋ�ﻼن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻴ�ﻴﺰ ﺿ�ﺪ اﻟﻤ�ﺮأة ،وﻋﻠ�ﻰ أن ﺕ�ﺘ�ﺬ ،ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض ،اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺏﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﻣﻈﺎهﺮﻩ،
ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺠﺰء اﻷول

اﻟﻤﺎدة 1
ﻷﻏ�ﺮاض ه�ﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗ�ﻴﺔ ﻳﻌﻨ�ﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ “اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة” أي ﺕﻔﺮﻗﺔ
أو اﺱ�ﺘﺒﻌﺎد أو ﺕﻘﻴ�ﻴﺪ ﻳ�ﺘﻢ ﻋﻠ�ﻰ أﺱﺎس اﻟﺠﻨﺲ وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺁﺛﺎرﻩ أو أﻏﺮاﺿﻪ اﻟﻨﻴﻞ
ﻣ��ﻦ اﻻﻋ��ﺘﺮاف ﻟﻠﻤ��ﺮأة ،ﻋﻠ��ﻰ أﺱ��ﺎس ﺕﺴ��ﺎوي اﻟ��ﺮﺝﻞ واﻟﻤ��ﺮأة ،ﺏﺤﻘ��ﻮ� ا��ﺴ��ﺎن
واﻟﺤ�ﺮﻳﺎت اﻷﺱﺎﺱ�ﻴﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻤﺪ���ﻴﺔ أو ﻓ��ﻲ أي ﻣ��ﻴﺪان ﺁﺧ��ﺮ ،أو إﺏﻄ��ﺎ� اﻻﻋ��ﺘﺮاف ﻟﻠﻤ��ﺮأة ﺏﻬ��ﺬﻩ اﻟﺤﻘ��ﻮ� أو
ﺕﻤﺘﻌﻬﺎ ﺏﻬﺎ وﻣﻤﺎرﺱﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺏﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺡﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺰوﺝﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 2
ﺕ��ﺠ� اﻟ�ﺪو� اﻷﻃ�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:
)أ( ﺕﺠﺴ�ﻴﺪ ﻣ�ﺒﺪأ اﻟﻤﺴ�ﺎواة ﺏﻴ�ﻦ اﻟ�ﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ دﺱﺎﺕﻴﺮهﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أو ﺕ��ﺮﻳﻌﺎﺕﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﺱ�ﺒﺔ اﻷﺧﺮى ،إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻗﺪ أدﻣﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺡﺘﻰ اﻵن،
وآﻔﺎﻟ���ﺔ اﻟﺘﺤﻘ���ﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠ���ﻲ ﻟﻬ���ﺬا اﻟﻤ���ﺒﺪأ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼ� اﻟﻘ���ﺎ�ﻮن واﻟﻮﺱ���ﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺱ���ﺒﺔ
اﻷﺧﺮى؛
)ب( اﺕ��ﺎذ اﻟﻤﻨﺎﺱ�� ﻣ�ﻦ اﻟﺘﺪاﺏ�ﻴﺮ اﻟﺘ��ﺮﻳﻌﻴﺔ وﻏ�ﻴﺮهﺎ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ
ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺝﺰاءات ،ﻟﺤﻈﺮ آﻞ ﺕﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة؛
)ج( إﻗ��ﺮار اﻟﺤﻤﺎﻳ��ﺔ اﻟﻘﺎ�ﻮ���ﻴﺔ ﻟﺤﻘ��ﻮ� اﻟﻤ��ﺮأة ﻋﻠ��ﻰ ﻗ��ﺪم اﻟﻤﺴ��ﺎواة ﻣ��ﻊ
اﻟ��ﺮﺝﻞ وﺿ��ﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳ��ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ��ﺔ ﻟﻠﻤ��ﺮأة ،ﻋ��ﻦ ﻃ��ﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤ��ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨ��ﻴﺔ ذات
اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻤﺆﺱﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻣﻦ أي ﻋﻤﻞ ﺕﻤﻴﻴﺰي؛
)د( اﻻﻣﺘ��ﻨﺎ� ﻋ��ﻦ اﻻﺿ��ﻄﻼ� ﺏ���ي ﻋﻤ��ﻞ أو ﻣﻤﺎرﺱ��ﺔ ﺕﻤﻴ �ﻴﺰﻳﺔ ﺿ��ﺪ
اﻟﻤﺮأة ،وآﻔﺎﻟﺔ ﺕﺼﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﺆﺱﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺏﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وهﺬا اﻻﻟﺘﺰام؛
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)هـ( اﺕﺨﺎذ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ
ﺝﺎﻧﺐ أي ﺷﺨﺺ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺆﺱﺴﺔ؛
)و( اﺕﺨ�ﺎذ ﺝﻤ�ﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺏ�ﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱ�ﺒﺔ ،ﺏﻤ�ﺎ ��ﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو
إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﻋﺮاف واﻟﻤﻤﺎرﺱﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺸﻜﱢﻞ ﺕﻤﻴﻴﺰا ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة؛
)ز(
ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.

إﻟﻐ�ﺎء ﺝﻤ�ﻴﻊ أ�ﻜ�ﺎ� �ﻮاﻧﻴ�ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺏ�ﺎت اﻟﻮ�ﻨ�ﻴﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺕﺸﻜﱢﻞ ﺕﻤﻴﻴﺰا
اﻟﻤﺎدة 3

ﺕ�ﺘﺨﺬ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف ﻓ�ﻲ ﺝﻤ�ﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎدﻳ�ﻦ ،وﻻ ﺱﻴﻤﺎ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ
واﻻﺝﺘﻤﺎﻋ���ﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼ���ﺎدﻳﺔ واﻟ�ﻘﺎﻓ���ﻴﺔ���� ،ﻞ اﻟﺘﺪاﺏ���ﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱ���ﺒﺔ ،ﺏﻤ���ﺎ ﻓ���ﻲ ذﻟ���ﻚ
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 اﻷﺱﺎﺱ��ﻴﺔ واﻟﺘﻤ��ﺘﻊ ﺏﻬ��ﺎ ﻋﻠ��ﻰ أﺱ��ﺎ� اﻟﻤﺴ��ﺎواة ﻣ��ﻊ
اﻟﺮﺝﻞ.
اﻟﻤﺎدة 4
 - 1ﻻ ﻳﻌﺘ�ﺒﺮ اﺕﺨ�ﺎذ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف ﺕﺪاﺏ�ﻴﺮ ﺧﺎﺹﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺕﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ
ﺏﺎﻟﻤﺴ�ﺎواة اﻟﻔﻌﻠ�ﻴﺔ ﺏﻴ�ﻦ اﻟ�ﺮﺝﻞ واﻟﻤ�ﺮأة ﺕﻤﻴ�ﻴﺰا �ﻤ�ﺎ ﺕﺤ�ﺪدﻩ ه�ﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗ�ﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺠ�� أﻻ 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.
 - 2ﻻ ﻳﻌﺘ�ﺒﺮ اﺕﺨ�ﺎذ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺕﺪاﺏﻴﺮ ﺧﺎﺹﺔ ﺕﺴﺘﻬﺪف ﺡﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ،
ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺕﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ،إﺝﺮاء ﺕﻤﻴﻴﺰﻳﺎ.
اﻟﻤﺎدة 5
ﺕﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ( ﺕﻌﺪﻳ��ﻞ اﻷﻧﻤ��ﺎ� اﻻﺝﺘﻤﺎﻋ��ﻴﺔ واﻟ�ﻘﺎﻓ��ﻴﺔ ﻟﺴ��ﻠﻮ� اﻟ��ﺮﺝﻞ واﻟﻤ��ﺮأة،
ﺏﻬ��ﺪف ﺕﺤﻘ��ﻴﻖ اﻟﻘ���ﺎء ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺘﺤ��ﻴﺰات واﻟﻌ��ﺎدات اﻟﻌﺮﻓ��ﻴﺔ و���ﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺱ��ﺎت
اﻷﺧ�ﺮ� اﻟﻘﺎ�ﻤ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻓﻜﺮة دوﻧﻴﺔ أو ﺕﻔﻮﱡق أﺡﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،أو ﻋﻠﻰ أدوار ﻧﻤﻄﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة؛
)ب( �ﻔﺎﻟ�ﺔ أن ﺕﺘ��ﻤﻦ اﻟﺘﺮﺏ�ﻴﺔ اﻷﺱ�ﺮﻳﺔ ﺕﻔﻬﻤﺎ ﺱﻠﻴﻤﺎ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ ﺏﻮﺹﻔﻬﺎ
و��ﻴﻔﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋ�ﻴﺔ واﻻﻋ�ﺘﺮاف ﺏﺎﻟﻤﺴ�ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤ��ﺘﺮ�ﺔ ﻟﻜ�ﻞ ﻣ�ﻦ اﻟﺮﺝﺎل واﻟﻨﺴﺎء
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
ﻓ�ﻲ ﺕﻨ���ﺔ أﻃﻔ�ﺎﻟﻬ� وﺕﻄﻮره�� ،ﻋﻠ�ﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل هﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﺱﺎﺱﻲ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت.
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7

ﻟﻠﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة؛
)ب( �ﻔﺎﻟ�ﺔ أن ﺕﺘ��ﻤﻦ اﻟﺘﺮﺏ�ﻴﺔ اﻷﺱ�ﺮﻳﺔ ﺕﻔﻬﻤﺎ ﺱﻠﻴﻤﺎ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ ﺏﻮﺹﻔﻬﺎ
و��ﻴﻔﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋ�ﻴﺔ واﻻﻋ�ﺘﺮاف ﺏﺎﻟﻤﺴ�ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤ��ﺘﺮ�ﺔ ﻟﻜ�ﻞ ﻣ�ﻦ اﻟﺮﺝﺎل واﻟﻨﺴﺎء
������������������������������������������������������������
ﻓ�ﻲ ﺕﻨ���ﺔ أﻃﻔ�ﺎﻟﻬ� وﺕﻄﻮره�� ،ﻋﻠ�ﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل هﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﺱﺎﺱﻲ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت.
اﻟﻤﺎدة 6

-

ﺕ�ﺘ�� اﻟ��ول ا���ﺮا� ﺝﻤ�ﻴﻊ اﻟﺘ�اﺏ��ﻴﺮ اﻟﻤ�ﺎﺱ��ﺔ� ﺏﻤ�ﺎ ﻓ�� �ﻟ�� اﻟﺘ���ﺮ�ﻊ�
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺝﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻻﺕﺠﺎر ﺏﺎﻟﻤﺮأة واﺱﺘﻐﻼل دﻋﺎرة اﻟﻤﺮأة.

-

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻥﻲ
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اﻟﻤﺎدة 7
ﺕ�ﺘﺨﺬ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﻟﻤ�ﺮأة ﻓ�ﻲ اﻟﺤ�ﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺱ�ﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ،وﺏﻮﺝﻪ ﺧﺎص ﺕﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأة ،ﻋﻠﻰ ﻗﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺝﻞ ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ:
)أ( اﻟﺘﺼ��ﻮﻳ� ﻓ��ﻲ ﺝﻤ��ﻴﻊ اﻻﻧ��ﺘﺨﺎﺏﺎت واﻻﺱ��ﺘﻔﺘﺎءات اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ،وأهﻠ��ﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎؤهﺎ ﺏﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم؛
)ب( اﻟﻤ��ﺎ��ﺔ ﻓ�ﻲ ��ﻴﺎﻏﺔ ﺱﻴﺎﺱ�ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺕﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ وﻓﻲ
ﺷ��ﻐﻞ اﻟﻮ���ﺎﺋ� اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ وﺕ�دﻳ��ﺔ ﺝﻤ��ﻴﻊ اﻟﻤﻬ��ﺎم اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺝﻤ��ﻴﻊ اﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؛
)ج( اﻟﻤ��ﺎ��ﺔ ﻓ�ﻲ ﺝﻤ�ﻴﻊ اﻟﻤ�ﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌ�ﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺕﻌﻨﻰ ﺏﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ.
اﻟﻤﺎدة 8
ﺕ�ﺘﺨﺬ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�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 واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 9
 - 1ﺕﻤ��ﻨﺢ اﻟ��ﺪول اﻷﻃ��ﺮاف اﻟﻤ��ﺮأة ﺡﻘ��ﺎ ﻣﺴ��ﺎوﻳﺎ ﻟﺤ��ﻖ اﻟ��ﺮﺝﻞ ﻓ��ﻲ ا�ﺘﺴ��ﺎب
ﺝﻨﺴ��ﻴﺘﻬﺎ أو اﻻﺡ��ﺘﻔﺎ� ﺏﻬ��ﺎ أو ﺕﻐﻴ��ﻴﺮهﺎ .وﺕﻀ��ﻤﻦ ﺏﻮﺝ��ﻪ ﺧ��ﺎص أﻻ ﻳﺘﺮﺕ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ
اﻟﺰواج ﻣﻦ أﺝﻨﺒﻲ أو ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺝﻨﺴﻴﺔ اﻟﺰوج أﺛﻨﺎء اﻟﺰواج ،أن ﺕﺘﻐﻴﺮ ﺕﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺝﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺰوﺝﺔ ،أو أن ﺕﺼﺒﺢ ﺏﻼ ﺝﻨﺴﻴﺔ أو أن ﺕﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺝﻨﺴﻴﺔ اﻟﺰوج.
 - 2ﺕﻤﻨﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮأة ﺡﻘﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺮﺝﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺠﻨﺴﻴﺔ
أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
03-60793
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http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
اﻟﻤﺎدة 10

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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اﻟﺰواج ﻣﻦ أﺝﻨﺒﻲ أو ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺝﻨﺴﻴﺔ اﻟﺰوج أﺛﻨﺎء اﻟﺰواج ،أن ﺕﺘﻐﻴﺮ ﺕﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺝﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺰوﺝﺔ ،أو أن ﺕﺼﺒﺢ ﺏﻼ ﺝﻨﺴﻴﺔ أو أن ﺕﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺝﻨﺴﻴﺔ اﻟﺰوج.

درا�سة قانونية حول تعزيز م�شاركة المر�أة في الحياة العامة

 - 2ﺕﻤﻨﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮأة ﺡﻘﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺮﺝﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺠﻨﺴﻴﺔ
أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺎدة 10

-

ﺕ�ﺘﺨﺬ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة ﻟﻜﻲ ﺕﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأة ﺡﻘﻮﻗﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺮﺝﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺏﻮﺝﻪ
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
ﺧﺎص ﻟﻜﻲ ﺕﻜﻔﻞ ،ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﺕﺴﺎوي اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة:
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)أ( ﻧﻔ���ﺲ اﻟﻈ���ﺮوف ﻟﻠﺘﻮﺝ���ﻴﻪ اﻟﻮ�ﻴﻔ���ﻲ واﻟﻤﻬﻨ���ﻲ ،وﻟﻠﻮﺹ���ﻮل إﻟ���ﻰ
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 ﻟﻼﻟ��ﺘﺤﺎق ﺏﺎﻟﻤﺪرﺱ��ﺔ وﻓ��ﻲ اﻟﺘﻌﻠ��ﻴﻢ اﻟﻌ��ﺎ� واﻟﺘﻘﻨ��ﻲ
واﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ؛
)ب( ﺕﻮﻓ���ﺮ ﻧﻔ���ﺲ اﻟﻤ���ﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺱ���ﻴﺔ ،وﻧﻔ���ﺲ اﻻﻣ���ﺘﺤﺎﻧﺎت وهﻴ����ﺎت
ﺕﺪرﻳﺴ�ﻴﺔ ﺕﺘﻤ�ﺘﻊ ﺏﻤﺆه�ﻼت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى وﻣﺒﺎن وﻣﻌﺪات ﻣﺪرﺱﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ؛
)ج( اﻟﻘﻀ��ﺎء ﻋﻠ��ﻰ أي ﻣﻔﻬ��ﻮ� ﻧﻤﻄ��ﻲ ﻋ��ﻦ دور اﻟ��ﺮﺝﻞ ودور اﻟﻤ��ﺮأة
ﻋﻠ��ﻰ ﺝﻤ��ﻴﻊ ﻣﺴ��ﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠ��ﻴﻢ وﻓ��ﻲ ﺝﻤ��ﻴﻊ أ���ﻜﺎﻟﻪ ﻋ��ﻦ ﻃ��ﺮﻳﻖ ﺕ���ﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠ��ﻴﻢ
اﻟﻤﺨ�ﺘﻠﻂ و��ﻴﺮ� ﻣ�ﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺕﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف ،وﻻ ﺱﻴﻤﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺕﻨﻘﻴﺢ آﺘﺐ اﻟﺪراﺱﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺪرﺱﻴﺔ وﺕﻜﻴﻴﻒ أﺱﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛
)د(
اﻟﺪراﺱﻴﺔ؛

ﻧﻔ��ﺲ اﻟﻔ��ﺮص ﻟﻼﺱ��ﺘﻔﺎدة ﻣ��ﻦ اﻟﻤ��ﻨﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ��ﻴﺔ و���ﻴﺮهﺎ ﻣ��ﻦ اﻟﻤ��ﻨﺢ

)هـ( ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻮﺹﻮل إﻟﻰ ﺏﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺹﻞ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺏ��ﺮاﻣﺞ ﺕﻌﻠ��ﻴﻢ اﻟﻜ��ﺒﺎر وﻣﺤ��ﻮ اﻷﻣ��ﻴﺔ اﻟﻮ�ﻴﻔ��ﻴﺔ ،وﻻ ﺱ��ﻴﻤﺎ اﻟﺘ��ﻲ ﺕﻬ��ﺪف إﻟ��ﻰ أن
ﺕﻀﻴﻖ ،ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،أي ﻓﺠﻮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺏﻴﻦ اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة؛
)و( ﺧﻔ�� ﻣﻌﺪﻻت ﺕﺮك اﻟﻤﺪرﺱﺔ ،ﻗﺒﻞ اﻷوان ﺏﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﺕﻨﻈﻴﻢ
ﺏﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﺕﺮآﻦ اﻟﻤﺪرﺱﺔ ﻗﺒﻞ اﻷوان؛
)ز(
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ؛

ﻧﻔ�ﺲ اﻟﻔ�ﺮص ﻟﻠﻤ��ﺎرآﺔ اﻟﻨ��ﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﺮﺏﻴﺔ

)ح( اﻟﻮﺹ��ﻮل إﻟ��ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎت ﺕ��ﺮﺏﻮﻳﺔ ﻣﺤ��ﺪدة ﻟﻠﻤﺴ��ﺎﻋﺪة ﻓ��ﻲ ﺿ��ﻤﺎن
ﺹﺤﺔ اﻷﺱﺮ ورﻓﺎهﻬﺎ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻨﺼﺢ ﻋﻦ ﺕﺨﻄﻴﻂ اﻷﺱﺮة.
اﻟﻤﺎدة 11
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)ز(
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ؛

ﻧﻔ�ﺲ اﻟﻔ�ﺮص ﻟﻠﻤ��ﺎرآﺔ اﻟﻨ��ﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﺮﺏﻴﺔ
������������������������������������������������������������

)ح( اﻟﻮﺹ��ﻮل إﻟ��ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎت ﺕ��ﺮﺏﻮﻳﺔ ﻣﺤ��ﺪدة ﻟﻠﻤﺴ��ﺎﻋﺪة ﻓ��ﻲ ﺿ��ﻤﺎن
ﺹﺤﺔ اﻷﺱﺮ ورﻓﺎهﻬﺎ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻨﺼﺢ ﻋﻦ ﺕﺨﻄﻴﻂ اﻷﺱﺮة.
اﻟﻤﺎدة 11

-

03-60793

 - 1ﺕ�ﺘﺨﺬ اﻟ�ﺪول اﻷﻃﺮاف ﺝﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤﺎل اﺕﺨﺎذﻩ ﻣﻦ ﺕﺪاﺏﻴﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺘﻤﻴ�ﻴﺰ ��ﺪ اﻟﻤ�ﺮأة ﻓ�ﻲ ﻣ�ﻴﺪان اﻟﻌﻤ�ﻞ ﻟﻜ�ﻲ ﺕﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﺕﺴﺎوي
اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة ،ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق وﻻ ﺱﻴﻤﺎ:
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)أ(

11

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺏﻮﺹﻔﻪ ﺡﻘﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺏﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻟﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮ؛

)ب( اﻟﺤ��ﻖ ﻓ��ﻲ اﻟﺘﻤ��ﺘﻊ ﺏ��ﻨﻔﺲ ﻓ��ﺮ� اﻟﺘﻮﻇ��ﻴﻒ ،ﺏﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ذﻟ��ﻚ ﺕ�ﺒ��ﻴﻖ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ؛
)ج( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺡﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻲ واﻷﻣﻦ
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؛
)د( اﻟﺤ�ﻖ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻷﺝﺮ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺱﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ،واﻟﺤﻖ
ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺴ�ﺎواة ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ�ﺔ ﻓ�ﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎواة
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ؛
)هـ( اﻟﺤ��ﻖ ﻓ��ﻲ اﻟﻀ��ﻤﺎن اﻻﺝﺘﻤﺎﻋ��ﻲ ،وﻻ ﺱ��ﻴﻤﺎ ﻓ��ﻲ ﺡ��ﺎﻻت اﻟ��ﺘﻘﺎﻋﺪ،
واﻟ�ﺒ�ﺎﻟﺔ ،واﻟﻤ�ﺮض ،واﻟﻌﺠ�ﺰ ،واﻟﺸ�ﻴﺨﻮﺧﺔ ،وأي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺝﺎزة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺝﺮ؛
)و( اﻟﺤ�ﻖ ﻓ�ﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳ�ﺔ اﻟﺼ�ﺤﻴﺔ وﺱ�ﻼﻣﺔ ﻇ�ﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺡﻤﺎﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻧﺠﺎب.
 - 2ﺕﻮﺧ���ﻴﺎ ﻟﻤ��ﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴ��ﻴﺰ ���ﺪ اﻟﻤ��ﺮأة ﺏﺴ��ﺒﺐ اﻟ��ﺰواج أو اﻷﻣﻮﻣ��ﺔ ،وﻟﻀ��ﻤﺎن
ﺡﻘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺕﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ:
)أ( ﻟﺤﻈ���ﺮ اﻟﻔﺼ���ﻞ ﻣ���ﻦ اﻟﺨﺪﻣ���ﺔ ﺏﺴ���ﺒﺐ اﻟﺤﻤ���ﻞ أو إﺝ���ﺎزة اﻷﻣﻮﻣ���ﺔ
واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺰوﺝﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻓﺮض ﺝﺰاءات
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ؛
)ب( ﻹدﺧﺎل ﻧﻈﺎم إﺡﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺝﺮ أو ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺏﻤﺰاﻳﺎ
اﺝﺘﻤﺎﻋ���ﻴﺔ ﻣﻤﺎ�ﻠ���ﺔ دون أن ﺕﻔﻘ���ﺪ اﻟﻤ���ﺮأة اﻟﻮﻇ���ﻴﻔﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺕﺸ����ﻠﻬﺎ أو أﻗﺪﻣﻴ���ﺘﻬﺎ أو
اﻟﻌﻼوات اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
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)ج( ﻟﺘﺸ�ﺠﻴﻊ ﺕﻮﻓ�ﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺏﻴﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕﻬﻤﺎ اﻷﺱﺮﻳﺔ وﺏﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ
ﻓ�ﻲ اﻟﺤ�ﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ،وﻻ ﺱ�ﻴﻤﺎ ﻋ�ﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺕﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء وﺕﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ
رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل؛
)د( ﻟﺘﻮﻓ�ﻴﺮ ﺡﻤﺎﻳ�ﺔ �ﺎ��ﺔ ﻟﻠﻤ�ﺮأة أ��ﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ
ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﺆذﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
 - 3ﻳﺠ��ﺐ أن ﺕﺴ��ﺘﻌﺮ� اﻟﺘﺸ��ﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻗﺎ���ﻴﺔ اﻟﻤﺘ���ﻠﺔ ﺏﺎﻟﻤﺴ��ﺎ�ﻞ اﻟﻤﺸ��ﻤﻮﻟﺔ
ﺏﻬ��� اﻟﻤﺎدة اﺱﺘﻌﺮاﺿﺎ دورﻳﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺝﻴﺔ ،وأن ﻳﺘﻢ
ﺕﻨﻘﻴﺤﻬﺎ أو إﻟﻐﺎؤهﺎ أو ﺕﻮﺱﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺡﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
اﻟﻤﺎدة 12
 - 1ﺕ�ﺘﺨﺬ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
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
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﺱﺮة.
 - 2ﺏﺎﻟ�ﺮﻏ� ﻣ�ﻦ أ�ﻜ�ﺎ� اﻟﻔﻘ�ﺮة  1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻤﺮأة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة وﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺏﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ،وﺕﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ
اﻟﺨﺪﻣ���ﺎت اﻟﻤ�ﺎﻧ���ﻴﺔ ﻋ���ﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀ���ﺎء ،و�ﺬﻟ���ﻚ اﻟ���ﺘ�ﺬﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓ���ﻴﺔ أ����ﻨﺎء اﻟﺤﻤ���ﻞ
واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
اﻟﻤﺎدة 13
ﺕ�ﺘﺨﺬ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﻟﻤ�ﺮأة ﻓ�ﻲ اﻟﻤ��ﺎﻻت اﻷﺧ�ﺮ� ﻟﻠﺤ�ﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼ�ﺎدﻳﺔ و اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺕﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ،
ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﺕﺴﺎوي اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة ،ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق وﻻ ﺱﻴﻤﺎ:
)أ(

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺱﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﺱﺮﻳﺔ؛

)ب( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،واﻟﺮهﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ؛
)ج( اﻟﺤ�ﻖ ﻓ�ﻲ اﻻﺷ�ﺘﺮا� ﻓ�ﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
وﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ ﺝﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 14
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 - 1ﺕﻀ��ﻊ اﻟ��ﺪول اﻷﻃ��ﺮاف ﻓ��ﻲ اﻋﺘ��ﺒﺎرهﺎ اﻟﻤﺸ��ﺎ�ﻞ اﻟﺨﺎ���ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺕﻮاﺝﻬﻬ��ﺎ
اﻟﻤ�ﺮأة اﻟﺮﻳﻔ�ﻴﺔ ،واﻷدوار اﻟﻬﺎﻣ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺕ�دﻳﻬ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﺕﺄﻣﻴﻦ أﺱﺒﺎب اﻟﺒﻘﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ﻷﺱ�ﺮﺕﻬﺎ ،ﺏﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﺕﺘﺨﺬ ﺝﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺪاﺏ�ﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱ�ﺒﺔ ﻟﻀ�ﻤﺎن ﺕﻄﺒ�ﻴﻖ أ�ﻜ�ﺎ� ه�ﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
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)ب( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،واﻟﺮهﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ؛
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)ج( اﻟﺤ�ﻖ ﻓ�ﻲ اﻻﺷ�ﺘﺮا� ﻓ�ﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
وﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ ﺝﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 14

 - 1ﺕﻀ��ﻊ اﻟ��ﺪول اﻷﻃ��ﺮاف ﻓ��ﻲ اﻋﺘ��ﺒﺎرهﺎ اﻟﻤﺸ��ﺎ�ﻞ اﻟﺨﺎ���ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺕﻮاﺝﻬﻬ��ﺎ
اﻟﻤ�ﺮأة اﻟﺮﻳﻔ�ﻴﺔ ،واﻷدوار اﻟﻬﺎﻣ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺕ�دﻳﻬ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﺕﺄﻣﻴﻦ أﺱﺒﺎب اﻟﺒﻘﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ﻷﺱ�ﺮﺕﻬﺎ ،ﺏﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﺕﺘﺨﺬ ﺝﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺪاﺏ�ﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱ�ﺒﺔ ﻟﻀ�ﻤﺎن ﺕﻄﺒ�ﻴﻖ أ�ﻜ�ﺎ� ه�ﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
 - 2ﺕ�ﺘﺨﺬ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﻟﻤ�ﺮأة ﻓ�ﻲ اﻟﻤ�ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔ�ﻴﺔ ﻟﻜ�ﻲ ﺕﻜﻔ�ﻞ ﻟﻬ�ﺎ ،ﻋﻠ�ﻰ أﺱ�ﺎس اﻟﺘﺴ�ﺎوي ﻣﻊ اﻟﺮﺝﻞ،

-

اﻟﻤﺸ�ﺎرآﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻻﺱﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ،وﺕﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأة ﺏﻮﺝﻪ ﺧﺎص اﻟﺤﻖ
ﻓﻲ:
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)أ(
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت؛

اﻟﻤﺸ���ﺎرآﺔ ﻓ���ﻲ وﺿ���ﻊ وﺕﻨﻔ���ﻴﺬ اﻟﺘﺨﻄ���ﻴﻂ اﻹﻧﻤﺎﺋ���ﻲ ﻋﻠ���ﻰ ﺝﻤ���ﻴﻊ
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)ب( ﻧ�ﻴﻞ ﺕﺴ�ﻬﻴﻼت اﻟﻌ�ﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼ�ﺤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﺱﺮة؛
)ج( اﻻﺱﺘﻔﺎدة ﺏﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺏﺮاﻣﺞ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ؛
)د( اﻟﺤﺼ��ﻮل ﻋﻠ��ﻰ ﺝﻤ��ﻴﻊ أﻧ��ﻮا� اﻟﺘﺪرﻳ��� واﻟﺘﻌﻠ��ﻴ� ،اﻟﺮﺱ��ﻤﻲ و���ﻴﺮ
اﻟﺮﺱ�ﻤﻲ ،ﺏﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺏﻤﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،واﻟﺤﺼﻮل آﺬﻟﻚ،
ﻓ��ﻲ ﺝﻤﻠ��ﺔ أﻣ��ﻮر ،ﻋﻠ��ﻰ ﻓﻮاﺋ��ﺪ آﺎﻓ��ﺔ اﻟﺨﺪﻣ��ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ��ﻴﺔ واﻹرﺷ��ﺎدﻳﺔ ،وذﻟ��ﻚ
ﻟﺘﺤﻘﻖ ،زﻳﺎدة آﻔﺎءﺕﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
)هـ( ﺕﻨ��ﻴ� ﺝﻤﺎﻋ�ﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺬاﺕﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠ�ﻰ ﻓ�ﺮص اﻗﺘﺼ�ﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺏﻬﻦ
اﻟﺨﺎص؛
)و(

اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ؛

)ز( ﻓﺮﺹ����ﺔ اﻟﺤﺼ����ﻮل ﻋﻠ����ﻰ اﻻﺋ����ﺘﻤﺎﻧﺎت واﻟﻘ����ﺮو� اﻟﺰراﻋ����ﻴﺔ،
وﺕﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺝﻴﺎ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ،واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
إﺹﻼح اﻷراﺿﻲ واﻹﺹﻼح اﻟﺰراﻋﻲ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺮﻳﻔﻲ؛
)ح( اﻟﺘﻤ�ﺘﻊ ﺏ��ﺮوف ﻣﻌﻴﺸ�ﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤ�ﺔ ،وﻻ ﺱ�ﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻹﺱﻜﺎن
واﻹﺹﺤﺎح واﻹﻣﺪاد ﺏﺎﻟﻜﻬﺮﺏﺎء واﻟﻤﺎء ،واﻟﻨﻘﻞ ،واﻻﺕﺼﺎﻻت.

اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺏﻊ
اﻟﻤﺎدة 15
-1

ﺕﻤﻨﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺝﻞ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.

-2

ﺕﻤ�ﻨﺢ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف اﻟﻤ�ﺮأة ﻓ�ﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،أهﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
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وﺕﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺝﻴﺎ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ،واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
إﺹﻼح اﻷراﺿﻲ واﻹﺹﻼح اﻟﺰراﻋﻲ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺮﻳﻔﻲ؛

درا�سة قانونية حول تعزيز م�شاركة المر�أة في الحياة العامة

)ح( اﻟﺘﻤ�ﺘﻊ ﺏ��ﺮوف ﻣﻌﻴﺸ�ﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤ�ﺔ ،وﻻ ﺱ�ﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻹﺱﻜﺎن
واﻹﺹﺤﺎح واﻹﻣﺪاد ﺏﺎﻟﻜﻬﺮﺏﺎء واﻟﻤﺎء ،واﻟﻨﻘﻞ ،واﻻﺕﺼﺎﻻت.

اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺏﻊ
اﻟﻤﺎدة 15
-1

03-60793

ﺕﻤﻨﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺝﻞ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.

 - 2ﺕﻤ�ﻨﺢ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف اﻟﻤ�ﺮأة ﻓ�ﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،أهﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻷهﻠﻴﺔ اﻟﺮﺝﻞ ،وﻧﻔﺲ ﻓﺮص ﻣﻤﺎرﺱﺔ ﺕﻠﻚ اﻷهﻠﻴﺔ .وﺕﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأة ،ﺏﻮﺝﻪ ﺧﺎص،
ﺡﻘﻮﻗﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺮﺝﻞ ﻓﻲ إﺏﺮام اﻟﻌﻘﻮد وإدارة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،وﺕﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗ��ﺪ� اﻟﻤ���ﺎواة ﻓ��� ﺝﻤ��ﻴﻊ ﻣ��ﺮاﺡﻞ ا�ﺝ��ﺮا�ا� اﻟﻤﺘ��ﺒﻌﺔ ﻓ��� اﻟﻤﺤ��ﺎآﻢ واﻟﻬﻴ���ﺎ�
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

 - 3ﺕﻮاﻓﻖ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد وﺱﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﻟﺼﻜﻮك
اﻟﺨﺎ���ﺔ اﻟﺘ��� ﻟﻬ��ﺎ أ���ﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ��� ﻳ���ﺘﻬﺪف ﺕﻘﻴ��ﻴﺪ اﻷهﻠ��ﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ��ﻴﺔ ﻟﻠﻤ��ﺮأة ﺏﺎﻃﻠ��ﺔ
وﻻﻏﻴﺔ.
 - 4ﺕﻤ�ﻨ� اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺏﺤﺮآﺔ اﻷﺷﺨﺎص وﺡﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ ﺱﻜﻨﺎهﻢ وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة 16
 - 1ﺕ�ﺘﺨﺬ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﻟﻤ�ﺮأة ﻓ�ﻲ �ﺎﻓ�ﺔ اﻷﻣ�ﻮر اﻟﻤ�ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻟ�ﺰواج واﻟﻌﻼﻗ�ﺎت اﻷﺱ�ﺮﻳﺔ ،وﺏﻮﺝﻪ ﺧﺎص
ﺕﻀﻤﻦ ،ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﺕﺴﺎوي اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة:
) أ(

ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج؛

)ب( ﻧﻔ�ﺲ اﻟﺤ�ﻖ ﻓ�ﻲ ﺡ�ﺮﻳﺔ اﺧﺘ�ﻴﺎر اﻟ�ﺰوج ،وﻓﻲ ﻋﺪم ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج إﻻ
ﺏﺮﺿﺎهﺎ اﻟﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)ج( ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﺰواج وﻋﻨﺪ ﻓﺴﺨﻪ؛
)د( ﻧﻔ��ﺲ اﻟﺤﻘ��ﻮق واﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﻴﺎت �ﻮاﻟ��ﺪة ،ﺏ���� اﻟ��ﻨ�ﺮ ﻋ��ﻦ ﺡﺎﻟ��ﺘﻬﺎ
اﻟﺰوﺝ�ﻴﺔ ،ﻓ�ﻲ اﻷﻣ�ﻮر اﻟﻤ�ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ�ﻃﻔﺎﻟﻬ�ﺎ؛ وﻓ�ﻲ ﺝﻤ�ﻴﻊ اﻷﺡ�ﻮال ،ﺕﻜ�ﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻷﻃﻔﺎل هﻲ اﻟﺮاﺝﺤﺔ؛
)هـ( ﻧﻔ�ﺲ اﻟﺤﻘ�ﻮق ﻓ�ﻲ أن ﺕﻘ�ﺮر ﺏﺤ�ﺮﻳﺔ وﺏﺸ�ﻌﻮر ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺪد
أﻃﻔﺎﻟﻬ��ﺎ واﻟﻔ��ﺘﺮة ﺏﻴ��ﻦ إﻧﺠ��ﺎب ﻃﻔ��ﻞ و�ﺧ��ﺮ ،وﻓ��ﻲ اﻟﺤﺼ��ﻮل ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ��ﺎت
واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﻮﺱﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺏﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺱﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق؛
)و( ﻧﻔ����ﺲ اﻟﺤﻘ����ﻮق واﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﻴﺎت ﻓ����ﻴﻤﺎ ﻳ����ﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻮﻻﻳ����ﺔ واﻟﻘﻮاﻣ����ﺔ
واﻟﻮ���ﺎﻳﺔ ﻋﻠ��ﻰ اﻷﻃﻔ��ﺎل وﺕﺒﻨ��ﻴﻬﻢ ،أو ﻣ��ﺎ ���ﺎﺏﻪ ذﻟ��ﻚ ﻣ��ﻦ اﻷﻧ�ﻤ��ﺔ اﻟﻤﺆﺱﺴ��ﻴﺔ
اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺡﻴﻦ ﺕﻮﺝﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ؛ وﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال
ﺕﻜﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﻔﺎل هﻲ اﻟﺮاﺝﺤﺔ؛
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)ز( ﻧﻔ�ﺲ اﻟﺤﻘ�ﻮق اﻟﺸﺨﺼ�ﻴﺔ ﻟﻠﺰوج واﻟﺰوﺝﺔ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
اﺧﺘﻴﺎر اﺱﻢ اﻷﺱﺮة ،واﻟﻤﻬﻨﺔ ،واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ؛

15

واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﻮﺱﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺏﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺱﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق؛
)و( ﻧﻔ����ﺲ اﻟﺤﻘ����ﻮق واﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﻴﺎت ﻓ����ﻴﻤﺎ ﻳ����ﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻮﻻﻳ����ﺔ واﻟﻘﻮاﻣ����ﺔ
واﻟﻮ���ﺎﻳﺔ ﻋﻠ��ﻰ اﻷﻃﻔ��ﺎل وﺕﺒﻨ��ﻴﻬﻢ ،أو ﻣ��ﺎ ���ﺎﺏﻪ ذﻟ��ﻚ ﻣ��ﻦ اﻷﻧ�ﻤ��ﺔ اﻟﻤﺆﺱﺴ��ﻴﺔ
������������������������������������������������������������
اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺡﻴﻦ ﺕﻮﺝﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ؛ وﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال
ﺕﻜﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﻔﺎل هﻲ اﻟﺮاﺝﺤﺔ؛
)ز( ﻧﻔ�ﺲ اﻟﺤﻘ�ﻮق اﻟﺸﺨﺼ�ﻴﺔ ﻟﻠﺰوج واﻟﺰوﺝﺔ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
اﺧﺘﻴﺎر اﺱﻢ اﻷﺱﺮة ،واﻟﻤﻬﻨﺔ ،واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ؛
)ح( ﻧﻔ����ﺲ اﻟﺤﻘ����ﻮق ﻟﻜ����ﻼ اﻟﺰوﺝﻴ����ﻦ ﻓ����ﻴﻤﺎ ﻳ����ﺘﻌﻠﻖ ﺏﻤﻠﻜ����ﻴﺔ وﺡ����ﻴﺎزة
اﻟﻤﻤ�ﺘﻠﻜﺎت ،واﻹ��ﺮاف ﻋﻠ�ﻴﻬﺎ ،وإدارﺕﻬ�ﺎ ،واﻟﺘﻤ�ﺘﻊ ﺏﻬﺎ ،واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ،ﺱﻮاء
ﺏﻼ ﻣﻘﺎﺏﻞ أو ﻣﻘﺎﺏﻞ ﻋﻮض ذي ﻗﻴﻤﺔ.
 - 2ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺨﻄﻮﺏﺔ اﻟﻄﻔﻞ أو زواﺝﻪ أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،وﺕﺘﺨﺬ ﺝﻤﻴﻊ اﻹﺝﺮاءات
اﻟﻀ�ﺮورﻳﺔ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺱﻦ أدﻧﻰ ﻟﻠﺰواج وﻟﺠﻌﻞ ﺕﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰواج
ﻓﻲ ﺱﺠﻞ رﺱﻤﻲ أﻣﺮا إﻟﺰاﻣﻴﺎ.

-

اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻡﺲ
اﻟﻤﺎدة 17
03-60793

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
 - 1ﻟ��ﺮ� دراﺱﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺕﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء
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ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺘﻤﻴ�ﻴ� ��ﺪ اﻟﻤﺮأة )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺏﺎﺱﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ( ﺕﺘﺄﻟﻒ ﻋﻨﺪ ﺏﺪء ﻧﻔﺎذ
اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺧﺒﻴﺮا وﺏﻌﺪ ﺕﺼﺪﻳﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﻋﻠ�ﻴﻬﺎ أو اﻧﻀ�ﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟ�ﻴﻬﺎ ﻣ�ﻦ ﺛﻼﺛ�ﺔ وﻋﺸ�ﺮﻳﻦ ﺧﺒ�ﻴﺮا ﻣ�ﻦ ذوي اﻟﻤﻜﺎﻧ�ﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ
اﻟﺮﻓ�ﻴﻌﺔ واﻟﻜﻔ�ﺎءة اﻟﻌﺎﻟ�ﻴﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻤ�ﻴﺪان اﻟ�ﺬي ﺕﺸﻤﻠﻪ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺕﻨﺘﺨﺒﻬﻢ اﻟﺪول
اﻷﻃ�ﺮاف ﻣ�ﻦ ﺏﻴ�ﻦ ﻣﻮاﻃﻨ�ﻴﻬﺎ وﻳﻌﻤﻠ�ﻮن ﺏﺼ�ﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼ�ﻴﺔ ،ﻣﻊ إﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻟﻤ��ﺒﺪأ اﻟ��ﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠ�ﺮاﻓ��ﻲ اﻟﻌ��ﺎدل وﻟﺘﻤﺜ��ﻴﻞ ﻣﺨ��ﺘﻠﻒ اﻷﺷ��ﻜﺎل اﻟﺤﻀ��ﺎرﻳﺔ وآﺬﻟ��ﻚ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
 - 2ﻳﻨﺘﺨ��� أﻋﻀ��ﺎء اﻟﻠﺠ��ﻨﺔ ﺏﺎﻻﻗ��ﺘﺮاع اﻟﺴ��ﺮي ﻣ��ﻦ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ ﺏﺎﻷﺷ��ﺨﺎ� اﻟﺬﻳ��ﻦ
ﺕﺮﺷ�ﺤﻬﻢ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف .وﻟﻜ�ﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺕﺮﺷﺢ ﺷﺨﺼﺎ واﺡﺪا ﻣﻦ ﺏﻴﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.
 - 3ﻳﺠ�ﺮ� اﻻﻧ�ﺘﺨﺎب اﻷول ﺏﻌﺪ ﺱﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺕﺎرﻳﺦ ﺏﺪء ﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ.
وﻗ�ﺒﻞ ﺛﻼﺛ�ﺔ أﺷ�ﻬﺮ ﻋﻠ�ﻰ اﻷﻗ�ﻞ ﻣ�ﻦ ﺕﺎرﻳﺦ آﻞ اﻧﺘﺨﺎب ،ﻳﻮﺝﻪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤ��ﺘﺤﺪة رﺱ��ﺎﻟﺔ إﻟ��ﻰ اﻟ��ﺪول اﻷﻃ��ﺮاف ﻳﺪﻋﻮه��ﺎ ﻓ��ﻴﻬﺎ إﻟ��ﻰ ﺕﻘﺪﻳ��ﻢ ﺕﺮﺷ��ﻴﺤﺎﺕﻬﺎ ﻓ��ﻲ
ﻏﻀ��ﻮن ﻓ��ﺘﺮة ﺷ��ﻬﺮﻳﻦ .وﻳﻌ��ﺪ اﻷﻣﻴ��ﻦ اﻟﻌ��ﺎم ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ ﺏﺎﻟﺘﺮﺕﻴ��� اﻷﺏﺠ��ﺪي ﺏﺠﻤ��ﻴﻊ
اﻷﺷ�ﺨﺎ� اﻟﻤﺮﺷ�ﺤﻴﻦ ﻋﻠ�ﻰ ه�ﺬا اﻟ�ﻨﺤﻮ ،ﻣﺒﻴ�ﻨﺎ اﻟ�ﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ رﺷﺤﺘﻬﻢ،
وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف.
 - 4ﺕﺠ�ﺮ� اﻧ�ﺘﺨﺎﺏﺎت أﻋﻀ�ﺎء اﻟﻠﺠ�ﻨﺔ ﻓﻲ اﺝﺘﻤﺎع ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ
اﻷﻣﻴ�ﻦ اﻟﻌ�ﺎم ﻓ�ﻲ ﻣﻘ�ﺮ اﻷﻣ�ﻢ اﻟﻤ�ﺘﺤﺪة .وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺝﺘﻤﺎع ،اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﺷﺘﺮاك
ﺛﻠﺜ��ﻲ اﻟ��ﺪول اﻷﻃ��ﺮاف ﻓ��ﻴﻪ ﻧﺼ��ﺎﺏﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ��ﻴﺎ ﻟﻪ ،ﻳﻜ��ﻮن اﻷﺷ��ﺨﺎ� اﻟﻤﻨﺘﺨ��ﺒﻮن
ﻟﻌﻀ�ﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠ�ﻨﺔ ه�ﻢ اﻟﻤﺮﺷ�ﺤﻮن اﻟﺬﻳ�ﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ أآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺹﻮات
وﻋﻠ���ﻰ أآ���ﺜﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘ���ﺔ ﻣ���ﻦ أﺹ���ﻮات ﻣﻤﺜﻠ���ﻲ اﻟ���ﺪول اﻷﻃ���ﺮاف اﻟﺤﺎ����ﺮﻳﻦ
واﻟﻤﺼﻮﺕﻴﻦ.
-5

ﻳﻨﺘﺨ�� أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺪﺕﻬﺎ أرﺏﻊ ﺱﻨﻮات .ﻏﻴﺮ أن ﻓﺘﺮة ﺕﺴﻌﺔ ﻣﻦ
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اﻷﻣﻴ�ﻦ اﻟﻌ�ﺎم ﻓ�ﻲ ﻣﻘ�ﺮ اﻷﻣ�ﻢ اﻟﻤ�ﺘﺤﺪة .وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺝﺘﻤﺎع ،اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﺷﺘﺮاك
ﺛﻠﺜ��ﻲ اﻟ��ﺪول اﻷﻃ��ﺮاف ﻓ��ﻴﻪ ﻧﺼ��ﺎﺏﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ��ﻴﺎ ﻟﻪ ،ﻳﻜ��ﻮن اﻷﺷ��ﺨﺎ� اﻟﻤﻨﺘﺨ��ﺒﻮن
اﻟﻤﺮﺷ�ﺤﻮن اﻟﺬﻳ�ﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ أآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺹﻮات
اﻟﻠﺠ�ﻨﺔ
ه�ﻢفي الحياة العامة
المر�أة
ﻟﻌﻀ�ﻮﻳﺔ م�شاركة
درا�سة قانونية حول تعزيز
وﻋﻠ���ﻰ أآ���ﺜﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘ���ﺔ ﻣ���ﻦ أﺹ���ﻮات ﻣﻤﺜﻠ���ﻲ اﻟ���ﺪول اﻷﻃ���ﺮاف اﻟﺤﺎ����ﺮﻳﻦ
واﻟﻤﺼﻮﺕﻴﻦ.
 - 5ﻳﻨﺘﺨ�� أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺪﺕﻬﺎ أرﺏﻊ ﺱﻨﻮات .ﻏﻴﺮ أن ﻓﺘﺮة ﺕﺴﻌﺔ ﻣﻦ
اﻷﻋﻀ�ﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴ�ﻦ ﻓ�ﻲ اﻻﻧ�ﺘﺨﺎب اﻷول ﺕﻨﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة ﺱﻨﺘﻴﻦ؛ وﻳﻘﻮم
رﺋ��ﻴ� اﻟﻠﺠ��ﻨﺔ ،ﺏﻌ��ﺪ اﻻﻧ��ﺘﺨﺎب اﻷول ﻓ��ﻮرا ،ﺏﺎﺧﺘ��ﻴﺎر أﺱ��ﻤﺎء ه���ﻻء اﻷﻋﻀ��ﺎء
اﻟﺘﺴﻌﺔ ﺏﺎﻟﻘﺮﻋﺔ.
 - 6ﻳﺠ�ﺮى اﻧ�ﺘﺨﺎب أﻋﻀ�ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮات
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
 2و  3و  4ﻣ��ﻦ ه��ﺬﻩ اﻟﻤ��ﺎدة ﺏﻌ��ﺪ اﻟﺘﺼ��ﺪﻳﻖ أو اﻻﻧﻀ��ﻤﺎم اﻟﺨ��ﺎﻣﺲ واﻟ�ﻼﺛﻴ��ﻦ.
وﺕﻨﺘﻬ�ﻲ وﻻﻳﺔ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺏﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻓﺘﺮة ﺱﻨﺘﻴﻦ .وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﺱﻤﻴﻬﻤﺎ ﺏﺎﻟﻘﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
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 - 7ﻟﻤ��ﻞء اﻟ���ﻮاﻏﺮ اﻟﻄﺎرﺋ��ﺔ ،ﺕﻘ��ﻮم اﻟﺪوﻟ��ﺔ اﻟﻄ��ﺮ� اﻟﺘ��ﻲ آ��ﻒ ﺧﺒ��ﻴﺮهﺎ ﻋ��ﻦ
اﻟﻌﻤ�ﻞ آﻌﻀ�ﻮ ﻓ�ﻲ اﻟﻠﺠ�ﻨﺔ ﺏﺘﻌﻴﻴ�ﻦ ﺧﺒ�ﻴﺮ �ﺧ�ﺮ ﻣ�ﻦ ﺏﻴ�ﻦ ﻣﻮاﻃﻨ�ﻴﻬﺎ ،رهﻨﺎ ﺏﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ.
 - 8ﻳ�ﺘﻠﻘﻰ أﻋﻀ�ﺎء اﻟﻠﺠ�ﻨﺔ ،ﺏﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺕﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻮارد
اﻷﻣ��ﻢ اﻟﻤ��ﺘﺤﺪة ﺏﺎﻷﺡﻜ��ﺎم واﻟ���ﺮو� اﻟﺘ��ﻲ ﺕﺤﺪده��ﺎ اﻟﺠﻤﻌ��ﻴﺔ ،ﻣ��ﻊ إﻳ��ﻼء اﻻﻋﺘ��ﺒﺎر
ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺏﺎﻟﻠﺠﻨﺔ.
 - 9ﻳﻮﻓ�ﺮ اﻷﻣﻴ�ﻦ اﻟﻌ�ﺎم ﻟﻸﻣ�ﻢ اﻟﻤ�ﺘﺤﺪة ﻣ�ﺎ ﻳﻠ�ﺰم اﻟﻠﺠ�ﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﺮاﻓﻖ
ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺏﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺏﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺏﻬﺎ ﺏﻤﻮﺝﺐ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 18
 - 1ﺕ�ﺘﻌﻬﺪ اﻟ�ﺪو� اﻷﻃ�ﺮا� ﺏ��ن ﺕﻘﺪم إﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻟﻠﻨﻈﺮ
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 اﻻﺕﻔﺎﻗ��ﻴﺔ ،وﻋ��ﻦ اﻟ��ﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤ��ﺮ� ﻓ��ﻲ ه��ﺬا
اﻟﺼﺪد ،وذﻟﻚ:
)أ(

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺱﻨﺔ واﺡﺪة ﻣﻦ ﺏﺪء اﻟﻨﻔﺎذ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛

)ب( وﺏﻌﺪ ذﻟﻚ آﻞ أرﺏﻊ ﺱﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وآﺬﻟﻚ آﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ذﻟﻚ.
 - 2ﻳﺠ�ﻮ� أن ﺕﺒﻴ�ﻦ اﻟ�ﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺼﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻮﻓﺎء
ﺏﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 19
-1

ﺕﻌﺘﻤﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺏﻬﺎ.

-2

ﺕﻨﺘﺨﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﺱﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 20
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اﻟﻤﺎدة 19
������������������������������������������������������������

-1

ﺕﻌﺘﻤﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺏﻬﺎ.

-2

ﺕﻨﺘﺨﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﺱﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 20

-

03-60793

 - 1ﺕﺠ�ﺘﻤ� اﻟﻠﺠ�ﻨﺔ ﻓ�ﻲ اﻟ��ﺎدة ﻟﻔ�ﺘﺮة ﻻ ﺕ��ﻳﺪ ﻋﻠ�� أﺱﺒﻮﻋﻴﻦ ﺱﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  18ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ.
 - 2ﺕ�ﻘ��ﺪ ا���ﺘﻤﺎﻋﺎ� اﻟﻠﺠ��ﻨﺔ ﻋ��ﺎدة ﻓ��ﻲ ﻣﻘ��ﺮ ا�ﻣ��� اﻟﻤ��ﺘﺤﺪة أو ﻓ��ﻲ أي ﻣ���ﺎ�
ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺁﺧﺮ ﺕﺤﺪدﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 21

19

-

 - 1ﺕﻘ��ﺪم اﻟﻠﺠ��ﻨﺔ ﺕﻘﺮﻳ��ﺮا ���ﻨﻮﻳﺎ إﻟ��ﻰ اﻟﺠﻤﻌ��ﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ﻟ�ﻣ��ﻢ اﻟﻤ��ﺘ�ﺪة ﺏﻮا���ﻄﺔ
اﻟﻤﺠﻠ���� اﻻﻗﺘﺼ���ﺎدي واﻻﺝﺘﻤﺎﻋ���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
اﻷﻃ���ﺮاف .وﺕ���ﺪر� ﺕﻠ���ﻚ اﻟﻤﻘ���ﺘﺮﺡﺎت واﻟﺘﻮ����ﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺕﻘﺮﻳ���ﺮ اﻟﻠﺠ���ﻨﺔ
ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺏﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ،إن وﺝﺪت.
 - 2ﻳ���ﻴﻞ اﻷﻣﻴ��ﻦ اﻟﻌ��ﺎم ﺕﻘﺎرﻳ��ﺮ اﻟﻠﺠ��ﻨﺔ إﻟ��ﻰ ﻟﺠ��ﻨﺔ ﻣﺮآ��� اﻟﻤ��ﺮأة ،ﻟ���ﺮ�
إﻋﻼﻣﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 22
ﻳ��� ﻟﻠﻮآ�ﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ�ﺔ أن ﺕﻤ���ﻞ ﻟ�ﺪ� اﻟ�ﻨ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﺕﻨﻔ�ﻴﺬ ﻣ�ﺎ ﻳﻘ�ﻊ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺡﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ .وﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺕﺪﻋﻮ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
إﻟﻰ ﺕﻘﺪﻳﻢ ﺕﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺕﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎدس
اﻟﻤﺎدة 23
ﻟ��ﻴ� ﻓ��ﻲ ه��ﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗ��ﻴﺔ ﻣ��ﺎ ﻳﻤ��� أي أﺡﻜ��ﺎم ﺕﻜ��ﻮن أآ���ﺮ ﺕﻴﺴ��ﻴﺮا ﻟﺘ�ﻘ��ﻴ�
اﻟﻤﺴﺎواة ﺏﻴﻦ اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة وﺕﻜﻮن ﻗﺪ وردت:
)أ(

ﻓﻲ ﺕﺸﺮﻳﻌﺎت دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف؛

)ب( أو ﻓ�ﻲ أﻳ�ﺔ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﻣﻌﺎهﺪة أو اﺕﻔﺎق دوﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﺕﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة 24
ﺕ�ﺘﻌﻬﺪ اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�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
اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ.
20
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اﻟﻤﺎدة 25

-1

ﻳﻜﻮن ﺏﺎب اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺡﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول.
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اﻟﻤﺎدة 24
العامة ﺏﺎﺕﺨ�ﺎ� ﺝﻤ�ﻴﻊ ﻣ�ﺎ ﻳﻠ��م ﻣ�ﻦ ﺕﺪاﺏ�ﻴﺮ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻷﻃ�ﺮاف
ﺕ�ﺘﻌﻬﺪ
اﻟ�ﺪولفي الحياة
م�شاركة المر�أة
درا�سة قانونية حول تعزيز
اﻟﻮﻃﻨ���ﻲ ﺕﺴ���ﺘﻬﺪف ﺕ�ﻘ���ﻴ� ا�ﻋﻤ���ﺎل اﻟﻜ���ﺎﻣﻞ ﻟﻠ�ﻘ���ﻮق اﻟﻤﻌ���ﺘﺮف ﺏﻬ���ﺎ ﻓ���ﻲ ه���ﺬﻩ
اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 25

03-60793

-1

ﻳﻜﻮن ﺏﺎب اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺡﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول.

-2

ﻳﺴﻤﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ودﻳﻌﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ.

 - 3ﺕﺨﻀﻊ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ .وﺕﻮدع وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﺪى اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
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 - 4ﻳﻜ��ﻮن ﺏ��ﺎ� اﻻﻧﻀ��ﻤﺎم إﻟ��ﻰ ه��ﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗ��ﻴﺔ ﻣﻔ��ﺘﻮ�ﺎ ﻟﺠﻤ��ﻴﻊ اﻟ��ﺪول .وﻳ��ﻨﻔﺬ
اﻻﻧﻀﻤﺎم ﺏﺈﻳﺪاع وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺪى اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺎدة 26
 - 1ﻳﺠ��ﻮز ﻷي دوﻟ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟ��ﺪول اﻷﻃ��ﺮا� ،ﻓ��ﻲ أي وﻗ��ﺖ ،أن ﺕﻄﻠ��ﺐ إﻋ��ﺎدة
اﻟ�ﻨﻈﺮ ﻓ�ﻲ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷﻌﺎر آﺘﺎﺏﻲ ﻳﻮﺝﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
 - 2ﺕﻘ�ﺮر اﻟﺠﻤﻌ�ﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻟﻸﻣ�ﻢ اﻟﻤ�ﺘﺤﺪة ﻣ�ﺎ ﻳ�ﺘﺨﺬ ﻣ�ﻦ ﺧﻄﻮات ،إن ﻟﺰﻣﺖ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺬﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ.
اﻟﻤﺎدة 27
 - 1ﻳ�ﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺏﻌﺪ ﺕﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
أو اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺪى اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
 - 2ﺏﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻜ�� دوﻟ�ﺔ ﺕﺼ�ﺪ� ﻋﻠ�ﻰ ه�ﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗ�ﻴﺔ أو ﺕﻨﻀ�ﻢ إﻟ�ﻴﻬﺎ ﺏﻌ�ﺪ إﻳﺪاع
وﺛ�ﻴﻘﺔ اﻟﺘﺼ�ﺪﻳﻖ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺏﻌﺪ
ﺕﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺕﺼﺪﻳﻘﻬﺎ أو اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 28
 - 1ﻳﺘﻠﻘﱠﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺺ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺒﺪﻳﻬﺎ اﻟﺪول وﻗﺖ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم ،وﻳﻘﻮم ﺏﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺪول.
-2

ﻻ ﻳﺠﻮز إﺏﺪاء أي ﺕﺤﻔﻆ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ وﻏﺮﺿﻬﺎ.

 - 3ﻳﺠ��ﻮز ���ﺤﺐ اﻟ��ﺘﺤﻔﻈﺎت ﻓ��ﻲ أي وﻗ��ﺖ ﺏﺘﻮﺝ��ﻴﻪ إﺷ��ﻌﺎر ﺏﻬ��ﺬا اﻟﻤﻌ��ﻨﻰ إﻟ��ﻰ
اﻷﻣﻴ�ﻦ اﻟﻌ�ﺎم ﻟﻸﻣ�ﻢ اﻟﻤ�ﺘﺤﺪة ،اﻟ�ﺬي ﻳﻘ�ﻮم ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺏﺈﺏﻼغ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺏﻪ .وﻳﺼﺒﺢ
ذﻟﻚ اﻹﺷﻌﺎر ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺕﺎرﻳﺦ ﺕﻠﻘﱢﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة 29
22
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ﻻ ﻳﺠﻮز إﺏﺪاء أي ﺕﺤﻔﻆ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ وﻏﺮﺿﻬﺎ.
ﺏﺘﻮﺝ��ﻴﻪ إﺷ��ﻌﺎر ﺏﻬ��ﺬا اﻟﻤﻌ��ﻨﻰ إﻟ��ﻰ
������������������������������������������������������������

 - 3ﻳﺠ��ﻮز ���ﺤﺐ اﻟ��ﺘﺤﻔﻈﺎت ﻓ��ﻲ أي وﻗ��ﺖ
اﻷﻣﻴ�ﻦ اﻟﻌ�ﺎم ﻟﻸﻣ�ﻢ اﻟﻤ�ﺘﺤﺪة ،اﻟ�ﺬي ﻳﻘ�ﻮم ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺏﺈﺏﻼغ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺏﻪ .وﻳﺼﺒﺢ
ذﻟﻚ اﻹﺷﻌﺎر ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺕﺎرﻳﺦ ﺕﻠﻘﱢﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة 29

-

 - 1ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ أي ﺧﻼف ﻳﻨﺸﺄ ﺏﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
ﺡ�ﻮل ﺕﻔﺴ�ﻴﺮ أو ﺕﻄﺒ�ﻴﻖ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ وﻻ ﻳﺴﻮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ،وذﻟﻚ
ﺏ�ﻨﺎء ﻋﻠ�ﻰ ﻃﻠ�ﺐ واﺡ�ﺪة ﻣ�ﻦ ه�ﺬﻩ اﻟ�ﺪول .وإذا ﻟ�ﻢ ﻳﺘﻤﻜ�ﻦ اﻷﻃ�ﺮاف ،ﺧ�ﻼل ﺱﺘﺔ
أﺷ��ﻬﺮ ﻣ��ﻦ ﺕ��ﺎرﻳ� ﻃﻠ��ﺐ اﻟﺘﺤﻜ��ﻴﻢ ،ﻣ��ﻦ اﻟﻮﺹ��ﻮل إﻟ��ﻰ اﺕﻔ��ﺎ� ﻋﻠ��ﻰ ﺕﻨﻈ��ﻴﻢ أﻣ��ﺮ
اﻟﺘﺤﻜ�ﻴﻢ ،ﺝ�ﺎز ﻷي ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻷﻃﺮاف إﺡﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺏﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺱﺎﺱﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
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 - 2ﻷﻳ�ﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺕﻌﻠﻦ ﻟﺪى ﺕﻮﻗﻴﻊ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو
اﻻﻧ��ﻤﺎم إﻟ�ﻴﻬﺎ أﻧﻬ�ﺎ ﻻ ﺕﻌﺘ�ﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺏﺎﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .وﻻ ﺕﻜﻮن
اﻟ�ﺪول اﻷﻃ�ﺮاف اﻷﺧ�ﺮى ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺏﺘﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮة إزاء أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أﺏﺪت ﺕﺤﻔﻈﺎ
ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.
 - 3ﻷﻳ�ﺔ دوﻟ�ﺔ ﻃ�ﺮف أﺏ�ﺪت ﺕﺤﻔﻈ�ﺎ وﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮة  2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أن ﺕﺴﺤﺐ
هﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﺘﻰ ﺷﺎءت ﺏﺈﺷﻌﺎر ﺕﻮﺝﻬﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺎدة 30
ﺕ��ﻮدع ه��ﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗ��ﻴﺔ ،اﻟﺘ��ﻲ ﺕﺘﺴ��ﺎوى ﻧﺼﻮﺹ��ﻬﺎ اﻻﺱ��ﺒﺎﻧﻴﺔ واﻻﻧﻜﻠ��ﻴﺰﻳﺔ
واﻟﺮوﺱ�ﻴﺔ واﻟﺼ�ﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺏ�ﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴ�ﻴﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﺤ��ﻴﺔ ،ﻟﺪى اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
�����ﺎ�ﺎ ﻟ�ﻟ�� ،ﻗ�ﺎم اﻟﻤﻮﻗﻌ�ﻮن أدﻧ�ﺎﻩ ،اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن ﺡﺴﺐ اﻷﺹﻮل ،ﺏﺘﻮﻗﻴﻊ
هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ.

03-60793

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
Albania.........................................................11 May
Algeria2 ........................................................22 May
Andorra........................................................15 Jan
Angola .........................................................17 Sep
Antigua and Barbuda ................................... 1 Aug
Argentina .....................................................
17 Jul 1980
15 Jul
Armenia .......................................................13 Sep
17 Jul 1980
28 Jul
Australia3 .....................................................
17 Jul 1980
31 Mar
Austria4 ........................................................
Azerbaijan....................................................10 Jul
Bahamas....................................................... 6 Oct
Bahrain.........................................................18 Jun
Bangladesh5 ................................................. 6 Nov
Barbados ......................................................
24 Jul 1980
16 Oct
Belarus .........................................................
17 Jul 1980
4 Feb
17 Jul 1980
10 Jul
Belgium6 ......................................................
Belize ...........................................................
7 Mar 1990
16 May
Benin............................................................
11 Nov 1981
12 Mar
Bhutan..........................................................
17 Jul 1980
31 Aug
Bolivia (Plurinational
State of)..................................................
30 May 1980
8 Jun
Bosnia and
Herzegovina7 .......................................... 1 Sep
Botswana .....................................................13 Aug
31 Mar 1981
1 Feb
Brazil8 ..........................................................
Brunei Darussalam ......................................24 May
17 Jul 1980
8 Feb
Bulgaria9 ......................................................
Burkina Faso................................................14 Oct
Burundi ........................................................
17 Jul 1980
8 Jan
Cabo Verde .................................................. 5 Dec
17 Oct 1980
15 Oct
Cambodia10,11 ...............................................
Cameroon.....................................................
6 Jun 1983
23 Aug
17 Jul 1980
10 Dec
Canada12.......................................................
Central African
21 Jun

2003
1994 a
1996 a
1997 a
1986 a
1989 a
1985
1993 a
1983
1982
1995 a
1993 a
2002 a
1984 a
1980
1981
1985
1990
1992
1981
1990
1993 d
1996 a
1984
2006 a
1982
1987 a
1992
1980 a
1992 a
1994
1981
1991 a

Participant

Signature

Ratification,
Accession(a),
Succession(d)

Republic .................................................
Chad............................................................. 9 Jun
Chile.............................................................
17 Jul 1980
7 Dec
17 Jul 1980
4 Nov
China13,14 ......................................................
Colombia .....................................................
17 Jul 1980
19 Jan
Comoros.......................................................31 Oct
Congo...........................................................
29 Jul 1980
26 Jul
Cook Islands15..............................................11 Aug
Costa Rica....................................................
17 Jul 1980
4 Apr
Côte d'Ivoire ................................................
17 Jul 1980
18 Dec
Croatia7 ........................................................ 9 Sep
Cuba.............................................................
6 Mar 1980
17 Jul
Cyprus16 .......................................................23 Jul
Czech Republic17 .........................................22 Feb
Democratic People's
Republic of
Korea18,19 ................................................27 Feb
Democratic Republic of
the Congo...............................................
17 Jul 1980
17 Oct
17 Jul 1980
21 Apr
Denmark20 ....................................................
Djibouti........................................................ 2 Dec
Dominica .....................................................
15 Sep 1980
15 Sep
Dominican Republic ....................................
17 Jul 1980
2 Sep
Ecuador........................................................
17 Jul 1980
9 Nov
16 Jul 1980
18 Sep
Egypt21 .........................................................
El Salvador ..................................................
14 Nov 1980
19 Aug
Equatorial Guinea ........................................23 Oct
Eritrea .......................................................... 5 Sep
Estonia .........................................................21 Oct
Eswatini .......................................................26 Mar
Ethiopia........................................................
8 Jul 1980
10 Sep
Fiji22 .............................................................28 Aug
Finland .........................................................
17 Jul 1980
4 Sep
17 Jul 1980
14 Dec
France23 ........................................................
Gabon...........................................................
17 Jul 1980
21 Jan

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-8.en.pdf

1995 a
1989
1980
1982
1994 a
1982
2006 a
1986
1995
1992 d
1980
1985 a
1993 d
2001 a
1986
1983
1998 a
1980
1982
1981
1981
1981
1984 a
1995 a
1991 a
2004 a
1981
1995 a
1986
1983
1983
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Participant

Signature

Ratification,
Accession(a),
Succession(d)

Gambia.........................................................
29 Jul 1980
16 Apr
Georgia ........................................................26 Oct
17 Jul 1980
10 Jul
Germany24,25,26 .............................................
Ghana...........................................................
17 Jul 1980
2 Jan
Greece..........................................................
2 Mar 1982
7 Jun
Grenada........................................................
17 Jul 1980
30 Aug
Guatemala....................................................
8 Jun 1981
12 Aug
17 Jul 1980
9 Aug
Guinea27 .......................................................
Guinea-Bissau..............................................
17 Jul 1980
23 Aug
Guyana.........................................................
17 Jul 1980
17 Jul
Haiti .............................................................
17 Jul 1980
20 Jul
Honduras......................................................
11 Jun 1980
3 Mar
6 Jun 1980
22 Dec
Hungary28.....................................................
Iceland .........................................................
24 Jul 1980
18 Jun
India .............................................................
30 Jul 1980
9 Jul
Indonesia......................................................
29 Jul 1980
13 Sep
Iraq...............................................................13 Aug
Ireland29 .......................................................23 Dec
17 Jul 1980
3 Oct
Israel30 ..........................................................
Italy..............................................................
17 Jul 1980
10 Jun
17 Jul 1980
19 Oct
Jamaica31 ......................................................
Japan ............................................................
17 Jul 1980
25 Jun
Jordan...........................................................
3 Dec 1980
1 Jul
Kazakhstan...................................................26 Aug
Kenya........................................................... 9 Mar
Kiribati.........................................................17 Mar
Kuwait32 ....................................................... 2 Sep
Kyrgyzstan...................................................10 Feb
Lao People's
Democratic
Republic .................................................
17 Jul 1980
14 Aug
Latvia ...........................................................14 Apr
Lebanon .......................................................16 Apr
17 Jul 1980
22 Aug
Lesotho33 ......................................................
Liberia..........................................................17 Jul
Libya34 .........................................................16 May
Liechtenstein35 .............................................22 Dec
Lithuania......................................................18 Jan
Luxembourg.................................................
17 Jul 1980
2 Feb
Madagascar..................................................
17 Jul 1980
17 Mar
Malawi36 ......................................................12 Mar
Malaysia37 .................................................... 5 Jul
Maldives38,39 ................................................ 1 Jul
Mali..............................................................
5 Feb 1985
10 Sep
Malta............................................................ 8 Mar

1993
1994 a
1985
1986
1983
1990
1982
1982
1985
1980
1981
1983
1980
1985
1993
1984
1986 a
1985 a
1991
1985
1984
1985
1992
1998 a
1984 a
2004 a
1994 a
1997 a
1981
1992 a
1997 a
1995
1984 a
1989 a
1995 a
1994 a
1989
1989
1987 a
1995 a
1993 a
1985
1991 a

Participant

Marshall Islands........................................... 2 Mar
Mauritania40 .................................................10 May
Mauritius41 ................................................... 9 Jul
Mexico .........................................................
17 Jul 1980
23 Mar
Micronesia (Federated
States of) ................................................ 1 Sep
Monaco ........................................................18 Mar
17 Jul 1980
20 Jul
Mongolia42 ...................................................
Montenegro43 ...............................................23 Oct
Morocco.......................................................21 Jun
Mozambique ................................................21 Apr
Myanmar......................................................22 Jul
Namibia .......................................................23 Nov
Nauru ...........................................................23 Jun
Nepal............................................................
5 Feb 1991
22 Apr
17 Jul 1980
23 Jul
Netherlands44 ...............................................
17 Jul 1980
10 Jan
New Zealand45,46,47,48,49 ................................
Nicaragua.....................................................
17 Jul 1980
27 Oct
Niger50 ......................................................... 8 Oct
Nigeria .........................................................
23 Apr 1984
13 Jun
Norway ........................................................
17 Jul 1980
21 May
Oman ........................................................... 7 Feb
Pakistan........................................................12 Mar
Palau ............................................................
20 Sep 2011
Panama.........................................................
26 Jun 1980
29 Oct
Papua New Guinea ......................................12 Jan
Paraguay ...................................................... 6 Apr
Peru..............................................................
23 Jul 1981
13 Sep
Philippines ...................................................
15 Jul 1980
5 Aug
29 May 1980
30 Jul
Poland51 .......................................................
24 Apr 1980
30 Jul
Portugal13,52 ..................................................
Qatar ............................................................29 Apr
25 May 1983
27 Dec
Republic of Korea53 .....................................
Republic of Moldova ................................... 1 Jul
4 Sep 1980
7 Jan
Romania54 ....................................................
17 Jul 1980
23 Jan
Russian Federation55 ....................................
Rwanda ........................................................
1 May 1980
2 Mar
Samoa ..........................................................25 Sep
San Marino ..................................................
26 Sep 2003
10 Dec
Sao Tome and Principe................................
31 Oct 1995
3 Jun
Saudi Arabia ................................................
7 Sep 2000
7 Sep
Senegal.........................................................
29 Jul 1980
5 Feb
Serbia7 ..........................................................12 Mar
Seychelles .................................................... 5 May

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-8.en.pdf
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Signature

Ratification,
Accession(a),
Succession(d)
2006 a
2001 a
1984 a
1981
2004 a
2005 a
1981
2006 d
1993 a
1997 a
1997 a
1992 a
2011 a
1991
1991
1985
1981
1999 a
1985
1981
2006 a
1996 a
1981
1995 a
1987 a
1982
1981
1980
1980
2009 a
1984
1994 a
1982
1981
1981
1992 a
2003
2003
2000
1985
2001 d
1992 a
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Participant

Signature

Ratification,
Accession(a),
Succession(d)

Sierra Leone.................................................
21 Sep 1988
11 Nov
Singapore56,57,58 ............................................ 5 Oct
Slovakia17.....................................................28 May
Slovenia7 ...................................................... 6 Jul
Solomon Islands .......................................... 6 May
South Africa.................................................
29 Jan 1993
15 Dec
South Sudan.................................................30 Apr
Spain ............................................................
17 Jul 1980
5 Jan
Sri Lanka......................................................
17 Jul 1980
5 Oct
St. Kitts and Nevis .......................................25 Apr
St. Lucia....................................................... 8 Oct
St. Vincent and the
Grenadines ............................................. 4 Aug
State of Palestine ......................................... 2 Apr
Suriname...................................................... 1 Mar
7 Mar 1980
2 Jul
Sweden59,60 ...................................................
23 Jan 1987
27 Mar
Switzerland61 ...............................................
Syrian Arab Republic ..................................28 Mar
Tajikistan .....................................................26 Oct
Thailand62 .................................................... 9 Aug
The former Yugoslav
Republic of
Macedonia7 ............................................18 Jan
Timor-Leste .................................................16 Apr
Togo.............................................................26 Sep

1988
1995 a
1993 d
1992 d
2002 a
1995
2015 a
1984
1981
1985 a
1982 a
1981 a
2014 a
1993 a
1980
1997
2003 a
1993 a
1985 a
1994 d
2003 a
1983 a

Participant

Ratification,
Accession(a),
Succession(d)

Signature

Trinidad and Tobago ...................................
27 Jun 1985
12 Jan
Tunisia .........................................................
24 Jul 1980
20 Sep
Turkey..........................................................20 Dec
Turkmenistan ............................................... 1 May
Tuvalu.......................................................... 6 Oct
Uganda.........................................................
30 Jul 1980
22 Jul
Ukraine ........................................................
17 Jul 1980
12 Mar
United Arab Emirates63 ............................... 6 Oct
United Kingdom of
Great Britain and
Northern
22 Jul 1981
7 Apr
Ireland14,64,65,66,67 ....................................
United Republic of
Tanzania.................................................
17 Jul 1980
20 Aug
United States of
America..................................................
17 Jul 1980
Uruguay .......................................................
30 Mar 1981
9 Oct
Uzbekistan ...................................................19 Jul
Vanuatu........................................................ 8 Sep
Venezuela (Bolivarian
Republic of) ...........................................
17 Jul 1980
2 May
Viet Nam......................................................
29 Jul 1980
17 Feb
Yemen68 .......................................................30 May
Zambia .........................................................
17 Jul 1980
21 Jun
Zimbabwe ....................................................13 May

1990
1985
1985 a
1997 a
1999 a
1985
1981
2004 a

1986
1985

1981
1995 a
1995 a
1983
1982
1984 a
1985
1991 a

Declarations and Reservations
(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made
upon ratification, accession or succession.)
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.

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-8.en.pdf
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ملحق 3

ت�صنيف لبنان ح�سب تقرير املنتدى االقت�صادي
العاملي للعام  2017حول الفجوة بني اجلن�سني.

 ماعلل يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا ريرقت بسح نانبل فينصتينصتلا ريرقت بسح نانبل فينصت20

Lebanon

score

0.00 = imparity
1.00 = parity

LBN

0.40

137
0.596

rank

out of 144 countries

AVG

distribution of countries by score

SCORE AT GLANCE

1.00

KEY INDICATORS
GDP (US$ billions)

Economy

47.54

GDP per capita (constant '11, intl. $, PPP)

12,974.17

Total population (1,000s)
Education

Politics

6,006.67

Population growth rate (%)

1.94

Population sex ratio (female/male)

1.01

Human Capital Index score

–
2006
rank

Global Gender Gap score
Economic participation and opportunity
Educational attainment
Health and survival
Political empowerment
rank out of

Health
Lebanon score
average score

–
–
–
–
–
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

Economic participation and opportunity

133

0.440

0.585

Labour force participation

135

0.347

0.667

86

0.607

0.634

Estimated earned income (PPP, US$)

136

0.251

0.50
9

Legislators, senior oﬃcials and managers

121

0.092

75

0.933

109

0.956

0.953

96

0.934

Wage equality for similar work (survey)

Professional and technical workers
Educational attainment
Literacy rate
Enrolment in primary education

male

f/m

26.3

75.7

0.35

5,605

22,327

0.25

0.320

8.4

91.6

0.09

0.758

48.3

51.7

0.93

0.883

88.1

94.3

0.93

119

0.932

0.979

78.9

84.7

0.93

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

109

0.970

0.956
66.7

9
64.

1.03

0.03

Sex ratio at birth

1

0.944

0.920

Healthy life expectancy

118

1.027

1.037

Political empowerment

142

0.01
9

0.227

Women in parliament

141

0.032

0.279

3.1

96.9

Women in ministerial positions

138

0.036

0.209

3.4

96.6

0.04

69

0.000

0.200

0.0

50.0

0.00

Years with female head of state (last 50)

208

0.00

1.00

2.00

0.00

1.00

2.00

0.61

Enrolment in secondary education

Health and survival

119

female

0.95

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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0.596 / 137

LBN

SELECTED CONTEXTUAL DATA
female

Workforce Participation

male value

Non-discrimination laws, hiring women

no

Youth not in employment or education

27.3

Unemployed adults

10.4

Discouraged job seekers

36.3
–

–

–

10.1

14.1

0.72

–

–

–

Workers in informal employment
High-skilled share of labour force
Workers employed part-time
Contributing family workers

9
5.

16.0

Care

1.71

Length of maternity/paternity leave (days)

5.0

2.07

Wages paid during maternity/paternity leave

63.7

0.57

Provider of parental leave beneﬁts

4.0

female

male value

Length of parental leave (days)

Provider of maternity/paternity leave beneﬁts

–
70.0

–

100.0

–

empl

–

–

Government supports or provides childcare

yes

Government provides child allowance

no

9
1.4

Education and Skills

female

male value

Own-account workers

10.0

27.7

0.36

Work, minutes per day

–

–

–

Out-of-school children

19.2

13.7

1.40

Proportion of unpaid work per day

–

–

–

Primary education attainment, adults

74.7

82.5

0.91

Primary education attainment, 25-54

–

–

–

Primary education attainment, 65+

–

–

–

female

Economic Leadership

male value

Law mandates equal pay

no

Advancement of women to leadership roles

2

Boards of publicly traded companies

–

–

Firms with female (co-)owners

Out-of-school youth

33.6

33.9

0.99

0.58

Secondary education attainment, adults

32.5

33.4

0.97

–

Secondary education attainment, 25-54

–

–

–

Secondary education attainment, 65+

–

–

–

0.77

Firms with female top managers
Employers

0.05

Tertiary education attainment, adults

–

–

–

1.7

4.0

0.44

Tertiary education attainment, age 25-54

–

–

–

–

–

–

R&D personnel

female

Access to Assets
Hold an account at a ﬁnancial institution

9
32.

male value
62.4

Women’s access to ﬁnancial services

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.)

–

–

–

–

–

PhD graduates

–

–

–

Individuals using the internet

–

–

–

0.53
part

Inheritance rights for daughters

Tertiary education attainment, age 65+

–

Graduates by Degree Type
Agri., Forestry, Fisheries and Veterinary

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

–

female

Family

–

–

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

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

14.3

7.2

1.99

1.1

3.2

0.34

6.4

1.70

0.5

0.6

0.86

11.8

6.7

1.76

Information and Comm. Technologies
Natural Sci., Mathematics and Statistics
Services
Social Sci., Journalism and Information

Health
Mortality, children under age 5

9
10.

female

male value

0.4

0.4

1

0.87

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, non-communicable diseases

Mortality, childbirth
Legislation on domestic violence
Prevalence of gender violence in lifetime

1

15
yes
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

–

no

1 Age-standardized death rates per 100,000 population.
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male value

0.5

Health and Welfare

Political Leadership

female

2 Data on a 0-to-1 scale (0 = worst score, 1 = best score)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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ملحق 4

الئحة ببع�ض املراجع املفيدة حول مو�ضوع
م�شاركة املر�أة.
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 -1مراجع باللغة العربية
�أ -االتفاقيات واالعالنات والتو�صيات الدولية
العنوان :اعالن بيكين1995
الم�صدر :الأمم التحدة
التاريخ1995 :
الرابطhttp://jwu.org.jo/Upload/PDF/Electronic_library-4.pdf :
العنوان� :إعالن ب�ش�أن م�شاركة المر�أة في تعزيز ال�سلم والتعاون الدوليين  3كانون الأول/دي�سمبر 1982
الم�صدر :الأمم المتحدة
التاريخ1982 :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/420/33/IMG/NR042033.
الرابط:
pdf?OpenElement

العنوان :اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة  18كانون الأول/دي�سمبر 1979
الم�صدر:الأمم المتحدة
التاريخ1979 :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/N80/018/56/IMG/N8001856.
الرابط:
pdf?OpenElement

العنوان� :إعالن الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة  7ت�شرين الثاني/نوفمبر 1967
الم�صدر :الأمم المتحدة
التاريخ1967 :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/233/70/IMG/NR023370.
الرابط:
pdf?OpenElement

العنوان :اتفاقية االوني�سكو مكافحة التمييز في التعليم 1962
الم�صدر :الأمم المتحدة
التاريخ1962 :
الرابطhttp://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/DiscriminEducConv.pdf :
العنوان :تو�صية منظمة العمل الدولية ب�ش�أن التمييز (في اال�ستخدام والمهنة)1958 ،
الم�صدر :م�ؤتمر العمل الدولي
التاريخ1958 :
الرابطhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/R111.pdf :
العنوان :اتفاقية الحقوق ال�سيا�سية للمر�أة  20كانون الأول/دي�سمبر 1954
الم�صدر :الأمم المتحدة
التاريخ1954 :
الرابطhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/b023.html :
العنوان :اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ش�أن الم�ساواة في الأجور1951 ،
الم�صدر :م�ؤتمرالعمل الدولي
التاريخ1951 :
الرابطhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c100.pdf :
العنوان :الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان 1948
الم�صدر :الأمم المتحدة
التاريخ1948 :
الرابطhttp://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html :
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ب -كتب /دالئل ار�شادية /كتيبات
العنوان :دور المر�أة في الحياة ال�سيا�سية  :درا�سة مقارنة للم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة العربية والغربية
الم�صدر :المركز الديمقراطي العربي
التاريخ2017 :
الرابطhttp://democraticac.de/?p=47417 :
العنوان :المر�أة في العالم العربي و تحديات الإ�سالم ال�سيا�سي
الم�صدر :ريتا فرج
التاريخ2017 :
الرابطhttp://www.projocenter.com/Details.aspx?Id=92 :
العنوان :الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ال�سورية بين المتن والهام�ش
الم�صدر :لمى قنوت
التاريخ2017 :
الرابطhttp://ayyamsyria.net/archives/201384 :
العنوان :المر�أة العربية والبرلمان :الدور والتقييم ال�سيا�سي واالجتماعي
الم�صدر :منال رفعت
التاريخ2017:
الرابطhttp://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID =1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm= :
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� :آليات تفعيل الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
الم�صدر�:سمير محمد محجوب
التاريخ2017:
الرابطhttp://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID =1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm= :
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 :م�سيرة الن�ساء من الإق�صاء �إلى الم�شاركة :نجاحات الن�ساء المهم�شات في التغلب على الإق�صاء
ال�سيا�سي
الم�صدر :الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
التاريخ2017 :
الرابطhttps://www.idea.int/sites/default/files/publications/journeys-from-exclusion-to-inclusion-AR.pdf :
العنوان :نحو �صورة متوازنة للن�ساء في الإعالم اللبناني
الم�صدر:منظمة في -مايل
التاريخ2016 :
الرابطhttp://www.fe-male.org/wp-content/uploads/2016/11/Fe-Male-Watheeqa-Final.pdf :
العنوان :دليل قيا�س تطور و�ضع المر�أة في المنطقة العربية
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ2016 :
الرابطhttp://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/1b748837.pdf :
124

����������������������������������������������������

العنوان :المر�أة في القوانين االنتخابية للدول العربية الأع�ضاء بمنظمة المر�أة العربية
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ2016:
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�سيا�سية للمراة الجزائرية
الم�صدر :نادية �سعيد عي�شور
التاريخ2016 :
الرابطhttp://www.academia.edu/28503614/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%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%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�سيا�سية للمر�أة في الوطن العربي
الم�صدر :الدكتور عبد العليم محمد عبد الكريم �صالح
التاريخ2016 :
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9الرابط:

%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 :المر�أة في الد�ساتير العربية  :بيان بالمواد التى تهم المر�أة في د�ساتير الدول الأع�ضاء في منظمة
المر�أة العربية
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ2016:
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�سوية العربية  -ر�ؤية نقدية
الم�صدر :مركز درا�سات الوحدة العربية
التاريخ2015 :
الرابطhttp://www.caus.org.lb/Home/publication_popup.php?ID=4711&h=1&MediaID=1 :
العنوان� :سيا�سة االحزاب والدين والمر�أة في القيادة -لبنان من منظور مقارن
الم�صدر :فاطمة �سبيتي قا�سم
التاريخ2015 :
الرابطhttp://www.caus.org.lb/Home/publication_popup.php?ID=5194&MediaID=1 :
العنوان :الحملة الوطنية لتنزيه القوانين ذات الأثر االقت�صادي واالجتماعي من الأحكام التمييزية �ضد المر�أة
 وين بعدناالم�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ2014:
الرابطhttp://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/02/NCLW-Brochure-Wayn-Baadna-2015-2.pdf :
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العنوان� :إحتياجات تنظيم ّية لتعزيز م�شاركة الن�ساء في الأحزاب والنقابات في لبنان
الم�صدر :التجمع الن�سائي الديمقراطي اللبناني
التاريخ2014 :
الرابطhttp://www.rdflwomen.org/wp-content/uploads/2014/10/final-book.pdf :
العنوان� :أعرفي حقوقك :مو�سوعة ت�شريعات المر�أة في دولة الإمارات العربية المتحدة
الم�صدر :االتحاد الن�سائي العام
التاريخ2014 :
الرابطhttps://www.gwu.ae/Content/uploads/LVPTNNKQHIFGCBVSORDDPLOPMDGDLY.pdf :
العنوان :الدليل اال�ستر�شادي للمر�شحات لالنتخابات النيابية
الم�صدر :مملكة البحرين
التاريخ2014 :
https://www.scw.bh/ar/MediaCenter/Publications/PoliticalEmpowerment/
الرابط:
PoliticalEmpowermentPublications/daleel_estershady2014.pdf

العنوان :المجتمع المدنى والم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
الم�صدر :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية
التاريخ2013 :
الرابطhttp://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2016/05/ar14.pdf :
العنوان :تو�سيع حظوظ م�شاركة المر�أة الجزائرية في المجال�س المنتخبة �أو تحقيق الم�ساواة عن طريق
التمييز الإيجابي
الم�صدر :الأكاديمية للدرا�سات االجتماعية و الإن�سانية
التاريخ2013 :
الرابطhttp://platform.almanhal.com/Details/Article/38927 :
العنوان :م�شاركة المر�أة في الحياة العامة  :المعوقات الت�شريعية والواقعية
الم�صدر :نا�صر �أمين
التاريخ2013 :
الرابط:
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.
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�سيا�سية للمر�أة في الت�شريع الجزائري
الم�صدر :جامعة عبد الرحمن ميرة
التاريخ2013:
الرابطhttps://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-347.pdf :
العنوان :دليل ر�صد م�شاركة المر�أة في االنتخابات
الم�صدر :منظمة الأمن والتعاون
التاريخ2012 :
الرابطhttps://www.osce.org/ar/odihr/elections/97628?download=true :
العنوان :الحقوق ال�سيا�سية للمر�أة في الت�شريع اال�سالمي
الم�صدر :المجل�س القومي للمر�أة
التاريخ2012 :
الرابطhttp://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2016/05/ar6.pdf :
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العنوان :م�شاركة المر�أة في مجتمعات العالم الثالث
الم�صدر :محمد �سيد فهمى
التاريخ2012 :
الرابطhttp://elibrary.arabwomenorg.org/AWOPublications.aspx?ContentID=7858 :
العنوان� :ألفباء حقوق المر�أة العاملة والم�ساواة بين الجن�سين
الم�صدر :منظمة العمل الدولي
التاريخ2012:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/
الرابط:
wcms_195171.pdf

العنوان :الديمقراطية في مواجهة التغيير :دليل �إلى تعزيز م�شاركة المر�أة في الحياة ال�سيا�سية
الم�صدر :المعهد الوطني الديموقراطي لل�ش�ؤون الدولية
التاريخ2012:
الرابطhttps://www.ndi.org/sites/default/files/Demcocracy_and_the_Challenge_of_Change-ARA.pdf :
العنوان :دمج ق�ضايا النوع االجتماعي في �سيا�سات وزارات العمل وال�ش�ؤون االجتماعية وبرامجها و�أن�شطتها في
عدد من بلدان الإ�سكوا :دليل �إر�شادي
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2011 :
الرابطhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_ecw_11_2_a_0.pdf :
العنوان :المر�أة والم�شاركة ال�سيا�سية في الوطن العربي
الم�صدر :مركز درا�سات الوحدة العربية
التاريخ2011 :
_http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91090&query
الرابط:
desc=an%3A171059

العنوان :الحركة الن�سائية وا�سهاماتها التربوية والوطنية والإجتماعية في لبنان والعالم العربي
الم�صدر :الدار العربية للعلوم نا�شرون
التاريخ2010 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=5928 :
العنوان :النوع االجتماعى وابعاد تمكين المر�أة في الوطن العربى
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ2010 :
الرابطhttp://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/GDAWO.pdf :
العنوان :دليل المر�أة للعمل الإنتخابي مر�شحة ومندوبة وناخبة
الم�صدر� :أمان كبارة �شعراني
التاريخ2009 :
_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 :المر�أة من ال�سيا�سة الى الرئا�سة
الم�صدر :محمد عبد المجيد الفقي
التاريخ2009 :
الرابطhttp://ncw.gov.eg/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%85%d9%86- :
%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

127

درا�سة قانونية حول تعزيز م�شاركة المر�أة في الحياة العامة

العنوان :الحملة الوطنية التح�سي�سية الثانية لتعزيز الم�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء
الم�صدر :وزارة التنمية االجتماعية والأ�سرة والت�ضامن – المملكة المغربية
التاريخ2009 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=2434 :
العنوان :تمكين المر�أة ال�سعودية
الم�صدر :د .نورة عبدالرحمن اليو�س ــف
التاريخ2009 :
الرابطhttp://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/book.pdf :
العنوان :دليل حول اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة
الم�صدر :منظمة كفى
التاريخ2008 :
الرابطhttp://www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf19.pdf :
العنوان :ندوة وطنية تحت �شعار الم�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء في الو�سط القروي
الم�صدر :وزارة التنمية االجتماعية والأ�سرة والت�ضامن – المملكة المغربية
التاريخ2008 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=2652 :
العنوان :الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الإيرانية
الم�صدر :عزة جالل ها�شم
التاريخ2008 :
الرابطhttps://www.albayan.ae/paths/books/2008-12-21-1.702946 :
العنوان :المر�أة اللبنانية والم�شاركة ال�سيا�سية
الم�صدر :المركز العربي للمعلومات
التاريخ2007 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=519 :
العنوان :حقوق المر�أة ال�سيا�سية
الم�صدر� :سامي�سلهب
التاريخ2007 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW3391.pdf :
العنوان :تطور دور المر�أة ال�سيا�سي في لبنان
الم�صدر :علي فيا�ض
التاريخ2006 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW2882.pdf :
العنوان :تطور الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية للمر�أة الريفية في البقاع الأو�سط
الم�صدر :عبداهلل �سعيد
التاريخ2006 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=517 :
العنوان :العوائق التي تحول دون م�شاركة المر�أة في �صنع القرار
الم�صدر :مركز المر�أة العربية للتدريب والبحوث
التاريخ2006 :
الرابطhttp://elibrary.arabwomenorg.org/AWOPublications.aspx?ContentID=8691 :
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العنوان :المر�أة العربية في البرلمان ،التمكين الجن�ساني
الم�صدر �سعاد يو�سف نور الدين
التاريخ2006:
الرابطhttp://elibrary.arabwomenorg.org/AWOPublications.aspx?ContentID=1401 :
العنوان :المر�أة العربية في المواجهة الن�ضالية والم�شاركة العامة
الم�صدر:مركز درا�سات الوحدة العربية
التاريخ2006 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1219 :
العنوان :موقف الدول العربية من تنفيذ تو�صيات « منتدى المر�أة وال�سيا�سة « المنعقد في الجمهورية التون�سية
 مايو/يونيو ( 2001ورقة �أولية)الم�صدر:منظمة المر�أة العربية
التاريخ2006 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=2173 :
العنوان :الن�ساء في المجال�س المحلية اليمنية
الم�صدر :الملتقى الديمقراطي الرابع  /تنظيم منتدى ال�شقائق العربي لحقوق الإن�سان
التاريخ2005 :
الرابطhttp://old.qadaya.net/node/634 :
العنوان� :أهلية المر�أة للم�شاركة في العمل العام
الم�صدر :جمهورية م�صر العربية – وزارة الأوقاف
التاريخ2005 :
الرابطhttp://elibrary.arabwomenorg.org/Content/3930_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%20 :
%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 للمر�أة العربية
الم�صدر :مركز درا�سات الوحدة العربية
التاريخ2005 :
_http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38753&query
الرابط:
desc=an%3A130537

العنوان :المر�أة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر
الم�صدر :مركز درا�سات الوحدة العربية
التاريخ2004 :
الرابطhttp://sierra.usek.edu.lb/record=b1142528 :
العنوان :موقع المر�أة في الم�شاركة ال�سيا�سية
الم�صدر :بول�س عا�صي
التاريخ2003 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1671 :
العنوان :تقييم و�ضع المر�أة اللبنانية  :في �ضوء منهاج عمل بيجين
الم�صدر :ماي�سه الحاج
التاريخ2002 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=931 :
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العنوان :القانون المدني االختياري للأحوال ال�شخ�صية من اجل تحقيق الم�ساواة�،صون العائلة وتعزيز الديموقراطية
الم�صدر :لجنة حقوق المر�أة اللبنانية
التاريخ2002 :
الرابطhttp://llwr.org/music/civillaw.pdf :
العنوان :المر�أة في ال�سلطة ال�سيا�سية
الم�صدر :م�ؤتمر المر�أة في ال�سلطة ال�سيا�سية الكوتا ( 2ق�صر الأوني�سكو  -بيروت � :شباط )2000
التاريخ2002 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=2472 :
العنوان :م�شاركة المر�أة في الحزب ال�سيا�سي اللبناني
الم�صدر� :أ�شتي� ،شوكت
التاريخ2001 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=2089 :
العنوان :المر�أة في لبنان  :واقعها الإجتماعي  -ال�سيا�سي والنقابي ()1999 - 1943
الم�صدر :حنا الحج
التاريخ2000 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1304 :
العنوان :دعم م�شاركة المر�أة في الحياة ال�سيا�سية في لبنان
الم�صدر� :أمان كباره �شعراني  -اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة  -م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيبرت
التاريخ2000 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW299.pdf :
العنوان :المر�أة اللبنانية المجل�س الن�سائي اللبناني
الم�صدر :المجل�س الن�سائي اللبناني
التاريخ1997 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW57.pdf :
العنوان :الإنتماء العائلي وت�أثيره على عمل المر�أة ال�سيا�سي
الم�صدر :ح�سن جمعة
التاريخ1996:
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1686 :
العنوان :واقع اندماج المر�أة في �سوق العمل
الم�صدر :جورجيت تنوري
التاريخ1996:
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1495 :
العنوان:المر�أة وحقوقها في الإ�سالم
الم�صدر:جامعة روح القد�س الك�سليك
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://sierra.usek.edu.lb/record=b1014089 :
العنوان« :هي» لأوراق ال�سيا�سات العامة
الم�صدر :التجمع الن�سائي الديمقراطي اللبناني
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://www.rdflwomen.org/wp-content/uploads/2016/12/haya-book-for-press.pdf :
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العنوان :المر�أة اللبنانية وااللتزام ال�سيا�سي واقع وتطلعات
الم�صدر :منى مي�شال /مراد عواد
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://crtda.org.lb/ar/node/8601 :
العنوان :الم�شاركة البرلمانية للن�ساء
الم�صدر :الجمعية اللبنانية من �أجل ديموقراطية الإنتخابات
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://www.lade.org.lb/getattachment/2c3c9fba-b93b-4a00-a5ec-92e6a92a68e8/%D8%A7%D9%84% :
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 المر�أة في ال�سيا�سة
الم�صدر :عبلة القا�ضي
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW3157.pdf :
العنوان :المر�أة وال�سيا�سة في لبنان
الم�صدر :فهمية �شرف الدين
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/Library/I-I-ICLW2963.pdf :
العنوان :االتحاد البرلماني الدولي :ال تغير في معدل تمثيل المر�أة في البرلمانات رغم بع�ض الإيجابيات،
والجزائر رائدة في منطقتها
الم�صدر� :شبكة المعرفة الدولية للن�ساء النا�شطات في ال�سيا�سة
التاريخ :ال 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�ستراتيجيات /اوراق عمل/ور�ش عمل
العنوان :ور�شة عمل لبناء القدرات حول «المر�أة في الم�شاركة ال�سيا�سية والتمكين ال�سيا�سي»
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2017:
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9الرابط:

%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�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ2017:
الرابطhttp://nclw.org.lb/portfolio/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84% :
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 للمر�أة في لبنان 2019 -2017
الم�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ2017:
الرابطhttp://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/01/NAP-2017-2019-arabic-version-Rita-Chemaly.pdf :
العنوان :اال�ستراتيجية الوطنية لحماية المر�أة من العنف الأ�سري –البحرين
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ2016 :
الرابطhttp://arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/bahrain-strategy.pdf :
العنوان :المر�أة العربية في الحياة العامة و ال�سيا�سية
الم�صدر :المنظمة العربية للتنمية الإدارية
التاريخ2012 :
الرابط:
http://lib.gwu.ae/search*ara?/t{u0627}{u0644}{u0645}{u0631} {u0623}{u0629}/
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 :المر�أة في ال�سيا�سة اللبنانية :مواطنة درجة ثالثة!
الم�صدر :ليلى نقوال الرحباني
التاريخ2012:
الرابطhttps://leilanrahbany.wordpress.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3 :

%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 اال�ستراتيجيات االعالمية للنهو�ض بالمر�أة في منطقة اال�سكوا والحمالت
المعنية بها
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2011:
الرابطhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/e_escwa_ecw_11_wg-2_report_a.pdf :
العنوان :الخطة الوطنية لحقوق االن�سان حقوق المر�أة
الم�صدر :مجل�س النواب لجنة حقوق الإن�سـان النيابية
التاريخ2008:
الرابطhttps://www.lp.gov.lb/Resources/Files/855a0f72-1e45-45d3-95a7-b44908ebeaba.pdf :
العنوان :ا�سرتاتيجية ال�شباب العربى لدعم دور املر�أة العربية فى بناء املجتمع
امل�صدر :منظمة املر�أة العربية
التاريخ2007 :
الرابطhttp://www.arabwomenorg.org/PublicationDetails.aspx?ID=7 :
العنوان :من �أجل م�ساواة بدون تحفظ  -قراءة في م�سار الجمعيات الن�سائية من �أجل رفع التحفظات على
اتفاقية �سيداو  -نموذج التجربة المغربية
الم�صدر :الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب
التاريخ2007 :
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 المر�أة في �صنع القرار ال�سيا�سي
الم�صدر :مجل�س النواب اللبناني
التاريخ2007:
الرابطhttps://www.lp.gov.lb/Resources/Files/fbb9df43-e90a-4a79-a2b8-a92ccae0cab1.pdf :
العنوان :م�شاركة المر�أة في مراكز ال�سلطة و�صناعة القرار
الم�صدر :اليونيفيم
التاريخ1996:
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=869 :
العنوان :حقوق المر�أة في الت�شريعات اللبنانية
الم�صدر :الم�ساندة القانونية الإلكترونية
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/lebanon/WomeninlawsAr.pdf :
العنوان :اقتراح قانون البلديات  -غ�سان مخيبر
الم�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D :

8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%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�سيا�سية للن�ساء في لبنان
الم�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ :ال يوجد تاريخ
http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/08/Final-Draft-_-unified-paper-on-women-politicalالرابط:
participation-June-2017.pdf

العنوان :تطور حقوق الن�ساء �ضمن حقوق الإن�سان
الم�صدر :التجمع الن�سائي الديموقراطي
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://www.rdflwomen.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82- :

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

د -درا�سات /تقارير/مقاالت
العنوان :انجازات المر�أة العربية في ال�سيا�سة في عام 2017
الم�صدر� :شبكة المعرفة الدولية للن�ساء النا�شطات في ال�سيا�سة
التاريخ2018 :
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 للمر�أة في االنتخابات
الم�صدر :مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون المر�أة
التاريخ2018:
الرابطhttp://womenaffairs.gov.lb/sites/default/files/Blog%20March%20%202018%20%20-.pdf :
133

درا�سة قانونية حول تعزيز م�شاركة المر�أة في الحياة العامة

العنوان :الت�صويت والهياكل �ضد م�شاركة المر�أة ال�سيا�سية في الأردن
الم�صدر� :إطالق درا�سة (الت�صورات والهياكل �ضد م�شاركة المر�أة ال�سيا�سية في الأردن) � -صحيفة الر�أي
/http://alrai.com/article/10431452محليات/طالق-درا�سة(--الت�صورات-والهياكل�-ضد-م�شاركة-
المر�أة-ال�سيا�سية-في-الأردن)
التاريخ2018:
الرابطhttp://alrai.com/article/10431452/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8:

%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�صيات م�ؤتمر «�أثر التغيرات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية على واقع المر�أة في لبنان»
الم�صدر :المجل�س الن�سائي اللبناني
التاريخ2018:
http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%
الرابط:

85%D8%B9/2018/01/19/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%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 المر�أة �شريكة في �صناعة القرار ال�سيا�سي
الم�صدر :المجل�س الن�سائي اللبناني
التاريخ2018:
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�سائية �ضئيلة ،ف�أين هي وعود الأحزاب للمر�أة؟
الم�صدر:لبنان الجديد
التاريخ2018 :
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 :المر�أة اللبنانية والدور الأ�سا�سي في انتخابات 2018
الم�صدر:الهام �سعيد فريحة
التاريخ2018 :
الرابط/https://www.imlebanon.org/newspaper/lebanese-women-and-the-key-role-in-the-2018-elections :
العنوان :مر�شحات برلمان لبنان�« ..أكثر من مجرد زينة»
الم�صدر :كارولين المبولي
التاريخ2018:
الرابطhttp://www.bbc.com/arabic/middleeast-43963499 :
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العنوان  :ماذا عن الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة اللبنانية في انتخابات 2018؟
الم�صدر :فادية كيوان
التاريخ2018:
الرابطhttps://www.annahar.com/article/778311-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86- :

%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 :م ًعا من �أجل الوطن م ًعا من �أجل حقوق المر�أة
الم�صدر :لجنة حقوق المر�أة اللبنانية
التاريخ2018 :
الرابط/http://llwr.org :
العنوان:في �سبيل تمكين المر�أة اجتماع ًيا وحيات ًيا واقت�صاديا
الم�صدر�:صباح ابو عبا�س
التاريخ2017:
الرابطhttp://www.khiyam.com/news/article.php?articleID=23592 :
العنوان :اال�ستثمار في تمكين المر�أة
الم�صدر :فيليب الزاريني
التاريخ2017:
الرابطhttps://newspaper.annahar.com/article/550424-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA% :

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�ستثناء الكوتا الن�سائية �أمر معيب في القانون االنتخابي الجديد
الم�صدر :ريما زهار
التاريخ2017:
الرابطhttp://elaph.com/Web/News/2017/6/1153379.html :
العنوان :تقرير اال�سكوا على التمثيل ال�سيا�سي للمر�أة في المنطقة العربية
الم�صدر :اال�سكوا
التاريخ2017 :
الرابطhttps://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9% :

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 المر�أة اللبنانية في الإنتخابات النيابية 2018
الم�صدرElections news :
التاريخ2017:
الرابطhttp://www.elections-news.com/?p=9153 :
العنوان :اين المر�أة من مواقع القيادة داخل الأحزاب العربية؟
الم�صدر :مجلة المر�أة العربية
التاريخ2017 :
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 �ضد المر�أة بالعالم العربي؟
الم�صدرDeutsche Welle :
التاريخ2017 :
http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-dwالرابط:

%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�ساء في الحياة ال�سيا�سية
الم�صدر :منار زعيتر
التاريخ2017 :
الرابطhttp://janoubia.com/2017/02/07/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9 :

%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�سيا�سي للمر�أة في المنطقة العربية
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2017:
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-politicalالرابط:
representation-arab-region-arabic.pdf

العنوان :الحقوق ال�سيا�سية للمر�أة في المغرب بين الت�شريعات الدولية والقوانين الوطنية
الم�صدر :المركز الديمقراطى العربى
التاريخ2017:
الرابطhttps://democraticac.de/?p=48092 :
العنوان :تقرير عن �أعمال م�ؤتمر المر�أة العربية فى الأجندة التنموية 2030-2015
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ2016:
الرابطhttp://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/SDGreport.pdf :
العنوان :م�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة في االردن
الم�صدر :معهد ليفانت للدرا�سات
التاريخ2016 :
الرابطhttp://levantri.com/%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-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86

العنوان :اقت�صاد المعرفة ي�ساهم في تمكين المر�أة اللبنانية
الم�صدر� :شادي عالء الدين
التاريخ2016 :
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%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-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8
6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

العنوان :المر�أة في برامج الأخبار والحوارات ال�سيا�سية»
الم�صدر :منظمة في -مايل
التاريخ2015:
الرابطhttp://www.fe-male.org/archives/12028 :
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العنوان :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية التقرير ال�سنوي ل�سنة 2015
الم�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ2015:
الرابطhttp://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/02/NCLW-Annual-Report-2015-ar-eng.pdf :
العنوان :التقرير ال�سنوي الثالث حول تنفيذ خطة عمل اال�ستراتيجية الوطنية للمر�أة في لبنان ()٢٠٢١-٢٠١١
الم�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ2015:
الرابطhttps://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/07/NCLW-UNFPA-Action-Plan-Report-2016-ARABIC.pdf :
العنوان :اطالق الوثيقة الوطنية لتفعيل دور المر�أة ال�سيا�سي في االحزاب
الم�صدر :ليبانون فايلز
الى التاريخ2015:
الرابطhttp://www.lebanonfiles.com/news/942916 :
العنوان  :حقوق المر�أة اللبنانية �أمام اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
الم�صدر� :سارة ون�سا
التاريخ2015:
الرابطhttp://legal-agenda.com/article.php?id=1038&folder=articles&lang=ar :
العنوان :النوع االجتماعى وابعاد تمكين المر�أة في الوطن العربى
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ2015 :
الرابطhttp://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Women›s%20Empowerment/CAWTAR_ :
rapport_legislation_Jan15_gender_women.pdf

العنوان :الن�ساء الخا�ضعات �سالح الأحزاب ال�سيا�سية لإق�صاء المر�أة من ال�ش�أن العام
الم�صدر :العرب
التاريخ2015 :
الرابطhttps://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9% :

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 �ضد المر�أة في المنطقة العربية
الم�صدر :التكتيكات الجديدة في حقوق االن�سان
التاريخ2015 :
الرابطhttps://www.newtactics.org/ar/%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%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 :المر�أة العربية :من العنف والتمييز �إلى الم�شاركة ال�سيا�سية
الم�صدر :مركز درا�سات الوحدة العربية
التاريخ2014 :
الرابطhttps://anbaaonline.com/?p=214103 :
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العنوان :النهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال في الحياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية
�أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء في الحياة االقت�صادية :حقائق وتو�صيات
الم�صدر :المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
التاريخ2014:
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/AS-18-2014-discriminations-a-l_egard-desالرابط:
femmes-dans-la-vie-economique/Avis-AS-18-2014-VA.pdf

العنوان :الدرا�سة الجامعة الموحدة للدرا�سات الوطنية المتعلقة بم�شروع «تعزيز دور الأحزاب والنقابات في
النهو�ض بالم�شاركة ال�سيا�سية والعامة للن�ساء»
الم�صدر :التجمع الن�سائي الديموقراطي
التاريخ2014 :
الرابطhttp://www.rdflwomen.org/wp-content/uploads/2015/03/ARABIC-FINAL-for-press.pdf :
العنوان :المر�أة ال�سعودية و الم�شاركة في �صنع و اتخاذ القرار  :اتجاه الطالبة الجامعية ال�سعودية نحو تمكين
المر�أة من الم�شاركة في �صنع و اتخاذ القرار
الم�صدر :عبد الرحيم � ،آمال �صالح
التاريخ2014 :
الرابطhttp://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-73044 :
العنوان� :سيا�سات تطوير م�شاركة المر�أة في ريادة الأعمال في دولة فل�سطين
الم�صدر :معهد �أبحاث ال�سيا�سات الإقت�صادية الفل�سطيني
التاريخ2014 :
الرابطhttp://www.palestineeconomy.ps/files/server/20150505140245-2.pdf :
العنوان :التقرير الر�سمي الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخام�س حول �إتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد المر�أة
الم�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ2014 :
الرابطhttps://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/10/Fourth-Fifth-CEDAW-report.pdf :
العنوان :التقرير ال�سنوي الثاني حول تنفيذ خطة عمل اال�ستراتيجية الوطنية للمر�أة في لبنان()٢٠٢١-٢٠١١
الم�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ2014:
الرابطhttp://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/02/5-Second-yearly-report-on-National-Action-Plan- :
implementation-2014.pdf

العنوان :حقوق المر�أة في الت�شريع اللبناني  :االحكام الجديدة واال�صالحات المرجوة 2015
الم�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ2014:
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%D8%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 �ضد الن�ساء
الم�صدر :ليلى مر ّوة
التاريخ2014:
الرابطhttp://www.rdflwomen.org/archives/540 :
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نر�سخ الكوتا الطائفية ونمانع الكوتا الن�سائية
العنوانّ :
الم�صدر :كارولين �سكر �صليبي
التاريخ2014:
الرابطhttp://www.rdflwomen.org/archives/548 :
العنوان :تقرير الظل الرابع حول مدى التقدم في تطبيق اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة
الم�صدر :اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة
التاريخ2013:
الرابطhttp://www.cfuwi.org/books/b8.pdf :
العنوان :مراجعة الن�صو�ص القانونية اللبنانية من االحكام التمييزية �ضد المر�أة2013-
الم�صدر :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
التاريخ2013:
الرابطhttps://www.lp.gov.lb/Resources/Files/b3a753cb-062e-49ed-a030-cf9471497c08.pdf :
العنوان :الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة في لبنان
الم�صدر :م�ؤ�س�سة هينري�ش ُبل
التاريخ2013:
الرابطhttps://lb.boell.org/ar/2013/10/17/lmshrk-lsysy-llmr-fy-lbnn :
العنوان :التقرير ال�سنوي االول حول تنفيذ خطة عمل اال�ستراتيجية الوطنية للمر�أة في لبنان ()٢٠٢١-٢٠١١
الم�صدر :الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية
التاريخ2013:
http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2017/02/4-First-yearly-report-on-National-Action-Planالرابط:
implementation-2013-1.pdf

العنوان :تقرير المر�أة العربية والديمقراطية
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ2013 :
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/Arab%20Women%20and%20
الرابط:
democracy-Final_ar.pdf

العنوان :تجارب البلدان العربية في �إدماج مفهوم النوع االجتماعي في الم�ؤ�س�سات الحكومية
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2013:
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/experiencesالرابط:
mainstreaming-gender-perspective-government-organizations-arabic.pdf

العنوان :حملة لتغيير القوانين المجحفة لحقوق المر�أة في الأردن
الم�صدر :محمد خير العنا�سوة
التاريخ2013 :
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 المر�أة الأردنية  -نحو الوقاية والحماية والتمكين 2013-2012
الم�صدر :موقع ن�ساء االردن
التاريخ2013:
الرابطhttp://www.women.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/a5aafec1-5b07-4b44-919f-84d8ab586a87.pdf :
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العنوان :دور المر�أة الإماراتية في الم�شاركة ال�سيا�سية
الم�صدر� :صالحة �سهيل العامري
التاريخ2013 :
الرابطhttps://meu.edu.jo/libraryTheses/586a1e4682152_1.pdf :
العنوان :المجتمع المدنى والم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
الم�صدر :المجل�س القومي للمر�أة
التاريخ2013 :
الرابطhttp://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2016/05/ar14.pdf :
العنوان :نظرة المر�أة االماراتية للعمل والم�شاركة ال�سيا�سية
الم�صدر :م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة
التاريخ2012 :
الرابطhttp://www.dwe.gov.ae/arb/data2/new-poll-arb.pdf :
العنوان :الحقوق الد�ستورية للمر�أة الم�صرية
الم�صدر :المجل�س القومي للمر�أة
التاريخ2012 :
الرابطhttp://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2016/05/ar5.pdf :
العنوان :عمل المر�أة في المنطقة العربية :وقائع و�آفاق
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2012:
الرابطhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_ecw_12_1_a. :
pdf

العنوان :و�ضع المر�أة العربية  :القيادة ال�سيا�سية والم�شاركة في �صنع القرار
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2011:
الرابطhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lqyd_lsysy_wlmshrk_fy_sn_ :
lqrr_report_a_0.pdf

العنوان :الم�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء في م�صر
الم�صدر : :دينا وهبة
التاريخ2011:
الرابطhttp://www.nisaanetwork.net/files/server/0-20160201135912.pdf :
العنوان :الممار�سات الجيدة والتجارب الناجحة في تنفيذ اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
المر�أة في البلدان العربية
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2011:
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/cedaw-arab-regionالرابط:
2011-arabic.pdf

العنوان :الن�ساء والتحول الديمقراطي
الم�صدر :جمانة مرعي ن�صار
التاريخ2011:
الرابطhttp://www.rdflwomen.org/archives/437 :
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العنوان :درا�سة حول:حقوق المر�أة الإن�سانیة:عالمات م�ضیئة في �ضوء �أحكام الق�ضاء اللبناني
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ2011:
الرابطhttp://www.arabwomenorg.org/Content/IlluminatedSignsStudies/lebanon.pdf :
العنوان� :شكاوى الن�ساء بين قانون العقوبات وقانون الحماية
الم�صدر :منظمة كفى
التاريخ2011 :
الرابطhttp://www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf42.pdf :
العنوان :تقرير المر�أة العربية والقيادة ٢٠١١-٢٠٠٩
الم�صدر :م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة
التاريخ2009 :
الرابطhttp://www.dwe.gov.ae/arb/download.aspx :
العنوان :م�ؤ�شرات كمية ونوعية التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ2009:
الرابطhttp://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/AWO.pdf :
العنوان :التمكين ال�سيا�سي للمر�أة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع
الم�صدر :مجلة جامعة دم�شق للعلوم االقت�صادية والقانونية
التاريخ2009:
الرابطhttp://parliament.gov.sy/SD08/msf/1432529350_.pdf :
العنوان :حماية حقوق المر�أة في منطقة الإ�سكوا عن طريق تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والبروتوكوالت
الدولية المعنية بالحروب والنزاعات الم�سلحة
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2009:
الرابطhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/protecting-rights-women- :
united-nations-resolutions-war-arabic_0.pdf

العنوان :الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة اللبنانية
الم�صدر :امان كبارة �شعراني
التاريخ2009:
الرابطhttp://www.cfuwi.org/pdf/ar7.pdf :
العنوان :توثيق م�شروع دعم وتعزيز عملية م�شاركة المر�أة في االنتخابات النيابية 2009 -
الم�صدر� :أمان كبارة �شعراني
التاريخ2009 :
_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 �أجل تعميم ق�ضايا النوع االجتماعي وتعزيز فعالية �آليات النهو�ض بالمر�أة� .سل�سلة
درا�سات عن المر�أة العربية في التنمية
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2007:
الرابطhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ecw-07-4-a_0.pdf :
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العنوان :اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة :تقارير الظل في البلدان العربية
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2007 :
الرابطhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ecw-07-1-a_0.pdf :
العنوان :تقرير الظل الثالث حول مدى التقدم في تطبيق اتفاقية الغاء جميع ا�شكال التمييز �ضد المر�أة (ال�سيداو)
الم�صدر :اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة
التاريخ2007:
الرابطhttp://www.cfuwi.org/books/b7.pdf :
العنوان :تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  : 2005نحو نهو�ض المر�أة في الوطن العربي
الم�صدر:برنامج االمم المتحدة االنمائي
التاريخ2006:
الرابطhttp://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr05/AHDR_2005_Complete.pdf :
العنوان :الحركات الن�سائية في العالم العربي
الم�صدر :اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا)
التاريخ2005:
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-movementsالرابط:
arab-world-arabic.pdf

العنوان :تقرير التنمية االن�سانية العربية للعام 2005
الم�صدر :منظمة االمم المتحدة
التاريخ2005:
الرابطhttp://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr05/presskit-05a.pdf :
العنوان: تعزيز تمثيل المر�أة في المجال�س المحلية واقتراح تطبيق الكوتا في لبنان
الم�صدر :لجنة حقوق المر�أة
التاريخ2003 :
الرابطhttp://llwr.org/music/tamthil.pdf :
العنوان :المر�أة اللبنانية العاملة والموظفة الواقع والدور في القرار النقابي
الم�صدر :مركز حقوق المر�أة للدرا�سات واالبحاث
التاريخ2002 :
الرابطhttp://llwr.org/music/worker.pdf :
العنوان :التقرير الوطني للمنظمات غير الحكومية في لبنان عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين 1999
الم�صدر :المجل�س الن�سائي اللبناني/اليونيفيم /م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيبرت
التاريخ1999 :
الرابطhttp://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID=1523 :
العنوان :مفاهيم الم�شاركة ال�سيا�سية
الم�صدر :التجمع الن�سائي الديموقراطي
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://www.rdflwomen.org/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%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%a
7%d8%b3%d9%8a%d8%a9
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العنوان :واقع المر�أة اللبنانية � ...إنجازات وعقبات
الم�صدر :مي �صايغ
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttps://www.ciddef-dz.com/pdf/revues/revue-31/revue31ar.pdf :
العنوان :التمييز في قوانين الأحوال ال�شخ�صية
الم�صدر :التجمع الن�سائي الديموقراطي
التاريخ :ال يوجد تاريخ
http://www.rdflwomen.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2الرابط:

%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�ساء
الم�صدر :الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://www.lade.org.lb/getattachment/5f9f43e0-f279-458c-b6d0-292b39532fce/%D8%A7%D9%84%D9 :

%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�صدر :التجمع الن�سائي الديموقراطي
التاريخ :ال يوجد تاريخ
http://www.rdflwomen.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2الرابط:
%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�صدر :التجمع الن�سائي الديموقراطي
التاريخ :ال 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�سنوي لعام « 2016المر�أة العربية  :تمكين � ..إنجازات  ..تحديات»
الم�صدر :منظمة المر�أة العربية
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/181037eb.pdf :
العنوان :معوقات الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة االردنية
الم�صدر :ح�سين محمد عثمان
التاريخ :ال يوجد تاريخ
الرابطhttp://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/1ae272e9-492f-455b-b48e-fc93973e0891.pdf :
العنوان :واقع المر�أة في لبنان باالرقام
الم�صدر :ادارة الإح�صاء المركزي
التاريخ :ال 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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 مراجع باللغة الأجنبية-2

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/FCO1215NAP-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/factsheet-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-20172019-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
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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%2020142019.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-8CD3CF6E4FF96FF9%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-8CD3CF6E4FF96FF9%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.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%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-politicalparties.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-empowermentconstitutional-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-insightsfrom-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-womenannual-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-FacebookStudy_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-politicalparticipation-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-LeadershipWhy-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-ofwomen-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-NLGender-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-globalstudy-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-mainreport-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-FemalePolitical-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-politicalparticipation-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-equalparticipation-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-WomensPolitical-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-constitutionbuilding.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-gendermainstreaming-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-ofthe-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-genderlens.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-andrepresentation.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 (20032013)
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/empowerwomen-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 Allwomen 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-studycontribution-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-ProgressCEDAW.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-intoGovernment_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/P09Achieving%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/files/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-arevised-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-europeanexperiences.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-americanexperiences.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/cr20rise20of20women20in20parliament20in20subsaharan20africa_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-forpolitical-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-EffectiveTraining-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-andthe-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-participationof-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-inMunicipal-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-1Publications-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%20LebanonOnline%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
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م�شروع قانون يرمي �إىل معاقبة التحر�ش اجلن�سي.

(❖)

❖ - http://womenaffairs.gov.lb/ar/women-laws-ar
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م�شروع قانون يرمي �إلى معاقبة جريمة التحر�ش الجن�سي
المادة الأولى :ي�ضاف �إلى الباب الأول من قانون العمل ،ال�صادر بتاريخ  ، 1946 / 9 / 23الف�صل الجديد التالي:
الف�صل الرابع مكرر :في التحر�ش الجن�سي
المادة  :49 - 1يحظر لجوء �أي كان �إلى الكالم �أو الكتابة �أو التلميح �أو ممار�سة ال�ضغوط �أو التهويل �أو �إ�صدار الأوامر
بهدف اال�ستح�صال على خدمات ذات طبيعة جن�سية �سواء لمنفعته �أو لمنفعة الغير.
المادة  :49 - 2ال يجوز �أن يتعر�ض الأجير الذي رف�ض الخ�ضوع لأعمال التحر�ش الجن�سي ،لأي تمييز� ،أكان ب�شكل
مبا�شر �أو غير مبا�شر ،ال �سيما لجهة الأجر �أو الترقية �أو النقل �أو تجديد عقد عمله.
المادة  :49 - 3ال يجوز �صرف الأجير من الخدمة �أو فر�ض عقوبات ت�أديبية عليه �أو تعري�ضه لأي تمييز لإقدامه �إما عن
الإبالغ عن ارتكاب تحر�ش جن�سي في �أماكن العمل �أو الإدالء ب�شهادة ب�ش�أنها.
المادة  :49 - 4يعتبر باطلاً �أي عمل يخالف �أحكام المادتين  49 - 2و . 49 - 3
المادة  :49 - 5يتوجب على �صاحب العمل اتخاذ التدابير الالزمة لمنع ومعاقبة التحر�ش الجن�سي في �أماكن العمل.
المادة  :49 - 6يتعر�ض كل من اقدم على ارتكاب التحر�ش الجن�سي �إلى العقوبات الت�أديبية ،ومنها ال�صرف من الخدمة،
بالإ�ضافة �إلى المالحقات الجزائية.
المادة  :49 - 7يتوجب على الأجير ،في حال ن�شوء نزاع ق�ضائي� ،أن يثبت تعر�ضه لتحر�ش جن�سي .كما يتوجب على من
ن�سب اليه القيام ب�أي من الأعمال المن�صو�ص عليها في المادتين  49 - 1و  49 - 2ب�أن يثبت ب�أن �أفعاله ال ت�شكل
ً
تحر�شا جن�س ًيا وب�أن القرارات التي قد يكون اتخذها ال عالقة لها بما ن�سب اليه.
المادة الثانية :ي�ضاف �إلى الف�صل الثاني من الباب ال�سابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ،ال�صادر بتاريخ
 ، 1943 / 3 / 1النبذة الجديدة التالية:
النبذة  :3في التحر�ش الجن�سي
المادة  :535التحر�ش الجن�سي هو القيام بالكالم �أو التلميح �أو الإيحاء �أو الكتابة� ،أو ب�أي و�سيلة من و�سائل االت�صال،
با�ستخدام كل ما يحمل دالالت جن�سية وتنال من �شرف وكرامة ال�ضحية �أو تن�شئ تجاهها �أو�ضاعا عدائية �أو مهينة.
كما يعتبر ً
تحر�شا جن�س ًيا ممار�سة كافة �أنواع ال�ضغوط ،ومنها التهديد ،بهدف �إقامة عالقة جن�سية �سواء مع
الفاعل �أو مع الغير.
المادة  :536يعاقب كلاً من الفاعل �أو ال�شريك �أو المتدخل �أو المحر�ض على الجريمة المن�صو�ص عليها في المادة
 ،535وف ًقا لما ي�أتي:
 .1ال�سجن من �سنة �إلى �سنتين وبغرامة تتراوح بين ع�شرة ماليين ليرة لبنانية وخم�سة ع�شرة مليون ليرة
لبنانية.
 .2ال�سجن من �سنتين �إلى ثالث �سنوات وبغرامة تتراوح بين خم�سة ع�شرة مليون ليرة لبنانية وع�شرين مليون
ليرة لبنانية في الحاالت التالية:
	�أ .اذا كان موظ ًفا وف ًقا للتعريف المن�صو�ص عليه في المادة . 350
ب .اذا تع�سف في ا�ستعمال ال�سلطة التي يتمتع بها بحكم المهام المكلف بها.
ج .اذا كانت ال�ضحية قا�صر دون الثامنة ع�شرة من العمر.
 .3ال يجوز ،في جرائم التحر�ش الجن�سي ،منح الأ�سباب المخففة �أو ا�ستبدال عقوبة الحب�س بغرامة.
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المادة الثالثة :ي�ضاف �إلى ن�ص المادة  61من المر�سوم اال�شتراعي رقم  ، 112تاريخ ( 1959/6/12نظام
الموظفين) الفقرة التالية:
الفقرة ( 6الجديدة) 6« :خال ًفا لأحكام الفقرتين  2و  3من هذه المادة �إن مالحقة الموظف في جريمة
التحر�ش الجن�سي ال ت�ستوجب موافقة الإدارة التي ينتمي اليها».
المادة الرابعة :تعتبر جريمة التحر�ش الجن�سي من «الجرائم ال�شائنة»� ،أينما ورد تعداد لهذه الجرائم في
القوانين والأنظمة.
المادة الخام�سة :ين�شر هذا القانون ويعمل به اعتبا ًرا من تاريخ ن�شره.
الأ�سباب الموجبة
يتخذ العنف � اً
أ�شكال مختلفة ،ومنها العنف النف�سي ،الذي يرمي فعل ًيا �إلى النيل من �شرف الإن�سان وقيمه.
كما �أن هذا العنف النف�سي ي�أخذ �أ�شكاال متعددة ومنها التحر�ش الجن�سي ،وعلى وجه الخ�صو�ص في �أماكن العمل،
وتبين �أن هذه الظاهرة تتف�شى لدى افتقار الدولة لأي اطار قانوني يجرم اللجوء اليها،

عليه،
لما كان ال يجوز بعد اليوم اعتبار �أن التحر�ش الجن�سي هو من الموا�ضيع التي يتم تفادي التحدث عنها ،لأن
ال�سكوت بات ي�شكل �سب ًبا للتمادي بارتكاب هذه الأفعال غير الأخالقية والحاطة من كرامة الإن�سان و�سمعته،
وي�ضاعف الأ�ضرار المعنوية التي تعاني منها �ضحية هذه الأفعال،
ولما كان من المعيب �أن يخلو الت�شريع اللبناني من �أية �أحكام تعاقب هذه الأفعال التي تتعر�ض لحق طبيعي من
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية،

لجميع هذه الأ�سباب،
التزاما منها ب�أحكام مقدمة الد�ستور اللبناني التي توجب على ال�سلطات االلتزام بالإعالن العالمي
�إن الحكومة،
ً
لحقوق الإن�سان وتج�سيد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجاالت دون ا�ستثناء،

لذلك،
جرى �إعداد م�شروع القانون المرفق الذي يرمي:

�أوال :تعديل قانون العمل بحيث يلحظ �أحكاما خا�صة تحظر ،في �أماكن العمل ،اعتماد الكالم �أو الكتابة �أو التلميح �أو
ممار�سة ال�ضغوط �أو التهويل �أو �إ�صدار الأوامر بهدف اال�ستح�صال على خدمات ذات طبيعة جن�سية ،ويحدد
موجبات �أ�صحاب العمل لهذه الجهة والعقوبات التي تطال مثل هذ ،الأفعال الحاطة من كرامة الأجير.
ثان ًيا :تعديل قانون العقوبات عبر �إدراج �أحكاما خا�صة تعرف هذه الجريمة والتي تتمثل �إما بالقيام ،با�ستخدام تعابير
تحمل دالالت جن�سية وتنال من �شرف وكرامة ال�ضحية �أو ممار�سة كافة �أنواع ال�ضغوط ،ومنها التهديد بهدف
�إقامة عالقة جن�سية �سواء مع الفاعل �أو مع الغير .كما يحدد العقوبات التي يتعر�ض لها الفاعل �أو ال�شريك �أو
المتدخل �أو المحر�ض على هذه الجريمة.
ثال ًثا :تعديل نظام الموظفين بحيث يلحظ �أن تحريك الدعوى الجزائية في ق�ضية التحر�ش الجن�سي ال ت�ستوجب
موافقة الإدارة.
راب ًعا :اعتبار �أن جريمة التحر�ش الجن�سي هي من الجرائم ال�شائنة �أينما ورد تعداد لهذه الجرائم في القوانين والأنظمة.

�إن الحكومة �إذ تتقدم من مجل�سكم الكريم بم�شروع القانون المرفق ،ترجو �إقراره.
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م�شروع قانون حماية القا�صرات من التزويج املبكر.

(❖)

❖ - https://www.lp.gov.lb/ViewContentRecords.aspx?id=2129
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ملحق 7
م�شروع قانون يرمي �إىل تعديل بع�ض �أحكام قانون
(❖)
ال�ضمان االجتماعي لت�أمني امل�ساواة بني اجلن�سني.

❖ - http://womenaffairs.gov.lb/ar/women-laws-ar
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مشروع قانون

يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي
لتأمين المساواة بين الجنسين

المادة األولى
يلغى نص الفقرة" ج "من البند " " 2من المادة  14من المرسوم رقم  ، 13955تاريخ ، 26 / 9 / 1963

الرامي إلى وضع موضع التنفيذ قانون الضمان االجتماعي ،ويستعاض عنه بالنص التالي:
نص الفقرة" ج "الجديدة":

"زوج المضمونة غير القادر على تأمين معيشته وال يستفيد من تقديمات أي صندوق"
المادة الثانية
يلغى نص البند " " 2من المادة  16من المرسوم رقم  ، 13955تاريخ  ، 26 / 9 / 1963الرامي إلى

وضع

موضع التنفيذ قانون الضمان االجتماعي.
المادة الثالثة
يلغى نص الفقرة" ج "من البند " " 2من المادة  46من المرسوم رقم  ، 13955تاريخ ، 26 / 9 / 1963

الرامي إلى وضع موضع التنفيذ قانون الضمان االجتماعي ،ويستعاض عنه بالنص التالي:
نص الفقرة" ج "الجديد:

"عن الزوج أو الزوجة الشرعية المقيمين في البيت في حال عدم م ا زولة أي عمل

مأجور".
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المادة الرابعة
يلغى نص الفقرة" أ "من البند " " 1من المادة  47من المرسوم رقم  ، 13955تاريخ ، 26 / 9 / 1963

الرامي إلى وضع موضع التنفيذ قانون الضمان االجتماعي ،ويستعاض عنه بالنص التالي:
نص الفقرة" أ "الجديد:

"للوالد أو الوالدة الذي تكون حضانة األوالد في عهدته ،وذلك في حال توافر الشروط

المذكورة آنفا".

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون ويعمل به إعتبا ار من تاريخ نشره.
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م�شروع قانون يتعلق بتنظيم عمل العاملني يف املنازل.
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