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نبذة
مشروع تعزيز قدرات الجهات الفاعلة 

العاملة في مجال المساواة بين الجنسين
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ميتد هذا املرشوع عىل ثالث سنوات ويهدف اىل دعم الجهات الفاعلة لدعم املساواة 

بن الجنس��ن وقد تم اختيار جبل لبن��ان كمنطقة لتنفيذه عىل ان يعمم الحقا عىل 

باقي املناطق اللبنانية. 

يتضمن هذا المشروع مرحلتين 

أنج��زت املرحل��ة االوىل من املرشوع س��نة 2015 والتي اظه��رت احتياجات منطقة 

جبل لبنان واهمها التعديالت عىل املس��توى القانوين/الترشيعي اي تعديل القوانن 

املتعلقة يف االنتخابات. 

وتكمن اهمية هذا املرشوع يف انه يركز عىل انجاح تجربة ما وهي هنا دعم الجهات 

الفاعلة من اجل املساواة ومتابعة العمل فيه عىل مدى ثالث سنوات من اجل قياس 

ق��درة املجتمع امل��دين والجهات الفاعلة عىل انجاز ما يف مجال املس��اواة يف منطقة 

محددة.
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وه��ي املدافع��ة واملنارصة من اجل تعديل قانون البلدي��ات واقرار الكوتا كأداة من 

اجل تعزيز مشاركة النساء يف الحياة السياسية.

هدفن��ا اذن: ه��و بناء حملة مدافعة ومنارصة من اجل تعدي��ل هذا القانون والغاء 

التمييز ضد النساء فيه.

المرحلة الثانية:
المدافعة والمناصرة
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اإلطار العام 

أكدت االنتخابات البلدية االخرية عدم قدرة النساء عىل الوصول اىل املجلس البلدي، 

فق��د دلت االرقام املتداولة )وزارة الداخلية( للمرش��حات ان��ه وعىل الرغم من كل 

الجهود الت��ي بذلها املجتمع املدين )حملتان نفذتهام اللجن��ة االهلية ملتابعة قضايا 

املرأة ، الهيئة الوطنية لش��ؤون املرأة اللبنانية،UNDP  وغريها من املؤسسات )من 

اجل دعم ترشيح النساء، مل تتعد مشاركة النساء يف املجالس البلدية نسبة %5،4 بعد 

ان كانت هذه النس��بة يف انتخابات 2010 %4،7، وهو تطور ضئيل قياساً بالحمالت 

الوطنية التي نفذها املجتمع املدين*.

وهذا يؤكد ان مش��اركة النساء يف الحياة السياسية وصنع القرار ال تزال متدنية جداً 

قياساً عىل غريها من البلدان فوصول النساء اىل الندوة الربملانية انخفضت من 4،7% 

اىل %3،1 يف االنتخابات النيابية االخرية، اما بالنسبة يف مجلس الوزراء فهي صفر بعد 

ان كانت %2 يف الحكومة ما قبل االخرية.

الحمالت الوطنية التي نفذها املجتمع املدين: 
1 - حملة النص بالنص/ ست البلدية اللجنة االهلية ملتابعة قضايا املرأة بدعم من املجلس الثقايف الربيطاين 2016

2 - االنتخابات البلدية خطوة اوىل... نحو الربملان اللجنة االهلية ملتابعة قضايا املرأة بدعم من اوكسفام 2016
2016 LAU + 3 - »النساء يف املجالس البلدية دعامً للتنمية املحلية« الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبانية

2016 UNDP 4 - مشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية
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التزامات
الحكومة اللبنانية

تجاه مشاركة النساء في الحياة السياسية

لقد وقعت الحكومة عىل عدد من االتفاقيات الدولية التي تكفل مش��اركة النساء يف 

الحياة السياس��ية، ومنها  اتفاقية السيداو التي تؤكد عىل أن »التنمية الكاملة والتامة 

لبلد ما، ورفاهية العامل وقضية السلم تتطلب جميعاً أقىص مشاركة ممكنة من جانب 

امل��رأة عىل قدم املس��اواة مع الرجل يف جميع امليادين«. ك��ام التزمت الدولة بإعالن 

ومنهاج عمل بكن 1995 الذي يهدف اىل مس��اواة املرأة والرجل يف املشاركة يف صنع 

القرار. نفند فيام ييل البنود الخاصة مبشاركة النساء يف كل من هاتن االتفاقيتن.
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في اتفاقية الغاء
جميع أشكال التمييز ضد المرأة - السيداو

ع��ىل الرغم من ابرام لبنان اتفاقية الس��يداو، اال أن الحكوم��ة اللبنانية تحفظت عىل 

مادت��ن من االتفاقية متعلقتن باملس��اواة يف الحقوق املرتبطة بالجنس��ية، والحقوق 

املرتبط��ة بالزواج، وتحفظت ايضاً عىل امل��ادة املتعلقة بحل النزاعات. كام أن لبنان مل 

يصادق عىل الربوتوكول االختياري امللح��ق باالتفاقية، والذي يخول ضحايا التمييز أن 

يتقدموا بشكاوى مبارشة اىل لجنة السيداو.  لكن الدولة اللبنانية مل تتحفظ عىل املواد 

التالية والتي هي يف صلب تشجيع وتعزيز مشاركة النساء يف الحياة السياسية:  

l   املادة 3:

تتخ��ذ الدول األطراف يف جميع امليادين، وال س��يام امليادين السياس��ية واإلجتامعية 

واالقتصادي��ة والثقافي��ة، كل التدابري املناس��بة، مبا يف ذلك الترشيع��ى منها، لكفالة 

تطور املرأة وتقدمها الكاملن، وذلك لتضمن لها مامرس��ة حقوق اإلنسان والحريات 

األساسية والتمتع بها عىل أساس املساواة مع الرجل.
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l املادة 4:

ال يعت��رب اتخ��اذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تس��تهدف التعجيل باملس��اواة 

الفعلية بن الرجل وامل��رأة متييزاً باملعنى الذي تأخذ به هذه اإلتفاقية، ولكنه يجب 

أال يستتبع، عىل أي نحو، اإلبقاء عىل معايري غري متكافئة أو منفصلة، كام يجب وقف 

العمل بهذه التدابري متى تحققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة.

l املادة 7:

تتخ��ذ الدول األطراف جميع التدابري املناس��بة للقضاء عىل التمييز ض��د املرأة يف الحياة 

السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، عىل قدم املساواة مع الرجل، الحق يف:

)أ ( التصويت يف جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب 

لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقرتاع العام.

)ب ( املش��اركة يف صياغة سياس��ة الحكومة ويف تنفيذ هذه السياس��ة، ويف 

شغل الوظائف العامة عىل جميع املستويات الحكومية.

)ج( املش��اركة يف أية منظامت وجمعيات غري حكومية تهتم بالحياة العامة 

والسياسية للبلد.
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المؤتمر العالمي الرابع  المعني بالمرأة
 اعالن ومنهاج عمل بكين 1995

اله��دف االس��راتيجي: اتخاذ التداب��ري الكفيلة بوصول املرأة عىل قدم املس��اواة إىل 

هياكل السلطة وعمليات صنع القرار واملشاركة الكاملة فيها.

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها  من جانب الحكومات:

)أ( االلتزام بتحديد هدف التوازن بن الجنسن يف الهيئات واللجان الحكومية، 

و يف الكيان��ات اإلدارية العامة، ويف النظام القضايئ؛ مبا يف ذلك، يف جملة أمور، وضع 

أهداف محددة وتنفيذ تدابري مبا يحقق زيادة ملموسة يف عدد النساء بغرض الوصول 

إىل متثيل متساو بن املرأة والرجل يف كل املناصب الحكومية واإلدارية العامة باتخاذ 

تدابري إيجابية إذا دعا الحال.
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)ب( اتخاذ تدابري تشمل، حيث يكون ذلك مناسباً، تدابري يف النظم االنتخابية 

تش��ّجع األحزاب السياس��ية عىل إرشاك املرأة يف املناصب العام��ة االنتخابية أو غري 

االنتخابية بنفس النسب واملستويات املتاحة للرجل.

)ج( حامية وتعزيز حقوق املرأة والرجل عىل قدم املساواة يف مامرسة العمل 

الس��يايس ويف حري��ة تكوين الجمعيات، مبا يف ذلك العضوية يف األحزاب السياس��ية 

والنقابات.

)د( مراجعة التأثري املتغاير للنظم االنتخابية عىل التمثيل السيايس للمرأة يف 

الهيئات املنتخبة، والنظر، عند االقتضاء، يف تعديل هذه النظم أو إصالحها.
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اإلجراءات التي يتعين اتخاذها
من جانب األحزاب السياسية

)أ( النظر يف دراس��ة الهياكل الحزبية وإجراءات إزالة كل الحواجز التي متيز 

ضد مشاركة النساء متييزا مبارشا أو غري مبارش.

)ب( النظ��ر يف اتخ��اذ املبادرات التي متّكن النس��اء من املش��اركة التامة يف 

كل الهياكل الداخلية لوضع السياس��ات وعمليات التنس��يب للوظائف التي تشغل 

بالتعين أو االنتخاب.

)ج( النظر يف إدخال قضايا النوع االجتامعي »الجندر« يف برامجها السياسية 

واتخاذ تدابري لتكفل أن يكون بوسع املرأة املشاركة يف زعامة األحزاب السياسية عىل 

قدم املساواة مع الرجل.
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 اإلجراءات المطلوب اتخاذها
على المستوى القانوني من اجل زيادة 
مشاركة النساء في االنتخابات البلدية:

تعديل البند 2 من املادة 25 من قانون البلديات ، )القانون البلدي رقم 	 

  )665

اعتامد النسبية وكوتا يف القوانن االنتخابية )الربملان، االحزاب ...(	 

تعديل القوانن املميزة ضد النساء »الجنسية، قوانن األحوال الشخصية، 	 

قانون العمل، قانون الضامن االجتامعي، قانون العقوبات« 

اعتامد قانون مدين لألحوال الشخصية	 

وضع سياسات تهدف اىل تشجيع النساء للمشاركة يف الحياة السياسية	 
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التمييز
ضد النساء في قانون البلديات

يف أهلية الرتشح اىل املجلس البلدي:

تقوق املادة 2 من القانون رقم  665/79 انه »ال يقبل الرش��يح اال اذا كان املرش��ح 

ناخبا مدونا اس��مه يف القامئة االنتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب ان يكون عضوا 

يف مجلس��ها«.  تشكل هذه املادة متييزا ضد النساء، اذ انه عند زواج املرأة من رجل 

من خارج بلدتها يتم إداريا نقل س��جل نفوس��ها اىل بلدة زوجها دون االخذ برأيها. 
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)ج( النظر يف إدخال قضايا النوع االجتامعي »الجندر« يف برامجها السياس��ية واتخاذ 

تدابري لتكفل أن يكون بوس��ع املرأة املش��اركة يف زعامة األحزاب السياسية عىل قدم 

املساواة مع الرجل.

االجراءات املطلوب اتخاذها

عىل املستوى القانوين من اجل زيادة مشاركة النساء يف االنتخابات البلدية:

تعديل البند 2 من املادة 25 من قانون البلديات ، )القانون البلدي رقم 665(  	 

اعتامد النسبية وكوتا يف القوانن االنتخابية )الربملان، االحزاب ...(	 

تعديل القوانن املميزة ضد النساء »الجنسية، قوانن األحوال الشخصية، قانون 	 

العمل، قانون الضامن االجتامعي، قانون العقوبات« 

اعتامد قانون مدين لألحوال الشخصية	 

وضع سياسات تهدف اىل تشجيع النساء للمشاركة يف الحياة السياسية	 
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كيف يمّيز  قانون البلديات
في مشاركة النساء في العمل البلدي؟

تحول هذه املادة دون تس��مية املجتمع الذكوري للنس��اء للرتشح اىل املجلس 	 

البلدي كونهم يعلمون مسبقا انها قد تتزوج وتنقل سجل نفوسها اىل غري بلدة. 

تحجب النس��اء اللويت لديهن م��روع زواج من رجال من خ��ارج البلدة من 	 

الرتشح اىل املجلس البلدي.

تع��زز ذكورية الرتش��ح اىل املجلس البلدي كون الرجل ل��ن يخضع لرط نقل 	 

سجل نفوسه اىل غري بلدة وتعطي أهلية لرتشح الرجال أكرث من النساء. 
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مشروع القانون
الرامي الى تعديل البند 2 من المادة 25 

من القانون رقم 665

يقرتح هذا املروع إضافة الفقرة التالية اىل البند 2: »ال ينطبق رشط ورود اسم املرشح يف 

القامئة االنتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب يف ان يكون عضواً يف مجلسها عىل السيدات 

الراغبات يف الرشح لعضوية مجلس بلدية سقطت اسامؤهن من القامئة االنتخابية الخاصة 

بها بسبب نقل سجالت قيد احوالهن الشخصية حكامً بالزواج اىل نطاق بلدية اخرى.

لق��د تم تقديم اقراح لتعديل هذه امل��ادة اىل الربملان اللبناين، غري انه لغاية اليوم مل 

يدرج هذا االقراح عىل جدول أعامل اللجان ملناقشته وبالتايل إقراره. 
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تتوجه هذه الحملة الى:
 

1 - رؤساء وأعضاء املجالس البلدية كونهم معنين مبارشة بإرشاك النساء يف 

العمل البلدي وكونهم الحلقة املبارشة بن السلطة املحلية واملجتمع. وبالتايل يتوقع 

منه��م ان يحركوا مجتمعاتهم املحلية من أج��ل دعم هذه الحملة والرويج لرضورة 

تعديل البند 2 من املادة 25 من قانون البلديات.

2 - الربملانيون كونهم املسؤلون عن تعديل هذه املادة وبالتايل من الرضوري 

إج��راء حوار معهم حول اهمي��ة وفائدة تعديل القانون ويعترب هذا الحوار اساس��اً 

موضوعي��اً لكس��ب اصواتهم من اجل التعديل املطلوب، ال س��يام انن��ا عىل أبواب 

انتخابات نيابية. 

والرس��الة االساسية يف هذا املوضوع هي ان مشاركة النساء يف العمل البلدي تؤثر يف 

التنمية املحلية وتساهم يف التطور النوعي لالفراد واملؤسسات•.

انظر ست البلدية، اللجنة االهلية ملتابعة قضايا املرأة واملجلس الثقايف الربيطاين 2016
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ما هي المدافعة أو المناصرة؟

املدافع��ة -  املنارصة هي تطبيق لعملية من اجل التأثري تس��تهدف من هم يف 	 

السلطة الحداث تغيري ما. 

تطبيق لعملية: هو عملية أو سلس��لة أعامل أي مجموعة أنشطة منسقة ذات 	 

هدف واحد. 

من أج��ل التأثري: بهدف اإلقناع من خالل الضغط واإلش��ارة إىل الوضع األفضل 	 

عربإستخدام الحجج.

تستهدف من هم يف السلطة: التي قد تكون سياسية أو إقتصادية أو إجتامعية، 	 

أفرادا أو أنظمة . 
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 لماذا حمالت المدافعة
لتعزيز حقوق النساء؟

إللغاء التمييز ضد النساء ومناهضة العنف املسلط عليها: مشكلة	 

لتعزيز حقوق النساء وتفعيل مشاركتها والحد من تهميشها	 

للحد من إنتهاكات حقوق اإلنسان النساء	 

لتسليط الضوء عىل واقع ومشاكل النساء	 

لحشد الرأى العام وتضامنه مع قضايا النساء	 

لتغيري القوانن املجحفة بحقها وإلستحداث قوانن تحميها	 

لتوسيع دائرة املهتمن/ ات بقضية النساء	 
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ما هو دورنا كمدافعين / مدافعات؟

املساومة للحصول عىل شيئمفاوضة

مكاملة اصحاب الحقوق والعمل معهممرافقة

بناء قدرات اصحاب الحقوق لتمكينهم/ن من التحدث عن انفسهممتكني

التكلم بإسم اصحاب الحقوق متثيل

تسهيل التواصل بن اصحاب الحقوق وأصحاب اإللتزاموساطة

تعليم كيفية الترصف ألصحاب الحقوق وصانعي السياساتتقديم منوذج

بناء اإلئتالفاتتشبيك
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اإلستراتيجيات الفضلى للتأثير على صانعي القرار

الضغط:	 

ان وجدن��ا ان بإمكانن��ا التأث��ري عليهم مب��ارشة من خالل تقدي��م حجج جيدة 

ومعلومات س��ليمة ، فعلينا الركيز بشكل أس��ايس عىل الضغط ويعني الضغط 

اللق��اءات وجهاً لوجه مع صانعي الق��رار. رمبا علينا الركيز عىل الهدف الثانوي 

اي شخص بإمكانه التاثري عىل صانع القرار.

 

التشبيك وبناء التحالفات:	 

علين��ا تعبئة املنظامت او األفراد او املؤسس��ات لإلنضامم اىل حملتنا كوس��يلة 

لزي��ادة قدرتنا عىل التأث��ري عىل صانعي القرار. يف هذا املج��ال يجب ان تكون 

إسراتيجيتنا بناء إئتالف او شبكة.
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كسب تاييد أصحاب الحقوق والعمل مع اإلعالم:	 

بناء الضغ��ط من اجل التغيري من خالل تثقيف وتعبئ��ة مجموعة محددة من 

اصحاب الحقوق يف هذه الحال يتوجب علينا الركيز عىل حملة إعالمية.

ماذا نعني  نحن بالمناصرة

املن��ارصة هنا تعني بناء منحى منهجي واس��راتيجي للتأثري يف السياس��ة الحكومية 

ومامرسة الضغط من اجل تعديل البند2 من القانون 25 رقم 665، وهي هنا تتوجه 

اىل املؤسس��ات البلدية، واعضاء املجالس البلدية من اجل الوصول اىل هذا التعديل 

كام تتوجه لالفراد بصفتهم اصحاب القرار.

كام تتوجه اىل صانعي القرار وهنا الربملانين يف محافظة جبل لبنان.

ومبا ان املنارصة تعتمد ايضاً عىل الفرص املناسبة لتفعيل ادوات املنارصة. فنحن نرى 
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ان الفرصة سانحة اآلن ونحن عىل ابواب االنتخابات النيابية.

لهكذا عىل هذه الحملة ان توضح الهدف من هذا التغري عرب الرويج الهمية تعديل 

هذا القانون. 

أدوات المناصرة

تتضمن هذه الحملة مجموعة أنشطة وادوات:

ورش عمل مع املجالس البلدية، حيث يتم رشح اهمية تعديل هذا القانون ملن . 1

 .)Power PoiNt (ال يعرفه او مل يطلع عليه

توقي��ع عريضة للمطالبة بالتعديل توزع ع��ىل املجتمعن يف كل اجتامع وتوزع . 2

عىل مواطني املنطقة اي جبل لبنان.

بيانات صحفية توثق ما يدور يف االجتامعات وترسل للصحف.. 3

طاوالت مستديرة للحوار مع الربملانين.. 4
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المطلوب من:

رؤساء وأعضاء املجالس البلدية:	 

دعم الحملة، توقيع العريضة، والرويج لتوقيعها يف البلدات والقرى من 

قبل السكان.

الربملانيون:	 

إدراج م��رشوع القانون عىل ج��دول أعامل اللج��ان املختصة ومتابعته 

وصوال اىل إقراره.

املوطنون:	 

توقي��ع العريضة، إع��الم محيطه��م ومعارفهم عنها، وتش��جيعهم عىل 

توقيعها.
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جميع الحقوق محفوظة ل�»اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة«



المناصرة
من اجل تعديل قانون البلديات

LECORVAW

The Lebanese Council to Resist Violence Against Woman
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة

الركاء

قطاع املرأة

يف تيار املستقبل


