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د ئ را ل ا عمل  ل ا
 

يروت ب في  ة  ي ق شر ل ا حي  لضوا ا في  ء  سا ن ل ا ب ر  جا إلت ا و  رة  دعا ل ا  

 الجمعية المنسقة
  المرأة لحقوق اللبنانية الرابطة

 المنطقة المستهدفة

لبنان لبيروت، الشرقية الضاحية

 النطاق 

و الذي تتم قيادته من قبل المعهد األوربي  ة"مشروع "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواهذا العمل الرائد هو جزء من 

و الدولة الفرنسية. المشروع ممول من  , بالشراكة مع للبحر األبيض المتوسط 

ي مجال تجمعات محلية للجهات الفاعلة ف. يقوم المشروع كل عام بتشكيل وزارة الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسيةقبل 

في سبعة بلدان, يتألف كل تجمع من جمعيات, مؤسسات بحث و تعليم, سلطات محلية و إقليمية, شركات, نقابات و جهات إعالمية  المساواة

 عاملة في مجال المساواة بين الجنسين في منطقة محددة.

 

ع متعلق بالمساواة الجندرية و يحدد للوضع على المستوى المحلي حول موضو دراسة تشخيصيةيقوم كل تجمع محلي بالعمل على 

 مشروعاً ميدانياً لمعالجة المشاكل التي يتم تحديدها في الدراسة التشخيصية. تبنى هيكلية كل تجمع للجهات الفاعلة في مجال المساواة
 حول جمعية قادة لجميع أعماله.

 

ات ( عن طريق قيادة عمل حشد رائد للجه2)الدورة  2017عام ل اللبنانيبتنسيق التجمع المحلي الرابطة اللبنانية لحقوق المرأة تقوم 

الفاعلة في مجال المساواة في الضواحي الشرقية لبيروت و يتألف من اإلستشارات مع المسؤولين و تطوير تشخيص حول الدعارة و 

 اإلتجار بالنساء بطريقة تفاعلية.

 

 يتزايد للغاية، يفاتالضعف والفتيات النساء من كبير عدد ذلك في بما لالجئين،ا وتدفق واالقتصادية االجتماعية للحالة الحالي التدهور مع

 النساء اللاستغ المؤسف السياق هذا ويسهل. للبغايا والتصدير واإلقامة للعبور ومكانا مركزا أصبح البلد أن والواقع. والبغاء بالنساء االتجار

 إفالت إلى تؤدي الصمت، قانون ذلك في بما القائمة، القوانين فإن ذلك، على وةوعال. أخرى وأماكن لبنان من والشبكات األفراد قبل من

تقريبا العقاب من مرتكبيها

الهدف 

 وتحديد القائمة التشريعات تحليل أجل من لبيروت الشرقية الضواحي في بالنساء واالتجار البغاء في التحقيق -
.المرأة ضد العنف هذا مع بفعالية للتعامل الالزمة واألدوات التدابير

 األنشطة 

 التعليم - المعنية الوزارات المحامين، نقابة اإلنسان، لحقوق البرلمانية اللجنة) الفاعلة الجهات مختلف مع اجتماعات -
 الباحثين عن فضال وجونية الفيل سن بلديات ومسؤولو األمن، قوات -. إلخ االجتماعية، الشؤون المرأة، شؤون والتدريس،

 العقوبات وقانون والتعليم التوعية حمالت) االتجار مكافحة تدابير لمناقشة الموضوع، هذا في بالفعل نشروا الذين ينوالصحفي
...(. واألمن والتشريع

.بالبشر واالتجار البغاء ضحايا تساعد التي الجمعيات زيارات -

 .المذكورة للمشاكل استجابة مشروع وصياغة المعنية الفاعلة الجهات جميع مع االستنتاجات من والتحقق التشخيص وضع -
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 ومركز للمرأة التدريب تقدم التي العامة والهيئات العمالية النقابات) الصلة ذات الفاعلة الجهات مع عمل ورش تنظيم -
 في المرأة وضع لتحسين وتوصياتهم أفكارهم لجمع( العمل ومديرية الزرقاء صناعة وغرفة اإلعالم ووسائط البحوث

انعالمص

 ابقة.الس األنشطة جميع نتائج على بناء المشروع، ومقترح التشخيص تطوير -


