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 التوصیة أ: مواصلة دعم اللجنة الفرعیة المعنیة بقضایا المساواة بین الجنسین وأهداف التنمیة المستدامة

بقضایا● المعنیة الفرعیة اللجنة أنشطة كافة في النساء أوضاع بتعزیز المعنیة الوطنیة اآللیات               تشارك

  المساواة

البرامج● في منها الخامس الهدف وخاصة المستدامة التنمیة أهداف ادماج في اآللیات هذه تساهم                كذلك

أهداف حول للبنان الطوعي التقریر صیاغة في تساهم أنها كما الوطنیة العمل وخط  ط               واالستراتیجیات

أهداف حول التوعیة بتعزیز المتعلقة العمل ورش من عدد في وتشارك 2030 المستدامة               التنمیة

  التنمیة المستدامة وخاصة الهدف الخامس منها.

 

بمن منها، والمستفیدین بالمرأة الخاصة اإلحصاءات مّوفري بین التعاون لتوثیق الجهود تكثیف ب:               التوصیة

التنمیة بأهداف الخاصة بالمؤشرات یتعلق فیما خاصة بالمرأة، بالنهوض المعنیة الوطنیة اآللیات              فیهم

 المستدامة وال سیما الهدف الخامس

المتعدد● العنقودي المسح اطار في والمؤسسات الوزارات كافة مع المركزي االحصاء ادارة              تتعاون
  المؤشرات الذي سیوفر مسح 28 مؤشرا خاصا بأهداف التنمیة المستدامة.

من● المركزي اإلحصاء ادارة مع والشباب للنساء االقتصادي للتمكین الدولة وزارة تعاونت              كذلك
الجنسین، بین للمساواة الوطني المرصد اطار في اعدادها سیتَم التي للدراسة المؤشرات وضع               أجل
المشاركة التعلیم، الصحة، القانوني، كاإلطار عّدة مجاالت حول مؤشرات وضع تَم             حیث
إلى باإلضافة والسالم األمن وضمان القرار، صنع في المشاركة السیاسیة، المشاركة             االقتصادیة،

 العنف القائم على النوع االجتماعي
التقدم● لقیاس خاصة مؤشرات نظام تطویر على تعمل اللبنانیة المرأة لشؤون الوطنیة الهیئة أن                كما

 المحرز نحو تحقیق غایات الهدف الخامس للتنمیة المستدامة

 

والنیابة القضائیة السلطة مع والعمل المرأة، ضد العنف حاالت إلدارة شاملة مؤسسیة نظم تطویر ج:                 التوصیة

واالهتمام ومحاسبتهم، المعتدین مالحقة على المعنیة، التنفیذیة القطاعات وكافة القانون بإنفاذ والمكلفین              العامة



على الرصد نظم تطویر في والمساهمة بكرامة، العیش من وتمكینهن وتأهلیهن العنف لضحایا الرعایة                بتأمین

 المستوى اإلحصائي والمؤسسي، بما یسمح برصد حاالت العنف وآلیات معالجتها وتصنیفها وتوثیقها

األسري "،● العنف من األسرة أفراد وسائر النساء "حمایة المتعلق 2014 /293 القانون              صدر
تفسیره في التوسع إلى القضاة فعمد القانون نص تعیب التي الشوائب ظهرت تطبیقه أثر                وعلى

  لضمان حمایة أكبر للنساء.
تاریخ● 164/204ش4 برقم خدمة مذكرة الداخلي االمن لقوى العامة المدیریة أصدرت             كما

قبل من والتعاطي التخاطب بأصول تتعّلق 316/204 برقم عامة مذكرة ثم ومن 02/05/2013             
وتأمین الضحیة وصحة كرامة یضمن بما األسري العنف شكاوى خص فیما المعنیین              العناصر

 الدعم النفس واالجتماعي لها
األمن● لقوى العامة المدیریة عملیات غرفة في 1745 الساخن الخط تخصیص تَم 2018 عام                في

 الداخلي لتلقي شكاوى العنف األسري.
الداخلي● األمن لقوى العامة المدیریة في األسري بالعنف معنیة خاصة وحدة انشاء عدم               وبسبب

أعدت مرتكبیها ، وتأهیل األسري العنف ضحایا لمساعدة خاص صندوق انشاء وعدم الشكاوى              لبحث

لتعدیل قانون مشروع واستغالل" عنف "كفى ومنظمة العدل وزارة مع بالتعاون الوطنیة              الهیئة

 القانون 293 (الیزال قید المناقشة).

 
صانعي وتشجیع المرأة، ضد للعنف االقتصادیة الكلفة لحساب الوطني المستوى على بحوث إجراء د:                التوصیة

 السیاسات على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتكثیف الجهود للوقایة وحمایة المرأة من العنف

النوع● على القائم للعنف اإلقتصادیة التكلفة حول دراسة اعداد یتم األسكوا قبل من وفني تقني                 بدعم

عامة مؤسسات وزارات، مع اجتماعات إلى استنادًا المیداني العمل تقریر إعداد تم حیث               اإلجتماعي
المشاورات على بناء الدراسة لتنفیذ التشغیلیة الخطة اعداد تم كما المدني، المجتمع              ومنظمات

 الوطنیة.
الموارد● توفر عدم في تكمن الدراسة اعداد في نواجهها التي العقبات أهم أحد أن إلى اإلشارة                  تجدر

  المالیة لتنفیذ االستبیان
 

وبناء واألمن، والسالم المرأة قضایا تشمل بحیث الوطنیة واالستراتیجیات السیاسات مراجعة ه:              التوصیة

والمشاركة، والحمایة، الوقایة، توفیر على قادرة تكون حتى عملها وتسهیل المعنیة الوطنیة المؤسسات               قدرات

 واإلنعاش، واإلغاثة، وإعادة اإلعمار

 

حول● 1325 األمن مجلس قرار لتطبیق بلبنان الخاصة الوطنیة العمل خطة اللبنانیة الحكومة               أقرت

أولویات الخطة تضمنت وقد سنوات. 4 لمدة 2019 أیلول 12 بتاریخ واألمن والسالم               المرأة



واالغاثة المشاركة، الحمایة، بالوقایة، المتعلقة األربعة القرار ركائز إطار ضمن خمس             استراتیجیة

 واإلنعاش. وهذه األولویات تشمل:

 .1 مشاركة المرأة في صنع القرار

  .2 منع نشوب النزاعات

 .3 وقایة النساء والفتیات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي وحمایتهن منه

 .4 اإلغاثة واإلنعاش

  .5 األطر الحاكمة

 

ومواصلة واألمن، والسالم المرأة لقضایا الالزمة والتنفیذیة التشریعیة األطر وضع على العمل و:               التوصیة

المجتمع سیما وال فیها، الجمیع وإشراك المجال، هذا في عمل وخطط استراتیجیات وتنفیذ وتبني لوضع                 الجهود

الماضیة السنوات خالل اصدار تَم العنف من وحمایتهن لبنان في النساء حقوق لتعزیز تفعیًال                المدني
 مشاریع القوانین التالیة: (أبرز القوانین الصادرة)

تفلیسة● حالة في النساء ضد تمیز التي المواد تعدلت: التي االحكام (أبرز البریة التجارة قانون                 تعدیل
بالشخصیة االعتراف وبالتالي الزوجین، بین المالیة الذمة لیفصل جاء التعدیل ان حیث              زوجها،

 المالیة المستقلة للزوجة)
غیر● في زوجها خانة إلى نفوسها نقلت والتي المتزوجة للمرأة التعدیل هذا (سمح البلدیات                قانون

 بلدتها أن تترشح لالنتخابات البلدیة واالختیاریة في مسقط رأسها)
 تعدیل بعض قوانین األحوال الشخصیة (مسألة اإلرث وسن الحضانة لدى طائفة موحدین الدروز.●
  مشاریع القوانین:●
(الصادر● االسري العنف من االسرة أفراد وسائر النساء حمایة قانون تعدیل أجل من قانون                مشروع

 في العام 2014)
قاصر● على یعتدي الذي الشخص على العقوبة اسقاط (لعدم 518 المادة الغاء أجل من قانون                 اقتراح

قاصرًا جامع من على العقوبة تشدید أجل (من 505 المادة وتعدیل صحیح)، زواج عقد حال                 في
على العقوبة (لتشدید 519 والمادة صحیحًا)، زواجًا عقد حال في المادة هذه أحكام تنفیذ تعلیق                 وإلغاء
والمادة المادة)، هذه من الرضى شرط وإلغاء قاصرًا للحیاء منافیة بصورة یداعب أو یالمس من                 كل
أو زوجته إیذاء أو ضرب أو جرح أو قتل على أقدم مْن المادة هذه أحكام من یستثنى (بحیث 252                   

 مطلقته أو أخته أو ابنته أو والدته أو أیة امرأة یعد قانونا ولیا ألمرها أو وصیا علیها".
 اقتراحات قوانین ترمي الى تحدید سن أدنى للزواج لمكافحة ظاهرة تزویج الطفالت●
  اقتراحات قوانین لمعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل واالدارات واألماكن العامة●
 اقتراح قانون لتعدیل بعض أحكام الضمان االجتماعي●
 اقتراح قانون منح الجنسیة ألوالد األم اللبنانیة●

 



وتمكین الجنسین بین بالمساواة المتعلقة العمل "خطة تكییف في تقدم من إحرازه تم بما العلم أخذ ز:                   التوصیة

هذه نقل في والشروع المرأة، بأوضاع بالنهوض الخاصة الوطنیة اآللیات مستوى على [SWAP]               المرأة"

 الخطة وتنفیذها على مستوى المؤسسات العامة

الخطة● في المساواة منظور ادماج تم حیث عمل خطة االقتصادي التمكین لشؤون الدولة وزارة                اعدت

 (أي خطة؟؟)

●54 ال تدریب على المتحدة، االمم وكاالت مع بالتعاون اللبنانیة المرأة لشؤون الوطنیة الهیئة                تعمل

في االجتماعي النوع إدماج على العامة والمؤسسات الوزارات في المعینة جندري ارتكاز              نقطة

النوع منظور ادماج مدى في تدقیق اجراء على الهیئة عملت كذلك مؤسساتهم. وبرامج               سیاسات

في التدقیق هذا تنفیذ بصدد وهي البلدیات، وبعض العالي، والتعلیم التربیة وزارة عمل في                االجتماعي

 المجلس االقتصادي واالجتماعي  وبعض األحزاب اللبنانیة.

الحاجات،● لتحدید التحلیل هذا نتائج من واستفادت مماثًال، تدقیقًا االجتماعیة الشؤون وزارة              أجرت

هذا في الموظفین/ات لتدریب دلیل ووضع الوزارة، في االجتماعي النوع ادماج سیاسة              وتطویر

 المجال.

 

بغیة المؤسسیة غیر التقلیدیة العدالة أطر إلى اللجوء من للحد الرسمیة القضائیة المؤسسات تعزیز ح:                 التوصیة

 النهوض بالمرأة وتمكینها والحفاظ على حقوقها

العدالة● أطر الى اللجوء من للحد القانوني او المؤسساتي الصعید على اجراءات اي یوجد                ال
وهیكلي. بنیوي بشكل القضائیة المؤسسات تعزیز الى ترقى لم المتخذة االجراءات وتبقى              التقلیدیة،
ضمن الوساطة وآلیات مفهوم تعزیز في تكمن الوطنیة المرأة لشؤون الوطنیة الهیئة أولویة أن                اال

 اطار تنفیذ خطة عمل القرار ١٣٢٥.

الفني، التعاون وأنشطة اإلسكوا عمل برنامج بین االتساق لتعزیز المبذولة بالجهود العلم أخذ ي:                التوصیة

خالل من سواء األعضاء، للدول مباشر فني دعم الى اإلسكوا تنتجها التي والدراسات التقاریر تترجم                 بحیث

 خدمات استشاریة، أو ورش عمل او تدریب، او أدلة إرشادیة

 تَم تقدیم دعم تقني وفني من قبل األسكوا و UNFPA و UN Womenعلى سبیل المثال ال الحصر:

 اعداد االستراتیجیة الوطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة في لبنان●

 اعداد دراسة حول التكلفة االقتصادیة للعنف القائم على النوع االجتماعي●

  دعم تقني إلعداد خطة العمل الوطنیة لتنفیذ قرار مجلس األمن 1325 حول المرأة، األمن والسالم●

 عقد ورشة عمل تدریبیة حول أجندة التنمیة المستدامة●

النوع● ارتكاز نقاط أوضاع (تعزیز عملها آلیات لتعزیز الوطنیة اآللیات لجانب استشاریة              خدمات

 االجتماعي، كتابة التقاریر...)


