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ــون  ــة، املكــون مــن ثالث ــة الدولي ــة التمني ــف أاكدميي ــق حتال اطل
منمظــة أهليــة بالــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا، يف العــام 
2013 الربنــاجم اإلقلميــى »يه لــدمع املــرأة القياديــة« الــذي 
يــم تنفيــذه يف مخــس  دول عربيــة  )األردن، الميــن، تونــس، 
مــر، ولبنــان( بــدمع مــن الواكلــة الســويدية للتمنيــة والتعــاون 
الــدويل.  ينّفــذ املــرشوع يف لبنــان التجمع النســايئ الدميقرايط 
اللبنــاين، حيــث يســى إىل زيــادة مســتوى ُمشــاركة النســاء يف 
ــة  املجــاالت العامــة وصــواًل إلحــداث تغيــرات ُمســتدامة وعادل
بــني اجلنســني يف السياســات واملُامرســات الترشيعيــة، مبــا يف 
ذلــك النســاء األكــر فقــرًا واألكــر هتميشــا. وُيركــز برناجم »يه« 
بوجــه خــاص عــى دمع القيــادات النســائية يف جمــال بنــاء 
القــدرات وزيــادة الــوىع والوصــول إىل دوائــر صنــع القــرار، 
وصياغــة ومتابعــة السياســات العامــة، باإلضافــة إىل تقــدمي 
الــدمع والبنــاء املؤســي لملنمظــات وامجلعيــات واملؤسســات 

العاملــة عــى متكــني املــرأة يف إطــار نشــاطاته التمنويــة.
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يمتثــل اهلــدف العــام لربنــاجم »يه« يف زيــادة املشــاركة النشــطة لملــرأة ىف املجــاالت العامــة 
يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا وصــواًل لتغــرات مســتدامة وعادلــة ومتاكفئــة 
ــا  ــة، مب ــة العام ــة واإلقلميي ــا الوطني ــة للقضاي ــات التريعي ــات واملاُمرس للجنســن يف السياس

ــة املســتويات. ــرأة إىل اكف ــن أن يصــل صــوت امل يضم

ينفــذ الربنــاجم حزمــة مــن األنشــطة املختلفــة عــى املســتوين احملــى واإلقلميــى تمشــل بنــاء 
قــدرات القيــادات النســائية وتقــدمي الــدمع املؤســي ملنمظــات املجمتــع املــدين مــن خــال  تنفيــذ 
ورش العمــل وعقــد حلقــات نقــاش مســتديرة، وتطبيــق عــدد مــن األحبــاث النوعيــة والدراســات 
ــم  ــف املجــاالت، ي ــر وصياغــة عــدد مــن أوراق السياســات العامــة يف خمتل ــة، وتطوي املجمتعي
مناقشــها مــع متخصصــن وخــرباء يف جمــال التريعــات والسياســات العامــة مــن خــال عــدد 

مــن اللقــاءات احملليــة واالقلمييــة. 

ــول  ــة ح ــاين 6 ورش معــل تدريبي ــرايط اللبن ــع النســايئ الدميق ــذ التجم ــد نّف ــان، فق ويف لبن
»رمس وحتليــل السياســات العامــة« إســهدفت أكــر مــن 180 إمــرأة قياديــة مــن خمتلــف 
املناطــق اللبنانيــة والوســط الفلســطيين، ونتــج عهنــا 30 ورقــة سياســات قامــت النســاء املتدربــات 
بإنتاجهــا حــول قضايــا إجمتاعيــة وإقتصاديــة وسياســية ووطنيــة عــّدة. كذلــك، فقــد إســهدف 
ــة ملناقشــة  ــذ 6 طــاوالت مســتديرة وطني ــن خــال تنفي ــرأة ورجــل م ــع حــوايل 2500 إم التجم
ــة،  ــاالت حصفي ــات وإط ــت تغطي ــة تضّمن ــة ووطني ــة إعامي ــية ومحل ــات الرئيس أوراق السياس
محلــة إلكرتونيــة، إنتــاج فيديوهــات قصــرة، وعــرض املنتجــات اإلعاميــة للحملــة الوطنيــة حــول 

ــة.  ــزوجي املبكــر يف مخــس مناطــق لبناني موضــوع ال

هدف الربناجم

انشطة الربناجم 
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ورشة معل رمس وحتليل السياسات العامة يف جبل لبنان من ٢١ إىل ٢٣ نيسان ٢0١٦

ورشة معل رمس وحتليل السياسات العامة يف بروت من ٢٨ حىت ٣0 نيسان ٢0١٦
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  ورشة معل رمس وحتليل السياسات العامة يف صيدا من 5 حىت 7 أيار ٢0١٦
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  ورشة معل رمس وحتليل السياسات العامة  يف طرابلس من ١٢  إىل ١٤ أيار ٢0١٦ 

ورشة معل "رمس وحتليل السياسات العامة  يف بعلبك من ٢0 إىل ٢٢ أيار ٢0١٦
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ورشة معل رمس وحتليل السياسات العامة يف خممي شاتيال من ٢٦ إىل ٢٨ أيار ٢0١٦

طاولــة مســتديرة يف نقابــة احملامــني يف بــروت ملناقشــة ورقــة معــل حــول "حرمــان املــرأة 
اللبنانيــة مــن احلــق مبنــح جنســيهتا ألرسهتــا 



10

طاولة مستديرة يف اجلامعة األنطونية يف البقاع ملناقشة ورقة معل حول "تلوث هنر الليطاين

ــة معــل حــول اإلجتــار بالبــرش عــرب  ــدا ملناقشــة ورق ــة صي ــة مســتديرة يف بلدي طاول
ــان ــرشة يف لبن ــارة املنت شــباكت الدع
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طاولة مستديرة يف بروت ملناقشة ورقة معل حول حق العمل لالجئني الفلسطينيني يف لبنان

طاولــة مســتديرة يف بلديــة ذوق ماكيــل ملناقشــة ورقــة معــل حــول ترشيــع اإلغتصــاب يف 
القانــون اللبنــاين
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ــة  ــي عّرفهــا امجلعي ــة وال ــدم الظواهــر الــي عرفهــا البري ــّد مــن اق إن االجتــار بالبــر يع
العامــة لــأمم املتحــدة بأهنــا »معليــة اجتــذاب خشــص او نقلــه، اســتقباله، احتجــازه، او اجيــاد 
مــأوى لــه بواســطة الهديــد بالقــوة او اســتعامهلا او االختطــاف او اخلــداع او اســتغال الســلطة 
او حالــة الضعــف او اعطــاء او تلــي مبالــغ ماليــة او مزايــا هبــدف اســتغاله او تهسيــل اســتغال 
الغــر لــه«. وتعــّرف املــادة 586 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين الدعــارة بأهنــا فعــل اســتئجار او 

تقــدمي او ممارســة خدمــات جنســية مقابــل مبلــغ مــن املــال. 

ومــن اوجــه االجتــار بالبــر االســرتقاق، التســول، بيــع االعضــاء، االســتغال اجلنــي والدعــارة 
ــد مــن  ــة تعــاين مهنــا العدي ــل دعــارة الغــر. أمــا ظاهــرة الدعــارة فتعــّد مشــلة عاملي أو تهسي
ــي تعمتــد عــى  ــدول ال ــي تنتــر يف ال ــة ال ــارة العلني ــّدة أشــاكل: الدع ــدول ويه تّتخــذ ع ال
الســياح فمتــارس الدعــارة يف الشــقق والفنــادق، الدعــارة املســترتة تعمــل يف الــدول الــي تشــدد 
العقوبــات يف هــذا املجــال، والدعــارة املنمّظــة ويه الدعــارة الــي يديرهــا اربــاب معــل يمســون 

بالقواديــن وهــذا النــوع يعــرف بشــباكت الدعــارة.

ــذي  ــتغال ال ــف واإلس ــارة والعن ــباكت الدع ــول ش ــرًا ح ــان مؤخ ــر يف لبن ــدل كب ــح ج ــد فت وق
تتعــّرض لــه النســاء داخلهــا، إثــر الكشــف عــن مــا يمســى بشــبكي »يش موريــس«  و »ســيلفر« 
ــارة   ــة الدع ــى ممارس ــربن ع ــات أج ــن  الج ــاة مهنــام، معمظه ــر 75 فت ــن وحتري يف املعاملت
حتــت وطــأة أبشــع أنــواع العنــف والهديــد واخلــداع... وبعــد ذلــك كــّرت الســبحة، حيــث أعلــن 
عــن توقيــف شــباكت مشــاهبة أخــرى يف مناطــق لبنانيــة عــّدة نذكــر مهنــا مــا عــرف بشــبكة ديــر 

الزهــراين يف اجلنــوب وشــبكة كــروان.

مقدمة

امللخص التنفيذى
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يقــال أن الدعــارة يه أقــدم مهنــة يف التــارخي. وقــد هشــدت هــذه الظاهــرة عــّدة مراحــل تارخييًا 
يف لبنــان، فــي العــام 1931 ونظــرًا لشــيوع هــذه الظاهــرة رّشعــت مهنــة البغــاء بقانــون وذلــك 
لتنظميهــا والســيطرة علهيــا حبيــث منحــت الرتاخيــص لفتــح بيــوت الدعــارة رشط أن تكــون غــر 
خمالفــة للــروط الصحيــة أي أن يمتتعــن الفتيــات بصحــة جيــدة إضافــًة إىل احملافظــة عــى 
األخــاق العامــة حيــث ال يتصــل بيــت الدعــارة باألبنيــة املجــاورة املأهولــة بــل تكــون حمصــورة 
يف الداخــل. والفتــاة املرّخــص هلــا اكنــت محتــل بطاقــة حصيــة تعــّرف عهنــا حبيــث ختضــع 
للفحوصــات الطبيــة مــرة لك 15 يومــًا. لكــن، يف أواخــر الســتينيات فرضــت احلكومــة اللبنانيــة 
سياســة جديــدة للحــد مــن مهنــة البغــاء وذلــك مــن خــال عــدم الرتخيــص بفتــح بيــوت جديــدة 

للدعــارة.

وأثنــاء احلــرب األهليــة ونتيجــّةً للفلتــان وغيــاب الرقابــة تفشــت الدعــارة الريــة بشــل خميــف 
ــرت عــى مجيــع األصعــدة ومل تنتــه هــذه اآلفــة مــع هنايــة احلــرب، بــل نشــطت وتوّســعت  فأّث
بســبب تــردي احلالــة االقتصاديــة يف البــاد. يف ظــل هــذه العوامــل، نشــطت منمّظــات اجراميــة 
تمســى شــباكت هلــا اربــاب معــل يمســون بالقواديــن حيــث تعمــل عــدة نســاء حلســاب قــواد 
ــة تصــل  ــدّر ارباحــًا خيالي ــي ت ــة او املتعــددة اجلنســيات ال ــدأ الــراكت الرحبي او اكــر مكب
اىل املايــن خــال الهشــر الواحــد. وبذلــك، توّســعت امعــال الدعــارة مــن البيــوت والشــقق اىل 
ــوم  ــي تق ــرف »بالســوبرنايت لكــوب« ال ــي تع ــة ال ــايه الليلي ــز املســاج وامل ــادق مفراك الفن
ــك نظــام تأشــرات  الفنانــات والنــادالت الــذي يفرضــه  باســتقدام الفتيــات للعمــل متبعــن بذل
ــوم، مــا  ــان الي ــوم املوجــودة يف لبن ــاين. ومــن احــدى اســاليب الدعــارة الي االمــن العــام اللبن
ــى  ــل ح ــم الرج ــاء جس ــل أعض ــك لاكم ــن تدلي ــارة ع ــو عب ــرتا« وه ــاج »االكس ــرف باملس يع
الوصــول اىل اللــذة الاكملــة ملــدة ســاعة مقابــل 20 أو 30 دوالر أمريــي. وتمكــن املشــلة هنــا 
ان احصــاب هــذه املراكــز يؤكــدون ان معلهــم رشيع والغريــب ان االعانــات املخصصــة هلــذه 
املراكــز تنــر يف جمــات إعانيــة خمتلفــة وتســتخدم صــور نســاء شــبه عاريــات. ومل تســم 
ــذي  ــواد االلكــرتوين« ال ــرف »بالق ــا يع ــرز م ــد ب ــن امعــال هــذه الشــباكت، فق ــا م التكنولوجي

يســتخدم اكفــة وســائل التواصــل االجمتــايع لعــرض النســاء وجــذب الزبــون.

اخللفية التارخيية
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ــات  ــارة واإلجتــار باألخشــاص يف حمط ــة الدع ــع قضي ــايط م ــة للتع ــة القانوني ــّورت اخللفي تط
خمتلفــة هشدهــا لبنــان. فقــد اكنــت الدعــارة يف لبنــان تعتــرب مهنــة رّشعهــا القانــون يف العــام 
ــام 1977  ــارة، ويف الع ــوت الدع ــح الرخــص لبي ــة من ــروط حمــّددة حتــم معلي ــًا ل 1931 وفق
ــّص  ــك، ين ــة املنشــآت املرّخــص هلــا. كذل ــت غالبي ــة عــن اصــدار الرتاخيــص واقفل توقفــت الدول
قانــون العقوبــات )1943( عــى مــواد عــّدة جتــّرم بيــع اجلنــس والقــوادة واإلغــواء، ومّت يف وقــت 
الحقــًا يف العــام 2011 وضــع قانــون معاقبــة االجتــار باالخشــاص لتجــرمي االجتــار باالخشــاص 
محــل الــرمق 164. ويف هــذا اإلطــار أيضــًا، ال بــّد مــن التشــديد عــى أمهيــة اإلتفاقيــات الدوليــة، 
ــارض  ــال  التع ــة  يف ح ــن احمللي ــاكم القوان ــى اح ــّدم ع ــة تتق ــوك الدولي ــاكم الصك إذ إن اح
حبســب النظــام القانــوين املعمــول بــه يف لبنــان. ومبــا يتعلــق باإلجتــار بالبــر فــإن النصــوص 

عديــدة أبرزهــا : 

اتفاقيــة األمم املتحــدة ملاكحفــة اجلرميــة املنمظــة عــرب الوطنيــة لســنة 2000، الربوتوكــول 
ــواد  ــتغاهلم يف البغــاء ويف امل ــع األطفــال واس ــوق الطفــل بشــأن بي ــاري التفاقيــة حق االختي
اإلباحيــة، الربوتوكــول االختيــاري لاتفاقيــة املتعلقــة حبقــوق الطفــل بشــأن إرشاك األطفــال يف 
املنازعــات املســلحة ســنة 2000، اتفاقيــة حظــر االجتــار باألخشــاص واســتغال دعــارة الغــر 
ــرق لســنة 1926،اتفاقيــة محايــة مجيــع العــامل املهاجريــن  ــة اخلاصــة بال لســنة 1949،االتفاقي
وأفــراد أرسمه لســنة 1991،االتفاقيــة املتعلقــة بوضعيــة الاجئــن لســنة 1951،.إتفاقيــة الســيداو 

ــل لســنة 1989. ــوق الطف ــة حق اتفاقي

ــة 	  ــال املمكــل التفاقي ــع ومقــع االجتــار باألخشــاص، وخاصــة النســاء واألطف بروتوكــول من
ــة  األمم املتحــدة ملاكحفــة اجلرميــة املنمظــة عــرب الوطني

الربوتوكــول الثــاين املمكــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملاكحفــة اجلرميــة املنمظــة عــرب الوطنيــة 	 
املتعلــق مباكحفــة هتريــب املهاجريــن عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو

اخللفية القانونية
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أ. تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها

يهشــد لبنــان تنــايم وإنتشــار لشــباكت الدعــارة الــي متــارس أبشــع أنــواع العنف واإلســتغال 
ــة للنســاء العرضــة لاســتغال  ــات امحلاي واإلجتــار بالنســاء. وتمكــن املشــلة يف ضعــف آلي
مــن قبــل القواديــن، احصــاب املــايه والزبائــن، يف حــن يــم اعتبــار املــرأة املســؤولة االوىل 
عــن جــرم الدعــارة وتفــرض علهيــا اثبــات اهنــا حضيــة إلعفاهئــا مــن العقــاب، بيمنــا ال يعاقــب 

القانــون الزبــون كريــك فاعــل او متدخــل او حمــرض. 

وكيفيــة  بالمشــكلة  المتعّلقــة  المتاحــة  المعلومــات  علــى  التعــّرف  ب. 
معهــا: التعامــل 

تتعّدد وتتداخل اسباب ومعوقات هذه املشلكة فهناك:

اسباب تتعلق باملرأة:  -1

ــة 	  ــة ان هشاشــة الوضــع االقتصــادي لملــرأة وحاجهــا لملــال إلعال أســباب اقتصادي
ــال. ــاء امل ــارة لق ــول مبامرســة الدع ــة عائلهــا يدفعاهنــا اىل القب نفهســا واعال

أســباب اجمتاعيــة إن النظــرة املجمتعيــة التقليديــة حلــّق الرجــل الاكمــل يف إســتغال 	 
ــس  ــة يف الدعــارة مومــس ولي ــرأة العامل ــار امل ــه اجلنســية، وإعتب ــة رغبات ــرأة لتلبي أي إم
حضيــة يســامهان يف تكريــس التقّبــل املجمتــي هلــذه الظاهــرة. ويف الكثــر مــن االحيــان 
جيــرب الــزوج زوجتــه عــى ممارســة الدعــارة مــع بعــض الزبائــن  بســبب اســتدانته مهنــم 
امــا بســبب لعــب القــامر او تعــايط املخــدرات والكحــول أو بســبب جشــعه وحبــه لملــال 
فيعقــد االتفاقيــات مــع القواديــن وغالبــا مــا يلجــا اىل رضب زوجتــه وهتديدهــا بالطــاق 

وحرماهنــا مــن اطفاهلــا.

ــة عــى املخــدرات او لعــب 	  إدمــان املــرأة عــى املخــدرات او القــامر إن املــراة املدمن
ــر عرضــة  ــون اك ــون تك ــدرات او تســديد الدي ــراء املخ ــال ل ــك امل ــد متل ــامر ومل تع الق
ــل احلصــول عــى املخــدرات او  ــع جســدها مقاب ــد تلجــأ اىل بي لاســتغال اجلنــي وق
املــال لــراء املخــدرات او الشــباع رغبــات الدائنــن وارضاهئــم. ويف كثــر مــن االحيــان 
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يلجــا القواديــن اىل اســاليب اجراميــة حبتــة كــدس املخــدرات يف رشاب املــرأة وتعودهيــا 
هيلع او ابزازهــا كتصورهيــا يف مواقــف محمييــة يك يــم هتديدهــا واســتغاهلا يف امعــال 
كثــرة أبرزهــا الدعــارة. لذلــك، غالبــًا مــا ترتبــط شــباكت املخــدرات ارتباطــًا وثيقــًا بشــباكت 

الدعــارة.

اســباب تتعلــق بــويع وثقافــة املــرأة ان تــدين مســتوى التحصيــل لدى املــرأة  وترهبا 	 
املبكــر مــن املدرســة وقلــة خربهتــا يف التعــايط مــع املجمتــع جيعلهــا ضعيفــة واكــر عرضــة 

لاســتغال اجلنــي واالجتــار هبا.

أسباب أمنية:   -2

إن احلــروب وضعــف محايــة احلــدود تســاعد القواديــن عــى توســيع امعاهلــم وامتدادهــا 	 
وجتنيــد املزيــد مــن االخشــاص لدهيــم واســتقدام املزيــد مــن الاجــات وادخاهلــن خلســة 

بعــد اعطــاء الوعــود بتأمــن العمــل يف لبنــان مثــال شــبكة يش موريــس وســيلفر. 

إنشــغال الدولــة بالوضــع االمــين يف لبنــان وحماربــة االرهــاب مــا اعــى فرصــة للشــباكت 	 
يك تمنــو.

ــة االرايض 	  ــى اكف ــًا ع ــدون 30 خشص ــم ال يتع ــب اآلداب فه ــارص مكت ــدد عن ــف ع ضع
ــة. اللبناني

أسباب تتعلق بالقانون  -٣

يف آب 2011، أقــّر لبنــان تعديــات عــى قانــون العقوبــات ليجــّرم اإلجتــار بالبــر، وعــى الــرمغ 
ــان  ــات، ف ــون العقوب ــرة االوىل يف قان ــتغال لمل ــوم االس ــال مفه ــة يف ادخ ــه املمتثل ــن امهيت م
ــه، فضــا عــن بعــض احاكمــه، إمنــا تكشــف  ــراره والظــروف احمليطــة ب االســلوب املعمتــد الق
جفــوات ســميا يف قــراءة اهلــدف منــه وهــو امحلايــة للضحيــة الــي غيهبــا القانــون ليــأيت إقــراره 

رمبــا إمتثــاال للضغــوط حفســب.  
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اواًل: بدايــة ومــن خــال قــراءة األســباب املوجبــة: فهــي أتــت لتحــر إهمتــام الدولــة مبوامئــة 
القانــون احملــي مــع التريعــات الدوليــة الــي صــادق علهيــا لبنــان ، دون أن تتطــرق الي مــن 
اإلعتبــارات اإلجمتاعيــة والصحيــة والنفســية واإلقتصاديــة وهــذه جفــوة تنعكــس عــى املقاربــة 

بــا شــك وعــى تســاؤل حقيــي : هــل مثــة اي إرادة سياســية ملاكحفــة اإلجتــار ؟  

ثانيــا: التأكــد مــن أن حضيــة اإلجتــار لــن تعامــل مكجرمــة: حاليــًا ووفقــًا للقانــون ُيطلــب مــن 
الضحيــة تقــدمي دليــل إلثبــات براءهتا/براءتــه، عملــًا أن هــذا اإلعتبــار جيــب أن يطبــق تلقائيــًا 
نظــرًا لكونه/هــا حضيــة إجتــار. فــا يــم اليــوم نــي املســؤولية اجلنائيــة للضحيــة ومضانــة 
حقهــا يف عــدم التوقيــف أو املقاضــاة عــن أفعــال غــر قانونيــة قــد تكــون مرتكبــة. اإلســتثناء  
هــو مــا حصــل يف شــبكة يش موريــس عــى األقــل عنــد إكتشــاف الشــبكة . ال نــدري الحقــا 

كيــف ســيتعامل القضــاء مــع القضيــة .

ففميــا آل القانــون اىل تشــديد العقوبــات ازاء اســتغال الغــر واالجتــار هبم، فقــد ابىق الضحية 
معرضــة لملاحقــة ولملعاقبــة، عــى ان تعــى مــن العقــاب يف حــال ارمغت«عــى ارتــاكب افعال 
معاقــب علهيــا يف القانــون او خالفــت رشوط االقامــة او العمللقــد حــر املــرع اللبنــاين نطاق 
محايــة حضيــة االجتــار هبــا مبنــع العقــاب حبقهــا ومل يتجــه حنــو نــي مســؤوليها اجلزائيــة 
خافــا لملعايــر الدوليــة يف هــذا املجــال. وتاليــا مــا يــزال املــّرع اللبنــاين يــرى ان الخشــص 
الــذي وقــع حضيــة اجتــار باالخشــاص جمرمــا جيــوز توقيفــه واالدعــاء حبقــه وادانتــه )وبالتــايل 

تجسيــل ادانتــه يف جسلــه العــديل(، ممــا يضعــف حمكــا منظومــة محايــة الضحيــة.

ــي  ــع االفعــال ال ــا االجتــار يف مجي ــة ضــد حضاي ــع املاحق ــدويل يــويص مبن إن الســياق ال
اتــت نتيجــة مبــارشة هلــذه الصفــة عــى اســاس مــا اصطلــح عــى تمسيتــه معيــار الســببية.
فقــد يصعــب عــى الضحيــة اثبــات اهنــا ارمغــت عــى ارتــاكب اجلرميــة، خاصــة يف احلــاالت 
ــة اجلــاين.  ــم فهيــا التعــرف عــى هوي ــق جبرميــة االجتــار او مل ي ــم فهيــا التحقي ــي مل ي ال
ــة  ــود اكذب ــاء عــى وع ــان بن ــت اىل لبن ــي ات ــة« ال ــت »الفنان ــال، تثب ــف، عــى ســبيل املث فكي
ــت  ــا )خــداع( اهنــا ارمغــت عــى ممارســة الدعــارة فميــا اهنــا وافق حبصوهلــا عــى معــل م
عــى ذلــك بعدمــا هددهــا صاحــب امللهــى الليــي يف لبنــان باعادهتــا اىل بلدهــا حيــث ســتواجه 
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البطالــة والفقــر ولــن تمتكــن مــن اعالــة عائلهــا )اســتغال حالــة الضعــف(؟ والواقــع، ان اعمتــاد 
ــد  ــا اي جدي ــا معلي ــة ال مينحه ــن العقوب ــة م ــاء الضحي ــام العف ــار االرغ ــاين معي ع اللبن املــرّ
ــك اال  ــع العقــاب. وال يكــون خــاف ذل ــا ان القــوة القاهــرة يه مــن احلــاالت العامــة ملوان طامل
اذا مت التوســع يف تعريــف »االرغــام« كأن يشــل االجتــار قرينــة عــى حصوله.ثالثــًا: مضــان 
حــق الضحيــة يف املشــاركة يف اإلجــراءات القانونيــة. القانــون مل يتطــرق عــى حنــو اكف هلــذا 
احلــق، والــذي يتطلّــب يف بعــض احلــاالت إصــدار تــرحي إقامــة مؤقــت للضحيــة طــوال مــدة 

اإلجــراءات القانونيــة.

ــض  ــي بع ــاص. ف ــار باالخش ــة االجت ــى حضي ــرف ع ــة واحضــة للتع ــون آلي ــد القان مل يعمت
احلــاالت، قــد ال يكــون الخشــص واعيــا انــه وقــع حضيــة لاجتــار باالخشــاص او ان حقوقــه 
االساســية منهكــة.  وقــد ال يتســى لــه ان يعــم الضابطــة العدليــة او القــايض باالســباب الــي 
دفعتــه اىل ارتــاكب اجلرميــة. فغالبــا مــا يــم توقيــف االجانــب يف لبنــان واحتجــازمه وترحيلهــم 
دون اعطاهئــم فرصــة للدفــاع عــن انفهســم: فامــا حيامكــون بشــل رسيــع – ومجاعيــا احيانــا 
- بغيــاب احملــايم، وامــا يســمتر توقيفهــم يف نظــارة املديريــة العامــة لامــن العــام اىل حــن 

ترحيلهــم ومــن دون احالهــم اىل القضــاء.

وفميــا مســح القانــون اجلديــد للضحيــة االجنبيــة بالبقــاء يف لبنــان خــال املــدة الــي تقتضهيــا 
اجــراءات التحقيقــات مبوجــب قــرار يصــدره قــايض التحقيــق او القــايض الناظــر يف الدعــوى 
ــة  ــدى اســتعداد املديري ــا بشــأن م ــىق التســاؤل مروع ــة(،  يب ــرة الثاني ــادة 586-8 الفق )امل
العامــة لامــن العــام عــى تنفيــذ القــرار القضــايئ متاشــيا مــع السياســة الــي تنهجهــا احيانــا 

بعــدم تنفيــذ االحــاكم القضائيــة القاضيــة باطــاق رساح بعــض االجانــب ومنــع ترحيلهــم؟

رابعــا: التعويــض للضحايا:حاليــا التعويــض للضحايــا يعمتــد عــى ضبــط املوجــودات مــن 
اجلرميــة يف حــن أن هــذا احلــق ينبــي أن يكــون متاحــًا دون رشوط.

ــة يف  ــاء إجــراءات احملمكــة:مت رصــد اعمتــادات اكفي ــا أثن ــة للضحاي ــن محاي خامســا: تأم
القانــون لضــامن هــذا احلــق األســايس.وهناك حاجــة إىل أســاليب أكــر رصامــة محلايــة هويــة 
الضحيــة أو الشــاهد خــال اإلجــراءات القضائيــة، مبــا فهيــا أن تــم إجــراءات احملمكــة  بعيــدا 
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عــن وســائل االعــام وامجلهــور، وعــى الضحيــة و / أو الهشــود تقــدمي أدلــة بعيــدًا عــن املهــم 
إذا اكن ذلــك مــن مصلحهــم.

لقــد خــا القانــون مــن اي تدابــر محايــة لضحايــا االجتــار بالبــر )باســتثناء اماكنيةاالســتعانة 
مبؤسســات او مجعيــات متخصصــة لتقــدمي املســاعدة وامحلايــة للضحايــا(. مكــا جــاء اقــراره 
مــن دون اي جهــد لضــامن انجسامــه مــع ســائر االحــاكم الــواردة يف املنظومــة القانونيــة. فــاال 
يفــرض هــذا القانــون مثــا اعــادة النظــر يف اشــارات دخــول الفنانــات؟ بــل اال يفــرض اعــادة 

النظــر يف منظومــة الكفيــل برمهــا وخاصــة منظومــة العاملــة املزنليــة؟ 

سادســا: عــدم اعتبــار خــاص محلايــة حضايــا االجتــار مــن مه دون ال 18 ســنة:يف حــن 
أن بروتوكــول« بالرمــو« وغرهــا مــن الصكــوك الدوليــة تؤمــن محايــة خاصــة لأطفــال نظــرا 
لزيــادة هتميهشــم ووضعهــم. وهنــاك غيــاب لأحــاكم املناســبة يف القانــون احلــايل لضــامن 

ذلــك.

ــون أو تتناقــض معــه او تنســف  األمه مــن لك هــذا هــو وجــود إشــاكليات ترتبــط  هبــذا القان
الغايــة منــه ،  بدايــة قانــون العقوبــات اللبنــاين الــذي جيــرمي البغــاء واألســتغال اجلنــي ليعــود 
عــرب املامرســة وعــرب تأشــرات الفنانــات ليهســل معليــة اإلجتــار بالنســاء ، وهــذه اإلزدواجيــة 
ــي  ــزات ال ــوق وامل ــن احلق ــايل  م ــتثناء مه بالت ــن ، واس ــامل املزنلي ــق بالع ــا يتعل ــا م ، ثاني
ــات  ــون العمــل اللبنــاين واحلــد األدىن مــن املعايــر املنصــوص علهيــا يف االتفاقي يكفلهــا قان
الدوليــة، مثــل احلــد األدىن لأجــور واحلــّد األقــى لســاعات العمــل، احلــق يف تأمــن حّصــي 
جــّدي وشــامل، واحلــق يف تشــكيل نقابــة متّثــل هــذه الفئــة مــن العاّمل/العامــات وتدافــع عــن 
قضايامه/هــّن ، إضافــة إىل نظــام الكفالــة الــذي جيّهــز األرضيــة لعــدد مــن االنهــااكت ألبســط 

احلقــوق اإلنســانية واالعتــداءات عــى احلريــات الخشصيــة؛ 



23

أسباب تتعلق بالزبون وباملجمتع:  -4

ــى 	  ــواد ع ــون ممــا يجشــع الق ــل الزب ــن قب ــات اجلنســية م ــى اخلدم ــب ع ــاد الطل ازدي  	
اســتقدام املزيــد مــن النســاء باكفــة الطــرق والوســائل.

االعتقاد السائد يف املجمتع ان الدعارة ختفف من حاالت االغتصاب.	 

اعتبــار الرجــل ان ممارســة اجلنــس حــق طبيــي وبيولــويج لــه لتحقيــق التســلية واثبــات 	 
ذكوريتــه واكتســاب اخلــربة.

مشاهدة االفام االباحية والرغبة يف اعادة متثيلها.	 

التعــّرف علــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحلــي بأبعــاد  ت. 
المشــكلة وتأثيراتهــا:

لقــد ســامهت محــات املنمظــات النســائية يف إعــادة فتــح النقــاش حــول هــذا امللــف ورفــع التوعية 
حولــه، باإلضافــة إىل فضيحــة شــباكت الدعــارة الــي مت الكشــف عهنــا مؤخــرًا يف املعاملتــن، 
وفظاعــة املامرســات الــي نقلهــا وســائل اإلعــام املختلفــة والــي خلقــت تعاطــف كبــر مــن قبــل 

اللبنانيــن\ات مــع النســاء حضايــا العنــف واإلســتغال. 

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة: ث. 

ــز  ــة. وترتّك ــة األرايض اللبناني ــى اكف ــودات ع ــاول النســاء املوج ــارة وتط ــرة الدع ــر ظاه تنت
شــباكت الدعــارة، حبســب معلومــات أمنيــة، عــى طــول الســاحل اللبنــاين معومــًا وبنســبة %70 
ــوب«  ــت لك ــوبر ناي ــرف »بالس ــا يع ــة او م ــايه الليلي ــط امل ــث تنش ــن حي ــة واملعاملت يف جوني
والبــارات ومراكــز التدليــك. وتنطلــق هــذه الشــباكت مــن جونيــة وصــواًل اىل جبيــل، مــرورًا بهنــر 
اللــب، املعاملتــن، الصفــرا، الرببــارة، الكســليك، امحلــرا وبعــض الشــقق يف بــروت. وقــد قــّدر 
ــى  ــرتة االخــرة ب13 مله ــا يف الف ــة بوجوده ــوى األمني ــرف الق ــي تع ــارة ال ــازل الدع ــدد من ع
وحيتــوي لك ملهــى عــى حــوايل 15 فتــاة، باإلضافــة إىل البيــوت الكبــرة اكلســوبرنايت الــي 

حتتــوي لك مهنــا عــى 60 فتــاة عــى األقــّل.
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وبالنسبة للوضع االجمتايع للزبون فإن النسب توزعت عى الشل التايل:	 

امــا بالنســبة للنســاء اللــوايت يعملــن يف جمــال الدعــارة فــإن امعارهــن تــرتواح بــن 14 	 
و 36 ســنة. 

النسبة%الوضع االجمتايع

24مزتوج
35مرتبط
4خاطب

33غر مرتبط
4غر ذلك

النسبة%الفئة العمرية
2113 سنة او اقل
2251 اىل 29 سنة
3022 اىل 34 سنة

3514 سنة وما فوق

ــف واســتغال فتوزعــت 	  ــن حبســب منمظــة كــى عن ــة للزبائ ــات العمري ــا بالنســبة للف أم
عــى الشــل التــايل:
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تأثير المشكلة على المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة: ج. 

عزوف املرأة عن الزواج وانعدام فرص الزواج مهنا لخشصها وصيها.	 

ــاء 	  ــاط النس ــري يف أوس ــيان والزه ــيدا والس ــة اكلس ــة والفتاك ــراض املعدي ــار االم انتش
العامــات يف اجلنــس.

الشعور الدامئ بالندم، اخلوف، استحقار وكره الذات والنبذ من قبل األهل واملجمتع.	 

ــة 	  ــال، حلضان ــة ولدهيــا أطف ــت مزوج ــال اكن ــس، يف ح ــة يف اجلن ــرأة العامل خســارة امل
اوالدهــا كــون ان قانــون االحــوال الخشصيــة يشــرتط يف املــرأة احلاضنــة ان تكــون عفيفــة 

حســنة الســرة والســلوك.

التبعية االقتصادية والخشصية للزبون والقّواد.	 

النظــر اىل املــرأة العاملــة يف الدعــارة عــى اهنــا ســلعة ويه بذلــك تكــون اقــل شــأنا مــن 	 
بــايق النســاء.

اضطرابــات عصبيــة وضغوطــات نفســية تتعــّرض هلــا النســاء وتــؤدي اىل االهنيــار العصيب  	 
او االنتحــار يف حــاالت معّينــة .

تزايد نسبة األطفال اللقطاء ومكتويم القيد.	 
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تحديد اإلجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:  ح. 

تفعيل دور املجمتع املدين ملاكحفة الدعارة.	 

اقامــة بــراجم توعيــة ونــدوات تســهدف مجيــع الفــات يف مجيــع املناطــق خاصــة املناطــق 	 
الــي تكــر فهيــا املــايه الليليــة.

توعيــة املواطنــن عــى اكفــة األرايض اللبنانيــة مبــن فهيــم طــّاب املــدارس واجلامعــات 	 
مباهيــة الدعــارة ومــدى خطورهتــا، حــى يســتطيعون الوقايــة.

زيــادة التنســيق والتعــاون بــن املنمظــات النســائية واملدنيــة والبلديــات والقــادة احملليــن 	 
ملاكحفــة هــذه الظاهــرة. 

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة: خ. 

انشــاء مراكــز حصيــة وإجمتاعيــة ملعاجلــة وتأهيــل النســاء حضايــا االجتــار متهيــدًا إلعادة 	 
دجمهــّن يف املجمتــع عــى حســاب نفقــة الدولــة وبإرشافها.

وضع وتطوير براجم استشارة جمانية لتأهيل مشرتي اخلدمات اجلنسية.	 

ــد 	  ــارة وعن ــأواكر الدع ــتباه ب ــد االش ــاغ عن ــى رضورة االب ــم ع ــن وحهث ــة املواطن توعي
رؤيــة نســاء يتعّرضــن لــأذى او الــرب بســبب االجبــار عــى ممارســة الدعــارة، ومحايــة 

ــًا. الهشــود واملبلّغــن قانوني

ــا 	  ــط وحلّه ــم التخطي ــة لملشــلة حــى ي ــد االســباب اجلذري ــل عــى دراســة وحتدي العم
ــة. ــة وطني ــرب اســرتاتيجية رمسي بشــل اوســع وامعــق ع
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تفعيــل وتطويــر األجهــزة املعنيــة مباكحفــة الدعــارة وزيــادة التنســيق بيهنــا وتوحيــد اجلهــود 	 
وتبــادل املعطيــات واملعلومــات املتعلقــة بشــباكت الدعــارة.

تفعيــل دور االعــام يف تســليط الضــوء عــى واقــع النســاء حضايــا االجتــار وتغيــر نظــرة 	 
املجمتــع الهيــن.

إن لبنــان حبتــاج ملراجعــة قوانينــه وسياســاته هبــدف عــدم التعــارض مــع القانــون اجلديــد 	 
ــن  ــوده، فضــا ع ــاء احلــايل وبن ــن البغ ــال قوان ملاكحفــة اإلجتــار بالبر.عــى ســبيل املث

ــد. ــة، تتناقــض مــع القانــون اجلدي سياســة إعطــاء التأشــرات الفني

تدريــب القضــاة واحملامــن، واملســؤولن عــن تنفيــذ هــذا القانــون أمــر رضوري لرفــع 	 
مســتوى الــويع حــول ماهيــة القانــون اجلديــد، وبنــاء قــدرات األفــراد حــول كيفيــة حتديــد 

ــر.  ــا االجتــار بالب ودمع حضاي

هنــاك حاجــة للتطــرق اىل إشــاكلية االجتــار مــن خــال زيــادة مســتوى الــويع حــول العديــد 	 
مــن القضايــا مثــل االســتغال اجلنــي يف إطــار العمــل ومعاقبــة املخالفــن. 
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املالحظاتالتأثرالسلطةاملوقفاجلهات

إغاق املايه الليلية وتفكيك شباكت الدعارةمتوسطمتوسطةمؤيداملجمتع احملي

تعديل وتريع القوانينقويقويةحمايدجملس النواب

تنظمي ومراقبة إقامات األجانب، واحلدود قويقويةمؤيدمدير االمن العام
الرعية، والنازحن

إصدار اجهادات قانونية لدمع املراة كضحية قويقويةمؤيدالقضاء
وجترمي القوادين والزبائن ومهسي الدعارة

مراقبة دعارة الشارع ومدامهة أواكرمه،قويقويةمؤيدوزير الداخلية
 ومراقبة اإلنرتنت

تفعيل دور االحزاب يف تعديل، إلغاء، متوسطمتوسطةحمايداألحزاب
وإصدار القوانن

قويقويةمؤيدوزير الصحة
جترمي الطامق الطيب والصيادلة اللذين يسامهوا 
يف إالجهاض القري للنساء حضايا اإلجتار، 

وحسب تراخيص مزاولة املهنة

قويقويةمؤيداإلعام
املسامهة يف الكشف عن شباكت الدعارة 

وتسليط الضوء عى القضية وحشد التأييد العام 
واملنارصة

التوعية حول املوضوع من منظور ديينقويمتوسطةحمايدرجال الدين

قويقويةمعارضأحصاب املايه
حرية املرأة يف ممارسة الدعارة، ويعمتدون عى 

قانون 1931، واالعمتاد عى تأشرة دخول 
الفنانات قانونيًا

القوادين ومهسي 
مستفيدون من هذه التجارةقويمتوسطمعارضالدعارة

هو من يقوم بالطلب عى الدعارةمتوسطمتوسطمعارضالزبون
املنمظات املدنية 

محات التوعية والضغط وامحلاية للضحايامتوسطمتوسطمؤيدوالنسائية

اجلهات واهليائت احلكومية واخلاصة ذات الصلة: 
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	 قانون الدعارة 1931:

ــون  ــذا القان ــون. ه ــا القان ــة رّشعه ــرب مهن ــان تعت ــارة يف لبن ــت الدع ــون اكن ــذا القان مبوجــب ه
وضــع رشوط صارمــة مهنــا اعطــاء رخصــة بيــوت الدعــارة فقــط لانــاث فــوق معــر 25 ســنة وال 
تقبــل يف بيــت دعــارة اي امــراة مل تبلــغ 21 ســنة ومل تقــدم طلبــًا للرطــة، وحيّظــر دخــول فتيــان 
مل يبلغــوا 18 ســنة إىل بيــوت الدعــارة. ومتنــع الفتــاة العاملــة يف الدعــارة اخلــروج مــن بيهــا يف 
ســاعات حمــّددة واخلــروج أيــام االحــاد او االعيــاد  الرمسيــة  او ارتيــاد االماكــن العامــة وهلــا 
حريــة تــرك املهنــة ســاعة تشــاء. باالضافــة اىل ذلــك، ختضــع الفتــاة العاملــة يف الدعــارة لملعاينــة 
الدوريــة الطبيــة مرتــن يف االســبوع وتعــّن وزارة الصحــة طبيبــًا يرافقــه رشيط وممرضــة يقــوم 
ــص  ــن اصــدار الرتاخي ــة ع ــت الدول ــام 1977 توقف ــة. ويف الع ــة النســاء بصــورة مفاجئ مبعاين

واقفلــت غالبيــة املنشــآت املرّخــص هلــا.

	 قانون العقوبات )1943(:

ــع  ــواد 522 اىل 530 بي ــاين يف امل ــات اللبن ــون العقوب ــام 1931، جيــّرم قان ــون الع ــًا لقان خاف
اجلنــس والقــوادة واالغــواء. وقــد مت تعديــل املــادة 523 وفقــًا لقانــون 1948 واملــواد 525 و525 
وفقــًا للقانــون 164 الصــادر 2011. وجتــّرم املــادة 523 افعــااًل عديــدة متعلقــة بالدعــارة، حيــث 
حتّظــر حــّض اي خشــص مل يبلــغ 21 مــن العمــر عــى الفجــور او الفســاد وجتــّرم تهسيــل ارتاكب 
مثــل هــذه االفعــال. مكــا تنــص املــادة عــى معاقبــة مــن يتعــاىط ويهسل الدعــارة الريــة وتفرض 
هيلع عقوبــة الجســن والغرامــة نفهســا ومبوجــب هــذا القانــون يــم توقيــف النســاء وحمامكهــن، 
فميــا ال يعاقــب مشــرتي اجلنــس ونــادرًا مــا تســتخدم هــذه املــادة ملاحقــة القّواديــن. ومبوجــب 
املــادة 526 يعاقــب مــن اعتــاد اغــواء الغــر عــى ارتــاكب الفجــور باســتخدام اي وســائل مذكــورة 
ــة. ومبوجــب  ــة مالي ــرحب بالجســن وبغرام ــادة 109 هبــدف كســب ال ــن امل ــن 2 و3 م يف الفقرت

القوانني واللواحئ املنمظة لعمل اجلهات 
املختلفة مبا خيتص املشلكة :
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املــادة 524 يعتــرب االقــدام عــى« اغــواء او اجتــذاب او ابعــاد خشــص اخــر برضــاه » ارضــاء 
ــّواد  ــارة اال اذا اكن الق ــل الدع ــادة 527 تهسي ــر رشيع. وال جتــّرم امل ــًا غ ــر فع ــواء الغ اله

عاطــًا عــن العمــل ويعمتــد يف كســب معيشــته او بعضهــا عــى دعــارة الغــر.
	 املرسوم رمق 10267 )1962(:

ينّظــم هــذا املرســوم الطريقــة الــي ميكــن مــن خاهلــا »للفنانــات« االجنبيــات الدخــول اىل لبنــان 
ــاجم  ــان. ومبوجــب  برن ــارة يف لبن ــي للدع ــار التنظــي الفع ــو يشــل االط ــه وه ــة في واالقام
ــة  ــل النســاء كفئ ــام تعام ــن الع ــة االم ــع مضــن نطــاق صاحي ــذي يق ــات« ال »تأشــرات الفنان
ــامل  ــة الع ــي خيضــع هلــا اكف ــك ال ــن تل ــة ع ــروط خمتلف ــن ل ــب وخيضع ــن االجان ــة ع خمتلف
االجانــب االخريــن يف لبنــان. ويــح للفنانــات باالقامــة يف فنــادق حمــددة فقــط ويتعــن علهيــن 
اداء العــروض يوميــًا يف املــايه الليليــة. ويف حــال انهــاك القانــون ميكــن لامــن العــام اصــدار 
ــة وترحيلهــا يف حــال اشــتىك علهيــا  ــة او لصاحــب امللهــى او وقــف معــل الفنان ــر للفنان حتذي

صاحــب امللهــى.

	 القانون رمق 164 حول معاقبة االجتار باألخشاص )2011(:

 وضــع قانــون معاقبــة االجتــار باالخشــاص لتجــرمي االجتــار باالخشــاص رمق 164 مبــا يمتاىش 
مــع بروتوكــول منــع وقنــع معاقبــة االجتــار باالخشــاص املمّكــل التفاقيــة االمم املتحــدة ملاكحفــة 
ــاين وقوانــن اصــول  ــون اللبن ــة. وقــد اضــاف احاكمــًا اىل القان اجلرميــة املنمظــة غــر الوطني
ــة. وتعــّرف املــادة 586 الفقــرة 1 مــن هــذا القانــون االجتــار باالخشــاص  احملامكــات اجلزائي
ــأوى  ــازه او اجيــاد م ــه او اســتقباله او احتج ــذاب خشــص او نقل ــايل: »اجت ــى الشــل الت ع
ــد بالقــوة او اســتعامهلا او االختطــاف او اخلــداع او اســتغال الســلطة او  ــه بواســطة الهدي ل
اســتغال حالــة الضعــف او اعطــاء او تلــي مبالــغ ماليــة او مزايــا او اســتعامل هــذه الوســائل 

عــى مــن لــه ســلطة عــى خشــص اخــر هبــدف اســتغاله او تهسيــل اســتغال الغــر«.

ويعتــرب اســتغالاًل وفقــا الحــاكم هــذه املــادة ارغــام اي خشــص عــى االشــرتاك يف 
االمعــال التاليــة:
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أ. افعال يعاقب عليها القانون.

ب. الدعارة او استغالل دعارة الغير .

ج. االستغالل الجنسي.

د. التسّول.

ه. االسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق.

و. العمل القسري او االلزامي بما في ذلك تجنيد االطفال القسري.  

ز. نزع اعضاء او انسجة من جسم المجنى عليه.

وتنــّص املــادة نفهســا عــى انــه »ال تؤخــذ باالعتبــار موافقــة املجــين هيلع او احد اصولــه او وصيه 
ــة عــى االســتغال املنــوي  ــة او فعلي القانــوين او اي خشــص اخــر ميــارس عليــة ســلطة رشعي
ارتاكبــه املبــن يف هــذه الفقــرة«. وتنــص ايضــًا عــى ان  القيــام بأنشــطة االجتــار )االجتــذاب او 
النقــل او االســتقبال او االحتجــاز او تقــدمي املــأوى( بالنســبة لملجــين علهيــم الذيــن مه دون ســن 
الثامنــة عــرة لغــرض االســتغال، يعــّد اجتــارًا باالخشــاص حــى يف حــال مل يرتافــق ذلــك مــع 
اســتعامل اي مــن الوســائل املبينــة يف الفقــرة املذكــورة اعــاه. ومبوجــب الفقــرة 8 مــن املــادة 
نفهســا جيــب ان يثبــت مــن خالفــوا القانــون او رشوط االقامــة او العمــل مــن حضايــا االجتــار 

اهنــم اجــربوا عــى القيــام هبــذه املخالفــات لــي يعفــوا مــن العقــاب .

مكــا يف غــره مــن الــدوإلذا ، صــدرت يف لبنــان عــدة تريعــات ملاكحفــة ظاهــرة االجتــار 
بالبــر، وآخرهــا القانــون 2011/164، الــذي أضــاف إىل البــاب الثامــن مــن الكتــاب الثــاين مــن 

قانــون العقوبــات فصــًا جديــًدا هــو الفصــل الثالــث، عنوانــه االجتــار باألخشــاص. 

عــى الــرمغ مــن أمهيــة هــذا القانــون ، فاإلشــاكلية مــا تــزال قامئــة جلهــة إزدواجيــة املنظومــة 
القانونيــة وإســمترار جتــرمي البغــاء مضــن قانــون العقوبــات ، إضافــة إىل جفــوات يف القانــون 
رمق 164 جلهــة  الطلــب مــن الضحيــة إثبــات براءهتــا لــي تتفــادى اي عقوبــة قــد تنتج عــن خرقها 
لبعــض القوانــن عملــًا بــأن هــذا الوصفالقانــوين جيــب أن ُيعمتــد حمكــًا نظــرًا لكوهنــا حضيــة 
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إجتــار. إضافــة لعــدم منــح القانــون أي مضانــات محلايــة الضحيــة خــال االجــراءات القانونيــة 
ومــا بعدهــا وعــدم إعمتــاد آليــات خاصــة محلايــة حضايــا االجتــار الــي تقــل أمعــارمه عــن 18.   

	 الزتامات لبنان الدولية:

ــان عــى ان احــاكم الصكــوك  ــة يف لبن ــون اصــول احملامكــات املدني ــادة 2 مــن قان تنــص امل
ــول االمم  ــّد بروتوك ــارض. ويع ــة  يف حــال  التع ــن احمللي ــّدم عــى احــاكم القوان ــة تتق الدولي
املتحــدة ملنــع ومعاقبــة االجتــار باالخشــاص، خباصــة النســاء واالطفــال، الصك القانــوين االكر 
امهيــة املرتبــط باالجتــار هبــدف االســتغال اجلنــي. وحيــدد الربوتوكــول االجتــار باالخشــاص 
ــواؤمه او اســتقباهلم بواســطة  ــم او إي ــم او تنقيله ــد اخشــاص او نقله ــل جتني ــه »فع ــى ان ع
ــال  ــاف او االحتي ــر او االختط ــن اشــاكل الق ــك م ــر ذل ــوة او اســتعامهلا او غ ــد بالق الهدي
او اخلــداع او اســتغال الســلطة او اســتغال حالــة الضعــف او باعطــاء مــال او تلــي مزايــا 
هبــدف االســتغال .ويمشــل االســتغال اســتغال دعــارة الغــر او ســائر اشــاكل االســتغال 
اجلنــي«، عملــًا أنــه ال يعتــّد مبوافقــة الضحايــا. ومبوجــب هــذا الربوتكــول يتعــن عــى لبنــان 
جتــرمي االجتــار باالخشــاص، تقــدمي املســاعدة وامحلايــة للضحايــا، محايــة خصوصيهــم 
وهويهــم اثنــاء االجــراءات القانونيــة، تنفيــذ التدابــر الازمــة ملســاعدة الضحايــا عــى التعــايف، 

وضــع سياســات وبــراجم ملنــع االجتــار بالبــر. 

كذلــك، ومبوجــب املــادة 6 مــن اتفاقيــة االمم املتحــدة للقضــاء عــى مجيــع اشــاكل المتيــز ضــدد 
املــرأة الــي صــادق علهيــا لبنــان يف العــام 1997 يتعــن هيلع اختــاذ اكفــة التدابــر والتريــع 
ملاكحفــة االجتــار باملــرأة واســتغال املــراة يف الدعــارة. باالضافــة اىل رضورة إلــزام لبنــان 
ــة مناهضــة التعذيــب، اتفاقيــة حقــوق  ــة باإلجتــار يف البــر املذكــورة يف اتفاقي باملــواد املتعلّ
الطفــل ومنــع اســتغال االطفــال يف الدعــارة، االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى مجيــع اشــاكل 

المتيــز العنــري واتفاقيــات منمظــة العمــل الدوليــة.
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أ. البدائل القانونية والسياسات:

جتــرمي رشاء اخلدمــات اجلنســية باعتبــار الزبــون رشيــاًك يف جــرم الدعــارة وادخــال 	 
مجموعــة مــن العقوبــات والغرامــات املاليــة.

الغــاء رشط أن يكــون الخشــص الــذي يهّســل ويديــر الدعــارة )القــّواد( عاطــًا عــن العمــل 	 
مــن املــادة 527 يك يــم جترميــه.

إعتبار النساء العامات يف الدعارة حضايا ووقف جترميهن.	 

تعديــل املــادة 370 الفقــرة 3 لــي ال يــم االفصــاح عــن هويــة الشــاهد والعمــل عــى تأمــن 	 
امحلايــة لــه.

تعديــل نظــام تأشــرة الفنانــات والنــادالت وقواعــد االمــن العــام حبيــث تحســب صاحيــة 	 
ــة مــن صاحــب امللهــى او الكفيــل . جحــز جــواز الســفر واالوراق الثبوتي

اصــدار قوانــن او مراســمي تــح للفنانــة او الاجئــة او فاقــدة االوراق الثبوتيــة او مكتويم 	 
القيــد حبــق التقــدم بدعــوى امــام القضــاء املختــص لإلبــاغ عــن اي هتديــد او ارغــام عــى 

ارتــاكب افعــال ممارســة الدعــارة.

تعديــل املــادة 586 الفقــرة 8 لــي يكــون اعفــاء حضايــا االجتــار باالخشــاص مــن العقــاب 	 
عــى خمالفــة القانــون او رشوط االقامــة او العمــل تلقائيــًا.

ــي صــادق علهيــا فميــا خيــص 	  ــة ال ــدات الدولي ــات واملعاه ــع اإلتفاقي ــان جبمي ــزام لبن إل
ــتغال. ــن اإلجتــار واإلس ــاء واألخشــاص م ــة النس محاي

تفعيل قانون الزامية التعم لملرأة .	 

رضورة انفاذ القانون املتعلق حبامية االخشاص من االجتار.	 

البدائل
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ب. البدائل املالية:

تفعيــل الفقــرة 10 مــن املــادة 586 الــي تــح مبصــادرة املبالــغ املتأتيــة عــن اجلــرامئ 	 
ــا يف حســاب خــاص يف  ــادة وإيداعه ــرة االوىل مــن هــذه امل املنصــوص علهيــا يف الفق

ــا االجتــار. ــة ملســاعدة حضاي وزارة الشــؤون االجمتاعي

تنفيذ براجم لمتكن املرأة إقتصاديًا. 	 

ــع تعويضــات 	  ــون عــى دف ــارة والزب ــواد واملشــّغل ومهّســل الدع ــون جيــرب الق وضــع قان
ــا االجتــار. للنســاء حضاي

ختصيــص جــزء مــن العائــدات للدولــة اكلرائــب واالربــاح العــادة تاهيــل  النســاء حضايا 	 
االجتار.

ت. البدائل االدارية والتأهيل

تطوير براجم االستشارة واعادة التأهيل ملشرتي اجلنس .	 

االستمثار يف انشطة التوعية واخلدمات االجمتاعية الوقائية للنساء.	 

وضع براجم لتطوير الضابطية العدلية خباصة مكتب اآلداب لتفعيل ماكحفة الدعارة.	 

ــك املــأوى 	  ــة املناســبة مبــا يف ذل ــا اإلجتــار عــى امحلاي مضــان حصــول النســاء حضاي
ــة. ــة والطباب ــة املجاني واملســاعدة القانوني

العمل عى دمع وتأهيل النساء حضايا اإلجتار متهيدًا إلعادة دجمهّن يف املجمتع. 	 
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ُتعــّرف امجلعيــة العامــة لــأمم املتحــدة العنــف املــامرس ضــد املــرأة بأّنــه »أّي فعــل عنيــف تدفــع 
إليــه عصبيــة اجلنــس ويرتتــب هيلع، أو يــرحج أن يرتتــب هيلع، أذى أو معانــاة لملــرأة، ســواء مــن 
الناحيــة اجلمسانيــة أو اجلنســية أو النفســية، مبــا يف ذلــك الهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو 
القــر أو احلرمــان التعســي مــن احلريــة، ســواء حــدث ذلــك يف احليــاة العامــة أو اخلاصــة«. 
ــة  ــة جنســية، أو حماول ــين  أي عاق ــو يع ــه اإلغتصــاب، فه ــن مضن ــي وم ــف اجلن ــا العن أّم
للحصــول عــى عاقــة جنســية، أو أّيــة تعليقــات أو متهيــدات جنســية، أو أّيــة أمعــال تــريم إىل 
االجتــار جبنــس الخشــص أو أمعــال موّجهــة ضــّد جنســه باســتخدام اإلكــراه يقرتفهــا خشــص 

آخــر مهــام اكنــت العاقــة القامئــة بيهنــام ويف أّي مــاكن.

ــاين،  ــف اجلنــي املســكوت عهنــا يف املجمتــع اللبن ــواع العن ــن أكــر أن ــّد اإلغتصــاب م ويع
ــة املــرأة وســائر أفــراد األرسة  ــات اللبنــاين ويف قانــون محاي وهــو مــّرع يف قانــون العقوب
مــن العنــف األرسي الــذي أقــّر منــذ فــرتة ليســت ببعيــدة. فلقــد نســف املجلــس النيــايب اللبنــاين 
ــث  ــف األرسي، حي ــن العن ــة النســاء م ــات النســائية هبــدف محاي ــن امجلعي ــّدم م ــون املق القان
رفــض نــواب األمــة ختصيــص املــرأة بامحلايــة وشــّوهوا املــادة املتعلّقــة باإلغتصــاب الــزويج 
مثّبتــن االعــرتاف حبــق الــزوج يف اغتصــاب الزوجــة باعتبــار ذلــك حــق مــن حقوقــه الزوجيــة، 
وجمرمــن فقــط اإليــذاء النــاجت عــن اإلغتصــاب الــزويج وليــس الفعــل حبــّد ذاته:»مــن أقــدم 
بقصــد اســتيفائه للحقــوق الزوجيــة يف امجلــاع أو بســببه عــى رضب زوجهــإ وإيذاهئــا« إخل، 
فــإن يه تعــّرض للعقوبة.ذلــك باإلضافــة إىل وجــود مادتــن يف قانــون العقوبــات اللبنــاين ومهــا 
املــادة 522 واملــادة 503 اللتــن تعــّدان تريــع رصحي وواحض لإلغتصــاب عــرب تربيــر اجلــرم 
وتهسيــل اإلفــات مــن العقوبــة عــرب تــزوجي املعتــدى علهيــا ماســتثناء حالــة اإلغتصــاب الــزويج 

مــن التجــرمي والعقــاب.

مقدمة

امللخص التنفيذى
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أجــرت منمظــة الصحــة العامليــة دراســة حديثــة باالشــرتاك مــع لكيــة لنــدن لشــؤون الصحــة والطــب 
ــن 80  ــر م ــن أك ــًا م ــواردة حالي ــات ال ــاس البيان ــى أس ــة ع ــوث الطبي ــس البح ــتوايئ وجمل االس
بلــدًا، وتبــّن مــن الدراســة أنــه يوجــد عــى الصعيــد العاملــي نســبة 35٪ مــن النســاء قــد تعرضــن 
للعنــف اجلســدي و/ أو اجلنــي ومــن مضهنــا اإلغتصــاب عــى يــد رشاكهئــن امحلميــن أو للعنــف 
ــًا  اجلنــي عــى يــد غــر الــراكء. وميــارس الريــك امحلــمي جــّل هــذا العنــف. ويتعــرض تقريب
ثلــث إمجــايل عــدد النســاء يف العــامل )30٪( مــن املرتبطــات بعاقــة مــع رشيــك للعنــف اجلســدي و/ 
أو اجلنــي عــى يــد رشاكهئــن امحلميــن، وترتفــع نســبهن إىل أكــر مــن ذلــك بكثــر يف بعــض 
املناطــق. وهنــاك عــى الصعيــد العاملــي نســبة تصــل إىل 38٪ مــن جــرامئ قتــل النســاء الــي يرتكهبــا 

رشاكء محميــون. 

ــواد  ــن م ــام 1943 يتضم ــذي وضــع يف الع ــاين ال ــات اللبن ــون العقوب ــزال قان ــان، ال ي ــا يف لبن أّم
متيزيــة تــّرع اإلغتصــاب يف ظــّل غيــاب آليــات محلايــة النســاء مــن هــذا اجلــرم، ولعــّل أبرزهــا 
املــادة 522 الــي تعــي املغتصــب مــن العقوبــة يف حــال تــزوج حضيتــه. وبعــد عــدة ســنوات عــى 
تشــكيل التحالــف الوطــين لتريــع محايــة النســاء مــن العنــف األرسي، حجنــت امجلعيــات النســائية 
ــف  ــن العن ــراد األرسة م ــرأة وســائر أف ــة امل ــون محاي ــن إقرارقان ــط م ــد سلســلة حتــراكت وضغ بع
األرسي يف العــام 2014 مــع بعــض التشــوهيات. أبــرز هــذه التشــوهيات اكنــت عــدم إعــرتاف الدولــة 
ــوق  ــه يف إطــار »احلق ــم صّنف ــين خلفه ــوم دي ــه جــرم ، لوجــود مفه ــزويج عــى أن باالغتصــاب ال

الزوجيــة«. عملــًا أّن اإلكــراه عــى امجلــاع ُيعتــرب اغتصابــًا بالنســبة لملزّوجــن أو غــرمه.

اخللفية التارخيية
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مل ختــلَ االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان معومــًا أو تلــك اخلاصــة مبناهضــة العنــف 
والتعذيــب مــن اإلشــارة إىل النســاء فهيــا، وتبنــت امجلعيــة العامــة عــددًا مــن االتفاقيــات ختتّص 
حبقــوق املــرأة السياســية والثقافيــة واالجمتاعيــة ومحايهــا مــن العنــف جبميــع أشــاكله، ومــن 
بيهنــا اإلغتصــاب. ومــن مضــن هــذه اإلتفاقيــات: إتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــاكل المتيــز 
ــي  ــان العامل ــيداو، اإلع ــة الس ــق باتفاقي ــاري امللح ــول االختي ــيداو(، الربوتوك ــرأة )س ضــّد امل
ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة... وقــد مّت تعريــف العنــف وفقــًا هلــذه اإلتفاقيــات بأنــه«أي فعــل 
عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة اجلنــس ويرتتــب هيلع أي أذى أو معانــاة جســدية أو جنســية أو نفســية 
ســواء يف احليــاة العامــة أو اخلاصــة«، حيــث يقــع اإلغتصــاب مــن مضــن العنــف اجلنــي يف 

احليــاة اخلاصــة.

ينــّص الدســتور اللبنــاين يف مقدمتــه عــى أن »لبنــان عضــو مؤســس وعامــل يف منمظــة األمم 
ــادئ  ــة هــذه املب ــزم مواثيقهــا واإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان. وجتســد الدول املتحــدة ومل
يف مجيــع احلقــوق واملجــاالت دون اســتثناء«. وقــد أبــرم لبنــان عــام 1996 االتفاقيــة الدوليــة 
ــواد 9، 16 و 29 مهنــا،  ــى امل ــظ ع ــرأة وحتف ــز ضــد امل ــع أشــاكل المتي ــى مجي للقضــاء ع
وبالتــايل فــإن هيلع اإللــزام بالبنــود الــي مل يتحّفــظ علهيــا وبالتوصيــات العامــة  الصــادرة عــن 
جلنــة الســيداو والــي تنــّص إحداهــا عــى أنــه :«ينبــي عــى الــدول األطــراف ان تكفــل بــأن 
ــة وغــره  متنــح قوانــن حماربــة العنــف واألذى واالغتصــاب واالعتــداء اجلنــي مضــن العائل
ــع النســاء وحتــرتم  ــة مجلي ــة اكفي ــوع االجمتــايع محاي ــى الن ــف القامئــة ع ــن رضوب العن م

ســامهن وكرامهــن«.

ودىع خــرباء األمم املتحــدة وآلياهتــا احلقوقيــة احلكومــات مــرارًا إىل جتــرمي االغتصــاب. ويف 
2008 قامــت جلنــة القضــاء عــى مجيــع أشــاكل المتيــز ضــد املــرأة بدعــوة لبنــان حتديــدًا إىل 
ــة«.  ــن العقوب ــه م ــة ال يعفي ــث أن زواج اجلــاين مــن الضحي مضــان »جتــرمي االغتصــاب حبي

اخللفية القانونية
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ــون أو املامرســة افــرتاض رضــا الســيدة  ــه »ال جيــوز يف القان ــة بوجــه خــاص إن ــت اللجن وقال
بدعــوى أهنــا مل تقــاوم الفعــل اجلنــي غــر املرغــوب فيــه بدنيــًا، وبــرف النظــر عــن اســتخدام 

اجلــاين للعنــف أو الهديــد بــه مــن عدمــه«.

إن إتفاقيــة ســيداو مل تعــاجل مســألة العنــف مبــارشة ولكهنــا تبنــت يف توصيهــا رمق 12 
ــى  ــف ع ــول العن ــات ح ــا معلوم ــدول يف تقاريره ــن ال ــام 1989 رضورة أن تضم ــادرة ع الص
أســاس اجلنــس مكــا أكــدت يف توصيهــا رمق 19 عــى إن العنــف ضــد املــرأة هــو شــل مــن 
أشــاكل المتيــز عــى أســاس اجلنــس باملعــى املقصــود بــه يف اإلتفاقيــة وإن المتيــز هــو ســبب 

مــن أســباب العنــف.  

أّمــا القانــون اللبنــاين فقــّد رّشع اإلغتصــاب رصاحــًة رشيطــة وقوعــه قبــل أو/ و بعــد امتــام عقــد 
ــد  ــع بع ــادة 522(. وان وق ــة )امل ــزواج بالضحي ــد ال ــاُه عق ــزواج، ألغ ــل ال ــع قب ــان وق ــزواج: ف ال

الــزواج، ألغــاُه عقــد الــزواج بالضحيــة )املــادة 503(. 

وتنــّص املــادة 522 مــن قانــون العقوبــات عــى أنــه »إذا عقــد زواج حصيــح بــن مرتكــب إحــدى 
اجلــرامئ الــواردة يف هــذا الفصــل وبــن املعتــدى علهيــا أوقفــت املاحقــة وإذا اكن صــدر احلــم 
بالقضيــة ُعلــق تنفيــذ العقــاب الــذي فــرض هيلع«. واجلــرامئ املقصــودة يه اإلغتصــاب واخلطــف 
ــة وعــدم قدرهتــا  ــاكرة والتحــرش واإلكــراه عــى امجلــاع واســتغال ضعــف الضحي وفــض الب
عــى املقاومــة. أمــا، املــادة 503 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين، فتعاقــب »مــن أكــره غــر زوجــه 
بالعنــف وبالهديــد عــى امجلــاع« باألشــغال الشــاقة ملــدة مخــس ســنوات عــى األقــل، وتــأيت 
ــن  ــة م ــب »باألشــغال الشــاقة املؤقت ــث تعاق ــه ســابقها )503( حي ــا بدأت ــادة 504 لتمكــل م امل
جامــع خشصــًا غــر زوجــه ال يســتطيع املقاومــة بســبب نقــص جســدي أو نفــي أو بســبب مــا 

اســتعمل حنــوه مــن رضوب اخلــداع« وتصــل العقوبــة هنــا إىل ســبع ســنوات.
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املشلكة وتاثرها عى املجمتع احمليل:
تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها: أ. 

ال يــزال اإلغتصــاب، الــذي يعــّد أحــد أخطــر أشــاكل العنــف اجلنــي الــذي ميكــن أن تتعــرض 
ــي تعــي  ــادة 522 ال ــن خــال امل ــان وبشــل خــاص م ــًا يف لبن ــًا قانوني ــه النســاء، مّرع ل

املغتصــب مــن العقوبــة يف حــال تــزوج حضيتــه.

وكيفيــة  بالمشــكلة  المتعّلقــة  المتاحــة  المعلومــات  علــى  التعــّرف  ب. 
معهــا: التعامــل 

ــل  ــف داخ ــار العن ــف اعتب ــدة لوق ــنوات عدي ــذ س ــائية من ــات النس ــان، تناضــل امجلعي يف لبن
األرسة شــأنًا خاصــًا ومــن أجــل جترميــه ومحايــة النســاء منــه، ومــن أجــل جتــرمي اكفــة أنــواع 
العنــف اجلنــي ضــّد النســاء وعــى رأهســا اإلغتصــاب. إاّل أنــه ال يوجــد أرقــام وإحصائيــات 
حمــّددة حــول ظاهــرة العنــف ونســبة النســاء املعّنفــات بشــل عــام أو أولئــك اللــوايت يتعّرضــن 
ــك الــي تقــوم املنمظــات النســوية واإلعــام بتوثيقهــا، نذكــر  لإلغتصــاب بشــل خــاص، إاّل تل
مهنــا: دراســة صــادرة عــن منمظــة كــى عنــف واســتغال تشــر إىل أن 44% مــن اللبنانيــن/
ات يعرضــون خشصيــًا حضايــا عنــف أرسي، 21 إمــرأة قتلــت نتيجــة العنــف األرسي خــال 
عــايم 2014 و2015  يف لبنــان، وهشــادات مرّوعــة عرضهــا اربــع نســاء عــى مــرح بابــل 
ــل  ــن قب ــويم م ــل اغتصاهبــن الي ــن تفاصي ــث روي ــون االول 2011، حي ــروت، يف 9 اكن يف ب
ــة احلضــور يف  ــات المتــاس عدال ــة حتــاول فهيــا النســاء املعّنف ازواجهــن يف حمامكــة صوري
ظــّل غيــاب عدالــة القانــون. وقــد أّكــدت هــذه الهشــادات أن االغتصــاب هــو فعــل اذاليل متلـّـي 
اكــر منــه فعــًا جنســيًا، وهــو مــا عكســته إحــدى الســيدات يف هشادهتــا عندمــا روت كيــف اّن 

زوجهــا اكن يغتصهبــا حبّجــة اّنــه »دفــع حّقهــا«. 
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التعــّرف علــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحلــي بأبعــاد  ت. 
المشــكلة وتأثيراتهــا:

لقــد ســامهت محــات املنمظــات النســائية الضاغطــة مــن أجــل جتــرمي اإلغتصــاب بدفــع هــذا 
املوضــوع إىل واجهــة البحــث والنقــاش لــدى صّنــاع القــرار والــرأي العــام املتابــع لقضايــا العنف 
ــع ويع املجمتــع  ــن أجــل رف ــود م ــن اجله ــر م ــام بالكث ــن، ال زال جيــب القي ضــد النســاء. ولك
والنســاء بشــل خــاص حــول خطــورة نــص املــادة 522 يف قانــون العقوبــات اللبنــاين، متهيــدًا 

للضغــط واملطالبــة بإلغاهئــا باعتبارهــا إنهــاك واحض حلــق املــرأة الناجيــة مــن اإلغتصــاب. 

ولقــد فتــح موضــوع اغتصــاب فتــاة قــارص يف مدينــة طرابلــس مــن قبــل ثاثــة شــبان يف هشــر 
ــف  ــان جلــرامئ العن ــة لبن ــول مجمــل مقارب ــه ح ــى مراعي ــان ع ــاش يف لبن متــوز 2016 النق
ــن  ــن احلالي ــواب اللبناني ــن الن ــرًا م ــددًا كب ــًا أن ع ــا االغتصــاب، عمل ــى رأهس ــي وع اجلن
ــث  ــة حتدي ــا يف جلن ــرمغ طرحه ــادة 522، ب ــص امل ــاء ن ــرة إللغ ــة كب ــدوا ممانع ــابقن أب والس
ــع،  ــرمغ مــن هــذا الواق ــذ أكــر مــن عرســنوات. لكــن، وبال ــايب من ــس الني ــن يف املجل القوان
بــرزت مبــادرة إجيابيــة مــن عضوكتلــة »القــوات اللبنانيــة« النائــب ايــي كــروز يف هشــر متــوز 
مــن العــام 2016 عــرب التقــّدم مــن رئيــس جملــس النــواب نبيــه بــري باقــرتاح قانــون يــريم اىل 
إلغــاء املــادة 522 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين، املتعلقــة بوقــف ماحقــة مرتكــب إحــدى جــرامئ 

اإلعتــداء عــى العــرض يف حــال انعقــاد زواج حصيــح بــن هــو بــن املعتــدى علهيــا.

ــب مــن  ــة، يف كرامهــا وســامها، تقتــي يف جان ــرأة اللبناني ــة امل ــرب كــروز أن »محاي واعت
جوانهبــا  تعديــل النصــوص القانونيــة الوضعيــة، الســمّيا تعديــل املنظومــة التريعيــة اجلزائيــة 
وحتديــدًا قانــون العقوبــات جلهــة إلغــاء أي إحجــاف حبــق املــرأة، وخاصــة النــص املتعلــق بــزوجي 
املُعتــدى علهيــا مــن املعتــدي مبوجــب املــادة 522 الــي حتتــاج اىل اإللغــاء والــي تنــص عــى 
وقــف املاحقــة وتعليــق تنفيــذ العقوبــة يف حــال انعقــاد زواج حصيــح بــن املجــرم واملُعتــدى علهيــا 
ــا  ــا وعائله ــدى علهي ــل املُعت ــع مشــلة أه ــاجل يف الواق ــت لتع ــادة 522 أت ــًا اىل ان »امل »،الفت

وعشــرهتا مــن حيــث مايعتربونــه مه مساســًا بكرامهــم ورشفهــم«.
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ــُر مــن  ــة عــن مرتكــب اجلــرم يعــين إفــات جمرمــن ُك ــًا ملاحق ــه »وقف واشــار كــروز اىل ان
ــداء  ــق باإلعت ــواردة يف الفصــل األول املتعل ــع اجلــرامئ ال العقــاب ألن هــذه املــادة تمشــل مجي
ــر  ــة باإلغتصــاب أو بالفحشــاء أو باخلطــف، ممــا يظه ــت ذات صل عــى العــرض ،ســواء أاكن
مــدى الــرر النــامج عهنــا، إن مل يــم إلغاؤهــا حبيــث اليفلــت مــن العقــاب أي فاعــأ ورشيــكأ 

ــك اجلــرم«. ومتدخــأ وحمرضــأ ومســامه يف ذل

واوحض كــروز ان اقــرتاح القانــون احلــارض يــأيت إللغــاء املــادة 522 مــن قانــون العقوبــات 
اللبنــاين وذلــك عــى الوجــه املفّصــل أدنــاه واآليت نّصــه:

إلغاء املادة 522 من قانون العقوبات اللبناين

مادة أوىل:

ــون 1948/2/5  ــب قان ــة مبوج ــاين املعدل ــات اللبن ــون العقوب ــن قان ــادة 522 م ــص امل ــى ن ُيل
ــل األول  ــواردة يف الفص ــرامئ ال ــدى اجل ــب إح ــا مبرتك ــدى علهي ــاة املعت ــزواج الفت ــق ب املتعل
اإلعتــداء عــى العــرض مــن البــاب الســابع مــن قانــون العقوبــات يف اجلــرامئ املخلـّـة باألخــاق 

واآلداب العامــة.

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة: ث. 

ــرّت  ــبب التس ــه بس ــن إحصائ ــدد، ال ميك ــّس ع ــف ومت ــق والطوائ ــرة لملناط ــلة عاب ــذه املش ه
ــات.  ــاء اللبناني ــن النس ــوع، م ــذا املوض ــن ه ــكوت ع والس

تأثير المشكلة على المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة: ج. 

ــن أورام وآالم  ــرة م ــاره ظاه ــون آث ــادًة تك ــذي ع ــف اجلســدي ال ــًا للعن ان اإلغتصــاب، وخاف
وأيضــًا العنــف املعنــوي مــن اكتــاب واهنيــار نفــي، هــو عنــف ال ميكــن إثباتــه إاّل عــن طريــق 
هشــادة أو تقــّدم املــرأة نفهســا بشــكوى وهــذا مــا يســتلزم جــرأة مهنــا للكشــف عــن ذلــك. يــرتك 
ــداء  ــا ع ــد داخله ــد تولّ ــي ق ــة ال ــة النفســية والعصبي ــن الصدم ــرأة يف حــال م االغتصــاب امل
ــل األمــد هبــدف اعــادة تأهيلهــا نفســيًا  جتــاه النفــس واملجمتــع يســتديع عاجــا نفســيا طوي
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واجمتاعيــًا واعــادة بنــاء ثقهــا بنفهســا وباآلخــر. أّمــا مركــز اعــادة التأهيــل الــذي يقّدمــه قانــون 
العقوبــات اللبنــاين لملغتصبــة عــرب املــادة 522 هــو البيــت الــزويج، حيــث يضعهــا مــع املغتصــب 
حتــت ســقف واحــد بعــد انيربئذمتــه بفعــل عقــد الــزواج وياكفئــه عــى جرمــه يك يعيــد اغتصــاب 

املغتصبــة مــرارًا وتكــرارًا. 

إن العنــف اجلنــدري املــامرس عــى النســاء والــذي يبلــغ مــداه األقــى يف فعــل االغتصــاب، 
هــو نتيجــة المتيــز التارخيــي الــذي تعّرضــت لــه املــرأة والــذي اســتخدم ثنائيــة العنــف واخلــوف 
ــع  ــة قميــة تمتت ــذي يشــّل مرجعي ــة تبقهيــا خاضعــة لملــوروث الثقــايف الذكــوري ال كأداة مقعي
مبعظــم االحيــان )مكــا احلــال هنــا( حبصانــة قانونيــة وجممتعيــة تكّرهســا وتضمــن اســمترارها. 
لــذا، مــن امللــّح العمــل عــى متكــن النســاء مــن أجــل كــر حاجــز الصمــت حــول هــذا املوضــوع 

والضغــط مــن أجــل جترميــه قانونيــًا.

تحديد اإلجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة: ح. 

تظافر جهود املنمظات النسائية واملدنية من أجل رفع الويع حول هذه القضية  -1

وضع خّطة معل متعددة اجلوانب ملواجهة هذه الظاهرة  -2

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة: خ. 

تظافر جهود املنمظات النسائية واملدنية.  -1

التعاون والتنسيق مع األحزاب واملّرعن الدامعن للقضية.  -2

العمل عى زيادة توعية النساء حول هذا النوع من العنف ومتكيهنن ملواجهته.  -3

العمــل عــى توثيــق حــاالت نســاء تعّرضــن لإلغتصــاب وأخريــات مّت تزوجيهــن   -4
لملغتصــب وفضــح مثــل هــذه املامرســات عــرب وســائل اإلعــام.

ــاين  ــات اللبن ــون العقوب ــادة 522 مــن قان ــاء امل ــة مــن أجــل إلغ الضغــط عــى الدول  -5
ــزويج. ــاب ال ــل اإلغتص ــرمي فع وجت
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املالحظاتالتاثرالسلطةاملوقفاالطراف املعنيةم

دوره تريي من خال إلغاء املادة 522 قويقويمعارضجملس النواب1
من قانون العقوبات وجترمي اإلغتصاب

2
النائب إيي كروز 
وكتلة حزب القوات 

اللبنانية
قويقويدامع

النائب إيي كروز تقّدم مبروع قانون 
لرئيس جملس النواب إللغاء املادة 522 

من قانون العقوبات

التقّدم مبروع قانون إللغاء نص املادة قويقويحمايدجملس الوزراء3
522 وجترمي اإلغتصاب الزويج

قويقويحمايداألحزاب4

تتفاوت مواقف األحزاب من هذا 
املوضوع ويه تلعب دور أسايس يف 
هذه القضية من خال الضغط عى 

ممثلهيم يف الربملان

التشّدد يف العقوبات وإصدار األحاكم قويقويحمايدالقضاء5
الي جتّرم اإلغتصاب

متوسطمتوسطدامعنقابة احملامن6
املسامهة يف الضغط من أجل تعديل 
القوانن واملسامهة يف إقرتاحات 

لتطويرها

7
احملامك الروحية 
رفع يدها عن قضية اإلغتصاب واملطالبة متوسطمتوسطمعارضالرعية واملذهبية

بتجرميها يف قانون العقوبات

8
املنمظات النسائية 

الضغط عى املعنينمتوسطمتوسطدامعاملجمتع املدين

تنظمي محات توعية وضغطمتوسطمتوسطحمايداإلعام9

اجلهات واهليائت احلكومية واخلاصة ذات الصلة: 
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ان االغتصــاب هــو مــن اســوأ اشــاكل العنــف املــامرس ضــد النســاء وحنــن نــّر عــى 	 
ــح  ــات ممــا ي ــون العقوب ــن قان ــادة 503 م ــل امل ــادة 522 وتعدي ــاء امل ــرب إلغ جترميــه ع

بتجــرمي مــن يكــره زوجــه وغــر زوجــه عــى امجلــاع.

ــن، قضــاة، ناشــطن\ات، منمظــات نســائية 	  ــن حمام ــة م ــة مؤلف ــل عــى تشــكيل جلن العم
ــايب. ــس الني ــط عــى املجل ــوم بالضغ ــة وأحــزاب تق ومدني

كســب تأييــد مجموعــة مــن النــواب والكتــل النيابيــة هلــذه القضيــة ودمع إقــرتاح النائــب إيــي 	 
كــروز إلغــاء املــادة 522 مــن قانــون العقوبــات.

ــر عــى 	  ــًا للتاث ــور اعامي ــام عــرب الظه ــرأي الع ــد ال ــة واكتســاب تأيي ــع التوعي محــات رف
ــارع. ــزنول اىل الش ــع وال املجمت

إدماج تعريف العنف اجلني يف قانون العقوبات اللبناين.	 

البدائل
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مقرتح ورقة سياسات

تلوث هنر الليطاين اكرثة بيئية وطنية

فريق العمل

هالة عقيل
 هدى الديراين
  فامطة احملمد

نور مبارك

فريق التنسيق واالدارة والدمع
حياة مرشاد 

مهى منور

بسام القنطارارشاف

نفذت هذة الورقة بدمع فىن من أاكدميية التمنية الدولية والتجمع النسايئ 
الدميقرايط اللبناين، واآلراء الواردة هنا متثل آراء فريق البحث.

مجيع احلقوق حمفوظة @ برناجم يه 2016
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هنــر الليطــاين أطــول االهنــر اللبنانيــة ينبــع مــن غــرب بعلبــك يف هســل البقــاع ويصــب يف البحــر 
ــغ  ــان. وتبل ــع وجيــري ويصــب يف لبن ــه 170 لكــم ينب ــغ طول ــة صــور. يبل املتوســط مشــال مدين
قدرتــه املائيــة تقريبــًا 750 مليــون م3 ســنويًا وقــد أقميــت هيلع املشــاريع والدراســات لاســتفادة 
ــوب والســاحل  ــاع واجلن ــري والــرب للبق ــاه ال ــة وتأمــن مي ــة الكهرومائي ــاج الطاق ــه يف إنت من
هبــدف تمنيــة القطــاع الــزرايع والكهربــايئ وللحــد مــن الــزنوح واهلجــرة. حيتــل حــوض الليطاين 
املرتبــة األوىل مــن حيــث املســاحة )2175 كيلومــرت مربــع( أي حــوايل 20% مــن مســاحة لبنــان، 
يقــع 80% مهنــا يف هســل البقــاع و20% يف لبنــان اجلنــويب. ويبلــغ متوســط هطــول األمطــار يف 
هــذا احلــوض 700 ملميــرت يف الســنة أي حــوايل 764 مليــون م3، تتــوزع عــى الشــل التــايل: 
ــي  ــاه ال ــات املي ــايق الســدود. مكي ــون م3 يف ب ــون و 221 ملي ــون م3 يف ســد القرع 543 ملي
يّرفهــا احلــوض تعــادل 24% مــن املتســاقطات الصافيــة عــى مجمــل األرايض اللبنانيــة، وهــذه 
المكيــة متثــل أكــر مــن 40% مــن مجمــوع مكيــة امليــاه اجلاريــة يف األهنــر الداخليــة. وينبــع هنــر 
الليطــاين مــن عــدة ينابيــع تــدىع ينابيــع العليــق الواقعــة عــى مســافة عــرة كيلومــرتات إىل 
الغــرب مــن مدينــة بعلبــك، عــى علــو ألــف مــرت وخيــرتق الليطــاين هســل البقــاع مــن مشالــه إىل 
جنوبــه حيــث حيافــظ عــى مســتوًى يــرتاوح بــن 800 و 1000 مــرت ويــزداد تريفــه تدرجييــًا 

بســبب الروافــد الــي تنضــم إليــه.

حتــّول هنــر الليطــاين إىل مشــلة بيئيــة عــى طــول جمــراه، فتغــّر لــون امليــاه العذبــة إىل البــين 
ليصبــغ املنطقــة بلــون جديــد مــن احلرمــان واإلمهــال الــذي يطــال حصــة املواطنــن وتعريضهــم 

لملزيــد مــن املخاطــر الصحيــة واألمــراض خصوصــًا مــن خــال ري املزروعــات مبيــاه ملوثــة.

امللخص التنفيذى
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هــذه املشــلة البيئيــة ليســت وليــدة الصدفــة أو ناجتــة عــن معــل فــردي، بــل نتيجــة إمهــال وســوء 
تــّرف مــن املواطنــن، املؤسســات والــراكت، املجالــس احملليــة والدولــة عــى حــّد ســواء. يف 
العــام 1986، قامــت وزارة اإلســاكن مبــّد جمــاري الــرف الــي مــن عــرات القــرى بــن 
سلســلي جبــال لبنــان الرقيــة والغربيــة باجتــاه جمــرى الليطــاين والقــرى الــي اكن يفــرتض 
أن تســتفيد مــن هــذا املــروع أصبحــت حضيتــه، ألنــه مل يســتمكل ألســباب متعــددة. وأبــرز 
القــرى املتــررة يه: النــيب رشــادة ـ حــدث بعلبــك ـ طاريــا ـ مشســطار ـ بيــت شــاما ـ بدنايــل 
ـ حــوش الرافقــة ـ متنــن التحتــا ـ قرنبــا ـ متنــن الفوقــا ـ بريتــال ـ حزيــن ـ حــوش ســنيد ـ 

النــيب شــيت ـ رسعــن الفوقــا ـ رسعــن التحتــا ـ حــوش النــيب.

ــون  ــة هبــذا املــروع يفــرتض أن تك ــة املعني ــة أن اجله ــوا يف البداي ــرى ظن  أهــايل هــذه الق
مســؤولة ومتتلــك الدراســات واملخططــات الازمــة، إذ أشــيع أن املــروع يتضمــن عــى األقــل 
ــاه  ــوض نضــوب املي ــا تع ــات عله ــري املزروع ــي تســتخدم ل ــاه ال ــر املي ــات لتكري ــاث حمط ث
ــع  ــن مناب ــرب م ــار بالق ــر اآلب ــوائية حلف ــة العش ــراء احلرك ــر ج ــاه الهن ــاف مي ــة، وجف اجلوفي
وجمــرى الهنــر، إضافــًة إىل التغــرات املناخيــة وحالــة اجلفــاف الــي تــرب املنطقــة. وهكــذا 
مــع مــرور الســنوات حتــول الهنــر إىل جمــرى مكشــوف مليــاه الــرف الــي، ومكــب لنفايات 
ــارشة  ــد مب ــع مل يتغــر حــى بع ــات، ولكــن هــذا الواق ــل انشــاء البلدي ــه قب ــرى املتامخــة ل الق

املجالــس احملليــة معلهــا.
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وفــق مقــال نــر للدكتــور نــايج قــدحي عــى موقــع Green Area، ميتلــك لبنــان حزمــة كبــرة 
وواســعة مــن التريعــات ذات العاقــة بالبيئــة والطبيعــة وامليــاه، جــداواًل وأهنــرًا وينابيــع، واهلــواء 
ــر مهنــا  ــث كث ــر، حي ــات وأنمظــة قدميــة ومتوســطة العم ــة والشــوايطء والبحــر. تريع والرتب
حيتــاج إىل حتديــث، ولكــن ذلــك ال يقلــل مــن أمهيهــا، وال مــن فعاليــة امحلايــة الــي تضمهنــا 
ــي  ــة ال ــل الســلطات التنفيذي ــن قب ــا م ــا وتطبيقه ــرى احرتامه ــال ج ــة، يف ح ــوارد الطبيعي لمل
تعاقبــت عــى حــم لبنــان منــذ االســتقال، بــل منــذ مرحلــة مــا قبــل اإلســتقال أيضــًا. وال بــد مــن 
اإلشــارة هنــا إىل مجموعــة عاليــة األمهيــة مــن التريعــات البيئيــة احلديثــة، واملبنيــة عــى رؤيــة 
معــارصة للبيئــة ومنظوماهتــا ومكوناهتــا وعنارصهــا، ومنــاجه محايهــا وإدارهتــا مبــا يضمــن 
تمنيــة مســتدامة للبنــان وشــعبه، وال ســميا قانــون محايــة البيئــة رمق 444 للعــام 2002، وقانــون 
احملافظــة عــى البيئــة ضــد التلــوث مــن النفايــات الضــارة والنفايــات اخلطــرة رمق  64 للعــام 
1988، وغــره مــن القوانــن واألنمظــة، والزامــات لبنــان حيــال اإلتفاقيــات البيئيــة الدوليــة املربمة 
بقوانــن، والــي تشــل أيضــًا قاعــدة تريعيــة صلبــة محلايــة البيئــة واحلفــاظ علهيــا، وللتعامــل 
ــة  ــك حصــة البيئ ــل منظوماهتــا، وكذل ــة ب ــي هتــدد البيئ ــدات واملخاطــر ال ــف الهدي ــع خمتل م
واإلنســان. وكذلــك أيضــًا، منتلــك حزمــة واســعة مــن املراســمي البيئيــة، وخنــّص بالذكــر مرســوم 
»أصــول تقيــمي األثــر البيــي لملشــاريع« رمق 8633 للعــام 2012، ومرســوم »التقيــمي البيــي 
ــام  ــام« رمق 8213 للع ــرباجم يف القطــاع الع االســرتاتيجي ملشــاريع السياســات واخلطــط وال
2012، ومرســوم »تأليــف املجلــس الوطــين للبيئــة وحتديــد مهامــه وتنظميــه« رمق 8157 للعــام 
ــع والكســارات« رمق 1735 للعــام 2009،  ومرســوم »اإللــزام  2012، ومرســوم »تنظــمي املقال
البيــي لملنشــآت« رمق 8471 للعــام 2012،  ومرســوم »حتديــد أنــواع نفايــات املؤسســات 
ــًا لملرســوم 8006 للعــام 2002.  ــة تريفهــا« رمق 13389 للعــام 2004 تعدي ــة وكيفي الصحي
هــذا فضــًا عــن عــدد كبــر جــدًا مــن القــرارات الصــادرة عــن وزراء البيئــة املتعاقبــن، وغرهــا 
مــن الــوزارات ذات العاقــة بقضايــا محايــة البيئــة ومنظوماهتــا، مثــل وزارة الطاقــة وامليــاه، وزارة 

الزراعــة، وزارة الصناعــة، وزارة النقــل، وزارة األشــغال، ووزارة الداخليــة. 
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وخنــّص بالذكــر هنــا القــرار رمق 1/8 للعــام 2001 بشــأن »املواصفــات واملعايــر املتعلقــة 
مبلوثــات اهلــواء والنفايــات الســائلة«، وغــره الكثــر مــن القــرارات ذات الصلــة حباميــة البيئــة، 

وبــروط إنشــاء واســتمثار منشــآت ميكــن هلــا أن تؤثــر عــى البيئــة وتلــوِّث منظوماهتــا. 

ــه أنــه »مــن حيــث املبــدأ، لــو اكنــت حكومــات لبنــان املتعاقبــة،  يعتــرب الدكتــور قــدحي يف مقال
والــوزارات املعنيــة مبــارشة حباميــة البيئــة واحملافظــة عــى منظوماهتــا، وبوضــع رشوط 
ــرًا عــى  ــون هلــا أث ــوع، احملمتــل أن يك ــن لك ن ــص إلنشــاء واســتمثار املؤسســات م الرتخي
ــص  ــي تن ــق صاحياهتــا ال ــت بواجباهتــا وف ــد قام ــف مكوناهتــا، ومراقبهــا، ق ــة مبختل البيئ
ــة  ــاء الدول ــة بن ــات بعقلي ــات والواجب ــك الصاحي ــد مارســت تل ــت ق ــو اكن ــن، ول ــا القوان علهي
واإلئمتــان عــى املــال العــام، الــذي متّثلــه طبيعــة لبنــان وثرواتــه املائيــة والطبيعيــة والشــاطئية، 
ــة،  ــوايطء البحري ــع والش ــر والينابي ــرم األهن ــة، وح ــاك العام ــون لأم ــدده القان ــا حي ــق م وف
وآليــات التعامــل معهــا بروحيــة املؤمتــن عــى هــذه األمــاك لصــاحل أجيــال الشــعب اللبنــاين 
اآلتيــة يف املســتقبل مــن الســنن، ملــا كنــا نواجــه اليــوم هــذه الكــوارث، وهــذا التدهــور، وهــذا 
اهلــدر الفظيــع يف مواردنــا الطبيعيــة، وملــا وصلنــا إىل مــا وصلنــا إليــه مــن حالــة تلــوث خطــر، 
ــل رجــاالت  ــدأ، جي ــث املب ــن حي ــع. م ــن املواق ــر م ــدد كب ــح يف ع ــل للتصحي ــر غــر قاب وتدم
ــوا عــى وضــع أســس هيليهــا واســتمكال بنيهــا ومؤسســاهتا، هــو يف  ــن معل ــة الذي الدول

ــوم.  ــذ االســتقال وحــى الي تناقــص مســمتر من

اكن إنشــاء وزارة التصمــمي يف العــام 1954 خطــوة رائــدة يف إجتــاه بنــاء دولــة املؤسســات، 
اســتمكلها الرئيــس فــؤاد هشــاب يف أواخــر امخلســينات وبدايــة الســتينات بإنشــاء املجالــس 
ــة، وحتــد مــن تعســف واستنســاب السياســين يف الســلطة،  واهليــات الــي تعــزز بنيــة الدول
وكذلــك املوظفــن يف اإلدارة. وزارة التصمــمي ألغيــت يف العــام 1977، وبــدأ مــع هــذا التــارخي 
بدايــة عــر تراجــع الدولــة واهنيارهــا. إذ عندمــا تقــوم السياســات واملشــاريع ومــا يطلــق عــى 
تمسيتــه زورا “التمنيــة” دون تصمــمي وختطيــط وتناســق بــن مؤسســات الدولــة املختلفــة، عــى 
قاعــدة التعــاون والتاكمــل واملــؤازرة، وعندمــا تفتقــر سياســات الــوزارات لكهــا إىل التخطيــط 
االســرتاتيجي الســلمي، يصــل العبــث مبقــدرات البلــد وبرواتــه الطبيعيــة، الي يه وفــق القانون 
أمــاك عامــة لصــاحل الشــعب اللبنــاين بــل أجيالــه، إىل حالــة الدمــار الشــامل الــي نعيهشــا 
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اليــوم، وإىل هنــب خــرات البلــد يف جيــوب حفنــة مــن املســتفيدين يف الســلطة وخارجهــا. يشــل 
ــة عــى  ــروات الطبيعي ــع ال ــد عــن التعامــل م ــدمي جدي ــوث هنــر الليطــاين، منوذجــًا آخــرًا، ق تل
أهنــا مــال ســائب، ومــا جيعــل هــذا االعتقــاد ممارســة فعليــة يه سياســات احلكومــات نفهســا، 
وممارســات الــوزارات نفهســا، الــي لكَّــام ابتعــدت عــن تطبيــق القوانــن الــي حتــدد صاحياهتــا 
وواجباهتــا، واملعهــود هلــا أمانــة تطبيقهــا، ولكــام اســهرتت باحــرتام وتطبيــق ما تفرضــه القوانن 
ــرة،  واألنمظــة والتريعــات البيئيــة وغرهــا، لكــام حتوَّلــت الــروة الطبيعيــة إىل منظومــات مدمَّ
ومــوارد مهــدورة، ترتِّــب خســائر فادحــة عــى كثــر مــن اللبنانيــن، حــارضًا ومســتقبًا، وأرباحــًا 
ــًا باملليــارات، تذهــب إىل جيــوب بعــض املنتفعــن مــن أحصــاب  ــة تقــاس باملايــن، وأحيان طائل

النفــوذ وأتباعهــم«.
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املشلكة وتاثرها عى املجمتع احمليل:
تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:  .1

ــا أدخــل  ــان بعدم ــة وانســانية كــربى يف لبن ــة بيئي ــات يشــّل اكرث ــّوث هنــر الليطــاين ب إن تل
ــر الــي واإلقتصــادي. ــرة اخلط ــه يف دائ ــررة من ــرى املت ســاكن الق

وكيفيــة  بالمشــكلة  المتعّلقــة  المتاحــة  المعلومــات  علــى  التعــّرف   .2
معهــا: التعامــل 

نتــاجئ حفــص ميــاه هنــر الليطــاين يف خمتــربات مؤسســة ميــاه لبنــان اجلنــويب أظهــرت تلــّوث 
مياهــه بنســبة 37 باملئــة يف حــن اهنــا جيــب ان تكــون 2 يف املئــة فقــط. وقــد مّت حتذيــر 
املواطنــن مــن الســباحة يف ميــاه الهنــر أو اســتخدامها لــري املزروعــات بســبب كــرة اجلراثــمي 
الــي حتتوهيــا والــي تســّبب التــّم والتيفوئيــد )اسرشــيياكويل- كــويل فــورم- ســملونيا(، 

هــذا باإلضافــة إىل تلــّوث أرض الهنــر باجلراثــمي املعروفــة بــامس ســرومونا. 

هــذا التلــّوث حتــّول إىل مشــلة حصيــة وبيئيــة تصيــب بشــل مبــارش حّصــة املواطــن وتؤّثــر 
يف الــروة المسكيــة مكــا يف القطــاع الســيايح واملتزنّهــات املنتــرة عنــد ضفــاف الليطــاين. 
ــاء الصفصــاف  ــة وأفي ــاه العذب ــروج اخلــراء واملي ــت امل ــّوث هنــر الليطــاين، اختف فنتيجــة تل
ــذي  ــك الهســل ال عــى ضفــي الهنــر، فــم تعــد مقصــدًا لطالــيب الراحــة واالســتجامم يف ذل
ــر مــن  ــة لكث ــد، إذ أن حــوض الليطــاين اكن شــبه محمي ــا مقصــدًا هلــواة الصي ــًا م اكن يوم
انــواع الطيــور الــي انقرضــت جــّراء التلــوث البيــي أو فــرت مــن املنطقــة الــي تــاكد ختلــو مــن 

عصفــور الــدوري الــذي ألــف العيــش عــى طريقــة اللبنانيــن. 

ــرف  ــاه ال ــل مي ــت حتوي ــر فاكن ــّوث الهن ــة تل ــامق أزم ــباب املســامهة يف تف ــرز األس ــا أب أّم
ــود إىل جمــرى  ــوت والوق ــات الزي ــل واملستشــفيات وحمط ــات املعام ــازل وخملف ــي لملن ال
الهنــر، عملــًا أن هــذه الســوائل حتتــوي مــواد مــّرة تتــرب اىل باطــن األرض ومتــزج بامليــاه 
اجلوفيــة وأخطرهــا مــادة الرصــاص وخمتلــف املــواد الكمييائيــة مــن نــرتات وزنــك وفوســفات 
ــود  ــن وج ــرًا ع ــى حّصهــم إذ مت الكشــف مؤخ ــر ع ــن وتشــّل خط ويه تصــل إىل املواطن
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عــرات االصابــات باالمــراض الرطانيــة وأمــراض القولــون نتيجــة تلــك املــواد. كذلــك، تغــزو 
العكــر والرمــول الهنــر مــن منطقــة الدالفــة مــرورًا باخلــرديل وصــواًل اىل حمّطــة الطيبــة حيــث 
هنــاك مســارب عــدة مــن مرامــل اىل الهنــر ممــا يــؤّدي اىل ارتفــاع نســبة الرمــول فضــًا عــن 
ان بعــض هــذه املرامــل ال تســتويف الــروط جلهــة االبتعــاد عــن الهنــر وبعضهــا اآلخــر يغســل 

الرمــول يف الهنــر. 

ــارخي  ــه بت ــون الLBC يف حلقت ــى تلفزي ــرض ع ــذي يع ــاس«، ال ــاجم »كام الن ــر برن ــد ن وق
28 متــوز 2016، أمســاء البلديــات والــراكت واملعامــل واجلهــات الــي تســامه يف تلــّوث هنــر 
الليطــاين، وذلــك بنــاًء عــى تقريــر اخلــرباء مــن وزارة الصحــة. ونــورد يف هــذه الورقــة أمســاء 

املؤسســات واجلهــات الــي كشــف عــن أهنــا تلــّوث هنــر الليطــاين:

ــاين يف 	  ــى هنــر الليط ــارش ع ــرف الــي بشــل مب ــاه ال ــي حتــّول مي ــات ال البلدي
قضــاء بعلبــك يه: متنــن الفوقــا – متنــن التحتــا – قرنبــا – بدنايــل – حــوش الرافقــة 
– حــوش العــرب – حــوش النــيب – احلانيــة – النــيب شــيت – حزيــن- بريتــال – الحشميــة 

– حــوش بــاي – مشســطار – العقيديــة – بيــت شــاما. 

ــات 	  ــس لدهيــا حمط ــي لي ــك وال ــودة يف قضــاء بعلب ــل املوج ــزارع واملعام املؤسســات وامل
تكريــر وتصــًب يف هنــر الليطــاين بشــل مبــارش يه التاليــة: مــزارع البــان لبنــان - مزرعــة 
ــه  ــان لدي ــان لبن امحــد توفيــق ســملان - معمــل فيصــل يزبــك )اجحــار باطــون(- معمــل الب

حمطــة تكريــر لملعمــل فقــط -  معمــل امحــد الديــراين لديــه حمطــة تكريــر.

املعامــل يف قضــاء بعلبــك الــي تصــّب يف املجــاري الصحيــة للقــرى املوجــودة فهيــا يه: 	 
مزرعــة خليــل حيــدر )املختــار( - مزرعــة  زاهــر عقيــل – مســلخ الضيقــة – مزرعــة ومســلخ 
عــي حســن – مزرعــة معــاد الشــيخ – مزرعــة عــي زيك ســلميان – مزرعــة موفــق ســلميان 
– مزرعــة جهــاد حيــدر - معمــل ســعادة – معمــل عبــداهلل الدييشــوين – معمــل اســامه عبــد 
ــان  ــل الب ــراين – معم ــر الدي ــل طاه ــار حشــادة – معم ــل ذو الفق احلســن حشــادة – معم
ــارص –  ــل عــي ســلمي ن ــراين – معم ــل ســلوى الدي ــل – معم ــان عقي ــل الب احلجــة – معم
معمــل عــي الســيد امحــد – معمــل دمحم الديــراين – معمــل عــي هــاين الديــراين - معمــل 
خليــل احلــج حســن – معمــل عبــاس خــر الديــن –معمــل هســام حشــادة – معمــل عبــاس 
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مساقــة – معمــل حســن نعمــة الديــراين – معمــل حســن جانبيــن – معمــل عــي الســيد 
قــامس –معمــل عبــداهلل رمضــان- معمــل احلــاين – معمــل مالــك الســيد امحــد -معمــل 
ابراهــمي ابــو عيــد- معمــل اجحــار فيصــل يزبــك- معمــل حســن ســلميان- معمــل حســن 

جانبيــن- معمــل الــوالء - مزرعــة امحــد توفيــق ســلميان.

البلديــات الــي حتــّول ميــاه الــرف الــي عــن طريــق قنــوات عامــة تصــب مبــارش عى 	 
ــة –الفاعــور – براليــاس-  ــة – الدهلمي ــة املعلق ــة يه : زحل هنــر الليطــاين يف قضــاء زحل
ــا  ــا – جــاال- حزرت ــا – تعنايــل – تويــي – جديت قــب اليــاس – بــوارج – تربــل – تعلباي
– حمشــش – حــوش الغــم – حــوش حــاال – حــوش مــوىس )عنجــر( – حــارة الفيــاكين 
– ديــر الغــزال – رعيــت – ريــاق ســعدنايل – شــتورا – عــي الهنــري – الفــرزل – عــن 
ــرمي – قوســايا – الكــرك – كفرزبــد – مكســة – املرجيــات – جمــدل  كفــر زبــد – قــاع ال

عنجــر – الكرمــة )مٌقــل (، باالضافــة اىل مجيــع املخميــات الســورية.

ــارش اىل هنــر الليطــاين يف قضــاء 	  ــة بشــل مب ــاه املبتذل ــي تــرف املي املؤسســات ال
زحلــة يه التاليــة:  معمــل ســوكومو، عــي الــزال مســلخ الســيد، معمــل بايونــر، كونروة 
شــتورة. فميــا، تــرف امليــاه املبتذلــة عــن طريــق قنــوات عامــة تصــب مبــارشًة اىل هنــر 
الليطــاين لملعامــل التاليــة: غــدق، مســلخ شــعبان، تامــو شــيكن، معامــل احلجــارة »منــر 
جحرنوريــة، معمــل ابــو ديــب حيــدر، مؤسســة الــن، مؤسســة رسويج، مؤسســة عبــدو، 

بــال الفليــي«.

أمــا املؤسســات يف قضــاء زحلــة حيــث امليــاه املبتذلــة تــّرف اىل جمــرور عــام ومــن مث 	 
اىل هنــر الليطــاين فهــي: وادي العرايــش ومنطقــة زحلــة اكملــة ومجيــع املطــامع واملقــايه 
ــاه  ــة املي ــة موصول ــة زحل ــودة يف منطق ــات املوج ــل واملؤسس ــناك واملعام ــادق والس والفن
املبتذلــة فهيــا عــى الــرف الــي لبلديــة زحلــة ومــن مث اىل هنــر الليطــاين مبــارشة.

معمــل البــان واجبــان توفيــق التنــوري ، جــورج ابــو ملهــب، مسيــح الميــن، ســاكف فــارم ، 	 
يس ســويت، مــاي واي، DOUCEUR  )يوســف املعلــوف(، جونيــت، ســوبر جــوس، البــان 
الفجــر، جهــاد التنــوري، دباغــة البغــدادي، ســنرت جديتــا، عقــل، كبيــس املشــعاين، مــزارع 
  A-Z ،البقــاع، اليــاس التنــوري, اجلــواد ريــاق، جابــر جابــر، هــدوان، مســابي، جرجــورة
معمــل مايونــز، كونــروة جــودي، كونــروة مهشــور ابــو محــدان، افــران تفاحــة، افــران 
مشســن، افــران امللــي، افــران الحســري، قســاطي )يعمــل عــى انشــاء حمطــة تكريــر(، 



59

دحــروج، زايه عقــل، هــري ابــو خاطــر ، ايــي نعمــة، كبيــس مشــعاين، معمــل اليغــو ، 
جنيــب خزاقــة، الدلبــاين، رشكــة بلــدي، مســلخ الفايــد، خــرات تعنايــل، البــان القاصــوف، 
AMD تعنايــل, جنــدي )كبيــس(, النبيــل )كبيــس(، ملبنــة ديــر تعنايــل ، معامــل جنــم الرخــام 
واملصبوبــات، احلجــر االصــي، جنــم لملصبوبــات االمسنتيــة، معامــل البــان واجبــان )العم، 

فريــد التنــوري، ساســن التنــوري، طــوين التنــوري(.

مستشــفيات يف زحلــة: خــوري، تــل شــيحا، اللبنــاين الفرنــي، زحلــة احلكــويم، شــتورة، 	 
امليــاس، الرمحــة، العبــد اهلل ريــاق.

ــوف، مســلخ 	  ــة: الصيقــي، امحــد احلريــري، احلــروك، جــان صعــب املعل املســاخل يف زحل
شــعبان، مساحــة.

املطامع يف عنجر: المشس، ليايل المشس، شاالت عنجر، نبع عنجر.	 

ــى هنــر الليطــاين يف 	  ــارش ع ــرف الــي بشــل مب ــاه ال ــريم مي ــي ت ــات ال البلدي
ــرج والروضــة. ــريب يه امل ــاع الغ قضــاء البق

ــرة ترســيب 	  ــل يف حف ــاه املعم ــوم مبعاجلــة مي ــة يق ــر لأغذي ــة ضاه ــل رشك ــن ان معم تب
حســب االصــول.

تبــن ان املعامــل القامئــة يف قضــاء البقــاع الغــريب يه عبــارة عــن معامــل اجبــان والبــان 	 
ومنــارش جحــر.

يف مــا خــص منــارش احلجــر يف بلــدة القرعــون فهــي تقــوم بالتخلــص مــن امليــاه الناجتــة 	 
ــث  ــة احلجــر( حي ــواد املرتســبة )حت ــع امل ــاه وبي ــادة اســتعامل املي بواســطة الرتســيب واع

توضــع يف اكيــاس وتبــاع ملعامــل البــاط ومعامــل اجحــار البلــوك.

أمــا معامــل االلبــان واالجبــان فهــي تتخلــص مــن امليــاه املبتذلــة والناجتــة مــن هــذه الصناعة 	 
ــي  ــل ال ــل. واملعام ــذه املعام ــا ه ــة فهي ــدات القامئ ــي يف البل ــرف ال ــال ال ــن خ م
ــاين يف  ــرى الليط ــا اىل جم ــام ومهن ــي الع ــرف ال ــة اىل ال ــا املبتذل ــّب مياهه تص
ــرج،  ــل امل ــان روايب تعناي ــل الب ــل، معم ــوع تعناي ــان رب ــل الب ــي: معم ــريب فه ــاع الغ البق
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معمــل البــان زهــور تعنايــل املــرج، معمــل البــان ســنابل تعنايــل املــرج، معمــل البــان غديــر 
تعنايــل املــرج، معمــل البــان كنــوز تعنايــل املــرج، معمــل البــان كويــزن تعنايــل املــرج، معمــل 
البــان معــايل تعنايــل املــرج، معمــل البــان واجبــان المشــوري املــرج، منــرة جحــر وســام 

شــاهن مفــرق املــرج، مزرعــة ابقــار حســن احلــج الروضــة.

التعــّرف علــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحلــي بأبعــاد   .3
ــا: المشــكلة وتأثيراته

ــون عــن الشــكوى مــن هــذا  ــّوث هنــر الليطــاين ال يكّف رة مــن تل األهــايل يف املناطــق املتــرّ
ــّدد  ــات هي ــر ب ــاه الهن ــّوث مي ــت، خصوصــًا أن تل ــرور الوق ــع م ــامق م ــل إىل التف الوضــع اآلي
حصهــم وحصــة أوالدمه، وســامه يف انعــدام الطلــب عــى رشاء األرايض املجــاورة لــه 
وبالتــايل تــدين ســعرها، إضافــة إىل اســتحالة الســكن جبــوار الهنــر نتيجــة الــرواحئ الكرهيــة 
ــع  ــة م ــة وعام ــة وطني ــّوث هنــر الليطــاين حتــّول إىل قضي ــع تل ــإن واق ــك، ف ــه. كذل ــة من املنبعث
تبــيّن وســائل اإلعــام لــه ومواكبتــه باكفــة تفاصيلــه مــن أجــل حتريــك املواطنــن وتوعيهــم عــى 

ــاع القــرار إلجيــاد حــّل هلــذه املشــلة.  املوضــوع والضغــط عــى صّن

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:  .4

إن ظاهــرة التلــوث الــي تتعــرض هلــا امليــاه يف االحــواض التابعــة ملصلحــة الليطــاين، تأخــذ 
بعــدًا أخطــر وأمشــل يف املجــال الطبيــي هلــذه األحــواض وتطــال كذلــك بقيــة املناطــق حبــم 
التواصــل اجلغــرايف بيهنــا وهتــّدد حيــاة وحصــة املواطنــن\ات املقميــن\ات يف هــذه املناطــق.

تأثير المشكلة على المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:  .5

إن النســاء مثلهــّن مثــل ســائر ســاكن املناطــق املتــّررة مــن هــذه األزمــة يواجهــن حتديــات 
ومشــالك حصيــة ومعيشــية وإقتصاديــة عــّدة، وهــّن حيملــن عــبء هــذه النتــاجئ عــى أرسهــن 
بشــل كبــر. لــذا، مــن الــروري حتريــك املــرأة للعــب دورهــا يف منــارصة مجيــع القضايــا 

البيئيــة وعــى رأهســا تلــّوث هنــر الليطــاين. 
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املالحظاتالتاثرالسلطةاالطراف املعنيةم

دورها التشّدد يف محاية البيئة عرب القوانن قويقويوزارة البيئة1
واألنمظة املنصوص علهيا قانونيًا

دورها انفاذ القانون عرب حتريك الضابطة العدلية قويقويوزارة الداخلية2
التابعة هلا بناء عى اشارة القضاء املختص

إجراء كشوفات دامئة لرصد نسبة التلّوث يف الهنر قويقويوزارة الصحة3
وأثره عى حصة املواطنن والتوعية عى ذلك

وزارة الطاقة 4
دورها اسايس كوهنا سلطة الوصاية عى الهنر قويقويواملياه

ويتبع هلا ايضًا مؤسسات املياه

القضاء واملّديع 5
قويقويالعام البيي

يفرتض عى القضاء التشّدد يف العقوبات وإصدار 
األحاكم الي تعاقب عى تلويث البيئة وبشل 

خاص هنر الليطاين فميا يقع عى عاتق املديع 
العام البيي املاحقة واإلدعاء واستئناف األحاكم

قويقوياألحزاب6
األحزاب يه املسيطر واملسامه األسايس يف 

وضع السياسات وتنفيذها عرب ممثلهيا يف املجالس 
احمللية، وجملس النواب

وزارة األشغال 7
املسامهة يف تنفيذ املشاريع املمكلة ال سميا متوسطمتوسطالعامة

شباكت الرف واملجاري وشباكت االقنية الشتوية

8
املنمظات البيئية 
واملدنية احمللية 

والدولية
الضغط عى املعنين وتوعية املواطنن عى أسباب متوسطمتوسط

ونتاجئ تلّوث هنر الليطاين وتأثرها علهيم

تنظمي محات توعية وضغطقويمتوسطاإلعام9

اجلهات واهليائت احلكومية واخلاصة ذات الصلة: 
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البلديات وإحتادات 10
التشّدد يف تنفيذ القوانن الي متنح البلديات قويمتوسطالبلديات

سلطة فعلية خصوصًا قانون البلديات

أهايل املناطق 11
اإلعرتاض الدامئ عى الواقع القامئ ورفضه ورفع متوسطضعيفاملجاورة

صوهتم لصناع القرار

12
أحصاب املنزهات 

واملطامع عند 
ضفاف الليطاين

اإلعرتاض الدامئ عى الواقع القامئ ورفضه ورفع متوسطضعيف
صوهتم لصناع القرار

13

أحصاب املعامل 
واملؤسسات 
واملستشفيات 

املوجودة عى طول 
هنر الليطاين

تهسم يف التلوثقويضعيف

متوسطمتوسطاجلهات املاحنة14
دمع مشاريع من شأهنا احلّد من تلويث هنر 

الليطاين عرب قروض وهبات ملؤسسات رمسية 
ومجعيات بيئية وبلديات وجمالس حملية

جملس اإلمناء 15
إجراء الدراسات ومتابعة تنفيذ مشاريع بيئية للحّد قويقويواإلمعار

من تلّوث هنر الليطاين

املصلحة الوطنية 16
السلطة امللفة مبارشة متابعة اكفة املشاريع قويقويلهنر الليطاين

املتعلقة بالهنر
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هناك عّدة بدائل ميكن العمل هبا حلّل مشلكة تلّوث هنر الليطاين أبرزها: 

تظافــر جهــود امجلعيــات البيئيــة )احملليــة والدوليــة( والتعــاون مــع القــادة احملليــن 	 
والبلديــات وأهــايل املناطــق املترريــن مــن تلــّوث هنــر الليطــاين مــن أجــل الضغــط عــى 

ــة. ــة املعني ــات الرمسي ــة واجله الدول

محات توعية وضغط مكّثفة عرب اإلعام. 	 

ــرض 	  ــى ف ــّص ع ــذي ين ــام 2002 وال ــون 444 الصــادر يف الع ــق القان التشــّدد يف تطبي
عقوبــات عــى لك خشــص ومؤسســة ملّوثــة وغــر ملزمــة باملعايــر البيئيــة بغرامــات ماليــة 

عاليــة وبالجســن، عملــًا أن هــذا القانــون غــر مطّبــق منــذ أكــر مــن 14 عــام.

إســمترار املراقبــة امليدانيــة لنوعيــة امليــاه يف الهنــر بوتــرة أعــى )أي أخــذ عينــات نصــف 	 
هشريــة( .

الســيطرة عــى مصــادر التلــوث عــرب اســتخدام وســائل احلفــاظ عــى الــروة املائيــة 	 
ومحايهــا.

معاجلــة ميــاه الــرف الــي بإقامــة حمطــات تكريــر مجاعيــة ملعاجلــة امليــاه املبتذلــة عنــد 	 
خمــارج املــدن والتجمعات الســاكنية.

إنشاء معامل ملعاجلة النفايات الصلبة.	 

الــزام مصانــع حتويــل االنتــاج الــزرايع ومعامــل انتــاج االلبــان واالجبــان واملســاخل بتجهز 	 
منشــآهتم مبحطــات تكريــر للســوائل والفضــات الناجتــة عــن معليــة التصنيع.

ــزام املشــرتكن 	  ــة وال ــزة بشــباكت ري مجاعي ــق املجه ــار يف املناط ــر اآلب ــص حبف الرتخي
ــام. ــروع الع باالخنــراط بامل

البدائل
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إصــدار قانــون ريــي /code rural/ حيمــي االرايض الزراعيــة ومينع اســتعامهلا الغراض 	 
البنــاء او الغــراض اخرى.

ــاج 	  ــواين انت ــاج حي ــزرايع ) انت ــاج ال ــة االنت ــي يف معلي ــوازن الطبي ــى الت ــاظ ع احلف
ــايت(.  نب

إعــادة تنظــمي قطــاع املقالــع والكســارات واملرامــل ووقــف التعــّدي عــى املنظــر الطبيــي 	 
والتلويــث داخــل احلــوض.

إســتصاح االرايض بشــل عــي يــراىع فيــه احملافظــة عــى املجــاري الشــتوية لمليــاه 	 
وعــى عــدم التعــدي عــى املنحــدرات واملواقــع األثريــة واحلفــاظ عــى الــروة الطبيعيــة.

 	 /reseaux collectif/ منــع حفــر اآلبــار اجلوفيــة يف املناطق املجهزة بشــباكت ري مجاعيــة
ــدة يف  ــار اجلدي ــر اآلب ــات احلصــول عــى رخــص حبف ــزام طلب ومبشــاريع ري عامــة وال

املناطــق غــر املجهــزة بشــباكت مبوافقــة املصلحــة عــى اعطــاء الرتخيــص.
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مقرتح ورقة سياسات

حرمــان النســاء اللبنانيــات من حّقهن يف منح جنســيهتن 
ألرسهن 

فريق العمل

فامطة عباس
إهلام مبارك
زينا جحازي
سعاد العّقاد
نور ماجد

حياة مرشاد فريق التنسيق واالدارة والدمع
مهى منور

أ. منار زعيرتارشاف

نفذت هذة الورقة بدمع فىن من أاكدميية التمنية الدولية والتجمع النسايئ 
الدميقرايط اللبناين، واآلراء الواردة هنا متثل آراء فريق البحث.

مجيع احلقوق حمفوظة @ برناجم يه 2016
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عــى أعتــاب القــرن الواحــد والعــرون، وبعــد ســنوات طويلــة مــن النضــال مــن اجــل حتقيــق  
املســاواة يف احلقــوق، وبعــد عــدة اتفاقيــات دوليــة  صــادق علهيــا  لبنــان رمسيــًا، مل تســتطيع  
النســاء يف لبنــان احــداث أي تقــدم يف قضيــة حــق املــرأة اللبنانيــة املزوجــة مــن غــر لبنــاين 

باعطــاء جنســيها لزوجهــا واوالدهــا .

اذ ان املــرأة يف لبنــان، وحبســب قانــون اجلنســية، تعتــرب مواطنــة درجــة ثانيــة عــى الــرمغ 
مــن جناحهــا يف اكفــة املجــاالت الــي معلــت فهياوعــى الــرمغ مــن نضــال امجلعيــات، ومــن 
أبرزهــا محلــة »جنســيي حــق يل وألرسيت«، الــي ُتطالــب حبــق املــرأة اللبنانيــة يف منــح 
اجلنســية عــرب حتــراكت عــّدة وتنظــمي املظاهــرات... ال يــزال هنــاك حواجــز ومّعوقــات كثــرة 
تقــف يف وجــه إقــرار هــذا احلــق ولعــّل أبرزهــا احلجــج الــي يّديع السياســين التخــّوف مهنا 
ال ســميا اخللــل الدميوغــرايف الــذي ميكــن أن خيلّفــه جتنيــس أزواج وأوالد النســاء اللبنانيــات 

األجانــب وبالتحديــد املســملن، وتوطــن الفلســطينين املزوجــن مــن نســاء لبنانيــات.

امللخص التنفيذى
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يف القــرن الرابــع قبــل امليــاد وضــع افاطــون  تصــوره لملجمتــع العــادل  مســاه )املدينــة 
الفاضلــة( نــادى مــن خالــه  باملســاواة بــن املــرأة والرجــل وطالــب بعــدم المتيــز بــن  قدراهتــام، 
وبعــد 2500 عــام عــى تلــك اآلراء املتقدمــة يف حيهنــا، مازالــت املــرأة ُتعاقــب وحُتــرم مــن 
حقهــا باملواطنــة الاكملــة خافــًا ملــا ورد يف الدســتور اللبنــاين مــن مــواد تكفــل حقوقــًا متســاوية 
لملواطنــن رجــااًل ونســاء. وباملقارنــة  بــن النســاء يف لبنــان والبــاد العربيــة يعتــرب لبنــان متأخــرًا 
عــن بعــض الــدول الــي منحــت لملــرأة املزوجــة مــن اجنــيب حــق اعطــاء اجلنســية لعائلهــا .

إن المتيــز يف قانــون اجلنســية ليــس جمــال المتيــز الوحيــد يف مــا بــن اجلنَســن يف القوانــن 
ــة األوىل،  ــا، بالدرج ــياق باعتباره ــذا الس ــة يف ه ــا احلقوقي ــرز القضاي ــن أب ــه م ــة، لكن اللبناني
ــداب الفرنــي  ــة اإلنت ــون مت وضعــه يف حقب ــاز، وهــو قان ــن بامتي ــة وانمتــاء وطنيَّ مســألة هوي

ــاين 1925. ــون الث ــارخي 19 اكن ــان ت للبن

اخللفية التارخيية
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ان القانــون اللبنــاين حيــرم املــرأة مــن حقهــا يف اعطــاء جنســيها لعائلهــا، يف حــن ان القانــون 
نفســه جيــز هــذا احلــق للرجــل. فقانــون اجلنســية اللبنــاين يعتــرب اجلنســية »رابطــة سياســية 
ــة  ــة يف الخشــص ذات طبيعــة سياســية ال مدني ــة، ويه صف ــة معين ــرد بدول ــط الف ــة ترب وقانوني
تفيــد انمتــاءه لدولــة معينــة«. يرتكــز القانــون اللبنــاين حــرًا عــى رابــط الــدم بالوالــد، إذ ُيعتــرب 
لبنانّيــًا لّك خشــص مولــود مــن أب لبنــايّن أيمنــا اكن حمــّل والدتــه، لــذا فــإّن الوالــدة اللبنانيــة ال 
تســتطيع منــح جنســيها ألوالدهــا، مّمــا يــؤّدي إىل االنتقــاص مــن حقوقهــا األساســية مكواطنــة 
ــد  ــة بع ــّية اللبناني ــا اجلنس ــة أن مينحه ــن أجنبي ــزوج م ــايّن امل ــاز للبن ــا األدىن. وجي يف حّده
مــرور ســنة واحــدة عــى تــارخي تجسيــل الــزواج يف قــم النفــوس بنــاًء عــى طلهبــا، يف حــن 
ــب شــطب  ــة إىل أن تطل ــة جبنســيها اللبناني ــىق حمتفظ ــيّب تب ــن أجن ــة م ــة املزّوج أّن اللبناني
قيدهــا مــن جســّات اإلحصــاء الكتســاهبا جنســية زوجهــا. ويعــي القانــون اللبنــاين ايضــًا لــأّم 
ــة حــّق منــح هــذه اجلنســية ألوالدهــا القارصيــن إذا  ــة الــي اكتســبت اجلنســية اللبناني األجنبي
بقيــت عــى قيــد احليــاة بعــد وفــاة زوجهــا، يف حــن أّن القانــون اللبنــاين مينــع إعطــاء مثــل هــذا 

احلــّق لملــرأة اللبنانيــة االصــل.

ويف التفاصيــل، تنــص املــادة األوىل مــن قانــون اجلنســية الــذي يعــود للعــام 1925 عــى مــا يي: 
»ُيعــد لبنانيــًا لك خشــص مولــود يف ارايض لبنــان الكبــر ومل يثبــت  انــه اكتســب بالبنــوة عنــد 
الــوالدة  تابعيــة اجنبيــة، ولك خشــص يولــد يف ارايض لبنــان الكبــر مــن والديــن جمهولــن او 
والديــن جمهــويل التابعيــة«. مكــا ينــص القانــون  ايضــًا عــى انــه »يعتــرب لبنانيــًا لك مــن ولــد 
مــن اب لبنــاين« فقــط وليــس مــن أم لبنانيــة. تشــل هاتــان املادتــان المتيزيتــان ســببًا رئيســيًا 
يف معانــاة اكــر مــن مئــي الــف امــرأة لبنانيــة مزوجــات مــن اجانــب، لعــدم حلظهــام وجــود 

املــرأة مكواطنــة يف املجمتــع اللبنــاين. 

اخللفية القانونية
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ومــن املهــّم اإلشــارة أيضــًا إىل أن قانــون اجلنســية المتيــزي هــذا يتناقــض بالاكمــل مــع أســس 
املســاواة الــي يكفلهــا الدســتور اللبنــاين يف املــادة الســابعة منــه، »لك اللبنانيــن ســواء لــدى 
القانــون ومه يمتتعــون بالســواء باحلقــوق املدنيــة والسياســية ويتحملــون الفرائــض والواجبــات 
العامــة دومنــا فــرق بيهنــم«،  ويشــل خرقــا ملقدمــة الدســتور الــي نصــت عــى إن لبنــان 
عضــو مؤســس وعامــل يف األمم املتحــدة وملــزم املواثيــق الصــادرة عهنــا ، مكــا يشــّل خرقــًا 
إللزامــات لبنــان الدوليــة ومهنــا  اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان، واتفاقيــة القضــاء عــى اكفــة 
ــدويل  ــد ال ــل 1989 والعه ــوق الطف ــة حق ــرأة )ســيداو 1979(، واتفاقي ــز ضــد امل أشــاكل المتي

اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية.

املشلكة وتاثرها عى املجمتع احمليل:
تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها: أ. 

إّن قانــون اجلنســية اللبنــاين، املــوروث مــن عهــد االنتــداب الفرنــي، ال مينــح املواطنــة اللبنانيــة 
حّقــا مبنــح اجلنســّية لزوجهــا االجنــيب وأوالدهــا أســوًة باملواطــن الرجــل، ويف ذلــك متيــز عــى 
أســاس النــوع اإلجمتــايع، ســلب حلــق النســاء باملواطنــة الاكملــة، خــرق واحض ألســس املســاواة 
ــان مســامهة  بــن اجلنســن وانهــاك رصحي للدســتور ولرعــة حقــوق اإلنســان الــي اكن للبن

جوهريــة يف وضعهــا.

التعــّرف علــى المعلومــات المتاحــة المتعّلقة بالمشــكلة وكيفيــة التعامل  ب. 
: معها

يف لبنــان، تناضــل امجلعيــات النســائية واحلقوقيــة  والنســاء املعنيــات وأرسهــّن منــذ ســنوات 
ــون  ــن يف قان ــامرس حبّقه ــز امل ــع المتي ــة ورف ــة الاكمل ــاء باملواطن ــق النس ــرار ح ــل إق ــن أج م
ــط،  ــس لملــرأة فق ــرة لي ــج مشــالك كث ــد أنت ــز العنــري ق ــذا المتي ــاين. إّن ه اجلنســية اللبن
بــل لعائلهــا وزوجهــا وخصوصــًا ألوالدهــا، وذلــك عــى الصعيديــن االجمتــايع واالقتصــادي، 
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اكحلــقّ يف التعلــمي والطبابــة والضــامن الــّي، وعــى صعيــد العمــل واإلقامــة واإلرث وغــر 
ذلــك. ففميــا يتعلـّـق بالتعلــمي، هنــاك أفضليــة للبنانّيــن للدخــول اىل املــدارس واجلامعــة اللبنانيــة، 
ــوء إىل  ــم للج ــن أمه ــب يف وط ــن يعتــربون أجان ــات الذي ــاء اللبناني ــر أوالد النس ــا يضّط فمي
ــة وال  مــدارس خاصــة باهظــة اللفــة وعنــد ختّرجهــم ال يســتطيعون العمــل إاّل بوظائــف ثانوّي
ميكهنــم تــويّل وظائــف يف الدولــة واالنتســاب اىل النقابــات وال ممارســة مهــن حــّرة اكحملامــاة 
ــرة مرتبطــة بوجــوب تأمــن  ــاة كب ــاك معان ــزوج فهن ــق بال ــا يتعل ــًا. وأيضــًا، يف م والطــب مث
إقامــة وإجــازة معــل وكفيــل، وال ميكنــه كذلــك ممارســة مهنــة حــّرة. لّك هــذه املشــالك وغرهــا 
الكثــر أّدت وتــؤّدي اىل تفتيــت العائلــة اىل شــتات وتتفــامق الصعوبــات عــى املــرأة اللبنانيــة 

املزّوجــة مــن أجنــيّب يف حــاالت وفــاة الــزوج أو هربــه أو يف حــال الطــاق. 

التعــّرف علــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحلــي بأبعــاد  ت. 
المشــكلة وتأثيراتهــا:

ــراك  ــا احل ــي يرفعه ــب ال ــن أمه املطال ــيب م ــن أب أجن ــا م ــية األم ألبناهئ ــح جنس ــرب من يعت
ــت عــى  ــدة صادق ــة عدي ــن أن دواًل عربي ــرمغ م ــى ال ــريب. فع ــد ع ــن بل ــر م النســوي يف أك
إتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــاكل المتيــز ضــد املــرأة الــي أقرهتــا األمم املتحــدة والــي 
أبرمهــا 120 دولــة، والــي تلــزم ســلطات تلــك الــدول بالقضــاء عــى لك أشــاكل المتيــز 
ضــد املــرأة، إال أن الكثــر مــن الــدول ال تــزال تتجاهــل تطبيــق أمه بنــود هــذه االتفاقيــة وهــو 
وقــف المتيــز بــن اجلنســن يف جمــال حــق إعطــاء اجلنســية لأبنــاء مــن خــال التحفــظ عــى 
املــادة التاســعة مــن اإلتفاقيــة  وعــى الــرمغ مــن أن حــق إعطــاء املــرأة املزوجــة مــن أجنــيب 
اجلنســية ألبناهئــا يعــد مــن املطالــب احملقــة مــن منظــور حقــوق اإلنســان إال أن هنــاك غيابــا 
شــبه تــام لوجــود قوانــن محتــي أبنــاء النســاء املزوجــات مــن أجانــب ممــا حيــد مــن منحهــم 
حقوقــا مدنيــة يف جمــال العمــل والتعلــمي والعــاج والتنقــل وإمتــاك العقــارات. ويف الســي 
حملاربــة هــذا المتيــز، نمظــت العديــد مــن امحلــات املطالبــة باملســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف 
هــذا املجــال، وحجنــت بعــض امحلــات يف العديــد مــن الــدول العربيــة بضــامن منــح النســاء 
ــع أبناءهــن  ــل عــى مضــان متت ــود هــذه امحلــات تعم ــت جه ــا زال جنســياهتن ألوالدهــن، وم
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باحلقــوق املدنيــة والسياســية واإلجمتاعيــة. وقــد انقســم العــامل العــريب يف معتقداتــه وقناعاتــه 
حــول هــذه القضيــة ألســباب سياســية وإجمتاعيــة ودميغرافيــة. وهنــاك فقــط 5 دول عربيــة متنــح 
جنســيها ألبنــاء املواطنــة املزوجــة مــن أجنــيب ويه تونــس واجلزائــر واملغــرب ومــر والعــراق 

مؤخــرًا.

ويف لبنــان حتديــدًا، حجنــت محلــة »جنســيي حــق يل وألرسيت« وبــدمع مــن عــدد مــن املنمظــات 
املدنيــة والنســائية عــرب حشــد الــرأي العــام والنســاء املعنيــات وأرسهــن بتحويــل هــذه القضيــة 
إىل مطلــب رأي عــام، حيــث أظهــرت العديــد مــن إســتطاعات الــرأي بــأن أكــر مــن 70% مــن 

اللبنانيــن\ات يدمعــون حــق املــرأة اللبنانيــة مبنــح جنســيها لزوجهــا وأوالدهــا. 

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة: ث. 

هــذه املشــلة تطــال مجيــع النســاء اللبنانيــات املزوجــات مــن أجانــب أيــًا اكن مــاكن إقامهــّن. 
ال توجــد احصائيــات دقيقــة حــول عــدد اللبنانيــات املزوجــات مــن اجانــب، ولكــن حبســب النســب 
التقديريــة  الــي أصدرهتــا »الدوليــة لملعلومــات«، هنــاك حــوايل 40 الــف امــرأة مزوجــة مــن 
ــة  ــر جلن ــًا. هــذه االرقــام تتناقــض وتقري ــّدر عــدد االوالد واالزواج بـــ 220 ألف أجنــيب بيمنــا يق
ــايت  ــب ميق ــة الرئيــس جني ــل يف عهــد حكوم ــاع مســر مقب ــر الدف ــّلت برائســة وزي ــة ُش وزاري
عــام 2013، ملناقشــة ملــف اســتعادة اجلنســية. إذ جــاء يف التقريــر ان هنــاك 76 الــف لبنانيــة 
مزوجــة مــن اجنــيب وان منحهــن حــق اعطــاء اجلنســية ســيؤدي اىل منــح اجلنســية اىل حنــو 

380 الفــًا مــن أبناهئــن.

تأثير المشكلة على المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة: ج. 

ان حرمــان املــرأة اللبنانيــة مــن حّقهــا يف منــح جنســيها ألرسهتــا يعــّد إنتقاصــًا حلقهــا باملواطنة 
الاكملــة وينعكــس علهيــا بتأثــرات ســلبية عــّدة عــى الصعــد اكفــة يف ظــّل إعتبــار أبناهئــا غربــاء 

مســلوبن احلقــوق يف وطهنا.
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تحديد اإلجراءات المجتمعية المحلية للتكّيف مع المشكلة: ح. 

ــل أوالدمه  ــون وتجسي ــى القان ــل ع ــب للتحاي ــن أجان ــن النســاء املزوجــات م ــد م ــأ العدي تلج
ــع  ــرة م ــر اهلج ــاذ غ ــرات م ــد الكث ــا ال جت ــية، فمي ــى اجلنس ــول ع ــويل األب للحص مكجه
ــوق.  ــن احلق ــام م ــان الت ــّل احلرم ــان يف ظ ــش يف لبن ــار العي ــارج أو خي ــن إىل اخل أوالده

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة: خ. 

ــن  ــات حقه ــح النســاء اللبناني ــون اجلنســية املجحــف ومن ــل قان ــل ســوى تعدي ــاك بدي ــس هن لي
ــة. ــة الاكمل باملواطن
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جحة التأثرالتأثرالسلطةاملوقفاجلهات املعنية

سلطه تريعيةقويقويمعارضجملس النواب

النساء املعنيات 
عداله إجمتاعيةمتوسطمتوسطمؤيدوأرسهن

 دور األحزاب يف التريع نظرًا قويقويهمعارضاألحزاب
إلنمتاءات املرعن احلزبية

مؤسسات املجمتع 
قضية حقوقيةمتوسطمتوسطمؤيداملدين

التقسمي املذهيب وجحة اخللل قويقويمعارضرجال الدين
الدميوغرايف

إعام جتاريمتوسطمتوسطحمايداإلعام

اللجنة الوزارية\ 
تأجيل البت بامللف وإعتبار املوضوع قويقويمعارضجملس الوزراء 

ميّس مصلحة الباد العليا

إصدار حم مبنح اجلنسية ألبناء أم متوسطمتوسطمؤيدالقايض جون القزي
لبنانية 

إناكر احلّق حبجة القانونمتوسطقويمعارضحممكة اإلستئناف

اجلهات واهليائت احلكومية واخلاصة ذات الصلة: 
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أ-  مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى الجهــات المعنيــة بأبعــاد المشــكلة 
المجتمــع: علــى  وتأثيرهــا 

اجلهــات احلكوميــة تنكــر هــذا احلّقــة حبجــة اخلــوف مــن اخللــل الدميوغــرايف وتوطــن 
ــى  ــا ع ــذه املشــلة وتأثره ــة جحــم ه ــائية واملدني ــي املنمظــات النس ــا ت الفلســطينين، فمي
املــرأة وتعمــل عــى الضغــط مــن أجــل رفــع الــويع حوهلــا وتعديــل قانــون اجلنســية وتزنهيــه 

ــز.  ــن المتي م

ب-  التقنيات المتاحة للتعامل مع المشكلة وآثارها: 

عــى املنمظــات النســائية واملدنيــة ممارســة املزيــد مــن الضغــط مــن أجــل حســب هــذا امللــف 
مــن أدراج اللجنــة الوزاريــة املّلفــة بدراســته وإعادتــه إىل طاولــة البحــث. مكــا ميكــن اللجــوء 
ــة واإلســتناد فهيــا إىل إلزامــات  إىل الضغــط مــن خــال القضــاء عــرب تقــدمي دعــاوى قانوني

لبنــان الدوليــة . 

التنســيق والتعــاون المتوفــر مــا بيــن الجهــات التــي تتعامــل مــع  ت- 
المشــكلة: 

ــات وأرسهــن وعــدد مــن الدامعــن  ــدمع مــن النســاء املعني تعمــل منمظــات املجمتــع املــدين ب
للقضيــة عــى التواصــل الــدامئ مــع األحــزاب السياســية والنــواب والــوزراء والقضــاة واحملامن 

مــن أجــل الوصــول إىل تعديــل قانــون اجلنســية. 

الخيارات التي ترغب فيها الجهات الحكومية والخاصة: ث- 

هــذا المتيــز يف القانــون بــن الرجــل واملــرأة ال ميكــن تصحيحــه إاّل بقانــون يصــدره املشــرتع 
اللبنــاين، إاّل أّن المتيــز بــن املــرأة اللبنانيــة واملــرأة األجنبيــة والــذي تطرحــه إشــاكلية املــاّدة 
ــي حســب  ــت التري ــه خصوصــًا يف ظــّل الصم ــن تفادي ــون اجلنســية ميك ــن قان ــة م الرابع
ــة واســتنباطه احلــّل يف  ــدة القانونّي ــه القاع ــزي وتكييف ــون الق ــايض ج ــس الق ــف الرئي توصي
ــة  ــّص حســب نّي ــوين، أي تفســر الن ــاب التفســر القان ــوج ب ــة مســرة ســويدان عــرب ول قضّي
املشــرتع لوضــع حــّل عــادل وإنســايّن يمتــاىش مــع الــدور الريــادّي للقضــاة أاّل وهــو إحقــاق 
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العــدل واإلنصــاف. وأىت هــذا احلــم فريــدًا ليــس فقــط يف مــا يتعلــق بقانــون اجلنســية، بــل يف 
ــذي يعــي  ــادي ال ــذي رفعــه اىل دور القــايض االجمتــايع والري ــدور القــايض ال ــق ب مــا يتعلّ
ــا للقانــون »acte d’interpretation reinstaurateur«   هبــدف محايــة األرسة  تفســرا ترمميّي
واملجمتــع كّل والــذي لــه رشف النطــق بــامس هــذا املجمتــع و«بــامس الشــعب اللبنــاين«. لكــن، 
ــس حــم  ــداء إاّل وجــاء حــم حممكــة االســتئناف لينســف، لي ــا نتنفــس الصع ــا كدن لأســف م
الرئيــس قــّزي فقــط، وإمّنــا نســف دور القــايض كســلطة قضائّيــة مســتقلة وتعّدديــة صاحّياتــه، 

ــة.  ــق القانــون بروحيــة العدال ا دور القــايض الرعــايئ الــذي يطّب ال ســميّ

ويف املقابــل، هنــاك دعــوات تشــر إىل »رضورة إعطــاء املــرأة جنســيها اللبنانيــة ألوالدهــا بغيــة 
ــا أّي  ــان ب ــة يف لبن ــل واإلقام ــن العم ــه م ــيب لمتكين ــا األجن ــة ولزوجه ــة اللبناني إعطاهئــم اهلوّي
ــع األســايّس  ــد عــى أن املان ــع التأكي ــل«، م ــة وإجــازة العم ــات ســنوية لإلقام ــف ومعام تاكلي
لعــدم إقــرار قانــون إعطــاء الزوجــة اللبنانيــة اجلنســية لزوجهــا االجنــيب وألوالدمهــا هــو الوجــود 
الفلســطييّن يف لبنــان واخلــوف مــن التوطــن، خصوصــًا وأّن لبنــان يضــم اليــوم تقريبــًا حنــو 
ــف يف  ــرايف للطوائ ــر الوضــع الدميوغ ــؤّدي إىل تغي ــون فلســطيين، وجتنيهســم ي نصــف ملي
لبنــان. واحلــّل يكــون بإقــرار قانــون جنســية يقــي بإعطــاء الــزوج األجنــيب املــزّوج مــن لبنانيــة 
ــون اســتثناء  ــد مــرور ســنة عــى زواجهــام، عــى أن يلحــظ هــذا القان وأوالدمهــا اجلنســّيَة بع
الــزوج الفلســطييّن مــن َنيــل اجلنســية اللبنانيــة معــًا مببــدأ الدســتور اللبنــاين القــايض بعــدم 

جــواز التوطــن.

واكنــت قــد أجريــت بعــض التعديــات الطفيفــة يف مــا يتعلّق مبوضوع اجلنســّية يف العــام 2010، 
حيــث أصبحــت مــدة إقامــة األبنــاء »األجانــب« مــن أم لبنانيــة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد ثــاث 
ســنوات أخــرى جّمانــًا، بعــد أن اكنــت مّدهتــا ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد هشــرًا فقــط، وكذلــك 
أصبــح بإماكهنــم العمــل لكــن دون أن يتجسلــوا يف النقابــات. فميــا أنكــرت اللجنــة الوزاريــة الــي 
ُشــّلت برائســة وزيــر الدفــاع مســر مقبــل يف عهــد حكومــة الرئيــس جنيــب ميقــايت عــام 2013 
ملناقشــة ملــف اســتعادة اجلنســية، حــق املــرأة اللبنانيــة مبنــح جنســيها ألرسهتــا بالاكمــل. وقــد 
اكنــت قــد طالبــت إحــدى امحلــات االلكرتونيــة، يف ذلــك الوقــت، بحســب اجلنســية اللبنانيــة مــن 
أعضــاء اللجنــة الوزاريــة الذيــن رفضــوا إقــرار هــذا القانــون ومه: نائــب رئيــس جملــس الــوزراء 
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مســر مقبــل، وزيــر العــدل شــكيب قرطبــاوي، وزيــر اخلارجيــة عدنــان منصــور، وزيــر الشــؤون 
االجمتاعيــة وائــل أبــو فاعــور، وزيــر العمــل ســلمي جريصــايت ووزيــر االعــام وليــد الداعــوق. 

ــس  ــة الرئي ــل خمالف ــورون مث ــا قضــاة متن ــة يصدره ــن اإلشــارة إىل أحــاكم قضائي مكــا ميك
ــذي  ــون اجلنســية ال ــس الدســتوري األخــر اخلــاص بقان ــرار املجل ــادة لق القاضــس طــارق زي
ــون اجلنســية غــر دســتوري  ــه إن قان ــاين عــام 2016 معتــربا يف خمالفت ــان اللبن ــره الربمل أق

لكونــه ميــز ضــد النســاء.

- حتديث قانون اجلنسية الذي يعود للعام 1925.	 

- تعديــل املــادة األوىل مــن قانــون اجلنســية حبيــث يصبــح »لبنانيــًا لك خشــص مولــود مــن 	 
أب أو مــن أم لبنانيــة« .

- اإللــزام باملــادة الســابعة مــن الدســتور الــي تنــّص عــى املســاواة بــن مجيــع املواطنــن 	 
دون تفرقــة حبســب اجلنــس.

- الضغــط  لرفــع التحفــظ عــن بعــض مــواد اتفاقيــة إلغــاء مجيــع أشــاكل المتيــز ضــد املــرأة 	 
)ســيداو( والســميا مهنا املــادة 9 املتعلقة باجلنســية.

البدائل:
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إن الكثــر مــن الــدول العربيــة ســبقتنا بأشــواط يف هــذا امللــف ال ســميا دول املغــرب العــريب، 
ــر رجــي،  ــزوج واألوالد بأث ــام 2005، مفنحــت اجلنســية لل ــز ع ــذا المتي ــت ه ــر تدارك فاجلزائ
ــدة 5  ــم مل ــاء عــى زواجه ــاء بــرط االبق ــاء ولآلب ــح اجلنســية لأبن ــام 2007 من واملغــرب يف الع
ــّدة، عملــًا ان الفلســطينين مل يســتثنوا  ــذه امل ــرب خــال ه ــة الدامئــة يف املغ ســنوات واالقام
مــن هــذا املكســب. وحــذت مــر حذومهــا ماحنــة اجلنســية لــاوالد دون الــزوج، وكذلــك فعلــت 
الســعودية الــي منحــت املــرأة حــق إعطــاء اجلنســية مــع حمــددات ورشوط معينــة. ويف هــذا 
اإلطــار، تنشــط اليــوم حــراكت ضاغطــة يف عــدد مــن دول اخلليــج وســوريا واالردن ويف لبنــان 
كذلــك. لــذا، مــن املهــّم اإلســتفادة مــن جتربــة الــدول الــي اســتطاعت حتقيــق خــرق يف هــذا 
اإلطــار ومضاعفــة الضغــط والعمــل يف لبنــان مــن أجــل تعديــل قانــون اجلنســية ورفــع الظــم 

واإلحجــاف عــن النســاء اللبنانيــات املزوجــات مــن أجانــب وأرسهــن. 

اخلطة املستقبلية
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يعــود وجــود الاجئــن الفلســطينين يف لبنــان اىل العــام 1948 بســبب النكبــة واإلحتــال 
اإلرسائيــي والهجــر القــري ملــا يقــارب ال 700,000 فلســطيين/ة. وهبــذا يكــون معــر اللجــوء 
الفلســطيين يف لبنــان مــا يقــارب ال 68 ســنة وهــو واحــدًا مــن أطــول حــاالت اللجــوء النــامج عــن 
احلــروب والزناعــات يف العــامل.  عــاىن  الاجــون الفلســطينيون يف لبنــان مــن احلــروب األهليــة 
وآثارهــا اإلقتصاديــة واإلجمتاعيــة، حيــث اكنــت املخميــات عرضــة للتدمــر والهجــر واإلقتــاع 
ــارد وهتجــر قاطنيــه يف العــام 2007. وهــو  املســمتر وآخرهــا التدمــر الاكمــل ملخــمي هنــر الب

األمــر الــذي ضاعــف مــن معانــاة اللجــوء والهجــر القــري للفلســطينين يف لبنــان. 

بعــد مــا يقــارب ال 70 ســنة عــى وجــودمه يف لبنــان، مــا زال الاجــون الفلســطينيون يعتــربون 
وخيضعــون لملعاملــة كأجانــب يف بعــض االحيــان، وكفاقــدي اجلنســية يف أحيانــا آخــرى، ممــا 
حيرمهــم مــن المتتــع بــأي وضــع قانــوين خــاص مكا حيرمهم مــن احلقوق اإلنســانية واألساســية، 
ــة احلركــة والتنقــل، والتنظــمي اخل.  ــك وحري ــة، والمتل ــة اإلجمتاعي اكحلــق يف العمــل، يف امحلاي
ــة آفــاق مســتقبلية لتحســن أوضاعهــم اإلنســانية  ــق أي ــذي يفــامق معاناهتــم ويغل وهــو األمــر ال

احلقوقيــة. 

ومــع التأكيــد عــى أنــه ال أســاس قانــوين او موضــويع او وطــين للخطــاب اللبنــاين الرافــض 
ملنــح الفلســطينين حلقوقهــم اإلنســانية، فــإن مقارنــة أوضــاع الاجئــن الفلســطينين يف لبنــان 
بأوضــاع الاجئــن الفلســطينين يف ســوريا )خاصــة قبــل األزمــة الســورية( تؤكــد مبــا ال يــرتك 
جمــااًل للشــكك بــأن حتســن االوضــاع اإلنســانية يعــزز مــن مصــود الاجئــن ومتّســكهم أكــر 
حبقوقهــم الوطنيــة يف العــودة اىل الديــار واملمتلــاكت الــي جهــروا مهنــا عــام 1948 وفقــا للقــرار 

االممــي 194.

إن معاجلــة ومنــح احلقــوق االنســانية  لاجئــن الفلســطينين يف لبنــان باتــت تتطلــب التعــايط 
معهــا مــن قبــل الدولــة اللبنانيــة مبقاربــة إنســانية – إجمتاعيــة وإقتصاديــة وليــس مبقاربــة أمينــة 

مقدمة



84

ــن الفلســطينين  ــن  الاجئ ــن مــن ب ــارمه الوحيدي ــة إلعتب ــا  األولوي ــط وعــى قاعــدة منحه فق
الذيــن ال يمتتعــون بــأي حــق مــن احلقــوق اإلنســانية واالجمتاعيــة،  حيــث ال حيــق هلــم »العمــل« 
ــاة الروريــة والعيــش الكــرمي )مــن تأمــن مســكن،  ــر دخــًا لتأمــن متطلبــات احلي الــذي يوّف

مــألك، تعلــمي، عــاج...(. وكذلــك، ال حيــق هلــم مبوجــب القانــون 

اللبنــاين المتلــك العقــاري مكــا ال تعــرتف احلكومــة اللبنانيــة بامجلعيــات واملؤسســات والروابــط 
واالحتادات الي يشّلها الفلسطينيون يف خممياهتم وتعتربها »غر قانونية«. 

ــة خبطــأ هــذا  ــة اللبناني ــاع املســؤولن يف الدول ــدة إلقن ــاًء هيلع، فلقــد جــرت حمــاوالت عدي وبن
املســار وإنعاكســاته الســلبية عــى الفلســطينين بإفقــارمه أكــر وإغــاق منافــذ احليــاة والعيــش 
ــام برحــات مــوت البحــار او  ــة بالقي ــول فردي الكــرمي أمامهــم مــا يدفعهــم إىل البحــث عــن حل
ــة والشــعب اللبنــاين مكــا الشــعب  ــل تبعاتــه الدول اإلرمتــاء يف أحضــان التطــرف الــذي تتحّم
الفلســطيين. وإذ نشــر إىل أمهيــة مــا ورد يف  مقدمــة الدســتور اللبنــاين مــن اإللــزام 
ــة والسياســية  ــوق املدني ــع احلق ــذ مجي ــق وتنفي ــوق اإلنســان ودمع تطبي ــي حلق باالعــان العامل

ــك. ــع خــاف ذل ــة الواق ــة... للبــر مــن دون »متيــز« إال إن حقيق ــة واإلجمتاعي واإلقتصادي

لذلــك، مــن الــروري املطالبــة جبميــع احلقــوق اإلنســانية الــي حــرم مهنــا الفلســطينيون يف 
لبنــان مــع االحتفــاظ حبــق العــودة وعــدم التوطــن، ومــن أولويــات هــذه احلقــوق  احلــق يف » 

العمــل« لاجــئ الفلســطيين. 
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إســتقبلت الســلطات اللبنانيــة الفلســطينين الذيــن اضطــروا إىل مغــادرة بــادمه قــرًا، وقدمــت 
هلــم الرعايــة األوليــة ووزعهــم لإلقامــة يف خمميــات مضــن األرايض اللبنانيــة حيــث قــام الصليب 
األمحــر الــدويل وبعــض امجلعيــات اإلغاثيــة الدوليــة بتوزيــع اخلــمي هلــم واملســاعدات األوليــة وقــد 
ــن  ــون أول م ــروا يف 8 اكن ــن الفلســطينين« األون ــوث الاجئ ــة غ ــدة »واكل شــّلت األمم املتح
العــام 1949 وبــدأت معلهــا يف األول مــن أيــار مــن العــام 1950 لإلهمتــام بأوضاعهــم وتقــدمي 

اخلدمــات الروريــة والتشــغيلية هلــم.

يبلــغ عــدد املخميــات القامئــة يف لبنــان 12 خمميــًا موزعــن يف )المشــال، بــروت، صيــدا، 
ــن  ــىق م ــا تب ــش م ــا يعي ــان فمي ــن يف لبن ــف الاجئ ــن نص ــر م ــا أك ــك( ويقطهن ــور وبعلب ص
الاجئــن يف عــدد مــن التجمعــات الفقــرة يف حميــط املخميــات. إن املخــمي هــو البقعــة اجلغرافيــة 
ــد  ــى ح ــروا ع ــة واالن ــة اللبناني ــل الدول ــن قب ــًا م ــًا ودميوغرافي ــه جغرافي ــرتف ب ــة  املع الرمسي
ســواء، أمــا التجمعــات فهــي أحيــاء فقــرة غــر معــرتف هبــا جغرافيــًا ورمسيــًا مــن قبــل الدولــة 
لبنانيــة واالنــروا. وُتعــرف املخميــات عــى أهنــا مجتعــات ســاكنية للفلســطينين قريبــة مــن االحيــاء 

اللبنانيــة تشــبه إىل حــد بعيــد »أحزمــة البــؤس« حيــث تتشــابه هــذه 

املخميــات يف واقعهــا اإلجمتــايع واإلقتصــادي والســيايس واألمــين وحــى بالرتكيبــة الســكنية 
ــادة  ــة حــى تســتوعب الزي ــة ضيق ــة« وأزق ــة فــوق غرف ــاء »غرف ــزامح بالبن ــث ال والســاكنية حي
ــدى صــور  ــّل إح ــذه تش ــي، وه ــع األف ــم بالتوس ــح هل ــة ال ت ــة اللبناني الســاكنية الن الدول
ــع  ــس فهيــا رشاكت وال مصان ــذه املخميــات لي ــاين مهنــا الفلســطيين. وه ــي يع ــز« ال »المتي

ــة: ــا  يه التالي ــت املجــاالت األساســية للعمــل داخله فاكن

خلفية 
تارخيية

عن المخيمات في لبنان

خلفية تارخيية
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حمات جتارية صغرة من مضن البيوت »داككن/بقالة/خروات/بيع مابس...«	 
حمات مهنية »حاقون/تصليح سيارات/متديد كهرباء/تركيب أملنيوم...«	 
عيادات طبية صغرة	 
معال زراعة ومعال بناء	 
موظفو أالنروا	 
معملن ومعملات	 
موظفون يف املؤسسات احمللية	 

عدد قليل يعمل خارج نطاق املخمي	 
ومهنم من حمست هلم الفرصة للعمل خارج لبنان	 

يف 2010، أجــرت األنــروا محســًا إقتصاديــًا وإجمتاعيــًا وقــّدرت عــدد الاجئيــن الفلســطينن 
املقميــن يف لبنــان  بــن 260000-280000 نمســة. مكــا أشــارت الدراســة اىل التــايل:

53% من إمجايل عدد الفلسطينين املقمين يف لبنان مه من النساء.	 

يعيش ثلث الفلسطينن داخل املخميات والثلث اآلخر يف التجمعات واملدن.	 

معــدل الفقــر: 6.6% مــن الفلســطينن يعانــون مــن الفقــر الشــديد و 73% مــن 	 
فقــراء. الفلســطينين 

العمــل: 56% مــن الفلســطينن عاطلــون عــن العمــل امــا اللجــان الشــعبية تشــر 	 
ــون –معــال –  ــف بســيطة )بائع ــون يف وظائ ــن الفلســطينن يعمل ــبة 70% م اىل نس

مزارعــون( ومه فقــراء .



87

ويف  دراســة حديثــة اجرهتــا اجلامعــة ااالمريكيــة مــع االنــروا للعــام 2015، أشــر إىل أن  
65% مــن الجــي فلســطن يف لبنــان وحــوايل 90% مــن الجــي فلســطن القادمــن مــن ســوريا 
ــر  ــع ومه غ ــر املدق ــة األخــرة يف الفق ــن املجموع ــش 9% م ــر فميــا يعي ــة فق يعيشــون يف حال

ــة األساســية. ــات الغذائي ــادرون حــى عــى تأمــن املتطلب ق

وتــدار شــؤون الاجئــن داخــل املخميــات مــن خــال اللّجــان الشــعبية املعينــة مــن قبــل الفصائــل 
الفلســطينية. ويعتــرب معظــم الاجئــن ان اإلقامــة يف املخــمي يتخــذ طابــع احلفــاظ عــى اهلويــة 
ــط،  ــاخ اإلجمتــايع املرتاب ــر املن ــة ويوّف ــد املوروث ــادات والتقالي ــة الفلســطينية، وعــى الع الوطني

باإلضافــة إلعتبــار املخــمي رمــزًا لاقامــة املؤقتــة للّجــوء ورمــزًا حلــق العــودة اىل الديــار.

ومــن أكــرب معانــاة  املخميــات هــو التضييــق األمــين عــى مداخلهــا وخمارجهــا  ومــا يتعرضــون 
ــع  ــامق وازداد هــذا الوضــع والواق ــد تف ــة. وق ــل معــى اللم ــز عنــري ب ــه مــن إذالل ومتي ل
ــع جلــوء 42,000 الجــئ فلســطيين  ــان م ــذي يعيشــه الاجــون الفلســطينيون يف لبن ــر ال املري
ــاين ربكا  ــان ث ــن الفلســطينين يف لبن ــث يشــل الاجئ ــوا مــن ســوريا إىل املخميــات، حي هرب

مجتــع لاجئــن بعــد األفغــان عــى الصعيــد العاملــي.

وســوف نســلط الضــوء هنــا عــى أحــد هــذه املخميــات الفلســطينية يف مشــال لبنــان ألنــه حالــة 
إســتثنائية وهــو »خمــمي هنــر البــارد«. 

ــد مصــب هنــر  ــان عن ــع يف مشــال لبن ــن الفلســطينين يق ــارد هــو خمــمي لاجئ خمــمي هنــر الب
البــارد قريــب مــن مدينــة طرابلــس حيــث أنشــأ هــذا املخــمي عــام 1949 عــى مســاحة 1لكــم2 إال 
انــه اليــوم زادت مســاحته نوعــًا مــا اىل 2لكــم2 بســبب الكثافــة الســاكنية الــي جتــاوزت 38000 

نمســة وقــد قــدر الصليــب األمحــر عــدد ســاكنه عنــد تأسيســه بأكــر مــن 6000 نمســة .

ــارد  ــل خمــمي هنــر الب ــن الســاحل والهنــر، اشــهر أه ــا ب ــم م ــرايف امله ــه اجلغ وبســبب موقع
بالزراعــة وصيــد االمســاك كذلــك بالتجــارة لمتــّزه بالعاقــة الطيبــة باجلــوار. واكن هــذا املخــمي 
ــه االجمتــايع واالقتصــادي مــع اجلــوار  ــل منوذجــًا متقدمــًا عــن املخميــات األخــرى بتداخل ميّث
وبســبب مــرور الطريــق الــدويل الــذي يربــط ســوريا بلبنــان يف وســط املخــمي ممــا حّوله اىل ســوق 
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ــزرايع ورشاء  ــع انتاجــه ال ــه لبي ــه الي ــاين يتوّج ــّم يف المشــال واكن اجلــوار اللبن جتــاري مه
الســلع الرخيصــة ممــا فتــح آفــاق جديــدة ألهــل املخــمي مــن فــرص معــل خمتلفــة ومتنوعــة، إال 

اهنــا اكنــت حمصــورة داخــل نطــاق املخــمي الصغــر الــذي أدى اىل إنعاشــه إقتصاديــًا.

ــة  ــم ورغبهــم يف إكتســاب الهشــادات اجلامعي ــان« املخــمي حبهبــم للع ــات وفتي واتســم »فتي
ــة، ولكــن ولأســف مــا لبــث أن  ــة لتحســن وضعهــم والوصــول اىل ســوق العمــل بكفائ واملهني

حتــّول هــذا املخــمي اىل بقعــة 

جغرافيــة حمــارصة مــن قبــل اجليــش اللبنــاين، حيــث اســتيقظ أهــايل املخــمي جفــر األحــد 20 
ايــار2007 عــى اكرثــة كبــرة  واشــتباك مســلح بــن اجليــش اللبنــاين  ومجاعــة فتــح اإلســام  

اكن مــن نتيجتــه  تدمــرًا  شــامًا لملخــمي وهتجــر مجيــع أهلــه وســاكنه.  

ــاكت  ــن ممتل ــًا م ــال 68 عام ــمي خ ــل املخ ــاه أه ــا جن ــى لك م ــرب  ع ــذه احل ــت ه ــد قض لق
ــث خــروا بيوهتــم ،امواهلــم، جتارهتــم، جراهنــم،  ــة، اخل، حي ــوال وحمــال جتاري ورؤوس أم
وقطــع الطريــق الــدويل الــذي اكن ســبب يف انعــاش اقتصــادمه فــم يبــىق لدهيــم شــئ ســوى 
هشاداهتــم اجلامعيــة وخــربات معلهــم وعقوهلــم املبدعــة  مــع إنعــدام  فــرص العمــل، وانتشــار 
ــل مــن هشــادات  ــات العم ــع مقوم ــون مجي ــن اهنــم ميتلك ــرمغ م ــر عــى ال ــة بشــل كب البطال
وخــربة وإبــداع ومتــّز إال ان »المتيــز الاإنســاين« قــى عــى لك آمــال وأحــام الشــباب.
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اخللفية القانونية

إن احلكومــات اللبنانيــة املتعاقبــة منــذ عــام 1948 وحــى يومنــا هــذا تنهــج سياســة متشــددة 
يف جمــال حرمــان الاجئــن الفلســطينين وعــدم المســاح هلــم بالعمــل عــى األرايض اللبنانيــة 

وهــذه القوانــن والقــرارات زادت مــن تــردي الوضــع االقتصــادي وخطورتــه.

ــان »املهــن احلــّرة« خاصــًة   حيــرم الاجــون الفلســطينيون مــن العمــل يف مــا يمســى يف لبن
ــك  ــة، إذ إن القوانــن النامظــة هلــذه املهــن، تفــرض يف بعــض تل ــب اإلنتســاب للنقاب الــي تتطل
املهــن اجلنســية اللبنانيــة فعــى ســبيل املثــال، تنــّص قوانــن نقابــة احملامــن عــى أن يكــون لك 
مــن ميــارس مهنــة احلقــوق لبنــاين اجلنســَيّة منــذ عــر ســنواٍت عــى األقــّل القانــون رمق 70/8 
ــي،  ــده األص ــة يف بل ــة املهن ــق ممارس ــل وح ــة باملث ــرض رشط املعامل ــر يف ــض اآلخ ويف البع
كنقابــة األطبــاء الــي تطبــق )املرســوم رمق 1659 لســنة 1979(، باإلضافــة إىل نقابــي الصيدلــة 
واهلندســة، وهنــا وعــى الــرمغ مــن ان قانــون العمــل املعــدل يف 129/ 2010 قــد اســتثى 
الاجــئ الفلســطيين مــن رشط املعاملــة باملثــل إال أن عــدم متكينــه مــن االنتســاب للنقابــات 

حيرمــه مزاولــة املهنــة:

مرســوم رمق 17561 الصــادر يف 1961/9/18 واملعــّدل مبوجــب املرســوم رمق1582 بتــارخي 1
1984/4/25 املتعلــق بتنظــمي معــل االجانــب يف لبنــان مــع مراعــاة مبــدأ املعاملــة باملثــل حيــث 
أن الفلســطينيون يعاملــون مضــن القوانــن نفهســا الــي تنطبــق عــى األجنــيب عــى الــرمغ ان 
اقامتــه دامئــة بيمنــا االجنــيب إقامتــه للعمــل. ومنــذ العــام 2005 اصبــح للاجئــن الفلســطينن 
احلــق يف العمــل مبــا يقــارب ســبعن مهنــة اكنــت حمظــورة علهيــم بســبب حرهــا باللبنانيــن، 
رشط ان يســتحصلوا عــى اجــازة معــل، يف حــن ال تــزال 36 مهنــة حمظــورة عــى الاجئــن 

الفلســطينين مبوجــب نصــوص قانونيــة وتنظمييــة، وتتــوّزع عــى الشــل التــايل
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20 مهنة مضن املجال الي	 
5 مهن مضن جمال املواصات وجمال الصيد	 
3 مهن مضن جمال اخلدمات واحلضانات	 

3 مهن يف املجال اهلنديس	 

ــل ســيايح او االســتمثار يف واكالت 	  ــر حماســبة، دلي 3 مهــن يف جمــاالت اخــرى )خب
ــة( الســفر والســياحة والنقــل الســيايح، بيــع تبــغ بامجلل

2 يف القطاع العام واملجال القانوين	   -

يف عــام 2005 رفضــت احلكومــة اللبنانيــة نتيجــة القــرار الــوزاري الصــادر عن وزيــر العمل 2
انــذاك طــراد محــادة جيــز فهيــا الفلســطينيون املولــودون عــى االرايض اللبنانيــة بالعمــل 
يف املهــن املختلفــة بــرط التجسيــل يف النقابــات، وعــى الــرمغ مــن أمهيــة هــذه املذكــرة اال 

اهنــا اكنــت جزئيــة فــم جتــز لأطبــاء واملهندســن مــن العمــل بشــل قانــوين.

ويف آب 2010 وّقــع وزيــر العمــل بطــرس حــرب القانــون الــذي أقــّره املجلــس النيــايب والذي 3
ــون  ــام 1948 واملجسل ــذ ع ــان من ــن الفلســطينين املقميــن يف لبن ــق بالمســاح للاجئ يتعل
لــدى مديريــة الشــؤون السياســية والاجــون بالعمــل يف بعــض املهــن  ويســتطيع االجــر 
الفلســطيين التجسيــل يف الصنــدوق الوطــين للضــامن االجمتــايع ويســتفيد مــن فــرع تعويــض 
ــه مــن رســوم االســتحصال عــى  ــة وحــوادث العمــل والضــامن الــي وإعفائ ــة اخلدم هناي
اجــازة معــل. ومل يــم تفعيــل وتطبيــق هــذا املرســوم الــذي بــي عصيــًا يف أيــدي وزراء العمــل 
فــم يــم  تهسيــل اإلجــراءات الإلداريــة  لإلســتحصال عــى إجــازة العمــل. مكــا أصــدر قانونــًا 
مشــوهًا وغــر واحض للضــامن اإلجمتــايع األمــر الــذي منــع تطبيقــه. ومنــذ العــام 2010، ال 

تــزال العقبــات قامئــة أمــام العــامل 

واألجــراء الفلســطينين يف لبنــان جلهــة: عقــد معــل موّقــع مــن صاحــب العمــل ومجّســل عنــد 
اكتــب عــدل ومــا تــزال فــرتة جتديــد إجــازة العمــل ســنة عــى الــرمغ رفعهــا إىل 3 ســنوات، 
هــذا مــع اإلشــارة إىل أن املرســوم الربملــاين  هــو خطــوة شــلية حنــو قانــون ناقــص ومتيــزي 

يف جوهــره.
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املشلكة وتاثرها عى املجمتع احمليل:

انتشــار البطالــة يف املخميــات الفلســطينية يف لبنــان ويف خمــمي هنــر البــارد حتديــدًا والــي يقــع 
ــك  ــة وذل ــة واملهني حضيهــا 70% مــن شــبابنا املتخــّرج مــن اجلامعــات والليــات واملعاهــد الفني
بســبب عــدم توفــر فــرص معــل هلــم يف القانــون اللبنــاين »حــق العمــل« وحرماهنــم مــن مزاولــة 
أكــر مــن 36 مهنــة، وعــدم مســاواة الفلســطيين باللبنــاين يف فــرص العمــل وتأثــر هــذه املشــلة 

عــى وضــع املخميــات اإلقتصــادي واإلجمتــايع.

التعريف عى املعلومات املتاحة واملتعلقة باملشلكة وكيفية التعامل معها:

القانــون اللبنــاين ال ينصــف الفلســطيين ألنــه حــى يومنــا هــذا ال يوجد يف الدســتور   .1
ــه  ــو وضع ــا ه ــان وم ــئ الفلســطيين يف لبن ــود الاج ــة وج ــص حيــّدد طبيع ــاين ن اللبن

القانــوين ومــا يه حقوقــه.

هتميش الاجئ يف قانون العمل حيث ال يوجد استثناءات له ولوضعه يف لبنان.  .2

عوائــق طائفيــة وخــوف األحــزاب يف لبنــان مــن وضــع الفلســطينين ومــن اختــال يف   .3
املــزان الدميوغــرايف.

تظــن الســلطة اللبنانيــة انــه ان اعطــت الاجــئ حقوقــه فهــذا ســيؤدي إىل التوطــن   .4
ــن يقبــل بديــل عــن حــق العــودة  ونســيان حــق العــودة، عملــًا ان الاجــئ الفلســطيين ل
امنــا هــو يطالــب حبقوقــه اإلنســانية وخاصــًة حــق العمــل للعيــش بكرامــة وتأمــن لقمــة 

عيشــه إىل حــن العــودة إىل فلســطن.

ــئ يف  ــى وضــع الاج ــك ع ــر ذل ــد وتأث ــذا البل ــة حتــم ه ــية وأمني ــق سياس عوائ  .5
املخميــات.
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قانــون العمــل اللبنــاين غــر املنصــف حيــث يتعامــل مــع الاجــئ عــى انــه اجنــيب   .6
عــى الــرمغ مــن أن إقامتــه يف لبنــان قرايــة كونــه الجــئ، وكذلــك ال ميكــن التعامــل 
معــه بقانــون »اكملثــل« النــه ال يوجــد لديــه دولــة مســتقلة وفلســطن مــا زالــت حمتلــة.

اســتغال احصــاب العمــل للعاملــن الفلســطينين عــرب حرماهنــم مــن حقوقهــم   .7
»اإلجمتــايع«. العنــري  بالمتيــز  ومعاملهــم 

ان العامــل الفلســطيين يســامه يف تنشــيط احليــاة اإلقتصاديــة اللبنانيــة ألن   .8
مداخيلــه تــرف يف لبنــان عــى عكــس العامــل األجنــيب الــذي يّدخــر راتبــه ويرفــه 
يف بلــده، اضافــًة اىل االمــوال الــي يرســلها املغرتبــون الفلســطينيون اىل ذوهيــم يف 

لبنــان.

تقليص خدمات األونروا مما يضاعف معاناة الشعب الفلسطيين.  .9

10. احلرمــان مــن الضامنــات اإلجمتاعيــة والصحيــة ممــا يدفــع البعض للجــوء لأحزاب 
للحصــول عــى هــذه اخلدمات. 

التعّرف عى مدى الويع واملعرفة:

مــن خــال تأســيس مجّتــع للخرجيــن يف خمــمي هنــر البــارد نــدرك مــدى ويع هــذه   .1
الفئــة مــن الشــباب باملشــلة وحماولهــم إيصــال صوهتــم ومعاناهتــم.

إدراك املجمتــع احملــي الفلســطيين ان القوانــن اللبنانيــة عنريــة وظاملــة ووعهيــم   .2
لنتــاجئ حرماهنــم مــن العمــل وأبعــاد هــذه املشــلة وتأثرهــا عــى قــوت حياهتــم اليومية، 
مســتوى معيشــهم، مطوحهــم واحامهــم عــرب قتــل رغبــة اإلبــداع والمتــّز الــي يّتصــف 

هبــا الاجــئ.

توعيــة املجمتــع الفلســطيين عــى القوانــن املشــرتكة يف القانــون اللبنــاين واملعرفــة   .3
املســبقة مجليــع حقوقهــم قبــل البــدء بالعمــل حــى ال يــم اســتغاهلم او انهــاك حقوقهــم.
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احلدود اجلغرافية والدميوغرافية لملشلكة:

هــذه املشــلة يعــاين مهنــا مجيــع الاجئــن الفلســطينين املقميــن عــى مجيــع األرايض اللبنانيــة 
ان اكن يف اخلميــات او التجمعــات الســكنية او حــى املقميــن يف املــدن بصفــة عامــة والاجئــن 

يف خمــمي هنــر البــارد بصفــة خاصــة.

تأثر املشلكة عى املرأة ودورها يف التعامل مع املشلكة:

إن املــرأة الفلســطينية تلعــب دورًا ممــزًا يف املجــال اخلــاص »األرسة« ويف املجــال العــام 
»املجمتــع«، حيــث أثبتــت جدارهتــا ومتّزهــا، دون أن ننــى دورهــا النضــايل جبانــب الرجــل 
منــذ اللجــوء. لكــن المتيــز الــذي يقــع عــى الشــعب والرجــل الفلســطيين هــو مضاعــف ثــاث 
مــرات ضــد النســاء الاجــات الفلســطينيات. وميكــن تمّلــس ذلــك مــن نســب مســامهة النســاء 
وإخنراطهــن الضعيــف يف النشــاط اإلقتصــادي بســبب إنســداد آفــاق وفــرص العمــل، والمتيــز 
يف ظــروف العمــل، مبــا يف ذلــك يف األجــر والضامنــات وامحلايــة واخلدمــات االجمتاعيــة 
والصحيــة، إضافــًة اىل تعّرضهــا للمتيــز عــى اســاس النــوع اإلجمتــايع. وبالــرمغ مــن  الــدور 
البــارز الــذي تلعبــه النســاء الفلســطينيات يف العمــل اإلجمتــايع يف حماولــة لــردم جفــوة غيــاب 
او تــردي خدمــات الدولــة ومنمظــة التحريــر واألنــروا، اال ان قانــون العمــل اللبنــاين مل ينصفهــا 

يف هــذا ايضــًا ممــا أثــر  علهيــا ســلبًا حيــث أصبحــت املــرأة ســلعة رخيصــة تســتغل مــن

 قبــل احصــاب العمــل بســبب اجرهــا املتــدين  الــذي ال يتجــاوز  احلــد األدىن مــن األجــر يف 
ــة.  ــل واألموم ــازة العم ــى إج ــا ع ــال معله ــن خ ــن احلصــول م ــن م ــان ومل تمتك ــة االحي غالبي
ــال أحصــاب العمــل عــى توظيــف املــرأة ليــس لهشادهتــا او لقدراهتــا إمنــا الهنــا  واصبــح اقب
اقــل اجــرًا مــن الرجــل  وليــس لدهيــا أي مضــان حصــي هلــا ولعائلهــا ويــم طردهــا مــن دون 

احلصــول عــى تعويــض.
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حتديد اإلجراءات املجمتعية احمللية للتكيف مع املشلكة:

ــارد »واملخميــات األخــرى  ــة يف »خمــمي هنــر الب التنســيق بــن املؤسســات احمللي  .1
ــة. ــا جبدي ــن أجله ــذه املشــلة والتحــّرك م ومناقشــة ه

ــر  ــمي هن ــًة خم ــه وخاص ــئ يف خمميات ــاة الاج ــل معان ــام لنق ــع اإلع ــيق م التنس  .2
البــارد وتأثــر انتشــار البطالــة عــى الشــباب ونقــل الواقــع مكــا هــو.

دمع املبــادرات اجلّديــة يف هــذا اإلطــار وأبرزهــا »مجتــع اخلرجيــن الفلســطينين«   .3
الــذي قــام بعــض اخلرجــن مــن خمــمي هنر البــارد بتأسيســه إليصال صوهتم ومشــلهم 

اىل مجيــع املعنيــن.

دمع محلــة »حــق العمــل لاجــئ الفلســطيين يف لبنــان« الــي قــام اإلئتــاف البناين   .4
الفلســطيين باطاقها.

اخليارات والبدائل املتاحة لملجمتع للتعامل مع املشلكة:

تغيــر/ تعديــل القوانــن واإلجــراءات« المتيزيــة« يف قانــون العمــل اللبنــاين   .1
وقوانــن نقابــات املهــن احلــرة.

تقــدمي وإقــرار مــروع قانــون العمــل إىل املجلــس النيــايب اللبنــاين إللغــاء   .2
الفلســطيين. جتــاه   « »المتيزيــة  العمــل  وقوانــن  اإلجــراءات 

تبــيّن قضيــة حــق العمــل الفلســطيين يف لبنــان يف اخلطــاب الرمســي لأحــزاب   .3
ــة. اللبناني

حتشــيد وحتريــك الــرأي العــام الفلســطيين مــع اللبنــاين لــدمع اجلهــود الراميــة إىل   .4
حتقيــق ممارســة احلــق بالعمــل لاجئــن الفلســطينن يف لبنــان.

ــة  ــات احمللي ــات وامجلعي ــوق العمــل ويف املؤسس ــرأة يف س ــل ودمع دور امل تفعي  .5
واملجمتعيــة.
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ــي حتــول دون  ــدويل يف دمع الفلســطنين حلــل املشــالك ال ــز دور املجمتــع ال تعزي  .6
ــل. ــم يف العم ممارســهم حلقه

إلــزام احصــاب العمــل بفتــح فــرص معــل للفلســطنين مــع إعطاهئــم مجيــع حقوقهــم   .7
دون متيــز.

التوّجه إىل السفارات العربية واألجنبية لفتح جمال للعمل يف دوهلا وخاصًة.  .8

تهسيــل لتجسيــل امجلعيــات الفلســطينية يف لبنــان الــي تفتــح فــرص معــل لاجــئ   .9
الفلســطيين.

10. الــدمع مــن امجلعيــات اللبنانيــة واألجنبيــة إلقامــة مشــاريع تمنويــة تســهدف 
املخميــات والــي مــن خاهلــا تفتــح فــرص للعمــل.

11. التواصــل مــع رجــال األمعــال الفلســطنين داخــل وخــارج لبنــان الســتقطاب بعــض 
اخلرجيــن.

ــة شــبابنا وأن  ــوي لقضي ــارش والق ــا املب ــب مهنــا دمعه ــروا والطل 12. لتوجــه إىل األون
تلعــب دورهــا الفّعــال واجلــدي يف تأمــن فــرص معــل، ألن هــذا حــق الاجــئ عــى األنروا 

مبــا إن إمسهــا منمظــة تشــغيل الاجــئ الفلســطيين.

13. تفعيــل دور مركــز التوظيــف يف األنــروا لتأمــن فــرص معــل ألكرب عــدد من اخلرجين 
وغــرمه مــن العــامل والتنســيق مــع الــراكت واملؤسســات وامجلعيــات اللبنانيــة إلجيــاد 

فــرص معل.
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جحة التأثرالتأثرالسلطةاملوقفاجلهات املعنية
منمظة دوليةقويقويةمؤيداألونروا

منارصة ودامعةمتوسطقوبةمؤيدمؤسسات املجمتع احملي

الضغط عى لبنان لإليفاء بالزاماته قويقويةمؤيدمنمظات حقوق االنسان
الدولية

تفعيل دور االحزابقويقويةحمايداألحزاب السياسية

االهمتام بقضايا الاجئمتوسطمتوسطةمؤيداالئتاف الفلسطيين
وزير العمل اللبناين

منح الفلسطينين حق العمل يف لبنانقويقويةحمايد )جسعان قزي(

مراعاة الوضع السيايس لدوهلمقويمتوسطةحمايدسفارات الدول العربية واالجنبية
دعوة لملجمتع للعملقويمتوسطةمؤيدرجال الدين

أحصاب قرارقويضعيفةمعارضجملس النواب

السفارة الفلسطينية
معنية بوضع الفلسطيين يف لبنانقويقويةمؤيد )أرشف دبور(

املستشار الثقايف )ماهر 
نر الويعمتوسطمتوسطمؤيدمشعل(

تأمن وظائف للخرجينضعيفضعيفةمؤيدمجتع اخلرجين الفلسطينين
االهمتام بالعامل اللبناينقويقويمعارضةنقابة العامل اللبنانية

دمع للعامل الفلسطيينضعيفضعيفةمؤيدنقابة العامل الفلسطينية
الواكلة الفلسطينية )معاد 

موقف ضعيفضعيفمتوسطمؤيدالزهري(

حمّرك للرأي العامقويقويحمايداالعام

غطاء سيايس اجمتايعقويمتوسطمؤيداللجان الشعبية يف املخمي

اجلهات واهليائت احلكومية واخلاصة ذات الصلة: 
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اخليارات والبدائل املقرتحة

ــان مينحهــم احلــق   ــون حــق العمــل« للفلســطينين يف لبن ــد »قان ــون جدي ســّن قان  .1
ــع  ــع إعطاهئــم مجي ــدون أي إســتثناء م ــات ب ــع القطاع ــن يف مجي ــع امله ــة مجي مبزاول

ــة ومضــان حصــي وغــره... ــة خدم ــل مــن تعويــض هناي ــة بالعم ــم املتعلق حقوقه

إقــرار هــذا القانــون مــن قبــل  املجلــس النيــايب اللبنــاين والطلــب بالعمــل بــه   .2
ومتابعــة تطبيقــه.

تعديــل القانــون 2010/129 لناحيــة الغــاء إجازة العمل ومنح الاجئن الفلســطينين   .3
احلــق يف مزاولــة املهــن احلــرة واصدار املراســمي التطبيقيــة الازمة.

4.  تعديــل قوانــن تنظــمي املهــن احلــرة مبــا ينجســم مــع قانــون العمــل لناحية إســتمكال 
إلغــاء املعاملــة باملثــل وكذلــك الغــاء رشط ممارســة املهنــة يف البلــد األصــي. 

تعديــل القانــون 2010/128 مبــا يــح لاجئــن الفلســطينين العاملــن بالمتتــع   .5
باكمــل حقوقهــم يف الضــامن اإلجمتــايع وخصوصــًا مضــان تقدميــات األمومــة لاجئــة 

الفلســطينية العاملــة وإصــدار املراســمي التطبيقيــة الازمــة.

6. انضامم لبنان اىل اتفاقية حقوق الاجئن.
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 في المبكر غیاب قانون لحمایة الطفالت من التزویج
 لبنان

 الجمھوریة اللبنانیة 

 2016 انزیرح
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مقرتح ورقة سياسات

غياب قانون محلاية الطفالت من الزتوجي املبكر يف لبنان

فريق العمل

فاتن رشارة
 زهرة جواد

 فامطة فرحات
 رشا فاضل
خاود محية

فريق التنسيق واالدارة والدمع
حياة مرشاد
 مهى منور

منار زعيرتارشاف

نفذت هذة الورقة بدمع فىن من أاكدميية التمنية الدولية والتجمع النسايئ 
الدميقرايط اللبناين، واآلراء الواردة هنا متثل آراء فريق البحث.

مجيع احلقوق حمفوظة @ برناجم يه 2016
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مقرتح ورقة سياسات

يعــّرف الــزوجي املبكــر بأنــه "عقــد بــن خشصــن حيــث يكــون احدمهــا او كامهــا دون الثامنــة غياب قانون محلاية الطفالت من الزتوجي املبكر يف لبنان
ــا هــذه الظاهــرة. وال  ــات الصغــرات هــن حضاي ــًا مــا تكــون الفتي عــرة مــن العمــر"، وغالب
زال املجمتــع اللبنــاين، وبالــرمغ مــن االنفتــاح الثقــايف والرتبــوي يهشــد حــاالت تــزوجي مبكــر 

خاصــة يف االونــة االخــرة حســب تقريــر املجلــس األعــى للطفولــة.

إن الــزوجي املبكــر يعــّد عنفــًا ضــد الطفلــة وانهــاك حلقوقهــا وهــو حيرمهــا يف احيــان كثــرة 
مــن فــرص احلصــول عــى التعلــمي واإلندمــاج اإلجمتــايع وامحلايــة والرعايــة الصحيــة 
والبدنيــة والعقليــة، ويعّرضهــا الشــاكل شــى مــن االســتغال الثقــايف واالجمتــايع واجلنــي 

واالقتصــادي...

ــد اســباب  ــل عــى حتدي ــن خــال العم ــات م ــزوجي الطف ــة مشــلة ت ــذه الورق ســنتناول يف ه
ــّد مهنــا.  ــل للح ــرتاح بدائ ــة إىل إق ــرة، باإلضاف ــذه الظاه ــار ه ــاجئ واث ونت

مقدمة
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"الــزوجي املبكــر" اكن وال يــزال رضبــا مــن رضوب االكــراه، اضطــرت الفتيــات اىل محتــل وزره 
عــرب التــارخي. ولقــد ارتــأت منمظــات املجمتــع املــدين اعمتــاد مصطلــح "تــزوجي مبكــر" عوضــا 
عــن "الــزواج املبكــر" املتــداول لوصــف املشــلة. فهــو "تــزوجي" وليــس "زواج"، النــه يفتقــد اىل 

عنــر االرادة. 

ان ظاهــرة "تــزوجي االطفــال" تعكــس مشــلة تكرهســا الســلوكيات االجمتاعيــة والعرفيــة والــي 
تــرى باحلــز اخلــاص 

)الــزواج، صيانــة االطفــال، ورعايــة الــزوج واالطفــال( املاكنــة الطبيعيــة لملرأة. فالــدور االجنايب 
هــو الــدور الرئيــي بالنســبة للغالبيــة العمظــى مــن النســاء يف الــدول الناميــة، وهييــئ املجمتــع 
الفتــاة منــذ الصغــر لتقبــل هــذا الــدور ويــرخس قناعهــا بــان االهمتــام بــاالرسة واالطفــال هــو 

الــدور املعــول هيلع الحرتامهــا واالعــرتاف هبــا. 

اضافــة اىل ذلــك، هــروب بعــض الفتيــات مــن الضغوطــات العائليــة اىل الــزواج، العتقادهــن انــه 
الســبيل الوحيــد للرتفيــه واحلريــة واحلصــول عــى حــز خشــي ال حيصلــن هيلع يف البيــت. 
وهنــا نســتذكر زواج احــدى الســيدات الــذي تقــرر خــال مخســة ايــام، وقــد كتبــت فميــا بعــد 
تقــول : "لقــد تزوجــت يك ادخــل املجمتــع، يك اذهــب اىل احلفــات الراقصــة، اىل الزنهــة، اىل 

االوبــرا واملــرح".

اخللفية التارخيية
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ــغ ســن الـــ18، وال يقــوم  ــزوجي القــارص الــي مل تبل ــة ت يتغــاىض املشــرتع اللبنــاين عــن قضي
بواجــب محايهــن عــرب وضــع قضايــا الــزواج وبالتــايل حتديــد الســن القانــوين للــزواج يف يــّد 
ــل  ــزوجي املبكــر ميّث ــة الطفــات  مــن ال ــة عــن واجــب محاي ــاء الدول ــة. إن انكف الســلطات الديني
ــاين  ــا، عملــًا أن الدســتور اللبن ــن قبله ــة م ــة املربم ــق الدولي ــة لدســتورها ولملواثي ــة الدول خمالف
الــزم محايــة املواطنــن واملجمتــع، مكــا ان الدولــة اللبنانيــة صادقــت عــى عــّدة إتفاقيــات تطالــب 
مبنــع تــزوجي القــارص أبرزهــا االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل، الــي رأت ان لك خشــص مل يبلــغ 

الـــ18 عاًمــا يمســى طفــًا، وإتفاقيــة القضــاء عــى اكفــة أشــاكل المتيــز ضــّد املــرأة. 

اخللفية القانونية

املشلكة وتاثرها عى املجمتع احمليل:

تعريف وحتديد املشلكة والسياسات اليت حتمكها أ. 

غيــاب قانــون مــدين موّحــد يف لبنــان لتحديــد ســّن الــزواج ملــن مه فــوق ال18 عامــًا، ممــا ســامه 
يف إرتفــاع نســبة تــزوجي الطفــات. 

ب.  التعّرف عى املعلومات املتاحة املتعّلقة باملشلكة وكيفية التعامل معها

تشــر دراســة ميدانيــة وطنيــة أجرهتــا إدارة اإلحصــاء املركــزي بالتعــاون التقــين مــع منمظــة 
األمم املتحــدة للطفولــة اليونيســف حــول »أوضــاع النســاء واألطفــال يف لبنــان« يف العــام 
2009، إىل أن  16.7٪ مــن النســاء الــي تــرتواح أمعارهــن بــن 15 و 49 ســنة قــد تزوجــن 

دون ســن 18 ســنة. 
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ــوم السياســية يف جامعــة القديــس يوســف، الــي أجريــت العــام  وحبســب دراســة معهــد العل
ــل بلوغهــن الـــ 18  ــات تزوجــن زواجــًا مبكــرًا أي قب ــإن 13% مــن النســاء اللبناني املــايض، ف
ســنة. وقــد بّينــت الدراســة أن الطائفــة العلويــة جسلــت أعــى نســبة مــن الــزواج املبكــر مــع %16 
مــن املزوجــات دون الـــ18 تلهيــا الطائفــة الســنية مــع 13%، 12% بالنســبة للطائفــة الشــيعية، 
10% بالنســبة للطائفــة الدرزيــة، أمــا بالنســبة لملوارنــة فقــد جسلــت نســبة 7% و6% بالنســبة 

للطوائــف املســيحية األخــرى.

أمــا مناطقيــًا، فتتصــّدر منطقــة اهلرمــل أعــى نســبة للزجيــات املبكــرة مــع نســبة 16% تلهيــا 
ــك  ــن 14 و15%. كذل ــرتاوح ب ــع نســب ت ــس، عــاكر وصــور م ــة، طرابل ــة- الضني مناطــق املني
تطّرقــت الدراســة اىل نســبة الــزواج املبكــر بــن النازحــن الســورين يف لبنــان وقــد تبــّن أّن 
النســبة وصلــت اىل 23% مــن الســوريات وذلــك حبســب أرقــام مفوضيــة الاجئــن يف لبنــان.

التعــّرف عــى مــدى الــويع واملعرفــة لــدى املجمتــع احملــيل بأبعــاد املشــلكة  ت. 
وتأثراهتــا:

ــن  ــات واحلــّد م ــمي الطف ــة تعل ــة عــى أمهي ــد ســامهت محــات املنمظــات النســائية للتوعي لق
ظاهــرة الــزوجي املبكــر يف إرتفــاع نســبة الــويع لــدى الــرأي العــام حــول هــذه القضيــة، ولكّنــه 
ــي تشــد  ــدة واملهّمشــة وال ــة يف املناطــق البعي ــل عــى إســمترار التوعي ــروري العم ــن ال م

إرتفــاع يف نســبة تــزوجي الطفــات. 

وهنا نورد أبرز أسباب ونتاجئ الزوجي املبكر:
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النتاجئاالسباب

ــد  ــادات والتقالي ــل بالع ــوروث االجمتــايع املمتث امل
ــا  ــى اهن ــراة يف املجمتــع ع ــدور المنــي لمل وال
ربــة مــزنل علهيــا تــويل هــذا الــدور مبكــرا مضانــة 
لنجاحــه  وفــق املعايــر الــي يعطهيــا املجمتــع.                                 

الــزواج املبكــر يســامه يف جعــل الطفلــة يف مرتبــة متدنيــة، 
وعاجــزة عــن اختــاذ القــرارت اخلاصــة بارسهتــا، حيــث 
ينحــر دورهــا بالــدور االجنــايب ممــا جيعلهــا عاجــزة عــن 

ــة والسياســية. ــاالدوار االنتاجي ــام ب القي
الوضــع االقتصــادي اليء)الفقــر والعــوز( الــذي 
يكــون مــربر لاهــل إلختــاذ قــرار الــزوجي املبكــر 
ــزواج  ــار ال ــة اعتب ــة جله ــراءات املالي ــاة واالغ للفت

املبكــر صفقــة راحبــة.

احلرمــان مــن احلــق يف امحلايــة: مفنــع االســاءة وامحلايــة 
اشــاكل  ولك  واجلنــي  االقتصــادي  االســتغال  مــن 

االســتغال يه يف مصــمي حــق الطفــل يف امحلايــة.

الفتيــات  عــن  املجمتــع  يف  الســائدة  الصــورة 
اللــوايت يتأخــرن بالــزواج، وقلــة حظــوظ الفتيــات 
ــزواج مــا يســامه يف خــوف  ــوايت يتأخــرن بال الل
االهــل ورغبهــم بــزوجي الفتيــات يف ســن مبكــرة 

ــزواج. ــر بناهتــن يف ال ــادي تاخ لتف

احلرمــان مــن احلــق يف اختــاذ القــرار بســبب االكــراه عــى 
الــزواج دون الرضــا الاكمــل للفتــاة، اذ ليــس هلــا القــدرة يف 
ــرار الســلمي بشــأن مســتقبلها  ــذه الســن عــى اختــاذ الق ه

ســواء بالقبــول او بالرفــض.
احلرمــان مــن احلــق يف الســامة اجلســدية نتيجــة امحلــل  
يف ســن مبكــرة وتكــرار امحلــل واالجنــاب وتأثــر ذلــك عــى 

الصحــة االجنابيــة وعــى الســامة اجلســدية. 

والــرف  والعنوســة  الســرتة  مفاهــمي  انتشــار 
ــاة  ــا، والتصــاق هــذه املفاهــمي بالفت يف جممتعاتن
واعتبــار الــزواج هــو االطــار احلــايم لــرف 
ــة والضامــن لســامة الفتــاة مــن اي مزنلــق  العائل
اخــايق يــيء اىل مسعــة العائلــة ووضعيهــا 

االجمتاعيــة.

ــة انهــاك احلــق يف  ــة نتيج ــن احلــق يف التمني ــان م احلرم
ــة. ــة متوازن ــاء خشصي ــب وبن ــه واللع ــمي والرتفي التعل

ــة جيعلهــا  انهــاك احلــق بالكرامــة االنســانية، فــزواج الطفل
ــه  ــى مواجهت ــدرة ع ــل ق ــزويج واق ــف ال ــر عرضــة للعن اك

ــويع. ــة ال نتيجــة قل

ضعــف اليــات امحلاية القانونيــة للقارصات 
محايــة  قانــون  اليــات  تطبيــق  وضعــف 

االحــداث.

ان غيــاب امحلايــة القانونيــة يزيــد مــن نســب الزوجي 
ويــح  عقــايب  رادع  مــن  اخلــوف  دون  املبكــر 
لرجــال الديــن بتطويــع قوانــن األحــوال الخشصيــة 

ــًا ألهواهئــم. وفق
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النتاجئاالسباب

ــد  ــادات والتقالي ــل بالع ــوروث االجمتــايع املمتث امل
ــا  ــى اهن ــراة يف املجمتــع ع ــدور المنــي لمل وال
ربــة مــزنل علهيــا تــويل هــذا الــدور مبكــرا مضانــة 
لنجاحــه  وفــق املعايــر الــي يعطهيــا املجمتــع.                                 

الــزواج املبكــر يســامه يف جعــل الطفلــة يف مرتبــة متدنيــة، 
وعاجــزة عــن اختــاذ القــرارت اخلاصــة بارسهتــا، حيــث 
ينحــر دورهــا بالــدور االجنــايب ممــا جيعلهــا عاجــزة عــن 

ــة والسياســية. ــاالدوار االنتاجي ــام ب القي
الوضــع االقتصــادي اليء)الفقــر والعــوز( الــذي 
يكــون مــربر لاهــل إلختــاذ قــرار الــزوجي املبكــر 
ــزواج  ــار ال ــة اعتب ــة جله ــراءات املالي ــاة واالغ للفت

املبكــر صفقــة راحبــة.

احلرمــان مــن احلــق يف امحلايــة: مفنــع االســاءة وامحلايــة 
اشــاكل  ولك  واجلنــي  االقتصــادي  االســتغال  مــن 

االســتغال يه يف مصــمي حــق الطفــل يف امحلايــة.

الفتيــات  عــن  املجمتــع  يف  الســائدة  الصــورة 
اللــوايت يتأخــرن بالــزواج، وقلــة حظــوظ الفتيــات 
ــزواج مــا يســامه يف خــوف  ــوايت يتأخــرن بال الل
االهــل ورغبهــم بــزوجي الفتيــات يف ســن مبكــرة 

ــزواج. ــر بناهتــن يف ال ــادي تاخ لتف

احلرمــان مــن احلــق يف اختــاذ القــرار بســبب االكــراه عــى 
الــزواج دون الرضــا الاكمــل للفتــاة، اذ ليــس هلــا القــدرة يف 
ــرار الســلمي بشــأن مســتقبلها  ــذه الســن عــى اختــاذ الق ه

ســواء بالقبــول او بالرفــض.
احلرمــان مــن احلــق يف الســامة اجلســدية نتيجــة امحلــل  
يف ســن مبكــرة وتكــرار امحلــل واالجنــاب وتأثــر ذلــك عــى 

الصحــة االجنابيــة وعــى الســامة اجلســدية. 

والــرف  والعنوســة  الســرتة  مفاهــمي  انتشــار 
ــاة  ــا، والتصــاق هــذه املفاهــمي بالفت يف جممتعاتن
واعتبــار الــزواج هــو االطــار احلــايم لــرف 
ــة والضامــن لســامة الفتــاة مــن اي مزنلــق  العائل
اخــايق يــيء اىل مسعــة العائلــة ووضعيهــا 

االجمتاعيــة.

ــة انهــاك احلــق يف  ــة نتيج ــن احلــق يف التمني ــان م احلرم
ــة. ــة متوازن ــاء خشصي ــب وبن ــه واللع ــمي والرتفي التعل

ــة جيعلهــا  انهــاك احلــق بالكرامــة االنســانية، فــزواج الطفل
ــه  ــى مواجهت ــدرة ع ــل ق ــزويج واق ــف ال ــر عرضــة للعن اك

ــويع. ــة ال نتيجــة قل

ضعــف اليــات امحلاية القانونيــة للقارصات 
محايــة  قانــون  اليــات  تطبيــق  وضعــف 

االحــداث.

ان غيــاب امحلايــة القانونيــة يزيــد مــن نســب الزوجي 
ويــح  عقــايب  رادع  مــن  اخلــوف  دون  املبكــر 
لرجــال الديــن بتطويــع قوانــن األحــوال الخشصيــة 

ــًا ألهواهئــم. وفق

احلدود اجلغرافية والدميغرافية لملشلكة ث. 

هــذه املشــلة متــّس مجيــع الطفــات عــى األرايض اللبنانيــة وبشــل خــاص يف املناطــق الــي 
تهشــد إرتفــاع يف نســبة تــزوجي القــارصات وعــى رأهســا اهلرمــل، مناطــق املنيــة - الضنيــة، 

طرابلــس، عــاكر وصــور.

تأثر املشلكة عى املرأة ودورها يف التعامل مع املشلكة ج. 

يؤثر الزواج املبكر عى املرأة واملجمتع من عدة جوانب حصية وجسدية ونفسية واجمتاعية.

- االثار الصحية واجلسدية

ضعف البنية اجلسدية للقارصات.	 

اضطربات يف الدورة الهشرية.	 

اضطربات وعدم توازن يف العاقة اجلنسية.	 

ظهور التشوهات العمظية يف احلوض والعمود الفقري نتيجة امحلل املبكر.	 

زيادة العمليات القيرية نتيجة تعر الوالدة يف معر مبكر..	 

- االثار النفسية واالجمتاعية

احلرمان من التنعم بطفولة هادئة.	 

حرمان الطفلة من عاطفة والدهيا.	 

حرمان الطفلة من حقها بالتعم...	 
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االطراف املعنيةالصلة      السلطة      الدمع            التأثر

امهات الفتيات اللوايت تزوجن باكرًاحمايدضعيفمتوسطضعيف

املنمظات النسائية واملدنيةمؤيدمتوسطقويمتوسط

السلطات الدينيةمعارضقويقويقوي

اإلعامحمايدقويمتوسطقوي

االطباء النسائينحمايدضعيفمتوسطقوي

جملس النوابحمايدقويمتوسطقوي

مؤيدقويقويقوي

القضاء وبالتحديد أعضاء امحللة الوطنية 
محلاية القارصات من الزواج املبكر من 
اعداد:  القايض فوزي مخيس )املديع 

العام لديوان احملاسبىة(، القاضية ارليت 
تابت )حمايم عام استئنايف يف جبل 

لبنان(، القاضية نادين ممشويش )قايض 
منفرد يف بروت(

املرشدين اإلجمتاعينمؤيدمتوسطقويمتوسط

حتديد االجراءات املجمتعية احمللية للتكيف مع املشلكة: ح. 

ادخال الرتبية اجلنسية واالرسية يف الرباجم التعلميية.	 

لقاءات توعية لاهل، والفتيات حول خماطر الزوجي املبكر	 

الزامية التعلمي وجمانيته حى املرحلة الثانوية.	 

اخليارات والبدائل املتاحة لملجمتع للتعامل مع املشلكة: خ. 

اقرار قانون مدين مينع الزواج للقارص/ة حتت سن ١٨ سنة. 	 

ــت علهيــا 	  ــي صادق ــة ال ــات الدولي ــع االتفاقي ــامئ م ــزواج مبــا يت ــد ســن ال ــد وحتدي توحي
ــة. ــة اللبناني الدول

التشدد يف العقوبة لل من يعقد او يشارك يف عقد زواج قارص دون السن القانونية.	 
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التأثر الدمع             السلطة       الصلة       االطراف املعنية

ضعيف متوسط ضعيف حمايد امهات الفتيات اللوايت تزوجن باكرًا

متوسط قوي متوسط مؤيد املنمظات النسائية واملدنية

قوي قوي قوي معارض السلطات الدينية

قوي متوسط قوي حمايد اإلعام

قوي متوسط ضعيف حمايد االطباء النسائين

قوي متوسط قوي حمايد جملس النواب

قوي قوي قوي مؤيد

القضاء وبالتحديد أعضاء امحللة الوطنية محلاية 
القارصات من الزواج املبكر من اعداد:  القايض 
فوزي مخيس )املديع العام لديوان احملاسبىة(، 
القاضية ارليت تابت )حمايم عام استئنايف يف 
جبل لبنان(، القاضية نادين ممشويش )قايض 

منفرد يف بروت(

متوسط قوي متوسط مؤيد املرشدين اإلجمتاعين

اجلهات واهليائت احلكومية واخلاصة ذات الصلة: 



110

القوانني واللواحئ املنمظة لعمل اجلهات املختلفة مبا خيتص املشلكة 

تؤّكــد التريعــات واالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة عــى رضورة تكريــس حقــوق الطفــل ومحايته 
مــن خــال فكــرة احــداث منمظــة عامليــة محلايــة الطفولــة عــام ١٩١٣؛ ومــن مث اســتحداث جلنــة 
ــة عــام ١٩١٩. فميــا بعــد اعمتــدت عصبــة االمم اعــان جنييــف حلقــوق الطفــل  محلايــة الطفول
عــام ١٩٢٤؛ ليصــار اىل تأســيس اليونســيف عــام ١٩٤٦ وذلــك قبــل اصــدار االعــان العاملــي 
حلقــوق االنســان عــام ١٩٤٨ واعــان حقــوق الطفــل عــام ١٩5٩؛ والســنة العمليــة حلقــوق الطفــل 
عــام ١٩7٦ ليمتثــل االجنــاز االمه بصــدور اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام ١٩٨٩ وبصــدور القــرار 

رمق 5٢|١0٦ اخلــاص املتعلــق بالطفلــة عــام ١٩٩7.

بالــرمغ مــن هــذا االهمتــام بقضايــا الطفــل؛ وعــى الــرمغ مــن اصــدار الكثــر مــن االتفاقيــات 
النامظــة حلقــوق االنســان وعقــد العديــد مــن املؤمتــرات اهلادفــة لتعزيــز واحــرتام هــذه احلقــوق 
مفــا زالــت الطفــات حضايــا صامتــات ال يــدري احــد هبــن عرضــًة ألشــاكل متعــّددة مــن العنــف 
وااليــذاء واالســتغال وعــى رأهســا الــزوجي املبكــر يف ظــّل تقاعــس بعــض االنمظــة القانونيــة 

الوطنيــة عــن التصــدى بشــل مناســب هلــذه الظاهــرة.

تشــر املــادة األوىل مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل إىل أن الطفــل هــو "لك انســان مل يتجــاوز معــره 
١٨ ســنة مــا مل يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك مبوجــب القانــون املنطبــق هيلع". أمــا الــزواج فهــو 
عقــد بــن رجــل وامــراة حتــّل لــه رشعــًا، يقــوم عــى الرضــا الاكمــل هبــدف بنــاء االرسة الــي 
ــا  ــد رشوط الرض ــذا العق ــود ه ــب ان يس ــايل جي ــع وبالت ــية يف املجمت ــة االساس ــل اخللي تش
املتبــادل احلــر اخلــايل مــن العيــوب مــن اجــل حتديــد احلقــوق والواجبــات. كذلــك، أّكــدت املــادة 
١٦ مــن االعــان العاملــي حلقــوق االنســان عــى ان للرجــل واملــراة مــى ادراك ســن البلــوغ حــق 
ــة القضــاء عــى مجيــع اشــاكل العنــف  ــزواج وتأســيس ارسة. ونّصــت املــادة ١٦ مــن اتفاقي ال
ضــد املــراة عــى أنــه ال يكــون خلطوبــة الطفــل او زواجــه اي اثــر قانــوين، وهيلع جيــب إختــاذ 
مجيــع االجــراءات مبــا يف ذلــك التريــي مهنــا لتحديــد ســن ادىن للــزواج وجلعــل الــزواج يف 
جســل رمســي امــرًا الزاميــًا. وحّثــت املــادة 5 مــن القــرار 5٢\١0٦ الصــادر عــن امجلعيــة العامــة 
لــامم املتحــدة الــدول عــى ســن قوانــن تتعلــق باحلــد االدىن لســن الــزواج ورفــع لعمــر معــن 

حيــدد قانونــا.
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ــزواج ملــن مه فــوق ال١٨  ولكــن يف لبنــان، ال يوجــد أي نــّص قانــوين مــدين لتحديــد ســّن ال
عامــًا، إذا تركــت الدولــة مهمــة تنظــمي أمــور الــزواج للطوائــف عــرب قوانــن األحــوال الخشصيــة 

اخلاصــة هبــا، ممــا ســامه يف تزايــد ظاهــرة تــزوجي الطفــات دون ســن ال١٨ عــام.

البديلني الوحيدين ملواجهة هذه الظاهرة مها:

تنظــمي محــات مكّثفــة للتوعيــة حــول خماطــر الــزوجي املبكــر وبشــل خــاص يف املناطــق 	 
املهّمشــة وتلــك الــي تهشــد إرتفــاع يف نســب هــذه الظاهــرة. 

سن قانون مدين حيّدد سن الثامنة عرة من العمر حكد ادىن للزواج.	 

تنظمي لقاءات توعية يف اكفة املناطق اللبنانية.	 

إطاق محلة إعامية وطنية للتوعية حول خماطر الزوجي املبكر.	 

ــط عــى 	  ــل عــى الضغ ــًا والعم ــزواج ب 18 عام ــد ســّن ال ــون لتحدي ــداد مــروع قان إع
ــراره. ــي إلق ــس التري املجل

التواصل والتشبيك مع رجال دين متنورين ومساندين وقيادات حملية.	 

التشبيك مع مجعيات تعمل عى موضوع الزوجي املبكر.	 

البدائل

اخلطة املستقبلية
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نبذة عن املركز:

مركــز يه للسياســات العامــة هــو مركــز حبــي يعمــل يف عــدة دول عربيــة عــى مســتوى الــرق األوســط 
ومشــال افريقيــا ويه ) مــر، االردن، تونــس، لبنــان والميــن ( ، حيــث يعمــل املركــز عــى تعزيــز قــدرات  
املــرأة يف جمــال حتليــل ورمس السياســات العامــة وتمنيــة قدراهتــا يف احلومكــة الرشــيدة مــن خــال إجــراء 
ــة  اىل  ــز يه   للسياســات العام ــز. وهيــدف مرك ــة املرك ــي ختــدم غاي ــرباجم ال ــوث والدراســات وال البح
ان يكــون بيــت خــربة ومرجــع  للسياســات. ويرتكــز املركــز يف معلــة عــى مجموعــة  مــن القــمي املجمتعيــة 

وخاصــًا املشــاركة، الشــفافية، احــرتام التنــوع والزناهــة باألضافــة اىل االبتــاكر  واالبــداع.

األهداف الفرعية لملركز 
- املسامهة يف حتليل ورمس السياسات العامة يف شى املجاالت بإتباع مهنجيات تشاركية

- العمل عى تعزيز مشاركة املرأة يف جمال االنتخابات وتفعيل إدماجها يف ادارة الشأن العام

- نر مفاهمي وقمي ومماراسات احلومكة الرشيدة وحقوق املرأة

- تعزيز دور املرأة يف ترسيخ ودمع مبادئ الدميقراطية

- اقامــة عاقــات تعــاون ورشاكــة مــع خمتلــف املؤسســات العامــة واخلاصــة ومنمظــات املجمتــع املــدين 
عــى املســتوى الوطنيوالــدويل فميــا يتوافــق مــع رؤيــة املركــز

مركز يه للسياسات العامة - لبنان
بروت - العدلية - تقاطع فرن الشباك - شارع مدّور - بناية دحدح


