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دراسة ، التي تتناول مشروع مسحي للمشاريع اله أتي ھذت
، لتحقیق االھداف التي والبرامج القانونیة المنفذة في لبنان

وضعتھا منظمة المرأة العربیة وھي دعم ورفع كفاءة البرامج 
العربیة و ین القانوني للمرأةوالمشروعات المستھدفة التمك

في 2006من مشاريع حتى تاريخ الوقوف على ما تم انجازه
مجال التمكین القانوني للمراة اللبنانیة.

المعلومات واالستنتاجات  التي تقدمھا ھذه الدراسة  ذات طابع 
قانوني احصائي تھدف تقديم صورة عن الواقع القانوني للمراة  

اطن القوة والضعف في المشاريع التي انجزت اللبنانیة وتبیان مو
في الماضي  .

شارك في الدراسة المیدانیة ، باالضافة الینا ، السیدة میسا 
اخصائیة اجتماعیة، اآلنسة حال الحاج، واالستاذ عبد الحاج بالن

أبي ملحم. وتعاون في تنفیذ العمل كل من الجمعیات والمنظمات 
مشكورة. االھلیة و المؤسسات الحكومیة 

بیروت 
2007\9\20في
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أوال": خلفیة عن النظام القانوني المطبق في لبنان:

باستثناء القوانین المتعلّقة بالمواد التي تحفَّظ علیھا لبنان في 
اشكال التمییز ضد المرأة ( الجنسیة اتفاقیة القضاء على جمیع 

وقوانین االحوال الشخصیة) ، فإنه ال يوجد في القانون اللبناني 
نّص يحول دون تمتّع المرأة باألھلیة القانونیة .

فالمرأة اللبنانیة تتمتع بشكل متساو مع الرجل باألھلیة القانوينة 
بھا كما تشاء ، التامة, إذ انھا تبرم العقود وتدير ممتلكاتھا وتتصرف 

سواء آلت الیھا االمالك قبل الزواج ام بعده . كما تعامل المرأة 
اللبنانیة على قدم المساواة مع الرجل أمام المحاكم ، فیجوز لھا 
أن تدعي وأن يّدعى علیھا . وللمرأة االھلیة للشھادة أمام جمیع 
المحاكم والمؤسسات الحكومیة ، ولھذه الشھادة الوزن نفسه 

ة الرجل . وبطبیعة الحال تتمتع المرأة اللبنانیة بفرص لشھاد
متساوية مع الرجل في االستفادة من الخدمات القانونیة ، بما 
في ذلك المعونة القضائیة التي تقدم لھا مجانا" في حال عدم 

قدرتھا على تحّمل نفقات الدعوى واتعاب المحامین.
ھذا من ناحیة, 

في لبنان تتمتّع، بغّض النظر عن و من ناحیة أخرى ، فإن المرأة 
حالتھا الزوجیة  بحق متساو مع الرجل في اكتساب الجنسیة أو 
اإلحتفاظ بھا أو تغییرھا . وال تتأثّر جنسیة المرأة مبدئیا" نتیجة 
لزواجھا من رجل أجنبي. فالقاعدة ھي أن تحتفظ المرأة 

استعادتھا بجنسیتھا اللبنانیة وال تفقدھا االّ بملء إرادتھا ، ويمكن
بعد إلغاء الزواج، ألي سبب من األسباب انما يقع التمییز ضد 

المرأة في قانون الجنسیة اللبنانیة الحالي في ثالث نقاط :
عدم امكانیة منح االم اللبنانیة جنسیتھا الوالدھا.-
عدم امكانیة منح الزوجة اللبنانیة جنسیتھا الوالدھا .-
ة باالصالة واالم االجنبیة التي اكتسبت التمییز بین االم اللبنانی-

الجنسیة اللبنانیة ، اذ يحق لھذه االخیرة ان تمنح جنسیتھا 
الوالدھا اذا بقیت على قید الحیاة بعد وفاة زوجھا ، في حین يمنع 

ھذا الحق عن المرأة اللبنانیة االصل.
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أما في مجال العمل والضمانات اإلجتماعیة ، ال يمیّز قانون العمل 
للبناني واألحكام المتمّمة له بین المرأة والرجل في أي حق من ا

الحقوق ، كالحق في العمل وفرص اإلستخدام والحق في األمن 
الوظیفي ، والحق في األجر المتساوي للعمل المتساوي او من 

احكام قانون العمل التي 2000ديمومة العمل ... وقد الغیت عام 
في بعض الصناعات واالعمال كانت تحظر تشغیل النساء لیال" 

واستبدلت بنص يؤكد صراحة على حظر التفرقة بسبب الجنس 
بین العامل والعاملة فیما يخص نوع العمل ومقدار االجر والتوظیف 

جديدة من 26والترقیة والترفیع والتأھل المھني والملبس (مادة 
قانون العمل).

ايجابیا" تعطى من قانون العمل تلحظ تمییزا" 34حتى ان المادة 
المرأة بموجبه ساعة راحة كل خمس ساعات عمل بینما يعطى 

الرجل الحق نفسه كل ست ساعات.
و من ناحیة حماية المرأة من أي تمییز بسبب الزواج واالمومة ، 
فان المشرع اللبناني رفع مدة اجازة االمومة من اربعین يوما" الى 

صاحب العمل سبعة اسابیع مدفوعة بالكامل, وقد حظر على 
صرف االجیرة من الخدمة طیلة فترة الحمل واثناء مدة اجازة 

االمومة.
أما قانون العقوبات فإنه يخضع حالیا" العادة نظر شاملة بأحكامه ، 
إنطلقت اثر إنتھاء ھیئة تحديث القوانین ، وھي ھیئة استشارية 
لرئاسة مجلس النواب ، مھمتھا  اعداد إقتراح قانون يرمي الى 

يل قانون العقوبات.تعد
، تبنّت لجنة اإلدارة والعدل النیابیة 2003ففي شباط من عام 

إقتراح القانون وشكلّت لجنة فرعیة منبثقة عنھا ، كلّفتھا درس 
مادة ، تمثّل مجمل مواد 772واعادة صیاغة النص ، الذي يتناول 

قانون العقوبات الحالي.
مادة ، يقع من 522و قد أنجزت ھذه اللجنة حتى تاريخه درس 

ضمنھا العديد من المواد التي تشكّل تمییزا" ضد المرأة ، وقد 
عدلتھا اللجنة بما يتفق مع مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة 
على سبیل المثال تم تعديل احكام الزنى وجرائم الشرف اال ان 
اي تعديل لن يصبح نھائیا" اال بعد ان تقره الھیئة العامة لمجلس 

ب ويصدره رئیس الجمھورية.النوا

أما في التعلیم ، فقد ضمن القانون اللبناني التعلیم للجمیع من 
دون تمییز ، في مراحله كافة : اإلبتدائیة والتكمیلیة والثانوية 
والجامعیة ، كذلك في مجال التعلیم العام المھني والتقني مع 
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تلط ، بل أن االشارة إلى أن القانون اللبناني ال يمنع التعلیم المخ
نسبة ھذا التعلیم المختلط إلى التعلیم األحادي الجندر ھي 
كاسحة في كل المناطق اللبنانیة. كما ال يمیّز القانون اللبناني 
بین المرأة والرجل في ما يتعلق بالمناھج الدراسیة واإلمتحانات 
وال في حرية اإلختصاص العلمي . وقد ترجم ذلك واقعا بازدياد 

لإلناث في كافة مراحل التعلیم ، بل تفوّقھا أحیانا" نسبة إلتحاق
على نسبة إلتحاق الذكور ، وتراجع األمیة لدى الفتیات ، وولوج 
النساء بنسبة أكبر اختصاصات كانت في الماضي حكرا" على 

الرجال.

أما لجھة الحق في مجال الصحة ، فالقانون اللبناني ال يمیّز بین 
ن للمرأة أن تتلقى الرعاية الصحیة ، النساء والرجال  بحیث يمك

بما في ذلك تخطیط األسرة أو تنظیمھا ، من دون الحصول على 
تفويض من زوجھا . وھناك تحسن ملموس في المؤشرات 
الصحیة ، في وفیات الرّضع واألطفال دون سن الخامسة و في 
موت األمھات خالل الوالدة و في إرتفاع معّدالت العمر و في 

ية الصحیة واالنجابیة وغیرھا نسبا" أكبر من النساء... شمول العنا
فضال عن حضور المرأة الغالب كقوة عاملة في المجال الصحي.

أماّ عن المشاركة في الحیاة السیاسیة والعامة ، فإن الدستور 
اللبناني يؤكد أن كل اللبنانیین سواء لدى القانون وأن لكل لبناني 

، وال میزة ألحد على اآلخر إال من الحق في تولّي الوظائف العامة
حیث اإلستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص علیھا 

القانون. 
2005وايار 2004و قد شھدت الفترة الممتدة بین تشرين الثاني 

ارتفاعا" ملموسا" في عدد وحّدة المطالبات بتعديل قانون 
مجتمع االنتحابات المعمول به لضمان تمثیل اصح لجمیع شرائح ال

.
تاريخ 58و على ھذا األساس فقد تّم بموجب المرسوم 

تشكیل الھیئة الوطنیة الخاصة بقانون االنتخابات 8/8/2005
النیابیة التي كلفت باعداد مشروع قانون انتخاب جديد .

وقد قررت الھیئة اعتماد نظام الكوتا بصورة مرحلیة لثالث دورات 
مستوى الترشیح اي في % على 30انتخابیة متتالیة، بنسبة 

اللوائح االنتخابیة في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي كون ذلك 
يراعي حرية الناخب أكثر من الكوتا على مستوى المقاعد كما أنه 
ال يثقل النظام اإلنتخابي بحصص محفوظة جديدة تضاف الى تلك 

المخصصة للمذاھب والمناطق .
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تقدما" ملفتا" للمرأة في شھد2006تجدر اإلشارة إلى أن العام 
مواقع صنع القرار، اذ تّم تكلیف سیدة بمھام مدير عام األمن العام 
اللبناني بالوكالة كما صدرت مذكرات عن المدير العام لقوى األمن 

الداخلي بشأن تطويع ضباط اختصاصیین من الذكور واإلناث.

اإللتزام على صعید األحكام الدولیة ، فقد رفع لبنان، تأكیده 
الدستوري ، وذلك من خالل تضمین مقدمة الدستور نصا صريحا 

بھذا المعنى .
ويكتسب ھذا اإللتزام بعدا" عملیا" مھما" ، نتیجة للرقابة 

. 1990الدستورية على القوانین التي كرّست أيضا" عام 

، العھدين 1972لذلك يھمنّا أن نشیر إلى أن لبنان أبرم ، منذ عام 
المتعلقین، األول بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعیة الدولیین

والثقافیة ، والثاني بالحقوق المدنیة والسیاسیة. وكان سبق 
، اإلتفاقیة المتعلقة بالحقوق 1955للبنان ، أن أبرم ، عام 
اإلتفاقیة الصادرة عن األونیسكو 1964السیاسیة للمرأة ، وعام 

لیم . والمتعلقة بعدم التمییز في مجال التع
ھذا فضال" عن اتفاقیات أخرى ، كإتفاقیات العمل الدولیة التي 

المتعلقة بالتساوي 100نذكر منھا بشكل خاص اإلتفاقیة رقم 
المتعلقة بعدم 111في األجر بین العمال والعامالت واإلتفاقیة رقم 

التمییز في اإلستخدام والمھنة والتي كان لھا، في العديد من 
ية على القانون الداخلي .القضايا ، األولو

على إتفاقیة 2002ونرى مفیدا" اإلشارة إلى أن لبنان وقّع عام 
إنشاء منظمة المرأة العربیة ، وھو الیوم ، ومنذ دخول اإلتفاقیة 

، عضو فاعل في جمیع أجھزة المنظمة 2003حیّز التنفیذ عام 
ومجموعات العمل فیھا ، ومنھا اللجنة اإلستشارية الدائمة

للخطط والسیاسات والمجموعة القانونیة التي من ضمن مھامھا 
دراسة اتفاق التشريعات الوطنیة للدول األعضاء مع أحكام 

اإلتفاقات الدولیة واإلقلیمیة المتعلقة بالمرأة.

إلى اإلتفاقیات والبروتوكوالت 2005وقد انضم لبنان في العام 
الدولیة اآلتیة:
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لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنیة اتفاقیة األمم المتحدة -
).24/8/2005تاريخ 680(القانون رقم 

بروتوكول مكافحة تھريب المھاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ -
، المكّمل إلتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر 

.24/8/2005تاريخ 681الوطنیة (القانون رقم 

قمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص ، وبخاصة النساء بروتوكول منع و-
واألطفال المكّمل إلتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

).24/8/2005تاريخ 682المنظّمة عبر الوطنیة ( القانون رقم 

وقد تبع االنضمام إلى اإلتفاقیات والبروتوكوالت المذكورة إطالق -
، 2005رين األول من عام وزارة العدل اللبنانیة ، في شھر تش

مشروع إجراءات الوقاية من االتّجار باألشخاص في لبنان 
ومكافحته بمساعدة فنیة من مكتب األمم المتحدة المعني 

بمكافحة المخدرات والجريمة . 

اما اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضّد المرأة التي 
24/7/1996بتاريخ الصادر572أبرمھا لبنان بموجب القانون رقم 

فإن تحفظات لبنان علیھا تقتصر ، فضال عن الفقرة األولى من 
9من المادة 2المتعلقة بحّل النزاعات ، على الفقرة 29المادة 

من 1المتعلقة بالجنسیة والبنود (ج) و (د) و (و) و (ز) من الفقرة 
المتعلقة بقضايا االحوال الشخصیة.16المادة 

التحفظ االخیر ، يھّم لبنان أن يؤكد ان اللبنانیین بالنسبة الى ھذا
، الذين ينتمون الى ثماني عشرة طائفة ، ال يخضعون لقانون 
واحد لألحوال الشخصیة ، بل أن كل لبناني يخضع لقوانین طائفته 

ولمحاكم ھذه الطائفة، وذلك بحماية صريحة من الدستور . 

ان ، ھذه األنظمة التي إن تعدد أنظمة األحوال الشخصیة في لبن
تشتمل على نواح عديدة من الحیاة اإلجتماعیة ، من زواج وبنوة 
ومیراث ، إلى ما ھنالك من األمور الداخلة فیھا تقلیديا" ، ھو 
العائق األساسي أمام أي تقّدم حالي في مسار رفع التحفظ عن 
البنود المشار إلیھا . ذلك ألن الصیغة اإلجتماعیة التي يتأسس 

یھا نظام لبنان السیاسي واإلداري والتشريعي ھي صیغة عل
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مركّبة يتعايش فیھا اإلنتماء الطائفي الطبیعي مع المواطنة 
المدنیة ويتفاعالن في توتّر مستّمر.

وفي خطوة إيجابیة في معالجة بعض المسائل العائلیة باتفاقات 
ثنائیة من خارج قوانین األحوال الشخصیة فقد تؤدي الزيجات 

مختلطة في بعض األحیان إلى عدد من المشكالت ، مما حمل ال
الدولة اللبنانیة على عقد اتفاقات ثنائیة مع عدد من الدول ، كان 

( بموجب المرسوم 5/1/2006آخرھا اإلتفاق الذي أبرم ، بتاريخ 
) بین الجمھورية اللبنانیة واالتحاد السويسري ، والذي 16102

تتعاون في سبیل التوصّل إلى ينّص على تشكیل لجنة مختلطة
تسويات وديّة في القضايا المتعلّقة بحقوق الطفل وحقوق 
الحضانة والزيارة ، عندما يتعلّق ذلك بأطفال يحملون جنسیة أحد 

الطرفین المتعاقدين أو يقیمون عادة على أراضي أحدھما .

واذ تعتبر ھذه اإلتفاقات ، بما تتضّمنه من اعتماد مبدأ المساواة 
في الحقوق بین الوالدين ، إختراقا" إيجابیا" لقوانین األحوال 

الشخصیة المعمول بھا في لبنان .

1990على أن التعديالت التي أدخلت على الدستور اللبناني عام 
تلحظ آلیة معینة إللغاء الطائفیة بتوافق الطوائف سعیا" إلزالة 

المواطنة المدنیة مسبّبات التوتّر المذكور ولإلرتقاء بمجتمعنا إلى 
الحديثة .

والمعّدل ، ال 1926وللتذكیر ، فإن الدستور اللبناني الصادر عام 
يتضمن أي نّص تمییزي بحق المرأة ، بل يكرّس مساواة جمیع 

المواطنین أمام القانون دون تمییز:

حول المساواة في الحقوق المدنیة والسیاسیة .7المادة -
ة في تولّي الوظائف العامة.حول المساوا12المادة -
حول األھلیة اإلنتخابیة.21المادة -
التي تكرّس ، تباعا" , الحرية الشخصیة وحرية 12,10,9,2المواد -

المعتقد وحرية التعلیم وحرية الرأي واإلجتماع وتألیف الجمعیات.
ولكن األھم يبقى، على المستوى الدستوري ، ما تضمنتّه 

أضیفت إلیه بموجب القانون الدستوري رقم مقدمة الدستور التي 
والتي ورد في الفقرة "ب" منھا ماحرفیته :21/9/1990تاريخ 18
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" لبنان عربي الھوية واالنتماء وھو عضو مؤسس وعامل في 
جامعة الدول العربیة وملتزم مواثیقھا ، كما ھو عضو مؤسس 
وفاعل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثیقھا واالعالن
العالمي لحقوق االنسان وتجّسد الدولة ھذه المبادئ في جمیع 

الحقول و المجاالت دون استثناء ".
ھذه المقدمة بات لھا قیمة دستورية ، شأنھا في ذلك شأن سائر 

مواد الدستور . 

في ھذا السیاق ، نشیر إلى أن المجتمع اللبناني يتّسم 
عن حلول لھا ، بالحیوية عامة، ويتجه لمواجھة مشاكله للبحث

وإلى أن الدولة اللبنانیة ، وإن كانت مثقلة باألولويات المتراكمة 
جرّاء كثیر من السكون والتراجع اللذين أصاباھا بتأثیر الحروب 
المتعاقبة ... ھذه الدولة تستجیب ، في العادة ، للمسائل التي 
يطرحھا المجتمع المدني وقطاعاته وتشاركه في معالجتھا ، 

المرأة وقضاياھا ھي من أبرز ھذه المسائل . علما أن وأوضاع 
إنشاء المنظمات غیر الحكومیة ال يحتاج في لبنان ألكثر من علم 

وخبر للسلطات المعنیة . 

وتتضافر جھود الدولة والمجتمع المدني في مجاالت عديدة ، نذكر 
منھا بشكل خاص مناھضة العنف ضّد المرأة ، حیث يتّم العمل 

لعنف والتوعیة على إبراز أشكاله ، والتدخل المھني على رصد ا
مع ضحاياه ، وصوال" إلى صیاغة التشريعات التي ترمي إلى 

معاقبة فاعلیه.

إن الجھود المتضافرة للدولة والمجتمع يمكن رصد تأثیرھا 
ومفاعلیھا في اإلرتفاع النسبي لقیمة مؤشر الجندر الذي إعتمده 

ربیة الذي جاء أكبر من نظائره في تقرير التنمیة اإلنسانیة الع
).2البلدان المجاورة ، بل كان إيجابیا" ، والوحید من بینھا (+

وفي تدبیر جديد ، سّجل أيضا" مؤخرا أن تعلیمات أعطیت لدائرة 
جوازات السفر في المديرية العامة لألمن العام ، تقضي بأن 

يوقّع طلبات جوازات السفر الخاصة باألوالد القاصرين يجب أن
علیھا كل من الوالد والوالدة ، بعد أن كان ھذا األمر من صالحیة 

الوالد لوحده.
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لذلك نقول ، إن المسار اللبناني في مجال العمل على تحقیق 
المساواة بین المرأة والرجل وھو مسار مستّمر ، يتمیّز بتعاون 
ثابت بین مؤسسات الدولة والھیئات األھلیة والمدنیة المھتّمة 

شؤون المرأة ، وإن إحترام حرية الحركة لھذه الھیئات ھو سمة ب
أساسیة من سمات النظام اللبناني الديمقراطي واألعراف 

اللبنانیة.

ثانیا": أھداف المشروع المسحي:

إن اھم أھداف المشروع المسحي للمشاريع والبرامج للتمكین 
ذة في لبنان ھي:القانوني للمرأة المنف

* دعم ورفع كفاءة البرامج والمشروعات .

* التعرف على البرامج للتمكین القانوني للمرأة التي نفذت 
واألھداف التي فشلت في انجازھا.

* التعرف على البرامج التي ھي قید التنفیذ .

* تحديد المشكالت التي تواجھھا البرامج.

ي يمكن فیھا تفعیل التنسیق * تحديد المشاريع والبرامج الت
والتعاون وتبادل الخبرات.

* تحديد المشاريع والبرامج التي يمكن ان تتبناھا المنظمة في 
واعادة تنفیذھا في دول عربیة أخرى.Pilot Projectشكل 

ثالثا": المنھجیة المتبعة في ھذا المسح:
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وعات و النشطة :معايیر اختیار البرامج و المشر- أ
مشروعا فیما ان عدد الجھات 58شملت الدراسة المیدانیة 

جھة تقريبا و يدخل في عدادھا 30التي تم االتصال بھا 
مؤسسات وطنیة بتمويل حكومي و غیر حكومي. 

إن المنھجیة المتبعة لرصد المشاريع التي تم تنفیذھا كانت 
لحكومیة التي االتصال بجمیع المؤسسات والجمعیات األھلیة وا

تعنى بشؤون التمكین القانوني للمراة للوقوف منھا على 
المشاريع المنفذة لجمع المعلومات وملء االستمارات .

اما اسلوب البحث فكان تعبئة االستمارات للمشاريع الخاصة -ب
بالتمكین القانوني للمراة اللبنانیة . 

سنعالجھا وبعدھا قمنا بدراسة المعلومات المحصّلة وتقییمھا . (
في موقع آخر من الدراسة)

الجدير بالذكر أن ھذه الدراسة المسحیة التي قمنا بھا ھي 
استطالع عن الحالة للتمكین القانوني للمرأة في معظم المناطق 
ولیست دراسة شاملة وذلك لوجود صعوبات عدة واجھناھا أثناء 

عملنا .

اھم الصعوبات و المعوقات : -ت
، وما رافقھا من إنفجارات متتالیة وعشوائیة في الحالة األمنیة- أ

مختلف المناطق اللبنانیة مما أعاق حرية تحركنا مع فريق البحث 
خاصة خالل شھري أيار وحزيران  حیث كانت الحركة شبه 

معدومة.

ھناك جمعیات أھلیة لم ترغب في ملء اإلستمارة ألنھا تجد -ب
األسئلة كثیرة ومتفرّعة.

صعوبة لدى الكثیر من الجمعیات في تحديد الجواب كان ھنالك- ج
االصح و االقرب من الخیارات المتوفرة باالضافة ان ھنالك اسئلة 
كثیرة ال يمكن االجابة علیھا بسبب عدم توفر المعلومات لدى 

ة \المجیب

ھناك جمعیات رفضت الكشف عن مشاريعھا خوفا" علیھا - د
ا وأنه على العكس سیصار بالرغم من التطمینات التي أعطیت لھ

في الدول األخرى.Pilot Projectإلى إعتمادھا 
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عدم التوثیق و االرشفة الدقیقة ھو وراء عدم قدرة المجیبات -ه
تذكر كل المشاريع المتعلقة بموضوع المسح التي قامت بھا 

) 2006\1985الجمعیة ضم المدة الزمنیة(المحددة
لیة التي تقدم الخدمات فقط وال ھناك العديد من الجمعیات األھ-و

تقوم بإعداد المشاريع.

ھناك جمعیات رفضت اإلجابة على األسئلة المتعلقة بمصادر - ز
التمويل وكمیة مبلغ التمويل وذلك حفاظا" على سرية مصادر 

التمويل .
لم تقدم أي جمعیة مشروعات مستقبلیة لعدم ثقتھا بأنه - ح

لعربیة نتیجة لتجارب سابقة مع يمكن أن تعتمدھا منظمة المرأة ا
ھیئات أخرى وإعتبرت أن ذلك حبر على ورق لم ينفذ يوما".

رابعا : النتائج
تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة (مضمون استمارات 

االستبیان )
تنوعت المشاريع والبرامج الخاصة بالتمكین القانوني للمراة 

اللبنانیة ضمن خمس فئات :
یة االحوال الشخص-1
العنف ضد المراة -2
العمل و الضمان االجتماعي -3
االعالم -4
اتفاقیة الغاء كافة اشكال التمییز ضد المراة ( السیداو)-5

والجدير بالذكر ان ھنالك عدة مشاريع يمكن ان تصنف ضمن 
عدة مواضیع من المواضیع المطلوبة في الدراسة فیمكن ان 

العمل معا  يكون ھناك مشروع يصنف في مجال العنف و مجال 
الجدول ادناه يعطي فكرة تقريبیة عن عدد المشاريع ، ان

المنفذة في لبنان حول المجاالت المذكورة اعاله .  

مجاالت البرامج/المشاريع والنشاطات 
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مجاالت البرامج / االنشطة / المشاریع

االحوال الشخصیة/ قانون االسرة
مجاالت البرامج/المشاریع 

والنشاطات 
14%

العنف ضد المرأة
23%

العمل والضمان االجتماعي
21%

االعالم
11%

اتفاقیة الغاء اشكال التمییز ضد 
المرأة (السیداو)

31%

اتفاقیة 
الغاء 

اشكال 
التمییز 

ضد المرأة 
(السیداو)

االعالم
العمل 

والضمان 
االجتماعي

العنف 
ضد 
المرأة

االحوال 
شخصیة/ ال

قانون 
االسرة

19 6 12 13 8

I–أحوال شخصیة
برنامج المھارات الحیاتیة 

االساسیة
اسم المشروع

معھد الدراسات النسائیة في 
العالم العربي في الجامعة 

(IWSAW)اللبنانیة االمیركیة

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
1983الطبعة االولى: 

2003طبعة الثانیة: ال
تاريخ البداية

2003الطبعة االولى: 
الطبعة الثانیة: مستمر

تاريخ االنتھاء

مراكز ابحاث / جامعة طبیعة الجھة المنفذة
مستمر الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع
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دولیة طبیعة الجھة الممولة
اقلیمي التغطیة الجغرافیة للمشروع

12 االناث العامالت في عدد 
المشروع

بحث / كتابة نصوص / تدريب نوع العمل
غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
الجمعیاتعضوات/ القانونیة

الفئة المستھدفة

مرشد / 3000امراة و 15000
ة اجتماعیة

عدد المستھدفین

مرشد / 3000ة و امرا15000
ة اجتماعیة

نسبة او عدد المستھدفین 
الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
مناھضة/ بناء قدراتتدريب و

اشكال التمییزمناھضة/ العنف

طبیعة المشروع

200,000$ تكلفة المشروع
توعیة المراة العربیة حول امور 
معیشیة يومیة. تمكین المراة 

ات لتحسین من اخذ المبادر
ة اسرتھاانوعیة حیاتھا و حی

االھداف الرئیسیة

االھداف الفرعیة
تدريب/توعیة/ مبادرات االنجازات

نعم تقییم المشروع
اقتراحات المستقبل

تمكین المرأة العربیة عبر محو 
االمیة

اسم المشروع

معھد الدراسات النسائیة في 
العالم العربي في الجامعة 

(IWSAW)ة االمیركیةاللبنانی

القائم بالمشرع

سنة الى سنتین مدة المشروع
2005 تاريخ البداية
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2007انتھاء الطباعة 
انما تنفیذ المشروع مستمر

تاريخ االنتھاء

مراكز ابحاث / جامعات طبیعة الجھة المنفذة
مستمر وجديد الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع
دولیة عة الجھة الممولةطبی

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع
الوضع الحالي للمشروع

6 عدد االناث العامالت في 
المشروع

ة النصوص / تصمیم البرنامج بكتا
/ طباعة / التدريب على 

استعمال البرنامج

نوع العمل

/ المتزوجة/ العاملة/االمیة 
/ االرملة/ المطلقة/ االم

ین في قطاع /  العاملالمعنفة
التربیة والمرشدين االجتماعیین

الفئة المستھدفة

3000ما فوق  عدد المستھدفین
2007حتى جزيران 3000 عدد المستھدفین الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
مناھضة/ بناء قدراتتدريب و

اشكال التمییزمناھضة/ العنف

طبیعة المشروع

75,000$ تكلفة المشروع
القضاء على االمیة المتفشیة 
بین النساء في العالم العربي

توعیة النساء في العالم العربي 
حول االمور المعیشیة الیومیة 

كالحقوق و المواطنیة و التربیة 
المدنیة

تمكین النساء في العالم 
العربي من اخذ المبادرات و 

المشاركة الفعالة في تحسین 
حیاتھن و حیاة اسرھن لبناء 

ع سلیممجتم

االھداف الرئیسیة

االھداف الفرعیة
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تدريب االنجازات
نعم تقییم المشروع

اقتراحات المستقبل

ة في التشريع اللبناني أالمر
في ضوء االتفاقیات الدولیة مع 

مقارنة بالتشريعات العربیة

اسم المشروع

معھد الدراسات النسائیة في 
العالم العربي في الجامعة 

(IWSAW)االمیركیةاللبنانیة 

القائم بالمشرع

مدة المشروع
1984 تاريخ البداية
1985 تاريخ االنتھاء

مراكز ابحاث / جامعات طبیعة الجھة المنفذة
انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع
ذاتیة طبیعة الجھة الممولة

اقلیمي التغطیة الجغرافیة للمشروع
10 ناث العامالت في عدد اال

المشروع
بحث و نص و تدريب نوع العمل

/ غیر العاملة/العاملة/المتعلمة
/ المطلقة/ االم/ المتزوجة

/ القانونیة/  المعنفة/ االرملة
الجمعیاتعضوات

الفئة المستھدفة

غیر محدد عدد المستھدفین
500 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ قانونیةاالمیة التوعیة و محو طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
نصوص القانونیة لتوعیة المراة با

المجحفة بالمراة و القوانین 
عامة

االھداف الرئیسیة

توعیة المجتمع على ضرورة 
تحديث و تطوير القوانین

االھداف الفرعیة
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توعیة االنجازات
ال تقییم المشروع

طباعة نسخة ثانیة عندما يتم 
تحديث بعض القوانین تطوير و 

اقتراحات المستقبل

العنف المنزلي في قوانین 
االحوال الشخصیة

اسم المشروع

برنامج المرأة في مجلس 
كنائس الشرق االوسط

القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع
1997 تاريخ البداية
1997 تاريخ االنتھاء

منظمات غیر حكومیة اھلیة المنفذةطبیعة الجھة
انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع
8 عدد االناث العامالت في 

المشروع
توعیة نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
الجمعیاتعضوات/ القانونیة

الفئة المستھدفة

200 عدد المستھدفین
200 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
االمیة القانونیةتوعیة و محو طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
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كل سیدة يجب ان تعرف 
حقوقھا في الكنیسة التي 

تنتمي الیھا من خالل قانون 
االحوال الشخصیة

الرئیسیةاالھداف 

االھداف الفرعیة
توعیة االنجازات

ال تقییم المشروع
يجب الضغط على الكنائس 

لتغییر اي قوانین مجحفة بحق 
المراة في كافة الكنائس

اقتراحات المستقبل

االتفاقیة الدولیة للقضاء على 
جمیع اشكال التمییز ضد المرأة

اسم المشروع

نیة لجنة حقوق المرأة اللبنا القائم بالمشرع
اكثر من سنتین مدة المشروع

1998 تاريخ البداية
مستمر تاريخ االنتھاء

منظمات غیر حكومیة اھلیة
ذاتي

طبیعة الجھة المنفذة

ذاتي الموقف الحالي للمشروع
مستمر آلیة تنفیذ المشروع

ذاتیة طبیعة الجھة الممولة
وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

90% نسبة االناث العاملة في 
المشروع

اجتماعي واقتصادي وسیاسي نوع العمل
/ المعنفة/ االم/ العاملة/االمیة 

/ الجمعیاتعضوات/ القانونیة
الفئة المستھدفة
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المرأة المواطنة (حقوق 
وواجبات)

المراة في مختلف المیادين عدد المستھدفین
نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةو محوتوعیة

تقديم / بناء قدراتتدريب و
خدمات مساندة (ارشاد قانوني

في موضوعات المسح )
المساندة و الدعوة/ الخمسة

مناھضة/ قوانینلسیاسات او
اشكال التمییزمناھضة/ العنف

طبیعة المشروع

20,000,000LL تكلفة المشروع
-تطبیق اتفاقیة السیداو 

ن مدني اختیاري استحداث قانو
لالحوال الشخصیة

االھداف الرئیسیة

المساواة في الحقوق و 
- الواجبات بین المراة و الرجل 

المساواة بین المواطنین كافة

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة/ مبادرات
دراسات و اقتراحات تعديل 

ملف: -قوانین لھا عالقة بالمراة 

االنجازات
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واجبات مساواة في الحقوق و ال
1999اذار 

مؤتمرات صحافیة: مشاركة 
المراة في صنع القرار 

ندوات و محاضرات: -السیاسي 
اقتراح الكوتا النسائیة

تقییم المشروع
البرنامج و المشروع لمن اج

يفترض العمل بشكل جماعي 
الن ذلك يسھم بتحقیق ما 

كذلم موضوع -تصبو الیه المراة 
شروط يساعد التمويل غیر الم

على ايجاد عدد كبیر من 
العامالت و العاملین يالمشروع, 
الن االوضاع االقتصادية الصعبة 

تحول دون القیام بالعمل 
لنا التطوعي الذي ھو بالنسبة

واجب وطني

اقتراحات المستقبل

برنامج الخدمات االجتماعیة اسم المشروع
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جمعیة تنظیم االسرة في لبنان القائم بالمشرع
اكثر من سنتین مدة المشروع

1975 تاريخ البداية
مستمر تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة طبیعة الجھة المنفذة
مستمر الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

)باستثناء الشمالوطني ( شروعالتغطیة الجغرافیة للم
116 عدد االناث العامالت في 

المشروع
توعیة و ارشاد و توفیر الخدمات 

في مجال تنظیم االسرة و 
القضايا االجتماعیة

نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجئات/ الجمعیات

فئة المستھدفةال

بالسنة20000 عدد المستھدفین
بالسنة20000 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تنمیة البناء / بناء قدراتتدريب و
و البشري الھیكلي

/ توعیةاعالمیة/ للمؤسسات
/ او بالمعلوماتتزويد باالجھزة

لسیاسات المساندة و الدعوة
lobbying and(نینقوااو

advocacy /(العنفمناھضة /
اشكال التمییزمناھضة

طبیعة المشروع

75,000$ بالسنة125,000$- تكلفة المشروع
تحسین مستوى المراة الريفیة 
الثقافي و االجتماعي و الصحي

االھداف الرئیسیة

ندوة سنوية لتوعیة 250اقامة  االھداف الفرعیة
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النساء في بعض المجاالت 
توفیر خدمات تنظیم -المحددة 

االسرة للنساء المتزوجات في 
تلبیة احتیاجات -قرية 150

الصحیة من خالل التمويل 
للحصول على خدمات في مراكز 

متخصصة
تدريب/توعیة/ مبادرات االنجازات

نعم تقییم المشروع
تحسین - زيادة عدد المتطوعات 

زيادة - اسالیب جرد المتطوعین 
التمويلنسیة

اقتراحات المستقبل

القانون المدني االختیاري 
لالحوال الشخصیة

اسم المشروع

لجنة حقوق المراة اللبنانیة القائم بالمشرع
أكثر من سنتین مدة المشروع

1980 تاريخ البداية
مستمر تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة طبیعة الجھة المنفذة
مستمر حالي للمشروعالموقف ال

ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
ودولیةذاتیة

وغیرحكومیة/اھلیة
طبیعة الجھة الممولة

وطني  التغطیة الجغرافیة للمشروع
140 عدد االناث العامالت في 

المشروع
ورش -اعداد مشروع قانون 

-ندواتو دورات تدريب - عمل 
تشكیل قوة جماھرية مناغطة 

داعمة للمشروع

العملنوع 

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

الفئة المستھدفة
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/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجمعیات
غیر محدد عدد المستھدفین
غیر محدد نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تقديم / دراتبناء قتدريب و
خدمات مساندة (ارشاد قانوني

في موضوعات المسح )
/ الخمسة

المساندة و / توعیةاعالمیة
/ قوانینلسیاسات اوالدعوة

اشكال مناھضة/ العنفمناھضة
اعداد مشروع القانون و / التمییز

تقديمه الى مجلس النواب و 
الحكومة

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع

من 16فظ عن المادة رفع التح
اتفاقیة سیداو و تكريس 

المساواة بین المراة و الرجل 
مع -في العالقات االسرية 

احترام جمیع االديان و قوانین 
االحوال الشخصیة، نركز على 

ضرورة اقرار قانون مدني 
لالحوال الشخصیة بصفة 

داف الرئیسیةاالھ
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اختیاري العطاء الحرية للعناصر 
الشابة بتقرير شكل عقد الزواج

القانون المدني لالحوال 
الشخصیة ھو خطوة اساسیة 

نحو اعتماد نظام العلمنة 
المرتكز على الغاء الطائفیة و 

تكريس مقومات المواطنة

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة/ مبادرات
اقرار مشروع القانون و تشكیل 

ھیئة دعم القانون المدني 
االختیاري

االنجازات

ال لمشروعتقییم ا
تغییر الذحنیة المرتكزة على 

تعديل النظام -اعراف و تقالید 
الطائفي في لبنان وصوال الى 

اطالق حملة -تحقیق العلمنة 
واسعة دعما للمشروع و 

تامین التمويل - للمساھمین به 
اسھام االعالم بدوره -المطلوب 

المطلوب على ھذا الصعید

اقتراحات المستقبل

عذر! الحد من العنف االسري ال اسم المشروع
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بعد الحرب
"منظمة "كفى عنف و استغالل

Reg. Nb. 248
القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع
2006 تاريخ البداية
2006 تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة
انتھى الموقف الحالي للمشروع

لةذاتیة ومستق آلیة تنفیذ المشروع
UNFPA-Lebanonدولیة (

)مكتب بیروت
طبیعة الجھة الممولة

المناطق مناطقي/جھوي (
)2007المتضررة من حرب تموز 

التغطیة الجغرافیة للمشروع

6 عدد االناث العامالت في 
المشروع

اخصائیة في العالج الدرامي، 
تسییر المجموعات، توعیة، 

متنشیط، تنسیق و تقیی

نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة

الفئة المستھدفة

امرأة25 عدد المستھدفین
سنة18/ صبايا3/ امراة28 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

لسیاسات المساندة و الدعوة
/ العنفمناھضة/ قوانیناو

عالج / اشكال التمییزمناھضة
درامي

طبیعة المشروع

43,000$ تكلفة المشروع
لوقاية من خطر ازدياد نسبة 

العنف االسري على اثر حرب 
2006تموز 

كذريعة

االھداف الرئیسیة
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اجتماعي للنساء -دعم نفسي
توعیة - و المراھقات و الرجال 

االسري و آثاره، حول العنف
كیفیة تقصي العنف، مخاطر 

الزواج المبكر، البدائل االيجابیة 
التربوية للعنف

االھداف الفرعیة

توعیة االنجازات

نعم تقییم المشروع

تكراره في مناطق اخرى اقتراحات المستقبل
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II -العنف
تعديل قانون العقوبات اسم المشروع

ع النسائي الديمقراطي التجم
في لبنان

القائم بالمشرع

سنة الى سنتین مدة المشروع
2006 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
منظمات غیر حكومیة اھلیة طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني الجغرافیة للمشروعالتغطیة
9 عدد االناث العامالت في 

المشروع
توعیة نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

/ الجئاتالجمعیات

الفئة المستھدفة

859 عدد المستھدفین
859 مستھدفین نسبة او عدد ال

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو طبیعة المشروع
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اشكال التمییزمناھضة

5,000$ تكلفة المشروع
الغاء جمیع المواد المجحفة في 

حق المراة في قانون العقوبات
االھداف الرئیسیة

- من قانون العقوبات 562مادة 
احكام االغتصاب و -احكام الزنا 
غاء و االجھاضالخطف و الب

االھداف الفرعیة

توعیة االنجازات
نعم تقییم المشروع

استمرار الحملة لحین تعديل 
القانون

اقتراحات المستقبل

تعديل قانون العقوبات اسم المشروع
الشبكة النسائیة اللبنانیة القائم بالمشرع

سنة الى سنتین مدة المشروع
2004 تاريخ البداية

مستمر خ االنتھاءتاري
منظمات غیر حكومیة اھلیة طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع
26 عدد االناث العامالت في 

المشروع
توعیة وتدريب نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجمعیات

الفئة المستھدفة

1000 عدد المستھدفین
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1000 نسبة او عدد المستھدفین 
الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
مناھضة/ بناء قدراتتدريب و

/اشكال التمییزمناھضة/ العنف
ابحاث ودراسات واستطالع رأي

طبیعة المشروع

36,000$ تكلفة المشروع
الغاء التمییز ضد المراة في 

قانون العقوبات اللبناني
االھداف الرئیسیة

من قانون 562الغاء المادة 
العقوبات المتعلقة في جرائم 

- الغاء تجريم الزنى - الشرف 
رفع االستثناء الذي يطال الزوجة 

الغاء المادة -صاب في االغت
الغاء البغاء بتعديل المواد -522

الغاء -التي تنظم ھذه اآلفة 
احكام االجھاض

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة/ مبادرات االنجازات
نعم تقییم المشروع

استمرار الحملة لتعديل القانون 
استكمال االتصال -

بالسیاسیین و البرلمان

اقتراحات المستقبل

حمالت توعیة حول موضوع 
العنف ضد المراة

اسم المشروع

الھیئة اللبنانیة لمناھضة العنف 
ضد المراة

القائم بالمشرع
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LECORVAW
اقل من سنة مدة المشروع

2005تشرين الثاني  تاريخ البداية
2006حزيران  تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة
انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

السفارة االسترالیة في دولیة (
) بیروت

طبیعة الجھة الممولة

)/لبنان الشماليمحلي (
مدن)-ريف/قرى(مراكز/اطراف

عكار، الكورة(
المدن الشمالیة )/ حلبا، امیون

طرابلس-الكبرى 

التغطیة الجغرافیة للمشروع

7 ث العامالت في عدد االنا
المشروع

نوع العمل
غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
الجمعیاتعضوات

الفئة المستھدفة

750حوالي 
مستفید/مستفیدات

عدد المستھدفین

750حوالي  نسبة او عدد المستھدفین 
الفعلیین

/ لقانونیةاالمیة اتوعیة و محو
تقديم / بناء قدراتتدريب و

خدمات مساندة (ارشاد قانوني
في موضوعات المسح )

او تزويد باالجھزة/ الخمسة
المساندة و الدعوة/ بالمعلومات

مناھضة/ قوانینلسیاسات او
اشكال التمییزمناھضة/ العنف

طبیعة المشروع

6,430$ تكلفة المشروع
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زالة/الغاء مكافحة و العمل على ا
كافة اشكال العنف و التمییز ضد 

المراة: جسدي، معنوي، 
نفسي، قانوني، جنسي و 

اقتصادي

االھداف الرئیسیة

ھدف وقائي: تحسیس، توعیة و 
نشر المعلومات بین طالب 

المدارس الثانوية و الجامعات، 
العاملین في الخطوط االمامیة 

حیال مشكلة العنف ضد المراة، 
اتھا، نتائجھا اشكالھا، مؤشر

ھدف - على المراة و االسرة 
تربوي: مساعدة 

المستفیدين/المستفیدات على 
القیام بالربط بین النظري و 
التطبیقي اي بین محتوى 
المناھج التربوية و الواقع 

ھدف اعالمي: يرمي - المعاش 
الى التعريف بالھیئة اللبنانیة 
لمناھضة العنف ضد المراة، 

قدمة اھدافھا، الخدمات الم
للنساء المعنفات و باقي 

الجمعیات و مؤسسات المجتمع 
ھدف اجتماعي: يھدف - االھلي 

الى انشاء شبكة عالقات بین 
االفراد، و مؤسسات المجتمع 
االھلي كمدارس و جامعات و 

ھدف قانوني: يرمي -جمعیات 
الى رفع مستوى الوعي و نشر 
المعلومات حول حقوق المراة و 

االھداف الفرعیة
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ة الممكن االجراءات القانونی
اتباعھا في حال تعرضھا للعنف

تسلیط الضوء تدريب/توعیة/ 
على موضوع العنف ضد المراة 

داخل االسرة من جمیع النواحي 
االجتماعیة، القانونیة، النفسیة، 

الجسدية، الجنسیة و المعنوية

االنجازات

نعم تقییم المشروع

AFIKAR I - project for the
promotion of civil society in

Lebanon

اسم المشروع

الھیئة اللبنانیة لمناھضة العنف 
ضد المراة
LECORVAW

القائم بالمشرع

من سنة الى سنتین مدة المشروع
26-01-2005 تاريخ البداية

2006 تاريخ االنتھاء
منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة

انتھت (او جددالغي استؤنف
AFIKAR Iمرحلة
AFIKAR IIو بدء العمل ب

)2007ابتداء من تموز 

الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
-وطنیة/ دولیة/ حكومیة 

رسمیة 
طبیعة الجھة الممولة
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مراكز/اطرافوطني /
يشمل كافة / مدن)-ريف/قرى(

المناطق اللبنانیة دون استثناء

ة الجغرافیة للمشروعالتغطی

5 عدد االناث العامالت في 
المشروع

اجتماعي، نفسي، قانوني و 
اداري

نوع العمل

المعنفة الفئة المستھدفة
75 عدد المستھدفین
75 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
تقديم خدمات مساندة (ارشاد 

في موضوعات المسح )قانوني
تنمیة البناء الھیكلي/ الخمسة

/ و البشري للمؤسسات
/ العنفمناھضة/ توعیةاعالمیة

اشكال التمییزمناھضة

طبیعة المشروع

115,943EUR تكلفة المشروع

كسر جدار الصمت الذي يحیط 
بمشكلة العنف االسري و نقله 

من دائرة الشان الخاص الى 
تمكین المراة ضحیة -العام 

- العنف االسري و اوالدھا 

االھداف الرئیسیة
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م المجتمع المدني تدعی
اللبناني

االھداف الفرعیة
تدريب/توعیة/ االنجازات

ال تقییم المشروع
وضع مسودة لمشروع قانون 

"حماية االسرة اللبنانیة" و 
ادراجه ضممن المرحلة الثانیة 

من
AFIKAR II 2007-2008

ادراج في
AFIKAR II " "التمكین االعالمي
صة المعنفات من للنساء و خا

خالل اصدار مجلة فصلیة تھتم 
بقضايا النساء من الناحیة 

الصحیة، النفسیة، االجتماعیة و 
القانونیة

اقتراحات المستقبل

الشاھدة الصامتة اسم المشروع
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"منظمة "كفى عنف و استغالل
Reg. Nb. 248

القائم بالمشرع

من سنة الى سنتین مدة المشروع
2005 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني  التغطیة الجغرافیة للمشروع
8 عدد االناث العامالت في 

المشروع
و تثقیف تنفیذ: توعیة-تنسیق 
تقییم–و تدريب 

نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجمعیات

الفئة المستھدفة

مئات النساء عدد المستھدفین
مئات النساء نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةحوتوعیة و م

تقديم خدمات مساندة (ارشاد 
في موضوعات المسح )قانوني

المساندة و الدعوة/ الخمسة
مناھضة/ قوانینلسیاسات او

اشكال التمییزمناھضة/ العنف

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
فالدعوة الى قانون خاص بالعن

الحد من حاالت -االسري 
جرائم "قتل النساء"

ھداف الرئیسیةاال

رفع مستوى الوعي المجتمعي 
حول اشكالیة جرائم قتل النساء 

االھداف الفرعیة
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الوقاية من العنف االسري -
سیما العنف حتى القتل

توعیة/ مبادرات االنجازات
نعم تقییم المشروع

تطوير البیانات حول االحكام 
الجديدة الصادرة بحق مرتكبي 

م جرائم قتل النساء و جرائ
اعداد دراسة حول - الشرف 

االسباب االجتماعیة لجرائم قتل 
النساء

اقتراحات المستقبل

اندية شباب ببعضنا اسم المشروع
"منظمة "كفى عنف و استغالل

Reg. Nb. 248
القائم بالمشرع

من سنة الى سنتین مدة المشروع
2007 تاريخ البداية

مشروع آني و لكن البرنامج 
مستديم

االنتھاءتاريخ

منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة
مستمر الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
وطنیة/ اقلیمیة/ دولیة/ غیر 

اھلیة- حكومیة
طبیعة الجھة الممولة

المناطق مناطقي/جھوي (
) 2007المتضررة من حرب تموز 

التغطیة الجغرافیة للمشروع

9 الناث العامالت في عدد ا
المشروع

سیق، تدريب و توعیةنت نوع العمل
عضوات/ العاملة/المتعلمة/

الجمعیات
الفئة المستھدفة

12 عدد المستھدفین
12 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تنمیة البناء / بناء قدراتتدريب و
طبیعة المشروع
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و البشري الھیكلي
او تزويد باالجھزة/للمؤسسات
/ العنفمناھضة/ بالمعلومات

اشكال التمییزمناھضة
25,000$ تكلفة المشروع

نشر مفاھم المساواة الجندرية 
و الالعنف في مختلف المناطق 

الحد من العنف ضد -في لبنان 
المراة السیما العنف االسري

االھداف الرئیسیة

تاسیس اندية شبابیة لنشر
بناء قدرات - مفاھم الالعنف 

قادة مجتمعین لتاسیس االندية 
و التحريك االجتماعي

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة/ مبادرات االنجازات
نعم تقییم المشروع

-زيادة الموارد المالیة للمشروع 
توسیع دائرة االندية و زيادة 

عددھا

اقتراحات المستقبل

فال دعم حقوق النساء و االط
من خالل المعلوماتیة

اسم المشروع

"منظمة "كفى عنف و استغالل
Reg. Nb. 248

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
2004 تاريخ البداية
2006 تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة
انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  روعآلیة تنفیذ المش
دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع
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43 عدد االناث العامالت في 
المشروع

اعداد قرص مدمج، فیلم 
وثائقي، تدريب، توعیة، صفحة 

الكترونیة، استشارات قانونیة

نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ ملةاالر/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجمعیات

الفئة المستھدفة

مئات عدد المستھدفین
آالف نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تقديم / بناء قدراتتدريب و
خدمات مساندة (ارشاد قانوني

في موضوعات المسح )
او تزويد باالجھزة/ الخمسة

المساندة و الدعوة/ المعلوماتب
مناھضة/ قوانینلسیاسات او

اشكال التمییزمناھضة/ العنف

طبیعة المشروع

125,000$ تكلفة المشروع
محو االمیة القانونیة للمراة و 

الوقاية من العنف - تمكینھا 
االسري

االھداف الرئیسیة

تسھیل حصول المراة و االسرة 
من في حاالت الفقر و االزمات
الحصول على المعلومات 

بناء قدرات - القانونیة المجانیة 
العاملین في مراكز الخدمات 

االنمائیة (وزارة الشؤون 
االجتماعیة) و الجمعیات االھلیة 

حول مھارات االستماع و 
االرشاد القانوني

االھداف الفرعیة

قرص مدمج تدريب/ مبادرات ( االنجازات
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يوثق كافة القوانین اللبنانیة مع 
)website +االسئلة تداوالاكثر 
نعم تقییم المشروع

اعداد دورات تذكیرية و متابعة 
مستمرة للمنتدبات

اقتراحات المستقبل

لقاء اقلیمي حول تشريع 
الحماية من العنف االسري

اسم المشروع

"منظمة "كفى عنف و استغالل
Reg. Nb. 248

القائم بالمشرع

اقل من سنة وعمدة المشر
2006 تاريخ البداية
2006 تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة
انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
دولیة  طبیعة الجھة الممولة

المشاركون من كافة المناطق و 
من الدول العربیة

التغطیة الجغرافیة للمشروع

3 اث العامالت في عدد االن
المشروع

نوع العمل
/ المتزوجة/العاملة/المتعلمة

/   االم
الفئة المستھدفة

30 عدد المستھدفین
37 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
لسیاسات المساندة و الدعوة

/ العنفمناھضة/ قوانیناو
اشكال التمییزمناھضة

طبیعة المشروع

16,000$ تكلفة المشروع
اطالق حملة اقلیمیة للمناداة 
-بقانون خاص بالعنف االسري 

تاسیس شیكة اقلیمیة 

االھداف الرئیسیة
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للتنسیق لحمالت المناصرة و 
تبادل الخبرات

تحسیس و كسب تايید 
المشاركین الوطنیین و من 

الدول العربیة حول ضرورة 
اطالق حملة مطالبة بقانون 

خاص بالعنف االسري

یةاالھداف الفرع

مؤتمر اقلیمي + اصدار كتاب 
يوثق المداخالت و مخرجات 

المؤتمر و تم توزيعه لكافة 
المشاركین و المكتبات الوطنیة 

و االقلیمیة

االنجازات

نعم تقییم المشروع
المتابعة و اعادة تفعیل العمل 

على المستوين االقلیمي و 
المحلي

اقتراحات المستقبل

- محكمة النساء العربیة 
المحكمة العربیة الدائمة 

لمناھضة العنف ضد المراة

اسم المشروع

"منظمة "كفى عنف و استغالل
Reg. Nb. 248

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
1996 تاريخ البداية

مستديمة تاريخ االنتھاء
منظمات غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة

مستمر شروعالموقف الحالي للم
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
ذاتیة طبیعة الجھة الممولة

اقلیمي التغطیة الجغرافیة للمشروع
2 عدد االناث العامالت في 

المشروع
ادارة المحكمة و التنسیق نوع العمل
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غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجمعیات

الفئة المستھدفة

غیر محدد عدد المستھدفین
مئات نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تقديم خدمات مساندة (ارشاد 
في موضوعات المسح )قانوني

لمساندة و الدعوة/ االخمسة
مناھضة/ قوانینلسیاسات او

شكال التمییزامناھضة/ العنف

طبیعة المشروع

تقريبا50,000$ تكلفة المشروع
نقل مسالة العنف من دائرة 

الشان الخاص الى دائرة الشان 
رفع مستوى الوعي -العام 

اقلیمیا حول موضوع العنف ضد 
المراة

االھداف الرئیسیة

تنظیم نشاطات ھادفة الى 
الضغط على الحكومات لتشريع 

- من العنف االسري الحماية 
مساندة النساء ضحايا العنف 

عربیا

االھداف الفرعیة
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جلسات توعیة/ مبادرات/ 
كتب - مطبوعات -استماع 

وزعت اقلیمیا

االنجازات

نعم تقییم المشروع
زيادة الموارد المالیة و البشرية 

تفعیل عمل المحكحة العربیة -
و دورھا محلیا

اقتراحات المستقبل

مركز االستماع و االرشاد اسم المشروع
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"منظمة "كفى عنف و استغالل
Reg. Nb. 248

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
2005 تاريخ البداية

مستديم تاريخ االنتھاء
منظمات غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع
5 عدد االناث العامالت في 

المشروع
استشارة و استماع و ارشاد 

متابعة -قانوني -اجتماعي 
نفسیة و طب شرعي

نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/المعنفة/ االرملة/ مطلقةال

الفئة المستھدفة

غیر محدد/ كل امرأة ضحیة 
عنف واستغالل

عدد المستھدفین

320 نسبة او عدد المستھدفین 
الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
تقديم / بناء قدراتتدريب و

خدمات مساندة (ارشاد قانوني
في موضوعات المسح )

/ الخمسة

طبیعة المشروع

سنويا90,000$ تكلفة المشروع
الحد من حاالت العنف االسري 

من خالل مساندة الضحايا و 
دعم استقاللھم الذاتي

االھداف الرئیسیة

-مرافقة اجتماعیة للضحايا 
استشارة قانونیة و تمثیل امام 

متابعة -المحاكم عند الضرورة 

االھداف الفرعیة
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نفسیة و جماعات دعم نفسي 
طب -اجتماعي للضحايا 

يشرع
مركز متعدد االختصاصات 

لمساندة النساء ضحايا العنف
االنجازات

نعم تقییم المشروع
توسیع فريق عمل المركز اقتراحات المستقبل

مشروع تطوير قدرات العاملین 
في مراكز الخدمات االنمائیة 
حول موضوع مناھضة العنف 

االسري

اسم المشروع

- جتماعیة وزارة الشؤون اال
دائرة -مصلحة الشؤون االسرية 

شؤون المراة

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
2003 تاريخ البداية
2007 تاريخ االنتھاء

جھة رسمیة حكومیة / منظمات 
غیر حكومیة اھلیة

طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع

رسمیة/ - تیة/ وطنیة/ حكومیةذا
أھلیة- غیر حكومیة 

طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع
4 عدد االناث العامالت في 

المشروع
التخطیط للمشروع، تنفیذه و 

تقییمه
نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة

الفئة المستھدفة
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عضوات/ االعالمیة/ القانونیة
18الفتات اقل من / الجمعیات

المقبالت على الزواج، 
المتطوعون، المصلون

840)2004 /(1909)2005 /(
998)2006(

عدد المستھدفین

ال يمكن احصاء ذلك اذ ان ھذا 
الرقم يختلف ما بین خاضعات 

لجلسات توعیة و ما بین حاالت 
مرصودة

58مالحظة: تم تدريب 
عامال اجتماعیا على كیفیة 

20تنظیم جلسات توعیة و 
عامال اجتماعیا على التدخل 

في حالة العنف الزوجي

نسبة او عدد المستھدفین 
الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
تقديم / بناء قدراتتدريب و

خدمات مساندة (ارشاد قانوني
في موضوعات المسح )

/ العنفمناھضة/الخمسة
/ اشكال التمییزمناھضة

الحوار، - تقنیات الالعنف 
التسامح، المحبة

طبیعة المشروع

لیرة لبنانیة000000100 تكلفة المشروع
نشر ثقافة الالعنف في 

المحافظة - العالقات االسرية 
على االسرة اللبنانیة متماسكة 

اللجوء الى بدائل - و مترابطة 
قات االسريةالعنف في العال

االھداف الرئیسیة

تعزيز دور مراكز الوزارة و تمكین 
العاملین االجتماعیین من تنظیم 

انشطو توعیة في مجال العنف 
تحسیس المجتمعات -االسري 

المحلیة حول مخاطر العنف 

االھداف الفرعیة
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االسري و االنتھاكات الموجھة 
الى فئات الشريكة، الطفل/ة، 

العمل على تغییر -المسن/ة 
افراد االسرة لحل سلوكیات 

نزاعاتھم باعتماد تقنیات 
تمكین المساعدات -الالعنف 

االجتماعیات من تقنیات رصد 
الحاالت و التدخا في حاالت 

محددة

انتاج تدريب/توعیة/ مبادرات/ 
مواد تدريبیة و اعالمیة: دلیل 

تدريبي، بوستیر، بروشیر، 
ستیكرز

االنجازات

نعم مشروعتقییم ال
ايجاد آلیة -تعزيز نظام االصالة 

تخصیص -لتلقي الشكاوى 
تحفیز العاملین -موارد مالیة 

- االجتماعیین في المشروع 
تنفیذ مشاريع مكملة كنمكین 
-اقتصادي للتساء ضحايا العنف 

تعزيز الشراكة مع االعالم و 
االستمرار في - رجال الدين 

التقییم و النتابعة مع المتدربین 
تحفیز و تحسیس مدراء -

المراكز

اقتراحات المستقبل

تطوير قدرات عاملین اجتماعیین  اسم المشروع
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حول موضوع العنف ضد المراة

- وزارة الشؤون االجتماعیة 
دائرة -مصلحة الشؤون االسرية 

شؤون المراة

القائم بالمشرع

من سنة الى سنتین مدة المشروع

1 /1 /2005 لبدايةتاريخ ا
مستمر بسبب االوضاع 

السیاسیة
تاريخ االنتھاء

جھة رسمیة حكومیة / منظمات 
غیر حكومیة اھلیة

طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع

رسمیة/ - ذاتیة/ وطنیة/ حكومیة
أھلیة–غیر حكومیة 

طبیعة الجھة الممولة

اطراف-مراكزجھوي/ –مناطقي  التغطیة الجغرافیة للمشروع

4 عدد االناث العامالت في 
المشروع

نوع العمل
غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الفتات، طالب / الجمعیات
المدارس، الرجال

الفئة المستھدفة

عامال اجتماعیا27 عدد المستھدفین
120حوالي  نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو طبیعة المشروع
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تقديم / بناء قدراتتدريب و
خدمات مساندة (ارشاد قانوني

في موضوعات المسح )
/ العنفمناھضة/ الخمسة
االتصال / اشكال التمییزمناھضة

ء و التشبیك و مھارو اعداد لقا
توعیة

50010$ تكلفة المشروع
معلومات عن العنف واشكاله 

وانواعه وكیفیة التصدي له
معلومات حول القوانین اللبنانیة 

المتعلقة بالعنف
معلومات حول ابرز المعاھدات 

واالتفاقیات

االھداف الرئیسیة

االھداف الفرعیة
استماع و ارشاد تدريب/توعیة/ 

اصدار -قانوني و دعم نفسي 
كتیب تحلیلي حول حاالت عنف 

وضع استمارة استماع-

االنجازات

نعم تقییم المشروع
تحفیز المتدربین لتنفیذ المزيد 

تزويد - من جلسات التوعیة 
المتدربین بمواد اعالمیة 

-لدعمھم لثناء تنفیذ الجلسات 

اقتراحات المستقبل
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طباعة الكتیب التحلیلي و 
جمیع توزيعه و تعمیمه على

الجھات المعنیة لالستفادة من 
اعداد دورة تدريبیة - معطیاته 

حول التدخل في حاالت تحدد 
تنفیذ لقاءات تدريبیة - الحقا 

حول القوانین اللبنانیة ال سیما 
-المواد المجحفة بحق المراة 

التشبیك مع جمعیات اھلیة و 
جھات يمكن ان تستقبل حاالت 

التدريب على كیفیة - العنف 
ستقطاباال

ملجأ المتروكة و اوالدھا اسم المشروع
الجمعیة المسیحیة للشابات القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
تاريخ البداية

مستمر طالما ھنالك حاجة تاريخ االنتھاء
منظمات غیر حكومیة اھلیة طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الي للمشروعالموقف الح
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع

محلیة/ دولیة طبیعة الجھة الممولة
وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

4 عدد االناث العامالت في 
المشروع

تدريب، حماية، استشارة 
قانونیة، متابعة اجتماعیة فردية 

و عائلیة، تامین وظائف

نوع العمل
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غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/ المعنفة/ االرملة/ المطلقة
المعرضات لالنحراف 

الفئة المستھدفة

عدد المستھدفین
200حوالي  نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تقديم / بناء قدراتتدريب و
خدمات مساندة (ارشاد قانوني

في موضوعات المسح )
/ العنفمناھضة/الخمسة
تحقیق / اشكال التمییزمناھضة

العدالة و السالم و صون الكرامة

طبیعة المشروع

لیرة لبنانیة00000060 تكلفة المشروع
تمكین المراة و مساندتھا 

محاربة -اجتماعیا و اقتصاديا 
تامین الوقاية و العالج - العنف 

االجتماعي

االھداف الرئیسیة

االھداف الفرعیة
تدريب/توعیة/ مبادرات/ حماية 

المعنفات
االنجازات

نعم تقییم المشروع
مشغل للسیدات حتى يتعلمن 

العمل على - مھنة/صنعة 
تعديل القوانین المجحفة بحق 

المراة

اقتراحات المستقبل

III–العمل والضمان االجتماعي

تعديل القوانین المجحفة بحق 
المرأة

اسم المشروع
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نسائي اللبنانيالمجلس ال القائم بالمشرع
اكثر من سنتین مدة المشروع

1953 تاريخ البداية
مستمر تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة/ نقابات 
وھیئات

طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة مستقلة آلیة تنفیذ المشروع

ذاتیة
محلیة

طبیعة الجھة الممولة

وطني غطیة الجغرافیة للمشروعالت
عشرات اآلالف من الناشطات 

والناشطین من المحامیین/ 
اكثرية من االناث

عدد االناث العامالت في 
المشروع

دراسات/ احصاءات/ استمارات
Lobbying

Pressure group

نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجمعیات

الفئة المستھدفة

نساء الوطن عدد المستھدفین
نساء الوطن نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تقديم / بناء قدراتتدريب و
خدمات مساندة (ارشاد قانوني

في موضوعات المسح )
و الدعوةالمساندة / الخمسة

مناھضة/ قوانینلسیاسات او
/ اشكال التمییزمناھضة/ العنف

ابحاث ونشر معلومات

طبیعة المشروع

ال تقدر تكلفة المشروع
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ردع التمییز ضد المراة من خالل 
الغاء التمییز ضد -حكم القانون 

تطوير -المراة في القوانین 
القوانین نحو المساواة بین 

ل في القانون و المراة و الرج
حقا العمل و العقوبات و 

السیاسة

االھداف الرئیسیة

االھداف الفرعیة
تدريب وتوعیة ومبادرات

تغییر و تحديث و استحداث 
قوانین

االنجازات

نعم تقییم المشروع
المزيد من التشبیك و التعاون 

بین الجمعیات العاملة في ھذا 
تحسین العالقة مع -المجال 

ن تحقیق صدى اكثر االعالم م
فعالیة

اقتراحات المستقبل
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نشر –2ومبادرة 1مبادرة 
مبادىء حقوق االنسان

اسم المشروع

مؤسسة عامل القائم بالمشرع

سنة الى سنتین مدة المشروع

2004 تاريخ البداية
تمديد تاريخ االنتھاء

منظمات غیر حكومیة أھلیة لجھة المنفذةطبیعة ا

جدد الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع

دولیة طبیعة الجھة الممولة

محلي التغطیة الجغرافیة للمشروع

11 عدد االناث العامالت في 
المشروع
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عمل -محاسبة -تنسیق 
اجتماعي

نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/ المعنفة/ االرملة/ المطلقة

الفئة المستھدفة

عدد المستھدفین
عدد المستھدفین الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
تقديم / بناء قدراتتدريب و

خدمات مساندة (ارشاد قانوني
في موضوعات المسح )

/ الخمسة
او تزويد باالجھزة/ توعیةاعالمیة

دة و الدعوةالمسان/ بالمعلومات
مناھضة/ قوانینلسیاسات او

/ اشكال التمییزمناھضة/ العنف
تمكین المرأة عبر نشر حقوق 

االنسان

طبیعة المشروع

46,000$ تكلفة المشروع
نشر مبادئ حقوق االنسان 
على الفئات المحرومة في 

المناطق الريفیة خاصة

االھداف الرئیسیة

توعیة على -تمكین المراة 
خلق فرص -نجابیة ة االالصح
رفع الوعي حول تربیة - عمل 

االطفال و المراھقین

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة/ مبادرات
حل مشاكل –خلق فرص عمل 

اجتماعیة

االنجازات
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نعم تقییم المشروع
البرنامج و المشروع لمن اج

يفترض العمل بشكل جماعي 
الن ذلك يسھم بتحقیق ما 

موضوع ككذل-اة تصبو الیه المر
التمويل غیر المشروط يساعد 

على ايجاد عدد كبیر من 
العامالت و العاملین يالمشروع, 
الن االوضاع االقتصادية الصعبة 

تحول دون القیام بالعمل 
لنا التطوعي الذي ھو بالنسبة

واجب وطني

اقتراحات المستقبل

مشروع فتح آفاق فرص العمل امام 
خاص المعوقین في لبناناالش

اسم المشروع
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اتحاد المقعدين اللبنانیین القائم بالمشرع
اكثر من سنتین مدة المشروع

2005 تاريخ البداية
مستمر تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة طبیعة الجھة المنفذة
مستمر الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
دولیة ة الجھة الممولةطبیع

مناطقي/ أطراف (ريف/قرى/ مدن) 
)بقاع، بیروت(

التغطیة الجغرافیة 
للمشروع

5 عدد االناث العامالت في 
المشروع

معالج انشغالي، اشراف صحي 
اجتماعي

نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ ونیةالقان

/ المعوقاتالجمعیات

الفئة المستھدفة

نساء500
في السنة

عدد المستھدفین

نساء500
في السنة

نسبة او عدد 
المستھدفین الفعلیین

تدريب / االمیة القانونیةتوعیة و محو
تقديم خدمات مساندة / بناء قدراتو

في موضوعات )(ارشاد قانوني
یة البناء تنم/ المسح الخمسة

/ و البشري للمؤسساتالھیكلي
او تزويد باالجھزة/ توعیةاعالمیة

المساندة و الدعوة/ بالمعلومات
lobbying and(قوانینلسیاسات او

advocacy /(مناھضة/ العنفمناھضة
اشكال التمییز

طبیعة المشروع

150,000$
في السنة

تكلفة المشروع
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دمج االشجاص المعوقین في سوق 
رفع مستوى المعیشة -لعمل ا

التمكین من - لالشخاص المعوقین 
اجل الدمج

االھداف الرئیسیة

-تفعیل دور المراة و خصوصا المعوقة 
تدريب -دمج المراة في سوق العمل 

و رفع المھارات

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة/ مبادرات االنجازات
نعم تقییم المشروع

زيادة التمويل
- publicity attention

اقتراحات المستقبل

micro credits
خلق تعاونیة زراعیة

اسم المشروع

مؤسسة عامل القائم بالمشرع
من سنةالى سنتین مدة المشروع

2005 تاريخ البداية
2007 تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة 
منظمة غیر حكومیة ايطالیةو

طبیعة الجھة المنفذة

متوقف لموقف الحالي للمشروعا
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

مدن)-ريف/قرى(مراكز/اطراف التغطیة الجغرافیة للمشروع
3 عدد االناث العامالت في 

المشروع
ادارة و تنسیق نوع العمل

/ المتزوجة/ غیر العاملة/االمیة 
المعنفة/ االرملة/ المطلقة/ االم

ئة المستھدفةالف

عدد المستھدفین
نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
تنمیة البناء / بناء قدراتتدريب و
و البشري الھیكلي

طبیعة المشروع
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او تزويد باالجھزة/ للمؤسسات
/ بالمعلومات

تكلفة المشروع
انشاء تعاونیة زراعیة لخلق 
فرص عمل و تامین مدخول

االھداف الرئیسیة

يب حول توضیب الفاكحة و تدر
تصنیع صابون و زيت -الخضار 

الزيتون و تصريف االنتاج في 
(Europe)الخارج

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة االنجازات
نعم تقییم المشروع

تنسیق مع اشخاص ذوي 
اختصاص

اقتراحات المستقبل

مركز تدريب دائم اسم المشروع
مؤسسة عامل شرعالقائم بالم

اقل من سنة مدة المشروع
2006 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

وطنیة/ دولیة/ حكومیة رسمیة طبیعة الجھة الممولة
محلي  التغطیة الجغرافیة للمشروع

13 عدد االناث العامالت في 
المشروع

تدريب و تنسیق و ادارة نوع العمل
/المتعلمة/االمیة  الفئة المستھدفة
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/ االم/ المتزوجة/العاملة
المعنفة/ االرملة/ المطلقة

1260 عدد المستھدفین
غیر معروف الن البرنامج مستمر نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
نمیة البناء ت/ بناء قدراتتدريب و
و البشري الھیكلي

او تزويد باالجھزة/ للمؤسسات
/ بالمعلومات

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
رفع المستوى التعلیمي في 

منطقة حي السلم
االھداف الرئیسیة

تمكین المراة -خلق فرص عمل 
حل مشاكل اجتماعیة-

االھداف الفرعیة

تدريب االنجازات
ال تقییم المشروع

تطبیق البرنامج في مراكز اكبر اقتراحات المستقبل

المكتب االستشاري القانوني اسم المشروع
رابطة المراة العاملة في لبنان القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
1998 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
منظمة غیر حكومیة أھلیة  ةطبیعة الجھة المنفذ

مستمر الموقف الحالي للمشروع
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ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
ذاتیة/ دولیة/ غیر حكومیة اھلیة طبیعة الجھة الممولة

مراكز/اطرافوطني / 
مدن)-ريف/قرى(

التغطیة الجغرافیة للمشروع

6 عدد االناث العامالت في 
المشروع

استشارات و دعاوى-قانوني  نوع العمل
/ االرملة/ االمجة//المتزوالعاملة

المعنفة
الفئة المستھدفة

كل نساء لبنان عدد المستھدفین
اكثر من الف امرأة نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تقديم خدمات مساندة (ارشاد 
في موضوعات المسح )قانوني

/الخمسة

طبیعة المشروع

50,000,000LL تكلفة المشروع
تطبیق بنود اتفاقیة القضاء على 
جمیع اشكال التمییز ضد المراة 

المصادقة - و خاصة العمل منھا 
على اتفاقیات العمل الدولیة 

الخاصة بالمراة و تطبیق 
المصادقة على -المصادق منھا 

اتفاقیات العمل العربیة الخاصة 
بمنظمة العمل العربیة الخاصة 

بالمراة

االھداف الرئیسیة

لرابطة مرجعیة قانونیة جعل ا
للنساء و العامالت على 

توعیة النساء يقضايا - الخصوص 
العمل القانونیة و تشجیعھن 

على المراجعة بشان حقوقھن و 
الوقوف بجانبھن ارشادا قانونیا و 

متابعة لدى المحاكم المختصة

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة االنجازات
نعم تقییم المشروع
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- لتوسیع المشروع ايجاد تمويل 
- متطوعین من نقابة المحامین 

شبكة اعالمیة تذكر بوجود 
المكتب دائما

اقتراحات المستقبل

الدعم االقتصادي للنساء و 
الفتیات ضحايا العنف المنزلي

اسم المشروع

الھیئة اللبنانیة لمناھضة العنف 
ضد المراة

LECORVAW

القائم بالمشرع

اقل من سنة وعمدة المشر

تشرين الثاني 
2006

تاريخ البداية

نیسان 
2007

تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

مجلس االنماء و وطنیة (
)/ البنك الدولي)/ دولیة (االعمار

رسمیة (–حكومیة 
تابع - عمار مجلس االنماء و اال

لرئاسة مجلس الوزراء 
)/ اللبناني

طبیعة الجھة الممولة

)/لبنان الشماليمحلي (
مراكز/اطراف/ مناطقي/جھوي

قرى -الكورة (مدن)-ريف/قرى(
)/ امیون–حلبا -في عكار 

طرابلس/باب التبانة-كوسبا 

التغطیة الجغرافیة للمشروع

3 عدد االناث العامالت في 
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المشروع
تمكین - تدريب مھني و توعوي 

اقتصادي اجتماعي للمراة
نوع العمل

/ غیر العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ المطلقة/ االم/ المتزوجة

المعنفة/ االرملة

الفئة المستھدفة

امرأة15 عدد المستھدفین
حضور حر5امرأة و 15 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین

/ المیة القانونیةاتوعیة و محو
تقديم / بناء قدراتتدريب و

خدمات مساندة (ارشاد قانوني
في موضوعات المسح )

/ الخمسة
او تزويد باالجھزة/ توعیةاعالمیة

المساندة و الدعوة/ بالمعلومات
مناھضة/ قوانینلسیاسات او

اشكال التمییزمناھضة/ العنف

طبیعة المشروع

28,258.5$ تكلفة المشروع
ساھمة في مناھضة و لم

القضاء على العنف االسري ضد 
المراة من خالل بناء القدرات و 

التمكین االقتصادي و 
االجتماعي

االھداف الرئیسیة

توعیة النساء حول مشكلة 
العنف االسري ضد المراة و 

االھداف الفرعیة
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المشاكل االجتماعیة و القانونیة 
بناء قدرات النساء -االخرى 

و المھنیة حول صناعة الحلويات 
اكساب النساء - المعجنات 

قدرات شخصیة حول كیفیة 
ادارة المشاريع الخاصة الصغیرة 

اكساب النساء قدرات و -
معلومات مھنیة و قانونیة و 

نفسیة
تدريب/توعیة/ االنجازات

نعم تقییم المشروع
اطالة مدة -زيادة التمويل 

زيادة عدد -المشروع 
الضوء تسلیط- المشاركات 

بشكل اوسع على النواحي 
القانونیة

اقتراحات المستقبل

مشروع توعیة المراة العاملة 
قانونا

اسم المشروع
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الھیئة الوطنیة لشؤون المراة 
تاسست بموجب -اللبنانیة 

720القانون رقم
قطاع حكومي

القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع

2001شباط  بدايةتاريخ ال
2002شباط  تاريخ االنتھاء

جھة رسمیة حكومیة / منظمة 
دولیة

طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

ذاتیة/اقلیمیة/ دولیة/ حكومیة طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

30 عدد االناث العامالت في 
مشروعال

نوع العمل
/ العاملة/المتعلمة/االمیة 

/ المطلقة/ االم/ المتزوجة
/ الغرباءاالرملة

الفئة المستھدفة

امرأة3000حوالي  عدد المستھدفین
نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

/ بناء قدراتتدريب و
اوتزويد باالجھزة/ توعیةاعالمیة

طبیعة المشروع
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تقديم استشارات / بالمعلومات
قانونیة مجانیة في مجالي 

قانون العمل و انظمة صندوق 
الضمان االجتماعي و انتاج مواد 

مطبوعة و سمعیة بصرية في 
ھذين المجالین

00051$ تكلفة المشروع
رفع مستوى المعرفة القانونیة 

3000لنحو 
امراة عاملة في مجالي قانون 

ل و انظمة صندوق الضمان العم
تامین استشارة - االجتماعي 

قانونیة مجانیة للنساء العامالت 
في مراكز الخدمات االنمائیة 

التابعة لوزارة الشؤون 
االجتماعیة اللبنانیة

االھداف الرئیسیة

تسھیل المراجعة القضائیة عبر 
استشارات مجانیة

االھداف الفرعیة

ة تقديم لفترتدريب/توعیة/ 
محددة استشارات قانونیة 

مجانیة و انتاج مواد مطبوعة و 
سمعیة بصرية توعوية

االنجازات

نعم تقییم المشروع
تامین استمرارية الخدمات 

- االستشارية القانونیة المجانیة 
توسیع نطاق التوعیة الى 

مجاالت قانونیة اخرى و بنوع 

ت المستقبلاقتراحا
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خاص الى مجال قوانین االحوال 
الشخصیة

ورشة عمل "اعرفي حقوقك" اسم المشروع
الھیئة الوطنیة لشؤون المراة 

تاسست بموجب -اللبنانیة 
720القانون رقم

قطاع حكومي

القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع
26 /9 /2003 تاريخ البداية
26 /9 /2003 تاريخ االنتھاء

/ منظمة جھة رسمیة حكومیة
دولیة

طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

وطنیة/ دولیة/ حكومیة طبیعة الجھة الممولة
وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

9 عدد االناث العامالت في 
المشروع
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نوع العمل
العاملین و / الجمعیاتعضوات

یون في مراكز العامالت االجتماع
الخدمات االنمائیة التابعة لوزارة 

الشؤون االجتماعیة و مراكز 
جمعیات غیر حكومیة معنیة

الفئة المستھدفة

50 عدد المستھدفین
40 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تزويد / بناء قدراتتدريب و
/ او بالمعلوماتباالجھزة
اشكال مناھضة/ لعنفامناھضة
التمییز

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
تدريب العاملین و العامالت 

االجتماعیین على مساعدة 
النساء العامالت على االطالع 

على حقوقھن المنصوص علیھا 
في قانون العمل اللبناني و في 
انظمة الضمان االجتماعي لمل 

ھي مقدمة في مطبوعات 
معدة لھذا الغرض

داف الرئیسیةاالھ

االھداف الفرعیة
توزيع مطبوعات تدريب/ توعیة/ 

اعرفي "معدة تحت شعار
على المشاركین "حقوقك

لتوزيعھا في المراكز التي 
ينشطون فیھا

االنجازات

ال تقییم المشروع
توسیع نطاق النشاط و تكرار 

تنظیمه
اقتراحات المستقبل
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التامین القانوني للمراة لمشروعاسم ا

- وزارة الشؤون االجتماعیة 
دائرة -مصلحة الشؤون االسرية 

شؤون المراة

القائم بالمشرع

سنة الى سنتین مدة المشروع

14 /10 /2003 تاريخ البداية
31 /12 /2004 تاريخ االنتھاء

جھة رسمیة حكومیة طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

ذاتیة/ وطنیة/ حكومیة طبیعة الجھة الممولة

جھوي/ - محلي/وطني/مناطقي
اطراف- مراكز

التغطیة الجغرافیة للمشروع

2 عدد االناث العامالت في 
المشروع

نوع العمل
غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/المعنفة/ االرملة/ المطلقة
القانونیة

الفئة المستھدفة

مركز للخدمات 20من نطاق 
االنماية

عدد المستھدفین

مستفیدة100حوالي  نسبة او عدد المستھدفین 
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الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تزويد / بناء قدراتتدريب و
/ او بالمعلوماتباالجھزة
اشكال مناھضة/ العنفمناھضة
التمییز

مشروعطبیعة ال

تكلفة المشروع
تقديم استشارة قانونیة مجانیة 

تنظیم جلسات -للمراة العاملة 
توعیة حول عدة مواضیع قانونیة: 

دخول العمل، االجازات، 
-العقوبات، االحوال الشخصیة 

تنظیم جلسات تدريب للعاملین 
في مراكز الوزارة و لبعض 

الجمعیات االھلیة

االھداف الرئیسیة

المراة على المواد تعريف
القانونیة المجحفة بحقھا في 

انشاء قاعدة - القوانین اللبنانیة 
معلومات قانونیة في مراكز 

الخدمات االنمائیة التابعة للوزارة 
-و العاملة في اطار المشروع 
تزويد المراة بعناوين الجھات 
التي يمكن ان تدعمھا في 

توسیع -قضاياھا القانونیة 
باالوضاع القانونیة معرفة المراة 

الحالیة في القوانین اللبنانیة

االھداف الفرعیة

توعیة/ استشارات قانونیة االنجازات

نعم تقییم المشروع
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-تخصیص موارد مالیة للمشروع 
تحفیز المراكز على اھمیة 

تامین منشورات -المشروع 
حول المواضیع القانونیة سھلة 

انشاء قاعدة معلومات - الفھم 
انونیة في المراكز اذ ان ھذا ق

تكثیف او - الھدف لم يتحقق 
زيادة عدد الجلسات المخصصة 

- لالستشارات المجانیة 
وضع :المتابعة مع المتدربین

آلیة متابعة و اجراء لقاءات 
زيادة عدد -تقییمیة دورية 

تخصیص -جلسات التوعیة 
جلسات توعیة للعاملین في 

كسب تايید المجتمع -المراكز 
المحلي حول الموضوع

اقتراحات المستقبل

التامین القانوني للمراة اسم المشروع
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- وزارة الشؤون االجتماعیة 
دائرة -مصلحة الشؤون االسرية 

شؤون المراة

القائم بالمشرع

سنة الى سنتین مدة المشروع

14 /10 /2003 تاريخ البداية
31 /12 /2004 تھاءتاريخ االن

جھة رسمیة حكومیة  طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

ذاتیة/ وطنیة/ حكومیة طبیعة الجھة الممولة

جھوي/ - محلي/وطني/مناطقي
اطراف- مراكز

التغطیة الجغرافیة للمشروع

2 عدد االناث العامالت في 
المشروع

نوع العمل
غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
القانونیة

الفئة المستھدفة

مركز للخدمات 20من نطاق 
االنماية

عدد المستھدفین

مستفیدة100حوالي  نسبة او عدد المستھدفین 
الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
تزويد / قدراتبناءتدريب و
/ او بالمعلوماتباالجھزة

طبیعة المشروع
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اشكال مناھضة/ العنفمناھضة
التمییز

تكلفة المشروع

تقديم استشارة قانونیة مجانیة 
تنظیم جلسات -للمراة العاملة 

توعیة حول عدة مواضیع قانونیة: 
دخول العمل، االجازات، 

-العقوبات، االحوال الشخصیة 
ات تدريب للعاملین تنظیم جلس

في مراكز الوزارة و لبعض 
الجمعیات االھلیة

االھداف الرئیسیة

تعريف المراة على المواد 
القانونیة المجحفة بحقھا في 

انشاء قاعدة - القوانین اللبنانیة 
معلومات قانونیة في مراكز 

الخدمات االنمائیة التابعة للوزارة 
-و العاملة في اطار المشروع 

لمراة بعناوين الجھات تزويد ا
التي يمكن ان تدعمھا في 

توسیع -قضاياھا القانونیة 
معرفة المراة باالوضاع القانونیة 

الحالیة في القوانین اللبنانیة

االھداف الفرعیة

توعیة/ استشارات قانونیة االنجازات

نعم تقییم المشروع

-تخصیص موارد مالیة للمشروع 
ة تحفیز المراكز على اھمی

اقتراحات المستقبل
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تامین منشورات -المشروع 
حول المواضیع القانونیة سھلة 

انشاء قاعدة معلومات - الفھم 
قانونیة في المراكز اذ ان ھذا 

تكثیف او - الھدف لم يتحقق 
زيادة عدد الجلسات المخصصة 

- لالستشارات المجانیة 
وضع :المتابعة مع المتدربین

آلیة متابعة و اجراء لقاءات 
زيادة عدد -تقییمیة دورية 

تخصیص -جلسات التوعیة 
جلسات توعیة للعاملین في 

كسب تايید المجتمع -المراكز 
المحلي حول الموضوع

حقوق المعلمین و المعلمات 
مجموعة -في التشريع 

القوانین و المراسیم و القرارات 
علقة بافراد الھیئة التعلیمیة المت

في المدارس الخاصة مع 
تعديالتھا

اسم المشروع

نقابة المعلمین في لبنان القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع

21-2-2005 تاريخ البداية
9-3-2005 تاريخ االنتھاء

منظمة دولیة/ نقابات / ھیئات طبیعة الجھة المنفذة
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لمشروعالموقف الحالي ل
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع

ذاتیة/ دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

غیر محدد عدد االناث العامالت في 
المشروع

توعیة المعلمین و غیر محدد/ 
المعلمات لحقوقھم القانونیة

نوع العمل

/ المتزوجة/العاملة/المتعلمة
/ الرملةا/ المطلقة/ االم

/ القانونیة

الفئة المستھدفة

معلمة00040حوال  عدد المستھدفین
اربعین الف معلمة

خمسة عشر الف معلم
نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تقديم خدمات مساندة (ارشاد 
في موضوعات المسح )قانوني

المساندة و الدعوة/ الخمسة
/ قوانینولسیاسات ا

طبیعة المشروع

15029$ تكلفة المشروع
التوعیة الحقوقیة للمعلمات 

تنظیم -حول قوانین التعلیم 
العالقة بین المعلمة و 
مرجع -المؤسسات التعلیمیة 

قانوني للمعلمین و المعلمات

االھداف الرئیسیة

جمع و تنسیق جمیع النصوص 
التي يحتاج الیھا المعلمون و 

ت تعمیما للمعرفة المعلما

االھداف الفرعیة
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الحقوقیة

توعیة االنجازات
نعم تقییم المشروع

ان المشروع -ال مالحظات لدينا 
استطاع توعیة المعلمات كما 

المعلمین لحقوقھم تعمیما 
للمعرفة الحقیقیة بالقوانین 

امكانیة اقامة -الخاصة بھم 
دورات تدريبیة للمعلمین على 

حقوقھم ھذه القوانین و 
المشروعة

اقتراحات المستقبل

IV-االعالم
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مجلة فصلیة: الرائدة 
عدد خاص عن السیداو

اسم المشروع

معھد الدراسات النسائیة في 
العالم العربي في الجامعة 

(IWSAW)اللبنانیة االمیركیة

القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع
1998 دايةتاريخ الب
1998 تاريخ االنتھاء

مراكز ابحاث/ جامعات طبیعة الجھة المنفذة
انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع

ذاتیة ودولیة طبیعة الجھة الممولة
دولیة التغطیة الجغرافیة للمشروع

الوضع الحالي للمشروع
3 عدد االناث العامالت في 

المشروع
كتابة و تنقیح/ بالتمقا/ بحث نوع العمل

/ غیر العاملة/العاملة/المتعلمة
/ المطلقة/ االم/ المتزوجة

/ القانونیة/  المعنفة/ االرملة
الجمعیاتعضوات/ االعالمیة

الفئة المستھدفة

5000 عدد المستھدفین
5000 عدد المستھدفین الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
/ العنفمناھضة/ ةاعالمیتوعیة

اشكال التمییزمناھضة

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
التوعیة و نشر المعرفة 

باالتفاقیة للقضاء على جمیع 
اشكال التمییز ضد المراة

CEDAW

االھداف الرئیسیة

االھداف الفرعیة
توعیة االنجازات

ال تقییم المشروع
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CEDAWطبع عدد جديد حول
لضوء على من اجل القاء ا

التغییرات التي حدثت في 
البلدان العربیة بالنسبة 

لالتفاقیة و التحفظات

اقتراحات المستقبل

المرأة والقانون اسم المشروع
تلفزيون –قناة المرأة العربیة 

ھي
القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
2004 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
مرئیةوسیلة اعالم  طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة مستقلة آلیة تنفیذ المشروع

ذاتي طبیعة الجھة الممولة
محلي/ وطني/ مناطقي/ 

أطراف (ريف/قرى/ مدن)
التغطیة الجغرافیة للمشروع

نسبة االناث العاملة في 
المشروع

اعالمي/ تثقیفي نوع العمل
غیر /العاملة/مةالمتعل/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

/ كل النساءالجمعیات

الفئة المستھدفة

كافة النساء العربیات عدد المستھدفین
غیر محدد نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

مساندة (ارشاد تقديم خدمات
في موضوعات المسح )قانوني

/ الخمسة
المساندة و / توعیةاعالمیة

/ قوانینلسیاسات اوالدعوة

طبیعة المشروع



79

اشكال مناھضة/ العنفمناھضة
التمییز

تكلفة المشروع
تمكین المراة و مساندتھا 

مناھضة -لمعرفة حقوقھا 
العنف و التمییز القانوني ضد 

و الفرد المراة بشكل خاص
العمل على تعديل -بشكل عام 

القوانین المجحفة بحق المراة

االھداف الرئیسیة

تغییر الذھنیة الذكورية و 
تبسیط المعلومة -النسائیة 

-القانونیة لتعمیم االستفادة 
تمھید المناخ او االرضیة الواعیة 

للضغط من اجل التغییر

االھداف الفرعیة

توعیة/ مبادرات االنجازات
ال تقییم المشروع

استضافة - زيادة مدة العرض 
- حاالت خاصة و شھادات حیة 

تجسید المشكلة بشكل عرض 
تمثیلي اليضاح الفكرة و موضع 

الخلل و بالتالي امكانیة طرح 
حلول

اقتراحات المستقبل

من يوم لیوم اسم المشروع
تلفزيون –قناة المرأة العربیة 

ھي
القائم بالمشرع

ن سنتیناكثر م مدة المشروع
2003 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
وسیلة اعالم مرئیة طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة مستقلة آلیة تنفیذ المشروع

ذاتي طبیعة الجھة الممولة
محلي / وطني / مناطقي/ 

أطراف (ريف/قرى/ مدن)/ 
التغطیة الجغرافیة للمشروع
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ر شیكة استرالیا و عب/ اقلیمي 
االنترنت

تقريبا10 عدد االناث العامالت في 
المشروع

اعالمي تثقیفي اجتماعي نوع العمل
غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

/ خاصة النساءالجمعیات

فئة المستھدفةال

كافة النساء العربیات عدد المستھدفین
غیر محدد نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
تقديم خدمات مساندة (ارشاد 

في موضوعات المسح )قانوني
/ الخمسة

المساندة و / توعیةاعالمیة
/ قوانینلسیاسات اوالدعوة

اشكال مناھضة/ العنفمناھضة
التمییز

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
توعیة و تثقیف على حقوق 
المراة في مجاالت العمل و 

توعیة ايضا في مجال - العنف 
تغطیة ابرز المواضیع و -الصحة 

المشاكل الصحیة التي تعاني 
منھا المراة على وجه الخصوص

االھداف الرئیسیة

االھداف الفرعیة
توعیة االنجازات

ال تقییم المشروع
ة التواصل مع العالم تعزيز امكانی

العربي و دعوة شھادات حیة و 
اصحاب اختصاص من كافة 

االنحاء

اقتراحات المستقبل
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مشروع تطوير حقوق النساء و 
االطفال من خالل المعلوماتیة

اسم المشروع

الھیئة اللبنانیة لمناھضة العنف 
ضد المراة

LECORVAW

القائم بالمشرع

من سنة الى سنتین روعمدة المش

2004 تاريخ البداية
2004 تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

دولیة  طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

عدد االناث العامالت في 
المشروع

نوع العمل
النساء و / الجمعیاتعضوات

-االطفال في حالة الفقر 
منظمات المجتمع المدني 

خاصة تلك التي تعمل لدعم 
مؤسسات الخدمات -النساء 

االجتماعیة

الفئة المستھدفة

عدد المستھدفین
نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو طبیعة المشروع
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تقديم / بناء قدراتتدريب و
خدمات مساندة (ارشاد قانوني

في موضوعات المسح )
او تزويد باالجھزة/ الخمسة

المساندة و الدعوة/ بالمعلومات
مناھضة/ قوانینلسیاسات او

اشكال التمییزمناھضة/ العنف

تكلفة المشروع

االستفادة من التكنولوجیا 
الحديثة لدعم حقوق النساء و 

ز الحقوق تعزي-االطفال 
االنسانیة للنساء و االطفال من 

خالل نشر المعرفة و مكافحة 
االمیة القانونیة في مختلف 

االوساط االجتماعیة و مختلف 
رفع مستوى الوعي -المناطق 

باالتفاقیات و المواثیق الدولیة 
الخاصة بحقوق االنسان و 

-حقوق المراة و حقوق الطفل 
رفع مستوى االستفادة من 

اكز الجمعیات االھلیة خدمات مر
و مراكز الخدمات االنمائیة 

المشاركة في المشروع و تعزيز 
اشكال الدعم المحلي

االھداف الرئیسیة

تسھیل الحصول على 
المعلومات القانونیة الخاصة 

تمكین النساء من - بالعائلة 
معرفة ما يوفره لھن القانون من 

حقوق خاصة لدى تعرضھن 
تسھیل - لمشاكل اسرية 

االھداف الفرعیة
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حصول النساء على اجوبة 
-محددة لالسئلة االكثر شیوعا 

تسھیل الحصول على بعض 
النماذج االجرائیة المتعلقة 

توسیع رقعة -بالمحاكم 
الخدمات التي توفرھا المراكز 

االجتماعیة المشاركة في 
المشروع

اصدار قرص تدريب/توعیة/ 
مدمج خاص بالمشروع و دلیل 

استخدام البرنامجحول كیفیة 

االنجازات

ال تقییم المشروع
استكمال و تطوير المشروع: 

مضمون القرص المدمج، اعداد 
وسائل و تقنیات سمعیة و 

بصرية اخرى مثل كتیبات و دلیل 
توجیھي قانوني يكون متوافر 

في المحاكم، الدوائر الرسمیة، 
اطالة المدة الزمنیة - الجمعیات 

ع مع المخصصة لتنفیذ المشرو
ايجاد التمويل الكافي

اقتراحات المستقبل

نحو اجندة وطنیة الستحداث 
قانون خاص بالعنف االسرة

اسم المشروع

"منظمة "كفى عنف و استغالل
Reg. Nb. 248

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
2007 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
منظمة غیر حكومیة أھلیة طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
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دولیة طبیعة الجھة الممولة
محلیة/ دولیة (االتحاد 

رسمیة-االوروبي)/ حكومیة
التغطیة الجغرافیة للمشروع

75% نسبة االناث العامالت في 
المشروع

استشارة قانونیة، تشريع، ادارة 
تديرة، توعیة، طاوالت مس

مناداة، تشبیك و تنسیق

نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجمعیات

الفئة المستھدفة

مئات عدد المستھدفین
نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ میة القانونیةاالتوعیة و محو

تقديم خدمات مساندة (ارشاد 
في موضوعات المسح )قانوني

المساندة و الدعوة/ الخمسة
مناھضة/ قوانینلسیاسات او

اشكال التمییزمناھضة/ العنف

طبیعة المشروع

100,000$ تكلفة المشروع
استحداث قانون خاص بالعنف 

االسري
االھداف الرئیسیة

ص بالعنف اعداد مقترح قانون خا
اعداد طاولتین -االسري 

مستديرة: للجمعیات و العاملین 
في الخطوط االمامیة، و خلق 

اطالق حملة - مجموعة ضغط 
TV Spot ،اعالمیة: منشورات

اعداد لقاءات مناظقیة للتعريف 
عن الحملة

االھداف الفرعیة

مبادرات االنجازات
ال تقییم المشروع
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اقتراحات المستقبل

عمل "دور االعالمیین ورشة 
في تطبیق اتفاقیة القضاء على 
جمیع اشكال التمییز ضد 

المراة"

اسم المشروع

الھیئة الوطنیة لشؤون المراة 
تاسست بموجب -اللبنانیة 

720القانون رقم
قطاع حكومي

القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع
2007شباط 27 تاريخ البداية
2007شباط 27 االنتھاءتاريخ 

جھة رسمیة حكومیة / منظمة 
دولیة

طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

وطنیة/ دولیة/ حكومیة طبیعة الجھة الممولة
وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

12 عدد االناث العامالت في 
المشروع

نوع العمل
ون من وسائل اعالمی/ االعالمیة

االعالم اللبنانیة المكتوبة و 
المرئیة و المسموعة

الفئة المستھدفة

25 عدد المستھدفین
15 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
المساندة و / توعیةاعالمیة

/ قوانینلسیاسات اوالدعوة
اشكال مناھضة/ العنفمناھضة
/ التمییز

المشروعطبیعة

تكلفة المشروع
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نشر اتفاقیة السیداو و معلومات 
حول تحفظات لبنان على 
االتفاقیة و حول مستتبعات 

- االنضمام الى ھذه االتفاقیة 
توعیة الراي العام حول االتفاقیة 

المذكورة

االھداف الرئیسیة

االھداف الفرعیة
توعیة االنجازات

نعم تقییم المشروع
تضمین -لنشاط توسیع نطاق ا

البرامج التعلیمیة لكلیات االعالم 
التفاقیة السیداو

اقتراحات المستقبل

V– اتفاقیة إلغاء جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

محاضرة حول االتفاقیة الدولیة 
من اجل القضاء على جمیع 

اشكال التمییز ضد المراة

اسم المشروع

معھد الدراسات النسائیة في 
عربي في الجامعة العالم ال

(IWSAW)اللبنانیة االمیركیة

القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع
2007حزيران 4 تاريخ البداية
2007حزيران 4 تاريخ االنتھاء

جھة رسمیة/ مراكز ابحاث 
وجامعات

طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع
غیر موجودة آلیة تنفیذ المشروع

ولیة د طبیعة الجھة الممولة
محلي التغطیة الجغرافیة للمشروع

2 عدد االناث العامالت في 
المشروع

تنسیق واعداد للمحاضرة نوع العمل
/ القانونیة/العاملة/المتعلمة
الجمعیاتعضوات/ االعالمیة

الفئة المستھدفة

40 عدد المستھدفین
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40 عدد المستھدفین الفعلیین
/ االمیة القانونیةوتوعیة و مح

/ العنفمناھضة/ توعیةاعالمیة
اشكال التمییزمناھضة

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
التوعیة حول االتفاقیة و التمییز 

ضد المراة في القوانین
االھداف الرئیسیة

االھداف الفرعیة
توعیة االنجازات

ال تقییم المشروع
اقتراحات المستقبل

بیة على حقوق المرأة التر
(حملة الجنسیة)

اسم المشروع

التجمع النسائي الديمقراطي 
في لبنان

القائم بالمشرع

سنة الى سنتین مدة المشروع
2006 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
منظمات غیر حكومیة طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة شروعآلیة تنفیذ الم
دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع
9 عدد االناث العامالت في 

المشروع
توعیة ولقاءات نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
من اجنبي/ المتزوجة/ العاملة

/ االرملة/ المطلقة/ االم

الفئة المستھدفة
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/  المعنفة

513 عدد المستھدفین
513 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

اشكال مناھضة/ العنفمناھضة
التمییز

طبیعة المشروع

2,200$ تكلفة المشروع
توعیة على االجحاف في قانون 

الجنسیة اللبنانیة
االھداف الرئیسیة

في9توعیة على المادة 
CEDAW

توعیة في القانون اللبناني
اقتراح قانون جديد في 

المساواة
)بین المراة و الرجل (الجنسیة

االھداف الفرعیة

توعیة/ مبادرات
النساء اصبحن ناشطات

مشاركة في نشاطات الجمعیة 
المتعلقة بقانون الجنسیة

(Advocacy)

االنجازات

نعم تقییم المشروع
االستمرار حتى النجاح بالضغط 

على صانعي القانون لتغییر
القانون

اقتراحات المستقبل

التربیة على حقوق المرأة (دورة 
تدريبیة لحقوق المرأة)

اسم المشروع
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التجمع النسائي الديمقراطي 
في لبنان

القائم بالمشرع

سنة الى سنتین مدة المشروع
2006 تاريخ البداية
2006 تاريخ االنتھاء

منظمات غیر حكومیة / اھلیة نفذةطبیعة الجھة الم
انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

محلي التغطیة الجغرافیة للمشروع
4 عدد االناث العامالت في 

المشروع
تدريب نوع العمل

/  غیر العاملة/العاملة/المتعلمة
/االعالمیة/ القانونیة

الفئة المستھدفة

25 دفینعدد المستھ
23 عدد المستھدفین الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
مناھضة/ بناء قدراتتدريب و

اشكال التمییزمناھضة/ العنف

طبیعة المشروع

1,000$ تكلفة المشروع
التعرف على سیداو و القوانین 

اللبنانیة التي تتعارض مع 
سیداو و التحفظات اللبنانیة 

على سیداو

لرئیسیةاالھداف ا

االتفاقیة ككل + تركیز على 
التي تحفظ 28/16/9المادة 

علیھا لبنان + التعرف غلى 
التمییز ضد المراة في قانون 

العقوبات، الجنسیة، االسرة و 
االحوال الشخصیة، و العمل

االھداف الفرعیة

تدريب االنجازات
نعم تقییم المشروع

تنظیم دورات لفئات مستھدفة 
جديدة

ات المستقبلاقتراح
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التربیة على حقوق المرأة 
)CEDAWلقاءات توعیة على (

اسم المشروع

التجمع النسائي الديمقراطي 
في لبنان

القائم بالمشرع

سنة الى سنتین مدة المشروع
2006 تاريخ البداية
2006 تاريخ االنتھاء

منظمات غیر حكومیة اھلیة طبیعة الجھة المنفذة
انتھى ف الحالي للمشروعالموق
ذاتي آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع
2 عدد االناث العامالت في 

المشروع
حلقات توعیة نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ عالمیةاال/ القانونیة

/ الجئاتالجمعیات

الفئة المستھدفة

590 عدد المستھدفین
590 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

اشكال التمییزمناھضة
طبیعة المشروع

15,000$ تكلفة المشروع
تعريف على السیداو و شرح 

عن القوانین التي تتعارض معھا 
االحوال الشخصیةكقوانین

االھداف الرئیسیة
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مفھوم التمییز ضد المراة
الحقوق الواردة في اتفاقیة 

2و 1السیداو بند 
القانون اللبناني و الحق الذي 

نتناوله

االھداف الفرعیة

توعیة االنجازات
ال تقییم المشروع

استمرار الحلقات اقتراحات المستقبل

دورة (التربیة على حقوق المرأة
تدريبیة اقلیمیة حول الغاء 

التمییز ضد المرأة ومناھضة 
)العنف ضد المرأة

اسم المشروع

التجمع النسائي الديمقراطي 
في لبنان

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
2006 تاريخ البداية

تاريخ االنتھاء
منظمات غیر حكومیة اھلیة طبیعة الجھة المنفذة

انتھى لموقف الحالي للمشروعا
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

اقلیمي التغطیة الجغرافیة للمشروع
بأجر3 عدداالناث العامالت في 

المشروع
تدريب نوع العمل

الجمعیاتعضوات الفئة المستھدفة
دول عربیة9من 28 عدد المستھدفین
دول عربیة9من 28 تھدفین الفعلیینعدد المس

مناھضة/ بناء قدراتتدريب و طبیعة المشروع
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/ اشكال التمییزمناھضة/ العنف
آلیات دولیة

18,000$ تكلفة المشروع
تمكین مشاركین من كادرات 

بمناھضة التمییز و العنف و 
استعمال آلیات الحماية الدولیة 

للنساء

االھداف الرئیسیة

التعرف على سیداو و االعالن 
العالمي لمناھضة العنف ضد 
المراة و القوانین العربیة التي 
تتعارض مع سیداو و القوانین 

-العقوبات -التي تحمي المراة 
و تحديد آلیات حماية النساء و 

مناھضة العنف ضد النساء

االھداف الفرعیة

تدريب االنجازات
نعم تقییم المشروع

متابعة االثر داخل عمل 
دراسة و -ل الجمعیات في الدو

تحديد احتیاجات التدريب في 
تنظیم دورات -ھذا المجال 

اخرى في ھذا المجال

اقتراحات المستقبل

التربیة على حقوق المرأة 
(تفعیل مشاركة المرأة 

السیاسیة)

اسم المشروع

التجمع النسائي الديمقراطي 
في لبنان

القائم بالمشرع

سنة الى سنتین مدة المشروع
2006 اريخ البدايةت

مستمر تاريخ االنتھاء
منظمات غیر حكومیة أھلیة طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع
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طبیعة الجھة الممولة
وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

2 عدد االناث العامالت في 
المشروع

دراسة مقترح قانون و تقديمه 
ة الوطنیة الستحداث اللجن

quotaادماج- قانون االنتخابات 

نوع العمل

/ الجمعیاتعضوات/ القانونیة
اللجنة الوطنیة الستحداث 

قانون االنتخابات

الفئة المستھدفة

50 عدد المستھدفین
50 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
لسیاسات المساندة و الدعوة

قوانیناو
طبیعة المشروع

فة المشروعتكل
quotaادماج ال

في قانون االنتخابات بنسبة 
30%

االھداف الرئیسیة

وفق الترشح و لیس quotaال
اقتراح التمثیل -وفق النتائج 

النسبي

االھداف الفرعیة

توعیة/ مبادرات االنجازات
ال تقییم المشروع

العمل الضاغط الدماج المقررات 
في قانون االنتخابات

مستقبلاقتراحات ال
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سیداو- الغاء التمییز ضد المراة  اسم المشروع
اللجنة االھلیة لمتابعة قضايا 

المراة
القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
1996 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
منظمات غیر حكومیة اھلیة

المركز التربوي للبحوث 
طبیعة الجھة المنفذة

رمستم الموقف الحالي للمشروع
ذاتي

مستقلة
آلیة تنفیذ المشروع

وطنیة
دولیة

طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع
36 عدد االناث العامالت في 

المشروع
دراسة/ بحث/ تدريب/ كتابة 

نصوص/ توعیة
نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ الما/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

/ التالمیذالجمعیات

الفئة المستھدفة

1000اكثر من  عدد المستھدفین
1000اكثر من  نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ بناء قدراتتدريب و/ 

او تزويد باالجھزة/ توعیةاعالمیة
المساندة و الدعوة/ بالمعلومات

مناھضة/ قوانینلسیاسات او
اشكال التمییز

طبیعة المشروع

200,000$ تكلفة المشروع
- الغاء جمیع التمییز ضد المراة 
تغییر النمط التقلیدي لصورة 
-المراة في الكتب المدرسیة 

االھداف الرئیسیة



95

التثقیف السیاسي و المشاركة 
السیاسیة

التوعیة حول حق المشاركة 
عیة عن النوع السیاسیة و تو

التاثیر و التغییر - االجتماعي 
دورات -في النمط التقلیدي 

تدريبیة تثقیفیة و سیاسیة

االھداف الفرعیة

) gender issueتدريب و توعیة (
ومبادرات

اعادة طباعة بعض الكتب و 
التعديل من ناحیة النوع 

االجتماعي في الكتب

االنجازات

نعم تقییم المشروع
التمويل لزيادة عدد زيادة نسبة 

التدريب
اقتراحات المستقبل

في الغاء التمییز ضد المراة 
القوانین اللبنانیة

اسم المشروع

اللجنة االھلیة لمتابعة قضايا 
ةأالمر

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
2004 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
منظمات غیر حكومیة اھلیة یعة الجھة المنفذةطب

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع
35 عدد االناث العامالت في 

المشروع
مراجعة القوانین/ تدريب/ 

لقاءات/ تحضیر مشاريع 
نوع العمل
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وتنفیذھا
غیر /ملةالعا/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجمعیات

الفئة المستھدفة

1000 عدد المستھدفین
1000 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
تقديم / بناء قدراتتدريب و

خدمات مساندة (ارشاد قانوني
في موضوعات المسح )

/ العنفھضةمنا/ الخمسة
/ توعیة اشكال التمییزمناھضة

عن حقوق المرأة

طبیعة المشروع

75,000$ تكلفة المشروع
الغاء التمییز ضد المراة في 

القوانین اللبنانیة
االھداف الرئیسیة

اقتراح بعض التعديالت على 
-توعیة –القوانین او التغییر 
تدريب و بناء قدرات

االھداف الفرعیة

وعیة ومبادراتتدريب وت
مشاركة القانونیین و القضاة و 
الفئات المسؤولة و رجال الدين

االنجازات

نعم تقییم المشروع
زيادة نسبة التمويل لزيادة 
التدريب و التوعیة و الضغط

اقتراحات المستقبل

الحملة الوطنیة لدعم حق 
المرأة في حصة تمثیلیة عادلة 

في المجلس النیابي

عاسم المشرو
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المجلس النسائي اللبناني القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع

2005تشرين  تاريخ البداية
مستمر تاريخ االنتھاء

منظمات غیر حكومیة اھلیة/ 
مراكز ابحاث/جامعات

طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة
وطنیة (غیر حكومي/اھلي)

دولیة

لجھة الممولةطبیعة ا

وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

الوضع الحالي للمشروع
30 عدد االناث العامالت في 

المشروع
توعیة

lobbying
نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/ القانونیة/  االرملة/ المطلقة
/ الجمعیاتعضوات/ االعالمیة

ة ومرشحة برلمانیة المرأة كناخب
ونقابیة

الفئة المستھدفة

المجتمع ككل  عدد المستھدفین

النساء خاصة عدد المستھدفین الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
او تزويد باالجھزة/ توعیةاعالمیة

طبیعة المشروع
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بالمعلومات

225,000$ تكلفة المشروع

تمثیل المراة في المجلس 
ابي و كافة المجالس بحصة النی

تمكین المراة من -نسبیة 
المشاركة في القرار السیاسي

االھداف الرئیسیة

توعیة المجتمع باحقیة تمثیل 
المراة و مشاركتھا في العمل 

السیاسي

االھداف الفرعیة

توعیة
انتاج فقرة اعالمیة عن المراة و 

بثھا لفترة شھر في جمیع 
- لبنانیة المحطات التلفزيونیة ال

استطالع راي عام حول المراة 
اللبنانیة و دورھا التمثیلي في 

توزيع التقرير -االنتخابات النیابیة 
على كافة المؤسسات و 

المنظمات و النواب و الوزراء و 
ندوة حوارية -الجمعیات االھلیة 

حول الموضوع

االنجازات

ال تقییم المشروع
اقتراحات المستقبل
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ضمن برنامج -حملة الجنسیة 
النوع االجتماعي و المواطنة و 

الجنسیة

اسم المشروع

مجموعة االبحاث و التدريب 
للعمل التنموي

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع

2002آخر  تاريخ البداية
مستمر تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة منفذةطبیعة الجھة ال

مستمر الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة مستقلة آلیة تنفیذ المشروع

ذاتیة و دولیة طبیعة الجھة الممولة

/ وطني Outreachمحلي  التغطیة الجغرافیة للمشروع
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Advocacy مناطقي/ أطراف /
-اقلیمي (ريف/قرى/ مدن)/ 

شركاء و شبكات محلیة في 
بلدان عربیة

5 مالت في عدد االناث العا
المشروع

، اعالمي تثقیفي اجتماعي
lobbying، بحث، توعیة، تدريب

نوع العمل

غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

النواب و المسؤولین/ الجمعیات

الفئة المستھدفة

غیر محدد مستھدفینعدد ال

غیر محدد نسبة او عدد المستھدفین 
الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
تقديم خدمات مساندة (ارشاد 

في موضوعات المسح )قانوني
تزويد / توعیةاعالمیة/ الخمسة
/ او بالمعلوماتباالجھزة

لسیاسات المساندة و الدعوة
اشكال مناھضة/ قوانیناو

التمییز

المشروعطبیعة 

تكلفة المشروع
تعديل قانون الجنسیة في  االھداف الرئیسیة
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البلدان التي تجري فیھا الحملة 
متابعة/رصد آلیة تطبیق -

القانون في البلدان التي تعدل 
فیھا القانون

االھداف الفرعیة
تدريب/توعیة/ مبادرات االنجازات

نعم تقییم المشروع
حملة عدم التمكن من مثابرة ال

على نفس الوتیرة بسبب عدم 
استقرار االوضاع و احیانا تعطیل 

المؤسسات

اقتراحات المستقبل

ة أتفعیل مشاركة المر
السیاسیة

اسم المشروع
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التجمع النسائي الديمقراطي القائم بالمشرع
سنة الى سنتین مدة المشروع

2004 تاريخ البداية
2005 تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة طبیعة الجھة المنفذة
انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
دولیة طبیعة الجھة الممولة

وطني  التغطیة الجغرافیة للمشروع
26 عدد االناث العامالت في 

المشروع
تعبئة–توعیة  نوع العمل
غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 

/ االم/ المتزوجة/ املةالع
/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

النساء في / الجمعیات
/السلطات المحلیة

Parliament

الفئة المستھدفة

5000 عدد المستھدفین
5000 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

عیة / توبناء قدراتتدريب و
اعالمیة 

طبیعة المشروع

10,000$ تكلفة المشروع
تفعیل مشاركة المراة في مراكز 

صانعو القرار
االھداف الرئیسیة

زيادة عدد النساء في البرلمان و 
- السلطات المحلیة و االختیارية 
تمكین النساء من اعداد حملة 

تشجیع و حث الراي -انتخابیة 
العام على ضرورة االقتراع 

نساءلل

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة االنجازات
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نعم تقییم المشروع
العمل على بناء قدرات النساء 

القیلدية
استمرار الحمالت

في القانون quotaادراج ال
االنتخابي

اقتراحات المستقبل

تطبیق اتفاقیة سیداو اسم المشروع

اللقاء الوطني من اجل القضاء 
شكال التمییز ضد على جمیع ا

المراة

القائم بالمشرع

أكثر من سنتین مدة المشروع

1999 تاريخ البداية
مستمر تاريخ االنتھاء

منظمة غیر حكومیة أھلیة طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع

ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
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ذاتیة وغیرحكومیة/اھلیة ةطبیعة الجھة الممول

وطني  التغطیة الجغرافیة للمشروع

90 عدد االناث العامالت في 
المشروع

اقتراحات قوانین لتعديل القوانین 
اللبنانیة بما يتالئم مع بنود 

اتفاقیة سیداو التي لم تتحفظ 
العمل - علیھا الدولة اللبنانیة 

على رفع التحفظات عن 
االتفاقیة

نوع العمل

غیر /املةالع/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجمعیات

الفئة المستھدفة

غیر محدد عدد المستھدفین
غیر محدد نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

/ بناء قدراتتدريب و
او االجھزةتزويد ب/ توعیةاعالمیة

المساندة و الدعوة/ بالمعلومات
مناھضة/ قوانینلسیاسات او

اشكال مناھضة/ العنف
العمل على تعديل /التمییز

القوانین التي تتعارض مع 
اتفاقیة سیداو و تكرس تمییزا 

صارخا ضد المراة

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
القضاء على التمییز ضد المراة 

زيھا من كل في القوانین و تن
االھداف الرئیسیة
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القضاء على التمییز -اجحاف 
ضد المراة في الممارسة و 

نشر ثقافة حقوق - التطبیق 
المراة كونھا جزءا من حقوق 

االنسان و تكريس قضیة المراة 
بانھا جزء من القضايا الوطنیة و 

االجتماعیة العامة

زيادة عدد النساء في البرلمان و 
- و االختیارية السلطات المحلیة

تمكین النساء من اعداد حملة 
تشجیع و حث الراي -انتخابیة 

العام على ضرورة االقتراع 
للنساء

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة/ مبادرات

التمكن من تحقیق تعديالت 
اساسیة في بعض القوانین و 

قانون -ابرزھا: قانون العمل 
قوانین و -الضمان االجتماعي 

-لموظفین و االجراء انظمة ا
متابعة -قانون التجارة البرية 

العمل من اجل الغاء ما تبقى 
من تمییز في مواد بعض 
- القوانین: قانون العقوبات 

الضمان االجتماعي و التعويض 
العائلي في نظام الموظفین

االنجازات

نعم تقییم المشروع
توسیع التیار الضاغط من اجل 

- تحقیق اھداف المشروع 
- تامین التمويل المطلوب 
اسھام المعنیین بحقوق 

اقتراحات المستقبل
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االنسان في ھذا التحرك

المسیرة العالمیة للنساء
Marche Mondiale des

Femmes

اسم المشروع

الھیئة اللبنانیة لمناھضة العنف 
ضد المراة

LECORVAW

القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع
31 July & 1 August 2005 تاريخ البداية
31 July & 1 August 2005 تاريخ االنتھاء
منظمة غیر حكومیة أھلیة  طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع
حكومیة/رسمیةذاتیة/

)/ البلديات–مساھمات المیة (
بعض غیر حكومیة اھلیة (

ینیة و تقديم التقديمات الع
خدمات

posters & brochures(

طبیعة الجھة الممولة

وطني  التغطیة الجغرافیة للمشروع
20 عدد االناث العامالت في 

المشروع
توعیة حول حقوق المراة و 

تمحورت -المطالبة بالتغییر 
المسیرة ھذه السنة حول القیم 
الخمسة: السالم و التضامن و 

نوع العمل
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اواةالحرية و العدل و المس
غیر /العاملة/المتعلمة/االمیة 
/ االم/ المتزوجة/ العاملة

/  المعنفة/ االرملة/ المطلقة
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

الجمعیات

الفئة المستھدفة

المجتمع االھلي اللبناني عدد المستھدفین
المجتمع االھلي اللبناني نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
خدمات مساندة (ارشاد تقديم

في موضوعات المسح )قانوني
/ توعیةاعالمیة/ الخمسة

لسیاسات المساندة و الدعوة
/ العنفمناھضة/ قوانیناو

اشكال التمییزمناھضة

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع

العمل من اجل تحقیق السالم 
العالمي الذي يضمن حقوق 

-نف االنسان اللغاء الفقر و الع
المطالبة بحرية االنسان 
الشخصیة و الفكرية و الدينیة و 

السعي - السیاسیة العلمیة 
الى تضامن جمیع فئات المجتمع 
في حیاة مشتركة مدنیة على 

-تقاسم الواجبات و المسؤولیات 

االھداف الرئیسیة
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توعیة افراد المجتمع على 
حقوقھم القانونیة لمنح العدل 
لمختلف طبقات المجتمع اللغاء 

ضمان -االنسانیة الجرائم ضد
المساواة بین افراد المجتمع في 
العلم و العمل و الرعاية الصحیة و 
الضمان االجتماعي و ضمان 
الشیخوخة و التنقل و اكتساب 

المعلومات و التواصل و الترفیه
العمل على تطبیق االتفاقیات 
الدولیة المبرمة من قبل الدولة 

حفظات عنھا، اللبنانیة و رفع الت
اتفاقیة الغاء جمیع اشكال التمییز 

المطالبة بتعديل -ضد المراة 
المواد المجحفة بحق النساء في 
قانون العقوبات و قانون االحوال 
الشخصیة و قانون الجنسیة 
باتجاه المساواة بین المواطن و 

استحداث قوانین - المواطنة 
لحماية المراة من العنف في 

توفیر تكافؤ - االسرة و المجتمع 
الفرص لتعزيز مشاركة النساء 
في القراراالداري و السیاسي و 
االقتصادي و التشريعي لبناء 

وطن يحمي االنسانیة

االھداف الفرعیة

توعیة/ مبادرات االنجازات

نعم تقییم المشروع
ال يوجد تمويل للمشروع يعتمد 

على مبادرات الجمعیة الخاصة و 
ة بعض المساھمات المحلی

التشبیك بشكل -المحدودة 
فعال اكثر مع البلدان االخرى 
على مدار السنوات الخمسة 

التي تفصل بین مسیرة و اخرى 

اقتراحات المستقبل
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نقص التمويل يؤدي الى عدم -
امكانیة السفر الى البلدان 

الشريكة للتنسیق معھا على 
ارض الواقع و مشاركتھا انشطتھا 

الخاصة

نسین في المساواة بین الج
حق اعطاء الجنسیة

اسم المشروع

"منظمة "كفى عنف و استغالل
Reg. Nb. 248

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
2003 تاريخ البداية

مستمر تاريخ االنتھاء
منظمات غیر حكومیة أھلیة / 

الوطني من اجل القضاء ءاللقا
على جمیع اشكال التمییز ضد 

م ھیئات و المراة الذي يض
مؤوسسات و اتحادات و فعالیات 

من الجنسین

طبیعة الجھة المنفذة

مستمر الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

ذاتیة/ غیر حكومیة/ أھلیة طبیعة الجھة الممولة
وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

60 % نسبة االناث العامالت في 
المشروع

ء تعديل قانون قانوني الجرا
دراسات حول -الجنسیة 
ندوات و لقاءات - الموضوع 

حوارية من اجل الدفع بقوة 
جماھیرية واسعة ضاغطة 

لتحقیق الھدف

نوع العمل

/ االرملة/ المطلقةة/ المتزوج
القانونیة/  المعنفة

الفئة المستھدفة

جمیع اللبنانیات والمتزوجات من 
غیر لبنانیین

عدد المستھدفین
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یع اللبنانیات المتزوجات من جم
غیر لبنانیین اذا تم تعديل قانون 

الجنسیة باقرار المساواة في 
حق اعطاء الجنسیة بین 

الجنسین

نسبة او عدد المستھدفین 
الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
/ بناء قدراتتدريب و

المساندة و / توعیةاعالمیة
/ قوانینلسیاسات اوالدعوة

/ اشكال التمییزمناھضة
لمساواة بین الجنسین في 

رفع -الحقوق و الواجبات 
في 2التحفظات عن البند 

في اتفاقیة القضاء 9المادة 
على جمیع اشكال التمییز ضد 

المراة

طبیعة المشروع

50,000Euro تكلفة المشروع

تحقیق المساواة بین المواطنین 
تحقیق - على مختلف الصعد 

لمراة و الرجل المساواة بین ا
-في الحقوق و الواجبات 

تحقیق شرعة حقوق الطفل و 
ما تتطلبه من تعديل للقوانین و 

بشكل خاص قانون الجنسیة

االھداف الرئیسیة

القضاء على التمییز ضد المراة 
القضاء -في القوانین و االنظمة 

على التمییز ضد المراة في 
تغییر - الممارسة و التطبیق 

ر ثقافة حقوق الذھنیة و نش
المراة

االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة/ مبادرات/
تم اطالق الحملة 2005في آب 

الوطنیة لتحقیق المساواة بین 
المراة و الرجل في قانون 

االنجازات
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-الجنسیة في مؤنمر صحفي 
تبع المؤتمر الصحافي اجتماعات 

و ندوات متواصلة في بیروت و 
تم توجیه -غیرھا من المناطق 

للبنانیات المتزوجات نداء الى ا
من غیر لبنانیین لتعبئة استمارة 

حول اوضاعھن و القینا تجاوبا 
كثیفا في مختلف المناطق 

تم اطالق عريضة -اللبنانیة 
تطالب المسؤولین بتعديل قانون 

الجنسیة و اقرار المساواة بین 
الجنسین

نعم تقییم المشروع
التعاون و التنسیق بین مختلف 

ھیئات و القوى من اجل ال
تشكیل قوة ضاغطة لتحقیق 

تامین التمويل المطلوب - الھدف 
او مطالبة قوى و مؤسسات 

لبنانیة او عربیة او دولیة 
عدم -لالسھام بتامین التمويل 

تسییس الھدف من النشاط 
العتبارات عديدة انما االقرار 

بحقوق الطفل باخذ جنسیة امه 
او ابوه دون تمییز

المستقبلاقتراحات

دورة تدريبیة حول اتفاقیة 
السیداو

اسم المشروع
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الھیئة الوطنیة لشؤون المراة 
تاسست بموجب -اللبنانیة 

720القانون رقم
قطاع حكومي

القائم بالمشرع

اكثر من سنتین مدة المشروع
2007حزيران 5 تاريخ البداية
2007حزيران 6 تاريخ االنتھاء

كومیة / منظمة جھة رسمیة ح
دولیة

طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

وطنیة/ دولیة/ حكومیة طبیعة الجھة الممولة
وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

11 عدد االناث العامالت في 
المشروع

نوع العمل
القضاة المتدرجون / القانونیة

اثاذكورا و ان
الفئة المستھدفة

30 عدد المستھدفین
30 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تزويد / بناء قدراتتدريب و
/ او بالمعلوماتباالجھزة

لسیاسات المساندة و الدعوة
/ العنفمناھضة/ قوانیناو

اشكال التمییزمناھضة

طبیعة المشروع

وعتكلفة المشر
نشر اتفاقیة السیداو و تقديم 
معلومات حول تحفظات لبنان 

على االتفاقیة و حول متتبعات 
-االنضمام الى ھذه االتفاقیة 

البحث في سبل ترجمة 
االتفاقیة في االجتھادات 

االھداف الرئیسیة
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القضائیة
االھداف الفرعیة

تدريب/توعیة االنجازات
نعم تقییم المشروع

ة التدريبیة المعنیة اعتماد الدور
بشكل دوري

اقتراحات المستقبل

ورشة عمل "لبنان على طريق 
تطبیق اتفاقیة السیداو"

اسم المشروع

الھیئة الوطنیة لشؤون المراة 
تاسست بموجب -اللبنانیة 

720القانون رقم
قطاع حكومي

القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع
19/11/2005 تاريخ البداية
19/11/2005 تاريخ االنتھاء

جھة رسمیة حكومیة / منظمة 
دولیة

طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

وطنیة/ دولیة/ حكومیة طبیعة الجھة الممولة
وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

11 عدد االناث العامالت في 
المشروع

نوع العمل
عضوات/ االعالمیة/ القانونیة

ؤولین و سم/ الجمعیات
مسؤوالت في االدارات 

الرسمیة و شخصیات معنیة 
بشؤون المراة

الفئة المستھدفة

شخصا150 عدد المستھدفین
شخصا120 نسبة او عدد المستھدفین 
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الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
او تزويد باالجھزة/ توعیةاعالمیة

المساندة و الدعوة/ معلوماتبال
مناھضة/ قوانینلسیاسات او

/ اشكال التمییزمناھضة/ العنف
توزيع نسخ عن التعلیقات 

الختامیة للجنة السیداو في 
االمم المتحدة و توزيع التقريرين 
الرسمیین االول و الثاني للبنان 

حول تطبیق اتفاقیة السیداو

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
التعلیقات الختامیة للجنة نشر 

السیداو في االمم المتحدة 
حول التقريرين الرسمیین للبنان 

-حول تطبیق اتفاقیة السیداو 
تبادل المعلومات و الخبرات و 

اآلراء حول واقع لبنان من 
اتفاقیة السیداو و البحث في 
سبل ترجمة ھذه المعاھدة 

الدولیة في التشريعات و 
الممارسات

یسیةاالھداف الرئ

االھداف الفرعیة
توعیة االنجازات

تقییم المشروع
انجاز ھذا النشاط بشكل دوري اقتراحات المستقبل

دورة تدريبیة حول اتفاقیة 
السیداو

اسم المشروع
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الھیئة الوطنیة لشؤون المراة 
تاسست بموجب -اللبنانیة 

720القانون رقم
قطاع حكومي

القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع
2007حزيران 7 تاريخ البداية
2007حزيران 7 تاريخ االنتھاء

جھة رسمیة حكومیة / منظمة 
دولیة

طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع
ذاتیة  آلیة تنفیذ المشروع

وطنیة/ دولیة/ حكومیة طبیعة الجھة الممولة
وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

11 عدد االناث العامالت في 
المشروع

نوع العمل
المحامون المتدرجون/القانونیة

ذكورا و اناثا
الفئة المستھدفة

35 عدد المستھدفین
35 نسبة او عدد المستھدفین 

الفعلیین
/ االمیة القانونیةتوعیة و محو

تزويد / بناء قدراتتدريب و
/ او بالمعلوماتباالجھزة

لسیاسات وةالمساندة و الدع
/ العنفمناھضة/ قوانیناو

اشكال التمییزمناھضة

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
نشر اتفاقیة السیداو و معلومات 

حول تحفظات لبنان على 
االتفاقیة و حول مستتبعات 

البحث -االنضمام الى االتفاقیة 
في سبل ترجمة االتفاقیة في 

االجتھادات القضائیة

یةاالھداف الرئیس
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االھداف الفرعیة
تدريب/ توعیة االنجازات

نعم تقییم المشروع
ضرورة اعتماد ھذه الدورة 

التدريبیة بشكل دوري
اقتراحات المستقبل

ورشة عمل "دور الوزارات و 
الھیئات الرسمیة في تطبیق 

اتفاقیة القضاء على جمیع 
-اشكال التمییز ضد المراة 

السیداو"

اسم المشروع

لھیئة الوطنیة لشؤون المراة ا
تاسست بموجب -اللبنانیة 

720القانون رقم
قطاع حكومي

القائم بالمشرع

اقل من سنة مدة المشروع
2006شباط 28 تاريخ البداية
2006شباط 28 تاريخ االنتھاء

جھة رسمیة حكومیة / منظمة 
دولیة

طبیعة الجھة المنفذة

انتھى الموقف الحالي للمشروع
اتیة ذ آلیة تنفیذ المشروع

وطنیة/ دولیة/ حكومیة طبیعة الجھة الممولة
وطني التغطیة الجغرافیة للمشروع

11 عدد االناث العامالت في 
المشروع

نوع العمل
موظفو و موظفات / العاملة

الوزارات و االدارات الرسمیة / 
العامة

الفئة المستھدفة

25 عدد المستھدفین
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25 دد المستھدفین نسبة او ع
الفعلیین

/ االمیة القانونیةتوعیة و محو
تزويد / بناء قدراتتدريب و
/ او بالمعلوماتباالجھزة
اشكال مناھضة/ العنفمناھضة
التمییز

طبیعة المشروع

تكلفة المشروع
نشر اتفاقیة السیداو و معلومات 

حول تحفظات لبنان على 
االتفاقیة و حول مستتبعات 

-لى االتفاقیة االنضمام ا
التدريب على تزويد الھیئة 

الوطنیة لشؤون المراة اللبنانیة 
بالمعلومات التي تساعد الھیئة 

على وضع التقارير الرسمیة 
الدورية حول تطبیق اتفاقیة 

السیداو

االھداف الرئیسیة

االھداف الفرعیة
تدريب/ توعیة االنجازات

نعم تقییم المشروع
ائمة بین ايجاد آلیة تواصل د

الھیئة و بین الوزارات و االدارات 
ايجاد آلیة رصد -الرسمیة 

للسیاسات المتبعة في شان 
المراة و توافقھا مع اتفاقیة 

السیداو

اقتراحات المستقبل

يتبین من معالجة اجوبة االستبیان الجداول التالیة :

مدة المشروع
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مدة المشروع

اكثر من سنتین
39%

سنة الى سنتین
28%

اقل من سنة
33%

:1الجدول رقم 

مدة  المشروع

اكثر من سنتین سنة الى سنتین اقل من سنة
22 16 19

1عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

%من المشاريع قد تم تنفیذھا في مدة قصیرة ال 35ان نسة 
%من المشاريع استغرق تنفیذھا اكثر 27تتعدى السنة ، فیما 

ع قد امتدت %من المشاري38من سنة و اقل من سنتین  و 
على فترة تتجاوز السنتین . ھذا المؤشر يدل الى ان اتجاه 
المشاريع المنفذة ھو اعتماد االمد الطويل وھو مؤشر ايجابي 
يبین جدية المشاريع من ناحیة تحقیق اھدافھا وتوفر التمويل 
الالزمین لمتابعة المشاريع . الى انه ال يمكن التغاضي عن 

المنفذة ذات المدة القصیرة وقد النسبة العالیة للمشاريع 
يؤشر ھذا" الى ضعف التمويل او ضعف التفكیر االستراتیجي 

).1اواكثر من سبب (جدول رقم 

نطاق  المشروع
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نطاق المشروع

دولي
2% اقلیمي/ عربي

19%

وطني
56%

محلي
23%

2الجدول رقم 

نطاق  المشروع

دولي اقلیمي/عربي وطني محلي

1 11 32 13
1عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

ال الثاني في االستبیان الى نطاق عمل المشروع . و تطرق السؤ
تبین من االجابات ان االكثرية الساحقة للمشاريع ھي مشاريع 

% من 19% فیما ان مشروعا واحدا اعتبر دولیا و 56وطنیة 
% محلیة  .23المشاريع ھي اقلیمیة و عربیة و

يشكل المنحى الوطني النسبة االكبر و يطغى على المنحى 
او الدولي او االقلیمي و يعود ذلك الى مسالة التمويل و المحلي 

ھیمنة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة على المحلیة . و الجدير 
بالذكر انه بالنسبة الى لبنان ما يسمى وطني ھو غالبا متمركز 

في العاصمة و ما ھو محلي متمركز في االطراف  . 



120

تختزل النسیج وغالبا ما تقام المشاريع في العاصمة التي 
الوطني بكامله ولسھولة التغطیة االعالمیة ( التي يرغب بھا 

).2كثیرا القائمون على المشروع )  (جدول رقم 

االلتزام ببداية المشروع

ال
9%

نعم
91%

3الجدول رقم 

االلتزام ببداية المشروع

ال نعم
5 51

2عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

وبة على السؤال المتصل بااللتزام ببداية المشروع يتبین من االج
% من المشاريع 91اي اطالق المشروع بالتاريخ المخطط له ان 

قد انطلقت في الموعد المحدد لھا ذلك لجھوزية المنظمات و 
لتامین التمويل و الحماسة الدائمة للعمل االجتماعي (الجدول 

)  .3رقم 
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االلتزام بنھاية المشروع

ال
6%

مستمر
46%

تم التمدید
2%

نعم
46%

4الجدول رقم 
االلتزام بنھاية المشروع

ال مستمر تم التمديد نعم
3 24 1 24

5عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

اذا كانت نسبة االلتزام ببداية المشروع عالیة فاننا نالحظ انھا 
% 46تنخفض الى النصف لاللتزام بانتھاء المشروع اي ان نسبة

وقتا اضافیا النجازھا . من المشاريع تستغرق
و السبب قد يعود : 

اما للضعف في التخطیط -
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اما للضعف في الموارد البشرية او االمكانات المادية و -
اللوجستیة 

قد يكون المیدان الذي يجري فیه التنفیذ معقدا و غیر مھیئ -
فتخلق صعوبات غیر متوقعة . 

الجھة المنفذة
طبیعة الجھة المنفذة

االحزاب السیاسیة
0%

منظمات غیر حكومیة /  
أھلیة
53%

مراكز أبحاث جامعات
8%

منظمة اقلیمیة
3%

منظمة دولیة
14%

نقابات /  ھیئات
جھات رسمیة / حكومیة5%

18%

5الجدول رقم 

لمنفذةالجھة ا
أخرى نقابات 

 /
ھیئات

منظمة 
دولیة

منظمة 
اقلیم

ية

مراكز 
أبحاث 
جامعات

االحزاب 
السیاس

ية

منظمات 
غیر 

حكومیة 
/ أھلیة

جھات 
رسمیة 
/حكوم

ية

4 4 11 2 6 0 41 13
الن بعض المشاريع تم تنفیذھا من 58* المجموع ھو اكثر من 

معاقبل اكثر من جھة

% من المشاريع منفذة من 53سبة يتبین من ھذا الجدول ان ن
% من المشاريع منفذة من 18قبل منظمات غیر حكومیة و نسبة 

الجھات الرسمیة و الجدير بالذكر ان الجھات الرسمیة في لبنان 
ھي محصورة تقريبا بالھیئة اللبنانیة لشؤون المراة و دائرة شؤون 
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في المراة في وزارة الشؤون االجتماعیة ولجنة المراة و الطفل
% من المشاريع تنفذھا 14المجلس النیابي و نلحظ نسبة 

منظمات دولیة و ھي نسبة مرتفعة نسبیا و مؤشرھا اجابي و 
يمكن ان نعزو ذلك الى نسبة النمويل االعلى كانت من جھات 

دولیة . كما نلحظ غیاب المشاريع اتي تنفذھا االحزاب كونه في 
ورة رئیسیة على االمور لبنان عدة تیارات حديثة تركز نشاطھا بص

السیاسیة و لیس القانونیة . ( سیصدر قانون جديد لتنظیم 
). 5االحزاب في لبنان ) (الجدول رقم 

الجھات الممولة

طبیعة الجھة الممولة

محلیة
4%

وطنیة
18%

اقلیمیة
2%

ذاتیة
26%

دولیة

41

6الجدول رقم 

طبیعة الجھة/الجھات الممولة
دولیة اقلیمیة وطنیة محلیة ذاتیة

43 2 15 3 22
اريع تم تمويلھا من الن بعض المش58* المجموع ھو اكثر من 

قبل اكثر من جھة في نفس الوقت
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كانت االجابة على ھذا السؤال تستحمل اكثر من اجابة بالطبع 
في حال كان ھناك اكثر من جھة ممولة  . فجاءت الجھة الدولیة 

% فیما ان ھناك مشروعین ممولین 41بالمرتبة االولى بنسبة 
ني ضعیفة و التي من جھة اقلیمیة و جاءت نسبة التمويل الوط

) .6انقسمت الى قسمین حكومي و غیر حكومي (الجدول رقم 

طبیعة الجھات الممولة الوطنیة
طبیعة الجھات الممولة الوطنیة

غیر حكومیة / أھلیة
33%

حكومیة/ رسمیة
67%

7الجدول رقم 

طبیعة الجھات الممولة الوطنیة

غیر حكومیة /أھلیة حكومیة/رسمیة
8 16

الذين قالوا ان مصدر التمويل 15يشمل  الـ 24* المجموع 
من الذين قالوا 9طنیة في السؤال السابق و للمشروع ھو فئة و

ان مصدر التمويل للمشروع ھو ذاتي
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وانقسمت الجھة الممولة الوطنیة الى حكومیة و غیر حكومیة و 
بینت النتائج ان النسبة االعلى ھي للجھة الحكومیة نسبة 

%غیرحكومیة / اھلیة .33%مقابل 67
موازنة خاصة للھیئة ھذا مع العلم ان الموازنة العامة ال تتضمن 

الوطنیة لشؤون المراة اللبنانیة وھي كما ذكرنا المرجع الرسمي 
للمراة اللبنانیة .

نعتقد ان االجابة عن ھذين السؤالین لم تعكس حقیقة الواقع وان 
كان ھناك كثیر من التحفظ على ذكر الجھات الممولة  و لم يشأ 

الموضوع اصحاب الشأن التحدث بمزيد من الصراحة عن ھذا 
) .7(الجدول رقم 

التغطیة الجغرافیة
التغطیة الجغرافیة للمشروع

اقلیمي
9%

محلي
12%

مناطقي/ جھوي
11%

مراكز /  اطراف
15%

وطني
53%

8الجدول رقم 

التغطیة الجغرافیة
اقلیمي مراكز / 

اطراف
مناطقي/جھوي وطني محلي
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7 12 9 43 10
الن بعض المشاريع ذات تغطیة جغرافیة 58المجموع ھو اكثر من 

متعددة (اكثر من جواب واحد للمشروع الواحد)

لى االھتمام بالقیام بمشاريع وطنیة عامة يشیر ھذا الجدول ا
% ھذا االمر يعود الى الوعي الوطني بضرورة ردم الھوة بین 53

العاصمةو االطراف و توسیع دائرة النفع من المشاريع الى مختلف 
المناطق وخاصة وان الحاجة لمثل ھذه المشاريع تكون عادة في 

االطراف  . 
% 15% وفي االطراف 11وضمن المشاريع منھا شملت المناطق 

%12و محلیة 
و يجب التوضیح انه في لبنان يمكن ان نحصر التغطیة الجغرافیة 

بین عاصمة و اطراف فقط نظرا لصغر مساحة لبنان ولیس كما 
).8ھي الحال في الدول العربیة االخرى  (الجدول رقم 

آلیة التنفیذ

آلیة تنفیذ المشروع

غیر موجودة
2%

مستقلة
8%

ذاتیة
90%

9الجدول رقم 

آلیة التنفیذ
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غیر موجودة مستقلة ذاتیة
1 5 53

الن أحد المجیبین أعطى/أعطت أكثر 58المجموع ھو اكثر من 
من جواب

ان متابعة المشاريع ھي ذاتیة بامتیاز 9يتبین من الجدول رقم 
% مما يدل ان الجھة المنفذة ھي التي تتابع و ھذا قد 90بنسبة 

). 9يؤدي الى انجاح المشروع (الجدول رقم 

ي للمشروعالموقف الحال

الموقف الحالي للمشروع / البرنامج / النشاط

جدید
5%

الغي/استؤنف/ جدد
4% متوقف

2%

انتھى
مستمر43%

46%

10الجدول رقم 

الموقف الحالي
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الغي/استؤنف/ 
جدد

متوقف انتھى مستمر جديد

2 1 24 26 3
2عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

% 39اما السؤال حول وضع المشروع في فترة اجراء الدراسة فان 
مشاريع منتھیة مما يسمح من المشاريع قید الدراسة كانت 

% من المشاريع ما زال قید التنفیذ بالتالي 51بتقییمھا . فیما ان 
% من المشاريع متوقف السباب مختلفة .  2يصعب تقییمھا . و 

% من المشاريع فقط جديدة ويعود ھذا الى الحالة الغیر 5
) .    10الى الیوم (الجدول رقم 2005مستقرة في البلد منذ العام 

عدد العاملین في المشروع

عدد العاملین في المشروع

1

4
5 5

4

13

23

أكثر من 500 الى من 101
500

الى 100 من 51 الى 50 من 31 الى 30 من 21 الى 20 من 10 اقل من 10
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11الجدول رقم 

عدد العاملین في المشروع

500أكثر من  500الى 101من  من 
51

الى 
100

من 
31

الى 
50

من 
21

الى 
30

من 
10

الى 
20

اقل 
من 
10

1 4 5 5 4 13 23
3عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

استخدمت 13ة اشخاص و ھیئة استخدمت اقل من عشر23
استخدمت ما يزيد عن الخمسین 5اكثر من عشرة اشخاص و 

شخص . مما يدل بشكل واضح ان المشاريع ھي متوسطة 
وصغیرة الحجم و ھناك تواجد لمشاريع كبیرة تطلبت جھاز بشري 

) . 11كیبر (الجدول رقم 

نسبة العاملین من اإلناث
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45

4
2 1

% الى 100 من 76 % الى 75 من 51 % الى 50 من 26 % الى 25 من 0

12الجدول رقم 

من االناثنسبة العاملین
% 76من 

100الى 
% 51من 

75الى 
% الى 26من 

50
% الى 0من 

25
45 4 2 1

6* عدد الذين لم يعطوا نسبة ھو 

الالفت في نتائج االستبیان الھوية النسائیة شبه الكاملة 
للعاملین في المشروع . وھذه سمة عامة معروفة عن المنظمات 

ان (مثال ان اعضاء و موظفي الغیر حكومیة و الحكومیة في لبن
).12الھیئة الوطنیة لشؤون المراة ھم نساء ) (الجدول رقم 
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( عدد االناث ، من االجانبفي البرنامج معاونوا العاملین
عدد الذكور )

معاونوا العاملین من االجانب

ذكور
16%

إناث
84%

13الجدول رقم 

معاونوا العاملین من االجانب

ذكور إناث
7 37

ین ايضا  ان معاونو العاملین من االجانب  ھم من النساء يتب
بنسبة عالیة جدا بطبیعة الحال .   



132

نوع العمل

نوع العمل

استشارة قانونیة
6%

تشكیل قوة ضغط
10%

توعیة
36%

تدریب
29%

بحث واعداد دراسات
19%

14الجدول رقم 

نوع العمل
استشارة 

قانونیة تشكیل قوة ضغط
توع
ية تدريب بحث واعداد دراسات

4 6 23 18 12
ثر من جواب الن االجابات كانت متعددة (أك58* المجموع اكثر من 

للمشروع الواحد)

تناولت اسئلة االستبیان نوع العمل الذي قام به العاملین فاذا 
% ، 36% ، و توعیة 29بانواع واسعة من االجوبة : من تدريب 
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% استشارة 10%، تشكیل قوة ضغط 19بحث و اعداد دراسات 
%.ھذا االمر يعود الى تنوع الجوانب التي تعتبر تمكینا 6قانونیة 

) .14مراة (الجدول رقم لل

الفئة العمرية للعاملین في البرنامج

/ المشروع/ النشاط

سنة 55
13%

سنة الى 55 من 25
69%

سنة أقل من  25
18%

15الجدول رقم 

الفئة العمرية للعاملین في البرنامج/المشروع/النشاط
سنة55فوق الـ  سنة55الى 25من  سنة25أقل من  

11 56 15

رصد االستبیان الفئات العمرية للعاملین في المشاريع فتبین ان 
55و 25%) ھي في فئة عمرية متوسطة اي بین 69لبیة(االغ
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% 13% التي فاقت نسة الكبار 18سنة و الالفت نسبة الشباب 
.مما ينفي سیطرة فئة كبار السن و يفسح بالمجال لفئة الشباب 

) . 15(الجدول رقم 

الفئة العمرية للمعاونین في البرنامج

/  المشروع /  النشاط

سنة 55
25%

سنة الى 55 من 25
50%

سنة أقل من  25
25%

16الجدول رقم 

لمعاونین في البرنامج/ المشروع/ النشاطالفئة العمرية ل
سنة55فوق الـ  سنة55الى 25من  سنة25أقل من  

3 6 3
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تتاكد ھنا سیطرة الفئة العمرية المتوسطة في فئة المعاونین 
% و 50سنة ھم االكثر عددا نسبیا 55و 25حیث ان من ھم بین 

ئة % االخرى بالتساوي بین فئة الشباب و ف50انقسمت نسبة 
) .16الكبار (الجدول رقم 

عدد االنشطة

عدد انشطة  البرنامج/ المشروع/ النشاط

اكثر من نشاط
74%

نشاط واحد
26%

17الجدول رقم 

عدد انشطة  البرنامج/المشروع/النشاط
اكثر من نشاط نشاط واحد

42 15
1عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 
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تناول االستبیان عدد االنشطة اتي شملھا كل مشروع . و الھدف 
و االستمرارية في عمل التمكین . فتبین ھو رصد درجة التخطیط 

% من المشاريع ال تنحصر في نشاط واحد بل انھا تتناول 74ان 
% من المشاريع كانت قائمة على نشاط 26اكثر من نشاط .  

واحد .  الدراسة ھدفت الى اظھار البرامج التي تضمنت اكثر من 
و نشاط التي تعكس تخطیطا وفكرا استراتیجیا مرسوما و منفذا

ذات اھداف وطنیة عامة و معروفة .  تجدر االشارة ھنا انه يمكن 
ان يكون ھناك خلط بین المشاريع و عدد االنشطة فاحیانا يراد من 
الحديث عن المشروع الكالم عن نشاط واحد . و بالطبع ما يھمنا 

) .17المشاريع ذات االنشطة العديدة كما ذكرنا . (الجدول رقم 

: من النشاط/البرنامج/المشروع  الفئة المستھدفة 
فما فوق :18المراة 

فما فوق) / البرنامج/ المشروع ( المراة 18

28

38

28

36
39

41 40

46 45

37

45
43

37

ذكر
ى ت

خر
ا

معیات
الج

ت 
ضوا

ع
میة

العال
ا

ونیة
القان عنفة

الم
ملة

الر
ا

طلقة
الم االم

وجة
متز

ال

ملة
العا

یر 
غ

ملة
العا

لمة
متع

ال
میة

اال

18الجدول رقم 

الفئة المستھدفة من النشاط
37 االمیة
43 المتعلمة
45 العاملة
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37 غیر العاملة
45 المتزوجة
46 االم
40 المطلقة
41 االرملة
39 المعنفة
36 القانونیة
28 االعالمیة
38 عضوات الجمعیات
28 اخرى تذكر

يظھر من االجوبة ان اغلبیة المشاريع توجھت نحو المراة االم، 
المتزوجة ، العاملة يلیھا اھتمام بالمعنفة و االمیة و عضوات 

الجمعیات و االرملة و المتزوجة اي كان ھناك استھداف للمراة 
في حیاتھا االسرية اكثر منھا كامراة عاملة او في موقع قرار و ھذا 

) . 18را لطبیعة المشاريع (الجدول رقم طبیعي نظ

عدد المستھدفات

عدد المستھدفین /  المستھدفات

3

2

4

5

10 10

1

3

النساء في
البلدان العربیة

المجتمع نساء الوطن غیر محدد أكثر من
1000

و بین 100
1000

و بین 51
100

و 50 بین 31

19الجدول رقم 
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عدد المستھدفین / المستھدفات
النساء 

في 
البلدان 

العرب
ية

المجتمع نساء الوطن غیر 
محدد

أكثر 
من 
1000

بین 
100
و 

1000

بین 
51
و 

100

بین 
31
و 
50

30و 1بین 

3 2 4 5 10 10 1 3 11
9رات دون اجابة = * عدد االستما

يتبین انه ما يقارب نصف المشاريع كانت الفئات المستھدفة كبیرة 
اي يزيد عدد كل مجموعة مستھدفة من مشروع ما على مئة 

).19شخص (الجدول رقم 

عدد المستفیدات الفعلیات  /المستفیدين الفعلیین
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/ المستفیدین الفعلیین ( ان امكن)

1 1
2

8 8

16

2

5

المتزوجات من
غیر لبنانیین

المجتمع نساء الوطن غیر محدد أكثر من
1000

و بین 100
1000

و بین 51
100

و 50 بین 31

20الجدول رقم 

دين الفعلیین عدد المستفیدات الفعلیات  /المستفی

المتزوجات 
من غیر 
لبنانیین

المجتمع نساء الوطن غیر 
محدد

أكثر 
من 
1000

بین 
100
و 

1000

بین 
51
و 

100

بین 
31
و 
50

30و 1بین 

1 1 2 8 8 16 2 5 8
7عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

ي مما يعن1000و 100علما بقي عدد المستھدفات الفعلیات بین 
ان اغلبیة المشاريع كان موجھا للجماھیر بصورة عامة دون التركیز 

). 20على فئة معینة  (الجدول رقم 

طبیعة المشروع
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طبیعة/ مضمون البرنامج/ المشروع/ النشاط

46

40

25
21 21

6

25

مناھضة 
اشكال التمییز

مناھضة
العنف

لسیاسات او
قوانین

تزوید باالجھزة
او بالمعلومات

توعیة 
اعالمیة

تنمیة البناء
الھیكلي 
و البشري
للمؤسسات

تقدیم خدمات
مساندة ( ارشاد

قانوني
( في موضوعات
المسح الخمسة

21الجدول رقم 

طبیعة/مضمون البرنامج/المشروع/النشاط

مناھضة 
اشكال 
التمییز

مناھضة
العنف

المساندة 
و الدعوة 

لسیاسات 
او قوانین

تزويد 
باالجھزة

او 
بالمعلومات

توعیة 
اعالم

ية

تنمیة البناء 
الھیكلي 

و البشري 
للمؤسسات

تقديم 
خدمات 
مساندة 
(ارشاد 
قانوني
(في 

موضوعات 
المسح 
الخمسة

تدريب و 
بناء قدرات

توعیة و 
محو 

االمیة 
القانون

ية

46 40 25 21 21 6 25 34 46

محو االمیة القانونیة و الغالب في ھذه المشاريع كان التوعیة و 
مناھضة اشكال التمییز و تفوقت ھذه الفئة عن غیرھا و جاء في 

المرتبة الثانیة مناھضة العنف يلیھا التدريب ومن ثم  يلیھا 
المساندة و تقديم خدمات مساندة . نلحظ ان التدريب جاء في 

).21المرتبة الثالثة  (الجدول رقم 
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تكلفة المشروع/البرنامج/النشاط

كلفة المشروع/ البرنامج/ النشاط

4

6

15

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

$ 500000 - 100001 $ 100000 - 50001 $ 50000 - 10001 $ 10000 - 0

ات
معی

لج
د ا

عد

22الجدول رقم 

تكلفة المشروع/البرنامج/النشاط
$ 500000 -

100001
$ 100000 -

50001
$ 50000 -

10001
$ 10000 –

0
4 6 15 5

28عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

جاء الجواب حول كلفة المشروع خجولة . فاالغلبیة حددت كلفة 
مشاريع 6دوالر امیركي و الف50000و 10000المشروع بین 

مشاريع بین 5دوالر امیركي و 100000و50000حددت المبلغ بین 
) .22الف دوالر امیركي (الجدول رقم 500000و 100000
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نسبة التمويل
نسبة التمویل

3

2
10

1
2

2
1

17
5

4
1

% 100 -  76
% 75 -  51
% 50 -  26
% 25 -  0

% 100 -  76
% 75 -  51
% 50 -  26
% 25 -  0

% 100 -  76
% 75 -  51
% 50 -  26
% 25 -  0

% 100 -  76
% 75 -  51
% 50 -  26
% 25 -  0

یل
مو

الت
ة 

سب
ن

تي
ذا

یل
مو

الت
ة 

سب
ن

لي
مح

یل
مو

الت
ة 

سب
ن

ني
وط

یل
مو

الت
ة 

سب
ن

لي
دو

ال

عدد الجمعیات

23الجدول رقم 

نسبة التمويل ذاتي نسبة التمويل محلي
%

100 -
76

% 75
- 51

% 50
- 26

% 25
- 0

%
100 -
76

% 75
- 51

% 50
- 26

% 25
– 0

3 2 8 1 2
نسبة التمويل وطني نسبة التمويل الدولي

%
100 -
76

% 75
- 51

% 50
- 26

% 25
- 0

%
100 -
76

% 75
- 51

% 50
- 26

% 25
– 0

2 1 15 5 4 1
(ھذا الرقم يشمل الذين 29* عدد االستمارات دون جواب = 

ل دون ان يعطوا النسبة)حددوا مصدر التموي
مشروعا 17جاء الجواب على نسبة التمويل اكثر صراحة فاذا بـ 

% من جانب جھة دولیة . 100و76قد تم تمويلھم بنسبة ما بین 
وجاءت نسبة التمويل الوطني 
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ضعیفة ففي حین صرح مستجوبون بان ھناك مساھمة وطنیة 
د ان بعض % .  يمكن االعتقا100و75في التمويل تتراوح بین 

اللبس يعود الى تعدد االسئلة حول التمويل كما ھناك غموض 
في التصنیفات التي تعتمدھا المنظمات غیر الحكومیة للوطني 

) .23(الجدول رقم 

االنجازات

االنجازات

أخرى
18%

مبادرات
18%

توعیة
37%

تدریب
27%

24الجدول رقم 

االنجازات
أخرى مبادرات توعیة تدريب

23 24 49 35

اولھا التوعیة و كانت فقد تم تعداد ثالث انواع من االنجازات 
% 27% و جاء التدريب في المرتبة الثانیة مع نسبة 37النسبة 

من االجوبة . وتساوة االجوبة بین المبادرات و االنجازات االخرى 
). 24% لكلیھما (الجدول رقم 18مع نسبة 
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ھل تم تقییم البرنامج؟

/  المشروع /  النشاط؟

كال
26%

نعم
74%

25الجدول رقم 

روع / النشاط؟ھل تم تقییم البرنامج / المش

كال نعم
15 42

1عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 
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% 74اما في مجال تقییم المشاريع فقد جاءت النسبة عالیة جدا 
% 26من المستجوبین افادوا انھم قاموا بتقییم المشروع مقابل 

افادوا ان ذلك لم يتم بعد . وھذا مؤشر اجابي يعكس وجود وعي 
بنسبة عالیة لدى الھیئات المعنیة بشؤون المراة وھذا و مساءلة

)25التقییم يؤدي حتما الى تطوير المشاريع.(الجدول رقم 

من ھي الجھة التي قامت بالتقییم؟

10

5
2

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ییم
لتق

 با
مت

 قا
تي

 ال
ات

جھ
 ال

عدد

26الجدول رقم 

التي قامت بالتقییمالجھة
المشاركةالجھة الممولةالجھة خبیرة نفذةالمالجھة

10 5 2 37
(مراجعة الفقرة السابقة، جدول رقم 42المجموع يجب ان يكون 

ھو ان اكثر من مشروع تم تقییمه 54) السبب ان العدد ھو 25
من اكثر من جھة واحدة
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يتبین ان اغلبیة المشروعات قد تم تقییمھا من قبل المنظمة 
تبار ھذا المنفذة نفسھا و لم تلجا الى تقییم خارجي . و يمكن اع

التقییم على سبیل النقد الذاتي ولیس تقییما علمیا بغیة التطوير 
. و نسبة ضئیلة جدا من الحاالت جاء التقییم فیھا من قبل خبیرة 

من خارج الھیئة . بینما النسبة تزيد في الجھة الممولة التي 
قامت بالتقییم و ھذا يبین جدية الجھة الممولة في تحقیق 

ع التي تمولھا.و نسبة عالیة من الحاالت التي اھدافھا بالمشاري
تم تقییمھا من المشاركین في المشروع مباشرة عند انتھاءه 

) 26(الجدول رقم 

نقاط ضعف وقوة المشروع

نقاط قوة /  ضعف المشروع / البرنامج /  النشاط

10

1

11

6

11

1

11

4

3

4

1

6

4

3

5

2

17

12

1

6

10

9

29

42

28

36

11

44

21

40

41

34

45

24

28

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

حقق اھدافھ
/  المشاركات

قابلیتھ لالستدامة

االھداف واقعیة

الى حد ما كال نعم

27الجدول رقم 

نقاط ضعف وقوة المشروع/البرنامج/النشاط
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الى حد 
ما كال نعم

10 3 29 حقق اھدافه

1 42
وبا من القى تجا

المشاركین / 
المشاركات

11 5 28 القى صدى اعالمیا 
عاما

6 2 36 كان له اثر على الواقع

11 17 11 كان له اثر على صانع 
القرار

1 44 قابلیته لالستدامة
11 12 21 توافر الموارد الالزمة

4 40 نسبة عالیة من 
الحضور او المشاركة

3 1 41 االھداف محددة 
دقةومصاغة ب

4 6 34 االھداف قابلة للقیاس

1 45

االھداف واقعیة

6 10 24 الفترة الزمنیة المحددة 
كافیة للتنفیذ

4 9 28

ھناك تحديد للعائد او 
االثر المتوقع من 

التنفیذ

ھو أن العديد من 42و 39سبب تراوح مجموع االجوبة بین 
لم يجب على كل األسئلةالمجیبین
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تقییم البرامج بالنسبة لقوة و ضعف البرنامج

ھل االھداف محددة ومصاغة بدقة؟
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االھداف محددة ومصاغة بدقة

الى حد ما
7%

كال
2%

نعم
91%

االھداف محددة ومصاغة بدقة

الى حد ما كال نعم
3 1 41

13عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

جاءت االجوبة واضحة في اعطاء االولوية في نقاط القوة لكون 
% 91حددة و مصاغة بدقة و كانت النسبة عالیة (االھداف م

)وھذا يؤشر ان مواضیع انشغال الجمعیات الجديدة تتجه نحو 
المواطنة ، ال لحاجات المراة \الفرد\االستجابة لحاجات المراة 

في ادوارھا االجتماعیة التقلیدية فحسب . فاشتملت اھداف 
لمراة اقتصاديا الجمعیات االمعلنة على اھتمامات تتعلق بتمكین ا

و علمیا وثقافیا و اجتماعیا و قانونیا  ، و برزت مفاھیم التدريب و 
التثقیف و التمكین و مناھضة العنف ... متجاورة مع انشطة العمل 

الخیري التقلیدي الذي كان وحده من ابرز اھتمامات الجمعیات .



150

ھل االھداف قابلة للقیاس؟

الى حد ما
9%

كال
14%

نعم
77%

االھداف قابلة للقیاس

حد ماالى  كال نعم

4 6 34

14عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

كذلك من نقاط قوة المشروع ان االھداف قابلة للقیاس ولكن 
% ) اقل من كون االھداف محددة و مصاغة بدقة . 77بنسبة(
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ھل االھداف واقعیة ؟

االھداف واقعیة

الى حد ما
2%

كال
0%

نعم
98%

االھداف واقعیة

الى حد ما كال نعم

1 45

12عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

تبین ايضا ان من نقاط قوة المشروع ان االھداف واقعیة ( بنسبة 
98( %
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ھل الفترة الزمنیة المحددة كافیة للتنفیذ؟

الى حد ما
15%

كال
نعم25%

60%

الفترة الزمنیة المحددة كافیة للتنفیذ

الى حد ما كال نعم

6 10 24
18لى ھذا السؤال = عدد االستمارات دون جواب ع* 

و يمكن اعتبار انه من نقاط ضعف المشروع ان الفترة الزمنیة 
للتنفیذ غیر كافیة و ذلك مرده ان اتجاه المشاريع المنفذة ھو 

اجماال اعتماد المدد القصیرة وقد يؤشر ھذا اما لضعف في 
التخطیط او لضعف التمويل او غیرھا من االسباب.  
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رية والمادية المخصصة للبرامج كافیة ھل الموارد البش
النجازھا؟

الى حد ما
25%

كال
27%

نعم
48%

توافر الموارد الالزمة
0%

توافر الموارد الالزمة

الى حد ما كال نعم
11 12 21

14عدد االستمارات دون جواب على ھذا السؤال = * 

كذلك من نقاط ضعف المشروع عدم توفر الموارد البشرية و 
ل المادية و يعود النقص في توفر العنصر البشري الى كون العم

مع الھیئات االھلیة يكون اجماال تطوعي غیر مدفوع االجر مما 
تم انشاء "وحدة دعم 2003يقلل الحماس للعمل فیه . في العام 
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المنظمات غیر الحكومیة " ضمن مركز التدريب التابع لوزارة 
الشؤون االجتماعیة ، و كان الھدف من الوحدة العمل على بناء 

في لبنان و االعالء من االدارة و قدرات المنظمات غیر الحكومیة 
التنظیم الداخلیین لھذه الجمعیات . كما تحاول "الوحدة" مساعدة 
المنظمات على توفیر التمويل الالزم لعملھا . تعمل ايضا على بناء 

القدرات و تدريب مدربین و توفیر دروس حول بناء القدرات . 

الجھة الممولة

الجھة الممولة

دولیة
طبیعة الجھة/الجھات الممولة

50%

اقلیمیة
2%

وطنیة
18%

محلیة
4%

ذاتیة
26%

مولةطبیعة الجھة/الجھات الم
دولیة اقلیم

ية
وطنیة محلیة ذاتیة

43 2 15 3 22



155

خصص االستبیان عدة اسئلة حول التمويل ، مصادره و مبالغه و 
جھته ، فكان الفتا تحفظ المستجوبین عن االجابة على ھذه 
االسئلة . و لكن جاءت االجوبة اكثر غزارة على السؤال االكثر 

نسبة االعلى للجھة عمومیة حول الجھة الممولة و كانت ال
الدولیة و ھذا يمكن ان يؤشر على غیاب الجھات الوطنیة و 

المحلیة و حتى االقلیمیة عن تمويل مشاريع لتمكین المراة .

ھل تم تقییم البرنامج ؟

/  المشروع /  النشاط؟

كال
26%

نعم
74%

ھل تم تقییم البرنامج / المشروع / النشاط؟
كال نعم
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15 42
1سؤال = عدد االستمارات دون جواب على ھذا ال* 

و من نقاط قوة المشروع ايضا ھي انه قد تم تقییم المشروع 
وھذا مؤشر اجابي مما يعكس وجود ثقافة تقییم و مساءلة عالیة 
في اوساط العاملین في مجال التمكین القانوني للمراة اللبنانیة . 

التي قامت بالتقییمالجھة
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التي قامت بالتقییمةالجھ
المشاركةالجھة الممولةالجھة خبیرة المنفذةالجھة
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10 5 2 37

من اھم نقاط ضعف المشروع ھو عدم وجود تقییم خارجي و عدم 
اللجوء الى خبراء مختصین لكي ال يتحول التقییم الى نقض ذاتي 

و يغیب مفھوم المساءلة و التطوير و التحسین .  

ما ھي اھم نتائج التقییم؟
بتین ايضا انه من اھم نقاط ضعف المشروع ان معظم المشاريع 

لم تخضع للتقییم و نتائجه جاءت بشكل توصیات و نقد ذاتي و 
لیس تقییما بالمعنى المطلوب . 

ما ھي اھم نتائج التقییم؟

يستعمل في جمیع المراكز
لوبالطلب مستمر و طبع نسخة ثانیة و ما زال مط

تقییم كمي لنتائج المشروع

لم تصدر بعد

استمرار الحملة الى تعديل القانون
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ايجابیة
الوقت غیر كافي

مطالبة بالتركیز على اآللیات و استحداث قوانین للحماية

استمرار النشاط لحین اقرار القوانین

-القراءة و التربیة المدرسیة باالھمیة في الغاء التمییز في كت
ارتفاع -ة المرتفعة من الجھل في الحقوق السیاسیة النسب

اھمیة حرية الراي و اتخاذ القرار- نسبة المشاركة في االنتخابات 

مدى التاثیر على التعديل او الغاء القوانین -تحلیل النتائج 
بالنسبة الجنسیة و سن الحضانة و االحوال الشخصیة

یانات و تشكیل قاعدة ضرورة تطبیق التقنیات الحديثة في حفظ الب
معلومات

تحديد المواضیع التي يجب التركیز علیھا في مبادرات اخرى

يجري النقاش اثناء التقییم بالثغرات -ھناك ايجابیة في التقییم 
التي حصلت بغیة االستفادة منھا: الظروف التي نعیشھا. التقص 

قتصادية في التمويل. عمل الزمیالت الماجور. الناتج عن االزمة اال
الخانقة

ھل ھناك تحديد للعائد او االثر المتوقع من التنفیذ؟
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4, 10%

9, 22%

28, 68%

ھناك تحديد للعائد او االثر المتوقع من التنفیذ
الى حد ما كال نعم

4 9 28

% من الھیئات اعتبرت انھا حققت تقدما ملموسا 63ان نسببة 
عند تنفیذ المشروع و ترك اثر على ارض الواقع 
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خامسا : الدروس المستفادة 

ان المؤسسات التي صدرت عنھا أھم المشاريع حول تكمین 
المرأة في المجال القانوني في لبنان ھي :

: الھیئات العاملة في القطاع الرسمي-
الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة المولجة بإعداد التقرير - أ

أشكال التمییز االرسمي حول اتفاقیة القضاء على جمیع 
ضد المرأة ( سبق وأعدت التقاريربن األول والثاني والثالث ) 

دائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون االجتماعیة. -ب
:المنظمات غیر الحكومیة-

ابرز المالحظات أو الدروس التي يمكن استخالصھا من ھذه 
المشاريع التي استعرضناھا ھي :

ي في لبنان. حرية عمل منظمات المجتمع المدن-1
إن اآللیات الوطنیة الرسمیة المعنیة بالنھوض بالمرأة ال -2

تملك ما يكفي من السلطات أو الموارد المالیة والبشرية 
لتعزيز المساواة بین الجنسین والنھوض بالمرأة بشكل 

فّعال. 
نالحظ ازدياد انشاء الجمعیات النسائیة إال أنه ما زال ھدفھا -3

تنموي والخیري التقلیدي.محصوراً في المجالین ال
ھناك اتجاه حديث لدى الجمعیات عند انشائھا إلى إحداث -4

توازن بین المناطق المختلفة على امتداد الجمھورية في 
وفرة النشاط األھلي والمدني.

شاھدنا لدى الجمعیات المنشأة حديثاً تحوالً ولو جزئیاً -5
ئل بتبنّي الخطاب التنموي المعاصر واعتماد تقنیات ووسا

االتصال والتنظیم الحديثة في تنفیذ مشاريعھا على نحو 
جديد.

في المشاريع المنفذة ھناك مقاربة لوضوع تمكین المرأة -6
في المجال القانوني خاصة في موضوع العنف وتطبیق 

إتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة.
اشتمال أغلبیة المشاريع على عدة أنشطة وقد تّم -7

ھا اجماالً في فترة قصیرة او متوسطة ال تتعّدى تنفیذ
السنتین.

اختلط التمكین في المجال القانوني مع غیره من المجاالت -8
.وال سیما حقوق االنسان 
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غابت النقابات ال سیما نقابة المحامین غیاباً الفتاً عن -9
مشاريع التمكین القانوني المباشر للمرأة. الى ان 

2006في بیروت خالل سنة استحدثت نقلبة المحامین
لجنة المراة .

اعتبرت معظم الجمعیات أنھا ال تقوم بتنفیذ مشاريع في -10
المجال القانوني على اعتبار أن ھذا المجال يتطلّب 

اختصاصیین في عدة مجاالت .
كانت الفئات المستھدفة عامة في أغلب االحیان -11

ومعظمھا موّجه ألعضاء الجمعیات. 
ن أن ھناك متابعة  لتبیان العائد من النشاط. لم يتبیّ -12
مصادر التمويل جاءت بمعظمھا دولیة وكان التحفظ  -13

ملحوظاً حول ھذا الموضوع من قبل أغلب الھیئات. 
عدم ادراج موازنة خاصة بتمكین المرأة في الموازنة العامة -14

.
لم يتبیّن بوضوح آلیة االنفاق والمحاسبة داخل -15

ات الغیر حكومیة. المؤسس
غیاب الكوادر في المنظمات غیر الحكومیة مما يولّد صعوبة -16

في عملیة التواصل معھا.
تؤثر سمتان من سمات النظام اللبناني على طريقة -17

التعاطي باشكالیة تمكین المرأة اللبنانیة في المجال القانوني 
:

في لبنان السمة االولى تعود الى النظام القانوني السائد-
الذي يؤّمن المساواة بین الرجل والمرأة وھذه المساواة بین 

الرجل والمرأة ھي من المبادئ الدستورية التي كرسھا 
الدستور في مقدمته ، وھي على ھذا االساس تتمتع بالقوة 

الدستورية عینھا التي تتمتع بھا احكام الدستور .
متع المرأة وال يوجد في القانون اللبناني نص يحول دون ت

باألھلیة القانونیة . وھذا ھو من اسباب عدم كثرة المشاريع 
المنفذة في مجال التمكین القانوني للمرأة اللبنانیة اذ ان 

النصوص ال تمیّز بین رجل وامرأة انما التمییز يحصل 
بالممارسات .

السمة الثانیة تعود الى التعدد التشريعي والقضائي في -
صیة . ال يوجد في لبنان قانون واحد مجال االحوال الشخ

لالحوال الشخصیة ، إنما قوانین تختلف باختالف الطائفة التي 
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ينتمي الیھا كل لبناني . وھذا األمر ھو ما حتم تحفظ لبنان 
من اتفاقیة 16على البنود (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 

(CEDAW) الن الحقوق المشار إلیھا من البنود المذكورة
یست واحدة بالنسبة الى كل اللبنانیین .ل

لذلك كانت مطالبة جمیع الھیئات بأنه أصبح من المالئم وضع 
قانون مدني يطبق على جمیع اللبنانیین حتى أن البعض ذھب 

الى أبعد من ذلك وطالب بوضع قانون مدني يطبق في جمیع 
الدول العربیة.

الیھا من ال بد لنا من التأكید على خالصة أساسیة توصلنا
خالل عملنا بأنه بالرغم من الصعوبات التي واجھتنا والتي 

سبق وأشرنا الیھا سابقا" فاننا لم نمتنع من رصد مؤشرات 
إيجابیة جدا" لدى الجمعیات غیر الحكومیة المھتمة بشؤون 

المرأة في لبنان . المؤشر االول ھو الدرجة العالیة من االلتزام 
التي يعملون من اجلھا ، فروح الشخصي للمسؤولین للقضايا 

التطوع وتكريس الوقت والحماس واالقدام وروح المبادرة كانت 
أمورا" الفتة لدى المسؤولین المستجوبین .

اما المؤشر الثاني فكان ظھور بضع جمعیات أو ھیئات كبیرة 
تتمیز عن الباقین بعدة أمور أھمھا وجود خبرة مھمة في مجال 

تمكین القانوني بشكل مباشر ، وجود التمكین بصورة عامة وال
أرشیف ومأسسة وتوزيع المسؤولیات ووضوح بالنسبة للخطط 

واألجندة الخاصة بالمشاريع المستقبلیة .
حتى أنه يمكننا القول بأن ھناك عددا" محدودا" جدا" من 

الجمعیات تخصصن في انشطة التوعیة والتدريب القانوني 
ت نسائیة التركیب بالخالص للمرأة وھؤالء الجمعیات ھن جمعیا

او نسوية االجندة. أما الجمعیات األخرى فإن إھتمامھن بالمرأة 
والتمكین القانوني كان جزءا" من كل وفي اغلب األحیان لم 

يرد ذلك في المشاريع على وجه الخصوص بل جاء جزءا" من 
مشاريع توعیة وتدريب وتمكین للموارد البشرية عامة .

.سادسا": التوصیات
توصیات للبرامج الموجھة للتمكین القانوني للمرأة:-أ

. ضرورة التنسیق بین عمل المنظمات المختلفة العاملة في 
مجال التمكین القانوني منعا" للتكرار وسعیا" للتكامل بین 

برامجھا وأنشطتھا.
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. وجوب صیاغة آلیات لالرتباط والتنسیق بین منظمات المجتمع 
میة لتشكل ھذه األخیرة مظلة وطنیة المدني والھیئات الرس

جامعة لسیاسة تمكین المرأة.

. ضرورة العمل على تقییم البرامج المنفذة من اجل تفحّص 
طبیعة وقعھا على الجماعات المستھدفة.

. ضرورة بناء قدرات المنظمات غیر الحكومیة في لبنان واإلعالء 
من اإلدارة والتنظیم الداخلیین فیھا.

نظیم أرشیف للبرامج والمشاريع التي نفذت أو ھي . ضرورة ت
قید التنفیذ .

. إعتماد مبدأ التخصص لكل جمعیة بدل من إعتماد المفھوم 
العام لتمكین المرأة.

للجمعیات األھلیة "Data base". ضرورة تأمین بنك معلومات 
وعملھا ولتوفیر المعطايات عنھا.

تشاور مع باقي . ضرورة درس المشاريع قبل تنفیذھا و ال
الھیئات الحكومیة و غیر الحكومیة و اختیار التوقیت المناسب 

لتنفیذه وذلك لضمان نجاح المشروع 
. تامین التغطیة االعالمیة الكافیة و الضرورية لكل مشروع في 

بدايته و عند انتھائه توصال لتعمیمه في مختلف انحاء البلد و 
العالم .

لكل جمعیة تتوفر علیه جمیع . ضرورة انشاء موقع الكتروني
المعلومات عن البرامج المنفذة .

. االستعانة بھیئات متخصصة لتصمیم وتنفیذ برامج التدريب 
وورش العمل المطلوبة .

التوصیات المستقبلیة : -ب
. اتخاذ جمیع التدابیر الضرورية ، بما في ذلك في مجال القانون 

ضاء على التمییز ضد و السیاسات و البرامج و االنشطة ، للق
المراة في القطاعین العام و الخاص .

. دعم و مساعدة الجمعیات غیر الحكومیة النسائیة لتنمیة 
قدراتھا المؤسساتیة 

. تدريب الجمعیات على كیفیة اعداد االجندة ، و كیفیة اعداد 
المشاريع و كیفیة الحصول على التمويل و التدريب على 

ل و التدريب على مھرات القیادة و مھرات االتصال و التواص
العمل ضمن مجموعات . 
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. التنسیق و التعامل مع المنظمات التي لھا خبرة و اختصاص 
في مجال التمكین القانوني فقط . 

. التشاور و التنسیق مستقبال مع الخبیر الذي اجرى المسح 
في حال اعتماد مشروع في بلد معین .

ئات الشبابیة من اناث و ذكور .التركیز في المشاريع على الف
التجاه تلك الفئات الى العمل و التطوع في خدمة قضايا 

متنوعة دون االتركیز على قضايا المراة 
. استحداث جائزة مالیة كل سنتین تمنح الي جھة حكومیة و 

غیر حكومیة تكون انجزت مشروعا ملفتا لتمكین المراة مي 
المجال القانوني . 

شان حقوق المراة في المساواة و اھمیة . اذكاء الوعي ب
مشاركة المراة و تمثیلھا في جمیع المناحي و على جمیع 
المستويات من اجل ازالة العراقیل التي تحول دون تمتعھا 

بالمساواة .
. وضع معايیر و مؤشرات و قواعد بیانات دقیقة مصنفة حسب 

طیط نوع الجنس من اجل تحقیق قدر اكبر من الفعالیة في التخ
و التنفیذ و تقییم التقدم المحرز صوب بلوغ المساواة الفعلیة 

للمراة ، ورصد ھذا االمر نفسه على المستوى الوطني .
. تزويد االلیات الوطنیة المعنیة بالنھوض بالمراة بالموارد 

البشرية و المالیة الضرورية و المناسبة ، بما في ذلك عن 
، من اجل ادراج طريق استكشاف نظم ابتكارية للتمويل

مسالة تعمیم مراعاة المنظور الجنساني لدى رسم و تنفیذ و 
رصد و تقییم جمیع السیاسات و البرامج و المشاريع . 

. التسلیم بدور المجتمع المدني ، السیما المنظمات غیر 
الحكومیة النسائیة ، في المساھمة في وضع ، و تصمیم و 

المتعلقة بالمساواة بین تنفیذ و تقییم ، المبادرات الوطنیة
الجنسین على المستوى المحلي و االقلیمي و الوطني ، بما 

في ذلك عن طريق حوار مفتوح قائم على المشاركة . 
. التشجیع على التعاون و التفاعل بین الحكومات و اعضاء 

المجتمع المدني بما يشمل المنظمات غیر الحكومیة و القطاع 
لتزامات للنھوض بالمراة و ضمان الخاص ،لدى تنفیذ جمیع اال

تمكینھا و مشاركتھا الكاملة في جمیع القطاعات و على كافة 
المستويات .           

سابعا : 
نرفق مع الدراسة مشروع مقترح بعنوان : 
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" التمكین االجتماعي و القانوني للنساء في المواطنة و الجنسیة 
 "


