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منصة المجتمع المدين النسوي يف لبنان
الئحة المطالب لتحقيق المساواة الجندرية للمرشحني والمرشحات يف االنتخابات النيابية لعام 2022
ريبوت 28 ،شباط2022

تمهيــد ًا لالنتخابــات النيابيــة فــي أيــار  ،2022نطالــب ،نحــن أعضــاء وعضــوات منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنان،
المرشــحين والمرشــحات لالنتخابــات النيابيــة أن يلتزمــوا/ن بتحقيــق المســاواة الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل وتضمينهــا
ـم/ن كنــوّ اب مســتقبليين .ونطلــب منهـ ّ
فــي أولوياتهـ ّ
ـم/ن العمــل بجديــة لضمــان المشــاركة الكاملــة للنســاء فــي كافــة
كل القــرارات مــن كافــة أشــكال العنــف أو التمييــز.
مســتويات صنــع القــرار ،وخلــو ّ
ّ
ّ
التعهد بالسعي لتحقيق المطالب النسوية التالية:
نحث المرشحين والمرشحات على
وبشكل أكثر تحديدً ا،
ّ
ّ
ّ
وحمالتهــم/ن االنتخابيــة أي تمييــز ضــد النســاء أو
وظهورهــم/ن اإلعالمــي
خطاباتهــم/ن
1.االلتــزام بعــدم تضميــن
تنميــط أو إشــارات ذكوريــة أو أبويــة أو كارهــة للنســاء.
2.المطالبة بإدماج منظور النوع االجتماعي في الخطط والتشريعات والموازنات المستقبلية كافة.
3.ضمــان تمثيــل المــرأة الفاعــل والهــادف وقيادتهــا ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســية والعامــة ،بمــا فــي ذلــك فــي
صنــع القــرار ،وطــاوالت الحــوار ،ومســائل الســام واألمــن ،وال ســيما:
• سـ ّ
ـاو للنســاء فــي الهيئــات
ـن تدابيــر مؤقتــة مثــل الكوتــا والمعاييــر واألهــداف لإلســراع فــي تأميــن تمثيــل متسـ ٍ
كل مجــاالت الحيــاة العامــة.
المنتخبــة والمعينــة فــي ّ
•اعتمــاد قانــون يحمــي النســاء مــن العنــف السياســي ،بمــا فــي ذلــك أي إجــراء يهــدف إلــى حرمــان المــرأة مــن
المشــاركة فــي األنشــطة السياســية أو الحزبيــة أو التنظيميــة.
كل جهــود التعافــي قضايــا
4.المطالبــة بإصالحــات اقتصاديــة مراعيــة للفــوارق بيــن الجنســين وضمــان أن تتضمــن ّ
المســاواة الجندريــة وحقــوق المــرأة.
5.دعــم مقترحــات القوانيــن اإلصالحيــة التــي تهــدف لمكافحــة ومعاقبــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،بمــا
فيهــا:
• اعتماد قانون لمكافحة تزويج األطفال والطفالت وتحديد  18سنة كحد أدنى لسن الزواج.
•تعديل المادتين  503و 504من قانون العقوبات لتجريم االغتصاب الزوجي.
•إلغــاء المادتيــن  534و 521مــن قانــون العقوبــات اللتيــن تســتخدمان لتجريــم العالقــات المثليــة ومالحقــة
مغايــري/ات الهويــة الجنســانية.
كل النساء والرجال في لبنان.
6.إقرار قانون مدني موحد لألحوال الشخصية يطبّق على ّ
7.تعديــل قانــون الجنســية لضمــان منــح المــرأة اللبنانيــة الحــق ذاتــه الــذي يتمتــع بــه الرجــل فــي إعطــاء جنســيتها إلــى
أوالدهــا وزوجهــا األجنبــي.
8.مراجعة قوانين العمل والضمان االجتماعي والقوانين الضريبية اللغاء التمييز ضد النساء ،وعلى وجه التحديد:
•تعديــل المــادة  24مــن القانــون  46/12017لزيــادة إجــازة األمومــة المدفوعــة األجــر إلــى  14أســبوعا كحــد أدنــى
وإقــرار إجــازة األبــوة.
•إلغاء المادة  26من قانون العمل التي تحظر على النساء العمل في مهن معينة تعتبر شاقة أو خطرة.
•تعديــل المــادة  14مــن قانــون الضمــان االجتماعــي الــذي يعطــي الــزوج الحــق باالســتفادة مــن التقديمــات
العائليــة عــن زوجتــه غيــر العاملــة ولكنهــا ال تســمح للزوجــة باالســتفادة منهــا إال فــي حــال كان زوجهــا قــد بلــغ
 60عامً ــا أو أكثــر أو إذا كان يعانــي مــن عاهــة جســدية أو عقليــة.
ّ
حمايتهن.
9.سن قانون لتنظيم عمل العامالت في الخدمة المنزلية وإلغاء نظام الكفالة وتوسيع نطاق
 10.تعديــل القانــون  164المتعلــق بمكافحــة االتجــار بالبشــر بمــا يتماشــى مــع بروتوكــول األمــم المتحــدة لمكافحــة
االتجــار بالبشــر لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الحمايــة للناجيــات.
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الموقعات/ون:
•منظمة أبعاد
•جمعية أبناء صيدا البلد
•جمعية الجليل التنموية
•المنتدى العربي لحقوق
األشخاص في وضعية إعاقة
•المؤسسة العربية للحريات
والمساواة
•المعهد العربي لحقوق
اإلنسان-فرع لبنان
•جمعية بيتي
•مركز األعمال والقيادة
الشاملة للمرأة
•مجموعة األبحاث والتدريب
للعمل التنموي
•جمعية دار األمل
•درج
• جمعية النجدة االجتماعية
•منظمة خمسون خمسون
•الشبكة الوطنية للميثاق
العالمي لألمم المتحدة

•مالذ الفنانين
•حلم
•مركز جمانة حداد للحريات
•عدل بال حدود
ّ
منظمة كفى عنف واستغالل
•
•خطيرة
•الجمعية اللبنانية من أجل
ديمقراطية االنتخابات
•الرابطة اللبنانية لسيدات
العمل
•االتحاد اللبناني لألشخاص
المعوقين حركيا
•جمعية تنظيم األسرة في
لبنان للتنمية المستدامة
•مدنيات
•مؤسسة مهارات
•مرسى  -مركز الصحة
الجنسية
•تحالف م
•جمعية مساواة

•الحركة االجتماعية
•الجمعية الوطنية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة
•جمعية أوند
•جمعية المرأة الخيرية
•نواة للمبادرات القانونية
•جمعية العناية الصحية
•المعهد العربي للمرأة في
الجامعة اللبنانية األميركية
•الهيئة اللبنانية لمناهضة
العنف ضد المرأة
•التجمع النسائي الديمقراطي
اللبناني
•منظمة النساء اآلن ألجل
التنمية
•الدكتورة كارمن جحا
•الدكتورة حليمة القعقور
•الدكتورة لينا داعوق -أويري
•السيدة ديانا أبو عباس
•السيدة لينا أبو حبيب

منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان مؤ ّلفــة مــن  52منظمــة حقــوق النســاء وناشــطات وناشــطين
فــي العمــل النســوي ،قامــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بجمعهــم فــي أعقــاب انفجــار  4آب .وقــد أصــدرت
ّ
المنصــة ميثــاق المطالــب النســوية الموحّ ــدة لوضــع قضايــا المــرأة فــي صلــب خطــة االســتجابة لالنفجــار.
ومنــذ ذلــك الحيــن ،قــام أعضــاء وعضــوات منصــة المجتمــع المدنــي النســوي بعــدة جهــود تهــدف إلــى
المناصــرة والمســاهمة فــي تطويــر خطــط اإلصــاح والتعافــي وإعــادة إعمــار لبنــان ،فضــا عــن االجتمــاع
بممثلــي المجتمــع الدولــي والمانحيــن واألمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي الطالعهــم علــى
أولوياتهــم ومطالبهــم النســوية.
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