
 

 حمزة في ورشة لمعهد فليحان: 

 لتنزيه القوانين من اي إجحاف للنساء

 
 

افتُتَِحت في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، ورشة عمل حول 

ية للنوع االجتماعي"، ورأت نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "الموازنة المراع

ة الدكتورة وفاء الضيقة حمزة في كلمتها خالل الجلسة االفتتاحية، أن "األوان آن الوزيرة السابق

انين من اي نص مجحف في حق النساء"، مشددة على أن "ال تنمية شمولية" في لتنزيه كل القو

 .ن دون إزالة كل العقبات القانونية" التي تحول دون المساواة بين المرأة والرجللبنان "م

وضوع "النمو االقتصادي والنوع االجتماعي"، وشارك فيها، االفتتاححية م وتناولت الجلسة

إضافة إلى حمزة، رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة هاغ ومنّسق مركز 

 .ماريو منصور METAC للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي المساندة التقنية

 بساط

ترحيب وصفت فيها الموازنة المراعية  ان لمياء المبيّض بساط كلمةوألقت رئيسة معهد باسل فليح

للنوع االجتماعي بأنها "أداة أساسية لقراءة الموازنة العامة واستخالص السياسات التي من شأنها 

واة بين الرجال والنساء، وهي تسمح بتوجيه السياسات االقتصادية والمالية نحو أن تحقق المسا

والفاعلية السيما في مرحلة التخطيط المالي والسعي إلى إدارج المشاريع المزيد من الشفافية 

 ."تحّسن من وضع المرأة ومن تحقيق التنميةوالبنود التي من شأنها أن 

ودعت إلى "اللحاق بقطار التحديث المالي في العالم، وإلى ايالء موضوع النوع االجتماعي أهمية 

اجة أساسية في كافة الميادين من أجل ضمان تحقيق مخرجات إذ أنّه لم يعد اليوم ترفاً بل أصبح ح

الحياة ومشاريع عادلة تضمن المساواة وتفسح المجال أمام المرأة ألداء دور فاعل في 

 ."القتصاديةا

 حمزة

 "المصمم العالمي طوني ورد : "لهذه األسباب ال أعرض مجموعتي في لبنان

، 2030احية أن "أجندة التنمية المستدامة لعام ورأت حمزة في مداخالتها خالل الجلسة االفتت

ي وغير الفابل للتجزئة، وضعت كل الدول أمام تحديات كبيرة ألنها بشموليتها وطابعها العالم

جمعت بين مجاالت حيوية مختلفة، بيئية واجتماعية واقتصادية، ومطلوب من كل الدول مواءمة 

 ."هذه االخطة مع أولوياتها
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واشارت إلى أن لبنان الذي وافق على بنود هذه األجندة العالمية، "مهتّم على أعلى المستويات 

بتحقيق هذه األهداف"، والحظت أن "أهمية موضوع المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية 

دف جانبا يتعلق لألجندة، إذ أن في كل ه 17دامة تتمثل في أنها تقاطعت مع كل االهداف الـالمست

بالمساواة بين الجنسين". وأضافت: "كان هذا أمرا ًجديدا وحيويا بالنسبة إلى قضايا النساء، 

رار ولبنان تعاطى من هذا المنطلق مع هذه القضايا، ولذلك الحظنا أخيراً اهتماماً كبيراً، وتم إق

كما بالنسبة إلى قانون  تشّكل حالة شاذة،  مجموعة من القوانين أو التعديالت التي الغت مواد

العنف االسري وقانون العقوبات وموضع العمل المرن، ولكن هذا ليس كافيا وحده، فالمهم أن 

 تتوافر مجموعة من العوامل وأن تتضافر الجهود عبر كل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة".

وتخصيص وزارة في ورأت أن "الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المراة، 

الحكومة الجديدة للتمكين االقتصادي للمرأة والشباب، تشّكل بوادر إلى أن لبنان ماٍض في إيالء 

 ."اهمية لموضوع المساواة بين الجنسين، ولكّن المطلوب أكثر بكثير

من اي نص مجحف في حق النساء، إذ رغم كل ن لتنزيه كل القوانين وأضافت: "لقد آن األوا

 يزال هذا اإلجحاف موجوداً في مجموعة من القوانين. فثمة فجوة في األجور مثالً، الجهود، ال

علماً أن قوانيننا في النصوص تنص على األجر المتساوي للعمل المتساوي ولكن في الممارسة 

 ."الفجوة ال تزال موجودة

سية وقوانين ى "أهمية وجود مساواة في القوانين على المستويات كافة، كقانون الجنت علوشدد

 ."االحوال الشخصية"، مشددة على أن "ال تنمية شمولية من دون إزالة كل هذه العقبات القانونية

وأشارت إلى أن العمل جاٍر حالياً على معالجة كل "المعوقات التي تواجه موضوع المساواة بين 

المشاركة مرأة والرجل"، ومنها "تطوير القوانين وتحقيق المشاركة فلي صنع القرار وال

 ."االقتصادية ومواجهة العنف ضد النساء بأشكاله كافة

ورأت أن "من المعوقات أيضاً الموروث الثقافي واألنماط الجندرية"، واعتبرت أن إزالة هذه 

ستوى التربية"، مشددةً على ضرورة "تعزيز المعوقات "تبدأ من المنزل، وثمة دور كبير على م

 ."رة بين الرجال والنساءتوازن العالقات على مستوى األس

 منصور
أما منصور فقال إن مركز المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي "يعمل 

في مجال  على دعم الدول في تنفيذ سياساتها". واضاف: "مساهمتنا في لبنان ودول المنطقة

تية والموارد البشرية التي تتيح الموازنة المراعية للنوع االجتماعي تتمثل في بناء البنية التح

للحكومات تنفيذ السياسات المراعية للنوع االجتماعي". وأشار إلى أن "هذه السياسات ال تعني 

 ."جهة حكومية واحدة بل الجميع

جتماعي، بل على كل دولة أن تختار سياسة وشدد منصور على أن "ال سياسة واحدة للنوع اال

وع االجتماعي التي تالئمها، تبعاً لما يمكنها تحمله ولتأثير هذه السياسة على حياة الناس وعلى الن

أن النمو". واضاف: "الحكومات والدول يجب أن تصمم سياساتها الخاصة للنمو المستدام وعليها 

 ."تختار المهم لها وكيفية تنفيذه
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 وفاء الضيقة حمزة في ورشة لمعهد باسل فليحان: 

 إجحاف للنساء آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي

 
 

التابع لوزارة المال، ورشة عمل حول "الموازنة افتُتَِحت في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

بة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الوزيرة ئااعية للنوع االجتماعي"، ورأت نالمر

ل الجلسة االفتتاحية، أن "األوان آن لتنزيه كل القوانين وفاء الضيقة حمزة في كلمتها خال السابقة

شددة على أن "ال تنمية شمولية" في لبنان "من دون إزالة من اي نص مجحف في حق النساء"، م

 .تحول دون المساواة بين المرأة والرجل يتكل العقبات القانونية" ال

االجتماعي"، وشارك فيها، إضافة  وتناولت الجلسة االفتتاحية موضوع "النمو االقتصادي والنوع

ف سارة هاغ ومنّسق مركز المساندة إلى حمزة، رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسي

 .ماريو منصور "METAC" يلالتقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدو

  

وألقت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط كلمة ترحيب وصفت فيها الموازنة المراعية 

السياسات التي من شأنها  للنوع االجتماعي بأنها "أداة أساسية لقراءة الموازنة العامة واستخالص

ية نحو سياسات االقتصادية والماللاأن تحقق المساواة بين الرجال والنساء، وهي تسمح بتوجيه 

المزيد من الشفافية والفاعلية السيما في مرحلة التخطيط المالي والسعي إلى إدارج المشاريع والبنود 

 ."يةالتي من شأنها أن تحّسن من وضع المرأة ومن تحقيق التنم

  

بيق أهداف التنمية طتواشارت البساط إلى أن"الموضوع يأخذ بُعداً أشمل اليوم كونه أداة أساسية ل

ورأت أن "الموازنة المراعية للنوع االجتماعي تتطلّب التزاماً سياسياً وآليات تطبيقية  "،2030

واألرقام بطريقة سهلة تضمن إدراج البُعد الجندري في التخطيط، وتتطلّب أيضاً الوصول إلى الداتا 

 ."اسبةنمومتكاملة وتحليل الموازنات واستخراج المؤشرات والمشاريع ال

  

ق بقطار التحديث المالي في العالم، وإلى ايالء موضوع النوع االجتماعي أهمية ودعت إلى "اللحا

ق مخرجات إذ أنّه لم يعد اليوم ترفاً بل أصبح حاجة أساسية في كافة الميادين من أجل ضمان تحقي

 ."الحياة االقتصادية يفومشاريع عادلة تضمن المساواة وتفسح المجال أمام المرأة ألداء دور فاعل 
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، 2030رأت حمزة في مداخالتها خالل الجلسة االفتتاحية أن "أجندة التنمية المستدامة لعام و

يات كبيرة ألنها جمعت بشموليتها وطابعها العالمي وغير القابل للتجزئة، وضعت كل الدول أمام تحد

من كل الدول مواءمة هذه  بوبين مجاالت حيوية مختلفة، بيئية واجتماعية واقتصادية، ومطل

 ."االخطة مع أولوياتها

  

واشارت إلى أن لبنان الذي وافق على بنود هذه األجندة العالمية، "مهتّم على أعلى المستويات 

ع المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية بتحقيق هذه األهداف"، والحظت أن "أهمية موضو

أن في كل هدف جانبا يتعلق لألجندة، إذ  17هداف الـالاالمستدامة تتمثل في أنها تقاطعت مع كل 

بالمساواة بين الجنسين". وأضافت: "كان هذا أمرا ًجديدا وحيويا بالنسبة إلى قضايا النساء، ولبنان 

، ولذلك الحظنا أخيراً اهتماماً كبيراً، وتم إقرار مجموعة تعاطى من هذا المنطلق مع هذه القضايا

الة شاذة، كما بالنسبة إلى قانون العنف االسري ت التي الغت مواد تشّكل حالمن القوانين أو التعدي

وقانون العقوبات وموضع العمل المرن، ولكن هذا ليس كافيا وحده، فالمهم أن تتوافر مجموعة من 

جهود عبر كل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة". ورأت أن "الجهود الكبيرة العوامل وأن تتضافر ال

المراة، وتخصيص وزارة في الحكومة الجديدة للتمكين  بها الهيئة الوطنية لشؤون مالتي تقو

االقتصادي للمرأة والشباب، تشّكل بوادر إلى أن لبنان ماٍض في إيالء اهمية لموضوع المساواة 

 ." المطلوب أكثر بكثيربين الجنسين، ولكنّ 

  

ل ف في حق النساء، إذ رغم كحجوأضافت: "لقد آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي نص م

الجهود، ال يزال هذا اإلجحاف موجوداً في مجموعة من القوانين. فثمة فجوة في األجور مثالً، علماً 

ولكن في الممارسة الفجوة  أن قوانيننا في النصوص تنص على األجر المتساوي للعمل المتساوي

 ."ال تزال موجودة

  

، كقانون الجنسية وقوانين وانين على المستويات كافةقلوشددت على "أهمية وجود مساواة في ا

 ."االحوال الشخصية"، مشددة على أن "ال تنمية شمولية من دون إزالة كل هذه العقبات القانونية

  

ساواة بين الجة كل "المعوقات التي تواجه موضوع الموأشارت إلى أن العمل جاٍر حالياً على مع

ي صنع القرار والمشاركة االقتصادية قوانين وتحقيق المشاركة فلاالمرأة والرجل"، ومنها "تطوير 

 ."ومواجهة العنف ضد النساء بأشكاله كافة

  

ة هذه ورأت أن "من المعوقات أيضاً الموروث الثقافي واألنماط الجندرية"، واعتبرت أن إزال

ورة "تعزيز رضالمعوقات "تبدأ من المنزل، وثمة دور كبير على مستوى التربية"، مشددةً على 

 ."ت على مستوى األسرة بين الرجال والنساءتوازن العالقا

  

منصور إن مركز المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي  ومن جهته، قال

يذ سياساتها". واضاف: "مساهمتنا في لبنان ودول المنطقة في مجال "يعمل على دعم الدول في تنف

بناء البنية التحتية والموارد البشرية التي تتيح  للنوع االجتماعي تتمثل في ةالموازنة المراعي

للحكومات تنفيذ السياسات المراعية للنوع االجتماعي". وأشار إلى أن "هذه السياسات ال تعني جهة 

 ."الجميع حكومية واحدة بل

  

أن تختار سياسة النوع  وشدد منصور على أن "ال سياسة واحدة للنوع االجتماعي، بل على كل دولة

تماعي التي تالئمها، تبعاً لما يمكنها تحمله ولتأثير هذه السياسة على حياة الناس وعلى النمو". االج

 تدام وعليها أن تختارواضاف: "الحكومات والدول يجب أن تصمم سياساتها الخاصة للنمو المس

 ."المهم لها وكيفية تنفيذه
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لنمو في الشرق األوسط، في ظل ي للنوع االجتماعي مهمة لعاواعتبر ان "سياسات النمو المر

% فحسب 25تراجع النمو في المنطقة". وأوضح أن "النساء لسن ناشطات في سوق العمل، إذ أن 

األعمال في الشرق األوسط والمبادرة الفردية هي  من نساء المنطقة يسعين إلى عمل، كما إن ريادة

 ."األقل في العالم

  

موضع الموازنة المراعية للنوع االجتماعي، قال: "علينا مطلوبة لمقاربة العملية ال وعن الخطوات

أن نؤمن البنية التحتية إلدارة المالية العامة، وهي تتمثل في إجراءات تتيح قياس السياسات. فالقياس 

 ايروري للسياسات الجيدة، وهذا ما يقوم به مركزالمساندة مع دول المنطقة". واضاف: "امهم وض

تنفيذها، الموازنة يجب أن تتضمن تركيزاً على النوع االجتماعي، لجهة  كان نوع السياسة المطلوب

درس تبعات بنود هذه الموازنة وتأثيرها على الجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي، وعلى حياة 

 ."لناسا

  

  

ج برامج مراعية ارورأت رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة هاغ، أن "إد

ن فصله عن مسألة أوسعه في تعزيز قوة للنوع االجتماعي في الموازنة أمر مهّم، ولكن ال يمك

والعمل على الموازنة ككل في البلد، فاألهم هو التركيز على التخطيط األفضل للموازنة بأكملها، 

تصدرها وزارة المال  يجعلها أكثر شفافية". واستشهدت في هذا اإلطار بـ"موازنة المواطن" االت

 .سنوياً من خالل معهد باسل فليحان

  

من جهة أخرى، رأت هاغ أن "الحماية االجتماعية اساسية للنمو المراعي للنوع االجتماعي". 

ماية اجتماعية، ولكن ال توجد قدم خدمات حوالحظت أن في لبنان "جهات حكومية متعددة ت

جتماعية، وينبغي بالتالي وضع استراتيجية موحدة الااستراتيجية واحدة وسياسة واضحة للحماية 

اية االجتماعية". وقالت إن "بعض برامج الحماية االجتماعية في لبنان يفتقر لتحديد مستقبل الحم

 ."فضلها بطريقة أإلى الفاعلية ويجب العمل على تصميمها وتنفيذ

  

 على أن "توفير الحماية ةً دوأشارت هاغ إلى أن "مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة"، مشد

ركة أكثر في سوق العمل فيصبحن أكثر إنتاجية". وأضافت أن االجتماعية يمّكن النساء من المشا

ى سوق ول الناس إل"الحماية االجتماعية تكون اساساً للنمّو الشمولي في دول عدة، وتسهل دخ

 ."العمل
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 تنزيه وفاء الضيقة: آن األوان ل

 كل القوانين من اي إجحاف للنساء
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 زة، خالل ورشة عمل حولمح وفاء الضيقة يةلبنانال المرأة رأت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون

، بشموليتها 2030المراعية للنوع االجتماعي" أن "أجندة التنمية المستدامة لعام  الموازنة"

ل أمام تحديات كبيرة ألنها جمعت بين ودوطابعها العالمي وغير الفابل للتجزئة، وضعت كل ال

بيئية واجتماعية واقتصادية، ومطلوب من كل الدول مواءمة هذه االخطة  مجاالت حيوية مختلفة،

 ."هامع أولويات

واشارت إلى أن "لبنان الذي وافق على بنود هذه األجندة العالمية، مهتّم على أعلى المستويات 

مية موضوع المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية هأبتحقيق هذه األهداف"، والحظت أن "

يتعلق لألجندة، إذ أن في كل هدف جانبا  17مة تتمثل في أنها تقاطعت مع كل االهداف الـالمستدا

 ."بالمساواة بين الجنسين

وأضافت: "كان هذا أمرا ًجديدا وحيويا بالنسبة إلى قضايا النساء، ولبنان تعاطى من هذا المنطلق 

ر مجموعة من القوانين أو القضايا، ولذلك الحظنا أخيراً اهتماماً كبيراً، وتم إقرا هذمع ه

وقانون  العنف االسري بة إلى قانونالتعديالت التي الغت مواد تشّكل حالة شاذة، كما بالنس

ولكن هذا ليس كافيا وحده، فالمهم أن تتوافر مجموعة من العقوبات وموضع العمل المرن، 

ود عبر كل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة". ورأت أن "الجهود العوامل وأن تتضافر الجه

 الجديدة الحكومة يم بها الهيئة الوطنية لشؤون المراة، وتخصيص وزارة فالكبيرة التي تقو

، تشّكل بوادر إلى أن لبنان ماٍض في إيالء اهمية لموضوع الشبابللتمكين االقتصادي للمرأة و

 ."واة بين الجنسين، ولكّن المطلوب أكثر بكثيرالمسا

وأضافت: "لقد آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء، إذ رغم كل 

مثالً،  األجور جهود، ال يزال هذا اإلجحاف موجوداً في مجموعة من القوانين. فثمة فجوة فيلا

 ةلماً أن قوانيننا في النصوص تنص على األجر المتساوي للعمل المتساوي ولكن في الممارسع

كافة، ك الفجوة ال تزال موجودة"، مشددة على "أهمية وجود مساواة في القوانين على المستويات

 ."وقوانين االحوال الشخصية قانون الجنسية

ت أن "ال تنمية شمولية من دون إزالة كل هذه العقبات القانونية"، مشيرا إلى أن العمل جاٍر دكوأ

ضوع المساواة بين المرأة والرجل، ومنها تطوير حالياً على معالجة كل "المعوقات التي تواجه مو

اء سنالقوانين وتحقيق المشاركة فلي صنع القرار والمشاركة االقتصادية ومواجهة العنف ضد ال

 ."بأشكاله كافة

ورأت أن "من المعوقات أيضاً الموروث الثقافي واألنماط الجندرية"، واعتبرت أن إزالة هذه 

رورة "تعزيز مة دور كبير على مستوى التربية"، مشددةً على ضالمعوقات "تبدأ من المنزل، وث

 ."توازن العالقات على مستوى األسرة بين الرجال والنساء
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 وفاء الضيقة حمزة: آن األوان لتنزيه 
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https://www.elnashra.com/news/show/1297425/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 كل القوانين من اي إجحاف للنساء

 
 

ال، ورشة عمل حول افتُتَِحت في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة الم

رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "الموازنة المراعية للنوع االجتماعي"، ورأت نائبة 

وان آن ورة وفاء الضيقة حمزة في كلمتها خالل الجلسة االفتتاحية، أن "األالدكتابقة الوزيرة الس

أن "ال تنمية شمولية" في  لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء"، مشددة على

 ." التي تحول دون المساواة بين المرأة والرجللبنان "من دون إزالة كل العقبات القانونية

ححية موضوع "النمو االقتصادي والنوع االجتماعي"، وشارك فيها، االفتتلسة اوتناولت الج

هاغ ومنّسق مركز ضافة إلى حمزة، رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة إ

 .ماريو منصور METAC الدولي المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد

 بساط

ط كلمة ترحيب وصفت فيها الموازنة المراعية ء المبيّض بسالميا ليحانوألقت رئيسة معهد باسل ف

سات التي من شأنها الجتماعي بأنها "أداة أساسية لقراءة الموازنة العامة واستخالص السياللنوع ا

توجيه السياسات االقتصادية والمالية نحو أن تحقق المساواة بين الرجال والنساء، وهي تسمح ب

ية السيما في مرحلة التخطيط المالي والسعي إلى إدارج المشاريع لفاعلية واالمزيد من الشفاف

 ."البنود التي من شأنها أن تحّسن من وضع المرأة ومن تحقيق التنميةو

ذ اشارت إلى أن "الموضوع يأخذ بُعداً أشمل اليوم كونه أداة أساسية لتطبيق أهداف التنمية إو

ماعي تتطلّب التزاماً سياسياً وآليات تطبيقية االجتلنوع "، رأت أن "الموازنة المراعية ل2030

يقة الجندري في التخطيط، وتتطلّب أيضاً الوصول إلى الداتا واألرقام بطر تضمن إدراج البُعد

 ."مناسبةسهلة ومتكاملة وتحليل الموازنات واستخراج المؤشرات والمشاريع ال

الء موضوع النوع االجتماعي أهمية لى ايم، وإودعت إلى "اللحاق بقطار التحديث المالي في العال

أصبح حاجة أساسية في كافة الميادين من أجل ضمان تحقيق مخرجات  نّه لم يعد اليوم ترفاً بلإذ أ

الحياة  يع عادلة تضمن المساواة وتفسح المجال أمام المرأة ألداء دور فاعل فيومشار

 ."االقتصادية

 حمزة

، 2030تنمية المستدامة لعام تتاحية أن "أجندة الاالف لجلسةورأت حمزة في مداخالتها خالل ا

نها بشموليتها وطابعها العالمي وغير الفابل للتجزئة، وضعت كل الدول أمام تحديات كبيرة أل

جمعت بين مجاالت حيوية مختلفة، بيئية واجتماعية واقتصادية، ومطلوب من كل الدول مواءمة 

 ."االخطة مع أولوياتها هذه

ن لبنان الذي وافق على بنود هذه األجندة العالمية، "مهتّم على أعلى المستويات أإلى  واشارت

ن الجنسين في أجندة التنمية بتحقيق هذه األهداف"، والحظت أن "أهمية موضوع المساواة بي
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ن في كل هدف جانبا يتعلق لألجندة، إذ أ 17المستدامة تتمثل في أنها تقاطعت مع كل االهداف الـ

ان هذا أمرا ًجديدا وحيويا بالنسبة إلى قضايا النساء، لجنسين". وأضافت: "كبين ااواة بالمس

ا أخيراً اهتماماً كبيراً، وتم إقرار ولبنان تعاطى من هذا المنطلق مع هذه القضايا، ولذلك الحظن

ن لة شاذة، كما بالنسبة إلى قانومجموعة من القوانين أو التعديالت التي الغت مواد تشّكل حا

ت وموضع العمل المرن، ولكن هذا ليس كافيا وحده، فالمهم أن سري وقانون العقوبانف االالع

لمؤسسات المعنية بقضايا المرأة". تتوافر مجموعة من العوامل وأن تتضافر الجهود عبر كل ا

المراة، وتخصيص وزارة في ورأت أن "الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون 

للمرأة والشباب، تشّكل بوادر إلى أن لبنان ماٍض في إيالء للتمكين االقتصادي  جديدةمة الالحكو

 ."ر بكثيراهمية لموضوع المساواة بين الجنسين، ولكّن المطلوب أكث

وأضافت: "لقد آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء، إذ رغم كل 

فثمة فجوة في األجور مثالً، جموعة من القوانين. في م جوداً لجهود، ال يزال هذا اإلجحاف موا

سة علماً أن قوانيننا في النصوص تنص على األجر المتساوي للعمل المتساوي ولكن في الممار

 ."الفجوة ال تزال موجودة

نون الجنسية وقوانين وشددت على "أهمية وجود مساواة في القوانين على المستويات كافة، كقا

 ."ية شمولية من دون إزالة كل هذه العقبات القانونيةشددة على أن "ال تنمة"، ملشخصياالحوال ا

لتي تواجه موضوع المساواة بين وأشارت إلى أن العمل جاٍر حالياً على معالجة كل "المعوقات ا

القرار والمشاركة القوانين وتحقيق المشاركة فلي صنع  المرأة والرجل"، ومنها "تطوير

 ."ه كافةنف ضد النساء بأشكالة العمواجهاالقتصادية و

ورأت أن "من المعوقات أيضاً الموروث الثقافي واألنماط الجندرية"، واعتبرت أن إزالة هذه 

من المنزل، وثمة دور كبير على مستوى التربية"، مشددةً على ضرورة "تعزيز  المعوقات "تبدأ

 ."توى األسرة بين الرجال والنساءتوازن العالقات على مس

  

 منصور

  

أما منصور فقال إن مركز المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي "يعمل 

اف: "مساهمتنا في لبنان ودول المنطقة في مجال على دعم الدول في تنفيذ سياساتها". واض

تيح لتي ترية االبنية التحتية والموارد البش الموازنة المراعية للنوع االجتماعي تتمثل في بناء

السياسات المراعية للنوع االجتماعي". وأشار إلى أن "هذه السياسات ال تعني للحكومات تنفيذ 

 ."جهة حكومية واحدة بل الجميع

أن "ال سياسة واحدة للنوع االجتماعي، بل على كل دولة أن تختار سياسة  صور علىوشدد من

ى حياة الناس وعلى أثير هذه السياسة عله ولتتحمل لتي تالئمها، تبعاً لما يمكنهاالنوع االجتماعي ا

النمو". واضاف: "الحكومات والدول يجب أن تصمم سياساتها الخاصة للنمو المستدام وعليها أن 

 ."ر المهم لها وكيفية تنفيذهتختا

لشرق األوسط، في ظل واعتبر ان "سياسات النمو المراعي للنوع االجتماعي مهمة للنمو في ا

في المئة  25اء لسن ناشطات في سوق العمل، إذ أن قة". وأوضح أن "النسالمنطو في تراجع النم

لشرق األوسط والمبادرة فحسب من نساء المنطقة يسعين إلى عمل، كما إن ريادة األعمال في ا

 ."الفردية هي األقل في العالم

ل: ي، قاجتماعع الموازنة المراعية للنوع االوعن الخطوات العملية المطلوبة لمقاربة موض

لبنية التحتية إلدارة المالية العامة، وهي تتمثل في إجراءات تتيح قياس "علينا أن نؤمن ا

لجيدة، وهذا ما يقوم به مركز المساندة مع دول السياسات. فالقياس مهم وضروري للسياسات ا

زاً تركي نفيذها، الموازنة يجب أن تتضمنالمنطقة". واضاف: "ايا كان نوع السياسة المطلوب ت

لجهة درس تبعات بنود هذه الموازنة وتأثيرها على الجوانب المتعلقة  لى النوع االجتماعي،ع

 ."بالنوع االجتماعي، وعلى حياة الناس
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 هاغ

ئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة هاغ، أن "إدراج برامج مراعية ت رورأ

هي تعزيز قوة  فصله عن مسألة أوسع يمكن كن الماعي في الموازنة أمر مهّم، ولللنوع االجت

الموازنة ككل في البلد، فاألهم هو التركيز على التخطيط األفضل للموازنة بأكملها، والعمل على 

ا أكثر شفافية". واستشهدت في هذا اإلطار بـ"موازنة المواطن" االتي تصدرها وزارة المال جعله

 .ن خالل معهد باسل فليحانسنوياً م

ى، رأت هاغ أن "الحماية االجتماعية اساسية للنمو المراعي للنوع االجتماعي". رخهة أمن ج

جتماعية، ولكن ال توجد والحظت أن في لبنان "جهات حكومية متعددة تقدم خدمات حماية ا

استراتيجية موحدة استراتيجية واحدة وسياسة واضحة للحماية االجتماعية، وينبغي بالتالي وضع 

إن "بعض برامج الحماية االجتماعية في لبنان يفتقر االجتماعية". وقالت ماية ل الحلتحديد مستقب

 ."إلى الفاعلية ويجب العمل على تصميمها وتنفيذها بطريقة أفضل

وأشارت هاغ إلى أن "مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة"، مشددةً على أن "توفير الحماية 

إنتاجية". وأضافت أن  ق العمل فيصبحن أكثرفي سوأكثر عية يمّكن النساء من المشاركة االجتما

"الحماية االجتماعية تكون اساساً للنمّو الشمولي في دول عدة، وتسهل دخول الناس إلى سوق 

 ."عملال

 

  
com/news/1443008http://www.lebanonfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفاء الضيقة حمزة في ورشة لمعهد باسل فليحان: 

http://www.lebanonfiles.com/news/1443008
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 آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي إجحاف للنساء

 
 

افتُتَِحت في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، ورشة عمل حول 

للنوع االجتماعي"، ورأت نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "الموازنة المراعية 

وان آن الجلسة االفتتاحية، أن "األخالل متها ء الضيقة حمزة في كلالوزيرة السابقة الدكتورة وفا

لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء"، مشددة على أن "ال تنمية شمولية" في 

 ون إزالة كل العقبات القانونية" التي تحول دون المساواة بين المرأة والرجل.لبنان "من د

 

االجتماعي"، وشارك فيها،  النوعادي وموضوع "النمو االقتصوتناولت الجلسة االفتتاححية 

إضافة إلى حمزة، رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة هاغ ومنّسق مركز 

 ماريو منصور. METACشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي المساندة التقنية لل

 

 بساط

 

 

يها الموازنة المراعية صفت فحيب ووألقت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط كلمة تر

وع االجتماعي بأنها "أداة أساسية لقراءة الموازنة العامة واستخالص السياسات التي من شأنها للن

اة بين الرجال والنساء، وهي تسمح بتوجيه السياسات االقتصادية والمالية نحو أن تحقق المساو

يع ي والسعي إلى إدارج المشارالمالخطيط السيما في مرحلة التالمزيد من الشفافية والفاعلية 

 والبنود التي من شأنها أن تحّسن من وضع المرأة ومن تحقيق التنمية".

 

عداً أشمل اليوم كونه أداة أساسية لتطبيق أهداف التنمية وإذ اشارت إلى أن "الموضوع يأخذ بُ 

ليات تطبيقية اً وآسياسيعي تتطلّب التزاماً "، رأت أن "الموازنة المراعية للنوع االجتما2030

لبُعد الجندري في التخطيط، وتتطلّب أيضاً الوصول إلى الداتا واألرقام بطريقة تضمن إدراج ا

 نات واستخراج المؤشرات والمشاريع المناسبة".سهلة ومتكاملة وتحليل المواز

 

 

ية ي أهمجتماعودعت إلى "اللحاق بقطار التحديث المالي في العالم، وإلى ايالء موضوع النوع اال
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رفاً بل أصبح حاجة أساسية في كافة الميادين من أجل ضمان تحقيق مخرجات إذ أنّه لم يعد اليوم ت

المجال أمام المرأة ألداء دور فاعل في الحياة ومشاريع عادلة تضمن المساواة وتفسح 

 ."االقتصادية

 

 حمزة

 

، 2030مستدامة لعام ية الالتنمورأت حمزة في مداخالتها خالل الجلسة االفتتاحية أن "أجندة 

تها وطابعها العالمي وغير الفابل للتجزئة، وضعت كل الدول أمام تحديات كبيرة ألنها بشمولي

مختلفة، بيئية واجتماعية واقتصادية، ومطلوب من كل الدول مواءمة جمعت بين مجاالت حيوية 

 ."هذه االخطة مع أولوياتها

 

على أعلى المستويات  تمّ األجندة العالمية، "مه د هذهى بنوواشارت إلى أن لبنان الذي وافق عل

 بتحقيق هذه األهداف"، والحظت أن "أهمية موضوع المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية

لألجندة، إذ أن في كل هدف جانبا يتعلق  17المستدامة تتمثل في أنها تقاطعت مع كل االهداف الـ

ة إلى قضايا النساء، أمرا ًجديدا وحيويا بالنسبهذا  "كان ن الجنسين". وأضافت:بالمساواة بي

وتم إقرار ولبنان تعاطى من هذا المنطلق مع هذه القضايا، ولذلك الحظنا أخيراً اهتماماً كبيراً، 

مجموعة من القوانين أو التعديالت التي الغت مواد تشّكل حالة شاذة، كما بالنسبة إلى قانون 

س كافيا وحده، فالمهم أن العمل المرن، ولكن هذا لي وموضعوبات االسري وقانون العق العنف

رأة". تتوافر مجموعة من العوامل وأن تتضافر الجهود عبر كل المؤسسات المعنية بقضايا الم

ورأت أن "الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المراة، وتخصيص وزارة في 

أن لبنان ماٍض في إيالء والشباب، تشّكل بوادر إلى مرأة دي لليدة للتمكين االقتصاالحكومة الجد

 ."اهمية لموضوع المساواة بين الجنسين، ولكّن المطلوب أكثر بكثير

 

كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء، إذ رغم كل األوان لتنزيه  وأضافت: "لقد آن

جوة في األجور مثالً، ثمة فين. فالجهود، ال يزال هذا اإلجحاف موجوداً في مجموعة من القوان

 أن قوانيننا في النصوص تنص على األجر المتساوي للعمل المتساوي ولكن في الممارسة علماً 

 ."الفجوة ال تزال موجودة

 

وشددت على "أهمية وجود مساواة في القوانين على المستويات كافة، كقانون الجنسية وقوانين 

 ."العقبات القانونيةولية من دون إزالة كل هذه ية شم تنماالحوال الشخصية"، مشددة على أن "ال

 

ة بين وأشارت إلى أن العمل جاٍر حالياً على معالجة كل "المعوقات التي تواجه موضوع المساوا

اركة المرأة والرجل"، ومنها "تطوير القوانين وتحقيق المشاركة فلي صنع القرار والمش

 ."فةله كابأشكااالقتصادية ومواجهة العنف ضد النساء 

 

ت أيضاً الموروث الثقافي واألنماط الجندرية"، واعتبرت أن إزالة هذه ورأت أن "من المعوقا

بير على مستوى التربية"، مشددةً على ضرورة "تعزيز المعوقات "تبدأ من المنزل، وثمة دور ك

 ."توازن العالقات على مستوى األسرة بين الرجال والنساء

 

 

 

 منصور
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شرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي "يعمل إن مركز المساندة التقنية لل الور فقأما منص

ان ودول المنطقة في مجال على دعم الدول في تنفيذ سياساتها". واضاف: "مساهمتنا في لبن

ية التي تتيح الموازنة المراعية للنوع االجتماعي تتمثل في بناء البنية التحتية والموارد البشر

جتماعي". وأشار إلى أن "هذه السياسات ال تعني لسياسات المراعية للنوع االفيذ اات تنللحكوم

 ."جهة حكومية واحدة بل الجميع

 

ل على كل دولة أن تختار سياسة ة واحدة للنوع االجتماعي، بوشدد منصور على أن "ال سياس

ى حياة الناس وعلى سة علالسياالنوع االجتماعي التي تالئمها، تبعاً لما يمكنها تحمله ولتأثير هذه 

واضاف: "الحكومات والدول يجب أن تصمم سياساتها الخاصة للنمو المستدام وعليها أن  النمو".

 ."تنفيذهتختار المهم لها وكيفية 

 

واعتبر ان "سياسات النمو المراعي للنوع االجتماعي مهمة للنمو في الشرق األوسط، في ظل 

في المئة  25مل، إذ أن ساء لسن ناشطات في سوق الع"الن ضح أنتراجع النمو في المنطقة". وأو

درة فحسب من نساء المنطقة يسعين إلى عمل، كما إن ريادة األعمال في الشرق األوسط والمبا

 ."الفردية هي األقل في العالم

 

وعن الخطوات العملية المطلوبة لمقاربة موضع الموازنة المراعية للنوع االجتماعي، قال: 

مالية العامة، وهي تتمثل في إجراءات تتيح قياس البنية التحتية إلدارة ال نؤمن نا أن"علي

وم به مركز المساندة مع دول السياسات. فالقياس مهم وضروري للسياسات الجيدة، وهذا ما يق

من تركيزاً المنطقة". واضاف: "ايا كان نوع السياسة المطلوب تنفيذها، الموازنة يجب أن تتض

ه الموازنة وتأثيرها على الجوانب المتعلقة ي، لجهة درس تبعات بنود هذجتماعع االعلى النو

 ."بالنوع االجتماعي، وعلى حياة الناس

 

 

 هاغ

 

 

ي منظمة اليونيسيف سارة هاغ، أن "إدراج برامج مراعية سات االجتماعية فورأت رئيسة السيا

ة أوسع هي تعزيز قوة مسأل له عنللنوع االجتماعي في الموازنة أمر مهّم، ولكن ال يمكن فص

زنة ككل في البلد، فاألهم هو التركيز على التخطيط األفضل للموازنة بأكملها، والعمل على الموا

". واستشهدت في هذا اإلطار بـ"موازنة المواطن" االتي تصدرها وزارة المال جعلها أكثر شفافية

 .سنوياً من خالل معهد باسل فليحان

 

للنمو المراعي للنوع االجتماعي". االجتماعية اساسية  لحمايةأن "اهاغ  من جهة أخرى، رأت

ن ال توجد والحظت أن في لبنان "جهات حكومية متعددة تقدم خدمات حماية اجتماعية، ولك

استراتيجية واحدة وسياسة واضحة للحماية االجتماعية، وينبغي بالتالي وضع استراتيجية موحدة 

اية االجتماعية في لبنان يفتقر وقالت إن "بعض برامج الحم عية".جتماد مستقبل الحماية االلتحدي

 ."إلى الفاعلية ويجب العمل على تصميمها وتنفيذها بطريقة أفضل

 

 

شاركة النساء في سوق العمل منخفضة"، مشددةً على أن "توفير الحماية إلى أن "م وأشارت هاغ
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ت أن صبحن أكثر إنتاجية". وأضافمل فيق العاالجتماعية يمّكن النساء من المشاركة أكثر في سو

"الحماية االجتماعية تكون اساساً للنمّو الشمولي في دول عدة، وتسهل دخول الناس إلى سوق 

 ."العمل

 

 

 
http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=375626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=375626
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 رشة لمعهد باسل فليحان: آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي إجحاف للنساءة في وقة حمزوفاء الضي

 

المشاركون شددوا على أهمية الموازنة المراعية للنوع االجتماعي: باتت حاجة اساسية 

 وتتطلّب التزاماً سياسياً وآليات تطبيقية

 

ال، ورشة عمل حول رة المع لوزاادي التابافتُتَِحت في معهد باسل فليحان المالي واالقتص

، ورأت نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ”االجتماعي الموازنة المراعية للنوع“

وان آن األ“الوزيرة السابقة الدكتورة وفاء الضيقة حمزة في كلمتها خالل الجلسة االفتتاحية، أن 

في ” ال تنمية شمولية“أن  دة على، مشد”حق النساءلتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في 

 .التي تحول دون المساواة بين المرأة والرجل” الة كل العقبات القانونيةمن دون إز“لبنان 

، وشارك فيها، ”النمو االقتصادي والنوع االجتماعي“وتناولت الجلسة االفتتاححية موضوع 

هاغ ومنّسق مركز سارة  ونيسيفمنظمة اليضافة إلى حمزة، رئيسة السياسات االجتماعية في إ

 .ماريو منصور METAC وسط التابع لصندوق النقد الدوليالمساندة التقنية للشرق األ

 بساط

وألقت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط كلمة ترحيب وصفت فيها الموازنة المراعية 

سات التي من شأنها السيا ستخالصالعامة واأداة أساسية لقراءة الموازنة “الجتماعي بأنها للنوع ا

رجال والنساء، وهي تسمح بتوجيه السياسات االقتصادية والمالية نحو أن تحقق المساواة بين ال

المزيد من الشفافية والفاعلية السيما في مرحلة التخطيط المالي والسعي إلى إدارج المشاريع 

 .”يةالتنم ومن تحقيقالبنود التي من شأنها أن تحّسن من وضع المرأة و

الموضوع يأخذ بُعداً أشمل اليوم كونه أداة أساسية لتطبيق أهداف التنمية “وإذ اشارت إلى أن 

الموازنة المراعية للنوع االجتماعي تتطلّب التزاماً سياسياً وآليات تطبيقية “، رأت أن 2030″

يقة ام بطرواألرقى الداتا الجندري في التخطيط، وتتطلّب أيضاً الوصول إل تضمن إدراج البُعد

 .”اج المؤشرات والمشاريع المناسبةسهلة ومتكاملة وتحليل الموازنات واستخر

اللحاق بقطار التحديث المالي في العالم، وإلى ايالء موضوع النوع االجتماعي أهمية “ودعت إلى 

 مخرجاتان تحقيق أصبح حاجة أساسية في كافة الميادين من أجل ضم إذ أنّه لم يعد اليوم ترفاً بل

المرأة ألداء دور فاعل في الحياة يع عادلة تضمن المساواة وتفسح المجال أمام ومشار

 .”االقتصادية

 حمزة
، 2030أجندة التنمية المستدامة لعام “ورأت حمزة في مداخالتها خالل الجلسة االفتتاحية أن 

نها بيرة ألديات كل أمام تحها العالمي وغير الفابل للتجزئة، وضعت كل الدوبشموليتها وطابع



16 | P a g e  
 

واجتماعية واقتصادية، ومطلوب من كل الدول مواءمة جمعت بين مجاالت حيوية مختلفة، بيئية 

 .”هذه االخطة مع أولوياتها

المستويات مهتّم على أعلى “واشارت إلى أن لبنان الذي وافق على بنود هذه األجندة العالمية، 

ن الجنسين في أجندة التنمية واة بيالمسا مية موضوعأه“، والحظت أن ”بتحقيق هذه األهداف

لألجندة، إذ أن في كل هدف جانبا يتعلق  17ل في أنها تقاطعت مع كل االهداف الـالمستدامة تتمث

يا النساء، كان هذا أمرا ًجديدا وحيويا بالنسبة إلى قضا“وأضافت:  ”. بالمساواة بين الجنسين

نا أخيراً اهتماماً كبيراً، وتم إقرار ك الحظ، ولذله القضاياولبنان تعاطى من هذا المنطلق مع هذ

عة من القوانين أو التعديالت التي الغت مواد تشّكل حالة شاذة، كما بالنسبة إلى قانون مجمو

حده، فالمهم أن العنف االسري وقانون العقوبات وموضع العمل المرن، ولكن هذا ليس كافيا و

”. المؤسسات المعنية بقضايا المرأةبر كل جهود عتتضافر التتوافر مجموعة من العوامل وأن 

الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المراة، وتخصيص وزارة في “ورأت أن 

ماٍض في إيالء الحكومة الجديدة للتمكين االقتصادي للمرأة والشباب، تشّكل بوادر إلى أن لبنان 

 .”اهمية لموضوع المساواة بين الجنسين، ولكّن المطلوب أكثر بكثير

لقد آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء، إذ رغم كل “وأضافت: 

الجهود، ال يزال هذا اإلجحاف موجوداً في مجموعة من القوانين. فثمة فجوة في األجور مثالً، 

ننا في النصوص تنص على األجر المتساوي للعمل المتساوي ولكن في الممارسة علماً أن قواني

 .”الفجوة ال تزال موجودة

أهمية وجود مساواة في القوانين على المستويات كافة، كقانون الجنسية وقوانين “وشددت على 

 .”انونيةال تنمية شمولية من دون إزالة كل هذه العقبات الق“، مشددة على أن ”االحوال الشخصية

المعوقات التي تواجه موضوع المساواة بين “وأشارت إلى أن العمل جاٍر حالياً على معالجة كل 

تطوير القوانين وتحقيق المشاركة فلي صنع القرار والمشاركة “، ومنها ”المرأة والرجل

 .”االقتصادية ومواجهة العنف ضد النساء بأشكاله كافة

، واعتبرت أن إزالة هذه ”وث الثقافي واألنماط الجندريةمن المعوقات أيضاً المور“ورأت أن 

تعزيز “، مشددةً على ضرورة ”تبدأ من المنزل، وثمة دور كبير على مستوى التربية“المعوقات 

 .”توازن العالقات على مستوى األسرة بين الرجال والنساء

 منصور
يعمل “صندوق النقد الدولي أما منصور فقال إن مركز المساندة التقنية للشرق األوسط التابع ل

مساهمتنا في لبنان ودول المنطقة في مجال “واضاف: ”. على دعم الدول في تنفيذ سياساتها

الموازنة المراعية للنوع االجتماعي تتمثل في بناء البنية التحتية والموارد البشرية التي تتيح 

هذه السياسات ال تعني “أن  وأشار إلى”. للحكومات تنفيذ السياسات المراعية للنوع االجتماعي

 .”جهة حكومية واحدة بل الجميع

ال سياسة واحدة للنوع االجتماعي، بل على كل دولة أن تختار سياسة “وشدد منصور على أن 

النوع االجتماعي التي تالئمها، تبعاً لما يمكنها تحمله ولتأثير هذه السياسة على حياة الناس وعلى 

لدول يجب أن تصمم سياساتها الخاصة للنمو المستدام وعليها أن الحكومات وا“واضاف: ”. النمو

 .”تختار المهم لها وكيفية تنفيذه

سياسات النمو المراعي للنوع االجتماعي مهمة للنمو في الشرق األوسط، في ظل “واعتبر ان 

 في المئة 25النساء لسن ناشطات في سوق العمل، إذ أن “وأوضح أن ”. تراجع النمو في المنطقة

فحسب من نساء المنطقة يسعين إلى عمل، كما إن ريادة األعمال في الشرق األوسط والمبادرة 

 .”الفردية هي األقل في العالم

وعن الخطوات العملية المطلوبة لمقاربة موضع الموازنة المراعية للنوع االجتماعي، قال: 

ل في إجراءات تتيح قياس علينا أن نؤمن البنية التحتية إلدارة المالية العامة، وهي تتمث“

السياسات. فالقياس مهم وضروري للسياسات الجيدة، وهذا ما يقوم به مركز المساندة مع دول 

ايا كان نوع السياسة المطلوب تنفيذها، الموازنة يجب أن تتضمن تركيزاً “واضاف: ”. المنطقة
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ى الجوانب المتعلقة على النوع االجتماعي، لجهة درس تبعات بنود هذه الموازنة وتأثيرها عل

 .”بالنوع االجتماعي، وعلى حياة الناس

 هاغ
إدراج برامج مراعية “ورأت رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة هاغ، أن 

للنوع االجتماعي في الموازنة أمر مهّم، ولكن ال يمكن فصله عن مسألة أوسع هي تعزيز قوة 

و التركيز على التخطيط األفضل للموازنة بأكملها، والعمل على الموازنة ككل في البلد، فاألهم ه

االتي تصدرها وزارة المال ” موازنة المواطن”واستشهدت في هذا اإلطار بـ”. جعلها أكثر شفافية

 .سنوياً من خالل معهد باسل فليحان

”. عيالحماية االجتماعية اساسية للنمو المراعي للنوع االجتما“من جهة أخرى، رأت هاغ أن 

جهات حكومية متعددة تقدم خدمات حماية اجتماعية، ولكن ال توجد “والحظت أن في لبنان 

استراتيجية واحدة وسياسة واضحة للحماية االجتماعية، وينبغي بالتالي وضع استراتيجية موحدة 

قر بعض برامج الحماية االجتماعية في لبنان يفت“وقالت إن ”. لتحديد مستقبل الحماية االجتماعية

 .”إلى الفاعلية ويجب العمل على تصميمها وتنفيذها بطريقة أفضل

توفير الحماية “، مشددةً على أن ”مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة“وأشارت هاغ إلى أن 

وأضافت أن ”. االجتماعية يمّكن النساء من المشاركة أكثر في سوق العمل فيصبحن أكثر إنتاجية

اساساً للنمّو الشمولي في دول عدة، وتسهل دخول الناس إلى سوق  الحماية االجتماعية تكون“

 .”عملال

 
 

-dawra.com/2019/03/27/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-http://www.ad

-D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%A9%

-%D9%81%D9%8A-D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9%

-D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%

-D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%

/%D9%81%D9%84%D9%8A-D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورشة لمعهد باسل فليحان..

http://www.ad-dawra.com/2019/03/27/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/27/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/27/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/27/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/27/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/27/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A/
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 األوان لتنزيه  وفاء حمزة: آن

 من اي إجحاف للنساءكل القوانين 

 
 

 

ورشة عمل حول  معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، افتُتَِحت في

نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  "الموازنة المراعية للنوع االجتماعي"، ورأت

وان آن قة الدكتورة وفاء الضيقة حمزة في كلمتها خالل الجلسة االفتتاحية، أن "األالوزيرة الساب

"ال تنمية شمولية" في  في حق النساء"، مشددة على أن لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف

 لبنان "من دون إزالة كل العقبات القانونية" التي تحول دون المساواة بين المرأة والرجل.

 

سة االفتتاححية موضوع "النمو االقتصادي والنوع االجتماعي"، وشارك فيها، وتناولت الجل

رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة هاغ ومنّسق مركز  إضافة إلى حمزة،

 ماريو منصور. METAC المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي

 

  

 

 بساط

 

  

 

 وصفت فيهاالموازنة المراعية باسل فليحان لمياء المبيّض بساط كلمة ترحيب وألقت رئيسة معهد

للنوع االجتماعي بأنها "أداة أساسية لقراءة الموازنة العامة واستخالص السياسات التي من شأنها 

أن تحقق المساواة بين الرجال والنساء، وهي تسمح بتوجيه السياسات االقتصادية والمالية نحو 

مشاريع الشفافية والفاعلية السيما في مرحلة التخطيط المالي والسعي إلى إدارج الالمزيد من 

 والبنود التي من شأنها أن تحّسن من وضع المرأة ومن تحقيق التنمية".

 

وإذ اشارت إلى أن "الموضوع يأخذ بُعداً أشمل اليوم كونه أداة أساسية لتطبيق أهداف التنمية 



19 | P a g e  
 

راعية للنوع االجتماعي تتطلّب التزاماً سياسياً وآليات تطبيقية "، رأت أن "الموازنة الم2030

اج البُعد الجندري في التخطيط، وتتطلّب أيضاً الوصول إلى الداتا واألرقام بطريقة تضمن إدر

 سهلة ومتكاملة وتحليل الموازنات واستخراج المؤشرات والمشاريع المناسبة".

 

في العالم، وإلى ايالء موضوع النوع االجتماعي أهمية ودعت إلى "اللحاق بقطار التحديث المالي 

م ترفاً بل أصبح حاجة أساسية في كافة الميادين من أجل ضمان تحقيق مخرجات إذ أنّه لم يعد اليو

ومشاريع عادلة تضمن المساواة وتفسح المجال أمام المرأة ألداء دور فاعل في الحياة 

 االقتصادية".

 

  

 

 حمزة

 

  

 

مداخالتها خالل الجلسة االفتتاحية أن "أجندة التنمية المستدامة لعام حمزة في  ورأت

بشموليتها وطابعها العالمي وغير الفابل للتجزئة، وضعت كل الدول أمام تحديات كبيرة  ،2030

ألنها جمعت بين مجاالت حيوية مختلفة، بيئية واجتماعية واقتصادية، ومطلوب من كل الدول 

 لوياتها".مواءمة هذه االخطة مع أو

 

ة، "مهتّم على أعلى المستويات واشارت إلى أن لبنان الذي وافق على بنود هذه األجندة العالمي

بتحقيق هذه األهداف"، والحظت أن "أهمية موضوع المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية 

جانبا يتعلق لألجندة، إذ أن في كل هدف  17المستدامة تتمثل في أنها تقاطعت مع كل االهداف الـ

ويا بالنسبة إلى قضايا النساء، وأضافت: "كان هذا أمرا ًجديدا وحي بالمساواة بين الجنسين". 

ولبنان تعاطى من هذا المنطلق مع هذه القضايا، ولذلك الحظنا أخيراً اهتماماً كبيراً، وتم إقرار 

ا بالنسبة إلى قانون مجموعة من القوانين أو التعديالت التي الغت مواد تشّكل حالة شاذة، كم

لكن هذا ليس كافيا وحده، فالمهم أن العنف االسري وقانون العقوبات وموضع العمل المرن، و

تتوافر مجموعة من العوامل وأن تتضافر الجهود عبر كل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة". 

صيص وزارة في ورأت أن "الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المراة، وتخ

بوادر إلى أن لبنان ماٍض في إيالء الحكومة الجديدة للتمكين االقتصادي للمرأة والشباب، تشّكل 

 اهمية لموضوع المساواة بين الجنسين، ولكّن المطلوب أكثر بكثير".

 

وأضافت: "لقد آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء، إذ رغم كل 

ثالً، يزال هذا اإلجحاف موجوداً في مجموعة من القوانين. فثمة فجوة في األجور مالجهود، ال 

علماً أن قوانيننا في النصوص تنص على األجر المتساوي للعمل المتساوي ولكن في الممارسة 

 الفجوة ال تزال موجودة".

 

ية وقوانين وشددت على "أهمية وجود مساواة في القوانين على المستويات كافة، كقانون الجنس

 لة كل هذه العقبات القانونية".االحوال الشخصية"، مشددة على أن "ال تنمية شمولية من دون إزا

 

وأشارت إلى أن العمل جاٍر حالياً على معالجة كل "المعوقات التي تواجه موضوع المساواة بين 

المشاركة المرأة والرجل"، ومنها "تطوير القوانين وتحقيق المشاركة فلي صنع القرار و

 االقتصادية ومواجهة العنف ضد النساء بأشكاله كافة".
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من المعوقات أيضاً الموروث الثقافي واألنماط الجندرية"، واعتبرت أن إزالة هذه ورأت أن "

المعوقات "تبدأ من المنزل، وثمة دور كبير على مستوى التربية"، مشددةً على ضرورة "تعزيز 

 سرة بين الرجال والنساء".توازن العالقات على مستوى األ

 

  

 

 منصور

 

  

 

ة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي"يعمل على مركز المساند أما منصور فقال إن

الموازنة  دعم الدول في تنفيذ سياساتها". واضاف: "مساهمتنا في لبنان ودول المنطقة في مجال

ية التحتية والموارد البشرية التي تتيح للحكومات تنفيذ المراعية للنوع االجتماعيتتمثل في بناء البن

ة للنوع االجتماعي". وأشار إلى أن "هذه السياسات ال تعني جهة حكومية السياسات المراعي

 واحدة بل الجميع".

 

وشدد منصور على أن "ال سياسة واحدة للنوع االجتماعي، بل على كل دولة أن تختار سياسة 

لى تالئمها، تبعاً لما يمكنها تحمله ولتأثير هذه السياسة على حياة الناس وعالنوع االجتماعي التي 

النمو". واضاف: "الحكومات والدول يجب أن تصمم سياساتها الخاصة للنمو المستدام وعليها أن 

 تختار المهم لها وكيفية تنفيذه".

 

ق األوسط، في ظل النمو المراعي للنوع االجتماعي مهمة للنمو في الشر واعتبر ان "سياسات

في المئة  25في سوق العمل، إذ أن تراجع النمو في المنطقة". وأوضح أن "النساء لسن ناشطات 

فحسب من نساء المنطقة يسعين إلى عمل، كما إن ريادة األعمال في الشرق األوسط والمبادرة 

 الفردية هي األقل في العالم".

 

الموازنة المراعية للنوع االجتماعي، قال: وعن الخطوات العملية المطلوبة لمقاربة موضع 

إلدارة المالية العامة، وهي تتمثل في إجراءات تتيح قياس  "علينا أن نؤمن البنية التحتية

السياسات. فالقياس مهم وضروري للسياسات الجيدة، وهذا ما يقوم به مركز المساندة مع دول 

يذها، الموازنة يجب أن تتضمن تركيزاً المنطقة". واضاف: "ايا كان نوع السياسة المطلوب تنف

ات بنود هذه الموازنة وتأثيرها على الجوانب المتعلقة على النوع االجتماعي، لجهة درس تبع

 بالنوع االجتماعي، وعلى حياة الناس".

 

  

 

 هاغ

 

  

 

مراعية  سارة هاغ، أن "إدراج برامج رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسيف ورأت

عزيز قوة االجتماعي في الموازنة أمر مهّم، ولكن ال يمكن فصله عن مسألة أوسع هي ت للنوع

الموازنة ككل في البلد، فاألهم هو التركيز على التخطيط األفضل للموازنة بأكملها، والعمل على 
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جعلها أكثر شفافية". واستشهدت في هذا اإلطار بـ"موازنة المواطن" االتي تصدرها وزارة المال 

 وياً من خالل معهد باسل فليحان.سن

 

تماعية اساسية للنمو المراعي للنوع االجتماعي". من جهة أخرى، رأت هاغ أن "الحماية االج

والحظت أن في لبنان "جهات حكومية متعددة تقدم خدمات حماية اجتماعية، ولكن ال توجد 

لي وضع استراتيجية موحدة استراتيجية واحدة وسياسة واضحة للحماية االجتماعية، وينبغي بالتا

بعض برامج الحماية االجتماعية في لبنان يفتقر لتحديد مستقبل الحماية االجتماعية". وقالت إن "

 إلى الفاعلية ويجب العمل على تصميمها وتنفيذها بطريقة أفضل".

 

 وأشارت هاغ إلى أن "مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة"، مشددةً على أن "توفير الحماية

تاجية". وأضافت أن االجتماعية يمّكن النساء من المشاركة أكثر في سوق العمل فيصبحن أكثر إن

"الحماية االجتماعية تكون اساساً للنمّو الشمولي في دول عدة، وتسهل دخول الناس إلى سوق 

 العمل".

 

 
bnania.com/Newsdet.aspx?id=371291https://allou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وفاء الضيقة حمزة في ورشة لمعهد باسل فليحان:

https://alloubnania.com/Newsdet.aspx?id=371291
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 آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي إجحاف للنساء 

 
افتُتَِحت في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، ورشة عمل حول 

، ورأت نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ”الموازنة المراعية للنوع االجتماعي“

وان آن األ“الدكتورة وفاء الضيقة حمزة في كلمتها خالل الجلسة االفتتاحية، أن  الوزيرة السابقة

في ” ال تنمية شمولية“، مشددة على أن ”لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء

 .التي تحول دون المساواة بين المرأة والرجل” من دون إزالة كل العقبات القانونية“لبنان 

، وشارك فيها، ”النمو االقتصادي والنوع االجتماعي“االفتتاححية موضوع وتناولت الجلسة 

ضافة إلى حمزة، رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة هاغ ومنّسق مركز إ

 .ماريو منصور METAC المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي

  

 بساط
  

ليحان لمياء المبيّض بساط كلمة ترحيب وصفت فيها الموازنة المراعية وألقت رئيسة معهد باسل ف

أداة أساسية لقراءة الموازنة العامة واستخالص السياسات التي من شأنها “وع االجتماعي بأنها للن

أن تحقق المساواة بين الرجال والنساء، وهي تسمح بتوجيه السياسات االقتصادية والمالية نحو 

يع ية والفاعلية السيما في مرحلة التخطيط المالي والسعي إلى إدارج المشارمن الشفاف المزيد

 .”والبنود التي من شأنها أن تحّسن من وضع المرأة ومن تحقيق التنمية

الموضوع يأخذ بُعداً أشمل اليوم كونه أداة أساسية لتطبيق أهداف التنمية “وإذ اشارت إلى أن 

لنوع االجتماعي تتطلّب التزاماً سياسياً وآليات تطبيقية الموازنة المراعية ل“، رأت أن 2030″

بُعد الجندري في التخطيط، وتتطلّب أيضاً الوصول إلى الداتا واألرقام بطريقة تضمن إدراج ال

 .”سهلة ومتكاملة وتحليل الموازنات واستخراج المؤشرات والمشاريع المناسبة

م، وإلى ايالء موضوع النوع االجتماعي أهمية اللحاق بقطار التحديث المالي في العال“ودعت إلى 

 بل أصبح حاجة أساسية في كافة الميادين من أجل ضمان تحقيق مخرجات إذ أنّه لم يعد اليوم ترفاً 

ومشاريع عادلة تضمن المساواة وتفسح المجال أمام المرأة ألداء دور فاعل في الحياة 

 .”االقتصادية

  

 حمزة
  



23 | P a g e  
 

، 2030أجندة التنمية المستدامة لعام “ل الجلسة االفتتاحية أن ورأت حمزة في مداخالتها خال

بشموليتها وطابعها العالمي وغير الفابل للتجزئة، وضعت كل الدول أمام تحديات كبيرة ألنها 

جمعت بين مجاالت حيوية مختلفة، بيئية واجتماعية واقتصادية، ومطلوب من كل الدول مواءمة 

 .”االخطة مع أولوياتها هذه

مهتّم على أعلى المستويات “شارت إلى أن لبنان الذي وافق على بنود هذه األجندة العالمية، وا

أهمية موضوع المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية “، والحظت أن ”بتحقيق هذه األهداف

ن في كل هدف جانبا يتعلق لألجندة، إذ أ 17المستدامة تتمثل في أنها تقاطعت مع كل االهداف الـ

يدا وحيويا بالنسبة إلى قضايا النساء، كان هذا أمرا ًجد“وأضافت:  ”. المساواة بين الجنسينب

ولبنان تعاطى من هذا المنطلق مع هذه القضايا، ولذلك الحظنا أخيراً اهتماماً كبيراً، وتم إقرار 

قانون  الة شاذة، كما بالنسبة إلىمجموعة من القوانين أو التعديالت التي الغت مواد تشّكل ح

العنف االسري وقانون العقوبات وموضع العمل المرن، ولكن هذا ليس كافيا وحده، فالمهم أن 

”. تتوافر مجموعة من العوامل وأن تتضافر الجهود عبر كل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة

المراة، وتخصيص وزارة في  الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون“ورأت أن 

الحكومة الجديدة للتمكين االقتصادي للمرأة والشباب، تشّكل بوادر إلى أن لبنان ماٍض في إيالء 

 .”اهمية لموضوع المساواة بين الجنسين، ولكّن المطلوب أكثر بكثير

لقد آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء، إذ رغم كل “وأضافت: 

اف موجوداً في مجموعة من القوانين. فثمة فجوة في األجور مثالً، الجهود، ال يزال هذا اإلجح

علماً أن قوانيننا في النصوص تنص على األجر المتساوي للعمل المتساوي ولكن في الممارسة 

 .”الفجوة ال تزال موجودة

انون الجنسية وقوانين أهمية وجود مساواة في القوانين على المستويات كافة، كق“وشددت على 

 .”ال تنمية شمولية من دون إزالة كل هذه العقبات القانونية“، مشددة على أن ”وال الشخصيةاالح

المعوقات التي تواجه موضوع المساواة بين “وأشارت إلى أن العمل جاٍر حالياً على معالجة كل 

القرار والمشاركة  تطوير القوانين وتحقيق المشاركة فلي صنع“، ومنها ”المرأة والرجل

 .”دية ومواجهة العنف ضد النساء بأشكاله كافةاالقتصا

، واعتبرت أن إزالة هذه ”من المعوقات أيضاً الموروث الثقافي واألنماط الجندرية“ورأت أن 

تعزيز “، مشددةً على ضرورة ”تبدأ من المنزل، وثمة دور كبير على مستوى التربية“المعوقات 

 .”لنساءستوى األسرة بين الرجال واتوازن العالقات على م

  

 منصور

  

يعمل “أما منصور فقال إن مركز المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي 

مساهمتنا في لبنان ودول المنطقة في مجال “واضاف: ”. على دعم الدول في تنفيذ سياساتها

البشرية التي تتيح  ء البنية التحتية والمواردالموازنة المراعية للنوع االجتماعي تتمثل في بنا

هذه السياسات ال تعني “وأشار إلى أن ”. للحكومات تنفيذ السياسات المراعية للنوع االجتماعي

 .”جهة حكومية واحدة بل الجميع

ال سياسة واحدة للنوع االجتماعي، بل على كل دولة أن تختار سياسة “وشدد منصور على أن 

مكنها تحمله ولتأثير هذه السياسة على حياة الناس وعلى التي تالئمها، تبعاً لما يالنوع االجتماعي 

الحكومات والدول يجب أن تصمم سياساتها الخاصة للنمو المستدام وعليها أن “واضاف: ”. النمو

 .”تختار المهم لها وكيفية تنفيذه

الشرق األوسط، في ظل سياسات النمو المراعي للنوع االجتماعي مهمة للنمو في “واعتبر ان 

في المئة  25النساء لسن ناشطات في سوق العمل، إذ أن “وأوضح أن ”. النمو في المنطقة تراجع

فحسب من نساء المنطقة يسعين إلى عمل، كما إن ريادة األعمال في الشرق األوسط والمبادرة 

 .”الفردية هي األقل في العالم
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ع االجتماعي، قال: ضع الموازنة المراعية للنووعن الخطوات العملية المطلوبة لمقاربة مو

علينا أن نؤمن البنية التحتية إلدارة المالية العامة، وهي تتمثل في إجراءات تتيح قياس “

السياسات. فالقياس مهم وضروري للسياسات الجيدة، وهذا ما يقوم به مركز المساندة مع دول 

تتضمن تركيزاً تنفيذها، الموازنة يجب أن ايا كان نوع السياسة المطلوب “واضاف: ”. المنطقة

على النوع االجتماعي، لجهة درس تبعات بنود هذه الموازنة وتأثيرها على الجوانب المتعلقة 

 .”بالنوع االجتماعي، وعلى حياة الناس

  

 هاغ
  

إدراج برامج مراعية “ورأت رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة هاغ، أن 

مهّم، ولكن ال يمكن فصله عن مسألة أوسع هي تعزيز قوة  االجتماعي في الموازنة أمرللنوع 

الموازنة ككل في البلد، فاألهم هو التركيز على التخطيط األفضل للموازنة بأكملها، والعمل على 

االتي تصدرها وزارة المال ” موازنة المواطن”واستشهدت في هذا اإلطار بـ”. جعلها أكثر شفافية

 .حانياً من خالل معهد باسل فليسنو

”. الحماية االجتماعية اساسية للنمو المراعي للنوع االجتماعي“من جهة أخرى، رأت هاغ أن 

جهات حكومية متعددة تقدم خدمات حماية اجتماعية، ولكن ال توجد “والحظت أن في لبنان 

وضع استراتيجية موحدة  استراتيجية واحدة وسياسة واضحة للحماية االجتماعية، وينبغي بالتالي

بعض برامج الحماية االجتماعية في لبنان يفتقر “وقالت إن ”. ديد مستقبل الحماية االجتماعيةلتح

 .”إلى الفاعلية ويجب العمل على تصميمها وتنفيذها بطريقة أفضل

توفير الحماية “، مشددةً على أن ”مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة“وأشارت هاغ إلى أن 

وأضافت أن ”. المشاركة أكثر في سوق العمل فيصبحن أكثر إنتاجيةجتماعية يمّكن النساء من اال

الحماية االجتماعية تكون اساساً للنمّو الشمولي في دول عدة، وتسهل دخول الناس إلى سوق “

 .”العمل

  
com/?p=11642http://lebanonsyrianews. 
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 :الضيقة حمزة في ورشة لمعهد باسل فليحانوفاء 

 آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي إجحاف للنساء
حان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، ورشة عمل افتُتَِحت في معهد باسل فلي -المركزية

مرأة حول "الموازنة المراعية للنوع االجتماعي"، ورأت نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ال

اللبنانية الوزيرة السابقة الدكتورة وفاء الضيقة حمزة في كلمتها خالل الجلسة االفتتاحية، أن 

من اي نص مجحف في حق النساء"، مشددة على أن "ال تنمية  "األوان آن لتنزيه كل القوانين

المرأة شمولية" في لبنان "من دون إزالة كل العقبات القانونية" التي تحول دون المساواة بين 

 .والرجل

وتناولت الجلسة االفتتاححية موضوع "النمو االقتصادي والنوع االجتماعي"، وشارك فيها، 

سات االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة هاغ ومنّسق مركز إضافة إلى حمزة، رئيسة السيا

 .ماريو منصور METAC المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي

اط: وألقت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط كلمة ترحيب وصفت فيها الموازنة بس

ية لقراءة الموازنة العامة واستخالص السياسات التي المراعية للنوع االجتماعي بأنها "أداة أساس

من شأنها أن تحقق المساواة بين الرجال والنساء، وهي تسمح بتوجيه السياسات االقتصادية 

لمالية نحو المزيد من الشفافية والفاعلية السيما في مرحلة التخطيط المالي والسعي إلى إدراج وا

 ."حّسن من وضع المرأة ومن تحقيق التنميةالمشاريع والبنود التي من شأنها أن ت

وإذ اشارت إلى أن "الموضوع يأخذ بُعداً أشمل اليوم كونه أداة أساسية لتطبيق أهداف التنمية 

رأت أن "الموازنة المراعية للنوع االجتماعي تتطلّب التزاماً سياسياً وآليات تطبيقية "، 2030

لّب أيضاً الوصول إلى الداتا واألرقام بطريقة تضمن إدراج البُعد الجندري في التخطيط، وتتط

 ."سهلة ومتكاملة وتحليل الموازنات واستخراج المؤشرات والمشاريع المناسبة

طار التحديث المالي في العالم، وإلى ايالء موضوع النوع االجتماعي أهمية ودعت إلى "اللحاق بق

الميادين من أجل ضمان تحقيق مخرجات  إذ أنّه لم يعد اليوم ترفاً بل أصبح حاجة أساسية في كافة

ومشاريع عادلة تضمن المساواة وتفسح المجال أمام المرأة ألداء دور فاعل في الحياة 

 ."االقتصادية

رأت حمزة في مداخلتها خالل الجلسة االفتتاحية أن "أجندة التنمية المستدامة لعام حمزة: و

تجزئة، وضعت كل الدول أمام تحديات كبيرة ، بشموليتها وطابعها العالمي وغير الفابل لل2030
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ألنها جمعت بين مجاالت حيوية مختلفة، بيئية واجتماعية واقتصادية، ومطلوب من كل الدول 

 ."لخطة مع أولوياتهامواءمة هذه ا

وأشارت إلى أن "لبنان الذي وافق على بنود هذه األجندة العالمية، "مهتّم على أعلى المستويات 

داف"، والحظت أن "أهمية موضوع المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية بتحقيق هذه األه

في كل هدف جانبا يتعلق لألجندة، إذ أن  17المستدامة تتمثل في أنها تقاطعت مع كل االهداف الـ

بالمساواة بين الجنسين". وأضافت: كان هذا أمرا ًجديداً وحيوياً بالنسبة إلى قضايا النساء، ولبنان 

ن هذا المنطلق مع هذه القضايا، ولذلك الحظنا أخيراً اهتماماً كبيراً، وتم إقرار مجموعة تعاطى م

ة شاذة، كما بالنسبة إلى قانون العنف االسري من القوانين أو التعديالت التي الغت مواد تشّكل حال

وعة وقانون العقوبات وموضع العمل المرن، ولكن هذا ليس كافيا وحده، فالمهم أن تتوافر مجم

 ."من العوامل وأن تتضافر الجهود عبر كل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة

لمراة، وتخصيص وزارة في ورأت أن "الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون ا

الحكومة الجديدة للتمكين االقتصادي للمرأة والشباب، تشّكل بوادر إلى أن لبنان ماٍض في إيالء 

 ."ع المساواة بين الجنسين، ولكّن المطلوب أكثر بكثيراهمية لموضو

 وأضافت: آن األوان لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء، إذ رغم كل الجهود،

ال يزال هذا اإلجحاف موجوداً في مجموعة من القوانين. فثمة فجوة في األجور مثالً، علماً أن 

متساوي للعمل المتساوي ولكن في الممارسة الفجوة ال قوانيننا في النصوص تنص على األجر ال

 .تزال موجودة

نسية وقوانين وشددت على "أهمية وجود مساواة في القوانين على المستويات كافة، كقانون الج

االحوال الشخصية"، مشددة على أن "ال تنمية شمولية من دون إزالة كل هذه العقبات القانونية". 

اٍر حالياً على معالجة كل "المعوقات التي تواجه موضوع المساواة بين وأشارت إلى أن "العمل ج

والمشاركة  المرأة والرجل"، ومنها "تطوير القوانين وتحقيق المشاركة فلي صنع القرار

 االقتصادية ومواجهة العنف ضد النساء بأشكاله كافة"ز

واعتبرت أن إزالة هذه  ورأت أن "من المعوقات أيضاً الموروث الثقافي واألنماط الجندرية"،

المعوقات "تبدأ من المنزل، وثمة دور كبير على مستوى التربية"، مشددةً على ضرورة "تعزيز 

 ."سرة بين الرجال والنساءتوازن العالقات على مستوى األ

منصور: أما منصور فقال إن مركز المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي 

دعم الدول في تنفيذ سياساتها". واضاف: "مساهمتنا في لبنان ودول المنطقة في "يعمل على 

لتحتية والموارد البشرية التي مجال الموازنة المراعية للنوع االجتماعي تتمثل في بناء البنية ا

تتيح للحكومات تنفيذ السياسات المراعية للنوع االجتماعي". وأشار إلى أن "هذه السياسات ال 

 ."حكومية واحدة بل الجميع تعني جهة

وشدد على أن "ال سياسة واحدة للنوع االجتماعي، بل على كل دولة أن تختار سياسة النوع 

عاً لما يمكنها تحمله ولتأثير هذه السياسة على حياة الناس وعلى االجتماعي التي تالئمها، تب

مو المستدام وعليها أن النمو". وأضاف: الحكومات والدول يجب أن تصمم سياساتها الخاصة للن

 .تختار المهم لها وكيفية تنفيذه

ل واعتبر ان "سياسات النمو المراعي للنوع االجتماعي مهمة للنمو في الشرق األوسط، في ظ

في المئة  25تراجع النمو في المنطقة". وأوضح أن "النساء لسن ناشطات في سوق العمل، إذ أن 

كما إن ريادة األعمال في الشرق األوسط والمبادرة فحسب من نساء المنطقة يسعين إلى عمل، 

 ."الفردية هي األقل في العالم

ية للنوع االجتماعي، قال: علينا وعن الخطوات العملية المطلوبة لمقاربة موضع الموازنة المراع

أن نؤمن البنية التحتية إلدارة المالية العامة، وهي تتمثل في إجراءات تتيح قياس السياسات. 

 .اس مهم وضروري للسياسات الجيدة، وهذا ما يقوم به مركز المساندة مع دول المنطقةفالقي
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ب أن تتضمن تركيزاً على النوع وأضاف: أيًا كان نوع السياسة المطلوب تنفيذها، الموازنة يج

االجتماعي، لجهة درس تبعات بنود هذه الموازنة وتأثيرها على الجوانب المتعلقة بالنوع 

 .لى حياة الناساالجتماعي، وع

هاغ: ورأت رئيسة السياسات االجتماعية في منظمة "اليونيسيف" سارة هاغ أن "إدراج برامج 

مر مهّم، ولكن ال يمكن فصله عن مسألة أوسع هي تعزيز مراعية للنوع االجتماعي في الموازنة أ

بأكملها، والعمل قوة الموازنة ككل في البلد، فاألهم هو التركيز على التخطيط األفضل للموازنة 

على جعلها أكثر شفافية". واستشهدت في هذا اإلطار بـ"موازنة المواطن" اآلتي تصدرها وزارة 

 .ليحانالمال سنوياً من خالل معهد باسل ف

من جهة أخرى، رأت هاغ أن "الحماية االجتماعية اساسية للنمو المراعي للنوع االجتماعي". 

تعددة تقدم خدمات حماية اجتماعية، ولكن ال توجد والحظت أن في لبنان "جهات حكومية م

استراتيجية واحدة وسياسة واضحة للحماية االجتماعية، وينبغي بالتالي وضع استراتيجية موحدة 

تحديد مستقبل الحماية االجتماعية". وقالت إن "بعض برامج الحماية االجتماعية في لبنان يفتقر ل

وتنفيذها بطريقة أفضل". وأشارت إلى أن "مشاركة  إلى الفاعلية ويجب العمل على تصميمها

النساء في سوق العمل منخفضة"، مشددةً على أن "توفير الحماية االجتماعية يمّكن النساء من 

مشاركة أكثر في سوق العمل فيصبحن أكثر إنتاجية". وأضافت أن "الحماية االجتماعية تكون ال

 ."خول الناس إلى سوق العملاساساً للنمّو الشمولي في دول عدة، وتسهل د
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 ورشة عمل حول الموازنة المراعية للنوع االجتماعي

 في معهد باسل فليحان عرضت لموضوع النمو االقتصادي 

 
 ورشة عمل حول الموازنة المراعية للنوع االجتماعي في معهد باسل فليحان عرضت لموضوع النمو االقتصادي

  

تابع لوزارة المال، ورشة عمل حول افتتحت في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ال -وطنية 

ة للنوع االجتماعي". وتناولت الجلسة االفتتاحية موضوع "النمو االقتصادي اعي"الموازنة المر

والنوع االجتماعي"، وشارك فيها نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الوزيرة 

االجتماعية في منظمة اليونيسيف سارة  السابقة الدكتورة وفاء الضيقة حمزة ، رئيسة السياسات

ماريو  METAC ز المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدوليمركهاغ ومنسق 

  .منصور

 

 بساط

بداية ألقت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيض بساط كلمة ترحيب وصفت فيها الموازنة 

 لتيسية لقراءة الموازنة العامة واستخالص السياسات االمراعية للنوع االجتماعي بأنها "أداة أسا

من شأنها أن تحقق المساواة بين الرجال والنساء، وهي تسمح بتوجيه السياسات االقتصادية 

والمالية نحو المزيد من الشفافية والفاعلية السيما في مرحلة التخطيط المالي والسعي إلى إدارج 

 ."تحسن من وضع المرأة ومن تحقيق التنميةالمشاريع والبنود التي من شأنها أن 

 

إلى أن "الموضوع يأخذ بُعدا أشمل اليوم كونه أداة أساسية لتطبيق أهداف التنمية  ارتوإذ اش
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"، رأت أن "الموازنة المراعية للنوع االجتماعي تتطلب التزاما سياسيا وآليات تطبيقية 2030

أيضا الوصول إلى الداتا واألرقام بطريقة تضمن إدراج البُعد الجندري في التخطيط، وتتطلب 

 ."ملة وتحليل الموازنات واستخراج المؤشرات والمشاريع المناسبةتكاسهلة وم

 

ودعت إلى "اللحاق بقطار التحديث المالي في العالم، وإلى ايالء موضوع النوع االجتماعي أهمية 

دين من أجل ضمان تحقيق مخرجات إذ أنه لم يعد اليوم ترفا بل أصبح حاجة أساسية في كافة الميا

لمساواة وتفسح المجال أمام المرأة ألداء دور فاعل في الحياة ن اومشاريع عادلة تضم

 ."االقتصادية

 

 حمزة

، بشموليتها وطابعها العالمي 2030ورأت حمزة في مداخلتها أن "أجندة التنمية المستدامة لعام 

يات كبيرة ألنها جمعت بين مجاالت حيوية وغير الفابل للتجزئة، وضعت كل الدول أمام تحد

  ."ية واجتماعية واقتصادية، ومطلوب من كل الدول مواءمة هذه الخطة مع أولوياتهابيئمختلفة، 

 

 

واشارت إلى أن "لبنان الذي وافق على بنود هذه األجندة العالمية، مهتم على أعلى المستويات 

المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية  بتحقيق هذه األهداف"، والحظت أن "أهمية موضوع

لألجندة، إذ أن في كل هدف جانبا يتعلق  17تتمثل في أنها تقاطعت مع كل االهداف الـمة المستدا

 ."بالمساواة بين الجنسين

 

أضافت: "كان هذا أمرا جديدا وحيويا بالنسبة إلى قضايا النساء، ولبنان تعاطى من هذا المنطلق 

ة من القوانين أو موعولذلك الحظنا أخيرا اهتماما كبيرا، وتم إقرار مجمع هذه القضايا، 

التعديالت التي الغت مواد تشكل حالة شاذة، كما بالنسبة إلى قانون العنف االسري وقانون 

العقوبات وموضع العمل المرن، ولكن هذا ليس كافيا وحده، فالمهم أن تتوافر مجموعة من 

  ."بر كل المؤسسات المعنية بقضايا المرأةالعوامل وأن تتضافر الجهود ع

 

"الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وتخصيص وزارة في أن ورأت 

الحكومة الجديدة للتمكين االقتصادي للمرأة والشباب، تشكل بوادر إلى أن لبنان ماٍض في إيالء 

 ."لوب أكثر بكثيراهمية لموضوع المساواة بين الجنسين، ولكن المط

 

قوانين من اي نص مجحف في حق النساء، إذ رغم كل الجهود، ال وتابعت: "آن األوان لتنزيه كل

ال يزال هذا اإلجحاف موجودا في مجموعة من القوانين. فثمة فجوة في األجور مثال، علما أن 

رسة الفجوة ال قوانيننا في النصوص تنص على األجر المتساوي للعمل المتساوي ولكن في المما

 ."تزال موجودة

 

د مساواة في القوانين على المستويات كافة، كقانون الجنسية وقوانين وجووشددت على "أهمية 

 ."االحوال الشخصية"، مشددة على أن "ال تنمية شمولية من دون إزالة كل هذه العقبات القانونية

 

التي تواجه موضوع المساواة بين  وأشارت إلى أن العمل جاٍر حاليا على معالجة كل "المعوقات

نها "تطوير القوانين وتحقيق المشاركة فلي صنع القرار والمشاركة وم المرأة والرجل"،

  ."االقتصادية ومواجهة العنف ضد النساء بأشكاله كافة

 

ورأت أن "من المعوقات أيضا الموروث الثقافي واألنماط الجندرية"، واعتبرت أن "إزالة هذه 
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مشددة على ضرورة "تعزيز "، بدأ من المنزل، وثمة دور كبير على مستوى التربيةالمعوقات ت

 ."توازن العالقات على مستوى األسرة بين الرجال والنساء

 

 منصور

أما منصور فقال: "إن مركز المساندة التقنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي يعمل 

همتنا في لبنان ودول المنطقة في مجال الموازنة على دعم الدول في تنفيذ سياساتها. ومسا

اعية للنوع االجتماعي تتمثل في بناء البنية التحتية والموارد البشرية التي تتيح للحكومات لمرا

تنفيذ السياسات المراعية للنوع االجتماعي". وأشار إلى أن "هذه السياسات ال تعني جهة حكومية 

 ."واحدة بل الجميع

 

لة أن تختار سياسة دو أن "ال سياسة واحدة للنوع االجتماعي، بل على كل وشدد منصور على

النوع االجتماعي التي تالئمها، تبعا لما يمكنها تحمله ولتأثير هذه السياسة على حياة الناس وعلى 

النمو". واضاف: "الحكومات والدول يجب أن تصمم سياساتها الخاصة للنمو المستدام وعليها أن 

 ."لها وكيفية تنفيذهتختار المهم 

 

اعي للنوع االجتماعي مهمة للنمو في الشرق األوسط، في ظل لمرواعتبر ان "سياسات النمو ا

في المئة  25تراجع النمو في المنطقة". وأوضح أن "النساء لسن ناشطات في سوق العمل، إذ أن 

وسط والمبادرة فحسب من نساء المنطقة يسعين إلى عمل، كما إن ريادة األعمال في الشرق األ

  ."الفردية هي األقل في العالم

 

الخطوات العملية المطلوبة لمقاربة موضع الموازنة المراعية للنوع االجتماعي، قال:  وعن

"علينا أن نؤمن البنية التحتية إلدارة المالية العامة، وهي تتمثل في إجراءات تتيح قياس 

، وهذا ما يقوم به مركز المساندة مع دول السياسات، فالقياس مهم وضروري للسياسات الجيدة

  ."المنطقة

 

اضاف: "ايا كان نوع السياسة المطلوب تنفيذها، الموازنة يجب أن تتضمن تركيزا على النوع 

االجتماعي، لجهة درس تبعات بنود هذه الموازنة وتأثيرها على الجوانب المتعلقة بالنوع 

 ."االجتماعي، وعلى حياة الناس

 

 هاغ

ازنة أمر مهم، ولكن ال يمكن لموغ، أن "إدراج برامج مراعية للنوع االجتماعي في اورأت ها

فصله عن مسألة أوسع هي تعزيز قوة الموازنة ككل في البلد، فاألهم هو التركيز على التخطيط 

األفضل للموازنة بأكملها، والعمل على جعلها أكثر شفافية". واستشهدت في هذا اإلطار 

 .ل فليحانباس" االتي تصدرها وزارة المال سنويا من خالل معهد ب"موازنة المواطن

 

من جهة أخرى، رأت هاغ أن "الحماية االجتماعية اساسية للنمو المراعي للنوع االجتماعي". 

والحظت أن "في لبنان جهات حكومية متعددة تقدم خدمات حماية اجتماعية، ولكن ال توجد 

دة موحاية االجتماعية، وينبغي بالتالي وضع استراتيجية استراتيجية واحدة وسياسة واضحة للحم

لتحديد مستقبل الحماية االجتماعية"، وقالت: "إن بعض برامج الحماية االجتماعية في لبنان يفتقر 

 ."إلى الفاعلية ويجب العمل على تصميمها وتنفيذها بطريقة أفضل

 

مشددة على أن "توفير الحماية  وأشارت هاغ إلى أن "مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة"،

اء من المشاركة أكثر في سوق العمل فيصبحن أكثر إنتاجية". واكدت أن لنساالجتماعية يمكن ا
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"الحماية االجتماعية تكون اساسا للنمو الشمولي في دول عدة، وتسهل دخول الناس إلى سوق 

  ."العمل

 

 

 
leb.gov.lb-news/400119/nna-howr/sleb.gov.lb/a-http://nna 

 

 

 

 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/400119/nna-leb.gov.lb

