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 ومكتب وزير الدولة لشؤون المرأة  AUBفي   KIPمشروع

  يطلقان حملة إلصالح قوانين التحرش الجنسي في لبنان 

 
المعرفة قوة" حول الجندر والجنسانية في كلية سليمان العليان إلدارة األعمال في " KIP مشروع أطلق

، وباالشتراك مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، حملة "مش  (AUB)بيروتالجامعة األميركية في 
بسيطة" الوطنية التي تھدف إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى تشريع يتناول التحرش الجنسي في الساحة 

الممتدة  اللبنانية وإلى تعبئة الرأي العام من أجل المطالبة بإصالح التشريعات في ھذه المسألة، وذلك في الفترة
  2017آب  15تموز إلى  31من 

  
وال توجد حاليا في لبنان تشريعات وطنية تواجه التحرش الجنسي تحديداً. ولمواجھة ھذا القصور في القوانين، 
أطلقت منظمات المجتمع المدني والھيئات الحكومية مؤخّراً عدداً من المبادرات نحو اإلصالح القانوني 

ألماكن العامة وفي مكان العمل. وفي السنوات القليلة الماضية، أعّدت ھيئات لمعالجة التحرش الجنسي في ا
مختلفة واقترحت مشاريع قوانين تجّرم التحرش الجنسي في األماكن العامة وفي أماكن العمل، وآخر ھذه 

  .المقترحات ھي اآلن بانتظار تصويت مجلس النواب
  

خطيرة، تساند حملة "مش بسيطة" مبدأ أن التحرش ومن أجل مواجھة فكرة أن التحرش الجنسي ليس قضية 
الجنسي ليس مسألة يمكن التغاضي عنھا. وبذلك تھدف الحملة في نھاية المطاف إلى تسليط الضوء على 

  .الحاجة إلى إصالح التشريعات التي تتناول التحرش الجنسي في لبنان
  

لخاص والقطاع العام واألوساط األكاديمية وتشجع الحملة جميع أفراد الجمھور، بما في ذلك أعضاء القطاع ا
والمجتمع المدني، على تبادل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التي تبين أن التحرش الجنسي ليس مسألة 
يمكن التغاضي عنھا وأن ھنالك حاجة إلى آليات لمواجھته على المستوى التشريعي الوطني في لبنان. ويمكن 

عبر مختلف منصات التواصل  "mesh_basita#" بسيطة #" أوللمھتمين استخدام ھاشتاغ "مش_
  .االجتماعي في محاولة إليصال مجموعة من الرسائل حول قضية التحرش الجنسي في لبنان



لمكافحة التحرش الجنسي في الساحة اللبنانية. وقد أمكن  KIP وھذه الحملة ھي األحدث في جھود مشروع
  .خارجية األميركيةإقامة ھذا المشروع بمنحة من وزارة ال

  
خمس طاوالت مستديرة، تنّوع المشاركون بھا اھتماماً  KIP في السنة األولى لتأسيسه، عقد مشروعو

ً وھدفت لتحديد الثغرات في البحث والعمل المتعلق بالجندر والجنسانية في لبنان. ومن  ً وقطاعا واختصاصا
والتحرش الجنسي على أنھا مسائل متداخلة ينبغي  خالل ھذه الطاوالت المستديرة، تم تحديد مواضيع التمييز

  .فيھا تركيز إنتاج ونشر المعرفة في السياق اللبناني
  

، 2016في تشرين الثاني ” NotYourAshta“#"المعرفة قوة" حملة بعنوان  KIPوكان قد أطلق مشروع 
متعدد التخصصات  لتشجيع األفراد على تبادل رسائلھم ضد التحرش الجنسي. كما نظم المشروع مؤتمراً 

، عرض خالله أصحاب الشأن في مختلف 2017نيسان  1آذار و 31حول التمييز والتحرش الجنسي يومي 
القطاعات والتخصصات عملھم حول القضايا ذات الصلة. وباإلضافة إلى ذلك، نُظم يومان تدريبيان للطالب 

  وأعضاء القطاع الخاص حول التحرش الجنسي.
 

***  
 
 

  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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