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من الطبيعي أن تتناول التربية كل المحاور وكل القضايا البسيطة منها والشائكة، وأن يكون محورها 
األساس اإلنسان، لذا تُعتبر التربية مسؤولية وطنية واجتماعية في آن، يتشارك في تحملها البيت والمدرسة 

ي جانب من جوانب الحياة وأن يتم إهمال المواضيع ومؤسسات المجتمع، فال يصح أن تتجاهل التربية أ
  .الحساسة  والمعقدة

، المتمثل التعليم للجميعمـن هنا كان أحد األهداف األساسية للمبادرات اإلنمائيـة لأللفيـة الثالثـة، 
  :بستة أهداف حيث كان الهدف الخامس منها

وتحقيق  ٢٠٠٥ي والثانوي بحلول العام إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم االبتدائ"
  ."٢٠١٥المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول العام 

وقد تبين للمركز التربوي للبحوث واإلنماء، وهو المؤسسة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتدريب في 
ها  قد  راعت في أهدافها صورة وبالرغم من كون ١٩٩٧لبنان، أن المناهج التعليمية الصادرة عنه في العام 

  .المرأة، إالّ أنها لم تخُل من بعض الثغرات في محتواها
، )اليونسكو(لذلك، َأقَدَم المركز على توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

الحكومة اإليطالية حيث تّم إجراء  الذي مّولته"  دعم المساواة بين الجنسين في التعليم في لبنان"لتنفيذ مشروع 
عملية مسح شاملة لجميع الكتب الصادرة عن المركز في إطار سالسل الكتاب المدرسي الوطني، بهدف كشف 
النصوص التمييزية التي ال تحترم كرامة المرأة  وقدراتها، وكشف العديد من الصور والمفاهيم التقليدية 

المدرسية، وبالتالي تفادي جميع أشكال التمييز المبني على أساس  الجامدة المنضوية في صفحات تلك الكتب
  .النوع االجتماعي في المناهج التعليمية والكتب المدرسية

من هنا جاء هذا الدليل التدريبي ليشكل مرجًعا تربويا ينشر ثقافة المساواة بين الجنسين ضمن 
لبنان من خالل تحسين وضع المرأة وتقليص الفجوات االستراتيجية الهادفة إلى تحسين نوعية حياة السكان في 

في المجاالت التربوية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية  وتعميم المساواة بين الجنسين في محتوى التعليم  
  .باعتباره يتوجه إلى المعلمين وأعضاء لجان تأليف الكتاب المدرسي الوطني

اإلرشادي المنشود، ال يَسُعنا إالّ أن نتوجه بالشكر واالمتنان وإننا إذ نأمل أن يحقق هذا الدليل الهدف 
) اليونسكو(إلى الباحثتَين وإلى كل من أسهم في إعداده، مقّدرين لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  .دعمها، شاكرين للحكومتين اإليطالية والقبرصية مساهمتهما المادية في إصدار هذا الدليل
  لمركز التربوي للبحوث واالنماءرئيسة ا

  ليلى مليحة. د
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واإلجحاف بالرغم من كل المعاهدات الدولية  واالتفاقيات  تعاني من التمييزالعالم ال تزال معظم نساء 
  .فالنظرة الدونية للمرأة مازالت تمارس في كثير من المجتمعات في العالم. التي وقعت عليها هذه الدول

في العديد  من المجاالت االجتماعية، واالقتصادية والسياسية  بعيداً اقطعت شوطً المرأة اللبنانية
ولكن هذا التغيير لم . م والعمليا في مشاركتها في التعلا ملحوظًوالتربوية، حيث شهد المجتمع اللبناني تغير

كما أنها ال . جلهايصل إلى المستوى المطلوب والى الطموحات التي ناضلت وتناضل الحركات النسائية من أ
 في العامتتطابق مع االتفاقيات الدولية والمعاهدات التي وقعها لبنان منذ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

، والبروتوكول االختياري الملحق ١٩٩٦إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام  ١٩٤٨
    .وما بينها من اتفاقيات ١٩٩٩باالتفاقية عام 

  ما هو الجندر أو النوع االجتماعي؟

، لكنه )الجنس بين الذكر واألنثىفي أي االختالف ( الجندر كلمة التينية في األصل تشير إلى الجنس
  ".النوع االجتماعي" ا ترجم إلى العربية بعبارة ا محددكمصطلح في علم االجتماع، أخذ مفهوًم

ا بين الذكر واألنثى، ويتجلى هذا االختالف في األعضاء ا بيولوجيال يخفى على أحد أن هنالك اختالفً
والوظيفة الجنسية، لقد أثبت العلم أن االختالف الطبيعي الوحيد بين الذكر واألنثى هو في تلك الوظيفة، أما 

ا مرتبطً فليساالختالفات األخرى من حيث الطباع أو األدوار االجتماعية التي يقوم بها كل من الذكر واألنثى 
باالختالفات البيولوجية  الموجودة في جسد كل من الذكر واألنثى، بل بسبب عوامل اجتماعية صنعها البشر 

ا عندما نقول أن عدد النساء األميات أكثر من عدد الرجال األميين في مجتمع ما، فذلك ليس ناجًم بأيديهم، فمثالً
لدليل على ذلك أنه في حال إرسال البنت إلى عن كونهن إناث، بل ألنهن لم يرسلن إلى المدارس للتعلم، وا

أي أن هنالك عوامل اجتماعية وسياسية . ا بل قد تتفوق عليهالمدرسة للتعلم، فإنها تتعلم مثلها مثل الذكر تماًم
ا في تحديد الفروق بين المرأة والرجل ليس على أساس االختالف البيولوجي وإنما على وثقافية لعبت دوًر
  .عها البشر عبر تاريخهم الطويلأساس اختالفات صن

حتى يكاد الناس  هذا التصنيف هو مفهوم راسخ في األذهان، ومكرس في السلوك والممارسات اليومية،
  . ألدوار النمطيةاال يالحظون  وجوده، وهذا أول ما يعوق عملية التغيير وتجاوز 
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المجتمع وثقافة الناس ولكنها  فالمعوقات كبيرة على مستوى التشريعات والقوانين وعلى مستوى ثقافة
انتهاج  منكثيرة هي التحديات التي نجابهها في عصر العولمة الذي يموج بالتغييرات والصراعات، فال بّد 
فالتربية . سياسة تربوية تعتمد على الحرية في ممارسة الحقوق المشروعة وعلى العدالة االجتماعية والمساواة

ساسية في تحقيق المساواة بين المواطنين وبخاصة بين الجنسين إلزالة على حقوق اإلنسان، من األمور األ
  . التمييز القائم بينهما

هنا تبرز أهمية التربية والتعليم كأساس لبناء الوطن والمواطن والتربية على حقوق اإلنسان، لتنمية بنى 
حيث . نية على احترام حقوق اآلخرقدرات، مببذهنية معينة عند الجنسين تزود التلميذ والتلميذة بمعارف وبقيم و

ن المدرسة هي المؤسسة الرئيسة التي تقوم بالعملية التعليمية بشكل منتظم لفترة طويلة وهي التي تعمل على إ
  .أهمية المقاربة الجندرية تبرز من هنا. ة/تكوين الهوية الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية للتلميذ

   :تشير بعض اإلحصاءات إلى انعدام المساواة بين النساء والرجال على مستوى العالم منها
  .من أميي العالم٢/٣و من فقراء العالم،%٧٠تشكل النساء  •
  .تسيطر النساء على جزء صغير من ثروات العالم •
 .من ساعات العمل في العالم% ٦٧تستحوذ النساء على  •
 .في العالممن الدخل % ١٠تحظى النساء بنسبة  •
 .من األمالك في العالم%١تمتلك النساء أقل من  •

  :أما  على مستوى واقع المرأة اللبنانية

 ...تبرز التمييز في معظم  المجاالت السياسية واالقتصادية و واالجتماعية والتربوية فاإلحصاءات 
  : مثالً

في السلطة و  %. ٦,٦بنسبة  )وزيًرا ٣٠من أصل صفر(تشكل النساء في السلطة التنفيذية  •
في مراكز الفئة األولى % ٢في اإلدارة ال تتعدى النسبة ).  نائًبا ١٢٨من أصل  نواب ٤(التشريعية 

ال يوجد . .في مراكز الفئة الثالثة من الوظائف الحكومية% ١٩في مراكز الفئة الثانية، و% ١٠و
 .نساء في رتبة محافظ

 ١٨٦تقريًبا بينما كان % ٥٠,٦ما يعادل أي  ٧٦٣قاضية من أصل  ٣٨٧هناك  ٢٠١٠في العام  •
واألهم من ذلك أنها تشارك في مجلس شورى الدولة وفي مجلس . ٢٠٠٤عام  ٦٩٩من أصل 

  .في المجلس الدستوري اآلنالقضاء األعلى وإن كان ذلك بنسب قليلة لكنها لم تشارك حتى 
• سفارة حول العالم ٨٨من أصل  ٦ا إذ يبلغ عدد السفيرات ضئيل جد. 
  %.٢٢في السلك الدبلوماسي المشاركة ال تتعدى  •
  .نسبة األمية عند النساء ضعف النسبة عند الرجال •
  .نسبة البطالة عند النساء ضعف النسبة عند الرجال •
  .من القوى العاملة ٢٩,٩ ىمعدل النشاط االقتصادي للنساء في لبنان حوال •
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وكذلك على مستوى %. ٤,٥نقابي ال يتعدى نسبة النساء المنتسبات إلى نقابات عمالية وإلى العمل ال •
  . المشاركة في األحزاب

 ،المعلمين في القطاعات التعليميةمن إجمالي % ٧٠ ىفي التعليم الخاص حوال المعلماتتبلغ نسبة  •
كذلك على مستوى رابطة .اعضًو ١٢ومع ذلك ال يضم مجلس النقابة سوى امرأة واحدة من أصل 

 . يث هناك تأنيث التعليم، فهي غائبة عن  مراكز القرارالتعليم الثانوي واالبتدائي ح
هناك امرأة واحدة  .تحاد العمالي العام امرأة واحدة على اإلطالقالال يوجد في المكتب التنفيذي  ل •

 .ا في مجلس المندوبينعضًو ٥٦فقط من أصل 

) الجندر(ماعي ما تقدم تبرز األهمية للعمل على نشر الوعي والمعرفة حول النوع االجت خاللمن 
 .وأهمية إدماجه لتحقيق المساواة الجندرية

فالهدف من طرح مفهوم النوع االجتماعي العمل على ردم الهوة بين الرجال والنساء وإعادة التوازن 
ا لتحقيق ذلك، في كل ا ودوليما هي اآللية التي اعتمدت محلي. لعالقات وتكريس المساواة الجندريةإلى ا

دون  من اسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية؟  ما هي العوائق والصعوبات التي حالتالمجاالت السي
تحقيقها بالرغم من مرور أكثر من ثالثين سنة على تبني هذا المفهوم؟ وإبرام العديد من االتفاقيات والمواثيق 

ا هي أبرز المعوقات التي تواجه ؟ م)سيداو(القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  الدولية ومنها اتفاقية
  تجاوز األدوار النمطية؟  

  :مكن تقسيمها إلىيهناك الكثير من المعوقات  
  .قانونية –معوقات سياسية  −
 .اجتماعية -معوقات اقتصادية −
  .تربوية  -معوقات ثقافية  −

ين أمام إن الدستور اللبناني ال يتضمن أي نص تمييزي بحق المرأة، بل يكرس مساواة جميع المواطن
 ) ٢١، ١٢، ٧(والمواد  .١٩٩٠دون تمييز، السيما التعديالت التي أدخلت على مقدمته عام  من القانون

  . حول المساواة في الحقوق المدنية والسياسية ٧المادة 
  .حول المساواة في تولي الوظائف العامة ١٢المادة 
  . حول األهلية االنتخابية ٢١المادة 
ا الحرية الشخصية وحرية المعتقد وحرية التعليم وحرية الرأي  لتي تكرس تباًعا. ٢٩، ١٠، ١٢: والمواد

 : أما المعوقات. وتأليف الجمعيات
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  :قانونية - معوقات سياسية
الدليل األبرز على المساواة بين المرأة والرجل، ألن القرار السياسي يؤثر في  هيإن المشاركة السياسية 

وما يحتوي من  قانون العقوباتوالرجل منها  المرأة القوانين التي تميز بين هناك العديد من.  المجاالتجميع 
  . أحكام تميز بين المرأة والرجل في المجاالت المتعددة

وما يتضمنه من مواد تمييزية كذلك قانون الضمان االجتماعي، قانون الجنسية، وغيرها من قانون العمل 
  .القوانين

 :خصيةالمعوقات في قوانين األحوال الش
فالدستور اللبناني  ا لما جاء في األديان،تكرس القوانين اللبنانية التمييز بين الرجل والمرأة تبًع  •

ويعترف بوجود . ا إلى شرائعهايعترف للطوائف الدينية بحقها في النظر بأحوالها الشخصية استناًد
  .طائفة ويمنحهم صالحية التشريع واإلرادة المستقلة والمحاكم الخاصة ١٨

على الرغم من أن لبنان هو البلد العربي األول الذي منح المرأة حقوقها السياسية، حق الترشح  •
كذلك نسبة تمثيلها في السلطة %  ٣،٣ا إال بنسبة إال أنها لم تتمثل نيابي ١٩٥٣واالنتخاب عام 

 .كلها نسب غير مقبولة% ٤،٧والمحلية % ٦،٦التنفيذية 
  :المرأة في القرار السياسي هي إن أبرز المعوقات أمام مشاركة

  .)عدم اعتماد الكوتا النسائية  وال النظام النسبي( نظام االنتخابات  −
 .ضعف خبرة المرأة بالسياسة −
  .الذهنية والعقلية الذكورية −
  .اإلجحاف في بعض القوانين −
  .الدور السلبي لألحزاب −
  .غياب الديمقراطية −

 :  االجتماعية – االقتصاديةالمعوقات  
المرأة في لبنان من تمييز واضح في األجور في القطاع الخاص على الرغم من األجر  تعاني −

  .ل كل الفئات المهنيةوالتمييز يط .المتساوي للموظفة والموظف في القطاع العام
   .ما يخص التعويضات والضمانات والمنافع وإجازة األمومة التمييز في بعض القوانين في −
مرأة على صعيد الترقيات والصرف من العمل وازدياد الفقر اتساع الفجوة بين الرجل وال −

 .                                  والبطالة
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 :التربوية –المعوقات  الثقافية 

بنية المجتمع اللبناني القائمة في تكوينها على النظام األبوي، التي تفرض على أبنائها االلتزام إن   
 ،جنس، وتنشئته على قيم االمتثال والطاعة واالبتعاد عن الرفض والتمردا لنوع البأدوار محددة تمارس تبًع

 .بالتالي يتحدد موقع المرأة في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل على السلم االجتماعي

في مكان   ا في التحول في حقوق المرأة في جميع المجاالت في األسرة،المساواة في التعليم تشكل أساًس
فمن خالل التعليم يمكن تحدي التقاليد والمعتقدات التي تقوي التفاوت بين . ألوسعالعمل، وفي المجتمع ا

من هنا كانت المطالبة بحق التعليم . يساعد بذلك على تحطيم تراث التمييز الذي تتوارثه األجيالما الجنسين 
 . دون تمييزمن للجميع  و

مركز التربوي للبحوث واإلنماء عام تظهر اإلحصاءات األخيرة في التعليم في لبنان الصادرة عن ال
الكفة ترجح لصالح اإلناث في معظم  ا على ردم الهوة بين الذكور واإلناث وأنأن هناك عمالً بارًز ٢٠٠٨

التي ما  لالختصاصاتفي اختيار الفتيات   غالباً لكن المشكلة تبرز .المراحل المتوسطة والثانوية والتعليم العالي
إال أن تحسن واقع . فرصهن بالعمل فيمع وتوقعاته ألدوارهن حيث يؤثر ذلك تزال تعكس تصورات المجت

ربما يعود ذلك إلى العقلية والقيم  .الفتاة في التعليم لم ينعكس بشكل واضح على مسيرة حياتها في كل الميادين
لذلك  .وغيرهاوالحي، ومكان السكن  ا إلى المدرسة،ا من األسرة، وامتداًدالتي تغرسها وسائط التنشئة بدًء

ة في صقل أذهان الطالب وتزويدهم بالمعرفة وبأمور /سنركز في هذا الدليل على دور المدرسة والمعلم 
الحياة، حيث للمدرسة دور كبير في نقل مفاهيم المساواة واالعتراف بحقوق اآلخر المختلف، عبر الممارسة 

  . التطبيقو

ا في ترسيخ مفاهيم العدالة رسنا أن تلعب دوًرمن هنا نطرح التساؤالت إلى أي مدى استطاعت مدا
ة مع الطالب؟ إلى أي مدى ساهمت بنشر فكرة /وأساليب المعلم طرائقوالمساواة عبر مناهجها وكتبها وعبر 

المساواة  بين الجنسين واعتبار الفتاة مثل الصبي في تحمل المسؤولية وفي مستوى التفكير والذكاء؟ إلى أي 
  ة إلى الطالب نظرة متساوية في قناعتهم بقدرات وإمكانيات البنات؟ / مدى نجد نظرة المعلم

إن ما نالحظه في المجتمع من التمييز على مستوى الحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
لألسف ما زالت الكثير من. ا وبالنظرة الدونية لمكانة المرأةوالتربوية هي وليدة قناعات بتقسيم األدوار تاريخي 

  . المدارس تعيد إنتاج هذه األفكار عبر القيم واألفكار التي تبثها في عقول الطالب  وعبر أنظمتها وقوانينها

ة /من هنا تبرز أهمية ما يتضمنه الدليل من المفاهيم والمصطلحات الجندرية واألنشطة الداعمة للمعلم
ا عن التفرقة على باإلنسان وبحقوقه بعيًدمنفتحة مؤمنة  هم على تبني أفكارٍضِّفي تعاطيه مع الطالب وفي ح

  .أساس الجنس
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١٥ 

 
  األولاألولالجزء الجزء 

  أدوات لرفع مستوى الوعي الجندري أدوات لرفع مستوى الوعي الجندري 
  

  :الهدف
ة وتزويده  بمعرفة حول بعض المصطلحات والمفاهيم الجندرية /تحسين أداء وسلوكيات المعلم 

تجاه المساواة في المعاملة بين الذكور .وتمكينه من التحليل الجندري للعمل على تغيير الذهنية والعقلية
قات أمام ووالمشاكل والمع. ى مواطن التمييز األساسية بين الجنسينإلتعرف والسماح له بال. واإلناث

 .المساواة الجندرية سواء في التعليم أو في حياته، والمساهمة في اقتراح  الحلول

  :أسئلة للنقاش
  ؟اذا يعني التمييز ضد المرأةم 

    بالنوع االجتماعي؟  أوماذا نعني بالجندر 
 االجتماعي؟ ما الفرق بين الجنس والنوع

 ؟ما عالقة النوع االجتماعي بالتنشئة االجتماعية
/ ما هو الدور الذي تلعبه األسرة والمدرسة في إعداد كل من الذكور واإلناث ألدوارهن 

 ألدوارهم المستقبلية؟ 
  بالطريقة نفسها؟هل تتم تربية الصبي والبنت  

 هل تعطى اإلناث الفرص في الحياة مثل الذكور؟ 
  ؟ماذا نعني بالدور؟ وما هي هذه األدوار: الجندريةاألدوار 

  ما معنى المساواة الجندرية؟ 
  ماذا نعني بالعالقات المرتبطة بالنوع االجتماعي؟
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  :تعريف المفردات والمفاهيم المرتبطة بالجندر .١

  ماذا يعني التمييز ضد المرأة ؟
لى جميع أشكال التمييز ضد من اتفاقية القضاء عالمادة األولى إن تعريف التمييز من خالل 

  :هو )سيداو(المرأة 

   :المرأةالتمييز ضد 
هو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أعراضه، توهين أو 
إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية 

فية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو واالجتماعية والثقا
  .ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

  : البيولوجي الجنس مفهوم •
ما . دةهو ميزة طبيعية تظهر عند الوال. شير إلى الصفات البيولوجية الخاصة بالنساء والرجال

  .يعني أنه شمولي وغير قابل للتغيير بوجه عام

  :مفهوم الجنس البيولوجي •
  

لها وظائف  –فروق بيولوجية متعلقة بالجهاز التناسلي 
فسيولوجية محددة ، تختلف عند الذكر عما هي عند 

  .األنثى

 

 

  : االجتماعيمفهوم النوع  •
الجتماعية والقيم التي يحددها يطلق مصطلح النوع االجتماعي على العالقات واألدوار ا  

ا لتغير المكان تتغير هذه األدوار والعالقات والقيم وفقً).النساء والرجال(المجتمع لكل من الجنسين 
والزمان وذلك لتداخلها وتشابكها مع العالقات االجتماعية األخرى مثل الدين، الطبقة االجتماعية، 

    .العرق
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  ؟كيف بدأ مفهوم الجندر بالتكَون
مفهوم اختالف األدوار االجتماعية بين الذكر واألنثى باختالف المجتمعات ظهر بداية في  إن

، الذي درس السلوك واألنماط واألدوار االجتماعية لدى قبائل الهنود مورغانأبحاث عالم االجتماع 
السائدة، حسب تطور العالقات االجتماعية باألصليين، ليالحظ اختالف تلك األدوار  أميركاالحمر سكان 

بين النظام األمومي أو النظام األبوي، واألنظمة الوسيطة المتدرجة بينهما، إذ الحظ اختالف األدوار 
االجتماعية لكل من الذكر واألنثى، حسب درجة تطور المجتمع، ولعل أول من حدد هذا المفهوم بشكل 

" ن امرأة، إنما ُيصبح كذلكبوفوار التي قالت ال يولد اإلنسا دي واضح الفيلسوفة الوجودية سيمون
ات بدأ مفهوم الجندر يتضح أكثر فأكثر، ليأخذ أهميته ّيوفي السبعين.الجنس الثاني"ضمنتها في كتابها 

  .١٩٩٥ في العامالحالية بعد مؤتمر بكين الشهير 
  

  
  

               
  
  
  
  
  
  
  

  النوع االجتماعي 
  . ليس الجنس •
 .ليس المرأة •

 .ليس الرجل •

 .هو العالقة بين الرجل والمرأة •

لى مجموعة مركبة ومتداخلة من الصفات إ تشيراألنوثة والرجولة  ةن لفظإ •
 .والسلوكيات
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 ما الفرق بين الجنس البيولوجي  والنوع االجتماعي؟  .٢
  النوع االجتماعي جيالجنس البيولو

  أنثى/ ذكر 
  .رجل/ امرأة 

  .األبوة/ األمومة 
  .اجتماعي    بيولوجي 

  .سياسة/ اقتصاد / عادات وتقاليد / ثقافة   الطبيعة / الفطرة 
  .عالقات/ أدوار   وظائف / أعضاء 

   .ثقافية/  اجتماعيةمميزات    .ثانوية/  أولية/ مميزات جنسية 
  .ولد مع اإلنسانال ي   .يولد مع اإلنسان

  ال يرتبط أو يتقاطع مع المؤسسات المجتمعية 
هذه المؤسسات ..) وزارات، مستشفيات، مدارس( 

   .تقاوم التغيير

يرتبط ويتقاطع مع المؤسسات المجتمعية 
  ...)وزارات مدارس. (المختلفة

  .هذه المؤسسات تقاوم التغيير
  .قابل للتغيير –غير ثابت   ال يتغير –ثابت 

  ؟ االجتماعينقصد بالعالقات المرتبطة بالنوع  ماذا .٣
  :العالقات المرتبطة بالنوع االجتماعي هي

 . العالقات القائمة بين الرجال والنساء كجنسين مختلفين •
هي عالقات متزامنة للتعاون والتواصل والدعم المتبادل، كما أنها عالقات تصادم وانفصال  •

 . وتنافس واختالف وعدم مساواة
مع قات المرتبطة بالنوع االجتماعي إلى كيفية تعاطي النساء والرجال بعضهم تشير العال •

 .بعض في المجتمع
وهي تنشأ عن األدوار المرتبطة بالنوع االجتماعي، أي األدوار والمسؤوليات المختلفة   •

 . الخاصة  بكل جنس، وترسم مالمح هذه األدوار والمسؤوليات وتحدد القيم المتصلة بها
للعالقات االجتماعية  اا للزمان والمكان كما تختلف وفقًات النوع االجتماعي وفقًتختلف عالق •

  .األخرى مثل الطبقة والعرق وغيرها
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 ماذا نعني بالمساواة الجندرية ؟ .٤
أي الهدف القاضي بضمان تواجد متكافئ للنساء والرجال في الحياة االجتماعية  •

 . واالقتصادية والسياسية
وفير الظروف المعيشية نفسها إلى النساء والرجال واالمتناع وهي تعكس الحرص على ت •

  . اا واحًدكانا شخًص عن معاملتهما كما لو
المساواة بين الجنسين ليست مسالة تخص النساء فحسب، بل هي تعني النساء والرجال  •

ويقصد بها تقبل وإدراك الفوارق بين النساء والرجال واألدوار المختلفة . على حد سواء
 .يؤديها كل منهما في المجتمعالتي 

 : األدوار الجندرية .٥
 .تحدد هذه األدوار من قبل المجتمع •
 .هي أدوار مرتبطة بتوقعات المجتمع من الفرد •
 ا أخرىخاصة بالذكور، وأدواًر ايبني المجتمع هذه التوقعات بناء على الجنس فيحدد أدواًر •

 .خاصة بالنساء
ن السلوكيات تعبر عن القيم السائدة في مجتمع يرتبط بكل دور من هذه األدوار مجموعة م •

 . معين
  .لنجاحهن في تأدية األدوار التي حددها لكل منهما/ ا لنجاحهم يقّيم المجتمع الرجال والنساء وفقً

    هو الدور ؟ ما
 .الدور هو نموذج لسلوك الفرد •
  .لكل إنسان أكثر من دور واحد في المستويات المختلفة •
 .ا للدور الذي يقوم بهت وحقوق معينة وفقًتتحدد  لإلنسان واجبا •
  .يحدد الدور لإلنسان المركز االجتماعي •
ا للتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية فهو يتغير وفقً االدور متغير وليس ثابتً •

 .الفرد فيهاوالسياسية التي يتأثر 
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ي مرحلة، الن أي فصل وفي أ، وفي ةتعلمي وضعيةي أساليب التدريس في أق وائلى تنويع طرإنحتاج 

رغباتهم في  فيتؤثر  يتعلمون بطريقة واحدة، وبينهم اختالفات متعددة ن نعلمهم الأالطالب الذين نود 
  .ق تعليم وتعلمائوعلى ما يفضلونه من طر. التعلم وفي قدرتهم على التعلم وعلى سرعتهم في التعلم

  الدور اإلنجابي •
 : اآلتيةمسؤوليات الدور يمثل هذا ال

  .مسؤوليات حمل الطفل ووالدته .١
 . رعاية األطفال وتربيتهم .٢
  .العمل المنزلي .٣

 .على أنها عمل حقيقي إليهااألعمال المرتبطة بهذا الدور تعد حيوية للبقاء اإلنساني ومع ذلك ال ينظر 
  .وإنما جزء من الطبيعة والفطرة البشرية الخاصة بالنساء

 :أسئلة للنقاش
 جميع هذه األدوار ثابتة ال تتغير؟    تعتبرهل  −
 تغير؟ يأي من هذه األدوار طبيعي ال  −
 ذلك ؟ في هل للتربية دور مؤثر  −
  كيف تبرز توقعات المجتمع هنا ؟  −
  هل لألب دور في رعاية أطفاله ؟  −
  ممكن أن يقوم الرجل بالعمل المنزلي؟من الهل  −

 األدوار 
 الجندرية

  الدور
 السياسي

  الدور
المجتمعي

  الدور
 اإلنتاجي

 الدور
اإلنجابي   
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 الدور اإلنتاجي •
 .لسلع وخدمات قابلة لالستهالك والتجارةهو الدور الخاص بإنتاج ا

 .هناك قيمة تبادلية لهذا الدور ما يكسبه أهمية في المجتمع .١
 .ولكنه يعّرف على أنه دور للرجال على حدٍّ سواء يقوم بهذا الدور عادة الرجال والنساء .٢
ما زال هناك تقسيم واضح لهذا الدور بين النساء والرجال، حيث تعّرف بعض األدوار على  .٣

 .، وتتأثر بعوامل عديدةتتغيرا أن هذه التقسيمات علًم .أنها أدوار أنثوية أو ذكورية

 :اإلنتاجي أسئلة حول الدور
 ر عمل المرأة في الريف ؟ كيف نقّد −
 ا ؟هل العمل المنزلي يعتبر عمالً منتًج −
 ضروري أم ثانوي ؟  عمل هل عمل المرأة هو −
 كيف نعّرف العمل المنتج ؟  −
هل يوجد مهن خاصة  فسها متاحة بشكل متساوٍ لإلناث والذكور؟فرص العمل نهل  −

 .بالنساء ومهن خاصة بالرجال
 
 
 

 الدور المجتمعي •
يعتبر هذا الدور امتداداً للدور اإلنجابي، حيث انه يتعامل مع حماية المجتمع البشري، فيمتد 

ة هي جزء من ذلك نطاق االهتمام باألسرة إلى االهتمام بالمجتمع ككل على اعتبار ان األسر
المجتمع تؤثر وتتأثر به، فتبرز حاجة مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد النادرة وغيرها، ويعتبر 
هذا الدور تطوعياً غير مدفوع األجر ويقوم به كل من النساء والرجال وفقاً لمتغيرات ذات 

بة النساء اللواتي يساهمن عالقة بالثقافة السائدة والمفاهيم المجتمعية، إال انه من المعلوم إن نس
في هذا الدور عادة ما تكون أعلى خاصة وقد ارتبط ذلك تاريخياً بعدم مشاركة المرأة في 
الدور اإلنتاجي، مما جعل لديها رغبة في تحقيق ذاتها من خالل هذا الدور حيث ال تجد عادة 

ومن األمثلة على . ابيأي ممانعة طالما انه يتم بحدود معينة وبشكل يتالءم ودور المرأة اإلنج
ذلك الدور، الدور الذي تلعبه الجمعيات الخيرية أو تعليم الكبار ومحو األمية، أو لجان نظافة 

  …الحي

• إن ما أنجزته المرأة تعليميا لم ينعكس بصورة مالئمة على حضورها في ا ومهني
 .مواقع صنع القرار في السياسة
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  الدور السياسي •
يتمثل في دور اتخاذ القرار، ويبدأ من مستوى األسرة ومن ثم على مستوى لجان الحي 

 .ا لهيكلية تلك الهيئات في المجتمعفقًفالنقابات، المجلس البلدي، فالمجلس التشريعي وهكذا و
١. بالرجال بالرغم من اقتحام النساء لهذا الفضاء ايعتبر هذا الدور خاص. 
 عادة ما يكون هذا الدور مدفوع األجر، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة  .٢
   .ا بالمركز والسلطةا وثيقًالرتباطه ارتباطً) معنوية(    .٣

  :أسئلة للنقاش
 عني مشاركة المرأة في القرار السياسي؟   ماذا ت −
هل النصوص القانونية المنظمة للحياة السياسية تكفل حق المرأة في المشاركة في  −

فر اإلرادة السياسية لتحفيز المرأة على افرة فهل تتواالشأن العام ؟؟وإذا كانت متو
 المشاركة والوصول إلى مراكز صنع القرار؟

 ن المشاركة؟هل تكفي النصوص وحدها لضما −
أليست التقاليد واألعراف التي ما تزال تعيش في جوانب كثيرة من حياة المرأة تؤثر  −

 تفعيل هذه المشاركة؟ أماما مشاركتها وتقف عائقً فيا سلًب
ما مدى الدور الذي ال يزال يلعبه التراث الديني والثقافي والمؤسسات االجتماعية  −

المرأة في الشأن العام وفي الشأن السياسي؟  التقليدية في تحديد مدى ونوعية مشاركة
أال يسهم كل ذلك في تكريس الصورة النمطية للمرأة ويؤسس لحرمانها من التمتع 

 بحقوقها السياسية ؟
أال يشكل استمرار قيم وآليات المجتمع الذكوري التي تحكم على المرأة بأن تبقى أسيرة  −

المعوقات الرئيسة التي ال  أحدلجنس على أساس ا ةالتقسيم التاريخي لألدوار القائم
 تزال تحول دون مشاركة سياسية أوسع للنساء؟ 



٢٣ 

 
 

 
  

 

دئ السلوك التي تحدد الفروق واألدوار عملية التربية والتعليم هي التي تلقن الصبي أو البنت مبا
وكيفية االتصال مع اآلخرين، وهذا السلوك المكتسب بالتربية والتعليم هو  واألنشطةوالمواقف 

 .الذي يشكل الهوية الجندرية لكل من الذكر واألنثى، ويحدد بالتالي األدوار الجندرية

 ؟االجتماعي النوعفي تكريس التمييز على أساسأسهمتما العوامل التي 
  .يظهر التمييز منذ لحظة والدة األنثى -١
حتى لو أرسل الذكر واألنثى إلى المدرسة، فهي تعود بعد المدرسة للمشاركة في العمل  -٢

  .من أخيها ُيطلب ذلك أن دون من المنزلي
في الخروج من المنزل واالحتكاك  الذكور كما أن الحرية النسبية التي يتمتع بها -٣

تكسبهم مهارات التعامل والتواصل وخبرات حياتية أكثر من األنثى، وقد باآلخرين 
أثبتت التجربة أنه عند حصول األنثى على التعليم وفرصة التواصل االجتماعي خارج 

، تستطيع أن تثبت ذاتها وقدرتها على النجاح )الخ..نواد، دورات تعليمية(المنزل 
 .ثبت تأثير العامل االجتماعيواإلبداع بل التميز في المجاالت كافة، ما ي
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 أنشطة وتمارين

  :١نشاط رقم 

  : تمييز مفهوم الجنس من مفهوم النوع االجتماعيتمرين حول 
  : اآلتيةأمام العبارات ) للجنس (وحرف ج )  للنوع(حرف نون  ) ي (ضع  
  . ها ال تتحكم بمشاعرهاالمرأة ال تصلح قاضية ألن - ١
  .معظم رؤساء الجمهوريات في العالم من الرجال - ٢
  .البنات الصغيرات رقيقات أما األوالد فهم خشنون - ٣
 .النساء يلدن أما الرجال فال - ٤
 الكليات النظرية تناسب طبيعة الفتيات  - ٥
 . الكليات العلمية تناسب طبيعة الصبيان - ٦
 . يتغيريتغير صوت الصبي عند البلوغ أما البنت فال  - ٧
 .الطفل الذكر يلعب بالمسدس واألنثى تلعب بالدمية - ٨
 .أشهر الطباخين  هم من الرجال - ٩
  .تنجح المرأة أكثر من الرجل برعاية األوالد -١٠
 .معظم الجيوش من الرجال -١١
 .ترتفع نسبة اإلناث في وظائف التدريس والتمريض بينما تنخفض في الوظائف اإلدارية -١٢
 .بينما تقوم المرأة بتربية األوالد يقوم الرجل بالعمل خارج المنزل -١٣
١٤- ا ولكن الرجال ال يستطيعونالنساء يستطعن إرضاع األطفال طبيعي .  



٢٥ 

  :٢نشاط رقم 
  ؟ محيطكمن يقوم باألعمال في : في جدول اآلتيةالمفاهيم والصفات ) ي(ضع  

 -ة الجمهورية رئاس –الطب  –مهنة المحاماة  –التعليم  –قيادة الطائرة  –تربية األطفال  –الطبخ 
 –استخدام التكنولوجيا  –صنع القرارات  –التمريض  –الخياطة   -اإلنجاب  –الكتب تأليف 
  .الرضاعة –العمل السياسي  –كوي المالبس  –إدارة مطعم  –مهنة القضاة  –الجيش 

  
  الرجال والنساء  النساء الرجال  األدوار

        
        

  :٣نشاط رقم 
أعمار من كما يمكن أن ينفذ مع طالب . ذ مع طالب من أعمار مختلفةنفَّمكن أن ُيي ٢النشاط رقم 

  . وضع الصورة في الخانة المناسبة ةالتالمذ إلىصغيرة ولكن باستبدال الكلمات بصور والطلب 
  . ثم مناقشة وحوار

  نساء رجال
    
    

  : ٤نشاط رقم 
  :الجدول بخمس إجابات لكل حالة) ي ( أكمل  

  .ألنني بنت غير مسموح  -:فيها في البيئة التي أعيش 
  ألنني صبي مسموح أن  -

 ألنني بنت غير مسموح ألنني صبي مسموح أن
  اللعب بالشارع / ركوب الدراجة   اللعب بالشارع 

  استقبال صديق/ النوم خارج المنزل   النوم خارج المنزل /  السهر ليالً
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  : ٥رقم نشاط 
 : أم ال توافق  على ما ورد فيهاهل توافق  اآلتيةالعبارات ) ي (اقرأ   

  ال أوافق أوافق 
     تفضل الثقافة العربية نسبياً الذكور على اإلناث

     يفضل أصحاب العمل الرجل على المرأة
     يبرع الطبيب أكثر من الطبيبة في طب القلب 

     يفضل الناس المعلم على المعلمة في تدريس مادة الرياضيات 
     تكون وزيرة دفاع  ال تستطيع المرأة أن 

     التجارة هي مهنة للرجال فقط 
     اإلناث  تعليم يفضل األهل تعليم الذكور على

  :٦نشاط رقم 
  .خمس قرارات تتخذها المرأة في األسرة )ي(أكتب 
  .خمس قرارات يتخذها الرجل في األسرة) ي(أكتب 

  : ٧نشاط رقم 
  .جال والنساء في لبنانادوار أو مهام  يقوم بها الر ١٠في جدول ) ي(ضع  

أدوار أو مهام يقوم بها الرجال والنساء في فرنسا مثالً أو أي بلد  ١٠في جدول آخر ) ي( ثم ضع
  .متقدم
 هل يوجد اختالف في األدوار بين البلدين ؟ . بين الجدولين) ي(قارن  - ١
 ما هي األدوار المطلوب تغييرها ولماذا ؟  - ٢

 : ٨نشاط رقم 
ب أن يضعوا في جدول، الصفات الخاصة بالطالب والصفات الخاصة الطال إلىمكن أن نطلب ي

  . الصور النمطية للجنسين إلىبهدف التعرف . بالطالبة
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  : ٩نشاط رقم 
تحضير مجموعة من الصور عن العمل المنزلي أو تربية األوالد أو عن العمل السياسي في 

  .الطالبات/ األحزاب والبرلمان وغيرها و مناقشة محتوى الصور مع الطالب 
  بعض سمات الصور النمطية للجنس في المجتمع اللبناني  :نموذج

  
أنثوية ذكورية

  القيادة / االستقاللية 
 القوة/ الشجاعة 

 الضعف/ الخضوع /الطاعة / اإلتكالية 

  ضبط النفس/ العقالنية 
 مسؤول/ مقدام  

  الخجل/ االستسالم / خنوع / العاطفية 

  التردد/ الميل للخيال / ذكي / الواقعية 

  : سؤال
  هل هذه الصور واقعية برأيك؟ 

  .ماذا يجب أن نفعل لتغيير هذه الصور النمطية؟

  ماذا نعني بالحاجات المرتبطة بالجندر؟  .٦
ا في األدوار والمسؤوليات المنوطة على أساس الجنس  انعكس اختالفً القوى العاملةإن تقسيم 

ت كل منهم، وقد تم رصد نوعين من الحاجات المرتبطة بالجندر، أال بالنساء والرجال وعليه في حاجا
  .ستراتيجيةالوهي الحاجات العملية والحاجات ا

. هي حاجات يومية آنية ومادية مثل الغذاء والوظيفة، والمسكن والصحة  :الحاجات العملية •
اء والتدريب وهي حاجات سهلة التحديد يتم تلبيتها بخطوات مادية وملموسة مثل توفير الغذ

. تمهيداً للحصول على فرص عمل وتوفير المسكن والوظائف وخدمات الرعاية الصحية
لدى تلبية الحاجات العملية، يكون الرجل والمرأة . نتائجها مرئية بحكم ارتباطها بالحياة اليومية

 .مجرد متلقين لإلمدادات والخدمات وال يطرأ أي تغيير على األدوار والعالقات

هي حاجات مجَردة وطويلة األمد تتصل بمسائل محددة مثل الفوارق  :ستراتيجيةالاالحاجات  •
بين الجنسين والوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي المتعثر للمرأة والعنف المرتكب 

طريق برامج التوعية على الجندر الطويلة األمد  والتمكين  منتلبى هذه الحاجات . بحقها
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 األجلإلى نتائج طويلة  االستراتيجيةتؤدي تلبية الحاجات . دة وغيرهاوتدريب النساء على القيا
  . وعليه فهي ليست مرئية بقدر النتائج المتأتية عن تلبية الحاجات العملية

ستراتيجية يضطلع كل من النساء والرجال بدور حيوي لتغيير العالقات العند تلبية الحاجات ا
  . متكافئة بين الجنسينالغير 
أردنا المساواة في التعليم بين الذكور واإلناث علينا القيام بخطوات ملموسة مثل فتح  إذا: مثال

ومتابعة  لمدرسةا إلى الذهابعلى مدارس في األماكن البعيدة، إعطاء حوافز لتشجيع البنات 
، ومجانّيتهلمدرسة، تطبيق إلزامية التعليم إلى اأهمية إرسال البنات  علىالتعليم، توعية األهل 

امة دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات حول االتفاقيات والمواثيق الدولية للتوعية على إق
  ...المساواة بين الجنسين

  
 ستراتيجيةالبين الحاجات العملية والحاجات ا الفرق •

 
  ستراتيجيةالالحاجات ا الحاجات العملية

   .طويلة المدى   .قصيرة المدى/ آنية / 
  .مجردة   .مادية

   .تهدف إلى تغيير التقسيم النوعي للعمل   .وتؤدي إلى مكاسب ضئيلةتدريجية 
  تدريب/ تمكين / طريق برامج  منتلبى   ى بخطوات مادية ملموسة لّبتُ

  تغيير في العالقات غير المتكافئة بين الجنسين   ال تغيير في األدوار والعالقات 
  في المجتمع مرتبطة بالوضع الدوني للمرأة   مرتبطة بالحياة اليومية 
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  عمل تطبيقي

  

  :١٠نشاط رقم 
  : اإلستراتيجيةالحاجات من الحاجات العملية ) ي(مَيز  

 .تعليم النساء على استخدام التكنولوجيا والمعلوماتية - ١
 فتح مدرسة للبنات في القرية  - ٢
 .إلغاء األقساط والرسوم المدرسية لمرحلة التعليم األساسي - ٣
 .ةتخفيض الضريبة على السلع األساسي - ٤
 .ندوة للنساء للتوعية حول مرض سرطان الثدي - ٥
 .فتح دور حضانة في إحدى المؤسسات التعليمية - ٦
  .خالل ساعات الدوامفي تدريب الموظفات  - ٧
 .توفير مراكز رياضة مجانية للنساء - ٨
 .تامين تبادل الكتب المدرسية ضمن المدرسة - ٩
  .تدريب المعلمين والمعلمات على الطرائق الناشطة في التعليم -١٠
 .نشاء مكتبة عامة في المدينةإ -١١
 . لمرحلة االبتدائيةا ومجانّيته في إلزامية التعليمقانون تطبيق  -١٢
فتح مطاعم رخيصة وبنوعية جيدة يمكن من خاللها شراء الطعام الجاهز ألفراد  -١٣

  .العائلة
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  التوجهات التنموية التي استهدفت النساء  .٧
ة في التنمية،ومدخل النوع االجتماعي مداخل تنمية المرأة، مدخل المرأ إلىالهدف التعرف 

   .والتنمية، وتحديد أوجه االختالف بينهما

 :مفهوم التنمية •
اجتماعي معين إلى نمط آخر ولرفع المستوى إو تدخل لتغيير نمط أالتنمية هي عمل مقصود 
تاجية بصفة اَ على زيادة اإلناَ من عملية التنمية ولجعله قادًراَ ومستفيًدالمعيشي للفرد لجعله مشاركً

  . مةامستد
   .والتمكين العدالة االجتماعية، االستدامة، اإلنتاجية،: عناصر التنمية

اعتبار المرأة فعالة في عملية التنمية وإعطائها صالحيات اقتصادية : العدالة  االجتماعية
ا وسياسية واجتماعية تعمل على تقليص الفوارق بين المرأة والرجل وإنصافها حتى تؤدي أدواره

 .إلنجابية واإلنتاجية والسياسية والثقافيةا
  .إشراك المرأة مشاركة فعالة في عملية توليد الدخل: اإلنتاجية
 .طويلة األمد ديمومة التنمية ورسم سياسات تنموية مستقبلية: االستدامة
تعزيز قدراتها  من خاللفي صنع القرارات والسياسات  فعالةمشاركة المرأة مشاركة : التمكين

 .ى مختلف المستويات والمجاالتعل

  :بعض اإلحصاءات
رغم أن النساء يشكلن نصف سكان العالم إال أنهن ال يحصدن ثمار النمو والتنمية على قدم من 

من فقراء  %٧٠تشكل النساء : يأتيالمساواة مع الرجل حيث تشير اإلحصاءات إلى ما 
  .من أميي العالم٢/٣العالم،و

  .من ثروات العالم تسيطر النساء على جزء صغير •
 .من ساعات العمل في العالم% ٦٧تستحوذ النساء على  •
 .من الدخل في العالم% ١٠تحظى النساء بنسبة  •
 .من األمالك في العالم%١تمتلك النساء أقل من  •

  . هذه األرقام تدل على التمييز وانعدام المساواة بين الرجال والنساء
عنصًرا جات المرأة ومساهماتها ؟ هل اعتبرت المرأة هل السياسات التنموية أخذت باالعتبار حا

أم أنها مجرد مستهلكة؟ هل تتحقق التنمية الفعالة بغياب المرأة عن العملية  فّعاالً ومنتًجا
  التنموية؟
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ات بدأ االهتمام العالمي التفكير بضرورة مساهمة المرأة في التنمية من أجل تفعيل ّيمنذ السبعين
بروا أن السياسات التنموية السائدة ال تأخذ بعين االعتبار النساء بل تزيد العملية التنموية واعت

في  أسهمن هذا المنهج إ .من تهميشهن ولذلك وضعت برامج وسياسات تنموية خاصة لهن
  .التخطيط واتخاذ القرارات التنمويةفي مجال إشراك النساء في العمل التنموي ولكن ليس 

أهمية إدماج المرأة في العملية التنموية وتمكينها من اإلسهام  يؤكد مدخل المرأة والتنمية على
  . وكذلك تمكينها من الحصول على ثمار التنمية بشكل عادل. المالئم والضروري لتحقيق التنمية

  :المرأة في التنمية •
استندت مقاربة المرأة في التنمية إلى المنطق القائل بضرورة إشراك النساء في العملية التنموية  

من أجل زيادة فعالية البرامج، لذلك شددت على دعم األنشطة الخاصة بالنساء في إطار البرامج 
  . المنفذة ولكنها لم تتطرق إلى األسباب المنهجية للمساواة بين الجنسين

البرامج التنموية عجزت عن تلبية  :اآلتيةتعرضت مقاربة المرأة في التنمية إلى نقد تناول النقاط 
بدل أن يكَن عامل  من التغيير جعلت من النساء مجرد مستفيدات.  ء اإلستراتيجيةحاجات النسا
لم تدرج كل حاجات . عجزت عن معالجة انعدام المساواة في العالقات بين الجنسين. تغيير فعال

  .النساء في العمليات التنموية

  :النوع االجتماعي والتنمية •
ات كردة فعل على قصور مقاربة المرأة ّيلثمانينظهرت مبادرة النوع االجتماعي والتنمية في ا 

 .في التنمية وذلك من أجل معالجة انعدام المساواة في العالقات بين النساء والرجال
ا عالقات التي كانت سبًبالتهدف مقاربة النوع االجتماعي  والتنمية إلى إعادة تشكيل مالمح 

دون التوصل إلى تنمية عادلة للنساء النعدام المساواة في العالقات بين الجنسين، ما حال 
إن المنظور المبني على النوع االجتماعي هو عامل أساسي في جعل الصحة والتعليم  .والرجال

على ذلك فإن ضمان المساواة  .والمشاركة االقتصادية والسياسية وغيرها محاور للتنمية وبناء
 مهًماا القرارات يلعب دوًر اتخاذنية ، وبإمكاالعمل بتوفير فرص ما يتعلق مثالً بين الجنسين في
. ذلك ان المساواة تمكن جميع أفراد المجتمع من المساهمة في تنمية مجتمعهم. في تقليص الفقر

وقد أكدت الدراسات والبحوث على ان تعليم النساء والفتيات يؤدي إلى خفض نسبة الوفيات 
من  ن التغذية ألطفالهنيتحسإلى  المتعلقة بالحمل والوالدة ووفيات الرضع من ناحية، ويؤدي

إن تطبيق النوع االجتماعي في التنمية يؤدي إلى تفهم أفضل لألدوار التي يؤديها  ناحية أخرى،
يؤكد على ضرورة تحقيق العدالة  كما .ما يتعلق بحياة الناس كل من النساء والرجال في

  .فادة منهاإلموارد واوالمساواة بين الجنسين في المشاركة في الفرص والسيطرة  على ال
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  : أمثلة عن مشاريع تعتمد المرأة في التنمية
  .مشروع يهدف إلى زيادة التحاق الفتيات في اختصاص الهندسة - ١
 .مشروع يهدف إلى تدريب النساء على الخياطة والتطريز لزيادة دخل المرأة - ٢
ت تستهدف النساء الحقوق القانونية وقانون االنتخاباعلى  تنظيم دورات تدريبية حول التوعية - ٣

 .فقط
 .مشروع تدريب للمعلمات حول القراءة الجندرية في الكتب المدرسية - ٤

  : والتنمية االجتماعيأمثلة عن مشاريع تعتمد النوع 
مشروع يهدف إلى زيادة التحاق الفتيات في اختصاص الهندسة  لتحقيق المساواة بين  - ١

بين البنين والبنات في هذا فجوة أن هناك الجنسين في هذا االختصاص، بعد أن تبين 
 .االختصاص

 .تنظيم دورات تدريبية حول التوعية على الوقاية من مرض السيدا، يستهدف الرجال والنساء - ٢
  .تنظيم دورات تدريبية حول التوعية على قانون االنتخابات للرجال والنساء - ٣
لتنمية وانعكاس مشروع توعية المعلمات والمعلمين وتدريبهم على قضايا النوع االجتماعي وا - ٤

  .تعليمهم علىذلك 

  ومقاربة النوع االجتماعي  والتنمية بين مقاربة المرأة في التنمية  اإلختالف •

والتنمية  اإلجتماعي النوع  المرأة في التنمية 

 المرتبطة بالنوع الحاجات االستراتيجية
االجتماعي  الحاجات العملية المرتبطة بالنوع االجتماعي

عال المرأة كعنصر ف المرأة كمجرد مستفيدة

النساء والرجال (االجتماعي  التركيز على النوع
في عالقتهما  الواحد مع اآلخر ، تحليل األدوار 

)والعالقات االجتماعية للجنسين   

/ التركيز على المرأة 
مركز االهتمام    

تحسين وضع المرأة كفاعل اجتماعي 
واقتصادي وسياسي 

ية المباشرة للمرأة تحسين الظروف المعيش

استهداف التنمية العادلة والمستدامة لكل من 
النساء والرجال 

استهداف التنمية الفعالة 
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  : مسائل جندرية في التربية .٨
  .عوائق أمام تعلم البنات ونجاحهن في التعليم

  للجنسين؟ هل فرص التعليم متاحة بشكل متساوٍ
  ما محتوى ومضمون التعليم؟

  التسرب المدرسي عائقا أمام تعلم البنات؟  إلى أي مدى يشكل
  ما هو مستوى األمية؟

  لمدرسة؟ إلى اا في منع البنات من الذهاب هل لعبت األوضاع االقتصادية دوًر
 هل يوجد اختالف بين الذكور واإلناث في القدرات الفكرية والعلمية؟

 :فرص التعليم •
في حياة أسرهَن، ومع ذلك فقد عانين عبر  اا أساسًيتشكل النساء نصف المجتمع وهَن يؤدين دوًر

العصور من الحرمان ومن التمييز في المجاالت كافة كالتعليم والعمل والمشاركة في مواقع اتخاذ 
القرار، ولهذا اهتم المجتمع الدولي في العقود األخيرة بقضاياهن، وتكررت المطالبة بتحسين 

ى رأس ذلك مطالبته بتحسين تعليمهن وإزالة أشكال التمييز ضدهن، وعل جميعأوضاعهَن وإلغاء 
فتعليم اإلناث يسهم بشكل واضح في تدعيم . العقبات التي تحول دون مشاركتهن الفعالة
. حقوقهّنأكثر قدرة على االختيار وعلى الدفاع عن  شخصيتهّن ويمنحهّن الثقة بالنفس ويجعلهّن

التمييز بين الجنسين في مجال األنظمة ولتركيز الجهود على ضرورة تامين تعليم اإلناث وإزالة 
وتوالت ).  ٢٠٠٠-١٩٩٠" (عقد األمم المتحدة لتعليم اإلناث" التعليمية، تم إطالق مبادرة 

مثل مؤتمر داكار المؤتمرات العالمية المطالبة بتعليم البنات والقضاء على التمييز بين الجنسين،
  . كما طالبوا بجودة التعليم "التعليم للجميع"

م الواقع التعليمي في لبنان بنسب التحاق مدرسي عالية جداً في المرحلة االبتدائية لدى اإلناث يتس
  ).  ٩ – ٥(في الفئة العمرية  خصوصأ والذكور
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  :  ٩ جدول رقم

  بحسب العمر المدرسينسب االلتحاق 
  اإناث وذكور مًع  ذكور إناث  الفئة العمرية

٩٨,٦  ٩٨,٤ ٩٨,٩  ٩ – ٥  
٩٥,٢  ٩٤,٤ ٩٦,١  ١٤ – ١٠  
٧١,١  ٦٨,٧ ٧٣,٦  ١٩ – ١٥  
٣٤,٢  ٣٣,٨ ٣٤,٧  ٢٤ – ٢٠  
٦,٨  ٧,٩ ٥,٧  ٢٩ – ٢٥  

  ٢٠٠٤. الدراسة الوطنية لألحوال المعيشية لألسر

  

  :١٠مستند رقم 

  توزع مدارس التعليم العام،بحسب المراحل التعليمية 
  التي توفرها، على قطاعات التعليم

  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩للسنة الدراسية 
  المجموع  المدارس الثانوية  المدارس المتوسطة المدارس االبتدائية  يمقطاع التعل

  ١٣٦٥  ٢٥٨ ٧٩٤ ٢٦٧ رسمي
  ٣٦٩  - - ٣٦٩  خاص مجاني

  ١٠٧٣  ٥٠٢ ٤٤٨ ٨٩  خاص غير مجاني
  ٧٥  ٨ ٤٤ ٢٣  خاص األونروا

  ٢٨٨٢  ٧٦٨ ١٢٨٦ ٧٤٨  المجموع
  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩-النشرة اإلحصائية  –المركز التربوي للبحوث واإلنماء : المصدر
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  :١١مستند رقم 

  على قطاعات التعليم بحسب الجنس، التالمذةتوزع 
  ٢٠١٠ -٢٠٠٩للسنة الدراسية  

  (%)ذكور   العدد ذكور (%)إناث )العدد(إناث  قطاع التعليم
  %٤٥,٧  ١٣٧٦٥٢ %٥٤,٣ ١٦٣٧١٨ رسمي

  %٥٢  ٦٥٨٥٠ %٤٨ ٦٠٥٤١  خاص مجاني
  ٥١,٧  ٢٤٨٥٦٥ %٤٨,٣ ٢٣١٨٧٥  خاص غير مجاني

  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩-النشرة اإلحصائية  –المركز التربوي للبحوث واإلنماء : لمصدرا
  

على صعيد لبنان الدستور اللبناني والقوانين ال تميز بين الجنسين على مستوى التعليم، كما أن 
المدارس أصبحت منتشرة في كل المناطق اللبنانية وكل المحافظات سواء في القطاع الرسمي أو 

  . سنوضح ذلك من خالل المستند. أو غير المجاني الخاص المجاني
فنظام التعليم خضع لتغيرات مستمرة وقد واكب .فرة للجنسين في لبناناإن فرص التعليم  متو

وقد شكل التعليم أحد . االلتزام بالخطط التربوية واالتفاقيات الدولية ىالتطور على مستوى المناهج وعل
لقد ضاقت الفجوة بين الذكور واإلناث . ات مشهود لها في لبنانالميادين الرئيسة التي راكمت نجاح

ا طفيفة بدأت تبرز في أنواع التعليم الخاص المجاني وغير المجاني إال أن فروقً .ا في كل المراحلتباًع
  .وهذا عائد ألسباب مختلفة

%  ٤٥,٤إناث و% ٥٤,٦نجد أن الكفة تميل نحو اإلناث فعلى مستوى التعليم العالي  كذلك
  .ربما يعود ذلك ألسباب كثيرة أهمها الهجرة، والتسرب المدرسي. ذكور

  : مضمون التعليم •
 أثناءهناك الكثير من الجهود التي بذلت . ا وحداثةالتعليم في لبنان من أكثر المجاالت تطوًر

وإدخال  العصر المحلية والعالمية تواكب روحإلحداث تغيرات ١٩٩٧ في العامتعديل المناهج 
إال أننا لم . ة عبر مشروع التدريب المستمر/ولوجيا على المدارس، واالهتمام بدور المعلمالتكن

ة، وأسلوب /نتوصل إلى مدارس خالية من التمييز سواء في الكتب والمناهج أو في ثقافة المعلم
  .تعامله مع الجنسين

إلى ق نظرة كل فري فيكما أن وجود مدارس خاصة للبنات ومدارس خاصة للصبيان تؤثر 
  . والقيم التي ينشأ عليها كل فريق اآلخر،
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  :١٢مستند رقم 

  نسبة المدارس الغير مختلطة بحسب القطاعات التعليمية

  
  للبنين/النسب المئوية للبنات/النسب المئوية قطاع التعليم

 %٤,٢ %٧ رسمي
 %صفر %٠,٥ خاص مجاني

 %٠,٧ %٠,٦ خاص غير مجاني
  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨-النشرة اإلحصائية  –وث واإلنماء المركز التربوي للبح: المصدر

  
  

 خصوًصاأن التعليم في لبنان يتجه نحو التعليم المختلط  ١٢تبرز اإلحصاءات في مستند رقم 
مدارس المن % ٧ .النسبة في القطاع الرسمي تزيدعلى مستوى الخاص المجاني وغير المجاني، بينما 

بالرغم من تراجع العدد عن ( اهو عدد يعتبر كبيًرللصبيان و% ٤,٢الرسمية هي مدارس للبنات و
ا ألهمية االختالط بين الجنسين وانعكاسه على إنتاجية وسلوك يجب العمل على إلغائه نظًر )السابق
  . التالميذ

المتزايد  هي في حرية التعليم التي منحها الدستور للطوائف حيث نرى العددفأما المشكلة البارزة 
في غرس قيم ذلك لجامعات  المحسوبة على الطوائف والمذاهب، حيث ينعكس للمدارس والمعاهد وا
أكثر من انتمائها إلى  يجعلها تابعة ومنتمية لطوائفها ومذاهبهاما األجيال  نفوس طائفية ومذهبية في

كما تبرز إشكالية التربية على قيم ال تشجع على المساواة بين . وهنا تبرز إشكالية المواطنة .الوطن
  . ا على البناتا من مبادئها الدينية ما ينعكس سلًبسين انطالقًالجن



٣٧ 

  :١٣مستند رقم 

  سنوات وما فوق بحسب العمر والجنس  ١٠نسبة األمية لمن هم في عمر 
  ذكور  إناث اإناث وذكور مًع  الفئة العمرية

٠,٥  ٠،٥ ٠،٥  ١٤ – ١٠  
١,١  ٠،٨ ١,٠  ١٩ – ١٥  
١,٧  ١,٤ ١,٥  ٢٤ – ٢٠  
٢,٤  ٢,٢ ٢,٣  ٢٩ – ٢٥  
٢,٧  ٢,٢ ٢,٥  ٣٤ – ٣٠  
٣,٤  ٤,٨ ٤,٢  ٣٩ - ٣٥  
٣,١  ٧,٩ ٥,٨  ٤٤ – ٤٠  
٤,٥  ١٣,٤ ٩,٢  ٤٩ – ٤٥  
٦,٨  ٢٣,٧ ١٥,٣  ٥٤- ٥٠  
٩,١  ٢٨,٩ ١٩,٤  ٥٩ – ٥٥  
١٧,١  ٤٠,٤ ٢٩,٣  ٦٤ – ٦٠  
٢٣,٨  ٥٤,٢ ٣٨,٩  ٦٩ – ٦٥  

  ٢٠٠٥ -٢٠٠٤ –وزارة الشؤون االجتماعية  –دراسة األحوال المعيشية 

  
ولكن نسبة األمية  .قبل سن الثالثين خصوًصافي نسبة األمية  االل الجدول تراجًعنالحظ من خ

  . لمجموع الفئات العمرية عند اإلناث هي ضعف نسبتها عند الذكور
تعمل على القضاء على األمية للكبار، إال أن تنفيذ  التي هناك الكثير من جمعيات المجتمع المدني

 مبدئياً تساعد على الحد من األمية ١٩٩٨ في العامأقرها المجلس النيابي التي  ومجانّيته إلزامية التعليم
   .لدى اإلناث، كما أنها تخفف من التسرب المدرسي للجنسين وخصوًصا

  : األمية •
فالمرأة . شكل انتشار األمية عامة وأمية النساء خاصة، مشكلة كبيرة تهدد مسيرة المجتمعاتي

م ألجيال المستقبل، وال كعاملة فاعلة في أي نشاط في عصر األمية  ال يمكن أن تؤدي دورها كأ
لهذا أكدت المؤتمرات الدولية . العلم والتكنولوجيا، فضالً عن شعورها بالنقص وعدم الثقة بالنفس

واإلقليمية والوطنية ذات العالقة على ضرورة جعل موضوع محو أمية النساء أولوية وطالبت 
  . بتحريرهن منها
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 .الجنسين في المستويات التعليمية في مختلف المراحلنسبة كال  •
ابتدائي، متوسط، ثانوي، تعليم ( ان عدد اإلناث يفوق عدد الذكور في جميع المراحل التعليمية 

  .هذا التفوق باألرقام)  ١٥(والمستند رقم ) ١٤( حيث يبرز المستند رقم  )عاٍل

  :١٤مستند رقم 

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧عليمية والجنس على المراحل الت ةالتالمذعدد توزع 
 المراحل
 يةالتعليم

المرحلةما قبل 
  الروضة/  االبتدائية

  ةالثانوي  المتوسطة البتدائيةا

  ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور إناث ذكور  إناث المجموع
٥٣٥٩٩  ٦٧٩٠١  ٩١٠٦٢  ١٠٠١١٩ ٢٣٠٠٧٨ ٢١٥١٦٢ ٧٧٣٢٨  ٧٢٩٥٢ 

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ –رة اإلحصائية النش –المركز التربوي للبحوث واإلنماء : المصدر

  : ١٥مستند رقم 

  بحسب الجنس في التعليم العالي على النسب المئوية اآلتية  التالمذةتوزع 
 %٥٤,٦  إناث
 %٤٥,٤  ذكور

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ –النشرة اإلحصائية  –المركز التربوي للبحوث واإلنماء : المصدر

أن اإلناث عية الجامعات ؟ نرى لألسف السؤال كيف انعكس هذا العدد في االختصاصات وفي نو
وقد برز ذلك في الجدول  ،نحو االختصاصات األدبية أكثر من االختصاصات العلمية ما زلن يتجهن

النظرة التقليدية لألدوار المنتظرة من اإلناث في المجتمع، أو  في ذلك إلى السبب يعودقد ). ١٦( رقم 
  . فر جامعات قريبة من سكن الفتياتاعدم تول

ولكن بسبب العقلية وبسبب الثقافة المبنية  ،لح اإلناث في كل مراحل التعليماالفجوة الجندرية لص
  . إنتاج الصورة النمطية ولو بأشكال متفاوتة فإن الفتيات ما زلن يعدنعلى التمييز في المجتمع واألسرة 

 . نسبة األمية عند اإلناث هي ضعف نسبتها عند الذكور لمجموع الفئات العمرية



٣٩ 

  :١٦مستند رقم 

   ٢٠٠٨- ٢٠٠٧سي توزع طالب الجامعة اللبنانية بحسب االختصاص للعام الدرا
  المجموع  إناث ذكور  االختصاص

  ٧٥٤  ٣٢٤ ٤٣٠  هندسة معمارية
  ٤٧٩  ١٤٢ ٣٣٧  هندسة مدنية
  ٦٣٣  ٧٧ ٥٥٦  هندسة مكانيك
  ٨٤  ١٣ ٧١  هندسة كهرباء

  ٢٣٣  ٤٨ ١٨٥  كمبيوتر واتصاالت
  ٢٣٣  ١٨٨ ٤٥ صيدلة
  ٩٤٩  ٧٢٢ ٢٢٧  تمريض
  ٢٨٨٩  ١٣١٨ ١٥٧١  رياضيات
  ١٣٦٨  ٤٨٣ ٨٨٥ فيزياء
  ٦٢٣٧  ٥٣٩٧ ٨٤٠  وم اجتماعيةعل
  ٤٦٢٢  ٣٨٨٦ ٧٣٦  نكليزيإأدب

  ٣٩٧٥  ٣٤٩٨ ٤٧٧  علم نفس
  ٢٤٤  ٢٠١ ٤٣  صحافة

  ٣١٦  ٣١٦ صفر  تربية حضا نية
  ١٩٢  ٧٨ ١١٤  طبيب اختصاصي

نجد االختالف في العدد بين الذكور واإلناث في االختصاصات العلمية ) ١٦(من خالل الجدول 
األدبية ما زال طاغياً عند اإلناث، وكلما  نالحظ ان التوجه نحو الموادبحيث . واالختصاصات األدبية

اتجهنا نحو المواد العلمية ترجح الكفة للذكور وهذا عائد للموروثات الثقافية ولألدوار المرسومة لإلناث 
  .  في المجتمع

  
  

  

  :التسرب المدرسي •
ينمي قدرات األفراد ويسلحهم  ا في إعداد رأس المال البشري، ألنها رئيًسيمثل التعليم دوًر

بالمعارف والمهارات والقيم واالتجاهات التي تمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة، ويحسن 
كما  ،، ويزيد دخلهم، ويرفع مستواهم الصحي، ويساعدهم على الترقي المهنيإنتاجيتهممستوى 

 عدد الذكور في االختصاصات العلمية يفوق عدد اإلناث
 عدد اإلناث في االختصاصات األدبية يفوق عدد الذكور



٤٠ 

التنمية االقتصادية يزيد من فرص مشاركتهم السياسية، ويمكنهم من المساهمة بشكل أفضل في 
  . واالجتماعية لبالدهم، ويؤدي بالتالي إلى تقليص الفقر والجهل والتخلف

  :مفهوم التسرب
  .مارس حقه في التعليمي والهو كل طفل خارج إطار المدرسة  −
هو انقطاع من هم في سن التعليم عن المدرسة لمدة طويلة أو قصيرة دائمة أو مؤقتة والذي  −

 .سة قبل انتهاء مراحل التعليم األساسيةنه ترك المدرمينتج 
 .عدم االلتحاق بالمدرسة نهائًيا −

في المرحلة % ١٤,٨يوجد  .أبناء المجتمع كافةا على التسرب هو إهدار تربوي هائل وتأثيره سلبًي
في % ٧,٣ثم تتراجع إلى % ١٠,٤ األساسيفي الصف  السابع  .األولى من التعليم األساسي

 .الصف الثامن
اهرة تتزايد في لبنان بشكل ملفت، وهي منتشرة في المراحل التعليمية كافة وبصورة هذه الظ

متفاوتة وفي المدارس كافة بغض النظر عن نوعها وفي المناطق التعليمية كافة وبين أوساط 
   .كافة الطالب كافة من ذكور وإناث وبين أوساط الطبقات االجتماعية واالقتصادية

الذكور أكثر  تطور المؤشرات التربوية، يطول دراسة حسبب ،المدرسي إال أن الملفت أن التسرب
و  لدى اإلناث %١٣في الصف السابع األساسي  نسب التسرب هينجد أن من اإلناث حيث 

تظهر اإلحصاءات أن الفجوة الجندرية هي لصالح اإلناث في التعليم وكما . لدى الذكور %٧,٩
  : أسباب ذلكمن أبرز  .المتوسط والثانوي والجامعياالبتدائي و

إن ظاهرة التسرب المدرسي لها أسباب متعددة ومتشعبة تتداخل فيها األسباب التربوية 
...والسياسية، واألمنية  واإلقتصادية،  واإلجتماعيةاألسرية مع 

عمالة
األطفال

صعوبات 
تعلمية

العنف 
المدرسي نمط

اإلدارة

المستوى
الثقافي
لألهل

تأخر
دراسي

رسوب
متكرر

الفقر

التسرب 
المدرسي
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 إلزامية التعليم حول ١٩٩٨ في العامإذا أردنا التخفيف من التسرب علينا تنفيذ القانون الصادر 
  .سنة ١٥كذلك تطبيق قانون عمالة األطفال حتى عمر . األساسية ومجانّيته في المرحلة

والهجرة، هي من األسباب األساسية لترك المدرسة   كما أن الفقر والمشاكل االقتصادية
على البنات  سلًباإن التسرب المدرسي ينعكس ، فبغياب قانون يحمي األطفالو .ولمساعدة العائلة

  . الزواج المبكر ومخاطره لجهةخصوصاً 

  .التسرب المدرسي مشكلة يجب التصدي لهاعملية  
  
  
  
  
  
  
  

 

  : الفقر –الوضع االقتصادي  •
   .بطالة لدى النساء أكثر من ضعفي البطالة لدى الرجالتشكل ال

   .تشكل األمية  لدى النساء أكثر من ضعفي األمية لدى الرجال
   .مي والمحليلتأنيث الفقر على المستوى العا لىننا نتكلم عأكما 

 .من العمالة% ٢٩ ما نسبته تشكل النساء في لبنان
جور في القطاع الخاص على الرغم من األجر تعاني المرأة في لبنان من تمييز واضح في األ - 

  .التمييز كل الفئات المهنيةيطول  .المتساوي للموظفة والموظف في القطاع العام
   .ما يخص التعويضات والضمانات والمنافع وإجازة األمومة في بعض القوانين في التمييز - 
رقيات والصرف من اتساع الفجوة بين الرجل والمرأة على صعيد التفاوت  في الدخل والت -

 . العمل وازدياد الفقر والبطالة
  السؤال إلى أي مدى ينعكس هذا الوضع االقتصادي على الفتيات؟ 
ما زال هناك عدد كبير من . هناك انعكاس واضح في اختيار المدرسة وفي اختيار الجامعة

ارس الخاصة غير المجانية ويرسل الصبيان إلى المدالرسمية و األهالي يرسل البنات إلى المدارس

انون  يتضمن تطبيق إصدار ق ، في لبنان،تم.٦٨٦/٩٨، تحت بند١٦/٣/١٩٩٨بتاريخ  •
 .الحلقة الثانية من التعليم األساسي انتهاءإلزامية التعليم ومجانيته حتى 

نص القانون لكل طفل لبناني ولبنانية الحق بالتعليم األساسي من دون أي تمييز أو  •
عمره  أووال يحرم أي شخص من هذا الحق ألي سبب كان وبخاصة بسبب جنسه . تفرقة
 أوميوله السياسية  أو االجتماعي أوأصله الوطني  أومكان سكنه  أومذهبه  أودينه  أو

أي خصائص أخرى غير القدرة على  أوبسبب أي معوق  يصيبه  أو االقتصاديةحالته 
  .التعلم

 لماذا لم يطبق هذا القانون حتى اآلن؟: السؤال



٤٢ 

ويعود ذلك إلى النظرة لدور الصبي في تحمل مسؤوليات أسرته وعائلته ولدورة . المجانية
ا، ما يجعلها عندما يكون المستوى االقتصادي لألسرة منخفًض.  اإلنتاجي المطلوب في المجتمع

لفتيات أكثر حتى ولو كانت ا ،تفضل تعليم الذكور لذا. عاجزة عن تحمل كلفة تعليم جميع أبنائها
 .                                 ا من البنينتفوقً

  
 

  

 :الثقافة الجندرية .٩
 .ة /لمواقف في الجندر عند المعلم اختبار للتعرف إلى األفكار المسبقة وا −
 ة للجندرة /حساسية المعلم −

  ١ QUIZ:ختبارا •

  :  الهدف
 . لمرأةة عن الجندر وقضايا ا/تقييم ذاتي حول  مدى معرفة المعلم 

  : عالمة صح أمام اإلجابة الصحيحة) ي (ضع 
 :يدل الجنس على الفرق البيولوجي أما الجندر فيدل على - ١

  .األدوار والمسؤوليات  على الصعيد االجتماعي -أ 
  .ممكن أن يتغير مع الزمن ومع الثقافاتمن المفهوم  -ب 
 .األنوثة والذكورة -ج 
   .كل ما ذكر - د 

 : ة الجندرية هي مسألة مالئمةالمساوا - ٢
 .للبنات والنساء - أ
 .للدول النامية  - ب
  .)نساء ورجال(كل المجتمعات  -ج
   .المهتمين بالقضايا النسائية السياسيين - د

 أي هدف تنموي لأللفية يتمحور على الجندر ؟ - ٣
  . األلفية الخامسة –األلفية الثالثة  –األلفية الثانية  –األلفية األولى 
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  .نسبة التسرب المدرسي في لبنان عند الذكور أعلى من نسبة التسرب عند اإلناث •
 .الفقر يؤثر في حياة الذكور واإلناث •



٤٣ 

 تتسرب البنات في المرحلة الثانوية أكثر من الصبيان؟: لدول الناميةلماذا في ا - ٤
 .بسبب األقساط المرتفعة -أ 
  .مساعدة البنات في العمل المنزلي -ب 
  .الزواج المبكر للفتيات -ج 
   .كل ما ذكر - د 

ما هي نسبة البنات في الدول  ٢٠٠٩ا إلى تقرير األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف للعام اًدنستا - ٥
 )سنة ١٨(واتي يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة النامية الل

٣٦    -%٣٤    -% ٢٥    -%١٢ % -   
 ما هي نسبة ساعات العمل العالمية  التي تقوم بها النساء ؟  - ٦

٤/٣      -      ٣/٢     -      ٢/١      -     ٤/١  
 ؟  ٢٠٠٩من النساء في البرلمانات حتى شهر أيار % ٣٠نسبة إلى  كم دولة في العالم وصلت  - ٧

٤٩  -  ٣٩  -  ٢٤  -   ١٩    
 أي العوائق تقف أمام دخول النساء في عالم التكنولوجيا والمعلومات ؟  - ٨

  .القدرات المالية المحدودة عند النساء لشراء أجهزة التكنولوجيا - أ
 .)فرص غير متكافئة(وصول غير متكافئ للتعليم والتدريب  - ب
   .عزلة النساء في منازلهن -ج
   .كل ما ذكر - د

منظمة كم إمرأة نالت هذه  ٢٣أفراد و ٨٠٦أعطيت جوائز نوبل إلى  ٢٠٠٩و ١٩٠١ين سنة ب - ٩
 الجائزة ؟ 

١٥٨   -  ٧٧   - ٤١   - ١٢   
 :النظر إلى مسألة العنف ضد النساء من وجهة النظر الجندرية تعترف ان -١٠

  .الرجال بطبعهم عنيفين وعلى النساء أن يتقبلوا نسبة معينة من العنف - أ
 .لنساء هو تعبير عن عالقة قوة غير متكافئة بين الرجال والنساءالعنف ضد ا - ب
  .حق على النساء ان يتقبلن عنف الرجال -ج
  .مسؤولية المرأة أن تعالج قضية العنف عند الرجل - د 

وهو قرار  ١٣٢٥  القرار رقم ٢٠٠٠  في العامأصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  -١١
 : بـ تاريخي ينادي

  .ء من كل القوى المسلحة سواء كانت عسكرية او شبه عسكريةإقصاء النسا -أ 
 . مشاركة النساء الكاملة والمتساوية في كل مبادرات السالم  -ب 
   .إقصاء الرجال من كل عمليات السالم -ج



٤٤ 

 :ستراتيجيات التي تمكن النساء من الناحية االجتماعية واالقتصاديةالما هي ا -١٢
 .لتمييزلمواجهة ا مًعاعلى النساء أن يعملن  -أ 
  .زيادة مصادر الدخل للنساء -ب 
 .تامين فرص التعليم بشكل أفضل  -ج 
  .كل ما ذكر - د 

 : في وتسهمما هي السياسات الوطنية التي تعزز المساواة الجندرية  -١٣
 .إزالة الفقر او الحد منه -أ
  .تامين التعليم للجميع -ب
 .الحد من انتشار مرض السيدا -ج 
  .إنهاء العنف ضد النساء - د 
 .كل ما ذكر -ه 

في المستويات  خصوًصا المعلمينفي التعليم اكبر من نسبة  المعلماتلماذا نجد نسبة  -١٤
 المتدنية في التربية ؟ 

 .يفضل الرجال أن تعمل النساء في التعليم - أ
 . حظوظ النساء أقل ليصبح لديهن المؤهالت  للعمل في المراكز العليا - ب
   .نسب مهنة للنساءالتعليم يعتبر اُ -ج
   .لألوالد ةنساء لديهن االهتمام والرعايال - د
   .كل ما ذكر -ه

   )سيداو (ع لبنان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؟ في أي سنة وقّ -١٥
٢٠٠٥   - ١٩٩٩     -١٩٩٦      -١٩٨٩  -  ١٩٧٩ -  

  :٢حساسية المعلم للجندرة •
  : تراعي الجندر ذتهته مع تالمة العتمادها في تصرفا/مجموعة من االقتراحات للمعلم 

 .بشكل متساوٍ  والتلميذة يقدر قدرات التلميذ - ١
  .يساعد ويسهل فرص التعلم والتطور للفريقين بشكل متساوٍ - ٢
 .، عالقة مبنية على االحترام والمساواة بين الجنسينةة مع التالمذ/عالقة المعلم  - ٣
 .يشجع على المشاركة في الصف بطريقة متساوية - ٤
 .بة على اللوح بطريقة متساويةيسمح بالكتا - ٥
 . يوزع المهام والمسؤوليات في الصف بشكل متساوٍ - ٦
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 .يشجع على الترشح لقيادة الصف بشكل متساوٍ - ٧
 .يقدر الذكاء عند الفريقين بشكل متساوٍ - ٨
  .يشجع على الحوار والنقاش بين الجنسين - ٩
 .يستكشف حاجات كل جنس ويعمل على تلبيتها -١٠
 . تبين النساء والرجال بنسبة متساوية اوأمثلة وصوًر ايستعمل نصوًص -١١
 .ق تعليمية خالية من التمييز الجندريائيستعمل طر -١٢
يستعمل أسلوب حوار مشجع للمساواة بين الجنسين داخل المدرسة وداخل الصف،  -١٣

 .مع اإلدارة ومع الزمالء
 . ال يميز في المعاملة بين الجنسين -١٤
                   .سةيراقب ويحاسب أي تمييز بين الجنسين  في المدر -١٥

  لالختبار: اإلجابات
  )د : ( السؤال األول .١
  )ج : ( السؤال الثاني .٢
  األلفية الثالثة : السؤال الثالث .٣
  )د: ( السؤال الرابع .٤
  %٣٦: السؤال الخامس .٥
   ٣/٢: السؤال السادس .٦
  ٢٤: السؤال السابع .٧
  )د: (السؤال الثامن .٨
  ٤١: السؤال التاسع .٩
  )ب: ( السؤال العاشر .١٠
  )ب : ( حادي عشرالسؤال ال .١١
  )د: (السؤال الثاني عشر .١٢
  )ه : ( السؤال الثالث عشر .١٣
  )ه : ( السؤال الرابع عشر .١٤
  ١٩٩٦: السؤال الخامس عشر .١٥
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  :واقع المدارس وتجاوبها مع الجندر إلىالتعرف   .١٠
واستكشاف مدى حساسية . ة بالبيئة المدرسية التي يعلم فيها/مجموعة أسئلة لتحسس المعلم 

  :مع الجندر اوتجاوبه المدرسة
مختلط، بنات، (القرار في المدرسة، نوع المدرسة  اتخاذ، إدارة الموارد البشرية، المدرسةسياسة 
  )صبيان

دوره في نشر ثقافة  وإلىواقع المدرسة  إلىهذه األسئلة ليتعرف  نة أن يجيب ع/على كل معلم 
  سة صديقة للجندر ؟ هل المدر. الجندر في المدرسة عبر المراقبة والمساءلة والمشاركة

 )األمن والسالمة الصحية ( :مكان المدرسة 
 في منطقة بعيدة عن الناس ؟ والمدرسة ضمن حي سكني أ تقعهل  -
 هل مواصالت التنقل مؤمنة للجميع ؟  -
مني؟ وهل هي قريبة من سكن أعائق صحي أو  وصول إلى المدرسة يشكل أّيالهل   -

ّن أو من الذهاب وحده ّن ال يتمكّنالمدرسة ألنه هناك طالبات تركنوهل . الطالبات والطالب
 ألي تحرش جنسي؟ أو أذى جسدي؟  تعرضن

 هل وسائل النقل تعرض البنات للتحرش الجنسي أم تحميهم من ذلك؟  -
 ما هي سياسة المدرسة عن الصحة اإلنجابية؟  -
 هل هناك توعية حول السيدا؟  -

 : المدرسي والتجهيزات المدرسية اءشكل البن 
د مدارس للصبيان ومدارس للبنات ؟ وهل مدارس الصبيان أفضل من مدارس البنات وجتهل  -

 ؟ ةمتشابه و هيمن حيث التجهيزات والبناء الخارجي والمالعب والصفوف أ
 هل يوجد صفوف للبنات وصفوف للصبيان؟  -
فرة؟ االمياه متو هل هل يوجد حمامات للبنات وحمامات للصبيان؟ كيف هو مستوى النظافة؟ -

 فرة للجميع؟ ايوجد سائل من الصابون لغسل اليدين؟ هل مستوعبات النفايات متوهل 
بالتجهيزات والمالعب  ،الخاصة من الجنسين االحتياجاتهل يوجد مراعاة لذوي  -

 ؟..والممرات
المالعب  أو أنللصبيان؟  مخّصصة في المدرسة مالعب مخصصة للبنات ومالعبيوجد هل  -

 مشتركة؟
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 : على صعيد المناهج 
  وتجارب البنات والصبيان؟  احتياجاتهل يعكس المنهج  -
 الكتب المدرسية على التمييز بين الجنسين؟تحض هل  -
 في بعض الكتب المدرسية تعزز المعتقدات النمطية الواردةهل  األدوار االجتماعية والثقافية  -

  ؟المرتبطة  بتفوق الذكور على اإلناث
ل المدرسة وخارجها بين الجنسين؟ أي هل يتم هل هناك تمييز في األنشطة المدرسية داخ -

 تحديد أنشطة للصبيان وأنشطة للبنات؟ 
اتخاذ قرارات خاصة بهم؟ مثال تحديد االختصاص؟ تحديد قضايا تخص  التالمذةستطيع يهل  -

 حياتهم الشخصية؟ وهل هناك فرق بين البنات والصبيان في ذلك؟ 
 هل يوجد تمييز في اإلرشاد؟ في الصحة؟  -

 : ة التعليميةالهيئ 
 هل يوجد مدير أم مديرة؟   -
 وجد مديرة في مدرسة صبيان أو العكس؟ تهل  -
 كم عدد الرجال وعدد النساء في الهيئة التعليمية؟  -
 غرفة مشتركة؟  وهل يوجد غرف خاصة بالمعلمات وغرف للمعلمين؟ أ -
  ًعا؟أو الجنسين مأثناء الفرص؟ كل جنس مع بعض  في ن والمعلماتوكيف يجلس المعلم -
  يعامل أهالي الطالبات والطالب المعلمات والمعلمون باالحترام نفسه؟هل  -
 ة المدرسة يميز بالمعاملة بين الجنسين؟ /هل مدير -
  .ة يشجع ويعامل الطالب بنفس المعايير أم هناك تمييز في المعاملة حسب الجنس/هل المعلم -
لمون شاركوا بالتدريب على هل هناك معلمات شاركت بالتدريب على الجندر؟ هل يوجد مع -

 الجندر؟ 

  : عالقة المدرسة بالمحيط وبأهل الطالب والطالبات 
 األهل البنات والصبيان للذهاب إلى المدرسة؟ يشجع هل -
 كيف هي نظرة األهل إلى تعليم البنات؟ -
ا ؟ وهل تفضل أحدهم على مًع االثنينمع  ومع األمهات؟ أ وهل تتعامل المدرسة مع اآلباء أ  -

  .اآلخر
 خبيرة عند اللزوم؟ وأ اهل تفضل إدارة  المدرسة  أن تستدعي خبيًر -
 وجود مدارس للبنات ومدارس للصبيان؟  وهل تفضل التعليم المختلط أ -
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   .ة في الصف/هل هناك أية أهمية لجنس المعلم  -
  .وجود معلم في مدرسة بنات أو معلمة في مدرسة صبيان أو العكس مثالً -
من الجنسين؟ هل يتم تفضيل الذكور على اإلناث  ون جنس واحد أالعاملون في المدارس م -

 في العمل داخل المدارس؟ 

 : سياسة المدرسة 
ستراتيجيات والرؤى حول الهل مؤسستك لديها  سياسة واضحة معلنة ضمن األهداف وا -

 . المساواة بين الجنسين
في الترقي؟ وهل  ،ظيففرص متساوية في التو مثالً. هل يوجد قواعد معلنة للترويج للمساواة -

 هذه القواعد محترمة؟

  . القرار في المدرسة اتخاذ 
  .القرار في أمور المدرسة اتخاذفي  ونيشارك اكم معلمة وكم معلًم -
 برأيكم عندما يتخذ قرار في المدرسة، هل  تتخذ آراء النساء وآراء الرجال بالتساوي؟  -
  المستشارين؟ / الخبراء / عاملين لنوع االجتماعي في عملية اختيار اللهل هناك مقياس  -

  :١١نشاط رقم 
من هنا فإن . ة بواسطته تحفيز خياله وتعلم أمور جديدة/ا يستطيع الطالب تشكل القصص مصدًر

باإلضافة إلى أن األطفال يعملون على التناهي فة هي فرصة مهمة لذلك /رواية قصة للطالب 
عملنا لتدريب الطالب على تحسس الواقع اعتمادها في  يمكنبعض القصص  فإنبشخصيات القصة 

المواضيع المرتبطة بالجنسين مثل العادات والتقاليد والحريات ونظرة كل فريق  وخصوًصاومناقشته، 
  . آلخرإلى ا

  :)١(قصة رقم  
 ١٤التي تزيد أعمارهم عن  الذين لطالبلهذه القصة لطالب المرحلة الثانوية أو يمكن عرض 

  .سنة
المواد في المرحلة الثانوية كان موضوع المرأة من المواضيع المطروحة أثناء شرح إحدى في 

دار نقاش حاد بين الطالب وهم من الجنسين حول حق ). العنوان البطالة ( للنقاش داخل غرفة الصف 
ومن يسمع ما دار بينهم يعتقد أن الحوار بين مسنين أو من أجيال قديمة وال يصدق أن . المرأة بالعمل

أثناء الشرح بدأ الطالب برفع األصوات في سنة  ١٧هم طالب ال تزيد أعمارهم عن  المتكلمين
  :واالعتراض
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المرأة تعمل؟ هذا عيب ماذا سيفعل الزوج ؟ أليس هو المسؤول عن زوجته  أن مدام ماذا أسمع:  سعيد
  وأوالده؟ 

يتها ترعى زوجها ن المرأة أو الفتاة يجب أن تعمل؟ أليس أفضل لها أن تبقى في بإمن قال : حنا
  وأوالدها؟ أليس احتراماً لها وتقديراً أن تصون أسرتها؟ 

  ال تريد أن تعمل؟ كانت لماذا تتعلم الفتاة إذا : منى
  .ا، تتعلم لكي تعلم أوالدها وتحسن رعايتهمالعمل ليس ضروري: سلمى
يجب أن تعمل . لحياةالفتاة يجب أن تتعلم وتعمل لكي تحقق ذاتها، ويصبح لها رأي ودور في ا: سعيد

  . ذلك استقالل في الحركة والتصرف في الحياةكلكي يكون لها استقالل مادي و
إن دخول المرأة إلى العمل زاد من بطالة الشباب وأصبحوا بال عمل الن النساء أخذت عملهم : حنا

اال يكفيكم . وهذا شيء غير مقبول يجب محاربته ومنع النساء من النزول إلى سوق العمل
  ؟ تهإدارة البيت ومسؤولي

أليس من حق الفتاة أن تعمل ؟ لماذا نقول أنها أخذت  فرص العمل؟ أليست هذه الفرص من : منى
  منه؟  احقها؟ الم تكن مستبعده والجنس اآلخر صادر لها هذا الحق؟ وهي اآلن تسترد جزًء

يصرف علي  يد رجالًا ال أفضل أن أعمل بل أرأنا شخصي. ال أوافقك الرأي يا عزيزتي: نجوى
هل تريديننا أن نصبح مثل الغرب رجالنا . ويحميني ويؤمن لي كل طلباتي وإال لم أتزوجه

تساعد في الطبخ و تربية األوالد؟ أنا احترم زوجي في المستقبل وال أرضى أن أهينه بهذا 
ا ًحا يساعد والدتك؟ وهل رأيت والدتك تخرج من المنزل صباهل شاهدت والدك يوًم. الدور

  .هإلى سوق العمل؟ نحن في البيت نحافظ على األصول والجميع يحترم اآلخر ويحب
هل ترضين ان تصرف المرأة أو الفتاة  على زوجها وأوالدها، أليس ذلك يهين الزوج أو األب : حنا

  حق عائلته؟ با ويعتبره مقصًر
 خصوًصا. مًعا الزوج والزوجةفاألسرة مسؤولية . ال يجب أن نعتبره إهانة، بل تعاون ومشاركة: سعيد

   .ان األوضاع االقتصادية صعبة ومعاش الرجل ال يكفي لسد حاجات أسرته

  . أسئلة حول المستند
  هو تعليقك ؟ من هي الشخصية التي أقنعتك ؟ ومع أي فريق ؟ وهل تعتبر أن العمل حق للمرأة؟  ما

  هل تعتبر أن للبيت دور أساسي في تنشئة األوالد وتربيتهم؟ 
هي األدوار التي يقوم بها الرجل ؟ هل عمل المنزل هو من  ما هي األدوار التي تقوم بها المرأة وما

   أو من اختصاص االثنين مًعا؟اختصاص المرأة فقط 
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  ): ٢(قصة رقم  
هو الولد الوحيد المدلل، طلباته . أوالد بنتان وصبي ٣يعيش سعيد في أسرة مؤلفة من أب وأم و

. ألف ليرة لبنانية مصاريف رحلة مدرسية ٥٠ت يوم طلبت ليلى ومهى من األم ذا. امسموعة دائًم
رفضت األم إعطائهما المبلغ متحججة بالوضع المعيشي الصعب، قائلة  كمان كيف ستذهبن بنات 

فلبت األم  ،رحلة مع أصحابه فيللذهاب  المبلغ نفسه في اليوم التالي طلب سعيد من والدته. لوحدكن؟
الحظت ليلى ما فعلته . ا وبصحة جيدةور وهي مبتسمة وقالت أريدك أن تبقى مسروًرطلبه على الف
وجلست غاضبة مع أختها مهى متسائلة ما السبب الذي جعل األم  بسبب تصّرفات أّمها، والدتها، بكت

ق األم بين أوالدها مهما كان جنسهم؟ وكيف تفعل ذلك؟ هل ألنه صبي وأنا بنت؟ وهل يجوز أن تفّر
  المال للصبي ولم يتوفر للبنت؟ توفر 

  : أسئلة حول القصة
  توافقين على تصرفات األم مع أوالدها؟ /هل توافق  - ١
 ما هو الشيء الذي أزعجك في القصة؟  - ٢
 كيف كان يجب أن تتصرف األم مع أوالدها؟  - ٣
 هل سبق أن سمعت مثل هذه القصة؟  - ٤
 لو كنت مكان ليلى كيف تتصرفين؟ - ٥

  :سنوات ١٠ دون عمراألساسي أطفال لطالب التعليم ) ٣(قصة رقم   
في . بمناسبة أحد األعياد تم توزيع هدايا على األطفال  فكانت دمية  للبنات ورشاش للصبيان

اقتربت المعلمة . ا أن يأخذ الرشاش بل يريد دمية  مثل زميلتهأثناء التوزيع بكى أحد األطفال رافًض
الرشاش أفضل . الصبي ال يلعب بالدمية منه وصرخت قائلة هل أنت بنت حتى تأخذ دمية ؟ عيب

سكت الطفل . ا مش ضعيف مثل البنات شفت بنت بتحارب؟و قوي بتحارب مثل الضابط، تصبح بطالً
  .اوأخذ الرشاش وبدأ يلعب مع رفاقه مسروًر

  :أسئلة للنقاش
  .دار هذا الحوار في المدرسة وكان إقناع الطفل من قبل إحدى المعلمات -
 في موقف الطفل أم في موقف المعلمة؟ أأين الخلل  ك؟كيف تعلق على ذل  -
 ر لعبته؟ لماذا؟ ن يفضل أن يغّي/من منكم : مكن طرح بعض األسئلة على الطالبي -
 البنات مع البنات  والصبيان مع الصبيان؟ وأ بعًضا هل تلعبون مع بعضكم -
 ما األلعاب الموجودة عندكم في البيت؟  -
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 :مالحظة
هي تحدد صفات كل . ثقافة أسرة وثقافة مجتمع. ألطفال هي ثقافةإن األلعاب التي تعطى ل - ١

في  وإلى دور هذه األمومةألمومة المنتظرة من البنات ا إلى فاللعبة ترمز وأدواره جنس
 . دور القائد والمدافع عن الوطن يرمز إلىوالرشاش  ،الحياة

ة ألن هذه األفكار ة دور مهم في زرع أفكار المساواة بين الجنسين منذ الطفول/للمعلم  - ٢
 .ترسخ في عقول أطفالنا وتتحول إلى تصرفات ومواقف عند الكبر

  : سنة ١٤من  أكبرلطالب المرحلة الثانوية العمر ): ٤(قصة رقم  
بعد تعيين أستاذ جديد لهن، يبدأن بالتنافس . قصة عن فتيات مراهقات يتعلمن في مدرسة بنات

  .بشتى الوسائلفيما بينهن على حب األستاذ واإليقاع به 
  فهل سيستسلم األستاذ لهن ويسقط إلى هاوية الضياع؟ 

  
وبعد تعيين معلمة . مكن أن تكون مع فتيان مراهقين يتعلمن في مدرسة صبيانيهذه القصة : مالحظة

فهل ستستسلم . ما بينهم على حبها واإليقاع بها بشتى الوسائل بالتنافس في بدأواجديدة لهم 
   في هاوية الضياع؟المعلمة لهم؟ وتسقط 

  . هذه القصة مقاربة ق الممكن استخدامها فيائالطر
  .مكن لعب ادوار هذه القصة  من قبل الطالبي  - ١
 ؟لماذا يتصرف الطالب بهذه الطريقة: طريقة الحوار والنقاش  - ٢

  ؟ة/استخدامها لإليقاع بالمعلم التي يمكنما هي الوسائل  
   ب أو الطالبات؟نهاية للقصة وانعكاسها على الطال) ي(ضع   - ٣
ما . الفصل بين مدارس للبنات ومدارس للصبيان هل يؤثر نوع المدرسة في تصّرفات الطالب؟  - ٤

  ن بالتعليم المختلط؟ / رأيكم
 ترون أنه من ؟ وهلوسلوكّياتهم تصرفات الطالب فية في التعليم و/المعلم يؤثر جنسهل   - ٥

  األفضل أن يكون جنس المعلم مثل جنس الطالب؟ 
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  ب على التحليل الجندري التدري .١١

  : الهدف
 إلىما يختص بالتحليل الجندري، لكي يتمكن من استخدامها في التعرف  ة في/تحسين أداء المعلم

  . في حياته، والمساهمة في الحلول أمقات أمام المساواة الجندرية سواء في التعليم والمشاكل والمع

  التعريف بأطر التحليل الجندري ومستوياته .١
  : عدة للتحليل الجندري وجد أطرت

    .ومصالح النوع االجتماعي احتياجاتإطار 
   ."لونغوي"إطار التمكين والمساواة  

   ."رييلنايلة ك"ر العالقات االجتماعية إطا

  ما هو التحليل الجندري؟ 
التحليل الجندري هو التحليل االجتماعي لدور كل من المرأة والرجل في المجتمع، ولنمط 

  .  ئدة بينهما، ولألسس الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التي شكلت هذه العالقةالعالقات السا
 : مستويات ةالنوع االجتماعي تقوم على تفكيك وتحليل ثالث أساسعملية التحليل على 

  

 : األولالمستوى 
  .هو معرفة وتحليل العالقات الموجودة في مجتمع ما بين الرجال و النساء

 : المستوى الثاني
ا وصوالً إلى مهو تحديد أسباب وأشكال عدم التوازن بين الذكور واإلناث والعمل على التخفيف منه

 .امإزالته

 :المستوى الثالث
إلى حين توفير العدالة والمساواة ليس فقط بين  ،الرجال والنساء ،تطوير وتعديل العالقة بين الجنسين 

  .كافة الرجل والمرأة ولكن بين أفراد المجتمع
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  : النوعي/ داف التحليل الجندري أه
  .احتياجاتهمإلى تضييق الفجوة بين الرجال والنساء بالنسبة 

  .مكانة المرأة والرجل فيمعرفة تأثير البرامج والسياسات والمشاريع سلباً او إيجاباً 
  .المشاركة واتخاذ القراراتعمليتي المساواة بين المرأة والرجل في  إلىالوصول 

  ايهتم بالمرأة والرجل مًع: يالتحليل الجندر
وسنستخدم التحليل .. سنعرض مجموعة من المستندات المتعلقة بالتعليم، بالعمل، بالسياسة

  . الجندري لهذه المستندات لمعرفة األسباب واقتراح الحلول
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  عمل تطبيقي

  في العمل 

  :١ستند رقم م

   )سنة  ٦٤الى  ١٥من عمر (ن العمل عع العاطلين جدول توّز
  % ب العمر والجنسبحس

  ذكور  إناث امًعإناث وذكور  العمر
٢٠,٥  ١٢,٢ ١٨,٠ ١٩- ١٥  
٣٠,٦  ٣٣,٩ ٣١,٦  ٢٤- ٢٠  
١٥,٠  ٢٢,٩ ١٧,٣  ٢٩- ٢٥  
٩,٨  ١٠,٩ ١٠,٢  ٣٤- ٣٠  
٦,٦  ٦,٥ ٦,٦  ٣٩- ٣٥  
٥,٥  ٨,١ ٦,٣  ٤٤- ٤٠  
٣,٥  ٣,٩ ٣,٦  ٤٩- ٤٥  
٣,٩ ٢,٩٠,٧ ٥٤- ٥٠ 
٢,٠ ١,٥٠,٥ ٥٩- ٥٥ 
٢,٧ ٢,٠٠,٣ ٦٤- ٦٠ 

 ١٠٠ ١٠٠١٠٠  وعالمجم
الدراسة الوطنية  - إدارة اإلحصاء المركزي وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي –وزارة الشؤون االجتماعية : المصدر

  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤لألحوال المعيشية لألسر في لبنان 



٥٥ 

  :٢مستند رقم 

   )سنة  ٦٤إلى  – ١٥عمر من (ع القوى العاملة الفعلية جدول توّز
  .%جنس بحسب فئات المهن وال

  ذكور  إناث إناث وذكور معا  فئات المهن
  ١١,٦  ١٠,٠٤,٩  ومديرونكوادر عليا 
  ٦,٨  ١٩,١ ٩,٧  اختصاصيون
  ٥,٣  ١٤,٨ ٧,٦  مهن وسطى

  ٧,١  ١٥,٦ ٩,١  موظفون إداريون 
  ٩,٤  ١٥,٣ ١٠,٨ عمال في قطاع الخدمات وبائعون
  ٤,٥  ١,٢ ٣,٧ عمال زراعيون وصيادو سمك

  ٢٤,١  ٥,٢ ١٩,٥  عمال مهرة  
 ١١,٧ ٩,١٠,٩  اآلالت والسياراتوسائق

 ١٣,٦ ١٥,٨٢٢,٦  عمال غير مهرة
 ٥,٩ ٤,٦٠,٤  القوى العسكرية

 ٠ ٠٠  ال جواب
  ١٠٠ ١٠٠١٠٠  المجموع
الدراسة الوطنية  - إدارة اإلحصاء المركزي وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي –وزارة الشؤون االجتماعية : المصدر

 ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤شية لألسر في لبنان لألحوال المعي



٥٦ 

  في التعليم  

  :٣مستند رقم 

  :ع أفراد الهيئة التعليمية في جميع قطاعات التعليم العام في لبنان بحسب الجنستوّز
  النسب المئوية العدد  الجنس

  %٧٣,٢ ٦٤٢٣٢ إناث
  %٢٦,٨ ٢٣٥٧٦ ذكور

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧لعام الدراسي المركز التربوي للبحوث واإلنماء النشرة اإلحصائية ل: المصدر
  

ومع ذلك %.  ٢٦,٨مقابل %  ٧٣,٢نسبة اإلناث . يوجد تأنيث للتعليم في كل قطاعات التعليم
كذلك نجد عددهن .نرى أن اإلناث بعيدين عن صنع القرار سواء في النقابات أو الروابط التعليمية

  . يتراجع في التعليم العالي

  :٤مستند رقم 

  )عدد ونسبة(ية بحسب الجنس والقطاعات التعليمية الهيئة التعليمع توّز
)٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ (  

  النسب المئوية ذكور النسب المئوية إناث  قطاع التعليم
  %٣٠,٩ ١٢١٨٤ %٦٩,١ ٢٧١٩٢  الرسمي

  %١٣,٢ ٨٧٤ %٨٦,٨ ٥٧٣١  الخاص المجاني
  %٢٥,١ ١٠٥١٨ %٧٤,٩ ٣١٣٠٩  الخاص غير المجاني

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧إلنماء النشرة اإلحصائية للعام الدراسي المركز التربوي للبحوث وا: المصدر

  :٥مستند رقم 

  في التعليم العاليع الهيئة التعليمية بحسب الجنس توّز
  النسبة المئوية ذكور النسبة المئوية إناث  التعليم العالي

 ٦٤,٦ %٣٥,٤%  
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧المركز التربوي للبحوث واإلنماء النشرة اإلحصائية للعام الدراسي : المصدر



٥٧ 

  :٦مستند رقم 

  في بعض مؤسسات التعليم العالي  عدد العمداء والعميدات عتوّز
  عدد العميدات مجموع العمداء  الجامعة

  ١ ١٦  الجامعة اللبنانية
  ١ ٧  الجامعة األميركية

  ١ ٨ الجامعة اللبنانية األميركية
  ٢ ٣١  الجامعة اليسوعية
  ٢ ٩  الجامعة العربية 

  ١ ٥ بنانية الدوليةالجامعة الل
  ٠ ٩  جامعة البلمند

  ٠ ٦  جامعة سيدة اللويزة
  ٠ ١٣ جامعة الروح القدس الكسليك

  وزارة التربية– ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣المركز التربوي للبحوث واإلنماء النشرة اإلحصائية للعام الدراسي : المصدر

  

  :٧مستند رقم  

  ١/١٠/٢٠٠٤ –جنس حسب البع الموظفين والموظفات في إدارات الدولة توّز
  لإلناثالنسبة المئوية   المجموع إناث ذكور  مالك دائم 
  %٦,٥  ١٢٢ ٨ ١١٤  فئة أولى
  %١٨,٧٥  ٣٨٤ ٧٢ ٣١٢  فئة ثانية
  ٣٨,١  ٢٠٢٥ ٥٧٠ ١٤٥٥  فئة ثالثة 
  ٣١,٨  ٦٤٩١ ٢٠٦٩ ٤٤٢٢  فئة رابعة

  مجلس الخدمة المدنية: المصدر



٥٨ 

  :٨مستند رقم 

  حسب الجنسبات ع الكتاب العدل على المحافظتوّز
  لإلناث النسبة المئوية  المجموع إناث ذكور  المحافظة
  %٥,٥  ٣٦ ٢ ٣٤  بيروت

  %١٣,٢  ٦٨ ٩ ٥٩  جبل لبنان
  %٤٤,٤  ١٨ ٨ ١٠  الشمال
  ١٦,٦  ١٢ ٢ ١٠  الجنوب
  %صفر  ٩ ٠ ٩ البقاع
  %صفر  ٥ ٠ ٥  النبطية

  %١٤,١٨  ١٤٨ ٢١ ١٢٧  المجموع
  ١١/١١/٢٠٠٤ –ة والموظفين مديرية شؤون القضا: وزارة العدل: المصدر

  

  كيف نستخدم التحليل الجندري في هذه العينة من المستندات؟
فالتحليل . المشكلة وتحديدها وهي الفجوة بين النساء والرجال في العمل والتعليم إلىالتعرف  - ١

حسب الجنس نرى أن النساء موجودات في ب مثالً. حسب الجنسبالجندري يختلف عن التمييز 
نرى أن العالقة بين الرجال فا، أما جندري. عليم والوظائف والمراكز ولكن بعدد قليلالعمل والت

  .والنساء عالقة غير متكافئة  فيها فجوة يجب ردمها
في  أسهمتما هي األسباب التي . نطرح التساؤالت حول األسباب. المشكلة إلىبعد التعرف  - ٢

  دية، سياسية، اجتماعية، ثقافية؟ اقتصا :هذه الفجوة في كل المجاالت؟ وما هي األسباب
 .أسبابها، يتم اقتراح الحلول لردم الهوة وتصحيح  الخلل إلىبعد تحديد المشكلة والتعرف  - ٣

التحليل الجندري يأخذ بعين االعتبار االحتياجات المختلفة للجنسين وال يفترض أن الوضع متساو 
  . بين الجنسين

لتفرقة لنتيجة  هوأن عدم المساواة بين الرجل والمرأة كما أن التحليل الجندري يعتمد على إدراك 
ا ويسعى إلى وهو يهتم بالمرأة والرجل مًع. والتقسيم االجتماعي لألدوار على أساس الجنس

رات بنيوية في بنية العالقات يعمل على إحداث تغييكما أنه . ا لبناء مجتمع أفضلتقويتهما مًع
  .االجتماعية بين الرجال والنساء

  
 



٥٩ 

  : تحليل الجندري في الكتب المدرسيةال  .٢
حيث تعتبر المصدر األساسي في غرس القيم . في التنشئة االجتماعية اأساسي اتلعب المدرسة دوًر

وتسهم في تحديد الدور االجتماعي للفرد من خالل النماذج التي تقدمها في . السائدة في المجتمع
ال لإلدارة كما يوجد دور أساسي وفّع .التعليم مضمون المناهج والكتب المدرسية، وطرائق وأساليب

بعض ونظرة بوكذلك عالقة الطالب بعضهم . مع الطالب اة والكادر التعليمي ومدى تفاعلهمّيالمدرس
  . خراآل إلى كل جنس

المادة ومحتوى مضمون في  وخصوًصامن هنا تبرز أهمية اعتماد التحليل الجندري في التعليم 
  . أفكار األجيال وتطلعاتهم فيا من تأثير لما له ،الكتب المدرسية

  :على ما يأتيمكن أن نركز في الكتب التي نعتمدها في مدارسنا ي
 ).الدور اإلنجابي، الدور اإلنتاجي والدور السياسي(رصد  تقسيم األدوار بين الذكور واإلناث  - ١
 . األدوار التي يتم التركيز عليها لإلناث واألدوار المركز عليها للذكور  - ٢
، وليس حيادّيةأي لغة المخاطبة في المدرسة عادة ما تكون ذكورية وأقل . الخطاب اللغوي - ٣

 .هناك أي مخاطبة لإلناث
  .الرسالة/ التوقعات  - ٤
  .الصور والرسوم - ٥

حول التمييز في كتب  ٣ باالستناد إلى الدراسة التي قامت بها اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة
ة للمرحلة المتوسطة والمرحلة االبتدائية تبين أن المناهج المدرسية لم تتخلص من القراءة والتربية المدني

. التمييز ما بين الذكور واإلناث بالرغم من تبني مفاهيم حقوق اإلنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل
  :يأتيوقد أشارت النتائج إلى ما 

المجال السياسي  يطغى المجال األسري على األدوار األنثوية، وينعدم وجودها في" - ١
 .بينما نجد العكس بالنسبة للذكور. واالقتصادي، والوطني

العقالنية، واالستقاللية، القادة، القوة، : ركزت توقعات األدوار الجندرية للذكور على - ٢
 . مقابل الضعف والطاعة والعاطفة والحنان لإلناث.. الشجاعة، المسؤولية  التحصيل واإلنجاز

صورة للذكور  ٢٣٩٨صور يوجد  ٣٤٠٩من أصل : الرسوممن خالل تحليل الصور و - ٣
 . صورة لإلناث ١٠١١و

  .اللغة المستخدمة معظمها لغة ذكورية - ٤

                                                 
  التمييز في كتب القراءة والتربية الوطنية والتنشئة المدنية  –ضايا المرأة دراسة اللجنة األهلية لمتابعة ق: المرجع المعتمد  ٣

   ٢٠٠٧ -للمرحلة االبتدائية  



٦٠ 

حسب الموضوع على المواضيع االجتماعية والعلمية، بتركزت نسبة األدوار الجندرية للذكور  - ٥
بة األدوار وانخفضت فيها نس. والتعليمية، والسياسية، واالقتصادية ،والبيئية، والثقافية
 . "الجندرية لإلناث 

قضايا بنشر ثقافة المساواة من خالل قناعته ومعرفته بة في المساهمة /برز أهمية دور المعلم تمن هنا 
  .جل خلق جيل مؤمن بالعدالة والمساواة بين الجنسينأالنوع االجتماعي واعتماده في عمله من 

 :دراسة بعض حاالت التمييز في المجتمع اللبناني .٣
  .قانون الجنسية -
 .قانون العنف األسري -
    .الكوتا النسائية -

  :٤قانون الجنسية •
  
  
  
  

القانون  اللبناني ال يمنح المرأة حق منح جنسيتها ألوالدها ولزوجها بالمساواة مع الرجل بل 
  . اا على مواطنيتها لحقوق المرأة ويشكل تعدًييعتبر هذا  انتهاكً. يميز بينها وبين الرجل في ذلك

 تطالب بتعديل هذا التي من جمعيات المجتمع المدني النسائية والحقوقية  العديدلذلك نجد في لبنان 
  : اآلتيالقانون ليصبح على الشكل 

  "من ولد من أب لبناني أو أم لبنانية ا كّللبناني يعدُّ"
اقية القضاء على حيث وقع لبنان اتف) سيداو ( المطالبة برفع التحفظات عن االتفاقية  تّمتكما 

المتعلقة  ٩ظ على البند الثاني من المادة وتحفّ ١٩٩٦/  ٧/ ٢٤جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 
   :بالجنسية وهي تنص
  ".  ما يتعلق بجنسية أطفالهما ا لحق الرجل فيا مساوًيتمنح الدول األطراف المرأة حقًّ: "البند الثاني

  : أسئلة  للحوار والنقاش
  هذا الموضوع؟ هل أنت مع تعديل هذا القانون؟ بك ما رأي

  . بين الرجل والمرأة نوًعا من التمييز هل يعتبرأو  المرأة؟ ةهل يعتبر ذلك انتهاكاً لمواطني
                                                 

  اللقاء الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة : المرجع المعتمد ٤

  :١٩٢٥/  ١٩/١الصادر بتاريخ١٥تنص   المادة األولى من القرار
وبالتالي فإن القانون اللبناني يحصر رباط الدم " يعّد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني "

 .لوالد اللبنانيبالوالد وال تستطيع الوالدة اللبنانية منح جنسيتها ألوالدها على غرار ا



٦١ 

 :٥قانون العنف األسري •
 .حملة تشريع حماية النساء من العنف األسري
إلنسان ولالتفاقيات والمواثيق ا لحقوق اا فاضًحالعنف ضد المرأة من القضايا التي تمثل انتهاكً

  .وأحد أبرز أوجه التمييز القائم على أساس الجنس. الدولية التي وقع عليها لبنان
رغم . هناك غياب ألي نص تشريعي خاص بمكافحة العنف ضد المرأة في األسرة وحمايتها

لوطني حملة يقوم بها التحالف ا اآلنلذلك نجد . رصد حاالت كثيرة وصلت إلى مرحلة القتل
جمعية ومؤسسة للمطالبة بإقرار مشروع حماية النساء من العنف  ٤٠الذي يضم أكثر من 

  .األسري
  

  
  

  
  
  

  : أسئلة للحوار والنقاش
 هل يوجد عنف ضد النساء في لبنان؟  -
 ؟..ما هي أسباب العنف، اقتصادية، اجتماعية، قانونية -
 هل أنت مع حملة تشريع قانون لحماية النساء من العنف؟  -

 

                                                 
  . التحالف الوطني –منظمة كفى عنف واستغالل : جع المعتمدالمر  ٥

مشروع حماية النساء من العنف األسري الذي يتصف بالصفة الوقائية ويعطي المرأة حق 
الدفاع عن نفسها  في حال تعرضها للعنف من طريق الحصول على قرارات الحماية وتكون 

  : وهو يهدف إلى. فيه مراكز التأهيل من العنف بديلة عن السجن
  .كافةتجريم العنف األسري بأشكاله 

 



٦٢ 

  ٦ "النسائية الكوتا" •
  .النيابية االنتخاباتع المرشحات والفائزات في توّز

  عدد الفائزات  المنسحباتعدد عدد المرشحات الدورة االنتخابية
٠  ١ ١  ١٩٥٣  
٠  ١ ١  ١٩٥٧  
٠  ٠ ٢  ١٩٦٠  
  تزكية ١  ٠ ١  ١٩٦٣
٠  ١ ٢  ١٩٦٤  
٠  ٠ ١  ١٩٦٥  
٠  ١ ٢  ١٩٦٨  
٠  ٢ ٤  ١٩٧٢  
  تعيين ١  ٠ ٠ تعيين ١٩٩١
٣  ٠ ٦  ١٩٩٢  
٣  ١ ١١  ١٩٩٦  
٣  ١ ١٨  ٢٠٠٠  
٦  - -  ٢٠٠٤  
٤  - -  ٢٠٠٩  

  
  .الذكور عدد النوابمع  بالمقارنة النواب اإلناثالتحليل الجندري للمستند يبرز الهوة في عدد 

هناك تراجع  ،٢٠٠٩عام  ١٢٨من أصل  نواب إناث ٤، ٢٠٠٤عام  ١٢٨من أصل  نواب إناث ٦
اوالعدد قليل جد.  
 خصوًصاهذا التمييز في المشاركة السياسية للمرأة، تم اقتراح اعتماد الكوتا النسائية  بناء على

   .يميز بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات أن الدستور اللبناني  الو
  
  
  

  

                                                 
  المجلس النسائي  ٦

كتدبير مؤقت في االنتخابات %  ٣٠تم اقتراح اعتماد الكوتا النسائية بنسبة ال تقل عن 
بناء على االتفاقية للقضاء على جميع .النيابية وفي االنتخابات البلدية والمجالس االختيارية

  .أشكال التمييز ضد المرأة



٦٣ 

  : للحوار والنقاش أسئلة
  النسائية؟ لماذا؟  الكوتا هل أنت مع

  هل أنت ضد الكوتا النسائية؟ لماذا؟
 
 

  
  
  
  
  
  

    

  :خالصة
 .التمييز بين الجنسين في التنشئة االجتماعية داخل األسرة •

يعتقد كثير من األهالي أن تعليم الذكور ( التمييز بين الجنسين في الفرص التعليمية  •
 .أهم من تعليم اإلناث وأكثر استثماًرا

 . والكتب المدرسية وكتب األطفالالتمييز بين الجنسين في المناهج  •



٦٤ 



٦٥ 

 

 
  الثانيالثانيالجزء الجزء 

  المساواة الجندرية في التعليمالمساواة الجندرية في التعليم  تجاهتجاهاالتفاقيات وااللتزامات العالمية االتفاقيات وااللتزامات العالمية 
  

 :الهدف
ة من المواثيق الدولية والقوانين التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين في /تمكين المعلم

دون تمييز بين ذكر أو  منالتعليم، لكي يستخدمها في حياته العملية للدفاع عن حق التعليم للجميع 
  .أنثى

ا في المساهمة في رصد جذور المواطنة وتحديدها في أية عامالً مميًز االجتماعييعتبر النوع 
لى التفاوت الحاصل عمن بعده اإلنساني ويسلط األضواء  انطالقًادولة ألنه يعالج موضوع المواطنة 

والواجبات المدنية والسياسية في المجتمع  ا بين الرجال والنساء في التمتع الكامل بالحقوقتاريخي
وإذا كان الكالم . الوطني وفي اإلطار القانوني الحديث الذي شكلته الدولة الوطنية في القرن العشرين

عن المواطنة يتسم بالعمومية ألنه يتجاهل العقبات الحقيقية التي تعترض تمتع جميع المواطنين في 
ا من كل مضمون ا قد يكون أجوف أو فارغًكاملة ويتخذ منحى حقوقًي الدولة بحقوقهم المدنية والسياسية
يؤكد شمولية مفهوم المواطنة وبالتالي ضرورة تذليل العقبات  االجتماعيفعلي، فإن التركيز على النوع 

. وإزالة الفروق القائمة بين مختلف فئات المواطنين إزاء ممارسة حقوقهم بالمساواة في المجتمع الوطني
الحقوق با طويلة تحت سقف مبدأ دستوري يقر ا بل عقوًدوم أن دوالً كثيرة عاشت سنينًوالمعل

وكذلك . ا بين الرجال والنساءوالواجبات للمواطنين كافة ولكن القوانين لدى هذه الدول بقيت تقيم تمييًز
ن هناك بقيت بعض التشريعات المحلية  التي تنتج وتعيد إنتاج التمييز بحق المرأة في حين نرى أ

تشريعات وقوانين أخرى تقر بالمساواة في الحقوق بين الجنسين، فتتحول القوانين المتطورة إلى مجرد 
غير منسجمة مع مبدأ  أوا بتشريعات غير متطورة إعالن بل إعالن نوايا في حين يبقى الواقع محكوًم

ياً لتعايش المبادئ الدستورية المساواة في اإلنسانية بين الرجل والمرأة ويشكل لبنان بالفعل مثاالً ح
مع القوانين والتشريعات التي تعطل المساواة الحقيقية بين والقائمة على حقوق اإلنسان من جهة 

المواطنين من جهة أخرى، وحتى إن وجدت القوانين فما زالت هناك فجوة كبيرة بين النص والتطبيق 
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 .دون تمييز من للجميع،  لكل فرد الحق بالتعليمالتعليم حق  .الفعلي إلزالة  التمييز وتحقيق المساواة
ال يجوز . التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

مرحلة من مراحل  أيبأي نوع من أنواع التعليم في  االلتحاقحرمان أي شخص مهما كان جنسه من 
 وااللتزامالمواد المطالبة بحق التعليم للجميع و مدى تطبيقها  لىإلى االتفاقيات وإسنتعرف ...التعليم

  . بتنفيذها وعلى انعكاسها على واقع الفتاة في التعليم

  ١٩٢٦الدستور اللبناني الصادر عام  .١
ال يتضمن أي نص تمييزي بحق المرأة بل يكرس مساواة جميع  ١٩٩٠ في العاموالمعدل 

 .ييزدون تم من اللبنانيين أمام القانون
 .كلها تؤكد على المساواة بين المواطنين) ٢٩، ٢١، ١٢، ١٠، ٧المواد ( 

 المساواة في الحقوق المدنية والسياسية : ٧المادة
 المساواة في تولي الوظائف : ١٢المادة 
 االنتخابية  األهليةحول : ٢١المادة

لتعليم وحرية الرأي ا الحرية الشخصية وحرية المعتقد وحرية اتكرس تباًع: ٢٩، ١٠، ١٢المواد 
  .وتأليف الجمعيات واالجتماع

  مقدمة الدستور 
  )٢١/٩/١٩٩٠أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في (

لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم  -ب 
ل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العالمي مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعام

  .لحقوق اإلنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية  -ج 

اعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون الرأي والمعتقد، وعلى العدالة االجتم
  . تمايز أو تفضيل

اإلنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة  -ز 
 . واستقرار النظام
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  :٧المادة 
مدنية والسياسية ويتحملون كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق ال 

  .الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم

  :١٠المادة 
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي اآلداب أو يتعرض لكرامة أحد األديان أو المذاهب 
وال يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً 

  . ظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العموميةلألن
. يوجد تمييز بين الجنسين يميز بين المواطنين في الحقوق والواجبات ونستنتج انه ال الدستور ال

  . تلتزم بروحية الدستور ومضمونه ال إنهاإنما إذا نظرنا في القوانين والتشريعات نرى 
ئف والزعامات السياسية بناء المدارس والجامعات التي لعبت حرية التعليم سمحت للطوا أنكما 

  . دورا سلبيا في بناء المواطنية

 )١(انظر ملحق رقم : مالحظة

  ١٥/١٢/١٩٤٨ : لمي لحقوق اإلنسانااإلعالن الع .٢

 ٢المادة 
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن، دونما تمييز من أي 

سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير نوع، وال
  .خرآسياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع 

  ٢٦المادة  
ة األقل في مرحلتيه االبتدائيويجب أن يوفر التعليم مجانا، على . لكل شخص حق في التعليم - ١

ويكون . ا للعمومويكون التعليم الفني والمهني متاًح. ويكون التعليم االبتدائي إلزاميا. واألساسية
 .التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم

يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات  - ٢
التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم وجميع الفئات كما يجب أن يعزز . األساسية

 .العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع بها األمم المتحدة لحفظ السالم

  .لآلباء، على سبيل األولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى ألوالدهم - ٣
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 ٢٧المادة 
ع الثقافية، وفي االستمتاع بالفنون، واإلسهام في التقدم لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتم

  .العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه
لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من 

  .صنعه
، ٢٦، ٢(والمواد . ورذلك في مقدمة الدست أكدوقد  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنلبنان من مؤسسي 

  .التعليم للمرحلة االبتدائية وإلزاميةتؤكد على حق كل شخص بالتعليم  )٢٧

  )٢(انظر ملحق رقم  :مالحظة
 

 االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم .٣
كانون  ١٤في  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ١٩٦٠ ديسمبر/األول

  ١المادة 
استبعاد  أو تفضيل على أساس  أوأي تميز " التمييز"ألغراض هذه االتفاقية، تعني كلمة  -١

الرأي سياسيا وغير سياسي، أو األصل  أو اللغة أو الدين، أو العنصر أو اللون أو الجنس
المساواة المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء  الوطني أو االجتماعي، أو الحالة االقتصادية أو

 :اإلخالل بها، وخاصة ما يلي في المعاملة في مجال التعليم أو
بأي نوع من أنواع التعليم في  حرمان أي شخص أو جماعة من األشخاص من االلتحاق  -أ 

   أي مرحلة،
على نوع من التعليم أدنى مستوى من  قصر فرض أي شخص أو جماعة من األشخاص -ب 

 .سائر األنواع
مؤسسات تعليمية منفصلة ألشخاص معينين أو لجماعات معينة من  إنشاء أو إبقاء نظم أو -ج 

 من هذه االتفاقية، ٢تجيزها أحكام المادة  األشخاص، غير تلك التي
 .على أي شخص أو جماعة من األشخاص فرض أوضاع ال تتفق وكرامة اإلنسان -د 

، وتشمل فرص جميع أنواع التعليم ومراحله ىإل "التعليم"ألغراض هذه االتفاقية، تشير كلمة   -٢
  .والظروف التي يوفر فيها االلتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته،
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 ٤المادة 
تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية  عما تقدم بأن فضالً تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية

في البالد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة  تستهدف، عن طريق أساليب مالئمة للظروف والعرف السائد
  :والسيما ي المعاملة في أمور التعليم،ف

أشكاله متوفرا وسهل المنال  ، وجعل التعليم الثانوي بشتىجعل التعليم االبتدائي مجانيا وإجباريا -أ 
علي أساس القدرات الفردية،  للجميع ا، وجعل التعليم العالي كذلك متاًحبصفة عامة للجميع

 تظام بالمدرسة،االن وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من
العامة في نفس المرحلة، وتعادل  ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية  -ب 

 ونوعيته، الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم
يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم  القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم األشخاص الذين لم -ج 

وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم علي  رحلة االبتدائية حتى نهايتها،يتموا الدراسة في الم
 أساس قدراتهم الفردية،

  ) ٣(انظر ملحق رقم : مالحظة  التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز توفير -د 

  )٤(انظر ملحق رقم : مالحظة
  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .٤
  ١٩٩٦لبنان وقع عليها / ١٩٨١بدء التنفيذ / ١٩٧٩ديسمبر  ١٨في المؤرخ 

  ١المادة 
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم " التمييز ضد المرأة " ألغراض هذه االتفاقية يعني مصطلح 

على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان 
ة في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان والحريات األساسي

آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية 
  .وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
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  ١٠المادة 
ا بة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقًتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناس

مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل 
  :والمرأة

شروط مساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسات والحصول على   ) أ(
يمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفية الدرجات العلمية في المؤسسات التعل

والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام 
  والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

ستويات مؤهالت المدرسين، وفي التساوي في المناهج الدراسية، وفي االمتحانات، وفي م  ) ب(
  نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع   ) ج(
أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد تحقيق هذا 

  كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،الهدف، والسيما عن طريق تنقيح 
  التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية األخرى،  )د(
التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو ) هـ(

تعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة في ، والسيما البرامج التي تهدف إلى الةة الوظيفّياألميَّ
  التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئى تركن المدرسة   ) و(
  قبل األوان،

  التساوي في فرعى المشاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية،  ) ز(
الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها، بما  إمكانية  ) ح(

  .في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسر
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  )١٩٨٩(حقوق الطفل   اتفاقية .٥
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي األول الذي يلزم الدول األطراف من ناحية  

سلة الكاملة لحقوق اإلنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية قانونية بدمج السل
 .واالجتماعية واالقتصادية،

، أقّر زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، ألنه غالبا ما ١٩٨٩ففي عام 
كما أراد الزعماء . ا الكباريحتاج األشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية ال يحتاجه

  .ا ضمان اعتراف العالم بحقوق األطفالأيًض
وهي توّضح بطريقة ال لَْبَس فيها حقوق . مادة، وبروتوكوالن اختياريان ٥٤وتتضمن االتفاقية 

حق : ودون تمييز، وهذه الحقوق هي -اإلنسان األساسية التي يجب أن يتمتع بها األطفال في أي مكان 
قاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة الطفل في الب

وتتلخص مبادئ االتفاقية . واالستغالل، والمشاركة الكاملة في األسرة، وفي الحياة الثقافية واالجتماعية
في عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق : األساسية األربعة في

وكل حق من الحقوق التي تنص . الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل
. عليه االتفاقية بوضوح، يتالزم بطبيعته مع الكرامة اإلنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها

صحية والتعليم والخدمات وتحمي االتفاقية حقوق األطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية ال
  .االجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل

تكون الحكومات الوطنية   ،)بتصديقها على هذا الصك أو االنضمام إليه(وبموافقتها على االلتزام 
قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق األطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا االلتزام أمام المجتمع 

ضوء المصالح  فيوتُلزم االتفاقية الدول األطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها . ليالدو
 . الفُضلى للطفل

  ٢٨المادة 
ا لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى وتحقيقً تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم،. ١

  :أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي
  التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛جعل ) أ(
تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع ) ب(

األطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند 
  الحاجة إليها؛

 الي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات؛جعل التعليم الع) ج(
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 جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع األطفال وفي متناولهم؛) د(

 .اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة) ه(

شى ايتمة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو تتخذ الدول األطراف كاف. ٢
  .مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية

تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور المتعلقة بالتعليم، . ٣
مية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى وبخاصة بهدف اإلسهام في القضاء على الجهل واأل
وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية . المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة

  .في هذا الصدد

 ٢٩المادة 
  : توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو. ١

  اته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدر) أ(
  تنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة؛) ب(
تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي تنمية ) ج(

  ة ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذياحترام ذوي الطفل وهويته الثقافي
إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح ) د(

والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية 
  ؛واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصليين

  .تنمية احترام البيئة الطبيعية) ه(
  .والهيئات ما يفسر على أنه تدخل في حرية األفراد ٢٨ليس في نص هذه المادة أو المادة . ٢

إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 
توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي  ١

   .الدولة

  )٥(انظر ملحق رقم : مالحظة
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  :الخالصة

الدولية والمعاهدات و المؤتمرات والمنتديات العلمية ركزت على أهمية تحقيق  االتفاقياتن جميع إ
وحتى الثانوي  االبتدائيالتعليم للجميع وإلى إلغاء كل أشكال التمييز بين الجنسين في مجال التعليم 

مع  ٢٠١٥عام البحلول  االبتدائيجنسين في ميدان التعليم وتحقيق المساواة بين ال. ٢٠٠٥بحلول العام 
كما طالبت  . من تعليم أساسي ذي نوعية جيدة لالفادةالتركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات 

الواقع يبرز عكس التمنيات والخلل الحاصل في  أنإال  االبتدائيةفي المرحلة  ومجانّيته بإلزامية التعليم
فإلزامية .ا على ورق بعيدة عن التنفيذ والتطبيقتبقى معظم هذه الوثائق واالتفاقيات حبًر التطبيق حيث

وقد ثبت أنه ما  ١٩٩٨التعليم ومجانّيته ما زالت في األدراج بالرغم من وجود مشروع قانون منذ العام 
ت لن تتمكن الدول من لم يتم إجراء تعديالت على السياسة المعتمدة لتغيير الظروف المتعلقة بتعليم الفتيا

األسباب الحقيقية  ذلك أنبعد من صدور مراسيم او أنظمة تربوية أالحد من التمييز ألن  القضية 
  .. متجذرة في العقلية والذهنية  المؤمنة بالتمييز بين الجنسين وبأدوار كل جنس

التي تربى عليها األجيال  جعلت التنوع في التعليم والتنوع في القيم. كما أن الحرية في التعليم للطوائف
وتبني بعض المدارس  لقيم تشجع على التمييز بين الجنسين على اعتبار أنه إيجابي وليس سلبًيا من 

 .وجهة نظرهم
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  الثالثالثالثالجزء الجزء 

  استراتيجيات التعلم والتعليم استراتيجيات التعلم والتعليم 
  

  :الهدف
ة بواقع التمييز في المدرسة أو المنزل أو المحيط من طريق بعض /ة والتلميذ/تحسيس المعلم

  . عمل على تحسين تصرفاتهم ومواقفهم ونظرتهم إلى الجنس األخراألنشطة والسيناريوهات لل

  استراتيجية التعلم الناشط  .١
 المناظرة  –النقاش والحوار  –دراسة حالة  –لعب األدوار  –عمل المجموعات 

 :استراتيجية التعلم االستكشافي .٢
 حل المشكالت  •

  المشاريع •

 : استراتيجية العمل التعاوني .٣
 التعلُّم عن بعد  –ت اإلنترن –عمل مجموعات  •

يهدف هذا القسم من الدليل إلى مساعدة معلمات ومعلمي الحلقتين الثانية والثالثة من التعليم 
األساسي على اختيار استراتيجيات وسيناريوهات لتحسيس تالمذة هاتين المرحلتين على قضايا النوع 

ا في األدوار المسندة إليهن، سواء على االجتماعي، والتمييز ضد النساء في مجاالت الحياة المختلفة، كم
المستوى األسري أو المهني والقانوني، ونود اإلشارة إلى أن عالم التربية عالم متغّير ومتنّوع، فقد 
تطورت األساليب واالستراتيجيات انطالقاً من نظريات في فلسفة التربية وتطّور المؤسسات التربوية، 

  .والحيِّز الثقافي الذي تدور فيه
التعلم الناشط مصحوبة / سوف نورد في هذا الدليل أنواعاً من استراتيجيات التعليم  

  .بالسيناريوهات المختلفة التي تعبِّر عن قضايا الجندرة ومشكالتها وآثارها السلبية على سالمة المجتمع
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  :االستراتيجيات التفاعلية .٤
  :حلقات نقاش -

  :ة /األفعال المطلوبة من المعلم
 .النقاش وعناصره الرئيسة يقوم بعرض موضوع •

ة أن يقدِّم للتالمذة /يطلب إلى التالمذة أن يتحضروا لعملية النقاش وهنا على المعلم •
القراءات والمراجع المالئمة مع المالحظة أنه في صفوف الحلقة الثانية، ونظًرا لصغر 
عمر التالمذة ال بد من أن تكون هذه المستندات صغيرة الحجم، خصوًصا أنه في 

 .لمراحل األولى للقراءةا

 .أن ينوِّع أسلوب عمل المجموعات بحيث ال يشعر التالمذة بالملل •

 .أن يقدِّم تعليمات واضحة بشأن المهمة المطلوبة من التالمذة •

 .أن يحضِّر عدًدا من األسئلة التي من شأنها أن تغني النقاش •

 .اضح والفعالأن يطلب إلى التالمذة تعزيز الكفايات المتقاطعة كالتواصل الو •

  إستراتيجية لعب األدوار -
  :األفعال المطلوبة من المعلم

أن يذكِّر التالمذة بأن الغاية من لعب األدوار هي إبراز وتشجيع فهم ظاهرة معينة أو  •
 .التدريب على مهارة معينة

 .أن يطلب إلى التالمذة التحضير مسبقًا لهذه المهمة أو هذا النشاط •

ة يمتلكون ويشعرون بحرية التعبير حول الموضوع المطروح أن يتأكَّد من أن التالمذ •
 .ومناقشة حيثياته

 .أن يحدِّد الوقت الالزم لعرض لعب األدوار •

 .أن يقوم بالربط بين المهارات المكتسبة سابقًا، بهدف توظيفها في هذا النشاط •

  العمل ألفريقي -
  :ة/األفعال المطلوبة من المعلم

 .تعاونيأن يطلب إلى التالمذة العمل ال •

 .أن يقسِّم التالمذة إلى فرق متكافئة •

 .أن يتجوَّل بين الفرق للتأكد ما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة •

أن يتأكَّد من أن التعليمات والمهام المطلوبة واضحة في ما يتعلق باإلنتاج الفردي  •
 .والجماعي

 .أن يساعد على حل النزاعات داخل الفريق الواحد أو بين الفرق •
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  :السوسيوبنائية –م التعاوني التعل -
  :ة/األفعال المطلوبة من المعلم

التواصل الفعال مع اآلخرين (أن يساعد التالمذة على استخدام الكفايات المتقاطعة  •
 ).والعمل التعاوني

 .أن ينوِّع في طريقة تأليف المجموعات •

 .تالمذة إذا أمكن ٦إلى  ٥أن يكوِّن مجموعات ال يتجاوز عددها  •

 .مع التالمذة دوريا قواعد العمل والسلوك المنتظرأن يراجع  •

 .أن يتأكَّد من أن التالمذة ينوعوِّن أدوارهم من وقت إلى آخر •

 .يدرِّب التالمذة تدريجيا على العمل التعاوني •

 .يراجع مع التالمذة دوريا مبادئ الترابط اإليجابي •

 .يراجع مع التالمذة دوريا شروط نجاح التعلم التعاوني •

 .ينوِّع طرائق التعلم التعاوني •

 .ة/يتأكد من مساهمة كل تلميذ •

 .يعد بمشاركة التالمذة في استراتيجّيات اإلدارة الصفيَّة •

  :التعلم بالمشاريع السوسيوبنائية -
  ة/األفعال المطلوبة من المعلم

 .أن يعدَّ وحده أو مع التالمذة مشروًعا يدمج كفايات في مجاالت عدة •

طرائق العمل  - تنفيذ مشروع(مذة تحريك كفاياتهم المتقاطعة أن يطلب إلى التال •
 ).الذهني

 .الجماعية -الفردية - الطويلة - أن ينوِّع أنماط المشاريع القصيرة •

  .في الصفوف االبتدائية من األفضل االكتفاء بالمشاريع القصيرة: مالحظة •
 .أن يتأكَّد من أن التعليمات واألهداف واضحة بالنسبة للتالمذة •

 .يتحقِّق من صالحية مخطَّط المشروع وأن يصحِّحه إذا لزم األمرأن  •

 .أن يوجِّه التالمذة نحو مصادر جمع المعلومات الالزمة للمشروع •

أن يبقى على استعداد تامٍّ لتقديم المساعدة والتوجيه من دون التدخُّل في صلب  •
 .المشروع

 .أن ُيْعِلم التالمذة بمعايير تقويم المشروع •

 .مجاالً للقاءات بين أعضاء الفريق المسؤول عن المشروعأن يؤمِّن  •
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  :التعلم بحل المشكالت -
  :مشكلة - كيفية صياغة وضعية

ال نستطيع القول أن كل مشكلة لم تجد بعد حالً يمكن أن تكون وضعية مشكلة، فال بد عند   
  :صياغتها من التقيُّد بمعايير معينة

 يكون دوره فقط االنصياع ألوامر المعلم بل أن تكون ذات معنى بالنسبة للمتعلم بحيث ال - ١
 .تتطلب منه مشاركة فكرية ووجدانية

أن تكون مرتبطة بعائق متكّرر ومحّدد وأحيانًا ال يمكن تجاوزه ما يدعو التالميذ إلى  - ٢
 .ما يسمح بإظهار تصوراتهم الذهنية حوله) أي العائق(إدراكه 

 .ضوع ومحاولة إيجاد اإلجاباتأن تكون قادرة على حّضهم على التساؤل حول المو - ٣

أن تكون قادرة على خلق نوع من االنقطاع مع التصورات الذهنية السابقة بهدف إقامة  - ٤
 .تصورات ذهنية جديدة

 .أن تكون الوضعية مركبة لكي تستطيع أن تفتح المجال لعدد أكبر من اإلجابات - ٥

 .ومواقف مفاهيم، تعريفات، قواعد، مهارات: أن تركز وتنطلق من معارف عامة - ٦

أما طرائق تطبيق وضعية حل المشكالت فمن األفضل أن تعتمد االستراتيجية السوسيوبنائية أي   
  .العمل الفريقي التعاوني أو البحثي أي المشروع

  :ة/الخطوات المطلوبة من المعلم
 .أن يطرح على التالمذة خطيا أو شفهيا وضعية إشكالية - ١

تالمذة مع مواقفهم وأفكارهم وتصوراتهم الذهنية أن يحاول التوصل إلى انقطاع لدى ال - ٢
 .السابقة

 .أن يحضَّ المتعلمين على إدراك األبعاد المختلفة للمشكلة المعقدة المركبة - ٣

 .أن يثير فيهم االهتمام واالندفاع لمحاولة حل المشكلة - ٤

 .أن يقسِّم التالمذة إلى فرق يقدم كل منها تصوًرا لحل المشكلة المطروحة - ٥

 .ل المجموعات كما ورد سابقًاأن يدير عم - ٦

  :التعلم بالمناظرة -
إن التعلم بالمناظرة هو من طرائق التعلم السوسيوبنائية وتشبه إلى حد كبير التعلم بفرق النقاش   

إال أن خصوصيتها تكمن في أن فرق النقاش يجب أن تدافع عن رأيين مختلفين في تناول قضية معينة 
  :في مواد اللغات واالجتماعيات، ومن حسناتهاوهي من الطرائق المناسبة خصوًصا 

 .سهولة التطبيق في الصفوف االبتدائية كما في الثانوية - ١
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يمكن تشبيهها بالطاولة المستديرة التي تسمح بأن تشارك كل الفرق في النقاش عبر أحد  - ٢
 .ممثّليها

 .أنها تسمح للتالمذة بتعميق معلوماتهم في البحث والنقاش - ٣

 :بالمناظرةخطوات تطبيق التعلم 

 .تحديد موضوع النقاش ودمجه في المادة التعليمية - ١

 .تحديد أهداف التعلم ومعايير التقويم - ٢

 .اختيار الموارد المعينة وتحضيرها - ٣

 .تحديد قواعد العمل - ٤

 .تكوين المجموعات الصغيرة - ٥

 .تحضير العمل مع المجموعات الصغيرة - ٦

 .تعيين التالمذة المشاركين في الطاولة المستديرة - ٧

 .ألفكارعرض ا - ٨

 .خالصة وتقويم - ٩

  
ة عندها التمييز في /يمكن أن يدور حول المشكلة أكثر من رأي أو طرح يوجب على المعلم: مالحظة

  .ما بينها ودمجها بحيث يمكن استخالص نتيجة من النقاش حول المشكلة
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  :األنشطة والسيناريوهات .٥
لزام، إنها بمثابة دليل يساعد تم وضع هذه األنشطة واالستراتيجيات من باب االقتراح وليس اإل  
ة على ابتكار سيناريوهات ووضعيات تتالءم مع البيئة الصفية من جهة ومع الموضوع الهدف /المعلم

  .أي الجندر من جهة ثانية

  :أنشطة الحلقة الثانية من التعليم األساسي
سنة،  ١٢ إلى ٩تمت صياغة هذه األنشطة بحيث تتالءم مع العمر المقرر لهذه الحلقة أي من   

وتتميز هذه المرحلة العمرية بحاجة التالمذة إلى األمثلة الحية والمجسدة للواقع في هدف الدرس، لذلك 
وسوف . ة ومألوفة تعكس التمييز ضد المرأةرسوف نتناول مواقف اجتماعية مدرسية أو أسرية متكر

ها بشكل طبيعي وغير مصطنع نعالج بطريقة التعلم الجماعية واالكتشافية والتفاعلية لتصل إلى غايات
  .التلميذات ومواقفهم من دون أن تفرض عليهم من الخارج/ ونابع من آراء التالميذ

  :النشاط األول
 توزُّع األدوار في األسرة، :العنوان

 .االستراتيجية المقترحة عمل مجموعات

 .دقيقة ٥٠ :المدة

  
 :سير النشاط

تالمذة عن األعمال التي يقوم بها كل من األم ة ال/يسأل المعلم: اعتماد طريقة قدح األفكار •
  .دقائق ٥. واألب

 .المعلمة أن يعمق هذه األفكار ببعض األسئلة/ يحاول المعلم •

 .يقسم الصف إلى مجموعات •

يطلب إلى المجموعات أن تضع الئحة تصنيفية لألعمال التي يقوم بها كل من األم واألب في  •
 .أسرته

 .تاجها على لوحة ورقية بخط كبير وبواسطة أقالم عريضةيطلب إلى كل مجموعة أن تكتب إن •

  
  .دقيقة ١٥يخصص لهذا الجزء من النشاط 

ى أعضائها /بواسطة أحد) دقائق ١٠(تعرض أعمال المجموعات : عرض أعمال المجموعات -
 .ة/المكلف من المجموعة أو من المعلم
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دوار المنسوبة إلى كل من تتم مناقشة أعمال المجموعات للتوصل إلى النقاط المشتركة في األ -
 .األم واألب

 .يطلب إلى المجموعات التفكير باألسباب التي أسندت لكل من األم واألب -

األدوار هي تنميط اجتماعي ال عالقة له بالتركيب الفيزيولوجي للرجل : الهدف النهائي -
 .والمرأة

  
لجندر بصلة، ما يساعده على ة بعض األدوار المشتركة والتي ال تمت إلى ا/قد يلحظ المعلم: مالحظة

  .استغاللها لتعزيز الفكرة في الهدف النهائي

  :النشاط الثاني
  .أنا أختار لعبي: العنوان

  .االستراتيجية المقترحة لعب األدوار
  .دقيقة ٥٠ :المدة

  
  :سير النشاط

اطفهم، ة استخدام المدخل القصصي ألنه يسهم في تحفيز التالمذة واستثارة عو/يمكن المعلم: المدخل
ة وواقعه المعيش فإنها يمكن /فالقصة إذا ُأْحِسَن إعدادها وانتفاؤها وانطالقها من بيئة المتعلم

 .أن تكون صورة حية عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع

دقائق، في نهاية العام الدراسي حمل جميع التالمذة نتائجهم وكانت الفرحة تعم وجوه  ٥ :القصة
خر، لكن سعاد وأخاها سعيًدا كانا من الفئة األولى، دخال إلى البعض، واألسى البعض اآل

  .المنزل وهما يقفزان من الفرح، فقرر والداهما أن يقدما لكل منهما هدية
  .يختار سعيد لعبة إلكترونية كان يحلم بها منذ زمن: في متجر األلعاب

  .وكذلك سعاد فقد اختارت اللعبة اإللكترونية نفسها
  

  :ةوهنا تبدأ المشكل
ي لعبة أخرى مثل الباربي أو لعبة هذه اللعبة صبيانية وال تناسبك، اختار: متوجِّهة إلى سعاد: األم

  .إعداد الطعام فهي تناسبك أكثر
  .سعاد مصرة على موقفها واألم واألب كذلك الفتاة
 .ُأقَسُِّم التالمذة إلى مجموعات -

 .دقيقة ١٧. ةاطلب من كل مجموعة أن تضع تصوًُّرا للحوار ونهاية للقصَّ -
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 .دقيقة ١٥اطلب من كل مجموعة أن تعد مشهًدا تتمثل فيه الشخصيات الواردة في القصة،  -

  .يقوم التالمذة بعرض المشهد الذي تم إعداده 
  

  :سوف تختلف نهاية القصة في أعمال المجموعات، إال أنه من المتوقع أن: مالحظة
 .تخضع سعاد لرأي والديها - ١

 .ر لعبتهاأن تصر سعاد على اختيا - ٢

ة أن يناقش مع التالمذة كال الموقفين وأن يربط بين اللعبة واإلعداد /هنا يطلب إلى المعلم  
  .دقائق ١٠لألدوار المستقبلية المنمطة 

ة التالمذة حول قناعاتهم النهائية، مثالً يمكن أن يسأل التالمذة /في نهاية الحصة يستفتي المعلم  
  .م يحصلوا عليها ألسباب جندريةحول اللعبة التي أحبوها ولكنهم ل

  :النشاط الثالث
  .المشاركة في فريق كرة القدم أو إحدى ألعاب القوى: العنوان

  :حل المشكالت: االستراتيجية
  

  :سير النشاط
 .دعوة التالمذة إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة في األلعاب الرياضية في المدرسة: صياغة الوضعية

ة الرياضة يرفض /شتراك بألعاب القوى لكن معلمترغب مجموعة من الفتيات اال
  .طلبهن معتبًرا أن الفتيات أقل استعداًدا لهذه األلعاب

  :كما يمكن أن تكون الوضعية على الشكل اآلتي
. تمرير استمارة للتالمذة الختيار المشاركة بإحدى األلعاب الرياضية والوقوف على آرائهم  

  .ومن ثم مناقشتها
 .ف إلى مجموعاتة الص/يقسم المعلم -

 .ة الرياضة/يطلب إلى كل مجموعة إبداء رأيها حول صوابية أو عدم صوابية رأي معلم -

  .ة الرياضة/هل تصلح الفتيات أللعاب القوى، ولماذا؟ وكيف يمكن إقناع معلم: واإلجابة عن السؤال
  .دقيقة ١٥: المدة

  .دقائق ١٠عرض أعمال المجموعات 
  .قيقةد ١٥: مناقشة أعمال المجموعات

  .التلميذات بالموقف الجندري في الرياضة/ التوقف على مدى اقتناع التالميذ: خالصة الدرس
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  :النشاط الرابع
 أريد التعبير عن مشاعري: العنوان

  حلقات نقاش  :اإلستراتيجية 
  .دقيقة ٥٠: المدة

  
  :سير النشاط

  .دقائق ٥اعتماد المدخل القصصي، المدة 
، فبدأت رولى بالصراخ عليه ألنه تعدى على حقها في اللعب، اختلف وليد ورلى في الملعب

واشتد بينهما الخالف وأصرت رولى أنه ال يحق له أن يأخذ دورها، وانفعلت وصرخت بوجهه، انتبه 
المشرف في الملعب إلى األمر، وطلب حضورهما إلى مكتبه، وبعد أن علم بتفاصيل الموضوع من 

ها قائالً، أن هذه تصرفات ال تليق بالفتاة، فعلى الفتاة أن تكون هادئة االثنين بدأ بتوبيخ رلى على سلوك
  .وأالّ تنفعل واالّ تحدث المشاكل خصوًصا مع الصبيان

  ما هو تعليقك على هذا الحادث وعلى تصرف المشرف؟  
  .دقائق ٥: ة بقدح أفكار حول هذا السؤال/يقوم المعلم  
ات أن تطبع الئحة بالصفات التي نحبذها لدى يقسم الصف إلى مجموعات ويطلب إلى المجموع  

  .دقائق ١٠كل من الفتاة والفتى، 
 دقائق ١٠: تعرض المجموعات أعمالها -

 تتم مناقشة هذه الصفات بطريقة اإلبدال العكسي، مثالً  -

 ماذا إذا كان الصبي هادئاً

  ماذا إذا كان الصبي الئقاً
  ماذا إذا كانت الفتاة جريئة

  .قوية ماذا إذا كانت الفتاة
ة من خالل النقاش مع التالمذة من مدى إدراكهم للصفات الجندرية الملصقة /يتحقق المعلم  
  .باإلناث
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  النشاط الخامس
  دقيقة ٥٠: المدة

  .صورة المرأة في المجتمع: العنوان
  .العمل التعاوني: االستراتيجية

  
  :سير النشاط

فات المطلوب من المرأة التحلي بها المعلمة هذا النص الذي يحتوي على المواص/ يعرض المعلم
  .لكي يتم اختيارها كزوجة

  :وذلك في النصف األول من القرن العشرين
  

  تقاليد الزواج
وعندما يعتزم أحد الشباب الزواج كانت والدته تستشير دايتها باألمر، وبعدما تتزود الداية "

عدة لزبائنها أو زبائن غيرها تكتمل  بالمواصفات التي يحبها الشاب في الزوجة العتيدة، تشير إلى بنات
فيهن الصفات المطلوبة، وبعد ذلك تتفق الوالدة والداية على القيام بالزيارات التقليدية لبيوت هؤالء 
البنات لمشاهدتهن عن كثب، فتتم الزيارات من دون تعارف سابق ولمجرد دخول البيت المقصود تدرك 

اء الحديث التعارف من دون التعرض لسبب الزيارة، وبعد أن ربته بالبداهة سبب الزيارة، ويتم في أثن
ترتاح والدة المرشح للزواج للمعلومات التي حصلت عليها في أثناء الحديث، تظهر لربة البيت رغبتها 

والبنات يكّن قد عرفن بالبداهة أيًضا سبب الزيارة واختفين عن أعين الزائرات، . في التعرف ببناتها
ارتاحت بدورها للحديث بمناداة ابنتها أو بناتها إذا كن أكثر من واحدة، فال يلبين  فتقوم الوالدة إذا

النداء، األمر الذي يضطرها أخيراً للذهاب إليهن وإحضارهن عنوة، وعندما يدخلن إلى حيث وجود 
ل لمن الزائرتين، يتقدمن منهما وبعد أن يقّبلن أيديهما يقعدن بمنتهى الحشمة والحياء، والويل كل الوي

تتمنع عن تقبيل األيدي، فهي بنظرهن وقحة وقليلة األدب، وقد يؤدي موقفها هذا إلى صرف النظر عن 
  .خطبتها ولو كانت في غاية الرقة والجمال

وبرجوع الوالدة إلى البيت يكون ابنها على أحر من الجمر لسماع نتائج الزيارة، فتروي له 
عليها، وعندما يحصل الرضا، يقوم كبير األسرة بتكليف بالتفصيل الدقيق أوصاف من يقع اختيارها 

أحد وجوه محلته بين األسرتين بأمر الزواج، وبعد أن يتم االتفاق، يعين موعد حفلة الزواج وتكون 
  ...".عادة في بيت آل الخطيبة

 دقائق ٥ –ة إلى التالمذة قراءة النص قراءة إفرادية /يطلب المعلم -
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ويتطرق إلى كيفية  - حول مواصفات الفتاة المعروضة في النصة بعض األسئلة /يطرح المعلم -
 .دقائق ٥ –اختيار الزوجة، وذلك بهدف إثراء األفكار لدى التالمذة 

 .ة الصف إلى مجموعات على أن يكون عددها مزدوًجا/يقسم المعلم -

 .نقص التعليمات والمهام المطلوبة من المجموعات بشكل واضح ودقيق -

ويكلف . عات استخراج صورة المرأة في الحقبة التي تناولها النصيتولى نصف عدد المجمو -
النصف الثاني بتحضير الئحة بالمواصفات المرغوب بها في عصرنا هذا، وكذلك بالعادات 

 .الجديدة الختيار الشريك

  
إذا كان عدد المجموعات أربًعا يمكن توزيع العمل على المجموعات األربع، بحيث تكون : مالحظة

 :لمطلوبة أكثر توزًعا، مثالًالمهام ا

  . مواصفات الفتاة الصالحة للزواج: المجموعة األولى •
  .عادات وتقاليد الزواج: المجموعة الثانية •
  .المواصفات المرغوبة في المرأة اليوم: المجموعة الثالثة •
  .الطرق والعادات الحديثة: المجموعة الرابعة •

 .دقيقة ٢٠يخصص لعمل المجموعات  -

 –ت بعرض إنتاجها دورياً بحيث ينتج نص يتضمن مقارنة بين األمس واليوم تقوم المجموعا -
 .دقائق١٠

ة بربط الصورة المنمطة للمرأة واستمرارية بعض المواصفات /في نهاية الدرس يقوم المعلم -
  .التقليدية في تحديد هذه الصورة

  :النشاط السادس
  .دقيقة ٥٠ :المدة

  .عمل المرأة :العنوان
  .حل المشكالت :اإلستراتيجية

  
  :سير النشاط

  يعتمد في هذا النشاط المدخل القصصي
  :القصة

تخرجت روال في الجامعة في اختصاص الهندسة الكهربائية، وتّمت خطبتها على شاب يحمل 
  :االختصاص ذاته، وعندما بدأت بالبحث عن عمل في مجال اختصاصها وقعت المشكلة
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منها أن تكون زوجة وربة منزل وأن يقتصر الخطيب مازن ال يريدها أن تعمل بل يريد 
اهتمامها به وباألوالد، إضافة إلى أنه يعتبر أن المسؤولية المادية تقع على عاتق الرجل وأن على 

  .دقائق ٥... المرأة تحمل مسؤولية البيت ودارت بينهما مشادة وجداالً
 .ل هذا الموضوعة بطرح أسئلة إثرائية حول مواقف التالمذة وآرائهم حو/يقوم المعلم -

 .ة الصف إلى مجموعات/يقسم المعلم -

 .تحدد مهام المجموعات بشكل واضح ودقيق -

 .دقيقة ٢٠تكون مهام المجموعات وضع تصور لحل هذه المشكلة بين روال ومازن  -

 .دقائق ١٠تعرض المجموعات أعمالها  -

واإلقناع بالبرهان  ة والتالمذة إلى استراتيجية التفاوض الفعلي/في نهاية الدرس يتوصل المعلم -
  .لتعزيز دور المرأة االقتصادي

  :النشاط السابع
  .دقيقة ١٠٠:  المدة

  .واقع المرأة في المجتمع اللبناني: العنوان
  .التعلم بالمشاريع: االستراتيجية

  
  الجلسة األولى
  :سير النشاط

  .ة فكرة المشروع ويحدد أهدافه/يعرض المعلم -
ع اللبناني ونسبة مشاركتها في مجاالت الحياة على التعرف إلى واقع المرأة في المجتم -

  .السياسية والقانونية -االقتصادية المهنية –التعليمية : المستويات اآلتية
 .ة بمشاركة التالمذة مخططًا للمشروع/يضع المعلم -

 .ة الصف إلى مجموعات/يقسم المعلم -

حث عن معلومات تتعلق ة مهام كل مجموعة، على أن تتولى كل واحدة منها الب/يحدد المعلم -
 .بواقع المرأة والمستويات المذكورة أعاله

يتم تزويد المتعلمين بأقنية الحصول على المعلومات عبر المواقع اإللكترونية التي يمكن  -
 .زيارتها

 www.unesco.org/beirutاألونيسكو  •

 www.socialaffair.gov.lb: وزارة الشؤون االجتماعية •

 www.undp.org.lb : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي •
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) المشروع(ة للتالمذة الوقت وروزنامة العمل وتاريخ االجتماعات وتسليم اإلنتاج /يحدد المعلم -
 .هلة أسبوًعا واحًداعلى أالّ تتعدى الم

ة مع مجموعات التالمذة النتائج التي توصلوا إليها ويرشدهم في عملية اختيار /يتابع المعلم -
 .المعلومات األكثر تعبيراً

 .ة للتالمذة إمكانية التواصل في ما بينهم لتوليف المعلومات/يؤمن المعلم -

 .ة وسائل العرض من لوحات ورقية أو آالت عرض/يؤمن المعلم -

 .دقيقة ٢٠/م عرض الدراسة موضوع المشروع يت -

ة بمناقشة المعلومات التي تم عرضها مع التالمذة الستخراج واقع المرأة، مشكالتها /يقوم المعلم -
 .دقيقة ٢٠/ وتهميشها على المستوى االقتصادي المهني السياسي والقانوني

  :النشاط الثامن
  .دقيقة ٥٠: المدة

  .على المرأة والمجتمعاالنعكاسات الجندرية : العنوان
  .العمل التعاوني: اإلستراتيجية

  
  :سير النشاط

عرض لبعض األقوال الشعبية حول المرأة التي تحمل طابعاً جندرياً ومقابلها آراء مفكرين داعمة 
  .للمرأة وألهمّية دورها في المجتمع

  :األقوال الشعبية
 ".تانباكس. "صبي ال يشكلون عبئاً وفتاة واحدة تحني الرأس ١٠٠ -

 ".مبان مار"االبن سيد والزوج إله  -

 ".روسيا"شعر طويل وذهن قصير  -

 ".اليابان"أطيعي األب ثم اتبعي الزوج ثم افعلي ما يمليه عليك ابنك  -

قاسم . "المرأة نصف األمة وحرمانها من العمل حرمان من االنتفاع من نصف مجهود األمة -
 ".أمين

 أن تعلِّم امرأة فأنت تعلِّم بلًدا -

 ".حافظ إبراهيم"مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب األعراف  األم -

 .دقائق ٥ –قراءة النص قراءة إفرادية  ةة إلى التالمذ/يطلب المعلم  -

 ٥ –ة بعض األسئلة حول آراء التالمذة  في األقوال الشعبية التي اطلعوا عليها/يطرح المعلم -
 .دقائق
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 .ن عددها مزدوًجاة الصف إلى مجموعات على أن يكو/يقسم المعلم -

 .يعطي التعليمات والمهام المطلوبة من المجموعات بشكل واضح ودقيق -

ويكلف . يتولى نصف عدد المجموعات تجديد نتائج المواقف الجندرية على شخصية المرأة •
  . النصف الثاني بتحديد نتائج هذا الواقع على المجتمع

 .دقيقة ٢٠يخصص لعمل المجموعات  -

 –إنتاجها دوريا بحيث ُينْتَُج نص يتناول جميع النتائج السلبية  تقوم المجموعات بعرض -
 .دقائق١٠

 .ة بتوجيه التالمذة إلى بعض أطر الحل و الجهات المسؤولة/في نهاية الدرس يقوم المعلم -

إن أنشطة الحلقة الثالثة يمكن استثمارها في الحلقة الرابعة أي في مرحلة التعليم : مالحظة -
 .الثانوي

  وهات الخاصة بالحلقة الثالثةالسيناري
تم إعداد هذه السيناريوهات بما يتالءم مع قدرات المتعلمين في الحلقة الثالثة من التعليم   

سنة، وهي مرحلة نمو ذهني مميز، حيث تتنامى  ١٥إلى  ١٢األساسي أي بالفئة العمرية الممتدة من 
أنشطة تتطلب تحليالً جندرًيا لنصوص لذلك سوف نعتمد على . القدرة على إدراك المفاهيم المجردة

اجتماعية وأبحاث تعاونية ضمن استراتيجية التعلم بالمشاريع، وكذلك استراتيجية حلقات النقاش 
  .والمناظرة

  

  :النشاط األول
  .دقيقة ٥٠: المدة

  .وظائف المرأة في األسرة: العنوان
  . عمل مجموعات: اإلستراتيجية

  
  :سير النشاط

  .ي نص آخر يحتوي على وصف لدور المرأة وصورتها في األسرةيعرض هذا النص أو أ
  

  :عمل األم
كم لقين ! وأحببت أمي، كان أبي تعيس، وأترحم على أمي، ورحمات اهللا على أمهات ذلك الجيل

الطبخ على بساطته وصنع : شيء ال يمكن لنساء اليوم أن يتصورونه! من عذاب وشقاء من تعب وعناء
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الصحون، وتنظيف البيت واالهتمام بالصغار، وسقي الخضر، وتربية دود الخبز، والغسيل، وجلي 
  .الحرير وتسمين الخروف وإطعام الدجاجات، وبدون مساعدة خارجية

كن يشكرون المولى أنه خلق الليل أيًضا وأذكر أن أمي عندما كانت تلقي برأسها على المخدة 
  !كن فعالً أمهات! مسكينات أمهاتنا! كانت تنام نوًما عميقًا، كيف كن يقمن بهذه األعمال

ورب العائلة اللبنانية يكبر ويعظم شأنه . كنا عائلة لبنانية تقليدية خمس بنات وخمسة صبيان
عندما يولد الطفل يولد معه رزقه فال هم وال غم المدبر هو : لكثرة البنين، وكان شعارهم في اإلنسان

  .اهللا
 .دقائق ٥كل إفرادي يطلب المعلم إلى التالمذة قراءة النص بش -

يطرح المعلم بعض األسئلة حول الوظائف التي تقوم بها المرأة في األسرة التقليدية بهدف إثراء  -
 .دقائق ٥: األفكار لدى التالمذة

 .ة الصف إلى مجموعات/يقسم المعلم -

 .تعطى التعليمات بشكل واضح للمجموعات مع تحديد المدة الزمنية والمهمة -

ستخراج صورة المرأة ومهامها في األسرة التقليدية ومقارنة ذلك مع يطلب إلى التالمذة ا -
 .دقيقة ٢٠األسرة الحديثة المدة 

عرض عمل المجموعات واستخالص المهام التقليدية التي ما زالت مستمرة في األسرة  -
 .دقيقة ١٥الحديثة، 

 .استخراج عنصر الجندرة في استمرارية المهام التقليدية -

  :النشاط الثاني
  .عمالة النساء :نوانالع

  .التعليم بالمناظرة: اإلستراتيجية
  .دقيقة ٥٠ :المدة

  
  :سير النشاط

ويحصي عدد األمهات العامالت والمهن . يطرح المعلم على التالمذة سؤاالً حول عمل أمهاتهم -
 .دقائق ١٠التي يمارسنها 

 .قائقد ٥. مجموعات ١أو  ٤يقسم التالمذة إلى عدد مزدوج من المجموعات مثالً  -

 ٣٠. تكلف نصف المجموعات بالدفاع عن عمل المرأة والنصف اآلخر بأسباب رفض العمالة -
 .دقيقة
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الناطقون باسم المجموعات بالدفاع عن وجهة نظرهم حول عمل المرأة والمهن التالمذة يقوم  -
 .دقيقة ١٥. المالئمة لها

من عمالة النساء وجذورها  يتوصل التالمذة في نهاية المناظرة إلى المواقف المختلفة: خالصة -
 .دقائق ٥. الجندرية

  :النشاط الثالث
  .هوايتي الرياضية :العنوان

  .لعب أدوار: اإلستراتيجية
  

  :سير النشاط
  .ة الدرس باعتماد المدخل القصصي/يبدأ المعلم

  .دقائق ٥: السيناريو هو اآلتي
ل أسمائهم في األلعاب وزعت المدرسة الئحة باألنشطة الرياضية وطلبت إلى التالمذة تسجي  

رة وغيرها، إال أن معلمة التي يقع عليها خيارهم، فاختارت بعض الفتيات ألعاب قوى كرمي الك
  .رفضت طلبهن باعتبار أن الفتيات ال يملكن القوة واللياقة البدنية الكافية الرياضة

  .تالمذة ٣بين ة الرياضة و/ة إلى التالمذة أن يتخّيلوا حواًرا يدور بين معلم/يطلب المعلم
ة الصف إلى مجموعات تكون مهمة كل منها إنتاج سيناريو حواري بين المعلمة /يقسم المعلم -

 .دقيقة ٣٠. والتلميذات الثالث والتدرب على تمثيل هذه األدوار

 .دقائق ٣تحدد مدة العرض لكل مجموعة بـ  -

 .دقيقة ٢٠تعرض المجموعات إنتاجها  -

ة الموقف الجندري من /ن والحجج المقدمة من المعلميستخلص التالمذة من خالل البراهي -
  .الفتيات في األلعاب الرياضية
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  :النشاط الرابع
  .مباراة خطابية: العنوان

  .حلقات نقاش: اإلستراتيجية
  

  :سير النشاط
 .اعتماد المدخل القصصي

  :السيناريو
 .بين المدارسطلبت إدارة المدرسة إلى المعلمات اختيار مرشح أو مرشحة لمباراة خطابية  -

 .اقترحت إحدى المعلمات اسم تلميذة ألنها حسنة اإللقاء واللفظ والوقوف أمام الجمهور -

  .دقائق ٥. واختارت معلمة أخرى اسم تلميذ باعتبار أنه أكثر جرأة من الفتاة التي تم اختيارها
 .ُيقَسَّم التالمذة إلى مجموعات -

 ١٥. لخاصة بالفتيات وتلك الخاصة بالفتيانُيطْلَب إلى المجموعات أن تضع الئحة بالصفات ا -
 .دقيقة

تعرض المجموعات إنتاجها من خالل طاولة مستديرة يتحاور حولها الناطقون باسم  -
 .دقيقة ١٥. المجموعات

  .يطلب إلى التالمذة استخراج الصور الجندرية في الصفات المنسوبة إلى الفتيات -
 .دقائق ١٠ -

 .توضع الئحة بهذه الصفات -

   تالمذة موقف المعلمة التي فضَّلت اختيار الصبييحلِّل ال
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  :النشاط الخامس
  .تعليم التدبير المنزلي في المدرسة: العنوان

  .المناظرة: اإلستراتيجية
  

  : سير النشاط
  .ة المدخل القصصي/يعتمد المعلم

  
  :عرض القصة

م وتقدير وترحيب، زار وفد من أهالي التالمذة إدارة مدرسة بناتهم، فاستقبلتهم المديرة باحترا
  ...وبعد دقائق طلبت إليهم اإلعالن عن سبب الزيارة وكلها آذان صاغية

  :بادرت إحدى األمهات بالكالم قائلة
 .نالحظ أن بناتنا ال يساعدننا في شؤون المنزل وقد كبرت العائلة -

  :أضافت أم أخرى
 .ي المساعدة في المطبخابنتي في البيت تهتم فقط بدروسها وتلعب مع إخوتها وال تلبي طلبنا ف -

  :وتدخل أحد اآلباء مضيفًا
 .عندما أعود إلى البيت وتكون أمها مشغولة مع الصغار فإنها ال تهتم بخدمتي -

  :ما زالت المديرة صامتة مصغية ألقوال األهل، ثم طرحت عليهم سؤاالً
 ماذا أستطيع أن أفعل بهذا الشأن؟ -

  :فقامت إحدى األمهات مجيبة 
 .بعضنا نحن األهل وارتأينا أن تساعدنا المدرسة في هذا الشأنلقد تواصلنا مع  -

  كيف يمكن برأيكم أن أساعدكم؟: المديرة
  .في المدارسمج التدبير المنزلي الذي كان يعطى نود العودة إلى برنا :إحدى األمهات

ت لقد تدربنا في المدرسة من خالل هذا البرنامج على إعداد الطعام والحلويا: وعقبت أم أخرى
واألشغال اليدوية كالحياكة والتطريز إضافة إلى االهتمام برعاية الطفل ما ساعدنا كثيراً على النجاح 

  .في إدارة شؤون عائالتنا
  :ولهذا نتمنى على المدرسة العودة إلى هذا البرنامج، أضافت أم كانت صامتة طوال الوقت

 دقائق ٥/ في المستقبل إننا بصراحة نخشى على بناتنا من الفشل في حياتهم الزوجية -
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 .مجموعات ٦أو  ٤ة التالمذة إلى مجموعات على أن يكون عددها مزدوجاً /يقسم المعلم -

 .دقائق ٥/ ُيَحدَّد مهام المجموعات باآلتي -

  .من المجموعات يتولى الدفاع عن رأي األهل وأهمية برنامج التدبير المنزلي: النصف األول

  .دارة ليكمل القصةيضع تصوًرا لرأي اإل: النصف الثاني
 .دقيقة ١٥ُيَحدَّد لعمل المجموعات في المرحلة األولى  -

  / ة الناطق باسم كل مجموعة للتنسيق مع المجموعات التي تقوم بالمهمة نفسها/يجمع المعلم -
 .دقائق ٥ -

 .الناطقون باسم المجموعات إلى طاولة المناظرة ويعرضون آرائهم التالمذة يتقدم -

ة إلى الرأي الذي يقدمه التالمذة ويمكنه أن يتدخل في /يتوصل المعلمفي نهاية الدرس سوف   
النهاية بطرح أسئلة حول أسباب اعتبار التدبير المنزلي مهم في تربية الفتيات باعتبار ذلك دوًرا أساسيا 

  .لهّن

  :النشاط السادس
  .التالمذة: العنوان

  .التعليم بالمشاريع: اإلستراتيجية
  .سومة على جلستين يفصل بينهما أسبوع واحددقيقة مق ١٠٠ :المدة

  
  :سير النشاط

 ة المدخل القصصي/يعتمد المعلم -

 دقائق ٥: عرض القصة -

  .يقوم أبو سليم بنقل تالمذة المدارس من وإلى المدرسة  
وفي أحد األيام صادف عجقة سير خانقة، وبعد تأخير قارب الربع ساعة في الشارع، تبّين له   

ادث اصطدام وقع بين سيارتين، يقود رجل إحدى هاتين السيارتين أما الثانية في ما بعد أن هناك ح
  :بدأ أبو سليم بتفريغ غضبه قائالً. فتقودها امرأة

شفتو كل حوادث السير سببها النسوان، ما بيعرفوا يسوقوا ما بعرف شو بدهن بهالشغلة، هيدا " -
 ".شغل رجال، واهللا الزم ما يعطوهن دفتر سواقة

  :ءت إحدى التلميذات وقالتوهنا استا
 .إن أمي تقود سيارة لكنها ال تسبب الحوادث -
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 ...يمكن ما بتضهر كتير منشان هيك ما بتعمل حوادث :فرد العم أبو سليم قائالً

 دقائق ١٠ –ة باستفتاء آراء التالمذة حول رأي سائق األوتوكار /يقوم المعلم -

ني الستفتاء آراء أهاليهم حول هذا ة فكرة المشروع وهي إجراء بحث ميدا/يعرض المعلم -
 .الموضوع

 .دقائق ١٠/ ة مخططًا للمشروع يحدد فيه األدوات و روزنامة العمل/يضع المعلم -

 .يعتمد في هذا االستفتاء استمارة مصغرة موجهة إلى كل من األم واألب -

ل األسئلة دقائق، نقترح على سبيل المثا ١٠ة مع التالمذة أسئلة هذه االستمارة  /يحضر المعلم -
 :اآلتية

 كال    نعم       برأيك هل تتسّبب النساء بحوادث السير     •

 كال    نعم  برأيك هل تتسبب النساء بزحمة سير في أثناء قيادتها السيارة •

 كال    نعم        برأيك هل هو عمل خاص بالرجال •

 المرأة    الرجل       برأيك من يحترم نظام السير أكثر المرأة أم الرجل •

 .لى التالمذة طرح هذه األسئلة على أهلهم في البيت وتدوين اإلجابةيطلب إ -

 .ة للتالمذة جلسة الستالم اإلجابات وفرزها وتحليلها/يعين المعلم -

 .يقسم التالمذة إلى أربع مجموعات تتولى كل مجموعة جمع اإلجابات عن إحدى األسئلة -

 .يضع تصميًما لجدول إحصائي ويطلب مأله من قبل المجموعات -

 .الجلسة الثانية عرض النتائج -

 .تعرض كل مجموعة من التالمذة النتائج اإلحصائية التي حصلت عليها -

ة إلظهار المواقف المختلفة حول قيادة المرأة السيارة /يتم تحليل المعلومات من قبل المعلم -
 .وإظهار العنصر الجندري في هذه المواقف
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  :النشاط السابع
  .تقبلماذا سأصبح في المس :العنوان

  .العمل التعاوني: االستراتيجية
  .دقيقة ٥٠ :المدة

  
  :سير النشاط

ة الدرس بطرح أفكار حول ماذا يريد التالمذة أن يصبحوا في المستقبل ويحاول أن /يبدأ المعلم -
 دقائق ١٠/ يعطي الفرصة بالكالم ألكبر عدد من التالمذة

 ٦ –ا ة الصف إلى مجموعات وُيستحسن أن يكون عدده/يقسم المعلم -

  :يتم توزيع المهام على الشكل اآلتي -
  

  ما المهام التي تحضر األسرة الفتى للقيام بها؟: المجموعة األولى
  ما المهام التي تحضر األسرة الفتاة للقيام بها؟ :المجموعة الثانية
  ما المهارات والقدرات التي تنميها المدرسة في الفتى؟: المجموعة الثالثة
  المهارات والقدرات التي تنميها ا لمدرسة في الفتاة؟ ما: المجموعة الرابعة
  ما المهن التي يتم توجيه الفتى إليها؟: المجموعة الخامسة
  ما المهن التي يتم توجيه الفتاة إليها؟: المجموعة السادسة

 دقيقة ٢٥ُيعطى لهذا الجزء من النشاط . ة التعليمات ويحدد الوقت الالزم/يوضح المعلم -

بكتابة إنتاجها على ألواح ورقية، ويتم عرضها من قبل الناطق باسم كل  تقوم المجموعات -
 .مجموعة

ة مع التالمذة باستخالص الصورة واألدوار والمهن التي يعد لها كل من الفتى /يقوم المعلم -
 .دقائق ١٠. والفتاة وربطها بالمواقف الجندرية

تعزيز الصورة النمطية للمرأة يتوصل التالمذة في نهاية الدرس إلى إدراك دور المجتمع في  -
 .والرجل والتي ال عالقة بها بالطبيعة البيولوجية لكل منهما

  
   

  

 ....ة/أيها المعلم 
 دورك مهم وأساسي في تغيير المجتمع عبر بناء أجيال مؤمنة بالتغيير وبالعدالة والمساواة 



٩٦ 

  :المراجع والمصادر المعتمدة
  )اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة ( ٢٠٠٨تقرير الظل  •
  )المرأةاللجنة األهلية لمتابعة قضايا (وثيقة القضاء على التمييز ضد المرأة  •
  )وليد عبدو .غسان خليل ود.د(الدولية والثقافة الشعبية  االتفاقياتة، حقوق المرأ •
  ). االجتماعيةوزارة الشؤون (التمايز النوعي بين الجنسين  •
 ).حسن كريم . د(تعزيز تمثيل المرأة في المجالس المحلية  •
 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ) حول اتفاقية سيداو(التقرير الرسمي الثالث  •
 ) المركز التربوي للبحوث واإلنماء (  ٢٠٠٨ -٢٠٠٧النشرة اإلحصائية للعام . •
 ).االجتماعيةوزارة الشؤون (األوضاع المعيشية لألسر  •
 ١٩٩٩. كانديا مارش –دليل على أطر التحليل الجندري  •
- ٢٠٠٤اليونسكو . دليل تدريب مدربين ومدربات على تحليل ودمج قضايا النوع االجتماعي في التربية •

٢٠٠٥ 
مؤسسة فريدريش ايبرت ومجموعة األبحاث والتدريب للعمل ( بناء القدرات إلدماج النوع االجتماعي  •

 ٢٠٠٦ –التنموي 
 ٢٠٠٩ –فهمية شرف الدين .د –اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة  –والىن  وألوالدي جنسيتي إلّي •
 ٢٠٠٩-ى منظمة كف –مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري  •

• Gender Equality in Education- UNESCO Bangkok- 2009 
الدار  –رفيقة سليم حمود .د –االنجازات والمعوقات وآفاق المستقبل –تعليم اإلناث في الدول العربية  •

  ٢٠٠٨ –المصرية اللبنانية 
 
 

  . اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة – ٢٠٠٧إلغاء التمييز في كتب القراءة العربية والتنشئة الوطنية عام : دراسة حول
• Réussir la  formation par compétences:François Lasnier.   Guérin  
• Aider les élevas a apprendre:Gérard de Vecchi>Hachette 
• Les fondement de l action didactique E>De Corte.DeBoeck Université 
• Enseigner par le débat:Oscar Brenifier. Edition CRDP de Bretagne 
• Apprentissage et enseignement en milieu scolaireG.Goupil et G. Lusignan.G. 

Morin. 
 
 

  :المالحق
  ١٩٩٠والمعدل عام  )١٩٢٦(الدستور اللبناني ) ١(ملحق رقم  −
  ١٩٦٠اتفاقية  األمم المتحدة للتعليم ) ٢(ملحق رقم  −
  ١٩٧٩ضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية الق) ٣(ملحق رقم  −
 ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل ) ٤(ملحق رقم  −
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  الرابعالرابعالجزء الجزء 

  المالحقالمالحقالمصادر والمراجع والمصادر والمراجع و
  

  
  )١(ملحق رقم 

  الدستور اللبناني
 

  الطائف اتفاق

  االنتخابقوانين 

  قاموس المصطلحات القانونية
 

 الدستور اللبناني 
 

 مع جميع تعديالته  ١٩٢٦أيار سنة  ٢٣الصادر في 
  

  أحكام أساسية  :الباب األول
  مقدمة الدستور
  في الدولة وأراضيها: الفصل األول
  في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم: الفصل الثاني

  السلطات: الباب الثاني
  أحكام عامة: الفصل األول
  السلطة المشترعة: الفصل الثاني

  أحكام عامة: الثالث الفصل
  السلطة اإلجرائية: الفصل الرابع
  )٤/٩/٢٠٠٤بتاريخ  ٤٩تعديل المادة (رئيس الجمهورية : أوالً
  رئيس مجلس الوزراء: ثانياً
  مجلس الوزراء: ثالثاً



٩٨ 

   :الباب الثالث
  انتخاب رئيس الجمهورية - أ

  ورفي تعديل الدست -ب 
  في أعمال مجلس النواب -ج 

  تدابير مختلفة :الباب الرابع
  المجلس األعلى -أ 

  في المالية -ب 

  نتدبة وبعصبة األممأحكام تتعلق بالدولة الم: الباب الخامس

  أحكام نهائية مؤقتة :الباب السادس

  



٩٩ 

  الباب األول
  أحكام أساسية 

  
  - مقدمة الدستور  -

  )٢١/٩/١٩٩٠أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في (
   
بنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها ل -أ 

  . في هذا الدستور والمعترف بها دولياً
لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو  -ب 

مم المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتجسد الدولة هذه مؤسس وعامل في منظمة األ
  . المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء

لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى  -ج 
  . اة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيلالعدالة االجتماعية والمساو

  . الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية -د 
  . النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها -ه 
  . ةالنظام االقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاص -و 
  . اإلنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام -ز 
  . إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية -ح 
إلقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة فلكل لبناني الحق في ا. ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين -ط 

  . القانون، فال فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، وال تجزئة وال تقسيم وال توطين
  . ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك -ي 
  

  الفصل األول
  في الدولة وأراضيها

   

  ) ٩/١١/١٩٤٣المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :١ المادة
  . أما حدوده فهي التي تحده حاليا. لبنان دولة مستقلة ذات وحدة ال تتجزأ وسيادة تامة

من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على : شماالً
  . علو جسر القمر

 -حربعاتة -ماراً بقرى معيصرة ) اورنت( خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي: شرقاً
فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة  - ابش -هيت

  . الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية
  .ن الجنوبية الحاليةحدود قضائي صور ومرجعيو: جنوباً 
  .البحر المتوسط: غرباً



١٠٠ 

  :٢المادة 
  .ال يجوز التخلي عن أحد أقسام األراضي اللبنانية أو التنازل عنه

  :٣المادة 
  .ال يجوز تعديل حدود المناطق اإلدارية إال بموجب قانون

  :٤المادة 
  .لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت

  )٧/١٢/١٩٤٣ري الصادر في المعدلة بالقانون الدستو( :٥ المادة
العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط االرزة القسم األبيض بلون اخضر أما حجم القسم 

وأما االرزة فهي في الوسط يالمس رأسها القسم األحمر . القسمين األحمرين معاً   األبيض فيساوي حجم
  .ون حجم االرزة موازياً لثلث حجم القسم األبيضالعلوي وتالمس قاعدتها القسم األحمر السفلي ويك

  
  الفصل الثاني

  في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
   

  :٦المادة 
  . إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون

  :٧المادة 
السياسية ويتحملون الفرائض كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية و

  .والواجبات العامة دونما فرق بينهم

  :٨المادة 
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وال يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إال وفاقاً ألحكام 

  . القانون وال يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إال بمقتضى القانون

  :٩المادة 
قة والدولة بتأديتها فروض اإلجالل هللا تعالى تحترم جميع األديان والمذاهب وتكفل حرية حرية االعتقاد مطل

إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن ال يكون في ذلك إخالل في النظام العام وهي تضمن أيضاً لألهلين 
  . على اختالف مللهم احترام نظام األحوال الشخصية والمصالح الدينية

  :١٠المادة 
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي اآلداب أو يتعرض لكرامة أحد األديان أو المذاهب وال يمكن أن 
تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً لألنظمة العامة التي 

  . تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية

  ) ٩/١١/١٩٤٣المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :١١المادة 
  . أما اللغة الفرنسية فتحدد األحوال التي تستعمل بها بموجب قانون. اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية



١٠١ 

  :١٢المادة 
سب لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ال ميزة ألحد على اآلخر إال من حيث االستحقاق والجدارة ح

  .الشروط التي ينص عليها القانون
  .وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها

  :١٣المادة 
حرية إبداء الرأي قوالً وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن 

  . دائرة القانون

  :١٤المادة 
  . حد الدخول إليه إال في األحوال والطرق المبينة في القانونللمنزل حرمة وال يسوغ ال

  :١٥المادة 
الملكية في حمى القانون فال يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إال ألسباب المنفعة العامة في األحوال المنصوص 

  .عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادالً
  



١٠٢ 

  الباب الثاني
  السلطات 

  
  الفصل األول

  م عامةأحكا
  

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :١٦ المادة
  .تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب

  )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (١٧المادة 
  .وهو يتوالها وفقاً ألحكام هذا الدستور. تناط السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراء

  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (١٨ة الماد
  .وال ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب. لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين

  )٢١/٩/١٩٩٠ي الصادر في و بالقانون الدستور١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :١٩المادة 
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات 

يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس . الرئاسية والنيابية
ء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزرا

رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً باألحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة 
  .الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني

  .تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون

  :٢٠المادة 
السلطة القضائية تتوالها المحاكم على اختالف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون 

  . ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات الالزمة
والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر . أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون

  .كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبنانيالقرارات واألحكام من قبل 

  :٢١المادة 
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه 

  . الشروط المطلوبة بمقتضى قانون االنتخاب
  



١٠٣ 

  الفصل الثاني
  السلطة المشترعة

والمنشأة بموجب القانون الدستوري  ١٧/١٠/١٩٢٧ادر في الملغاة بموجب القانون الدستوري الص(  :٢٢: المادة
  )٢١/٩/١٩٩٠الصادر في 

مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني ال طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائالت 
  .الروحية وتنحصر صالحياته في القضايا المصيرية

  )١٧/١٠/١٩٢٧ الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في: (٢٣ المادة

و بالقانون  ١٨/٣/١٩٤٣تاريخ  ١٢٩وبالقرار ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٢٤ المادة
  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ٢١/١/١٩٤٧الدستوري الصادر في 

االنتخاب المرعية يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين 
  .االجراء

  :والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد اآلتية
  .بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين -أ 

  .نسبياً بين طوائف كل من الفئتين -ب 
  .نسبياً بين المناطق -ج 

ة، تمأل بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحد
الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون االنتخاب، تطبيقاً 

تطبيق هذه  ويحدد قانون االنتخاب دقائق. للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني
  .المادة

  )٢١/١/١٩٤٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (٢٥ المادة
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة إلجراء انتخابات جديدة وهذه االنتخابات 

  . وتنتهي في مدة ال تتجاوز الثالثة اشهر ٢٤تجري وفقاً للمادة 
   

  الفصل الثالث
  أحكام عامة

  

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٢٦ مادةال
  .بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب

  )٢١/١/١٩٤٧وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٢٧ المادة
  .رط من قبل منتخبيهعضو مجلس النواب يمثل األمة جمعاء وال يجوز أن تربط وكالته بقيد أو ش

والمعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (٢٨ المادة
٨/٥/١٩٢٩(  



١٠٤ 

أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من . يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة
  .أشخاص خارجين عنه أو من كليهما

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٢٩ دةالما
  .إن األحوال التي تفقد معها األهلية للنيابة يعينها القانون

و بالقانون  ١٨/٣/١٩٤٣تاريخ  ١٢٩وبالقرار ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (٣٠ المادة
  )٢١/٩/١٩٩٠وري الصادر في وبالقانون الدست ٢١/١/١٩٤٧الدستوري الصادر في 

للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم وال يجوز إبطال انتخاب نائب ما إال بغالبية الثلثين من 
  .مجموع األعضاء

  .تلغى هذه المادة حكماً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ

  )١٧/١٠/١٩٢٧الصادر في  المعدلة بالقانون الدستوري(: ٣١ المادة
  .كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطالً حكماً ومخالفاً للقانون

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (: ٣٢ المادة
ر من يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد األول يبتدئ يوم الثالثاء الذي يلي الخامس عش

يبتدئ يوم الثالثاء الذي يلي الخامس عشر   والعقد الثاني شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار
من شهر تشرين األول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم 

  .مدة هذا العقد إلى آخر السنة

  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧الصادر في المعدلة بالقانون الدستوري (: ٣٣ المادة
ولرئيس . إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثالثين

حها الجمهورية باالتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتا
وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك األكثرية . واختتامها وبرنامجها

  .المطلقة من مجموع أعضائه

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (: ٣٤ المادة
ونه وتتخذ القرارات بغالبية ال يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره األكثرية من األعضاء الذين يؤلف

  .وإذا تعادلت األصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة. األصوات

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (٣٥ المادة
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناًء على طلب الحكومة أو خمسة من 

  .لمناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسهأعضائه وله أن يقرر إعادة ا

  :٣٦المادة 
تعطى اآلراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إال في الحالة التي يراد فيها االنتخاب فتعطى  

أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو باالقتراع على مسألة الثقة فان اآلراء . اآلراء بطريقة االقتراع السري
  .ما بالمناداة على األعضاء بأسمائهم وبصوت عالتعطى دائ



١٠٥ 

  )٨/٥/١٩٢٩وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (٣٧ المادة
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود االستثنائية وال تجري المناقشة في هذا 

عليه إال بعد انقضاء خمسة أيام على األقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وابالغه  الطلب وال يقترع
  .الوزير والوزراء المقصودين بذلك

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (: ٣٨ المادة
  .كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس ال يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٣٩ مادةال
ال تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب اآلراء واألفكار التي يبديها مدة 

  . نيابته

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٤٠ المادة
ت جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض ال يجوز أثناء دور االنعقاد اتخاذ إجراءا

  ). الجرم المشهود(عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إال بإذن المجلس ما خال حالة التلبس بالجريمة 

و بالقانون  ١٨/٣/١٩٤٣تاريخ  ١٢٩وبالقرار ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٤١ المادة
  )٢١/١/١٩٤٧في الدستوري الصادر 

وال تتجاوز نيابة العضو . إذا خال مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خالل شهرين
  .الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله

  . أما إذا خال المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فال يعمد إلى انتخاب خلف

و بالقانون  ١٨/٣/١٩٤٣تاريخ  ١٢٩وبالقرار ١٧/١٠/١٩٢٧عدلة بالقانون الدستوري الصادر في الم(  :٤٢ المادة
  )٢١/١/١٩٤٧الدستوري الصادر في 

  . تجري االنتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خالل الستين يوماً السابقة النتهاء مدة النيابة

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٤٣ المادة
  . للمجلس أن يضع نظامه الداخلي

 ٢١/١/١٩٤٧وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٤٤ المادة
  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في 

غر سناً بينهم في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان األص
ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة والية المجلس كل منهما على حدة باالقتراع . بوظيفة أمين

وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، . السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين
  .وإذا تساوت األصوات فاألكبر سناً يعد منتخباً

وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين األول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب 
  .أمينين باالقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة األولى من هذه المادة
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ن ينزع الثقة من للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أ
. رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناًء على عريضة يوقعها عشرة نواب على األقل

  . وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٤٥ المادة
  . حق االقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة وال يجوز التصويت وكالة ليس ألعضاء المجلس

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٤٦ المادة
  . للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٤٧ المادة
  . العرائض إلى المجلس إال خطاً وال يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية ال يجوز تقديم

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٤٨ المادة
 . التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون

  
 الرابعلفصل ا

  السلطة اإلجرائية
  رئيس الجمهورية : أوال

   ٤/٩/٢٠٠٤تعديل المادة بتاريخ 

 ٨/٥/١٩٢٩وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٤٩ المادة
  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ٢١/١/١٩٤٧وبالقانون الدستوري الصادر في 

يسهر على احترام الدستور والمحافظة على . س الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطنرئي
يرأس المجلس األعلى للدفاع وهو القائد . استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه وفقاً ألحكام الدستور

  .األعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء
اع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة األولى، ويكتفي ينتخب رئيس الجمهورية باالقتر

وتدوم رئاسته ست سنوات وال تجوز إعادة انتخابه إال بعد . بالغالبية المطلقة في دورات االقتراع التي تلي
ي ست سنوات النتهاء واليته وال يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط الت

  .تؤهله للنيابة وغير المانعة ألهلية الترشيح
كما انه ال يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة األولى، وما يعادلها في جميع اإلدارات العامة والمؤسسات  

العامة وسائر األشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخالل السنتين اللتين تليان تاريخ 
  . انقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعداستقالتهم و

  :٥٠ المادة
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين اإلخالص لألمة 

  :والدستور بالنص التالي
طن اللبناني وسالمة أحلف باهللا العظيم إني احترم دستور األمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقالل الو

  ". أراضيه
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  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٥١ المادة
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، 

  . ها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامهاويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديال علي

 ٩/١١/١٩٤٣وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٥٢ المادة
  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في 

وال . ئيس الحكومةيتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها باالتفاق مع ر
وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك . تصبح مبرمة إال بعد موافقة مجلس الوزراء

أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات . مصلحة البالد وسالمة الدولة
  . فال يمكن إبرامها إال بعد موافقة مجلس النوابالتجارية وسائر المعاهدات التي ال يجوز فسخها سنة فسنة، 

 ٢١/١/١٩٢٤٧وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٥٣ المادة
  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في 

  .يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت -١
سمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى ي -٢

  .استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها
  .يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً -٣
أو  يصدر باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء -٤

  .إقالتهم
  .يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة -٥
  .يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب -٦
  .يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم -٧
  .يرئس الحفالت الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم -٨
  .عفو الشامل فال يمنح إال بقانونأما ال. يمنح العفو الخاص بمرسوم -٩
  .يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب - ١٠
  .يعرض أي أمر من األمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول األعمال - ١١
  . يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً باالتفاق مع رئيس الحكومة - ١٢

  )٢١/٩/١٩٩٠لدستوري الصادر في المعدلة بالقانون ا( :٥٤ المادة
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء 

  .المختصون ما خال مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة
  . يه رئيس الحكومةأما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عل

 ٨/٥/١٩٢٩وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٥٥ المادة
  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في 

من هذا الدستور، الطلب إلى  ٧٧و ٦٥يعود لرئيس الجمهورية، في الحاالت المنصوص عنها في المادتين 
فإذا قرر مجلس الوزراء، بناًء على ذلك، حل . اء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابةمجلس الوزر
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المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات االنتخابية وفقاً ألحكام 
خمسة عشر التي المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد لالجتماع في خالل األيام ال

  .تلي إعالن االنتخاب
  .تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف األعمال حتى انتخاب مجلس جديد

وفي حال عدم إجراء االنتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور 
  . اته وفقاً ألحكام الدستوريعتبر مرسوم الحل باطالً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلط

  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٥٦ المادة
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خالل شهر بعد إحالتها إلى الحكومة 

تخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها أما القوانين التي ي. ويطلب نشرها
  .في خالل خمسة أيام ويطلب نشرها

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من 
وإذا أصر . يةالقرارات التي يتخذها المجلس خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهور

مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو 
  . المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره

  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٥٧ المادة
إطالع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة لرئيس الجمهورية بعد 

وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار . المحددة إلصداره وال يجوز أن يرفض طلبه
القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع 

  .اء الذين يؤلفون المجلس قانوناًاألعض
  . وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكماً ووجب نشره

  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٥٨ المادة
ال بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم اإلحالة كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعج

يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال 
جلسة عامة وتالوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة 

  . مجلس الوزراء

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٥٩ لمادةا
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد ال يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في 

  . العقد الواحد

  )٢١/١/١٩٤٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٦٠ المادة
  . حال قيامه بوظيفته إال عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمىال تبعة على رئيس الجمهورية 

وال يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو . أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة
موع لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إال من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مج
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أعضائه ويحاكم أمام المجلس األعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى 
  . المجلس األعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها

  :٦١المادة 
القضية من قبل يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل 

  . المجلس األعلى

  )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (: ٦٢ المادة
  . في حال خلو سدة الرئاسة ألي علة كانت تناط صالحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء

  :٦٣المادة 
  . ة واليتهمخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون وال تجوز زيادتها وال انقاصها مد

  
  رئيس مجلس الوزراء : ثانياً
  )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٦٤ المادة

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤوالً عن تنفيذ السياسة العامة 
  :وهو يمارس الصالحيات التالية. التي يضعها مجلس الوزراء

  .لس الوزراء ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس األعلى للدفاعيرأس مج -١
وعلى . يجري االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها -٢

الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثالثين يوماً من تاريخ صدور 
 تمارس الحكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة وال. مرسوم تشكيلها

  .إال بالمعنى الضيق لتصريف األعمال
  .يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب -٣
يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة  -٤

  .لحكومة أو اعتبارها مستقيلةا
  .يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها -٥
يدعو مجلس الوزراء إلى االنعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع  -٦

  .التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث
يتابع أعمال اإلدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن  -٧

  .سير العمل
  . يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص -٨
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  مجلس الوزراء : ثالثاً
  )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٦٥ المادة

وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصالحيات . ناط السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراءت
  :التي يمارسها

وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجاالت ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ  -١
  .القرارات الالزمة لتطبيقها

ألنظمة واإلشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات السهر على تنفيذ القوانين وا -٢
  .مدنية وعسكرية وأمنية بال استثناء

  .تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون -٣
حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن  -٤

دي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين ال تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في االجتماع طوال عقد عا
وال تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية . حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل
  .لألسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة األولى

ويكون . رأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضريجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويت -٥
فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، . النصاب القانوني النعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً

أما المواضيع األساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء . ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور
  :ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي. لهاالحكومة المحدد في مرسوم تشكي

، إعالن حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، االتفاقات والمعاهدات  تعديل الدستور
الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط اإلنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة األولى وما 

التقسيم اإلداري، حل مجلس النواب، قانون االنتخابات، قانون الجنسية، قوانين  يعادلها، إعادة النظر في
  . األحوال الشخصية، إقالة الوزراء

  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٦٦ المادة
  .ة إال لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابةال يلي الوزارة إال اللبنانيون وال يجوز تولي الوزار

يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق األنظمة والقوانين كل بما يتعلق باألمور العائدة إلى 
  .إدارته وما خص به

بعة أفعالهم يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افرادياً ت
  . الشخصية

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٦٧ المادة
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس انى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكالم ولهم أن يستعينوا بمن يرون 

  . من عمال إدارتهم

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (٦٨ المادة
  . عندا يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثالثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل
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والملغاة بالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  ٦٩: المادة
  )٢١/٩/١٩٩٠والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في  ٨/٥/١٩٢٩

  :تعتبر الحكومة مستقيلة في الحاالت التالية -١
  .إذا استقال رئيسها - أ
  .إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها -ب
  .بوفاة رئيسها -ج
  .عند بدء والية رئيس الجمهورية - د
  .عند بدء والية مجلس النواب - ه
  .درة منه أو بناء على طرحها الثقةعند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبا - و

  .تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة -٢
عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف  -٣

  . حكومة جديدة ونيلها الثقة

  )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٧٠ لمادةا
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخاللهم بالواجبات 

ويحدد . المترتبة عليهم وال يجوز أن يصدر قرار االتهام إال بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس
  . شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية قانون خاص

  )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٧١ المادة
  . يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس األعلى 

  )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٧٢ المادة
أو الوزير عن العمل فور صدور قرار االتهام بحقه، وإذا استقال ال تكون يكف رئيس مجلس الوزراء  

  . استقالته سبباً لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعامالت القضائية
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  الباب الثالث
  :انتخاب رئيس الجمهورية - أ

  :٧٣المادة 
األكثر يلتئم المجلس بناء قبل موعد انتهاء والية رئيس الجمهورية بمدة شهر على األقل أو شهرين على  

على دعوة من رئيسه النتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم 
  . العاشر الذي يسبق اجل انتهاء والية الرئيس

  :٧٤المادة 
تمع المجلس إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فألجل انتخاب الخلف يج 

فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خالء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحال تدعى الهيئات 
  . االنتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من األعمال االنتخابية

  :٧٥المادة 
هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع إن المجلس الملتئم النتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية ال  

  . حاال في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر
  
  :في تعديل الدستور -ب

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٧٦ المادة
ن إلى يمكن إعادة النظر في الدستور بناًء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانو 

  . مجلس النواب

  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٧٧ المادة
  :يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري األمر حينئذ على الوجه اآلتي 
لى اقتراح عشرة من أعضائه على األقل أن يبدي يحق لمجلس النواب في خالل عقد عادي وبناء ع 

  .اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع األعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور
على أن المواد والمسائل التي يتناولها االقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس  

حكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس ذلك االقتراح إلى ال
المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خالل 
أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية 
ثالثة أرباع مجموع األعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس 
إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خالل ثالثة اشهر، فإذا أصر 

التعديل في مدة أربعة المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة االنصياع وطرح مشروع 
  . اشهر
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 :أعمال مجلس النواب - ج

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٧٨ المادة
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت 

أن يصوت إال على المواد والمسائل المحددة  على أنه ال يمكنه أن يجري مناقشة أو. عليه قبل أي عمل آخر
  . بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له

  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٧٩ المادة
ن يصوت عليه ما لم عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور ال يمكنه أن يبحث فيه أو أ

  .تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي األعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر 

دة المعينة لإلصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطالع وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خالل الم
  . مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي األصوات أيضاً

   
  الباب الرابع
  تدابير مختلفة

    
  :المجلس األعلى - أ

  )٢١/٩/١٩٩٠لدستوري الصادر في وبالقانون ا ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (٨٠ المادة
يتألف المجلس األعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية  

من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم 
ة وتصدر قرارات التجريم من المجلس األعلى بغالبية عشرة ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤالء القضاة رتب

  . وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص. أصوات
    
  :في المالية -ب

  )٢١/١/١٩٤٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (٨١ المادة
نية إال بموجب قانون تفرض الضرائب العمومية وال يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنا 

  . شامل تطبق أحكامه على جميع األراضي اللبنانية دون استثناء

  :٨٢ المادة
  . ال يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إال بقانون 

  :٨٣ المادة
كل سنة في بدء عقد تشرين األول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن  

  . رع على الموازنة بنداً بنداًالسنة القادمة ويقت
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  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٨٤ المادة
وال يجوز للمجلس في خالل المناقشة بالميزانية وبمشاريع اإلعتمادات اإلضافية أو اإلستثنائية أن يزيد  

ورة سواء كان ذلك بصورة اإلعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذك
غير انه يمكنه بعد االنتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة . تعديل يدخله عليها أو بطريقة االقتراح

  . اإلاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة

 ٢١/١/١٩٤٧وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( :٨٥ المادة
  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في 

  .ال يجوز أن يفتح إعتماد إستثنائي إال بقانون خاص
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناًء على قرار صادر عن  

وازنة على أن ال تتجاوز هذه مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الم
ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في . االعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة

  . أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك

  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٨٦المادة 
مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل االنتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس  إذا لم يبت 

الجمهورية باالتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني 
روع الموازنة فلمجلس لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد االستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مش

الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل 
وال يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إال إذا كان . الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولًا به

  .بخمسة عشر يوما على األقل مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده
على انه في مدة العقد االستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات األخرى  

كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من االعتمادات اإلضافية الدائمة 
دات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة ويحذف منها ما اسقط من االعتما

  . على القاعدة االثني عشرية

  )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  :٨٧ المادة
إن حسابات اإلدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة  

  . تالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسباتالسنة ال

  :٨٨ المادة
  . ال يجوز عقد قرض عمومي وال تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إال بموجب قانون 

  :٨٩ المادة
ذات منفعة  ال يجوز منح أي التزام أو امتياز الستغالل مورد من موارد ثروة البالد الطبيعية أو مصلحة 

  . عامة أو أي احتكار إال بموجب قانون والى زمن محدود
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  الخامس الباب
 تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة األمم أحكام 

  :٩٢و٩١و ٩٠المواد 
 ) ٩/١١/١٩٤٣ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في (

  :٩٣المادة 
  ) ٢١/١/١٩٤٧ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ( 

  :٩٤المادة 
  ) ٩/١١/١٩٤٣ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ( 

   
  السادس الباب

  أحكام نهائية مؤقتة

  )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ٩/١١/١٩٤٣المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (: ٩٥ المادة
جراءات المالئمة على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ اإل 

لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم 
  .باإلضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية

ى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إل 
  .تنفيذ الخطة المرحلية
  :وفي المرحلة االنتقالية

  .تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة -أ 
تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد االختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات  -ب 

ختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة العسكرية واألمنية والمؤسسات العامة والم
األولى فيها وفي ما يعادل الفئة األولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين 

 . دون تخصيص أية وظيفة ألية طائفة مع التقيد بمبدأي االختصاص والكفاءة

  :١٠٠و ٩٩و ٩٨و ٩٧و ٩٦المواد 
  ) ٢١/١/١٩٤٧نون الدستوري الصادر في ألغيت بالقا(

  :١٠١المادة 
تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل  ١٩٢٦ابتداًء من أول أيلول سنة 

  . آخر

  )٩/١١/١٩٤٣المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في : (١٠٢ المادة
 .ورألغيت كل األحكام االشتراعية المخالفة لهذا الدست 
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 قانون دستوري 

 من الدستور ٤٩بإضافة فقرة إلى المادة 
   

  :من الدستور الفقرة التالي نصها ٤٩أضيفت إلى المادة  :األولى المادة
تنتهي في الثالث   لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر والية رئيس الجمهورية الحالي ثالث سنوات"

  ".٢٠٠٧والعشرين من تشرين الثاني 

   .يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية  :لثانيةا المادة
  



١١٧ 

  )٢(الملحق رقم 

  االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
  ، ١٩٦٠ديسمبر /كانون األول ١٤في  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

  ١٤، وفقا ألحكام المادة ١٩٦٢مايو /أيار ٢٢: يخ بدء النفاذتار. في دورته الحادية عشرة
 

  إن المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

  دورته الحادية عشرة، في ١٩٦٠ديسمبر /كانون األول ١٥نوفمبر إلي /تشرين الثاني ١٤المنعقد في باريس من 

  التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم، نسان يؤكد مبدأ عدموإذ يذكر بأن اإلعالن العالمي لحقوق اإل

  انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك اإلعالن، وإذ يرى أن التمييز في التعليم هو

األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة  وإذ يرى أن من بين أهداف منظمة
  التعليم، األمم بغية دعم االحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق اإلنسان وبالمساواة في فرصبين  التعاون

بناء على ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم  وإذ يدرك أن من واجب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
ب، بل أن تعمل أيضا على تكافؤ الجميع في أشكال التمييز في التعليم فحس الوطنية للتربية، ال أن تحرم أي شكل من

  والمعاملة في مجال التعليم، الفرص

من  ٤-١- ١٧مجال التعليم، وهو موضوع البند  وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في
  جدول أعمال الدورة،

الدول  ية ولتوصيات توجه إليالعاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا التفاقية دول وقد قرر في دورته
  األعضاء،

   .1960 ديسمبر/يقر هذه االتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون األول

 :١المادة 
استبعاد  أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون  أي تميز أو" التمييز"ألغراض هذه االتفاقية، تعني كلمة  -١

وغير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الحالـة   الرأي سياسيا أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو
اإلخالل بها،  المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو االقتصادية أو
 :وخاصة ما يلي

  بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة، حرمان أي شخص أو جماعة من األشخاص من االلتحاق) أ(

على نوع من التعليم أدنى مستوى مـن سـائر    قصر فرض أي شخص أو جماعة من األشخاص) ب(
  .األنواع

مؤسسات تعليمية منفصلة ألشـخاص معينـين أو لجماعـات معينـة مـن       إنشاء أو إبقاء نظم أو) ج(
  من هذه االتفاقية، ٢تجيزها أحكام المادة  األشخاص، غير تلك التي

  .على أي شخص أو جماعة من األشخاص كرامة اإلنسانفرض أوضاع ال تتفق و) د(

إلي جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فـرص االلتحـاق    "التعليم"ألغراض هذه االتفاقية، تشير كلمة  -٢
  .والظروف التي يوفر فيها بالتعليم، ومستواه ونوعيته،
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 :٢المادة 
 ١ال تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة  ل، فإنهاالتالية مسموحا بها في إحدى الدو األوضاععندما تكون 

 :من هذه االتفاقية

نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التالميذ من الجنسـين، إذا كانـت هـذه الـنظم أو      إنشاء أو إبقاء) أ(
 تتيح فرصا متكافئة لاللتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهالت من نفس المسـتوي  المؤسسات

منـاهج   درسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المنـاهج أو ومباني ومعدات م
  متعادلة،

مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفـق   القيام، ألسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو) ب(
وااللتحاق بتلـك  الشرعيين، إذا كان االشتراك في تلك النظم  ورغبات آباء التالميذ أو أولياء أمورهم

التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررهـا أو تقرهـا السـلطات     المؤسسات اختياريا، وكان
  للتعليم بالمرحلة المناظرة، المختصة، وخاصة

يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير  إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم) ج(
التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما  إلضافة إلي تلكمرافق تعليمية با
وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التـي تقررهـا أو تقرهـا السـلطات      يتفق وهذه الغاية،

  .وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة المختصة،

 :٣المادة 
 :االتفاقية، تتعهد الدول األطراف فيها بما يلي المقصود في هذه إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني علىعمال 

تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز  أن تلغي أية أحكام تشريعية أو) أ(
 التعليم، في

  ية،التالميذ بالمؤسسات التعليم أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول) ب(

جانب السلطات العامة، إال علي أساس الجدارة أو  أال تسمح بأي اختالف في معاملة المواطنين من) ج(
المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرهـا مـن أشـكال     الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم

ابعة الدراسـة فـي   أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيالت الالزمة لمت المعونة التي تقدم للتالميذ،
  الخارج،

التعليميـة،   أال تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامـة للمؤسسـات   )د(
  جماعة معينة، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التالميذ إلي

  .لتعليم التي تتيحها لمواطنيهابا أن تتيح لألجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص االلتحاق) هـ(

 :٤المادة 
تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف،  فضال عما تقدم بأن-تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية 

في البالد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة  للظروف والعرف السائد مالئمةعن طريق أساليب 
 :والسيما في أمور التعليم،

أشكاله متـوفرا وسـهل المنـال     عل التعليم االبتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتىج) أ(
للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضـمان   بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا

 االنتظام بالمدرسة، التزام الجميع بما يفرضه القانون من



١١٩ 

العامة في نفـس المرحلـة، وتعـادل     لتعليم في كافة المؤسسات التعليميةضمان تكافؤ مستويات ا) ب(
 ونوعيته، الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم

يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا  القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم األشخاص الذين لم) ج(
فير الفرص أمامهم لمواصلة الـتعلم علـي أسـاس    وتو الدراسة في المرحلة االبتدائية حتى نهايتها،

 قدراتهم الفردية،

  .التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز توفير) د(

 :٥المادة 
 :توافق الدول األطراف في هذه االتفاقية علي ما يلي -١

اإلنسـان   احترام حقوقيجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية وتعزيز  ()أ(
والجماعات العنصـرية أو   وحرياته األساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم

 السالم، الدينية، وأن يساند جهود األمم المتحدة في سبيل صون

أوال، فـي أن يختـاروا    من الضروري احترام حرية آباء التالميذ أو أولياء أمورهم الشـرعيين، ) ب(
العامة بشرط أن تفي تلـك المؤسسـات    ألبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات

أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا  بالحد األدنى من المستويات التعليمية التي تقررها
يم الـديني واألخالقـي   المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعل ألبنائهم، بطريقة تتفق واإلجراءات

وال يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من األشخاص علي تلقـي تعلـيم   . الخاصة وفقا لمعتقداتهم
  ومعتقداتهم، ديني ال يتفق

أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما  من الضروري االعتراف بحق أعضاء األقليات الوطنية في ممارسة) ج(
تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية  ن استخدام أوفي ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضال ع

  :لكل دولة وبالشروط التالية

أو  أال يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه األقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل،  "١"
  تمس السيادة الوطنية، بطريقةمن المشاركة في أنشطته، أو 

  دنى من المستوى العام الذي تقرره السلطات المختصة،التعليم أ مستوى يكونأال   "٢"

  .االلتحاق بتلك المدارس اختياريا يكونأن    "٣"

باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص  تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية -٢
  .المادة من هذه ١عليها بالفقرة 

 :٦المادة 
بتوجيه أكبر قدر من االهتمام إلي أية  في هذه االتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها،تتعهد الدول األطراف 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي  العام لمنظمة األمم المؤتمرتوصيات يقرها 
  .جال التعليمصور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في م تتخذ لمكافحة شتي

 :٧المادة 
االتفاقية إلي المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة  في التقارير الدورية التي تقدمها الدول األطراف في هذه

التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول أن تقدم  للتربية والعلم والثقافة في
قد  التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير األخرى التي تكون ريةواإلدااألحكام التشريعية  معلومات عن
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الوطنية الموضحة  اتخذتها لتطبيق هذه االتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة
  .تطبيق تلك السياسة ، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في٤بالمادة 

 ٨المادة 
االتفاقية حول تفسير هذه االتفاقية أو  نشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول األطراف في هذهأي خالف ي

إلي، بناء علي طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة  ، يحالبالمفاوضاتتطبيقها، وال تتم تسويته 
  .الدولية للبت فيه أخري لتسويته، محكمة العدل

 :٩المادة 
  .ي هذه االتفاقيةال يسمح بأية تحفظات عل

 :١٠المادة 
يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى  علي هذه االتفاقية مساس بالحقوق التي قد يترتبال يجوز أن 

تلك الحقوق ال تتعارض مع نصوص هذه االتفاقية أو  اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت
  .روحها

 :١١المادة 
والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص األربعة  ألسبانية واإلنكليزية والروسيةباللغات ا االتفاقيةحررت هذه 
  .نصا رسميا

 :١٢المادة 
األعضاء في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلـم   تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول -١

 .النافذة في كل منها والثقافة، طبقا لإلجراءات الدستورية

العام لمنظمة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم      ائق التصديق على االتفاقية أو قبولها لدي المديرتودع وث -٢
  .والثقافة

 :١٣المادة 
الدول غير األعضاء في منظمة األمـم المتحـدة    يكون باب االنضمام إلي هذه االتفاقية مفتوحا أمام جميع -١

  .يذي للمنظمة قد دعاها لالنضمام إلي االتفاقيةالمجلس التنف للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون

والعلـم   االتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة األمم المتحـدة للتربيـة   يقع االنضمام إلي -٢
  .والثقافة

 :١٤المادة 
ا أو قبولها أو إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليه يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد انقضاء ثالثة أشهر علي تاريخ

النفاذ قاصرا علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو  االنضمام إليها، علي أن يكون هذا
أشهر  ألية دولة أخري بعد انقضاء ثالثة بالنسبةوتصبح االتفاقية نافذة . التاريخ أو قبله انضمامها في ذلك

  .مام من جانب تلك الدولةعلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو االنض

 :١٥المادة 
علي أراضيها فحسب، بل يمتد أيضا إلي  تقر الدول األطراف في هذه االتفاقية بأن سريانها ال يقتصر

األقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من األقاليم  جميع األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو
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 وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة. الدوليةعنية مسؤولة عن عالقاتها الطرف الم التي تكون الدولة

قبولها أو  الحكومات أو السلطات المختصة األخرى في تلك األقاليم عند التصديق علي االتفاقية أو
العام  وتتعهد بأن تخطر المدير. األقاليم االنضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق االتفاقية علي تلك

والثقافة باألقاليم التي تطبق عليها االتفاقية علي النحو المذكور، علي  لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
  .اإلخطار نافذا بعد انقضاء ثالثة أشهر علي تاريخ تسلمه أن يصبح

 :١٦المادة 
ـ  لكل دولة طرف في هذه االتفاقية أن تنسحب منها باألصالة -١ ة عـن أي إقلـيم تتـولى    عن نفسها أو نياب

 .مسؤولية عالقاته الدولية

  .والثقافة في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم يبلغ االنسحاب -٢

  .وثيقة االنسحاب يصبح االنسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم -٣

 :١٧المادة 
والثقافة إخطار الدول األعضاء في المنظمة،  لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم يتولى المدير العام

، وكذلك إخطار منظمة األمم المتحدة، ١٣إليها في المادة  والمشار المنظمةوالدول غير األعضاء في 
أعاله،  ١٣و  ١٢والقبول واالنضمام المنصوص عليها في المادتين  بإيداع جميع وثائق التصديق

  .أعاله على التوالي ١٦و  ١٥االنسحاب المنصوص عليها في المادتين  االخطارات وبوثائقوب

 :١٨المادة 
والثقافة أن يعدل هذه االتفاقية، علي أن ال يكون مثـل   للمؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم -١

 .معدلةالتي تصبح أطرافا في االتفاقية ال هذا التعديل ملزما إال للدول

معدلة لالتفاقية الحالية تعديال كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة ومـا لـم    إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة -٢
أو االنضمام إليها  االتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي االتفاقية الحالية أو قبولها تنص

  .تفاقية الجديدةاعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ اال

 :١٩المادة 
الحالية لدي األمانة العامة لألمم المتحدة بناء  من ميثاق األمم المتحدة، تسجل االتفاقية ١٠٢طبقا للمادة 

 .المتحدة للتربية والعلم والثقافة األممعلى طلب المدير العام لمنظمة 

، من نسختين أصليتين ١٩٦٠ديسمبر /األول حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون
للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية  تحمالن توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة

 وتودعان في محفوظات األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، علي أن تسلم صور طبق والعلم والثقافة،

  .األمم المتحدة ، وإلى منظمة١٣و  ١٢ليها في المادتين األصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إ

العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية  النص الوارد أعاله هو النص الرسمي لالتفاقية التي أقرها المؤتمر
كانون  ١٥المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يوم  ،عشرةوالعلم والثقافة في دورته الحادية 

 ديسمبر/وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون األول .١٩٦٠ديسمبر /األول

١٩٦٠.   
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  )٣(ملحق رقم 
  

 ضد المرأة التمييزالقضاء على جميع أشكال  اتفاقية
  ٢٤/١٨٠واالنضمام بقرارها  وللتصديقالجمعية العامة وعرضتها للتوقيع  اعتمدتها

  ١٩٧٩ديسمبر  ١٨في  المؤرخ
  

  )١( ٢٧ألحكام المادة  طبقا، ١٩٨١سبتمبر  ٣: بدء النفاذ تاريخ
  

  الدول األطراف في هذه االتفاقية، إن
، وقـدره الفـرد   وبكرامـة اإليمان بحقوق اإلنسان األساسـية،   جديدتلحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤكد من  إذ
  الرجل والمرأة في الحقوق، وبتساوي

يولـدون   النـاس أن جميـع   ويعلنيؤكد مبدأ عدم جواز التمييز،  نساناإلتلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق  وإذ
بجميع الحقوق والحريات الـواردة فـي اإلعـالن     التمتعلكل إنسان حق  وأنأحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، 

  في ذلك التمييز القائم على الجنس، بماأي تمييز،  دونالمذكور، 
الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان واجب ضمان مساواة الرجـل   عهدينالتلحظ أن على الدول األطراف في  وإذ

  بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، التمتعوالمرأة في حق 
تشـجع   التـي المعقودة برعاية األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة،  الدوليةتأخذ بعين االعتبار االتفاقيات  وإذ

  والمرأة في الحقوق، الرجلمساواة 
 التـي التي اعتمدتها األمم المتحدة والوكاالت المتخصصـة،   والتوصياتتلحظ أيضا ا القرارات واإلعالنات  وإذ

  والمرأة في الحقوق، الرجلتشجع مساواة 
اق ضد واسع النط تمييزالمختلفة،  الصكوكالرغم من تلك  علىال يزال هناك،  ألنهذلك،  معيساورها القلق،  وإذ

  المرأة،
 ويعـد لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسـان،   انتهاكاتشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل  وإذ
حياة بلدهما السياسية واالجتماعية واالقتصـادية والثقافيـة،    فيقدم المساواة مع الرجل،  علىالمرأة،  مشاركةعقبة أمام 
 وإذالكاملة إلمكانات المرأة في خدمة بلـدها والبشـرية،   التنميةمن صعوبة  ويزيد، نمو رخاء المجتمع واألسرة ويعوق

من الغذاء والصـحة والتعلـيم والتـدريب     نصيبإال أدنى  الينلنحاالت الفقر،  فيترى النساء،  وهييساورها القلق، 
  وفرص العمالة والحاجات األخرى،

بـارزا فـي    إسـهاما على اإلنصاف والعدل سيسهم  القائميد، الجد الدوليتؤمن بأن إقامة النظام االقتصادي  وإذ
  النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،

العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري واالستعمار  الفصلتنوه بأنه البد من استئصال شأفة  وإذ
إذا أريد للرجـال   للدولفي الشؤون الداخلية  والتدخل األجنبيةوالعدوان واالحتالل األجنبي والسيطرة  الجديدواالستعمار 

  والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كامال،
التعاون فيما بين جميع  وتبادلحدة التوتر الدولي،  وتخفيف، الدوليينتجزم بأن من شأن تعزيز السلم واألمن  وإذ

نزع السالح النووي في ظل رقابـة   سيماوالالسالح العام  ونزعواالقتصادية،  االجتماعيةالدول بغض النظر عن نظمها 
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حق الشـعوب   وإعمالوالمساواة والمنفعة المتبادلة في العالقات بين البلدان،  العدلمبادئ  وتثبيتدولية صارمة وفعالة، 
من شأن احترام  وكذلك، واالستقاللتحت السيطرة األجنبية واالستعمارية واالحتالل األجنبي في تقرير المصير  الواقعة
تحقيـق المسـاواة    فـي لذلك،  نتيجة، واإلسهامبالتقدم االجتماعي والتنمية،  النهوضاإلقليمية،  والسالمةيادة الوطنية الس

  الكاملة بين الرجل والمرأة،
جميعا مشـاركة المـرأة،    تتطلبالسلم،  وقضيةالعالم،  ورفاهيةألي بلد،  والكاملةمنها بأن التنمية التامة  وإيمانا

  مشاركة ممكنة في جميع الميادين، أقصىالرجل،  معة قدم المساوا على
اآلن  حتـى لم يعترف بـه   الذياألسرة وفي تنمية المجتمع،  رفاهتضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في  وإذ

تدرك أن دور  وإذلألمومة ولدور الوالدين كليهما في األسرة وفي تنشئة األطفال،  االجتماعية واألهميةعلى نحو كامل، 
إن تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسـم المسـؤولية بـين     بلمرأة في اإلنجاب ال يجوز أن يكون أساسا للتمييز ال

  .ككل والمجتمعالرجل والمرأة 
والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكـذلك   الرجلتدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين  وإذ

  واألسرة، عالمجتمفي دور المرأة في 
 لهـذا أن تتخـذ،   وعلىفي إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة،  الواردةعقدت العزم على تنفيذ المبادئ  وقد
  القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، يتطلبهاالتي  التدابيرالغرض، 
  :اتفقت على ما يلي قد

  األول الجزء

  :١ المادة
تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس  أي" ضد المرأة  التمييز" لح هذه االتفاقية يعني مصط ألغراض

والحريات  اإلنسانأو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق  توهينآثاره أو أغراضه،  منالجنس ويكون 
 أووالمدنية أو في أي ميدان آخر،  والثقافيةاألساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

الزوجية وعلى أساس  حالتهاالنظر عن  بصرفبهذه الحقوق أو ممارستها لها،  تمتعهاو إحباط توهين أ
  .المساواة بينها وبين الرجل

  :٢ المادة
الوسائل المناسبة  بكلعلى أن تنتهج،  وتتفقالمرأة،  ضداألطراف جميع أشكال التمييز  الدول تشجب

  :بالقيام بما يلي تتعهدلذلك  وتحقيقاالمرأة،  على التمييز ضد القضاءتستهدف  سياسةودون إبطاء، 
في دساتيرها الوطنية أر تشريعاتها المناسبة األخـرى، إذا   والمرأةإدماج مبدأ المساواة بين الرجل   -أ

لهذا المبدأ من خـالل التشـريع    العمليالتحقيق  وكفالةأدمج فيها حتى اآلن،  قدلم يكن هذا المبدأ 
  ،وغيره من الوسائل المناسبة

 لحظـر من جزاءات،  يناسبفي ذلك ما  بماوغير تشريعية،  تشريعيةاتخاذ المناسب من التدابير،    -ب
  كل تمييز ضد المرأة،

للمـرأة،   الفعالةالحماية  وضمانالمساواة مع الرجل،  قدمفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على    -ج
  أي عمل تمييزي، منفي البلد، العامة األخرى  والمؤسساتطريق المحاكم ذات االختصاص  عن

 السـلطات تصرف  وكفالةتمييزية ضد المرأة،  ممارسةاالمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو    -د
  والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام،
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التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمـة أو   علىاتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء   -و
أو إبطال القـائم مـن    لتغييرفي ذلك التشريعي منها،  بماالمناسبة،  التدابيرجميع  اتخاذمؤسسة، 

  تشكل تمييزا ضد المرأة، التيالقوانين واألنظمة واألعراف والممارسات 
  .تشكل تمييزا ضد المرأة التيإلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية   -ز

  :٣ المادة
الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،  والسيماالدول األطراف في جميع الميادين،  تتخذ
لتضمن لها  وذلكتطور المرأة وتقدمها الكاملين  لكفالةمنها،  التشريعيفي ذلك  بماالتدابير المناسبة،  كل

  .مع الرجل المساواةممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها على أساس 

  :٤ المادة
مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة  خاصةتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير ال يع -١

غير  معاييرعلى  اإلبقاءأي نحو،  على، يستتبعيجب أال  ولكنهتأخذ به هذه االتفاقية،  الذيتمييزا بالمعنى 
  .داف التكافؤ في الفرص والمعاملةالتدابير متى تحققت أه بهذهيجب وقف العمل  كمامتكافئة أو منفصلة، 

الـواردة فـي    التدابيرفي ذلك  بماتستهدف حماية األمومة،  خاصةال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير  -٢
  .تمييزيا إجراءهذه االتفاقية، 

  :٥ المادة
  :لتحقيق ما يلي المناسبةالدول األطراف جميع التدابير  تتخذ

تحقيق القضـاء علـى التحيـزات     بهدفالرجل والمرأة،  لسلوكالثقافية تغيير األنماط االجتماعية و) أ(
أو  أدنـى العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسـين   والعادات

  للرجل والمرأة، نمطيةعلى أدوار  أوأعلى من اآلخر، 
ظيفة اجتماعية، واالعتراف بكون تنشئة لألمومة بوصفها و سليماكفالة تضمين التربية العائلية فهما ) ب(

مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفـال هـي    مسؤوليةاألطفال وتربيتهم 
  .في جميع الحاالت األساسياالعتبار 

  :٦ المادة
ار جميع أشكال االتج لمكافحةفي ذلك التشريعي منها،  بما، المناسبةجميع التدابير  األطرافالدول  تتخذ

  .بالمرأة واستغالل بغاء المرأة
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  الثاني الجزء
  

  :٧ المادة
للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة  المناسبةالدول األطراف جميع التدابير  تتخذ

  :في الحققدم المساواة مع الرجل،  علىتكفل للمرأة،  خاصللبلد وبوجه 
 ينتخـب لالنتخاب لجميع الهيئات التي  واألهليةالعامة،  ستفتاءاتواالالتصويت في جميع االنتخابات ) أ(

  أعضاؤها باالقتراع العام،
 وتأديـة شغل الوظائف العامة،  وفيهذه السياسة،  تنفيذالمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي ) ب(

  جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
  .تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد حكوميةات غير المشاركة في أية منظمات وجمعي) ج(

  :٨ المادة
أي تمييز،  ودونلتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل،  المناسبةالدول األطراف جميع التدابير  تتخذ

  .الدولية المنظماتتمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال  فرصة

  :٩ المادة
تغييرهـا أو االحتفـاظ    لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو مساويةاألطراف المرأة حقوقا  تمنح الدول -١

على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الـزواج،   أويترتب على الزواج من أجنبي، أالوتضمن بوجه خاص . بها
  .أن تفرض عليها جنسية الزوج أو، جنسيةأن تصبح بال  أوتتغير تلقائيا جنسية الزوجة،  أن

  . الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما لحقتمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا  -٢
  
  الثالث الجزء

  :١٠ المادة
للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية  المناسبةالدول األطراف جميع التدابير  تتخذ

  :ساس المساواة بين الرجل والمرأةأ علىخاص لكي تكفل،  وبوجهالتربية،  ميدانلحقوق الرجل في 
العلمية  الدرجاتبالدراسات والحصول على  وااللتحاق، والمهنيشروط مساوية في التوجيه الوظيفي ) أ(

 وتكونوالحضرية على السواء،  الريفيةالمناطق  فيفي المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، 
العالي،  التقنيليم العام والتقني والمهني والتعليم مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التع المساواةهذه 
  في جميع أنواع التدريب المهني، وكذلك

نوعيـة   وفيالمدرسين،  مؤهالتمستويات  وفياالمتحانات،  وفيالتساوي في المناهج الدراسية، ) ب(
  المرافق والمعدات الدراسية،

ي جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، ودور المرأة ف الرجلالقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور ) ج(
هـذا الهـدف،    تحقيقمن أنواع التعليم التي تساعد في  وغيرهالمختلط،  التعليمطريق تشجيع  عن

  المدرسية وتكييف أساليب التعليم، والبرامجعن طريق تنقيح كتب الدراسة  والسيما
  ،الدراسية األخرى واإلعاناتالتساوي في فرص الحصول على المنح ) د(
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في ذلك برامج تعلـيم الكبـار ومحـو     بماالتعليم،  مواصلةالتساوي في فرص اإلفادة من برامج ) هـ(
بقدر اإلمكان بتضييق أي فجـوة فـي    التعجيلالبرامج التي تهدف إلى  والسيماالوظيفي،  األممية

  التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
مج للفتيات والنساء الالئى تركن المدرسـة قبـل   برا وتنظيمخفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، ) و(

  األوان،
  الرياضية والتربية البدنية، األلعابالتساوي في فرعى المشاركة النشطة في ) ز(
في ذلك  بماتساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها،  محددةإمكانية الحصول على معلومات تربوية ) ح(

  .سرةواإلرشادات التي تتناول تنظيم األ المعلومات
  :١١ المادة

للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفـل   المناسبةتتخذ الدول األطراف جميع التدابير  -١
  :السيماالحقوق و  نفسأساس المساواة بين الرجل والمرأة،  علىلها، 
  ،البشرالحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع ) أ(
في ذلك تطبيق معـايير اختيـار واحـدة فـي شـؤون       بمامالة، الحق في التمتع بنفس فرص الع) ب(

  االستخدام،
جميع مزايا  وفيفي الترقية واألمن على العمل  والحق، العملالحق في حرية اختيار المهنة ونوع ) ج(

الحرفيـة   التلمـذة في ذلك  بماوإعادة التدريب المهني،  التدريبفي تلقي  والحقوشروط الخدمة، 
  ،المتكررالمتقدم والتدريب والتدريب المهني 

المعاملة فيما يتعلق  فيفي المساواة  والحقفي ذلك االستحقاقات،  بماالحق في المساواة في األجر، ) د(
  في تقييم نوعية العمل، المعاملةالمساواة في  وكذلكبالعمل ذي القيمة المساوية، 

لبطالة والمرض والعجز والشيخوخة في حاالت التقاعد وا والسيماالحق في الضمان االجتماعي، ) هـ(
  مدفوعة األجر، إجازةالحق في  وكذلكمن حاالت عدم األهلية للعمل،  ذلكوغير 

  في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب، بما، العملالحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف ) و(
الـدول   تتخـذ ي العمـل،  لحقها الفعلي ف ضماناأو األمومة،  الزواجتوخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب  -٢

  :األطراف التدابير المناسبة
األمومة والتمييز في الفصل من العمل على أسـاس   إجازةلحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو ) أ(

  فرض جزاءات على المخالفين، معالحالة الزوجية، 
اثلة دون فقدان للعمل أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مم األجرإلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة ) ب(

  االجتماعية، للعالواتالسابق أو لألقدمية أو 
الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع بـين االلتزامـات    المساندةلتشجيع توفير الخدمات االجتماعية ) ج(

إنشـاء   تشـجيع عن طريق  والسيماوالمشاركة في الحياة العامة،  العملالعائلية وبين مسؤوليات 
  مرافق رعاية األطفال، وتنمية شبكة من

  .في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها الحمللتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة ) د(
بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء  المتصلةيجب أن تستعرض التشريعات الوقائية  -٣

  .حسب االقتضاء نطاقهاا أو توسيع يتم تنقيحها أو إلغاؤه وأن، والتكنولوجيةالمعرفة العلمية 



١٢٧ 

  :١٢ المادة
للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصـحية   المناسبةتتخذ الدول األطراف جميع التدابير  -١

على خدمات الرعاية الصحية،  الحصولأساس المساواة بين الرجل والمرأة،  على، لهامن أجل أن تضمن 
  .قة بتنظيم األسرةالمتعل الخدماتفي ذلك  بما

تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمـل   المادةبالرغم من أحكام الفقرة أ من هذه  -٢
تغذية كافية أثناء الحمـل   وكذلكلها خدمات مجانية عند االقتضاء،  موفرةبعد الوالدة،  ماوالوالدة وفترة 

  .والرضاعة

  :١٣ المادة
للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحياة  المناسبةميع التدابير الدول األطراف ج تتخذ

  :والسيماالحقوق،  نفسالرجل والمرأة،  بينأساس المساواة  علىلكي تكفل لها،  واالجتماعيةاالقتصادية 
  الحق في االستحقاقات العائلية،) أ(
عقارية وغير ذلك من أشـكال االئتمـان   ال والرهونالحق في الحصول على القروض المصرفية، ) ب(

  المالي،
  .واأللعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية الترويحيةالحق في االشتراك في األنشطة ) ج(

  :١٤ المادة
 التـي الهامة  واألدوارالخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،  المشاكلتضع الدول األطراف في اعتبارها  -١

االقتصاد غير النقديـة،   قطاعاتفي ذلك عملها في  بماير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها، تؤديها في توف
  .الريفيةالمناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه االتفاقية على المرأة في المناطق  التدابيرجميع  وتتخذ

ناطق الريفيـة لكـي   للقضاء على التمييز ضد المرأة في الم المناسبةتتخذ الدول األطراف جميع التدابير  -٢
 وتكفـل الريفية وتستفيد منهـا،   التنميةتشارك في  أنأساس المساواة بين الرجل والمرأة،  علىتكفل لها، 

  :خاص الحق في بوجهللريفية 
  على جميع المستويات، اإلنمائيالمشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط ) أ(
 والخـدمات ذلك المعلومـات والنصـائح    في بما، المالئمةالوصول إلى تسهيالت العناية الصحية ) ب(

  المتعلقة بتنظيم األسرة،
  االجتماعي، الضماناالستفادة بصورة مباشرة من برامج ) ج(
في ذلك ما يتصـل منـه    بماوغير الرسمي،  الرسمي، والتعليمالحصول على جميع أنواع التدريب ) د(

لتحقق  وذلكجتمعية واإلرشادية، التمتع خصوصا بكافة الخدمات الم وكذلكبمحو األممية الوظيفي، 
  زيادة كفاءتها التقنية،

من أجل الحصول على فـرص اقتصـادية مكافئـة     والتعاونياتتنظيم جماعات المساعدة الذاتية ) هـ(
  أو العمل لحسابهن الخاص، الغيرلفرص الرجل عن طريق العمل لدى 

  المشاركة في جميع األنشطة المجتمعية،) و(
المناسـبة،   والتكنولوجياالتسويق،  وتسهيالت، الزراعيةاالئتمانات والقروض  فرصة الحصول على) ز(

في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وكـذلك فـي مشـاريع     المعاملةفي  والمساواة
  ،الريفيالتوطين 



١٢٨ 

رباء فيما يتعلق باإلسكان والمرافق الصحية واإلمداد بالكه والسيماالتمتع بظروف معيشية مالئمة، ) ح(
  . والمواصالت، والنقل، والماء

  
  الرابع الجزء

  :١٥ المادة
  .الرجل أمام القانون معتعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة  -١
بينها وبينه  وتساويألهلية الرجل،  مماثلةقانونية  أهليةالشؤون المدنية،  فيتمنح الدول األطراف المرأة،  -٢

مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود  حقوقاخاص،  بوجهل للمرأة، وتكف. األهليةفي فرص ممارسة تلك 
  .على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية وتعاملهماإدارة الممتلكات، 

وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني  العقودتتفق الدول األطراف على اعتبار جميع  -٣
  .القانونية للمرأة باطلة والغية ةاألهلييستهدف الحد من 

فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة األشخاص وحرية  الحقوقتمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس  -٤
  .وإقامتهماختيار محل سكناهم 

  :١٦ المادة
لمتعلقـة  للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمـور ا  المناسبةتتخذ الدول األطراف جميع التدابير  -١

  :الرجل والمرأة بينأساس المساواة  علىخاص تضمن،  وبوجه، العائليةبالزواج والعالقات 
  نفس الحق في عقد الزواج،) أ(
  عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل، وفينفس الحق في حرية اختيار الزوج، ) ب(
  فسخه، وعندنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج ) ج(
األمور المتعلقة  فيالنظر عن حالتهما الزوجية،  بغض، أبوينحقوق والمسؤوليات بوصفهما نفس ال) د(

  لمصلحة األطفال االعتبار األول، يكونبأطفالهما وفي جميع األحوال، 
بين الطفل والذي يليه،  والفاصلأطفالها  عددوإلدراك للنتائج،  بحريةنفس الحقوق في أن تقرر، ) هـ(

  والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، علوماتالمالحصول على  وفي
ما شابه  أووالقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم،  بالواليةنفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق ) و(

جميـع األحـوال يكـون     وفـي ، الوطنيتوجد هذه المفاهيم في التشريع  حين، األعرافذلك من 
  األول، العتبارالمصلحة األطفال 

في ذلك الحق في اختيار اسم األسرة والمهنة ونـوع   بمانفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، ) ز(
  العمل،

وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتـع   بملكيةنفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق ) ح(
  .بال مقابل أو مقابل عوض سواءبها والتصرف فيها، 

فـي ذلـك    بمـا جميع اإلجراءات الضرورية،  وتتخذ، قانوني يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر ال -٢
  . ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا للزواجسن أدنى  لتحديدالتشريعي منها، 

  



١٢٩ 

  الخامس الجزء

  :١٧ المادة
يشـار  ( المرأةنة للقضاء على التمييز ضد لج تنشأاالتفاقية،  هذهمن أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ  -١

 الدولـة ثمانية عشر خبيرا وبعـد تصـديق    من، االتفاقيةبدء نفاذ  عندتتألف، ) إليها فيما يلي باسم اللجنة
المكانـة الخلقيـة    ذويالطرف الخامسة والثالثين عليها أو انضمامها إليها من ثالثة وعشرين خبيرا من 

الدول األطـراف مـن بـين     تنتخبهم، االتفاقيةالميدان الذي تنطبق عليه هذه الرفيعة والكفاءة العالية في 
التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلـف   لمبدأإيالء االعتبار  معويعملون بصفتهم الشخصية،  مواطنيها

  .الرئيسية القانونيةاألشكال الحضارية وكذلك النظم 
مة أشخاص ترشحهم الدول األطراف ولكل دولة طرف أن قائ منباالقتراع السري  نةينتخب أعضاء اللج -٢

  .مواطنيهاترشح شخصا واحدا من بين 
وقبل ثالثة أشهر على األقل مـن  . بدء نفاذ هذه االتفاقية تاريخيجرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من  -٣

إلـى تقـديم    فيهاا األمين العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف يدعوه يوجهتاريخ كل انتخاب، 
األشخاص المرشحين على هذا  بجميعويعد األمين العام قائمة ألفبائية . ترشيحاتها في غضون فترة شهرين

  .األطرافإلى الدول  ويبلغهاالتي رشحت كال منهم،  الطرفذكر الدولة  معالنحو، 
. العام في مقر األمم المتحدةاألطراف يدعو إليه األمين  للدولـ تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع ٤

األشـخاص   يكـون يشكل اشتراك ثلثي الدول األطراف فيه نصابا قانونيا لـه،   الذيوفي ذلك االجتماع، 
أكبر عدد من األصـوات وعلـى أكثريـة     علىالمنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون 

  .والمصوتينمطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين 
غير أن فترة تسعة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب . سنواتينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع  -٥

 هؤالءأسماء  باختياراالنتخاب األول فورا،  بعدرئيس اللجنة،  ويقومسنتين،  فترةاألول تنقضي في نهاية 
  .األعضاء التسعة بالقرعة

من هذه المـادة بعـد    ٤و  ٣و  ٢وفقا ألحكام الفقرات  الخمسةيجري انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين  -٦
وتنتهي والية اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبـين بهـذه   . والثالثين الخامسالتصديق أو االنضمام 

  .و يتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة. في نهاية فترة سنتين المناسبة
 خبيـر الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين  تقوململء الشواغر الطارئة،  -٧

  .اللجنةبموافقة  رهناآخر من بين مواطنيها، 
األمم المتحدة باألحكام والشـروط   مواردتدفع من  مكافآتالجمعية العامة،  بموافقةيتلقى أعضاء اللجنة،  -٨

  . ؤوليات المنوطة باللجنةالمس ألهميةإيالء االعتبار  معالتي تحددها الجمعية، 
اللجنة من موظفين ومرافق لالضطالع بصورة فعالة بالوظـائف   يلزميوفر األمين العام لألمم المتحدة ما  -٩

  .االتفاقية هذهالمنوطة بها بموجب 



١٣٠ 

  :١٨ المادة
ير تشـريعية  تـداب  منعما اتخذته  تقريراالعام لألمم المتحدة،  األمينتتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى  -١

تنظر  كيماالمحرز في هذا الصدد،  التقدموقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن 
  :هذا التقرير وذلك فياللجنة 

  للدولة المعنية، بالنسبةفي غضون سنة واحدة من بدء النفاذ ) أ(
  ة ذلك،كلما طلبت اللجن وكذلكوبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، ) ب(

التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات المقـررة فـي هـذه     والصعابيجوز أن تبين التقارير العوامل  -٢
  .االتفاقية

  :١٩ المادة
  . بهاتعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص -١
  .سنتينتنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة  -٢

  :٢٠ المادة
 ١٨للمـادة   وفقاعلى أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة  فترة ال تزيد مدى، عادةتجتمع اللجنة،  -١

  .من هذه االتفاقية
  .المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة األممتعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر  -٢

  :٢١ المادة
المجلـس االقتصـادي    الجمعية العامة لألمم المتحدة بواسـطة  إلىتقديم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها  -١

الواردة مـن   والمعلوماتأن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير  ولهاواالجتماعي، 
اللجنة مشفوعة بتعليقـات الـدول    تقريروتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في . الدول األطراف

  .وجدت إناألطراف، 
  .إعالمها لغرضمركز المرأة،  لجنةى يحيل األمين العام تقارير اللجنة إل -٢

  :٢٢ المادة
النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه  لدىأن توفد من يمثلها  المتخصصةللوكاالت  يحق

الوكاالت المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي تقع  تدعووللجنة أن . االتفاقية
  .نطاق أعمالها في

  



١٣١ 

  السادس الجزء

  :٢٣ المادة
مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون  أكثرما يمس أية أحكام تكون  االتفاقيةفي هذه  ليس
  :واردة

  في تشريعات دولة طرف ما،) أ(
  .آخر نافذ إزاء تلك الدولة دوليأوفي أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق ) ب(

  :٢٤ المادة
تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق اإلعمال  مناف باتخاذ جميع ما يلزم الدول األطر تتعهد

  .االتفاقية هذهالكامل للحقوق المعترف بها في 

  :٢٥ المادة
  .الدول لجميعيكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا  -١
  .لهذه االتفاقية وديعايسمى األمين العام لألمم المتحدة  -٢
  .التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة صكوكوتودع . ية للتصديقتخضع هذه االتفاق -٣
ويقع االنضمام بإيداع صك انضمام لـدى األمـين   . لجميع الدول متاحايكون االنضمام إلى هذه االتفاقية  -٤

  .المتحدةالعام لألمم 

  :٢٦ المادة
خطـي   إشعارعن طريق  وذلك، تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقية أنأي وقت،  فيألية دولة طرف،  -١

  .يوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة
  .الطلبمثل هذا  إزاءاللزوم،  عندالتي تتخذ،  الخطواتتقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة  -٢

  :٢٧ المادة
ن لـدى  الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشري الثالثينيبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم  -١

  .المتحدة لألمماألمين العام 
إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشـرين فيبـدأ    تنضمأما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو  -٢

  .اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها فينفاذ االتفاقية إزاءها 

  :٢٨ المادة
 ويقـوم التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضـمام،   التحفظاتلعام لألمم المتحدة نص يتلقى األمين ا -١

  .جميع الدول علىبتعميمها 
  .هذه االتفاقية وغرضها لموضوعال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا  -٢
يقوم  الذية، بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم المتحد إشعاريجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه  -٣

  .ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه. جميع الدول به بإبالغعندئذ 



١٣٢ 

  :٢٩ المادة
من الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ال  أكثريعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو  -١

 خالللم يتمكن األطراف،  فإذا. ه الدولبناء على طلب واحد من هذ وذلك، المفاوضاتيسوى عن طريق 
ألي من أولئـك   جاز، التحكيمالوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر  منطلب التحكيم،  تاريخستة أشهر من 
  .إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة النزاعاألطراف إحالة 

نفسـها   تعتبـر فاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها أنها ال توقيع هذه االت لدىألية دولة طرف أن تعلن،  -٢
الفقرة إزاء أية دولة طرف  بتلكوال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة . ملزمة بالفقرة أ من هذه المادة
  .أبدت تحفظا من هذا القبيل

شـاءت بإشـعار    من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متـى  ٢ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  -٣
  .المتحدةتوجهه إلى األمين العام لألمم 

  :٣٠ المادة
نصوصها باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصـينية والعربيـة    الحجيةتتساوى في  التيهذه االتفاقية،  تودع

  .العام لألمم المتحدة األمينوالفرنسية لدى 
  .هذه االتفاقية إلمضاء، حسب األصول المفوضون، أدناهالموقعون  قاملذلك،  وإثباتا

  
المتعلق بمنح المراة ) ٩( من المادة ٢ولقد تحفظ على البند  ١٩٩٦تموز  ٢٤لبنان وقع على هذه االتفاقية في  :مالحظة

  . حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها
  ) ١٦(من المادة  ١من البند -ز-د-كذلك على الفقرات ج

المتعلق بعرض الخالفات بين الدول وحول تفسير او تطبيق االتفاقية الى محكمة العدل  )٢٩( من المادة  ١والبند 
  . الدولية



١٣٣ 

  )٤(ملحق رقم 
        ١٩٨٩ تفاقية حقوق الطفلإ

  الجزء األول
  

  :١المادة 
، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك االتفاقيةألغراض هذه 

  القانون المنطبق عليه  بموجب

  :٢المادة 
تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضـع لواليتهـا دون أي   . ١

نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليـه أو لـونهم أو   
أو غيره أو أصلهم القـومي أو اإلثنـي أو االجتمـاعي، أو     جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي

  . ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييـز أو العقـاب    - ٢

ه أو أعضاء األسـرة، أو أنشـطتهم أو   القائمة على أساس مركز والدّي الطفل أو األوصياء القانونيين علي
  . آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

  :٣المادة 
في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة العامـة أو     . ١

الطفـل   الخاصة، أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات التشريعية، يولى االعتبـار األول لمصـالح  
  . الفضلى

تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتين لرفاهه، مراعية حقـوق وواجبـات   . ٢
والديه أو أوصيائه أو غيرهم من األفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير 

  . التشريعية واإلدارية المالئمة
طراف أن تتقيد المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حمايـة األطفـال   تكفل الدول األ. ٣

بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، وال سيما في مجالي السالمة والصحة وفي عـدد موظفيهـا   
  وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف 

  :٤المادة
شريعية واإلدارية وغيرها من التدابير المالئمة إلعمال الحقوق تتخذ الدول األطراف كل التدابير الت

وفيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتخذ الدول . المعترف بها في هذه االتفاقية
  . األطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي



١٣٤ 

  :٥المادة 
مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند االقتضاء، أعضاء األسرة الموسعة  األطرافحترم الدول ت

أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو األوصياء أو غيرهم من األشخاص المسؤولين قانونا 
المالئمين عند عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه واإلرشاد 

  .ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية
  :٦المادة 

  . تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في الحياة. ١
  .تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. ٢

  :٧المادة 
اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون لـه   يسجل الطفل بعد والدته فوراً ويكون له الحق منذ والدته في. ١

  . قدر اإلمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما
تكفل الدول األطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجـب الصـكوك الدوليـة    . ٢

  .م بذلكالمتصلة بهذا الميدان، وال سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال القيا

  :٨المادة 
تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسـمه، وصـالته   . ١

  . العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي
لمسـاعدة  إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول األطـراف ا . ٢

  .والحماية المناسبتين من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته
  :٩المادة 

تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إالَّ عندما تقرر السلطات المختصة، . ١
صون رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين واإلجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري ل

وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو . مصالح الطفل الفضلى
  . إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

ف المعنية الفرصة لالشتراك فـي  من هذه المادة، تتاح لجميع األطرا ١في أية دعاوى تقام عمالً بالفقرة . ٢
  . الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها

تحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في االحتفـاظ بصـورة منتظمـة    . ٣
  . بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إالَّ إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول األطراف، مثل تعريض أحد في الحاالت التي . ٤
بما في ذلك الوفـاة التـي   (الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة 

ين أو الطفـل،  ، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالد)تحدث ألي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص
أو عند االقتضاء، لعضو آخر من األسرة، المعلومات األساسية الخاصة بمحل وجود عضو األسرة الغائب 

وتضمن الدول األطراف . إالَّ إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل) أو أعضاء األسرة الغائبين(
أو (أي نتـائج ضـارة للشـخص المعنـي     كذلك أن ال تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، 

  ).األشخاص المعنيين



١٣٥ 

  :١٠المادة 
، تنظـر الـدول األطـراف فـي     ٩من المادة  ١وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف بموجب الفقرة . ١

الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل األسـرة، بطريقـة   
وتكفل الدول األطراف كذلك أالَّ تترتب على تقديم طلب من هذا القبيـل نتـائج   . انية وسريعةإيجابية وإنس

  . ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم
للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في االحتفـاظ بصـورة منتظمـة بعالقـات شخصـية      . ٢

وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا اللتزام الدول األطراف . استثنائيةواتصاالت مباشرة بكال والديه، إالَّ في ظروف 
، تحترم الدول األطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك ٩من المادة  ١بموجب الفقرة 

وال يخضع الحق في مغادرة أي بلد إالَّ للقيود التي ينص عليها القانون والتي . بلدهم هم، وفي دخول بلدهم
ضرورية لحماية األمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامـة، أو اآلداب العامـة أو حقـوق     تكون

  .اآلخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذه االتفاقية

  :١١المادة 
  . مشروعة تتخذ الدول األطراف تدابير لمكافحة نقل األطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير. ١
وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو االنضـمام إلـى   . ٢

  .اتفاقات قائمة

  :١٢المادة 
تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك اآلراء . ١

  . ي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجهبحرية في جميع المسائل الت
ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإداريـة تمـس   . ٢

الطفل، إمَّا مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مـع القواعـد اإلجرائيـة للقـانون     
  .طنيالو

  :١٣المادة 
يكون للطفل الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها . ١

وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسـيلة أخـرى   
  . يختارها الطفل

لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة لتأمين ما يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق . ٢
  : يلي
  احترام حقوق الغير أو سمعتهم؛) أ(

  .حماية األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب(  أو

  :١٤المادة 
  . تحترم الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. ١
تحترم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، األوصياء القانونيين عليه، في توجيه . ٢

  . الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة



١٣٦ 

ال يجوز أن يخضع اإلجهار بالدين أو المعتقدات إال للقيود التي ينص عليها القـانون والالزمـة لحمايـة    . ٣
  .السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحريات األساسية لآلخرين

  :١٥المادة 
  . تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية االجتماع السلمي. ١
قانون والتي تقتضيها الضرورة ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا لل. ٢

في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو 
  .اآلداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

  :١٦المادة 
سـرته أو منزلـه أو   ال يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أ. ١

  . مراسالته، وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته
  .للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. ٢

  :١٧المادة 
تعترف الدول األطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول الطفل على 

والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته  الوطنيةلمصادر المعلومات والمواد من شتى ا
وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول األطراف بما . االجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية

  :يلي
فقـا  تشجيع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية للطفل وو) أ(

  ؛٢٩لروح المادة 
تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافيـة  ) ب(

  والوطنية والدولية؛
  تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها؛) ج(
وعة تشجيع وسائط اإلعالم على إيالاء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجم) د(

  من مجموعات األقليات أو إلى السكان األصليين؛
تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مـع  ) ه(

  .في االعتبار ١٨و ١٣وضع أحكام المادتين 
  :١٨المادة 

 الوالدين يتحمالن مسؤوليات تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف بالمبدأ القائل إن كال. ١
وتقع على عاتق الوالدين أو األوصـياء القـانونيين، حسـب الحالـة،     . مشتركة عن تربية الطفل ونموه

  . وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسي. المسؤولية األولى عن تربية الطفل ونموه
ية، على الدول األطراف في هذه االتفاقية أن تقـدم  في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه االتفاق. ٢

المساعدة المالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيين في االضطالع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفـل  
  . تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال

ملين حق االنتفاع بخدمات ومرافق تتخذ الدول األطراف كل التدابير المالئمة لتضمن ألطفال الوالدين العا. ٣
  .رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها



١٣٧ 

  :١٩المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من . ١

المنطوية على إهمـال،   كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية أو اإلهمال أو المعاملة
أو الوصـي  ) الوالدين(وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد 

  . عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته) األوصياء القانونيين(القانوني 
الة لوضع برامج اجتماعيـة لتـوفير   ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات فع. ٢

الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد 
حاالت إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتهـا  

  .سب االقتضاءومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء ح

  :٢٠المادة 
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، . ١

  . بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة
  . هذا الطفل تضمن الدول األطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل. ٢
يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة فـي القـانون اإلسـالمي، أو    . ٣

وعند النظر في الحلول، ينبغـي  . التبني، أو، عند الضرورة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال
طفل ولخلفية الطفل االثنية والدينية والثقافيـة  إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية في تربية ال

  .واللغوية

  :٢١المادة 
  :أو تجيز نظام التبني إيالء مصالح الطفل الفضلى االعتبار األول والقيام بما يلي/و تقرتضمن الدول التي 

ول تضمن أال تصرح بتبني الطفل إال السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين واإلجراءات المعم) أ(
بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيمـا  
يتعلق بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيين وأن األشخاص المعنيين، عند االقتضاء، قد أعطوا 

  عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة؛
عترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفـل  ت) ب(

  لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة مالئمة في وطنه؛
ـ ) ج( ا تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيم

  يتعلق بالتبني الوطني؛
تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني ال تعود علـى  ) د(

  أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛
تعزز، عند االقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف،     ) ه(

عى، في هذا اإلطار، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر مـن خـالل السـلطات أو    وتس
  .الهيئات المختصة



١٣٨ 

  :٢٢المادة 
تتخذ الدول األطراف في هذه االتفاقية التدابير المالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول علـى مركـز   . ١

لية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم الجئ، أو الذي يعتبر الجئا وفقا للقوانين واإلجراءات الدو
يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقّى الحماية والمساعدة اإلنسانية المناسـبتين فـي التمتـع بـالحقوق     
المنطبقة الموضحة في هذه االتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو المتعلقة بحقوق اإلنسان 

  . ة أطرافا فيهاالتي تكون الدول المذكور
ولهذا الغرض، توفر الدول األطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها األمـم المتحـدة   . ٢

وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع األمم المتحدة، 
جئ ال يصحبه أحد أوعن أي أفراد آخرين مـن  لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل ال

وفي الحاالت التـي يتعـذر فيهـا    . أسرته، من أجل الحصول على المعلومات الالزمة لجمع شمل أسرته
العثور على الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحـة ألي طفـل آخـر    

  .ائلية ألي سبب، كما هو موضح في هذه االتفاقيةمحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الع

  :٢٣المادة 
تعترف الدول األطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، فـي ظـروف   . ١

  . تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع
عوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لـذلك  تعترف الدول األطراف بحق الطفل الم. ٢

وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم مع حالة 
  . الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه

من هذه المادة مجانا كلما  ٢دمة وفقا للفقرة إدراكا لالحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المق. ٣
أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهـدف  
إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعال على التعليم والتـدريب، وخـدمات الرعايـة الصـحية،     

مارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد لم
  . االندماج االجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن

على الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة فـي ميـدان الرعايـة    . ٤
ائية والعالج الطبي والنفسي والوظيفي لألطفال المعوقين، بما فـي ذلـك نشـر المعلومـات     الصحية الوق

المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول األطراف 
ي هذا الصدد، وتراعى بصفة خاصة، ف. من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجاالت

  .احتياجات البلدان النامية

  :٢٤المادة 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج . ١

وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل مـن  . األمراض وإعادة التأهيل الصحي
  . ية الصحية هذهحقه في الحصول على خدمات الرعا

  : تتابع الدول األطراف إعمال هذا الحق كامال وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل. ٢
  خفض وفيات الرضع واألطفال؛) أ(



١٣٩ 

كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع األطفال مع التشديد على تطـوير  ) ب(
  الرعاية الصحية األولية؛

كافحة األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمـور منهـا   م) ج(
تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، 

  آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛
  ات قبل الوالدة وبعدها؛كفالة الرعاية الصحية المناسبة لألمه) د(
كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، وال سيما الوالدين والطفل، بالمعلومـات األساسـية المتعلقـة    ) ه(

بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصـحة واإلصـحاح البيئـي،    
الت ومسـاعدتها فـي   والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجـا 

  االستفادة من هذه المعلومات؛
تطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد المقدم للوالدين، والتعلـيم والخـدمات المتعلقـة بتنظـيم     ) و(

  .األسرة
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الفعالة والمالئمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضـر بصـحة   . ٣

  . األطفال
تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تـدريجي إلـى اإلعمـال    . ٤

  .وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. الكامل للحق المعترف به في هذه المادة

  :٢٥المادة 
اض الرعاية أو الحماية أو تعترف الدول األطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة ألغر

عالج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعالج المقدم للطفل ولجميع الظروف األخرى ذات 
  . الصلة بإيداعه

  :٢٦المادة 
تعترف الدول األطراف لكل طفل بالحق في االنتفاع من الضمان االجتماعي، بمـا فـي ذلـك التـأمين     . ١

  . الالزمة لتحقيق اإلعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني االجتماعي، وتتخذ التدابير
ينبغي منح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص المسؤولين عن إعالة . ٢

الطفل، فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنـه للحصـول علـى    
  . إعانات

  :٢٧ المادة
تعترف الدول األطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي . ١

  . واالجتماعي
يتحمل الوالدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية األساسية عن القيـام،  . ٢

  . المعيشة الالزمة لنمو الطفل في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف
تتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير المالئمة من أجـل مسـاعدة   . ٣

الوالدين وغيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقـدم عنـد الضـرورة    
  . يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان المساعدة المادية وبرامج الدعم، وال سيما فيما



١٤٠ 

تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل مـن الوالـدين أو مـن األشـخاص     . ٤
وبوجه خـاص، عنـدما   . اآلخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج

ة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دول
األطراف االنضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخـاذ ترتيبـات أخـرى    

  .مناسبة

  :٢٨المادة 
س تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أسـا . ١

  : تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي
  جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛) أ(
تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهنـي، وتوفيرهـا وإتاحتهـا لجميـع     ) ب(

ة المالية عنـد الحاجـة   األطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعد
  إليها؛

  جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات؛) ج(
  جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع األطفال وفي متناولهم؛) د(
  .ن معدالت ترك الدراسةاتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل م) ه(

تتخذ الدول األطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة . ٢
  . الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية

يم، تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي فـي األمـور المتعلقـة بـالتعل    . ٣
وبخاصة بهدف اإلسهام في القضاء على الجهل واألمية في جميع أنحاء العالم وتيسـير الوصـول إلـى    

وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية فـي  . المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة
  .هذا الصدد

  :٢٩المادة 
  : ل موجها نحوتوافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطف. ١

  تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛) أ(
  تنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة؛) ب(
للبلـد الـذي تنميـة    تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية ) ج(

  احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي
إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة ) د(

لدينية واألشخاص الذين بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية وا
  ينتمون إلى السكان األصليين؛

  .تنمية احترام البيئة الطبيعية) ه(
ما يفسر على أنه تدخل في حرية األفراد والهيئـات فـي إنشـاء     ٢٨ليس في نص هذه المادة أو المادة . ٢

من هـذه   ١فقرة المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في ال
  . المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة



١٤١ 

  :٣٠المادة 
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليين، ال يجوز 

لسكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، حرمان الطفل المنتمي لتلك األقليات أو ألولئك ا
  . بثقافته، أو اإلجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته

  :٣١المادة 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولـة األلعـاب وأنشـطة االسـتجمام     . ١

  . فية وفي الفنونالمناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقا
تحترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشـجع علـى   . ٢

  . توفير فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ

  :٣٢المادة 
غالل االقتصادي ومن أداء أي عمـل يـرجح أن   تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االست. ١

يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، 
  . أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي

 ولهذا. تنفيذ هذه المادة تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفل. ٢
الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه خاص بما 

  :يلي
  تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل؛) أ(
  وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه؛) ب(
  . ذه المادة بفعاليةفرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة بغية إنفاذ ه) ج(

  :٣٣المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية 
والتربوية، لوقاية األطفال من االستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما 

الصلة، ولمنع استخدام األطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير تحددت في المعاهدات الدولية ذات 
  . مشروعة واالتجار بها

  :٣٤المادة 
ولهذه . تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي

لثنائية والمتعددة األغراض تتخذ الدول األطراف، بوجه خاص، جميع التدابير المالئمة الوطنية وا
  :األطراف لمنع

  حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع؛) أ(
  االستخدام االستغاللي لألطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛) ب(
  . االستخدام االستغاللي لألطفال في العروض والمواد الداعرة) ج(



١٤٢ 

  :٣٥المادة 
لدول األطراف جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع اختطاف األطفال تتخذ ا

  . أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال

  :٣٦المادة 
  . تحمي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل

  :٣٧المادة 
  :تكفل الدول األطراف

أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو    ) أ(
وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبهـا أشـخاص تقـل    . المهنية

  نهم؛أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج ع
ويجب أن يجري اعتقال الطفـل أو  . أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية) ب(

  احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة؛
وبطريقة تراعي  يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اإلنسان،) ج(

وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم مـن حريتـه عـن    . احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه
البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك، ويكون له الحق فـي البقـاء   

  على اتصال مع أسرته عن طريق المراسالت والزيارات، إال في الظروف االستثنائية؛
ن لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرهـا مـن   يكو) د(

المساعدة المناسبة، فضال عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمـام محكمـة أو   
  . سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل

  :٣٨المادة 
ّهد الدول األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسـلحة  تتع. ١

  . وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن أال يشترك األشخاص الذين لم تبلغ سـنهم  . ٢

  . كا مباشرا في الحربخمس عشرة سنة اشترا
وعنـد  . تمتنع الدول األطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتهـا المسـلحة  . ٣

التجنيد من بين األشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على 
  . الدول األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سنّا

تتخذ الدول األطراف، وفقا اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السـكان المـدنيين فـي    . ٤
المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتـأثرين بنـزاع   

  . مسلّح

  :٣٩المادة 
التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي  تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع

للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر 



١٤٣ 

ويجري هذا التأهيل . من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة
  . ندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامتهوإعادة اال

  :٤٠المادة 
تعترف الدول األطراف بحق كل طفل يّدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في . ١

ـ  رين أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما لآلخ
من حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه 

  .بدور بنّاء في المجتمع
وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول األطراف، بوجه خاص، مـا  . ٢

  : يلي
بات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجـه  عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقو) أ(

  قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها؛
  :يكون لكل طفل يّدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على األقل) ب(

  ون؛ افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقان. ١
إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو األوصياء القانونيين عليه عند . ٢

  االقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة المالئمة إلعداد وتقديم دفاعه؛ 
خير في محاكمة قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأ. ٣

للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو  عادلة وفقا
األوصياء القانونيين عليه، ما لم ُيعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، وال سيما إذا أخذ 

  في الحسبان سنه أو حالته؛ 
الذنب؛ واستجواب الشهود المناهضين وكفالة عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف ب. ٤

  اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة؛ 
إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة . ٥

  لذلك؛  أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا
  الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذّر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها؛ . ٦
  .تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى. ٧

تسعى الدول األطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على األطفال . ٣
  : ن يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يليالذي
  تحديد سن دنيا يفترض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوبات؛) أ(
ت قضـائية،  استصواب اتخاذ تدابير عند االقتضاء لمعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إلى إجراءا) ب(

  شريطة أن تحترم حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احتراما كامال؛
تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف؛ والمشورة؛ واالختبار؛ والحضانة؛ وبرامج   .٤

ـ   ة تالئـم  التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة األطفـال بطريق
  . رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء



١٤٤ 

  :٤١المادة 
  :ليس في هذه االتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في

  قانون دولة طرف؛ أو) أ(
  . القانون الدولي الساري على تلك الدولة) ب(

  
  الجزء الثاني

  :٤٢المادة 
ول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل المالئمة والفعالة، تتعهد الد

  . بين الكبار واألطفال على السواء

  :٤٣المادة 
تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف في استيفاء تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها فـي  . ١

  . قوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يليهذه االتفاقية لجنة معنية بح
تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميـدان الـذي   . ٢

وتنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هـؤالء األعضـاء   . تغطيه هذه االتفاقية
  . ولى االعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسيةبصفتهم الشخصية، وي

ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف، ولكل دولة طرف أن . ٣
  . ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها

من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وبعـد  يجري االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على األكثر . ٤
ويوجه األمين العام لألمم المتحدة قبل أربعة أشهر على األقل من تاريخ كل انتخـاب  . ذلك مرة كل سنتين

ثم يعد األمـين العـام   . رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين
األشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول األطراف التي رشحتهم،  قائمة مرتبة ترتيبا الفبائيا بجميع

  . ويبلغها إلى الدول األطراف في هذه االتفاقية
وفي . تجري االنتخابات في اجتماعات للدول األطراف يدعو األمين العام إلى عقدها في مقر األمم المتحدة. ٥

اف فيها نصابا قانونيا لهـا، يكـون األشـخاص    هذه االجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول األطر
المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من األصـوات وعلـى األغلبيـة المطلقـة     

  . ألصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين المصّوتين
غير أن مدة . دويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جدي. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ٦

والية خمسة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي بانقضاء سنتين؛ وبعـد االنتخـاب األول   
  . مباشرة يقوم رئيس االجتماع باختيار أسماء هؤالء األعضاء الخمسة بالقرعة

ة مهام اللجنة، تعين إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غير قادر على تأدي. ٧
الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية مـن الواليـة،   

  . رهنا بموافقة اللجنة
  . تضع اللجنة نظامها الداخلي. ٨
  . تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. ٩



١٤٥ 

وتجتمـع  . تحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنةتعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم الم. ١٠
وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى األمر، في اجتماع . اللجنة عادة مرة في السنة

  . للدول األطراف في هذه االتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة
ن موظفين ومرافق الضطالع اللجنة بصورة فّعالة بوظائفهـا  يوفّر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم م. ١١

  . بموجب هذه االتفاقية
يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه االتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت مـن مـوارد   . ١٢

  . األمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام

  :٤٤المادة 
لدول األطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي تتعهد ا. ١

  : اعتمدتها إلنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق
  عنية؛في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الم) أ(
  .وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات) ب(

توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفـاء بااللتزامـات   . ٢
ويجب أن تشتمل التقارير أيضـا  . المتعهد بها بموجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب

  . ما شامال لتنفيذ االتفاقية في البلد المعنيعلى معلومات كافية توفر للجنة فه
ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شامال إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير الحقة وفقـا  . ٣

  . من هذه المادة، المعلومات األساسية التي سبق لها تقديمها) ب( ١للفقرة 
  . ات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقيةيجوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلوم. ٤
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس االقتصادي واالجتمـاعي، تقـارير عـن    . ٥

  . أنشطتها
  . تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. ٦

  :٤٥المادة 
  :ع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه االتفاقيةلدعم تنفيذ االتفاقية على نحو فعَّال وتشجي

يكون من حق الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة األمم المتحدة ) أ(
وللجنة أن . أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق واليتها من أحكام هذه االتفاقية

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة األخـرى، حسـبما   تدعو الوكاالت المتخصصة 
تراه مالئما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي تدخل في نطاق واليـة  

وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة . كل منها
  يم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي تدخل في نطاق أنشطتها؛األمم المتحدة لتقد

تحيل اللجنة، حسبما تراه مالئما، إلى الوكاالت المتخصصة ومنظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة     ) ب(
والهيئات المختصة األخرى أية تقارير من الدول األطراف تتضمن طلبا للمشـورة أو المسـاعدة   

إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بمالحظـات اللجنـة و    التقنيتين، أو تشير
 اقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو اإلشارات، إن وجدت مثل هذه المالحظات واالقتراحات؛

  



١٤٦ 

يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى األمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن ) ج(
  صل بحقوق الطفل؛قضايا محددة تت

 ٤٥و ٤٤يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عمال بالمادتين ) د(
وتحال مثل هذه االقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلَّغ . من هذه االتفاقية

  . للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت
  

  الجزء الثالث

  :٤٦المادة 
  . يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية لجميع الدول

  :٤٧المادة 
  . وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة. تخضع هذه االتفاقية للتصديق

  :٤٨المادة 
ألمين العام وتودع صكوك االنضمام لدى ا. يظل باب االنضمام إلى هذه االتفاقية مفتوحا لجميع الدول

  . لألمم المتحدة

  :٤٩المادة 
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين لـدى  . ١

  . األمين العام لألمم المتحدة
، يبدأ نفـاذ  الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين. ٢

  . االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها

  :٥٠المادة 
ويقـوم األمـين   . يجوز ألي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى األمين العام لألمم المتحدة. ١

مقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحّبذ عقـد  العام عندئذ بإبالغ الدول األطراف بالتعديل ال
وفي حالة تأييد ثلث الدول األطراف على . مؤتمر للدول األطراف للنظر في االقتراحات والتصويت عليها

األقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو األمين العام إلى عقده تحت 
ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر . لمتحدةرعاية األمم ا

  . إلى الجمعية العامة إلقراره
من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة لألمم المتحدة وتقبله  ١يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة . ٢

  . ية الثلثينالدول األطراف في هذه االتفاقية بأغلب
تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف التي قبلتها وتبقى الدول األطراف األخـرى   -١. ٣

  . ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت سابقة تكون قد قبلتها



١٤٧ 

  :٥١المادة 
التصديق أو االنضـمام، ويقـوم   يتلقى األمين العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت . ١

  . بتعميمها على جميع الدول
  . ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه االتفاقية وغرضها. ٢
يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يقوم . ٣

شعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبـل األمـين   ويصبح هذا اإل. عندئذ بإبالغ جميع الدول به
  . العام

  :٥٢المادة 
. يجوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى األمين العام لألمم المتحدة

  . ويصبح االنسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم األمين العام هذا اإلشعار

  :٥٣المادة 
  . عّين األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقيةي

  :٥٤المادة 
يودع أصل هذه االتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها باإلسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية 

  .والعربية والفرنسية، لدى األمين العام لألمم المتحدة
المخولون حسب األصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع على وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقّعون أدناه، 

  .هذه االتفاقية



١٤٨ 

 


	00-Manual_Arabic_Final-new _COVER
	01-Manual_Arabic_Final-new + fahras +macket
	02-Manual_Arabic_Final-new + macket


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /AlawiHashimBafageeh..
    /Albertus-Bold
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMedium-Italic
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOliveCompact-Regular
    /AntiqueOlive-Italic
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AWRITEA_AGACairoRegular
    /AWRITEA_AGACordobaRegular
    /AWRITEA_Basic
    /AWRITEA_Header
    /AWRITEA_Kufi
    /AWRITEA_Professional
    /AWRITEA_Transparent
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /Chiller-Regular
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommonBullets
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coronet
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CurlzMT
    /DauphinPlain
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DecoTypeNaskh
    /DecoTypeNaskhExtensions
    /DecoTypeNaskhSpecial
    /DecoTypeNaskhSwashes
    /DecoTypeNaskhVariants
    /DecoTypeThuluth
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DiwaniBent
    /DiwaniLetter
    /DiwaniOutlineShaded
    /DiwaniSimpleOutline
    /DiwaniSimpleOutline2
    /DiwaniSimpleStriped
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FarsiSimpleBold
    /FarsiSimpleOutline
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrutigerSAINBdv1Bold
    /FrutigerSAINItv1Italic
    /FrutigerSAINRmv1Roman
    /FrutigerSBINBdv1Bold
    /FrutigerSBINItv1Italic
    /FrutigerSBINRmv1Roman
    /FrutigerSCINBdv1Bold
    /FrutigerSCINItv1Italic
    /FrutigerSCINRmv1Roman
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HASOOB
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KufiExtendedOutline
    /KufiOutlineShaded
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MCSABHAOUT3D
    /MCSAbhaS_Icurve.
    /MCSAbhaS_Inormal.
    /MCSAbhaS_Ucurve.
    /MCSAlhadaS_Inormal.
    /MCSALMAALIMHIGH
    /MCSALMAALIMHIGHDECOITALIC
    /MCSALMAALIMHIGHITALIC
    /MCSALMSARITALIC
    /MCSALSALAAMHIGH
    /MCSALSALAAMHIGHITALIC
    /MCSAlsalamEU3d
    /MCSAlsalamS_Inormal.
    /MCSALSHAMALITALIC
    /MCSAndalosE_I3D.
    /MCSAndalosE_U3D.
    /MCSAndalosS_Inormal.
    /MCSArafatE_I3d.
    /MCSArafatE_U3d.
    /MCSARAFATHIGH
    /MCSArafatS_Inormal.
    /MCSARTS
    /MCSBadrS_Inormal.
    /MCSBadrS_Unormal.
    /MCSCIRCLE
    /MCSCIRCLEFAT
    /MCSCLOCK
    /MCSCLOCKFAT
    /MCSCLOCKHIGH
    /MCSCLOCKITALIC
    /MCSCLOCKSHADOW
    /MCSDiwani0S_Inormal.
    /MCSDiwany1E_U3D.
    /MCSDiwany1S_Inormal.
    /MCSDiwany2S_Inormal.
    /MCSDiwany3S_I3D.
    /MCSDiwany3S_Inormal.
    /MCSDiwany4S_Inormal.
    /MCSElectronS_Inormal.
    /MCSElectronS_Unormal.
    /MCSErwahS_Inormal.
    /MCSFarisyE_I3D.
    /MCSFarisyE_U3D.
    /MCSFarisyS_Inormal.
    /MCSFREEDOM
    /MCSFREEDOMITALIC
    /MCSFREEDOMOUT
    /MCSFREEDOMOUT2
    /MCSFREEDOMSHADOW
    /MCSFREEDOMTHIN
    /MCSGulfS_Inormal.
    /MCSHALAHIGH
    /MCSHALAITALIC
    /MCSHALASHADOW
    /MCSHAND
    /MCSHANDITALIC
    /MCSHashimyS_Inormal.
    /MCSHashimyS_Unormal.
    /MCSHIJAZHIGH
    /MCSHIJAZHIGHITALIC
    /MCSHIJONHIGH
    /MCSHIJONHIGHITALIC
    /MCSHijonS_Inormal.
    /MCSHijonS_U3d.
    /MCSISLANDHIGH
    /MCSISLANDITALIC
    /MCSISLANDSHADOW
    /MCSJeddahE_I3d.
    /MCSJeddahE_U3d.
    /MCSJeddahS_I3d.
    /MCSJeddahS_Icurve.
    /MCSJeddahS_IFlay.
    /MCSJeddahS_Inormal.
    /MCSJeddahS_U3d.
    /MCSJeddahS_Ucurve.
    /MCSJeddahS_Unormal.
    /MCSJeddahS_Ushadow.
    /MCSKhaybarE_I3D.
    /MCSKhaybarE_Ishadow.
    /MCSKhaybarE_U3D.
    /MCSKhaybarS_Inormal.
    /MCSKhaybarS_Unormal.
    /MCSKOFIHIGH
    /MCSKofiS_Inormal.
    /MCSKofy5S_Inormal.
    /MCSKufyE_I3D.
    /MCSKufyE_U3D.
    /MCSKufyMadanyE_I3D.
    /MCSKufyMadanyE_U3D.
    /MCSKufyMadanyS_Inormal.
    /MCSMadinaE_I3D.
    /MCSMadinaE_U3D.
    /MCSMadinahE_Inormal.
    /MCSMadinahS_Inormal.
    /MCSMakkahE_I3D.
    /MCSMakkahE_U3D.
    /MCSMakkahS_Inormal.
    /MCSMakkahS_Islim.
    /MCSMamlokyE_I3D.
    /MCSMamlokyS_Inormal.
    /MCSMASAHIFHIGH
    /MCSModernE_I3d.
    /MCSModernE_U3d.
    /MCSModernS_Unormal.
    /MCSNaskE_I3d.
    /MCSNaskE_U3d.
    /MCSNaskS_Inormal.
    /MCSOmalgoraS_Inormal.
    /MCSOphorS_Unormal.
    /MCSPEN
    /MCSPENFAT
    /MCSQUDSHIGH
    /MCSQudsS_Inormal.
    /MCSRECTANGLEITALIC
    /MCSRedSeaS_Inormal.
    /MCSRedSeaS_Unormal.
    /MCSRikaaE_I3D.
    /MCSRikaaE_U3D.
    /MCSRikaS_Inormal.
    /MCSRIVER
    /MCSROUND
    /MCSROUNDITALIC
    /MCSSANDHIGH
    /MCSSANDITALIC
    /MCSShafaE_U3D.
    /MCSShafaS_Ifly.
    /MCSShafaS_Inormal.
    /MCSSILVERHIGH
    /MCSSimplyS_Inormal.
    /MCSSKYITALIC
    /MCSSLIMHIGH
    /MCSSLIMHIGHITALIC
    /MCSSlimS_Inormal.
    /MCSSlimS_Unormal.
    /MCSSQUARE
    /MCSTabukS_Inormal.
    /MCSTabukSUnormal
    /MCSTaifE_I3d.
    /MCSTaifE_U3d.
    /MCSTAIFITALIC
    /MCSTaifS_Inormal.
    /MCSTalayeaS_Inormal.
    /MCSTalayeaS_Unormal.
    /MCSTaybahE_I3d.
    /MCSTaybahE_U3d.
    /MCSTaybahS_U3d.
    /MCSTholothE_I3D.
    /MCSTholothE_U3D.
    /MCSTholothS_Inormal.
    /MCSTOPAZ
    /MCSTOPAZ3D
    /MCSTOPAZFAT
    /MCSTOPAZHIGH
    /MCSTOPAZITALIC
    /MCSWADIYHIGH
    /MCSWADIYHIGHITALIC
    /MCSWadiyS_Inormal.
    /MCSYARMOK
    /MekanikLetPlain
    /MercuriusScriptMT-Bold
    /MesquiteStd
    /MicrosoftSansSerif
    /MilanoLet
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /MiraraeBT-Bold
    /MiraraeBT-Roman
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /MirrorBold
    /MirrorItalic
    /MirrorNormal
    /MisterEarlBT-Regular
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeKoufi-Bold
    /MonotypeSorts
    /MonotypeSorts2
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MudirMT
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RosewoodStd-Regular
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Staccato222BT-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /StoneSerifSAINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSBINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSCINSmBdv1Semibold
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /UWRITEA_Header
    /UWRITEA_Normal
    /UWRITEA_Professional
    /UWRITEA_Transparent
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /AlawiHashimBafageeh..
    /Albertus-Bold
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMedium-Italic
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOliveCompact-Regular
    /AntiqueOlive-Italic
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AWRITEA_AGACairoRegular
    /AWRITEA_AGACordobaRegular
    /AWRITEA_Basic
    /AWRITEA_Header
    /AWRITEA_Kufi
    /AWRITEA_Professional
    /AWRITEA_Transparent
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /Chiller-Regular
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommonBullets
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coronet
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CurlzMT
    /DauphinPlain
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DecoTypeNaskh
    /DecoTypeNaskhExtensions
    /DecoTypeNaskhSpecial
    /DecoTypeNaskhSwashes
    /DecoTypeNaskhVariants
    /DecoTypeThuluth
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DiwaniBent
    /DiwaniLetter
    /DiwaniOutlineShaded
    /DiwaniSimpleOutline
    /DiwaniSimpleOutline2
    /DiwaniSimpleStriped
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FarsiSimpleBold
    /FarsiSimpleOutline
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrutigerSAINBdv1Bold
    /FrutigerSAINItv1Italic
    /FrutigerSAINRmv1Roman
    /FrutigerSBINBdv1Bold
    /FrutigerSBINItv1Italic
    /FrutigerSBINRmv1Roman
    /FrutigerSCINBdv1Bold
    /FrutigerSCINItv1Italic
    /FrutigerSCINRmv1Roman
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HASOOB
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KufiExtendedOutline
    /KufiOutlineShaded
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MCSABHAOUT3D
    /MCSAbhaS_Icurve.
    /MCSAbhaS_Inormal.
    /MCSAbhaS_Ucurve.
    /MCSAlhadaS_Inormal.
    /MCSALMAALIMHIGH
    /MCSALMAALIMHIGHDECOITALIC
    /MCSALMAALIMHIGHITALIC
    /MCSALMSARITALIC
    /MCSALSALAAMHIGH
    /MCSALSALAAMHIGHITALIC
    /MCSAlsalamEU3d
    /MCSAlsalamS_Inormal.
    /MCSALSHAMALITALIC
    /MCSAndalosE_I3D.
    /MCSAndalosE_U3D.
    /MCSAndalosS_Inormal.
    /MCSArafatE_I3d.
    /MCSArafatE_U3d.
    /MCSARAFATHIGH
    /MCSArafatS_Inormal.
    /MCSARTS
    /MCSBadrS_Inormal.
    /MCSBadrS_Unormal.
    /MCSCIRCLE
    /MCSCIRCLEFAT
    /MCSCLOCK
    /MCSCLOCKFAT
    /MCSCLOCKHIGH
    /MCSCLOCKITALIC
    /MCSCLOCKSHADOW
    /MCSDiwani0S_Inormal.
    /MCSDiwany1E_U3D.
    /MCSDiwany1S_Inormal.
    /MCSDiwany2S_Inormal.
    /MCSDiwany3S_I3D.
    /MCSDiwany3S_Inormal.
    /MCSDiwany4S_Inormal.
    /MCSElectronS_Inormal.
    /MCSElectronS_Unormal.
    /MCSErwahS_Inormal.
    /MCSFarisyE_I3D.
    /MCSFarisyE_U3D.
    /MCSFarisyS_Inormal.
    /MCSFREEDOM
    /MCSFREEDOMITALIC
    /MCSFREEDOMOUT
    /MCSFREEDOMOUT2
    /MCSFREEDOMSHADOW
    /MCSFREEDOMTHIN
    /MCSGulfS_Inormal.
    /MCSHALAHIGH
    /MCSHALAITALIC
    /MCSHALASHADOW
    /MCSHAND
    /MCSHANDITALIC
    /MCSHashimyS_Inormal.
    /MCSHashimyS_Unormal.
    /MCSHIJAZHIGH
    /MCSHIJAZHIGHITALIC
    /MCSHIJONHIGH
    /MCSHIJONHIGHITALIC
    /MCSHijonS_Inormal.
    /MCSHijonS_U3d.
    /MCSISLANDHIGH
    /MCSISLANDITALIC
    /MCSISLANDSHADOW
    /MCSJeddahE_I3d.
    /MCSJeddahE_U3d.
    /MCSJeddahS_I3d.
    /MCSJeddahS_Icurve.
    /MCSJeddahS_IFlay.
    /MCSJeddahS_Inormal.
    /MCSJeddahS_U3d.
    /MCSJeddahS_Ucurve.
    /MCSJeddahS_Unormal.
    /MCSJeddahS_Ushadow.
    /MCSKhaybarE_I3D.
    /MCSKhaybarE_Ishadow.
    /MCSKhaybarE_U3D.
    /MCSKhaybarS_Inormal.
    /MCSKhaybarS_Unormal.
    /MCSKOFIHIGH
    /MCSKofiS_Inormal.
    /MCSKofy5S_Inormal.
    /MCSKufyE_I3D.
    /MCSKufyE_U3D.
    /MCSKufyMadanyE_I3D.
    /MCSKufyMadanyE_U3D.
    /MCSKufyMadanyS_Inormal.
    /MCSMadinaE_I3D.
    /MCSMadinaE_U3D.
    /MCSMadinahE_Inormal.
    /MCSMadinahS_Inormal.
    /MCSMakkahE_I3D.
    /MCSMakkahE_U3D.
    /MCSMakkahS_Inormal.
    /MCSMakkahS_Islim.
    /MCSMamlokyE_I3D.
    /MCSMamlokyS_Inormal.
    /MCSMASAHIFHIGH
    /MCSModernE_I3d.
    /MCSModernE_U3d.
    /MCSModernS_Unormal.
    /MCSNaskE_I3d.
    /MCSNaskE_U3d.
    /MCSNaskS_Inormal.
    /MCSOmalgoraS_Inormal.
    /MCSOphorS_Unormal.
    /MCSPEN
    /MCSPENFAT
    /MCSQUDSHIGH
    /MCSQudsS_Inormal.
    /MCSRECTANGLEITALIC
    /MCSRedSeaS_Inormal.
    /MCSRedSeaS_Unormal.
    /MCSRikaaE_I3D.
    /MCSRikaaE_U3D.
    /MCSRikaS_Inormal.
    /MCSRIVER
    /MCSROUND
    /MCSROUNDITALIC
    /MCSSANDHIGH
    /MCSSANDITALIC
    /MCSShafaE_U3D.
    /MCSShafaS_Ifly.
    /MCSShafaS_Inormal.
    /MCSSILVERHIGH
    /MCSSimplyS_Inormal.
    /MCSSKYITALIC
    /MCSSLIMHIGH
    /MCSSLIMHIGHITALIC
    /MCSSlimS_Inormal.
    /MCSSlimS_Unormal.
    /MCSSQUARE
    /MCSTabukS_Inormal.
    /MCSTabukSUnormal
    /MCSTaifE_I3d.
    /MCSTaifE_U3d.
    /MCSTAIFITALIC
    /MCSTaifS_Inormal.
    /MCSTalayeaS_Inormal.
    /MCSTalayeaS_Unormal.
    /MCSTaybahE_I3d.
    /MCSTaybahE_U3d.
    /MCSTaybahS_U3d.
    /MCSTholothE_I3D.
    /MCSTholothE_U3D.
    /MCSTholothS_Inormal.
    /MCSTOPAZ
    /MCSTOPAZ3D
    /MCSTOPAZFAT
    /MCSTOPAZHIGH
    /MCSTOPAZITALIC
    /MCSWADIYHIGH
    /MCSWADIYHIGHITALIC
    /MCSWadiyS_Inormal.
    /MCSYARMOK
    /MekanikLetPlain
    /MercuriusScriptMT-Bold
    /MesquiteStd
    /MicrosoftSansSerif
    /MilanoLet
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /MiraraeBT-Bold
    /MiraraeBT-Roman
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /MirrorBold
    /MirrorItalic
    /MirrorNormal
    /MisterEarlBT-Regular
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeKoufi-Bold
    /MonotypeSorts
    /MonotypeSorts2
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MudirMT
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RosewoodStd-Regular
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Staccato222BT-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /StoneSerifSAINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSBINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSCINSmBdv1Semibold
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /UWRITEA_Header
    /UWRITEA_Normal
    /UWRITEA_Professional
    /UWRITEA_Transparent
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


