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 "يوم المرأة العالمي"بمناسبة 
 

الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيةمن تنظيم الھيئة  حفل  
  
  2013 آذار 8 – وقصر األونيسك

 
 للمطابقة عند اإللقاء

 
  

 حضرة السيدة األولى وفاء سليمان، 
 ادة، أصحاب المعالي والسع

  حضرة السيدات والسادة، 

  

 اليوم أشارك أن ويشرفني لي الكريمة دعوتھا على سليمان وفاء لىواأل السيدة إلى بالشكر أتوجه أن بداية ّأود

  . العالمي المرأة يوم بمناسبة االحتفال ھذا في واللبنانيين اللبنانيات

َ؟ لم الساحة السياسية ھنا محدود بدرجة كبيرة على اءلنساتمثيل َ في لبنان؟ لم السلطةمرأة عن ھذا الغياب للَلم 
ًقانونا من بعد  المرأة اللبنانية غير محمية 2013َالمناصب العامة العليا؟ لم في سنة  النساء بالكاد حاضرات في

واحدة  للمرأة اللبنانية أن تمنح جنسيتھا ألوالدھا؟ ھناك الكثير من األسئلة التي تحمل إجابة ّحقَالعنف؟ لم ال ي

للتوصل في النھاية إلى مساواة كاملة  ًالعمل وضرورة أن يبذل الجميع المزيد من الجھود وأن نعمل معا: ھي

  . بين الرجال والنساءفي الحقوق 

 كل اللبنانيين سواء لدى القانون وھم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية : "ينص الدستور اللبناني على اآلتي

  ". لفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينھموالسياسية ويتحملون ا

  . مقارنة ببعض بلدان الشرق األوسط األخرىًانفتاحا وًبيئة أكثر تحررا وتعيش النساء اللبنانيات في 

ً مناصب رئيسية، خصوصا في القضاء  أنفسكن فيلمجاالت الثقافية واألدبية وتثبتنرائدات في اكما أنكن 

  . والنقاباتووسائل اإلعالم والجمعيات 

  



لكن ما ھي العوامل التي تدعم تقدم المرأة في لبنان أو تعوقه؟ رغم مصادقة لبنان على اتفاقية إلغاء جميع 

 من القوانين المميزة ضد المرأة على عدد كبير، ما زالت ھناك 1997أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 

ًإنفاذھا ما زال معلقا منذ فترة طويلة وأمن القوانين كما أن اعتماد العديد . جتماعيمھني واالالمستويين ال ً.  

ب العليا عدد النساء في المناصّيقل ، ي العديد من البلدانفف. ليس لبنان االستثناء الوحيد الخارج عن القاعدة ھنا

 في من خريجي الجامعات% 60 يشكلن النساءرغم أن ف.  بصورة خارجة عن الطبيعة عدد الرجالعن

فقط من % 3 واألوروبيةمن أعضاء مجالس اإلدارة في كبرى الشركات % 14  سوى يمثلنإنھن الأوروبا، ف

   .رؤساء ھذه المجالس

وقد تم تحقيق . وقت طويل من أجل حقوق النساءتمع المدني منذ  العديد من منظمات المجفي لبنان، يناضل

المادة  النواب اللبناني إلغاء مجلسلى ذلك ومن األمثلة ع. بعض اإلنجازات لتحسين الوضعية القانونية للنساء

أو أي شخص آخر قتل أو جرح زوجته أو ابنته أو شقيقته من في قانون العقوبات التي كانت تخفف الحكم على 

وھناك مثل آخر ھو موافقة مجلس الوزراء على تعديل . )جريمة الشرف (العائلة" شرف"ُلصون ما يعرف بـ

، خالل األعوام األخيرةإال أنه  ...ًمومة عشرة أسابيع بدال من سبعةاأل إجازة تجعلالمادة في قانون العمل التي 

منھا على سبيل المثال قانون العنف ضد المرأة الذي تتم لم يعتمد مجلس النواب إصالحات رئيسية أخرى، 

  .  أعوام5مناقشته منذ 

مشجعة للمرأة، وطنية سيد فادي كرم استراتيجية  الالوطنية لشؤون المرأة اللبنانيةّلقد قدم األمين العام للھيئة 

 البالغة قيمته األوروبي يتطرق البرنامج المقبل لالتحادوسوف .  بالكاملوروبياألتحاد وھي مبادرة يدعمھا اال

 ة الضرورية التقنيالمساعدةألولويات الوطنية المرتبطة بتقدم النساء، إلى جانب توفير إلى ا مليون يورو 1.5

، ً أيضامجتمع المدني من ھذا الدعمجھات الفاعلة في الستفيد الوسوف ت. لمرأة الوطنية لفتھا الھيكليةبصللھيئة 

  .  االستراتيجية الوطنية ھذه باالنخراط في تنفيذا سيجري إطالق دعوة إلى تقديم االقتراحات تسمح لھإذ

    . اللبنانية في سعيھا نحو األفضلمرة أخرى أشكر السيدة األولى على دعوتھا مع تمنياتي بالتوفيق للمرأة

 ً.شكرا


