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 للمطابقة عند اإللقاء

 

  حضرة السيدات والسادة، 

 يحتفل يوم، وهو امس عشر إللغاء العنف ضد المرأةفرصة لي إللقاء كلمة في مناسبة اليوم العالمي الخأشكركم على إتاحة ال
ً يوما خاصا للتوعية على1981 كان منذ عام ، بعدما1999ًبه رسميا منذ عام  ونحيي هذا اليوم بعدما قال .  هذا الموضوعً

" النساء ال يتساوين مع الرجال"إن " النساء والعدالة"ر يناقش مسألة جمهوأحد الزعماء الفاعلين في هذه المنطقة أمام  البارحة
ًإنه يوم أود فيه أن أحييكم جميعا، رجاال ونساء، أنتم من يسعى باستمرار ". المدافعين عن حقوق النساء ال يفهمون األمومة"وأن  ً

  . اواة بين الجنسين والمساواة بشكل عامٕلتعزيز المساواة بين النساء والرجال في منطقة المتوسط والى نشر ثقافة المس

كما لن أركز على العنف في حد ذاته، حتى لو . ً وقد كان يومكم حافال بالنقاشات–ً فأنتم تدركونها جيدا –ولن أكرر التحديات 
ف المنزلي  العنف ضد النساء والعنومناهضة  اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بمنعًأنه يجب أال ننسى أن هذه السنة أيضا تدخل

حيز التنفيذ، وهي تشكل أداة بالغة األهمية لمناهضة العنف ضد النساء على المستويات الوطنية واألوروبية ) اتفاقية إسطنبول(
  . بفعالية

لس ًكما يجب أن نتذكر أن العالم سيحتفل قريبا بالذكرى العشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجنغ، والذكرى الخامسة عشر لقرار مج
أما أنا فلم أحضر . ًوقد كان بعضكم حاضرا في بيجنغ. ن مساهمة النساء في السالم واألمن في شأ1325لدولي الرقم األمن ا

  ! تخيلوا لو كان هناك تويتر في ذلك الوقت... ًبالجسد، لكنني حضرت ذهنيا



 بالنسبة إلى المساواة بين –ًا هللا  وال نزال نفعل ذلك حمد- في تسعينات القرن الماضي، قمنا بعمل كبير في االتحاد األوروبي 
كما كنت شاهدة عن قرب قبل ذلك بأعوام قليلة على النقاشات المحتدمة . الجنسين في منطقة المتوسط وعلى الصعيد العالمي

خيضت  العديد من القمم واالجتماعات المهمة التي لقاهرة وبيجنغ، عقدتوبعد ا. والتنمية في القاهرة للسكان الدولي في المؤتمر
ًفيها مرارا وتكرارا معارك حقيقية بعزم  ما  لعدم التراجع عن أي من التعهدات التي قطعت في القاهرة وبيجنغ، وهي معارك كبيرً

  . زالت مفتوحة لألسف حتى اليوم

 في هذا ونرجو منكم أن تساهموا.  جديدة للتنمية للسنوات المقبلةةً، سوف تضع المفوضية األوروبية أيضا أجند2015في سنة 
ٕوتعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، والغاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والغاء جميع الممارسات . الجهد ٕ

ًالضارة شرطا مسبقا الستئصال الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ويدعم االتحاد األوروبي المساواة بين الجنسين كهدف قائم . ً
  .  الخاص بالحد من الفقر والتنمية المستدامة2015إطار عمل ما بعد سنة ٕبذاته وادخاله في 

 كانون األول المقبل، ستنضم بعثات االتحاد األوروبي حول العالم إلى 10ومن اليوم وحتى اليوم العالمي لحقوق اإلنسان في 
، وهي حملة توعية " بسبب الجندرعنفحملة األيام الستة عشر السنوية من النشاط لمناهضة ال"العمل في إطار إلى دعوة ال

  . سر استعمال اللون البرتقاليفوهذا ما ي. دولية برعاية األمين العام لألمم المتحدة

أحدثكم ًوبما أننا متفقون جميعا على أهمية التنوع، وأهمية المساواة، وما يجب القيام به في هذا المجال، أعتقد بأنه يجب أن 
 مسألة التنوع والمساواة وحقوق اإلنسان حيث عن إلى الكثيرين تحدثتًادرا ما أفعله، لكنني وهذا أمر ن.  تجربة شخصيةعن

ً أن نطرح على أنفسنا سؤاال رئيسيا هو كثيرةجة نسياننا في أحيانراتفقنا على الكثير من الخطوات، لد لمرة األخيرة متى كانت ا: ً
التي وقفنا فيها وجاهرنا بدعمنا للمساواة بين الجنسين أو عملنا لهذه الغاية؟ ما الذي نفعله في المنزل وفي العمل وفي الشوارع 

  وفي حياتنا الخاصة العامة لكي نظهر أنه من الضروري معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة؟ 

ويكون هذا .  على روحية العمل، بمعنى أنه لتحقيق إنجاز ما، يجب العمل من أجلهًثيراكنشأت في عائلة تركز : ٕواليكم قصتي
وعليه فإن . للمرء والمحيطين به، مما يعطي ثقة )أي عدم التركيز على الذات(مع أخذ احتياجات المحيط ورغباته في االعتبار 

 الفكرة  هذه هيلة، لكن كانتوسهبهذه الاة ليست بطبيعة الحال، الحي. رضاكم وسعادتكم سيساعدانكم في عيش حياة ناجحة
ًابق جائعا تبقى مجنونا"جوبز باختصار، وكان هناك نوع من سلوك مشابه لنظرية ستيف  فعندما كنا نناقش المسائل ". ً

العالي رغم  التي لم تحظ قط بفرصة متابعة تعليمها - االجتماعية والسياسية على مائدة الطعام، منذ نعومة أظافرنا، كانت أمي 
ًنوية، علما بأن أشقاءها األربعة الذين كانوا أقل تفوقاوقة في المرحلتين االبتدائية والثاأنها كانت متف  قد سمح لهم ال بل  منهاً

 تشير بهدوء ولطافة في جميع مراحل الحديث، وما زالت تفعل –أجبروا على الدراسة، بينما هي كان عليها االهتمام بالمنزل 
ًوكانت تقول دائما إنها في كل انتخابات من أي نوع . يوم، إلى أمثلة عن نساء ناجحات وملهمات في المجال العامذلك حتى ال

  ّ متى كانت المرة األخيرة التي صوتم فيها المرأة؟ الصديقات واألصدقاء األعزاء،.  صوتها للمرأةستعطيكانت، 



ٕفكما تعرفون، أنا لست سياسية وانما دبلوماسية، ولكنني أرى أنه . مهنيةًكثيرا في حياتي ال" التصويت للنساء" موضوع لقد شغلني
وال يكفي . ًمن مسؤوليتي هنا وفي الخارج أن أعبر عن قناعتي بأنه يجب أن تكون النساء جزءا ال يتجزأ من عملية صنع القرار

لمهم هو العمل على جعل النساء سياسيات فا. القول إن هناك الكثير من المحاميات والطبيبات والعامالت في المجال المصرفي
تبلغ نسبة النساء بين رؤساء (ووزيرات ورئيسات بلديات )  في المئة كما قيل لي7النسبة الحالية في المنطقة هي (وبرلمانيات 

  . ورئيسات مجلس نواب ورئيسات جمهورية)  في المئة فقط3.6البلديات في لبنان 

من   في المئة53  النساءتشكلوفي لبنان، . من النساء أعلى مستوى في القطاع العامويتحقق هذا األمر مع بلوغ المزيد 
وهناك دليل كاف على أن احتالل .  اإلدارة العليا تشغلها النساء مناصب من فقط في المئة13لكن في القطاع العام، . السكان

وفي أفضل . ى تحسين الحكم وجعله أكثر كفاءةقرار في القطاعين العام والخاص يؤدي إلالالمزيد من النساء لمناصب صنع 
فهذه قاعدة تحفيز مجتمع ال يتسامح مع التمييز ضد . ، يجب أن تكون الخدمة العامة صورة عن المجتمع الذي تخدمهالحاالت

ًويجب أن تؤدي الخدمة العامة دورا إرشاديا، بمعنى أنها يجب أن تكون مثاال يحتذى للمساواة. أي مجموعة أو فرد ً  بين ً
 40ً تشريعا يهدف إلى بلوغ نسبة 2012عام لذلك اقترحت المفوضية األوروبية في . الجنسين ومصدر إلهام للقطاع الخاص

في المئة للجنس المساء تمثيله في مناصب مجلس اإلدارة غير التنفيذية في الشركات المدرجة في األسواق المالية، باستثناء 
 91.1 في المئة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين و85 ، كان2012وفي عام . ممتوسطة الحجالمؤسسات الصغيرة وال

ً في المئة تواليا، مما يعني أن 10 و17.8واليوم تبلغ نسبة النساء . في المئة من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين من الرجال
ًري جدا لجعل أماكن عملنا أكثر مساواة وأكثر فائدة ًلكن الطريق ما زال طويال للوصول إلى الخليط الضرو. االتجاه إيجابي

ً، ويسعدني أن تكونوا جميعا جزءا منهشاقإنه عمل يومي وعمل . للجميع ً .  

  .ًأتمنى لكم نقاشات مثمرة هنا وعلى مائدة العشاء مع أشخاص يحتاجون إلى إلهامكم وشجاعتكم للسير قدما والعمل

 .ًشكرا


