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نحن نعرف جميعًا أنه ال يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين بسرعة أو سهولة، شأنها بذلك شأن التغييرات 
لبنان واجب خاص يقضي ببذله المزيد لتحقيق المساواة بين أيضًا بأن على جتمعية األخرى. لكنني أعتقد الم

  الرجال والنساء، خصوصًا في المجال السياسي. 

  أما بالنسبة إلى المشاركة السياسية، فيمكن ذكر بعض األمثلة: 

المتدنية جدًا للنساء اللبنانيات في المناصب الرئيسية في الحكومة ومجلس النواب. فكما تعرفون  النسبةأوًال  -
المسجلة في  تلكنائبات. والمفاجئ أن هذه النسب أدنى من  4وزيرة واحدة في الحكومة وحاليًا هناك 

 غالبية بلدان المنطقة.

في  6إلى  3نساء في المجالس البلدية من عالوة على ذلك، وعلى المستوى البلدي، رغم ارتفاع عدد ال -
 ، فما زالت هذه النسبة متدنية جدًا. 2010المئة في عام 

 

  حضرة السيدات والسادة، 

لقد بدأ االتحاد األوروبي والدول األعضاء منذ وقت طويل بإلغاء الحواجز التي تعترض المساواة بين الجنسين، وما 
  ة بين النساء والرجال على أرض الواقع وليس فقط على الورق. زلنا نعمل اليوم بجدية لترجمة المساوا

لحماية حقوق النساء والفتيات هو من التجربة األوروبية فهو أن ما يمكن فعله واحد وٕاذا كنا نريد استخالص درس 
ع السماح لهن بزيادة مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة ومنحهن حصة عادلة في التمثيل السياسي للمجتم

  اللبناني. 

االنخراط في السياسة  مسألة، وأعتقد بأن كل امرأة تسعى إلىنحن ال نقول إن االتحاد األوروبي مثالي في هذه ال
ًا. غير أن مشاركة النساء في يفي أوروبا قد أدركت هذا األمر مرات عديدة في حياتها، أو على األقل عرض

ل كبير خالل األعوام القليلة الماضية، إذ شكلت النساء العام السياسة في بلدان االتحاد األوروبي تغّيرت بشك
% من أعضاء البرلمانات في بلدان االتحاد األوروبي. وفي بعض الدول األعضاء، ُتسجل 28الماضي ما معدله 
  % في أسبانيا. 40% في فنلندا، أو 41.5% في السويد، أو 43.6نسب أعلى، ومنها 

عامًا مهمًا للنساء في لبنان. فاالنتخابات البلدية سُتجرى في أيار  2016ام في هذا اإلطار، يمكن أن يكون ع
إجراء هذه االنتخابات بشكل سليم. ففي جميع أنحاء البالد، المقبل والتحضيرات جارية على قدم وساق لضمان 

  اتير جدد.ستتم دعوة المواطنين اللبنانيين للتعبير عن رأيهم حيال تركيبة المجالس البلدية وانتخاب مخ
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مسؤولة ن لهن على الطاولة. وقد أصدرت اكي أيار فرصة كبيرة للنساء لحجز مستكون االنتخابات البلدية ف
فيسبوك شيريل ساندبيرغ قبل أعوام قليلة كتابًا ممتازًا يصف بعضًا من العوائق المرئية وغير المرئية  العمليات في

 – Lean inالتي تمنع النساء من تبوأ مناصب قيادية في السياسة واألعمال على السواء. ويحمل الكتاب عنوان 
للحصول  في اتجاه معين" الضغط"النساء  وهذا ما يجب فعله إذ يتعين على جميع – "أي الضغط في اتجاه معين"

على مقعد لهن على الطاولة. ويمكننا االستمرار في التشكي من الهيكليات المجتمعية غير العادلة والعمل عليها، 
  نحجز مكانًا لنا. أن لكن علينا أيضًا أن نسعى إلى الضغط و 

يات لتحقيق هذا األمر، أي التوصل إلى مشاركة ستشكل االنتخابات البلدية هذه السنة فرصة لجميع النساء اللبنان
أكبر في صنع القرار من خالل التعبير بفعالية عن آرائهن بالتصويت للنساء وتقديم ترشيحاتهن، وانتخابهن 

  ختار المربوطة بالذكور تقليديًا.لعضوية المجالس البلدية أو رئاستها، وكذلك تولي وظيفة الم

قع، نحتاج إلى جهد جماعي من الجميع، أي األحزاب السياسية، والقادة لترجمة هذا األمر على أرض الوا
الروحيين، والمجتمع المدني، ووسائل اإلعالم. فجميع هذه األطراف تؤدي دورًا مهمًا في تجاوز الهيكليات والتقاليد 

في  الضغط"التي تعوق حضور النساء في الحياة السياسية. لكن قبل أي شيء، يتعين على نساء لبنان 
  الستغالل هذه الفرصة.  اتجاهمعين"

لذلك آمل في أن تساهم الحملة التي نطلقها اليوم في تشجيع مشاركة أكبر للنساء في الحياة السياسية وأن توفر 
  فرصة ممتازة للنساء اللبنانيات للمشاركة الفعالة في االنتخابات البلدية في شهر أيار. 

 شكرًا.


