
                                                                                                   
    
 

                                                  
            

 
                                                             مشروع ممول من االتحاد األوروبي

  2016آذار  8 ،بيروت

حملة اليطلقان  "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" واالتحاد األوروبي في يوم المرأة العالمي
   "في االنتخابات البلدية النساء"عالمية عن اإل

  

 االتحاد األوروبي في لبنان منوبعثة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  أطلقت ،2016آذار  8في  يوم المرأة العالميبمناسبة 
الممول  "المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان"إطار مشروع في حملة إعالمية عن النساء واالنتخابات البلدية  بلدية بيروت

 .من االتحاد األوروبي

التي جرى إعدادها بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات إلى إبراز القيمة  "النساء في االنتخابات البلديةاإلعالمية "الحملة  وتهدف
المضافة لدور النساء في صنع القرار على المستوى المحلي ودعم مشاركتهن في االنتخابات البلدية ترشيحًا وانتخابًا. وتتضمن 

 تلفزيوني إعالن ، فضًال عن"#بلديتك_قراركترشحي  خدي القرارشعار " تحتطق اللبنانية عالنية غطت جميع المناإلوحات الحملة 
 المجالس رئاسة في ودورهنفيلم قصير يسلط الضوء على أهمية مشاركة النساء في القرار البلدي و ث عبر المحطات اللبنانية بسي
  .يةبلدال

اتحاد بلديات ورئيسة ، السفيرة كريستينا السن في لبنان رئيسة بعثة االتحاد األوروبيبمشاركة لسة حوارية طالق الحملة جإ تلتو 
الحملة المدنية لإلصالح ممثل و  ،السويجاني الدكتورة نهى الغصيني، ورئيس بلدية عينطورة المهندس لبيب عقيقي الشوف

  .اللبنانيةالهيئة الوطنية لشؤون المرأة من  يشمالالالسيدة ريتا أدارت الجلسة الحوارية و  .سدكتور مكرم عويال االنتخابي

بنانية المحامي أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللو  كما شارك في االحتفال كل من رئيس بلدية بيروت المهندس بالل حمد،
الدول ن عن سفارات و ممثلو  ،السيدة عفيفة السيد عضو مكتبها التنفيذي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلة فادي كرم،

  الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات واإلعالم. واإلداراتاالتحاد األوروبي األعضاء في 

 يينعلى المستو المرأة في الحياة السياسية  التحديات المتعددة التي تحتاج إلى معالجة لزيادة مشاركةإلى السفيرة السن  وأشارت
في السياسة  لةممث مرأةتكون الال عندما . على الطاولة ال تكون ممثالً المحلي والوطني: "إنه من الصعب تغيير األشياء عندما 

في الحياة  مرأة". وقالت إن "مشاركة الافي القرارات التي تؤثر على حياتهعلى قدم المساواة  اسمع صوتهي، ال مجالسوغرف 
٪ من 28 شكلت النساء ، 2015عام البشكل كبير خالل السنوات القليلة الماضية، وفي  تالسياسية في دول االتحاد األوروبي تزايد

أعضاء البرلمانات في دول االتحاد األوروبي. وفي بعض دول االتحاد األوروبي، األرقام هي أعلى من ذلك بكثير، على سبيل 
  ".٪)40سبانيا (ا٪)، و 41.5فنلندا (و ٪)، 43.6المثال في السويد (

هي  وبداية هذه النهضة ،ن "الديموقراطية ال تستقيم إال إذا شارك الجميع في ممارستهاإ وقال رئيس بلدية بيروت المهندس بالل حمد
مستعدة للمساهمة في تحقيق متكامل"، مؤكدًا أن بلدية بيروت و في مختلف مراكز القرار للوصول إلى وطن متكافىء مشاركة المرأة 

  جتماعية نسعى لها ونعلم أنها تحتاج إلى نضال طويل".ا عدالة

وهذه المبادرة "نحتفل هذا العام بإطالق حملة لدعم مشاركة النساء في االنتخابات البلدية،  :فقالت السيدة عفيفة السيدبدورها تحدثت 
وفق مقاربة  التي وضعتها الهيئة 2021-2011 للمرأة اللبنانية الستراتيجية الوطنيةااألهداف االستراتيجية التي تضمنتها تنطلق من 

وشددت السيد على األهمية التي تعلقها الهيئة على إجراء . "والوزرات المعنيةالمجتمع المدني منظمات  بالتعاون مع تشاركية
ونحن على  خصوصاً ما هي إال جزء من خطة عمل الهيئة في هذا االطار، "الحملة  الفتة إلى أن، االنتخابات البلدية في موعدها

   ".رية التي نأمل حصولها في موعدهاأبواب االنتخابات البلدية واالختيا



                                                                                                   
    
 

  

  

  لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل عبر:
  

  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
, Damascus Road, Facing Toyota Company, Center no. 3176, 2nd floor Lebanon, Baabda 

portal.nclw.org.lb/-portal: http://e-Website: www.nclw.org.lb E 
Tel: +961 5 955101/2 Fax:+961 5 955103 

mail: info@nclw.org.lb -e 
aneseWomenNCLW Facebook: https://www.facebook.com/NationalCommissionForLeb 

twitter: @Nclworg 

  
  االتحاد األوروبي

  بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
 569415 961فاكس: + – 569400 961هاتف: +

e-mail: delegation-lebanon@eeas.europa  
http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon 

www.facebook.com/EUDelegationLebanon 
twitter.com/EUinLebanon 

www.youtube.com/user/EUinLebanon 


