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 المجتمع في المرأة دور حول الوزارية المتوسط أجل من تحاداال ستنتاجاتا
 لبنان في والفرص األولويات :الجنسين بين المساواة وسياسات استراتيجيات تعزيز

  
  

 طاولة إيفي،– األورومتوسطية النسوية المبادرة متنظ ،نبيل دي فريج اإلدارية التنمية لشؤون الدولة وزيرمعالي برعاية 
 تعزيز المجتمع، في المرأة دور حول الوزارية المتوسط أجل من تحادالا ستنتاجاتا" عنوان تحت 2016 أيار 18 في حوار

 في قدةالمنع المستديرة طاولةال جمعت وقد." لبنان في والفرص األولويات :الجنسين بين المساواة وسياسات ستراتيجياتا
 تعزيز إلى وسعت الرئيسية، الفاعلة الجھات األوروبي، االتحاد من الممول "اإلقليمي جتماعيالا النوع منبر" مشروع إطار

 بحقوق النھوض حول والسياسيين الدولة في الفاعلة والجھات المدني المجتمع بين السياسي الحوار وترسيخ الوطني التعاون
 باريس ( الوزارية لمتوسطا أجل من تحادالا ستنتاجاتا لمتابعة المناقشات ھذه وجاءت .الجنسين بين والمساواة المرأة

 للمؤتمر التحضير عملية سياق في توصيات وصياغة بلورة أجل ومن المجتمع في المرأة دور تعزيز حول)   2013
 .  2017شباط  في سيعقد والذي النساء حقوق حول الرابع المتوسط أجل من تحادالل الوزاري

  
 أبرز كلمتھا في وتناولت المستديرة، الطاولة السن كريستينا رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة فتتحتا

 السياسي، القرار صنع مواقع في المرأة مشاركة أھمية على وشددت .الجنسين بين للمساواة اإلقليمية الرئيسية التحديات
 .السياسية الحياة في أكبر بنشاط المشاركة على المرأة وتشجيع تحسين من كنتم التي المختلفة الخيارات على وأضاءت

  
 الحياة في المرأة لمشاركة دعمه ممثلته، اتلتھ تيال كلمته في فريج، دي نبيل اإلدارية التنمية لشؤون الدولة وزيرمعالي  وأكد
 عن وأعرب اللبنانيين، المواطنين جميع بين واجباتوال الحقوق في المساواة على يؤكد اللبناني الدستور بأن كروذ. العامة
  .لبنان في الجنسين بين المساواة سياسة صناعة لتعزيز شاملة بتوصيات ستخرج المستديرة الطاولة بأن توقعه

 
 ستنتاجاتالا من االستفادة أھمية على ،السيدة ليلى العلي األورومتوسطية النسوية للمبادرةة المشارك ةالرئيس وشددت
 أشارت كما .بأسرھا المنطقة وفي لبنان في الجنسين بين المساواة سياسة صنع في كأداة المتوسط أجل من لالتحاد الوزارية

 .الشأن بھذا يتعلق فيما القرار انعيص مع مستمر حوار وجود ضرورة إلى
  

 زال ما التغير مستوى نا أعتبروا لكنھم المرأة، حقوق مجال في تحقيقه تم الذي التقدم إلى والمشاركات المشاركون وأشار
 تلك بين منن. والالجئي وأزمة التطرف من كل أثر تغيير سياق في تناولھا سيتم التي الرئيسية األولويات واوحدد .جدا بطيئا

 ،الشخصية األحوال قانون سيما وال التمييزية، والتشريعات القوانين في للتغيير الملحة لحاجةالتطرق إلى ا تم األولويات
 مستويات في الجنسين بين الكوتا بتطبيق الوزارات، جميع في الدولية وااللتزامات الجنسين بين المساواة سياسات وإدماج
 من لكل اإلنسان وحقوق الديمقراطية منظور من األمنية السياسات لمقاربات الدائم ستخدامالوبا السياسي، القرار صنع
 اإلدارية التنمية لشؤون الدولة لوزارة المستديرة لطاولةا اجتماع عن الصادرة التوصيات تسليم وسيتم .والرجال النساء

 التوصيات ھذه تكون وسوف .المدني المجتمع في الفاعلة الجھات إلى وكذلك الصلة، ذات األخرى والمؤسسات والوزارات
 .اءالنس حقوق المج في المتوسط أجل من تحادالل الرابع الوزاري للمؤتمر اإلقليمية التوصيات من جزءا


