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  معالي الوزير وائل أبو فاعور،
  حضرة رئيس مؤسسة عامل كامل مھنا، 
  حضرة ممثلة سيستاس ندى كارايفانونفا، 

 حضرة السيدات والسادة، 
 

أعضاء في األسرة ًوشبابا وأعضاء في الحكومة وشركاء من منظمات المجتمع المدني نجتمع اليوم 
 .  في لبناننساءتمييز والعنف ضد الولية حول ھدف مشترك واحد أال وھو رفض الدال
 

ًفي العديد من البلدان، وخصوصا في منطقة جنوب المتوسط، ما زالت الحقوق السياسية 
ًواالقتصادية واالجتماعية والشخصية للنساء محدودة، وذلك غالبا نتيجة قوانين العائلة وقوانين 

اء يشاركن نس أن الكثير من الورغم. ولبنان لألسف واحد من ھذه البلدان. األحوال الشخصية
 وحسھن المھني مساھمة –بفاعلية في الحياة العامة والجامعات والشركات والشبكات االجتماعية 

 فإن تمثيلھن ھو ما دون المستوى بدرجة كبيرة في المناصب العليا، السيما –يقدمنھا لمجتمعھن 
 . ع بلدان أخرى في المنطقةمعند المقارنة 

 
واألمر . من أعضائه فقط% 3ت بشكل غير مالئم في مجلس النواب حيث يشكلن إن النساء ممثال

ً منصبا بلديا من أصل 526سيان على صعيد السلطة المحلية، حيث تشغل النساء  ً منصبا 11.424ً
: ًويجب تاليا أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي. تغيب النساء عن الحكومة الحاليةكما . في لبنان

ًالنساء في عملية صنع القرار قليال لھذه الدرجة، فكيف يمكن أن تعكس القرارات إن كان عدد 
 بصدق احتياجات النساء؟ 

 
ما زالت ھناك قوانين تمييزية خاصة بالزواج واإلرث والطالق في ما يتعلق بالتشريعات، 

ا في ذلك  النساء، بملمعاھدات الھادفة إلى تحسين وضعع لبنان العديد من اَّوقد وق. والحضانة
وال يمكن تحقيق . اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإنما مع العديد من التحفظات

لبنان إلى رفع تحفظاته، كما حصل دعوة ويستمر االتحاد األوروبي في . المساواة مع التحفظات
 . ًأخيرا في بلدان أخرى في المنطقة



فرغم المستوى التعليمي العالي . ان العمل في لبنانًوھناك أيضا تمييز كبير بين الجنسين في مك
وكمعدل، تقبض .  من الرجال نظرائھنأجورنھا أقل بكثير من قبض التي يجورللنساء، ما زالت األ

وحتى عند تأدية العمل عينه في المؤسسة عينھا، تحصل النساء . مما يقبضه الرجال% 71النساء 
 من اإلعالن العالمي لحقوق 23ض ما جاء في المادة وھذا األمر يناق.  أدنىأجورًغالبا على 

وتتمتع النساء ". لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل"اإلنسان التي تنص على أن 
مناقشة مشاريع قوانين لوضع حد لھذا الجانب  في الماضيتمت و. بفرص أقل في التقدم الوظيفي

وتميل النساء إلى العمل بصورة . ق أي تغيير فعليمن التمييز بين الجنسين، لكن من دون تحقي
، مع اعتبار ھذه )الرعاية الصحية والتعليم واإلدارة العامة" (الناعمة"أساسية في ما ُيعرف بالمھن 

 . ًالمھن أحيانا أقل قيمة مما ُيعرف بمھن الذكور
 

ورغم أن العنف في مكان العمل على شكل إساءة جسدية أو نفسية شائع لألسف في الكثير من 
. ً بصورة خاصة في القطاع الصحي ويخلف تداعيات خصوصا على النساءُّيشتدبيئات العمل، فإنه 

 في من جميع العامالت الصحيات% 6 لبنان إلى أن فقد خلص تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن
من التحرش % 2.3ن من اإلساءة النفسية وي يعاننمنھ% 41ن من اإلساءة الجسدية، عانيلبنان ي
وال ُيعزى ھذا الوقع غير المتوازن على النساء ببساطة إلى كونھن يمثلن غالبية العاملين، . الجنسي

ويمكن أن يكون لھذا النوع من سوء . بل إن اإلساءة ھي بسبب الجنس على غرار التحرش الجنسي
عاملة تداعيات خطيرة، تتراوح بين االنھيار وتراجع اإلنتاجية وحتى االنتحار، بينما تترتب الم

ًلذلك يبدو واضحا أن التوعية على ھذه المسائل . نتائج محدودة أو تغيب بالنسبة إلى المرتكبين
 . جهوعليه فإننا نشيد بأھداف المشروع الذي تتواله مؤسسة عامل وسيستاس ونتائ. بالغة األھمية

 
لدعوة مجلس النواب والحكومة من خالل الجھود التي يبذلھا رئيس مجلس وأنتھز ھذه الفرصة 

الوزراء نجيب ميقاتي إلى اإلقرار الكامل بأھمية منح النساء في لبنان حقوقھن وتوفير الحماية 
 .القانونية الضرورية لھن

 
 جميع سياساته وكجزء من إستراتيجية إن االتحاد األوروبي ملتزم تعزيز المساواة بين الجنسين في

 انضمامفحتى اليوم تم تحقيق الكثير من التقدم في ). 2015-2010(المساواة بين الرجال والنساء 
، مقارنة %60ـويقارب المعدل األوروبي اليوم ال. المزيد من النساء إلى القوى العاملة في أوروبا

للرجال والنساء بحلول % 75لى بلوغ مستوى ويتطلع االتحاد األوروبي إ. 1998في عام % 52ـب
كما أن جھود الحد من العنف بسبب الجنس، بما في ذلك العنف ضد النساء في مكان . 2020سنة 
 .  مدرج في اإلستراتيجية،العمل

 
وتبقى المساواة بين الجنسين مسألة تطاول جميع المجاالت في لبنان بالنسبة إلى االتحاد األوروبي، 

 3.5، استفاد لبنان من ست مبادرات مختلفة بقيمة 2009فمنذ عام . قاربتھا مباشرةوإنما يجب م
مليون يورو لتحقيق المساواة بين الجنسين على صعيد الممارسة، السيما من خالل المساھمة في 

 .  إشراك الرجال في مكافحة العنف ضد النساء في عمليات التنمية المحلية وزيادة مشاركة النساء
 

 ت والسادة، السيدا
 



.  لمبادرات تستھدف النساء اللبنانيات2012ّيسرني أن أعلن عن تخصيص أموال إضافية في سنة 
ّونحن في الوقت الراھن نعد للدورة الجديدة من البرمجة مع الحكومة اللبنانية، ويمكنكم أن تتأكدوا 

 .خطوات ملموسةبأن الدعم المستقبلي لالتحاد األوروبي لتحسين ظروف المرأة سيترجم من 
 

 على مسألة التمييز ًمعاون ملفي الختام، آمل في أن أرى المزيد من الشابات والشبان في لبنان يع
وأشجع الشابات والشبان على استخدام أدوات التواصل االجتماعي، وتبادل . والعنف ضد النساء

ييز والعنف ضد الرسائل مع مجتمعھم وحكومتھم لتغيير الذھنيات والسلوكيات الخاصة بالتم
تحدثن وتحدثوا إلى األصدقاء والزمالء والعائلة عن التمييز والعنف ضد النساء والفتيات . النساء

 ! وكيفية وضع حد له
 
ّوأود أن أشكر مؤسسة عامل وشريكتھا سيستاس على عملھما الممتاز، فجھودكما ستقدم من دون 

 . أدنى شك مساھمة للمجتمع برمته
 

  . ًشكرا


