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 للمطابقة عند اإللقاء

 

 حضرة السيدات والسادة، 

 ّالمتخرجات العزيزات،

 

وم لتھنئّيسرني أن أكون ى نجاحكن في التكن  معكن الي ةتدريبدورة العل ذ. ي رة فھ ة كبي وم ال يحمل أھمي  ا الي

شا ّإنه  بل ،على المستوى الشخصي فحسب ذين يواجھون تھمي ساء والرجال ال ًيرسل إشارة قوية إلى جميع الن

  . ًوتمييزا على المستوى االجتماعي والسياسي واالقتصادي
 

بيوم المرأة العالمي، وھو مناسبة إلبراز اإلنجازات وتجديد التزامنا تحقيق المساواة  آذار، نحتفل 8ًغدا في 

  .بين الجنسين وتكافؤ الفرص

  

ًيمر لبنان في الوقت الراھن بفترة حساسة جدا ألشخاص على فالحرب في سوريا أجبرت مئات آالف ا. ّ

ّع الھشة للبنانيين بشكل عام والنساء أدى ارتفاع أعداد الالجئين إلى تفاقم األوضاالھرب من بالدھم، و

خالل  وعن سبب معاناة النساء والفتيات طرح السؤال عن سبب ھذا األمر؟ُوقد ي. اللبنانيات بشكل خاص

 وعن سبب تفاقم جميع أوجه عدم المساواة الحالية، مما يجعلھن أكثر أكثر من الرجال؟ الحروب وبعدھا

ُيجب أن تتاح ّنا جميع ھذه األسئلة إلى خالصة واحدة ھي أنه  تقودعرضة للعنف واالستغالل الجنسيين؟

  .  من العنفٍ خالٍھن في عالمللنساء فرصة عيش حيات

    

ً في الدفاع عن النفس بدال من االكتفاء بالتركيز على جب توعية الرجال والنساء على حقھمّوھذا يعني أنه ي

حصول الجميع على الفرص وممارسة  نضمن ويجب أن. تغيير القوانين أو الدخول في إصالح قانوني

ولبلوغ ھذا .  أو االعتبارات المرتبطة بهالجندر، بغض النظر عن الكاملة والمتكافئة ضمن مجتمعاتھم ھمحقوق



المستوى من الشراكة مع الرجال، يجب مكافحة التمييز بسبب الجنس من خالل الوصول إلى التعليم وضمان 

 من ، وإمكان عيش جميع النساء حياة الئقة مع أوالدھن إلى القروضالوصولاالستقاللية المالية من خالل 

  . خالل الوصول إلى الرعاية الصحية

  

ع،  ي الواق ي ف طات ف ساء الناش ن الن ر م اك الكثي ة، ھن ن ناحي ة، فم رأة اللبناني ي وضعية الم اقض ف اك تن ھن

ة .  بمثابة تكريم لمجتمعھنھني المّحسھنّلشبكات االجتماعية حيث يعد  واعمالاألقطاع الجامعات و ومن ناحي

ا  سياسية تراجع شاركة ال سجل الم ز، في حين ت ًأخرى، ما زالت القوانين العائلية تحمل مقدارا كبيرا من التميي ً ًّ

ان . 1ًكبيرا ة، تراجع لبن ات الوطني فعلى سبيل المثال، وبحسب المعدالت العالمية واإلقليمية للنساء في البرلمان

ة  ن المرتب ن أصل 126م ام 187 م ي ع ى 2006 ف ن أصل 139 إل نة 187 م ي س اك . 2014 ف ا أن ھن ّكم

  . ً وزيرا24وزيرة واحدة في الحكومة الحالية المؤلفة من 
 

ًإلى ذلك، تعوق العديد من العقبات التمكين االقتصادي للنساء، وتحديدا العقبات االجتماعية والثقافية التي 

ًويزداد وضعھن سوءا نتيجة العديد . إلخ... التعليم والتمريض والعمل اإلداري النساء بوظائف تقليدية كتحصر

لذلك تواجه النساء بعض الصعوبات في . ّمن القوانين التمييزية التي تعزز ھذا النوع من القوالب النمطية

 في مييزكما يعانين من ت.  القاصرينة وفتح الحسابات المصرفية ألطفالھنالحصول على التسليفات المصرفي

  ...العمالة واألجور بسبب الجندر

  

ين  ساواة ب ان وفي النضال ضد عدم الم رأة في لبن وق الم ة لحق ة الطويل ّلقد تحقق بعض التحسن في المعرك ّ

ال، . ھم العقبات التي تعوق التنمية البشريةأ  التي تعتبر منالجنسين ى سبيل المث دين الماضيين عل فخالل العق

ر  ّتم تحقيق تقدم كبي سماح ّ سين، وال ين الجن ساواة ب ى أساس الم ات عل يم للفتي ًخصوصا من خالل إتاحة التعل

شرفبتأسيس عمل للنساء  سى في حاالت جرائم ال ات أق اد عقوب ن، واعتم ة أزواجھ ر أن . من دون موافق ّغي

ذي يجب إنجازهالمعركة طويلة وما زال ھناك الكثير من العمل ين االقتص ال ادي ً، خصوصا في مجال التمك

  . ونأمل في أن نرى المزيد من النساء يتبوأن مناصب إدارية وسياسية رفيعة. والسياسي
 

 حضرة السيدات والسادة، 
 

ّإذا كانت المساواة بين الجنسين تعزز النمو االقتصادي، فإن لعدم المساواة آثار سلبية على المجتمعات ّ . 
 
                                                            
1 http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 



لمساواة بين الجنسين ومكافحة القوالب النمطية ّإن لالتحاد األوروبي سجل إنجازات طويل في تعزيز ا

فدعم حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص ھما في صلب التزام االتحاد . الخاصة بالجندر

الذي يجب إنجازه، السيما لناحية من العمل وحتى في أوروبا، ما زال ھناك الكثير . األوروبي حول العالم

 . ن الجنسينتقليص الفجوة في األجور بي
 

ًأود أن أؤكد مجددا على وقوفو  للمساھمة في اعتماد تدابير ملموسة لتحقيق  االتحاد األوروبي الدائم بجانبكنّ

المساواة بين الجنسين من خالل اإلصالح المؤسسي وتخصيص الموارد ودعم التغييرات األساسية في 

 . السلوكيات والمواقف
 

ّ بين ليلة وضحاھا، بل إنه سيتحقق من خالل الجھود الملموسة للنواب ًولن يكون األمر تلقائيا ولن يحصل ّ

 . والرسميين وأوساط األعمال وناشطي حقوق اإلنسان والمجموعات النسائية والشركاء الدوليين
 

ّونظرا إلى اعتبار دعم دور المرأة في الحياة االقتصادية وتطويره وتعزيزه الرد  األكثر فاعلية على األزمة ً

ّتصادية والمالية التي تعصف بالبالد، فإنني على ثقة من أن المعرفة المكتسبة من خالل التدريب االق ّ

 . سيساعدكن في تحقيق مساھمة مجدية وإيجابية في مجتمعكن
 

ّأخيرا، أود أن أشكر مؤسسة رينيه م  على تنظيم ھذا التدريب، ًعوض وشركاءھا وجميع من عمل جاھداً

 !لمتخرجاتومبروك من جديد لجميع ا

 

 

 


