
جريدةة االجمهھھوررية

ااألرربعاء 01 آآذذاارر 2017

أأطلق ووززير االدوولة لشؤوونن االمرأأةة جانن أأووغاسابيانن هيكلية ووززااررةة االدوولة لشؤوونن
االمرأأةة ووخطة عملها ووموقعها ااإللكترووني، في حفل أُأقيم في االسراايي االكبير
برعاية ررئيس مجلس االوززررااءء سعد االحريريي ووحضورره، ووتخلله توقيع االحريريي

ووأأووغاسبيانن على ااتفاقية تعاوونن مع برنامج ااألمم االمتحدةة لإلنماءء ممثالً بنائب
االمنّسق االخاصص لألمم االمتحدةة في لبنانن فيليب الززاارريني.

إإستحدااثث ووززااررةة لشؤوونن االمرأأةة في االتركيیبة االحكوميیة٬، خطوةة جديدةة في لبنانن٬، وويأمل االمجتمع

االمدني وواالنسويي٬، بدعم من االوززااررةة٬، االتوصّل إإلى إإقراارر كوتا في أأييّ قانونن اانتخاباتت يُعتمد٬، ما

يضمن مشارركة االنساء بما ال يقلّ عن نسبة 30 في االمئة من مقاعد مجلس االنواابب.

ووفي كلمته خاللل االحفل أأكد االرئيیس االحريريي أأننّ مهھھمة هھھھذهه االوززااررةة تصحيیح االخلل االالحق

بالمرأأةة٬، مشددّدااً على أأننّ االكوتا االنسائيیة شرطط من شرووطط قانونن ااإلنتخاباتت االجديد. ووقالل:

ووززااررةة االدوولة لشؤوونن االمرأأةة تنطلق... وواالكوتا أأبرزز أأهداافها

جانب من االحضورر



«تمكيین االمرأأةة االلبنانيیة ااقتصاددياً ووااجتماعيیاً ووسيیاسيیاً ووإإززاالة االعواائق االتي تعترضهھھا في االمجاالتت

كافة٬، هھھھو تمكيین لكلّ لبنانن٬، ووإإززاالة للعواائق من أأمامم بلدنا ووااقتصاددنا وومجتمعنا ككل».

ووأأشارر إإلى أأننّ «االتارريخ يحفظ لبلدنا أأنه ساهھھھم في ووضع شرعة حقوقق ااإلنسانن٬، منذ حواالى 70

عاما٬ً، ووحقوقق االمرأأةة من صلبهھھا. ووليیس سرّااً أأننّ تمكيین االمرأأةة أأصبح من االمعاييیر االدووليیة لقيیاسس

مدىى تقدمّم االدوولل. ووااليیومم٬، ووبعد 70 عاماً تقريبا٬ً، ما ززلنا في هھھھذاا االمقيیاسس متأخرين٬، ررغم مظاهھھھر

االحدااثة وواالتطورر ووااإلنفتاحح االتي يزخر بهھھا بلدنا».

ووأأووضح االحريريي: «االمرأأةة في بلدنا تمثل 54 في االمئة من االمنتسبيین إإلى مستوىى االتعليیم

االعالي٬، لكنهھھا ال تمثّل سوىى 28 في االمئة من االقوةة االعاملة وو3 في االمئة من أأعضاء االمجلس

االنيیابي. باختصارر٬، إإننّ مهھھمة ووززااررةة االدوولة لشؤوونن االمرأأةة هھھھي تصحيیح هھھھذاا االخلل».

كما أأعربب عن نيیّته تنفيیذ توصيیة صدررتت أأيامم حكومته ااألوولى عامم 2010 إلشرااكك االمرأأةة في

االمرااكز االعليیا وومجالس ااإلددااررةة في االدوولة٬، «بعد أأنن بقيیت 7 أأعواامم في ثالجة االخوفف من االتغيیيیر

وواالمواانع االثقافيیة ووااإلجتماعيیة».

وولفت االحريريي إإلى أأنه في ااألووّلل من آآذذاارر يصاددفف بدااية «شهھھر االمرأأةة» في ررووززنامة ااألمم

االمتحدةة٬، ووقالل: «إإننّ ززمن االمرأأةة االلبنانيیة في كافة االميیاددين قد بدأأ في ررووززنامتنا٬، وومش بس

االكوتا هھھھلق صارر ووقتهھھا٬، كلّ ااإلصالحاتت يللي بتخصّ االمرأأةة االلبنانيیة... هھھھلق صارر ووقتهھھا».

أأووغاسبيیانن

في حديث مع «االجمهھھوررية» على هھھھامش االحفل شددّد االوززير أأووغاسبيیانن على «أأهھھھميیة االعمل

لتنقيیة االنصوصص االقانونيیة من االبنودد االتي تميیّز بيین االمرأأةة وواالرجل٬، ووتمكيین االنساء على

االمستوىى االمهھھني فيیتمتعن باستقاللل مالي».

ووشددّد على أأننّ «االلبنانيیاتت االلوااتي حققن إإنجاززااتت كبيیرةة وونجاحاتت في االقطاعع االخاصص يجب أأنن

ينوجدنن في االقطاعع االعامم ليیستفيید االمجتمع من قدررااتهھھن ووإإنجاززااتهھھن ووإإبدااعاتهھھن».

ووكانن أأووغاسابيیانن عرضض لخطة عمل االوززااررةة ووحددّد أأهھھھداافهھھا االرئيیسة على االنحو االتالي: «ضمانن

حق االنساء وواالرجالل في االتمتّع على قدرر االمساووااةة بجميیع االحقوقق االمدنيیة ووااإلقتصاددية

ووااالجتماعيیة وواالثقافيیة وواالسيیاسيیة٬، تمكيین االمرأأةة ووتعزيز إإمكاناتهھھا ووتنميیة قدررااتهھھا٬، ووإإددماجج حقوقق

االمرأأةة في صلب عمليیة االتنميیة االوططنيیة االمُستداامة».



ووكشف خريطة االطريق لتحقيیق هھھھذهه ااألهھھھداافف ووهھھھي:

• تعزيز مشارركة االمرأأةة في االسيیاسة ووفي موااقع صنع االقراارر ووذذلك من خاللل االعمل

كمرحلة أأووّليیة على أأنن يلحظ أأييّ قانونن لإلنتخاباتت االنيیابيیة كوتا نسائيیة٬، على أأنن

تكونن هھھھذهه االكوتا بالمقاعد ووليیس بالترشيیح.

• تمكيین االمرأأةة ووتعزيز قدررااتهھھا االمهھھنيیة وواالماليیة وواالقضاء على االبطالة وواالفقر.

• االقضاء على االعنف ضد االمرأأةة عبر إإقراارر االقواانيین ذذااتت االصلة.

• توفيیر االتعليیم ااألساسي وواالمستمر وومحو ااألميیّة.

• ضمانن االمساووااةة في االحصولل على االرعاية االصحيیة وواالتوعيیة االجنسيیة ووتحسيین

االصحة ااإلنجابيیة للمرأأةة.

• تجسيید مبدأأ االمساووااةة في االنصوصص االتشريعيیة٬، من خاللل تعديل االقواانيین

االمجحفة بحق االمرأأةة ووال سيیما قواانيین االعمل وواالضمانن ااإلجتماعي وواالعقوباتت وومنح

االجنسيیة.

• تطبيیق ااإلتفاقيیاتت االدووليیة بدءااً من إإتفاقيیة االسيیدااوو االتي تهھھدفف االى إإلغاء جميیع

أأشكالل االتميیيیز ضد االمرأأةة٬، وواالتي صّدقق عليیهھھا لبنانن في االعامم 1996.

• إإتخاذذ إإجرااءااتت إلشرااكك االمرأأةة في عمليیاتت االسالمم ووحمايتهھھا في حاالتت االنزااعاتت.

• االقضاء على االصورر االنمطيیة في ووسائل ااإلعالمم ووااإلعالنن٬، ووقد قدمنا مشرووعع

قانونن يمنع تسليیع االمرأأةة في ااإلعالمم.

• ددعم مشارركة االمرأأةة في االتخطيیط ووحماية االبيیئة.

• ددعم قدررااتت االمؤسساتت االعاملة في مجالل حقوقق االمرأأةة.

الززاارريني

من جهھھته أأكد الززاارريني ددعم ااألمم االمتحدةة لوززااررةة االدوولة لشؤوونن االمرأأةة من خاللل ااتفاقيیة

االتعاوونن االتي تمّ توقيیعهھھا٬، ددااعيیاً االى «االعمل يدااً بيید لتأميین فسحة للمرأأةة االلبنانيیة لتترشح

لإلنتخاباتت عبر ااعتمادد نظامم االكوتا للتمثيیل في االحيیاةة االنيیابيیة وواالسيیاسيیة٬، ووإإحدااثث االتغيیيیر

االمُستداامم».

كاغغ

كذلك٬، نوهھھّھت ممثلة ااألميین االعامم لألمم االمتحدةة في لبنانن سيیغريد كاغغ بخطة عمل ووززااررةة االدوولة

لشؤوونن االمرأأةة االتي أأططلقهھھا االوززير أأووغاسابيیانن٬، ووددعت إإلى «االتركيیز على ااإلنتخاباتت االبرلمانيیة»٬،



مشيیرةة إإلى «أأننّ هھھھناكك االعديد من االطرقق لتحقيیق مستوىى االكوتا٬، إإذذ يمكن لكلّ حزبب أأنن يشمل

في لواائحه ااإلنتخابيیة سيیدااتت».

عزّ االدين

ووبيینما أأصبح لبنانن في ذذيل ترتيیب االدوولل لناحيیة مشارركة االنساء في االحيیاةة االسيیاسيیة٬، وويحتلّ

االمرتبة 143 من بيین 144 ددوولة٬، أأكدتت ووززيرةة االدوولة لشؤوونن االتنميیة ااإلددااررية عناية عز االدين في

حديث مع «االجمهھھوررية» أأننّ «االسيیدةة االلبنانيیة أأخذتت عامم 1953 حق االترشح ووااالقترااعع في

االقانونن٬، وولكن في االتطبيیق الززلنا مترااجعيین جدااً عن باقي االدوولل االمحيیطة على ررغم كوننا أأخذنا

هھھھذاا االحق قبل كل هھھھذهه االدوولل».

ووتوضح: «االمطلوبب ااآلنن عمل تشريعي حثيیث يعالج كل أأنوااعع االتميیيیز ضد االنساء٬، كما تشريع

عملهھھن االسيیاسي من خاللل إإقراارر االكوتا االتي ستشكل إإجرااءً مرحليیاً يرسم بدااية مشارركة

االنساء بفاعليیة في االحيیاةة االسيیاسيیة االلبنانيیة»٬، الفتةً إإلى أأننّ «على ااألحزاابب االسيیاسيیة تأددية

ددووررهھھھا بتدرريب ووددعم االعديد من االسيیدااتت االناشطاتت في االمجالل االسيیاسي ليیتمكنّ من االوصولل

إإلى موااقع صنع االقراارر».


