
منصة المجتمع المدين النسوي يف لبنان
مطالب لضمان مساحة عادلة ومنصفة للنساء يف المجال السيايس

بيان

29 أيلول 2021

فــي ظــّل االنهيــار االقتصــادي والهيكلــي الحاصــل فــي لبنــان، وتبعــًا لعــدم تمثيــل النســاء فــي الحكومــة الجديــدة بشــكٍل 
عــادل، وفــي ضــوء التصريحــات الذكوريــة التــي أدلــى بهــا مؤخــرًا العديــد مــن السياســيين، بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء، 
اجتمعــت منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان وأعربــت عــن قلقهــا إزاء التراجــع الحــاد فــي تمثيــل النســاء فــي 

ــى %4 واحتمــال انســحاب ذلــك علــى تمثيــل النســاء فــي البرلمــان. ــة مــن %30 إل المناصــب الوزاري

وتطالــب المنصــة بمأسســة مشــاركة النســاء المتســاوية فــي صنــع القــرار، واتخــاذ إجــراءات وتدابيــر ملزمــة قانونــًا صونــًا 
للتقــدم الــذي حققتــه الحركــة النســوية بعــد مســيرة نضــال طويلــة.

كمــا تشــّدد منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان علــى المطالــب التاليــة التــي مــن شــأنها ضمــان مســاحة عادلــة 
ومنصفــة للنســاء فــي المجــال السياســي:

1. احتــرام لبنــان اللتزاماتــه الدوليــة الخاصــة بحقــوق النســاء بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة، وإعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، وخطــة التنميــة المســتدامة 2030 بمــا فيهــا الهــدف الخامــس، وقــرار 

مجلــس األمــن 1325.

2. إقرار المناصفة في كّل من االنتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

٣. خفض سقف االنفاق االنتخابي وضمان الشفافية في كافة عمليات التمويل واإلنفاق االنتخابيين.

٤. ضمــان حصــول المرشــحات علــى فــرص متســاوية فــي الوصــول إلــى وســائل اإلعــام وإبرازهــّن بصــورة عادلــة وغيــر 
نمطيــة وغيــر تمييزيــة خــال الحملــة االنتخابيــة.

٥. اتخاذ تدابير للحّد من العنف القائم على النوع االجتماعي ضد المرشحات والناخبات في االنتخابات ومعاقبته.

٦. تجهيــز مراكــز اقتــراع دامجــة لتمكيــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن ممارســة حقهــم فــي التصويــت، وال ســيما النســاء 
ذوات اإلعاقــة والنســاء الحوامل.

٧. ضمــان التمثيــل المتســاوي للنســاء عنــد تعييــن لجنــة اإلشــراف علــى االنتخابــات وفــي جميــع اللجــان الوزاريــة 
ــّم تشــكيلها لمناقشــة اإلصاحــات أو خطــط االســتجابة  ــي يت ــع القــرار واللجــان التنســيقية الت المشــتركة ولجــان صن

وإعــادة النهــوض، حيــث أن أي نهــوض هــو مســتحيل مــن دون مشــاركة النســاء.

٨. إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي جميــع السياســات العامــة واإلصاحــات المشــار إليهــا فــي البيــان الــوزاري وفــي 
ــر  المفاوضــات مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة. ويشــمل ذلــك اإلنفــاق علــى الصحــة والتعليــم وضمــان اتخــاذ تدابي

لحمايــة عمــل النســاء فــي االقتصــاد المدفــوع األجــر.

9. تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة التــي أقرتهــا الحكومــة اللبنانيــة فــي أيلــول 2019 مــن أجــل تنفيــذ القــرار 1325 بشــأن 
المــرأة والســام واألمــن.

10. تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء وإقرار قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة.

ــة ورصــد أداء الحكومــة والبرلمــان وســوف تســائلهما عــن  ــان بمراقب وســتقوم منصــة المجتمــع النســوي فــي لبن
عملهمــا أو تقاعســهما فــي مــا يتعّلــق باحتــرام حقــوق النســاء وتحقيــق المســاواة الجندريــة والعدالــة وصــون 

الحريــات.
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 منصة المجتمع المدين
النسوي يف لبنان

منظمة أبعاد	 
جمعية أبناء صيدا البلد	 
جمعية الجليل التنموية	 
المنتدى العربي لحقوق 	 

األشخاص في وضعية إعاقة
المؤسسة العربية للحريات 	 

والمساواة
معهد أصفري للمجتمع 	 

المدني والمواطنة
جمعية النجدة اإلجتماعية	 
جمعية بيتي	 
مركز األعمال والقيادة 	 

الشاملة للمرأة
مجموعة األبحاث والتدريب 	 

للعمل التنموي
جمعية دار األمل	 
جمعية فيمايل	 
منظمة خمسون خمسون	 
الشبكة الوطنية للميثاق 	 

العالمي لألمم المتحدة
مالذ الفنانين	 

حلم	 
مركز جمانة حداد للحريات	 
عدل بال حدود	 
منّظمة كفى عنف واستغالل	 
خطيرة	 
الجمعية اللبنانية من أجل 	 

ديمقراطية االنتخابات
الرابطة اللبنانية لسيدات 	 

العمل
االتحاد اللبناني لألشخاص 	 

المعوقين حركيا
جمعية تنظيم األسرة في 	 

لبنان للعمل على التنمية 
وتمكين األسرة

مدنيات	 
مؤسسة مهارات	 
مرسى - مركز الصحة 	 

الجنسية
تحالف م 	 
جمعية مساواة	 
الحركة االجتماعية	 

 الجمعية الوطنية لحقوق 	 
األشخاص ذوي اإلعاقة

جمعية أوند	 
جمعية المرأة الخيرية	 
مركز ريستارت لتأهيل 	 

ضحايا العنف والتعذيب
مؤسسة الصفدي	 
نواة للمبادرات القانونية	 
جمعية العناية الصحية	 
المعهد العربي للمرأة في 	 

الجامعة اللبنانية األميركية
الهيئة اللبنانية لمناهضة 	 

العنف ضد المرأة
التجمع النسائي الديمقراطي 	 

اللبناني 
منظمة النساء اآلن ألجل 	 

التنمية
الدكتورة كارمن جحا	 
الدكتورة حليمة القعقور	 
السيدة عبير شبارو	 
السيدة منار زعيتر	 
السيدة ديانا مقّلد	 

الموقعات/ون:

منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان مؤّلفــة مــن 50 منظمــة حقــوق النســاء وناشــطات وناشــطين 
فــي العمــل النســوي، قامــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بجمعهــم فــي أعقــاب انفجــار 4 آب.  وقــد أصــدرت 
المنّصــة ميثــاق المطالــب النســوية الموّحــدة لوضــع قضايــا المــرأة فــي صلــب خطــة االســتجابة لانفجــار. 
ومنــذ ذلــك الحيــن، قــام أعضــاء وعضــوات منصــة المجتمــع المدنــي النســوي بعــدة جهــود تهــدف إلــى 
ــان، فضــا عــن االجتمــاع  ــر خطــط اإلصــاح والتعافــي وإعــادة إعمــار لبن المناصــرة والمســاهمة فــي تطوي
بممثلــي المجتمــع الدولــي والمانحيــن واألمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي الطاعهــم علــى 

أولوياتهــم ومطالبهــم النســوية.
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https://www2.unwomen.org/-/media/field office arab states/attachments/publications/2020/08/cso lebanon charter/updates/charter of demands arabic 149 adjusted.pdf?la=en&vs=4201

