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 منصة المجتمع المدني النسوي تطالب
 السياسيين والسياسيات بتسمية نساء لرئاسة

الحكومة يوم الخميس

تدعو منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان األفرقاء السياسيين إلى الخروج من نهج المحاصصة والتسويات واعتماد رؤية واضحة مبنية 
على مطالب حقوقية كمعيار أساسي عند تسمية مرشحهم/ مرشحتهم لرئاسة الحكومة. كما تناشدهم عدم اخضاع هذه التسمية للتجاذبات 

السياسية لما لذلك من انعكاسات سلبية على وضع وحقوق المواطنين بشكل عام، والنساء والفئات المهّمشة بشكل خاص.

كما تطالب عضوات وأعضاء المنصة كل البرلمانيين والبرلمانيات بتسمية نساء لمنصب رئاسة الحكومة. فلبنان يزخر بطاقات نسوية تتمّتع 
بكفاءات عالية في مختلف المجاالت قادرة على التخطي واالستجابة لألزمات التي يرزح تحتها البلد. وتأمل المنصة أن تفاجئنا الكتل النيابية 

ايجابًا بتسميتها يوم الخميس بما يعطي أماًل متجّددًا للنساء في لبنان بعد سنين طويلة من التمييز والالعدالة واإلجحاف.

وستتابع المنصة مواقف البرلمانيين والبرلمانيات يوم الخميس وتسائلهم عليها.

الموقعات/ون:

بيروت، 22 حزيران 2022 

جمعية أبناء صيدا البلد	   

جمعية الجليل التنموية	   

المنتدى العربي لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة	   

معهد أصفري للمجتمع المدني والمواطنة	   

جمعية بيتي	   

مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي	   

جمعية دار األمل	   

جمعية فيمايل	   

منظمة خمسون خمسون	   

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	   

جمعية مساواة	   

الحركة االجتماعية	   

الجمعية الوطنية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة	   

جمعية أوند	   

جمعية المرأة الخيرية	   

نواة للمبادرات القانونية	   

جمعية العناية الصحية	   

المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية األميركية	   

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة	   

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني 	   

النساء اآلن من اجل التنمية	   

 الدكتورة لينا داعوق- أويري	   

السيدة عبير شبارو	   

السيدة ديانا عباس	   

منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان مؤّلفة من 52 منظمة حقوق النساء وناشطات وناشطين في العمل النسوي، قامت هيئة 
األمم المتحدة للمرأة بجمعهم في أعقاب انفجار 4 آب 2020. وقد أصدرت المنّصة ميثاق المطالب النسوية الموّحدة لوضع قضايا 
المرأة في صلب خطة االستجابة لالنفجار. ومنذ ذلك الحين، قام أعضاء وعضوات منصة المجتمع المدني النسوي بعدة جهود تهدف 
إلى المناصرة والمساهمة في تطوير خطط اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار لبنان، فضال عن االجتماع بممثلي المجتمع الدولي والمانحين 

واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك الدولي الطالعهم على أولوياتهم ومطالبهم النسوية. 

بيان

https://lebfemcsp.com/
https://lebfemcsp.com/ar/2020/08/27/charter-of-demands-a-gendered-disaster-response-plan-learning-from-the-past/

