ملف تعريفي عن "التحالف الوطني  -نساء للسياسة"
ّ

من نحن؟
يتألف "التحالف الوطني  -نساء للسياسة" ،برعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،من شبكات
وجمعيات ومؤسسات تمثل أكثر من  150منظمة من المجتمع المدني باإلضافة إلى ناشطين

وناشطات توحدت بهدف تحقيق وصول النساء إلى مواقع القرار في جميع المجالس المعينة
والمنتخبة.
لماذا هذا التحالف؟

في ظل االستحقاقات الحكومية والبرلمانية ،توحد أعضاء التحالف القرار ورقة مطلبية موحدة التخاذ

تدابير واصالحات على قوانين االنتخابات وخاصة إقرار  %30كوتا للنساء كتدبير إيجابي مؤقت،

احتراماً لمبدأ المساواة في الدستور اللبناني وتطبيقاً للمعاهدات الدولية.
أهدافنا:
 .1كسب تأييد ودعم صانعي القرار.
 .2إشراك االعالم والرأي العام.

 .3إزالة العراقيل أمام مشاركة النساء في العمل السياسي.
الرؤية:
 تواجد اللبنانيات في مراكز صنع القرار السياسي.أسئلة و أجوبة سريعة:

 -1الكوتا في القانون؟

 تم تحضير دراسات تشمل عدة سيناريوهات لتطبيقها على قانون الستين أو النسبي أوالمختلط ،ولدينا فريق تقني يستطيع مناقشة التفاصيل مع أي جهة تطلب ذلك.

عدم تطبيق الكوتا يعني:

 oعدم التزام البرلمان اللبناني بتعديل القوانين الوطنية بما يتالءم مع توقيعه المعاهدات الدولية
التي تضمن مشاركة النساء.

 oعدم التزام البرلمان اللبناني تطبيق الدستور الذي يعترف بهذه المواثيق الدولية واق ارره حق
المساواة بين المواطنين.

 oعدم اعتراف الحكومات اللبنانية بالمساهمة القيمة التي تقدمها النساء في مجال تطور
المجتمعات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

 oإبقاء لبنان في المرتبات االخيرة عالمياً وفي العالم العربي خصوصاً لجهة تمثيل النساء
السياسي.

 oترويج صورة نمطية للنساء خاصة والمجتمع اللبناني عامة بإقصاء النساء عن المشاركة
السياسية.

 -2أي قانون نريد؟

 مناقشة القانون تتم على مستوى النظام السياسي فقط وأولويتنا هي وضع الكوتا النسائية علىطاولة النقاش بغض النظر عن القانون المطروح ،واالرادة السياسية هي المفتاح الوحيد
القرار الكوتا.

مخرجات من دراسات أخيرة:
 .1الدور العائلي والمهني لم يعد عائقاً أمام فوز النساء.

 .2الناخبون والناخبات أبدوا استعدادهم/هن إلنتخاب النساء ،ومواطنون ومواطنات صوتوا فعلياً
للنساء.

 .3الدعم العائلي لترشح النساء يؤكد تغيير الصورة النمطية وتقبل وصول النساء للقرار.

 .4ان  % 44من المرشحات لإلنتخابات البلدية في العام  2016قد فزن في اإلنتخابات.
بناء على تقرير الفجوة الجندرية الصادر عن المنتدى
 .5يحتل لبنان المرتبة ً 144/143
االقتصادي العالمي لعام .2016
 % 5.4 .6من النساء في البلديات.

 % 3.1 .7من النساء وفي البرلمان.

 .8أقل من  %1من النساء في الحكومة.

الشبكات والجمعيات والمؤسسات التي تشكل "التحالف الوطني – نساء للسياسة" حتى تاريخ
2017/6/5

-1الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
-2المجلس النسائي اللبناني (الذي يضم أكثر من  140جمعية)
-3اللجنة االهلية لمتابعة قضايا المرأة
-4جمعية شؤون المرأة اللبنانية
-5الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات
-6تحالف نساء في البرلمان
-7نساء رائدات
-8جمعية لبنانيون
-9جمعية غداً لبنان )(Avenir Liban
-10معهد الدراسات النسائية في العالم العربي
Smart Center-11
ONDES-12
 -13مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي
-14حملة جنسيتي حق لي والسرتي
-15جمعية لبنان العطاء الخيرية
-16هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني
-17المجلس العالمي لثورة االرز – لبنان
-18مركز الموارد للمساواة بين الجنسين – أبعاد
-19جمعية تنظيم االسرة
-20لجنة حقوق المرأة اللبنانية
-21جمعية Creadel
-22جمعية Fe-Male

-23الجمعية المسيحية للشابات في بيروت
-24منظمة كفى عنف واستغالل )(Kafa
-25جمعية اللبنانيات الجامعيات
-26مؤسسة مخزومي
-27المركز المدني للمبادرة الوطنية
-28االتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات في لبنان
 -29التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
Active Advocacy for communities of Tomorrow (ACT)- 30
 -31رابطة المرأة العاملة في لبنان
 -32تجمع النهضة النسائية
 -33اللجنه اللبنانيه للسالم والحريه
 -34لجنة االمهات في لبنان (فرع طرابلس)
 -35بيت المرأة الجنوبي
 -36الجمعية الخيرية للتوعية االجتماعية
 -37جمعية السيدات اللبنانيات في فرنسا )(CDFL
 - 38جمعية سوا للتنمية
 -39مجموعة بسمة للمساعدة االنسانية )(Besme Co.
-40مؤسسة مي شدياق
 -41رابطة المسؤولية المدنية
-42الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة
-43جمعية اإلنسان محبة
-44عدل بال حدود

-45جمعية Green Mind
-46اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة
-47مؤسسة عامل الدولية
-48الحركة الثقافية في أنطلياس

