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  مرأة لبنانیة مرشحة لالنتخابات النیابیة ستزرن البرلمان االوروبيا  11 
   

، دعوة لزیارة البرلمان 2013، من ضمن منظمة "نساء رائدات"،مرشحة لالنتخابات النیابیة امرأة لبنانیة 11تلقت 
ة داخل البرلمان األوروبي ات الدیمقراطیّ   ."االوروبي، التي ستكون فرصة لـ"اكتشاف اآللیّ

لنساء في الحیاة واكد بیان صادر عن المنظمة غیر الحكومیة، ان أحد أهداف "نساء رائدات"، المطالبة بتمثیل عادل ل
ة في لبنان. ولفت البیان الى الدعم الواضح من البرلمان األوروبي من خالل حزب الشعب األوروبي الذي  ة والعامّ السیاسیّ

ة من  ا یمینیّ   .دولة عضو في االتّحاد األوروبي 27یضمّ أحزابً
لذي سمح "لنساء رائدات" بالحصول على تیریز سانشیز شمید، ا-كما اشاد البیان بالنائب في البرلمان األوروبي ماري

  .اعتراف االتحاد األوروبي وتشجیعه
ة عام  11واشار الى ان شمید عمل على ان توجیه دعوة رسمیة لـ للسفر  2013امرأة لبنانیة مرّشحة لالنتخابات النیابیّ

ام إلى بروكسیل من  3لمدة  نیسان، حیث ستتاح الفرصة للنساء بلقاء نظرائهن المحتملین من شمال  12إلى  10أیّ
 .المتوسط وجنوبه

نیین وموظفین متخصصین في موضوع المساواة بین الجنَسین وتبادالت حول وضع كما تتضمن الزیارة لقاء مع برلما
ة داخل البرلمان األوروبي، وفق ما افاد البیان ات الدیمقراطیّ في لبنان. كما ستسمح للمرّشحات باكتشاف اآللیّ  .المرأة 

ُشار الى ان النساء الـ یة اللبنانیة، وقد اجتمعن حول میثاق ، المرشحات، یأتین من كافة الخلفیات السیاسیة والطائف11ی
أخالقیات "نساء رائدات" ووقعن على عقد یلتزمن من خالله بإصالح القوانین اللبنانیة المرتبطة بحقوق المرأة بهدف تعزیز 
اب التقلیدیون الذین یمنعون وصول النساء إلى  حوكمة المواطنین وكسر نمط الممارسات الطائفیة التي كان یعتمدها النوّ

  .السلطة
ة یهدف إلى تأمین تمثیل مالئم للنساء في  ولفت البیان الى ان "نساء رائدات" تدعو إلى تحدید نظام مؤقّت للكوتا اإللزامیّ

 .البرلمان اللبناني
 (CEDAW) على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضّد المرأة 1996ومن الجدیر بالذكر أن لبنان وقع عام 

(CEDEF) ه ما زال یحتّل المرتبة  ، إّال نساء على  4دولة، لجهة نسبة النساء في البرلمان ( 134من أصل  128أنّ
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