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 مبادرة نسويات من الشرق األوسط لدعم نسويات لبنان 

 من مصر  مزن حسن

 فهيمة هاشم من السودان 

 كردستان، العراق  - ريزان دلير 

 اليمن - انطالق المتوكل 

 تضامنا   مع النسويات في  لبنان  ومع صوت 

 لينا  أبو حبيب -   لبنان 

نطلق تلك المبادرة لدعم   من نسويات منطقة الشرق األوسط تضامناً مع نسويات داخل لبنان نحن مجموعة

نساء لبنان بعد مذبحة المرفأ، نرى أهمية دعم لبنان وعدم جرجرته الى حرب أهلية وإعادة  ل القضايا النسوية 

ورجاله وطبقا لقيم الديمقراطية والعدالة والمساواة  ليات لمحاربة الفساد بسواعد نساءه  آبناءه وضرورة وجود 

 . وقيم الحركة النسوية

بالدنا وفي   وفساد مؤسساته في الحكم الطائفي  نحن نسويات من المنطقة وداخل لبنان يناهضن دائماً نظام

نستمر في هذا  و المحاكم الطائفية التي تعصف بقضايا النساء وحقوقهنو ضد النساء والتمييز والعنف لبنان

 . العمل منذ حدوث المجزرة

 ً من  مضاعفة للمذابح والعنف السياسي والطائفي لذا نقدم ما توافقنا عليه نحن نعلم جيداً أن النساء تدفع أثمانا

  نطالب بتحقيق بنودها فاعالت محلياً في وطننا ومنطقتنا "الشرق األوسط" أجندة نسوية كنساء مستقالت

لدولي كافة لنعلي صوت مطالبنا الوطنية والتي تحتاج الى فاعلين داعمين وداعمات نعرضها على المجتمع او

ً  قليمياً إو لها داخلياً   : هذه المطالب كما يلي .ودوليا

تشكيل لجنة نسوية لطرح قضايا الوطن اللبناني أساسها نسويات من لبنان وبمشاركة نسويات من  •

 منطقة الشرق األوسط الداعمات  

ً العمل على دعم م • طر أ في كل  سار سياسي تشاركي تكون فيه النساء ممثالت بنسبة محددة مسبقا

 المبادرة السياسية المستقبلية  

   دعم تمثيل نساء فاعالت بنسبة محددة في الحكومة االنتقالية ومن ثم الحكومات مستقبالً  •

 دعم نسبة تمثيل للنساء كافة وليس محاصصة طائفية في المجالس المنتخبة المتعددة   •
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 1بناءا على أولوياته التي حددها في هذا االعالن. دعم المجتمع المدني بسياسات مستجيبة للنوع  •

 تقدم مقاربة جندرية لسبل العدالة والتعويض والمحاسبة   •

لالعالن العالمي   مدافعات عن حقوق االنسان وفقاً لزام جميع االطراف بتقديم دعم وحماية الإ •

 نسان الذي أقرته األمم المتحدة  للمدافعات عن حقوق ال 

 

 نسويات داخل لبنان                                               
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1 https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/charter-of-demands-lebanon 
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