
 

  
 

 

  صحفيبيان 

 

شاركت البرلمانيات السيدات بهية الحريري، د. عناية عز الدين، بوال ( 2018حزيران  22الجمعة )

مع طالب من خمس جامعات لبنانية  اللقاء الحواري األوليعقوبيان، د. ديما جمالي وروال الجارودي، في 

، برعاية رئيس مجلس النواب بالتعاون مع سمارت سنتر آديناور كونراد مؤسسةنظمته خاصة ورسمية 

ممثال بمعالي الوزيرة والنائبة د. عناية عز الدين، وذلك في مكتبة  ستاذ نبيه بريدولة الرئيس األ ،اللبناني

 مجلس النواب. 

السيما في مجال التنمية  ،والبرامج الوطنيةعملهن السياسي أجندات طرحت البرلمانيات المشاركات 

 إلى آراء الناشطين والناشطات منفي المقابل استمعن ة التي سيعملن عليها والمستدامة والقضايا الوطني

،   LAUالجامعة اللبنانية االميركيةو، AUB الجامعة االميركية في بيروتمن  المتناظرين والمتناظرات
في لقاء تفاعلي قامت  LU والجامعة اللبنانية   USJجامعة القديس يوسفو، BAU روت العربيةيجامعة بو
عامة لمنظمة المرأة ال والمديرةعميدة كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف  إدارته وتيسير جلساتهب

 .فاديا كيوان د. ،العريية

 
ذكرت فيها تزامن الرئيس بري دولة القت د. عز الدين كلمة بعد النشيد الوطني وخالل جلسة االفتتاح، 

دين لميركل إلى لبنان وعن أهمية الحوار والتالقي واإلنفتاح بين ب زيارة المستشارة األلمانية السيدة أجيال
بقواسم وتحديات مشتركة، بدءأ بتجربة الحرب وإعادة  نمتفاوتين بالحجم والموقع والدور ولكنهما يحظيا

% 30اإلعمار وصوالً إلى مشكلة النزوح السوري  وتبعاته على لبنان من حيث ارتفاع نسبة الفقر إلى 
% والضغط على الخدمات والبنى التحتية واتساع فجوة الثقة 20عدالت البطالة إلى ما يزيد عن وتضاعف م

بين المواطنين والسياسيين على خلفيات صراعات إقليمية ودولية وعن ضرورة خلق الظروف المساعدة  
نيفيل وتمنت عند كما أكدت على تقدير مشاركة ألمانيا في القوة البحرية اليو لعودة الالجئين إلى بالدهم.

توقيع إتفاقيات عسكرية بين ألمانيا ولبنان األخذ بعين اإلعتبار بأن اسرائيل دمرت لبنان أكثر من مرة وال 
وإن النشاط اليوم مع  تزال تحتل جزءاً من أرضه وتتباهى باختراق طائراتها لسيادة لبنان بشكل يومي.

يق الشراكة من أجل عالم مختلف ال يمكن مؤسسة كونراد آديناور وسمارت سنتر هو خطوة على طر
الوصول إليه إال عن طريق التنمية المستدامة وعمادها الشباب والمرأة. ومن هنا ضرورة إدخال تغييرات 
جذرية في البيئة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية التي تسبب تهميش وإقصاء المرأة والشباب، على أن 

 ية المنتخبة.يبدأ التغيير من المجالس النياب
 

الصور النمطية  مجابهة عن أهميةأوالً  ، د. مالته غاير،ناوريفي مؤسسة كونراد آد الممثل المقيموتحدث 
المرشحات انتخاب أن يفكر الشباب في  ثانياً، عن أهمية ة؛سياسي كقياديةتعزيز ظهورها لمرأة في السياسة ول

الناخبين مع جمع صناع القرار  عن أهميةثالًثا ، وة ؛ كي ينشطن في السياسالنساء الشابات  يتم تحفيزوأن 
 تخابات األخيرة، وبالتالي أعربعن التصويت في االن االمتناععن العديد من الشباب وخاصة إلقدام  الشباب
في مسح أجرته جامعة القديس يوسف أيضاً  جليا   ظهرهذا التشاؤم  عن تشاؤمهم في التغيير السياسي. هؤالء

أن ب، طالب جامعي 300 من عينة تضم ما يقارب٪ 67، حيث اعتبر سسة كونراد أديناوربتمويل من مؤ
رضا الشباب تحرر المرأة في السياسة و كما أبدى عن تالزم الحاجة إلى أداء األحزاب في لبنان غير كاف.

 تقدم واستقرار البلد.بهدف  ة الربط بين اإلثنينضروروالنظام السياسي عن 
 



 

  
 

كل  مشاريع في سمارت سنتر رندى يسير برنامج اللقاء حيث سيستهل بعرض تقدمه وشرحت مستشارة ال
التي ستركز عليها في عملها التشريعي حول في برنامج عملها السياسي ساسية األالمحاور عن برلمانية 

أشخاص؛ حيث  ٨-٦ تضمبرلمانية طاولة مستديرة  ستترأس كل ثم  .اً موضوعي التنمية والشباب تحديد
التي قضايا العلى البرلمانيات حول سئلة األطالب الجامعات على خمس طاوالت مستديرة لطرح  يتوزع

أما  . عالماإلمن مختلف وسائل عالميات إعالميين وإالنقاش هذا ويساعد بتيسير  ،لهمولوية أيعتبرونها 
طاولة كل  ليعرضا ملخص النقاش الذي دار علىسيستهلها شخصان من الطالب ف ،الجلسة االخيرة

  ."مستديرة
سيسمح هذا اللقاء بالتواصل المباشر والشفاف ما بين البرلمانيات وشباب الجامعات اللبنانية وختمت بالقول: "

لدى النساء  وتعزيز حسهم الوطني عبر خلق مساحات نقاشية تسمع فيها أصوات الشباب وتالقي أثرا  

دامة من خالل بناء عالقة أفضل بين أعضاء وعضوات على أهمية تحقيق التنمية المست تأكيدا   ،البرلمانيات

 "البرلمان والفئات المجتمعية كافة.

 
عي يأشارت النائب بهية الحريري الى "أهمية الملف التربوي في برنامج العمل التشروفي الجلسة األولى، 

ن تاريخ لبنان الشابات من خالل تدريبهم وزيادة معرفتهم عووأشارت الى البرامج التي استهدفت الشبان 
 .المالئمة وضع اإلستراتيجيات الوطنيةليتمكنوا من بشكل مبسط ليكونوا أساس التخطيط و

لى أ وشددت على أهمية "خلق نمط حواري مجتمعي لنعرف من خالله آراء الشباب والشابات ونستمع
 التشاور المجمعي".مفهوم ققنا حومن خالل آرائهم نضع السياسات العامة وبذلك نكون  .تطلعاتهم ونخدمهم

تطرقت النائب بوال يعقوبيان الى الخدمات التي تواجهها بالعمل السياسي كمستقلة عن األحزاب السياسية كما 
 الحاكمة ولفتت الى أنها ستركز على ملفي الفساد والبيئة.

ساء مواقع وأعربت عن رفضها إلهانة النساء في ظل غياب الكوتا عبر إستجداء األحزاب السياسية لمنح الن
 سياسية أو قيادية.

 ملفات الصحة والتربية وتطرقت الى  هي عناية عز الدين أن أولوياتها العمل د. أكدت النائب و
ال سيما وأنها تعمل على اإلصالح  ،ستوليها المتابعة عن كثبف يوكالتشريعات المرتبطة بملف الفساد 

الى تشريعات ويساهم في تحسين الخدمات  اإلداري. كما وذكرت مشروع التحول الرقمي الذي يحتاج
 للمواطنين بسعر أقل وتحسن بيئة األعمال وتفتح فرص العمل للشباب.

عتماد اوات بير قانون اإلنتخايتغ وشددت على أهمية توازن القرارات من خالل مشاركة النساء وذلك عبر
 الفساد.حاربة وتناولت أيضاً موضوع مفي كسب ثقة المواطن ساهم تكوتا نسائية مؤقتة 

ولفتت د.ديما جمالي الى أن برنامجها يتبنى أهداف التنمية المستدامة ويركز على ثالثة محاور ال سّيما في 
 ،وهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين النساء والشباب وأخيرا أهمية تحسين التعليم طرابلس

 السيما المدرسة الرسمية.
الشركات الناشئة من اع الشباب وشددت على أهمية إنشاء مشاريع شبابية كدعم ولفتت الى أنها تؤمن بقط

 ."سأعمل جاهدة ألكون صوت الفئات المهمشة في لبنانقالت: "و خالل القروض والدعم التقني.
ينطلق من برنامج العمل السياسي لتيار المستقبل الذي يركز الذي وعرضت النائب روال الطبش برنامجها 

وأشارت الى أن أولوياتها تتمحور حول ثالث: المرأة والشباب  ت األمنية، اإلقتصادية والخدماتية.على الملفا
 والتعلم، ولفتت الى أهمية العمل على تشريعات إلعطاء حوافز للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة.

أن النساء المنتخبات  الى البرلمان من خالل كتل سياسية على الرغم منها وأكدت في ملف المرأة أن وصول
هن من خلفية نقابية ومهنية ويملكن الكفاءة كمعيار للوصول الى المواقع السياسية وليس الخلفية الحزبية هي 

 المعيار الوحيد.



 

  
 

 
تخفيض سن قانون إلى  باإلضافة ،الكوتا قرارإوطرح الطالب أسئلة حول مشاركة المرأة السياسية و

والغاء الجامعة اللبنانية ودعم  تجريم التمييز العنصريوت اإللكترونية اإلنتخاباو سنة 18 االقتراع إلى
 والفساد. تغيير قانون اإلنتخابوالنظام الطائفي 

 
 
 

 

 

 


