كلمة رئيسة المجلس النسائي اللبناني
المحامية إقبال مراد دوغان
في افتتاح المؤتمر اإلقليمي
"أثر التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية على واقع المرأة العربية"
 22- 21شباط  – 2019فندق الكورال بيتش – بيروت
حضرة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ممثالً برئيسة الهيئة
الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز
حضرة ممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري معالي السيدة بهية
الحريري رئيسة كتلة المستقبل النيابية
معالي سمو الشيخة حصة سعد العبد هللا سالم الصباح رئيسة مجلس سيدات األعمال
العرب
حضرة معالي الوزير.الصديق جان أوغاسبيان ...
حضرات النواب النائب جان طالوزيان النائب بيار ابو عاصي والنائب الدكتور
فادي عالمة والنائب ميشال معوض واالستاذة روال الطبش والدكتورة ديما جمالي .
حضرة المدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
االستاذ محمد الناصري
حضرة المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الصديقة العزيزة الدكتورة فاديا كيوان
حضرة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن

حضرة رئيسة المجلس النسائي الدولي ممثلة بنائبتها السيدة جمال هرمز غبريل
حضرة رئيسة االتحاد النسائي العربي العام الدكتورة هدى بدران
حضرة ضيفات المؤتمر الرائدات من معظم البالد العربية
حضرات السفراء والهيئات الدولية والمدنية وممثليهم
حضرة رئيسات المجلس النسائي اللبناني السابقات
حضرات رئيسات وأعضاء الجمعيات المنتسبة للمجلس والجمعيات الصديقات معه
أيها الحفل الكريم
سالم وتحية
من أجل بالد عربية تحظى باألمن والسلم األهلي
من أجل بالد عربية تنعم بالسالم وحرية الرأي والمعتقد
من أجل بالد عربية ينعم الفرد فيها بخيراتها ونموها الدائم باتجاه العلم والثقافة
والتقدم االقتصادي الالزم
من أجل فرص متكافئة للمواطنين والمواطنات وعلى أسس المساواة فيها ومنع
التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الدين...
من أجل حماية الحقوق االجتماعية كالصحة والتعليم والطاقة والبيئة
من اجل مجابهة العنف في بالدنا العربية بكل أشكاله وال سيما على النساء بشكل
خاص.
من أجل معرفة أوضاع المرأة الواقعي في هذا الوقت وهي تمثل أكثر من نصف
المجتمع وتعداد السكان وبسبب أن قضيتها جزء أساسي من قضايا حقوق اإلنسان.
من أجل بالد تتشابك فيها المؤس سات النسائية لتنهل من تقدم أوضاع المرأة العربية
في بعض البالد وتتعلم من تجاربها الناجحة لتطبقها على الدول األقل تقدما

من أجل أوطان ال يرزح شبابها وشاباتها تحت عبء الجهل من جهة وعبء البطالة
من جهة أخرى فيهربون منها لمساعدة دول أجنبية بدل أن يتقدموا بجهودهم وعلمهم
لبناء أوطانهم.
من أجل نبذ الطائفية والمذهبية التي يغذيها أعداؤنا لتفرقتنا شيعا واحزابا متناحرة
ومتقاتلة فيما بينها وبعيدة عن أهداف التنمية المستدامة .2030- 2020
من أجل أن تكون المرأة العربية المقدامة األولى في طرح التقدم السياسي
واالجتماعي واالقصادي والحضاري في منطقتنا التي كانت موئال للعلم والثقافة
والسماح والتعايش بين األديان .
من أجل ذلك كله
تقدم المجلس النسائي اللبناني
بالشراكة مع
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ومنظمة المرأة العربية
بعقد هذا المؤتمر في عاصمة العلم والثقافة بيروت
للبحث في
"أثر التغيرات السياسية واالقثصادية واالجتماعية على واقع المرأة العربية"
من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتطبيق القرار  1325الصادر عن
مجلس األمن والمتعلق بقضايا العنف ضد النساء واشراكهن في مفاوضات السالم.
والهدف في ذلك بحث المواضيع المتعلقة بجدول العمل وإصدار التوصيات وتقديم
وثيقة بيروت للمرأة والعمل على المشاريع المستقبلة اآليلة إلى تحسين أوضاع
المرأة العربية في كل الدول العربية والتشبيك فيما بين المؤسسات للوصول إلى هذا
الهدف ولذلك:

فقد استضاف المجلس النسائي شاكرا العديد من رئيسات وممثالت قطاع المرأة من
البالد العربية ومن الباحثات والباحثين في شؤونها
فأهال وسهال بالمناضالت النسويات من المجلس النسائي الدولي  -منظمة المرأة
العربية  -هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -االتحاد النسائي
العربي العام و سيدات من مصر واالتحاد النسائي المغربي واالتحاد النسائي التونسي
واالتحاد النسائي البحريني  -األردن –فلسطين -اليمن  -العراق – الكويت ولبنان.
أخيرا ً
البد لي أن أشكر فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية على
رعايته الكريمة مؤتمرنا هذا ممثالً بالسيدة كلودين عون روكز رئيسة الهبئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية
وأشكر دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري على تمثيله مؤتمرنا
بمعالي السيدة بهية الحريري رئيسة كتلة المستقبل النيابية.
وأشكر كل من ساهم في كتابة أوراق العمل واإلعداد لمواضيعه ,والشكر العميق
لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين على مساندتها في التحضير والعمل،
و الشكر الجزيل أيضا لمنظمة المرأة العربية بشخص رئيستها ومديرتها العامة على
الدعم أيضا.
كما أشكر سعادة محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت على موافقتهما على دعمنا
وأشكر وزير السياحة ممثال ب المديرة العامة لوزارة السياحة السيدة ندى السردوك
على دعمنا في هذا المضمار
كما أشكر شركة طيران الشرق األوسط على التخفيضات التي قدمت لنا .
والبد لي من شكر أعضاء الهيئة اإلدارية والعامة للمجلس النسائي اللبناني الذي
يتألف من مئة وخمسين جمعية نسائية ومختلطة على دعمهم الدائم.
وأشكر أيضا سكرتاريا المجلس النسائي على عملهم الدؤوب إلنجاح مؤتمرنا هذا

وأخيرا أ شكر للجميع تلبيتهم دعوتنا وأ تمنى أن يتابعوا محاور المؤتمر اليوم وغدا ً
وشكرا لكم
رئيسة المجلس النسائي اللبناني
المحامية إقبال مراد دوغان

