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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعرض خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس األمن  2211حول المرأة
والسالم واألمن
Tayyar.org
 42حزيران /يونيو 4202
فيما تستعد الحكومة اللبنانية إلقرار خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس األمن  0241حول المرأة والسالم
واألمن ،عُقد لقاء لعرض هذه الخطة على أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين وتأكيد أهميتها بالنسبة ألمن لبنان واستقراره
على األمد الطويل.
وقال دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري متحدثا ً خالل اللقاء "في العام  4202قامت حكومتي بتوكيل الهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية مهمة تطوير خطة وطنية استراتيجية حول قرار مجلس االمن  0241وتوافقنا مع السيدة كلودين روكز
على ضرورة استضافة هذه الطاولة المستديرة في السراي الحكومي إلعادة تأكيد التزامي الخاص والتزام حكومتي في هذه الخطة
الوطنية ،وأتطلع لمصادقة مجلس الوزراء على هذه الخطة في أقرب وقت ممكن ،ونحن بانتظار ذلك".
وجمع اللقاء الذي ن ّ
ظمته "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واستضافه
السراي الحكومي المؤسسات الوطنية واألمم المتحدة ومجموعة المانحين الدوليين للتداول بشأن أولويات لبنان حول المرأة والسالم
واألمن ،وبشأن الدعم الالزم لمشروع إطار هذه الخطة واآليل إلى تنفيذها.
وقالت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" السيدة كلودين عون روكز ""نحلم جميعا ً بوطن يسوده االستقرار حيث
يتعزز السال م واألمن من خالل زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي قطاعي األمن والدفاع وكذلك في الوساطة
ومفاوضات السالم .ومن المؤكد أن خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس األمن  0241التي ستمتد ألربع سنوات ،والتي ت ّم
إعدادها من الحكومة ومن المجتمع المدني ،ستمهد الطريق لتحقيق السالم المستدام والمساواة بين الجنسين ".
ولفت السيد يان كوبيش وهو المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان الى أن "خطة العمل الوطنية هذه ستؤمن الفسحة الضرورية
للمشاركة السياسية للنساء وتمكينهن االقتصادي وحماية حقوقهن وتعزيزها من خالل المشاركة الفعالة في النقاشات الدائرة في
لبنان بشأن االستقرار وتوسيع سلطة الدولة والحكم الرشيد وسيادة القانون .توفر هذه الخطة مجموعة جديدة من األدوات والموارد
الفعالة لتعزيز السالم والتنمية والعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" وأضاف "إن األمم المتحدة مستعدة لمواصلة
دعم لبنان في تلك العملية".
وت ُ ِلزم خطة العمل الوطنية  ، 0241لبنان ،بعد إقرارها ،إشراك النساء في الحوار السياسي وفي جهود بناء السالم وزيادة تمثيل
المرأة في القوى األمنية وضمان تلبية اإلحتياجات األساسيّة للنساء ال ُمتأثرات باألزمات في لبنان فضالً عن الدفع في اتجاه التغيير
على المستوى التشريعي اآليل إلى تعزيز حماية النساء وحقوقهن .
وبنا ًء على طلب رئاسة مجلس الوزراء في عام  ،4202قادت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" عمليّة تطوير خطة العمل
الوطنيّة بدعم من "هيئة األمم المتحدة للمرأة" و"اإلسكوا" و"مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان" و"برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي" و"صندوق األمم المتحدة للسكان" واليونيفيل عبر مبادرة مشتركة لألمم المتحدة حيث تلعب "هيئة األمم المتحدة
للمرأة" دور األمانة العامة .تم تطوير هذه الخطة من خالل مشاورات على المستوى الوطني وتض ّمنت إطار عمل محدد الكلفة
والوقت لتنفيذها .وأكد السيد فيليب الزاريني ،المنسّق المقيم لألمم المتحدة ومنسّق الشؤون اإلنسانية في لبنان أن "األمم المتحدة
تفخر بالدعم الذي قدمته لحكومة لبنان والشركاء الوطنيين خالل تطوير الخطة الوطنية األولى الخاصة بلبنان حول قرار مجلس
األمن  0241حول المرأة والسالم واألمن .إن تطبيق هذه الخطة أساسي بغية إرساء السالم واألمن في لبنان ،ويظهر التزاما ً
مستمرا ً إزاء ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات".
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وتتأ ّلف اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأسها "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" من وزارة الدفاع
ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة
(التي استبدلت بمكتب وزيرة الدولة لشؤون التمكين اإلقتصادي للنساء والشباب) وثالث منظمات من المجتمع المدني تعمل على
قضايا المشاركة السياسيّة والعنف القائم على النوع اإلجتماعي باإلضافة إلى إحدى المؤسسات األكاديمية.
إن خ ّ
طة العمل الوطنيّة الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس األمن  0241هي خطة ألربع سنوات بكلفة إجماليّة قدرها 0102120101
دوالر أميركي وتشمل مساهمة من الحكومة اللبنانية بنسبة عشرة في المئة طوال دورة حياة خطة العمل الوطنيّة .تُعد خ ّ
طة العمل
عنصرا أساسيًا في بنية السالم واألمن في لبنان وتوفّر إطار عمل يُفضي إلى لبنان أكثر
الوطنيّة بشأن قرار مجلس األمن 0241
ً
عدالً وشمولية.

الحريري :أتطلع لمصادقة مجلس الوزراء على خطة قرار مجلس االمن 2211
لبنان الجديد
 42حزيران /يونيو 4202
أكد رئيس الحكومة سعد الحريري خالل لقاء لعرض خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس األمن  0241حول
المرأة والسالم واألمن في السراي الحكومي أنه "في العام  4202قامت حكومتي بتوكيل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
مهمة تطوير خطة وطنية استراتيجية حول قرار مجلس االمن  0241وتوافقنا مع رئيسة الهيئة كلودين روكز على ضرورة
استضافة هذه الطاولة المستديرة في السراي الحكومي إلعادة تأكيد التزامي الخاص والتزام حكومتي في هذه الخطة الوطنية،
وأتطلع لمصادقة مجلس الوزراء على هذه الخطة في أقرب وقت ممكن ،ونحن بانتظار ذلك".
وجمع اللقاء الذي ن ّ
ظمته "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" برعاية الحريري واستضافه السراي الحكومي المؤسسات الوطنية
واألمم المتحدة ومجموعة المانحين الدوليين للتداول بشأن أولويات لبنان حول المرأة والسالم واألمن ،وبشأن الدعم الالزم لمشروع
إطار هذه الخطة واآليل إلى تنفيذها.

الحريري ملتزم إشراك المرأة بالقرارات السياسية
الشرق األوسط
 42حزيران /يونيو 4202
جدد رئيس الحكومة سعد الحريري التزامه إشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات وتأمين اآلليات لمنع أي
أزمات أو نزاعات وتجنيد أكبر عدد من النساء في األجهزة األمنية.
وأكد خالل رعايته أمس الطاولة المستديرة التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السراي الحكومي عن "مشروع
الخطة الوطنية لتطبيق القرار  0241لمجلس األمن حول المرأة والسالم واألمن" التزامه والتزام حكومته الخطة الوطنية
االستراتيجية حول القرار ،آمال المصادقة عليها في مجلس الوزراء قريبا.
وجدّد التزامه الذي أعلنه في مؤتمر روما  4لتجنيد عدد أكبر من السيدات في األجهزة األمنية ،وإشراك المرأة في القرارات
السياسية على كل المستويات ،وتأمين اآلليات لمنع أي أزمات أو نزاعات ،آمال «أن يكون في لبنان دور أكبر للمرأة في المؤسسات
األمنية وهذا يعني مؤسسات أمنية وحكومية أفضل ،وتوطيد حكم القانون".
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 3

وقال " :تعيين الوزيرة ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات كأول وزيرة داخلية في العالم العربي هي شهادة واضحة بالتزامي
الكامل في هذا القرار ،وهذا يعتبر من أهم المواضيع المدرجة على جدول برنامجي كرئيس للوزراء ،ليس ألن الموضوع يتمتع
بالشعبية ،ولكني أعرف أن هذه المسألة ستؤتي بثمارها على لبنان ،وستكون جيدة له وللسالم فيه ،وستمكننا أيضا من إدارة
اختالفاتنا السياسية بطريقة أفضل .وأعتقد أننا عندما نؤمن بمسألة ما علينا أن ندعمها بقوة".
وفي كلمة لها شددت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين روكز عون على ضرورة "زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة
السياسية وفي قطاعي األمن والدفاع وكذلك في الوساطة ومفاوضات السالم" ،مشيرة إلى "أن خطة العمل الوطنية ستمتد ألربع
سنوات ،وقد تم إعدادها من الحكومة والمجتمع المدني ،وستمهد الطريق لتحقيق السالم المستدام والمساواة بين الجنسين".
بدوره قال المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن "خطة العمل الوطنية ستؤمن الفسحة الضرورية للمشاركة
السياسية للنساء وتمكينهن االقتصادي وحماية حقوقهن وتعزيزها ،كما توفر مجموعة جديدة من األدوات والموارد الفعالة لتعزيز
السالم والتنمية والعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" مؤكدا "أن األمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم لبنان في
تلك العملية".

الحريري :ملتزم إشراك المرأة في القرارات السياسية وتجنيد أكبر عدد من النساء في االجهزة االمنية
الوكالة الوطنية لإلعالم |المركزية|( ِِAl Kalima Online
 02حزيران /يونيو 4202
جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التزامه إشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات وتأمين اآلليات لمنع
أي أزمات او نزاعات وتجنيد أكبر عدد من النساء في االجهزة االمنية.
وقال خالل رعايته قبل ظهر اليوم الطاولة المستديرة التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السراي الحكومي عن
"مشروع الخطة الوطنية لتطبيق القرار  0241لمجلس االمن حول المرأة والسالم واالمن" لعرض هذه الخطة على أصحاب
المصلحة الوطنيين والدوليين وتأكيد أهميتها بالنسبة الى أمن لبنان واستقراره على األمد الطويل" :أنتهز هذه المناسبة الؤكد
التزامي الخاص والتزام حكومتي الخطة الوطنية االستراتيجية حول قرار مجلس االمن رقم  ،0241وأتطلع الى إقرارها في
مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن".
وشارك في اللقاء وزيرة الداخلية ريا الحسن ،وزير الدفاع الياس بو صعب ،رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين روكز
عون ،المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ،المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في لبنان فيليب
الزاريني ،نائب رئيس بعثة اليونيفيل عمران رضا وعدد من السفراء وممثلي السفارات وهيئات المجتمع المدني ،المؤسسات
الوطنية ،األمم المتحدة ،مجموعة المانحين الدوليين للتداول بشأن أولويات لبنان حول المرأة والسالم واألمن ،وبشأن الدعم الالزم
لمشروع إطار هذه الخطة واآليل إلى تنفيذها.
روكز
وألقت عون روكز كلمة قالت فيها" :نحلم جميعا بوطن يسوده االستقرار حيث يتعزز السالم واألمن من خالل زيادة نسبة مشاركة
المرأة في الحياة السياسية وفي قطاعي األمن والدفاع وكذلك في الوساطة ومفاوضات السالم.
كلنا نحلم بمجتمع يساوي بين الجنسين ،حيث يتمتع الرجال والنساء بالحقوق نفسها ويستفيدون من فرص متساوية .ومن المؤكد
أن خطة العمل الوطنية هذه التي ستمتد ألربع سنوات ،وقد تم إعدادها من الحكومة والمجتمع المدني ،ستمهد الطريق لتحقيق
السالم المستدام والمساواة بين الجنسين".
كوبيش
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ولفت كوبيش الى أن "خطة العمل الوطنية هذه ستؤمن الفسحة الضرورية للمشاركة السياسية للنساء وتمكينهن االقتصادي وحماية
حقوقهن وتعزيزها من خالل المشاركة الفعالة في النقاشات الدائرة في لبنان بشأن االستقرار وتوسيع سلطة الدولة والحكم الرشيد
وسيادة القانون .توفر هذه الخطة مجموعة جديدة من األدوات والموارد الفعالة لتعزيز السالم والتنمية والعمل من أجل المساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة" وأضاف "إن األمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم لبنان في تلك العملية".
وتلزم خطة العمل الوطنية  ،0241لبنان ،بعد إقرارها ،إشراك النساء في الحوار السياسي وفي جهود بناء السالم وزيادة تمثيل
المرأة في القوى األمنية وضمان تلبية اإلحتياجات األساسية للنساء المتأثرات باألزمات في لبنان ،فضال عن الدفع في اتجاه التغيير
على المستوى التشريعي اآليل إلىتعزيز حماية النساء وحقوقهن.
الزاريني
بدوره أثنى الزاريني على عمل دعم الحكومة اللبنانية لتطوير الخطة ،وأكد أن "األمم المتحدة تفخر بالدعم الذي قدمته لحكومة
لبنان وللشركاء الوطنيين خالل تطوير الخطة الوطنية األولى الخاصة بلبنان حول قرار مجلس األمن  0241حول المرأة والسالم
واألمن".
وقال" :إن تطبيق هذه الخطة أساسي بغية إرساء السالم واألمن في لبنان ،ويظهر التزاما مستمرا إزاء ضمان المساواة بين
الجنسين وحقوق النساء والفتيات".
وأثنى أيضا على دور "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" في تطوير خطة العمل الوطنية هذه.
الحريري
وألقى الحريري كلمة في المناسبة قال فيها" :عام  4202قامت حكومتي بتوكيل اللجنة الوطنية للمرأة مهمة تطوير خطة وطنية
استراتيجية حول قرار مجلس االمن  ،0241وتوافقنا مع السيدة كلودين روكز على ضرورة استضافة هذه الطاولة المستديرة في
السراي الحكومي إلعادة تأكيد التزامي الخاص والتزام حكومتي في هذه الخطة الوطنية ،وأتطلع الى مصادقة مجلس الوزراء
على هذه الخطة في اقرب وقت ممكن ،ونحن بانتظار ذلك .ال استطيع ان اكرر اكثر األهمية التي أوليها لهذه المسألة التي تتعلق
بدور المرأة في السالم واالمن ،مع اقترابنا لالحتفال بالعيد العشرين في العام  4242لصدور القرار ".0241
أضاف" :أود أن أكرر التزامي الذي أعلنته في مؤتمر روما  ،4لتجنيد عدد اكبر من السيدات في االجهزة االمنية ،وإشراك المرأة
في القرارات السياسية على كل المستويات ،وتأمين اآلليات ايضا لمنع أي أزمات او نزاعات ،وأمل ان نتمكن نحن اللبنانيين
ودوال اخرى من متابعة هذه االجراءات ،وان يكون في لبنان دور اكبر للمرأة في المؤسسات االمنية وهذا يعني مؤسسات امنية
وحكومية افضل ،وتوطيد حكم القانون ،وهذا االمر يشكل االولوية بالنسبة إلي".
وتابع" :ان تعيين الوزيرة ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات كأول وزيرة داخلية في العالم العربي هي شهادة واضحة بالتزامي
الكامل في هذا القرار ،ليس فقط من خالل الكلمات بل ايضا في األفعال .أناشدكم جميعكم االستمرار في العمل مع الحكومة اللبنانية
ودعم عملنا وجهودنا في هذا المجال ،هذا يعتبر من اهم المواضيع المدرجة على جدول برنامجي كرئيس للوزراء ،ليس الن
الموضوع يتمتع بالشعبية ،ولكنني اعرف ان هذه المسألة ستؤتي بثمارها على لبنان ،وستكون جيدة له وللسالم فيه ،وستمكننا
ايضا من إدارة اختالفاتنا السياسية بطريقة أفضل .واعتقد اننا عندما نؤمن بمسألة ما علينا أن ندعمها بقوة .نحن نشجع النساء في
لبنان على أن يقمن بما تقوم به الوزيرة الحسن والسيدة روكز ،الننا بحاجة لالستماع الى مثل تلك االصوات ،ويجب االستماع الى
صوت المرأة .أنا هنا مستعد للعمل الى جانب كل سيدة وشخص لديه برنامج حقيقي للمضي قدما ،ولتعزيز وتقوية دور المراة في
كل المؤسسات .انا ال اريد كلمات فقط بل اريد افعاال وأتطلع الى هذه االفعال ،وسأكون الداعم الكبير وعلى استعداد لبذل كل ما
هو مطلوب مني الى جانب كل السيدات في لبنان".
بيان
ووزعت الهيئة بعد اللقاء بيانا جاء فيه" :تتألف اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأسها الهيئة الوطنية لشؤون
المرأة اللبنانية من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون
االجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة (التي استبدلت بمكتب وزيرة الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب) وثالث
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 5

منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضايا المشاركة السياسية والعنف القائم على النوع اإلجتماعي باإلضافة إلى إحدى
المؤسسات األكاديمية .إن خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس األمن  0241هي خطة ألربع سنوات بكلفة
إجمالية قدرها  1010212001دوالر أميركي وتشمل مساهمة من الحكومة اللبنانية بنسبة عشرة في المئة طوال دورة حياة خطة
العمل الوطنية .تُعد خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس األمن  0241عنصرا أساسيا في بنية السالم واألمن في لبنان وتوفر
إطارا عمليا للبنان أكثر عدال وشمولية ".

الحريري :ملتزم بإشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات
النشرة| الجمهورية
 02حزيران /يونيو 4202
أكد رئيس مجلس سعد الحريري ،خالل رعايته الطاولة المستديرة التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السراي
الحكومي حول "مشروع الخطة الوطنية لتطبيق القرار 0241لمجلس االمن حول المرأة والسالم واالمن" ،التزامه بإشراك المرأة
في القرارات السياسية على كل المستويات وتأمين اآلليات لمنع أي أزمات او نزاعات وتجنيد اكبر عدد من النساء في االجهزة
االمنية.
وجدد تأكيد التزامه الخاص والتزام الحكومة في "الخطة الوطنية االستراتيجية حول قرار مجلس االمن رقم  ،"0241مشيراً الى
أنه يتطلع القرارها في مجلس الوزراء بأقرب وقت ممكن.
وكرر الحريري التزامه بتجنيد عدد اكبر من السيدات في االجهزة االمنية ،وإشراك المرأة في القرارات السياسية على كل
المستويات ،وتأمين اآلليات ايضا لمنع أي أزمات او نزاعات ،معربا عن أمله بأن "نتمكن نحن كلبنانيين وكدول اخرى من متابعة
هذه االجراءات ،وان يكون في لبنان دور اكبر للمرأة في المؤسسات االمنية وهذا يعني مؤسسات امنية وحكومية افضل ،وتوطيد
حكم القانون ،وهذا االمر يشكل االولوية بالنسبة لي".
وأشار الى أن "تعيين الوزيرة ريا الحسن كوزيرة للداخلية والبلديات كأول وزيرة داخلية في العالم العربي هي شهادة واضحة
بالتزامي الكامل في هذا ال قرار ،ليس فقط من خالل الكلمات بل ايضا في األفعال" ،دعيا الحاضرين الى "االستمرار في العمل
مع الحكومة اللبنانية ودعم عملنا وجهودنا في هذا المجال ،هذا يعتبر من اهم المواضيع المدرجة على جدول برنامجي كرئيس
للوزراء ،ليس الن الموضوع يتمتع بالشعبية ،ولكنني اعرف ان هذه المسألة ستؤتي بثمارها على لبنان ،وستكون جيدة له وللسالم
فيه ،وستمكن ايضا ادارة اختالفاتنا السياسية بطريقة افضل .واعتقد اننا عندما نؤمن في مسألة ما علينا ان ندعمها بقوة".

الحريري ملتزم خطة تطبيق القرار  :٥٢٣١دور أكبر للمرأة في المؤسسات
المستقبل ويب
 02حزيران /يونيو 4202
جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التزامه بإشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات وتأمين اآلليات لمنع
أي أزمات او نزاعات وتجنيد اكبر عدد من النساء في االجهزة االمنية.
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وقال خالل رعايته قبل ظهر اليوم الطاولة المستديرة التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السراي الحكومي
حول "مشروع الخطة الوطنية لتطبيق القرار 0241لمجلس االمن حول المرأة والسالم واالمن" لعرض هذه الخطة على أصحاب
المصلحة الوطنيين والدوليين وتأكيد أهميتها بالنسبة ألمن لبنان واستقراره على األمد الطويل.

الحريري :ملتزمون إشراك المرأة بالقرارات السياسية وتجنيدها باألجهزة األمنية
لبنان 42
 02حزيران /يونيو 4202
جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التزامه إشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات وتأمين اآلليات لمنع
أي أزمات أوت نزاعات وتجنيد أكبر عدد من النساء في األجهزة األمنية.
وقال خالل رعايته اليوم األربعاء ،الطاولة المستديرة التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السراي الحكومي عن
"مشروع الخطة الوطنية لتطبيق القرار  0241لمجلس االمن حول المرأة والسالم واألمن" لعرض هذه الخطة على أصحاب
المصلحة الوطنيين والدوليين وتأكيد أهميتها بالنسبة الى أمن لبنان واستقراره على األمد الطويل" :أنتهز هذه المناسبة الؤكد
التزامي الخاص والتزام حكومتي الخطة الوطنية االستراتيجية حول قرار مجلس االمن رقم  ،0241وأتطلع الى إقرارها في
مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن".
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تقدم للحريري مشروع تعديل قانون الجنسية
وزير العدل بحث مع كلودين عون في خطة العمل لتنفيذ القرار 0241
الحريري
وألقى الحريري كلمة في المناسبة قال فيها" :عام  4202قامت حكومتي بتوكيل اللجنة الوطنية للمرأة مهمة تطوير خطة وطنية
استراتيجية حول قرار مجلس االمن  ،0241وتوافقنا مع السيدة كلودين روكز على ضرورة استضافة هذه الطاولة المستديرة في
السراي الحكومي إلعادة تأكيد التزامي الخاص والتزام حكومتي في هذه الخطة الوطنية ،وأتطلع الى مصادقة مجلس الوزراء
على ه ذه الخطة في اقرب وقت ممكن ،ونحن بانتظار ذلك .ال استطيع ان اكرر اكثر األهمية التي أوليها لهذه المسألة التي تتعلق
بدور المرأة في السالم واالمن ،مع اقترابنا لالحتفال بالعيد العشرين في العام  4242لصدور القرار ".0241
وأضاف" :أود أن أكرر التزامي الذي أعلنته في مؤتمر روما  ،4لتجنيد عدد اكبر من السيدات في األجهزة األمنية ،وإشراك
المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات ،وتأمين اآلليات أيضا لمنع أي أزمات او نزاعات ،وأمل ان نتمكن نحن اللبنانيين
ودوال اخرى من متابعة هذه االجراءات ،وان يكون في لبنان دور اكبر للمرأة في المؤسسات االمنية وهذا يعني مؤسسات أمنية
وحكومية افضل ،وتوطيد حكم القانون ،وهذا األمر يشكل االولوية بالنسبة إلي".
وتابع" :ان تعيين الوزيرة ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات كأول وزيرة داخلية في العالم العربي هي شهادة واضحة بالتزامي
الكامل في هذا القرار ،ليس فقط من خالل الكلمات بل ايضا في األفعال .أناشدكم جميعكم االستمرار في العمل مع الحكومة اللبنانية
ودعم عملنا وجهودنا في هذا المجال ،هذا يعتبر من أهم المواضيع المدرجة على جدول برنامجي كرئيس للوزراء ،ليس الن
الموضوع يتمتع بالشعبية ،ولكنني اعرف ان هذه المسألة ستؤتي بثمارها على لبنان ،وستكون جيدة له وللسالم فيه ،وستمكننا
أيضا من إدارة اختالفاتنا السياسية بطريقة أفضل .وأعتقد أننا عندما نؤمن بمسألة ما علينا أن ندعمها بقوة .نحن نشجع النساء في
لبنان على أن يقمن بما تقوم به الوزيرة الحسن والسيدة روكز ،ألننا بحاجة لالستماع الى مثل تلك األصوات ،ويجب االستماع الى
صوت المرأة .أنا هنا مستعد للعمل الى جانب كل سيدة وشخص لديه برنامج حقيقي للمضي قدما ،ولتعزيز وتقوية دور المرأة في
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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كل المؤسسات .انا ال اريد كلمات فقط بل أريد أفعاال وأتطلع الى هذه األفعال ،وسأكون الداعم الكبير وعلى استعداد لبذل كل ما
هو مطلوب مني الى جانب كل السيدات في لبنان".
روكز
وألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز كلمة قالت فيها" :نحلم جميعا بوطن يسوده االستقرار حيث يتعزز
السالم واألمن من خالل زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي قطاعي األمن والدفاع وكذلك في الوساطة ومفاوضات
السالم .كلنا نحلم بمجتمع يساوي بين الجنسين ،حيث يتمتع الرجال والنساء بالحقوق نفسها ويستفيدون من فرص متساوية .ومن
المؤكد أن خطة العمل الوطنية هذه التي ستمتد ألربع سنوات ،وقد تم إعدادها من الحكومة والمجتمع المدني ،ستمهد الطريق
لتحقيق السالم المستدام والمساواة بين الجنسين".
بيان
ووزعت الهيئة بعد اللقاء بيانا جاء فيه" :تتألف اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأسها الهيئة الوطنية لشؤون
المرأة اللبنانية من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون
االجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة (التي استبدلت بمكتب وزيرة الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب) وثالث
منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضايا المشاركة السياسية والعنف القائم على النوع اإلجتماعي باإلضافة إلى إحدى
المؤسسات األكاديمية.
إن خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس األمن  0241هي خطة ألربع سنوات بكلفة إجمالية قدرها 0102120101
دوالر أميركي وتشمل مساهمة من الحكومة اللبنانية بنسبة عشرة في المئة طوال دورة حياة خطة العمل الوطنية .تُعد خطة العمل
الوطنية بشأن قرار مجلس األمن  0241عنصرا أساسيا في بنية السالم واألمن في لبنان وتوفر إطارا عمليا للبنان أكثر عدال
وشمولية".

الحريري :يجب أن يكون هناك دور أكبر للمرأة في المؤسسات األمنية
 | In Lebanonالصدارة نيوز
 02حزيران /يونيو 4202
كرر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التزامه الذي أعلنه في مؤتمر روما  ،4لتجنيد عدد أكبر من السيدات في االجهزة
ّ
االمنية ،وإشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات ،وتأمين اآلليات ايضا لمنع أي أزمات او نزاعات.
وقال الحريري ،خالل رعايته الطاولة المستديرة التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السراي الحكومي ،حول
"مشروع الخطة الوطنية لتطبيق القرار  0241لمجلس االمن حول المرأة والسالم واالمن"" :آمل ان نتمكن نحن كلبنانيين وكدول
اخرى من متابعة هذه االجراءات ،وان يكون في لبنان دور اكبر للمرأة في المؤسسات األمنية ،وهذا يعني مؤسسات امنية وحكومية
افضل ،وتوطيد حكم القانون ،وهذا االمر يشكل االولوية بالنسبة لي".
وتابع " :ان تعيين الوزيرة ريا الحسن كوزيرة للداخلية والبلديات كأول وزيرة داخلية في العالم العربي ،هي شهادة واضحة
بالتزامي الكامل في هذا القرار ،ليس فقط من خالل الكلمات بل ايضا في األفعال .أناشدكم جميعكم االستمرار في العمل مع
الحكومة اللبنانية ودعم عملنا وجهودن ا في هذا المجال ،هذا يعتبر من اهم المواضيع المدرجة على جدول برنامجي كرئيس
للوزراء ،ليس الن الموضوع يتمتع بالشعبية ،ولكنني اعرف ان هذه المسألة ستؤتي بثمارها على لبنان ،وستكون جيدة له وللسالم
فيه ،وستمكن ايضا ادارة اختالفاتنا السياسية بطريقة افضل .واعتقد اننا عندما نؤمن في مسألة ما علينا ان ندعمها بقوة".
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وأكد استعداده "للعمل الى جانب كل سيدة وشخص لديه برنامج حقيقي للمضي قدما ،ولتعزيز وتقوية دور المرأة في كل المؤسسات.
انا ال اريد كلمات فقط بل اريد افعاال واتطلع لهذه االفعال ،وساكون الداعم الكبير وعلى استعداد لبذل كل ما هو مطلوب مني الى
جانب كل السيدات في لبنان".

الحريري :أجدد التزامي بإشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات
ال بي سي
 02حزيران /يونيو 4202
جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التزامه بإشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات وتأمين اآلليات لمنع
أي أزمات او نزاعات وتجنيد اكبر عدد من النساء في االجهزة االمنية.
وقال الحريري خالل رعايته قبل ظهر اليوم الطاولة المستديرة التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السراي
الحكومي حول "مشروع الخطة الوطنية لتطبيق القرار 0241لمجلس االمن حول المرأة والسالم واالمن" لعرض هذه الخطة
على أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين وتأكيد أهميتها بالنسبة ألمن لبنان واستقراره على األمد الطويل.
وأكد الحريري التزامه الخاص والتزام حكومته في الخطة الوطنية االستراتيجية حول قرار مجلس االمن رقم  ، 0241مشيراً الى
أنه يتطلع القرارها في مجلس الوزراء بأقرب وقت ممكن.
وكرر الحريري التزامه بتجنيد عدد اكبر من السيدات في االجهزة االمنية ،وإشراك المرأة في القرارات السياسية على كل
المستويات ،وتأمين اآلليات ايضا لمنع أي أزمات او نزاعات ،آمالً أن "نتمكن نحن كلبنانيين وكدول اخرى من متابعة هذه
االجراءات ،وان يكون في لبنان دور اكبر للمرأة في المؤسسات االمنية وهذا يعني مؤسسات امنية وحكومية افضل ،وتوطيد
حكم القانون ،وهذا االمر يشكل االولوية بالنسبة لي".
وأشار الى أن "تعيين الوزيرة ريا الحسن كوزيرة للداخلية والبلديات كأول وزيرة داخلية في العالم العربي هي شهادة واضحة
بالتزامي الكامل في هذا القرار ،ليس فقط من خالل الكلمات بل ايضا في األفعال ".
وقال الحريري" :أناشدكم جميعكم االستمرار في العمل مع الحكومة اللبنانية ودعم عملنا وجهودنا في هذا المجال ،هذا يعتبر من
اهم المواضيع المدرجة على جدول برنامجي كرئيس للوزراء ،ليس الن الموضوع يتمتع بالشعبية ،ولكنني اعرف ان هذه المسألة
ستؤتي بثمارها على لبنان ،وستكون جيدة له وللسالم فيه ،وستمكن ايضا ادارة اختالفاتنا السياسية بطريقة افضل .واعتقد اننا
عندما نؤمن في مسألة ما علينا ان ندعمها بقوة".

Hariri emphasizes need for increased women’s representation
The Daily Star
20 June 2019
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Prime Minister Saad Hariri Wednesday stressed the need for increased representation of women
at “all decision-making levels,” during a roundtable discussion with ministers and U.N. officials.
“More women in Lebanon’s security institutions means stronger institutions. And stronger state
institutions will strengthen the rule of law,” Hariri said during a discussion on U.N. Security
Council Resolution 1325. The measure reaffirms the role of women in peace building and conflict
resolution and prevention, and the need to increase their participation in decision-making in these
areas.
Speaking from the Grand Serail about the resolution, Hariri said he looked forward to presenting
Lebanon’s National Action Plan on UNSC 1325, according to a statement from his office.
The premier added that it was a priority for him to recruit more female officers and to ensure
increased representation of women in government. He cited his appointment of Raya El Hassan as
interior minister as an example of his commitment.
U.N. Resident Coordinator Philippe Lazzarini encouraged Lebanon to adopt its National Action
Plan, which he said would focus on “increasing women’s participation across a range of domains.”
Lazzarini noted that Lebanon “poorly ranks 140 out of 149” in the World Economic Forum’s 2018
Global Gender Gap Report, coming ahead of Saudi Arabia, Iran, Syria, Iraq and Yemen in the
region.
Claudine Aoun Roukoz, president of the National Commission for Lebanese Women, said the
country’s financial woes posed the main challenge to implementing the plan.
“Governments will struggle and eventually fail in their mission of fulfilling their commitment if
no funds are secured for this purpose,” Roukoz said.

Hariri at roundtable to present National Plan on UNSC 1325: More women in
Lebanon's security institutions will strengthen rule of law
NNA)
19 June 2019
A roundtable was held today at the Grand Serail, under the patronage of the President of the
Council of ministers Saad Hariri, to present the National Action Plan (NAP) on UN Security
Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security.
The meeting was organized by the National Commission for Lebanese Women (NCLW) and was
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attended by Ministers Raya el Hassan and Elias Abousaab, the president of NCLW Mrs Claudine
Aoun-Roukoz, the UN Special Coordinator for Lebanon Jan Kubis, the UN Resident and
Humanitarian Coordinator for Lebanon Philippe Lazzarini, UNIFIL Deputy Head of Mission and
Director of Political and Civil Affairs Imran Riza, and a number of representatives of national
institutions,
the
United
Nations
and
the
international
donor
community.
Prime minister Hariri delivered the following speech: "In 2017, my government entrusted the
National Commission for Lebanese Women with the task of developing a National Action Plan on
UN Security Council 1325.
I agreed with Mrs. Claudine Roukoz on the need to have this roundtable at the Grand Serail to
reaffirm my personal and my government's commitment to the National Action Plan.
I look forward to having this endorsed by the Council of Ministers at the earliest occasion.
I cannot stress enough the value I attach to the importance of this landmark resolution on women,
peace and security. As we run up to celebrate the 20th anniversary of this resolution in 2020, I
want to reiterate my commitment made at the Rome II Conference, to recruiting more female
officers and to ensuring increased representation of women at all decision making levels in
institutions and mechanisms for the prevention, management and resolution of conflicts.

By the way, I am very inspired by (Canadian) Prime minister (Justin) Trudeau's recent appointment
of a Special envoy for women, peace and security, as Sweden has done as well. These are countries
leading by example. I hope we and others will follow.
More women in Lebanon's security institutions means stronger institutions. And stronger state
institutions will strengthen the rule of law. This is a priority for me.
My appointment of Raya al Hassan as Minister of Interior, a first in the Arab World, is a clear
testimony of my full commitment to this resolution, not only in words, but in deeds.

I am asking you all present here today to continue working with the Government of Lebanon and
support our efforts in this field.

This is one of the most important agendas for me as a Prime minister, because it will be fruitful
for the country, good for peace and will enable our political differences to be managed in a better
way. When we really believe in something, we should push it. I encourage women in Lebanon to
do what Raya and Claudine are doing today because we need to hear your voices. I am ready to
work with every person who has an agenda on advancing the role of women in all institutions, I
11 |ص

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

will be the spearhead in this issue and I am ready to do everything that is required from me."
In turn, Mrs Aoun Roukoz gave the following speech: "It is a great honor to be standing here, after
two years of dedicated work, to share with you Lebanon's first National Action Plan for the
implementation of the United Nations' Security Council resolution 1325, on Women, Peace, and
Security.

Towards the end of 2017, the Presidency of the Council of Ministers entrusted NCLW, the
National Commission for Lebanese Women, with the important yet challenging task of developing
a national action plan on 1325. Since then, we devotedly embraced our new mission because we
knew that this first NAP would be a huge step towards achieving sustainable peace and gender
equality in our country.
With the support of United Nations agencies, NCLW did not spare any effort in achieving its new
mission. The process of developing the NAP was long and challenging yet fulfilling and rewarding
in terms of lessons learned and goals achieved.
Today, we can proudly say that Lebanon's NAP on 1325 is the fruitful outcome of close
collaborative work between governmental institutions and civil society organizations. The
participatory and inclusive approach in devising the NAP was reflected in all the steps of the
process including in reaching consensus on strategic priorities and interventions, in developing a
monitoring and evaluation framework necessary to assess the progress of the NAP, and finally in
its costing and budgeting.
As such, NCLW formed and chaired a 1325 steering committee, with government and civil society
representatives on board, which was tasked with developing a 1325 NAP that is inclusive and
addresses Lebanon's priorities. NCLW held several rounds of consultations with key stakeholders
at the local and national levels to develop measurable interventions in accordance with the strategic
priorities of our NAP.
The involvement and engagement of all relevant partners, throughout the development process of
the NAP, increased national ownership for the plan along with the commitment of both
government and civil society for its full implementation. Accordingly, some governmental entities
have already proceeded with the implementation of activities within their scope of work, even
before the final governmental endorsement of the plan.
The proposed 1325 NAP for Lebanon includes five strategic priorities that were defined and agreed
upon as follows:
1- Increase the participation of women in decision-making at all levels: in security and defense
sectors, in political and public life; in the economy as well as in peace mediations and negotiations;
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2- Engage women in conflict prevention including raising awareness on human rights and
tolerance;
3- Prevent and protect women and girls from sexual and gender-based violence including
strengthening coordination mechanisms between different national institutions to respond
effectively to gender-based violence;
4- Integrate women's needs and perspectives in all relief and recovery efforts;
and last but not least:
5- Amend, adopt and implement laws and policies that will serve to advance the above priorities.
Today, we are looking forward to the endorsement of our NAP by the Council of Ministers. Thanks
to the support of the President of the Lebanese Republic, General Michel Aoun, and the strong
commitment of Prime Minister Saad Hariri, we are confident that this step will be successfully
achieved within the coming few weeks.
However, and in light of the financial crisis that our country is facing, the main challenge for the
successful implementation of the 1325 NAP is financing interventions across the five strategic
priorities.
Past experiences have shown that the political will of governments remains insufficient for the
proper implementation of any national action plan in the absence of financial provisions.
Governments will struggle and eventually fail in their mission of fulfilling their commitment if no
funds are secured for this purpose.
NCLW seeks to provide this 1325 NAP with optimal chances of success because our mission goes
beyond developing and drafting a national action plan. Our mission is also to ensure its timely and
effective implementation to support conflict prevention efforts and contribute to Lebanon's overall
security and stability.
For this purpose, NCLW led once again a highly participatory process for costing the 1325 NAP.
By doing so, we were not only helping the government form a comprehensive picture of its future
financial commitments, but also encouraging the international community to financially support
activities that fall within their mandate and strategic plans to assist Lebanon.
Today's challenge is to secure the needed funds for the implementation of the 1325 NAP. Our
hopes are high, especially in view of the clear solid determination of the international community
to support this strategic endeavor as thoroughly expressed to us in bilateral meetings and
discussions.
We all dream of a peaceful and stable Lebanon where peace and security are strengthened by
women's increased engagement in politics, in security and defense sectors as well as in mediation,
and peace negotiations.
We all dream of a gender-equal society where women and men enjoy perfectly equal rights and
benefit from equal opportunities.
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This four-year NAP will surely pave the way towards our well-defined goals of sustainable peace
and gender equality.
Before giving the floor to our Prime minister, His Excellency, Mr. Saad El Hariri, I would like to
thank him for his unconditional support and his total belief in the crucial role of women's
engagement in advancing sustainable peace and development for our country.
Our gratitude goes also to all ministers whom, by their presence or one of their representatives,
reiterate their commitment towards the Women, Peace and Security Agenda.
Allow me also to extend our deepest gratitude to all of you excellencies, ambassadors and friends
of Lebanon, who have reiterated on many occasions the willingness of your respective countries
to assist Lebanon in its numerous endeavors, and who have taken time off their busy schedules, to
join us today and learn more about our 1325 NAP.
Finally, I personally and on behalf of NCLW would like to thank all our partner UN agencies for
their constant valuable assistance in supporting Lebanon and in helping us design, draft and
implement our first 1325 national action plan".
In his delivered word, Kubis said: "I would like to congratulate the National Commission for
Lebanese Women, under the leadership of Ms. Aoun-Roukoz, for their tremendous work and
dedication in the development of this country's first draft National Action Plan on Women, Peace
and Security.
I would also like to recognize the commitment of the Government of Lebanon, under the leadership
of His Excellency Prime Minister Saad Hariri, to peace, security and development in Lebanon, and
to gender equality, women's empowerment and representation in decision-making.
I welcome the Government's intentions and initial efforts to revitalize its economy and put it on a
sustainable path through structural reforms. Working in a spirit of shared responsibility and
compromise has resulted in first steps on several Government priorities. The early adoption and
implementation of this National Action Plan would be another important step towards stability,
the extension of state authority, good governance, the rule of law, women's empowerment,
inclusiveness, and gender equality. It will strengthen protection, accelerate economic recovery and
lead to more sustainable peace and development.
The draft National Action Plan is a result of a consultative process that engaged broad segments
of Lebanese society on their concerns and priorities for peace and security; and that reflects the
country's collective aspirations, both of women and men. It is a symbol of the importance of
women's voices, priorities and capacities in peacebuilding efforts.

The draft Plan on Women, Peace and Security introduces numerous practical measures and tools.
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In some parts, its implementation has begun, thanks to the Government of Lebanon, the
Government of Finland and the Rebecca Dykes Foundation. In this regard, I would like to
acknowledge the efforts by the Ministries of Interior and Municipalities, and of Defense. For
example, at the Rome II conference in March 2018, as part of the Capability Development Plan,
they pledged to increase the participation of women in all levels of decision-making and have since
made substantive progress. Many thanks to both ministers present here for their strong leadership.
It is critical that the National Plan is time bound, costed and implemented in a coordinated manner
and that the Government of Lebanon allocates adequate funds and resources to that plan. Similar
support from Lebanon's international partners is equally essential.
Thus we all too must invest in this plan. Here I would like to thank the Resident Coordinator, Mr.
Philippe Lazzarini, and the UN Women for ensuring UN support to the development of the plan.
I also thank all other UN partners involved, for their commitment and vision.
Today's event comes at a timely moment, when Lebanon has launched a multisectoral reform
process, when more than ever the country needs all the tools and capacities to pursue a path of
peace, security, and stability in a truly inclusive way".
Lazzarini, in turn, gave the following speech: "It is my privilege to be here with you today to
discuss the way forward for Lebanon's draft National Action Plan on UN Security Resolution on
Women, Peace and Security.
Like my colleagues, I would first like to congratulate the National Commission for Lebanese
Women, led by Ms. Aoun-Roukoz, for her leadership in developing this draft National Action
Plan. I would also like to commend the Government of Lebanon, and His Excellency Prime
Minister Hariri for his leadership in promoting this important agenda for Lebanon.
Adopted in the year 2000, UN Security Council resolution 1325 recognized the unique impact of
conflict on women, and their under valued contributions in peace, security and recovery.
Globally, the Women, Peace and Security agenda has been gaining visibility as policy makers,
activists and women's organizations look at it as a key tool for 1) national stability, for 2) guiding
foreign policy, and 3) in shoring up gender equality.
Today, 79 countries have adopted such plans, and I hope that Lebanon will be number 80.
There is today overwhelming evidence that gender equality and women's empowerment are closely
linked to stability and peacefulness. Data has showed that when women are more empowered, the
state is less likely to experience conflict. They also show that women participation increases the
probability of a political agreement- lasting at least two years- by 20%. Finally, we also know that
police and security forces are more likely to be 'accepted' if they are representative and that women
are more likely to have their security needs responded to if women are among security forces.
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It means that, by building equality not only we give women a chance to fulfil their potential, but
we also build more stable and developed society.
With regard to Lebanon, the National Action Plan reflects the aspirations and hope of the Lebanese
people, who have engaged in its development to identify national priorities for peace and security.
The focus of the National Action Plan is to increase women's participation across a range of
domains. This includes decision-making at the political and public life level, in the economy, and
the security sector level, including the participation in peace negotiations and mediation.
These priorities are even more important to be urgently addressed, noting that Lebanon poorly
ranks 140 out of 149 in Global Gender Gap Report published in 2018 by the World Economic
Forum - - ahead of only Saudi Arabia, Iran, Syria, Iraq and Yemen in the region.
The mere existence of a National Action Plan does not guarantee its implementation. Political will
over its implementation is the first key step, and hopefully we will hear soon about the plan
endorsement by the council of ministers. Once approved, the next challenge will be its
implementation which will require human resources capacity, budget allocation and monitoring
frameworks. While the Government has already allocated USD 1.4 million, the full
implementation of the National Action Plan requires nearly USD 19 million. Without these
resources, many action in the plans will be left unactionable.
The good news, however is that Lebanon's plan is already recognized as a best practice. Allow me
here to further elaborate on some of the reasons behind: First, the plan was drafted in an inclusive
way. Six national consultations were carried out involving a wide range of government actors, the
security sector, civil society organizations and women's voices. Second, the plan lays out a focused
timeline around key priorities and it pays careful attention to monitoring, training, and costing.
Third, the plan links closely to existing plans such as the National Strategy for Women in Lebanon,
the National Action Plan for Human Rights, the National Strategy to Prevent Violent Extremis and
the Strategy to Combat Violence against Women and Girls. These links aim at leveraging and
catalyzing action on peace and security, and women's rights. And finally, the Government has
made a financial commitment to the plan as underlined in the remarks of the Special Coordinator.

I am also pleased to share with you that the UN is finalizing a joint programme on women, peace
and security to support the Government of Lebanon with the implementation of the National
Action Plan over the next four years. The initiative is a partnership between National Commission
for Lebanese Women, UN Women, UNESCWA, Office of High Commissioner of Human Rights,
UNDP, UNFPA and UNIFIL. The UN support will focus on providing technical assistance
including monitoring, reporting and evaluation capacity as well as on supporting resource
mobilization for national institution and civil society organization implementing the National
Action Plan.
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The draft National Action Plan offers Lebanon an important framework for advancing gender
equality and contributing to the shoring up Lebanon's security. In articulating its vision for peace
and security in Lebanon, it is both ambitious and realistic. Ambitious in striving for women's equal
representation in decision making, and realistic in understanding the very real challenges that
Lebanon faces, and how women can meaningfully contribute to addressing these.
We know that change takes time. With Lebanon's commitment to empowering women, we have a
partner invested in driving change with us.
Thank you for your partnership and I look forward to continuing to work with all of you on this
important agenda that unites us for peace, equality and inclusion".
Riza, for his part, said: "I would like to congratulate Lebanon and the National Commission for
Lebanese Women on the preparation of Lebanon's first National Action Plan to Implement
UNSCR 1325. When it is adopted, the Plan will put Lebanon among the first countries of the
MENA Region with a national framework to advance the Women, Peace and Security agenda.
As a UN peacekeeping mission, UNIFIL places the Women, Peace and Security agenda among
the main features of its work in Southern Lebanon, where gender considerations and the specific
security needs of women and girls are integrated at the strategic, tactical and operational levels.
In line with the objectives of the United Nations, the Mission develops activities in support of the
empowerment of women and girls and conducts contingency plans for their protection.
I am pleased to report that, like in Lebanon, UNIFIL's attention to issues on the Women Peace and
Security agenda is only growing. This, allow me to highlight, is also at the specific request of the
Members of the Security Council which last August for the first time unanimously demanded in
Resolution 2433 that:
UNIFIL take fully into account gender considerations as a cross-cutting issue and assist the
Lebanese authorities in ensuring the full and effective participation, involvement and
representation of women at all levels of decision-making.
The Security Council further requested enhanced reporting by UNIFIL to the Security Council on
this
issue.

Ladies and gentlemen, I am here to assure you that UNIFIL takes this new specific mandate from
the Security Council very much to heart. The Mission is committed to working hand in hand with
the Lebanese authorities on the ground in the South in implementation of these common
objectives.
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Since 2014, UNIFIL hosts annual Gender Working Groups to raise awareness on issues of Women,
Peace and Security, and to bring forth the views and perspectives of women of Southern Lebanon
in the areas covered by Resolution 1325: prevention of harm, protection from harm, increased
effective women's participation, and engendering post-conflict relief and recovery efforts.
Together with prominent women of the communities in the South, we have also explored women's
participation in municipal politics, in national politics, women's economic empowerment in postconflict societies; and just this April, the forum addressed the importance of women's economic
empowerment for their effective political participation.
It is our great satisfaction that the National Action Plan has included and responded to the views
expressed by the women of Southern Lebanon.
In accordance with peacekeeping requirements, UNIFIL allocates a minimum of 15 percent of its
Quick Impact Projects' budget to projects that are focused on building the capacity of women in
order to ensure their effective participation, involvement and representation at all levels of
decision-making. An ongoing project on training women mediators in Southern Lebanon conducted in coordination with UN Women - is benefiting from this funding. Once trained,
participants will join a network of women mediators in the region to make their skills available for
conflict management in other settings.
Next year, 2020, will be a strategic year for women, peace and security issues as we will be
marking a number of anniversaries:
- the 20th anniversary of UNSCR 1325,
- the 25th Anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action,
- the 5th Anniversary of the Sustainable Development Goals and Paris Climate Agreement, and
- the 75th Anniversary of the United Nations.
Let us use these milestones to amplify the momentum in favor of the women, peace and security
agenda and improve the lives of women through participation, justice, and peace. Beyond these
global milestones, let us continue to focus in our daily work on the messages, acts and policies
which can bring us closer to the goal of gender equality.
Within its means and area of deployment, UNIFIL is ready to work with you in support of the
National Action Plan and our common objectives. We are ready to support you in the South and
we look forward to our future achievements".
The Plan
The NAP 1325, when passed, commits Lebanon to engaging women in political dialogues and in
peacebuilding efforts, to increasing women's representation in the security forces, to ensuring that
women affected by crisis in Lebanon have their basic needs met, and to driving through legislative
change that enhances women's protection and rights.
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At the request of the Presidency of the Council of Ministers in 2017, the NAP development process
has been led by the NCLW with support from UN Women, ESCWA, OHCHR, UNDP, UNFPA,
and UNIFIL through a UN joint initiative, for which UN Women serves as General Secretariat. It
was developed through nation-wide consultations and includes a costed and time bound framework
for action.
The Steering Committee for the development of the NAP, headed by NCLW, consists of the
ministries of defense, interior, foreign affairs, justice, social affairs and women's affairs (which
was since replaced by the Office of the Minister of State for the Economic Empowerment of
Women and Youth) and three civil society organizations working on issues of political
participation and gender-based violence in addition to an academic institution.
The Lebanon NAP 1325 is a four-year costed plan with a total budget of USD 15,069,616, which
includes a ten percent contribution from the Government of Lebanon throughout the NAP's life
cycle. The NAP 1325 is a key element in Lebanon's peace and security architecture and provides
a framework for a fairer and more inclusive Lebanon.
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