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 لقاء في مجلس النواب عن تحفيز المشاركة االقتصادية للنساء
 

المجلس عن "قانون مراعاة النوع األجتماعي وتحفيز نظمت األمانة العامة لمجلس النواب، لقاء في مكتبة 

المشاركة األقتصادية للنساء"، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي وهيئة األمم المتحدة 

للمرأة في لبنان ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، في حضور النواب ياسين جابر، قاسم هاشم، روال 

عهد لميا المبيض البساط، مديرة مشاريع هيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنان الطبش وعلي بزي، رئيسة الم

 يارا نصار، ومشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية عبر تطبيق زوم.

 

بداية، تحدثت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين وأكدت أن "المطلوب في 

ثة االقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم لبنان من اجل تخطي الكار

في الصحة والتعليم والحماية االجتماعية في صلب السياسات االقتصادية"، داعية الحكومة الى "االسراع 

 في اقرار خطة التعافي النها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف المعاناة ووضع حد لألنهيار".

قيق العدالة االجتماعية من خالل وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، هو التزام اخالقي وقالت:"تح

من جهة، ولكنه شرط للوصول الى االستقرار والصالبة والتماسك االقتصادي ولتحقيق النمو والتنمية"، 

من  واكدت "ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديالت ضريبية لتحفيز النساء ولفرض كوتا

خالل دفاتر شروط المناقصات"، ولفتت الى ان "لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين 

يمكن ان تساهم في دعم هذا االتجاه"، معتبرة ان "اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خالل شهر كانون 

ل بالنسبة للنساء، كما ان االول الماضي شكل خطوة مهمة في هذا المجال ويساهم في تحسين بيئة العم

جلسات االستماع التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز 

دراسات حول التمكين االقتصادي للنساء سمحت في التباحث حول افكار تساعد في مزيد من اقبال النساء 

 على المشاركة في مجاالت االستثمار وخصوصا في االرياف".

ت:"قانون الشراء العام يفترض ان يفتح مسارا للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة وختم

االموال العامة، وبشقه غير المباشر عبر اضاعة الفرص االستثمارية"، وحذرت من "تكرار تجربة 

يمكن لو تم تبنيهما االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واالستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي اللتين كان 

في الوقت المناسب، ان تضعا حدا لهدر االموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى االنهيار في عدد من 

 القطاعات".

 

ثم تحدث جابر وأشار الى أن "أهم ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون 

لمجلس النيابي بحرفيتهم وقدرتهن"، ولفت الى أن "التعديالت بيننا وبينهم ممتاز وقد اغنوا النقاش في ا

اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، وكل تعديل يحصل يتم وضعة على 

 الشاشة".

وتابع:"الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع واعالن النتائج، انما أيضا في 

ين وليس فقط ان يكونوا متساويين بأن يأخذوا مشروعا من هناك، بل ال بد أن يكونوا موجودين في التعي

صنع القرار في هيئة الشراء العام"، الفتا الى أن "السيدات قادرات على المنافسة وأنه يحب أن يكون 

 هناك تكافؤ في السياسة واالقتصاد وكل المجاالت".

ية يجب ان يصل القانون الى حيث يجب أن يصل، وهنا اقول ان اضاف:"وكما قالت الدكتورة عنا

المشرعين مقتنعون باألصالح وهناك قوانين اصالحية، وقد أعلن رئيس الحكومة باألمس أنه سيخصص 

جلسة ألجل أن يتفرغ الوزراء العالمهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم 

https://addiyar.com/section/39-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://addiyar.com/section/39-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس ألجل وبسبب أن االدارات التي 

 توظيف أشخاص فالقانون لن ينطلق من دون تعيين هيئة ناظمة النها المفتاح لبدء تفعيل القانون".

 وختم مشيرا الى ان "عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون

الشراء العام فان المنافسة ستكون حكما مفتوحة أمام الجميع. من المؤسف ان في الموازنة دعما للكهرباء 

الف مليار ليرة، وهذا المبلغ سنرميه من أجل ساعتين كهرباء، فلتعطى لألمان االجتماعي، وهل 13ب 

مليون دوالر من  550من يعقل أن نترك الناس تجوع ونعدهم ببطاقة تمويلية تكلفتها أقل من ذلك، ونؤ

 أجل ساعتين او ثالث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من البنك الدولي لشراء الغاز".

بعد ذلك، عقدت الجلسة األولى وخصصت لعرض تجارب دولية ودروس مستفادة في شأن السياسات 

البرامج لمنطقة إفريقيا شراكة العامة واإلجراءات التي تحفز مراعاة النوع االجتماعي، تحدثت فيها مديرة 

التعاقدات المفتوحة أنديديونغ أوكون، وأخصائية مشتريات مراعية للنوع االجتماعي هيئة األمم المتحدة 

 لشؤون المرأة فيكتوريا سميرنوفا.

 

والنوع  244/2021وفي الجلسة الثانية، عرضت نتائج الدراسة التحليلية عن قانون الشراء العام 

كانت كلمة لبساط تحدثت في خاللها أن "نسبة الشركات التي تشارك في ملكيتها نساء في االجتماعي، و

%، وتتركز في قطاعات منخفضة القيمة وتكافح من أجل النمو، وتجد صعوبة في الوصول إلى 9,9لبنان 

 ".2019التمويل واألسواق، بحسب مسح البنك الدولي للمؤسسات عام 

في لبنان ضاعفت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والشركات  والحظت أن "األزمة االقتصادية

، وصعوبات 2021في المئة عام  25الصغيرة والمتوسطة التي تديرها نساء، بفعل انكماش بلغت نسبته 

في دفع الرواتب للموظفين وابقائهم في وظائفهم، وفي تأمين األكالف التشغيلية في ظل تراجع الطلب، 

إلى اإلمدادات"، مشيرة الى ان "جائحة كورونا فاقمت الصعوبات، بفعل تعطل وصعوبة الوصول 

 سالسل التوريد بسبب تدابير اإلقفال، واالنخفاضات الكبيرة في المبيعات والتدفقات النقدية".

 244/2021اما المدير العام للمناقصات الدكتور جان العلية فكانت له مداخلة اعتبر فيها أن "القانون 

فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا إلى كونه يقوم على تطبيق األساليب التنافسية وتوفير يشكل 

فرص متكافئة للمشاركة في المشتريات العامة ومعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة لجميع مقدمي العطاءات 

الرقابة والمساءلة،  والمقاولين. كذلك يضمن هذا القانون النزاهة والمهنية في إجراءات الشراء لتعزيز

ويساهم في تعزيز تنمية االقتصاد المحلي، والتوظيف واإلنتاج الوطني على أساس أفضل قيمة إلنفاق 

 األموال العامة".

وشرح أن "هذا القانون، على الرغم من أنه ال يتضمن صراحة ما يتعلق باعتبارات النوع االجتماعي، 

انونية الالزمة التي تؤدي إلى تحول في سياسات الشراء العام يوفر من خالل هذه المبادىء، كل األسس الق

من حيث مراعاتها للنوع االجتماعي، وترسي التكافؤ في السوق الذي يتيح للمؤسسات النسائية الوصول 

 إلى األسواق العامة".

لجعل هذه  وختم الفتا الى ان "القانون يوفر مناخا مالئما يشكل شرطا أساسيا لهذا التحول، ويمهد الطريق

الرؤية حقيقة ملموسة وواقعة"، وأكد "استعداده الشخصي وتوّجه هيئة الشراء العام للعمل مع المعنيين من 

أصحاب القرار والمنسق الوطني الذي هو معهد باسل فليحان والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية على 

 السير قدما في هذا التوجه لما فيه خير االقتصاد والمجتمع".

 اختتم اللقاء بكلمة لعز الدين ولنصار.و

 
https://addiyar.com/article/1972259-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D

9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D

8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%

D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%

D8%A1 

https://addiyar.com/article/1972259-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://addiyar.com/article/1972259-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://addiyar.com/article/1972259-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://addiyar.com/article/1972259-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://addiyar.com/article/1972259-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://addiyar.com/article/1972259-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 لقاء في مجلس النواب عن تحفيز المشاركة االقتصادية للنساء:

 السيدات قادرات على المنافسة والمشاركة في مجاالت االستثمار 
 

 
 

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/633633 
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 عز الدين: للعمل على سلة تشريعات تتضمن تعديالت

 ضريبية لتحفيز النساء واالسراع باقرار خطة التعافي

األمانة العامة لمجلس  ، خالل لقاء نظمتهعناية عز الدين النائبة لجنة المرأة والطفل النيابية أكدت رئيسة

 حول "قانون مراعاة النوع اإلجتماعي وتحفيز المشاركة األقتصادية للنساء"، أن "المطلوب في النواب

من اجل تخطي الكارثة االقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم  لبنان

في الصحة والتعليم والحماية االجتماعية في صلب السياسات االقتصادية"، داعية الحكومة الى "االسراع 

 ."ر وقف المعاناة ووضع حد لألنهيارفي اقرار خطة التعافي النها تشكل خطوة ضرورية في مسا

ولفتت عز الدين إلى أن "تحقيق العدالة االجتماعية من خالل وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، 

هو التزام اخالقي من جهة، ولكنه شرط للوصول الى االستقرار والصالبة والتماسك االقتصادي ولتحقيق 

العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديالت ضريبية لتحفيز النمو والتنمية"، مشددةً على "ضرورة 

 ."النساء، ولفرض كوتا من خالل دفاتر شروط المناقصات

كما أوضحت أن "لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين يمكن ان تساهم في دعم هذا 

خالل شهر كانون االول الماضي شكل خطوة  التحرش الجنسي االتجاه"، معتبرة ان "اقرار قانون تجريم

مهمة في هذا المجال، ويساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما ان جلسات االستماع التي حصلت 

واب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز دراسات حول التمكين في مجلس الن

االقتصادي للنساء، سمحت في التباحث حول افكار تساعد في مزيد من اقبال النساء على المشاركة في 

 ."مجاالت االستثمار وخصوصا في االرياف

 

يفترض ان يفتح مسارا للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة  قانون الشراء العام "وأفادت بأن

من "تكرار تجربة االموال العامة، وبشقه غير المباشر عبر اضاعة الفرص االستثمارية"، محذرةً 

واالستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، اللتين كان يمكن لو تم  مكافحة الفساداالستراتيجية الوطنية ل

مناسب، ان تضعا حدا لهدر االموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى االنهيار في عدد تبنيهما في الوقت ال

 ."من القطاعات

https://www.elnashra.com/news/show/1549946/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%B3%D9%84%D8%A9-

%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84 

 

 

https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.elnashra.com/news/show/1549946/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1549946/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1549946/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1549946/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1549946/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1549946/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1549946/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84
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 جابر: عدم تطبيق قانون الشراء العام مخالفة دستورية

 وليعطى مبلغ دعم الكهرباء بالموازنة لألمان االجتماعي
 

أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون  قانون الشراء العام إلى أن "أهم ما يميز ياسين جابر أشار النائب

التعديالت بحرفيتهم وقدرتهن"، ولفت الى أن " المجلس النيابي في النقاش بيننا وبينهم ممتاز، وقد اغنوا

اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، وكل تعديل يحصل يتم وضعة على 

 ."الشاشة

ولفت جابر، خالل لقاء في مكتبة المجلس عن "قانون مراعاة النوع األجتماعي وتحفيز المشاركة 

في المنافسة وأخذ المشاريع واعالن  األقتصادية للنساء"، إلى أن "الشفافية في القانون ليست فقط لناحية

النتائج، انما أيضا في التعيين وليس فقط ان يكونوا متساويين بأن يأخذوا مشروعا من هناك، بل ال بد أن 

يكونوا موجودين في صنع القرار في هيئة الشراء العام"، مشدداً على أن "السيدات قادرات على 

 ."واالقتصاد وكل المجاالت سياسةالمنافسة، ويحب أن يكون هناك تكافؤ في ال

وأوضج أنه "يجب ان يصل القانون الى حيث يجب أن يصل، وهنا اقول ان المشرعين مقتنعون 

ه سيخصص جلسة ألجل أن باإلصالح وهناك قوانين اصالحية، وقد أعلن رئيس الحكومة باألمس أن

يتفرغ الوزراء العالمهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم وبسبب أن 

االدارات التي عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس ألجل توظيف 

 ."ا المفتاح لبدء تفعيل القانونأشخاص فالقانون لن ينطلق من دون تعيين هيئة ناظمة النه

وأشار إلى أن "عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون الشراء 

 13العام فان المنافسة ستكون حكما مفتوحة أمام الجميع. من المؤسف ان في الموازنة دعما للكهرباء بـ 

ن أجل ساعتين كهرباء، فلتعطى لألمان االجتماعي، وهل يعقل أن الف مليار ليرة، وهذا المبلغ سنرميه م

من أجل  دوالر مليون 550تكلفتها أقل من ذلك، ونؤمن  بطاقة تمويليةنترك الناس تجوع ونعدهم ب

 ."الغاز لشراء البنك الدولي ساعتين او ثالث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من

 
https://www.elnashra.com/news/show/1549951/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-
%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-
%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.elnashra.com/news/show/1549951/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1549951/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1549951/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1549951/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1549951/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88
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مجلس النواب عن "تحفيز المشاركة االقتصادية لقاء في 

 "للنساء

 

 

 

https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84

%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/1251375/%D9%84%D9%82%

D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-

%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1 

https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/1251375/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/1251375/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/1251375/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/1251375/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/1251375/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/1251375/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/1251375/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/1251375/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 تحفيز المشاركة االقتصادية للنساء.. 

 لقاء في مجلس النواب

مراعاة النوع األجتماعي وتحفيز نظمت األمانة العامة لمجلس النواب، لقاء في مكتبة المجلس عن "قانون  

المشاركة األقتصادية للنساء"، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي وهيئة األمم المتحدة 

، قاسم هاشم، روال الطبش ياسين جابر طية، في حضور النوابومؤسسة وستمنستر للديمقرا لبنان للمرأة في

يارا  لبنان ، رئيسة المعهد لميا المبيض البساط، مديرة مشاريع هيئة األمم المتحدة للمرأة فيعلي بزيو

 .، ومشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية عبر تطبيق زومنصار

 عز الدين

وأكدت أن "المطلوب  عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة  بداية، تحدثت

التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم من اجل تخطي الكارثة االقتصادية وتحقيق  لبنان في

في الصحة والتعليم والحماية االجتماعية في صلب السياسات االقتصادية"، داعية الحكومة الى "االسراع 

 ."في اقرار خطة التعافي النها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف المعاناة ووضع حد لألنهيار

االجتماعية من خالل وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، هو التزام اخالقي من وقالت:"تحقيق العدالة 

جهة، ولكنه شرط للوصول الى االستقرار والصالبة والتماسك االقتصادي ولتحقيق النمو والتنمية"، واكدت 

تر "ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديالت ضريبية لتحفيز النساء ولفرض كوتا من خالل دفا

شروط المناقصات"، ولفتت الى ان "لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين يمكن ان تساهم 

في دعم هذا االتجاه"، معتبرة ان "اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خالل شهر كانون االول الماضي 

نساء، كما ان جلسات االستماع شكل خطوة مهمة في هذا المجال ويساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة لل

التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز دراسات حول 

التمكين االقتصادي للنساء سمحت في التباحث حول افكار تساعد في مزيد من اقبال النساء على المشاركة 

 ."مجاالت االستثمار وخصوصا في االرياف  في

شراء العام يفترض ان يفتح مسارا للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة االموال وختمت:"قانون ال

االستراتيجية  العامة، وبشقه غير المباشر عبر اضاعة الفرص االستثمارية"، وحذرت من "تكرار تجربة

كان يمكن لو تم تبنيهما في الوقت   للتحول الرقمي اللتين االستراتيجية الوطنيةلمكافحة الفساد و الوطنية

 ."المناسب، ان تضعا حدا لهدر االموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى االنهيار في عدد من القطاعات

  

 جابر

ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون بيننا ثم تحدث جابر وأشار الى أن "أهم 

وبينهم ممتاز وقد اغنوا النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهم وقدرتهن"، ولفت الى أن "التعديالت اثناء 

 ."مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، وكل تعديل يحصل يتم وضعة على الشاشة

  

https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/3964342268/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/3964342268/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/126670/%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%B2%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/126670/%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%B2%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2797025937/%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2797025937/%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2797025937/%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2692065879/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2692065879/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/4179098005/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/4179098005/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/4179098005/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/4179098005/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/4179098005/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
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وتابع:"الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع واعالن النتائج، انما أيضا في 

التعيين وليس فقط ان يكونوا متساويين بأن يأخذوا مشروعا من هناك، بل ال بد أن يكونوا موجودين في 

على المنافسة وأنه يحب أن يكون هناك  صنع القرار في هيئة الشراء العام"، الفتا الى أن "السيدات قادرات

  ."تكافؤ في السياسة واالقتصاد وكل المجاالت

اضاف:"وكما قالت الدكتورة عناية يجب ان يصل القانون الى حيث يجب أن يصل، وهنا اقول ان المشرعين 

جل مقتنعون باألصالح وهناك قوانين اصالحية، وقد أعلن رئيس الحكومة باألمس أنه سيخصص جلسة أل

أن يتفرغ الوزراء العالمهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم وبسبب أن 

االدارات التي عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس ألجل توظيف 

 ."تفعيل القانونأشخاص فالقانون لن ينطلق من دون تعيين هيئة ناظمة النها المفتاح لبدء 

وختم مشيرا الى ان "عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون 

الشراء العام فان المنافسة ستكون حكما مفتوحة أمام الجميع. من المؤسف ان في الموازنة دعما للكهرباء 

كهرباء، فلتعطى لألمان االجتماعي، وهل يعقل  الف مليار ليرة، وهذا المبلغ سنرميه من أجل ساعتين13ب 

مليون دوالر من أجل  550أن نترك الناس تجوع ونعدهم ببطاقة تمويلية تكلفتها أقل من ذلك، ونؤمن 

 ."لشراء الغاز البنك الدولي ساعتين او ثالث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من

  

 االولى الجلسة

عقدت الجلسة األولى وخصصت لعرض تجارب دولية ودروس مستفادة في شأن السياسات   بعد ذلك،

لمنطقة إفريقيا شراكة  العامة واإلجراءات التي تحفز مراعاة النوع االجتماعي، تحدثت فيها مديرة البرامج

التعاقدات المفتوحة أنديديونغ أوكون، وأخصائية مشتريات مراعية للنوع االجتماعي هيئة األمم المتحدة 

 .فيكتوريا سميرنوفا لشؤون المرأة

 الجلسة الثانية

والنوع  244/2021وفي الجلسة الثانية، عرضت نتائج الدراسة التحليلية عن قانون الشراء العام 

تحدثت في خاللها أن "نسبة الشركات التي تشارك في ملكيتها نساء   االجتماعي، وكانت كلمة لبساط

، وتتركز في قطاعات منخفضة القيمة وتكافح من أجل النمو، وتجد صعوبة في الوصول %9,9 لبنان في

 ."2019للمؤسسات عام  البنك الدولي إلى التمويل واألسواق، بحسب مسح

ي تواجه الشركات الناشئة والشركات ضاعفت التحديات الت لبنان والحظت أن "األزمة االقتصادية في

، وصعوبات في 2021في المئة عام  25الصغيرة والمتوسطة التي تديرها نساء، بفعل انكماش بلغت نسبته 

دفع الرواتب للموظفين وابقائهم في وظائفهم، وفي تأمين األكالف التشغيلية في ظل تراجع الطلب، وصعوبة 

فاقمت الصعوبات، بفعل تعطل سالسل التوريد  كورونا "جائحة الوصول إلى اإلمدادات"، مشيرة الى ان

 ."بسبب تدابير اإلقفال، واالنخفاضات الكبيرة في المبيعات والتدفقات النقدية

  العلية

يشكل  244/2021صات الدكتور جان العلية فكانت له مداخلة اعتبر فيها أن "القانون اما المدير العام للمناق

فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا إلى كونه يقوم على تطبيق األساليب التنافسية وتوفير فرص 

 متكافئة للمشاركة في المشتريات العامة ومعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة لجميع مقدمي العطاءات

النزاهة والمهنية في إجراءات الشراء لتعزيز الرقابة والمساءلة،   والمقاولين. كذلك يضمن هذا القانون

ويساهم في تعزيز تنمية االقتصاد المحلي، والتوظيف واإلنتاج الوطني على أساس أفضل قيمة إلنفاق 

 ."األموال العامة

https://www.lebanon24.com/entity/44808/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44808/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/4111307914/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/4111307914/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44808/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44808/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/127576/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/127576/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/
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حة ما يتعلق باعتبارات النوع االجتماعي، أن "هذا القانون، على الرغم من أنه ال يتضمن صرا  وشرح

يوفر من خالل هذه المبادىء، كل األسس القانونية الالزمة التي تؤدي إلى تحول في سياسات الشراء العام 

من حيث مراعاتها للنوع االجتماعي، وترسي التكافؤ في السوق الذي يتيح للمؤسسات النسائية الوصول 

 ."إلى األسواق العامة

ا الى ان "القانون يوفر مناخا مالئما يشكل شرطا أساسيا لهذا التحول، ويمهد الطريق لجعل هذه وختم الفت

الرؤية حقيقة ملموسة وواقعة"، وأكد "استعداده الشخصي وتوّجه هيئة الشراء العام للعمل مع المعنيين من 

لمؤسسات الدولية على أصحاب القرار والمنسق الوطني الذي هو معهد باسل فليحان والمجتمع المدني وا

 ."السير قدما في هذا التوجه لما فيه خير االقتصاد والمجتمع

 .واختتم اللقاء بكلمة لعز الدين ولنصار

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/911483/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B

2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/911483/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/911483/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/911483/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/911483/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/911483/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88


 

 

Press report-Gender Procurement-25-01-2022.docx 10 

 
 لقاء في مجلس النواب عن تحفيز 

 المشاركة االقتصادية للنساء

  

نظمت األمانة العامة لمجلس النواب، لقاء في مكتبة المجلس عن "قانون مراعاة النوع األجتماعي وتحفيز 

المشاركة األقتصادية للنساء"، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي وهيئة األمم المتحدة 

رأة في لبنان ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، في حضور النواب ياسين جابر، قاسم هاشم، روال للم

الطبش وعلي بزي، رئيسة المعهد لميا المبيض البساط، مديرة مشاريع هيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنان 

 يارا نصار، ومشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية عبر تطبيق زوم

 

 عز الدين

رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين وأكدت أن "المطلوب  ، تحدثت بداية

في لبنان من اجل تخطي الكارثة االقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر 

اعية الحكومة الى وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية االجتماعية في صلب السياسات االقتصادية"، د

"االسراع في اقرار خطة التعافي النها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف المعاناة ووضع حد 

 "لألنهيار

 

وقالت:"تحقيق العدالة االجتماعية من خالل وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، هو التزام اخالقي 

اسك االقتصادي ولتحقيق النمو والتنمية"، من جهة، ولكنه شرط للوصول الى االستقرار والصالبة والتم

واكدت "ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديالت ضريبية لتحفيز النساء ولفرض كوتا من 

خالل دفاتر شروط المناقصات"، ولفتت الى ان "لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين 

ة ان "اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خالل شهر كانون يمكن ان تساهم في دعم هذا االتجاه"، معتبر

االول الماضي شكل خطوة مهمة في هذا المجال ويساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما ان 

جلسات االستماع التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز 

لنساء سمحت في التباحث حول افكار تساعد في مزيد من اقبال النساء دراسات حول التمكين االقتصادي ل

 "مجاالت االستثمار وخصوصا في االرياف على المشاركة في 

وختمت:"قانون الشراء العام يفترض ان يفتح مسارا للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة 

االستثمارية"، وحذرت من "تكرار تجربة االموال العامة، وبشقه غير المباشر عبر اضاعة الفرص 

كان يمكن لو تم  االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واالستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي اللتين 

تبنيهما في الوقت المناسب، ان تضعا حدا لهدر االموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى االنهيار في عدد 

 "من القطاعات

 

 جابر 

بر وأشار الى أن "أهم ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون ثم تحدث جا

بيننا وبينهم ممتاز وقد اغنوا النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهم وقدرتهن"، ولفت الى أن "التعديالت 

يتم وضعة على اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، وكل تعديل يحصل 

 "الشاشة

وتابع:"الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع واعالن النتائج، انما أيضا في  
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التعيين وليس فقط ان يكونوا متساويين بأن يأخذوا مشروعا من هناك، بل ال بد أن يكونوا موجودين في 

أن "السيدات قادرات على المنافسة وأنه يحب أن يكون  صنع القرار في هيئة الشراء العام"، الفتا الى

 "هناك تكافؤ في السياسة واالقتصاد وكل المجاالت

 

اضاف:"وكما قالت الدكتورة عناية يجب ان يصل القانون الى حيث يجب أن يصل، وهنا اقول ان  

س أنه سيخصص المشرعين مقتنعون باألصالح وهناك قوانين اصالحية، وقد أعلن رئيس الحكومة باألم

جلسة ألجل أن يتفرغ الوزراء العالمهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم 

وبسبب أن االدارات التي عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس ألجل 

 "النها المفتاح لبدء تفعيل القانونتوظيف أشخاص فالقانون لن ينطلق من دون تعيين هيئة ناظمة 

وختم مشيرا الى ان "عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون 

الشراء العام فان المنافسة ستكون حكما مفتوحة أمام الجميع. من المؤسف ان في الموازنة دعما للكهرباء 

رميه من أجل ساعتين كهرباء، فلتعطى لألمان االجتماعي، وهل الف مليار ليرة، وهذا المبلغ سن13ب 

مليون دوالر من  550يعقل أن نترك الناس تجوع ونعدهم ببطاقة تمويلية تكلفتها أقل من ذلك، ونؤمن 

 "أجل ساعتين او ثالث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من البنك الدولي لشراء الغاز

 

 االولى الجلسة

الجلسة األولى وخصصت لعرض تجارب دولية ودروس مستفادة في شأن السياسات عقدت  بعد ذلك، 

العامة واإلجراءات التي تحفز مراعاة النوع االجتماعي، تحدثت فيها مديرة البرامج لمنطقة إفريقيا شراكة 

حدة التعاقدات المفتوحة أنديديونغ أوكون، وأخصائية مشتريات مراعية للنوع االجتماعي هيئة األمم المت

 لشؤون المرأة فيكتوريا سميرنوفا

 

 الجلسة الثانية

والنوع  244/2021وفي الجلسة الثانية، عرضت نتائج الدراسة التحليلية عن قانون الشراء العام 

تحدثت في خاللها أن "نسبة الشركات التي تشارك في ملكيتها نساء في  االجتماعي، وكانت كلمة لبساط 

ات منخفضة القيمة وتكافح من أجل النمو، وتجد صعوبة في الوصول إلى %، وتتركز في قطاع9,9لبنان 

 "2019التمويل واألسواق، بحسب مسح البنك الدولي للمؤسسات عام 

والحظت أن "األزمة االقتصادية في لبنان ضاعفت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والشركات 

، وصعوبات 2021في المئة عام  25اش بلغت نسبته الصغيرة والمتوسطة التي تديرها نساء، بفعل انكم

في دفع الرواتب للموظفين وابقائهم في وظائفهم، وفي تأمين األكالف التشغيلية في ظل تراجع الطلب، 

وصعوبة الوصول إلى اإلمدادات"، مشيرة الى ان "جائحة كورونا فاقمت الصعوبات، بفعل تعطل 

 "النخفاضات الكبيرة في المبيعات والتدفقات النقديةسالسل التوريد بسبب تدابير اإلقفال، وا

 

  العلية

 244/2021اما المدير العام للمناقصات الدكتور جان العلية فكانت له مداخلة اعتبر فيها أن "القانون 

يشكل فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا إلى كونه يقوم على تطبيق األساليب التنافسية وتوفير 

ة للمشاركة في المشتريات العامة ومعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة لجميع مقدمي العطاءات فرص متكافئ

النزاهة والمهنية في إجراءات الشراء لتعزيز الرقابة والمساءلة،  والمقاولين. كذلك يضمن هذا القانون 

قيمة إلنفاق ويساهم في تعزيز تنمية االقتصاد المحلي، والتوظيف واإلنتاج الوطني على أساس أفضل 

 "األموال العامة

 

أن "هذا القانون، على الرغم من أنه ال يتضمن صراحة ما يتعلق باعتبارات النوع االجتماعي،  وشرح 

يوفر من خالل هذه المبادىء، كل األسس القانونية الالزمة التي تؤدي إلى تحول في سياسات الشراء العام 
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لتكافؤ في السوق الذي يتيح للمؤسسات النسائية الوصول من حيث مراعاتها للنوع االجتماعي، وترسي ا

 "إلى األسواق العامة

 

وختم الفتا الى ان "القانون يوفر مناخا مالئما يشكل شرطا أساسيا لهذا التحول، ويمهد الطريق لجعل هذه 

معنيين من الرؤية حقيقة ملموسة وواقعة"، وأكد "استعداده الشخصي وتوّجه هيئة الشراء العام للعمل مع ال

أصحاب القرار والمنسق الوطني الذي هو معهد باسل فليحان والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية على 

 "السير قدما في هذا التوجه لما فيه خير االقتصاد والمجتمع

 

 واختتم اللقاء بكلمة لعز الدين ولنصار

https://mulhak.com/p/15417140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://mulhak.com/p/15417140
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 تحفيز المشاركة االقتصادية للنساء.. لقاء في مجلس النواب

قانون مراعاة النوع األجتماعي “نظمت األمانة العامة لمجلس النواب، لقاء في مكتبة المجلس عن 

وهيئة األمم ، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ”وتحفيز المشاركة األقتصادية للنساء

المتحدة للمرأة في لبنان ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، في حضور النواب ياسين جابر، قاسم 

هاشم، روال الطبش وعلي بزي، رئيسة المعهد لميا المبيض البساط، مديرة مشاريع هيئة األمم المتحدة 

 بيق زوم.للمرأة في لبنان يارا نصار، ومشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية عبر تط

 عز الدين

المطلوب في “بداية، تحدثت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين وأكدت أن 

لبنان من اجل تخطي الكارثة االقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم 

االسراع “، داعية الحكومة الى ”لسياسات االقتصاديةفي الصحة والتعليم والحماية االجتماعية في صلب ا

 ”.في اقرار خطة التعافي النها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف المعاناة ووضع حد لألنهيار

تحقيق العدالة االجتماعية من خالل وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، هو التزام اخالقي ”وقالت:

، ”ستقرار والصالبة والتماسك االقتصادي ولتحقيق النمو والتنميةمن جهة، ولكنه شرط للوصول الى اال

ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديالت ضريبية لتحفيز النساء ولفرض كوتا من “واكدت 

لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين “، ولفتت الى ان ”خالل دفاتر شروط المناقصات

اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خالل شهر كانون “، معتبرة ان ”عم هذا االتجاهيمكن ان تساهم في د

االول الماضي شكل خطوة مهمة في هذا المجال ويساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما ان 

جلسات االستماع التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز 

ول التمكين االقتصادي للنساء سمحت في التباحث حول افكار تساعد في مزيد من اقبال النساء دراسات ح

 ”.على المشاركة في مجاالت االستثمار وخصوصا في االرياف

قانون الشراء العام يفترض ان يفتح مسارا للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة ”وختمت:

تكرار تجربة “، وحذرت من ”مباشر عبر اضاعة الفرص االستثماريةاالموال العامة، وبشقه غير ال

االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واالستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي اللتين كان يمكن لو تم تبنيهما 

في الوقت المناسب، ان تضعا حدا لهدر االموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى االنهيار في عدد من 

 ”.اتالقطاع

 جابر

أهم ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون “ثم تحدث جابر وأشار الى أن 

التعديالت “، ولفت الى أن ”بيننا وبينهم ممتاز وقد اغنوا النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهم وقدرتهن

واء، وكل تعديل يحصل يتم وضعة على اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على اله

 ”.الشاشة
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الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع واعالن النتائج، انما أيضا في ”وتابع:

التعيين وليس فقط ان يكونوا متساويين بأن يأخذوا مشروعا من هناك، بل ال بد أن يكونوا موجودين في 

السيدات قادرات على المنافسة وأنه يحب أن يكون “، الفتا الى أن ”اء العامصنع القرار في هيئة الشر

 ”.هناك تكافؤ في السياسة واالقتصاد وكل المجاالت

وكما قالت الدكتورة عناية يجب ان يصل القانون الى حيث يجب أن يصل، وهنا اقول ان ”اضاف:

رئيس الحكومة باألمس أنه سيخصص  المشرعين مقتنعون باألصالح وهناك قوانين اصالحية، وقد أعلن

جلسة ألجل أن يتفرغ الوزراء العالمهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم 

وبسبب أن االدارات التي عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس ألجل 

 ”.ن تعيين هيئة ناظمة النها المفتاح لبدء تفعيل القانونتوظيف أشخاص فالقانون لن ينطلق من دو

عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون “وختم مشيرا الى ان 

الشراء العام فان المنافسة ستكون حكما مفتوحة أمام الجميع. من المؤسف ان في الموازنة دعما للكهرباء 

ليرة، وهذا المبلغ سنرميه من أجل ساعتين كهرباء، فلتعطى لألمان االجتماعي، وهل الف مليار 13ب 

مليون دوالر من  550يعقل أن نترك الناس تجوع ونعدهم ببطاقة تمويلية تكلفتها أقل من ذلك، ونؤمن 

 ”.أجل ساعتين او ثالث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من البنك الدولي لشراء الغاز

 ولىاال الجلسة

بعد ذلك، عقدت الجلسة األولى وخصصت لعرض تجارب دولية ودروس مستفادة في شأن السياسات 

العامة واإلجراءات التي تحفز مراعاة النوع االجتماعي، تحدثت فيها مديرة البرامج لمنطقة إفريقيا شراكة 

اعي هيئة األمم المتحدة التعاقدات المفتوحة أنديديونغ أوكون، وأخصائية مشتريات مراعية للنوع االجتم

 لشؤون المرأة فيكتوريا سميرنوفا.

 الجلسة الثانية

والنوع  244/2021وفي الجلسة الثانية، عرضت نتائج الدراسة التحليلية عن قانون الشراء العام 

نسبة الشركات التي تشارك في ملكيتها نساء في “االجتماعي، وكانت كلمة لبساط تحدثت في خاللها أن 

%، وتتركز في قطاعات منخفضة القيمة وتكافح من أجل النمو، وتجد صعوبة في الوصول إلى 9,9لبنان 

 ”.2019التمويل واألسواق، بحسب مسح البنك الدولي للمؤسسات عام 

األزمة االقتصادية في لبنان ضاعفت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والشركات “والحظت أن 

، وصعوبات 2021في المئة عام  25رها نساء، بفعل انكماش بلغت نسبته الصغيرة والمتوسطة التي تدي

في دفع الرواتب للموظفين وابقائهم في وظائفهم، وفي تأمين األكالف التشغيلية في ظل تراجع الطلب، 

جائحة كورونا فاقمت الصعوبات، بفعل تعطل “، مشيرة الى ان ”وصعوبة الوصول إلى اإلمدادات

 ”.تدابير اإلقفال، واالنخفاضات الكبيرة في المبيعات والتدفقات النقدية سالسل التوريد بسبب

  العلية

 244/2021القانون “اما المدير العام للمناقصات الدكتور جان العلية فكانت له مداخلة اعتبر فيها أن 

ة وتوفير يشكل فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا إلى كونه يقوم على تطبيق األساليب التنافسي

فرص متكافئة للمشاركة في المشتريات العامة ومعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة لجميع مقدمي العطاءات 

والمقاولين. كذلك يضمن هذا القانون النزاهة والمهنية في إجراءات الشراء لتعزيز الرقابة والمساءلة، 
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طني على أساس أفضل قيمة إلنفاق ويساهم في تعزيز تنمية االقتصاد المحلي، والتوظيف واإلنتاج الو

 ”.األموال العامة

هذا القانون، على الرغم من أنه ال يتضمن صراحة ما يتعلق باعتبارات النوع االجتماعي، “وشرح أن 

يوفر من خالل هذه المبادىء، كل األسس القانونية الالزمة التي تؤدي إلى تحول في سياسات الشراء العام 

الجتماعي، وترسي التكافؤ في السوق الذي يتيح للمؤسسات النسائية الوصول من حيث مراعاتها للنوع ا

 ”.إلى األسواق العامة

القانون يوفر مناخا مالئما يشكل شرطا أساسيا لهذا التحول، ويمهد الطريق لجعل هذه “وختم الفتا الى ان 

العام للعمل مع المعنيين استعداده الشخصي وتوّجه هيئة الشراء “، وأكد ”الرؤية حقيقة ملموسة وواقعة

من أصحاب القرار والمنسق الوطني الذي هو معهد باسل فليحان والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية 

 ”.على السير قدما في هذا التوجه لما فيه خير االقتصاد والمجتمع

 واختتم اللقاء بكلمة لعز الدين ولنصار.

https://safiralchamal.com/2022/01/26/253755/ 
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لقاء عن تحفيز المشاركة االقتصادية للنساء في 

 البرلمان

 

نظمت األمانة العامة لمجلس النواب، لقاء في مكتبة المجلس عن "قانون مراعاة النوع  -المركزية 

األقتصادية للنساء"، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي األجتماعي وتحفيز المشاركة 

وهيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنان ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، في حضور النواب ياسين جابر، 

قاسم هاشم، روال الطبش وعلي بزي، رئيسة المعهد لميا المبيض البساط، مديرة مشاريع هيئة األمم 

  .للمرأة في لبنان يارا نصار، ومشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية عبر تطبيق زومالمتحدة 

بداية، تحدثت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين وأكدت أن "المطلوب  عز الدين:

البشر في لبنان من اجل تخطي الكارثة االقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع 

وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية االجتماعية في صلب السياسات االقتصادية"، داعية الحكومة الى 

"االسراع في اقرار خطة التعافي النها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف المعاناة ووضع حد 

  لألنهيار".

يز ضد النساء، هو التزام اخالقي وقالت: "تحقيق العدالة االجتماعية من خالل وضع حد لكل اشكال التمي

من جهة، ولكنه شرط للوصول الى االستقرار والصالبة والتماسك االقتصادي ولتحقيق النمو والتنمية"، 

واكدت "ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديالت ضريبية لتحفيز النساء ولفرض كوتا من 

مرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين خالل دفاتر شروط المناقصات"، ولفتت الى ان "لجنة ال

يمكن ان تساهم في دعم هذا االتجاه"، معتبرة ان "اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خالل شهر كانون 

االول الماضي شكل خطوة مهمة في هذا المجال ويساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما ان 

مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز جلسات االستماع التي حصلت في 

دراسات حول التمكين االقتصادي للنساء سمحت في التباحث حول افكار تساعد في مزيد من اقبال النساء 

  مجاالت االستثمار وخصوصا في االرياف".  على المشاركة في

الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة وختمت: "قانون الشراء العام يفترض ان يفتح مسارا للحد من 

االموال العامة، وبشقه غير المباشر عبر اضاعة الفرص االستثمارية"، وحذرت من "تكرار تجربة 

كان يمكن لو تم   االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واالستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي اللتين
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لهدر االموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى االنهيار في عدد تبنيهما في الوقت المناسب، ان تضعا حدا 

  من القطاعات".

ثم تحدث جابر وأشار الى أن "أهم ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان  جابر:

أن التعاون بيننا وبينهن ممتازا وقد اغنين النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهن وقدرتهن"، ولفت الى 

"التعديالت اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، وكل تعديل يحصل يتم وضعة 

  على الشاشة".

وتابع: "الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع واعالن النتائج، انما أيضا في 

مشروعا من هناك، بل ال بد أن يكونوا موجودين في  التعيين وليس فقط ان يكونوا متساوين بأن يأخذوا

صنع القرار في هيئة الشراء العام"، الفتا الى أن "السيدات قادرات على المنافسة وأنه يجب أن يكون 

  هناك تكافؤ في السياسة واالقتصاد وكل المجاالت".

ل، وهنا اقول ان اضاف: "وكما قالت الدكتورة عناية يجب ان يصل القانون الى حيث يجب أن يص

المشرعين مقتنعون باألصالح وهناك قوانين اصالحية، وقد أعلن رئيس الحكومة باألمس أنه سيخصص 

جلسة ألجل أن يتفرغ الوزراء العالمهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم 

بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس ألجل وبسبب أن االدارات التي عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب 

  توظيف أشخاص فالقانون لن ينطلق من دون تعيين هيئة ناظمة النها المفتاح لبدء تفعيل القانون".

وختم مشيرا الى ان "عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون 

مفتوحة أمام الجميع. من المؤسف ان في الموازنة دعما للكهرباء الشراء العام فان المنافسة ستكون حكما 

الف مليار ليرة، وهذا المبلغ سنرميه من أجل ساعتين كهرباء، فلتعط لألمان االجتماعي، وهل يعقل 13ب 

مليون دوالر من أجل  550أن نترك الناس تجوع ونعدهم ببطاقة تمويلية تكلفتها أقل من ذلك، ونؤمن 

  ث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من البنك الدولي لشراء الغاز".ساعتين او ثال

بعد ذلك، عقدت الجلسة األولى وخصصت لعرض تجارب دولية ودروس مستفادة في  االولى: الجلسة

شأن السياسات العامة واإلجراءات التي تحفز مراعاة النوع االجتماعي، تحدثت فيها مديرة البرامج 

راكة التعاقدات المفتوحة أنديديونغ أوكون، وأختصاصية مشتريات مراعية للنوع لمنطقة إفريقيا عن ش

  .االجتماعي في هيئة األمم المتحدة لشؤون المرأة فيكتوريا سميرنوفا

 244/2021وفي الجلسة الثانية، عرضت نتائج الدراسة التحليلية عن قانون الشراء العام  الجلسة الثانية:

تحدثت في خاللها عن أن "نسبة الشركات التي تشارك في   كلمة لبساط والنوع االجتماعي، وكانت

%، وتتركز في قطاعات منخفضة القيمة وتكافح من أجل النمو، وتجد صعوبة 9,9ملكيتها نساء في لبنان 

  ".2019في الوصول إلى التمويل واألسواق، بحسب مسح البنك الدولي للمؤسسات عام 

ة في لبنان ضاعفت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والشركات والحظت أن "األزمة االقتصادي

، وصعوبات 2021في المئة عام  25الصغيرة والمتوسطة التي تديرها نساء، بفعل انكماش بلغت نسبته 

في دفع الرواتب للموظفين وابقائهم في وظائفهم، وفي تأمين األكالف التشغيلية في ظل تراجع الطلب، 

إلى اإلمدادات"، مشيرة الى ان "جائحة كورونا فاقمت الصعوبات، بفعل تعطل  وصعوبة الوصول

  سالسل التوريد بسبب تدابير اإلقفال، واالنخفاضات الكبيرة في المبيعات والتدفقات النقدية".

اما المدير العام للمناقصات الدكتور جان العلية فكانت له مداخلة اعتبر فيها أن "القانون  العلية:

يشكل فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا إلى كونه يقوم على تطبيق األساليب  244/2021

التنافسية وتوفير فرص متكافئة للمشاركة في المشتريات العامة ومعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة لجميع 
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راء لتعزيز النزاهة والمهنية في إجراءات الش  مقدمي العطاءات والمقاولين. كذلك يضمن هذا القانون

الرقابة والمساءلة، ويساهم في تعزيز تنمية االقتصاد المحلي، والتوظيف واإلنتاج الوطني على أساس 

  أفضل قيمة إلنفاق األموال العامة".

أن "هذا القانون، على الرغم من أنه ال يتضمن صراحة ما يتعلق باعتبارات النوع االجتماعي،   وشرح

كل األسس القانونية الالزمة التي تؤدي إلى تحول في سياسات الشراء العام يوفر من خالل هذه المبادىء، 

من حيث مراعاتها للنوع االجتماعي، وترسي التكافؤ في السوق الذي يتيح للمؤسسات النسائية الوصول 

  إلى األسواق العامة".

ويمهد الطريق لجعل هذه  وختم الفتا الى ان "القانون يوفر مناخا مالئما يشكل شرطا أساسيا لهذا التحول،

الرؤية حقيقة ملموسة وواقعة"، وأكد "استعداده الشخصي وتوّجه هيئة الشراء العام للعمل مع المعنيين من 

أصحاب القرار والمنسق الوطني الذي هو معهد باسل فليحان والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية على 

  والمجتمع". السير قدما في هذا التوجه لما فيه خير االقتصاد

  واختتم اللقاء بكلمة لعز الدين ولنصار.

 https://www.almarkazia.com/ar/news/show/376238/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85 
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لقاء في مجلس النواب عن تحفيز المشاركة االقتصادية للنساء: 

 السيدات قادرات على المنافسة والمشاركة في مجاالت االستثمار

 

نظمت األمانة العامة لمجلس النواب، لقاء في مكتبة المجلس عن "قانون مراعاة النوع  -وطنية 

األجتماعي وتحفيز المشاركة األقتصادية للنساء"، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

دة للمرأة في لبنان ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، في حضور النواب ياسين جابر، وهيئة األمم المتح

قاسم هاشم، روال الطبش وعلي بزي، رئيسة المعهد لميا المبيض البساط، مديرة مشاريع هيئة األمم 

 .المتحدة للمرأة في لبنان يارا نصار، ومشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية عبر تطبيق زوم

  

 ينعز الد

رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين وأكدت أن "المطلوب  بداية، تحدثت 

في لبنان من اجل تخطي الكارثة االقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر 

ادية"، داعية الحكومة الى وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية االجتماعية في صلب السياسات االقتص

"االسراع في اقرار خطة التعافي النها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف المعاناة ووضع حد 

 ."لألنهيار

  

وقالت:"تحقيق العدالة االجتماعية من خالل وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، هو التزام اخالقي 

البة والتماسك االقتصادي ولتحقيق النمو والتنمية"، من جهة، ولكنه شرط للوصول الى االستقرار والص

واكدت "ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديالت ضريبية لتحفيز النساء ولفرض كوتا من 

خالل دفاتر شروط المناقصات"، ولفتت الى ان "لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين 

اه"، معتبرة ان "اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خالل شهر كانون يمكن ان تساهم في دعم هذا االتج

االول الماضي شكل خطوة مهمة في هذا المجال ويساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما ان 

جلسات االستماع التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز 

القتصادي للنساء سمحت في التباحث حول افكار تساعد في مزيد من اقبال النساء دراسات حول التمكين ا

 ."مجاالت االستثمار وخصوصا في االرياف على المشاركة في 
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وختمت:"قانون الشراء العام يفترض ان يفتح مسارا للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة 

اضاعة الفرص االستثمارية"، وحذرت من "تكرار تجربة  االموال العامة، وبشقه غير المباشر عبر

كان يمكن لو تم  االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واالستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي اللتين 

تبنيهما في الوقت المناسب، ان تضعا حدا لهدر االموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى االنهيار في عدد 

 ."من القطاعات

  

 ابرج

ثم تحدث جابر وأشار الى أن "أهم ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون 

بيننا وبينهم ممتاز وقد اغنوا النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهم وقدرتهن"، ولفت الى أن "التعديالت 

كل تعديل يحصل يتم وضعة على اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، و

 ."الشاشة

  

وتابع:"الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع واعالن النتائج، انما أيضا في 

التعيين وليس فقط ان يكونوا متساويين بأن يأخذوا مشروعا من هناك، بل ال بد أن يكونوا موجودين في 

لعام"، الفتا الى أن "السيدات قادرات على المنافسة وأنه يحب أن يكون صنع القرار في هيئة الشراء ا

 ."هناك تكافؤ في السياسة واالقتصاد وكل المجاالت

  

اضاف:"وكما قالت الدكتورة عناية يجب ان يصل القانون الى حيث يجب أن يصل، وهنا اقول ان 

ئيس الحكومة باألمس أنه سيخصص المشرعين مقتنعون باألصالح وهناك قوانين اصالحية، وقد أعلن ر

جلسة ألجل أن يتفرغ الوزراء العالمهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم 

وبسبب أن االدارات التي عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس ألجل 

 ."تعيين هيئة ناظمة النها المفتاح لبدء تفعيل القانونتوظيف أشخاص فالقانون لن ينطلق من دون 

  

وختم مشيرا الى ان "عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون 

الشراء العام فان المنافسة ستكون حكما مفتوحة أمام الجميع. من المؤسف ان في الموازنة دعما للكهرباء 

ليرة، وهذا المبلغ سنرميه من أجل ساعتين كهرباء، فلتعطى لألمان االجتماعي، وهل الف مليار 13ب 

مليون دوالر من  550يعقل أن نترك الناس تجوع ونعدهم ببطاقة تمويلية تكلفتها أقل من ذلك، ونؤمن 

 ."أجل ساعتين او ثالث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من البنك الدولي لشراء الغاز

  

 االولى الجلسة

عقدت الجلسة األولى وخصصت لعرض تجارب دولية ودروس مستفادة في شأن السياسات  بعد ذلك، 

العامة واإلجراءات التي تحفز مراعاة النوع االجتماعي، تحدثت فيها مديرة البرامج لمنطقة إفريقيا شراكة 

جتماعي هيئة األمم المتحدة التعاقدات المفتوحة أنديديونغ أوكون، وأخصائية مشتريات مراعية للنوع اال

 .لشؤون المرأة فيكتوريا سميرنوفا

  

 الجلسة الثانية

والنوع  244/2021وفي الجلسة الثانية، عرضت نتائج الدراسة التحليلية عن قانون الشراء العام 

تحدثت في خاللها أن "نسبة الشركات التي تشارك في ملكيتها نساء في  االجتماعي، وكانت كلمة لبساط 

%، وتتركز في قطاعات منخفضة القيمة وتكافح من أجل النمو، وتجد صعوبة في الوصول إلى 9,9نان لب

 ."2019التمويل واألسواق، بحسب مسح البنك الدولي للمؤسسات عام 

  

والحظت أن "األزمة االقتصادية في لبنان ضاعفت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والشركات 
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، وصعوبات 2021في المئة عام  25التي تديرها نساء، بفعل انكماش بلغت نسبته الصغيرة والمتوسطة 

في دفع الرواتب للموظفين وابقائهم في وظائفهم، وفي تأمين األكالف التشغيلية في ظل تراجع الطلب، 

وصعوبة الوصول إلى اإلمدادات"، مشيرة الى ان "جائحة كورونا فاقمت الصعوبات، بفعل تعطل 

 ."ريد بسبب تدابير اإلقفال، واالنخفاضات الكبيرة في المبيعات والتدفقات النقديةسالسل التو

  

  العلية

 244/2021اما المدير العام للمناقصات الدكتور جان العلية فكانت له مداخلة اعتبر فيها أن "القانون 

ب التنافسية وتوفير يشكل فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا إلى كونه يقوم على تطبيق األسالي

فرص متكافئة للمشاركة في المشتريات العامة ومعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة لجميع مقدمي العطاءات 

النزاهة والمهنية في إجراءات الشراء لتعزيز الرقابة والمساءلة،  والمقاولين. كذلك يضمن هذا القانون 

اإلنتاج الوطني على أساس أفضل قيمة إلنفاق ويساهم في تعزيز تنمية االقتصاد المحلي، والتوظيف و

 ."األموال العامة

  

أن "هذا القانون، على الرغم من أنه ال يتضمن صراحة ما يتعلق باعتبارات النوع االجتماعي،  وشرح 

يوفر من خالل هذه المبادىء، كل األسس القانونية الالزمة التي تؤدي إلى تحول في سياسات الشراء العام 

اعاتها للنوع االجتماعي، وترسي التكافؤ في السوق الذي يتيح للمؤسسات النسائية الوصول من حيث مر

 ."إلى األسواق العامة

  

وختم الفتا الى ان "القانون يوفر مناخا مالئما يشكل شرطا أساسيا لهذا التحول، ويمهد الطريق لجعل هذه 

ّجه هيئة الشراء العام للعمل مع المعنيين من الرؤية حقيقة ملموسة وواقعة"، وأكد "استعداده الشخصي وتو

أصحاب القرار والمنسق الوطني الذي هو معهد باسل فليحان والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية على 

 ."السير قدما في هذا التوجه لما فيه خير االقتصاد والمجتمع

  

 .واختتم اللقاء بكلمة لعز الدين ولنصار

 

 ج.ع =====               
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