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اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأع�����ل�����ن�����ت 

وامل����غ����رب����ن، يف ب����ي����ان، »ف����وز 

م��ر���ش��ح��ة ل��ب��ن��ان ف���ادي���ا ك��ي��وان 

ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مبن�شب 

 -2018 للفرة  العربية  امل���راأة 

ال��ت��ي  االن���ت���خ���اب���ات  يف   ،2022

ج��������رت يف م����ق����ر امل����ن����ظ����م����ة يف 

ال��ق��اه��رة«،  امل�����ش��ري��ة  العا�شمة 

ك��ي��وان  ت��ر���ش��ي��ح  اأن  »اإىل  الف��ت��ة 

الوطنية  اللجنة  من  بطلب  ج��اء 

ل�����������ش�����وؤون امل�������������راأة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة 

وب����ال����ت����ن���������ش����ي����ق م��������ع وزارت������������ي 

و���ش��وؤون  واملغربن  اخلارجية 

املراأة«.

اأن  »اإىل  اخل���ارج���ي���ة  ول���ف���ت���ت 

ب��خ��ل��ف��ي��ة علمية  ت��ت��م��ت��ع  ك���ي���وان 

وث����ق����اف����ي����ة م�����رم�����وق�����ت�����ن، وه����ي 

العلوم  حتمل دكتوراه دولة يف 

باري�س  جامعة  م��ن  ال�شيا�شية 

االأوىل - ال�شوربون، وقد كر�شت 

ج����ه����وده����ا ل���ع���ق���ود ط���وي���ل���ة يف 

جم���ال ����ش���وؤون امل�����راأة وب��ات��ت تتمتع ب��خ��رة وا���ش��ع��ة يف 

العالية  ب��امل��ه��ن��ي��ة  م�شاهماتها  ات�����ش��م��ت  امل���ج���ال.  ه���ذا 

واحل���رف���ي���ة ف��ت��خ��ط��ت احل�����دود ال��وط��ن��ي��ة ل��ت�����ش��م��ل االإق��ل��ي��م 

واملحافل الدولية«، م�شددة على »اأن هذا الر�شيح ياأتي 

ت��ت��وي��ج��ًا مل�����ش��رة ك��ي��وان م��ع امل��ن��ظ��م��ة، ف��ه��ي ك��ان��ت من 

بن ال�شيدات االأوائل اللواتي رافقن ن�شاأة هذه املنظمة، 

وع��م��ل��ن ع��ل��ى ت��ث��ب��ي��ت ج����ذوره����ا، ح��ر���ش��ت ع��ل��ى �شياغة 

وق��درة  فعالية  اأك��ر  لتكون  للمنظمة  االإج��رائ��ي��ة  القواعد 

لها  يكون  اأن  وعلى  العربية،  امل��راأة  ق�شايا  خدمة  على 

�شوت يف خمتلف املحافل ذات ال�شلة، كما اأنها مل تاأُل 

واإط��اق  العربية،  ل��ل��م��راأة  النمطية  ال�����ش��ورة  الإزال���ة  ج��ه��دًا 

حوارات و�شراكات ترز قيمتها امل�شافة«.

اأوغا�شابيان يرّحب

اأوغا�شابيان،  امل��راأة ج��ان  ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  ورح��ب 

بانتخاب كيوان خلفًا لل�شفرة مرفت تاوي. واأكد يف 

للبنان  اع��ت��زاز  وم��دع��اة  االإن��ت��خ��اب »مفخرة  ه��ذا  اأن  بيان 

وللمراأة اللبنانية التي تثبت مرارًا وتكرارًا اأهليتها لتبووؤ 

اأعلى املنا�شب«.

اإن »امل�شرة املهنية للدكتورة كيوان ت�شكل  اأ�شاف 

الدليل ال�شاطع عما تتحلى به من كفاءة عالية واإقدام، 

ال��ل��وات��ي  ال��ع��رب��ي��ات  ال�����ش��ي��دات  م��ق��دم��ة  يف  �شي�شعانها 

يلعنب دورًا فاعًا واإيجابيًا يف تطور جمتمعاتنا العربية 

وحتقيق ازدهارها«.

واأب����دى ثقته ب���اأن ال��دك��ت��ورة ك��ي��وان »���ش��ت��ك��ون اأي�����ش��ًا 

نحو  وم�����ش��رت��ه��ا  ن�شالها  يف  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ل��ل��م��راأة  ال�����ش��ن��د 

تعزيز حقوقها وح�شورها يف موؤ�ش�شات ال�شاأن العام«.

وك���ان اأوغ��ا���ش��اب��ي��ان ق��د ات�����ش��ل ب��ك��ي��وان م��ه��ن��ئ��ًا اإي��اه��ا 

اأن  وم��وؤك��دًا  مهمتها،  يف  والنجاح  التوفيق  لها  ومتمنيًا 

من ي�شتحق التهنئة اأي�شًا »هو لبنان الوطن الذي يقدم 

للعامل خرة اأبنائه«.

اللبنانية،  امل��راأة  ل�شوؤون  الوطنية  »الهيئة  كما هناأت 

بفوز ع�شو مكتبها التنفيذي الدكتورة كيوان، مبن�شب 

 -2018 للفرة  العربية  امل��راأة  ملنظمة  العامة  املديرة 

يف  املنظمة  مقر  يف  ج��رت  التي  االنتخابات  يف   ،2022

جاء  ك��ي��وان  تر�شيح  اأن  اإىل  بيان  يف  م�شرة  ال��ق��اه��رة«، 

بطلب من الهيئة ورئي�شتها كلودين عون روكز.

مي�شال  ال��ع��م��اد  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  الهيئة  و���ش��ك��رت 

ع����ون، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ���ش��ع��د احل����ري����ري، وزي���ر 

اخل��ارج��ي��ة وامل��غ��رب��ن ج����ران ب��ا���ش��ي��ل، وزي����ر ال��دول��ة 

ل�شوؤون املراأة جان اأوغا�شبيان على دعمهم، كما هناأت 

ال�شفرة كارولن زيادة »على ن�شاطها املميز لتحقيق 

هذا االإجناز«.

دك��ت��وراه  ع��ل��ى  ح��ائ��زة  ك��ي��وان  اأن  اإىل  الهيئة  ول��ف��ت��ت 

االأوىل -  ال�شيا�شية من جامعة باري�س  دولة يف العلوم 

�شوربون، وكفاءة تعليمية يف الفل�شفة وعلم النف�س من 

ال�شيا�شية،  العلوم  يف  اأ�شتاذة  هي  اللبنانية،  اجلامعة 

يف  ال�شيا�شية  العلوم  ملعهد  �شابقة  وم��دي��رة  موؤ�ش�شة 

ج��ام��ع��ة ال��ق��دي�����س ي��و���ش��ف، مم��ث��ل��ة ���ش��خ�����ش��ي��ة لرئي�س 

اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي�����ش��ال ع���ون يف امل��ج��ل�����س ال��دائ��م 

منظمات  ع��دة  ل��دى  وا�شت�شارية  باحثة  للفرنكوفونية، 

عربية ودولية، ع�شو جمل�س جامعة االأمم املتحدة بن 

اال�شت�شارية  العلمية  اللجنة  رئي�شة  و2013،   2007

لدى برنامج مو�شت لدرا�شة التحوالت االجتماعية، لدى 

منظمة اليون�شكو يف باري�س، ممثلة لبنان يف املجل�س 

العربية �شابقًا وع�شو املكتب  التنفيذي ملنظمة املراأة 

التنفيذي للهيئة الوطنية ل�شوؤون املراأة اللبنانية.

[ فاديا كيو�ن

فاديا كيو�ن مديرة عامة 

لـ»منظمة �ملر�أة �لعربية«
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