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ملخص تنفيذي

ُتعــّد مشــاركة المــرأة السياســية مــن أهــم مظاهــر تحقيــق العدالــة والديمقراطيــة، ويســاهم وصولهــا إلــى مجلس 
النــواب فــي الدفــع بقضايــا المــرأة وإقرارهــا، ممــا يعــزز حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة ويســاهم فــي تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة.

وربطــًا بأهــداف الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات فــي تعزيــز الديمقراطيــة والمســاوة وتكافــؤ 
الفــرص، أعــدت الجمعيــة تقريرهــا لعــام 2022 المتعلــق بمراقبــة االنتخابــات النيابيــة مــن منظــور جنــدري مــن 
أجــل تعزيــز حقــوق المــرأة ومشــاركتها السياســية مــن خــالل اإلضــاءة علــى مــا تواجهــه مــن عقبــات وثغــرات وفهــم 
ــدوة  ــى الن ــا إل ــي تحــد مــن وصوله ــة الت ــة والسياســية واالقتصادي ــة والثقافي ــات االجتماعي المعوقــات والتحدي
ــة. وكانــت  ــة االنتخابي ــر تقييــم مشــاركة الناخبــات والمرشــحات واألحــزاب السياســية فــي العملي ــة، عب البرلماني
ــة  ــر األول المتعلــق بمراقبــة االنتخابــات النيابيــة مــن منظــور بعــد االنتخابــات النيابي الجمعيــة قــد أعــدت التقري

عــام 2018.

ــل السياســي للمــرأة فــي  ــد التمثي ــى صعي ــر عل ــل كبي ــة وجــود خل ــن للجمعي ــق، تبي ومــن خــالل الرصــد والتوثي
لبنــان، يتجلــى بوضــوح مــن خــالل ضعــف التمثيــل النســائي الحالــي، حيــث لــم تنجــح بالوصــول إلــى البرلمــان 
ــل هــي مشــكلة تنســحب  ــة، ب ــي نســاء فقــط، ممــا يبرهــن أن المشــكلة تتعــدى كونهــا مشــكلة عددي إال ثمان
ــة  ــاة االجتماعي ــق بالحي ــات جمــة تتعل ــى تحدي ــة عــدة أخــرى، إضافــًة إل ــن تمييزي ــات وقواني ــون االنتخاب ــى قان عل
والسياســية فــي لبنــان. كمــا أن عــدد المرشــحات بالمطلــق لــم يشــّكل أي تقــدم يذكــر فــي انتخابــات العــام 2022. 
فبعــد أن كان العــدد 86 مــن أصــل 597 فــي انتخابــات العــام 2018، أي %14.41، بلــغ 118 مرشــحة مــن أصــل 

ــادة %2.02 فقــط. 718 فــي العــام 2022، أي %16.43، بزي

مــن الناحيــة الجندريــة، تظهــر األرقــام ترشــيح 118 امــرأة تمكــّن مــن االنضــواء فــي لوائــح، أي ما نســبته 16.43% 
مــن مجمــوع المرشــحين، بينمــا كان عــدد المرشــحات اللواتــي انتظمــن ضمــن لوائــح فــي االنتخابــات النيابيــة 
الســابقة 86 فقــط. يختلــف عــدد المرشــحات بشــكل كبيــر بيــن دائــرة وأخــرى، إذ تبيــن وجــود مرشــحات فــي كل 
الدوائــر االنتخابيــة الكبــرى باســتثناء دائــرة الجنــوب الثالثــة، بحيــث بلــغ مثــاًل عــدد المرشــحات فــي دائــرة بيــروت 
الثانيــة 23 مرشــحة، فــي حيــن انخفــض هــذا العــدد كثيــرًا فــي دائــرة الجنــوب األولــى )ثــالث مرشــحات( والبقــاع 
الثالثــة )مرشــحتان(. وقــد ضمــت 65 الئحــة مرشــحات، أي مــا نســبته %10.63 فقــط مــن مجمــوع اللوائــح 

المســجلة.

يظهــر هــذا التقريــر صعوبــات ومعوقــات جمــة ال تــزال تواجــه المــرأة فــي السياســة، فانتخابــات 2022 تميــزت 
بخروقــات فادحــة وضغــوط علــى كافــة المســتويات )عائليــًا واجتماعيــًا وسياســيًا(. كمــا تشــير الجمعيــة إلــى أن 
ــزال المــرأة المرشــحة فــي لبنــان عرضــة للعنــف القائــم علــى النــوع  فــي االنتخابــات النيابيــة للعــام 2022، ال ت
االجتماعــي، مــن دون اتخــاذ أي اجــراءات وقائيــة للحمايــة مــن قبــل الســلطات المختصــة أم إجــراءات عقابيــة تجــاه 

المعتديــن.

أيضــًا، وللــدورة الثانيــة علــى التوالــي، تعانــي المــرأة المرشــحة مــن ضعــف فــي المــوارد الماليــة واإلداريــة 
التشــريعي  المســتوى  بالحمــالت االنتخابيــة، ممــا يتطلــب جهــودًا اســتثنائية علــى  المتعلقــة  واللوجســتية 

والرقابــي واالجتماعــي مــن أجــل تأميــن فــرص أفضــل لنســاء لبنــان.
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فعلــى المســتوى التشــريعي مثــاًل، تطالــب الجمعيــة مجلــس النــواب المنتخــب بتعديــل قانــون 44/2017 وإقــرار 
كوتــا نســائية فــي تأليــف اللوائــح بنســبة %50 كتدبيــر موقــت لضمــان حصــول المرشــحات على فرص متســاوية 
مــع المرشــحين الرجــال مــع اعتمــاد نظــام zebra علــى اللوائــح بحيــث يتــم ترتيــب المرشــحين والمرشــحات فــي 
اللوائــح االنتخابيــة علــى طريقــة التنــاوب بيــن رجل/امــرأة أو امرأة/رجــل وإلغــاء الصــوت التفضيلــي، أو اعتمــاد كوتــا 
نســائية مقاعــد محجــوزة بنســبة %33 عمــاًل باتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(. 
كمــا تطالــب الجمعيــة بتعديــل المادتيــن 61 و45 المتعلقتيــن برســم الترشــح واإلنفــاق االنتخابــي، باإلضافــة 
إلــى وجــوب إنشــاء مراكــز اقتــراع كبــرى )ميغاســنتر( مــن أجــل تســهيل اقتــراع النســاء وذوي اإلعاقــة والمــرأة 
الحامــل. وأخيــرًا وليــس آخــرًا، تذّكــر الجمعيــة بأهميــة إقــرار قانــون مدنــي موحــد لألحــوال الشــخصية، والســماح 

للمــرأة اللبنانيــة بإعطــاء الجنســية ألوالدهــا وزوجهــا أســوًة بالرجــل اللبنانــي. 

كمــا تضــع الجمعيــة بيــن أيديكــم/ن سلســلة توصيــات علــى مســتوى هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات، أو علــى 
مســتوى األحــزاب واإلعــالم اللبنانــي، والتــي تشــّكل خارطــة طريــق مــن أجــل حســن التمثيــل النســائي وعدالتهــن 

فــي لبنــان.  
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راقبــت الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات )“الدي”( االنتخابــات النيابيــة 2022 مــن منظــور 
جنــدري. فمــن خــالل 15 مراقبــة اعُتِمــدن كنقــاط ارتــكاز جنــدري، باإلضافــة إلــى خبيــرة فــي الشــؤون الجندريــة، 
ــة  ــات األساســية المســجلة وتوثيقهــا فيمــا يتعلــق بمشــاركة النســاء وتمثيلهــن فــي العملي جــرى رصــد التحدي
التــي تؤثــر علــى المشــاركة السياســية  إلــى تحديــد العناصــر المختلفــة  االنتخابيــة للعــام 2022، باإلضافــة 
ــة فــي  ــات واألحــزاب واإلدارة االنتخابي ــى تجــارب المرشــحات والناخب ــز عل المتســاوية للمــرأة وتقييمهــا، والتركي

ــار 2022. ــي جــرت فــي أي ــة الت ــات النيابي االنتخاب

يتنــاول التقريــر نتائــج عمليــة الرصــد والمراقبــة الجندريــة لالنتخابــات، وتوثيــق تجــارب النســاء فــي العمليــة 
االنتخابيــة، ســواء أكــن مرشــحات أو ناخبــات أو عضــوات وناشــطات فــي األحــزاب أو عامــالت فــي اإلدارة 

مراقبــات. أو  االنتخابيــة 

تمحــورت المقابــالت مــع 88 مرشــحة حــول تجاربهــن فــي انتخابــات 2022 والوقــوف علــى مــا رأينــه مــن تحديــات 
وضغوطــات منــذ إعــالن الترشــح، وتحديــات تشــكيل اللوائــح والقيــام بالحملــة االنتخابيــة، والمشــاكل التــي 

واجهتهــن يــوم االقتــراع. 

كمــا يتطــرق هــذا التقريــر إلــى التحديــات التــي تواجــه الناخبــات وتؤثــر علــى قراراتهــن باالقتــراع، والتحديــات التــي 
تواجههــن فــي الوصــول إلــى مراكــز االقتــراع، إضافــًة إلــى ممارســات األحــزاب علــى صعيــد ترشــيح النســاء 
ــر الحزبيــات( علــى لوائحهــا وإدراجهــا ضمــن أجندتهــا السياســية، كمــا دور اإلعــالم فــي التمكيــن  )الحزبيــات وغي

السياســي للمــرأة.

تلعــب إدارة االنتخابــات والهيئــة المشــرفة عليهــا دورًا بــارزًا لضمــان شــفافية ونزاهة العملية االنتخابية وشــرعيتها. 
وقــد تطــرق التقريــر إلــى كيفيــة إدمــاج النــوع االجتماعــي مــن أجــل تمكيــن النســاء فــي هــذه العمليــة فــي هــذه 

اإلدارات.

وخلــص التقريــر إلــى توصيــات علــى مســتويات عــدة مــن أجــل تعزيــز تمثيــل المــرأة فــي المراكــز المنتخبــة خاصــًة 
وفــي المشــاركة السياســية عامــًة.

املقدمة
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علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  التقريــر  هــذا  يهــدف 
والناخبــات  للمرشــحات  االنتخابيــة  التجــارب 
تحســين  باتجــاه  القــرار  أصحــاب  علــى  والضغــط 
واقــع المشــاركة السياســية للنســاء وإدراجهــا ضمن 
وتأميــن  السياســية  واألحــزاب  الفاعليــن  أجنــدة 

البحــث. لمنهجيــة  القانونيــة  الحمايــة 

تضّمنــت المنهجيــة أدوات نوعيــة وكميــة لجمــع 
التحديــات  فهــم  فــي  األولــى  تســاعد  البيانــات. 
الرســمية وغيــر الرســمية التــي تواجــه النســاء لــدى 
وتشــمل  االنتخابيــة،  العمليــة  فــي  المشــاركة 
واالجتماعيــة  والقانونيــة  الهيكليــة  التحديــات 
واالقتصاديــة. أمــا أدوات البيانــات الكميــة فتســاعد 

مرئــي. بشــكل  المعطيــات  هــذه  توصيــف  فــي 

وشملت األدوات النوعية:

والتقاريــر 	.  للدراســات  مكتبيــة  مراجعــة 
والمقــاالت ولإلطــار القانونــي وشــملت تحليــل 
ــن والسياســات  ــي )القواني إطــار العمــل القانون
ــي صدقــت  ــة الت ــات الدولي ــة - االتفاقي الوطني
نتائــج  وتحليــل  اللبنانيــة(،  الجمهوريــة  عليهــا 
االنتخابــات النيابيــة لعــام 2022 وتقاريــر الرصــد 

“الدي”. عــن  الصــادرة 

ــل 	.  ــك التحلي ــة المؤسســية، بمــا فــي ذل المراقب
الشــامل لفعاليــة المؤسســات التاليــة )مــا قبــل 
لجهــة  بعدهــا(  ومــا  وفــي خاللهــا  االنتخابــات 
التدابيــر التــي اتخذتهــا )أو لــم تتخذهــا( لتعزيــز 
مشــاركة النســاء: هيئة اإلشراف على االنتخابات 

- األحــزاب السياســية - وســائل االعــالم.

منظــور  مــن  االنتخابــات  مراقبــة  أجــل  ومــن 
الجندريــة  القضايــا  تعميــم  جــرى  جنــدري، 
فــي عمــل المنظمــة، بطريقــة تجعــل جميــع 
المراقبيــن مســؤولين عــن تقييــم كيفيــة تأثيــر 
االنتخابــات علــى الرجــال والنســاء. كمــا ُعّيــن 
تدريبــًا  تلّقيــن  مــن 15 مراقبــة ممــن  فريــق 

منهجية البحث

	 هي العدالة في التعامل مع كلٍّ من الرجال والنساء بناء على االحترام الكامل الحتياجاتهم، ويتضمن ذلك تعامالت عادلة أو تعامالت مختلفة 

لكنها تعتمد على المساواة في الحقوق والمكتسبات والحريات المدنية والسياسية وكذلك الفرص.

علــى القضايــا الجندريــة والحقــوق االنتخابيــة 
للمــرأة، وذلــك بمعــدل نقطــة ارتــكاز جنــدري 

لــكل دائــرة انتخابيــة.

بيانــات  جمــع  علــى  المراقبــة  فــرق  وعملــت 
العمليــة  عــن  الجنــس  نــوع  مصنفــة حســب 
االنتخابيــة مــن خــالل مقابــالت مع المرشــحات 
الطويلــة  المراقبــة  خــالل  ومــن  والناخبــات 
نطــاق  فــي  مراقبــة  كل  األجــل،  والقصيــرة 

دائرتهــا.

النظــام 3.  تحليــل  والتوثيــق:  النقــدي  التحليــل 
االنتخابــي والبيئــة االنتخابيــة مــن خــالل تجــارب 
النســاء وباعتمــاد منظــور العدالــة الجندريــة	.

الجمعيــة 4.  ترفــع  الختــام،  فــي  التوصيــات: 
عــدًدا مــن التوصيــات لمعالجــة أوجــه القصــور 

التقريــر.  فــي  المبّينــة 

وشملت األدوات الكمية:

األرقــام الرســمية الصــادرة عــن وزارة الداخليــة فيمــا 
خــص انتخابــات 2022.

 
تقاريــر وإحصــاءات الرصــد التــي جمعهــا مراقبــو/

خــالل  ومــن  االنتخابــات  يــوم  خــالل  “الدي”  ات 
المقابــالت خــالل فتــرة الحملــة االنتخابيــة وبعــد 

النتائــج. صــدور 
 

األرقــام المتوفــرة مــن خــالل االســتعراض المكتبــي 
السياســية  النســاء  مشــاركة  حــول  والبحثــي 

لبنــان.  فــي  واالقتصاديــة 
 

العمليــة  تقييــم  إلــى  المنهجيــة  هــذه  تهــدف 
االنتبــاه  وتوجيــه  جنــدري  منظــور  مــن  االنتخابيــة 
إلــى النقــاط الحرجــة التــي قــد تتعــرض فيهــا المــرأة 
حقوقهــا،  ممارســة  مــن  تمكينهــا  مــن  للحرمــان 
السياســة  فــي  المــرأة  ضــد  العنــف  كحــوادث 

الممارســات. مــن  وغيرهــا  واالنتخابــات 
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اإلطار االجتامعي والسيايس

منــذ االســتقالل والنســاء اللبنانيــات فــي الخطــوط 
األماميــة لجميــع نقــاط التحــول الوطنيــة، وقــد كــّن 
فــي الخطــوط األمامية النتفاضة 17 تشــرين األول 
2019 والتظاهــرات التــي اندلعــت بعــد انفجــار 4 آب 
الحضــور محــدودًا  2020. ومــع ذلــك، ظــل هــذا 
السياســة  ممارســة  فــي  يتجــذر  ولــم  وظرفيــًا 
وتهميشــها  المــرأة  تنميــط  تــم  حيــث  اللبنانيــة، 
وعرقلتهــا فــي المشــاركة السياســية النشــطة فــي 
عــن  قســرًا  النســاء  وُغّيبــت  القياديــة.  المناصــب 
طــاوالت الحــوار المتكــررة ولــم يشــاركن فــي إبــرام 

أيــة اتفاقيــة سياســية	.

منظومــة  ظــل  فــي  اللبنانيــات  النســاء  تعيــش 
بطريركيــة طائفيــة أبويــة نخبويــة متجــذرة تاريخيــًا، 
ــة  ــد أدوارًا جندري وتملــي الثقافــة والعــادات والتقالي
وأعمــال  قوالــب  فــي  وتضعهــا  المــرأة  تهمــش 
ــز الخــاص، مســتبعدًة  ــة وتحصرهــا فــي الحي نمطي
إياهــا عــن الحيــز العــام. وعندمــا تحــاول المــرأة كســر 
هــذه الصــورة، ُتواَجــه بأنــواع مــن العنــف مــن أفــراد 
العائلــة والمجتمــع ومــن حــراس الهيــكل البطريركــي 
أدوارهــا  إلــى  وإعادتهــا  إلســكاتها  محاولــة  فــي 
ضــد  التمييــز  مــدى  ويظهــر  والرعائيــة.  اإلنجابيــة 
المــرأة مــن خــالل الكــم مــن القوانيــن المجحفــة 
اللبنانــي  البرلمــان  يعمــد  لــم  والتــي  فــي حقهــا3 
إلــى تعديلهــا بالرغــم مــن المطالبــات المتكــررة مــن 
الحركــة النســوية. فالمــرأة اللبنانيــة محرومــة مــن 
نقــل جنســيتها إلــى أبنائهــا وزوجهــا علــى عكــس 
الرجــل اللبنانــي. وقوانيــن األحــوال الشــخصية ال 
ــن  ــز بي ــن الرجــال والنســاء فقــط، إنمــا تمّي ــز بي تمي
النســاء مــن مختلــف الطوائــف والمذاهــب فيمــا 

خــص ســن الــزواج، الحضانــة، النفقــة، الطــالق، 
الميــراث...

وبســبب قوانيــن األحــوال الشــخصية4، ُينَقل ســجل 
المــرأة المتزوجــة إلــى ســجل زوجهــا وُتشــطب مــن 
ســجالت عائلتهــا وبالتالــي ُتمنــع مــن التصويــت في 
ــر سياســي عليهــا  منطقتهــا األساســية، ولهــذا تأثي
الترشــح فــي منطقتهــا. وقــد  اختــارت  فــي حــال 
لحــظ المشــرع التمييــز ضــد المــرأة فــي االنتخابــات 
البلديــة حيــث كانــت ُتمنــع مــن الترشــح والتصويــت 
فــي بلدتهــا األصليــة، وقــد أقــر مجلــس النــواب 
قانونــًا يســمح للمــرأة بالترشــح فــي بلدتهــا األم 
وأبقــى علــى التصويــت حيــث ســجل القيــد، وبذلــك 

حيــث ُأدرجــت علــى لوائــح الناخبيــن5.

وعليــه، يحتــل لبنــان المركــز 119 مــن 146 دولــة 
العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  مؤشــر  علــى 

6  .2022 للعــام  الجندريــة  للمســاواة 

وارتفــاع  األميــة  مســتوى  تدنــي  مــن  بالرغــم 
مســتوى التعليــم لــدى اإلنــاث مقابــل الذكــور7، ال 
تــزال القــوى العاملــة النســائية بعيــدة عــن المعــدل 
ــن  ــى التمكي ــا ينعكــس ســلبًا عل العالمــي، وهــو م
االقتصــادي للمــرأة ووصولهــا إلى المــوارد وتحقيق 
المــادي، كمــا علــى مســاهمتها فــي  اســتقاللها 

المســتدامة. التنميــة 

وارتفــاع  المالــي  المــرأة  اســتقالل  عــدم  يؤّثــر 
تكلفــة الحمــالت االنتخابيــة علــى تدنــي مشــاركتها 
اإلصالحــات  بعــض  مــن  وبالرغــم  السياســية. 
القانونيــة فــي مجــال العمــل، ال يــزال ســوق العمــل 
يتســم بالفصــل المهنــي القــوي، وتســتمر الفجــوة 

	 Sfeir, M. )2019, August(. The role of Lebanese women in consolidating peace during the civil war. The Peace Building 
in Lebanon, 22. https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/CrisisPreventionRecovery/SupplementArticles/22/
PEACE%20BUILDING%2022%20H%20ENG%20p04.pdf

3 صندوق األمم المتحدة للسكان، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، هيئة األمم المتحدة للمرأة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

)اسكوا(. )2019(.عدالة النوع االجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية: لبنان.
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Chart.19.Ar__4.pdf

http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=197742  .)1951( 4 قانون قيد وثائق األحوال الشخصية

5 تعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل المرسوم االشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 )قانون البلديات(.

http://www.legiliban.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=274019
6 World Economic Forum. )2022, July(. Global Gender Gap Report 2022. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf
7 Lebanese Republic Central Administration of Statistics )CAS(; International Labour Organization )ILO(; European Union 
)EU(. )2020(. Labour Force and Household Living Conditions Survey 2018-2019 Lebanon
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Sur-
vey%202018-2019.pdf



		

فــي العمــل واألجــور بيــن الجنســين. وبالرغــم مــن 
ــال  ــى مــن الرج أن النســاء يتخرجــن بمســتويات أعل
مــن الجامعــات، ســاهمت األزمــة االقتصاديــة فــي 
أصــاًل.  المتدنــي  االقتصــادي  النشــاط  انخفــاض 
فــي “مســح القــوى العاملــة فــي لبنــان” الــذي أجــري 
أخيــرًا، وجــدت اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء فــي لبنــان 
مشــاركة  معــدل  أن  الدوليــة8  العمــل  ومنظمــة 
المــرأة فــي القــوى العاملــة الوطنيــة انخفــض إلــى 
ــاث  ــة بيــن اإلن %22.2، بينمــا ارتفــع معــدل البطال
إلــى %32.7. كمــا أن %27 مــن النســاء العامــالت 
ُيعتبــرن عامــالت بأجــور منخفضــة. هــذا وســجلت 
الحصــة اإلجماليــة للنســاء فــي المناصــب اإلداريــة 
 28.9% مــن  مئويتيــن  نقطتيــن  بنحــو  انخفاضــَا 
فــي فتــرة 2018 و2019، إلــى %26.7 فــي كانــون 

الثانــي 2022.

ــة والماليــة، تعانــي  ومــع تفاقــم األزمــة االقتصادي
والتبعيــة  الفقــر  معــدالت  ارتفــاع  مــن  المــرأة 
الماليــة، مــا يؤثــر مباشــرًة علــى اســتقاللها وحريتهــا 
ومشــاركتها فــي الحيــاة العامــة، وخاصًة السياســية.

تســاهم المــرأة فــي لبنــان بشــكل نشــط فــي العمل 
االجتماعــي مــن خــالل الجمعيــات والمؤسســات 
الحيــاة  فــي  مشــاركتها  يفــوق  بشــكل  المدنيــة 
السياســية الحزبيــة. يعــود ذلــك إلــى مرونــة العمــل 
المدنــي الــذي يراعــي احتياجــات النســاء، وخاصــًة 
والحيــاة  العمــل  أوقــات  بيــن  التــوازن  موضــوع 
العائليــة، أكثــر مــن العمــل الحزبــي الــذي ال يــزال 
علــى  ذلــك  انعكــس  فــي طبيعتــه، وقــد  ذكوريــَا 
المــرأة وخبرتهــا فــي العمــل السياســي  مشــاركة 
السياســي محصــورة  العمــل  غالبيــة  نــرى  بحيــث 

بالرجــل داخــل الحــزب رغــم وجــود نســاء9. 

فــي العــام 1953، حصلــت المــرأة اللبنانيــة علــى 
الحــق بالترشــح واالقتــراع فــي االنتخابــات النيابيــة، 
لكــن المــرأة لــم تدخــل البرلمــان حتــى العــام 1963 

حيــن ورثــت ميرنــا البســتاني مقعــد والدهــا فــي 
مســيرة  لتفتتــح  بالتزكيــة،  بهــا  فــازت  انتخابــات 
الوراثــة السياســية للنســاء اللبنانيــات، فــي ظاهــرة 
ُوصفــت بظاهــرة “النســاء المتشــحات بالســواد”.

بلــغ عــدد النائبــات اللبنانيــات منــذ االســتقالل إلــى 
يومنــا هــذا 19 امــرأة فقــط، إذ تكــرر انتخــاب 7 نســاء 

أكثــر مــن مــرة0	.

كمــا تبــوأت 19 امــرأة فقــط مركــز وزيــرات منــذ 
أيــة  فــي  تشــارك  لــم  المــرأة  إن  إذ  االســتقالل، 
عــن  ُغّيبــت  وهــي   ،2014 العــام  حتــى  حكومــة 

الحقــَا. بعضهــا 

فحاليــًا، تتبــوأ امــرأة واحــدة منصــب وزيــرة دولــة فــي 
ــار  ــات فــي أي ــًرا. وبعــد االنتخاب حكومــة مــن 24 وزي
2022، بلــغ عــدد عضــوات مجلــس النــواب 8 مــن 
ــة بلغــت 1.5%  ــادة ضئيل ــَا، فــي زي أصــل 128 نائب
عــن انتخابــات 2018. ولــم ُيســجل أي تغييــر فــي 
التمثيــل النســائي المتدنــي فــي البلديــات )5.4%(		  
منــذ العــام 2016 مــع تأجيــل االســتحقاق االنتخابــي 

البلــدي إلــى 2023. 

وبعــد انتفاضــة 17 تشــرين 2019، ظهــرت أحــزاب 
جديــدة، ترأســت ســيدات ثالثــة منهــا: لــوري هايتيان 
علــى رأس حــزب تقــدم، بينما انُتخبت ســالم يموت 
علــى رأس حــزب الكتلــة الوطنيــة، وروال المــراد علــى 
رأس حــزب 10452، وحافظــت األحــزاب التقليديــة 
العائليــة األخــرى علــى رؤســاء متوارثيــن للزعامــة 
السياســية. ومــع اشــتداد المطالبــة بتمثيــل أكبــر 
للنســاء، عمــد بعــض األحــزاب		 إلــى تبّنــي كوتــا 
نســائية فــي المناصــب القياديــة، غيــر أن ذلــك لــم 
ينعكــس علــى خيــارات األحــزاب التقليديــة بترشــيح 
لهــن  الدعــم  بتأميــن  أو  النســاء  مــن  كاف  عــدد 

لضمــان فوزهــن أســوًة بالمرشــحين الذكــور.

8 International Labour Organization )ILO(. )2022, May 12(. Lebanon and the ILO release up-to-date data on national labour 
market. ILO. https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_844831/lang--en/index.htm

9 ال توجد نسب رسمية لدى األحزاب حول انخراط النساء في الحزب لكن غالبية األحزاب تتحدث عن وجود حوالي %30 من المنخرطين داخل 

األحزب نساء.
0	 الدولية للمعلومات. )كانون الثاني 2014( 

https://monthlymagazine.com/ar-article-desc_4885_
		 IPU. )2022, May(. IPU comparative data on structure of parliament [Dataset]. 
https://data.ipu.org/women-ranking?month=5&year=2022

		 علوه، س.، صليبي، غ. )2014(. احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب والنقابات في لبنان. التجمع النسائي الديمقراطي 

https://www.rdflwomen.org/wp-content/uploads/2014/10/final-book.pdf .اللبناني
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المــرأة  إلــى اســتعمال قضايــا  وقــد يؤشــر ذلــك 
للحشــد الحزبــي فقــط، مــن دون الترجمــة الفعليــة 
للخطــاب. كمــا يتجلــى ذلــك فــي عــدم موافقــة 
الكتــل الحزبيــة التــي تشــّكل البرلمــان علــى إقــرار 
التعديــالت علــى القوانيــن مــن أجــل إزالــة التهميــش 
واإلجحــاف فــي حــق المــرأة وتعزيــز قدراتهــا أو إقــرار 

قوانيــن تعــزز مكانتهــا السياســية كالكوتــا3	.

كمــا كان الفتــًا معارضــة أحــد األحــزاب المشــاركة 
خــالل  مــن  االنتخابــات4	  فــي  للمــرأة  السياســية 
المــرأة  حقــوق  أحــد  حجــب  وبالتالــي  الترشــح، 
األساســية عنهــا، وإبقاؤهــا خاضعــًة لخيــارات الرجــال 
مــن خــالل مطالبتهــا وتكليفهــا دينيــًا التصويــت 
لهــم، وهــذا انتهــاك لحقــوق اإلنســان ولمقومــات 
تعزيــز الديمقراطيــة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص، كمــا 
هــو مخالــف للنصــوص الدســتورية التــي تكفــل 

الحريــات.

اإلطار الدستوري والقانوين

الســابعة  مادتيــه  فــي  اللبنانــي  الدســتور  كفــل 
والثامنــة5	 حريــة االختيــار والتعبيــر الحــر، كمــا نــص 
القانــون  أمــام  المواطنيــن  بيــن  المســاواة  علــى 
وليــس فــي القانــون. كمــا نــص فــي مادتــه الثانيــة 
المراكــز  تبــوء  فــي  الفــرص  تكافــؤ  علــى  عشــرة 
ــر أن قانــون االنتخــاب6	 حصــر االســتمرار  كافــة. غي
بالترشــح باالنضمــام إلــى اللوائــح االنتخابيــة، وهــو 
متســاوية  حقوقــَا  المواطنيــن  يعطــي  ال  بذلــك 
بــل حقوقــَا مشــروطة. وقــد لحظنــا تبعــات هــذه 
المــواد القانونيــة مــن خــالل انســحاب %25 مــن 
المرشــحات بســبب عــدم تمكنهــن مــن االنضمــام 
إلــى اللوائــح االنتخابيــة، ممــا حــرم بعــض المناطــق 

كالجنــوب الثالثــة مــن وجــود أي مرشــحات.

عمــاًل  للمــرأة  كوتــا  الحالــي  القانــون  يعتمــد  لــم 
أبرمتهــا  التــي  الدوليــة  والمواثيــق  بالمعاهــدات 

https://bit.ly/3BlIIqi اسطيح، ب. )8 أكتوبر، 2021(. سقوط »الكوتا النسائية« بـ»الضربة القاضية« في البرلمان اللبناني. الشرق األوسط 	3

4	 سيف، م. )نيسان، 2022(. النساء في “حزب الله” ممنوعات من الترشح والقرار… مجّرد آلة تنفيذ. موقع درج

/https://daraj.com/89672
5	 رئاسة الجمهورية اللبنانية:  الدستور اللبناني وجميع تعديالته.

https://www.presidency.gov.lb/Arabic/LebaneseSystem/Documents/LebaneseConsitution.pdf
6	 قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 وتعديالته.

https://elections.gov.lb/getattachment/00bbe177-0eec-4f8a-a4df-e47c7e19b4de/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-)PDF(.aspx

الدولــة، وأبرزهــا اتفاقيــة إلغــاء التمييــز ضــد المــرأة 
السياســية  بالحقــوق  الخــاص  والعهــد  )ســيداو( 
والتــزام  اإلنســان  حقــوق  وشــرعة  واالقتصاديــة 
الحكومــة بأجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 وإطــار 

عمــل بيجيــن.

القانون االنتخايب

اعتمــد القانــون االنتخابــي النظــام النســبي الــذي 
والفئــات  النســاء  لوصــول  مســاعدًا  عالميــًا  ُيعــّد 
النــدوة  إلــى  أكبــر  بشــكل  واألقليــات  المهمشــة 
البرلمانيــة، لكنــه لــم يــراع التوزيــع العــادل للمقاعــد 
يمنــح  ولــم  الكبــرى،  الدوائــر  اعتمــاد  خــالل  مــن 
صــوت الناخــب وزنــًا أو قيمــة متســاوية مــن خــالل 
تفــاوت عــدد الناخبيــن بأضعــاف بيــن دائــرة وأخــرى. 

وبالتالــي فــإن عــدد الناخبيــن فــي الدائــرة يؤثــر علــى 
عــدد  وعلــى  المتحركــة  االنتخابــي  اإلنفــاق  قيمــة 
األصــوات المطلــوب للفــوز، ممــا يتعــارض مــع 

مبــدأ تكافــؤ الفــرص والعدالــة.

النظــام  فــي  التفضيلــي  الصــوت  مبــدأ  أن  كمــا 
االنتخابــي المعتمــد حاليــَا يزيــد مــن حظــوظ الرجــال، 
ــَا، علــى حســاب  خصوصــَا النافذيــن سياســيَا ومالي
الفئــات  مــن  وغيرهــم  والنســاء  اآلخريــن  الرجــال 
السياســي  اإلطــار  خــارج  المهّمشــة  السياســية 
المتحالــف مــع رجــال األعمــال والعائالت السياســية 

والتقليديــة.  التاريخيــة 

النظــام  فــي  التفضيلــي  الصــوت  مبــدأ  يأتــي 
ــًا  ــي ليرّســخ ســيطرة النافــذ سياســيَا ومالي االنتخاب
علــى الحيــاة السياســية وليعطيــه امتيــازَا سياســيَا 
بالمقارنــة مــع غيــره، فهــو “الرجــل” الــذي يقــدم 
الخدمــات فــي فتــرة الحمــالت االنتخابيــة وحتــى 
الــوالء  علــى  المقابــل  فــي  يحصــل  كــي  قبلهــا 
االقتــراع  صنــدوق  فــي  يترجــم  الــذي  السياســي 
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بحيــث يتــم اســتغالل الخدمــات كــي يتــم التصويــت 
تأتــي  هنــا  مــن  الخدمــات.  تلــك  قــدم  مــن  إلــى 
ســيطرة “الزعيــم” السياســي علــى مجمــل مفاصــل 
يقــدم  الــذي  فهــو  لبنــان  فــي  السياســية  الحيــاة 
الخدمــات عوضــَا عــن الدولــة أي مؤسســات الدولة.
توافقــت األحــزاب الممثلــة فــي البرلمــان علــى إقــرار 
ــة. ولــم ُتشــَرك  القانــون، ممــا يمــّس بالديمقراطي
المشــاورات،  المدنيــة فــي  الهيئــات والجمعيــات 
علمــًا أن حــق الطعــن أمــام المجلــس الدســتوري 
وفقــًا للمــادة 19 مــن قانــون7	 إنشــائه محصــور 
النــواب  مجلــس  ورئيــس  الجمهوريــة  برئيــس 
ــوزراء، أو عشــرة نــواب، وبذلــك  ورئيــس مجلــس ال
ال يتيــح للمتضرريــن مــن خــارج المنظومــة الحاكمــة 

بالطعــن.

لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول قانــون 
االنتخابــات، يمكــن العــودة إلــى الدراســة المفصلــة 
التــي أعدتهــا الجمعيــة اللبنانيــة من أجــل ديمقراطية 
االنتخابــات تحــت عنــوان “قانــون االنتخــاب معــوق 

آخــر علــى طريــق المشــاركة السياســية للمــرأة”.8	 

اإلعالم

تلعــب وســائل اإلعــالم دورًا رئيســيًا ومؤثــرًا فــي 
المجــال السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي فــي 
لبنــان، فمــن خــالل التغطيــة اإلعالميــة المتوازنــة، 
تســتطيع المــرأة المرشــحة الوصــول إلــى أكبــر قــدر 
مــن المواطنيــن خــالل الحملــة االنتخابيــة. غيــر أنــه، 
التــوازن اإلعالمــي  أخــرى، ظهــر خلــل فــي  ومــرة 
بيــن المرشــحين والمرشــحات فــي انتخابــات 2022 
بالرغــم مــن تزايــد عــدد المرشــحات، إذ لــم تنعكــس 
زيــادة عــدد المرشــحات فــي تغطيــة وســائل اإلعــالم 

ــًة بالمرشــحين الرجــال. لنشــاطهن مقارن

وبالرغــم مــن أن قانــون االنتخابــات خصص مســاحة 
للمرشــحين  اإلعالمــي  الظهــور  فــي  متســاوية 
والمرشــحات، خصوصــًا فــي نــص المــادة 71 منــه، 
فإنــه يظهــر خلــل فــي الفــرص المتكافئــة لوصــول 
النســاء إلــى اإلعــالم، كمــا أن هيئــة اإلشــراف علــى 
االنتخابــات، والتــي مــن مهامهــا مراقبــة الظهــور 
اإلعالمــي، لــم تصــدر فــي فتــرة مراقبتهــا لحمــالت 
االنتخابيــة أي تعميــم يفرض المســاواة في الظهور 
ــر بهــا.  اإلعالمــي للمرشــحين والمرشــحات أو يذّك

جمعيــة  أعدتــه  الــذي  التقريــر  يظهــر  فمثــاًل، 
أن  التلفزيونــي  الرصــد  موضــوع  حــول  مهــارات 
التلفزيونيــة  اإلخباريــة  النشــرات  وقــت  مــن   5%
ُخصــص للمرشــحات، حيــث ارتفــع رســم الظهــور 
ــة الرصــد أن ظهــور  ــر. وأظهــرت محصل بشــكل كبي
المرشــحات التلفزيونــي وصــل إلــى %14 بســبب 
إحــدى  تلفزيونــي ممــول مــن  برنامــج  تخصيــص 

المرشــحات.9	 لظهــور  الجمعيــات 

هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات

االنتخابــات 	  علــى  اإلشــراف  هيئــة  تشــكلت 
بهــدف   44/2017 رقــم  قانــون  بموجــب 
مراقبــة الحمــالت االنتخابيــة ووســائل اإلعــالم 
توعيــة  بحمــالت  والقيــام  الناخبيــن  وتثقيــف 
انتخابيــة واإلشــراف علــى اإلنفــاق االنتخابــي 
ومعالجــة الشــكاوى وتقديــم التقاريــر الالزمــة 
للمجلــس الدســتوري. ومــــن مهامهــــا بحســب 
ــات 44/2017:  ــون االنتخاب المــادة 19 مــن قان
تدخــــل  التــــي  والتعاميــــم  القــــرارات  إصــــدار 
التــــي  االقتراحــات  ورفــــع  مهامهــــا  ضمــــن 
ــة  ــر الداخليــ ــر )وزيــ ــى الوزيــ ــبة إلــ ــا مناســ تراهــ

والبلديــــات(.

https://www.cc.gov.lb/sites/default/files/loi_ar.pdf .القانون رقم 250الصادر بتاريخ 14/7/1993 انشاء المجلس الدستوري 	7

8	 LADE. )(. قانون االنتخاب معوق آخر على طريق المشاركة السياسية للمرأة

https://docs.google.com/gview?embedded=true&url=http://www.lade.org.lb/getattachment/a9699d25-ab06-4036-
b2a4-68d7759caafc/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA
%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%B1-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8
%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3.aspx

9	 مؤسسة مهارات. )2022(. أداء االعالم االنتخابي التلفزيوني في االنتخابات النيابية. مهارات ومكتب اليونسكو في بيروت.

https://maharatfoundation.org/media/2221/081122-final-tv-monitoring-report.pdf
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المرئيــــة 	  اإلعــالم  وســــائل  طلبــــات  تلقــــي 
والمســــموعة والمقــــروءة واإللكترونية الراغبـة 
بالمشـــاركة فـــي تغطيـــة عمليـة االقتراع والفـرز 
وتســـليمها التصاريـــح الالزمة لذلــــك، ووضــــع 

قواعــــد ســــلوك للتغطيــــة اإلعالميــة.

الخاصـــة 	  اإلعــالم  وســـائل  طلبـــات  تلقـــي 
المقـــروءة والمرئيـــة والمســـموعة الراغبـــة فـــي 
المشـــاركة فـــي اإلعــالن االنتخابــي المدفـــوع 

األجــر وفقـــًا ألحــكام هـــذا القانـــون.

مراقبــــة تقيــــد اللوائــــح والمرشــــحين ووســائل 	 
اإلعــالم علــــى اختالفهــــا بالقوانيــــن واألنظمــة 
وفقــــًا  االنتخابيــة  المنافســــة  ترعــــى  التــــي 

ــون. ــذا القانــ ألحــكام هــ

بعمليـــات 	  القيـــام  وأصـــول  شـــروط  تحديـــد 
استطالع الـــرأي وكذلـــك نشـــر أو بـــث أو توزيـــع 
النتائـــج أثنـاء الحملـة االنتخابيـة ومراقبـة التقيـد 

ــت االنتخابــي. ــرة الصمـ بفتـ

استالم الكشـــوفات الماليـــة العائـــدة للحمالت 	 
االنتخابيــة والتدقيـــق فيهـــا خــالل مهلـــة شـــهر 

مـــن تاريـــخ إجـــراء االنتخابات.

تلقـــي طلبـــات تســـجيل المفوضيـــن المالييـــن 	 
عـــن الحملـــة االنتخابية لـــكل مرشـــح وتســـليمه 

إيصــااًل بذلـــك.

ممارســة الرقابــة علــى اإلنفــاق االنتخابــي وفقــًا 	 
ألحــكام هــذا القانــون.

قبــــول ودرس طلبــــات المراقبيــــن االنتخابييــن 	 
التصاريــــح  ومنحهــــم  والدولييــــن  المحلييــــن 

ووضــــع قواعــــد ســــلوك لهــــم.

نشــــر الثقافــــة االنتخابيــة وإرشــــاد الناخبيــــن 	 
وتعزيــــز الممارســــة الديمقراطيــــة بالوســــائل 

ــة. ــة كافــ المتاحــ

المتعلقـــة 	  القضايـــا  فـــي  الشـــكاوى  تلقـــي 
بمهامهـــا والفصـــل بهـــا، ويعـود لهـا أن تتحـرك 
عفـــوًا عنـــد تثبتهـــا مـــن أيـــة مخالفـــة وإجـــراء 

بشـــأنها. المقتضـــى 

يمكــــن للهيئــــة أن تســــتعين عنــــد الضــــرورة 	 
بأصحــاب الخبــرة المشــهودة فــي االختصاصات 

المرتبطــــة باالنتخابــات وشــــؤونها. 

وتتألـــف الهيئـــة وفقـــًا للمـــادة 10 مـــن 11 عضـــوًا 
وتمـــارس دورهـــا وفقـــًا للمهـــام المحـــددة لهـــا فـــي 
ــيق  ــتقلة وبالتنسـ ــورة مسـ ــات بصـ ــون االنتخاب قانـ

مـــع وزيـــر الداخليـــة والبلديـــات.

قانــون  مــن  التاســعة  المــادة  أن  مــن  بالرغــم 
ــل الجنســين  ــاة تمثي ــى “مراع ــص عل ــات تن االنتخاب
جــاء  الهيئــة”،  لعضويــة  المرشــحين  اختيــار  فــي 
منخفضــَا،  الهيئــة  تكويــن  فــي  النســاء  تمثيــل 
عضــوَا.   11 أصــل  مــن  واحــدة  بســيدة  فانحصــر 
ــة، تقدمــت “الدي”  ــات النيابي وبعــد انتهــاء االنتخاب
مــن هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات بكتــاب خطــي 
للمنظــور  الهيئــة  دمــج  مــدى  حــول  لالستفســار 
الجنــدري فــي عملهــا. وتضّمــن الكتــاب أســئلة حــول 
عــدد العنصــر النســائي فــي الجهــاز التنفيــذي للهيئــة 
الحمــالت  ونــوع  بهــن  المنوطــة  المهــام  ونــوع 
ــة،  ــة االنتخابي ــن/ات حــول العملي ــة للناخبي التثقيفي
ومــا إذا كان هنالــك مــن توجــه مباشــر للناخبــات 
لتشــجيعهن  خــاص  بشــكل  األميــات  للنســاء  أو 
علــى االنتخــاب، وحــول مواكبــة الهيئــة للخطــاب 
بــأي  قامــت  قــد  الهيئــة  كانــت  وإن  اإلعالمــي، 
توجيهــات لإلعــالم فــي مــا يخــص ضمــان حظــوظ 
والمرشــحات،  للمرشــحين  المتســاوية  التغطيــة 
وحــول اعتمــاد خطــاب ال يميــز ضــد المرشــحات 
علــى أســاس نوعهــن االجتماعــي، وحــول مــا اذا 
كانــت الهيئــة قــد رصــدت أي ممارســات عنفيــة، 
ســواء لفظيــة أو جســدية، ضــد مرشــحات خــالل 
الحملــة االنتخابيــة، والتدابيــر مــن أجــل مراقبــة أوجــه 
وضمــان  االنتخابيــة  والدعايــة  المرشــحين  إنفــاق 
عدالتهــا. إال أن الهيئــة لــم تــرد علــى الكتــاب، بالرغــم 

مــن التواصــل معهــا. 

ووفــق تقريــر تحــت عنــوان “كســر الصمــت عــن 
العنــف ضــد النســاء فــي السياســة”،0	 ال يوجــد 
ــة أي متخصــص فــي النــوع االجتماعــي  لــدى الهيئ
أو خطــة لتعميــم مراعــاة المنظــور الجنــدري، كمــا 
أن امــرأة واحــدة تشــغل منصــب عضــوة فــي الهيئــة 
مــن بيــن 11 رجــاًل، فــي تراجــع ملحــوظ عــن العــام 
2018 حيــث إن ثلــث اعضــاء الهيئــة كــن من النســاء. 
وبحســب تصريــح الدكتــور فيصــل القــاق، عضــو 
منظــور  االعتبــار  عيــن  فــي  الهيئــة  تأخــذ  الهيئــة، 
النــوع االجتماعــي بشــكل عــام فــي عملهــا، غيــر أنهــا 

	0 Chebaro, A. )2022(. Breaking the Silence of Violence against Women in Politics. UNDP.
https://orgwnlb.files.wordpress.com/2022/08/undp-eng-vawp-report-1.pdf
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لــم تقــم بأيــة حمــالت تثقيــف انتخابــي تســتهدف 
ــات. النســاء مــن كافــة الفئ

ختامــًا، يتضــح أن هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات 
خاصــة  جوانــب  أي  االعتبــار  فــي  فعليــًا  تأخــذ  ال 
بالعدالــة الجندريــة فــي بنيتهــا وقراراتهــا وتعاميمهــا. 
وكان يمكــن لهــا أن تــؤدي دورًا، وفقــًا للصالحيــات 
ــح هــذا الوضــع مــن  ــًا، لتصحي ــا قانون المنوطــة به
ــادئ  ــر الممارســات أو غيرهــا مــن المب خــالل تطوي
العدالــة  لمنظــور  تســتجيب  التــي  التوجيهيــة 
الجنــس،  أســاس  علــى  التمييــز  ومنــع  الجندريــة 
والتــي تؤثــر علــى قــدرة النســاء فــي الحصــول علــى 
مســتويات  علــى  كمرشــحات،  متســاوية  فــرص 
ــه  ــي والتوجي ــي والتثقيــف االنتخاب اإلنفــاق االنتخاب

اإلعالمــي.
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الفصل الثاين

نتائج الرصد
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استطالع رأي الناخبات اللبنانيات
يوم االنتخابات الترشيعية اللبنانية 15 أيار 2022

قامــت 15 مراقبــة طويلــة األمد باســتبيان الناخبات 
اختيارهــن  تــم  ناخبــة   75 االقتــراع. شــاركت  يــوم 
بشــكل عشــوائي فــي الـــ15 دائــرة التــي تجــري فيهــا 

ــرة. االنتخابــات، بمعــدل 5 ناخبــات فــي كل دائ

تضمــن االســتبيان مجموعــة مــن األســئلة تهــدف 
باقتــراع  الخاصــة  الجوانــب  بكافــة  اإلحاطــة  إلــى 
النســاء والمتعلقــة برصــد أي معوقــات تتعــرض 
لهــا الناخبــات، والتــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى 
مشــاركتهن فــي عمليــة االقتــراع، باإلضافــة إلــى 
مــن  تحــد  التــي  الضغوطــات والصعوبــات  رصــد 
قرارهــن  اتخــاذ  أو  لقناعتهــن  ممارســتهن  حريــة 
اســتبيانهن  تــم  كمــا  باســتقاللية،  السياســي 
ــة التعامــل معهــن داخــل مراكــز وأقــالم  حــول كيفي
االقتــراع، ســواء مــن قبــل الماكينــات االنتخابيــة أو 

األقــالم. رؤســاء 

اختــرن  بأنهــن  المســتطلعات  مــن   88% أفــادت 
فــي  شــخصيًا،  لهــم  اقترعــن  الذيــن  المرشــحين 
حيــن أن %12 تأثــرن بالقــرار العائلــي، ســواء أكانــت 
العائلــة الصغيــرة أو عائلــة الــزوج، ألســباب عــدة، 
معينــة  خدمــات  المختــار  المرشــح  تقديــم  منهــا 
للعائلــة أو بســبب القرابــة، باإلضافــة إلــى التــزام 

البعــض بالقــرار الحزبــي. )رســم بيانــي رقــم 	(

تبّين أن العائلة )%36( ووسائل التواصل االجتماعي 
)%20( كانــت المصــادر األساســية للتعــّرف علــى 
قانــون االنتخابــات وآليــة االقتــراع، بينمــا شــّكلت 
اإلشــراف  هيئــة  ســواء  الحكوميــة،  المؤسســات 
علــى االنتخابــات أو وزارة الداخليــة، باإلضافــة إلــى 
الماكينــات الحزبيــة والجمعيــات األهليــة، مصــادر 

ــي رقــم 	(. ــة )رســم بيان ــة للمعرف ثانوي

رسم بياين رقم 1:  كيف اخرتت مرشحك/

مرشحتك؟

رسم بياين رقم 2: ما كان مصدر معلوماتك 

حول عملية االقرتاع؟

واجهــت %11 فقــط مــن المســتطلعات صعوبــات 
فــي الوصــول إلــى مراكز االقتراع، خصوصــًا اللواتي 
تقــع مناطــق ســكنهن فــي أماكــن بعيــدة عــن هــذه 
المراكــز، وذلــك بســبب ارتفــاع كلفــة التنقــل بشــكل 
كبيــر، ممــا اضطرهــن إلــى االنتقــال مــع األهــل 
)%62.7( أو األصدقــاء أو عبــر الماكينــات االنتخابيــة 
المناطــق  مــن  حتــى  نقــل،  وســائل  أمنــت  التــي 

البعيــدة )رســم بيانــي رقــم 3(.
بتأثير منخيار شخصي

االعالم

الجمعيات األهلية

المؤسسات الحكومية

االنترنت

غيره

األهل

ماكينة المرشح

المختار

وسائل التواصل االجتماعي
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تتعلــق  صعوبــات   )10.5%( البعــض  واجــه  كمــا 
بوجــوب توقيــف الســيارات فــي مواقــف بعيــدة 
جــدًا عــن مراكــز االقتــراع والســير مســافات طويلــة، 
ــة فــي  باإلضافــة إلــى عــدم وجــود مصاعــد كهربائي
أغلــب المراكــز، كمــا تســببت الكثافــة واالزدحــام 
باالنتظــار مــدة طويلــة فــي الصــف أمــام المراكــز 
أو  الســن  الحوامــل وكبــار  أرهــق  واألقــالم، ممــا 
ــي  ــة )رســم بيان ــن مــن أمــراض معين ــي يعاني اللوات

رقــم 4(.

أشــارت حوالــي %19 مــن المســتطلعات إلــى وجود 
صعوبــات خــالل عمليــة االقتــراع )رســم بيانــي رقــم 
5(، أبرزهــا عــدم معرفــة آليــة االقتــراع، خصوصــًا 
فــي ظــل عــدم الفهــم الكافــي لقانــون االنتخابــات 
والصــوت التفضيلــي، باإلضافــة إلــى صغــر حجــم 

تعرضهــن  إلــى  الناخبــات  مــن   7% أشــارت 
لضغوطــات مورســت عليهــن للتصويــت لالئحــة 
اللوائــح  مندوبــي/ات  قبــل  مــن  ســواء  معينــة، 
ممــا  االقتــراع،  ســرية  خــرق  عبــر  أو  واألحــزاب، 
ــإرادة حــرة، كمــا  تســبب بخوفهــن مــن التصويــت ب
قبــل  مــن  ضغوطــات  البعــض  علــى  مورســت 
ــم تتعــرض  ــط االجتماعــي، بينمــا ل ــة والمحي العائل
%93 مــن الناخبــات المســتطالعات إلــى أي نــوع 

.)6 رقــم  بيانــي  )رســم  الضغوطــات  مــن 

رسم بياين رقم 4: هل واجهت صعوبة يف 

الوصول اىل مركز االقرتاع؟

رسم بياين رقم 3: كيف حرضت إىل مركز 

االقرتاع؟

رسم بياين رقم 5: هل واجهت أي صعوبات 

خالل عملية االقرتاع؟

رسم بياين رقم 6: هل واجهِت أية ضغوطات 

للتصويت لالئحة معينة؟

ورقــة االقتــراع نســبًة إلــى كثــرة عــدد اللوائــح، ممــا 
أدى إلــى صعوبــة فــي قــراءة أســماء المرشــحين/

النتقــاء  الصــور  علــى  لالعتمــاد  فاضطــررن  ات، 
المرشــحين/ات.

منفردة

نعم

نعم

نعم

برفقة أحد أفراد العائلة

برفقة أصدقاء

ال

ال

ال

برفقة ماكينة انتخابية
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بكيفيــة  المتعّلقــة  األســئلة  نتائــج  جــاءت  فيمــا 
التعامــل مــع النســاء ضمــن مراكــز االقتــراع مــن 
الثابتيــن/ والمندوبيــن/ات  األقــالم  رؤســاء  قبــل 
ــًة علــى صعيــد كافــة  ات والجواليــن بالغالــب إيجابي
7 و8(.  رقــم  بيانــي  )رســم  لبنــان  فــي  المناطــق 
وأفــادت القليــالت مــن الناخبــات المســتطلعات 
بــأن التعامــل كان ســيئًا، فأشــرن إلــى أن عــدم شــرح 
ــة  ــة واضح ــراع بطريق ــة االقت رؤســاء األقــالم طريق
تســبب فــي تدخــل مندوبــي مختلــف اللوائــح، ممــا 
أحــدث فوضــى وارتبــاكًا لــدى الناخبــات، باإلضافــة 
قبــل  مــن  عليهــن  مورســت  ضغوطــاٍت  إلــى 
مندوبــي/ات اللوائــح واألحــزاب للتصويــت لالئحــة 

معينــة.

المســتطلعات  الناخبــات  مــن   38.5% واجهــت 
بيانــي  )رســم  الثبوتيــة  األوراق  أو  بالقيــد  أخطــاء 
رقــم 9(، فالبعــض لــم تــرد أســماؤهن علــى لوائــح 
الشــطب رغــم تأكدهــن مســبقًا مــن ورودهــا إمــا 
الكترونيــًا وإمــا مــن قبــل مختــار المنطقــة، كمــا أن 
البعــض لــم تــرد أســماؤهن رغــم التقــدم مســبقًا 
بطلــب تصحيحهــا، وأغلــب هــذه الحــاالت طالــت 
المتزوجــات حديثــًا حيــث لــم تــرد أســماؤهن، ال فــي 
مــكان الــوالدة وال علــى ســجل الــزوج، إضافــًة إلــى 
أن إحداهــن لــم تتمكــن مــن االقتــراع بســبب عــدم 
وجــود صــورة لهــا علــى الهويــة وهــي ال تملــك أي 

ــا. مســتند آخــر بحوزته

أشــارت %28 مــن الناخبــات المســتطلعات إلــى أن 
ــى  ــاًء عل ــة كان بن ــت لالئحــة معين خيارهــن بالتصوي
معرفــة شــخصية بالمرشــحين، و%28 أخريــات عــن 
تأييدهــن للبرنامــج االنتخابــي الــذي أطلقتــه الالئحــة 
باقــي  تفاوتــت  فيمــا   ،)	0 رقــم  بيانــي  )رســم 
اإلجابــات بيــن االلتــزام بالقــرار العائلــي والحزبــي، 
الدوائــر  فــي  خصوصــًا  النســبة  هــذه  وترتفــع 
الصغــرى أو المصبوغــة بلــون واحــد وأيضــًا فــي 
األريــاف، وتقــل فــي الدوائــر األخــرى. كمــا اقتــرع 
بســبب خوفهــن  بيضــاء  بورقــة  الناخبــات  بعــض 
مــن اتخــاذ قــرار خاطــئ بشــأن المرشــحين أو عــدم 

اإليمــان بإمكانيــة التغييــر فــي دوائــر معينــة.

رسم بياين رقم 7: هل كان التعامل إيجابياً من 

قبل رئيس/ة القلم واملساعدين/ات؟

رسم بياين رقم 9: يف حال وجود خطأ يف 

قيدك أو أوراقك، هل تم التعامل معه برسعة 

وإيجابية؟

رسم بياين رقم 8: هل كان التعامل إيجابياً من 

قبل مندويب/ات املرشحني/ات؟

نعم

نعم

نعم ال

ال

ال



		

أفــادت %81 مــن الناخبــات بأنهــن لــم يشــاركن فــي 
أيــة لقــاءات انتخابيــة أو مهرجانــات أو اجتماعــات 
حزبيــة )رســم بيانــي رقــم 		(. وأفــادت 61.3% 
مــن الناخبــات بــأن معرفتهــن بالمرشــحين/ات كانت 
ــي  ــب مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماع بالغال
رئيســيًا  التــي شــّكلت مصــدرًا  اإلعــالم  ووســائل 
أيضــًا كان  البعــض منهــن  أن  لمعلوماتهــن. غيــر 
علــى معرفــة ســابقة بالمرشــحين الذيــن ســبق لهــم 
الترشــح أو الوصــول الــى المجلــس النيابــي لــدورات 

ــي رقــم 		(. عــدة. )رســم بيان

إلــى  النســاء  ترشــح  نســبة  ارتفــاع  مــن  بالرغــم 
دورة  عــن   2022 العــام  دورة  فــي  االنتخابــات 
العــام 2018، فــإن هــذه النســبة كانــت منعدمــة 
فــي بعــض الدوائــر الصغــرى والكبــرى كالجنــوب 
الثالثــة. كمــا اتضــح أن %28 مــن المســتطلعات 
أفــدن عــن انعــدام ترشــح أيــة امــرأة فــي الدوائــر 
مثــل  فيهــا،  يقترعــن  التــي  الصغــرى  االنتخابيــة 
حاصبيــا والمنيــة - الضنيــة وبالتالــي عــدم تمكنهــن 
مــن إعطــاء الصــوت التفضيلــي المــرأة بســبب هــذا 
العائــق، حتــى لــو كــن يــردن ذلــك )رســم بيانــي رقــم 

.)	3

رسم بياين رقم 10: ملاذا اخرتت التصويت 

لالئحة؟

رسم بياين رقم 12: كيف تعرفت / عرفت عىل 

املرشحني/ات؟

رسم بياين رقم 13: هل يوجد مرشحات يف 

دائرتك االنتخابية؟

رسم بياين رقم 11: هل شاركت يف لقاءات 

انتخابية؟

برنامج انتخابي
لقاءات شخصية

قرار حزبي
وسائل االعالم

معرفة بالمرشحين
وسائل التواصل االجتماعي 

مؤيدة لمرشح/ة
غيرها

نعمنعم الال

قرار عائلي



		

تكــون  بــأن  شــرطًا  المقترعــات  أقرنــت  فقــد 
النيابــي،  السياســي  للعمــل  مؤهلــة  المرشــحة 
إذ إنهــن لــن يقترعــن لمرشــحة لمجــرد أنهــا امــرأة 
فقــط، خصوصــًا أن معظــم النائبــات الســابقات 

السياســي. التوريــث  بســبب  فــزن 

غيــر أن نســبة قليلــة )%10.7( عارضــت االقتــراع 
لعــدم  نســاء  لمرشــحات  التفضيلــي  بالصــوت 
بالمرشــحات كأشــخاص قــادرات علــى  اقتناعهــن 
عــدم  بســبب  أو  دوائرهــن،  فــي  تغييــر  إحــداث 
االقتنــاع ببرامجهــن االنتخابيــة )رســم بيانــي رقــم 

.)	5

وتشــجع األغلبيــة الســاحقة مــن الناخبــات )96%( 
مشــاركة المــرأة بالعمــل السياســي )رســم بيانــي 

رقــم 6	(.

أمــا المعارضــات فربطــن ذلك بــاألدوار والتنميطات 
والتقاليــد  والعــادات  التقليديــة  الجندريــة 
اإلجابــات  فــي  وبــرزت  البطريركيــة.  والموروثــات 
المحيطــة  بالبيئــة  المتعلقــة  التقليديــة  األســباب 
بالمنــزل  أخــرى تتعلــق  المــرأة بأولويــات  وارتبــاط 
ــاط العمــل السياســي  ــال، وارتب واالهتمــام باألطف
ــات أن  ــر نســبة %6 مــن الناخب ــث تعتب ــل، حي بالرج
السياســة هــي وظيفــة الرجــال فقــط علــى اعتبــار أنــه 
أكثــر جديــة مــن المــرأة، وأن عاطفــة المــرأة تتحكــم 
ــرارات، أو ألن السياســية مــكان  ــا فــي اتخــاذ الق به

بأفضليــة  المتعلقــة  األســئلة  نتائــج  جــاءت  وقــد 
مرشــحة،  لمصلحــة  التفضيلــي  الصــوت  إعطــاء 
مؤيــدة   امــرأة،  تضــم  التــي  لالئحــة  والتصويــت 
)%26.7( علــى صعيــد  )%62.7( ومؤيــدة بشــدة 
لبنــان كافــة، مــع ورود أكثــر مــن مالحظــة )رســم 

.)	4 رقــم  بيانــي 

رسم بياين رقم 14: هل لديك أفضلية إلعطاء 

الصوت التفضييل المرأة؟

رسم بياين رقم 15: هل لديك أفضلية للتصويت 

لالئحة تضم امرأة مرشحة؟

رسم بياين رقم 16: هل تشجعني مشاركة 

املرأة يف العمل السيايس؟

وافقت

وافقت

وافقت

وافقت بشدة

وافقت بشدة

وافقت بشدة

عارضت

عارضت

عارضت

عارضت بشدة

عارضت بشدة

عارضت بشدة
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وقــد أظهــر االســتبيان نســبة مرتفعــة مــن الناخبــات 
)%56( أبــدت عــدم الرضــا حــول التمثيــل الحالــي 
للنســاء فــي السياســية )رســم بيانــي رقــم 8	(. 
ــى النســبة  ــك فــي رأي المســتطلعات إل ويعــود ذل
المراكــز  فــي  النســائي  للتمثيــل  جــدًا  القليلــة 
ــالت مــن  ــن النســاء الممث ــي ال تمّك السياســية الت
ــا الخاصــة  ــن بالقضاي ــًا أو أن يدفع أن يصنعــن فرق

بحقــوق المــرأة، حتــى لــو أردن ذلــك.

لذلــك تــرى %86.7 مــن الناخبــات المســتطلعات 
لزيــادة  ضــرورة ســن قوانيــن وتشــريعات جديــدة 
نســبة تمثيــل المــرأة )رســم بيانــي رقــم 9	( وأهمها 
فــرض الكوتــا لضمــان رفــع نســبة التمثيل النســائي 
فــي المجلــس النيابــي والــوزارات والبلديــات، فيمــا 
تعتبــر مــن أجبــن بـــ”ال” أنــه ليــس مــن الضــروري 
ســن أي قوانيــن تتعلــق بتمثيــل النســاء سياســيًا 
حاليــًا،  أولويــة  ليــس  األمــر  هــذا  أن  اعتبــار  علــى 
بالرغــم مــن أن %64 مــن المســتطلعات صرحــن 
ــم يســبق ألي امــراة التمكــن مــن الوصــول  ــه ل بأن
إلــى المجلــس النيابــي فــي الدوائــر التــي يقترعــن 

ــي رقــم 0	(. ــا. )رســم بيان به

ــى المــرأة ويجــب عليهــا أاّل  ــر نظيــف بالنســبة إل غي
تدخــل فــي هــذا المجــال )رســم بيانــي رقــم 7	(.

رسم بياين رقم 17: هل تعتقدين أن السياسة 

هي وظيفة للرجال فقط؟

رسم بياين رقم 18: هل أنت راضية عن التمثيل 

الحايل لإلناث يف السياسة؟
رسم بياين رقم 20: هل شاركت أي امرأة يف 

الربملانات السابقة من مجتمعك / منطقتك؟

رسم بياين رقم 19: هل ينبغي أن تكون هناك 

أي قوانني أو ترشيعات لزيادة مشاركة املرأة 

يف السياسة؟ نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

الى حد ما

ال أدري
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كمــا اتضــح وفــق المســتطلعات أن السياســيين 
تنميــة حقــوق  فــي مناطقهــن ال يعملــون علــى 
المــرأة )رســم بيانــي رقــم 		( بــل علــى العكــس 
فهــم يحاولــون إحباطهــا لحصــر القــرار بالرجــل علــى 
اعتبــار أن األفضليــة لــه فــي العمــل السياســي نظــرًا 
إلــى ســيطرة العقليــة الذكوريــة، كما أن السياســيين 
يقفــون عائقــًا أمــام إقــرار أي قانــون يتعلــق بحقــوق 

المــرأة كــي ال تتمكــن مــن منافســتهم.

رسم بياين رقم 21: هل يعمل القادة 

السياسيون يف مجتمعكم من أجل تنمية 

املرأة وحقوقها؟

النعم
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الفصل الثالث

منظور املرشحات 

لالنتخابات النيابية 

2022
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أجــرت الجمعيــة مقابالت مع 88 مرشــحة من أصل 
157 تقدمــن بطلــب ترشــحهن إلــى االنتخابــات فــي 
ــي  ــة )رســم بيان ــان كاف 15 آذار مــن محافظــات لبن
وانتمــاءات  سياســية  اتجاهــات  ومــن   )		 رقــم 
طائفيــة ومناطقيــة متنوعــة خــالل مرحلــة مــا قبــل 
 20 حتــى  نيســان   20 مــن  وبعدهــا  االنتخابــات 
ــى  ــالت إل ــث هدفــت هــذه المقاب تمــوز 2022، حي
الوقــوف أمــام مــا تــراه المرشــحات عبــر تجاربهــن 
مــن عوائــق وتحديــات تحــد مــن مشــاركتهن الفعالــة 

ــات. فــي االنتخاب

ــات اعُتمــدن كنقــاط  أجــرت هــذه المقابــالت مراقب
ارتــكاز جنــدري بعــد أن تلقيــن تدريبــًا خاصــًا حــول 
وقــد  جنــدري،  منظــور  مــن  االنتخابــات  مراقبــة 
فضلــت العديــد مــن المرشــحات إجــراء المقابــالت 
وجهــًا لوجــه، بينمــا ُأجــري بعــض المقابــالت هاتفيــًا 
ضيــق  إلــى  نظــرًا  اإللكترونــي  التواصــل  عبــر  أو 
ارتبــاط المرشــحات بالتزامــات أخــرى.  الوقــت أو 

رسم بياين رقم 22:  دائرة الرتشح    

الســلوك  لقواعــد  مدونــة  “الدي”  اعتمــدت  كمــا 
تمــت تالوتهــا علــى المرشــحات قبــل اســتطالعهن. 
)ملحــق( وقــد تبيــن مــن نتائــج االســتبيان أن هنــاك 
المرشــحات  واجهتهــا  ومتنوعــة  عديــدة  تحديــات 
والمنافســة مهمــة  الترشــح  عمليــة  مــن  جعلــت 
مليئــة بالعوائــق والصعوبــات، علمــًا أن أول مــن 
تقــدم بترشــحه إلــى االنتخابــات النيابيــة لعــام 2022 

ــب. ــن زغي ــرأة، وهــي المرشــحة جوزفي ــت ام كان

ينقسم هذا املحور إىل خمسة أقسام:

القسم األول: معلومات ديموغرافية حول 
المرشحات 

القسم الثاني: الخبرة والعمل السياسي
القسم الثالث: العوامل المشجعة على الترشح

القسم الرابع: أبرز العوائق التي واجهتها 
المرشحات 

القسم الخامس: أبرز االعتداءات التي تعرضت لها 
المرشحات والناشطات

بيروت األولى
)األشرفية، الرميل، المدور، 

الصيفي(

الجنوب الثالثة
)بنت جبيل، النبطية، 

مرجعيون، حاصبيا(

الجنوب األولى
)صيدا، جزين(

البقاع الثانية
)راشيا والبقاع الغربي(

الشمال األولى
)عكار(

جبل لبنان الثانية
)المتن(

الشمال الثانية
)طرابلس، المنية، الضنية(

جبل لبنان الثالثة
)بعبدا(

الشمال الثالثة
)زغرتا، بشري، الكورة، البترون(

جبل لبنان الرابعة
)الشوف، عاليه(

جبل لبنان األولى
)جبيل وكسروان(

بيروت الثانية
)رأس بيروت، دار المريسة، ميناء 
الحصن، زقاق البالط، المزرعة، 
المصيطبة، المرفأ، الباشورة( 

البقاع األولى
)زحلة(

الجنوب الثانية
)صور، قرى صيدا الزهراني( 

البقاع الثالثة
)بعلبك الهرمل(
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القسم األول: معلومات دميوغرافية 

حول املرشحات

أظهــرت نتائــج االســتبيان الــذي أجرتــه “الدي” أن 
ــن 31 و50  ــب بي ــار المرشــحات تراوحــت بالغال أعم
عامــًا )رســم بيانــي رقــم 3	(. والالفــت أن 62% 
منهــن متأهــالت )رســم بيانــي رقــم 4	( حيــث لــم 
لممارســة  أمامهــن  عائقــًا  الزوجيــة  الحيــاة  تقــف 
إلــى  باإلضافــة  واالجتماعيــة،  السياســية  الحيــاة 
تمتعهــن جميعــًا بخلفيــات أكاديميــة متنوعــة، مــن 
)رســم  جامعيــة  ودراســات  وماجيســتير  دكتــوراه 

بيانــي رقــم 5	(.

رسم بياين رقم 23: أعامر املرشحات

رسم بياين رقم 25: املستوى العلمي

رسم بياين رقم 24:الوضع العائيل

<30

عزباء

بكالوريا 4	-50

مطلقة

ماجيسيتر 6	-70

3	-40

متأهلة

جامعي 5	-60

أرملة

دكتوراه 7	<
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القسم الثاين: الخربة والعمل 

السيايس

خاضــت %76 مــن المرشــحات تجربتهــن األولــى 
فــي الترشــح فــي انتخابــات عــام 2022 )رســم بيانــي 
ــى  ــم تكــن تجربتهــن األول ــي ل رقــم 6	(، أمــا اللوات
فعلــى األغلــب كانــت الثانيــة فقــط، فيمــا لــم تتخــط 
نســبة المرشــحات أكثــر مــن مرتيــن %2 فــي كافــة 

الدوائــر )رســم بيانــي رقــم 7	(.

غيــر أنــه مــن الالفــت أن نســبة %70 منهــن شــاركن 
فــي العمــل السياســي أو النقابــي والتنظيمــي قبــل 
خوضهــن االســتحقاق االنتخابــي )رســم بيانــي رقــم 
8	(. ولقســم كبيــر منهــن تاريــخ طويــل وتجربــة 
واســعة فــي العمــل السياســي تخطــت 20 عامًا في 
ــن  ــان. تراوحــت التجــارب السياســية بي بعــض األحي
االنضمــام والنشــاط أو تأســيس أحــزاب، وعضويــة 
المجالــس البلديــة والنقابــات والجمعيــات، وهــي 
تجــارب مؤسســاتية، وبيــن تجــارب سياســية ناشــئة 

بعــد ثــورة 17 تشــرين.

خلفيــة  المرشــحات  مــن  للعديــد  أن  وُيالَحــظ 
ــة فــي القانــون أو فــي العلــوم السياســية،  أكاديمي
فــي  متنوعــة  عمليــة  خلفيــات  إلــى  باإلضافــة 
الجامعــي  والتعليــم  اإلدارة  فــي  رفيعــة  مناصــب 

المجتمعــي. والعمــل 

رسم بياين رقم 26: هل هذه أول تجرية ترشح 

لِك؟

رسم بياين رقم 27: عدد الدورات

رسم بياين رقم 28: هل سبق لك االنخراط يف 

أي نوع من أنواع العمل السيايس /النقايب /

التنظيمي؟ نعم

نعم
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كال

كال
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القسم الثالث: العوامل املشجعة 

عىل الرتشح

أفــادت المرشــحات بــأن إيمانهــن فــي قدرتهــن علــى 
التغييــر فــي حــال فوزهــن وفــوز مرشــحين آخريــن 
االقتصاديــة  القاهــرة  الظــروف  ظــل  فــي  أكفــاء 
لخــوض  حافــزًا  شــّكل  والسياســية  واالجتماعيــة 

النيابيــة. االنتخابــات 

ومــن هــذه العوامــل أيضــًا محاولــة الدفــع بالقضايــا 
تــردي  مــع  خصوصــًا  المــرأة،  بحقــوق  الخاصــة 
األوضــاع االقتصاديــة فــي البــالد وازديــاد حــاالت 
العنــف ضــد النســاء بشــكل كبيــر في اآلونــة األخيرة 
ــى الشــعور بالمســؤولية،  ــان. باإلضافــة إل فــي لبن
)التشــريعي(  الفعلــي  الــدور  غيــاب  بعــد  الســيما 
للنســاء فــي المجالــس البرلمانيــة الســابقة. كمــا 
ــأن الســبب الفعلــي وراء  أفــاد بعــض المرشــحات ب
ترشــحهن هــو دعــم وجــود المــرأة فــي المعتــرك 
السياســي الــذي ســوف يــؤدي فــي نظرهــن تلقائيــًا 

ــز القــرار. ــى دعــم وجودهــا فــي مراك إل

كمــا تــرى إحــدى المرشــحات أن المرأة تتمّتع بشــكل 
عــام بنظــرة شــاملة وهــي قــادرة علــى إدارة البلــد 
هنــاك  وأصبــح  واجتماعيــًا،  واقتصاديــًا  سياســيًا 
ــّد مــن األولويــات التــي يجــب علــى المــرأة  أمــور ُتَع
إلــى إقرارهــا، مثــاًل: اســتقاللية القضــاء  الســعي 
وفصــل الســلطات وقانــون األحــوال الشــخصية.

أمــا بعــض المرشــحات فاســتجبن لطلــب بعــض 
األحــزاب بالترشــح واالنضمــام إلــى لوائحهــا بالرغــم 
الترشــح مســبقًا  قــررن  قــد  يكــّن  لــم  أنهــن  مــن 
ولســن عضــوات منتســبات الــى هــذه األحــزاب.
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القسم الرابع:  أبرز العوائق التي 

واجهتها املرشحات

أجرتــه  الــذي  االســتبيان  نتائــج  يف  تبــن 
مراقبــات الجمعيــة وجــود العديــد مــن العوائــق 
والصعوبــات التــي تحــد مــن مشــاركة املــرأة 

أبرزهــا: كان  النيابيــة  االنتخابــات  يف 

الضغوطات السياسية واالجتماعية 	. 

غياب الدعم االنتخابي	. 

ثغرات قانون االنتخاب واإلدارة االنتخابية3. 

عدم استجابة اإلدارة االنتخابية4. 

العنف ضد المرأة5. 

صعوبــة حملــة المرشــحة االنتخابيــة وقضايــا 6. 
المــرأة

1. الضغوطات السياسية 

واالجتامعية 

مجمــوع  مــن   40% أن  االســتبيان  نتائــج  أثبتــت 
ــد  ــي تمــت مقابلتهــن واجهــن العدي المرشــحات الت
مــن الضغوطــات مــن جهــات مختلفــة لثنيهــن عــن 
ــة إبعادهــن عــن العمــل السياســي  الترشــح ومحاول
المجتمــع  احتــل  وقــد   ،)	9 رقــم  بيانــي  )رســم 
لترشــح  نســبة محاربــة  أعلــى  واألحــزاب  والعائلــة 

النســاء )رســم بيانــي رقــم 30(.

رسم بياين رقم 29: هل واجهت أي نوع من 

الضغوطات لثنيك عن الرتشح؟

رسم بياين رقم 30: من هي الجهة/الجهات 

التي مارست ضغوطات عليك؟

كالنعم

زوج

مجتمع

حزب

عائلة

جهات دينية
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المجتمــع مــن  أن  المســتطلعات  %60 مــن  رأت 
أكبــر العوائــق التــي تضغــط علــى المــراة مــن خــالل 
تثبيــت الصــور النمطيــة واألدوار الجندريــة. وتتنــوع 
المحــاوالت التــي يتــم الضغــط بهــا على المرشــحات 
ــز الخــاص  لثنيهــن عــن الترشــح وإعادتهــن إلــى الحي
فقــد  المجتمعيــة.  الجندريــة  التوقعــات  وإلــى 
واجهــت إحــدى المرشــحات ضغطــًا كبيــرًا بســبب 
انتمــاء والدهــا السياســي وتمــت مطالبتهــا بســحب 
ترشــحها أو إعــالن تبرئهــا مــن والدهــا، ولــم يقتصــر 
الضغــط الــذي يمارســه المجتمــع علــى المرشــحات 
فقــط بــل تعــداه إلــى عوائلهــن وأزواجهــن الذيــن 
كونهــم  للتنمــر  األحيــان  بعــض  فــي  تعرضــوا 

يدعمــون تمثيــل امــرأة لهــم. 

وقــد ُعّنفــت وهوجمــت العديــد مــن المرشــحات 
تضمنــت  االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  علــى 
وتهديــدًا  وابتــزازًا  وإهانــات  تنمــرًا  التعليقــات 
وتحرشــًا لفظيــًا وإيحــاءات جنســية، كمــا تعرضــن 
ــة بســبب األفــكار الســائدة  ــى ضغوطــات معنوي إل
السياســي  للعمــل  مناســبات  غيــر  النســاء  بــأن 
قــال  إحـــداهن:  قالـــت  للرجــال”.  “السياســة  وأن 
بهالقصــة”،  بــدك  “شــو  البدايــة  فــي  أخــي  لــي 
معتبــرًا أن السياســة “وســخة غيــر نظيفــة”، كمــا 
قيــل لمرشــحات أخريــات “شــو بدكــن بهالشــغلة، 
العديــد منهــن  تلقــت  رح تبهدلــوا حالكــن”. وقــد 
رســائل تنمــر بســبب أشــكالهن تضمنــت تحرشــًا 
لفظيــًا وإيحــاءات جنســية، باإلضافــة إلــى إهانــات 
وابتــزاز باعتبارهــن وصوليــات الهثــات وراء مركــز أو 
منصــب. واعتمــدت الخطابــات الدينيــة فــي مواجهة 
ترشــح النســاء حيــث قيــل عــن إحداهــن إنهــا تريــد أن: 

والمســيحية”. الضيعــة  “تخــرب 

فيمــا يتعلــق بالعائلــة، وبالرغــم مــن أن العديــد مــن 
العائــالت كســرت المفاهيــم التقليديــة التــي تتعلــق 
ــي  ــرًا للمرشــحات اللوات بالمــرأة وقدمــت دعمــًا كبي
تســببت  أخــرى  عائــالت  فــإن  إســمها،  يحملــن 
بضغــط كبيــر عليهــن وحاولــت بــكل الوســائل ثنيهــن 
عــن الترشــح. وقــد وصــل األمــر إلــى حــد التبــرؤ 
منهــن وإصــدار بيانــات فــي هــذا الشــأن، ويرجــع 
الســبب فــي أغلــب األحيــان إلــى أن هــذه العائــالت 
تدعــم المرشــحين الذكــور منهــا وال تريــد أن تمثلهــا 
امــرأة، أو بســبب والئهــا التــام لحــزب معيــن، وفــي 
أحيــان أخــرى أتــى الضغــط العائلــي بمثابــة خــوف 
علــى المرشــحة ممــا قــد تتعــرض لــه مــن عنــف أو 

تشــويه ســمعة. 

عانــت مرشــحات مــن تجاهــل الحــزب الــذي رشــحهن 
فقــد  لهــن.  معاملتــه  ســوء  ومــن  الئحتــه  علــى 
عــرض بعــض األحــزاب مــااًل انتخابيــًا على مرشــحات 
لســحب ترشــحهن لحســاب مرشــحين آخريــن، كمــا 
وقــف بعــض األحــزاب فــي وجــه ترشــح النســاء، 
حتــى المنخرطــات فــي صفوفــه، وفضــل اختيــار 
الذكــور كلمــا ســنحت الفرصــة لذلــك، وضغــط علــى 
المرشــحات لالنســحاب علــى اعتبارهــن غيــر قــادرات 

علــى العمــل النيابــي.

لــم تواجــه %76 مــن المرشــحات المســتطلعات أي 
صعوبــات لالنضمــام إلــى الئحــة انتخابيــة )رســم 
األحــزاب  مرشــحات  خصوصــًا   ،)3	 رقــم  بيانــي 

اللواتــي انضممــن تلقائيــًا إلــى اللوائــح الحزبيــة.

رسم بياين رقم 31: هل واجهت صعوبات يف 

االنضامم إىل الئحة انتخابية؟

أمــا المرشــحات المســتقالت فقــد واجهــن العديــد 
مــن الصعوبــات بســبب قانــون االنتخابــات الــذي 
يفــرض علــى المرشــحين/ات االنضمــام إلــى لوائــح 
علــى  كان  وبالتالــي  ترشــحهن.  يســقط  ال  حتــى 
المرشــحات إيجــاد لوائــح تتمتــع بالرؤيــة السياســية 
تطلعاتهــن  مــع  المتجانــس  االنتخابــي  والبرنامــج 
لالنضــواء تحتهــا وفــق مــا ذكــرن. وحتــى عندمــا 
يتوفــر ذلــك، يبقــى تأليــف اللوائــح حســب قــول 
أغلبيــة المرشــحات رهــن رئيــس الحــزب والجهــات 
ــة، مــن دون أن يكــون للمرشــحات  ــة لالئح الممول
ــم تســتطع مرشــحات  دور فاعــل. ولهــذا الســبب ل
االنضمــام إلــى الئحــة أو اختــرن االنســحاب حتــى 
)رســم  األحــزاب  قــرارات  تبنــي  علــى  يجبــرن  ال 
بيانــي رقــم 	3(. كمــا اعتبــر بعــض المرشــحات أن 

كالنعم
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صرحــت %65 مــن المرشــحات أن النســاء اللواتــي 
ــز القــرار فــي األحــزاب والمجموعــات  يشــغلن مراك
قــد ســاهمن فــي ضــم النســاء المرشــحات إلــى 
اللوائــح االنتخابيــة، غيــر أن الكلمــة الفصــل وعمليــة 
التفــاوض كانتــا للرجــال، حتــى عنــد إجــراء مناظــرات 

لتقييــم المرشــحين/ات )رســم بيانــي رقــم 33(.

اللوائــح التــي تشــكلت كانــت غايتهــا ضــم امــرأة الــى 
الالئحــة فقــط لمجــرد أنهــا امــرأة، بغــض النظــر عــن 

ــا. ــع به ــي تمت ــات الت اإلمكان

رسم بياين رقم 32: هل أنِت مستمرة بالرتشح 

أو انسحبِت؟

رسم بياين رقم 34: هل متت مراعاة إدماج 

النساء عند اختيار أفراد حملتك االنتخابية؟

رسم بياين رقم 35: هل هن يف مراكز القرار 

بالنسبة للحملة؟

رسم بياين رقم 33: هل توجد نساء يف مراكز 

القرار فيام خص اختيار املرشحني/ات عىل 

اللوائح؟

وظهــر تناقــض فــي كالم المرشــحات مــن الحــزب 
نفســه أو مــن ضمــن الالئحــة ذاتهــا. فبينمــا أكــدت 
اتخــاذ  فــي  للنســاء  دور  ال  أن  المرشــحات  إحــدى 
الحــزب  القــرارات المحصــورة فقــط بقيــادة  تلــك 
ــة  ــى الالئح ــرى عل ــن، أصــرت مرشــحة أخ والممولي
الــذي  والتقريــري  التشــاركي  الــدور  علــى  نفســها 

لعبتــه.

ولكــن اختلــف األمــر قليــاًل فيمــا يتعلــق باختيــار 
جــرت  حيــث  وقادتهــا،  االنتخابيــة  الحملــة  أفــراد 
%83 مــن الحمــالت  النســاء فــي  مراعــاة إدمــاج 
)رســم بيانــي رقــم 34( )رســم بيانــي رقــم 35(.
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أفــادت  االنتخابيــة،  الحملــة  فــي  دورهــن  وحــول 
البرامــج  كتابــة  فــي  شــاركن  بأنهــن  مرشــحات 
والبيانــات االنتخابيــة ووضــع رؤيــة سياســية للوائــح. 
كمــا تولــت مرشــحة علــى األقــل رئاســة الئحــة بينمــا 
أفادت مرشــحة أخرى بأنها أسســت الئحة، وشــارك 
بعضهــن فــي اختيــار المرشــحين/ات علــى اللوائــح، 
وبشــكل عــام جــرى العمــل بتجانــس وتكامــل بيــن 
جميــع أعضــاء الالئحــة فــي هــذه المجموعــة مــن 
المســتطلعات. أمــا البعــض اآلخــر مــن المرشــحات 
ــت إحداهــن: “كان  فقــد كان دوره شــكليًا حيــث قال
يتعلــق  فيمــا  فقــط  األخيــرة  الكلمــة  لــي  يتــرك 
أخــرى  قالــت  كمــا  والشــباب”،  المــرأة  بموضــوع 
إنهــا كانــت تقــوم بزيــارات ميدانيــة أو تظهــر إعالميــًا 
إذا أعطاهــا اعضــاء الالئحــة الفرصــة، حيــث قالــت 

حرفيــًا: “إذا دبرولــي شــي طلعــة”.

وفيما شــاركت %78 من المرشــحات في  الزيارات 
الميدانيــة واللقــاءات والجــوالت االنتخابيــة )رســم 
بيانــي رقــم 36(، اقتصــر ذلــك علــى حضــور إعــالن 
اللوائــح والبرامــج االنتخابيــة، فيمــا لــم تكــن 17% 
اللقــاءات  هــذه  فــي  متحدثــات  المرشــحات  مــن 

)رســم بيانــي رقــم 37(.

رسم بياين رقم 36: هل شاركت يف جوالت/ 

لقاءات انتخابية لالئحة؟

رسم بياين رقم 37: هل كنت متحدثة يف 

اللقاءات االنتخابية؟

رسم بياين رقم 38: هل كنت ممثلة لالئحة يف 

ندوات/لقاءات إعالمية؟

وبالرغم أن %62.5 من المرشــحات المســتطلعات 
كــن متحدثــات باســم اللوائــح فــي بعــض النــدوات 
يكــن  لــم   ،)38 رقــم  بيانــي  )رســم  واللقــاءات 
تمثيلهــن كافيــًا. فرئيــس الالئحــة أو أحــد الرجــال 
المرشــحين هــو مــن كان الضيــف خــالل اللقــاءات 
الــذروة وعلــى المحطــات  اإلعالميــة فــي أوقــات 
المهمــة. كمــا ُطلــب مــن مرشــحتين علــى األقــل 
الموافقــة  قبــل  اســتقالة مســبقة  كتــاب  توقيــع 
علــى ضمهمــا إلــى الالئحــة )رســم بيانــي رقــم 39(.
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مــن   28% شــعرت  مجتمعــة  األســباب  ولهــذه 
المرشــحات بالتهميــش مــن قبــل اللوائــح )رســم 
أو  اهتمامــًا  يعطيــن  لــم  40(. فهــن  رقــم  بيانــي 
عنهــا،  المرشــحات  الدوائــر  فــي  للظهــور  فرصــًا 
كان  معينــة  الئحــة  علــى  ترشــحهن  أن  ووجــدن 
شــكليًا ومجــرد إتمــام لعــدد، أو ليظهــر رئيــس هــذه 
ــن للنســاء  ــر الداعمي الالئحــة وأعضاؤهــا فــي مظه
لترشــيحهم امــرأة معهــم وبالتالــي لتمكينهــم مــن 
ــي  ــادة الحاصــل االنتخاب جــذب أصــوات النســاء وزي

لالئحــة.

رسم بياين رقم 39: هل طلب منك توقيع 

استقالة مسبقة قبل املوافقة عىل انضاممك 

اىل الالئحة؟

رسم بياين رقم 40: هل شعرت بأي نوع من 

التهميش؟

رسم بياين رقم 41: هل قامت الئحتك، حزبك، 

مجموعتك بتقديم الدعم الذي تستحقينه؟

2. الدعم االنتخايب 

المســتطلعات  المرشــحات  مــن   38% تتلــق  لــم 
األحــزاب  أو  اللوائــح  قبــل  مــن  إطالقــًا  دعــم  أي 
 .)4	 رقــم  بيانــي  )رســم  ترشــحهن  تبنــت  التــي 
تســبب عــدم تأميــن الدعــم والمــوارد الماليــة التــي 
وعــدت بهــا المرشــحات بعوائــق أمامهــن وصعوبــة 
دوائرهــن.  ضمــن  الناخبيــن  إلــى  الوصــول  فــي 
بمبــادرات  وتمويلهــا  الحمــالت  تنظيــم  فجــرى 
كمــا  األحيــان.  مــن  كثيــر  فــي  وعائليــة  شــخصية 
أفــادت مرشــحات عــن حصولهــن علــى دعــم مــن 
أحيانــَا   الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  بعــض  خــالل 
لمســاعدتهن علــى الظهــور اإلعالمــي واإلعالنــي.

المرشــحات  بعــض  قيــام  الالفــت  مــن  أنــه  إال 
الحملــة  تمويــل  تأميــن  أجــل  مــن  بمشــاريع 
االنتخابيــة، حيــث عرضــت إحداهــن علــى المجموعــة 
التــي دعمتهــا فكــرة تحضيــر وبيــع الخبــز لتأميــن جــزء 
االنتخابيــة. للنشــاطات  المطلوبــة  المبالــغ  مــن 

لــم يكــن التمويــل المــوارد الماليــة وتأمينهــا عائقــًا 
أمام المرشــحات المقتدرات ماليًا أو اللواتي ُدعمن 
المرشــحات  فهــؤالء  األحــزاب.  قبــل  مــن  فعليــًا 
الدعــم  أنــواع  تلقيــن كل  “المحظيــات”  القليــالت 
مــن مــادي ومعنــوي وبشــري ولوجســتي، فيمــا لــم 
يكــن هــذا الدعــم متســاويًا فــي العديــد مــن األحيــان 
 .)4	 رقــم  بيانــي  )رســم  المرشــحين  باقــي  مــع 
بالرغــم مــن تزويــد المرشــحات بالمــوارد البشــرية 
المتســاوية مــن متطوعيــن ومندوبيــن )رســم بيانــي 
رقــم 43(، لــم تمنــح األغلبية الســاحقة %49 منهن 
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مســاحة متســاوية فــي الظهــور اإلعالمــي مــع باقي 
لــم تمنــح 71%  المرشــحين علــى الالئحــة، كمــا 
منهــن مــوارد ماليــة متســاوية أو دعمــًا لوجســتيًا 
ــات....( وفــق افــادة  ــة، صــور، نقلي ــب انتخابي )مكات

المســتطلعات.

رسم بياين رقم 42: هل كان هذا الدعم 

متساوياً بني أفراد الالئحة أو مرشحي/ات 

الحزب/املجموعة؟

رسم بياين رقم 43: هل تم منحِك؟

لمرشــحين  دعــم  اللوائــح  بعــض  خصــص  كمــا 
أجوبــة  خــالل  مــن  جليــًا  وقــد ظهــر  آخريــن،  دون 
أغلــب  فــي  يتوجــه  الكبيــر  الدعــم  أن  المرشــحات 
لديهــم/ن  الذيــن  المرشــحين/ات  نحــو  األحيــان 
أرجحيــة الفــوز والحصــول علــى أعلــى نســبة مــن 

التفضيليــة. األصــوات 

ــة  ــة إعالمي ــم تحــظ %68 مــن المرشــحات بتغطي ل
يعــط  لــم  اإلعــالم  أن   84% رأي  ففــي  عادلــة، 
مســاحة متســاوية للمرشــحين/ات بســبب الظهــور 
الباهظــة  والتكلفــة  األجــر  المدفــوع  اإلعالمــي 
الــذي تطلبــه وســائل اإلعــالم، وحيــث إن معظــم 
الكبيــرة.  الماليــة  للمــوارد  يفتقــدن  المرشــحات 
وجــاء التعويــض مــن خــالل الدعــم الــذي تلقينــه 
مــن إحــدى الجمعيــات غيــر الحكوميــة، حيــث شــارك 
بعــض المرشــحات فــي برنامــج تلفزيونــي ترعــاه. 
وقد تلقت %29.5 من المرشــحات المســتطلعات 
دعمــًا مــن جمعيــات نســوية تنوعــت بيــن تدريبــات 
علــى خــوض االنتخابــات، العمــل السياســي، كيفيــة 
الناخبيــن،  مــع  التواصــل  وإلقائــه،  خطــاب  كتابــة 
عــرض البرامــج االنتخابيــة وإطالق مواقــع الكترونية 

للمرشــحات )رســم بيانــي رقــم 44-45-46(.

رسم بياين رقم 44: هل تلقيت دعامً من 

الجمعيات النسوية؟
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النســاء  تمكيــن  فــي  التقديمــات  وقــد ســاهمت 
اســتفادت  للتعــاون.  مشــتركة  مســاحات  وخلــق 
أردن العمــل  التدريبــات خصوصــًا مــن  مــن هــذه 
ــة، فيمــا  ــرة الكافي فــي السياســية وال يملكــن الخب
اعتبــرت مرشــحات أخريــات أن الدعــم ُقــّدم للبعــض 
بالظهــور  يتعلــق  فيمــا  خصوصــًا  اآلخــر،  دون 

اإلعالمــي.

رسم بياين رقم 45: هل أعطى اإلعالم مساحة 

متساوية لجميع املرشحني؟

رسم بياين رقم 46: هل حظيت بتغطية 

إعالمية عادلة؟

رسم بياين رقم 47: هل ساعد قانون االنتخاب 

يف متثيل النساء؟

3. قانون االنتخاب 

اســتطالعهن  تــم  اللواتــي  المرشــحات  أجمعــت 
علــى أن قانــون االنتخابــات الحالــي لــم يســاعد فــي 
47(، وشــّكل  رقــم  بيانــي  )رســم  النســاء  تمثيــل 
عائقــًا أساســيًا أمــام انتخابهــن، خصوصــًا أن اعتمــاد 
األصــوات التفضيليــة أدى الــى تنافــس كبيــر داخــل 
الالئحــة الواحــدة وإلــى فــوز الرجــال بأكثريتهــا مــع 
ــال  ــى الرج ــة ال ــزاب األصــوات التفضيلي ــر األح تجيي
ــة الســائدة والنظــرة  ــة الذكوري ــى العقلي اعتمــادًا عل
الدونيــة إلــى إمكانــات المــرأة وفرصهــا فــي القيــادة 

السياســية. 

وتعتبــر أغلــب المرشــحات أن عــدم اشــتمال القانــون 
ــا النســائية هــو الســبب األساســي فــي  علــى الكوت
عــدم وصــول نســاء الــى المجلــس النيابــي. وأكــدت 
الترشــح  نيتهــن  عــدم  المســتطلعات  مــن   28%
الحقــًا فــي ظــل هــذا القانــون بســبب إجحافــه فــي 

حــق النســاء )رســم بيانــي رقــم 48(.
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لكــي تتمثــل النســاء بشــكل أكبــر فــي البرلمــان، 
الكوتــا  إقــرار  ضــرورة  عــن  المرشــحات  أعربــت 
دائــرة  لبنــان  اعتمــاد  إلــى  باإلضافــة  النســائية، 
انتخابيــة واحــدة، فيمــا يعتبــر بعــض المرشــحات أنــه 
ــه  ــات الحالــي بمجمل يوجــب تعديــل قانــون االنتخاب

السياســية. الطائفيــة  وإلغــاء 

4. عدم استجابة املؤسسات

أن  علــى  المســتطلعات  المرشــحات  أجمعــت 
المؤسســات  فعاليــة  عــدم  فــي  يكمــن  التحــدي 
ســيطرتها  فــرض  وعــدم  الرقابــي  دورهــا  وغيــاب 
فــي الحــد مــن المخالفــات االنتخابيــة وفــي ضمــان 

والمرشــحات. المرشــحين  بيــن  الفــرص  تكافــؤ 

وفــي اســتطالع المرشــحات حــول انطباعهــن عــن 
دور هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات، اعتبــر البعض 
مــن  تمّكنهــا  بصالحيــاٍت  تتمتــع  ال  الهيئــة  أن 
ممارســة دورهــا بفعاليــة، وغيــاب اإلرادة السياســية 
لتمكينهــا مــن ذلــك، وأجمعــت المرشــحات علــى 
ــارز، ال فــي انتخابــات  ــأي دور ب أن الهيئــة لــم تقــم ب
أن  رغــم  الســابقة،  الــدورة  فــي  وال   2022 العــام 
ــة كانــت واضحــة.  المخالفــات والخروقــات االنتخابي
حياديــة  غيــر  الهيئــة  أن  إحداهــن  تعتبــر  حيــن  فــي 
ــات أن  ــرى أخري وال تمــارس عملهــا باســتقاللية، وت
أداء الهيئــة نظــري وتوثيقــي فقــط، حيــث تكتفــي 
بتوثيــق المخالفــات التــي تردهــا، مــن دون أخــذ أي 

إجــراءات بشــأنها.

رسم بياين رقم 48: هل ستعيدين الرتشح يف 

ظل هذا القانون االنتخايب؟

رسم بياين رقم 49: هل واجهت ضغوطات 

أثناء الحملة االنتخابية ؟

كمــا عّبــرت مرشــحات عــن امتعاضهــن مــن تعامــل 
الهيئــة معهــن بســبب عدم اإلجابة على التســاؤالت 
ــة  ــة وكيفي ــع مادي ــى ُوّجهــت إليهــا حــول مواضي الت

التصــرف فــي ظــل األوضــاع الراهنــة.

فيمــا تجهــل مرشــحتان علــى األقــل ماهيــة هيئــة 
اإلشــراف علــى االنتخابــات ودورهــا، فقــد اختلــط 
األمــر علــى البعــض بيــن مهــام الهيئــة ومراقبــي 
المرشــحات  بعــض  وعلــم  األوروبــي،  االتحــاد 
معرفــة  أيــة  دون  مــن  فقــط  باالســم  بوجودهــا 
التواصــل معهــا،  وكيفيــة  بمهامهــا وصالحياتهــا 
اللوائــح. أنهــا المســؤولة عــن تســجيل  واعتقــدن 

5. العنف ضد املرأة

المســتطلعات  المرشــحات  %57 مــن   تعرضــت 
لضغوطــات مباشــرة وغيــر مباشــرة أثنــاء حمالتهــن 
االنتخابيــة )رســم بيانــي رقــم 49( لدفعهــن إلــى 
االنســحاب مــن االنتخابــات، كمــا تــم الضغــط علــى 
مناصريــن ومندوبيــن لهــن لوقــف العمــل معهــن.

أنــواع مــن  إلــى  المرشــحات  %51 مــن  تعرضــت 
العنــف خــالل حمالتهــن االنتخابيــة )رســم بيانــي 
رقــم 50( كالتهديــد والتشــهير. ويعــود ذلــك إلــى 
المــرأة،  إلــى  الدونيــة  والنظــرة  النمطيــة  الصــورة 
وإلــى استســهال الهجــوم والضغــط علــى النســاء 

المرشــحات فــي بيئــة ذكوريــة بطريركيــة.

نعم

نعم

كال

كال
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جــرى التشــهير بالعديــد مــن المرشــحات مــن خــالل 
نشــر الشــائعات واالتهامــات والتدخــل فــي أمــور 
حياتهــن الشــخصية بشــكل مباشــر، وحيــاة عائالتهن 
أيضــًا مــن قبــل المجتمــع والصحافــة واإلعــالم. كما 
اخُتلقــت أخبــار عــن مرشــحات بهــدف محاربتهــن 
وتشــويه ســمعتهن، وقالت إحدى المرشــحات: “إن 
اإلعالمييــن أصحــاب المواقــع الرخيصــة والصحافــة 
الصفــراء يكــون هدفهــم االبتــزاز وطلــب المقابــل 
الشــائعات  تأليــف  وإال  المــدح  مقابــل  المــادي 

وتوجيــه االتهامــات فــي ملفــات فســاد”.

منتشــرًا  كان  بالعنــف  التهديــد  أن  اتضــح  كمــا 
واســُتخدم كأســلوب تخويف من قبــل المعارضين، 
ووفقــًا لمــا ذكرتــه المرشــحات اللواتــي قابلناهــن 
أو  ولقــاءات سياســية  جلســات  توقيــف  تــم  أنــه 

إلغاؤهــا تحــت وقــع التهديــد و”البلطجــة”.

كمــا تلقــت العديــدات منهــن إهانــات وتوصيفــات 
ذكوريــة وشــتائم. وقالــت إحــدى المرشــحات إنها لم 
تتحمــل هــذا العنــف الــذي أشــعرها باإلحــراج تجــاه 
عائلتهــا وأوالدهــا الذيــن قــد يعترضــون مســارها 

لتجنــب تحمــل هــذا النــوع مــن الضغوطــات.

رسم بياين رقم 50: هـل واجهـت أي شـكل 

مـن أشـكال العنـف خـالل الحملـة؟

المرشــحات  مــن  العديــدات  صــور  وتعرضــت 
مختلفــة. مناطــق  فــي  للتمزيــق 

فيمــا تنــوع العنــف الــذي تعرضــت لــه المرشــحات 
بيــن عنــف نفســي وجســدي وإلكترونــي واقتصــادي 
وجنســي ومجتمعــي. وقــد احتل العنــف اإللكتروني 
أعلــى نســبة عنــف تعرضــت لهــا المرشــحات خــالل 
حمالتهــن االنتخابيــة، بنســبة %79 )رســم بيانــي 
اإللكترونيــة  الجيــوش  قــادت  حيــث   ،)5	 رقــم 
حــد  وصلــت  المرشــحات  ضــد  شرســة  حمــالت 
االســتحصال  تــم  كمــا  بالعمالــة،  إحداهــن  اتهــام 
علــى صــور قديمــة لهــا وإعــادة نشــرها البتزازهــا مــن 

أجــل ســحب ترشــحها.

وبالرغــم مــن العنــف الــذي تعرضت له المرشــحات، 
علــى  وإصــرارًا  عزيمــة  منهــن  العديــدات  أظهــرت 
خــوض المعركــة االنتخابيــة، مــن دون التأثر بأي نوع 
مــن أنــواع الضغوطــات هــذه. ورغــم قيــام بعضهــن 
باإلبــالغ عــن حــوادث العنــف التــي تعرضــن لهــا إلــى 
الجهــات األمنيــة المختصــة، فّضــل البعــض اآلخــر 
عــدم التقــدم بــأي شــكوى القتناعهــن بأنــه لــن تتــم 
ــا  ــن وســتبقى الشــكوى ومتابعته محاســبة الفاعلي

مضيعــة للوقــت.

رسم بياين رقم 51: ما هي طبيعة هذا العنف؟

كالنعم

عنف جسدي

عنف جنسي

عنف مجتمعي

عنف نفسي 

عنف اقتصادي 

عنف الكتروني
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6. حملة املرشحة االنتخابية 

وقضايا املرأة

المرشــحات  ســؤال  تــم  العــام،  الصعيــد  علــى 
تناولتهــا  التــي  القضايــا  أبــرز  عــن  المســتطلعات 
حمالتهــن االنتخابيــة. وقــد تنوعــت األجوبــة حســب 
رؤيــة كل مرشــحة ونظرتهــا السياســية، وتمحــورت 
المرشــحات  اعتبرتــه  مــا  حــول  بالغالــب  األجوبــة 
األوضــاع  بتحســين  تتعلــق  أساســية  أولويــات 
المعيشــية مــن غذائيــة وتعليمية وتحديــث المناهج 
للعيــش  األساســية  الخدمــات  وتأميــن  التربويــة 
الكريــم والعمــل علــى إقــرار تغطيــة صحيــة شــاملة 

االقتصــادي. الوضــع  وتحســين 

البرنامــج االنتخابــي لمرشــحة علــى  كمــا تضمــن 
األقــل الســعي إلــى إقــرار دولــة علمانيــة فــي لبنــان 
الشــخصية،  لألحــوال  موحــد  قانــون  علــى  ترتكــز 
ــى إلغــاء النظــام الطائفــي كمطلــب مــن  إضافــًة إل

مطالــب انتفاضــة 17 تشــرين.

ــات حــول موضــوع اســتقاللية  وتركــز بعــض اإلجاب
القضــاء وإلغــاء النظــام السياســي الطائفــي، وإقــرار 
قانــون شــفافية الوصــول إلــى المعلومــات، تحريــر 
مواجهــة  المحافــظ،  وصايــة  مــن  بيــروت  بلديــة 
الجيــش  بيــد  الســالح  حصــر  اإليرانــي،  التمــدد 
اللبنانــي، اســترجاع األمــوال المنهوبــة، منــع التفلت 
مــن العقــاب وحمايــة أمــوال المودعيــن، والوصــول 
إلــى دولــة مســتدامة مــن خــالل ترســيخ األهــداف 
ودمجهــا  الـــ17  المســتدامة  للتنميــة  العالميــة 

بالمناهــج والتركيــز علــى األبحــاث.

كمــا تــم ذكــر العمــل علــى إقــرار بعــض القوانيــن أو 
اتخــاذ بعــض القــرارات المتعلقــة بـ:اإلقــرار بالذنــب، 
اجتماعيــة،  أمــان  شــبكة  تأميــن  اإلفــالس،  إدارة 
تعديــل التشــريعات غيــر العادلــة ووضــع تشــريعات 
جديــدة )مثــل المكننــة – نــادي الغولــف – أمــالك 

ــة....(.  ــة البحري الدول

أمــا علــى صعيــد األولويــة التــي أعطاهــا برنامــج 
بعــض  تضمــن  فقــد  المــرأة،  لقضايــا  المرشــحة 
موحــد  مدنــي  قانــون  إقــرار  موضــوع  البرامــج 
لألحــوال الشــخصية، إقــرار قانــون شــامل لمكافحــة 

العنــف ضــد النســاء، منــع التزويــج المبكــر )الحــد 
األدنــى 18 ســنة(، إقــرار قانــون عمــل عــادل ليشــمل 
عامــالت المنــازل، منــح الجنســية اللبنانيــة ألوالد 
المــرأة اللبنانيــة، إلغــاء نظــام الكفالــة، إلغــاء تجريــم 
المثليــة الجنســية، إقــرار الكوتــا النســائية، باإلضافــة 
إلــى إلغــاء بعــض المــواد المتعلقــة بالزنــا بســبب 

ــا بحــق المــرأة. إجحافه

برنامجهــن  فــي  مرشــحات  تخصــص  لــم  فيمــا 
بحجــة  المــرأة  بحقــوق  يتعلــق  أمــر  أي  االنتخابيــة 
أولويــات  جــدًا ويوجــد  الحاليــة حرجــة  المرحلــة  أن 
ــه  ــام يتوج ــي بشــكل ع أخــرى وأن البرنامــج االنتخاب
ــا يظهــر  إلــى الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء. وهن
األســاليب  اســتخدام  أعــدن  مرشــحات  هنــاك  أن 
الذكوريــة نفســها التــي يلجــأ إليهــا الساســة، وربمــا 
عــن جهــل، لتهميش النســاء وقضاياهــن بالرغم من 
المنفعــة العامــة والعائــد االقتصــادي والتنمــوي 

لتمكيــن النســاء وإحــالل العدالــة الجندريــة.

عــدم  ســبب  عــن  المرشــحات  ســؤال  علــى  وردًا 
وصــول كتلــة نســائية وازنــة إلــى مجلــس النــواب 
صانعــي  علــى  ضغــط  قــوة  النســاء  وتشــكيل 
القــرار بالرغــم مــن أن عــدد الناخبــات المســجالت 
ناخــب   3,967,507 أصــل  مــن   2,022,387(
مســجل(		 فــاق عــدد الناخبيــن الذكــور المســجلين، 

أن: المرشــحات  بعــض  اعتبــر 

الذكوريــة الســائدة تنظــر نظــرة دونيــة وتهمــش 	. 
وتملــي  السياســي،  العمــل  فــي  النســاء  دور 
علــى المــرأة أدوارَا تقليديــة تخضعهــا للســلطة 
بدعــم  يرحــب  الــذي  العائلــي  والقــرار  األبويــة 
العمــل  توريثــه  حــد  المناصــب  لهــذه  الرجــل 

السياســي.

ماديــة 	.  إمكانــات  يتطلــب  االنتخابــات  قانــون 
تحــد  قويــة  سياســية  وتجــارب  وعالقــات 
الطبقــة  فــي مواجهــة  النســاء  إمكانــات  مــن 
الحاكمــة بدليــل وجــود 38 الئحــة  السياســية 
مــن أصــل 103 دون عنصــر نســائي، أي مــا 

اللوائــح. مجمــوع  مــن   %37 يعــادل 

وعــدم 3.  الترشــح  ألهميــة  النســاء  إدراك  عــدم 
كاِف. سياســي  وعــي  وجــود 

		 Ministry of Interior and Municipalities, Directorate General of Civil Status )2022(. Statistical data based on Mohafaza.
https://www.dgcs.gov.lb/arabic/statistics-map
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بالترشــح  لتجربتهــن  المرشــحات  تقييــم  عــن  أمــا 
المعركــة  وخــوض  اللوائــح  إلــى  واالنضمــام 
االنتخابيــة، فكانــت بأغلبهــا جيــدة )رســم بيانــي رقــم 
53(. فبالرغــم مــن كل العوائــق والتحديــات التــي 
واجهــت المرشــحات والضغوطــات التــي تعرضــن 
لهــا، اعتبــر أغلبهــن أنهــا تجربــة تعلمــن منهــا الكثيــر 
مــن الثقافــة والحنكــة السياســية ومعرفــة كيفيــة 
خــوض المعركــة االنتخابيــة، وهــذا مــا يبــرر رغبــة 
ــي  %60 منهــن بالترشــح فــي االســتحقاق االنتخاب
اعتبــرت  حيــث   ،)54 رقــم  بيانــي  )رســم  المقبــل 
ــة منحتهــن  ــد مــن المرشــحات أن هــذه التجرب العدي
ــى  ــة عل ــرة الالزمــة لخــوض معركــة أخــرى مبني الخب
علــى  يعملــن  وهــن  أكبــر،  ووعــي سياســي  فكــر 
تغييــر العقليــة الســائدة حاليــًا وســيحاولن باســتمرار 
خــوض هــذه المعركــة التــي تتطلــب نضــااًل طويــاًل 

وال يمكــن االستســالم للوضــع الحالــي.

رسم بياين رقم 52: يف حال نجحت يف 

الوصول اىل الربملان، هل ستعمدين اىل 

الدفع باتجاه كتلة نسائية؟

مــن   83% أشــارت  المعوقــات،  هــذه  ولتخطــي 
المرشــحات إلــى أنهــن ســيعملن علــى الدفــع باتجــاه 
كتلــة نســائية وازنــة فــي حــال نجحــن فــي الوصــول 

ــي رقــم 	5(.  ــى البرلمــان )رســم بيان إل

رسم بياين رقم 53: كيف تقيمني هذه التجربة 

بشكل عام؟

رسم بياين رقم 54: هل سترتشحني يف 

االستحقاقات املقبلة؟
كالنعم

ممتازة

نعم

جيد

ضعيف

ال أعلم

جيد جدا

كال

مقبول 
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يف دائرة البقاع األوىل - زحلة

مــن  فيــه  تبــرأت  بيانــًا  ديــة  أبــو  عائلــة  أصــدرت 
المرشــحة ديمــة أبــو ديــة. وقــد جــاء فــي البيــان أن 
العائلــة تعــارض وتســتنكر ترّشــح ديمــة علــى الئحــة 
ــر  ــر أن هــذا الترّشــح ال يعّب ــة، وتعتب القــوات اللبناني
عــن هويــة عائلــة آل أبــو ديــة ومســيرتها النضاليــة.

القسم الخامس: أبرز االعتداءات التي 

تعرضت لها املرشحات والناشطات 

خالل االنتخابات

املرشحة دعد قزي عن دائرة جبل لبنان 
الرابعة:

المرشــحة  مــع  مقابلــة  “الدي”  مراقبــة  أجــرت 
دعــد قــزي بعــد اتصالهــا بالجمعيــة لإلفــادة عــن 
تعرضهــا لحادثــة ضــرب وتعــد قبــل يــوم واحــد مــن 
االســتحقاق االنتخابــي، وبعــد أخــذ موافقتهــا علــى 
ــا  ــا به ــي زودتن ــا الت ــا وصوره نشــر اســمها وقصته
عبــر إرســالها إلــى مراقبــة “الدي” مــن خــالل تطبيــق 
“واتســأب”، أطلعتنــا علــى مجريــات الحادثــة، حيــث 
إلــى   2022 أيــار   14 الســبت  نهــار  تعرضــت  إنهــا 
ــن  ــوا علــى مت شــتائم أمــام مكتبهــا مــن شــبان كان
قــد  وكانــت  “مفيمــة”،  داكــن  زجــاج  ذات  ســيارة 
أبلغــت مخابــرات الجيــش باألمــر. وفــي اليــوم عينــه 
عشــية االنتخابــات، وبعــد االنتهــاء مــن اجتماعهــا 
فــي مقهــى بيــت بيــوت فــي خلــدة، حوالــي الســاعة 
الحاديــة عشــر ليــاًل، وهــي فــي طريقهــا للعــودة مــع 
ــد مفــرق  ــدأت بمطاردتهمــا ســيارة عن صديقتهــا، ب
برجــا - الجيــة، إلــى أن وصلتــا إلــى طريــق فرعــي 
حيــث اعترضــت طريقهــا ســيارة أخــرى ترجــل منهــا 
شــابان يضعــان كمامــات وقبعــات انهــاال عليهمــا 
“بدكــن تشــتغلوا  واللكمــات وهدداهــا:  بالضــرب 
انتخابــات، اشــتغلوا انتخابــات”، ليعــودا بعدهــا إلــى 
ســيارتهما متوجهيــن إلــى مكتبهــا حيــث أطلقــا عليــه 

ــرا. ــل أن يف الرصــاص قب

إلــى  وصديقتهــا  قــزي  توجهــت  الفــور،  وعلــى 
المستشــفى للحصــول علــى معاينــة طبيــة، ثــم 
إلــى مخفــر برجــا حيــث ُطلــب منهــم التوجــه إلــى 
ــة تقــع خــارج نطــاق  مخفــر الســعديات كــون الحادث

المخفــر.

وتقــول قــزي إن االعتــداء طــال أيضــًا المســؤولة 
عــن حملتهــا االنتخابيــة وأحــد الشــبان العامليــن فــي 
حملتهــا، إذ تعرضــت ســيارة كل منهمــا العتــداءات 

محاولــة  فــي  الســيارات،  لوحــات  إزالــة  شــملت 
ــن ترشــحها. ــا ع ــا لثنيه لترهيبه
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ويف دائرة البقاع الثالثة - بعلبك 
الهرمل

أصــدرت عشــيرة آل زعيتــر بيانــَا أشــارت فيــه إلــى أن 
المرشــحة عــن دائــرة بعلبــك الهرمــل ســارة منصــور 
زعيتــر ال تمّثــل العائلــة، بــل تمّثــل مــن رّشــحها فــي 
حركــة مواطنيــن ومواطنــات، وأّكــدت أّن العائلــة 

تبقــى وفّيــة لنجلهــا الّنائــب غــازي زعيتــر.

ويف دائرة بريوت األوىل

تكــرر مشــهد االعتــداء علــى صــور المرشــحة بوليــت 
ياغوبيــان. فبعــد تمزيــق صــور لحملتهــا االنتخابيــة، 
تــم االعتــداء علــى صــورة عائــدة لهــا عبــر رميهــا 

بطــالء أســود.  

يف دائرة جبل لبنان األوىل - جبيل 
كرسوان

المرشــحة  فيــه  يتهــم  فيديــو  فبركــة  تمــت 
محــالت  أحــد  مــن  بالســرقة  بســتاني  كارن 
الـ”ســوبرماركت”. وقــد أجــرت مراقبــة “الدي” فــورًا 
حصــل،  مــا  حقيقــة  علــى  للوقــوف  معهــا  لقــاء 
حيــث أكــدت أنهــا تتعــرض لحملــة تشــويه ومحاربــة 
مــن قبــل التيــار الوطنــي الحــر وحــزب اللــه، وأنهــا 
ســترد علــى الموضــوع عبــر مؤتمــر صحافــي، وكان 
مكتبهــا اإلعالمــي قــد أصــدر بيانــًا اتهــم فيــه التيــار 

الفيديــو. بفبركــة  الحــر  الوطنــي 

يف دائرة البقاع الثانية - راشيا والبقاع 
الغريب

انتشــر بيــان مجهــول المصــدر موجــه ضد المرشــحة 
ــرؤ منهــا.  ــه عائلتهــا بالتب ــب في ــوة األســعد يطال غن
المرشــحة،  مــع  “الدي”  مراقبــي  تواصــل  وبعــد 
ــان  ــى أنهــا ال تعــرف مصــدر البي ــرة إل أشــارت األخي
نتائــج  بانتظــار  وهــي  بشــكوى،  تقدمــت  لكنهــا 

التحقيقــات.

يف دائرة جبل لبنان الثالثة - بعبدا

ــدا  ــه فــي بعب ــزب الل ــة أمــل وح هــّدد مناصــرو حرك
المرشــحة فــرح قاســم والمرشــح منيــر دومانــي 
ــا  ــن كان ــي األزمــة فرصــة( اللذي ــن نخل ــة قادري )الئح
فــي  انتخابــي  لقــاء  لعقــد  الشــياح  إلــى  يتوجهــان 
اللــه. وبعــد التواصــل مــع  اســتراحة هــادي نصــر 
ــا أن صاحــب االســتراحة ألغــى  المرشــحة، أكــدت لن

اللقــاء قبــل ســاعات مــن انعقــاده.
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يف دائرة بريوت الثانية

تعرضــت المرشــحة ناهــدة الخليــل إلــى ضغــط مــن 
أجــل ســحب ترشــحها إلــى االنتخابــات. وقــد أكــدت 
تتعــرض  أنهــا  اتصــال مــع “الدي”  الخليــل خــالل 
لحملــة مــن جهــات ال تريــد اإلفصــاح عنهــا، فــي 
االنتخابــي  االســتحقاق  عــن  إلقصائهــا  محاولــة 

بســبب ميــول ابنتهــا الجنســية. 

ويف دائرة الجنوب الثانية - صور قرى 
صيدا الزهراين

رفعــت المرشــحة بشــرى الخليــل إلــى “الدي” كتابــًا 
عــن تهديــد بالقتــل تعرضــت لــه، حيــث قالــت إن 
حركــة أمــل تلقــت تعليمــات مــن رئيســها نبيــه بــري 
بالتعــرض لمرشــحي الالئحــة المنافســة وترهيبهــم، 
ســيارتها  بحــرق  للتهديــد  تعرضــت  أنهــا  مضيفــًة 
وترهيبهــا وعائلتهــا بإطــالق قنابــل صوتيــة علــى 
بــاب منزلهــا والتهديــد بقتلهــا عبــر إطــالق الرصــاص 
علــى منزلهــا، باإلضافــة إلــى تعرضهــا للقــدح والــذم 

ــا. والتعــرض لســمعتها وشــرفها وكرامته
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بشــرى  المرشــحة  علــى  الجمعيــة  ردت  بدورهــا 
الخليــل بكتــاب أكــدت فيــه متابعــة شــكواها مــن 
خــالل مراقبيهــا المنتشــرين فــي مختلــف المناطــق 
المخالفــات  تقريــر  فــي  توثيقهــا  إلــى  باإلضافــة 
أكــدت  كمــا  دوريــة.  بصــورة  عنهــا  يصــدر  الــذي 
حــق المرشــحين فــي المشــاركة فــي االســتحقاق 
االنتخابــي فــي مناخــات هادئــة وآمنــة ومــن دون 
الجمعيــة  ورأت  عليهــم.  ضغــوط  أي  ممارســة 
بموجبــه أيًضــا أنــه مــن الضــروري مراســلة الجهــات 
المعنيــة بهــذا الخصــوص، والســيما وزارة الداخلية 
االنتخابــات،  علــى  اإلشــراف  وهيئــة  والبلديــات 
بالمشــاركة  المرشــحين  لمطالبتهــا بضمــان حــق 
ــة، علمــًا أن  ــة وديمقراطي ــة آمن ــة انتخابي فــي عملي
ــة  ــة أو تنفيذي ــات تقريري ــع بصالحي “الدي” ال تتمت
نزاهــة  بمراقبــة  محصــورة  مهمتهــا  تبقــى  بــل 

االنتخابــات. وديمقراطيــة 

بنــاًء علــى ذلــك، تدعو ““الدي”” إلــى تذليل العقبات 
والعوائــق أمــام المرشــحات لضمــان تمكين النســاء 

مــن أجــل عمليــة انتخابية شــفافة وديمقراطية.
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فــي  حاســمًة  السياســية  األحــزاب  مســألة  ُتعــد 
للنســاء  أكبــر  تمثيــٍل  تحقيــق  الــى  الســعي  إطــار 
فــي مواقــع القــرار، الســيما أن النســاء بغالبيتهــن 
العظمــى، لديهــن قــدرٌة محــدودٌة للوصــول إلــى 
شــبكاٍت اجتماعيــٍة واســعٍة ويتمتعــن بمــوارد ماليــٍة 
وبدعــٍم اجتماعــي أقــل مقارنــًة بالرجــال. وفــي لبنان، 
تــرأس امــرأة حزبــًا واحــدًا مــن بيــن كافــة األحــزاب 
وهــو حــزب “تقــدم” وهــو حــزب ناشــئ ترأســه لــوري 
هيتيــان، إذ إن ســالم يمــوت اســتقالت مــن رئاســة 
ويعــود  االنتخابــات.  قبــل  الوطنيــة  الكتلــة  حــزب 
مــن  عــّدة،  أســباٍب  إلــى  بالتمثيــل  النقــص  هــذا 
بينهــا االعتقــاد الشــائع بــأن السياســة هــي حكــٌر 
ــأن يتــم  ــأن للنســاء حظــوظ أقــل ب علــى الرجــال، وب
انتخابهــن، وبــأن قرارهــن السياســي ليــس مســتقاًل 
بــل يتأثــر بمواقــف الرجــال فــي حياتهــن . ويعــود 
نقــص التمثيــل فــي المواقــع القياديــة فــي األحــزاب 
ــٍة داخــل األحــزاب نفســها، ومــن  الــى أســباٍب بنيوي
بينهــا المركزيــة الشــديدة آلليــة اتخــاذ القــرار والتــي 
غالبــًا مــا يتحكــم فيهــا قلــة مــن القيــادات )مــن 
الرجــال( ممــا يضعــف دور المرشــحات بالرغــم مــن 
األحــزاب  أغلــب  فــي  النســاء  وتنشــط  كفاءتهــن. 
ــات النســائية بالرغــم مــن حضورهــا فــي  فــي الهيئ
دور  تهميــش  إلــى  يــؤدي  ممــا  اخــرى،  قطاعــات 
المــرأة وأهميتهــا داخــل الحــزب. وقــد بــدأ حديثــًا 
فــي  النســائية  الكوتــا  باعتمــاد  األحــزاب  بعــض 
والحــزب  الكتائــب  حــزب  مثــل  الداخلــي،  نظامــه 

التقدمــي االشــتراكي وحــزب لنــا.

يهــدف هــذا الفصــل إلــى تقييــم دور المــرأة فــي 
األحــزاب السياســية وكمرشــحات، كمــا أنــه يشــمل 
مــدى دمــج األحــزاب السياســية للمــرأة وقضاياهــا 
ــة. ــة االنتخابي فــي أنشــطتها واســتراتيجيتها للحمل

ديمقراطيــة  أجــل  مــن  اللبنانيــة  الجمعيــة  أجــرت 
ــًا ومجموعــة بيــن  االنتخابــات مقابــالت مــع 12 حزب
ــة، فيمــا  ــة وأخــرى حديث أحــزاب ومجموعــات تقليدي
تعــذر إجراؤهــا مــع بعــض األحــزاب األخــرى التــي 
رغبــت الجمعيــة بالتواصــل معهم ألســباب مختلفة.

األحزاب التي شملها االستطالع:

حزب لنا	. 

ائتالف شمالنا	. 

الحزب التقدمي االشتراكي3. 

حركة أمل4. 

حزب الجماعة اإلسالمية5. 

التيار الوطني الحر6. 

حزب القوات اللبنانية 7. 

لحقي8. 

الحركة الوطنية9. 

 نحو الوطن	0. 

حزب الكتلة الوطنية		. 

حزب الكتائب		. 

التنظيم الداخيل للحزب وهيكله 

وانعكاساته عىل املرأة

أكــدت جميــع األحــزاب التــي تمــت مقابلتهــا أنهــا 
تحــرص علــى إرســاء قواعــد متســاوية لتعزيــز تمثيــل 
فهــي   .)55 رقــم  بيانــي  )رســم  والنســاء  الرجــال 
وفــق مــا ذكــرت تقــدم فرصــًا متســاوية للمشــاركة 
وأدوات  التثقيــف  تشــمل  دوريــة  تدريبــات  فــي 
العمــل السياســي مــن أجــل التمكيــن لتبــوء المراكــز 
الحزبيــة. وعمــدت إلــى وضــع سياســات مكتوبــة 
لتعزيــز المســاواة، كاعتمــاد الكوتــا واعتمــاد اللغــة 

الحساســة جندريــًا.

رسم بياين رقم 55: هل هناك قواعد لتعزيز 

متثيل النساء داخل الحزب السيايس؟

كالنعم

وتبيــن أن الفجــوة بيــن الجنســين ال تــزال كبيــرة فــي 
عضويــة الحــزب السياســي )رســم بيانــي رقــم 56(، 
خصوصــًا لــدى بعــض األحــزاب التقليديــة والدينيــة، 
ــز ادمــاج النســاء  ــذ مــدة علــى تعزي وهــي تعمــل من

وزيــادة نســبتهن لتخطــي هــذه الفجــوة.
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فيرجــع  “تقــدم”،  كحــزب  الناشــئة،  األحــزاب  أمــا 
الفجــوة إلــى أن مؤسســي الحــزب، وهــم 6 الرجــال 
وامــرأة واحــدة هــي رئيســة الحــزب. ويرجــح أن يتغيــر 
السياســي  المكتــب  انتخابــات  فــي  الرقــم  هــذا 

الجديــد.

األحــزاب  عضويــة  فــي  النســاء  نســب  وتتفــاوت 
األخــرى، حيــث تبــرز مشــاركة المــرأة فــي حزَبــي “لنــا” 
%56 وحركــة أمــل %59 )رســم بيانــي رقــم 57(. 

كمــا تبيــن أن %58.3 مــن األحــزاب المســتطلعة 
النيابــي  المجلــس  فــي  ممثــالت  نائبــات  لديهــا 
الحكومــات  فــي  وزيــرات  تســمية  لهــا  وســبق 
الســابقة )رســم بيانــي رقــم 59(، ومــن ضمنهــا 
حركــة أمــل، حــزب القــوات اللبنانيــة، التيــار الوطنــي 

الحــر، حــزب لنــا، حــزب تقــدم، ولوطنــي.

تؤكــد أغلبيــة األحــزاب المســتطلعة وجــود قواعــد 
تعــزز تمثيــل النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار داخــل 
الحــزب %83.3 )رســم بيانــي رقــم 58( كان أبرزهــا 
اشــتمال النظــام العــام لبعــض األحــزاب على تمثيل 
المكتــب  بـــ%20 علــى األقــل فــي  المــرأة حكمــَا 
السياســي واللجــان التنفيذيــة، وضــرورة مشــاركتها 
ــة، كمــا يعمــد بعــض  ــم حزبي ــد إصــدار أي تعامي عن
األحــزاب إلــى إشــراك أكبــر عــدد مــن النســاء مــن 
والنــدوات  واللقــاءات  المؤتمــرات  تنظيــم  خــالل 
واالجتماعيــة  السياســية  التدريبيــة  والــورش 
ــاة  ــه المــرأة نحــو الحي ــى توجي ــة، إضافــًة إل والثقافي
والتقــدم  األعــداد  عــن  المنتجــة، فضــاًل  العمليــة 

بدراســات قوانيــن تتعلــق بشــؤون المــرأة.

رسم بياين رقم 56: هل توجد فجوة بني 

الجنسني يف عضوية الحزب السيايس؟

رسم بياين رقم 58: هل هناك قواعد لتعزيز 

متثيل النساء يف مواقع صنع القرار يف 

األحزاب السياسية؟

رسم بياين رقم 57: ما هي نسبة عضوية 

املرأة يف الحزب؟

نعم

النسبة

نعم

كال

عدد األحزاب

كال
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رسم بياين رقم 59: هل أي من نواب او وزراء 

الحزب من النساء؟

رسم بياين رقم 60: هل هن عىل عالقة قرىب 

برئيس أو قيادة الحزب؟

رسم بياين رقم 61: هل القواعد الداخلية 

للحزب تريس مبادئ املساواة وعدم التمييز؟

الفائــزات  مرشــحاتها  أن  األحــزاب  هــذه  وتؤكــد 
إلــى المجلــس النيابــي بفضــل كفائتهــن  وصلــن 
وليــس بســبب وجــود أي عالقــة قرابــة بينهــن وبيــن 
قيــادة الحــزب %92 )رســم بيانــي رقــم 60(، مــا 
عــدا حــزب القــوات اللبنانيــة حيــث إن النائبــة ســتريدا 

ــزب. ــس الح ــة رئي ــع هــي زوج جعج

وقــد أنيطــت بهــذه الوحــدات أدوار تقليديــة فــي 
العمليــة االنتخابيــة، مــن لقــاءات توعويــة وتثقيــف 
انتخابــي والحضــور فــي الماكينــات االنتخابيــة. كمــا 
حــاول بعضهــا تطويــر القوانيــن الخاصــة بحقــوق 

ــا. المــرأة داخــل الحــزب كالكوت

تقــوم هــذه األحــزاب بانتخــاب أو تعييــن قياداتها من 
ــة مــرة  ــة التنفيذي ــب السياســي والهيئ خــالل المكت
كل أربعة أو ســتة ســنوات حســب نظامها الداخلي، 
ممــا يشــّكل عائقــًا أمــام وصــول النســاء الحزبيــات 

الــى المراكــز القياديــة بســبب العوائــق الهيكليــة.

فــي المقابــل، عملــت األحــزاب الناشــئة علــى إدمــاج 
المــرأة فــي كافــة هياكلهــا ولــم تحصــر مســاهمتها 
مــن  مكنتهــا  وبذلــك  معيــن،  بقطــاع  الحزبيــة 
المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات الحزبيــة ومنهــا اختيــار 
المرشــحين/ات وعقــد التحالفــات. وتبيــن أن معظم 
األحــزاب الناشــئة لهــا مجالــس تنتخبهــا الجمعيــة 

ــز. العامــة، وهــي تضــم نســاء مــن دون تميي

مجلــس  فــي  عضــوات   8 مــن   7 فــإن  وبالتالــي 
النــواب الحالــي ال تربطهــن عالقــة قربــى برؤســاء 

رشــحتهن. التــي  األحــزاب 

السياسات الداخلية

تعتمــد أغلــب األحــزاب التقليديــة )%83.3( علــى 
المــرأة  بشــؤون  تعنــى  وحــدة  أو  مكتــب  وجــود 
يســتعاض بهــا عــن اإلدمــاج الكامــل للمــرأة فــي 
ــة والسياســية.  ــب الحزبي ــا والمكات مختلــف القضاي
تعمــل هــذه الوحــدات علــى مبــادئ المســاواة وعــدم 
التمييــز )رســم بيانــي رقــم 	6( وعلــى تمكيــن المرأة 

ــف المجــاالت. فــي مختل

نعم

نعم

نعم

كال

كال

كال
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رسم بياين رقم 62: هل تشارك النساء عضوات 

الجناح النسايئ يف اختيار املرشحات؟

رسم بياين رقم 63: هل للحزب اسرتاتيجية 

لجذب أصوات النساء؟

القيادة والرتشح

رشــحت أغلبيــة األحــزاب المســتطلعة نســاء علــى 
لوائحهــا ولكــن بأعــداد قليلــة مقارنــة بأعــداد الرجــال 
المرشــحين، خصوصــًا لــدى األحــزاب التقليديــة، اما 
األحــزاب الدينيــة )حــزب اللــه والجماعــة اإلســالمية 
ــم  ــة االســالمية( فهــي ل ــة المشــاريع الخيري وجمعي

ترشــح أيــة امــرأة.

لــكل حــزب طريقتــه الخاصــة فــي تحديــد قائمــة 
الحزبيــة: المرشــحين/ات 

بينمــا تســّمي المكاتــب السياســية المرشــحين، 	 
مــن   42% لــدى  النســائي  الجنــاح  يشــارك 
ــار المرشــحات  ــزاب المســتطلعة فــي اختي األح

فقــط )رســم بيانــي رقــم 	6(.

المرشــحين/	  أن  أخــرى  أحــزاب  تعتبــر  فيمــا 
ــدة  ــى “القاع ــن ســلفًا نظــرًا إل ــوا محددي ات كان
والكفــاءة  بهــا،  يتمتعــون  التــي  الشــعبية 

المســتمر”. السياســي  والعمــل 

وثمــة أحــزاب أفــادت بأنهــا عمــدت إلــى إجــراء 	 
انتخابــات تمهيديــة داخليــة الســتفتاء مناصريهــا 
حــول المرشــحين/ات واعتمــدت علــى النتائــج 

ــن/ات. ــار المرشــحين/ات مــن الفائزي الختي

والبــارز أن األغلبيــة الســاحقة مــن األحــزاب ال تعتمد 
أيــة قواعــد مكتوبــة تتنــاول ترشــح النســاء، مــا عــدا 
ــا فــي الترشــح مــن  ــا” الــذي يعتمــد الكوت حــزب “لن

ضمــن نظامــه الداخلــي.

اسرتاتيجيات الحملة

ــا التــي تهــم  قــد تدعــم األحــزاب السياســية القضاي
المــرأة وحقوقهــا كوســيلة جــذب ألصــوات النســاء، 
ــى اســتراتيجيات  ــر %92 أنهــا تعتمــد عل ــث تعتب حي
محــددة لجــذب أصــوات الناخبــات النســاء )رســم 
بيانــي رقــم 63( مــن خــالل التشــديد فــي برامجهــا 
وحمالتهــا االنتخابيــة علــى القضايــا التــي تهمهــن 

ــق بحقوقهــن. ــر برامــج تتعل وتطوي

برنامجهــا  خــالل  مــن  طالبــت  أحــزاب  فهنــاك 
االنتخابــي بإقــرار قانــون الجنســية، وإقــرار الكوتــا، 
وإقــرار قانــون مدنــي موحــد لألحــوال الشــخصية، 
البرلمــان  فــي  ســابقًا  ممثلــة  كانــت  بأنهــا  علمــًا 
وقــادرة علــى إقــرار هــذه القوانيــن لكنهــا لــم تفعــل 
ولــم تســتكمل مــا طالبــت بــه فــي إقــرار أو تقديــم 

البرنامــج االنتخابــي. أي مســوّدة قانــون تترجــم 

إلــى  أيضــًا  السياســية  األحــزاب  تســعى  وقــد 
الحصــول علــى دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة أو 
النســائية، حيــث أكــدت %92 )رســم بيانــي رقــم 
64( مــن األحــزاب المســتطلعة أنهــا تحظــى بتأييــد 
هــذه المنظمــات لهــا، فيمــا عــدا األحــزاب الدينيــة.

كالنعم

كالنعم



50

رسم بياين رقم 64: هل الحزب يحظى بتأييد 

املنظامت النسائية؟

رسم بياين رقم 65: ما هو نوع الدعم الذي 

يقدمه الحزب ملرشحاته؟

دعم املرشحات

دعــم  كيفيــة  حــول  األحــزاب  “الدي”  اســتطلعت 
العوامــل  مــن  وهــي  المرشــحات،  وتمويــل 
وفــوز  االنتخابيــة  الحمــالت  إلنجــاح  األساســية 

لمرشــحات.  ا

األحــزاب 	.  بيــن  المالــي  الدعــم  تفــاوت 
كالتالــي: زعمهــا  حســب  والمجموعــات 

ماليــًا  	  دعمــًا  األحــزاب  بعــض  تقــدم  لــم 
للمرشــحات/ين ألنهــا ال تملــك أي دعــم 
ــن  ــز بي ــي أساســًا وليــس بســبب التميي مال

والمرشــحات. المرشــحين 

دعــم 	  أي  األحــزاب  مــن   42% تقــدم  لــم 
لوائحهــا. علــى  للمرشــحات  مالــي 

أمــا بعــض األحــزاب فدعــم المرشــحين/ات 	 
الذين/اللواتــي يعتقــد أنهــم/ن األوفــر حظــًا 

بالفــوز.

بالنســبة إلــى توجيــه األصــوات الحزبيــة، لــم 	. 
تجيــر العديــد مــن األحــزاب أي أصــوات للنســاء، 
وخصوصــًا بعــض األحــزاب التقليديــة، وإنمــا 
 حولــت ترشــيح النســاء إلــى مســألة صوريــة.

يعتبــر أحــد األحــزاب أن ترشــيح النســاء علــى 
لوائحــه فــي انتخابــات عــام 2022 كان لمجــرد 

فــرض واقــع وجودهــن وأهميتهــن فــي الحــزب، 
“فهــذه  لهــن،  أصــوات  أي  يجيــر  لــم  ولذلــك 
االنتخابــات هــي حجــر أســاس لدعمهــن فــي 

المقبلــة”. االنتخابــات  الوصــول فــي 

ــذي ادعــت األحــزاب 3.  ــد ال يبقــى أن الدعــم الوحي
ــص  ــر تخصي ــو عب ــز فه تقديمــه مــن دون تميي
فــي  االنتخابــات  نهــار  ومتطوعيــن  مندوبيــن 
مــن  طبعــًا  وهــذا  االقتــراع،  وأقــالم  مراكــز 
مصلحــة األحــزاب التــي تحــرص علــى تحصيــل 
ــدد مــن  ــر ع ــي مــن خــالل أكب الحاصــل االنتخاب

للوائحهــا. الناخبيــن 

األحــزاب 4.  مــن   %3.38 أن  مــن  وبالرغــم 
المســتطلعة أفــادت بأنهــا دعمــت مرشــحاتها 
علــى إدارة حمالتهــن االنتخابيــة وعلــى الظهــور 
آراء  تناقضهــا  النســبة  هــذه  فــإن  إعالميــًا، 
المرشــحات اللواتــي شــددن علــى أنهــن واجهــن 
صعوبــات فــي الظهــور اإلعالمــي والوصــول  

الناخبيــن.  الــى 

ملصقــات  علــى  المرشــحات  صــور  وظهــرت 
الحمــالت االنتخابيــة مــن دون تمييــز )رســم بيانــي 
رقــم 65( لــدى اللوائــح التــي اعتمــدت هــذه الطريقة 
اإلعالنيــة بهــدف جــذب أصــوات النســاء، علمــًا بــأن 
ــة، علــى  ــة إضافي ــة كلفــة مالي ذلــك ال يســتدعي أي

عكــس اإلعــالم التلفزيونــي والرقمــي المدفــوع.

كالنعم

الدعم المالي

التدريب على كيفية 
القيام بحملة فعالة

فرز مندوبين 
ومتطوعين

الظهور االعالمي

ظهور على ملصقات 
الحمالت الحزبية

توزيع/تجيير أصوات 
حزبية

غيره، حددي
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وأكــدت كل األحــزاب أن المرشــحات شــاركن فــي 
وفــي  الالئحــة  علــى  والمهــام  األدوار  مختلــف 
المؤتمــرات  فــي  باســمها  والتحــدث  تمثيلهــا 
والنــدوات واللقــاءات االنتخابيــة. كمــا جزمــت كافــة 
األحــزاب المســتطلعة بأنهــا لــم تلــزم أي مرشــح أو 
مرشــحة علــى تقديــم كتــاب اســتقالة مســبقًا قبــل 
ــوز )رســم  ــال الف ــى الالئحــة أو فــي ح االنضمــام إل
بيانــي رقــم 66(. بينمــا صــرح بعــض األحــزاب بأنــه 
وضــع كل طاقاتــه فــي ســبيل دعــم المرشــحين/ات 
علــى اللوائــح مــن دون أدنــى تمييــز بيــن الجنســين.

رسم بياين رقم 66: هل يجب عىل املرشحات 

تقديم خطاب استقالة ُموقَّع مسبقاً قبل 

انضاممهن إىل الالئحة أو يف حال فوزهن؟

رسم بياين رقم 67: هل تعرضت أي من 

مرشحات الحزب للعنف أو التدخل يف جهود 

حملتهن االنتخابية؟

رسم بياين رقم 68: هل اختلفت هذه عن 

املشاكل التي يواجهها الرجال؟

مشاكل أثناء فرتة الحملة 

االنتخابية

قوبــل ترشــح النســاء، خصوصــًا لــدى أحــد األحــزاب 
السياســية  بقدراتهــن  باســتهزاء  التقليديــة، 
واإلمكانيــات التــي يتمتعــن بهــا، ولــم يؤخــذن علــى 
الحــزب  اجتماعــات  فــي  الجــد، خصوصــًا  محمــل 
الداخليــة. فقــد قوبلن بالتشــكيك الدائــم بقدراتهن، 
كمــا تعرضــت %33.3 مــن المرشــحات إلــى التدخــل 
فــي جهــود حملتهــن االنتخابيــة مــن قبــل الحزبييــن 
أن  الطبيعــي  67(. وكان مــن  رقــم  بيانــي  )رســم 
ــال  ــا الرج ــي واجهه ــن الت ــف هــذه المشــاكل ع تختل
داخــل الحــزب نظــرًا إلــى العقليــة الذكوريــة الســائدة 
تــزال  ال  حيــث  التقليديــة،  األحــزاب  بعــض  لــدى 

المــرأة تجاهــد لفــرض نفســها داخــل هــذه األحــزاب، 
ممــا  أصعــب  للعقبــات  تخطيهــا  فــإن  وبالتالــي 
يواجهــه الرجــال المرشــحين مــن األحــزاب نفســها 

)رســم بيانــي رقــم 68(.

اتضــح أيضــًا أن %25 مــن األحــزاب المســتطلعة 
)رســم بيانــي رقــم 69( لــم تعتمــد أيــة قواعــد لتعزيــز 
التمثيــل المتكافــئ بيــن الرجــال والنســاء كمراقبيــن 
عــدم  يؤكــدون   92% إن  إذ  االقتــراع،  مراكــز  فــي 
وجــود فجــوة بيــن الجنســين بيــن المندوبيــن فــي 
ــزاب  ــت األح ــى العكــس كان ــل وعل ــز، ب هــذه المراك

نعم

نعم

نعم

كال

كال

كال
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بحاجــة إلــى عــدد كبيــر مــن المتطوعيــن والمندوبيــن 
الموضــوع  هــذا  فــي  الجنســين  بيــن  تميــز  ولــم 

ــي رقــم 70(. ــًا )رســم بيان إطالق

وتبــدو المفارقــة هنــا أنــه بالرغــم مــن أن معظــم 
االحــزاب فــي لبنــان تبــدي اســتعدادًا لتشــجيع زيــادة 
عززتــه وشــجعته  وهــو موقــف  المــرأة،  مشــاركة 
الصكــوك الدوليــة، فــإن بعــض األحــزاب قد فشــل، 
ألســباب مختلفــة، فــي تنقيــح نظمــه األساســية 
ــادة،  ــز دور المــرأة فــي القي ــة لتعزي ــه الداخلي وهياكل

ــًا تدعــي بأنهــا:  بالرغــم مــن أنهــا جميعهــا تقريب

اتخــذت خطــوات لزيــادة وعــي المــرأة بأهميــة 	 
التصويــت.

هيــاكل 	  فــي  المشــاركة  علــى  النســاء  حثــت 
الداخليــة. القيــادة  وهيئــات 

شــجعت النســاء علــى الترشــح إلــى االنتخابــات 	 
الداخليــة والبرلمانيــة. 

وتقــول جميــع األحــزاب أيضــا إنهــا تحلــل نتائــج 	 
التصويــت لتقييــم فــرص نجــاح كل مــن الرجــال 
والنســاء التخــاذ خطــوات مســتقبلية، غيــر أن 
األقــوال لــم تقتــرن باألفعــال كمــا تشــير نتائــج 

االنتخابات ونتائج االستطالع. 

رسم بياين رقم 69: هل هناك قواعد 

لتعزيز التمثيل املتكافئ بني الرجل واملرأة 

كمراقبني/ات لألحزاب يف مراكز االقرتاع؟

رسم بياين رقم 70: هل توجد فجوة بني 

الجنسني يف مشاركة الرجل واملرأة كمندوبني 

يف مراكز االقرتاع؟

نعم

نعم

كال

كال
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الفصل الخامس

تجربة مراقبات “الدي” 

يف مراقبة العملية 

االنتخابية
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راقبــت “الدي” جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة 
معتمــدة فــي اختيــار مراقبيهــا الطويلــي وقصيــري 

ــوع االجتماعــي.  ــى مراعــاة الن األمــد عل

وقــد وثقــت “الدي” بعضــًا مــن تجــارب المراقبــات 
للوقــوف علــى الصعوبــات التي تتعرض لها النســاء 
بمجــرد انخراطهــن بالعمليــة االنتخابيــة ووضعــت 
لهــذه الغايــة خطــًا ســاخنًا لتلقــي أي حالــة طارئــة 
المســتمر  التواصــل  إلــى  إضافــًة  لهــا،  يتعرضــن 
بمنســقي المناطــق للتدخــل فــي حــال حصــول أي 
إشــكال. واتضــح أن العديــد منهــن تعرضــن للعنــف 
مــن خــالل المضايقــات الكالميــة يــوم االنتخابــات 
مــن قبــل مناصريــن ومندوبيــن لألحــزاب وحتــى من 
قبــل رؤســاء األقــالم، ممــا دفــع البعــض إلــى تــرك 

مراكــز االقتــراع خوفــًا مــن التعــرض لهــن جســديًا.

تعرضــت مراقبــات “الدي” إلــى الضــرب المبــرح في 
ــي لمجــرد قيامهــن بعملهــن  ــز انتخاب ــر مــن مرك أكث
مراقبــة  تعرضــت  المتــن،  دائــرة  ففــي  الرقابــي. 
للضــرب مــن قبــل المندوبيــن أثنــاء حصــول إشــكال 
ــة.  ــد فــي المنصوري ــدي الجدي ــدار البل ــم ال داخــل قل

فخــالل تصويرهــا هاتفيــًا لمخالفــة انتخابيــة مــن 
أجــل توثيقهــا، تعرضــت للتهديــد ممــا اضطرهــا إلــى 
تــرك مركــز االقتــراع خوفــًا مــن التعــرض لهــا. وبعــد 
ــة  ــة لمندوب وصــول منســقة المتــن لتأميــن الحماي
“الدي” فــي المركــز، هــدد مندوبــو الحــزب المعنــي 
فريــق المراقبــة وطالبــوا المراقبــة بحــذف الفيديــو 

فــورًا.

كمــا تعرضــت مراقبــة فــي صيــدا - مركــز كفرملــك 
الرســمية - للضــرب المبــرح مــن قبــل أحــد مندوبــي 
عمليــة  لمخالفــة  تصويرهــا  بســبب  األحــزاب 
تصويــت تخــرق ســرية االقتــراع، كمــا أخــذت رئيســة 
القلــم هاتفهــا عنــوة وحذفــت الصــورة بالقــوة، ممــا 

ــراع فــورًا.  ــة إلــى تــرك مركــز االقت اضطــر المراقب

كذلــك تعرضــت مراقبــة “الدي” فــي مركــز النبــي 
للضــرب  الهرمــل  بعلبــك   - العقبــة  حــي  شــيت 
واإليــذاء، وفــي عاليــه تمــت مصــادرة هاتــف مراقبــة 

ــًا. ــا لفظي ــة والتعــرض له ــز الرملي ــوة فــي مرك عن
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النســاء ضمــن  أن تحضــر قضايــا  الضــروري  مــن 
ــم  ــى أن يت ــة، عل ــدة األطــر السياســية والقانوني أجن
ذلــك ضمــن إصــالح قانونــي جوهــري فــي مجلــس 
ــة  ــزاب اللبناني ــي ضمــن األح ــواب، ومســار داخل الن
اإلعــالم،  عبــر  القضايــا  لهــذه  معمــق  ونقــاش 
وليــس ضمــن مقاربــة التبّنــي العفــوي لهــا. فعلــى 
المجلــس النيابــي اللبنانــي المنتخــب تعديــل عــدة 
ــات 2017/44 مــن  ــون االنتخاب ــة بقان مــواد متعلق
جهــة، كمــا أنــه علــى األحــزاب والنقابــات العمــل 
ــة للنســاء فــي العمــل  ــى كســر الصــورة النمطي عل
السياســي، مــن خــالل تعزيــز حضــور المــرأة فــي 
األحــزاب  كل  أن  خصوًصــا  القياديــة،  المراكــز 
والنقابــات تضــم فــي صفوفهــا نســاء قــادرات علــى 

تبــوء مراكــز صنــع القــرار.

عــرض تقريــر “الدي”  المتعلــق بمراقبــة االنتخابــات 
النيابيــة لعــام 2022 توصيــات مــن أجــل تحســين 
العمليــة االنتخابيــة برمتهــا، وينعكــس تبنيهــا علــى 
والرجــال  للنســاء  السياســية  المشــاركة  تحســين 
مــن خــالل تحســين شــفافية وديمقراطيــة العمليــة 

ــة بشــكل عــام. االنتخابي

ومــن أجــل تحســين المشــاركة السياســية للمــرأة 
تتقــدم  خــاص،  بشــكل  االنتخابيــة  العمليــة  فــي 

التاليــة: بالتوصيــات  “الدي” 

عىل املستوى القانوين

قانون االنتخابات 2017/44

اللوائــح 	.  تأليــف  فــي  نســائية  كوتــا  إقــرار 
لضمــان  موقــت  كتدبيــر   %50 بنســبة 
متســاوية  فــرص  علــى  المرشــحات  حصــول 
اعتمــاد  خــالل  مــن  الرجــال  المرشــحين  مــع 
وتعديــل  األمــر،  هــذا  فــي  تســاهم  إجــراءات 
المــادة 89 لناحيــة إلغــاء الصــوت التفضيلــي 
واعتمــاد اللوائــح المغلقــة مــع ترتيــب مســبق 
يتــم  بحيــث   ،)metsys  arbez( للمرشــحين 
ترتيــب المرشــحين والمرشــحات فــي اللوائــح 
رجــل/ بيــن  التنــاوب  علــى طريقــة  االنتخابيــة 
نســائية  كوتــا  اعتمــاد  أو  وامرأة/رجـــل،  امــرأة 

ــة  مقاعــد محجــوزة بنســبة 33% عمــاًل باتفاقي
القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

)ســيداو(. 

خفــض ســقف اإلنفــاق االنتخابــي المنصــوص 	. 
عنــه فــي المــادة 61 مــن القانــون 2017/44 
وإلغــاء رســم الترشــح المنصــوص عنــه فــي 
المــادة 54 المعدلــة بتاريــخ 2021/11/3 والتــي 
ليــرة  مليــون  بثالثيــن  الترشــح  رســم  حــددت 
للمرشــحين  كبيــر  بشــكل  خفضــه  أو  لبنانيــة 
فــي  اســترداده  إمكانيــة  مــع  والمرشــحات 

حــاالت معينــة.

إلغــاء الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 62 مــن قانــون 3. 
االنتخابيــة  الرشــى  تشــرع  التــي  االنتخابــات 
“المســاعدات”،  مســّمى  تحــت  وتقوننهــا 
وبالتالــي تعطــي األفضليــة للمرشــحين الذكــور 
مــن ذوي النفــوذ المالــي والسياســي األوســع، 

ــم الرجــل.  ــزز ســلطة الزعي ــا يع م

)الميغاســنتر( 4.  كبــرى  اقتــراع  اســتحداث مراكــز 
فــي الدوائــر االنتخابيــة كافــة لتســهيل اقتــراع 
الناخبــات وخاصــة ذوات اإلعاقــة واالحتياجــات 
الخاصــة والحوامــل فــي أماكــن ســكنهن وليــس 

أماكــن قيدهــن. 

االنتخابــات 5.  قانــون  مــن   85 المــادة  تعديــل 
ليصــار إلــى ضمــان ســرية االقتــراع لجهــة أن 
غالبيــة أقــالم االقتــراع حاليــًا تضــم عــددًا قليــاًل 
ومذهــب  جنــس  ومــن  الناخبيــن  مــن  نســبيًا 
واحــد، مــا يعنــي ســهولة حصــر األصــوات بعــد 

فرزهــا مــن قبــل الماكينــات االنتخابيــة. 

قوانني أخرى

إقــرار قانــون مدنــي موحــد لألحــوال الشــخصية، 	. 
والســماح للمــرأة بإعطــاء الجنســية ألوالدهــا 

وزوجهــا أســوًة بالرجــل.

إقــرار جميــع التشــريعات الهادفــة إلــى تفعيــل 	. 
الحمايــة القانونيــة لضحايــا كل أشــكال العنــف 
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، والتــي تحرمهم 
وتمنعهــم مــن ممارســة أي نشــاط سياســي أو 
حزبــي أو أي حــق أو تحــرر مــن الحقــوق والحريات 

األساســية علــى أســاس التمييــز.
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عىل مستوى هيئة اإلرشاف عىل 

االنتخابات

زيــادة عــدد النســاء فــي كادر هيئــة اإلشــراف 	. 
علــى االنتخابــات بمــا ال يقــل عــن ثلــث أعضــاء 

الهيئــة.

مراعــاة المنظــور االجتماعــي فــي نشــر الثقافــة 	. 
االنتخابيــة وكيفيــة االقتــراع وحقــوق الناخبــات.

ضمــان وصــول المرشــحات بطريقــة متســاوية 3. 
الوســائل  إلــى  بالمرشــحين  أســوًة  وعادلــة 

المختلفــة. اإلعالميــة 

عىل مستوى املرشحات

انخــراط المــرأة بالعمــل السياســي واالقتصــادي 	. 
لكســب خبــرة وبنــاء شــبكات مــن العالقــات 

ــن/ات. مــع الناخبي

إلــى 	.  والوصــول  للتمويــل  اســتراتيجية  وضــع 
الناخبيــن/ات. مــع  والتواصــل  اإلعــالم 

وعــدم 3.  النــاس  شــرائح  كافــة  إلــى  التوجــه 
العالقــة  ذات  باألمــور  فقــط  دورهــا  حصــر 
مواضيــع  علــى  والعمــل  النمطيــة،  بــاألدوار 
تهــم كافــة شــرائح الشــعب وكيفيــة التشــريع 
ومعرفــة بعمــل النائــب ومســلزماتها وكيفيــة 

اســتخدامها.

للحمــالت 4.  والمنظــم  المبكــر  التحضيــر 
. بيــة نتخا ال ا

للحملــة 5.  كــفء  فريــق  وضــع  علــى  العمــل 
االنتخابيــة وتدريــب المندوبيــن قبــل فتــرة مــن 

االنتخابــات.

عىل مستوى األحزاب

تعزيــز مكانــة المــرأة داخــل الحــزب وإعطاؤهــا 	. 
أدوارا سياســية رياديــة غيــر نمطيــة  مــن خــالل 
ــي فــي النظــام  ــوع االجتماع إدمــاج منظــور الن

الداخلــي لألحــزاب. 

إدراج الكوتــا الطوعيــة داخــل النظــام الداخلــي 	. 
للحــزب.

للمرشــحين 3.  موحــدة  دعــم  آليــة  اعتمــاد 
الجنســين. بيــن  التفريــق  دون  مــن  والمرشــحات 

عىل املستوى اإلعالمي

ــٍز أكبــر للمرشــحات فــي 	.  العمــل علــى إعطــاء حّي
السياســية  والبرامــج  اإلعالميــة  المقابــالت 
وتعزيــز  مدفوعــة  غيــر  مســاحات  وتخصيــص 

حضورهــن فــي أوقــات الــذروة.

العمــل علــى توفيــر تغطيــة أكبــر للنســاء بعيــدًا 	. 
عــن الصــور النمطيــة الســلبية.

قضايــا 3.  علــى  الضــوء  تســليط  علــى  العمــل 
الجمهــور  تطلــع  التــي  الجندريــة  العدالــة 
علــى وضــع النســاء فــي لبنــان، وحقوقهــن، 

وإنجازاتهــن. تواجههــن،  التــي  والتحديــات 

اإلعــالم 4.  وســائط  ألخالقيــات  مدونــة  وضــع 
و”األســئلة  النمطيــة  للقوالــب  حــد  لوضــع 
الشــخصية المعتــادة” التــي ال توجــه إال إلــى 
ــاع نهــج  ــات، واتب للنســاء السياســيات والقيادي
أكثــر مراعــاة لالعتبــارات الجنســانية فــي إيصــال 

الجمهــور. إلــى  الرســائل 
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مدونة لقواعد السلوك متت تالوتها 

عىل املرشحات قبل استطالعهن

الهدف:

المرشــحات  مــع  االســتبيان  بهــذا  “الدي”  تقــوم 
لالنتخابــات النيابيــة 2022 مــن اجــل توثيــق تجاربهن 
والبنــاء عليهــا. ستســاهم المعلومــات فــي اإلضــاءة 
علــى االنتخابــات مــن منظــور جنــدري مــن خــالل 
ستســاهم  كمــا  لتجاربهــن  المرشــحات  مشــاركة 
فــي وضــع اســتراتيجيات وخطــط عمــل مســتقبلية 
فــي  ودعمهــا  السياســي  المــرأة  تمكيــن  بهــدف 
الوصــول الــى مراكــز القــرار والعمــل علــى مواجهــة 
مشــاركتها  تعيــق  التــي  والتحديــات  الحواجــز 

السياســية.

نــود دعوتــك للمشــاركة فــي هــذا العمــل مــن خــالل 
اســتكمال االســتبيان التالــي. 

ال توجــد مخاطــر أو أضــرار أو مضايقــات معروفــة 
التــي  تلــك  بخــالف  االســتبيان  بهــذا  مرتبطــة 

العاديــة. اليوميــة  الحيــاة  فــي  نواجههــا 

ســيتم اســتخدام المعلومــات التــي تقدمينهــا لتعزيز 
وتحســين المســاواة بيــن الجنســين فــي لبنان. 

لــن يتــم تقديــم أي بــدل لــك مقابــل المشــاركة فــي 
هــذه الدراســة.

سيســتغرق إكمــال االســتبيان حوالــي الـــ30 دقيقــة 
مــن وقتــك.

ســيتم تســجيل هــذه المقابلــة بغايــة الحــرص علــى 
دقــة المعلومــات ولــن تســتخدم ألي غــرض خــارج 

المهمــة البحثيــة.

مــن خــالل االســتمرار يف االســتبيان، فإنــك 

توافقــني عــىل التــايل:

هــذا 	.  عــن  كافيــة  معلومــات  تلقيــت  لقــد 
. ع و لمشــر ا

ــم الكشــف عنهــا ألي 	.  ــن يت ــي ل أفهــم أن إجابات
لــن  وأن هويتــي ســتبقى مجهولــة.  شــخص 
يتــم كتابــة اســمي فــي االســتبيان ولــن يتــم 

االحتفــاظ بــه فــي أي ســجالت أخــرى.

عندمــا يتــم اإلبــالغ عــن نتائــج الدراســة، لــن 3. 
يتــم تحديــد هويتــي باالســم أو بــأي معلومــات 
أخــرى يمكــن اســتخدامها الســتنتاج هويتــي. 
ســيتمكن الباحثــون فقــط من الوصــول لعرض 
أي بيانــات تــم جمعهــا خــالل هــذا البحــث ولكــن 

ال يمكــن ربــط البيانــات بــي.

أفهــم أنــه يمكننــي االنســحاب مــن هــذا البحــث 4. 
فــي أي وقــت أرغــب فيــه وأن لــدي الحــق فــي 

تخطــي أي ســؤال ال أريــد اإلجابــة عليــه.

ــع القواعــد 5.  ــزم بجمي لقــد علمــت أن البحــث يلت
ــا. ــرف به ــة المعت األخالقي

إضافيــة، 6.  أســئلة  أي  لــدي  كان  إذا  أنــه  أفهــم 
يمكننــي أن أســأل فريــق البحــث المذكــور أدنــاه.

لقــد قــرأت وفهمــت جميــع البيانــات الــواردة 7. 
فــي هــذا النمــوذج.

هــذا 8.  فــي  المشــاركة  علــى  طواعيــة  أوافــق 
االســتبيان  اســتكمال  خــالل  مــن  المشــروع 

التالــي

املوافقة عىل املشاركة يف استبيان للمرشحات لالنتخابات النيابية 2022 
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كتاب إلى هيئة اإلشراف على االنتخابات
جانب القاضي نديم عبد الملك المحترم،

رئيس هيئة االشراف على االنتخابات،
تحية طيبة وبعد،

تقوم الجمعيـــة اللبنانيـــة مـــن أجـــل ديمقراطيـة االنتخابات ““الدي”” بمراقبـة االنتخابات النيابيـة للعام 
2022 مـــن منظـــور جنـــدري لإلضاءة على التحديـــات واالنتهاكات التـــي واجهتها المرشحات، وتحليــــل 
الفجــوات النوعيــة والمعوقــات المختلفـة التـي تحـد مـن المشـاركة النسائية السياسـية فـي انتخابـات 

2022 وذلــك بهــدف تذليــل هــذه المعوقــات.

تهـــدف المراقبــة مـــن المنظــور الجنــدري إلــى تقييــم وضـــع المرشــحات والناخبــات والعامــالت فــي 
اإلدارة االنتخابية في ظل القانون الراهن، وتحديـــد العوائـــق التـــي تحـــد مـــن مشـــاركة النســـاء الفعالة 
فـــي العمليـــة االنتخابية، كما المساهمة في توجيه اإلنتباه إلى النقاط الحرجة في العملية االنتخابية 
ــة طــرح  ــود الجمعي ــه ت ــا السياســية. وعلي ــى حرمــان المــرأة مــن ممارســة حقوقه ــؤدي إل ــد ت ــي ق الت
بعــض االســئلة علــى هيئتكــم الموقــرة اســتكماال لتقييمهــا لمجمــل العمليــة االنتخابيــة، ولالطــالع 

علــى أرائكــم فــي مــا يخــص موضــوع المشــاركة النســائية فــي االنتخابــات النيابيــة 2022.

ما هي نسبة العناصر النسائية  العاملة في مكتب الهيئة؟

ما هي المهام المنوطة بالموظفات في الهيئة؟ هل يشغلن مناصب قيادية؟

هـــل هنـــاك تنســـيق بيـــن هيئة االشراف على االنتخابات والمجتمـــع المدنـــي أو المنظمـــات الدوليـــة 
لدعـــم مقاربـــة النـــوع االجتماعـي؟  كيف 

أو  االنتخــاب  عـلـــى  لتــشـجـيـعهـــن  للناخبــات  تثقيفيــة مخصصــة  إلــى حملــة  الهيئــة  بــادرت  هــل 
االنتخابيـــة؟ العمليــة  حــول  لـتـثـقـيـفهـــن 

هل توجد حمالت خاصة بالنساء االميات؟

هــل تقـوم الهيئـة بإصـدار أية توجيهــات لإلعـالم فيمـا يخـص اعتمـاد خطـاب ال يميـز ضـد المرشـحات 
علـى أسـاس نوعهـن االجتماعــي؟

هل تقـــوم الهيئـــة بإصـــدار أي توجيهــــات لإلعـــالم فيمـــا يخـــص ضمـــان حظـــوظ التغطيـــة المتسـاوية 
للمرشـــحين والمرشـحات؟

هـــل وضعـــت الهيئـــة آليـــة لرصـــد أية ممارســـات عنيفة ســـواء لفظيــــة أو جســــدية ضــــّد مرشــــحات؟ 
وهــل تــم رصــد أي مــن هــذه الممارســات؟

هل اتخذت الهيئة تدابير من أجل مراقبة أوجه انفاق المرشحين؟

هل اتخذت الهيئة تدابير من أجل مراقبة الدعاية االنتخابية وضمان عدالتها؟ 



60

ديمقراطيــة  أجــل  مــن  اللبنانيــة  الجمعيــة  أجــرت 
يونــس،  فاتــن  الســيدة  مــع  مقابلــة  االنتخابــات 
السياســية  الشــؤون  لمديريــة  العامــة  المديــرة 
والالجئيــن فــي وزارة الداخليــة والبلديــات وعضــو 
تمــوز  فــي 28  المــرأة،  الوطنيــة لشــؤون  الهيئــة 
2022 فــي مكتبهــا فــي المديرية، من أجل الوقوف 
علــى أبــرز مــا قامــت بــه الــوزارة فــي مرحلــة التحضيــر 
وإدارة االنتخابــات النيابيــة علــى صعيــد المســاواة 
بيــن الجنســين مــن حيــث توزيــع المناصــب القياديــة 
إلــى  باإلضافــة  والمســاعدين،  األقــالم  ورؤســاء 
االطــالع علــى التدابيــر التــي اتخذتهــا الــوزارة لمراعــاة 
الخاصــة  والبرامــج  والتدريبــات  االجتماعــي  النــوع 

بالنســاء فــي هــذه المرحلــة.

أشــارت الســيدة يونــس إلــى أنهــا بصفتهــا المديــرة 
والالجئيــن  السياســية  الشــؤون  لمديريــة  العامــة 
فــي وزارة الداخليــة والبلديــات، دأبــت مــن خــالل 
مهامهــا الوظيفيــة علــى إعــداد وتنفيــذ ســير العملية 
االنتخابيــة وهــي مــن كانــت مخولــة بــاإلدالء بأغلــب 
والصحافيــة  واإلعالميــة  الرســمية  التصريحــات 
بتفويــض مــن الوزيــر فــي كل مــا يتعلــق بالشــؤون 

االنتخابيــة.

كمــا نوهــت بوجــود مســاواة بيــن الجنســين فــي 
توزيــع المناصــب القياديــة ومواقــع صنــع القــرار 
فــي اإلدارة االنتخابيــة، كذلــك فيمــا يتعلــق بتكويــن 
حيــث  االنتخابــات  علــى  المشــرف  العمــل  فريــق 
تقــوم المديريــة بإعــداد المراســيم الالزمــة وإرســالها 
مــن  أشــهر  ســتة  قبــل  والــوزارات  اإلدارات  إلــى 
موعــد االنتخابــات، ليقــوم الموظفــون/ات بتعبئــة 
اســتمارة تتضمــن الرغبــة أو عدمهــا فــي المشــاركة، 
مــن دون أي تمييــز. وأن جميــع العامليــن في اإلدارة 
ــات حــول كافــة شــؤون  ــة قــد تلقــوا تدريب االنتخابي

االنتخابــات تضمنــت أقســام خاصــة بمراعــاة النــوع 
االجتماعــي وكيفيــة التعامــل مــع النســاء، خصوصــًا 

ــاب الهمــم. الحوامــل والمســنين/ات، وأصح

ــم  ــن أو تعامي ــه ال يوجــد قواني وعلــى الرغــم مــن أن
بيــن  المســاواة  تمثيــل  تعــزز  مكتوبــة  قواعــد  أو 
المديريــة  فــإن  االنتخابيــة،  اإلدارة  فــي  الجنســين 
كانــت قــد اتخــذت خطــوات مــن ضمنهــا تعديــل 
إضافــة  تــم  حيــث  لالنتخابــات  الترشــيح  إيصــال 
خانــة  وإضافــة  الخانــات  جميــع  إلــى  التأنيــث  تــاء 
“الجنــس”، ممــا ســمح بإصــدار معلومــات مصنفــة 

الجنــس. حســب 

أمــا فيمــا يتعلــق بوجــود مكتــب أو وحــدة تعنــى 
المديــرة  فتقــول  المديريــة،  فــي  المــرأة  بشــؤون 
العامــة إنــه ال يوجــد أساســًا تقســيم جنــدري فــي 
ال  أنــه  تعتبــر  كمــا  للمديريــة،  الوظيفــي  الهيــكل 
فائــدة مــن وجــود مثــل هــذا المكتــب ألنــه أساســًا ال 
يوجــد أي تمييــز بيــن النســاء والرجــال فــي المديريــة 
ويتــم التعامــل مــع أي مخالفــة أو عنــف بالطريقــة 

نفســها.

االنتخابــات  قبــل  أطلقــت  قــد  المديريــة  وكانــت 
الموقــع االلكترونــي “أيــن تقترع/يــن” الــذي يمّكــن 
الناخبيــن/ات المقيميــن/ات فــي لبنــان واللبنانييــن/

ات المســجلين لالقتــراع فــي الخــارج معرفــة عنــوان 
مركــز وقلــم االقتــراع حيــث يمكنهــم التصويــت فــي 
أطلقــت  كمــا   ،2022 للعــام  النيابيــة  االنتخابــات 
التواصــل  عبــر وســائل  انتخابــي  تثقيــف  حمــالت 
ــت مــن خاللهــا  االجتماعــي ووســائل اإلعــالم حاول
علــى  لحثهــم  الناخبيــن/ات  جميــع  الــى  الوصــول 
االقتــراع، إال أنــه لــم تخصــص حمــالت تســتهدف 

ــة المحــدودة. ــا النســاء فقــط بســبب الميزاني فيه

استطالع عمل املديرية العامة للشؤون السياسية حول النوع االجتامعي يف العملية 

االنتخابية
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املراكزالدائرة الصغرى

مبنى البلدية الجديد في المشرفالشوف

المدرسة الرسمية في الجيةالشوف

المدرسة المتوسطة الرسمية في الناعمةالشوف

المبنى الجديد لبلدية الدامورالشوف

المدرسة الفنية المهنية  في الدامورالشوف

مدرسة االصالحصيدا

مدرسة  رسمية صيدا

مدرسة االيمان صيداصيدا

مدرسة رسمية تكملية البناتصيدا

حي القنايةصيدا

مدرسة الرام الرسميةبعلبك الهرمل

مدرسة اللبوة الرسميةبعلبك الهرمل

متوسطة قرحة الرسميةبعلبك الهرمل

حسينية بلدة المشمشةبعلبك الهرمل

مدرسة شعت الرسميةبعلبك الهرمل

مدرسة الروضة الرسميةطرابلس، المنية - الضنية

قاعة جامع الدهيبيطرابلس، المنية - الضنية

تكميلية المقالع الرسميةطرابلس، المنية - الضنية

ثانوية الملعب الزاهريةطرابلس، المنية - الضنية

روضه ديرعمارطرابلس، المنية - الضنية

مدرسة الليلكي الرسمية المختلطةبعبدا

مدرسة عين عربالبقاع

مدرسة عزة الرسميةالبقاع

ثانوية جب جنين الرسميةالبقاع

ثانوية غّزة المختلطةالبقاع

ثانوية حوش الحريمة الرسمّيةالبقاع

املراكز التي تم استطالع آراء الناخبات فيها )يتم التأكد من أسامء املراكز(
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الثانوية الرسمّية في المرجالبقاع

ثانوية القرعون الرسمّيةالبقاع

مدرسة الكفير الرسميةحاصبيا

مدرسة شويا الرسميةحاصبيا

مدرسة البنات الرسميةحاصبيا

مدرسة عين قنيا الرسميةحاصبيا

مدرسة ميمس الرسميةحاصبيا

صالة كنيسة مار جرجسجبيل - كسروان

المدرسة االسقفية االولى كفرياسينجبيل - كسروان

دار بلدية طبرجاجبيل - كسروان

بلدية البوارجبيل - كسروان

صالة كنيسة مار يعقوبجبيل - كسروان

تكميلية حلبا الرسميةعكار

دار كنيسة حكر الشيخ طاباعكار

مدرسة جديدة الجومة التكميلية الرسميةعكار

تكميلية حلبا الرسميةعكار

مدرسة علي بن ابي طالببيروت الثانية

مدرسة راس النبع الرسميةبيروت الثانية

خالد بن الوليد الحرجبيروت الثانية

رمل الظريفبيروت الثانية

ثانوية المقاصد االسالمية للبنات شارع حمد طبارهبيروت الثانية

حسينية النساء ارزونصور

مدرسة دده الرسميةالكورة

مدرسة بترومين الرسميةالكورة

مدرسة خليل سالم الرسميةالكورة

مدرسة أميون الرسميةالكورة

مدرسة برسا الرسميةالكورة

متوسطة حوش االمراءزحلة
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ابتدائية برالياس الرسميةزحلة

ثانوية تعلبايا الرسميةزحلة

متوسطة سعدنايل الرسميةزحلة

متوسطة برالياس الرسميةزحلة

مدرسة الليلكي مركز بعبدا

مركز انتخاب ثانوية البنات الرسميةالمتن

بلدية برج حمودالمتن

ثانوية البناتالمتن

مدرسة سن الفيلالمتن




