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تحية شكر
بــدأت الجمع ّيــة قبيــل فــرة وجيــزة مــن االنتخابــات البلديــة واالختياريــة بالتحضــر ملراقبــة هــذه االنتخابــات وفــق املقاربــة الجندريــة ،لتســليط الضــوء عــى
املخالفــات والضغوطــات التــي تتعــرض لهــا املــرأة الناخبــة واملرشــحة يف العمليــات االنتخابيــة.
فبعــد تجربــة مراقبــة االنتخابــات مــن الزاويــة الجندريــة التــي خاضتهــا الجمعيــة العــام  ،2004كان للجمعيــة الرغبــة بــأن تعيــد هــذه التجربــة العــام الحــايل
للبنــاء عليهــا وتوســيعها وتعميقهــا أكــر العــام املقبــل مــع اقـراب موعــد االنتخابــات النيابيــة.
مــن هنــا تواصلــت الجمعيــة مــع عــدد مــن الجمعيّــات والناشــطات يف مجــال حقــوق اإلنســان ،ال سـيّام حقــوق املــرأة للمشــاركة يف مراقبــة االنتخابــات ،إميانـاً
منهــا بــأن أي عمليــة مراقبــة متخصصــة ال ميكــن أن يكتــب لهــا النجــاح مــن دون تضافــر جهــود الــركاء املعنيــن.
مــن هنــا تــو ّد الجمعيــة شــكر كل الجمعيّــات املشــاركة عــى مجهودهــا يف إنجــاح عمليــة املراقبــة ،كــا تــو ّد أن تشــكر جزيـاً املراقبــات واملراقبــن ،اللــوايت/
الذيــن تكبّــدوا عــبء هــذه العمليّــة الشــاقّة.
أخـرا ً تــود الجمع ّيــة شــكر األســتاذة جومانــا مرعــي ،عــى مواكبتهــا الدامئــة لهــذه العمليــة ومشــاركتها األساسـ ّية يف إعــداد االســتبيانات واإلرشاف أيضـاً عــى
كتابــة التقريــر.
جمعيــة  RDFL - Fe-Maleالتجمــع النســايئ الدميقراطــي اللبنــاين  -اللجنــة األهليــة ملتابعــة قضايــا املــرأة  -جمعيــة كفــى عنــف واســتغالل  -افتخــار زعيــر -
جــان  -بيــار اســطفان  -جيهــان مك ّيــة  -حيــاة مرشــاد  -ديانــا اســاعيل  -ديانــا زعيــر  -رشــا اســاعيل  -رفقــا أبــو يونــس  -رؤى دنــديش  -شــرين الجــردي
 عبــر زيــدان  -فــادي جــال الديــن  -فاطمــة الديـراين  -فريونيــكا عاقــوري  -مــاري  -ترييــز املــر  -مريــم الديـراين  -مرييــا أبــو خليــل  -ناهيــل مــوىس  -نــايالراعــي  -نرسيــن عــكاوي
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مقدمة

منهجية العمل

تشـكّل املســاواة الجندريــة تحديـاً قدميـاً مســتجدا ً تعــاين املجتمعــات غيابــه بشــكل عــام ،السـ ّيام املجتمعــات األكــر محافظــة ،إن مــن جهــة القيــم التقليديــة
التمســك بالقيــم الدينيــة وصعوبــة التخـ ّـي عنهــا.
والعــادات واملوروثــات االجتامعيــة ،أو مــن خــال ّ

تهــدف املراقبــة مــن املنظــور الجنــدري إىل مراقبــة وضــع املــرأة اللبنانيــة ناخبــة ومرشــحة يف العمليــة االنتخابيــة وقيــاس مــا إذا تض ّمنــت االنتخابــات البلديــة مــن حيــث
النصــوص واملامرســة إدماجـاً للمقاربــة الجندريــة .ال تهــدف هــذه املراقبــة إىل الرتكيــز عــى نســب النســاء املشــاركات وأعدادهــن فحســب ،بــل تهــدف أيضـاً إىل النظــر إىل
خريطــة العالقــات االجتامعيــة والثقافيــة والسياســية التــي مــن شــأنها أن تحـ ّد مــن مشــاركة النســاء الفاعلــة يف الشــأن العــام .كــا وجــدت الجمعيــة أنّــه مــن الــروري
التطـ ّرق إىل العمــل النســايئ يف املعــرك الســيايس يف الفــرة األخــرة ،لفهــم الدراســة والتقريــر الجنــدري بشــكل أكــر ،ولــي يــأيت األخــر ضمــن ســياق واضــح لواقــع املــرأة
يف الحيــاة السياســية.

بــدأت قضايــا حقــوق املــرأة منــذ العــام  ،1945تحظــى بأهميــة أكــر يف املواثيــق الدوليــة ،باعتبــار املســاواة عــى أســاس الجنــس حــق ومبــدأ مؤســس لحقــوق
اإلنســان ،ومــع إدخــال املســاواة الجندريــة وحقــوق املــرأة كحــق إنســاين يف دســاتري الكثــر مــن الــدول ،كــا أصبحــت تلــك الحقــوق ومــدى تفعيلهــا معيــارا ً
اجتامعيـاً أساســياً يحـ ّدد مســار تطـ ّور الــدول وتنميتهــا.
غــر أ ّن تلــك التطــورات اإليجابيــة يف النصــوص ،مل تنعكــس عــى األرض يف غالبيــة الــدول املصادقــة عــى االتفاقــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وهــي اهتمــت
أكــر باملســاواة يف الفــرص وليــس املســاواة يف الفــرص والنتائــج مع ـاً ،مــن ضمنهــا لبنــان الــذي عــاىن ومــا زال يعــاين ،بدرجــات مختلفــة ،وجــود ه ـ ّوة بــن
حقــوق النســاء والذكــور.
مــن هنــا ،ارتــأت «الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل دميقراطيــة االنتخابــات» وبالتعــاون مــع عــدد مــن الجمعيــات النســائية ( Fe-male،RDFLالتجمــع النســايئ
الدميقراطــي اللبنــاين ،اللجنــة األهليــة ملتابعــة قضايــا املــرأة ،وجمعيــة كفــى عنــف واســتغالل) باإلضافــة إىل عــدد مــن الناشــطني والناشــطات ،أن تقــوم مبراقبــة
االنتخابــات البلديــة واالختياريــة لعــام  2016مــن املنظــور الجنــدري ،لتقييــم مشــاركة الناخبــات واملرشّ ــحات يف العمليــة االنتخاب ّيــة يف لبنــان ،إميانـاً باملبــادئ
ـص عــى أهميــة تحقيــق املســاواة الكاملــة والفعليــة بــن الجنســن ،ال ســيام يف الحيــاة السياســية يف لبنــان.
التــي تؤمــن بهــا الجمعيــات املشــاركة والتــي تنـ ّ
تهــدف هــذه املراقبــة إىل اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة :هــل مــن معيقــات قانونيــة يف لبنــان متنــع أو تح ـ ّد مــن مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية؟ أم أ ّن
النمــط املجتمعــي الذكــوري الســائد يشـكّل أحــد العوائــق لرتشّ ــح املــرأة وفوزهــا يف االنتخابــات العا ّمــة؟ هــل مصادقــة لبنــان والتزامــه باملعاهــدات الدوليــة
ـاص ،وتع ـ ّزز مشــاركتها يف الحيــاة
واالتفاقيــات وتبنيــه يف مقدمــة الدســتور اإلعالنــات التــي تحمــي حقــوق اإلنســان بشــكل عــام وحقــوق املــرأة بشــكل خـ ّ
السياســية ،يضمــن وجــود مســاواة يف الفــرص بــن مشــاركة الرجــل واملــرأة يف املضــار الســيايس ،أم أ ّن التوقيــع عــى النصــوص يختلــف عــن الواقــع؟
يــأيت هــذا التقريــر يف ظـ ّـل واقــع أليــم للمــرأة يف الحيــاة السياســية ،إذ ال تتناســب نســبة تب ّوئهــا مقاعــد يف املؤسســات العامــة مــع النســبة التــي تشــكلها يف
املجتمــع .مــن هنــا ،تأمــل «الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل دميقراطيــة االنتخابــات» مــع غريهــا مــن الجمعيــات ،أن يكــون للتقريــر املرافــق لعمليــة مراقبــة
العمليــة االنتخابيــة األخــرة ،قيمــة مضافــة للمجتمــع املــدين بأحزابــه ونقاباتــه وجمعياتــه والقطــاع الخــاص والــوزارات واملؤسســات الوطنيــة املعنيــة ،وذلــك
ســعياً لتطويــر النضــال الحقوقــي مــن أجــل إلغــاء التمييــز ض ـ ّد النســاء ،أقلّــه التمييــز االجتامعــي والســيايس ،أو الح ـ ّد منــه مــن خــال القوانــن واملراســيم
الخاصــة أو عــر إصــاح القوانــن املتعلقــة باالنتخابــات يك تؤ ّمــن متثيـاً صحيحـاً وعــادالً للمــرأة.
ومبــا أ ّن التقريــر يجمــع بــن االنتخابــات واملســاواة الجندريــة ،مــن املفيــد أن نتط ـ ّرق ،ولــو بشــكل مقتضــب ،إىل مصطلــح «املســاواة الجندريــة» وتعريفــه،
«فاملنشــورات الصــادرة عــن منظمــة األمــم املتحــدة ف ّرقــت بــن املســاواة الجندريــة أي  Genderوبــن املســاواة بــن الجنســن .فبينــا املســاواة بــن الجنســن
تشــر إىل املعاملــة املتســاوية بــن الرجــل واملــرأة ،يف مــا يتعلّــق بحقوقهــم وكذلــك يف إطــار الترشيعــات والسياســات ومنحهــم فرصـاً متســاوية للوصــول إىل
املــوارد والخدمــات والســيطرة عليهــا يف ســياق العائلــة واملجتمــع ،أتــت املســاواة الجندريــة أو كــا اصطُلــح أيضـاً عــى تســميتها املســاواة عــى أســاس النــوع
االجتامعــي لتحــارب التمييــز بــن املــرأة والرجــل املبنــي عــى األدوار االجتامعيــة التــي يفرضهــا املجتمــع لــكل مــن املــرأة والرجــل .ففــي حــن أن الجنــس هــو
عامــل ثابــت وطبيعــي (أي بيولوجــي) ،فــإن النــوع االجتامعــي هــو متغـ ّـر ومكتســب بحســب املجتمــع الــذي تعيــش فيــه املــرأة والرجــل ،»1وتعنــي املســاواة
الجندريــة أن ال يكــون هنــاك متايــز واختــاف بــن األفـراد عــى أســاس الجنــس وبصفــة خاصــة يف مــا يتعلــق بتوزيــع املــوارد والعائــدات وتوفــر الخدمــات،
والحقــوق والواجبــات ،حســب مــؤرشات خاصــة توجــد املســاواة بــن النــوع .إضافــة إىل أنــه يعنــي أيضـاً املســاواة يف الفــرص والنتائــج بــن أفـراد املجتمــع2.

ويف هذا الصدد تضمنت املراقبة الجندرية لالنتخابات البلدية واالختيارية ثالث مراحل:

 -1مرحلــة مــا قبــل االنتخابــات ،حيــث متّــت مراجعــة إدمــاج املقاربــة الجندريــة يف القوانــن املتعلقــة باالنتخابــات ومراجعــة الربامــج االنتخابيــة واللوائــح
االنتخابيــة (قــدر املســتطاع) وتحليلهــا مــن منظــور جنــدري ،باإلضافــة إىل رصــد عــدد املرشــحات يف الدوائــر كافــة ورصــد الضغوطــات التــي ميكــن أن
تُ ــارس عــى النســاء.
 -2مرحلــة االنتخابــات ،حيــث قــام مراقبــو/ات الجمعيــات النســائية الرشيكــة خــال أيــام االقـراع األربعــة برصــد كيفيــة التعامــل مــع النســاء املقرتعــات
داخــل مراكــز وأقــام االقـراع ،باإلضافــة إىل رصــد الضغوطــات التــي ميكــن أن تتعـ ّرض لهــا املــرأة الناخبــة قبــل عمليــة االقـراع .وتـ ّم ذلــك مــن خــال
اســتبيان شــاركت فيــه حــوايل  850ناخبــة مــن مناطــق لبنانيــة مختلفــة بعــد أن أدلــن بأصواتهــن يف صناديــق االقـراع ،لتفــادي أي ضغــط ميكــن أن ُيــارس
عــى الناخبــة يف حــال تـ ّم اســتبيانها قبــل إدالئهــا بصوتهــا .إ ّن األجوبــة التــي حصلنــا عليهــا خــال الجــوالت االنتخابيــة األربــع ،ستشـكّل مــؤرشا ً لدراســة
وتحليــل النمــط الفكــري للناخبــات تجــاه املرشــحات ،باإلضافــة إىل مــدى اســتقاللية قرارهـ ّن يف اختيــار ممثليهـ ّن يف املجالــس البلديــة واالختياريــة.
 -3عمــدت الجمعيــة يف مرحلــة مــا بعــد االنتخابــات إىل مقابلــة  22مــن املرشــحات الفائـزات وغــر الفائـزات واملنســحبات لتقييــم تجربــة مشــاركته ّن يف
االنتخابــات عــى املســتويات كافّــة ،والقيــام بتحليــل نوعــي لحديثهـ ّن والوقــوف عــى جميــع العراقيــل والضغوطــات التــي واجهنهــا والتــي مل تذكــر يف
وســائل اإلعــام أو يف أي وســيلة أخــرى .إ ّن هــذا النــوع مــن االســتبيان أتــاح للمرشــحة االســتفاضة باإلجابــة عــن أســئلة محــددة مفتوحــة ومقفلــةـ كــا
فســح لهــا املجــال للوقــوف عــى إحداثيــات مهمــة ســاعدت يف التحليــل النوعــي للمقابــات مــع املرشــحات .غــر أنــه تجــدر االشــارة إىل أن الجمعيّــة
قامــت مبراســلة املديريــة العامــة للشــؤون السياســية والالجئــن يف وزارة الداخليــة والبلديّــات طالب ـ ًة منهــا تزويدهــا ببعــض املعلومــات واإلحصــاءات
املتعلقــة باالنتخابــات البلديــة واالختياريــة األخــرة ،مــن اجــل الدراســة البحثيــة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة ،غــر أن رد املديريــة العامــة للشــؤون السياســية
والالجئــن أىت شــبه خــا ٍل مــن املعلومــات التــي طلبــت الجمعيــة تزويدهــا بهــا (الــر ّد مرفــق ضمــن مالحــق التقريــر) .وبالتــايل ،فــإن اختيــار املرشّ ــحات
جــاء بشــكل عشــوايئ لكنــه شــامل املحافظــات الخمــس.
إ ّن الغــرض مــن تقريــر املراقبــة مــن املنظــور الجنــدري ،ال يقتــر عــى رسد واقــع املــرأة االنتخــايب فقــط ،مــن خــال إبـراز عــدد املرشــحات والفائـزات يف املجالــس البلديــة
واالختياريــة ،بــل أيض ـاً تســليط الضــوء عــى إمكانيــة العمــل عــى تحســن واقــع املشــاركة السياســية للمــرأة مــن خــال توصيــات ســيتض ّمنها التقريــر ألكــر مــن جهــة،
رســمية كانــت أم غــر رســمية .فالهــدف مــن هــذا التقريــر هــو إعطــاء مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية املزيــد مــن االهتــام مــن خــال إزالــة العوائــق االجتامعيــة
والقانونيــة التــي تحـ ّد مــن مشــاركتها فيهــا.

 -1د .يوالند نوفل ،الجندر ،المركز التربوي للبحوث واإلنماءhttp://www.crdp.org/ar/details-edumagazine/5952/3705 ،
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القسم األول :واقع المرأة في لبنان

 .Iاإلطار القانوني الناظم لوضع المرأة في لبنان:
مــن املفيــد قبــل الــروع يف تحليــل البيانــات واملقابــات مــع الناخبــات واملرشــحات ،التط ـ ّرق إىل اإلطــار القانــوين للمــرأة اللبنانيــة بشــكل عــام ،وإىل شــق
املشــاركة السياس ـيّة منــه بشــكل خــاص .هــذا اإلطــار القانــوين ينــدرج تحتــه:
أ -الدستور اللبناين
ب -االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة باملساواة الجندرية ومدى تجاوب الجمهورية اللبنانية مع تلك املعاهدات
هـ -لقوانني التي ترعي االنتخابات البلدية
ح -القوانني الوطنيّة املتعلّقة بحقوق املرأة
نص تمييزي بحق النساء ،ويك ّرس مساواة جميع المواطنين أمام القانون من دون تمييز كما ورد في الفقرة «ب»
إن الدستور اللبناني ال يتض ّم ن أي ّ
من مقدمته .3» ...« :وإن لهذه المقدمة قيمة دستورية بنا ًء على ما ورد ص راحة في ق رار صدر عن المجلس الدستوري بتاريخ ( 1997/9/12الجريدة
الرسمية ،العدد  44تاريخ  ،)1997/9/18وقد جاء فيه« :وبما أن المبادئ الواردة في مقدمة الدستور تعتبر جزءا ً ال يتجزأ منه و» .للوهلة األولى
يمكن أن نعتقد أ ّن لبنان خطا خطوات متقدمة جدا ً لجهة محاربة التمييز ضد المرأة وإلغاء القوانين المحلية التي تشكل عبئ اً على الحقوقيين
نص ت
والجمعيات النسائية كقانون «األحوال الشخصية» ،على اعتبار أ ّن المعاهدات الدولية تسمو فوق تلك المحلية في حال التصديق عليها ،وكما ّ
الفقرة «ب» من مقدمة الدستور اللبناني اقر الدستور اللبناني بالمساواة بين اللبنانيين فجاءت المادة  7منه لتشدد على أن:
«كل اللبنانيني سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دومنا فرق بينهم».4
السياســية اقرتاعـاً «لــكل مواطــن بلــغ مــن العمــر  21عامـاً الحــق يف أن يكــون ناخبـاً» .،كــا يضمــن الدســتور
وأيضـاً تطـ ّرق الدســتور يف املــادة  21إىل املشــاركة
ّ
5
الحريــات العامــة والشــخصية وحريــة التعليــم وإبــداء الــرأي ( يف املــواد ،10 ،2و 12منــه) .
غــر ان الدســتور اللبنــاين جــاء يف املــادة  9منــه ليتعــارض مــع املســاواة يف الحقــوق والواجبــات الــذي أق ّرهــا يف مقدمتــه ويف البنــد الســابع منــه ،فــأوكل جميــع
األمــور املتعلّقــة بالــزواج ،املـراث ،الطــاق ،الحضانــة وغريهــا مــن مســائل األحــوال الشــخصيّة إىل املحاكــم الدينيــة املختلفــة ،ليقــول حرفيّـاً إن حريــة املعتقــد
مكفولــة بــرط احـرام نظــام األحــوال الشــخصية واملصالــح الدينيــة!6
إن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة يف العــام  1983أعطــى املعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة أولويّــة يف حالــة النزاعــات والتعــارض يف األحــكام القانونيــة،
فجــاءت املــادة الثانيــة منــه لتقــول« :عــى املحاكــم أن تتقيــد مببــدأ تسلســل القواعــد .عنــد تعــارض أحــكام املعاهــدات الدوليــة مــع أحــكام القانــون العــادي،
تتقــدم يف مجــال التطبيــق األوىل عــى الثانيــة .ال يجــوز للمحاكــم أن تعلــن بطــان أعــال الســلطة االشـراعية لعــدم انطبــاق القوانــن العاديــة عــى الدســتور
أو املعاهــدات الدوليــة».
بالتــايل ،تســمو املعاهــدات الدوليــة عــى القوانــن الدســتورية يف حالــة التعــارض ،كــا يســمو الدســتور اللبنــاين عــى القوانــن الترشيعيــة يف حالــة التعــارض.
مـ ّـا ال شـ ّـك فيــه أ ّن االتفاقــات الدوليــة واملعاهــدات التــي أتــت عــى ذكــر املســاواة بــن الرجــل واملــرأة تطــورت عــر الزمــن ،ال بــل تكــررت مبضامــن وعناويــن
مختلفــة ،وذلــك إن ّ
دل عــى يشء فهــو عــى مــدى بقــاء تلــك املعاهــدات حـرا ً عــى ورق ،فاملطلــوب ترســيخ العقل ّيــة املســاواتية الجندريــة يف املجتمعــات.

 -3الدستور اللبناني المعدل في  21أيلول  1990بموجب وثيقة الوفاق الوطني لسنة 1989
 -4الدستور اللبناني المعدل في  21أيلول  1990بموجب وثيقة الوفاق الوطني لسنة 1989
 -5الدستور اللبناني المعدل في  21أيلول  1990بموجب وثيقة الوفاق الوطني لسنة 1989

8

 -6الدستور اللبناني المعدل في  21أيلول  1990بموجب وثيقة الوفاق الوطني لسنة 1989
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إ ّن الــذي نــر يف العــام  ،1945أكّــد حقــوق اإلنســان األساســية وكرامتــه وقيمتــه ،باإلضافــة إىل املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،7كــا وأكّــديف عــام  1948يف مادتــه
األوىل والثانيــة حقــوق اإلنســان واملســاواة بغــض النظــر عــن الجنــس واللــون والعقيــدة...8
غــر أ ّن تلــك املعاهــدات مل تلـ َـق آذان ـاً صاغيــة عــى أرض الواقــع يف الكثــر مــن األحيــان ،كــا أ ّن تحقيــق املســاواة مل ينجــح ،مــا دفــع الــدول إىل عقــد
معاهــدات ولقــاءات جديــدة يف محاولــة منهــا للتقليــل مــن التمييــز الجنــدري.

من أبرز النواقص يف املواد القانونية التي ترعى االنتخابات البلدية نذكر ما ييل:

إن الصــادرة يف العــام  ،1952والتــي صــادق عليهــا لبنــان يف العــام  ،1955ك ّرســت حريــة الرتشّ ــح واالنتخــاب للمــرأة يف جميــع املجــاالت ،وتب ـ ّوؤ املناصــب
العامــة مــن دون متييــز مــع الرجــل .9تلتهــا اتفاقيــات تط ّرقــت إىل وضــع املــرأة األرسي والســيايس يف العــام  101957و 111962ث ـ ّم يف العــام.1966 12

األقل للنساء (يف حال جرت االنتخابات وفقاً
تقل عن الثلث ان كان النظام االنتخايب نسبي) أو يف حجز ثلث املقاعد عىل ّ
 غياب الكوتا النسائية يف اللوائح (ال ّللنظام األكرثي).

غــر أ ّن العــام  1979جــاء ليلــزم الــدول املوقعــة عــى بالعمــل عــى تحقيــق مبــدأ مســاواة الحقــوق يف القانــون .فجــاءت االتفاقيــة لتحـ ّدد اإلجـراءات الالزمــة
لتحقيــق املســاواة ،باإلضافــة إىل توســيع حقــوق املــرأة وتحديــد التمييــز الجنــدري ومكافحتــه مــن خــال إل ـزام الــدول تعديــل األمنــاط الســائدة للســلوك
االجتامعــي والثقــايف ...13وصـ ٌدق لبنــان مبوجــب القانــون رقــم  96/572تاريــخ  1996/7/24عــى اتفاقيــة «القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة»
التــي تعــرف باتفاقيــة «ســيداو» ،واعتمــدت كإطــار دويل يضمــن للمــرأة التســاوي الكامــل مــع الرجــل مــن دون أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد عــى أســاس
الجنــس ،يف املياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة واملدنيــة.

 -النظام االنتخايب املعتمد الذي ال يش ّجع الفئات امله ّمشة عىل الرتشّ ح والوصول.

غــر أ ّن الجمهوريــة اللبنانيــة تحفّظــت عــن بعــض بنــود االتفاقيــة ( ،14)29-16-9مــا دفــع بعــض منــارصي حقــوق اإلنســان بشــكل عــام واملــرأة بشــكل خــاص
إىل القــول بــأ ّن تح ّفــظ الدولــة عــن بعــض املــواد األساســية مــن االتفاقيــة أفقــد روح َيتهــا وقـ ّوض هــدف االتفاقيــة األســايس وهــو القضــاء عــى كافــة أشــكال
التمييــز والتفرقــة التــي متــارس ضــد املــرأة عــى أســاس النــوع االجتامعــي ،وتســعى إىل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن يف جميــع نواحــي الحيــاة (الخاصــة
والعامــة) .فبــات إبـرام ومصادقــة لبنــان عــى اتفاقيــة املــرأة الدوليــة صوريّـاً ال يعكــس التـزام الدولــة تحقيــق سياســة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة وعــدم االســتفادة منهــا للنهــوض بأوضــاع النســاء يف لبنــان.
غــر أن املــادة  7مــن االتفاقيــة والــذي مل يتح ّفــظ عنهــا لبنــان ،أفضــت إىل اتخــاذ الــدول املوقّعــة  ،كــا وأن املــادة  4مــن االتفاقيــة تط ّرقــت إىل اتخــاذ الــدول
تدابــر خاصــة ومؤقتــة تســتهدف مــن خاللهــا التعجيــل باملســاواة الفعليــة بــن الرجــل واملــرأة.
كــا ُعقــد العــام  1995املؤمتــر العاملــي الرابــع للمــرأة ،أو مــا بــات يُعــرف الحقـاً مبؤمتــر بكــن مبشــاركة ممثلــن عــن الحكومــات واملجتمــع املــدين حــول العــامل،
فأنتــج مصطلحــات اعتــرت آنــذاك جديــدة لواقــع جديــد متـ ّر فيــه النســاء مثــل «التمييــز اإليجــايب»« ،العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي» ،و»املواطنــة
الكاملــة» ،حــدد منهــاج عمــل بيجــن تبـ ّوؤ املــرأة مواقــع الســلطة وصنــع القـرار (أو مــا يطلــق عليــه التمكــن الســيايس للمــرأة) ،كأحــد املجــاالت الحيويــة
التــي ســيتم العمــل عليهــا ،ورســم الخطــوط العريضــة لإلجـراءات العمليــة التــي يتعــن عــى الحكومــات ،والقطــاع الخــاص ،واملؤسســات األكادمييــة ،والهيئــات
اإلقليميــة واملنظــات غــر الحكوميــة ،فضـاً عــن األمــم املتحــدة ومؤسســاتها ،اتخاذهــا لزيــادة إمكانيــات وصــول املــرأة إىل هيــاكل الســلطة وصنــع القـرار
ومشــاركتها الكاملــة فيهــا ،كــا نتــج عــن املؤمتــر مقـ ّررات عـ ّدة دعــت إىل اتخــاذ اإلجـراءات املناســبة لتعزيــز مشــاركة املــرأة يف املجالــس الوطنيــة واملحليــة،
نذكــر منهــا املقــرر رقــم  13الــذي ينــص عــى« :أن متكــن املــرأة ومشــاركتها الكاملــة عــى قــدم املســاواة يف جميــع جوانــب حيــاة املجتمــع ،مبــا يف ذلــك
املشــاركة يف عمليــة صنــع القـرار وبلــوغ مواقــع الســلطة؛ أمــور أساســية لتحقيــق املســاواة والتنميــة والســلم» كــا وألزمــت قـرارات املؤمتــر الــدول املوقعــة
عــى االتفاقيــة باعتــاد الكوتــا النســائية لتفعيــل مشــاركة املــرأة السياســية مــن خــال «حشــد جهــود املــرأة والرجــل بالتســاوي عــى مســتوى صنــع القـرار
والسياســات لتحقيــق برامــج العمــل الخاصــة باملجــاالت اآلتيــة :وضــع حــد لالمســاواة يف مواقــع الســلطة وصنــع القـرار ،كــا وتخصيــص كوتــا كســقف أدىن
 -7الموقع اإللكتروني لألمم المتحدة ،في ديباجة ميثاق األمم المتحدة http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html
 -8جامعة مينيسوتا ،مكتبة حقوق اإلنسانhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html ،
 -9المعهد العربي لحقوق اإلنسان ،االتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأةhttp://aihr-iadh.net/pdf/international_conventions/femmes/condroitspolitiques.pdf ،
 -10االتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة.
 -11االتفاقية الخاصة بالرضا على الزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج عام .1962
 -12العهدان الدوليان لحقوق اإلنسان عام .1966
 -13التجمع النسائي الديمق راطي اللبنانيhttp://bit.ly/29JTT01 ،
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ملشــاركة النســاء بنســبة  %30حتــى العــام .15»2005
رع إىل انتــاج قانــون انتخــايب خــاص باالنتخابــات البلديّــة بــل جــرت تلــك االنتخابــات وفق ـاً لبعــض أحــكام قانــون البلديــات (املرســوم
ه -مل يعمــد امل ـ ّ
االش ـراعي رقــم  118مــع تعديالتــه) ولقانــون االنتخابــات النيابيــة الحــايل رقــم  2008/25الــذي مل يلحــظ يف مــواده العديــد مــن االصالحــات االنتخابيــة.

 -14المادة  9تتعلق بمنح المرأة الجنسية ألوالدها وبحقها باحتفاظها بجنسيتها ،تغييرها ،أو اكتسابها .المادة  16تتعلق بالقضاء على التمييز في األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية،
اما المادة  29تتعلق بالتحكيم في حال الخالفات بين الدول على االتفاقية .لالطالع على االتفاقيةhttp://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf :

رسية االقرتاع قانونا وتنفيذا (عدم وجود قسيمة اقرتاع مو ّحدة دامجة – فصل اقالم االقرتاع جندريا الخ) ما ص ّعب عىل املرأة الناخبة خاصة أن
 عدم حامية ّتختار مرشحيها بحرية.
 عدم انشاء هيئة اعالمية مستقلة تتساعد والهيئة املستقلة الدارة االنتخابات يف تنظيم االعالم واالعالن االنتخايب. الحاجة اىل تنظيم التمويل االنتخايب واالنفاق االنتخايب بشكل افضل قانونا. فرض قانون البلديات عىل املرأة الرتشح يف البلدة حيث تس ّجل نفوسها ،اضافة إىل ذلك ،ال يتعامل القانون مع املرأة ككيان مستقل عن الرجل ،بل يضعها يفتتجسد هذه التبعية املجحفة يف قوانني األحوال الشخصية مثالً حني تٌنقل سجالت نفوس املتزوجات مبارشة إىل سجالت أزواجه ّن ما يؤثر
موقع الالحق لهّ ،
عىل ترشح املرأة وقدرتها عىل الفوز يف االنتخابات البلدية اذ تنقل حكام بعد الزواج اىل سجل زوجها يف بلدة قد ال تعرف فيها الهيئة الناخبة ما يضعف من
حظوظها يف الفوز.
يف املامرسة وتفسري مواد القانون:
 عدم تطبيق الفصول املتعلقة بتنظيم االنفاق االنتخايب واالعالم واالعالن االنتخابيني املوجودين حاليا يف القانون املرعي االجراء عىل االنتخابات البلدية ماضعف من حظوظ املرأة يف الوصول.
 عدم تشكيل هيئة االرشاف عىل الحملة االنتخابية يف االنتخابات البلدية لعام  2016رغم اقرارها يف املادة  11من قانون  2008/25يف تفسري ملتبسواستنسايب للقانون.
تقـ ّدم يف العــام  1944عــرة نــواب لبنانيــون باقـراح قانــون ملنــح املــرأة اللبنانيــة حقهــا يف أن تكــون ناخبــة ومرشــحة ،بعــد ضغــوط كثيفــة مــن قبــل الحركــة
النســائية واملنارصيــن لحــق مشــاركة املــرأة السياســية ،غــر أن اللجنــة الربملانيــة آنــذاك ،رفضــت هــذا االقـراح ،معللــة مبــا يــأيت:
«إن اعطــاء املــرأة هــذه الحقــوق يتنــاىف مــع التاريــخ والثقافــة والديــن والقيــم والتقاليــد والحضــارة ،واألهــم إنــه يتنــاىف مــع طبيعــة املــرأة ،فاألمــور السياســية
فيهــا مشــقة وتعقيــد وخطــر ،وهــذا يتنــاىف مــع طبيعتهــا كمخلــوق لطيــف ظريــف ،كذلــك يتنــاىف مــع مشــكلة البطالــة والعمــل ،فعمــل املــرأة بالسياســة
16
يزيــد يف بطالــة الشــباب ،كــا أن نــزول املــرأة إىل ميــدان السياســة ،يــؤدي إىل تفــكك األرسة وفســاد املنــزل وبالتــايل تفــكك الوطــن وفســاد الدولــة ،الــخ…»
لكــن وبعــد مثــاين ســنوات فقــط عــى هــذا الرفــض القاطــع ،شــهد العــام  1952نقلــة نوعيّــة يف لبنــان والعــامل العــريب ،حيــث حصــدت املــرأة اللبنانيــة حــق
االقـراع والرتشــح بعــد حرمــان قانــوين طــال هــذه الفئــة.
غــر أن التمييــز يف القوانــن األخــرى والتــي ال متــس املشــاركة السياس ـ ّية للمــرأة ،إمنــا تؤثــر عليهــا بشــكل مبــارش (كنقــل النفــوس يف حــال الــزواج) أو غــر
مبــارش (التمييــز عــى صعيــد املنافــع والتقدميــات االجتامعيــة) ،مــا زالــت تهيمــن عــى واقــع املــرأة القانــوين حتــى يومنــا هــذا ،منهــا:
 -15نص الوثيقة الختامية لمؤتمر بكينhttp://aihr-iadh.net/pdf/international_conventions/femmes/pekin.pdf ،1995 ،
 -16د .ليلى نقوال الرحباني ،المرأة في السياسة اللبنانية :مواطنة درجة ثالثة!http://bit.ly/2cQTbM3 ،2012 ،
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تقرير مراقبة االنتخابات البلدية لعام  2016من منظور جندري
يلخّص الجدول اآليت أبرز الحقوق املكتسبة للنساء والتي أتت نتيجة مثابرة وعمل الحركات النسائية يف لبنان:

جدول رقم  :1الواقع القانوين للمرأة
القانون

الرجل

املرأة

الجنسية

للرجل الحق يف إعطاء الجنسية لزوجته األجنبية وأوالده.

ال يحق للمرأة ان تعطي الجنس ّية ألوالدها إن تزوجت من رجل
أجنبي.

سجالت القيود

رب العائلة ،تس ّجل قيود النساء املتزوجات يف بيانات
الرجل هو ّ
سجلت الزوج األصل.
ّ

سجلت آبائهم أو أزواجهم فقط.
تس ّجل قيود النساء يف ّ

وهــذه القوانــن ،خصوص ـاً منهــا قوانــن األحــوال الشــخص ّية تطــرح إشــكاليات أساســية لجهــة املســاواة بــن املواطنــن يف لبنــان ،أبرزهــا تعــدد األنظمــة
الخاصــة وغيــاب نظــام عــا ّم لهــا .فبالرغــم مــن أن الدســتور يكفــل املســاواة للمواطنــن ،إال أن الطوائــف ال تـزال تتوســط العالقــة بــن
الطائفيــة واملذهبيــة
ّ
الدولــة وبــن مواطنيهــا يف املامرســة ويف القانــون ،فبوجــود  15قانونـاً لألحــوال الشــخصية مــن دون قانــون مــدين موحــد ،يعنــي عــدم املســاواة بــن املواطنــن
وبــن املواطنــن واملواطنــات وبــن املواطنــات واملواطنــات .إن بعــض ال تتعامــل مــع املــرأة ككيــان مســتقل عــن الرجــل ،بــل تضعهــا يف موقــع الالحــق لــه،
تتجســد هــذه التبعيــة املجحفــة بحقهــا يف قوانــن األحــوال الشــخصية مثـاً حــن تُنقــل ســجالت نفــوس املتزوجــات مبــارشة إىل ســجالت أزواجهـ ّن ،مــا يؤثــر
ّ
عــى ترشــح املــرأة وقدرتهــا عــى الفــوز يف االنتخابــات البلديــة.
رع اللبنــاين أجــرى بعــض التعديــات عــى بعــض املــواد القانونيــة لتالئــم
والجديــر ذكــره ،أنــه وبالرغــم مــن بعــض القوانــن املجحفــة بحــق املــرأة ،إال أن املـ ّ
حقــوق املــرأة االقتصاديــة واالجتامعيــة نذكــر منهــا :تعديــل املــادة  28مــن قانــون العمــل اللبنــاين الصــادر عــام  1946املتعلّقــة بإجــازة أمومــة ،واملــادة 29
منــه املتعلقــة بدفــع األجــر للمــرأة أثنــاء إجــازة األمومــة وحــر رصفهــا .17غــر أ ّن األرقــام يف الواقــع توضــح أ ّن الهـ ّوة يف املســاواة عــى أســس اجتامعيــة مــا
ـنفصلها الحق ـاً
زالــت كبــرة ،وأ ّن التمييــز ض ـ ّد املــرأة يشــكل عائق ـاً كب ـرا ً أمــام التنميــة االجتامعيــة ،السياســية واالقتصاديــة ،وذلــك يعــود ألســباب كثــرة سـ ّ
مــن خــال تحليلنــا للبيانــات التــي حصلنــا عليهــا خــال الجــوالت االنتخابيــة األربــع ،باإلضافــة إىل املعلومــات الناتجــة مــن االســتبيان الخــاص باملرشــحات.

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮاد  ٥٢-٢٨-٢٧-٢٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ  -اﻷﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﻤﻞ )اﺟﺎزات اﻷﻣﻮﻣﺔ ،ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ﰲ اﻟﻌﻤﻞ(...

اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ
اﳌﺮأة ﻟﻠﺸﻬﺎدة ﰲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻀامن اﻻﺟﺘامﻋﻲ

اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻻرث
ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ ﻏري اﳌﺤ ّﻤﺪﻳّﺔ

ﺣﻖ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰوج
ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ مبﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ

ﺣﺮﻳّﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ

١٩٥٢

١٩٥٩

١٩٦٠

١٩٧٤

أﻫﻠﻴﺔ اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣني ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة
١٩٨٣

١٩٨٧

ﺣﻖ اﻟﱰﺷﺢ واﻻﻗﱰاع
ﺣﻖ اﳌﺮأة ﰲ ﺧﻴﺎر اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

اﳌﺴﺎواة ﺑني اﳌﻮﻇﻒ واﳌﻮﻇﻔﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪميﺎت
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻘﺪميﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠ ّﻴﺔ

اﻟﻐﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ

١٩٩٣

١٩٩٤

١٩٩٥

١٩٩٩

١٩٩٦

٢٠٠١

٢٠١١

٢٠١٤

ﺣامﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء وﺳﺎﺋﺮ أﻓﺮاد
اﻷﴎة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﴎي

إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ
ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﳌﺮأة
اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﰲ
ﻣامرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة دون اذن ﻣﻦ
زوﺟﻬﺎ

إﻟﻐﺎء اﳌﺎدة  ٥٦٢اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ
ﺑـ »ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﴩف«

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة  ٥٦٢ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﻟﻌﺬر اﳌﺤﻞ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻌﺬر اﳌﺨﻔﻒ ﻣﻦ
أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﰲ
ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﴩف
اﳌﺴﺎواة ﺑني اﳌﻮﻇﻒ اﳌﻀﻤﻮن واﳌﻮﻇﻔﺔ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إزاء اﻷوﻻد ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪميﺎت اﳌﺮض
واﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

 .IIالحركة النسائية في لبنان

 .IIIالمرأة والتمثيل السياسي اليوم :حقائق وبيانات

نشــطت الحــركات النســائية يف لبنــان يف أوائــل القــرن املــايض ،بحيــث شــاركت املــرأة يف الحيــاة العامــة والسياســية ،وأبــدت رأيهــا يف املجريــات العامــة يف
مياديــن ونــدوات مختلفــة .بــدأ ذلــك يف العــام  1913مــن خــال مشــاركتها يف املؤمتــر العــريب األول املنعقــد يف باريــس ،لتــرز بعدهــا الجمعيــات النســائية يف
لبنــان وترفــع رايــة حقــوق املــرأة ودورهــا يف التحــرر مــن التبعيــة .فبــدأت الحركــة يف بــروت تخطــو إىل األمــام بشــكل ملحــوظ يف العــام  ،1920بحيــث بلــغ
عــدد الجمعيــات النســائية يف لبنــان يف أواخــر العرشينيــات مــن القــرن املنــرم حــواىل مائــة جمعيــة.

شــهد لبنــان الكثــر مــن التحــوالت االجتامعيــة والثقافيــة منــذ العــام  1998تاريــخ أول انتخابــات بلديــة واختياريــة حصلــت بعــد انتهــاء الحــرب التــي ســمحت
ولــو مبقــدار بســيط بتطـ ّور إيجــايب مــن ناحيــة مشــاركة املــرأة اللبنانيــة يف تعاطــي الشــأن الســيايس بشــكل عــام والبلــدي واالختيــاري بشــكل خــاص.

كانــت األعــوام املمتــدة مــن  1940إىل  1960تخاطــب العقــول النضاليــة الطامحــة إىل نيــل املــرأة حـ ّـق االقـراع والرتشّ ــح والتمثيــل يف الســلطة .اســتندت مطالب
الجيــل األول مــن النســويات باملشــاركة السياســية عــى نضاله ـ ّن يف حركــة االســتقالل الوطنــي جنب ـاً إىل جنــب مــع الرجــال ،وعــى القانــون الــدويل الناشــئ
واملســتند إىل املســاواة بــن الجنســن ســنة  .1948غــر ان أولويــات الزعــاء يف املؤسســات السياســية املســتقلة حديثـاً حينــذاك كانــت مختلفــة .وبالفعــل ،فقــد
تــم حرمــان النســاء رصاحــة مــن الحــق يف التصويــت والرتشــح للربملــان يف أول قانــون انتخــايب أقــر يف العــام  ،1950مــا أثــار حفيظــة الكثرييــن وأطلــق العنــان
للمظاهـرات واالجتامعــات التنســيقية رفضـاً للواقــع الســيايس والتمييــزي بحــق نســاء لبنــان .فكانــت إحــدى مثــار اإلنجــاز يف املجــال الســيايس يف ســنة 1952
تجســد نضــال الحركــة النســائية يف انت ـزاع حــق املــرأة يف املشــاركة السياس ـ ّية اقرتاع ـاً وانتخاب ـاً بعــد ســنوات مــن الرفــض املطلــق .مت ّيــزت
الــذي مــن خاللــه ّ
ســنوات مــا بــن  1970و 1990بالبــطء يف انتـزاع اإلنجــازات مــن جـ ّراء انــدالع الحــرب األهليــة والتــي أثــرت ســلباً عــى نشــاط الحركــة النســائية يف لبنــان ،عــى
الرغــم مــن نشــاط تحركاتهــا امليدانيــة والقانونيــة يف العــامل ،ومطالبتهــا بادخــال حقــوق املــرأة ضمــن الترشيعــات التــي تُعنــى بخطــاب حقــوق اإلنســان .وقــد
شـكّل املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة الــذي عقــد يف بكــن يف العــام  ،1995والتحضـرات اللبنانيــة املرافقــة ،الحــدث األبــرز للحركــة النســائية بعــد نهايــة
حــرب  ،1975األمــر الــذي أتــاح إدخــال مصطلحــات جديــدة كالتمييــز االيجــايب إىل قامــوس منــارصي حقــوق اإلنســان بشــكل عــام واملــرأة بشــكل خــاص .كــا
وان تصديــق لبنــان عــى اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة محطــة زخّمــت النضــال النســوي واملــدين مــن خــال العمــل الضاغــط لوضــع
االتفاقيــة حيــز التنفيــذ .وكجــزء مــن التزاماتهــا املتعلقــة باملصادقــة عــى اتفاقيــة «ســيداو» ،واســتجاب ًة لتوصيــات مؤمتــر بيكــن املنعقــد يف العــام  ،1995قامــت
.02718
الدولــة اللبنانيــة بإنشــاء «الهيئــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة اللبنانيــة» يف العــام  ،١٩٩٦التــي تحولــت إىل مؤسســة وطنيــة العــام  ١٩٩٨مبوجــب القانــون رقــم
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ميكننــا القــول اليــوم إ ّن املــرأة ،ولــو بشــكل خجــول جــدا ّ ،باتــت أكــر اســتعدادا ً وجــرأ ًة عــى تحــدي واقعهــا الهــادف ،وقــد ظهــر ذلــك جليـاً يف االنتخابــات
البلديــة لعــام  ،2010حيــث ذكــرت اإلحصــاءات التــي نرشتهــا «الهيئــة الوطنية لشــؤون املــرأة اللبنانيــة» أ ّن املقارنــة بــن دوريت  2004و 2010وفقـاً للمحافظات
تظهــر زيــادة ملحوظــة يف عــدد النســاء املرشــحات والفائـزات يف االنتخابــات البلديــة .ففــي حــن أن مجمــوع املرشــحات لالنتخابــات البلديــة لعــام  2004مل
يتجــاوز الـــ 552مرشــحة ،فقــد ارتفــع هــذا العــدد إىل  1346مرشــحة يف العــام  2010و 1485مرشــحة يف العــام  .201619غــر أن النتائــج مــا زالــت هزيلــة جـ ّدا ً
بحيــث إن قانــون االنتخابــات مــا زال يضــع جملــة مــن العقبــات أمــام القــوى غــر التقليديــة ال ســيام الشــبابية وأصحــاب الكفــاءة ،ومنهــم النســاء اللــوايت
يحاولــن املشــاركة يف الشــأن العــام.
ان ردم هــوة الالمســاواة بــن الجنســن ،بــات يحتــاج إىل اتخــاذ إجـراءات وتدابــر خاصــة مؤقتــة ،وهــو مــا يعــرف بالكوتــا النســائية لضــان وتعزيــز واحـرام
العدالــة الجندريــة يف االنتخابــات .ان املســاواة تقــي بــأن ال تُفــرض أي كوتــا نســائية عــى اللوائــح ،غــر أن املامرســة عــى األرض ،ويف ظــل مجتمــع محافــظ
وذكــوري ،مل تــأت بنتائــج مهمــة عــى صعيــد تحقيــق املســاواة الجندريــة ،فــكان يجــب املطالبــة «بالتدبــر الخــاص االيجــايب» (الكوتــا) لتحقيــق املســاواة.
يذكــر أ ّن لبنــان احتـ ّـل املرتبــة  78عامليـاً مــن أصــل  155دولــة يف العــام  2014يف مــؤرش عــدم املســاواة الجنــدري  Gender Inequality Indexالتابــع لربنامــج
األمــم املتحــدة للتنميــة ،20كــا وتشــكل املــرأة مــا نســبته  %23.3مــن إجــايل مشــاركتها يف القــوى العاملــة.21
 -19هدى حبيش ،جريدة المدن ،االنتخابات البلدية فرصة أمام النساء ..نحو السياسةhttp://bit.ly/1Ua6RmR ،

 -17قانون العمل اللبناني الصادر سنة  1946مع التعديالتhttp://bit.ly/2ck5EHj ،

 -20برنامج األمم المتحدة للتنمية ،تقارير التنمية البشريةhttp://hdr.undp.org/en/composite/GII ،

 -18موقع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيةhttp://www.nclw.org.lb/About ،

 -21برنامج األمم المتحدة للتنمية ،تقارير التنمية البشريةhttp://hdr.undp.org/en/composite/GII ،
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وميتــد عــدم صحــة التمثيــل الجنــدري يف لبنــان إىل املؤسســات الدســتورية ،أبرزهــا املجلــس النيــايب .ففــي العــام  ،2009احتـ ّـل لبنــان املرتبــة  135يف التصنيــف
العاملــي بالنســبة إىل مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية؛ إذ إ ّن  %1.7فقــط مــن النســاء تق ّدمــن برتشــيحاته ّن.22

ّ
مرشحات 2016
القسم الثاني:

ترتبــع املــرأة يف لبنــان اليــوم عــى 23 % 3.1مــن إجــايل املقاعــد النيابيــة التــي تحـ ّدد بـــ ،128بينــا يحتـ ّـل الرجــال النســبة الباقيــة .يف حــن أ ّن نســبة الناخبــات
التــي تعكــس الواقــع املجتمعــي ،تشــكل  %51مــن إجــايل عــدد الناخبــن .وتجــدر اإلشــارة إىل أ ّن نســبة مشــاركة املــرأة ارتفعــت يف العــام  ،2013عــى الرغــم
مــن عــدم حصــول االنتخابــات ومتديــد واليــة املجلــس ،حيــث إ ّن  %6.24ق ّدمــن ترشــيحاته ّن.24
تجدون أدناه بعض الجداول التي تلخص وضع املرأة السيايس وحجم متثيلها باألرقام:
جدول رقم  :3املرأة يف لبنان :مؤرشات ونسب
مؤرش التنمية البرشية
٢٠١٥
%0.74
املرتبة  67بني  188دولة

املؤرش
والسنة
لبنان

مؤرش عدم املساواة الجندري
2014
%0.43
املرتبة  78بني 155

معدل مشاركة النساء يف القوى
العاملة 2013

النسبة املئوية للنساء يف
املجلس النيايب 2014
%3.1
املرتبة  125بني  136دولة

 %23.3مقابل  %70.9للرجال

جدول رقم  :4املرأة يف االنتخابات النيابية :جدول مقارنة لثالث دورات انتخابية
عدد املرشحات

اجاميل املقاعد

النسبة املئوية من اجاميل
املقاعد()%

عدد الفائزات

السنة

2000

٢٠٠٥

٢٠٠٩

2000

٢٠٠٥

٢٠٠٩

2000

٢٠٠٥

٢٠٠٩

2000

٢٠٠٥

٢٠٠٩

لبنان

١٢٨

١٢٨

١٢٨

١٨

١٤

١٢

٣

٦

٤

%2.3

%4.6

%3.1

جدول رقم  :5املرأة يف املجالس املُنتخبة يف العامل :جدول بيانات آب 201625
عدد املقاعد

عدد الرجال املُنتخَبني

عدد النساء املُن َتخبات

46043

35551

10492

النسبة املئوية للنساء املُن َتخبات من
إجاميل املقاعد
%22.8

 -22برنامج األمم المتحدة للتنمية،
http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/presscenter/pressreleases/2013/07/03/undp-workshop-to-empower-women-in-elections.html
 -23برنامج األمم المتحدة للتنمية http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/countryinfo/
 -24برنامج األمم المتحدة للتنميةhttp://www.undp.org.lb/communication/news/NewsDetail_ar.cfm?newsId=367 ،
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15

تقرير مراقبة االنتخابات البلدية لعام  2016من منظور جندري

ّ
المرشحات االنتخابي
 .Iواقع
عــى الرغــم مــن التقــدم الــذي حققتــه املــرأة اللبنانيــة يف الكثــر مــن املياديــن االجتامعيــة واالقتصاديــة ،تبقــى نســب الرتشــح للنســاء مقارنــة مــع مجمــل
املرشــحني متدنيــة ،وال تعـ ّـر عــن واقــع أن املــرأة تشــكل نصــف املجتمــع ،كــا وال تعــر أيضـاً عــن نســبة النســاء اللــوايت يتحلّـ َن بدرجــات عاليــة مــن العلــم
واملعرفــة والخــرة ،فنســبة املتخرجــات مــن الشــابات تفــوق نســبة الشــبان.26
أدت الجمعيــات املدنيــة والنســائية منهــا عــى وجــه الخصــوص دورا ً جوهريـاً يف تطــور الوعــي االنتخــايب لــدى املــرأة بشــكل عــام يف لبنــان مــن خــال تركيــز
جهدهــا عــى محاربــة التمييــز عــر التوعيــة والنــدوات واالعتصامــات خصوص ـاً مــع الثــورة التــي خلقتهــا وســائل التواصــل االجتامعــي مــن ناحيــة التفاعــل
مــع القضايــا العامــة.
كــا وتعتــر بعــض العنــارص الشــابة التــي شــعرت بالحاجــة إىل الخــروج مــن اإلطــار الذكــوري والطائفــي لهــذا النظــام ،أنهــا قــادرة عــى خــوض غــار
االنتخابــات البلديــة واالختياريــة ،نظـرا ً للخـرات التــي راكمتهــا خــال الســنوات املاضيــة ،واإلملــام بحاجــات املجتمعــات املحليــة ،وكونهــا أدركــت مركزهــا كفــرد
لــه الحقــوق والواجبــات ذاتهــا ،وال يقــل قــدرا ً عــن الرجــل.
كان هــذا جل ّيـاً خــال حـراك صيــف  2015مــع بــروز أزمــة النفايــات مــن خــال النســبة العاليــة ملشــاركة املــرأة تنظيم ّيـاً وعــى األرض .فشـكّل ذلــك ،عــى
األرجــح ،حاف ـزا ً لقســم مــن املرشــحات اللــوايت ترشّ ــح َن يف وجــه التحالفــات الحزبيــة والطائفيــة والعائليــة التــي كانــت وال ت ـزال تتبنــى املنظــار الذكــوري
للعمــل الســيايس والبلــدي .شـكّلت هــذه االنتخابــات فرصــة ج ّديّــة للمرشــحات لتحــدي الســلطة الذكورية/العائليــة وإثبــات قدراتهـ ّن عــى خدمــة املجتمــع
وتطويــره وطــرح برامــج انتخابيــة حديثــة.
ال يغيــب عــن ذهننــا أيضـاً ،تأثــر العامــل الدينــي يف بعــض املجتمعــات املحليــة املحافظــة والرافضــة النخـراط املــرأة يف الشــأن العــام أو ترشــحها لالنتخابــات
البلديــة واالختياريــة ،فنظــرة بعــض رجــال الديــن ،مــن ذوي التوجهــات املتشـ ّددة ،ميكــن لــه أن يــؤدي دورا ّ ســلبيّاً لناحيــة املشــاركة السياســية للمــرأة.
وهــذا مــا شــهدناه عــى ســبيل املثــال يف منطقــة حاصبيــا 27ورمبــا يف غريهــا مــن املناطــق التــي مل يس ـلّط الضــوء عليهــا ،بحيــث إ ّن بعــض رجــال الديــن
هـ ّددوا مبقاطعــة أي الئحــة تشــارك يف تشــكيلها نســاء ،وبالتــايل حرمانهــا مــن أصواتهــم وأصــوات منارصيهــم .وعــى الرغــم مــن هــذا الضغــط الدينــي ،نجــد
أ ّن مجموعــة مــن النســاء تح ّديــن إرادة هــذه الفئــة مــن املجتمــع وقـرار الحــزب الــذي ينتمـ َن إليــه وترشّ ــح َن مســتقالت ،وهــذا دليــل عــى تطـ ّور الوعــي
لــدى املــرأة اللبنانيــة يف مــا يتعلّــق بحقوقهــا.
مل يقتــر الــرأي الرافــض ملشــاركة املــرأة يف االنتخابــات عــى بعــض رجــال الديــن فقــط ،بــل تع ـ ّداه أيض ـاً إىل بعــض الرجــال والنســاء أيض ـاً الذين/اللــوايت
يعتــرون/ن املــرأة ملحقـاً بالرجــال ،فتُعتــر املــرأة يف فــرة االنتخابــات صوتـاً إضافيـاً ملرشــح أو الئحــة يختارهــا الــزوج وتقــرع لهــا الزوجــة مــن دون إبــداء أي
تحفــظ .كــا تعرضــت بعــض النســاء الناخبــات لضغــوط كبــرة ،اذ تحـ ّدث أحــد مخاتــر البقــاع األوســط عــن حصــول خالفــات حــا ّدة بــن األزواج وصلــت إىل
28
حـ ّد الطــاق ،بســبب رفــض الزوجــة االنصيــاع مليــول الــزوج السياســية واالقـراع ملرشــحني يحظــون بدعــم الــزوج!
يُالحــظ أيض ـاً خــال الفــرة التــي ســبقت االنتخابــات البلديــة واالختياريــة ،أ ّن اإلعــام مل يكــن دامئ ـاً عــى قــدر املســؤولية يف التعاطــي مــع شــأن املســاواة
الجندريــة .ففــي مقابلــة تلفزيونيــة مــع إحــدى املحطــات األجنبيــةُ ،ســئلت إحــدى املرش ـ ّحات عــن محافظــة بــروت مــا إذا كانــت كفتــاة شــابة ســتتمكّن
مــن متثيــل أهــايل بــروت ومطالبهــم ،وكأ ّن اإلعالمــي الــذي يقابلهــا يقــول إ ّن الســيدات لس ـ َن قــادرات عــى متثيــل النــاس واإلملــام بحاجاتهــم أو القــدرة عــى التغيــر.

ّ
المرشحات في كل قضاء
 .IIعدد
جدول رقم  :6املرأة يف االنتخابات البلدية :جدول مقارنة لثالث دورات انتخابية

العام

2004

2010

2016

2004

2010

2016

2004

2010

2016

2004

2010

2016

بريوت

24

24

24

9

21

22

1

3

3

4.2

12,5

12,5

جبل
لبنان

3413

3528

3672

170

466

495

75

188

250

2,2

5,3

6,8

البقاع
والهرمل

1728

1938

2100

55

129

159

26

48

52

1,5

2,5

2,5

الجنوب
والنبطية

3051

3210

3318

119

252

295

38

91

126

1,2

2,8

3,8

الشامل
وعكار

2430

2724

3135

199

478

514

75

206

249

3,1

7,6

7,9

املجموع

10640

11424

12249

559

1346

*1485

215

536

680

2

4,7

5,6

*رصــدت الــوزارة  1240مرشـ ّحة لالنتخابــات البلديّــة لعــام  2016غــر أنهــا مل تــز ّود الجمع ّيــة بعــدد املرشّ ــحات يف كل قضــاءن لذلــك اســتعانت الجمع ّيــة بارقــام
الدول ّيــة للمعلومات.
جدول رقم  : 7االنتخابات البلدية  :٢٠١٦مقارنة بني نسبة النساء الفائزات من عدد املرشّ حات ومقارنتها بالذكور

محافظة بريوت محافظة البقاع وبعلبك الهرمل محافظة جبل لبنان محافظة النبطية والجنوب محافظة الشامل وعكار
النساء املرشحات

22

159

495

295

514

النساء الفائزات
نسبة النساء
الفائزات
الرجال املرشحون

3

52

250

126

249

13.%6

%32.7

%50.5

%42.7

%48.4

92

4268

6332

5279

5425

21

2080

3676

3315

3151

%22.8

%48.7

%58

%62.7

%58

الرجال الفائزون
نسبة الرجال
الفائزون

 -26هدى حبيش ،جريدة المدن ،االنتخابات البلدية فرصة أمام النساء ..نحو السياسةhttp://bit.ly/1Ua6RmR ،
 -27تالة القاضي ،حاصبيا :ال مكان للنساء ،أيار http://bit.ly/2cu07kL ،2016
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 -28موقع شريكة ولكن اإللكتروني ،الطالق أبرز ما خ لّفتة االنتخابات البلدية ،تاريخ  6حزي ران http://bit.ly/2aIBtyg 2016
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تقرير مراقبة االنتخابات البلدية لعام  2016من منظور جندري

ّ
ّ
الترشح ،الدعم ،البرنامج االنتخابي ،والضغوطات
الترشح :قرار
 .IIIتجربة
مل تقتــر دراســة أو مراقبــة االنتخابــات البلديــة مــن منظــور جنــدري عــى االســتبيان 29الــذي أجــري مــع الناخبــات أثنــاء االنتخابــات ،إمنــا تعدتــه إىل فــرة
مــا بعــد االنتخابــات لتقييــم تجربــة مشــاركة املرشــحات يف االنتخابــات عــى كافّــة املســتويات ،والقيــام بتحليــل نوعــي لحديثهـ ّن كــا للوقــوف عــى جميــع
العراقيــل والضغوطــات التــي واجهنهــا والتــي مل تذكــر يف اإلعــام أو يف أي وســيلة أخــرى قبــل يــوم االقـراع وخاللــه.
متــت مقابلــة  22مرشــحة مــن محافظــات لبنــان كافــة ومــن اتجاهــات سياســية وانتــاءات طائفيــة ومناطقيــة متنوعــة خــال مرحلــة مــا بعــد االنتخابــات،
ومل تقتــر الدراســة فقــط عــى الفائـزات ،إمنــا شــملت أيضـاً الخــارسات واملنســحبات.
قسم االستبيان إىل ع ّدة أقسام:
ّ
 أسباب الرتشح ودوافعه التعاطي االعالمي الدعم العائيل واملؤسيس درجة االنخراط يف املجتمع املدين اللوائح مقابل الرتشّ ح الفردي دور املرشّ حة يف الحملة االنتخابيّة دعمها لرتشّ ح النساء ونصائحها القضايا التي تناولتها املرش ّحات يف حمالته ّن الضغوطات التي تع ّرضت اليها املرشّ حاتوبنا ًء عىل هذا التقسيم سنحلل األجوبة التي وردتنا ونبني االستنتاجات التي توصلنا إليها.
 -1أسباب الرتشح:
لقــد تبــن لنــا أ ّن الدوافــع واألســباب التــي أ ّدت إىل ترشّ ــح النســاء يف هــذه االنتخابــات ،بحســب املرشــحات اللــوايت متــت مقابلتهــن ،تنــدرج تحــت عنوانــن
أساســيني:
 رغبة وارادة يف التغيري واملشاركة السياسية عىل الصعيد العام واملحيل بشكل خاص. تأثري الحراك الذي نشأ يف صيف  2015السابق لالنتخابات ،وبشكل خاص عىل الفئة الشابة.فقــد رصحــت بعــض املرشــحات أ ّن الجــو العــام يف البــاد كان محف ـزا ً للــروع يف التغيــر ،وأ ّن الفــرد أثبــت قدرتــه عــى املشــاركة الفاعلــة يف العمــل
البلــدي .كــا ترشــح بعضهـ ّن لتثبيــت وتحســن وجــود الشــباب يف املجالــس املحليــة ،ورفضـاً للتزكيــة والتوريــث الســيايس ،كــا لتغيــر األســاليب التقليديــة
يف العمــل البلــدي واالختيــاري .وهــذه األجوبــة كانــت جــد مرتابطــة مــع الحـراك املــدين الــذي حــدث يف صيــف  ،2015حيــث أ ّدت املــرأة دورا ً هامـاً يف
الحمــات املعرتضــة عــى أداء الســلطة التنفيذيــة والترشيعيــة ،خصوصـاً بعــد أزمــة النفايــات املســتجدة ،والتمديــد لواليــة كاملــة للمجلــس النيــايب ،والفراغ
يف ســدة الرئاســة األوىل ،ومــا تتبعــه مــن نقاشــات مفتوحــة عــن أزمــة املواطنــة وحقــوق اإلنســان .شـكّل الحـراك جــوا ً عامـاً محفـزا ً عــى تحــدي األمــر
الواقــع ،إذ عــرت بعــض املرشــحات عــن أنه ـ ّن تعرف ـ َن إىل أهميــة العمــل البلــدي خــال فــرة الح ـراك املــدين وبعــده ،خصوص ـاً بعــد إدراكه ـ ّن الــدور
املحــوري الــذي تؤديــه البلديــات يف معالجــة أزمــة النفايــات.
 الخربة يف مجال التنمية والعمل االجتامعي عرب املشاركة يف نشاطات املجتمع املدين والحزيب:كان النخ ـراط املــرأة يف ميــدان املجتمــع املــدين والعمــل االجتامعــي تأثــر واضــح عــى مشــاركتها يف االنتخابــات البلديــة ،ويف اختيارهــا للقضايــا التــي
انتقتهــا كربنامــج انتخــايب ،إذ أكّــدت مــن أرشن لذلــك أن مشــاركته ّن يف تجــارب ســابقة يف املجتمــع املــدين ويف مجــال التنميــة املحليــة أكســبته ّن الخــرة
التــي ســاهمت يف دفعه ـ ّن إىل ترجمتهــا عــر الرتشــح الســتالم مراكــز يف الســلطة املحليــة.
18

 -29االستبيان مرفق مع المالحق.

مــن املالحظــات التــي اســتقيناها ،أن أغلبيــة مــن تعاطــن الشــأن العــام والتنميــة املحليــة ،واللــوايت شــاركن يف دورات متكينيــة متعلقــة مبشــاركة املــرأة يف
الحيــاة السياســية ،كـ ّن أكــر إدراكاً للتمييــز الــذي يلحــق باملــرأة ،وخصوصـاً يف عــدم تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن ،فجــاء ترشــحه ّن كتأكيــد عــى الــدور
الف ّعــال الــذي ميكــن أن تؤديــه املــرأة يف املجالــس املحليّــة .فالهــدف هنــا هــو كــر املحرمــات والنظــرة النمطيّــة لالنتخابــات التــي تقــول إ ّن الرجــل وحــده
قــادر عــى فهــم مشــاكل البلــدة واملدينــة ومعالجتهــا.
 -2التعاطي اإلعالمي:
مل تعمــد الجمعيّــة عــى الدخــول مع ّمق ـاً يف املســاحة اإلعالميــة املعطــاة للمرشّ ــحات ومقارنتهــا بحجــم املســاحة املعطــاة للمرشــحني أو غريهــا مــن املعايــر
التــي تقيــس جديّــة التعاطــي اإلعالمــي مــع املرشــحات ،30بــل اقتــر ســؤال الجمعيــة هنــا للمرشــحات عــى كيفيــة نظرتهـ ّن للتعاطــي اإلعالمــي ،وعــى رأيهـ ّن
الخــاص باإلعــام.
مل يخـ ُـل تواصــل اإلعــام وتفاعلــه مــع املرشّ ــحات مــن بعــض التمييــز الجنــدري ،مــن خــال طــرح أســئلة منطيّــة عــى املــرأة ،والتــي تضعهــا يف إطــار تربيــة
األوالد والعمــل املنــزيل ،ومــا إن كانــت قــادرة عــى الجمــع والتوفيــق بــن هــذه املهــات والعمــل البلــدي.
رصحــن بــأ ّن تعاطــي اإلعــام مــع موضــوع ترشّ ــح النســاء كان إيجابيـاً نوعـاً مــا ،فتفاوتــت إجابــات املرشــحات،
هــذا األمــر ال يلغــي كــون معظــم املرشــحات ّ
ـاط إيجــايب إىل تعـ ٍ
مــن تعـ ٍ
ـاط محايــد.
يذكــر أيضـاً أن أغلبيــة اللــوايت اعتــرن اإلعــام محايــدا ً ،كـ ّن مــن النســاء املرشــحات يف املناطــق النائيــة ،أي كـ ّن مــن املرشّ ــحات اللــوايت مل يتواصــل معهـ ّن اإلعالم
دل عــى يشء ،فإنــه يـ ّ
بشــكل كبــر ،بالتــايل مل يب َنــن صــورة واضحــة للتعاطــي اإلعالمــي معهـ ّن ،وهــذا إ ّن ّ
ـدل عــى مــدى تركيــز اإلعــام اللبنــاين بجميــع وســائله
عــى املــدن واملرشــحات فيهــا أكــر مــن مرشــحات املناطــق الجبليّــة والريفيــة.
كــا الحظــت الجمعيــة أيضـاً ان جميــع مــن اعتــر أن التعاطــي اإلعالمــي إيجــايب يف املناطــق النائيــة ،هــن إمــا عــى معرفــة وصداقــة ســابقة مــع الصحافيــن،
وبالتــايل حظــن بفرصــة أكــر للتواصــل مــع اإلعالميــن ،وإمــا الدوائــر االنتخابيــة – البلديــات التــي كانــت محــط تغطيــة إعالميــة مكثّفــة بســبب حــاوة
االنتخابــات فيهــا ،كالتغطيــة اإلعالميّــة التــي حظيــت بهــا منطقــة حاصبيــا قبيــل االنتخابــات بســبب الترصيحــات الجدليّــة لبعــض مشــايخ املنطقــة حــول
ترشّ ــح املــرأة.
 -3الدعم العائيل واملؤسيس:
مــن الواضــح أ ّن العائلــة النواتيــة كانــت العنــر األول واألســايس يف دعــم ترشــح املــرأة أو عدمــه ،وهــذا كان جل ّيــا أيضـاً مــع الناخبــات ،لكــن مــا لفــت انتبــاه
الجمعيــة هــو إن كانــت العائلــة الكــرى (العــم ،الخــال ،أوالد العــم ،أوالد الخــال )...غــر راضيــة عــن الرتشــح .كانــت العائلــة األصغــر النواتيــة (الــزوج ،األب،
األم ،األوالد) داعمــة ومســاندة ،وخصوص ـاً الــزوج الــذي الحظنــا أنــه أ ّدى دورا ً أساســياً يف توفــر غطــاء عائــي ومــادي ومعنــوي للمــرأة لخــوض غــار هــذه
التجربــة عــى الرغــم مــن كل التعقيــدات .ومل نالحــظ أي تحـ ٍّد أو رفــض لهــذه اإلرادة مــن قبــل النســاء ،حتــى مــن قبــل ذوات التحصيــل العلمــي العــايل أو مــن
املنخرطــات يف املجتمــع املــدين ،يعنــي مل تتجــرأ املــرأة باإلجــال عــى الرتشــح لالنتخابــات البلديــة واالختياريــة إن مل يكــن هنــاك موافقــة مــن الــزوج أو األب.
ولكــن هــذا ال يعنــي أن العائلــة الكبــرة كانــت دامئــة الرفــض ملبــدأ ترشــح النســاء ،بــل عــى العكــس ،ســاندتها يف عــدد مــن املناطــق والحــاالت ،خصوص ـاً
حيــث كان خيــار العائلــة ال يتوافــق مــع خيــار األح ـزاب والقــوى السياســية ،وأرادت العائــات فــرض اســتقاللية قرارهــا.
غــر أن الجديــر ذكــره أيضـاً ،أن بعــض األحـزاب وقفــت بوجــه ترشــح بعــض النســاء حتــى املنضويــات يف صفوفــه يف بعــض املناطــق ،نــزوالً عنــد رغبــة بعــض
الفعاليــات الدينيــة واالجتامعيــة( .يف حاصبيــا مثـاً متنــى بعــض العنــارص الحزبيّــة عــى مرشّ ــحة ،القــت دعــم حزبهــا عنــد الرتشــح ،االنســحاب بعــد األحاديــث
الدينيــة يف املنطقــة الرافضــة ملشــاركة املــرأة السياســية يف املجالــس املحليّــة).
أثبتــت نتائــج االســتبيان مــع املرشــحات صحــة االســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا الدراســة مــع املقرتعــات ،عــن ضعــف عمــل األح ـزاب مــع املــرأة ،وعــدم
قدرتهــا عــى اســتقطابه ّن ،أو باألحــرى عــدم االهتــام بدعــم دور املــرأة أو ترشــيحها ملناصــب صنــع القـرار ،إن عــى الصعيــد الحــزيب أو املحــي أو الوطنــي.
 - 30ألن هذا الملف تغطيه الدراسة التي تقوم بها مؤسسة مهارات.
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تقرير مراقبة االنتخابات البلدية لعام  2016من منظور جندري
 -4درجة االنخراط يف املجتمع املدين:
ت ُظهــر نتائــج االســتبيان أ ّن أكــر مــن نصــف املرشــحات اللــوايت خضــن االنتخابــات ،كـ ّن عــى عالقــة بطريقــة أو بأخــرى مــع املجتمــع املــدين ولــو بدرجــات
مختلفــة .فمنهـ ّن مــن كـ ّن ناشــطات ومنخرطــات منــذ العــام  ،1998فرتاكمــت لديهـ ّن الخــرة الكافيــة يف التعاطــي مــع قضايــا املجتمــع والشــأن العــام وحقــوق
املــرأة ،كــا القــدرة عــى تحــدي قــوى األمــر الواقــع وتخطــي الصعوبــات والضغوطــات.
يف حــن أ ّن بعضهـ ّن مل يكــن عــى متــاس مــع جمعيــات املجتمــع املــدين ســوى مؤخـرا ً بعــد حـراك الصيــف املــايض ،وبعضهـ ّن خضعــن لــدورات متكينيــة قبيــل
االنتخابــات أو خــال فـرات متقطعــة .وقــد لوحــظ أ ّن املرشــحات اللــوايت انخرطــن يف املجتمــع املــدين كـ ّن أكــر قــدرة عــى تحديــد برامــج انتخابيــة واضحــة
تســتهدف التنميــة وتالمــس حاجــات النــاس واملــرأة أكــر مــن غــر املنخرطــات يف املجتمــع املــدين.
أقل من النصف بقليل أنهن مل يك ّن عىل عالقة باملجتمع املدين أو أي نشاط أهيل آخر ،وأىت ترشحه ّن نتيجة قرار شخيص وبدعم من العائلة.
أكد ّ
 -5اللوائح مقابل الرتشح الفردي:
رصحــت أغلبيّــة املرشّ ــحات أ ّن االنضــواء ضمــن الئحــة ،وإن كان ليــس باألمــر
تســاوت النســب بــن مــن ترشــح َن منفــردات ومــن ترشــح َن ضمــن الئحــة ،حيــث ّ
اليســر ،غــر أنــه يضمــن فرصـاً بالفــوز أكــر مــن الرتشــح إفراديـاً .والجديــر بالذكــر أيضـاً أ ّن عــدد كبــر مــن املرشــحات انضويــن ضمــن الئحــة قبــل أيــام قليلــة
مــن إجـراء االنتخابــات البلديــة ،فبعــض املرشــحات أكّــدن خــال االســتبيان أنــه تـ ّم االتصــال بهـ ّن لالنضــام إىل الئحــة تشـكّلت يف الشــكل وحــددت برنامجهــا
االنتخــايب مســبقاً .تلــك املامرســات إن دلّــت عــى يشء ،فهــي تـ ّ
ـدل عــى مــدى االســتخفاف بحقــوق املــرأة السياســية واعتبارهــا يف الكثــر مــن االحيــان عنـرا ً
مج ّمـاً لالئحــة أكــر منــه عنـرا ً فاعـاً ،وذلــك مــن أجــل كســب أصــوات املجتمــع الداعــم ملشــاركة املــرأة يف العمــل الســيايس.

 -8القضايا التي تناولتها املرشّ حات يف حمالتهنّ:
عــى الرغــم مــن العــدد الضئيــل مــن املرشّ ــحات اللــوايت تناولــن النســاء وقضاياه ـ ّن يف الربامــج االنتخابيــةّ ،إل أنــه يذكــر أنــه كلّــا ازداد إملــام املرشــحات
بقضايــا وحقــوق املــرأة ،كلّــا كان جــزء ال يُســتهان بــه مــن برامجه ـ ّن االنتخابيــة يحــايك النســاء ومشــاكله ّن .وكلــا كانــت املرشــحات أقــل إملام ـاً بحقــوق
النســاء ،وهــذه كانــت الحالــة ،كلــا كانــت قضايــا املــرأة جــزءا ً ال يتجـ ّزأ مــن املجتمــع كــا شــملتها ضمــن القضايــا العامــة مثــل القضايــا البيئيــة واالجتامعيــة
املســتجدة كتمكــن الشــباب وتطويــر الجانــب الســياحي والثقــايف للبلديــات.
نذكر أ ّن أهم القضايا التي تناولتها املرشحات واملو ّجهة للنساء خصوصاً هي:
 تحسني متثيل املرأة وتشجيعها عىل املشاركة يف العملية السياسية انتخاباً وترشيحاً. برامــج تســتفيد منهــا األرامــل ،لــي يعتمــدن عــى أنفســه ّن يف الظــروف املجتمعيّــة املحافظــة ،كتدريــب النســاء عــى الحياكــة والخياطــة ،بالتــايل تهيئتهـ ّنلالنخـراط يف ســوق العمــل.
 تشجيع النساء عىل اإلنتاج والقيام مبشاريع تنموية صغرية لتحقيق استقالل مادي. مواضيع تربوية خاصة باملرأة.املحل.
 -برامج خاصة للنساء من ذوات الدخل املحدود واألميّات لتمكينه ّن الحقاً من االنخراط يف املجتمع ّ

 -6دور املرشّ حة يف الحملة االنتخابية:

 -9الضغوطات التي تعرضت لها املرشّ حات:

الحظــت الجمعيــة أن جميــع مــن قامــت باســتبيانه ّن مل يقمــن بدفــع مبالــغ طائلــة عــى الحملــة االنتخابيــة الخاصــة به ـ ّن ،بســبب الشــح املــايل ،عــى
عكــس لوائــح ومرشّ ــحي األحـزاب السياسـيّة .كــا أن جميــع املرشّ ــحات املنفــردات اتفّقــن عــى أن حملتهــن االنتخابيّــة كانــت مؤلفــة مــن األصدقــاء وأعضــاء
رصحــن أن حملتهــن االنتخابيــة كانــت ضمــن الحملــة الخاصــة بالالئحــة ،وهـ ّن مل يقمــن
العائــات ،وأن عملهــم كان تطوع ّيـاً .غــر أن املنضويــات يف الئحــات ّ
بــأي حملــة خاصــة.

مـ ّـا ال شــك فيــه أ ّن املــرأة قــد تعرضــت لضغــوط كبــرة لثنيهــا عــن خــوض االنتخابــات البلديــة واالختياريــة .ويعــود هــذا األمــر إىل موروثــات دينيــة وثقافيــة
واجتامعيــة ،تضعهــا ضمــن إطــار العمــل املنــزيل التقليــدي يف بعــض املجتمعــات املحليــة املحافظــة التــي ال تقبــل أي تدخــل لهــا يف الشــأن العــام الــذي يعتــر
حكـرا ً عــى الرجــال.

الحظــت الجمعيــة أن بعــض املرشــحات مت ّنــن لــو أنهــن ترشّ ــحن ضمــن الئحــة ،لتخفيــف العــبء املــايل الناتــج مــن الحملــة االنتخابيــة ،كــا لتأمــن فرصــة
أكــر للفــوز.
رصحــن بــأن عمله ـ ّن كان يرتكــز عــى االتصــال والتواصــل ،خصوص ـاً عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي ،غــر أن
يذكــر أن أغلــب املشــاركات يف االســتبيان ّ
اللقــاءات مــع فعاليــات املناطــق كانــت تتــم عــر املرشــحني الرجــال وليــس النســاء ،إال يف حــاالت نــادرة.
 -7دعمها لرتشح النساء ونصائحها:
كانت أغلبية إجابات املستطلعات إيجابية وداعمة لحق املرأة يف الرتشح ،غري أن كونها امرأة ال يعني وجوب الدعم الحتمي:
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ـس االشـراط عــى كل امــرأة الحصــول عــى دعــم العائلــة وموافقتهــا قبــل الرتشــح ،ألن ،وبحســب اعتباراتهـ ّن ،العائلــة مفتــاح
غــر أن مجموعــة أخــرى مل تنـ َ
انتخــايب مه ـ ّم يســاهم يف النجــاح .كــا اشــرطت بعضه ـ ّن عــى النســاء املرشــحات عــدم محاربــة املجتمــع ،وأن يوفّقــن بــن عمله ـ ّن يف الشــأن العــام وبــن
عملهــن كربّــات منــازل!

ترتفــع نســبة هــذه الضغــوط يف األوقــات التــي تستشــعر فيهــا هــذه املنظومــة بالخطــر الجـ ّدي الــذي تشــكله إرادة التغيــر .وتن ّوعــت أســاليب هــذه الضغــوط
لتشــمل أصعــدة ع ّدة:
 الضغــوط املاديــة عــر عــرض األمــوال عــى بعــض املرشــحات أو مــن يؤثــر عــى قرارهـ ّن مــن األقربــاء لتحفيزهــن عــى االنســحاب ،أو التضييــق عليهــنمــن خــال دفــع الرشــاوى للمقرتعــن واإلنفــاق االنتخــايب املــرف ،لكــر أي فرصــة حقيقيــة بوصــول املــرأة إىل املجالــس البلديــة ،كــا رصحــت بعــض
املرشــحات ممــن خضعــن لالســتبيان.
 الضغــوط مــن قبــل عائــات املرشــحات واملجتمــع الــذي ينتمــن إليــه ألســباب تتعلــق بالتقاليــد والنظــرة النمطيــة للمــرأة املحصــورة بإطــار العمــل املنزيل،وعــدم وجــوب اختالطهــا بالرجــال يف مجالــس البلديــة ،كــون الرجــال أكــر إملامـاً بالشــأن العــام ،ومحــط ثقــة أكــر مــن قبــل املواطنــن واملواطنــات .كــا
كان االختــاف الســيايس بــن املرشّ ــحات وعائالتهـ ّن يف بعــض األحيــان ســبباً أساســياً ملامرســة ضغــوط متنــع عــى املرشــحة مخالفــة التوجــه الســيايس العــام
للعائلة.

فأعــرب قســم كبــر مــن املرشّ ــحات أنّــه يجــب عــى املــرأة أن تكــون ذات كفــاءة علميــة وثقافيــة عاليــة قبــل خــوض غــار الرتشــح ،لــي تتمكــن مــن إثبــات
نفســها وخدمــة مجتمعهــا ،إذ رفضــت معظــم مــن شــارك َن يف االســتبيان تقبّــل ترشــح املــرأة بســبب جنســها فقــط مــن دون التطــرق إىل تحصيلهــا العلمــي
أو كفاءتهــا.

 مبــا أ ّن االنتخابــات املحليــة تأخــذ طابعـاً عائليـاً أكــر منــه حزبيـاً ،كانــت بعــض النســاء مــن العائــات التــي تُعتــر صغــرة وغــر مؤثــرة يف صنــعالقـرار املحــي ،يتع ّرضـ َن أيضـاً لبعــض الضغوطــات مــن أجــل االنســحاب أو ترشــيح رجــال بــدالً منهــن.

اعتــرت مرشــحات أخريــات أ ّن أي مرشــحة عليهــا أن تقــدم برنامجـاً انتخابيـاً قامئـاً عــى فهــم حاجــات النــاس ،وأن «تتكلــم لغتهــم وتحــايك ثقافتهــم» ،وهــو
مــا يعكــس نظــرة شــائعة مفادهــا أن املطلــوب مــن املــرأة إثباتــه أكــر بكثــر مــن الرجــل .فمــن املمكــن لرجــل الرتشــح ولــو كانــت كفاءتــه محــدودة مــن دون
أن يثــر ذلــك حفيظــة الكثرييــن ،عــى عكــس املــرأة التــي مبجــرد ترشــحها تصبــح فــورا ً تحــت املجهــر ويطلــب منهــا الكثــر.

رصحــت إحــدى املرشــحات
 وصلــت بعــض حــاالت الضغــط مــن العائلــة تجــاه املرشــحات إىل حـ ّد التهديــد بالقتــل ،ففــي إحــدى القــرى البقاعيــةّ ،عــن تلقيهــا تهديــدات بالقتــل مــن قبــل أخوتهــا كونهــا مل متتثــل إلرادة العائلــة بعــدم الرتشــح ،كــا تـ ّم متزيــق كل ملصقــات الدعايــة االنتخابيــة
الخاصــة بهــا مــن قبــل عائلتهــا ،ومل تشــفع لهــا رعايــة الــزوج ودعمــه لهــذا الرتشــح.
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 الضغــوط مــن قبــل األح ـزاب عــى الرغــم مــن أ ّن بعــض األح ـزاب كانــت داعمــة يف بعــض املناطــق لرتشــح املــرأة ،إال أ ّن بعضهــا اآلخــر ،وأحيان ـاً هــذهاألحـزاب نفســها ،مارســت ضغوطـاً عــى النســاء ،حتــى املنضويــات تحــت رايتهــا ،منعـاً لرتشــحها ،تلبيــة ملصالــح انتخابيــة وضغــوط دينيــة وعائل ّيــة ،مــع
العلــم أ ّن بعــض هــذه األحـزاب يرتــدي عبــاءة املدنيــة وي ّدعــي املســاواة بــن املواطنــن.

القسم الثالث :ناخبات 2016

 ضغــوط مــن رجــال الديــن الذيــن رفضــوا وح ّرمــوا حــق النســاء يف الرتشــح يف بعــض املناطــق ،مســتخدمني الغطــاء الدينــي والرشعــي ،مــا أثــر عــى كامــلمســار هــذا الرتشــح ،وحــرم بعــض املرشــحات مــن دعــم أقــرب املقربــن إليهــا .كــا أ ّن بعــض رجــال الديــن مــن طوائــف أخــرى ت ّدخلــوا مبــارشة مــع
إحــدى املرشــحات يف منطقــة البقــاع الغــريب لتحييدهــا عــن املعركــة االنتخابيــة وإبعادهــا عــن الرتشــح.
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 .Iالمرأة قبيل انتخابات 2016
ملعرفــة بعــض الجوانــب الخاصــة باق ـراع املــرأة قامــت الجمعيــة باســتبيان للنســاء يــوم االق ـراع .شــاركت يف هــذا االســتبيان  856ســيدة لبنانيــة مــن كافــة
املحافظــات خــال األيــام االنتخابيــة األربعــة ،حيــث تـ ّم خــال يــوم االقـراع رصــد كيفيــة التعامــل مــع النســاء املرشــحات واملقرتعــات داخــل مراكــز وأقــام
االقـراع ،ومــن قبــل املاكينــات االنتخابيــة ،باإلضافــة إىل رصــد الضغوطــات التــي ميكــن أن تتعـ ّرض لهــا املــرأة الناخبــة (مــن املــؤرشات كيفيــة وصــول املــرأة إىل
أقــام االقـراع .....الــخ) وتحـ ّد مــن ح ّريــة مامرســتها قرارهــا الحـ ّر مبعــزل عــن تأثــر البيئــة املحيطــة بهــا.
نذكــر أن مــن قــام بإجـراء االســتبيان  20متطـ ّوع ومتط ّوعــة مــن قبــل جمعيّــات نســائية وحقوقيــة أبــدوا اســتعدادا ً للمشــاركة يف انجــاز هــذا التقريــر .كــا
وجــرى انتقــاء الناخبــات بشــكل عشــوايئ ،وطبقـاً للوقــت املت ّوفــر للمتطوعــات واملتطوعــن .لذلــك فــإن النســب املختلفــة لل ُمســتبينات يف كل محافظــة تحــدد
بنــاء عــى معياريــن أساســيني:
 توفّر متطوعات ومتطوعني للمراقبة من املنظور الجندري. الوقــت املتوفــر لــدى املتطوعــات واملتطوعــن يف اليــوم االنتخــايب ،خصوص ـاً وأن الجمعيّــة عمــدت إىل أن ال تكــون املتط ّوعــة قاطنــة يف املنطقــة نفســهاالتــي تــو ّد املراقبــة فيهــا ،أو أن تكــون عــى لوائــح الشــطب للدائــرة املنــوي املراقبــة فيهــا ،مــن أجــل ضــان عمليــة مراقبــة نزيهــة.

 إ ّن الفئــة العمريــة الشــابة شــكلت النســبة األكــر مــن الســيدات اللــوايت شــاركن يف االســتبيان ،وصلــت نســبة مشــاركة هــذه الفئــة العمريــة إىل  %46مــنمجمــوع املشــاركات .كــا أن أغلب ّيتهـ ّن مــن ذوات التعليــم الجامعــي ،فقــد بلغــت نســبة الجامعيــات م ّمــن شــاركن يف االســتبيان .%42
 مل تتعــد نســبة النســاء األ ّميّــات املشــاركات الـــ  %5مــن املجمــوع ،وهــي نســبة متدنيــة جــدا ً ،وهــذا ينطبــق نوعـاً مــا عــى الفئــة العمريــة املتقدمــة ،حيــثمل تشــارك ســوى  %14منهـ ّن يف االنتخابــات بحســب الرشيحــة املســتهدفة يف االســتبيان.
 لقــد شــكلت الفئــة العمريــة املتوســطة ثــاين أعــى نســبة مــن املشــاركات ،فحصلــت عــى  ،%40وهــي تعــادل تقريبـاً نســبة النســاء املشــاركات مــن ذواتالتحصيــل العلمــي املتوســط والثانــوي ،وهــي أيضـاً ثــاين أكــر نســبة بعــد الجامعيــات.
لقــد أظهــرت النتائــج أ ّن األســئلة األربعــة املتعلقــة بكيفيــة التعامــل مــع املــرأة ضمــن مراكــز االقـراع مــن قبــل رؤســاء األقــام واملندوبــن الثابتــن والجوالــن
إضافــة إىل التعاطــي برسعــة مــع املشــاكل مــن قبــل لجــان القيــد كان إيجابيـاً إىل حــد كبــر وعــى صعيــد لبنــان كافــة .وتؤكــد هــذا األمــر النســب املسـ ّجلة
يف بعــض املناطــق كبــروت والتــي تعكــس حــال جميــع املحافظــات لتـ ّ
ـدل عــى أ ّن التعاطــي الرســمي مــع املــرأة أثنــاء عمليــة االقـراع جـ ّدي ويحــرم حقوقهــا
ومكانتها.

أما االستامرة فقد شملت  8أسئلة ،كام هو مبني أدناه:

مشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية
إستامرة املقابلة مع الناخبات بعد االقرتاع
التشديد عىل رضورة ملئ االستامرة بعد انتهاء عملية االقرتاع
لعدم التأثري عىل خيار الناخبات
املحافظة  . . . . . . . . . . .القضاء  . . . . . . . . . . .البلدة  . . . . . . . . . . .مركز االقرتاع . . . . . . . . . . .
71+
70-61
60-51 50-41
40-31
30-21
الفئة العمرية للناخبة
جامعي
ثانوي
إبتدايئ متوسط
قراءة/كتابة
املستوى التعليمي للناخبة امي
ال
نعم
التعامل مع النساء داخل اقالم االقرتاع
تعامل إيجايب من قبل رئيس/ة القلم واملساعدين/ات
تعامل إيجايب من قبل مندوبني/ات املرشحني/ات
تعامل إيجايب من قبل املندوبني/ات الجوالني/ات يف مركز اإلقرتاع
بحال وجود خطأ يف قيدك او اوراقك هل تم التعامل معه برسعة وإيجابية
ِ
حرضت اىل مركز االقرتاع؟
كيف
مع العائلة
بشكل فردي
من قبل ماكينة إنتخابية ألحد املرشحني/
مع الزوج
ات
غري ذلك
ِ
اخرتت املرشحني الذين/اللوايت اقرتعت لهم/لهن؟ بنا ًء عىل
كيف
خيار الزوج
خيار الحزب
خيار فردي
خيار العائلة
ِ
تعرفت اىل املرشحني/ات حسب اختيارك
كيف
مشاركة يف لقاء الحملة اإلنتخابية

عرب صفحات التواصل اإلجتامعي

عرب اإلعالم
زيارة عائلية
هل ترشحت أي امرأة يف منطقتك للمجلس البلدي أو املقعد االختياري؟
ِ
وافقت عىل هذا الرتشيح؟
إىل أي مدى
عارضت
مل أكرتث
وافقت
وافقت بشدة
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عارضت بشدة
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 .IIالنتائج العامة لالستبيان على مستوى لبنان

جدول رقم :11

أ -توصيف العينة املستطلعة:
جدول رقم :9

جدول رقم :١٢

جدول رقم :١٣

جدول رقم :١٤
ب -أبرز النتائج العامة لالستبيان عىل مستوى لبنان
جدول رقم :١٠
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جدول رقم :١٥

 .IIIالنتائج العا ّمة بحسب معيار الفئة العمريّة
أ -كيفية الحضور إىل املركز
جدول رقم :١٨

جدول رقم :١٦

يبـ ّـن الرســم البيــاين أعــاه أ ّن الفئــات العمريــة الشــابة مــن الســيدات أصبحــن أكــر قــدرة عــى اتخــاذ خطــوات اســتقاللية بعيــدا ً مــن العائلــة والــزوج ،عــى
الرغــم مــن أنّــه مــا زال هنــاك الكثــر لتحقيقــه عــى هــذا الصعيــد ،أل ّن الغالبيــة ال زالــت مرتبطــة عضوي ـاً بالعنرصيــن املذكوريــن (العائلــة والــزوج) أثنــاء
العمليــة االنتخابيــة ،إن يف مــا يتعلــق بالرتشــح أو االختيــار أو االقـراع أو الحضــور إىل مركــز االقـراع .فكلــا تقدمــت املــرأة يف العمــر ،كلــا انخفضــت درجــة
اســتقالليتها وزاد بالتــايل اتكالهــا عــى العائلــة.
جدول رقم :١٧

أجابــت  %38مــن املقرتعــات اللــوايت خضعــن لالســتبيان مــن الفئــة العمريــة 40-21أنهـ ّن أتــن بشــكل فــردي إىل مركــز االقـراع ،يف حــن أ ّن  %35منهـ ّن أتــن
مــع العائلــة و %20مــع الــزوج ،بينــا أتــت  %6منهـ ّن مــن قبــل املاكينــة االنتخابيــة.
أمــا الفئــة العمريــة بــن ،60-41فقــد حــرت النســبة األكــر منهــا ( )%42مــع العائلــة وهــو أمــر متوقــع ،كونه ـ ّن يف غالبيــة األحيــان أمهــات أو زوجــات،
والرتبــاط اليــوم االنتخــايب البلــدي بالطابــع العائــي واالجتامعــي .كــا وتبلــغ نســبة مــن حــرن مــع الــزوج مــن هــذه الفئــة ( )%30لألســباب نفســها اآلنفــة
الذكــر .أمــا اللــوايت قدمـ َن منفــردات فنســبته ّن وصلــت إىل  ،%25وهــي نســبة ال بــأس بهــا لهــذه الفئــة مــن العمــر والتــي تــدل عــى أ ّن هنــاك نســبة جيــدة
مــن الســيدات املتعلــات واملســتقالت مادي ـاً يف املجتمــع اللبنــاين منــذ فــرة زمنيــة ال بــأس بهــا .تــكاد تنعــدم نســبة هــذه الفئــة م ّمــن عمــدت املاكينــات
االنتخابيــة إىل إحضارهـ ّن ،فلــم تـ ِ
ـأت ســوى  %3مــن هــذه الفئــة برفقــة املاكينــات االنتخابيــة ،لرتتفــع هــذه النســبة بشــكل واضــح لــدى الفئــة العمريــة األكــر
تقدمـاً يف الســن ( )%11ولهــذه النتيجــة عوامــل كثــرة ،أقلهــا حاجــة النســاء املهمشــات إىل املســاعدات ،مــا يجعــل هــذه املاكينــات تســتغل حاجــة هــذه الفئــة
لالستشــفاء والــدواء واملســاعدة الغذائيــة.
ب -كيفية التعرف إىل املرشحني/ات واالقرتاع لهم/ن
جدول رقم :١9
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جدول رقم :٢٠

  % 50منهـ ّن تعرفـ َن إىل املرشــح عــر زيــارة عائليــة ،وهــذا أيضـاً يقــارب نســبة مــن انتخـ َن بحســب خيــار العائلــة والــزوج مــن الفئــة العمريــة ذاتهــا(.)%56
 الفئــة العمريــة املتوســطة مل تتأثــر كثـرا ً ال باألحـزاب وال بالحمــات االنتخابيــة ،فـــ %15منهــن فقــط اتكلــن عــى لقــاءات الحملــة االنتخابيــة ملعرفــةاملرشــحني ،يف حــن مل تأخــذ ســوى  %9مــن النســاء بخيــار الحــزب ،وهــذا يشــر تقريبـاً إىل النســبة املتدنيــة مــن النســاء الحزبيــات وضعــف انخراطهـ ّن
يف األحـزاب اللبنانيــة املســيطر عليهــا مــن قبــل أغلب ّيــة ذكوريّــة وال تنــارص حقــوق النســاء بشــكل عــام.
 -٣تحليل الفئة العمرية +70 -61
 لقــد عـ ّـرت  %32مــن الســيدات املتقدمــات يف العمــر ،أن اقرتاعهــن للمرشــح نابــع مــن قـرار فــردي ،ومل يتأثــرن بعوامــل خارجيــة .وأمــا عــن كيفيــةمعرفتهــن باملرشــحني ،فقــد توزعــت النســب بــن  %20لوســائل اإلعــام و %6لوســائل التواصــل االجتامعــي ،وهــو مــا يعــادل تقريب ـاً نســبة الخيــار
الشــخيص لــدى هــذه الفئــة.

 -١تحليل الفئة العمريّة 40-21
إذا مــا أدركنــا أ ّن  %46مــن املشــاركات يف هــذا االســتبيان هـ ّن مــن الفئــة العمريــة الشــابة أي بــن  40-21عامـاً ،فــا بـ ّد هنــا مــن التوقــف عنــد خيــارات
هــذه الفئــة التــي بطبيعتهــا ال تســتهوي أغلبهــا الخيــار التقليــدي ،بــل عــى العكــس تُعتــر هــذه الفئــة أكــر قــدرة عــى التغيــر ،وذلــك لعــدة أســباب
بينهــا تأثــر هــذه الفئــة العمريــة مبــارشة بالتغـرات التــي تحصــل يف املجتمــع ،مــا يرتــب عليهــا رسعــة أيضـاً يف التفاعــل.
وإذا ما قارنا بني كيفية تعرف اللوايت خضعن لالستبيان عىل املرشحني واملرشحات وكيف اخرتن من سيقرتعن له أو لها نالحظ اآليت :
 رصحــت  %47مــن الســيدات اللــوايت شــاركن يف االســتبيان مــن أنهـ ّن اخــرن املرشــحني/ات بنــاء عــى خيــار شــخيص ووفقـاً لقناعــة فرديــة ،ومل يتأثــرنبــأي ضغــط أو عامــل خارجــي .فقــد تنوعــت األســباب بــن كفــاءة هــذا الشــخص وقدرتــه عــى تحمــل املســؤولية والتغيــر والنزاهــة أو حتــى املعرفــة
الســابقة أو الصداقــة .وهــذه النســبة تعــادل مجمــوع اللــوايت تعرفــن إىل املرشــحني عــر اإلعــام  ،%26ونســبة اللــوايت تعرفــن إىل املرشــحني عــر وســائل
التواصــل االجتامعــي  .%21وهــذا مــؤرش عــى أ ّن الســلطة الرابعــة ومواقــع التواصــل االجتامعــي باتــت ،ليــس فقــط عامـاً أساســياً يف نقــل املعلومــات
والرتويــج االنتخــايب ،إمنــا رشكاء يف تحديــد خيــارات الناخبــات أيضـاً.
 بلغــت نســبة النســاء اللــوايت التزمــن بقـرار العائلــة عنــد اختيــار االقـراع ملرشــحني محدديــن  ،%31أمــا اللــوايت التزمــن بقـرار الــزوج  .%10هنــا تجــدراإلشــارة إىل أ ّن تســجيل قيــد نفــوس املــرأة يف لبنــان ينقــل بعــد الــزواج إىل ســجل زوجهــا ،لذلــك وجــب علينــا التمييــز بــن خيــار الــزوج وخيــار
العائلــة .إذا مــا قارنــا نســبة مــن تأثــرن بالعائلــة بنســبة مــن تعرفــن إىل املرشــحني عــر الزيــارات العائليــة البالغــة  ،%25نجــد أن النســب متقاربــة.
وهنــا لــن نعيــد الــكالم عــن دور العائلــة الكبــر يف فــرض الــرأي عــى املــرأة ،خصوص ـاً وأن الق ـرار كان يتمحــور حــول الشــأن العــام والخيــارات
االنتخابيــة.
 عــى الرغــم مــن أ ّن النســبة األكــر مــن الفئــة العمريــة الشــابة ( )%29تعرف ـ ّن إىل املرشــحني عــر املشــاركة يف لقــاءات للحمــات االنتخابيــة ،إال أ ّنالتـزام هــذه الفئــة بخيــار الحــزب ،الــذي هــو مــن يحــرك الحمــات عــادة وميولهــا ،مل يتعـ ّد  .%12وهــذا يعــود إىل عــدم قــدرة األحـزاب أو باألحــرى
عــدم بذلهــا املجهــود الــكايف الســتقطاب النســاء والتأثــر يف خياراتهـ ّن .ال تختلــف تركيبــة ومنهجيــة عمــل يف لبنــان عــن املنظومــة االجتامعيــة مــن
ناحيــة الذكوريــة وتهميــش دور املــرأة ،فاألح ـزاب تُعتــر صــورة عــن املجتمــع ،ولكــن يف إطــار مؤسســايت أكــر .لقــد أظهــرت البيانــات والنســب
ـدن دور األحـزاب يف اســتقطاب النســاء خــال االنتخابــات األخــرة والتأثــر عــى خياراتهــن ،كــا وعــى مــدى نخبويّــة عمــل األحـزاب أيضـاً
مــدى تـ ّ
واســتهدافهم الفئــات العمريــة الشــابة واملتعلّمــة ح ـرا ً.

 تبقــى العائلــة العنــوان األهــم يف االنتخابــات البلديــة والعنــر األســايس يف تعبئــة الناخبــن وعمليــة التواصــل بــن املرشــح والهيئــات الناخبــة،وخصوصـاً اإلنــاث منهــم ،وعــى وجــه الخصــوص اللــوايت ينتمــن إىل الفئــات العمريــة املتقدمــة ،حيــث ترتفــع نســبة مــن التزمـ َن بقـرار العائلــة مــن
هــذه الفئــة العمريــة إىل  ،%48ومــن التزمـ َن بقـرار الــزوج  .%15وهــذا مــا يعــادل تقريبـاً نســبة اللــوايت تعرفــن إىل املرشــحني عــر زيــارة عائلــة مــن
الفئــة العمريــة نفســها.
 مل يلتــزم بقـرار الحــزب مــن الفئــة العمريــة املتقدمــة ســوى  %5مــن املشــاركات يف االســتبيان .وهــذا دليــل عــى جذريــة وعــدم انقطــاع التواصــل بــناألحـزاب والنســاء ،وعــدم توجــه ماكينــات هــذه األحـزاب إىل نســاء إال يف زمــن االنتخابــات ،ولذلــك نــرى أ ّن  %13مــن هــذه الفئــة شــارك َن يف لقــاءات
للحمــات االنتخابية.
 تظهــر نتائــج الســؤالني  1و 2االختالفــات يف األجوبــة بــن الفئــات العمريــة الثــاث ،فنالحــظ أنــه كلــا خرجــت املــرأة مــن اإلطــار الضيــق يف التعـ ّرفإىل املرشــحني واعتمــدت نهج ـاً أكــر اســتقاللية يف املعرفــة (اإلعــام ووســائل التواصــل االجتامعــي) ،كلــا كان انتقاؤهــا للمرشــحني واقرتاعهــا لهــم
ـتقل عــن الضغــوط العائليــة واالجتامعيــة الضيقــة .كــا أ ّن النســاء يتجهـ َن إىل وســائل أكــر تقليديــة يف التعــرف
نابعـاً مــن خيــار شــخيص بحــت ،مسـ ّ
إىل املرشــحني مــع تق ّدمه ـ ّن يف العمــر ،وهــذا املعيــار يرتبــط أيض ـاً يف كيفيــة اختياره ـ ّن للمرشــح وارتبــاط ق ـرار االق ـراع بق ـرار العائلــة أو الــزوج.
كــا وتظهــر النتائــج أ ّن األحـزاب اللبنانيــة عــى اختالفهــا أكــر اهتاممـاً بالفئــات العمريــة الشــابة مــن اهتاممهــم بالهرمــة منهــا ،غــر أنــه وبأفضــل
الحــاالت ،أي يف الفئــة العمريــة الشــابة ،مل يلتــزم أكــر مــن  %12مــن النســاء بالخيــار الحــزيب.
ج -إدراك ترشّ ح نساء يف الدائرة االنتخابية من عدمه
جدول رقم :٢١

 -٢تحليل الفئة العمريّة 60-41
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 عـ ّـرت  %36مــن النســاء مــن الفئــة العمريــة املتوســطة ،أنه ـ ّن انتخــن انطالق ـاً مــن قناعــة شــخصية ،وهــو أمــر الفــت ،إذ إنــه يقــارب النســبة مــنالفئــة ذاتهــا التــي اقرتعــت بحســب رغبــة العائلــة ( ،)%38ولكــن مــا يجــب توضيحــه هنــا أ ّن مجمــوع مــن تعرفـ َن إىل املرشــحني عــر وســائل اإلعــام
والتواصــل االجتامعــي ( )%35يقــارب تلــك النســبة التــي اقرتعــت بخيــار شــخيص .وهــذا دليــل واضــح عــى تأثــر اإلعــام يف صناعــة الــرأي العــام
وتشــكيل الخيــارات السياســية ،خصوص ـاً أ ّن النســاء يشــكل َن فقــط  %23مــن القــوى العاملــة .وهــذا مــا يجعله ـ ّن أكــر عرضــة للتأثــر اإلعالمــي
والدعايــة االنتخابيــة.

مـ ّـا ال شــك فيــه أ ّن الناخبــات ب ـ َن عــى درايــة بوجــود مرشــحات يف الدوائــر االنتخابيــة اللــوايت يقرتع ـ َن فيهــا .وهــذا يـ ّ
ـدل عــى أ ّن هــذه الرشيحــة مــن
املجتمــع باتــت تــدرك وتتابــع موضــوع ترشــح النســاء لالنتخابــات .تظهــر الدراســة أ ّن نســبة املــدركات برتشّ ــح النســاء تقــارب الـــ  %75يف كلتــا الفئتــن
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تقرير مراقبة االنتخابات البلدية لعام  2016من منظور جندري
العمريتــن  40-21و ،60-41يف حــن تنخفــض النســبة قليـاً لــدى املتقدمــات يف الســن لتصــل إىل  .%62وهــذا يــدل بشــكل أو بآخــر عــى عــدم تأثــر الســيدات
يف بعــض املناطــق باالختالفــات الجندريــة أو عــدم متابعته ـ ّن لإلعــام ،وخصوص ـاً أ ّن الفئــة العمريــة  ،+70-61أظهــرت تشــبثاً أكــر بالعائلــة ،عندمــا يتعلــق
األمــر باتخــاذ ق ـرار انتخــاب املرشــحني.

أ -كيفية الحضور إىل مركز االقرتاع

د -مدى موافقة الناخبة عىل ترشّ ح النساء

جدول رقم :٢٣

 .IVالنتائج العا ّمة بحسب معيار المستوى التعليمي

جدول رقم :٢٢

الالفــت جــدا ً أ ّن الغالبيــة الســاحقة مــن املشــاركات يف هــذا االســتبيان ،عــى اختــاف فئاتهــم العمريــة ،تـراوح مواقفهـ ّن مــن ترشــح النســاء إىل االنتخابــات
مــا بــن موافــق بشــدة وموافــق ،فتشــكل النســبتان مــا معدلــه حــواىل  %85خصوصـاً لــدى الفئــات العمريــة  40-21و  ،60-41يف حــن تنخفــض قليـاً نســبة
املوافقــن عــى هــذا الرتشــح لــدى الفئــة العمريــة األكــر تقدمـاً يف الســن إىل  ،%66بينــا  %33منهــن ال يكرتثـ َن لهــذا الرتشــح ،وتتــدىن نســب الرفــض إىل مســتوى
 %6يف أقــى الحــاالت .ولكـ ّن الالفــت أ ّن هــذا الرفــض أىت مــن الفئــة العمريــة األكــر شــباباً ،وإن كان قليـاً جــدا ً مقارنــة مــع املوافقــة.
إذا مــا ّ
دل هــذا األمــر عــى يشء ،فإمنــا يــدل أ ّوالً عــى موافقــة إيجابيــة لظاهــرة ترشّ ــح املــرأة ،كــا وعــى تحــدي الواقــع الذكــوري املهيمــن عــى عــامل
االنتخابــات البلديــة والــذي ترعــاه العائلــة .وال يخفــى علينــا تأثــر الحـراك يف ترســيخ هــذه النظــرة ودفعــه إىل هــذا التطــور يف أســلوب التفكــر لــدى النســاء
خصوص ـاً الشــابات للنشــاط البلــدي والســيايس وســعيه ّن إىل كــر التقاليــد.

هنــاك دليــل آخــر عــى إهــال األحـزاب للمــرأة يف خطابهــا وتو ّجهاتهــا ،يتمثــل يف أ ّن املاكينــات االنتخاب ّيــة ،التــي هــي غالبـاً مــا تُ ـ ّول مــن قبــل أحـزاب أو
ـي يف اســتقطاب النســاء ودفعهـ ّن إىل االقـراع عــر إحضارهـ ّن إىل مراكــز االقـراع .إذ مل تتخـ ّط هــذه النســبة الـــ %10مــن
تتبــع لهــا ،مل تكــن ســوى عنـ ٍ
ر هامـ ٍّ
مجمــوع النســاء مــن فئــة «أ ّمــي» ،وانخفضــت عنــد الفئــات األخــرى إىل  %6 ،%5و.%4
غــر أن للعائلــة أيض ـاً حصــة كــرى يف االنتخابــات ،فبقيــت متصــدرة النســبة األكــر يف االنتخابــات البلديــة مــن ناحيــة حضــور الناخبــات مــع عائالته ـ ّن إىل
مراكــز االق ـراع ،خصوص ـاً وأ ّن توزيــع أقــام االق ـراع يف املراكــز يجعــل النســاء عرضــة للضغــط بــورود أســائهن يف املراكــز نفســها مــع باقــي أف ـراد العائلــة،
فتصبــح ملزمــة نوع ـاً مــا بالحضــور برفقــة العائلــة.
تقاســمت فئتــا التعليــم الجامعــي واملتوســط  -ثانــوي النســبة ذاتهــا يف حضورهــن مــع العائلــة .فقــد أتــت  %39مــن كلتــا الفئتــن مــع هــذه األخــرة ،أمــا فئــة
ابتدايئ/قـراءة  -كتابــة فقــد حــر منهــا  %36مــع العائلــة ،وكانــت أقـ ّـل نســبة لفئــة «أ ّمــي» التــي حــر منهــا  %30فقــط مــع العائلــة.
ب -كيفية التع ّرف إىل املرشّ حني/ات واالقرتاع لهم/ن
جدول رقم :٢٤
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جدول رقم :٢٥

 عــى الرغــم مــن أ ّن  %20مــن هــذه الفئــة تعرفــت إىل املرشــحني عــر لقــاءات الحملــة االنتخابيــة ،اال أ ّن  %10فقــط التزمـ َن بخيــار الحــزب يف التصويــتلتذهــن أكــر إىل خيــارات أخــرى كالعائلــة والخيــار .والجديــر ذكــره ،أ ّن الحمــات االنتخابيــة مل تكــن محصــورة يف هــذه الــدورة باألح ـزاب ،فــكان
لجمعيّــات املجتمــع املــدين دور هــام يف الرتويــج ملرشـ ّحيه عــر هــذه اللقــاءات بطــرق مبتكــرة كالنقاشــات املفتوحــة ،وهــذا مــا يــرر نوعـاً مــا تــوزّع
الخيارات.
 -٤تحليل فئة التعليم الجامعي

 -١تحليل الفئة األميّة
 أن تختــار  %34مــن الســيدات األميــات املرشــح أو املرشــحة الذي/التــي ســيقرتع َن لــه عــن طريــق قناعــة شــخصية ،هــو أمــر إيجــايب يـ ّـدل عــى أهميــة
ورضورة اســتهداف هــذه الفئــة مــن قبــل جمعيّــات املجتمــع املــدين.
  %70مــن اللــوايت تع ّرفـ َن إىل املرشــحني مــن خــال زيــارات عائليــة ،هـ ّن مــن الفئــة العلميــة األميــة ،وهــو مــا يعــد نســبة كبــرة ،غــر أنــه أيضـاً دليـ ٌـلواضــح عــى الطابــع العائــي والخدمــايت لالنتخابــات البلديــة ،كــا عــى تأثــر هــذه الزيــارات عــى الناخبــات .ومــن الواضــح أ ّن نصــف هــذه النســبة
فقــط التــزم بقـرار العائلــة ( ،)%36وهــذا مــا يــؤرش إىل أ ّن وجــود هامــش مــن الحريــة لــدى هــذه الفئــة ،أمــا خيــار الــزوج فقــد حصــل عــى .%11
 النســبة األكــر مــن الســيدات اللــوايت التزمـ َن بخيــار الحــزب بالتصويــت ،نالتهــا الفئــة األم ّيــة ،حيــث حصــدت  ،%18ولكــن هــذا ال يعــر بالــرورة عــنانخـراط هــذه الفئــة يف األحـزاب أو اهتــام األحـزاب النخبويــة يف تعاطيهــا مــع املــرأة بهــذه الفئــة ،كــا أ ّن لإلعــام ( )%16دور أيضـاً يف التأثــر عــى
هــذه الفئــة مــن خــال الحمــات اإلعالنيــة والربامــج السياســية أثنــاء فــرة االنتخابــات.
 -٢تحليل فئة القراءة/الكتابة -االبتدايئ
 كــا لــدى باقــي الفئــات التعليميــة ،فــإ ّن نســبة الخيــار الشــخيص ( )%31يبــدو أنهــا تقــارب نســبة مــن تعرف ـ َن إىل املرشــحني عــر اإلعــام ووســائلالتواصــل االجتامعــي.
 عــى مــا يبــدو ،فــإ ّن مــن التزمـ َن بخيــا َري العائلــة ( )%42والــزوج ( )%20مــن هــذه الفئــة التعليميــة ،يقــارب إىل حـ ٍّد بعيــد نســبة اللــوايت تعرفـ َن إىلاملرشــحني عــر زيــارة عائليــة (.)%63
 اختــارت  %8فقــط مــن النســاء اللــوايت حصلـ َن عــى تحصيــل علمــي متواضــع االلتـزام بالتصويــت بحســب تعليــات األحـزاب ،عــى الرغــم مــن أ ّن %13منهـ ّن شــارك َن يف لقــاءات الحمــات االنتخابيــة للتعــرف إىل املرشــحني املنظمــة عــاد ًة مــن األحـزاب.

 مــن الواضــح أ ّن الفئــة األكــر اســتقاللية يف اختيــار املرشــحني عــن قناعــة شــخصية ،هـ ّن الســيدات الحاصــات عــى شــهادات جامعيــة .وهــذا يـ ّـدل
عــى قيمــة وأهميــة التعليــم وتطويــر معرفــة املــرأة حقوقهــا وحصولهــا عــى ســاح ميهــد لهــا أبــواب التقــدم املهنــي واالســتقاللية املاديــة ،لتتحــرر
مــن قيــود الخيــارات املفروضــة عليهــا بحكــم عــدم القــدرة عــى التحــدي أو عــدم املعرفــة .لقــد كانــت نســبة هــذه الفئــة التــي قامــت بخيــار شــخيص
.%51
  %30مــن هــذه الفئــة التزمــت بــرأي العائلــة ،وهــذا يــدل عــى أ ّن دور العائلــة أســايس ،ومــا زال مهيمن ـاً عــى ق ـرار قســم كبــر مــن هــذه الفئــة،حيــث إ ّن املــرأة مــا زالــت ال تشــكل ســوى  %23مــن القــوى العاملــة يف لبنــان ،بحســب بيانــات األمــم املتحــدة .ال ميكننــا إغفــال دور العائلــة املحــوري
يف هــذا الشــأن ،حتــى كــا ذكرنــا ســابقاً عنــد الفئــة الجامعيــة .فقــد حصــل خيــار العائلــة عــى أعــى النســب عنــد جميــع الفئــات التعليميــة األخــرى
وحـ ّـل ثانيـاً عنــد الجامعيــات.
ج -إدراك ترشّ ح نساء يف الدائرة االنتخابية من عدمه
تظهــر النتائــج التاليــة أ ّن نســبة اللــوايت بــن عــى اطــاع ويتابعــن ترشــيح النســاء يف مناطقهــن مرتفعــة وال تقتــر عــى مســتوى تعليمــي واحــد ،إمنــا تشــمل
الفئــات واملســتويات التعليميــة كافــة خصوصـاً الجامعــي منهــا الــذي قالــت  %78مــن املشــاركات مــن الفئــة املنتميــة إليــه إنهــن يعرفــن مرشــحات ترشــحن يف
مناطقهــن ،يف حــن أ ّن  %22منهـ ّن أجـ َن بـــ«كال» .أ ّمــا النســبة األقــل ،فكانــت للمســتوى التعليمــي األقــل واألميــة .فعــى الرغــم مــن أ ّن هــذه الفئــة االجتامعيــة
تعتــر مهمشــة عــى الصعيــد التعليمــي واالقتصــادي ،إال أ ّن  %64منهــ ّن بــن يتابعــن ترشــيح النســاء ومشــاركته ّن يف الحيــاة السياســية .وكانــت النســب
للمســتويات التعليميــة األخــرى متقاربــة (.)%72-%71
د -مدى موافقة الناخبة عىل ترشّ ح النساء
وافقــت معظــم املشــاركات عــى ترشــح النســاء إىل االنتخابــات البلديــة واالختياريــة ،وتراوحــت هــذه املوافقــة مــا بــن وافقــن ووافقــن بشــدة .وبلــغ مجمــوع
النســبتني  %91بالنســبة للجامعيــات ،و %84لــذوات التحصيــل العلمــي الثانــوي واملتوســط .أمــا الفئــة التــي تتقــن الق ـراءة والكتابــة أو ذات تحصيــل علمــي
ابتــدايئ ،فوافقــت بنســبة  .%64وكانــت الفئــة األميــة مفاجئــة مبوافقتهــا بنســبة  .%71وهاتــان الفئتــان األخريتــان كانتــا األكــر عــدم اكـراث برتشــح النســاء أو
عدمــه ،ولكــن مل تتخـ َّط هــذه النســب  %28و .%23وكادت نســبة مــن رفضـ َن الرتشــح تنعــدم ،لــوال وجودهــا عنــد فئــة التحصيــل االبتــدايئ بنســبة  %12واألمــي
بنســبة  .%8وهــذه الفئــات وإن كـ ّن األكــر تهميشـاً يف املجتمــع ،فلــم يتخــذ َن موقفـاً ســلبياً ومحافظـاً إجــاالً مــن املواضيــع املتعلقــة مبشــاركة املــرأة يف الشــأن
العــام أو حصولهــا عــى حقوقهــا.

 -٣تحليل فئة التعليم املتوسط ـــ ثانوي
 أمــا املســتوى املتوســط/ثانوي فقــد كانــت نســبة مــن كان خيارهـ ّن شــخصياً  ،%33وهــذا يعــادل تقريبـاً نســبة مــن تعرفـ َن عــى املرشــحني عــر وســائلاإلعــام  %22ووســائل التواصــل االجتامعــي  .%7وهــذا يذكرنــا مبعادلــة أنــه كلــا ارتفعــت نســبة مــن تع ّرفـ َن إىل املرشّ ــحني عــر وســائل غــر تقليديــة،
كلّــا ارتفعــت نســبة مــن ص ّوتــن بنــا ًء عــى قـرار شــخيص.
ككل الفئــات التعليميــة ،تقاربــت النســب بــن مــن تعرف ـ َن إىل املرشــحني عــر زيــارة عائليــة ( )%50ومــن اخــرن املرشــحني بحســب خيــار العائلــة
 ّ( )%40أو الــزوج (.)%16
34

35

تقرير مراقبة االنتخابات البلدية لعام  2016من منظور جندري

خالصات وتوصيات

ثانياً :عىل مستوى دور األحزاب السياسية
 قيــام األحـزاب السياســية مبراجعــة نقديّــة لدورهــا يف تعزيــز املشــاركة السياســية للنســاء وادراج قضايــا النســاء ضمــن اجنداتهــا املطلبيّــة ال سـيّام األحـزابامل ُمثّلــة يف الربملــان لناحيــة تفعيــل دورهــا لتقديــم مقرتحــات القوانــن التــي متيــز ضــد النســاء واســتحداث قوانــن تســهم يف املــدى املنظــور عــى تحقيــق
وتعزيــز املواطنــة الكاملــة للنســاء.
 تح ـ ّرر األح ـزاب مــن نظرتهــا الذكوريــة لــدور املــرأة والعمــل عــى اســتقطاب النســاء مــن كافــة الفئــات االجتامعيــة والعمريــة والعمــل عــى ضــانإعطائهــن فــرص متســاوية وعادلــة يف الحيــاة السياس ـيّة.
 تعزيــز دور النســاء يف األحـزاب السياســية التــي يجــب ان تعتمــد التدابــر الخاصــة املؤقتــة وهيــاكل مرنــة مت ّكــن النســاء مــن الوصــول إىل املواقــع القياديّــةداخــل األحـزاب ،والعمــل الجــاد لتعزيــز دور النســاء يف األحـزاب إلدمــاج املقاربــة الجندريــة والخطــاب النســوي داخــل األحـزاب السياســية ،وخلــق البيئــة
لتمكينهــن مــن تشــكيل حــاالت ضغــط ضمــن أحزابهــن لتوجيــه البوصلــة نحــو سياســة أكــر تفاعل ّيــة مــع قضايــا النســاء.
ثالثاً :عىل مستوى دور منظّامت املجتمع املدين واملنظامت النسوية

ان اســتبيان آراء الناخبــات واملرشــحات مــن قبــل الجمعيــة أفــى إىل مشــاهدات عـ ّدة ال ميكــن االســتخفاف بهــا ،والتــي كانــت نتائجهــا واضحــة مــن جهــة
مــدى أهميــة عمــل الجمعيــات النســائية واألح ـزاب السياســية مــع املــرأة كــا اإلعــام ،يف التأثــر عــى مجريــات االنتخابــات ،وخصوص ـاً يف التأثــر عــى
التوجهــات السياســية للناخبــات.
إن أي مطالبــة بتخطــي التمييــز الجنــدري ،وتطويــر مشــاركة النســاء يف الحيــاة السياســية ،وصــوالً إىل كونهــا العبـ َة فاعلـ ًة يف صنــع القـرار ،ســيظل حـرا ً عــى
تحصــن وتحمــي حقــوق املــرأة وتكافــؤ فرصهــا يف الوصــول إىل مراكــز صنــع القـرار ،كــا تــردع أي إمكانيــة
ورق ،إن مل يســتند إىل أســس قانونيــة وحقوقيــة ّ
تدخــل يف اســتقالليّة آرائهــا السياســية.
أوالً :يف االطار القانوين الناظم للعملية االنتخابية وتوصيات للوزارات واالدارات املعنية:
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 اقرار قانون إنتخايب يعتمد نظام النسبية مع دوائر انتخابية ال تقل عن  20مقعد لتحقيق متثيل صادق وفعيل للمقرتعني/ات. انشــاء هيئــة مســتقلة الدارة االنتخابــات تشـكّل النســاء نســبة ال تقــل عــن ثلــث هــذه الهيئــة ،تتــوىل ادارة االنتخابــات و تنظيــم إنفــاق املرشــحني عــىالحمــات اإلنتخاب ّيــة.
 تضمــن التدابــر الخاصــة املؤقتــة او مــا يعــرف بالكوتــا النســائية عــى اســاس املناصفــة بــن الرجــال والنســاء وضمــن النظــام االنتخــايب النســبي ،يفكافــة القوانــن اإلنتخابيــة ويف اللوائــح اإلنتخابيــة ،وحجــز ثلــث املقاعــد للنســاء يف حــال جــرت االنتخابــات وفقـاً للنظــام األكــري ،وذلــك لضــان وصــول
املرشّ ــحات إىل مقاعــد املجالــس املحليــة أو النيابيــة.
 تأمــن رسيّــة االقـراع للناخبــن والناخبــات وجعــل اقــام اإلقـراع للذكــور واإلنــاث معـاً مــن اجــل تعزيــز نزاهــة وشــفافية اإلنتخابــات وتفاديـاَ ألي ضغــوطممكــن أن تُ ــارس عــى الناخبــات وخصوصـاً مــن قبــل العائلــة او الــزوج او األحـزاب او غريهــم.
 كــا وتطالــب ايضـاً الجمعيــة اعطــاء الحريــة للنســاء املرشّ ــحات ومســاواتهن باملرشــحني إميانـاً مببــدأ تكافــؤ الفــرص وعــدم فــرض نقــل ســجل نفــوس املــرأةاملتزوجــة إىل ســجل نفــوس زوجهــا وبالتــايل ان ال يُفــرض عليهــا الرتشّ ــح يف مــكان سـ ّجل زوجهــا ،أي يف محيــط مغايــر يف معظــم األحيــان عــن محيطهــا.
 تطويــر قواعــد ونظــم املعلوماتيــة يف وزارة الداخليــة بإعتــاد اإلحصــاءات والنتائــج واملعلومــات عــى أســاس الجنــس ونرشهــا بشــفافية ومتكــن كافــةمك ّونــات املجتمــع املــدين مــن الوصــول اليهــا.
 زيادة أعداد النساء ضمن هيئات القلم ليك تصبح مناصفة بني الرجال والنساء. تتمنــى الجمعيــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل إدمــاج املقاربــة الجندريّــة ومقاربــة حقــوق اإلنســان واملواطنــة يف كافــة مراحــل وبرامــج التعليــم،مــا يســهم يف املــدى اإلس ـراتيجي إىل تحســن واقــع املــرأة يف مجتمعنــا خاصــة مــن ناحيــة مشــاركتها يف الشــأن العــام والحيــاة السياســية وذلــك عــر
تعديــل أو تطويــر املناهــج الرتبويــة وإدخــال املســاواة والعدالــة الجندريــة ،اضافــة إىل حقــوق االنســان واملــرأة بشــكل خــاص ضمــن املناهــج الرتبويــة،
فــا ميكــن ان يتحـ ّول املجتمــع مــن مجتمــع محافــظ وذكــوري إىل مجتمــع أكــر اميانـاً بحقــوق املــرأة مــن دون االعتــاد عــى الرتبيــة والتنشــئة مــن خــال
املناهــج الرتبويــة املالمئــة لذلــك.

 توحيد جهود املنظامت النسائية وتركيز عملها ،بحيث يصبح اكرث شمول ّية ويصل إىل كافة الفئات ال س ّيام الفئات النسائ ّية الشابة واألكرث تهميشاً . تطويــر عمــل الجمعيــات النســائية لناحيــة الرتكيــز عــى تغيــر القيــم والتص ـ ّورات والثقافــة وقســمة األدوار الســائدة بــن الجنســن أي العمــل عــىمعالجــة األســباب الجذريــة التــي تحــول دون توســيع املشــاركة السياسـيّة النســائيّة والتــي هــي مرتبطــة بجــزء كبــر منهــا باملجتمــع الذكــوري وبالتقســيم
النمطــي لــأدوار خصوصـاً كــون املــرأة تُعتــر مــن الفئــات االكــر فقـرا ً وتهميشـاً فهــذا يضعــف مــن حظوظهــا بالفــوز مقابــل الرجــل.
 تفعيــل العمــل مــع قاعــدة وجمهــور النســاء وهــو الجــزء األكــر مــن الناخبــن/ات واملســاهمة يف بنــاء رأي عــام مؤمــن باملســاواة الجندريّــة يف مجــالاملشــاركة السياســية ودور النســاء يف الشــأن العــام.
رابعاً :عىل مستوى وسائل اإلعالم
 إنشاء هيئة اعالميّة مستقلّة تتساعد والهيئة املستقلّة إلدارة االنتخابات يف تنظيم اإلعالم واإلعالن االنتخايب. تتمنى الجمعية من االعالم إعطاء حيّز أكرب للمرش ّحات يف املقابالت االعالميّة والربامج السياسيّة وعدم االستخفاف بقدرته ّن عىل التغيري. العمــل الجــاد لتنظيــم القطــاع اإلعالمــي خاصــة فيــا يتعلــق بتعاطيــه مــع الشــأن اإلنتخــايب مــن ناحيــة تســاوي فــرص الظهــور بــن املرشــحني واملرشــحاتوبتنظيــم اإلعــام واإلعــان اإلنتخابيــن عــر إرســاء مراقبــة تطبيــق الحيــاد االعالمــي.
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الئحة المراجع

المالحق
نتائج البقاع
بناء على الفئة العمرية
ً
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39

تقرير مراقبة االنتخابات البلدية لعام  2016من منظور جندري

بناء على المستوى العلمي
ً

40

41

تقرير مراقبة االنتخابات البلدية لعام  2016من منظور جندري

محافظة بيروت
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ً
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الجنوب-النبطية
بناء على الفئة العمرية
ً
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بناء على المستوى التعليمي
ً

الشمال
بناء على الفئة العمرية
ً
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بناء على المستوى التعليمي
ً
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عكار
بناء على الفئة العمرية
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ً
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إستامرة استبيان رأي املرشحة
 -1هل سبق ان ترشحت لالنتخابات البلدية او االختيارية قبل ذلك؟
نعم
كال
اذا نعم اي سنة واي دائرة والنتيجة
...................................................................
سنة:
...................................................................
دائرة:
...................................................................
النتيجة:
 -2هل سبق لك الرتشح يف اإلنتخابات النقابية او املنظامت املدنية او األندية الشبابية والثقافية او اللجان الطالبية؟
نعم
كال
اذا نعم اي سنة واي دائرة والنتيجة
...................................................................
سنة:
...................................................................
دائرة:
...................................................................
النتيجة:
 -3هل سبق للمرشحة املشاركة يف دورات تدريبية متكينية متعلقة باإلنتخابات واملشاركة السياسية للمرأة ؟
نعم
كال
اذا نعم ما هي هذه الدورات والتقييم للتجربة
......................................................................................................
الدورات:
هل أفادتك هذه الدورات يف ترشحك الحايل لالنتخابات؟
نعم
كال
تحديد ماه ّية االستفادة:
تنمية القدرة عىل التواصل
		
تنمية املعرفة بالقوانني
		
تنمية الثقة بالنفس
			
غري ذلك
أسباب الرتشح
 -4ملاذا ترشحت لإلنتخابات البلدية 2016؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أشكال الدعم العائيل واملؤسيس
 -5من دعمك يف ترشحك لالنتخابات؟
العائلة  /نرجو توضيح من تحديدا يف العائلة
الحزب او التيار  /نرجو تحديد الحزب .......................................................................................................
الطائفة او رجال الدين
االصدقاء
غري ذلك .......................................................................................................

.......................................................................................................

 -6هل واجهت اي ضغوط بسبب عزمك عىل ترشيح نفسك يف اإلنتخابات؟
نعم
كال
 -7اذا كان جوابك نعم من هي الجهة التي ضغطت عليك؟
العائلة
املجتمع
الطائفة
الحزب او التيار
غري ذلك
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 -8هل انت منتسبة لحزب معني؟
نعم  -حددي
كال

............................................................................................................................................................................................................................................................

 -9اذا كان جوابك نعم ،هل حظيت بدعم هذا الحزب عند ترشحك؟
نعم
كال
حددي كيفية الدعم او أسباب عدم الدعم برأيك ............................................................................................................................................................................................................................................................
 -10هل حظيت بنفس الدعم من حزبك مثلك مثل املرشحني من الرجال؟
نعم
كال
فرسي أكرث ............................................................................................................................................................................................................................................................
 -11هل واجهت أي ضغوط لالنسحاب من االنتخابات؟
نعم
كال
حددي الجهة او الجهات التي مارست عليك هذا الضغط............................................................................................................................................................................................................................................................ :
العملية االنتخابية -الحملة
 -12من هم/ن املسؤولني/ات عن حملتك اإلنتخابية؟

............................................................................................................................................................................................................................................................

 -13كيف خضت اإلنتخابات؟
ضمن الئحة
منفردة
ملاذا؟ ............................................................................................................................................................................................................................................................
 -14هل واجهت صعوبات لإلنضامم اىل لوائح إنتخابية؟
نعم
كال
ملاذا؟ ............................................................................................................................................................................................................................................................
 -15ما هو دورك يف الالئحة اإلنتخابية؟

مشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية
إستامرة املقابلة مع الناخبات بعد االقرتاع
التشديد عىل رضورة ملئ االستامرة بعد انتهاء عملية االقرتاع لعدم التأثري عىل خيار الناخبات
املحافظة  . . . . . . . . . . .القضاء  . . . . . . . . . . .البلدة  . . . . . . . . . . .مركز االقرتاع . . . . . . . . . . .
71+
70-61
60-51 50-41
40-31
30-21
الفئة العمرية للناخبة
جامعي
ثانوي
إبتدايئ متوسط
قراءة/كتابة
املستوى التعليمي للناخبة امي
ال
نعم
التعامل مع النساء داخل اقالم االقرتاع
تعامل إيجايب من قبل رئيس/ة القلم واملساعدين/ات
تعامل إيجايب من قبل مندوبني/ات املرشحني/ات
تعامل إيجايب من قبل املندوبني/ات الجوالني/ات يف مركز اإلقرتاع
بحال وجود خطأ يف قيدك او اوراقك هل تم التعامل معه برسعة وإيجابية
ِ
حرضت اىل مركز االقرتاع؟
كيف
مع العائلة
بشكل فردي
من قبل ماكينة إنتخابية ألحد املرشحني/
مع الزوج
ات
غري ذلك
ِ
كيف اخرتت املرشحني الذين/اللوايت اقرتعت لهم/لهن؟ بنا ًء عىل
خيار الزوج
خيار الحزب
خيار فردي
خيار العائلة
ِ
تعرفت اىل املرشحني/ات حسب اختيارك
كيف
مشاركة يف لقاء الحملة اإلنتخابية

عرب صفحات التواصل اإلجتامعي

عرب اإلعالم
زيارة عائلية
هل ترشحت أي امرأة يف منطقتك للمجلس البلدي أو املقعد االختياري؟
ِ
وافقت عىل هذا الرتشيح؟
إىل أي مدى
عارضت
مل أكرتث
وافقت
وافقت بشدة

عارضت بشدة

............................................................................................................................................................................................................................................................

 -16ما هي املشكالت التي واجهتك يف اإلنفاق اإلنتخايب؟
 -17ما هي املشكالت التي واجهتك مع وسائل اإلعالم؟

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

الحملة االنتخابية
 -18ما هي اهم القضايا التي تناولتيها يف حملتك؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 -19هل يوجد مطالب خاصة بالنساء يف برنامجك اإلنتخايب؟
نعم
كال
اذا نعم ما هي هذه املطالب؟ ............................................................................................................................................................................................................................................................
 -20ما هو برأيك سبب فوزك/خسارتك او انسحابك؟
 -21هل من اضافات؟

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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