
 

 

 

 

ي االنتخابات ال  89٪
ن
/ات سيصوتون عىل األرجح المرأة ف ن  نيابّية من الناخبي 

 عقوبات عىل جرائم اإلعتداء الجنسي  تشديد ال يؤيديون هم/نمن ٪  96و

 || ي
 ||بيان صحف 

 

ي لبنان بأن جنس المرشح ال يؤثر  / بي   خالنا% من  84رّصح  
ي  ات ف 

  ف 
ّ
ا    ٪54خياراتهم االنتخابية، فيما أكد

ً
إنهم لم يصوتوا أبد

 
ً
 . المرأة سابقا

الضوء  "أبعاد"  منظّمة  بها  قامت  إحصائية وطنّية  النا  وقد سلطت دراسة  لبنان  عىل خيارات  ي 
ف  /ات  /ات والمرشحي   خبي  

ي    وتوجهاتهم/ن  
ي اإلنتخابات المزمع إجراؤها ف 

ا وإنتخاًبا     2022أّيار    15حيال مشاركة النساء السياسية ف  ، حيث إعتبر  ترشحًّ

/ات.  "الذكور"من المرشحي    90٪ ر عىل خيارات الناخبي  
ّ
 المستطلعي   أن جنس المرشح يؤث

ي مؤسسة ومدير 
ة ة منظمة "أبعاد" وتقول غيدا عنان 

ّ
لمانّية المقبلة هي محط ي لبنان  محوريةأن اإلنتخابات البر

وضع خطط  لف 

ي إعادة  
ي البالد وبرامج تساهم ف 

يعية    . بناء نظام عادل ف  ي السلطة التشر
 وجود النساء ف 

ّ
ورة ملّحة.  أساسي  حّق  وبالتالي فإن ورص 

ل"إن   متكاملة  رؤية  يعكس  السياسي  العمل  ي 
ف  النساء  لبنانمشاركة  ي 

ف  نحتاجه  الذي  المواطنة  أهمية    مفهوم  د عىل 
ّ
ونشد

 لمعيار الكفاءة إنتخاب النساء
ً
.  ومنحهّن األصوات التفضيلّية  وفقا ي

 " تضيف عنان 

إعتبر       ٪89وقد 
ّ
أكد المقبلة، فيما  االنتخابات  ي 

ف  األرجح المرأة  أنهم سيصوتون عىل  /ات  الناخبي   يؤيدون  87من  أنهم   %

ه ةالتامبالمساواة   نؤمن "نحن  الكوتا النسائّية .  ي السياق عن أية مساومات وإعتبارات ولكن قد تكون  ةالمب  ّ
الكوتا النسائية ف 

ي  
ح القانون   خطوة اللبنان  لمانّية ونحن نتأّسف أنه لم يتّم تطبيقها أو مناقشة مقبر ة البر

ّ
أولّية لضمان وصول النساء إل السد

، مضيفة ي
لمان ". تقول عنان      من قبل البر

ّ
يعية سيساهم من دون شك  أن وجود النساء القادرات داخل السلطة التشر

ّ
" ال شك

ا"
ً
 النساء والفتيات والفئات األكبر تهميش

ّ
ة عن التميب   ضد

ّ
ه يعات حريصة عىل المساواة ومب   ي تشر

 . ف 

ي هذا السياق أكد 
/ات تعديل الفصل السابع من قانون العقوبات  ٪96وف  لتشديد العقوبات عىل جرائم اإلعتداء من الناخبي  

ي هذه القضايا إذا تم انتخابهم. 92فيما تعّهد  ،الجنسي 
/ات بتبن  /ات المستطلعي    % من المرشحي  

 

لمانّية  37عىل اللوائح اإلنتخابّية بإرتفاع نسبته ة مرشحإمرأة  118الجدير ذكره أن هناك     2018عام ل% عن اإلنتخابات البر

 إمرأة(  86) 

 

 

 

 إنتىه البيان// / / 



 

 

 

 

 

 مالحظات للمحررين/ات:  

 

 

/ات ➢ ن  نتائج اإلستطالع مع الناخبي 

 

ات الذين كانوا قد انتموا إل أحزاب سياسية أن أحزابهم تعمل عىل تعزيز المساواة بي    / لناخبي   من ا  ٪84.2يعتقد   •

 الرجل والمرأة خالل االنتخابات النيابية. 

وا أن جنس المرشح ال يؤثر عىل خياراتهم االنتخابية، قال    ٪84  عىل الرغم من أن • ا    ٪54اعتبر
ً
إنهم لم يصوتوا أبد

  : ي للسبب التالي
ي الماض 

 قالوا أنه لم يكن هناك أية مرشحة امرأة.  ٪66.7المرأة ف 

/ات من  89٪ • ي االنتخابات المقبلة  الناخبي  
 سيصوتون عىل األرجح المرأة ف 

/ات من  40٪ • ي الحياة السياسية.  الناخبي  
ي المشاركة ف 

 يعتقدون أن نسبة قليلة من النساء ترغير  ف 

ي مجلس النواب.  43٪ •
 من المجيبات النساء يعتقدن أنهن ممثالت ف 

/ات من  87٪ •  . يؤيدون الكوتا النسائية الناخبي  

غ  ٪95اعتبر   • ي 
اللبنان  السياسي  المشهد  ي 

ف  المرأة  تمثيل  وبحسب  أن  الرجال،  بتمثيل  مقارنة  متساو  من    ٪ 27ب  

/اتهؤالء   ، يعود السبب وراء ذلك إل عدم انتخاب النساء. الناخبي  

• ( المجتمع  من  دعم  وجود  عدم  ي 
 
ف تكمن  الثالث  الرئيسية  )٪29العقبات  السياسي   / ي 

الطائف  النظام   ،)20٪  ،)

 (. ٪17وهيمنة الرجال عىل هذا المجال )

ي السياسة  يعتقدون( 41٪)  •
 . أن النساء يحاكمن من قبل مجتمعهن عندما يشاركن ف 

/اتمن  ٪68يعتقد  • .  الناخبي   ي المجال السياسي
 أن النساء مرجحون للنجاح ف 

/اتبحسب   • المؤهالت  الناخبي   هي  السياسة  مجال  ي 
ف  الدخول  أجل  من  المرأة  تمتلكها  أن  يجب  صفة  أهم   ،

 (. ٪42همية فهي طائفتها )(. أما الصفة األقل أ٪45األكاديمية )

/ات من  41٪ • ي لبنان.  الناخبي  
 ال يعتقدون أنه يمكن تحقيق المساواة بي   الجنسي   ف 

/ات من    96٪ • يؤيدون تعديل الفصل السابع من قانون العقوبات لتشديد العقوبات عىل جرائم اإلعتداء   الناخبي  

  الجنسي . 

 



 

 

 

/ات ➢ ن  نتائج اإلستطالع مع المرشحي 

 

إل أحزاب سياسية أو المدعومي   من أحزاب سياسية يعتقدون أن حزب  هم    ات/ المنتمي     ات/ من المرشحي    95٪ •

 يؤيد المساواة بي   الجنسي   خالل االنتخابات النيابية

 .ممن قالوا إن أحزابهم السياسية تؤيد المساواة بي   الجنسي   أثناء االنتخابات هم من النساء 30٪ •

من هؤالء هم من    ٪ 34.5أن جنس المرشح يؤثر عىل الخيارات االنتخابية للناس،    ات/ من المرشحي     ٪58يعتقد   •

  .النساء

ا هم من المرشحي   الذكور ممن  90.5٪  • ً  .ال يعتقدون أن له تأثب 

/ات يؤيدون الكوتا النسائة64 • /ات المستطلعي    % من المرشحي  

ي ال34 •
اط حق المرأة ف  ورة إشبر  تمثيل% قالوا أنه ليس من الض 

الذكور.   % 12 • ، جميعهم من 
ً
سابقا خبوا 

ُ
انت قد  كانوا  المرشحي    القواني      ٪33.3من هؤالء  تعديل  حوا  اقبر منهم 

 .المتعلقة بالمساواة بي   الجنسي   

تعديل    ٪96يعتقد   • يجب  اإلعتداء أنه  العقوبات عىل جرائم  لتشديد  العقوبات  قانون  من  السابع  الفصل  تعديل 

ي هذه القضايا إذا تم انتخابهم 92 وتعّهد الجنسي . 
 % بتبن 

 

 

 عن أبعاد: 

عام   تأسست  ربحية  وغب   طائفية  غب   مدنّية،  مؤسسة  هي  واالجتماعية   2011أبعاد  االقتصادّية  التنمية  تعزيز  بهدف 

الم الخدمات  وتوفب   الجندرية  والعدالة  المساواة  مبدأي  تكريس  عبر  أفريقيا  وشمال  األوسط  ق  الشر ي 
ف  ة  المستدامة  باشر

. وتسىع أبعاد ال تعزيز المساواة وتفعيل مشاركة النساء الفاعلة من خالل تطوير السياسات، واالصالح   والحماية والتمكي  

ي مجتمعاتهّن . 
ي وادماج مفهوم النوع االجتماعي والغاء التميب   وتمكي   النساء وتعزيز قدراتهّن للمشاركة بفعالية ف 

 القانون 

 

: نرجو التوا لالستفسار  ي منظمة أبعاد عىل الرقم التالي
 صل مع الفريق اإلعالمي ف 

0096181666172 

 

 


