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  والمؤلفاتاردة هنا تعبر عن رأي المؤلفينحظي هذا التقريربدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت، واآلراء الو

  .وبالتالي ال تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

تتقدم مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي بالشكر لكل من 

السيد كمال فغالي، السيدة جنفر بونيغ، السيدة روال المصري، 

  .اهمتهم في إعداد هذه الدراسةوالسيدة هايزل باروز لمس
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مؤسسة فريدريش إيبرت لدعمها بالشكر لكما تتقدم المجموعة 

  .تهاطباعمساهمتها في لدراسة اإلحصائية وا
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 قائمة المحتويات

    
  المقدمة

 قانون اإلنتخاب اللبناني والبلديات
  إدارة البلديات في لبنان

  مشاريع إصالح المراكز الحكومية المحلية
   نظرة عامة– النساء في المراكز الحكومية المحلية مشاركة

  مشاركة النساء السياسية في لبنان
  مشاريع وبرامج تفعيل المشاركة النسائية

  
   ٢٠٠٤تحليل بيانات مشاركة النساء في اإلنتخابات البلدية لعام 

  توزيع المرشحات النساء حسب المحافظات
  توزيع األصوات حسب المحافظات

  نساء المرشحات في اإلنتخاباتمستوى نجاح ال
  توزيع المرشحات حسب األقضية

  توزيع المرشحات بين المناطق الريفية والمناطق المدنية
  توزيع الناخبين والناخبات حسب الدين


	 ا������� �  ��ز�� ا�����
�  ات �
	 ا����/��ز�� ا�����

��ت ا��
�ء �
	 ا�����  ��ز�� ا���
  فةات حسب الطائ/توزيع المرشحين

  توزيع النساء المشرحات حسب الطوائف
  توزيع النساء المنتخبات في عضوية المقاعد البلدية حسب الطائفة


	 ا����� �����ت وا����  ��ز�� ا���
  توزيع النساء المنتخبات حسب العمر

  توزيع النساء المرشحات حسب الوضع العائلي
  توزيع النساء المنتخبات حسب الوضع العائلي

  شحات حسب إنتمائهم الديني وإنتماء أزواجهنتوزيع المر
  المرشحات النساء ونمط التصويت النسائي

  
  تحليل أنماط اإلنتخاب في محافظة بيروت

  ات في محافظة بيروت /تحليل بيانات أول ست مرشحين
  

   ٢٠٠٤ في اإلنتخابات البلدية كمختاراتتحليل إنتخاب النساء 
  توزيع النساء المختارات حسب المحافظة

   حسب الدين والطائفةالمختاراتتوزيع النساء 
   حسب الفئة العمريةالمختاراتتوزيع النساء 

  
  الخاتمة
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  ج

  المقدمة
  

 مشروعاً يهدف إلـى     ،٢٠٠٤يناير  / في كانون الثاني   ،أطلقت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي     
بدأ بالتزامن مع اإلنتخابات البلدية      الذي   إرتكز المشروع .  اللبنانية ةالوقوف على البعد الجندري في السياس     

مـشاركة  حـول   ، إلى قاعدة بيانية جمعها ساهم في تجميعها الخبير اإلحصائي السيد كمال فغالي              ٢٠٠٤
في المجال السياسي على وجـه الخـصوص   ومشاركة النساء بصورة عامة ات في اإلنتخابات   /المواطنين

شكلت هذه البيانات   وبالتالي  . هن هذه مع مشاركة الرجال    مقارنة مشاركت مع  كناخبات أو مرشحات،    سواء  
  ."٢٠٠٤في لبنان البعد الجندري في اإلنتخابات البلدية : "األساس الذي إرتكز إليه هذا التقرير

  
مـع  ،  المجـال الـسياسي   يسعى هذا التقرير إلى تحديد أهم المعيقات الجندرية أمام المشاركة النسائية في             

ستراتيجيات المالئمة لمواجهة هذه التحديات على مختلـف الـصعد اإلجتماعيـة            محاولة تحديد بعض اإل   
واإلقتصادية والسياسية والقانونية، والتي قد تخلق بعض التحوالت اإليجابيـة والمـستدامة فـي مجـال                

فـي مجـرى    بـدورها   المشاركة السياسية للنساء، سانحة المجال لهن في التأثير بالقرارات التي قد تؤثر             
  .حياتهن

  
قانون اإلنتخابي الحـالي فـي األقـضية    اللإلضاءة على   قسمه األول   يسعى  يقسم هذا التفرير إلى قسمين،      
آلية إدارة البلديات وأبرز المحاوالت والبرامج اإلصالحية لتدعيم المراكـز          والمحافظات في لبنان، وعلى     

 في البلد، وفـي البـرامج التـي    الخضم السياسييركز على المشاركة النسائية في كما . الحكومية المحلية 
  .تهدف إلى تحسين أدوار النساء في المجال السياسي

  
 البلديـة   ٢٠٠٤ ليتناول بعداً تحليلياً لمشاركة النساء في إنتخابـات عـام             في قسمه الثاني   ويكمل التقرير 

ـ . باإلرتكاز إلى البيانات التي تم تجميعها خالل هذه اإلنتخابات  ة واضـحة إزاء  ويزودنا هذا التحليل برؤي
موقع النساء في الميدان السياسي اللبناني، وبركيزة لدعم المشاركة النسائية وسبل وآليات تطويرهـا فـي                

  .المستقبل
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  ج

  القسم األول
  

 قانون اإلنتخاب اللبناني والبلديات
  

اب المجالس  إلنتخالعامل الديمغرافير امعيمقسمة وفق  دوائر إنتخابيةمحافظات أو ينقسم لبنان إلى ثمان 
  : البلدية وهي على الشكل التالي

  محافظة جبل لبنان -
 محافظة لبنان الشمالي -
 محافظة بيروت -
 محافظة النبطية -
 محافظة الجنوب -
 محافظة وادي البقاع -
  الهرمل–محافظة بعلبك  -
 محافظة عكار -

م تضو. لداتعدداً من القرى والب   التي تتضمن بدورها    عدداً من األقضية،    من هذه المحافظات    تتضمن كل   
 بأحجـام    مجلـساً  ٩٠٣٢يصل عدد المجالس البلدية في لبنان إلـى         كل قرية أو بلدة مجلساً بلدياً، بحيث        

  .إختياريةمجالس عدداً من ال، هذا باإلضافة إلى مختلفة
  

 ات/ المشاركة في اإلقتراع إلختيار ممثلي     ها/ من عمره  ٢١لمن أتم الـ    إال  تبعاً للقانون اللبناني،     ،يحقال  
ومن أجل تفعيل الحق بالتصويت،     . األمة في البرلمان أو المشرفين على العمل البلدي في المجالس البلدية          

وجوب قيام  وهنا يجدر التنويه ب   . هن في السجل اإلنتخابي   /ات أن يسجلوا أسمائهم   /يتوجب على المقترعين  
وخصوصاً في أواسط المجتمعات    د  في هذا الصد  الوعي وتعميم الثقافة اإلنتخابية     نشر  بالحمالت اإلنتخابية   

مـن  ن المعرفة الالزمة بآلية اإلنتخابات هـذه  / ممن ال يملكوا   الريفية وبين فئات الشبان والشابات والنساء     
ويجب أن يـتم    . للتسجيلالتي يجب إتباعها    أو ماهية اإلجراءات     لمشاركةلضمان ا ضرورة التسجيل   مثل  

جهات حكومية وأحزاب سياسية، وهيئات أهلية وإعالميـة        ن  جميع الفاعلين في هذا الصدد م     توحيد جهود   
  . بغية ضمان أوسع نطاق مشاركة في أية آلية إنتخابية

  
هـا اإلنتخابيـة   /تقترع ضـمن دائرتـه  /ها أن يقترع/ة عليه/ينص القانون اللبناني على أن كل لبناني    كما  

يـات المتزوجـات أن يـسجلن       جميـع اللبنان  على  و ،، وليس حسب مكان اإلقامة الحالي     ـة بها /المسجل
  .ويقترعن حسب الدائرة اإلنتخابية التي ينتمي إليها الزوج

  
تكون قـد   /ها أن يكون  /ة عليه /أما بصدد آلية الترشّح لإلنتخابات، فينص القانون اللبناني على أن المرشح          

 كل  تقوم بلدية  عليه،و. ها مدرجاً في لوائح اإلنتخابات    /وأن يكون إسمه  ها  /من عمره  عاماً   ٢٥ت الـ   /أتم
اكز اإلنتخابية يـوم اإلنتخابـات،      ات، لتكون جاهزة في المر    /قرية أو بلدة بتجهيز جميع لوائح المرشحين      

اإلسم فـي أوراق التـصويت التـي         ويكتبها  /تريد أن يمثله  / يريدالتي  /ة الذي / المرشح ة/ليختار الناخب 
اظ نابية أو قـدح أو ذم بحـق أي مـن            ألفتتضمن  ورقة تصويت   أي  وتجدر اإلشارة إلى أن     . ها/بحوزته
   ).فارغة(ات تعتبر ورقة بيضاء /حينالمشر
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   في لبناناتإدارة البلدي
  

إتفـاق  وضـع   وقد  . في لبنان على تقديم وإدارة الخدمات البلدية        – تاريخاً   – الحكومة المركزية    تسيطر
للحكومة المركزية في   األطر المحددة   الطائف، الذي عقد بنهاية الحرب األهلية اللبنانية، بعض التعليمات و         

وتعد اإلنتخابات البلديـة    . سياق تقديمها المشاريع اإلصالحية لتدعيم المراكز الحكومية اإلقليمية والمحلية        
 عضو فـي    ٨.٠٠٠والتي وصل عدد أعضاء المجالس البلدية فيها إلى          ١٩٩٨مايو  /التي حصلت في أيار   

إطار إنتخابات قـائم    تدعيم   من خالل وذلك    هذه اإلصالحات،  خطوة أولى نحو ترجمة وتعزيز     بلدية   ٧٥٠
  .وتحسين اإلدارات البلدية وزيادة إستخدام وسائل اإلتصاالت التكنولوجيةعلى أساس المشاركة المواطنية، 

  
وعلى الرغم مما تقدم، بقيت البلديات والمجالس البلدية ترتكز بصورة أساسية ومباشـرة إلـى الحكومـة                 

لذلك، وبغية تعزيز إسـتقاللية البلـديات فـي         .  بسبب محدودية الموارد المادية والبشرية     المركزية وذلك 
المناطق، وتفعيل مفهوم الالمركزية، يجب أن تكمل البرامج اإلصالحية بإتجاه يدعم إستقاللية هذه البلديات              

 إنخراط المجتماعات    من تحسين آلية اإلنفاق وتحفيز      موارد ومصادر الدخل والتي تمكنها بالتالي      في تأمين 
  .المحلية في السياق التنموي

  
  

   المحليةالحكوميةمشاريع إصالح المراكز 
  

، يحـاول تطبيـق     )SUNY/CLD(جامعة والية نيويورك    /  ومركز التطوير التشريعي   ١٩٩٨منذ عام   
ر ح إداري ومالي للبلديات في لبنان بصورة تدريجية عبر مشروع اإلغاثة وإعـادة التطـوي              برنامج إصال 
ات من جهة، والمراكـز الحكوميـة       /إلى تدعيم العالقات واإلتصاالت القائمة بين المواطنين      والذي يهدف   

  . ١العمل البلديأطر مستوى أكبر من الشفافية والمسائلة في ضمان إلى أخرى وجهة المحلية من 
  
موارد البـشرية،    ورشات عمل ودورات تدريبية بغية تدعيم وتمكين ال        ةتم تنظيم عد  المشروع  في سياق   و

شارك في ورشة العمل التي تناولـت        .وتسهيل آلية تطبيق إجراءات مالية وإدارية حسب المعايير الحديثة        
أكثر من  ة من   / عضو ١.١٥٠ما يقارب   تدريب الكادرات على إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت        

داريـة  اإلمناهج  إدارة ال على  بية  بدورة تدري ة  / عضو ١.٢٠٠ما يفوق الـ    كما شارك   ،  مجلس بلدي  ٥٠٠
  %. ٣٤و% ٢٨ نسبة المشاركة النسائية في هذه الدورات ما بين تراوحتو. ماليةالو
  

 تشكيل مواقع إنترنت خاصة بالبلديات، بحيـث باتـت مـا            هذا المشروع األخرى ل نشاطات  وتتمثل أحد ال  
ـ  ، ويمكـن    بها على شبكة اإلنترنت    واقع خاصة مبوجود  تتمتع   بلدية من كافة أنحاء لبنان       ٤٦٥ تقارب ال

ـ الوصـلة   وزارة الداخلية والبلديات عبـر      الموقع الخاص ب  من   هاولوج  .lb.gov.moim.www: ةالتالي
تتضمن هذه المواقع معلومات تتناول القوانين والمراسيم التي تحكم آلية عمل المجالس البلدية، باإلضـافة               

ــى ــع إل ــر الموق ــا عب ــن تحميله ــات يمك ــتمارات ومعلوم ــشويفات .  إس ــة ال ــع بلدي ــد موق ويع

                                                 
 : ا��/�ء ز��رة ا���,� ا�+��*) SUNY/CLD( ��'�� $� ا���&�$�ت ��ل $��وع  1

aspx.mentslocalgovern/ui/lb.edu.cld-suny. www  
  



 

 9 

lb.gov.choueifat.www    وبلدية جونية lb.gov.jounieh.www    وبلدية طرابلس lb.gov.tripoli.www 
  .الشبكةهذه من أكثر المواقع المتطورة على 

  
التنمويـة، بـدأت    ) SUNY/CLD(جامعة والية نيويورك    / مركز التطوير التشريعي  وإلى جانب جهود    

دعم وتمكين المراكـز الحكوميـة      سياق   بالمشاركة في    ١٩٩٨عام  ) USAID(الوكالة األمريكية للتنمية    
 القائمة  مهمتهاإنطالقاً من   وذلك  المجتمع المدني،   منظمات  الوسائل اإلعالمية و  إلضافة إلى دعم    باالمحلية،  

يسعى إلى تعزيز هذه المفـاهيم      هدفها الذي   من  ، و الرشيدلديمقراطية والحكم   مفاهيم ا لج  يتروعلى أساس ال  
  .٢٠٠٥عام وتجدر اإلشارة إلى أن مشاريعها ما تزال مستمرة حتى . وتقديم الدعم اإلنساني

  
 لوقوف على أوضاع وظروف البلديات في كل من محافظات جبل لبنان، الشمال، الجنوب وبيروت             بغية ا و

: ، يحمل عنـوان ١٩٩٨، ثمة كتاب من إصدار المركز اللبناني للدراسات السياسية عام   من منظور تحليلي  
، يساهم في تحليـل العالقـات       ٢"وازنالعقبات أمام المشاركة المحلية والحكم المت     : واقع البلديات في لبنان   "

  .من ناحية والحكومة المركزية من ناحية أخرى المحلية المراكزالقائمة ما بين 
  

  ظرة عامةن – مشاركة النساء في المراكز الحكومية المحلية
 

برنـامج األمـم المتحـدة       أحد مشاريع    -) UNDP-POGAR(في الدول العربية    برنامج الحكم    أجرى
كمـا قـام اإلتحـاد      . لمراكز الحكومية المحلية بمختلف أنحاء العالم     بعض ا  تفصيلية ل  اجعةمر –اإلنمائي  

 وقـد  . هذه المراكـز الحكوميـة    النساء في   وضع  العالمي للسلطات المحلية بإجراء دراسة بحثية تناولت        
اكـز  معلومات وبيانات إحصائية أساسية حول مشاركة النساء فـي مر         بتوفير قاعدة   هذه الدراسة   ساهمت  

أظهرت الدراسات أن مشاركة النساء في أفريقيا ال تتعـدى الــ    و. أخذ القرارات على المستوى السياسي    
فعلى سـبيل المثـال، وفـي       . والمشرق العربي المتوسط  األبيض  وهي أقل في منطقة شرق البحر       ،  %٥

اء في المجالس   ض في تركيا شكلت نسبة النساء المنتخبات كأع       ١٩٩٤اإلنتخابات البلدية التي حصلت عام      
  .٣قة مثلت أغلبهن أصغر المقاعد التمثيلية في المنط%٠.٤٦اإلختيارية 

  
بإتجاه تحسين التـوازن    عملية  وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الحكومات كانت قد بدأت بتفعيل خطوات             

نساء بنـسبة   وبالتالي، وعلى الرغم من ذلك، فإن عتبة تمثيل ال  .  أطر مراكز أخذ القرارات    الجندري ضمن 
الهـدف  (والتي تشكل مطلب تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بسقفه األدنـى،              % ٣٠

فحقـوق  . العديد من دول العالم   متناول  عن  ما تزال بعيدة    %) ٥٠البعيد هو أن تصل نسبة مشاركتهن إلى        
ي دول المشرق والمغرب العربيين، وهـذا       النساء ما تزال من القضايا السياسية ذات الحساسية وتحديداً ف         

يعني أن المنظمات والهيئات األهلية النسائية عليها أن تخوض معارك قوية في هذا الصدد بغيـة تحقيـق                  
، قدراتهن، وصـورتهن    بحقوق النساء ومما ال شك فيه أن الوعي       . المساواة في المشاركة السياسية للنساء    

إزائهن قد تغيرت بصورة جذريـة      اإلتجاهات اإلجتماعية   بعض  ى  في مختلف وسائل اإلعالم، باإلضافة إل     
  . على المستوى الوطنيجذري في بعض األحيان، إال أن الخمس السنوات المنصرمة لم تشهد أي تغير 

  
  مشاركة النساء السياسية في لبنان

   

                                                 
 2 html.96reform/9596/democ/resc/org.lebanon-lcps.www  
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في المجال  مهمش  النساء  دور  يشهد مشاركة نسائية خجولة حيث      وال يزال   في لبنان   الميدان السياسي    شهد
 يرتكـز   يلبنـان  اإلشارة إلى أن النظام الـسياسي ال       وتجدر. إعتباره تقليدياً مجاالً ذكورياً   بسبب  السياسي  

أساسـاً علـى   مرتكـزة   إلى روابط عائلية ومجتمعية، كما أن األحزاب السياسية اللبنانيـة           بصورة كبيرة   
  .  واضحة سياسيةأجنداتعلى أكثر منه والءات دينية 

هن بدخول  لعقبات المختلفة في حال رغبت    لمواجهة ا أكثر عرضة   هن  ة عامة، فإن النساء في لبنان       وبصور
 ىمـستو تـدني   ونقص الموارد الماديـة،     وتتمثل هذه العقبات على سبيل المثال ب      . معترك الحياة السياسية  

ة علـى عـاتقهن،   لمعلومات، ناهيك عن المسؤوليات األسرية والعائلية الملقـا لالوصول صعوبة التعليم، و 
لهن فرصة المـشاركة فـي الحيـاة الـسياسية          قد توفر   حرمان بعضهن من الحقوق التي      باإلضافة إلى   

ومع إستثناء ذوات القربى من عائالت السياسيين الذكور، فإن النساء غالباً           . وإكتساب خبرة عملية في ذلك    
  .أجل النجاح في اإلنتخاباتمن ة  بناء عالقات ضروريبكة المعارف السياسية التي تخولهنما تفتقد ش

  
مـن  وذلك بـالرغم    ر إلى الوريث الذكر،     تُمرغالباً ما    كما أن أغلب مواقع القيادة في األحزاب السياسية       

  .وجود بعض الحاالت الفريدة التي إنتقلت فيها سلطة قيادة الحزب إلى الزوجة بعد وفاة الزوج
  

على الرغم من تحسن    و. رة في عضوية المجالس النيابية    وعلى مر العصور، لم تسجل النساء مشاركة كبي       
القسم الثاني مـن هـذا   ت في   ، كما سوف تبين اإلحصائا    ٢٠٠٤التمثيل النسائي في اإلنتخابات البلدية عام       

  %. ٢.٣سوى لم تسجل نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية التقرير، إال أن 
ـ    ١٣٩نتخاب   إ ١٩٩٨اإلنتخابات البلدية لعام    إطار  في  تم    عضو المنتخب فـي     ٨٠٠٠ إمرأة من أصل ال

 إمرأة إضافية مقاعـداً     ٩١، فقد حصدت    ٢٠٠٤أما في إنتخابات العام     . ٤%١.٧ بلدية أي ما نسبته      ٧٥٠
ة تـم   / عـضو  ١٠.٠٠٠ بلدية مع    ٩٠٠ إلى   لفي المجالس البلدية إال أن عدد البلديات كان قد إرتفع ليص          

  %.٢.٣ العام ذلكتمثيل النساء كانت لنسبة أن ، مما يعني هن/إنتخابهم
  

باتـت  الجهـات    العديد من    ة السياسة بعين اإلعتبار، نجد أن      في الحيا  ئيتمثيل النسا الوتيرة  بطء  ومع أخذ   
إال أن المشكلة األساسية في هذا      . تمثيل النساء لزيادة نسبة   ووسائل أكثر فعالية    تنادي بضرورة تبني طرق     

ـ بتفعيل نظام كوتـا     القديم والبدء   السياسي   نمط النظام    وسائل تواجه الصدد تبقى في ضرورة إيجاد       سمح ي
بحيث  لخوض غمار معترك الميدان السياسي،       هنفتح األبوب أمام  يللنساء النفاذ إلى هذا النظام السياسي، و      

الحيـاة  مع إزدياد نسبة مشاركتهن، يصبح وجودهن جزءاً طبيعياً ومعيـاراً اساسـياً مـن معـايير                 أنه  
  . تماعيةاإلج

  
وبالتالي ضمان تمثـيلهن فـي      ) الكوتا(ثمة طرق مختلفة لحساب حصة تمثيل النساء في الحياة السياسية           

على األقل مـن    النساء نسبة دنيا    مشاركة  فهناك الكوتا القانونية حيث يجب أن تشكل        . المجالس البرلمانية 
زاب ترشيح عدد معين من النساء، أو قـد  من بعض األح ابيخقد يتطلب القانون اإلنت  و ،الممثلين المنتخبين 

 .يطلب من أفراد بعض األحزاب السياسية تبني حصص النساء غير الرسمية كمرشحين للمجلس البرلماني             
أولـي فـي تمـوز    قانون د قدم عضو المجلس البرلماني النائب سيرج طور سركسيان مشروع إقتراح   وق

المساواة على أساس   بدورها  القائمة  ى أساس النسبية     لضمان مشاركة النساء في المجالس البلدية عل       ٢٠٠٢
في  عضو منتخب    ١٢كل  نص مشروع اإلقتراح على ضرورة تمثيل إمرأتين على األقل ل         . ٥بين الجنسين 

 ٤٠٠٠ و ٢.٠٠١ من البلديات التي يكون عدد سكان القرية أو البلدة فيها يتراوح ما بـين               في أي المجلس  

                                                 
 4html.elections/04July/Lebanon/news/org.peacewomen.www  
 5301=ArtID?php.wmview/news_ydail/english/org.amanjordan.www  



 

 11 

، ةة تحديد عدد النساء المشاركات حسب الخصائص السكانية للبلـد    وقد حفز هذا المشروع ضرور    . شخص
  . إال أن مشروع اإلقتراح هذا لم يؤخذ بعين اإلعبار من قبل المجلس البرلماني، وبالتالي لم يتم تطبيقه

  
. ضرورة تفعيل دخول ومشاركة النساء في معترك الحيـاة الـسياسة          إلى  إنطالقاً من هنا، تجدر اإلشارة      

م من كون اإلنتساب للحزب السياسي يشكل سمة الدخول االساسية للنساء في السياسة، إال أنـه       وعلى الرغ 
فإنخراط النساء في الحركات النسائية والنسوية من شأنه أن يشكل مدخالً اساسـياً             . ال يشكل اآللية الوحيدة   

 مـن تـداعيات مـا بعـد         ففي العديد من الدول التي عانت     . ن النساء من ولوج الحياة السياسية     آخراً يمكّ 
شكلت عناصر فعالة في التحشيد والضغط بإتجـاه تغييـر النظـام، وهـذه            قد  نجد النساء   كلبنان  الحرب،  

قائـدات حزبيـات أو   تفسح المجـال أمـامهن ألن يـصبحن    المشاركة من شأنها أن تؤمن فرصة كبيرة        
 شأنها أن تـؤثر بـصورة أو        كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه الحركات النسوية من        . مرشحات لإلنتخابات 

أجنـدات  وشؤون النساء يجب إدراجها ضمن بنود       بأن قضايا   تؤكد  لمنابر األحزاب السياسية    بأخرى على   
لهيئات األهلية بما فيها المنظمـات النـسائية، ومنظمـات حقـوق اإلنـسان              كما يمكن ل  . جميع األحزاب 

تمـع المـدني، أن تـساهم       مؤسسات المج العمال وغيرها من    ومجموعات المجتمعات المحلية، وإتحادات     
األنـسب  التـي تعـد   وقد تتضمن األولويات تحديد النـساء   . مجتمعة في تحسين مشاركة النساء السياسية     

للترشح، وتزويدهن بدورات تدريبية حول آلية التعاطي مع مختلف وسائل اإلعالم والقـضايا المختلفـة،               
 في الخضم السياسي سواء داخل اإلطار الحزبـي         هنتمكين و هنلدعم معارف   تطوير شبكات افة إلى   باإلض

  .أو خارجه، وتعميم الثقافة اإلنتخابية المدنية والقائمة على أساس المساواة الجندرية
  

وإلى جانب ضرورة إشراك النساء في المجالس البلدية والبرلمانية، ثمة حاجـة أساسـية إلدراج قـضايا                 
 بحيث يـصعب  أمل أن يتم تفعيل هاتين اآلليتين ليعمال سوياً     النساء على األجندات السياسية، على      شؤون  و

النساء، فـإن عـدداً أكبـر مـن النـساء يـصبح             وشؤون  حالما يتم رفع الوعي بقضايا      ف. ماهالفصل بين 
وعليه، ومع إزدياد نسب مشاركة النساء في السياسة، تصبح         بإستطاعتهن اإلنضمام آللية العمل السياسي،      

ونهن مطروحة وبصورة تلقائية في طليعة القضايا المطروحة علـى األجنـدات            العديد من قضاياهن وشؤ   
  . السياسية

  
  ئيةمشاركة النساال تفعيل  وبرامجمشاريع

  
عمل بيجينغ مشروعاً أساسياً يهدف إلى إزالة العقبات بوجه المشاركة النشطة والفاعلة للنساء             إطار  يشكل  

 من خالل تزويدهن بفرص وحـصص متـساوية فـي           في مختلف مجاالت الحياة الخاصة والعامة وذلك      
  .مراكز صنع القرارات على المستويات السياسية والثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية المختلفة

  
إنطالقاً من هنا، فإن مبدأ التداول المشترك للسلطة وللمسؤوليات بين الرجل والمرأة يجب أن يجد أولـى                  

ومن خـالل   . لمجتمعات األكبر على المستوى الوطني والعالمي     بذوره في المنزل، في إطار العمل وفي ا       
-UNDPالمعلومات التي تم توفيرها في إطار عمل بيكين، تمكن مشروع الحكـم فـي الـدول العربيـة              

POGAR التقدم الحاصل في مختلف المشاريع اإلصالحية وقياسيها في مختلف المناطقرصد  من .  
  

، بما فيهـا نظـام      العملية على إحداث وتفعيل بعض اإلجراءات       إنطالقاً من هنا، عمدت بعض الحكومات     
قارنة فـي بعـض   بعض المعلومات الميصعب الوقوف على   إال أنه   . أو التمثيل النسبي  ) الكوتا(الحصص  

وكـان منتـدى بيكـين      . على المستويات المحلية   هذه اإلجراءات واألنظمة اإلنتخابية      الحقول بصدد تأثير  
ات بإتجـاه  /أداة أساسية وضعت بإستخدام العاملين    أمن  قد  ) تي تم تطبيق العديد منها    وال(بنتائجه وتوصياته   
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وعلى أية حال، فإنه مع تحسين توفر المعلومات والبيانات حول مشاركة           . تعزيز مشاركة النساء السياسية   
 من الضروري الوقوف على بعض البيانات والمعلومات حـول        فالنساء في الحكومة وفي مجلس النواب،       

  .هذا التقريروهذا ما سوف يركز عليه مراكز الحكومة المحلية 
  

 يمكن اإلطالع على التقرير     ى التقدم في تطبيق إطار عمل بيجينغ      وللوقوف على أبرز التطورات حول مد     
التقـدم  عـن  التقرير الوطني للمنظمات غيـر الحكوميـة        : "المجلس النسائي اللبناني بعنوان   الذي أصدره   

. م ومؤسسة فريـدريش إيبـرت  ا يونيف،بالتعاون مع مؤسسة أوكسفام   " ين مناهج عمل بيج   المحرز في تنفيذ  
وجاء هذا التقرير كجزء من إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء ولمتابعة قضايا وشؤون النـساء                 

  .بعد بيكين، وتحديداً مشاركة النساء في اإلنتخابات بصورة عامة
  

للديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل إلى تعزيز الممارسات الديمقراطية والتي         عمد المكتب األمريكي    كما  
 برامجاً لتعمـيم    تضمن إطار عمل المكتب األمريكي    . بدورها دور النساء في السياسة    من شأنها أن تعزز     

وقـد  .  النيابيـة  ٢٠٠٥ البلدية وعام    ٢٠٠٤عام  القبل حصول إنتخابات    وذلك  مشاركة النساء في السياسة     
ات في كل من برنامجي تدريب نساء اعمال عربيـات،    /ات اللبنانيين /جل مشاركة كبيرة للنساء والشباب    س

  .٦وقادات طالبية شابة
  

، ٢٠٠٠مـايو   / عمله في لبنان في أيـار     فقد بدأ   ) NDI (المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية    أما  
 حل المشاكل المجتمعية لنـشطاء المجتمـع        بناء التحالفات وسبل  مواضيع  تنظيم عدة ورش عمل تتناول      ب

  .المدني في لبنان
  
 تمكـين قـدرات النـساء   يهـدف إلـى   شروع م) NDI(، أطلق ٢٠٠٤اإلنتخابات البدلية لعام بداية مع  و

حشد الدعم العام لتلـك النـساء مـن         بغية  المهتمات بإدارة حمالت فعالة على الصعد المحلية والوطنية، و        
 NDIعقد المعهد الـديمقراطي     ،  ٢٠٠٤مارس  / ففي آذار . لسياسية والحكومات ات واألحزاب ا  /المواطنين

 من النساء الناشطات في كـل        مشاركة ٨٠سلسة ورشات عمل تدريبية دامت كل واحدة يومين، وذلك لـ           
بيروت وطرابلس بالتعاون   تم تنظيم ورشات عمل     وتجدر اإلشارة إلى أنه     . رابلسبيروت، صيدا، وط  من  

كما . بالشراكة مع مؤسسة تنمية الناس والطبيعة     وورشة عمل صيدا    مجلس النسائي اللبناني    والتنسيق مع ال  
  .٢٠٠٤ ٧أبريل/ في نيسانوذلك تم عقد ورشة عمل تدريبية رابعة للمرشحات من البقاع في بيروت 

  
ة ساهمت جميع هذه البرامج سواء كانت برامج عامة أو متخصصة جندرياً بتحسين أنظمة الحكـم واإلدار               

فقد عملت برامج اإلصالحات البلدية على زيادة فعالية الحكومـات          . والمراكز الحكومية المحلية في لبنان    
وبتالي، فـإن الخطـوة     . ات/ات أو كناخبين  /ات، إما كمرشحين  /المحلية وتوسيع رقعة مشاركة المواطنين    

وتغليب المعـايير الديمغرافيـة     الثانية في هذه البرامج تتمثل بإستمرار تطوير وتنمية المشاركة السياسية           
  . في لبنانلتقسيم الدوائر

  

                                                 
� و��9ق ا@?
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 البلدية والتـي    ٢٠٠٤سوف يركز الفصل القادم على تحليل بيانات ومعطيات إحصائية من إنتخابات عام             
من شأنها أن تشكل ركيزة أساسية لتزويدها تحليل واضح لألوضاع الحالية للتوازنات الجندرية في أواسط               

  . لمحليةالمراكز الحكومية ا
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  القسم الثاني
 

   ٢٠٠٤  لعامتحليل بيانات مشاركة النساء في اإلنتخابات البلدية
  

لنسب مشاركة النساء فـي اإلنتخابـات        يمكن للمرء من خالل إلقاء نظرة أولية على البيانات اإلحصائية         
 وصـل العـدد     فقـد . ، اإلستنتاج بأنها ضئيلة مقارنة بنسب مشاركة الرجال       )١راجع جدول رقم    ( البلدية

 مرشـحاً، شـكلت     ١٨.٦٠٦) ٩٠٣٢(اإلجمالي للمرشحين الرجال على مقاعد المجالس البلدية التي تبلغ          
  .  مرشحة٥٥٢فقط، أي ما عدده % ٣نسبة النساء فيها 

  
تاحين في المجالس البلدية، أي مـا       الممقعداً   ٩٠٣٢ مقعداً من أصل الـ      ٢١٥حصدت المشاركة النسائية    

من نسبة  % ٤٨.٨من النساء الالتي ترشحن لإلنتخابات فزن مقابل        % ٣٨.٩، مما يعني أن     %٢.٤نسبته  
فوارق كبيرة على المستوى الجنـدري بـين        وبالتالي فإن هذه البيانات تشير إلى عدم وجود         . فوز الرجال 

 في حين تكمن المشكلة في عدم ترشح النـساء أصـالً            النساء والرجال على صعيد الفوز في اإلنتخابات،      
 .لعضوية المجالس البلدية

  
  المرشحات النساء حسب المحافظاتتوزيع 

، نجـد أن النـساء      )٢جدول رقم    (المرشحات النساء على صعيد المحافظات    توزيع  إلقاء نظرة أولية إلى     ب
وتبلـغ أعلـى نـسبة     . لبنانية الثمانية جميع المحافظات ال  ترشحن من   عضوية المجالس البلدية    المرشحات ل 

 ي إمرأة من أصل إجمال    ١٧٠في محافظة جبل لبنان حيث ترشحت       لعضوية المجالس البلدية    للنساء  ترشّح  
في حين بلغت أقل نسبة ترشح للنساء في محافظـة بيـروت            ،  %٣٠.٨، أي ما نسبته      مرشحة ٥٥٢الـ  

 ٦٧ في محافظة الشمال، و    )%٢٣.٧(أة   إمر ١٣١ترشحت  و%. ١.٦ نساء أي ما نسبته      ٩حيث ترشحت   
وبلغ عدد المرشحات النـساء فـي       .  في محافظة عكار   )%١٢.٣( ٦٨ في محافظة النبطية، و    )%١٢.١(

، %٦.٧ إمرأة في محافظة البقاع أو       ٣٧من إجمالي عدد المرشحات، و    % ٩.٤ أي ما نسبته     ٥٢الجنوب  
  %). ٣.٣( إمرأة ١٨في حين وصل عدد المرشحات في محافظة بعلبك الهرمل إلى 

  
، مـن األهميـة     )٣جدول رقم    (نسبة توزيع النساء المرشحات على المحافظات     وإلى جانب الوقوف على     

مشاركة الرجال وذلك على ضوء المقاعد الـشاغرة بغيـة          ببمكان مقارنة مشاركة النساء في المحافظات       
إجراء هذه المقارنة يتبـين أنـه فـي         وب. الوقوف على نسبة المشاركة الحقيقية للنساء في آلية اإلنتخابات        

 فقط، نجـد أن عـدد المرشـحين    ٩محافظة بيروت على سبيل المثال، وحيث بلغ عدد المرشحات النساء  
ات فـي   /مـن إجمـالي المرشـحين     % ١٢.٩ فقط، أي شكلت النساء ما نسبته        ٧٠الرجال اإلجمالي بلغ    

، ) مرشـحة  ١٧٠(لمرشحات النساء أقصاه    ، حيث بلغ عدد ا     محافظة جبل لبنان   ه في ، في حين أن   المحافظة
، يتبين أن نسبة مشاركة النساء الحقيقية بلغت        ٥.٦٢١وبمقارنته بنسب الترشح اإلجمالية والتي بلغ عددها        

  .ات/فقط من إجمال المرشحين% ٣
  

  األصوات حسب المحافظاتتوزيع 
 متباينة على كافة أنحـاء       بصورة وا ، وزع  ٣.٠٢٩.١٣٨ات في اإلنتخابات البلدية     /وصل عدد المقترعين  

فـي  % ١٦.١، و%٢٤.٥ في محافظـة جبـل لبنـان    ات/فقد بلغت نسبة المقترعين   . المحافظات اللبنانية 
فـي  %  ٧.٩و% ٨.٤و% ١٠.٩في محافظة النبطية، و   % ١١.٥في بيروت، و  % ١٤محافظة الشمال، و  

بة إقتراع في عكار، لتـصل      كل من محافظات الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل على التوالي، لتبلغ أقل نس           
  .من إجمالي النسب% ٦.٨إلى 
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  في اإلنتخاباتالمرشحات النساء مستوى نجاح 

حـسب  وقد وزعـت النـسب      ،   إمرأة ٥٥٢ إمرأة من أصل     ٢١٥في اإلنتخابات   الفائزات  بلغ عدد النساء    
  :المحافظات على الشكل التالي

، إنطالقاً من كونها شهدت     محافظة جبل لبنان   من المتوقع أن تكون أعلى نسبة فوز حصدته النساء هو في          
 ١٧٠ من أصل الــ      ٧٥وعليه، فقد بلغت نسبة النساء المنتخبات       . أعلى نسبة مرشحات بين المحافظات    

من النسبة اإلجمالية لعـدد     % ٣٤.٨من نسبة النساء المرشحات، و    % ٤٤.١إمرأة المرشحة، أي ما نسبته      
 إمرأة المرشحة أي مـا  ١٣١ إمرأة من أصل الـ ٥٠ فازت دفق محافظة الـشمال أما في   . ات/المرشحين

محافظـة  في % ١١.٦ مرشحة أي ٦٨ إمرأة من أصل     ٢٥وقد فازت   . من إجمالي النساء  % ٢٣.٢نسبته  
 أما فـي  . إمرأة بالتتالي  ١٧ و ١٨ و ٢١ محافظات الجنوب، البقاع والنبطية    وبلغ عدد الفائزات في      ،عكار

 مرشحة، في حين فـازت إمـرأة      ١٨من أصل الـ    % ٣.٧ نساء أو    ٨ ، فقد فازت  محافظة بعلبك الهرمل  
  %.١.٦، أي ما نسبته محافظة بيروتواحدة من أصل التسع نساء المرشحات في 

  
  )١٥جدول  (توزيع المرشحات حسب األقضية

 ٦٨المرشحات  محافظة عكار حيث بلغ عدد       -بلغت أعلى نسبة تمثيل للنساء المرشحات في قضاء عكار          
 مـنهن   ٢١( مرشحة   ٥١أما في قضاء المتن فهناك      %. ١٢.٣أو ما نسبته    مرشحة   ٥٥٢ن أصل   مإمرأة  

من إجمالي عدد المرشحات في جميع المحافظات،       % ٩.٢أو ما نسبته    ) فازت بمقاعد في المجالس البلدية    
 ١٧فـازت مـنهن   % ٧.٦ مرشحة أو ما نسبته  ٤٢ محافظة لبنان الجنوبي، فثمة      –أما في قضاء الكورة     

ومن النسب المرتفعة في ترشح النساء للمناصب البلدية، هناك نسب المرشحات فـي             . مرأة بمقاعد بلدية  إ
 فـي   ١١ في قـضاء الـشوف، و      ١٣، فازت منهن    ٣٠قضائي الشوف وبعبدا، حيث بلغ عدد المرشحات        

حيـث  الهرمل،  - وتبلغ أدنى نسب ترشح النساء في أقضية محافظات بعلبك ،الجنوب وبعلبك           .قضاء بعبدا 
  .  إمرأة٢٠لم يتجاوز أي قضاء ترشح أكثر من 

  
  توزيع المرشحات بين المناطق الريفية والمناطق المدنية

بإستنتاجات واضحة حول إختالف ترشح النساء بين المناطق الريفية والمناطق المدنيـة            ال يمكن الخروج    
مـن  % ١.٦ نساء أو ما نسبته      ٩، لم تترشح سوى      على سبيل المثال   ففي منطقة بيروت المدنية   . في لبنان 

-محافظة بعلبـك  في حين أنه في     . فقطإجمالي عدد النساء المرشحات لإلنتخابات، وفازت مرشحة واحدة         
، علـى   ١٨التي تعد منطقة ريفية بالمقارنة بمحافظة بيروت فقد ضمت ثاني أقل نسبة مرشحات              والهرمل  

  . إمرأة٦٨ شهدت ترشح ما يقارب التي هي من أكثر المحافظات فقراً فقدعكس محافظة عكار 
  

  توزيع الناخبين والناخبات حسب الدين
ـ    أو  (1,788,452)  هنـاك  ،٢٠٠٤ مقترع ومقترعة في اإلنتخابات البلدية عام        3,029,138 من أصل ال

األديـان  تمثيـل   ، لتشكل نـسبة     ة/مسيحي %40.8 أي   (1,234.988) و ة/مسلمة  /مقترع% ٥٩ما نسبته   
  %. ٠.٢في اإلقتراع األخرى 

  

	 ا������� �   ��ز�� ا�����

. بسبب خصوصية المجتمع الطائفي في لبنان، يجب اإلضاءة على التركيبة الطائفية لكل دين من األديـان               
% ٢٦.٢و$[
&S 6[�*،     % ٢٦.٥أو $[� ?[
�+\       801,685 ة، هناك /ة ناخب /مسلم 1,788,452الـ  فمن أصل   

� ��`&[�ن          /?����ن�$[� ا�����[� ا��رز�[�، $[�      % ٥.٦ ، b@�U[�=� إ�[a       793,081ات ��+�[�ن إ�[a ا�����[� ا�[�
٠.٧ %     ���X+&B ا;,&�ت ا;��ى $� ا��[���/  ��&
أ$[� �e]Uد ا;د�[�ن ا;�[�ى، =[�Q&B ا�����[�        . ات/ات ا��[
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    �3�]+9$ ��
�   ات/ا���رو?[� أآ�[� ?[�
روم أرh[�دوآZ،  % ٧.٨، و%٢٢.١ �+[e< إ�[b    a[�� ا����?[� ا��[
V% ٥.٢و��h�B&� .b@�U a�٥.٧=� إ� %*�
  . �&��ا�i ا;��ى $� ا���� ا��
  

�  ات �
	 ا����/��ز�� ا�����
� ١٨.٥٠٣$� أC< ا�[ـ   �]���+�[*  % ٤٢.٥ة أو / $��[n ١٠.٦٣٣ه�[�ك  ات ��[���l ا��Z��]E ا��&��[�،    / $�

��٧.٨٧٠n&��� ا@D6$* و�$ /��
  .ات/ة $
  

��ت ا��
�ء �
	 ا�����  ��ز�� ا���
مـن  أكثـر   هي  المرشحات لإلنتخابات   المسيحيات  شح النساء، نجد أن نسبة النساء       تحليل بيانات نسب تر   ب

 مرشحة مسيحية   ٣٥١ إمرأة المرشحة، ثمة     ٥٥٢فمن إجمالي الـ    . )٥جدول   (نسبة المرشحات المسلمات  
وأكثر ما تتجلى هذه الصورة بالنظر إلـى المـشاركة          . مسلمة% ٣٦.٤ أو   ٢٠١، و %٦٣.٦أو ما نسبته    

% ١.٩مرشـحة مـسيحية و    % ٤.٥نسبة الترشيح العام، حيث هنـاك       اء وترشحهن من أصل     العامة للنس 
  .مسلمةمرشحة 

  
   الطائفةحسبات /توزيع المرشحين

ذات نمطيـة  ، نجد أنهـا ال تتبـع       )٨جدول   (أت على أساس الطائفة   /بالنظر إلى بيانات توزيع المرشحين    
أو % ٣٠.٩لى الطائفة الشيعية حيث وصلت إلى       ين إ /واات إنتم /فأكثر نسبة مرشحين  . ات/توزيع الناخبين 

 ٥٤٣٥أو  % ٢٩.٣ات الموارنة حيث وصلت نـسبة ترشـحهم إلـى           /ة، يليها المرشحون  / مرشح ٥٧٢٧
ات الـسنة   /ات، فلم تبلغ نسبة المرشـحين     /وعلى الرغم من حصدهم أكثر نسبة ناخبين      . مرشح ومرشحة 

أو % ٦.٨ة، ودروز   / مرشـح  ١٤٨٢أو  % ٨.٠، يليها الـروم األرثـودوكس       ٣٥٨٩أو  % ١٩.٤سوى  
  . مرشح٨٦٦أو % ٤.٧ة، وأخيراً الكاثوليك / مرشح١٢٦٧

  
  المشرحات حسب الطوائفالنساء توزيع 

 لتوكد اإلستنتاجات التي نتجـت عـن   )٧جدول  (تأتي البينات التحليلية حول ترشح النساء حسب الطوائف  
الطائفـة  حصدت  فقد  . حيات تلك للمسلمات  توزيع النساء حسب األديان، حيث تفوق نسبة المرشحات المسي        

من إجمالي المرشحين   % ٤.٢ إمرأة أو ما نسبته      ٢٣٠أكثر نسبة مرشحات نساء حيث ترشحت       المارونية  
 إمـرأة   ٨٤، و %١.٦ إمـرأة أو     ٩٢في حين بلغت نسبة النساء المرشحات من الطائفة الشيعية          . الموارنة

مـن إجمـالي نـسب     %) ٥.٥ ( أي وم األرثـودكس   إمرأة تنتمي إلى طائفـة الـر       ٨٢، و %)٢.٣(سنية  
وتجدر اإلشارة إال أن أعلى نسبة مرشحات نساء مقابل الرجال كانت في ظل طائفة األرمـن                . المرشحات

  .من العدد اإلجمالي% ٨.٧ شكلن ٢٣األرثودكس حيث بلغ عددهم مرشحتان من أصل 
  

  فةالمقاعد البلدية حسب الطائتوزيع النساء المنتخبات في عضوية 
 مرشـحة   ٢٣٠فمن ضمن الـ    . )١٠الجدول   (منتخبات من أكثر الطوائف تمثيالً    تترتكز أعلى نسبة نساء     

 مرشحة وبالتالي، تمثلت مقاعد الطائفـة المارونيـة للنـساء بـنـسبة     ٩٣من الطائفة المارونية، إنتخبت    
ائف، فـوز النـساء     من جميع مقاعد النساء، يليها، خالفاً للمتوقع حسب عدد المرشحات بـالطو           % ٤٣.٢

%. ١٥.٣ أو ما نـسبته     ٨٢ مرشحة من أصل     ٣٣المرشحات من طائفة الروم األرثودكس، حيث إنتخبت        
 ٩٢ من الطائفة الشيعية من أصـل    ٢٨ مرشحة، و  ٣١ مرشحة من الطائفة السنية، إنتُخبت       ٨٤ومن أصل   
مـن اإلجمـالي   % ٧أي  إمرأة ١٥وفي الطائفة الدرزية، إنتُخبت  . بالتتالي% ١٣و  % ١٤.٤مرشحة أي   

 من الدين المـسيحي     ١٤١وبصورة عامة، شكلت النساء المنتخبات لشغر عضوية المجالس البلدية          . العام
  . بالتتابع% ٣٤.٤و% ٣٥.٦ من الدين المسلم أي ٧٤و
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	 ا����� �����ت وا����  ��ز�� ا���
، بحيث )١٣راجع الجدول  (ريةات على الفئات العم/من األهمية بمكان إلقاء نظرة حول توزيع المرشحين

مين بشغر مناصب قيادية تفكرة عامة حول العمر الذي يصبح معه الرجل أو المرأة مهبذلك يزودنا قد 
 عاماً هو الحد األدنى للترشح لإلنتخابات، فإنه على جميع ٢٥وطالما أن عمر الـ . على مستوى األمة

وبالتالي . ١٩٧٩ أن يكونوا ما قبل مواليد عام ات لشغر مناصب عضوية في المجالس البلدية/المرشحين
 وبالنظر إلى نتائج البيانات. ١٩٧٩ و ١٩٧٠فإن أصغر المرشحين يقعون في الفئة العمرية ما بين 

 مرشحة تقع في هذه الفئة العمرية، أي ما نسبته ٥٥٢ من أصل الـ ١٦٥، يظهر أن )١٤جدول (
أعلى نسبة و. ن إلى هذه الفئة العمريةينتميمن المرشحين الذكور % ١٤.٩، في حين أن %٢٩.٩

، كما هي الحال ١٩٦٩ و ١٩٦٠تقع في الفئة العمرية التالية أي مابين %) ٣٥.٥ أو ١٩٦(مرشحات 
من النساء % ٢٥.٢وتنتمي %. ٣٤.٢بالنسبة للمرشحين الذكور حيث تصل نسبة المرشحين لهذه الفئة 

، في حين أن ١٩٥٩ و ١٩٥٠فئة العمرية ما بين إلى ال. من المرشحين الذكور% ٣٠.٣المرشحات و
  .١٩٤٩من المرشحين ينتمون إلى الفئة العمرية ما قبل % ٢٠.٦من المرشحات و% ٩.٤

  
يتبين من هذه الجداول والبيانات أن عمر النساء المنخرطات في السياسة أقل من عمر الرجال، ومع العلم 

هم دون الـ من النساء % ٦٥.٤ عاماً، إال أن ٤٥ و ٣٥بأن غالبية المرشحين من الجنسين يتراوحن بين 
  . عاما٤٥ًمن الرجال يتجاوزون الـ % ٥٠.٩ من العمر، في حين أن ٤٥
  

  )١٢جدول  (النساء المنتخبات حسب العمرتوزيع 
، %٣٢.٦ إمرأة أو ما نسبته ٧٠ ١٩٦٩ و١٩٦٠بين مرية الفئة العفي بلغ عدد النساء المنتخبات 

وكما هو متوقع، فإن ، ١٩٥٩ و١٩٥٠بين % ٢٧.٤ و١٩٧٩ و١٩٧٠العمرية ما بين في الفئة % ٢٨.٨و
من النساء % ٦٠.٤بين المرشحات، حيث أن معظم المنتخبات هن من بين الفئات العمرية األكثر تمثيالً 

  . ١٩٦٩ – ١٩٦٠المنتخبات لعضوية المجالس البلدية هن بين 
  

  توزيع النساء المرشحات حسب الوضع العائلي
، مقابل %٣٢.٢ أو ما نسبته ١٧٨ مرشحة ٥٥٢لغت نسبة النساء المرشحات والمتزوجات من بين ب

 ٢٠١وحسب اإلنتماء الديني، فثمة .  مطلقات٩ نساء أرامل، و٩عزباء، باإلضافة إلى % ٦٤.٥ أو ٣٥٦
% ٤.٠و%) ٦٣.٧( مرشحة عزباء ١٢٨، مقابل %٣٢.٣ إمرأة متزوجة أو ما نسبته ٦٥مرشحة بينهن 

% ٣٢.٢ مرشحة متزوجة أو ما نسبته ١١٣المرشحات المسيحيات، فثمة أواسط أما في . نساء مطلقات ٨
  %.٠.٣أرامل، ومطلقة واحدة شكلت %) ٢.٦ (٩عزباوات، و% ٦٥مقابل 

  
ويتبين من خالل هذه البيانات أن نسبة المشاركة واإلنخراط في الحياة السياسية أعلى في أواسط 

المرشحات نسب النساء المتزوجات والعزباوات ط النساء المتزوجات، وأن أواسالعزباوات منه في 
  .تتقارب بغض النظر عن اإلنتماء الديني

  
  توزيع النساء المنتخبات حسب الوضع العائلي

سهولة على نسبة المتزوجات وقد يعزى السبب في ذلك إلى فاقت نسبة النساء العزباوات المنتخبات 
 مرشحة متزوجة ٧٠تم إنتخاب قد وتظهر البيانات أنه . في آليات اإلنتخاباتالنساء العزباوات إندماج 

، هذا باإلضافة إلى ) مسيحية٩٢ مسلمة و٤٦( مرشحة عزباء ١٣٨، مقابل ) مسيحية٤٥ مسلمة و٢٥(
من النساء المسلمات المرشحات % ٣٨.٥وهذا يعني إنتخاب . إنتخاب ثالث نساء مطلقات وأربعة أرامل

من النساء المسلمات العزباوات % ٣٥.٩و. من النساء المسيحيات% ٣٩.٨قارنة بـ والمتزوجات، م
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تظهر هذه الدراسات أن الوضع العائلي لم يؤثر بصورة أو و. من النساء المسيحيات% ٤٠.٤مقابل 
  .بأخرى نجاح النساء في اإلنتخابات البلدية

  
  )١٧جدول(طائفتهن وطائفة الزوج توزيع المرشحات حسب 

مارونية وأخرى تنتمي لطائفة ( إمرأة، هناك إمرأتين ٥٥٢جميع النساء المرشحات والبالغ عددهن من بين 
، )كالهما من الطائفة السنية( تزوجن من رجال خارج إنتماءهم الديني% ٠.٣٦أو ) الروم األورثودكس

ن نفس  مرن أزواجهنإختقد  مرشحة ٥٥٠من بين الـ فإن النساء المرشحات والمتزوجات ي وبالتال
  .من نفس الطائفة%) ٩١.٨(الديانة، وباألحرى 

  
  )١٦جدول  ( النسائياألصواتالمرشحات النساء ونمط 

قد حصدت كل للمرشحات، فخاص باألصوات النسائية المقترعة ال يبدو أنه يوجد نمط واضح ومحدد 
 مرشحة  صوت أنثوي لكل٢٠٠٠مقابل  صوت أنثوي، ٥٠نتخب أقل من  لم تُ التي٤١مرشحة من الـ

لنساء اوتجدر اإلشارة إلى أن عدد %. ٥٨.٣ مرشحة أو ما نسبته ٢١ إمرأة فازت منهن ٣٦من الـ 
 مرشحة ٢٦ صوت أنثوي إنتخبت على أساسه ٢٠٠ و١٠١ قد حصدن ما بين ٨٥األكبر المرشحات 

 ما بين بين الفئة التي حصدت)  إمرأة٣٢(ويقع العدد األكبر للنساء المرشحات المنتخبات . ٥٩وخسرت 
وبما أنه ال يوجد بيانات حول األصوات األنثوية التي إقترعت لصالح الرجال، .  صوت أنثوي٣٠٠-٢٠١

  .ال يمكننا الوقوف على نمط األصوات النسائية وتوزيعها ما بين المرشحات والمرشحين
  

  بيروتمحافظة في أنماط اإلنتخابتحليل 
  

 نساء ٢٠٥.٣٣٧ رجال و١٨٤.٦٦٧ بيروت، هناك  شخص مسجل لإلقتراع في بلدية٣٩٠.٠٠٤من بين 
 شخص أو ما نسبته ٩٢.٩٠٦ومن بين جميع هؤالء األشخاص لم يمارس سوى %. ٥٢.٦أو ما نسبته 

حقهم اإلنتخابي، وعلى الرغم من غلبة نسبة مشاركة النساء المسجلين في اإلقتراع على نسبة %) ٢٣.٨(
من المقترعين % ٢٦.٨مقابل % ٢١.٢ذا الحق، أي  نساء ه٤٣.٤٩٧الرجال، نجد أنه لم تمارس سوى 

  .ن في بلدية بيروت/ أشخاص نساء ورجال إنتخبوا٨٩.٦٦٦وباإلجمال، هناك . الرجال
  

أو % ٥٧.١ شخص مسجل، ثمة ٣٩٠.٠٠٤وبصدد توزيع الناخبين حسب الدين، نجد أنه من بين 
% ٦.٩لديانة المسيحية، مع  من ا١٤٠.٤١٣أو % ٣٦.٠ات من الديانة المسلمة، و/ ناخبين٢٢٢.٨٦٢

  . ات من الديانات األخرى/يشكلون مقترعين
  

فقد إنتخب . ات الفعلي في بيروت/وأكثر ما تبدو الفوارق ما بين الديانات بتحليل عدد األشخاص الناخبين
 من الديانة المسيحية أي ما ٢٢.٧١٢من اإلجمالي، ماقبل % ٧٢.٧ات أو ما نسبته / مسلمين٦٧.٤٩٧

  %.٢٤.٤نسبته 
وبالنظر إلى الفوارق الجندرية في اإلقتراع ما بين النساء والرجال نجد أن نسبة الرجال فاقت نسبة 

  %. ١١.٥ إمرأة مسيحية أو ١٠.٦٨١، مقابل %٣٣.٩ إمرأة مسلمة أو ٣١.٥١٩فقد إنتخبت . النساء
يات، وإنتمت  مسيح٤أما بالنسبة للمرشحات، فمن بين التسع نساء المرشحات، خمس منهن مسلمات و

  .المرشحة الفائزة إلى الطائفة السنية
  
  
  



 

 19 

   ات في محافظة بيروت/أول ست مرشحينبيانات تحليل 
على خالف الفوارق الكبيرة بالنمط اإلنتخابي ما بين األصوات المسيحية واألصوات المسلمة، نجد أن 

 وأكثر ما يدل ذلك .)ل المرفقراجع الجدو (اإلختالف في نمط اإلقتراع بين الرجال والنساء ليس بالكبير
  . ات/على أن األصوات في لبنان ترتكز إلى اإلنتماءات الطائفية عنه إلى األجندات السياسية للمرشحين

  
حيث أن ة، /بجندر المرشححال من األحوال كما يتبدى من خالل ذلك أن دافع اإلقتراع ال يتأثر بأي 

يب السادس، مما يعني وجود مرشحين رجال آخرين المرشحة الوحيدة في بلدية بيروت هي ذات الترت
، المقترعاتللمرشحات النساء فاقت نسبة كما يتبدى أن نسبة المقترعين الرجال . يلوها بعدد األصوات

مما يدل على إستعداد الرجال للتصويت للنساء أو النساء ال يبدين إستعداداً إلختيار والتصويت لمرشحة 
  . دون مرشح

 
 

�?� -١/�ول U����$ Q6 وت/ت أول�U ���&U *= ات  
 %

 ��
?
ا���Eة 
� ا����
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ا���Eة 
 ا��?�ر��

إ/���* أ�Cات 
 ا��
�ء

إ/���* ا�Cات 
 ا��/�ل

إ/���* ا;�Cات 
��
 ا��

إ/���* ا;�Cات 
��&
 ا��

إ/���* 
  ا;�Cات

 Q6 أول
���  ات/$�
  ا���Eر

  ��
     ا���د ا��
��  ا���د ا��
��  ا���د ا��
��  ا���د ا��
  ذآ� 53,523 43,715 81.7 8,820 16.5 28,294 52.8 25,229 47.1 5.7 65.2

  ذآ� 51,969 40,334 77.6 10,500 20.2 27,725 53.3 24,244 46.7 6.6 57.4

  ذآ� 50,300 39,260 78.0 10,008 19.9 26,232 52.2 24,068 47.8 4.4 58.1

  ذآ� 50,237 39,970 79.6 9,187 18.3 25,609 51.0 24,628 49.0 2.0 61.3

  ذآ� 48,736 37,987 78.0 9,662 19.8 25,368 52.1 23,368 47.9 4.2 58.2

58.4 6.4 46.8 22,791 53.2 25,866 19.7 9,577 78.1 37,978 48,657 a`?أ  

 
 

   ٢٠٠٤في اإلنتخابات البلدية  كمختاراتتحليل إنتخاب النساء 
  

ومن بين %. ٠.٩إمرأة تحتل هذا المنصب أي ما نسبته  ٢١ في لبنان، ثمة مختار ٢٣٦٢من بين الـ 
ي جدول /راجع ( مسيحيمختار ١٠٦٠ إمرأة من الـ ١٦ مسلم هناك خمسة نساء، ومختار ١٣٠٢الـ 
٢٠-١٩(.  

والمختارات في لبنان، فإنه من /وبسبب اإلنخفاض المالحظ للمشاركة النسائية في مناصب المختارين
يجب إعتمادها كتقييم للوضع الحالي  النسائية، لذلك، فإن البيانات التالية  تحليل المشاركةالصعوبة بمكان

  . فحسباإلختيارية مقاعد العلى لنساء لترشح ا
  

   حسب المحافظةالمختاراتتوزيع النساء 
في المحافظات الثمانية أصل من سبعة محافظات في  "رئيس المجلس اإلختياري"النساء منصب إحتلت 

 ٣٨٣من بين الـ إنتخبن يل النسائي في شمال لبنان أعلى نسبه إذ ثمة سبعة نساء ويشكل التمث. لبنان
 وهناك أربعة نساء من بين الـ .ن جميع النساء المنتخبات كمختاراتم% ٣٣.٣المنتخب، يشكلن مختار 

. مختار ٢١١في محافظة عكار من أصل مختارات في محافظة جبل لبنان، وثالثة نساء مختار  ٦٩٧
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 ١٠٧ و٢٤٣ و٢٩٢من اصل مختارتين ن محافظات الجنوب، بيروت، وبعلبك الهرمل، هناك وفي كل م
  .على التواليمختار 

   . مختارةولم تسجل محافظة البقاع إنتخاب ألية مرشحة كمنصب 
  

  )٢٣ – ٢١جدول  ( حسب الدين والطائفةالمختاراتتوزيع النساء 
، نجد أنه مع %)٤٤.٩(المسيحيين المختارين ى عل%) ٥٥.١(المسلمين المختارين غلبة على الرغم من 

مسيحية منتخبة مختارة  ١٦لبلديات، حيث ثمة الترشح لالتمثيل النسائي، تنقلب اآلية كما هي الحال في 
  %).٢٣.٨(مسلمات مختارات خمس مقابل %) ٧٦.٢(

الرغم من كون وعلى ).  نساء٦(إلى الطائفة المارونية المختارين والمختارات وتنتمي أعلى نسبة من 
دل على أن أعلى نسبة تمثيل للمحافظين هي للشيعة والسنة على التوالي، إال أن التمثيل األنثوي البيانات ت

، )نساء٦ (مختارات ثاني أعلى نسبة نأشار إلى أن النساء المنتميات إلى طائفة الروم األرثودكس يشكل
، ومقعد لكل من نساء العلويين، السريان  مقاعد، ومقعدين للسنة٣الشيعة لتحتل المختارات يليهن 

  . األرثودكس، والسريان الكاثوليك
  

  )٢٥جدول  ( حسب الفئة العمريةالمختاراتتوزيع النساء 
هناك سبعة نساء ينتمين للفئة العمرية رئيسة المجلس إختياري  إمرأة تحتل منصب ٢١من بين الـ 

، وأربعة نساء %٢٣.٨ أو ١٩٥٩ و١٩٥٠ بين في الفئة العمريةمختارات خمسة نساء و، ١٩٦٩ و١٩٦٠
 ١٩٣٠، في حين شكلت نسبة النساء المنتميات للفئة العمرية ما بين ١٩٧٩ و١٩٧٠بين % ١٩أو 

من تراوحت أعمارهن في البلديات إختيارية وشكلت أعلى نسبة نساء إحتلين مراكز %. ٢٣.٨ ١٩٤٩و
  . ٤٥ر من النساء تحت عم% ٥٠ عاماً وأكثر من ٤٥ و٣٦ما بين 
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  الخاتمة
  

المشاركة السياسية للنساء في    نسبة  أبرز ما يمكن الوقوف عليه في سياق تحليل البيانات الواردة هو ضآلة             
 ومن األهمية بمكان، التنويه بأن الفـوارق مـا بـين نـسبة الرجـال                .لذكورية مقارنة بالمشاركة ا   لبنان

فقد بلغت نسبة الرجال الـذين      . شحات ليست كبيرة  إلنتخابات ونسبة النساء المر   والفائزين في ا  المرشحين  
من شـأنه   وبالتالي، فإن عدم وجود هذا الفارق الكبير        . لنساءل% ٣٨.٩مقابل  % ٤٨.٨ترشحوا وإنتخبوا   

لمشاركة الرجال في السياسة دون النساء، بحيث أنه لو ترشحت نسبة           ضمني  دعم  يلغي إمكانية وجود    أن  
  . ة نجاح منقطع النظيرأكبر من النساء، لكانت حصدت نسب

  
تجدر اإلشارة إلى أن هذا التقرير يشكل قاعدة وركيزة ألبحاث ودراسات أخـرى قـد تتنـاول النـساء                   

إجراء دراسات بحثية نوعية حول     خطوات التالية في هذا المجال      وتشكل ال . ومشاركتهم السياسية في لبنان   
رك السياسي، وأسـاليب الـدعم التـي        النساء كمرشحات وناخبات، عن طريق عكس تجربتهن في المعت        

  .ومن أية جهات، باإلضافة إلى أبرز المعيقات التي واجهتهم والعقبات التي تخطوهاساندتهم 
 

وإلى جانب مشاركة النساء كمرشحات في اإلطار السياسي، تنظر هذه الدراسة إلى مشاركتهم كناخبـات،               
اء والرجال متوازية في التصويت لكـل مـن         وعلى الرغم من أن البيانات قد أوضحت بأن مشاركة النس         

المرشحين والمرشحات، إال أنه يجب القيام بأبحاث أكثر إستفاضة لإلضاءة على ما إذا كان ثمـة تحيـز                  
  . ممارس بحق النساء المرشحات في المجال السياسي

  
ركة،  تبحث هذه الدراسة في مشاركة النساء كناخبات، مع محاولة سـبر غـور دوافعهـم للمـشا                  قد كما

ات المطروحـة، أم مـن حاجـاتهم        /والوقوف على ما إذا كانت ناتجة عن اإلقتناع بأجندات المرشـحين          
هذا باإلضافة إلى درجة الوعي الـسياسي لـديهن بـصدد           . الخاصة، أو تأثيرات خارجية ممارسة عليهم     
  .ات/األولويات المطروحة على أجندات المرشحين

  
 النساء في المجال السياسي، سرعان ما تُطرح قضاياهن وشؤونهن          ومما ال شك فيه أنه مع زيادة مشاركة       

مـع  الدراسـة البحثيـة،     أن تساهم هذه    وبالتالي، فإنه من المأمول     . من ضمن أوليات األجندات السياسية    
فـي  المشاريع والبرامج اإلصالحية التي أدرجتها الحكومات والورادة في القسم األول من هذه الدراسـة،               

   . جميع المواطنين والمواطناتلصالح أكثر فعالية لتصبح  الحكومية المحلية في لبنان المراكزتمكين 


