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 مةمقد  ِّ

تزال  ال ،إعالن ومنهاج عمل بيجينغ العالمي الرابع للنساء والذي أقر  على المؤتمر  اعام   28بعد مرور 
"بتحديد  في إطار خطة العمل هذهوقد التزمت الدول في أدنى مستوياتها.  في لبنان المشاركة السياسية للنساء

 "1...دارات العامة، وفي النظام القضائي، وفي اإلهدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية

ياسة. زيادة مشاركة النساء في الس لحثها علىوقد أفرد منهاج عمل بيجينغ فقرة خاصة باألحزاب السياسية 
د ضز مي   تن أجل إزالة كل الحواجز التي ومن بين هذه االجراءات: تعديل الهياكل الحزبية واتخاذ التدابير م

ي لنساء فاتخاذ المبادرات الالزمة من أجل تعزيز مشاركة او أو غير مباشر،  اا مباشر  تمييز   كة النساءمشار 
، تخابن كان بالتعيين أو باالنإ القيادية ي المناصبوفي تول   ، الهياكل الداخلية من أجل وضع السياسات

 .جتماعي في البرامج السياسيةدخال قضايا النوع اإلإو  وكذلك

تسعى ة تمتهن العمل السياسي و ن الحقل السياسي من عناصر منظم  يتكو   ي اإلجتماعي،العلم السياس فق  و  
 بشكلاألحزاب السياسية  من لى السلطة والحكم. وتتألف هذه العناصرإلتنشئة الكوادر من أجل الوصول 

ة تنشئو  نشر أفكارها السياسية العمل على، األساسية لألحزاب ائفالوظومن بين من النقابات. و  ،أساسي
طني أم قرار إن كان على المستوى الو المراكز  الستالم مؤهلةكي تكون ا إليديولوجيا الحزب، وفق  الكوادر 

 . يالمحل  على المستوى 

ونها كتقليدية ، في معرض هذا التقرير، باليهاوتنقسم األحزاب في لبنان إلى نوعين: أحزاب سياسية سنسم   
لحرب على أثر اخالل أو وبعضها أنشئ  ،منذ أربعينيات القرن الماضيشاركت في الحكم وإدارة البلد بعضها 

وليس على القضايا  ةي  على الهويات السياس ةرتكز م سياسةهذه األحزاب نتهج وت (.1990-1975اللبنانية )
 فوالعن هجممنال شيتهمال تعتمدبوجود هياكل بطريركية ذكورية ز األحزاب تتمي  كما جتماعية. واإل قتصاديةاإل

مة على صعيد السياسة العاداخل األحزاب أو حتى سواء عن مراكز صنع القرار  عبر إقصائهن  النساء  ضد
 . في مناصب حكومية على لوائح حزبية أو تعيينهن   ترشيحهن  كاإلمتناع عن 

لى األزمة ا عرد   إذ تأسست .كبديلنفسها  طارحةت خالل السنوات األخيرة ئأنشأحزاب  وا النوع الثاني فهأم  
الواضح من العجز و  ،جتماعية التي يعاني منها المجتمع اللبناني منذ انتهاء الحرباإلقتصادية و اإلالسياسية و 
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وقد ظهرت أولى هذه األحزاب بعد  .المتالحقة ألزماتليجاد الحلول إقبل األحزاب التقليدية على مستوى 
ونهج بديل  حلول وبادرت هذه األحزاب إلى طرح .2011الحركات المطلبية إلسقاط النظام الطائفي في العام 

 الفرد في صلب األولويات.  ة/لمقاربة السياسة من منظور سياسي وإقتصادي وإجتماعي يضع المواطن

 ن  قضايا حقوق النساء ومشاركته نقاش حولالطارها إفي  يتم جديدة مساحات هذه التنظيماتل بعض تشك   و 
لعمل ان ضرورة خطابها المتضم  كذلك  ،هات وأهداف هذه المنظماترؤية وتوج  قراءة  ما تعكسه هذا .ةالسياسي

على حديثة تجربة هذه األحزاب تبقى  على تحقيق العدالة الجندرية وتعزيز مشاركة النساء. غير أن  
باتها خطا للتحلي بدقة متابعتها من المهمو  ،هتمام بقضايا النساءعلى مستوى اإل كافة وباألخصالمستويات 
 النوع اإلجتماعي.  منظور إدماجلجهة مدى بشكل أعمق  وممارساتها

ع التنو   ع الموجود في المجتمع. وقد ظهر هذايأتي تعزيز مشاركة النساء في السياسة في إطار احترام التنو  
ونعني  . فغياب النساء عن مواقع القيادة في األطر التقليدية،2019تشرين األول  17ا خالل انتفاضة جلي  

ة بادر ذ الماتخا من ال وبل ،بها األحزاب السياسية والنقابات، لم يمنع النساء من الظهور في الصفوف األمامية
 عن الغضب المتراكم في ظل انحالل الدولة ومؤسساتها.  ابتنظيم مسيرات ومظاهرات تعبير  

المواطنين/ات والدولة  بين مركز ماتت مؤسساتمدني من الن المجتمع يتكو   2إلى جانب األحزاب السياسية
السائدة وعبر لعب دور "المراقب" لسياسة  المجتمعية الثقافة التأثير علىحداث تغيير عبر إل تنشطو 

في تدعيم  بشكل أساسي ساهموهي تقتصادية كما والمنظمات الدولية. واإلوممارسات المؤسسات الرسمية 
النسائية/  الجمعيات ، ومنهاالجمعياتؤسسات هي أبرز هذه المو في المجتمع.  ةالديمقراطية كثقافة وممارس

العمل على تعزيز  في األساسيةم الجمعيات مهاتتمث ل  من منظمات المجتمع المدني. ن أساسيمكو   ك النسوية
 تلك كما تشمل مهاموضاع النساء على مختلف المستويات عبر األنشطة والبرامج المختلفة التي تنفذها. أ

على سواء من النشاطات  اا واسع  السياسي، طيف   على المستوى يز مشاركة النساء التي تنشط في مجال تعز 
أو على جتمعية ونشر الوعي حول أهمية مشاركة النساء في مختلف المجاالت، ممستوى تعزيز الثقافة ال

نشاطات مناصرة وكسب تأييد للضغط على األحزاب السياسية بالمبادرة إلى إدماج منظور النوع مستوى 
 ها الحزبي بشكل عام.  لجتماعي في هيكلياتها وعماال
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عظم مجهت ، ات  ق األموال من دول عالم الشمال إلى دول الجنوبوتدف   ،غير أنه مع النظام الجديد المعولم
ى ولتحقيق ذلك تسع .بشريةال هاوموارد هاوخطط عمل هااستراتيجيات تطويرالجمعيات نحو تمهين عملها و 

مات تقديم الخدالتخلي عن فكرة  إلى تمويل الخارجي. ما انعكس في نهاية المطافالجمعيات جاهدة لطلب ال
حو رت  الجمعيات التي بعض عد السياسي عن عملنزع الب   وإلى من جهة، هاكحافز أساسي لعمل يةالتطوع

  . ةولن/ات والقاطنين/ات على أراضي الدمواطنيلالدولة لجهة تقديم الخدمات ل مكانطبيعة وظيفتها فحل ت 

ال عملت العديد من منظمات المجتمع المدني في مج، 2022في أيار جرت التي نتخابات النيابية خالل اإل
صد جتماعي من أجل ر نتخابات من منظور النوع اإلتعزيز قدرات النساء في المجال السياسي، ومراقبة اإل

كما عملت منظمات أخرى  .عقترا ضت لها النساء خالل عملية اإلتعر  ات وأعمال العنف التي كنتهااإل
شحات خالل التي تعرضت لها المر  وأعمال العنف نتهاكاتعالمي على رصد اإلمتخصصة في المجال اإل

 جتماعي. واصل اإلتأم على مواقع ال، انتخابية إن كان ميداني  فترة الحملة اإل

ل خال ة التي قامت بهاطنشاألوينحصر ب .الجمعيات النسائيةهذه  بعض رو دإلى تقييم  هذا التقريريهدف 
 االنتخابات النيابية األخيرة وتأثيرها على تعزيز مشاركة النساء في المجال السياسي. 

ِّ

ِّة:المنهجي ِّ

ا دور  ت لعبمع مسؤوالت عن جمعيات نسائية منها  ة: خمسمقابالتسبع إجراء  تم   ،من أجل إعداد هذا التقرير
 كماات، والمبادر عبر تنظيم العديد من النشاطات  ،ية األخيرةلالنتخابات النياب على صعيد التحضير املحوظ  

هي و وأجرينا مقابلة مع إحدى المرشحات لالنتخابات  .السياسي خالل نشاطهن   ولحماية النساء من العنف
الوعي حول قضية  نشررئيسة جمعية تنموية محلية، حصل أن تعاونت مع جمعيات أخرى لتنفيذ نشاطات 

بهدف ا اختيار هذه الجمعيات بناء على مراجعة مكتبية قمنا به تموقد المجال السياسي. مشاركة النساء في 
 تنفيذها أثناء فترة اإلنتخابات. رصد مختلف النشاطات التي تم

ت للسيدا اتدريب   تمنظ   التي ،جتماعيالمساواة والنوع اإل ايامع خبيرة قي قضاألخيرة فقد أجريناها مقابلة ا الأم  
  .في إطار هذا المشروع في المجال السياسيالناشطات 
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ونساء  ،نساء منتميات إلى أحزاب تقليدية وبديلةبعضهن كما وأجرينا جلسة نقاش مع ناشطات سياسيات 
وقد هدفت جلسة النقاس إلى تبيان مدى تأثير كل من األحزاب نتخابات النيابية. مستقالت ترشحن لإل

 رى على المعرفة والخبرة السياسية للنساء. السياسية من جهة والجمعيات من جهة أخ

 تلك الصادرة عن كذلك ،كما وعمدنا إلى مراجعة مختلف األدبيات والمنشورات حول موضوع هذا التقرير
  .مختلف الجمعيات التي أجرينا معها المقابالت

 

ِّمحاورِّالتقرير:

 الجمعيات التي شملها التقرير وأبرز نشاطاتها : أوال  

 لنساء السياسية لمشاركة عمل الجمعيات على مستوى تعزيز الالتحديات التي تعترض : أبرز اثاني  

 : التوصيات اثالث  

 

 : الجمعيات التي شملها التقرير وأبرز نشاطاتها أوال  

 جمعية مقابالت مع مسؤوالت ومسؤولي المنظمات التالية: خمسإجراء  إعداد هذا التقرير تم   في سبيل
 منظمةو منظمة كفى عنف واستغالل، و التجمع النسائي الديمقراطي، و معية فيفتي فيفتي، جو مدنيات للمساواة، 

 مسؤولة في إحدى ااالنتخابات النيابية وهي أيض   إلى. كما أجرينا مقابلة مع إحدى المرشحات أبعاد
 والتي ناهااختيار هذه الجمعيات بناء  للمراجعة المكتبية التي أجري تم. بيتي الجمعيات التنموية، جمعية

 أظهرت نشاط هذه الجمعيات خالل االنتخابات النيابية. 

حة تعمد معظمها إلى توسيع مرو إذ  ،ص في قضية نسوية واحدةبشكل عام، قليلة هي الجمعيات التي تتخص  
لعنف انساني، قضايا الالجئين، تزويج القاصرات، مكافحة نشاطاتها لتشمل العديد من القضايا )التدخل اإل

 نساء...(. ضد ال

بين نشاطات عت توز  نشاطات من ال اذ ت هذه الجمعيات عدد  األخيرة نف  خالل التحضير لالنتخابات النيابية 
تعزيز وبناء قدرات النساء على المستوى الشخصي )التواصل وفن الخطابة، كيفية تنظيم حملة انتخابية...(، ل
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وتضمينه كوتا نسائية، ورصد  نتخابي الحاليإلونشاطات الضغط وكسب التأييد من أجل تعديل القانون ا
، وإعداد الدراسات والتقارير حول مختلف المواضيع في السياسة ووضع آليات لمكافحة العنف ضد النساء

 اسية للنساء.  يالتي تدخل ضمن المشاركة الس

مستويات من على مختلف الالنساء  اقضاي تعزيز بين جمعيات تعمل علىالست النسائية  توزع الجمعياتت
النسائي  التجمعمنظمة أبعاد، )قتصادي وسياسي، وحماية من العنف وتدخالت إنسانية... إتمكين 

وجمعية تحصر نشاطها بوضع سياسات وقوانين وتنفيذ  (،، جمعية بيتيالديمقراطي، مدنيات للمساواة 
 تعزيز مجالفي  ااس  نشط أست ةجمعيإضافة لنشاطات لمكافحة العنف ضد النساء )كفى عنف واستغالل(، 

  . )جمعية فيفتي فيفتي( المشاركة السياسية

 

 :فهي التالية أنواع النشاطات والخدمات التي قدمتها الجمعيات النسائية المشمولة بالتقريرا أم  

 ِّجمعيةِّمدنياتِّللمساواة

لنساء والرجال. تحقيق هدف "تعزيز مشاركة سياسية متوازنة بين ا علىتعمل الجمعية  3بحسب الموقع الرسمي
نفذت نتخابات النيابية لإل اتحضير  كما تعمل لتعزيز قدرات النساء والرجال والشباب للمطالبة بالمساواة". 

 الجمعية النشاطات التالية: 

جتماعي لحاالت العنف ضد النساء في ابات من منظور النوع اإلخنتعالم خالل فترة اإلرصد اإل .1
 السياسة

نتهاكات وأعمال العنف التي مهارات من أجل رصد اإل ةمؤسسات للمساواة و تعاونت كل من جمعية مدني
ومنصات  التقليدية في وسائل اإلعالم نتخابات وما بعدهاخالل فترة التحضير لإلضت لها النساء تعر  

عالمي خالل رصد وتوثيق وتحليل الخطابين السياسي واإل نتضم   اصدر تقرير  جتماعي. وقد التواصل اإل
لتفكير بأفضل الطرق من لوتعمل الجمعية على إطالق نقاش على المستوى الوطني . 4ةات التشريعينتخاباإل

 . في السياسة النساءضد العنف  مكافحةأجل 

                                                           
3 https://www.madanyat.org/  
4 https://www.madanyat.org/wp-content/uploads/2022/08/MARSAD-UN-WOMEN-edited-version.docx.pdf 
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والمرشحات من  ين/والناشطات ين/نقاش مع الصحافياتالحلقات و العديد من اللقاءات  م ت الجمعيةكما نظ  
. يالسياسالمجال نساء في ض له  الحول العنف الذي تتعر   ومع النواب، مختلف الخلفيات السياسية والثقافية

في حال  بها ستعانةضلى يمكن للنساء اإلحول هذه النشاطات مع توصيات وممارسات ف   اوقد صدر تقرير  
 . 5السياسي تعرضن ألي عنف خالل نشاطهن  

 

 نتخاباتحول أهمية المشاركة في اإل للشباب نشاطات تدريبية  .2

بات تخانإلاللواتي/الذين اقترعوا للمرة األولى خالل هذه انشاطات توعية للشابات والشباب  الجمعية تذنف  
. وتضمن المشروع (Youth for vote) وتشجيعهم/ن  على االقتراع حول أهمية المشاركة السياسية

ت حول كيفية الوصول الى مصدر معلوما عند الشباب رفع مستوى الوعيجلسات تثقيف سياسي ل
ت صويت له/ا. ومن المعايير التي تم  ينوون الت ةمرشح/كل موثوق من أجل تكوين الرأي بالنسبة ل

المرشح/ة،  ه /األفكار السياسية لهذا : وجود نساء مرشحات على الالئحة،خالل الجلسات مناقشتها
 السياسية...  الخلفية

 

 اسينخراط في العمل السينشاطات تدريبية للنساء لتعزيز فكرة اإل .3

ت شملت النشاطاوقد نخراط في العمل السياسي. هذه النشاطات بالتعاون مع سيدات طامحات لإل تم تنفيذ
ل عالم وكيفية التعاطي مع مختلف وسائلإل هن  تبراز صور إتنمية لقدرات النساء في كيفية العمل على 

تطوير و التدريب  ال ال ينقصهن  جمالنساء في اإل"االعالم. واعتبرت رئيسة الجمعية، السيدة ندى عنيد، أن 
ب وبالتالي يكمن العمل األساسي في الضغط على األحزا األساس يكمن في الدعم الحزبي لهن  القدرات ف

زات الفائ بعض النساء"رت أن ب. واعت"نتخاباتلتعيين نساء في مواقع قيادية كما وعلى اللوائح الحزبية في اإل
 . "هو الدعم الحزبي لهن   ما أوصلهن   أي تدريب، إال أن  ة لم يستفدن من على اللوائح الحزبي

 

                                                           
5 https://www.madanyat.org/wp-content/uploads/2022/09/UNDP-ARB-VAWP-REPORT-edited.pdf  
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ِّجمعيةِّفيفتيِّفيفتي

، و"تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، مع نساء ورجاال   6تضم الجمعية
 اير  تحض تنظيم النشاطات السياسيةببدأت الجمعية التركيز بشكل أساسي على مواقع صنع القرار السياسي". 

. ا وفق رئيسة الجمعيةتحديد  فت التدريبات قبل ثالثة أشهر وتكث   موعدهانتخابات النيابية قبل سنتين من لإل
 م ت الجمعية النشاطات التالية: نظ  

  تدريبية نشاطات .1

فة بالمعر  تزويدهن  بهدف هة للمرشحات موج   وورش عمل لتعزيز دور النساء في السياسة تدريباتت نتضم  
 .لترشحلز العمل على عدد من السيدات المستعدات ، وقد ترك  نتخابات النيابيةلمهارات الالزمة لخوض اإلوا

 وضع الالئحة وتم . وعلى ضوء هذه المعاييرت دراسة حظوظ كل سيدة بالفوز في دائرتهامن بعدها تم  
 .اللواتي سوف يستفدن من هذه التدريبات النهائية للسيدات

 ااحة من أجل تظهير النساء إعالمي  عالمي واألدوات المتات: التدريب على الظهور اإلت هذه النشاطشمل
إنشاء موقع  (personal branding)تسويق الهوية الشخصية،  فن الخطاب، عالمي،والظهور اإل )التواصل

ث حي ،يالتثقيف السياس اأيض   وتناولت النشاطات .جتماعي...(لكتروني وصفحات على مواقع التواصل اإلإ
. بالسياسة الداخلية والخارجيةحول قضايا تعنى ملف  على تحضير ، بمساعدة خبراء،عملت كل مرشحة

راب وعند اقت .القضاياهذه  تناولتتنظيم حلقات نقاش سياسي مع إعالميين  ،ملفاتالتحضير  أعقب مرحلة و 
 .  ة بحسب حاجة كل منهن  ية مع كل سيدفت التدريبات الفردقبل ثالثة أشهر تكث  نتخابات و موعد اإل

 

 عالميةإ نشاطات برامج و  .2

للتعويض عن نقص المساحات اإلعالمية لمرشحات ل تكثيف الظهور اإلعالميهذه النشاطات  نتتضم  
خالل فترة ساهمت الجمعية ف. والمساحات خالل الفترة االنتخابية بشكل خاص ،المتاحة للنساء بشكل عام

" والذي هدف إلى تسليط الضوء على النساء المرشحات يفتي فيفتي بالسياسةففي إعداد برنامج "نتخابات اإل
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الترويج ومن أجل السياسي.  ومشروعهن   عالمية للنقاش حول أفكارهن  إ مساحة  نتخابات النيابية وإعطائهن  لإل
سبة المشاهدة" ساهم برفع نا نشط مم  س و متمر  للبرنامج تقرر أن يقدمه أحد اإلعالميين البارزين "وهو محاور 

 . الجمعية رئيسة دتهأك  على ما 

ذة حات مع نبمرش  والذي يتضمن أسماء السيدات ال womenpowerlb الكتروني  إ االجمعية موقع   أنشأتكما 
جميع السيدات  هذا الموقع ستعرضجتماعي. وسوف يعلى مواقع التواصل اإل وروابط صفحاتهن   عنهن  

ف على تكثي يةعالماإلالمؤسسات تفاق مع اإلعمدت الجمعية إلى . كما سيعملن في المجال السيا اللواتي
 السيدات.هذه بالئحة من  تزويدهن   عالمي للنساء المرشحات في البرامج وتم  الظهور اإل

 

 إلى المجلس النيابي تقديم اقترح قانون الكوتا الجندريةإعداد و  .3

واستند اقتراح القانون ، االقانون االنتخابي المعمول به حالي  قانون يلحظ كوتا نسائية في اقتراح  ت الجمعيةعد  أ 
الى دراسات أجراها خبراء وخبيرات في العلم السياسي وفي العلم الدستوري لتحصين المشروع وتسهيل اعتماده 

 مجلسالتنظيم اجتماع للكوتا في  تم   كماإلى جميع النواب  مشروع القانون  إرسال تم. 7بمن قبل مجلس النوا
 . يابيالن

 

 مع الكتل النيابية من أجل مناقشة القانون واعتماده  نشاطات كسب تأييد .4

شاركة ئية وممن اللقاءات مع األحزاب السياسية من أجل الضغط عليهم لدعم الكوتا النسا اذ ت الجمعية عدد  نف  
 د القانون. اتمالنساء في الحياة السياسية. وتتابع الجمعية العمل مع المجلس النيابي من أجل اع

يجابية، بعض التغييرات اإل سج ل الضغط الذي مارسته الجمعية واآلليات الوطنية قد تعتبر رئيسة الجمعية أن  
نساء في مشاركة ال ما خص  في ي مثال  شتراكومنها الحزب التقدمي اإل ،ر الخطاب لدى األحزابتطو  منها 

داخلية والتي وعدت بترشيح نساء خالل كوتا نسائية  بعض األحزاب قد اعتمدت السياسة. وأشارت إلى أن  
في ظل غياب  نت سيدات مرشحاتنتخابية قد تضم  % من اللوائح اإل63"أن  أشارتو  .نتخابات القادمةاإل

ما يجب إن   ،خالل آخر انتخاباتتحقيقه  إذ تم   ا% من الكوتا لم يعد كافي  30هدف "قانون كوتا". واعتبرت أن 
                                                           
7 https://womenpowerlb.com/wp-content/uploads/2022/03/WW-Arabic-Booklet.pdf 
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 ."بدونه ال قدرة للنساء لتعزيز وجودها في المجال السياسيفكوتا حجز مقاعد للسيدات، السعي اآلن إلى 
السيدات ، كما ومع نتخابيالملف اإلالمسؤولين عن كسب التأييد مع األفراد الضغط و  نشاطاتتتابع الجمعية و 

 الناشطات في األحزاب. 

 

 إعداد أوراق سياسات عامة .5

التي و ة عالمياإل البرامج شاركن فيالسيدات اللواتي  طورتها قدعامة  أوراق سياسات ستبدأ الجمعية بنشر
 . )أوراق سياسية حول مكافحة الفقر، البطاقة الصحية، قضايا بيئية...(جمعية ال تهاأعد  

 

ِّالتجمعِّالنسائيِّالديمقراطي

صرة حقوق ومنامنظمة نسوية غير حكومية علمانية، مطلبية، تعمل على دعم  ،8التجمع النسائي الديمقراطي
"تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال في  بـتتلخص النساء والفتيات في لبنان. أما رؤية الجمعية 

 ماية من العنف القائم على النوع االجتماعي".حوضمان الكافة المجاالت 

فة مستوى المعر  من أجل رفع في المناطق لقاءات التوعيةمن  انتخابات عدد  نفذت الجمعية خالل فترة اإل
ظور من مننتخابات الجمعية في مجال مراقبة اإل عملتعلى مستوى آخر،  بقضية المشاركة السياسية للنساء.

 . )الدي( نتخاباتاإل  بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لديمقراطيةجندري 

 

ِّكفىِّعنفِّواستغاللِِّّمنظمة

ع نحو تتطل  ، وعلمانية ، نسويةيةربحوغير  وميةغير حك منظمة مدنية لبنانية،" ،9منظمة كفى عنف واستغالل
قتصادية والقانونية البطريركية والتمييزية ضد النساء. يتركز عمل جتماعية واإلع خاٍل من البنى االممجت
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مارسات الذكورية السائدة وحماية النساء واألطفال مالجمعية على تعديل واستحداث قوانين وتغيير الذهنيات وال
 . "نجتماعي والقانوني لهوتقديم الحماية والدعم النفسي واإل ،ضحايا العنف

 مناهضة ز عملها علىعلى تعزيز مشاركة النساء في السياسة إنما يترك  ر لم تعمل الجمعية بشكل مباش
ع م اام  انسجلتعزيز التمكين السياسي للنساء. و  اد  ز الخاص أي ضمن األسرة تمهيفي الحي    العنف ضد النساء

 : إلى تنفيذ النشاطات التالية لجمعيةعمدت ااألساسية  هاهدافأ 

 ية الذي أعدته الجمعقانون موحد لألحوال الشخصية مشروع  واعتماد نشاط كسب التأييد من أجل دعم .1

اسية ناشطات في األحزاب السيالمحاميات ال مجموعة منبدأت الجمعية بإعداد مسودة القانون بالتعاون مع 
يم تنظتشرين، عمدت الجمعية إلى  17مسودة مشروع القانون وعند انطالق انتفاضة بعد إعداد التقليدية. 

لقاءات في الساحات العامة من أجل التعريف بمشروع القانون، كما تواصلت الجمعية مع المجموعات 
 من اطقيةمع الحمالت المن نتخابات تواصلت الجمعيةخالل فترة اإلي المشروع. من أجل تبن   البديلةالسياسية 

 . لألحوال الشخصية قانون الموحدالي حول تبن   اا صريح  بند   نتخابيةأجل تضمين البرامج اإل

 

 ي للعنف السياسي ضد النساء مها الجمعية من أجل التصد  على مستوى الخدمات التي تقد   .2

ي قد ذف الل أعمال العني الشكاوى حو تلق  و  رصد حاالت العنفعلى نتخابات في فترة اإلز عمل الجمعية ترك  
 قتراع.  ومراقبات ومواطنات مشاركات في عملية اإل تض لها النساء من مرشحاتتعر  

 ”Nafas“نتهاكات ضد المرشحات لكتروني لرصد اإلإإطالق تطبيق  .أ

 ال حصول أيحبيق في طالت إرسال الشكوى عبر من لتمكينهن  حسابات للنساء المشتركات أنشأت الجمعية 
 ،حاتهذه الخدمة للنساء المرشب للتعريفرسال الرسائل إل فيفتي مع جمعية فيفتي تنو حادثة اعتداء. وتعا

 مع المرشحات. ل تملك آليات التواص الجمعية هذه كون 

 يتلق   من أجل  )الدي( تعاونت كفى مع الجمعية اللبنانية لديمقراطية االنتخابات ، لقدا بالنسبة للمراقباتأم  
كما ساهمت الجمعية في إطار  لى جمعية كفى.إإحالتها  تم  وكانت ت، اعتداءألي  ضهن  عند تعر  الت تصااإل

نواع وعلى أ، الذي يحميهن   طار القانونيلة في المناطق على اإلمراقبة متنق   15دي بتدريب مع ال هاتعاون
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 ق ليتم  إطالق التطبي كما تم  لكتروني. األفعال الجرمية والجرم المشهود وكيفية التبليغ عبر التطبيق اإل
تدريب فريق عمل  تم  لهذا الغرض بل المقترعات في حال حصول أي اعتداء على النساء. من ق   استعماله

 . قتراعيةمواكبة العملية اإلبهدف  كامل

 نتخابينتخابية وخالل النهار اإلي تتعرض له النساء خالل الحملة اإلذرصد حاالت العنف ال .ب

نف ص لقضايا العخط ساخن مخص   إنشاءوى األمن الداخلي من أجل تعاونت الجمعية مع المديرية العامة لق
اب صت رقم على تطبيق واتسالتي خص  و ، نتخابيةالعملية اإل تواكبت التي ضمن غرفة العمليا ضد النساء

 نتخابات البلدية. إلل اتحضير   وتعمل الجمعية على تطوير آليات التبليغ هذهللتواصل معها. 

 المنشورات .ج

. يةالنياب نتخاباتالسياسة خالل اإللتحليل واقع العنف ضد النساء في ا على إعداد تقرير حالي   يةتعمل الجمع
تطع و لم تسأ رتهاوف  كما والخدمات األخرى التي  ،الجمعيةمتها للخدمات التي قد   اهذا التقرير تقييم   شملوسي
داخلي ألمن الفي قوى ا تابع للمفتشية العامةال نسانحقوق اإل قسمرها األجهزة الرسمية كوزارة الداخلية من يتوف

د ضالشكاوى والمديرية العامة للشؤون السياسية )على مستوى  (األمنية )على مستوى الشكاوى ضد العناصر
 موظفي األقالم ورؤسائها(. 

 

 أبعادمنظمةِّ

جتماعية ة اإلتحقيق المساواة بين النساء والرجال كشرط أساسي لتحقيق التنمي"لى إ 10تسعى منظمة أبعاد
إلى حشد التأييد من أجل تطوير ي سعومن أهدافها القتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا". واإل

 لى تحقيق المساواة. إمشاركة النساء من خالل مقاربة حقوقية تؤدي وتنفيذ سياسات وقوانين تساهم في تعزيز 

 تنفيذ حلقات نقاش مع سيدات من أجل رفع مستوى  على ،نتخابيةخالل الفترة اإلاقتصر نشاط الجمعية، 
 قتراع. تخابات واإلنح لإلالوعي حول ضرورة المشاركة السياسية من خالل الترش  
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 : أبرز التحديات التي تعترض عمل الجمعيات على مستوى تعزيز المشاركة السياسية للنساء اثاني  

ت الجمعيات ذا أن   ،معيات المشمولة بالتقريرذة من قبل الجض النشاطات المنف  اعر استبعد يبرز لنا 
ف ، ومدنيات للمساواة وكفى عنفيفتي االختصاص بقضية المشاركة السياسية وبقضية العنف )جمعية فيفتي

فينحصر  ا باقي الجمعياتأم   نتخابات النيابية.التحضير لإل خالل فترة امن األكثر نشاط   كانتواستغالل( 
لشابة ما لدى الفئات ادريبات لرفع مستوى الوعي حول المشاركة السياسية السي  نشاطها على ورشات عمل وت

 ولدى النساء. 

 ،أخرى  بين مهام ووظائف الجمعيات من جهة ومهام ووظائف األحزاب من جهة اا واضح  ن لنا التباس  وقد تبي  
 عملتيفة كل منها: بحيث نات منظمات المجتمع المدني بحسب وظيتم توزيع األدوار بين مختلف مكو    الإذ 

الرجال، و دون أي تمييز بين النساء من  تنشئة كوادر قادرة على استالم مواقع قياديةعلى األحزاب السياسية 
ي فبإدماج منظور النوع االجتماعي التزامهم وتقوم الجمعيات بدور المراقب لعمل األحزاب لتقييم مدى 

لى ع اتأخذت الجمعي . بل بالعكس،غياب المبادرات الحزبيةوتضغط في هذا االتجاه في  موعمله مهيكلياته
 استفادت األحزاب من الخدمات المقدمة للمحازبات من قبلمن جهتها و  ،عاتقها مهمة التثقيف السياسي

أعلى  إلى تؤدي إلى تعزيز وصولهن  دون أن من بمهام ومسؤوليات حزبية جديدة  توكيلهن  الجمعيات من أجل 
   . الحزبية يةالهرم

ن يتبي   ،تعزيز المشاركة السياسية للنساء في مجالذها الجمعيات النسائية بالنظر إلى النشاطات التي تنف   
 التالي:

وإشكالية جمع القوى  مساحة نقاش لمختلف النساء اآلتيات من خلفيات سياسية مختلفة تأمين .1
 السياسية التقليدية والبديلة على طاولة النقاش

ومن مهامها خلق مساحات نقاش حول ، ا من عناصر مؤسسات المجتمع المدنينصر  تعتبر الجمعيات ع
 السيدات التي أجرينا معهن  بعض اعتبرت قضايا مجتمعية ومن بينها قضية مشاركة النساء في السياسة. وقد 

 ماستطاعت أن تخلق مساحة نقاش تض الجمعياتهذه  وضمن مجموعة جلسة النقاش أن   ،المقابالت الفردية
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"فرصة  لهذه االجتماعات تشك    أن   إحدى السيدات اعتبرت. وقد ة متعددةء منتميات إلى خلفيات سياسي  نسا
  .11غير متاحة لنا ضمن أحزابنا"

 االب  . وغمؤقتم بالطابع المرحلي والستت   هاغير أن  الرغم من وجود تحالفات بين بعض األحزاب التقليدية على ف
ل هذه التحالفات، ما تنتهج األحزاب عند ا م بالحدة  اسياسي   اخطاب  نقضاء أج   اتهديد   في طياتهويحمل يتس 

نية بوبسبب  للنساء فرصة التشبيك مع نساء منتميات إلى أحزاب أخرى. ن  م تتس. أمام هذا الوضع لبالعنف
ي لحرب فانتهاء ا منذ بناء السالم وتعزيز الديمقراطية في المجتمعنها من هذه األحزاب الطائفية وعدم تمك  

يل لممارسة نشاط سياسي والتدرج في سبكفيل طار الحزبي اليجاد اإلإلم تتمكن النساء من  ،1990العام 
 الوصول الى المواقع القيادية. 

 الحالي قتصاديليها "االنهيار اإلإالذهنيات الذكورية التي ترفض مشاركة النساء، يضاف و  ثقافة الحزبيةفال
اء في . ففي أوقات األزمات يضعف دور النسيضع النساء خارج اللعبة الديمقراطية ،ائفيوحالة الغليان الط
ا "، كمياسةمن وجود لقوى ديمقراطية فاعلة من أجل تعزيز مشاركة النساء في الس اإذ   بد   فالالعمل السياسي. 

 أشارت جمانه مرعي. 

 

تشكيل قوة ضغط ، وضعف العمل على اسيالجمعيات من الب عد السي عمللتفريغ  اوتبع  ، على مستوى آخر
إلى  جزء كبير من أهدافها وتحولفي العمل المؤسساتي، منظور النوع االجتماعي  إللزام األحزاب بإدماج

مع الجمعيات. ف أمام جديدة ، تبرز تحدياتوالسيدات الراغبات في العمل السياسي للمحازبات خدماتتوفير 
بمحاسبة أركان السلطة و ر النظام الطائفي الزعاماتي والزبائني القائم، تطالب بتغييلة يبدقوى سياسية  نشوء

ت إشكالية إطالق نقاش بين مختلف ز  بر   ،الحالية على كل الحروب واألزمات التي عانى منها المجتمع
نات السياسية التقليدية والبديلة  هل من قدرة لهذهوبات على الجمعيات االجابة عن السؤال التالي:  .المكو 

الجمعيات على الجمع بين نساء منتميات إلى األحزاب التقليدية واألحزاب التي تطرح نفسها كبديل وايجاد 
القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها من أجل إطالق أي نقاش على المستوى الوطني؟ ففي فترة 

ليدية وأخرى عن لوائح عوة لسيدات مرشحات عن أحزاب تقدالتحضير لالنتخابات وجه ت إحدى الجمعيات 

                                                           
 .2022ول تشرين األ 20من جلسة النقاش التي نظمت بتاريخ  11
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ه خالل جلسة النقاش قوبل هذا العرض بالرفض من قبل االنتخابية، غير أن   لمناقشة برامجهن   المعارضة
 . المرشحات على لوائح المعارضة كما أشارت إحدى المرشحات خالل المقابلة معها

 

  عمل الجمعياتتجزئة  .2

المشاركة في  لناحيةشاركة السياسية للنساء ينحصر دور الجمعيات في تعزيز الم على مستوى آخر،
ينغ عمل بيج ه، وباالستناد إلى إعالن ومنهاجغير أن  وال تطال مستويات أخرى.  ،والوطنيةاالنتخابات المحلية 

 لنساء علىنواحي أخرى: تعزيز وجود اتعزيز مشاركة النساء في المجال العام يشمل  إن  كما واتفاقية سيداو، 
وفود ة النساء في الككذلك تعزيز مشار دارية، والسيما القيادية منها، والقضائية، و ت اإلكافة المستويا

معيات بل الجذة من قف  ضرورة توسيع نطاق النشاطات المن وتجدر اإلشارة إلى. قليمية والدوليةالديبلوماسية اإل
 لتشمل كافة المؤسسات والهيئات الرسمية.

 

 صة للنساء عالمية مخص  اء عبر خلق مساحات ا عالمي للنساإل الظهورالتركيز على  .3

لى المناصب إبعض الجمعيات أنه من الشروط األساسية لوصول النساء  لدى يظهر من الخطاب السائد 
ساحة أكبر لطالما طالبت الجمعيات النسائية بتوفير م. (visibility) اإلعالمي العامة هو قدرتها على الظهور

ات المؤسس لتركيبة هذه اا على هذا المستوى نظر  ئ  كان التقدم بطيحيث لتقليدية، عالم اللنساء على وسائل اإل
 اسليع  ت نتضم  تما  اوالتي غالب  أو تعيد انتاجها كما واألفكار التي تبثها  ،قصاء النساء عن مراكز صنع القرارإو 
كبر تخصص المساحة األ نتخابات حيثويزداد إقصاء النساء خالل فترة اإل عن النساء. مسيئة نمطية اصور  و 

 . كونهم يتمتعوم بامتيازات كبيرة لناحية الوصول إلى الموارد للمرشحين من الرجال

فيفتي جمعية  توأعد  نتخابات النيابية األخيرة ظهرت برامج تلفزيونية أفردت بعض المساحة للنساء. خالل اإل
كيز على الحياة الشخصية )عادة  ما ال "التر  غير أن  . 12للنساء المرشحات فقط اا مخصص  فيفتي برنامج  

إلسم يدل ا تخصيص البرنامج فقط للنساء مع أن  يحصل مع الرجال( وعلى النشاط السياسي للنساء، كما و 

                                                           
 في برامجهن   ت لالنتخابات النيابية ومحاورتهن  وكان الهدف منه االضاءة على سيدات مرشحا ،على قناة المؤسسة اللبنانية لإلرسال 50/50عرض برنامج  تم 12

 لبرنامج. م اوالتعليقات الذكورية من قبل مقد    االنتخابية. وقد واجهت بعض النساء المشاركات تحديات لجهة بعض التصرفات
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سياسة" كما اعتبرت إحدى وجود النساء غريب عن ال س فكرة أن  ه يكر   على عكس ذلك، يوحي وكأن  
. من ناحية "رية لمقدم البرنامج تجاه بعض السيدات المرشحاتناهيك عن بعض التعليقات الذكو " ،المرشحات

صصت برامج عالم وخ  صت نسبة ظهور النساء على اإلقتراع تقل  قتراب من موعد عملية اإلأخرى، وعند اإل
 لرجال فقط. اساعات الذروة الستضافة 

 تي كانت تهدف إلى تشجيعنتخابية والاإل عالناتعالن االنتخابي فظهرت بعض اإلا على مستوى اإلأم  
 سياسي هوالهدف األساسي من العمل ال أن  فكرة س لتكر    ،نتخابيةاألحزاب على ترشيح نساء على اللوائح اإل

ة ل عكسيا، خلق ردة فعن يكون لهذا اإلعالن صدى ايجابي  . وبدل أالتغيير الشكلي عبر حجز المقاعد للنساء
 . نساءمها للهو انتزاع المقاعد من الرجال وتسلي النسائية للكوتا وحيدأو حتى ال الهدف األساسي حيث بدا أن  

في  ابطيئ   م يبقىالتقد   غير أن   ،ال يمكن أن ننكر أهمية اإلعالم في العمل السياسي وتأثيره على الجماهير
م دعكتلك الممنوحة للرجال ل لهن، الموارد المالية تخصيصعم النساء و دحزبية المؤسسات ال رفضظل 
ذات  في حال ظلت تعتمدوتأثيرها السلبي عالمية المؤسسات اإلال يمكن إغفال دور كما  .عالنياإل همظهور 

 عالمية التي ال ترى من أهمية لوجود نساء مشاركات في السياسة. السياسات اإل

 

 لنساء ل المشاركة السياسيةغياب المقاربة الشمولية لتأثير البنى والهيكليات على قضية  .4

 . فعلىالجمعيات النسائية المقاربة الشمولية عند العمل على قضايا المساواة والنوع االجتماعي عتمدال ت
ساء للنمن مفهوم التمكين السياسي  اا منطلق  ل عمل الجمعيات النسائية تقليدي  مستوى األدوات، ال يزا

(political empowerment) . 

فردي  مفهوم التمكين السياسي ال يزال يرتكز على عمل وجهد ن من المقابالت ومن جلسة النقاش أن  يتبي  
في حين ففي المجال السياسي.  ة النساءمشاركتدعم ة من قبل األحزاب يألي إرادة جد   غياب  في ظل    للنساء

ول للوص نساء تشكيل قوة ضغط داخل أحزابهن  ، ي نتظر من الوتعزيز مهاراتهن  تقوم الجمعيات بتدريب النساء 
  على األجندة الداخلية للحزب. أصال  هذه القضايا غير مطروحة  في حين أن  المواقع القيادية إلى 

وثقافة جديدة تهدف إلى خلق أطر حزبية سليمة  بتطوير أدوات عملالجمعيات ح أن تبدأ المل  بات من لقد 
بمقاربته  "التمكين" ممفهو  شارت جمانه مرعي "أن  أو السياسي.  ونشاطهن   النساء لعمل مؤسساتية مناسبة
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إدماج منظور النوع اإلجتماعي في الهياكل اعتماد مقاربة بل أصبح من الضروري  اة لم يعد كافي  التقليدي
إلى تغيير الثقافة المؤسساتية باتجاه  هدفأكبر كونها ت اا أطول ومجهود  وهي مقاربة تأخذ وقت  . 13المؤسساتية"

رجال بمزاولة العمل وبحق النساء كما ال ،لطالما استفاد منها الرجالاالعتراف باالمتيازات االجتماعية التي 
عن أي تنميطات أو حواجز قانونية أو ثقافية. وبالتالي، يعتبر عامل الوقت من العوامل الجد  االسياسي بعيد  

دت عليه العديد من السيدات، فال يمكن أن ينحصر التمكين السياسي ا أك  مهمة في هذا االطار، ومم  
 .من االنتخابات قليلة قبل أشهر منظ  بنشاطات وتدريبات ت

ة والروحي حتياجات المعنويةتمكين النساء يساهم في تلبية اإل" أن   إلى إعالن ومنهاج عمل بيجينغ أشارلقد 
 يفويكفل لهم إمكانية إطالق كامل طاقاتهم  ،والفكرية للنساء والرجال على مستوى فردي أو بشكل أعم  

 متهن  ور بقيالتمكين هو قدرة النساء على الشع . أي أن  "لتطلعاتهم الخاصة ابرسم مجرى حياتهم وفق  المجتمع و 
 لمستوى في التأثير على التغيير على ا وقدرتهن   الشخصية، كما وحقهن   الذاتية، وعلى تحديد خياراتهن  

 جتماعي. الشخصي واإل

ال، ء والرجن المساواة في الحقوق والفرص بين النسام   ة تؤ  وجود أطر عادلويفترض "التمكين السياسي للنساء" 
ييب سبب تغب الجنسينللفجوة التاريخية التي تفصل بين  اوفهم   ،كما تؤمن ثقافة المساواة بين النساء والرجال

 باالنجاب والرعاية.  النساء لزمن طويل عن النشاط العام وانحصار أدوارهن  

بنيوية  في حال وجود أي عوائق الحزبية يات محاسبة داخل المؤسساتوجود آل كذلك، ويفترض التمكين
 رادة رسميةتعكس إلداخلية الهيكليات ال إصالحمن  على مستوى العوائق البنيوية البد  فالنساء.  أمام وثقافية

ع ميات يكلترافق تعديل البنى والهويالنساء على مستوى القيادة.  صولمن قبل القيادة الحزبية بتعزيز و  جدية
 لدى اعي  . كما يفترض و على حٍد سواء للنساء والرجال المسيئة للصور النمطية كسرتعزيز ثقافة المساواة و 

في  وكسر السقف الزجاجي للوصول إلى مواقع قيادية هن  دعمى لعة القدرة الفعلي   حزابأللالسيدات أن 
عن  نبعادهإبغية  لهن   اشأة خصيص  منأجهزة وقطاعات  ضمنالنساء المؤسسات الحزبية، بدل حصر جهود 

 .صنع القرارمواقع 

بعض التدريبات التي تستفيد منها السيدات المحازبات ال تستثمر في غالب  ن أن  على مستوى آخر، يتبي  
األحيان من األحزاب لتعزيز مشاركة النساء على مستوى القيادة. وما يحصل هو "زيادة األعباء الملقاة على 
                                                           

 .المعهد العربي لحقوق اإلنسان، فرع لبنان ةمدير و  صة في قضايا النوع االجتماعيمتخص   : ناشطة من المقابلة التي أجريت مع السيدة جمانه مرعي 13
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. فبعد أن بادرت إحدى الجمعيات إلى توفير تدريبات حول إدارة الحمالت 14لمحازبات"كتف النساء ا
مديرات للحمالت االنتخابية  تعيينهن   من هذه الخدمة سيدات محازبات تم اإلنتخابية، وبعد أن استفادت

 . خالل االنتخابات النيابية األخيرة للمرشحين الحزبيين

ة آمنة ة كبيرة لتعزيز خبرة النساء في المجال السياسي عبر توفير بيئلألحزاب أهمي أن   الجمعياتتعترف 
 التمكين مقاربة تتمال  عينه، الوقت ، وفيهالعنف. إال أن  و  التمييز للنشاط السياسي خالية من كافة أشكال

ساحة الم ن  ر لهحقوقية تعترف بحق النساء بالعمل والنشاط ضمن هيكلية مؤسساتية توف   من زاويةالسياسي 
، هو المجتمعي فالدور االساسي للجمعيات، إلى جانب حمالت تعزيز الوعيالضرورية للعمل السياسي. 

 . تحقيق المساواة في الفرص بين النساء والرجالالضغط المستمر والممنهج على األحزاب ل

 ية:قبات التالاألحزاب لتذليل الع بلمن ق   جدي   من عمل يز التمكين السياسي للنساء ال بدومن أجل تعز 

شاط للن لقأ ارعائي للنساء والذي يعطيها هامش  الدور االنجابي والعلى مستوى  ،، على المستوى المجتمعيأوال  
دوار ال يمكن ألي حزب سياسي أن يدعي مناصرته لقضايا النساء دون أن يكون مدركا  لتأثير األ :السياسي

 ا األساس.الرعائية على النشاط السياسي وتكييف عمله على هذ

، اإلقصاء الممنهج للنساء عن العمل الحزبي من خالل بنى وهيكليات وثقافة يغلب عليها الطابع اثاني  
 . 15البطريركي والذكوري وتأثيره على قدرة النساء على اكتساب الخبرة الالزمة "لفهم اللعبة السياسية"

: إلى يفرد بمجهودثقافة سياسية اكتساب  بءع وتحميلهن   ن  ، إقصاء النساء عبر حجب المعلومات عنهلث اثا
يين تواجه النساء صعوبة في الوصول الى المعلومات من خالل الرفاق الحزب جانب غياب التثقيف السياسي،

ن ماتي عأو النيابة. فقد أشارت إحدى السيدات أنه "كل معلو  السياسية في مجال البلديات مثال   ذوو الخبرة
ة لمجموعالسيدة نهى الغصيني في اطار التدريب الذي نظمته إحدى الجمعيات  العمل البلدي اكتسبتها من

 فاقحد الر لعة على آليات وصعوبة العمل البلدي بالرغم من سؤالي المتكرر ألط  م   امن السيدات. لم أكن أبد  
 حول هذا الموضوع".  المسؤولين عن ملف البلديات

                                                           
 .كما أشارت إحدى السيدات المستفيدات من هذه التدريبات 14
  .أي خبرة في العمل السياسي ت والسيدات اللواتي لم يكن لديهن  وقد برزت خالل جلسة النقاش فجوة عميقة بين النساء المحازبا 15
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الراغبات  16فئة من النساء "المستقالت"بروز  ،القيام بوظائفها في األحزاب التقليدية التزام ضعفنتج عن قد و 
ه ال يمكن ألي امرأة أن   اعتبرت الناشطاتالعديد من  غير أن  في العمل السياسي من خارج األطر الحزبية. 

 . لقاعدة شعبية داعمة اياسي أن تترشح دون التحضير مسبق  لديها طموح س

ن ق التمكيالعبء األكبر في تحقي النساء المحازبات الذي يحملهن  يالقي هذا الخطاب ذلك الموجه إلى 
 بأطر حزبية ساهمت في ر أي عمل يهدف للوصول إلى السلطة دون أن يمر  السياسي. فال يمكن تصو  

ن ، أحاليلنساء، في النظام السياسي الما اوالسي   ،ال يمكن ألي فردو تأسيس قواعد شعبية ملتزمة ومناصرة. 
 بي. حز الالدعم ال كأشسمال اجتماعي وسياسي كاٍف لبناء مهنته/ا السياسية دون وجود أي شكل من يراكم رأ

 

 وضعف التنسيق بين الجهات المعنية  في السياسة ضد النساءف نالع .5

نف ضد النساء في السياسة على أنه أي فعل أو ممارسة تهدف إلى منع النساء من عيمكن تعريف ال
 عديدة منها العنف النفسي والجسدي والجنسي.  السياسية. ويتضمن أشكاال  لنشاطات نخراط في ااإل

 في السياسة ر على مستوى رصد حاالت العنف ضد النساءتعاونت مختلف الجمعيات التي شملها هذا التقري
ين ح. ففي على مستوى حماية النساء من العنف االتنسيق كان ضعيف   نتخابات النيابية. غير أن  خالل فترة اإل

لكتروني وتعاونت مع جمعيات أخرى للتواصل مع السيدات عملت جمعية كفى على تفعيل التطبيق اإل
ة لحماياالنساء  ولم تتلق   االتجاوب الرسمي بقي ضعيف   ، إال أن  المرشحات بغية التعريف بوسائل التبليغ

ة صر األمنيومحاسبة لمعاقبة العنا من وضع آليات تبليغ تأمين حماية كاملة للنساء ال بد  أجل  فمنالالزمة. 
قتراع في حال ممارسة أي عمل عنفي ضد وموظفي الدولة المسؤولين عن حماية الناس خالل عملية اإل
 النساء من مرشحات ومقترعات ومراقبات وموظفات في األقالم. 

 

 

 

                                                           
  انية من خارج األحزاب.برز خالل الدورتين االنتخابيتين األخيرتين مصطلح "المرشح/ة المستقل/ة" أو "المرشح/ة عن المجتمع المدني" اي المرشح/ة للندوة البرلم 16
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 وظيفتهااألحزاب عن تأدية  وانكفاء المؤسسات الحزبيةووظائف جمعيات التداخل بين وظائف ال .6

يم تنظ، آليات عملها) ع اللبناني أي تشريع خاص بتنظيم عمل األحزاب والتنظيمات السياسيةلم يعتمد المشر   
م عمل ينظ    1909جمعيات الصادر في العام فقانون ال ..(..تمويلها وطرق وتحديد عالقاتها بالدول األجنبية 

أسيس تس هذا القانون حرية وقد كر  أي األحزاب. الجمعيات بكافة أنواعها ومن بينها الجمعيات السياسية 
 سسون/ات بإعالم السلطات اللبنانية، الممثلة بوزارةؤ ن دون أي ترخيص مسبق، ويكتفي المالجمعيات م

لنظام امنها طبيعة  ،باإلضافة إلى عوامل سياسية ومجتمعية عديدة، تشريعاتهذه الغياب  حالوقد الداخلية. 
دون ن م ،اائفي  ط اوالتي أخذت في بعض األوقات ب عد   حةالنزاعات المسل  ريخ الحافل بالتاالطائفي الزبائني و 

 . ياتهاأولو  صلب ة فييعابرة للطوائف تضع القضايا المعيش ا، أحزاب  طويلةوجود، حتى فترة 

 اخال  نا تدن لومن خالل مالحظاتنا لعمل الجمعيات واألحزاب وباإلستناد إلى المقابالت التي أجريناها، يتبي  
 على مستويين اثنين:  بين وظائف األحزاب ووظائف الجمعيات

 وظيفة التثقيف السياسي  .أ

ء لألحزاب التي من واجبها أن تنشىء كوادر، من النسا بشكٍل أساسي تعودثقيف السياسي توظيفة ال إن  
 يعود ضعفيادية. لى المواقع القإج ضمن الهرمية الحزبية من أجل الوصول والرجال، قادرة على التدر  

، سياسيال االتي على أساسها يرتكز نشاطه ،العقيدة السياسيةخلو  إلىاألحزاب التقليدية على هذا المستوى 
لهوية . فالسياسة المبنية على امن أي نقاش حول أفكار سياسية تهدف إلى خلق روابط مبنية على المواطنية

ناول نقاش يت ال تسمح بوجودياسي لألحزاب التقليدية، هي من إحدى ركائز العمل السو  ،واإلنتماء الطائفي
ذه طابات ها عن أدبيات وخب  الحقوق والحري ات مغي  . ويبقى النقاش حول ة واقتصادية واجتماعيةقضايا سياسي  

 . ةاسيايا سياعتبارها قض يتمبالقضايا اإلنتخابية و  ةفي األحزاب التقليدي   ما ينحصر النقاش ا. وغالب  األحزاب

النشاطات التثقيفية التي تطال قضايا سياسية )بيئية، أزمة اقتصادية، الحدود البحرية، الطاقة،  اإذ  
وعقيدته من رؤيته  اإنطالق   هذه القضايا ة الحزب السياسي الذي يقاربالمواصالت...( هي من مهم  

األزمة االقتصادية الحالية،  عن رؤية األحزاب اليسارية بما خص  السياسية. فألحزاب اليمين رؤية جد مختلفة 
قضايا البيئة أو غيرها من القضايا. فال يمكن للجمعيات أن تقارب هذه الملفات من منطلق  أو بما خص  

قضايا الة مساعدة النساء المرشحات على تكوين ملفات خاصة بهم  تقني بحت من خالل ايالء خبراء م  
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أزمة النظام  المطروحة في ظل   ع الب عد السياسي للقضايا وتساهم هذه الممارسات في نز المعيشية المطروحة. 
 الحالي. 

 السلطة الستالم اتمهيد  تنشئة الكوادر  .ب

ى ول إلمن الوص ن  نهية بناء حيثية قاعدية للنساء تمك   نقاش داخل الجمعيات حول كيف تظهر المقابالت وجود
 ءإنشا من خالل أو ،ذها بدعم من الجمعياتقتصادية الصغيرة التي تنف   السلطة، إن كان من حيث البرامج اإل

جتماعية على مستوى اإل ن  بتطوير شبكاتهأو حتى بمطالبة النساء  من مختلف المناطق نسوي ةشبكات 
 ...نتخابيةعالمي وتهيئة المناصرين والمفاتيح االاإل ن  ظهورهوزيادة  ،منظ مةالدائم للنشاطات ال ن  حضوره

غير  ن  ذا كإ. فال يمكن إلقاء اللوم على النساء كأفراد تهاووظيف حزاب السياسيةدور األ ويغيب عن هذا النقاش
ذا إطالق نقاش حول مسؤولية األحزاب على هإذا فاألجدى  .نتخابات النيابية"مهيئات" للمشاركة في اإل

 على ن  تطوير أنفسهلناحية موجب النساء الطامحات للعمل في المجال السياسي  ذلك ال ينفي .المستوى 
 لحزبيةاؤسسة الم  أن  إال   .ومهاراتهن   السياسية ومعلوماتهن   المستوى الشخصي وعلى مستوى تعزيز ثقافتهن  

ن األساسي للحي اتبقى العنصر األساسي، الذي يجب اإلنطالق منه لتنشئة هذه الكوادر، بوصفه اة المكو 
مي عالر اإلاالنتخابية واالهتمام بالظهو  ن  قاعدته، وبناء وتطوير معرفتهن   . فبناء قدرات النساءالسياسية

 ي ٍ جد   ق نقاشمن إطال وال بد  ة األحزاب بالدرجة األولى. مهم   تبقىوتأمين الموارد البشرية والمالية الالزمة 
 داخل األحزاب حول العقبات األساسية التي تواجه النساء المحازبات وما اعتدنا على تسميته "السقف

ط ين تنشذي يمنع النساء من التدرج ضمن المؤسسة الحزبية للوصول إلى المواقع القيادية. ففي حالزجاجي" ال
ورة النساء ضمن مصالح وأجهزة مخصصة لهن أو على مستوى المهام اإلدارية واللوجستية تبقى القيادة محص

 بيد رئيس الحزب وقلة من الكوادر الرجال المقر بة منه.  

أن تكون  عوضفالدونية تجاه النساء. ونظرة الرجال الثقافة المؤسساتية ا النقاش ب هذمن جهة أخرى يغي   
، ال يرتقي إال ليكون وسيلة لتلميع اسوى عدد   ن  للنساء في السياسة نالحظ أنها ال ترى فيه داعمة األحزاب

 فيد المحازبات منفتست .لناحية إثبات مشاركة النساء ولو في غير المواقع القيادية ماالسي  صورة الحزب، 
تنظيم الحمالت ومنها ة عد  على مستويات  التي تساهم في تعزيز قدراتهن   على يد الجمعيات اتالتدريب

على مستوى ترشيح ا أم   .لرجالا األحزاب إلدارة الحمالت االنتخابية للمحازبين ، فتستعين بهن  نتخابيةاإل
مهمة إستقطاب أكبر عدد  ، فتقع على عاتقهن  كوادرهاخارج فتعمد األحزاب إلى ترشيح نساء من  النساء،
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مزدوجة بين  اي، تعتمد األحزاب معايير  وبالتال. 17الشعبي على رصيدهيراكمها الحزب لألصوات ممكن من ا
 .  للترشيح لالنتخابات النيابيةالنساء والرجال 

  

 الحزبية المناسبة عزيز المشاركة السياسية في ظل غياب األطرمحدودية قدرة الجمعيات على ت .7

ة دامأمين استمن إمكانية ت ف السياسي والتدريب، قد حد  على عاتقها وظيفة التثقيالنسائية أخذ الجمعيات  إن  
 التخصص في العمل السياسي يبقى من وظيفة األحزاب السياسية . إن  وتراكمية العمل السياسي للنساء

 ناشطات فينها من تأمين استمرارية الدعم للنساء التي تمك   الموارد المحدودية وتعاني الجمعيات من  وحدها.
مصاريف و رسوم ترشيح )تأمين التمويل الالزم لدعم ترشيح النساء على  اياسة. فالجمعيات غير قادرة بتات  الس

 . (انتخابية

ة لم تستطع الجمعيات حتى تاريخه من الضغط باتجاه تعيين نساء ضمن الهيكليات الحزبي من جهة أخرى،
ل على التمثي احتم  ينعكس  وضعف تمثيل النساء على مستوى األحزاب إلى مواقع صنع القرار. يصالهن  إو 

ؤدي إلى تراكم خبرة ورأسمال سياسي على مستوى مجلس النواب والحكومة. فطبيعة العمل الحزبي ت
أن  معيات التي يمكنواجتماعي يساهم في ايصال األفراد إلى مواقع في السلطة السياسية. بعكس جهود الج

 ن خارجر الحزب ترشيح نساء متضيع بسبب عدم شمول الخدمات التدريبية كافة النساء المحازبات أو إذا قر  
 .  كما حصل خالل الدورتين االنتخابيتي ن األخيرتين ،مناصريه

لى مطلب "بناء تحالف قوي مبني عضعف التنسيق بين الجمعيات وعدم السعي إلى  ن  إعلى مستوى آخر، 
ة للنساء، أي موضوع الكوتا وتحديد كيفية مقاربتها: كوتا على مستوى د حول موضوع المشاركة السياسي  مو ح  

دون أي تغيير على مستوى تحسين من سيبقي األوضاع على حالها ، 18اللوائح أو على مستوى الترشيح"
 المشاركة السياسية للنساء. 

ها األحزاب التقليدية لجهة انهيار المجتمع على لولية الكبيرة التي تتحم  ة والمسؤ األزمات المتالحق وفي ظل   
إحدى  مديرةوكما أشارت ها. نزع الصفة السياسية عن عملهذه الجمعيات في معن ، ت  كافة المستويات

                                                           
 .)من مقابلة مع إحدى رئيسات الجمعيات( وائح االنتخابية الحزبيةمرشحة( فقط على الل 118اء محزبات )من أصل نس 8خالل االنتخابات النيابية األخيرة ترشحت  17
 .من المقابلة التي أجريت مع السيدة جمانه مرعي 18
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 ليس لدي   االمؤسسات. شخصي  نحن بحاجة كجمعية إلى العمل مع  ننشدهالتغيير الذي  نحققالجمعيات "كي 
ولكنني أعمل مع أفراد ناشطين في المجال السياسي، ومن المهم الفصل بين العمل مع  يموقف سياس أي  

 المحازبين كأفراد والرأي السياسي الحزبي". 

مراقبة أعمال السلطة  وهو الجمعياتعلى أساسه أنشئت الذي  األساسي الهدف اتمام   هذا القول يناقض
على حقوق وحريات المواطنات/ين والقاطنات/ين على أراضيها.  أو تعد ٍ ، ومحاسبتها على أي إخالل وأحزابها

الوظيفة األساسية للجمعيات الضغط على األحزاب من أجل إدماج منظور النوع اإلجتماعي في الهيكليات  إن  
فال يجوز أن يقتصر عمل الجمعيات . 19والبرامج، كما وتعزيز الوعي لدى الرأي العام على قضايا النساء"

وديناميكيات  ،لى التمكين السياسي للنساء ضمن مقاربة تقليدية دون تحليل وتقييم األطر المؤسساتيةع
ساء والرجال في والثقافة المؤسساتية التي تعزز الفجوة التاريخية بين الن   بين النساء والرجال، عالقات السلطة

ساء والتمييز دى سنوات، في تهميش الن  أو حتى دون محاسبة هذه األحزاب إلمعانها، على مالعمل السياسي. 
 . ضدهن  

 

ِّخالصةِّ

 احاد   انرى نقص   ،ص في العمل السياسي. فمن جهةلجهة التخص   فوضىالسم الحقل السياسي في لبنان بيت  
 للجمعيات ابير  ا كما النساء، يقابلها استثمار  بالتنشئة السياسية لألفراد والسي   بل األحزاب فيما يختص  من ق  

 نسائية في هذا المجال. ال

ين الضغط على األحزاب لتضممن قبل الجمعيات لممارسة دورها الطبيعي في  اومن جهة أخرى، نرى انسحاب  
 يالت يةبنيو اليات تحد  . وتصطدم الجمعيات بالما مسألة المشاركة السياسيةوالسي   ،تهم قضايا النساءاأجند

 مالعا في تع الواقع الجديد البعيد عن ثقافة الحرب التي سادم أقلمفرضتها األحزاب على نفسها لرفضها الت
ربة مقا كريسيلزم جميع األحزاب السياسية بت ما في ظل االنهيار الحالي،. وقد بات هذا الواقع، السي  1975

ى عل ودينلكافة األفراد الموججديدة تعتمد على ثقافة الحريات والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 راضي الدولة. أ

                                                           
 .كما أشارت السيدة جمانه مرعي خالل المقابلة 19
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ية في ساء عن المواقع القيادى إلى تغييب الن  فغياب قضايا النساء عن ايديولوجيات وبرامج األحزاب أد  
ذه هاألحزاب وبالتالي عن مواقع قيادية أخرى كالمجلس النيابي والحكومة كون االنتخاب أو التعيين في 

 المناصب يأتي مباشرة من األحزاب.

ع ت مهما تنو  وبالتالي،   ةمشاركالز تعزي بهدف، الجمعيات النسائية الخدماتية التي توفرها تالنشاطاعت وتوس 
ربة ذات المقا اتباعت على االستمرار في فهي لن تستطيع أن تحقق هدفها في حال أصر   لنساء،ل السياسية
عمل للمطلق بالنساء الحق ال أن  فكرة  رسيخالنساء وت عدد لزيادة امحق   امطلب   مطلب الكوتاويبقى  التقليدية.
رات مة، االدا)مجلس النواب، الحكو  الرسميةفي حال لم تبادر المؤسسات  اناقص   ا إنه يبقى مطلب  ال  إ السياسي.

ة فة السائدالثقاو  م عملها،والقوانين التي تنظ    ،العامة...( والحزبية إلى مراجعة الهيكليات التي تعمل في إطارها
 ميجر    مثال على ذلك، التصديق على قانون أبرز . و ظور النوع االجتماعي في عملهابغية إدماج من داخلها

حرش، أي ت قانون التالمؤسسة ذاتها التي أقر  ف ،الة لحماية النساءأي آلية فع  ن تضمينه و د التحرش الجنسي
 يز. ر والتميإلى أبشع أنواع العنف والتنم   داخل أروقتهفي النساء البرلمانيات ض مجلس النواب، تتعر  

 الحزبية تنطلق من تحليل الثقافة السائدة داخل المؤسسات ،شمولية أن تكون  يجب اعتمادهاالمقاربة الواجب ف
تأخذ بعين  ترقية حزبيةتضمن مشاركة النساء. أي من الواجب العمل على وضع آليات آلليات التي وا

كذلك و لجميع، المشاركة الديمقراطية ل ، كفيلة بضمانتخاذ القرار، وآليات الهن  وأدوار  االعتبار حاجات النساء
ية لتقليدش... باختصار آليات تترافق مع تغيير نهج وعمل المؤسسات اعاقب المتحر   ش وتقوانين تمنع التحر  

 المواطنات/ين في صلب عملها.  وتضع قضايا وحقوق 

 

 :ِّالتوصياتاثالث ِّ

 لجمعياتا .1

 على استراتيجية واحدة لمقاربة قضايا النساء توحيد جهود المنظمات النسوية واالتفاق. 
  د حول موضوع مشاركة النساء في السياسةمبني على مطلب موح   قوي العمل على خلق تحالف.   
  أجل إدماج منظور النوع االجتماعي في سياساتهاالضغط على األحزاب من.  
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 ر لى النساء كأفراد في إطاتركيز العمل والجهود الصالح الهيكليات الحزبية بدل تركيز العمل ع
 مفهوم التمكين السياسي. 

  موضوع الكوتا حولميثاق الضغط على األحزاب لتبني. 
  عبر بيانات دعم أو عبر تفعيل  نإن كادعم المجموعات النسوية للمرشحات المعرضات للعنف

  .الخدمات القانونية التي توفرها الجمعيات لمساندة النساء
  الكاذبةنشر الوعي حول األخبار (fake news)   س الصورما تلك التي تطال النساء وتكر   والسي 

 .لهن  النمطية المسيئة 
  نقاشات في مختلف لقاءات و ظيم نوت في السياسة العنف ضد النساءقضية نشر الوعي حول

 .المناطق
   رة ل فتخال مافي مواجهة الخطاب الذكوري السي   نشر الوعي حول قضايا النساء والتمييز الالحق بهن

  .االنتخابات
 دة وموضوعيةلتغطية التكاليف المالية ضمن معايير موح  لنساء المرشحات ادعم إنشاء صندوق ل.   
   ات لتكرار النشاط اق والتعاون بين المجموعات تفادي  ة النسوية وتعزيز التنسيتفعيل عمل المنص

   .والمشاريع
  للفعل التراكمي تسهيال  التنسيق بينها وتعزيز نة حول قضية معي  الجمعيات  تخصصتشجيع. 

 
  مجلس النواب .2

  مؤقتو مرحلي كتدبير  )مناصفة( الكوتا النسائيةاعتماد.  
  ينالمفروض على المرشحات/ نتخابيالرسم اإلعادة النظر بإ. 
 قانون لمكافحة العنف ضد النساء في السياسة إقرار.  
 ت به جمعية كفى عنف واستغاللمكما تقد  حوال الشخصية د لألموح  القانون إقرار ال. 
  لحقا قانون )للنساء  تعزيز المشاركة السياسيةة من القوانين لتأثيرها المباشر على سل   تعديلإقرار أو 

بمشاركة الجمعيات  ..(سري، قانون التحرش، قانون االعالم، العنف األالوصول الى المعلوماتب
 .خالل النقاشات داخل مجلس النوابالمتخصصة 
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 كومةحال .3

 تعيين نساء في الحكومة. 
  ات )االستراتيجي ذها الحكومةالتي تناقشها وتنف    مشاركة النساء في وضع السياسات العامةتعزيز

 .وخطط العمل الوطنية( الوطنية
  قرارى مواقع صنع اللنساء وتأمين المناصفة على مستو ل المشاركة السياسيةوضع استراتيجية لتعزيز 

 .زام مجلس النواب والحكومة بتطبيقهاتالو ضمن منهجية تشاركية 
 

 وزارة الداخلية .4

  تدريب خاصة بالعنف ضد النساء  ،صة لالنتخاباتالمخص   ملياتالعلحماية ضمن غرفة لآلية وضع(
  ....(عد النوع االجتماعيمن ب  تضمين تقرير قوى األالعناصر، 

 رة وضرو  وى الموارد البشرية والماديةتعزيز قدرات الهيئة المستقلة لإلشراف على االنتخابات على مست
 .إدماج منظور النوع االجتماعي في عملها

 

 األحزاب السياسية .5

 ة لحزبيالحزبية وتعديل الثقافة ا يات والسياساتالعمل على إدماج منظور النوع االجتماعي في الهيكل
  .لجهة تعزيز مشاركة النساء في السياسة

  وفي اللوائح االنتخابيةاعتماد نظام الكوتا في العمل الحزبي. 
  يات اعتماد معايير متساوية بين النساء والرجال على مستوى الدعم الحزبي في الترشيح على المستو

   .القاعديتأمين الدعم و  االعالمية والمادية/ المالية
  ء على والضغط لترشيح نساالفكر النسوي  ب، التقليدية والبديلة، حولحزاالوعي السياسي عند األنشر

  .لوائح المعارضة
  لدى المحازبينالفكر النقدي تشجيع.  
  حداث التغييرإل ن  هحزابألخلق حراك ضمن تشجيع النساء. 
 حزاب التقليديةالنساء في قطاعات نسائية في األدور  عدم حصر.  
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  ممارسات خطابات و من خالل تحقيق المصلحة العامة  يهدف إلىإعادة تعريف السياسة كنشاط
 .لاما بين النساء والرجوتدين التمييز بين األفراد والسي  كما  هم،وحرياتألفراد تحترم حقوق ا

  
 عالموسائل اإل .6

  المحطات لتضمين الخطاب النسوي في االعالم ءمدراولات /عالمييندورات لإلتنظيم.  
  مراعية لحقوق النساء يةسياسة اعالم العتمادالضغط. 
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ِّلمرفقاتا

 : 1مرفق رقم 

 :ت مقابلتهن  تم   عيات اللواتي/الذينمالج ي/اتوممثل ؤساء/رئيساتر ئحة بال .أ

 فين زغيب، رئيسة جمعية بيتي ومرشحة لالنتخابات النيابيةالسيدة جوز  -

 السيدة ندى عنيد، رئيسة جمعية مدنيات للمساواة  -

 الديمقراطيالنسائي رئيسة التجمع  ،السيدة ماري تريز المير -

 قة في التجمع النسائي الديمقراطيالسيدة روال زعيتر، منس -

 السيدة جويل أبو فرحات، رئيسة جمعية فيفتي فيفتي -

عربي المعهد ال، فرع لبنان ةمدير و  صة في قضايا النوع االجتماعيمتخص   ناشطة السيدة جمانه مرعي،  -
 لحقوق اإلنسان

 السيد محمد منصور، نائب المدير العام لمنظمة أبعاد  -

 

 :ي شاركن في حلقة النقاشالئحة بالسيدات اللوات .ب

 السيدة ديما أبو ديا، مرشحة عن دائرة البقاع األولى  -

 السيدة روال غصين، ناشطة في القوات اللبنانية -

 مرشحة مستقلة عن دائرة بيروت الثانية ،السيدة أميرة سكر -

 Seedsرئيسة جمعية  ،األستاذة ليال صقر -

 الثانيةاألستاذة ميريام جبر، مرشحة عن دائرة جبل لبنان  -

 حقيناشطة في تنظيم ل   ،السيدة ناي الراعي -
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 ن الثانية  االعميل، مرشحة عن دائرة جبل لبن األستاذة فيرينا -

 

   :مشاريع واقتراحات القوانين االنتخابية المتضمنة كوتا نسائية: 2رقم  قرفم

  م من وزارة الداخلية في أيلول ن أعضائها  بيبأن تضم  ي لزم اللوائح االنتخابية  ٢٠١١مشروع قانون مقد 
من الجنس اآلخر. كما يطالب باعتماد الالئحة المرقطة بحيث ي درج فيها  ٪٣٠نسبة ال تقل عن 

 مرشح من الجنس اآلخر.  اة اسم مرشح من جنس معي ن ثم حكم  بصورة متتابع

  ى إل جديدةيرمي إلى إضافة مادة  ٣/٩/٢٠٠٨إقتراح قانون مقدم من النائبة جيبلبرت زوين بتاريخ
على التالي: "يترتب على كل الئحة في الدوائر االنتخابية أن تضم بين  قانون االنتخاب تنص  

 . من النساء على أن تدو ر الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف ٪ ١٠أعضائها نسبة ال تقل عن 

  ف إلى يضا"ينص على ما يلي:  ٣/٩/٢٠٠٨إقتراح قانون مقدم من النائبة جيبلبرت زوين بتاريخ
ديدة صة للنساء، على أن يتم توزيع هذه المقاعد الجمخص   امقعد   ١٤المقاعد في مجلس النواب عدد 

 ". بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا  بين المناطق

 م من الهيئة الخاصة بقانون االنتخابات النيابية المنشأة بقرار من مج  وزراءلس المشروع القانون المقد 
تا ي كما واعتماد كو هذا القانون على اعتماد النظامين االكثري والنسب . ونص  ٨/٨/٢٠٠٥ بتاريخ

 .٪ في لوائح الدوائر الخاضعة للنظام النسبي٣٠ نسائية بنسبة

  ن اقتراح القانون الذي أعدته جمعية فيفتي فيفتي حول اعتماد الكوتا النسائية في إطار القانو
  .النواب سناقشته خالل مؤتمر عقد في مجلموتم ت  44/2017االنتخابي الحالي 

 

 

 

 


