


النساء والسياسة في لبنان
نتائج االستبيان عن تصورات الرأي العام

أنجز بطلب من »هيفوس«

إعداد
»شركة بيوند لإلصالح والتنمية«

نتطّلــع إلرســاء أنظمــة حوكمــة مبتكــرة وشــاملة وتشــاركية فــي كّل أنحــاء العالــم العربــي، مــن خالل إتاحــة فرص تعّلم لألفراد 
والمؤسســات والمجتمعــات المحّلية.

نتائج االستبيان l التقرير النهائي | 14.09.2018





جدول المحتويات

4 شكر 
4 المساهمات والمساهمون -فريق شركة بيوند لإلصالح والتنمية 
5 الشركاء 
6 األساس النظري 
6 يتوّزع التقرير إلى ثالثة فصول رئيسية: 
7 المنهجية 
8 منهج جمع البيانات 
9  تحليل البيانات 
9 القيود والتحديات 
10 المصطلحات 

12 الفصل 1:  نتائج االستبيان 
12  تصورات الرأي العام حول المشاركة السياسية للنساء في لبنان 
24  المفاهيم السائدة حول النساء بشكل عام 
29  المفاهيم السائدة عن التحديات في مشاركة النساء السياسية 
34 تصّورات الرأي العام حول مشاركة المرأة في األحزاب السياسية 
38  مواصفات األشخاص الذين يؤّيدون مشاركة المرأة في الحياة السياسية 
45 تصّورات الرأي العام حول قدرة النساء على االنخراط في الحياة السياسية 
48 تصّورات الرأي العام بشأن النساء العامالت في المجال السياسي 
55 التصّورات العامة بشأن قدرة النساء على العمل على قضايا سياسية معّينة 
57 تصّورات المشاركات والمشاركين بشأن قدرتهم/هن على توّلي المهام في الحمالت االنتخابية 

70 الفصل 2:   مواصفات من يؤّيدون مشاركة النساء في الحياة السياسة ومن يعترضون على ذلك 
70 الصور النمطية السلبية حول قدرات النساء على االنخراط في المجال العام 

الفصل 3:   مقارنة معّمقة للمتغّيرات التي تؤّثر في اآلراء الفردية حول مشاركة النساء في الحياة 
74 السياسية 

84 الفصل 4:   توصيات لمداخالت مقبلة 





6

شكر

 HIVOS، People- نتوّجــه بالشــكر إلــى جميــع المســاهمات والمســاهمين فــي هــذه الدراســة ال ســّيما فريــق »هيفــوس بيبــول أنليمتــد 
 Unlimited«،   كمــا نشــكر مــن شــاركوا فــي البحــث واالســتبيان علــى الوقــت الثميــن الــذي كّرســوه لمســاعدتنا فــي اســتطالع الموضــوع، إذ
كانــت مســاهمتهم أساســية للعمــل المشــمول بهــذا التقريــر. كّمــا نخــّص بالشــكر فريــق شــركة »بيونــد لإلصــالح والتنميــة« الــذي لــم يكــن إنجــاز 
هــذه الدراســة ممكًنــا مــن دونــه. نأمــل أن يحّقــق هــذا الجهــد هدفــه فــي توجيــه المشــاريع المقبلــة الســاعية إلــى تعزيــز مشــاركة النســاء السياســية 

 .فــي لبنــان

المساهمات والمساهمون -فريق شركة بيوند لإلصالح والتنمية

كريستال تابت
يسرا بيطار

هايا مرتضى
مروة أبو ضيا
جيلبير ضومط

لبنى الحلبي 
ياسر لحبيبي
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الشركاء
  

هيفوس إنترناشونال

»هيفوس« منظمة دولية تســعى إليجاد حلول جديدة للقضايا الملّحة حول العالم. تناهض »هيفوس« التمييز وعدم المســاواة واســتغالل 
ــذ فــي المواقــع المناســبة. تصــّب المنظمــة تركيزهــا  الســلطة واالســتعمال غيــر المســتدام لمــوارد كوكبنــا، مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع ذكيــة تنّف
األساســي علــى تحقيــق التغييــر الهيكلــي، مــا يدفعهــا إلــى التعــاون مــع الشــركات المبتكــرة، والمنظمــات، والمواطنيــن والمواطنــات. تؤمــن 
»هيفــوس« بحــّق كل إنســان فــي العيــش بحريــة وكرامــة، وقــد أطلقــت مؤخــًرا مشــروع »ســيدات مشــاركات فــي العمــل السياســي« الــذي يشــمل 
ســتة بلــدان، ويســعى إلــى تعزيــز دور النســاء القيــادي فــي المجــال السياســي واإلدارة العامــة والمنظمــات المدنيــة. يرّكــز المشــروع جهــوده علــى 

مســتوى اإلدارات المحلّيــة حيــث ُيصنــع القــرار، وُتطّبــق السياســات. ويســعى إلــى إنشــاء بيئــة تخــّول النســاء المشــاركة فــي الحيــاة العامــة.

 شركة بيوند لإلصالح والتنمية

»بيوند لإلصالح والتنمية« مؤّسسة اجتماعّية ذات رسالة، تقّدم خدمات استشارّية، وتختّص باألبحاث حول السياسات العاّمة، واإلدارة 
الحكوميــة، وتنميــة القــدرات. تّتخــذ المؤسســة مــن بيــروت مقــًرا لهــا ويشــمل نشــاطها منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. يتمحــور عملنــا 
حــول النســاء والقضايــا الجندريــة مــن خــالل إجــراء مشــاريع بحثيــة واســعة النطــاق، لصالــح المؤسســات العامــة والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة المحّلية.
علــى ســبيل المثــال، أجــرت »بيونــد« فــي الفتــرة الماضيــة تقييًمــا وتخطيًطــا الحتياجــات النســاء فــي لبنــان واألردن ومصــر، بهــدف ابتــكار 
منصــة إقليميــة متعــّددة الوســائط. كمــا عملنــا مــع النســاء علــى موضــوع القيــادة ضمــن األحــزاب السياســية، بالتعــاون مــع »وزارة الشــؤون 

االجتماعيــة«، و«الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة«، و«صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان«.
نتمّيــز بتنفيــذ مشــاريعنا البحثيــة باســتخدام أدوات ومنهجيــات تقييــم كمّيــة ونوعّيــة تشــاركية وشــاملة واســعة النطــاق. عملنــا فــي األعــوام 
العشــرة الماضية مع أكثر من 200 منظمة من المجتمع المدني وســعينا إلى بناء قدرات أكثر من 6 آالف رجل وامرأة في منطقة الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا.
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األساس النظري

فــي تّمــوز/ يوليــو 2017، أطلقــت »بيونــد لإلصــالح والتنميــة«، بالتعــاون مــع »هيفــوس بيبــول أنليمتــد«، دراســة حــول مشــاركة النســاء 
اللبنانيــات فــي الحيــاة السياســية، وتابعــت طيلــة عــام كامــل، انخــراط النســاء فــي االتحــادات، والنقابــات، واألحــزاب السياســية، والنظــام القضائــي، 

والمجتمــع المدنــي، باســتخدام عــدة أدوات نوعيــة لجمــع البيانــات )كالمقابــالت، ومراجعــة الدراســات الســابقة، ومجموعــات العمــل المرّكــزة(. 
عــام 2018، أجــري اســتبيان باســتخدام عينــة نموذجيــة مــن مختلــف المناطــق اللبنانيــة، حــول تصــورات الــرأي العــام عــن مشــاركة النســاء 
في الحياة السياســية. كشــفت الخالصات النوعية عن أنماط تحدّيات متكّررة تواجه النســاء لدى انخراطهن في العمل السياســي، مثل انعدام 

فــرص التطــّور المهنــي، وانتشــار األفــكار النمطيــة الســلبية، والقيــود المحيطــة بقدرتهــّن علــى االنخــراط فــي المجــال السياســي.
بنــاء عليــه، فــإّن هــذا المســح الكّمــي يســّلط الضــوء علــى األنمــاط المتكــّررة فــي تصــورات الــرأي العــام عــن مشــاركة النســاء فــي الحيــاة 
السياســية، ويســتنتج ســمات األشــخاص الذيــن يعترضــون علــى تلــك المشــاركة، والتحديــات أمــام المشــاركات، ليســاعد علــى الفهــم والمعالجــة. 

يتوّزع التقرير إلى ثالثة فصول رئيسية:

الفصل 1: نتائج االستبيان
يعــرض هــذا الفصــل النتائــج المنبثقــة مــن اإلجابــات عــن 50 ســؤااًل، ويســتخلص منهــا األنمــاط المتعلقــة بقــدرات النســاء، والمفاهيــم الســائدة 

حــول طبيعــة مشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية، وفهمهــّن الذاتــي لهــذه المشــاركة.

الفصل 2: ِسمات األشخاص الذين يؤّيدون مشاركة النساء في الحياة السياسية واألشخاص الذين يعترضون على ذلك
يســتفيد هــذا الفصــل مــن نتائــج المســحـ لفهــم العوامــل المؤثــرة فــي الــردود الفرديــة حــول مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســية. يهــدف الفصــل 

للبنــاء علــى النتائــج للخــروج بتوصيــات لتصميــم البرامــج المقبلــة.

الفصل 3: مقارنة معّمقة للِسمات التي تؤّثر في اآلراء الفردية حول مشاركة النساء في الحياة السياسية
ينطلــق هــذا الفصــل مــن الفصــل الســابق، ليقــّدم تحليــاًل معّمًقــا أكثــر للبيانــات، مــا يســمح بالمقارنــة بيــن األجوبــة المختلفــة للمشــاركين 
والمشــاركات فــي االســتبيان. ســمحت نتائــج التحليــل بالتوّصــل إلــى مقاربــة أعمــق للعالقــات بيــن مختلــف العوامــل الديموغرافيــة المتغّيــرة، مثــل 
الســن والجندر والمنطقة ومســتوى التعليم والمنصب المهني والوضع العائلي والدخل ومدى النشــاط السياســي. ثّم ُدِرســت الســمات التي بدت 

مترابطــة بشــكل ملحــوظ )القيمــة االحتماليــة ≥0،05( مــع تلــك األســئلة.

الفصل 4: توصيات لبرامج مقبلة
 يقــّدم هــذا الفصــل عــدًدا مــن التوصيــات بنــاًء علــى مراجعــة مفّصلــة للنتائــج الــواردة فــي الفصــول 1 و2 و3، ويســعى إلــى تزويــد مصّممــات 

ومصّممي البرامج بالمعلومات واإلرشــادات التي قد تكون مفيدة في التدخالت المقبلة لتعزيز مشــاركة النســاء السياســية.
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المنهجية

أجــري االســتبيان حــول تصــورات الــرأي العــام المتعّلقــة بمشــاركة النســاء السياســية، فــي النصــف األول مــن عــام 2018، وشــمل المناطــق 
اللبنانيــة كافــة، وحصــد 847 مشــاركة مــن مختلــف الفئــات العمريــة، 49.80 بالمئــة منهــم مــن اإلنــاث. 

تضّمــن االســتبيان 50 ســؤااًل متعــّدد الخيــارات الســتطالع المفاهيــم الســائدة حــول النســاء فــي الفضــاء السياســي، وقدرتهــن علــى العمــل فــي 
السياســة، وخصائــص البيئــة الممّكنــة التــي تتيــح لهــّن دخــول المجــال السياســي، والمفاهيــم الثقافيــة حــول النســاء اللواتــي ينخرطــن فــي السياســة.

األهداف

صّمم هذا المسح لتصورات الرأي العام، بهدف تحديد وإبراز المفاهيم االجتماعية السائدة حول عمل النساء في السياسة، ومواصفاتهن 
القيادية، وقدرتهن على العمل السياســي ومدى اســتعدادهّن لذلك. كذلك استكشــف االســتبيان المفاهيم الســائدة حول تبّوؤ النســاء المراكز في 
المجموعات السياسية والمجتمع المدني والحكومة والحياة العامة، إضافًة إلى المواقف من قدرتهن على معالجة القضايا الوطنية المختلفة، 

بما فيها القضايا التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 األسئلة وأدوات جمع البيانات:

تأّلفت بنية االستبيان من ستة أقسام موّزعة على النحو التالي:

المعلومات األساسية: مثل خصائص المشاركات والمشاركين االقتصادية االجتماعية والديموغرافية.  -
تقييم عام لتصّورات الرأي العام بشأن انخراط النساء في السياسة، بما في ذلك أهليتهن وقدراتهّن.  -

تصّورات الرأي العام بشأن توّلي النساء مراكز سياسية متنّوعة.  -
الموقف من قدرة النساء على معالجة القضايا الوطنية.  -

تصّورات الرأي العام بشأن الطابع القيادي لدى المرأة والصفات المجندرة.  -
الفجوة الجندرية في طموحات األفراد السياسية.  -

ُصّمم االستبيان باللغة اإلنكليزية وُترجم إلى اللغة العربية لتسهيل جمع البيانات.

استراتيجية اختيار عينة المشاركات والمشاركين في االستبيان

 تأّلفــت الشــريحة المســتهدفة مــن الســكان اللبنانييــن ذكــوًرا وإناًثــا ممــن أتّمــوا الـــ 18 عاًمــا. احتســبت عينــة مــن 805 مشــارًكا بنــاًء علــى 
االفتراضــات التاليــة:

مجال ثقة قدره 95 بالمئة  -
حجم العينة األقصى بمعّدل 50 بالمئة  -
نسبة الخطأ المسموح بها هي 5 بالمئة  -
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الختيار العينة، قّسمت الفئات بناًء لمعيارين:

التوزيع السكاني في كٍل من المناطق الخمس:  .1

لبنان الشمالي )%20(، أ . 
لبنان الجنوبي )%21(، ب . 

البقاع )%13(، ت . 
بيروت )%10(، ث . 

جبل لبنان )36%( وضمن األقضية المناسبة. ج . 
 اسُتخدم هذا المعيار لفهم التأثير المناطقي على تصورات الرأي العام حول مشاركة النساء في الحياة السياسية.

2.  الفئة العمرية للعينة المشاركة بناًء على التوزيع العام للسكان ضمن الفئات العمرية التالية:

 18-35 )48%(، و36-50 )38%(، و70-51 )%14(.

بنــاًء علــى مــا ســبق، دعــي المشــاركون والمشــاركات إلــى تعبئــة االســتبيان مــع الحــرص علــى أن تكــون نســبة مشــاركة الذكــور واإلنــاث 
متســاوية. ضّمــت العينــة النهائيــة 805 مشــاركة ومشــارًكا توّزعــوا علــى النحــو التالــي:

156 من لبنان الشمالي.  -
152 من لبنان الجنوبي )محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية(.  -

101 من البقاع )محافظات البقاع وبعلبك والهرمل(.  -
87 من بيروت.  -

309 من جبل لبنان )أقضية الشوف وعاليه وبعبدا والمتن وجبيل وكسروان(.  -

منهج جمع البيانات

شــارك فــي جمــع البيانــات 14 شــخًصا مــن الجنســين ومشــرف ميدانــي، لتغطيــة المناطــق الخمــس، وذلــك بعدمــا شــاركوا مــع معــّدي الدراســة 
بتدريــب لمــّدة نصــف يــوم، حــول أداة جمــع البيانــات، والتآلــف مــع األســئلة والتمّكــن منهــا. بــدأ جمــع البيانــات فــي 1 نيســان 2018 وانتهــى بعــد 

45 يومــًا، فــي 15 أيــار 2018.
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ضمان الجودة:

 حرصًا على أعلى مستوى من الجودة في األجوبة، اّتخذ فريق البحث الخطوات التالية:
تدريب مّدته نصف يوم لجامعي البيانات والمشرف/ة حول استخدام األدوات.  -

اختبار نسخة أولية من االستبيان مع بعض المشاركات والمشاركين قبل التنفيذ.  -
-  تنقيح االستبيان بناًء على المالحظات بشأن النسخة األولية.

التواصل يومًيا مع المشرف وجامعي البيانات خالل مرحلة جمع البيانات.  -

 تحليل البيانات:
ُنّزلــت مجموعــات البيانــات بصيغــة إكســيل Excel عبــر كوبــو تولبوكــس Kobo Toolbox ثــم نقلــت إلــى SPSS )الحزمــة   -

والتحليــل. التنقيــح  مــن  للمزيــد  خضعــت  حيــث  االجتماعيــة(،  للعلــوم  اإلحصائيــة 
أجريت اإلحصاءات الوصفية على كل التحاليل ثم قّســمت تبًعا للجندر والســن والمنطقة وغيرها من العوامل المتغّيرة الديموغرافية   -

االجتماعيــة. كمــا اســُتخدم مســتوى الداللــة ألفــا لالختبــارات اإلحصائيــة حيــث ينطبــق ذلــك.
-  إضافًة إلى ذلك، أجري تحليل االنكفاء المنطقي بناًء على نتائج التحليل الوصفي.

القيود والتحديات

دقة التمثيل السكاني في العينة
نظــًرا إلــى الصعوبــات اللوجســتية والتمويليــة الحائلــة دون تحديــد عينــة األفراد/األســر مســبًقا، اعتمــد فريــق البحــث تقنيــة اختيــار العينــات غيــر 
المحتملة، ما يعني أّن فريق جمع البيانات لم يســتخدم مناهج اختيار عشــوائية، بل اعتمد على مواصفات المشــاركين )الســن، الجندر( وعلى 

توّفرهــم فــي أماكــن مؤاتيــة فــي كّل منطقــة.
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المصطلحات

يحــّدد هــذا القســم المعانــي المقصــودة مــن اســتخدام بعــض المصطلحــات التقنيــة، إليضــاح األســئلة واألجوبــة. تعكــس التعريفــات الــواردة فــي 
الجدول، دالالت المصطلحات المذكورة في الســياق اللبناني، واختيرت بناًء على ســياق اســتخدامها في الثقافة المحلية اللبنانية. تّولى فريق 

جمــع البيانــات مهمــة تعبــأة االســتمارات، وتقديــم الدعــم التقنــي والتوضيــح للمشــاركات والمشــاركين )عنــد الضــرورة(.

الشــخص المســؤول هــو َمــن يتحّمــل عواقــب قراراته/هــا ويمكنه/هــا توفيــر أســباب وجيهــة مسؤول/ة
الّتخاذهــا.

سلوك الشخص الذي يتصرف بغضب أو عنف تجاه اآلخرين/األخريات.عدواني/ة

التقــّدم هــو طموح/ة َمــن لديه/هــا اســتعداد لفعــل أي شــيء لتحقيــق أهدافه/هــا.  الطمــوح/ة هــو 
هدفهم/هــن.

الفصيح/ة هو/هي َمن يجيد التعبير بوضوح وإقناع.فصيح/ة

يسعى الشخص الحازم إلى تطبيق قراراته/ها بثقة إنما بدون عجرفة.حازم/ة

يبدي الشخص المهتم المباالة ويقّدم الدعم العاطفي ويعامل اآلخرين/األخريات بلطف.مهتم/ة

يستخدم المبدع/ة المخّيلة البتكار أفكار أو أشياء جديدة.مبدع/ة

يستطيع الشخص العاطفي مشاركة اآلخرين/األخريات مشاعره/ها بسهولة.عاطفي/ة

 فــي النســخة الســابقة مــن الدســتور اللبنانــي، كانــت المــادة 17 تنــّص علــى أن تنــاط السلطة التنفيذية
ــا بمعاونــة الــوزراء. الــوزراء  الســلطة اإلجرائيــة )التنفيذيــة( برئيــس الجمهوريــة وهــو يتوالهـ

ليســوا نّواًبــا ولكــن يجــوز للنــّواب أن يكونــوا وزراء. 

 هــي األدوار التــي يحّددهــا المجتمــع لــكال الجنســين منــذ الــوالدة وتشــمل مثــاًل بالنســبة األدوار الجندرية
ورعايــة  المنزلــي،  والعمــل  العاطفــي،  والعمــل  بالعائلــة،  واالعتنــاء  اإلنجــاب،  للمــرأة: 

إلــخ... المســّنين، 

يبذل المجتهد/ة طاقة وجهدًا كبيرين أثناء تأدية مهامه/ها اليومية.مجتهد/ة

الشخص الصادق يقول الحقيقة ويكون موضع ثقة.صادق/ة

يخلــو الشــخص المتواضــع مــن الغــرور والتعالــي حيــال ظروفــه، وقــد ينطــوي ذلــك علــى متواضع/ة
ــة الشــأن. شــعور بالدونيــة وقّل



13

إنهــا مجموعــات تعمــل علــى تحقيــق أهــداٍف ضمــن إطــار زمنــي محــّدد وهــي غيــر مســّجلة التحّركات/المجموعات المطلبية
فــي الحكومــة اللبنانيــة كمنظمــة غيــر حكوميــة، أو منظمــة مــن المجتمــع المدنــي، أو حــزب 

سياســي، أو مجموعة رســمية.

يتمتع الذكي/ة بقدرة ذهنية عالية أو بسرعة البديهة والتعّلم.ذكي/ة

 يشــير الدســتور إلــى الســلطة القضائيــة فــي مــادة واحــدة فقــط، حيــث تنــّص المــادة 20 السلطة القضائية
علــى مــا يلــي:

"الســلطة القضائيــة تتواّلهــا المحاكــم علــى اختــالف درجاتهــا واختصاصاتهــا ضمــن نظــام 
ينــص عليــه القانــون ويحفــظ بموجبــه للقضــاة والمتقاضيــن الضمانــات الالزمــة.

أمــا شــروط الضمانــة القضائيــة وحدودهــا فيعّينهــا القانــون. والقضــاة مســتقلون فــي إجــراء 
ــذ باســم الشــعب اللبنانــي." وظيفتهــم وتصــدر القــرارات واألحــكام مــن قبــل كل المحاكــم وتنفَّ

 نّصــت المــادة 16 مــن الدســتور اللبنانــي فــي نســخته الســابقة علــى أن يتوّلــى الســلطة السلطة التشريعية
التشــريعية هيئتــان، همــا مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب. ونّصــت المــادة 22 علــى أن 
يؤلَّــف مجلــس الشــيوخ مــن ســتة عشــر عضــوًا يعّيــن رئيــس الحكومــة ســبعة منهــم بعــد 
اســتطالع رأي الــوزراء وينتَخــب الباقــون . فــي آذار 1943، أصــدر المفــوض الســامي 
للجمهوريــة الفرنســية تعديــاًل للدســتور ألغــى فيــه مجلــس الشــيوخ الــذي يتــم فيــه تعييــن 
األعضــاء واشــترط أن يكــون جميــع أعضــاء المجلــس النيابــي منتَخبيــن.  يتألــف المجلــس 
النيابــي حاليــًا مــن 128 عضــوًا  يمثلــون األمــة كلهــا وال يجــوز أن ترَبــط واليتهــم بقيــد أو 

شــرط مــن قبــل منتخبيهــم. 

يأبى الشخص العنيد تغيير أفكاره/ها وتبّني أفكارًا جديدة.عنيد/ة
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يعايــن هــذا الفصــل ويشــرح وتيــرة األجوبــة علــى أســئلة االســتبيان وتوّجهاتهــا، ويتضّمــن تســعة أقســام تستكشــف كل النتائــج، بمــا فيهــا تلــك 
التــي تتنــاول: تصــورات الــرأي العــام حــول مشــاركة النســاء السياســية فــي لبنــان؛ التصــورات حــول السياســيات؛ التصــورات حــول التحديــات 
التــي تواجههــا النســاء فــي السياســة وضمــن األحــزاب السياســية؛ التصــّورات حــول قــدرة النســاء علــى المشــاركة فــي الحيــاة السياســية؛ وتصــّورات 

المشــاركات والمشــاركين الذاتيــة بشــأن قدرتهــم علــى المشــاركة فــي الحيــاة السياســية عموًمــا وفــي الحمــالت االنتخابيــة بالتحديــد.

الفصل 1:  نتائج االستبيان

 تصورات الرأي العام حول المشاركة السياسية للنساء في لبنان

بشكٍل عام، اعتبر كلٌّ من الرجال والنساء أّن النساء غير ممثالت بشكل كاٍف في المجال السياسي اللبناني.

مجموع

رجال

نساء

 Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1 - »ال يوجد تمثيل كاٍف للنساء في لبنان في المجال السياسي«

حياد 
اختالف 
موافقة

والمشــاركين  المشــاركات  أكثريــة  افقــت 
)81.5%( على أّن النساء غير ممثالت بشكل 
كاٍف فــي المجــال السياســي اللبنانــي )%79.7 
مــن المشــاركين و83.1% مــن المشــاركات(. 
ونســبة   %65.5 المشــاركين  نســبة  وجــاءت 
المشــاركات 63.1% رًدا علــى ســؤال »أعــرف 

نســاًء ناشــطات فــي أحــزاب سياســية«.

%6

 %12.6

 %12.6

 %12.8
 %79.7

 %4.6

 %12.3

 %83.1

%81.5
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 2 - نســبة الموافقيــن 
غيــر  النســاء  »«أّن  علــى  الــردود  فــي  والمحايديــن  والمعترضيــن 
ممثــالت بشــكل كاٍف فــي المجــال السياســي اللبنانــي« تبًعــا للدخــل 

الشــهري والجنــدر

عنــد الســؤال عــن عــدد المقاعــد التــي يجــب تخصيصهــا للنســاء فــي المجلــس النيابــي، رّد 34.4% مــن المشــاركات والمشــاركين أن ال داعــي 
لتحديــد عــدد مقاعــد وفًقــا للجنــدر، بينمــا أشــار 22.3% منهــم إلــى وجــوب تخصيــص 64 مقعــًدا للنســاء )50% مــن مجمــوع المقاعــد(. إضافــة 
إلــى ذلــك، اختــار 7.1% مــن المشــاركات والمشــاركين تخصيــص 4 )3.1%( مقاعــد للنســاء فــي البرلمــان، بينمــا اختــار 9.4% تخصيــص 10 

)7.8%( مقاعــد، واختــار 15.4% تخصيــص 25 )19.5%( مقعــًدا، واختــار 11.5% تخصيــص 38 )29.6%( مقعــًدا.
 كمــا أظهــرت البيانــات تالزًمــا بيــن ارتفــاع الدخــل ونســبة الموافقــة علــى تصريــح »النســاء غيــر ممثــالت بشــكل كاٍف فــي المجــال السياســي 
اللبنانــي«. وقــد لوحــظ ذلــك بيــن المشــاركين والمشــاركات مّمــن يزيــد راتبهــم الشــهري عــن ألفــي دوالر أميركــي، بنســبة 92.5% مــن الذكــور 
الموافقيــن علــى التصريــح، و89.5% مــن اإلنــاث الموافقــات عليــه. وانخفضــت النســبة إلــى ـ78.4% مــن الذكــور الموافقيــن، و77.7% مــن 

اإلنــاث الموافقــات، فــي فئــة مــن يتقاضــون 500 دوالر أميركــي ومــا دون فــي الشــهر.

سّجل المقيمون في بيروت أعلى نسبة موافقة )90%( على تصريح أّن النساء غير ممثالت بشكل كاٍف في المجال السياسي اللبناني، 
بينما ســّجل المشــاركون المقيمون في البقاع أدنى نســبة )72%(. في المقابل، ســّجلت المقيمات في بيروت )82.2%( نســبة موافقة أقل من 
نســبة المشــاركات فــي البقــاع )94%(. فقــد ســّجلت المشــاركات فــي البقــاع أعلــى نســبة موافقــة علــى هــذا التصريــح، بينمــا ســّجلت المشــاركات 

فــي محافظــة لبنــان الشــمالي أدنــى نســبة )%77.2(.
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كما أظهرت نتائج االســتبيان أنه مع ارتفاع مســتوى التعليم ازدادت نســبة الموافقة على التصريح، إذ وافق عليه 70.8% من المشــاركين 
الذيــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي مقارنــًة بـــ 83.8% مــن المشــاركين الحاصليــن علــى تعليــم جامعــي. كذلــك األمــر بالنســبة للمشــاركات مــع نســبة 

76.4% للمشــاركات اللواتــي لــم يتابعــن التعليــم العالــي، و86.1% للمشــاركات الحاصــالت علــى تعليــم جامعــي.

 المشاركون والمشاركات األصغر سًنا -ما دون 24 عاًما -كانوا األكثر تأييدًا للمساواة في التمثيل البرلماني

ردًا على السؤال بشأن عدد المقاعد الذي يجب تخصيصه للنساء في البرلمان، أّيدت المشاركات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 
عاًما بأعلى نسبة )34.5%( توزيع المقاعد مناصفًة )50%(، بينما بلغت نسبة المؤيدين 22.5% من الفئة العمرية عينها.

نحــو 50% مــن المشــاركين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و35 عــن عــدم موافقتهــم علــى فــرض كوتــا نســائية محــّددة فــي البرلمــان، مقابــل 
39.8% مــن المشــاركات مــن الفئــة العمريــة عينهــا اللواتــي لــم يريــن كذلــك أي حاجــة إلــى الكوتــا. 

Figure SEQ Figure \* ARABIC 3 - نسبة الموافقين والمعترضين والمحايدين في الردود على أّن “النساء غير ممثالت بشكل كاٍف في المجال السياسي اللبناني« تبًعا لمستوى الدخل والجندر

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 4 - نسبة األجوبة رًدا »عدد المقاعد الذي يجب تخصيصه للنساء في المجلس النيابي« تبعًا للجندر والفئة العمرية
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 ال كوتا ٦٤ من ١٢٨ مقعًدا ٤ من ١٢٨ مقعًدا ٣٨ من ١٢٨ مقعًدا ٢٥ من ١٢٨ مقعًدا ١٠ من ١٢٨ مقعًدا
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املجموع

إجمــااًل، فّضــل 34.4% مــن المشــاركات والمشــاركين عــدم تحديــد كوتــا نســائية للمقاعــد فــي المجلــس النيابــي. وحصــل خيــار »4 مــن أصــل 
128 مقعــًدا« )3.1% مــن مجمــوع المقاعــد( فــي المرتبــة األخيــرة، بنســبة 8% مــن مجمــل اإلجابــات.

كلما ارتفع دخل المشاركات والمشاركين قّل تأييدهم للكوتا النسائية في المجلس النيابي

رجالاملجموع
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 ال كوتا

 Figure SEQ Figure \* ARABIC 5 - نسبة األجوبة رّدًا على »عدد المقاعد الذي يجب تخصيصه للنساء في المجلس النيابي« تبعًا للجندر

Figure SEQ Figure \* ARABIC 6 - نسبة األجوبة رّدًا على »عدد المقاعد الذي يجب تخصيصه للنساء في المجلس النيابي« تبعًا للدخل الشهري

أشــار 34.4% مــن المشــاركات والمشــاركين إلــى أنــه يجــب عــدم تحديــد عــدد المقاعــد الخاصــة بالنســاء فــي المجلــس النيابــي. 50% مــن 
هــؤالء، هــم مّمــن يتقاضــون أكثــر مــن ألفــي دوالر أميركــي شــهريًا. 

حــّل خيــار المناصفــة فــي المقاعــد فــي المرتبــة الثانيــة، بنســبة 26.5% -أي تخصيــص 64 مــن أصــل 128 مقعــًدا للنســاء. وكانــت أكثريــة 
المشــاركات والمشــاركين الذيــن اختــاروا هــذا االحتمــال مّمــن يتقاضــون أقــل مــن 500 دوالر أميركــي شــهريًا.
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المشاركات والمشاركون األكثر تأييًدا للكوتا النسائية بالمناصفة في المجلس النيابي من جبل لبنان

من بين المشــاركين والمشــاركات المقيمين في جبل لبنان، أشــار 27.3% إلى وجوب فرض كوتا نســائية بالمناصفة في المجلس النيابي 
)أي 64 مقعًدا من أصل 128(. وكان المشــاركون والمشــاركات من البقاع األقل تأييدًا للكوتا النســائية بالمناصفة، إذ بلغت نســبة اختيارهم 
هــذه اإلجابــة 16.8%، ولكنهــم كانــوا األكثــر تأييــدًا لتخصيــص 10 مقاعــد )7.8%( للنســاء، إذ بلغــت نســبة اختيارهــم هــذه اإلجابــة %14.90 

مقابل 1.2% للمشــاركات والمشــاركين من بيروت. 
بيــن كافــة المشــاركات والمشــاركين مــن المقيميــن فــي بيــروت، رأى 51.8% أن ال إلــى كوتــا محــّددة، فيمــا اختــار 1.2% منهــم تخصيــص 
10 مقاعــد للنســاء فــي المجلــس النيابــي. وبعــد »عــدم الحاجــة إلــى كوتــا محــّددة«، جــاء خيــار الكوتــا بالمناصفــة فــي المرتبــة الثانيــة للمقيميــن 

فــي بيــروت بنســبة %23.5. 
فــي الشــمال، كانــت أعلــى نســبة مــن األجوبــة )23.1%( لخيــار »عــدم الحاجــة إلــى كوتــا محــّددة«، بينمــا كانــت أدنــى نســبة )%10.3( 
لخيار تخصيص 4 مقاعد للنســاء )3.1%(. ومن الملفت أّن خيار عدم فرض الكوتا النســائية كان األعلى نســبًة في كل المناطق وتوّزعت 
النســب علــى النحــو التالــي: 51.8% فــي بيــروت، 23.1% فــي الشــمال، 40.6% فــي جبــل لبنــان، 34% فــي الجنــوب، 18.8% فــي البقــاع.

ا على »عدد المقاعد الذي يجب تخصيصه للنساء في المجلس النيابي« تبًعا لمنطقة السكن Figure SEQ Figure \* ARABIC 7 - نسبة األجوبة ردًّ
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 ال كوتا ٦٤ من ١٢٨ مقعًدا ٤ من ١٢٨ مقعًدا ٣٨ من ١٢٨ مقعًدا ٢٥ من ١٢٨ مقعًدا ١٠ من ١٢٨ مقعًدا
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نساء رجال

كلما ارتفع مستوى التعليم ازداد تفضيل خيار عدم فرض الكوتا النسائية

ســّجل خيــار عــدم فــرض الكوتــا أعلــى نســبة )41.2%( بيــن المشــاركين والمشــاركات بمســتوى التعليــم الجامعــي، بينمــا أّيــد 21.8% ممــن 
ــا المناصفــة فــي المقاعــد، وأّيــد 13.6% مــن الفئــة التعليميــة ذاتهــا تخصيــص 4 مقاعــد. وكذلــك، كانــت المشــاركات  لــم يتابعــوا تعليًمــا عالًي

والمشــاركون بمســتوى التعليــم الجامعــي األقــل تأييــًدا لتخصيــص 4 مقاعــد )%3.4(.

ا  Figure SEQ Figure \* ARABIC 8  نســبة األجوبــة ردًّ
علــى »عــدد المقاعــد الــذي يجــب تخصيصــه للنســاء فــي المجلــس 

النيابــي« تبًعــا لمســتوى التعليــم

المشاركات والمشاركون من الجنوب كانوا األقل تأييًدا للمساواة في تمثيل النساء في السلطات الثالث

fig ٧
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 ال كوتا ٦٤ من ١٢٨ مقعًدا ٤ من ١٢٨ مقعًدا ٣٨ من ١٢٨ مقعًدا ٢٥ من ١٢٨ مقعًدا ١٠ من ١٢٨ مقعًدا

ا على »يجب أن تتمثل النساء بشكل متساٍو مع الرجال في السلطات الثالث تبًعا لمنطقة السكن Figure SEQ Figure \* ARABIC 9 -  نسبة األجوبة ردًّ
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ُســئل المشــاركون والمشــاركات إن كانوا يعتقدون أنه يجب تمثيل النســاء بالتســاوي في الســلطات الثالث، التشــريعية والتنفيذية والقضائية، 
فجــاءت الــردود مــن محافظــة لبنــان الجنوبــي األقــل تأييــًدا بفــارق كبيــر عــن المناطــق األخــرى. بلغــت نســبة التأييــد 66.2% فــي الجنــوب، بينمــا 

ســّجل جبــل لبنــان أعلــى نســبة تأييــد %89. 
وفيمــا يتعّلــق بالســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة، فســّجلت بيــروت أعلــى نســبة تأييــد للمســاواة فــي تمثيــل النســاء، مــع 90.6% للمســاواة فــي 

الســلطة التنفيذيــة و89.4% للمســاواة فــي الســلطة القضائيــة.

 الرجال في سن 46 وما فوق كانوا األقل تأييًدا للمساواة في تمثيل النساء في السلطة القضائية

مقارنًة بالمشاركين من الفئات العمرية األخرى، أظهر المشاركون من فئة 46 عاًما وما فوق أدنى نسبة تأييد للمساواة في تمثيل النساء 
في السلطة القضائية )69%(، مقابل تأييدهم للمساواة في تمثيل النساء في السلطة التنفيذية )82%( وفي السلطة التشريعية )%78.3(.

جــاءت نســبة تأييــد المســاواة فــي تمثيــل المــرأة فــي الســلطات الثــالث عاليــة بيــن المشــاركات والمشــاركين مــن كل المناطــق اللبنانيــة، لكنهــا 
كانــت األدنــى لــدى الســؤال عــن الســلطة القضائيــة، خصوًصــا مــن المشــاركين )69.4%( والمشــاركات )59.5%( مــن الجنــوب. كذلــك أظهــر 
المشــاركون )61.3%( والمشــاركات )67.6%( من محافظة الجنوب أدنى نســبة تأييد للمســاواة في تمثيل النســاء في الســلطة التنفيذية مقارنًة 

بالمشــاركات مــن بيــروت اللواتــي أبديــن تأييــًدا عالًيــا للمســاواة فــي تمثيــل النســاء فــي الســلطتين التنفيذيــة )90%( والقضائيــة )%91.1(.  

Figure SEQ Figure \* ARABIC 10 - نسبة األجوبة الداعمة لتمثيل النساء بشكل متساٍو مع الرجال في السلطات الثالث تبًعا للفئة العمرية
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 11- نسبة األجوبة الداعمة لتمثيل النساء بشكل متساٍو مع الرجال في السلطتين القضائية والتنفيذية تبًعا للجندر ومنطقة السكن   
   

 الرجال في سن 46 وما فوق كانوا األقل تأييًدا للمساواة في تمثيل النساء في السلطة القضائية

أّيــد نحــو 70% مــن المشــاركات والمشــاركين تعييــن وزيــرة دولــة لشــؤون المــرأة فــي لبنــان فيمــا اعتــرض نحــو 30% علــى ذلــك. وقــد 
أظهــرت المشــاركات )69.6%( نســبة تأييــد أكبــر بقليــل مــن المشــاركين )63.9%(. وكان أكبــر تبايــن فــي الــردود بيــن بيــروت بأدنــى نســبة 
تأييــد )25.3%( والجنــوب بأعلــى نســبة تأييــد )56.6%(. أمــا مــن جهــة الفئــة العمريــة، فقــد جــاءت أكبــر نســبة دعــم مــن المشــاركين )%67( 
والمشــاركات )74.3%( الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و35 ســنة فيمــا تســّجلت أدنــى نســبة لــدى المشــاركين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 

و24 )59.8%( ولــدى المشــاركات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 36 و45.

٧٨٫٤٠٪

٦٢٫٠٠٪

٧٧٫٨٠٪
٧٠٫٤٠٪

٦١٫٦٠٪
٥٧٫٣٠٪

٦٩٫٦٠٪ ٦٨٫٨٠٪
٧٣٫٣٠٪

٦٩٫٠٠٪

األجوبــة  نســبة   12  Figure SEQ Figure \* ARABIC
ــا للجنــدر  الداعمــة لوجــود وزيــرة دولــة لشــؤون المــرأة فــي لبنــان تبًع
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احتمال التصويت للنساء كان أكبر لدى المشاركات من المشاركين
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والمشــاركين  المشــاركات  مــن  ُطلــب 
االختيار بين مرّشحة ومرّشح في االنتخابات 
النيابيــة فــي لبنــان يتمتعــان بنفــس الكفــاءة، 
فاختــار 43.7% مــن المشــاركات المرّشــحة، 
فــي  المشــاركين.  مــن  فقــط   %9.7 مقابــل 
إّن  المشــاركين  مــن   %64.4 قــال  المقابــل، 
ــا لالختيــار مقارنــًة بـــ  الجنــدر ليــس عامــاًل مهمًّ

المشــاركات. مــن   %46.6

Figure SEQ Figure \* ARABIC 13 - نســبة األجوبــة 
فــي االنتخابــات  علــى الخياريــن »بحــال وجــود مرّشــحة ومرّشــح 
تنتخب/يــن  َمــن  الكفــاءة،  بنفــس  يتمتعــان  لبنــان  فــي  النيابيــة 

للجنــدر تبًعــا  بينهمــا؟« 

من جهة العمر وعن فئة 46 عاًما وما فوق، كان المشــاركون األقل احتمااًل للتصويت لمرّشــحة تتمتع بالكفاءة عينها )16.7%( مقارنًة 
بالمشاركات )%51.5(.
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 14 نسبة األجوبة على الخيارين »بحال وجود مرّشحة ومرّشح في االنتخابات النيابية في لبنان يتمتعان بنفس الكفاءة، َمن تنتخب بينهما؟« تبًعا للجندر والسن

نساء رجال
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كان مســتوى التعليم أيًضا عاماًل مؤّثًرا في األجوبة القائلة بعدم أهمّية الجندر كعامل لالختيار، بنســبة 75.1% من المشــاركين، و%54 
من المشــاركات بمســتوى التعليم الجامعي.
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 15 - نســبة األجوبــة علــى الخياريــن »بحــال وجــود مرّشــحة ومرّشــح فــي االنتخابــات النيابيــة فــي لبنــان يتمتعــان بنفــس الكفــاءة، َمــن تنتخــب بينهمــا؟« تبعــًا للجنــدر 
ومســتوى التعليــم

نساء رجال
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أظهــر التوزيــع الجغرافــي للمشــاركات والمشــاركين أّن ســكان بيــروت هــم األكثــر احتمــااًل )77%( للتصويــت لمرّشــحة تتمتــع بالكفــاءة عينهــا 
بينمــا كان ســكان الشــمال األقــّل احتمــااًل )%26.9(.
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 16 نســبة األجوبــة علــى الخياريــن »بحــال وجــود مرّشــحة ومرّشــح فــي االنتخابــات النيابيــة فــي لبنــان يتمتعــان بنفــس الكفــاءة، َمــن تنتخــب بينهمــا؟« تًبعــا للجنــدر 
ومنطقــة الســكن

الجندر 
ال يؤثر

نساء

رجال 
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 من الملفت أّن 46.5% من المشاركات والمشاركين ذوي وذوات أدنى دخل )ما دون 500 دوالر أميركي في الشهر( كانوا أكثر احتمااًل 
للتصويت لمرّشحة من المشاركات والمشاركين الذين يتخّطى راتبهم الشهري ألفي دوالر أميركي )%26.3(
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٢٧٫٠٠٪ ٢٦٫٤٠٪

٣٢٫٩٠٪

Figure SEQ Figure \* ARABIC 17 - نســبة اختيــار إجابــة »مرّشــحة« علــى الســؤال »بحــال وجــود مرّشــحة ومرّشــح فــي االنتخابــات النيابيــة فــي لبنــان يتمتعــان بنفــس الكفــاءة، َمــن تنتخــب بينهمــا؟« 
تبًعــا للجنــدر والدخــل الشــهري.
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 المفاهيم السائدة حول النساء بشكل عام
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 Figure  SEQ Figure \* ARABIC 18 - نسبة األجوبة على »أّي من هذه الصفات يصح بشأن الرجل أكثر من المرأة«

 بشكل عاٍم، وجد المشاركون والمشاركات أّن النساء أكثر عاطفية وعناًدا من الرجال

بشــكل عــام، أكثــر صفــة نســبها المشــاركون والمشــاركات فــي المســح للمــرأة، كانــت صفــة »عاطفيــة«، إذ وافقــوا أّن ذلــك ينطبــق عليهــا أكثــر 
ممــا ينطبــق علــى الرجــل )61.9%(، تليهــا »عنيــدة« )39.40%(. أّمــا أقــّل صفــة نســبت للمــرأة فهــي »العدوانيــة« )11.70%( تليهــا »الحــزم« 
)16.10%(. أشار المشاركون والمشاركات إلى أّن النساء والرجال يّتصفون بـ«العدوانية« )49.40%( و«الحزم« )49.70%( على حّد سواء.

سكان الشمال هم أكثر َمن نسب »العاطفية« للنساء

أشار المشاركون والمشاركات عموًما إلى أّن المرأة )61.9%( عاطفية أكثر من الرجل )2.8%(. بينما اعتبر 35.4% منهم أن العاطفية 
ســمة تنطبــق علــى الرجــال والنســاء مًعــا. تبًعــا للتقســيم المناطقــي، كانــت منطقــة لبنــان الشــمالي األكثــر تصويًتــا علــى كــون النســاء عاطفيــات 
بنســبة 88.5%، فــي حيــن تراجعــت هــذه النســبة إلــى أدنــى مســتوياتها فــي بيــروت )40.2%(. أمــا مــن جهــة التقســيم الجنــدري، فقــد اعتبــر كل 

مــن المشــاركين )58.4%( والمشــاركات )65.2%( أّن المــرأة عاطفيــة أكثــر.
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 Figure SEQ Figure \* ARABIC 19 - نسبة األجوبة على الخيارات المختلفة رّدًا على »هل العاطفية صفة تصح بشأن الرجل أم المرأة أكثر؟« تبعًا لمنطقة السكن

مع ارتفاع مستوى التعليم قّل احتمال نسب صفة »عاطفية« للنساء

أشــار 43.2% بالمئة من المشــاركات والمشــاركين ذوي مســتوى التعليم الجامعي، أنه يمكن عزو صفة »عاطفي« لكلٍّ من المرأة والرجل 
علــى الســواء. لكــن 54.7% منهــم اعتبــروا المــرأة عاطفيــة أكثــر مــن الرجــل، كذلــك األمــر بالنســبة للمشــاركات والمشــاركين بمســتوى التعليــم 

المهنــي )70.1%( َومــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي )%73(.

بشكل عام، أشار المشاركون والمشاركات إلى أّن المرأة أقل عدائية وحزًما من الرجل

أشــار 49.8% مــن المشــاركات والمشــاركين إلــى أنــه يمكــن عــزو »العدوانيــة« لــكال الجندريــن، لكــن 38.9% منهــم نســب هــذه الصفــة إلــى 
الرجــل بشــكل أساســي. كذلــك أشــار 49.6% مــن المشــاركات والمشــاركين أنــه يمكــن عــزو »الحــزم« لــكال الجندريــن، بينمــا نســب 34.2% هــذه 

الصفــة إلــى الرجــل بشــكل أساســي. بلغــت نســبة وصــف المــرأة بـــ »عدوانيــة« 11.7% و«حازمــة« %16.2.

تبًعــا للتقســيم الجنــدري، اعتبــر 43.4% مــن المشــاركين و25.4% مــن المشــاركات أّن الرجــل أكثــر حزًمــا مــن المــرأة. فــي المقابــل، اعتبــر 
11.6% مــن المشــاركين و20.5% مــن المشــاركات أن المــرأة أكثــر حزًمــا مــن الرجــل. إضافــًة إلــى ذلــك، اعتبــر 54% مــن المشــاركات و%45 

مــن المشــاركين أّن كال الرجــل والمــرأة حازميــن.
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 مــن جهــة الفئــة العمريــة، مــن الملفــت أّن 40.6% مــن المشــاركات والمشــاركين فــي ســن 46 ســنة ومــا فــوق، اعتبــروا الرجــل أكثــر حزًمــا، 
مقارنــة بالفئــات العمريــة األخــرى التــي تراوحــت النســب فيهــا بيــن 30% و35%. ولناحيــة الراتــب، اعتبــر %40 ممــن يتــراوح راتبهــم الشــهري بيــن 
501 و1000 دوالر أميركــي الرجــل أكثــر حزًمــا. واعتبــر 46.3% مــن الذيــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي الرجــل أكثــر حزًمــا مــن المــرأة، مقارنــًة 

بـــ27.5% مــن ذوي مســتوى التعليــم الجامعــي و36.8% مــن ذوي مســتوى التعليــم المهنــي.
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السؤال الثا�السؤال األول

ا علــى »هــل العدوانيــة صفــة تصــح بشــأن الرجــل أم المــرأة أكثــر؟« و«هــل الحــزم صفــة تصــح بشــأن الرجــل أم   Figure  SEQ Figure \* ARABIC 20 - نســبة األجوبــة علــى الخيــارات المختلفــة ردًّ
المــرأة أكثــر؟« تبًعــا لمنطقــة الســكن.
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العاطلون والعاطالت عن العمل والطالب والطالبات عزوا صفة »العدوانية« للرجل بأعلى نسبة

النســبة األعلــى لمــن عــزوا وصــف »عدوانــي« للرجــل أكثــر مــن المــرأة أو مــن كال الجندريــن، كانــت فــي صفــوف العاطليــن والعاطــالت عــن 
العمــل، تالهــم الطــالب والطالبــات )45.1%( ثــّم أصحــاب وصاحبــات العمــل )40.4%(. ولكــن عموًمــا، أشــار معظــم المشــاركات والمشــاركين 

إلــى أنــه يمكــن عــزو وصــف »العدوانيــة« لــكال الجندريــن.
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 Figure SEQ Figure \* ARABIC 21 - نسبة األجوبة على الخيارات المختلفة رّدًا على »هل العدوانية صفة تصح بشأن الرجل أم المرأة أكثر؟« تبًعا للمستوى المهني

وجد المشاركون والمشاركات من الشمال المرأة أكثر اهتماًما واجتهاًدا من الرجل

بشــكل عــام، نســب 66% مــن المشــاركات والمشــاركين صفــة »مجتهــد/ة« لــكال الجندريــن، بينمــا نســبها 13.1% إلــى الرجــل بشــكل أساســي 
و20.9% إلى المرأة بشــكل أساســي. كما نســب 41.6% من المشــاركات والمشــاركين صفة »مهتمة« إلى المرأة بشــكل أساســي، بينما نســبها 
ــًة بســكان بيــروت  53.1% إلــى كال الجندريــن. شــّكل ســكان الشــمال أعلــى نســبة مّمــن عــزوا صفــة »مجتهــدة« إلــى المــرأة )31.6%( مقارن

)5.7%(. كذلــك عــزا 66.7% مــن ســكان الشــمال صفــة »مهتمــة« إلــى المــرأة بشــكل أساســي.

٪٢٠٫٩
٪٤٤

٪٦٦
٪٥٥٫٤

٪٢٠٫٨

٪٢١٫٣
٪٢٧٫٨

٪٧٠
٪٦٣٫٦

٪٨٫٧
٪٨٫٦

٪٢٣٫١

٪١١٫٤

٪٣٢
٪٦٧

٪٤٧٫١
٪٢٥

٪٢١٫٣
٪٨٫٣

٪٥٫٧
٪١٩٫٨

٪٩٠٫٨
٪٧٩٫١

٪٣٫٤
٪١٫٢

٪٤٫٩

٪٤١
٪٦٥٫٥

٪٥٤٫١

٪١

البقاع

الجنوب

جبل 
لبنان

الشمال

بيروت

النساء

النساء والرجال

الرجال

النساء

النساء والرجال

الرجال

النساء

النساء والرجال

الرجال

النساء

النساء والرجال

الرجال

النساء

النساء والرجال

الرجال

Figure SEQ Figure \* ARABIC 22 - نسبة السؤال الثا�السؤال األول
»هــل  علــى  ا  ردًّ المختلفــة  الخيــارات  علــى  األجوبــة 
االهتمــام صفــة تصــح بشــأن الرجــل أم المــرأة أكثــر؟«  
و«هــل االجتهــاد صفــة تصــح بشــأن الرجــل أم المــرأة 

أكثــر؟« تبًعــا لمنطقــة الســكن.
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وجد المتزّوجون والمتزّوجات أّن المرأة مجتهدة أكثر من الرجل
بالنســبة ألكثــر مــن نصــف المشــاركين والمشــاركات، فــإّن صفــة االجتهــاد تنطبــق علــى الرجــال والنســاء علــى الســواء. ولكــن عنــد اختيــار 
أحدهمــا، ربطــوا هــذه الصفــة بالمــرأة )20.9%( أكثــر مــن الرجــل )13.1%(. فــي بيــروت، اعتبــر 90.8% مــن المشــاركات والمشــاركين كال 

الجندريــن مجتهــًدا، مقابــل 47.1% فقــط فــي لبنــان الشــمالي. 
أّمــا مــن ناحيــة التقســيم نســبًة لطبيعــة العمــل، رأت نســبة أعلــى مــن األمهــات ربــات المنــازل )32.4%( أّن النســاء أكثــر اجتهــاًدا، مقارنــًة بـــ 

25% لــدى العاطــالت والعاطليــن عــن العمــل، و20.6% لــدى الموظفــات والموظفيــن.
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Figure  SEQ Figure \* ARABIC 23 - نسبة األجوبة على الخيارات المختلفة رًدا على »هل االجتهاد صفة تصح بشأن الرجل أم المرأة أكثر؟« تبًعا للوضع االجتماعي

نسبت الردود »العناد« إلى النساء أكثر من الرجال

نَسَبت األمهات ربات المنازل »التواضع« إلى النساء أكثر من الرجال

 اعتبــر نحــو نصــف المشــاركات والمشــاركين كال الجندريــن عنيــًدا )46%( ولكــن نســبة عاليــة )39.4%( ربطــت العنــاد بالمــرأة أكثــر مــن 
الرجــل )14.6%(. أظهــر لبنــان الشــمالي أعلــى نســبة مــن ربــط العنــاد بأحــد الجندريــن بــداًل مــن كليهمــا )51.9% للمــرأة و26.9% للرجــل(. مــن 

الالفــت أّن أصغــر فئــة عمريــة اعتبــرت المــرأة عنيــدة بأعلــى نســبة )%49.3(.

 اعتبــر نحــو نصــف المشــاركات والمشــاركين كال الجندريــن عنيــًدا )46%( ولكــن نســبة عاليــة )39.4%( ربطــت العنــاد بالمــرأة أكثــر مــن 
الرجــل )14.6%(. أظهــر لبنــان الشــمالي أعلــى نســبة مــن ربــط العنــاد بأحــد الجندريــن بــداًل مــن كليهمــا )51.9% للمــرأة و26.9% للرجــل(. مــن 

الالفــت أّن أصغــر فئــة عمريــة اعتبــرت المــرأة عنيــدة بأعلــى نســبة )%49.3(.
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 المفاهيم السائدة عن التحديات في مشاركة النساء السياسية

عموًما، رأى المشاركون والمشاركات أّن األحزاب السياسية هي العائق األكبر في وجه مشاركة النساء في الحياة السياسية

أعطي المشــاركون والمشــاركات ســتة خيارات لإلجابة على ســؤال بشــأن التحديات الرئيســية أمام مشــاركة النســاء السياســية في لبنان. ومن 
بين الخيارات الســتة، اختارت الغالبية )37.1%( »ترّدد األحزاب السياســية في ترشــيح نســاء على لوائحها«.

ووافقــت المشــاركات بنســبة 36.5% علــى أّن األحــزاب السياســية هــي التحــّدي الرئيســي، يليــه تحــّدي »األدوار االجتماعيــة للمــرأة )الوقــت، 
رعايــة األطفــال إلــخ(« بنســبة 23.2%. أمــا المشــاركون فــرأوا أّن أكبــر تحّدييــن همــا »تــرّدد األحــزاب السياســية فــي ترشــيح نســاء علــى لوائحهــا« 
)37.9%( و«األدوار االجتماعية للمرأة« )21.5%(. التحّدي الذي اختارته أقل نســبة من المشــاركات والمشــاركين هو أّن »العمل السياســي 

غيــر مناســب للنســاء« )3.7%( يليــه »غيــاب المعرفــة و/أو الكفــاءة لــدى النســاء« )%5.2(.
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ا على »برأيك، ما هو التحّدي األكبر الذي يشّكل عائًقا لمشاركة النساء في الحياة السياسية في لبنان؟« تبًعا للجندر  Figure SEQ Figure \* ARABIC 24 نسبة األجوبة ردًّ
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رأت المشاركات من األمهات أّن األدوار الجندرية هي أكبر تحٍد أمام مشاركة النساء في مجال السياسة

فــي إجابــات المشــاركات مــن األمهــات، ذهبــت النســبة األكبــر إلــى تحدَيْيــن همــا »األدوار االجتماعيــة للمــرأة )الوقــت، رعايــة األطفــال إلــخ(« 
بنســبة 27.7%، و«تــرّدد األحــزاب السياســية فــي ترشــيح نســاء علــى لوائحهــا« بنســبة 33.5%. كان خيــار المشــاركات اللواتــي ليــس لديهــن 
أوالد مماثــاًل ولكــن بنســب مختلفــة، إذ اختــرن »األدوار االجتماعيــة للمــرأة )الوقــت، رعايــة األطفــال إلــخ(« بنســبة 19.2%، و«تــرّدد األحــزاب 
السياســية فــي ترشــيح نســاء علــى لوائحهــا« بنســبة 39.3%. أمــا األمهــات ربــات المنــازل فاختــرن »األدوار االجتماعيــة للمــرأة )الوقــت، رعايــة 

األطفــال إلــخ(« بنســبة 37.6%، يليــه »تــرّدد األحــزاب السياســية فــي ترشــيح نســاء علــى لوائحهــا« بنســبة %29.7.
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٤٫٩٠٪
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أجوبــة  نســبة   25  Figure SEQ Figure \* ARABIC
ا علــى »برأيــك، مــا هــو التحــّدي األكبــر الــذي يشــّكل  المشــاركات ردًّ
تبًعــا  لبنــان؟«  فــي  الحيــاة السياســية  فــي  النســاء  عائًقــا لمشــاركة 

لكونهــّن أمهــات أو ال
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أجوبــة  نســبة   26  Figure SEQ Figure \* ARABIC
ا علــى »برأيــك، مــا هــو التحــّدي األكبــر الــذي يشــّكل  المشــاركات ردًّ
تبًعــا  لبنــان؟«  فــي  الحيــاة السياســية  فــي  النســاء  عائًقــا لمشــاركة 

للوضع المهني 
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رأى المشاركون والمشاركات أنه يمكن للرجل أن يجمع بين منصب منتخب وحياة عائلية سليمة

ُسئل المشاركون والمشاركات عن رأيهم بقدرة النساء والرجال على تأسيس حياة عائلية سليمة بعد انتخابهم في مناصب حكومية، فأشارت 
النسبة األعلى من الردود إلى قدرة الرجال على تحقيق ذلك بشكل أساسي )83%( مع نسبة أقل بقليل للمرأة )80%(. وكانت الردود من لبنان 

الشمالي األقل تأييًدا لقدرة النساء على تدبير حياة عائلية سليمة بالتزامن مع انتخابهن )65.4%( مقارنًة بالرجال )%71.8(.

كان للدخــل الشــهري أيًضــا تأثيــر فــي نســب الــردود، إذ كلمــا ارتفــع الدخــل ازدادت نســبة الموافقــة علــى كــون النســاء والرجــال قــادرون علــى حــّد 
سواء على تحّمل المسؤوليات السياسية، بالتزامن مع تدبير حياة عائلية سليمة. على سبيل المثال، وافق المشاركون والمشاركات براتب 500 
دوالر أميركــي ومــا دون علــى أّن الرجــل )77.9%( والمــرأة )78.3%( قــادران علــى تولــي منصــب عــام وتدبيــر حيــاة عائليــة ســليمة، بينمــا جــاءت 

ردود المشــاركات والمشــاركين براتب شــهري يتجاوز ألفي دوالر أميركي بنســبة 95.8% للرجل و91.7% للمرأة.
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ا علــى الســؤالين »هــل يمكــن لرجــل أن يكــون فــي منصــب منتخــب ويتمتّــع بحيــاة عائليــة ســليمة؟« و«هــل يمكــن المــرأة أن تكــون فــي منصــب   Figure  SEQ Figure \* ARABIC 27 نســبة األجوبــة ردًّ
منتخــب وتتمتّــع بحيــاة عائليــة ســليمة؟« تبًعــا لمنطقــة الســكن

 Figure  SEQ Figure \* ARABIC 28-نســبة األجوبــة 
ا علــى ســؤالي »هــل يمكــن لرجــل أن يكــون فــي منصــب منتخــب  ردًّ
تكــون  أن  يمكــن المــرأة  ســليمة؟« و«هــل  بحيــاة عائليــة  ويتمتّــع 
ــع بحيــاة عائليــة ســليمة؟« تبعــًا للدخــل  فــي منصــب منتخــب وتتمّت

الشــهري  
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شعر الرجال أّن توّلي المرأة منصًبا سياسيًّا سيتعارض مع واجباتها العائلية

أكثرية الردود )نحو 57%( لم توافق على التصريح بأنه »إذا شغلت المرأة منصًبا عاًما فسيتعارض ذلك مع واجباتها العائلية«. ولكن عند 
توزيع الردود تبًعا للجندر ومنطقة السكن، ظهر تباين في النسب إذ كان 47.6% من المشاركين و65.2% من المشاركات غير موافقين على 

ذاك التصريح، بينما وافق عليه نحو 30% من المشاركات والمشاركين في البقاع و36.5% في الشمال.

١٤٫٨٠٪

٤٧٫٦٠٪

٣٧٫٦٠٪

١٢٫١٠٪
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 Figure SEQ Figure \* ARABIC 29 - نسبة الموافقة وعدم الموافقة على أّن »توّلي المرأة منصًبا عاًما سيتعارض مع واجباتها العائلية« تبًعا للجندر

Figure SEQ Figure \* ARABIC 30  نسبة الموافقة وعدم الموافقة على أّن »توّلي المرأة منصًبا عاًما سيتعارض مع واجباتها العائلية« » تبًعا لمنطقة السكن
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أبدى اآلباء نسبة موافقة عالية على أّن توّلي المرأة منصًبا عاًما سيتعارض مع واجباتها العائلية

وافــق المشــاركون مــن اآلبــاء )45%( علــى 
عاًمــا  المــرأة منصًبــا  »توّلــي  بــأّن  التصريــح 
بنســبة  العائليــة«  واجباتهــا  مــع  ســيتعارض 
أعلــى مــن المشــاركات األمهــات )%32.5(. 
بينمــا وافــق عليــه 14.3% مــن المشــاركات 
بــدون  المشــاركين  مــن  و%32  أوالد  بــدون 
أوالد. عموًمــا، مــن بيــن جميــع المشــاركات 
لديهــم أوالد، وافــق نحــو  الذيــن  والمشــاركين 

39% علــى هــذا التصريــح.
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 31 نســبة الموافقــة وعــدم الموافقــة علــى أّن »توّلــي المــرأة منصًبــا عاًمــا ســيتعارض مــع واجباتهــا 
العائليــة« تبًعــا للجنــدر والديموغرافيــة العائليــة

 Figure SEQ Figure \* ARABIC 32 - نســبة األجوبــة 
ا علــى »أدعــم وصــول المــرأة إلــى مناصــب قياديــة فــي األحــزاب  ردًّ

السياســية« تبًعــا للجنــدر

تصّورات الرأي العام حول مشاركة المرأة في األحزاب السياسية

 دعمت معظم الردود وصول النساء إلى مناصب قيادية في األحزاب السياسية

عّبر معظم المشاركين والمشاركات )79.8%( عن تأييدهم لتعيين النساء في مناصب قيادية ضمن األحزاب السياسية. كما وجد معظمهم 
)71.2%( أّن األحزاب السياسية مجحفة تجاه تعيين النساء في مراكز سياسية مهمة. وتفاوتت األجوبة بفارق 10 في المئة تبًعا للجندر، إذ 

أّيدت النساء تعيين المرأة في مناصب قيادية في األحزاب السياسية بنسبة 84.3% بينما بلغت نسبة الرجال المؤّيدين 74.9% فقط.
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37

Figure SEQ Figure \* ARABIC 34 نســبة المشــاركات 
منحــازة  السياســية  األحــزاب  أّن  إلــى  أشــاروا  الذيــن  والمشــاركين 
جندرًيــا فــي مــا يتعّلــق بتعييــن المناصــب وأنــه يجــب تعييــن النســاء 

فــي مناصــب حزبيــة قياديــة، تبًعــا لمنطقــة الســكن

ا   Figure  SEQ Figure \* ARABIC 33 نسبة األجوبة ردًّ
علــى »أعتقــد أّن األحــزاب السياســية منحــازة جندرًيــا فــي مــا يتعّلــق 

بتعييــن أفــراد لوظائــف سياســية مهّمــة« تبًعــا للجنــدر

عّبــرت المشــاركات والمشــاركون فــي بيــروت )90.8%( وجبــل لبنــان )85.8%( عــن أكبــر نســبة دعــم لتوّلــي النســاء قيــادة حــزب سياســي 
بينمــا أظهــرت المشــاركات والمشــاركون فــي لبنــان الشــمالي )67.3%( أدنــى نســبة دعــم. كذلــك، وجــدت نســبة عاليــة مــن المشــاركات 
والمشــاركين فــي بيــروت )81.6%( وجبــل لبنــان )77.7%( أّن األحــزاب السياســية منحــازة جندرًيــا فــي مــا يتعّلــق بتعييــن أفــراد لوظائــف 
سياســية مهّمــة، مقارنــة بالمشــاركات والمشــاركين فــي البقــاع )38.6%(. ذلــك علــى الرغــم مــن أّن 80.2% مــن المشــاركات والمشــاركين فــي 

البقــاع دعمــوا توّلــي النســاء أدوًرا قياديــة فــي األحــزاب السياســية.
مــن جهــة الفئــة العمريــة، أظهــر المشــاركون والمشــاركات األكبــر ســًنا )46 عاًمــا ومــا فــوق( أدنــى نســبة دعــم لتوّلــي النســاء مناصــب 

قياديــة )%16.1(.
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كلما ارتفع مستوى التعليم ازداد دعم المشاركات والمشاركين لتعيين النساء في مناصب حزبية قيادية

 ارتفعت نســبة دعم المشــاركات والمشــاركين لتعيين النســاء في مناصب قيادية، مع ارتفاع مســتوى تعليمهم ودخلهم. على ســبيل المثال، 
الجامعيــون )7.2%( وَمــن يتقاضــون أكثــر مــن 2000 دوالر أميركــي فــي الشــهر )2.8%( ســّجلوا نســبة أدنــى مــن المعــّدل )11.6%( فــي عــدم 
دعــم توّلــي النســاء مناصــب حزبيــة قياديــة. كمــا ســّجلوا نســبة أدنــى مــن المعــّدل )15.7%( فــي اإلشــارة إلــى أّن األحــزاب السياســية غيــر منحــازة 
فــي مــا يتعّلــق بتعييــن النســاء فــي مناصــب سياســية مهّمــة، إذ وافــق 12.1% فقــط مــن الحائــزات والحائزيــن علــى شــهادات جامعيــة و%9.7 

مّمــن يكســبون أكثــر مــن 2000 دوالر أميركــي فــي الشــهر.

ا  Figure SEQ Figure \* ARABIC 35 نســبة األجوبــة ردًّ
إلــى مناصــب قياديــة فــي األحــزاب  علــى »أدعــم وصــول المــرأة 

السياســية« تبًعــا لمســتوى التعليــم
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شعر المشاركون والمشاركات أّن األحزاب السياسية تعّين النساء في مناصب حزبية قيادية لكسب شعبية في المجتمع فحسب

 جاءت نسبة المشاركات )47.1%( أعلى بقليل من المشاركين )42.2%( في االعتقاد بأّن األحزاب السياسية تعّين النساء في مناصب 
حزبية قيادية لكســب شــعبية في المجتمع فحســب، وجاءت نســبة األكبر ســنا أعلى من األصغر ســًنا. كذلك، رأت نســبة أعلى من المتزّوجين 

)49.4%( أّن الدافع الرئيسي وراء تعيين النساء في مناصب قيادية هو الشعبية مقارنًة بغير المتزّوجين )%41.3(.
 باســتثناء المشــاركات والمشــاركين في البقاع، أظهرت العينة المســتطلعة نســًبا عالية من الشــعور بأّن األحزاب السياســية تعّين النســاء في 
مناصــب قياديــة لكســب الشــعبية، فتوّزعــت النســب كاآلتــي: 34.5% فــي بيــروت، و57.1% فــي لبنــان الشــمالي، و48.5% فــي جبــل لبنــان، 

و44.7% فــي الجنــوب، و22.8% فــي البقــاع.

٤٨٫٧٠٪ ٤٩,٥٠٪

٤١٫٥٠٪ ٣٩٫٩٠٪

Figure SEQ Figure \* ARABIC 36- نســبة المشــاركات 
تعّيــن  السياســية  »األحــزاب  أّن  إلــى  أشــاروا  الذيــن  والمشــاركين 
النســاء فــي مناصــب حزبيــة قياديــة لكســب شــعبية فــي المجتمــع 

فحســب« تبًعــا للفئــة العمريــة
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 Figure SEQ Figure \* ARABIC 37 نسبة األجوبة على أنه »يجب تعيين نساء فقط للعمل على شؤون المرأة في األحزاب السياسية« تبًعا لمنطقة السكن

 أكثر من نصف المشاركات والمشاركين في الجنوب أشاروا إلى وجوب تعيين نساء فقط للعمل على شؤون المرأة في األحزاب السياسية
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أعلى من األكبر سًنا )46.1% مّمن يبلغون من العمر 46 عاًما وما فوق( أنه يجب تعيين النساء فقط لتوّلي شؤون المرأة في األحزاب 
السياســية، مقارنــًة بَمــن تراوحــت أعمارهــم بيــن 18 و24 )33.9%(. أمــا المتزّوجــات والمتزّوجــون )47.1%( واآلبــاء واألمهــات )%47.2( 

فســّجلوا أعلــى نســبة مــن المعــّدل )41.8%( فــي االعتقــاد بأّنــه علــى األحــزاب السياســية عــدم تعييــن رجــال للعمــل علــى شــؤون تتعّلــق بالمــرأة.

توّقفــت آراء المشــاركات والمشــاركين أيًضــا علــى مســتويي التعليــم والدخــل، إذ قّلــت مــع ارتفاعهمــا نســبة االعتقــاد بأنــه يجــدر بالنســاء فقــط 
أن يتوّليــن شــؤون المــرأة فــي األحــزاب السياســية. علــى ســبيل المثــال، وافــق علــى التصريــح 36.6% مــن المشــاركات والمشــاركين بمســتوى 
التعليــم الجامعــي، و48.8% مّمــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي، ووافــق عليــه 33.3% ممَّــن يجنــون أكثــر مــن 2000 دوالر أميركــي فــي الشــهر 

بينمــا بلــغ المعــّدل العــام %41.2.
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 مواصفات األشخاص الذين يؤّيدون مشاركة المرأة في الحياة السياسية

كانت المشاركات أكثر تأييًدا من المشاركين لتوّلي النساء المراكز القيادية في المجال العام

دعمت المشاركات توّلي النساء مناصب قيادية متنوعة في القطاعات السياسية والقضائية واألمنية أكثر من المشاركين، بفارق %10.95. 
وبينمــا أظهــرت المشــاركات والمشــاركين نســًبا عاليــة مــن الدعــم لتوّلــي النســاء مناصــب متدنّيــة النفــوذ مثــل منصــب قيــادي فــي المجتمــع المدنــي 
)88.8%(، أو منصــب عضــو بلديــة )87.9%(، أو منصــب نائبــة )91.2%(، تدّنــت نســبة دعمهــم مــع ارتفــاع مســتوى المناصــب. علــى ســبيل 

المثــال، أّيــدت نســبة 65.1% توّلــي امــرأة زعامــة حــزب سياســي، و64.9% انتخابهــا رئيســة جمهوريــة، و68% تعيينهــا رئيســة وزراء.
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 Figure SEQ Figure \* ARABIC 38 - نسبة األجوبة التي تؤّيد توّلي المرأة مناصب قيادية في المجال العام، تبًعا للجندر
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تدّنى دعم توّلي النساء مناصب قيادية كلما ارتفع مستوى النفوذ

عموًمــا، دعــم معظــم المشــاركات والمشــاركين توّلــي النســاء مناصــب قياديــة فــي المجــال العــام فــي لبنــان. ولكــن بينمــا دعمــت األغلبيــة تواجــد 
نســاء فــي البرلمــان )91.2%(، أبــدت نســبة 77.3% دعمهــا لتوّلــي النســاء مناصــب قياديــة فــي الجيــش. ونالــت المناصــب التاليــة أدنــى نســب 
مــن الدعــم: عنصــر فــي الجيــش برتبــة عاليــة )77.30%(، عنصــر فــي الشــرطة برتبــة عاليــة )78.7%(، رئيســة جمهوريــة )65%(، رئيســة وزراء 
)68.5%(، زعيمــة حــزب سياســي )65.1%(. وكان مــن الالفــت أّن المناصــب التــي نالــت أعلــى نســبة تأييــد هــي نائبــة )91.2%(، وقياديــة فــي 

المجتمــع المدنــي )88.8%(، وعضــو بلديــة )87.9%(، وقاضيــة )%84(.

٨٨٫٨٠٪

٨٧٫٩٠٪

٩١٫٢٠٪

٨٧٫١٠٪

٨٢٫٩٠٪

٨٤٫٠٠٪

٧٧٫٥٠٪

٦٥٫١٠٪

٦٨٫٥٠٪

٦٥٫٠٠٪

٧٨٫٧٠٪

٧٧٫٣٠٪

 Figure SEQ Figure \* ARABIC 39 - نسبة األجوبة التي تؤّيد توّلي النساء مناصب قيادية في المجال العام
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جاءت أدنى نسبة تأييد لتوّلي النساء مناصب قيادية في المجال العام من الجنوب بينما سّجلت بيروت أعلى نسبة تأييد
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 40 - نسبة األجوبة التي تؤّيد توّلي النساء مناصب قيادية في المجال العام تبًعا لمنطقة السكن
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 Figure SEQ Figure \* ARABIC 41 - نسبة األجوبة التي تؤّيد توّلي النساء مناصب قيادية في المجال العام، تبًعا لمستوى التعليم

تفــاوت تأييــد المشــاركات والمشــاركين لتوّلــي النســاء المناصــب المذكــورة أعــاله بحســب الموقــع الجغرافــي، فســّجلت بيــروت نســبة تأييــد 
لتوّليهــن مناصــب قياديــة أعلــى مــن المعــّدل، إذ دعمــت توّلــي امــرأة قيــادة حــزب سياســي بنســبة 87.4% )مقارنــًة بالمعــّدل الــذي بلــغ %65.1(، 
وتعيينهــا رئيســة وزراء بنســبة 86% )مقارنــًة بالمعــّدل الــذي بلــغ 68.5%(، وانتخابهــا رئيســة جمهوريــة بنســبة 80.2% )مقارنــًة بالمعــّدل الــذي 

بلــغ 64.9%(. غيــر أّن دعــم بيــروت لتوّلــي النســاء مناصــب قياديــة فــي الجيــش والشــرطة كان ضمــن المعــّدل العــام.
ومــن بيــن مناصــب المجــال العــام القياديــة اإلحــدى عشــرة المقترحــة، نــال المنصــب القيــادي فــي المجتمــع المدنــي أعلــى نســبة تأييــد مــن 

جميــع المشــاركات والمشــاركين )%88.8(. 
تبًعــا للمناطــق، نجــد أّن أعلــى نســبة تأييــد لتوّلــي النســاء كل المناصــب المقترحــة أتــت مــن بيــروت، بينمــا جــاءت أدنــى نســبة تأييــد لتســعة 
مــن أصــل أحــد عشــر منصًبــا مــن لبنــان الجنوبــي. أمــا محافظــة لبنــان الشــمالي فقــد أعطــت أعلــى نســبة تأييــد للنســاء فــي منصــب عضــو فــي 
البلدية )88.5%(، ونائبة )90.3%(، وأدنى نسبة تأييد للمرأة كرئيسة جمهورية )45.8%(، وزعيمة حزب سياسي )49.4%(، ورئيسة وزراء 

.)%55.5(
أّيد جبل لبنان توّلي النســاء مناصب في المجال السياســي أكثر من الجنوب والشــمال والبقاع بينما ســّجل الشــمال أدنى نســبة )%45.8( 
تأييد لتوّلي امرأة منصب رئاسة جمهورية وبيروت أعلى نسبة )80.2%(. كذلك كان الشمال أقل تأييًدا )55.5%( لتعيين امرأة رئيسة وزراء 
مقارنــًة ببيــروت )86%(، وكان عموًمــا األقــل تأييــًدا لتوّلــي النســاء مناصــب قياديــة عاليــة، إذ أّن نصــف المشــاركات والمشــاركين مــن الشــمال 

علــى األقــل ال يدعمــون وصــول النســاء إلــى موقــع رئاســة الجمهوريــة أو قيــادة األحــزاب السياســية.

 زاد تأييد المشاركات والمشاركين لتوّلي النساء مناصب في المجال السياسي بشكل ملحوظ مع ارتفاع مستوى التعليم

ــا وأكثــر مّمــن لــم يتابعــوا التعليــم  ــا أو مهنًي أبــدى الجامعيــون/ات تأييــًدا لتوّلــي النســاء المناصــب المقترحــة أكثــر مّمــن ارتــادوا معهــًدا تقنًي
العالي. وقد بلغ معّدل الفارق في الدعم 17.4% بين الجامعيين وَمن لم يتابعوا الدراسات العليا. وكان الفارق أكبر بالنسبة لمناصب رئاسة 

الجمهوريــة، وقيــادة األحــزاب السياســية، ورئاســة الــوزراء، ورئاســة البلديــة، والــوزارات كمــا يظهــر فــي المخّطــط أدنــاه.
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 42 - نسبة األجوبة التي تؤّيد توّلي المرأة مناصب قيادية في المجال العام، تبًعا لمستوى الدخل
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تأييد المتزوجات لتوّلي النساء مناصب قيادية في المجال العام أدنى بكثير من العازبات

 عموًمــا، تدّنــت نســبة تأييــد المتزوجيــن والمتزوجــات لتوّلــي النســاء مناصــب قياديــة مقارنــة مــع العازبيــن. لكــن التفــاوت فــي الدعــم كان 
ملحوًظــا أكثــر بيــن المتزوجــات والعازبــات، إذ بلــغ 7.34%. علــى ســبيل المثــال، أّيــدت نســبة 93.1% مــن العازبــات توّلــي النســاء رئاســة 
اّتحــاد أو نقابــة مقابــل 81.6% فقــط مــن المتزوجــات. كذلــك أّيــدت العازبــات توّلــي امــرأة منصــب قاضيــة بنســبة 93.7% مقابــل 83.6% مــن 

المتزوجــات، ومنصــب رئيســة بلديــة بنســبة 88.7% مقابــل 78.6% مــن المتزوجــات.
إضافــة إلــى ذلــك، أّيــدت نســبة 89.2% مــن العازبــات توّلــي المــرأة منصًبــا عالًيــا فــي الشــرطة مقابــل 79.5% مــن المتزوجــات. وكذلــك األمــر 

بالنســبة لتأييد توّلي النســاء قيادة اتحاد أو نقابة، إذ بلغت نســبة الدعم لدى العازبات 93.1% مقابل 81.6% لدى المتزّوجات.

 Figure SEQ Figure \* ARABIC 43 - نسبة المشاركات اللواتي يؤّيدن توّلي المرأة مناصب قيادية في المجال العام، تبًعا للوضع االجتماعي
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فئة 46 عاًما وما فوق سّجلوا أدنى نسبة تأييد لتوّلي النساء مناصب قيادية في المجال العام

جاء تأييد األكبر سًنا لتوّلي النساء مناصب القيادية في المجال العام أدنى من تأييد األصغر سًنا. وبرز التفاوت األكبر في المناصب 
األشــّد نفــوًذا مثــل زعيمــة حــزب سياســي، ورئيســة وزراء، ورئيســة جمهوريــة، وعنصــر برتبــة عاليــة فــي الجيــش والشــرطة، كمــا يشــير المخّطــط 

أدناه.
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 Figure SEQ Figure \* ARABIC 44 % نسبة األجوبة التي تؤّيد توّلي المرأة مناصب قيادية في المجال العام، تبًعا للفئة العمرية
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تصّورات الرأي العام حول قدرة النساء على االنخراط في الحياة السياسية

ُخمــس مــن شــملهم االســتبيان عّبــروا عــن صــور نمطيــة ســلبية حــول النســاء تمنــع انخراطهــن فــي الحيــاة السياســية، وكانــت نســبة 
الرجــال بينهــم ضعــف نســبة النســاء

27.9% مــن الرجــال يعتبــرون أّن النســاء يستســلمن 	 
بســهولة أكبــر مــن الرجــال عندمــا تواجههــّن تحديــات، 

13.5% مــن النســاء كان لهــّن الــرأي نفســه.
31.8% مــن الرجــال يعتبــرن أّنــه ليــس بإمــكان النســاء 	 

أن يّتخــذن مســار عمــل محــّدد، 17.9% مــن النســاء 
كان لهــّن الــرأي نفســه

ــأّن النســاء 	  42% مــن الرجــال وافقــوا اإلعتبــار القائــل ب
ضعيفــات بوجــه المخاطــر، ووافقهــم 20.1% مــن النســاء

25.9% مــن الرجــال اعتبــروا أّن النســاء بالمجمــل هــّن 	 
متــرّددات، 16.8% مــن النســاء أيًضــا وافقــن

29.2% مــن الرجــال ظّنــوا أّنــه باإلمــكان التأثيــر علــى 	 
رأي النســاء أكثــر مــن الرجــال ووافقهــم 17.1% مــن 

النســاء
26.7% مــن الرجــال اعتبــروا أّن النســاء يفقــدن القــدرة 	 

علــى التنظيــم فــي الظــروف الضاغطــة وكان ل%13.2 
مــن النســاء رأي مماثــل
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 46 - نسبة األجوبة التي تعّبر عن صور نمطية سلبية بشأن قدرات النساء على االنخراط في المجال العام، تبًعا للجندر

Figure SEQ Figure \* ARABIC 45 نسبة األجوبة التي تعّبر عن صور نمطية سلبية بشأن قدرة النساء على االنخراط في المجال العام
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أظهر سكان بيروت أقل قدر من الموافقة على الصور النمطية السلبية تجاه قدرات النساء مقارنًة ببقية المناطق، بينما أظهر 
سكان الشمال أعلى نسبة موافقة عليها.

رأى 4.6% فقــط مــن ســكان بيــروت أّن النســاء خاضعــات، ارتفعــت النســبة إلــى 41.7% فــي الشــمال و26.7% فــي البقــاع. كذلــك، اعتبــر 
5.7% فقــط مــن ســكان بيــروت أّن النســاء ال يســتطعن االلتــزام بمســار عمــل محــّدد مقارنــًة بـــ 45.5% مــن ســكان الشــمال. كمــا ظهــرت فــي 
الجنوب أكبر نســبة تفاوت في المفاهيم بين الجندرين، إذ ظن 42.9% من المشــاركين أّن المرأة تخاف وتضعف أمام التهديدات بطبيعتها، 
مقابــل 8.6% فقــط مــن المشــاركات. مــن الملفــت أّن األجوبــة لــم تظهــر أي صلــة بيــن معرفــة نســاء فــي الجيــش -الوظيفــة »األخطــر« مقارنــًة 

بالوظائــف األخــرى -وفكــرة أّن طبيعــة النســاء تجعلهــّن ضعيفــات أمــام التهديــدات.
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Figure  SEQ Figure \* ARABIC 47 - نســبة األجوبــة 
التــي تعّبــر عــن صــور نمطيــة ســلبية بشــأن قــدرات المــرأة علــى 

االنخــراط فــي المجــال العــام، تبعــًا لمنطقــة الســكن

Figure SEQ Figure \* ARABIC 48 - نســبة األجوبــة 
التــي تعّبــر عــن صــور نمطيــة ســلبية بشــأن قــدرات النســاء علــى 

االنخــراط فــي المجــال العــام، تبًعــا لمســتوى التعليــم

قّلت المفاهيم النمطية حول المرأة مع ارتفاع مستوى التعليم

بلغت نســبة تأييد الصور النمطية الســلبية حول المرأة بين حامالت وحاملي الشــهادات الجامعية نحو نصف نســبة َمن لم يتابعوا التعليم 
العالــي، فشــعر 31% مثــاًل مــن المشــاركات والمشــاركين الذيــن لــم يكملــوا التعليــم العالــي أّن المــرأة فــي طبيعتهــا متــرّددة وحائــرة مقابــل %15.3 
فقط من حامالت وحاملي الشهادات الجامعية. كذلك ظن 34% من المشاركات والمشاركين الذين لم يتابعوا التعليم العالي أّن المرأة يسهل 
الســيطرة عليهــا أكثــر مــن الرجــل مقابــل 16.1% مــن حامــالت وحاملــي الشــهادات الجامعيــة. وكان التفــاوت بيــن مســتويات التعليــم المختلفــة 

أقــوى بيــن المشــاركين ممــا كان بيــن المشــاركات. 
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 Figure SEQ Figure \* ARABIC 49 - نسبة األجوبة التي تعّبر عن صور نمطية سلبية بشأن قدرات النساء على االنخراط في المجال العام، تبًعا للفئة العمرية

ازدادت المفاهيم اإليجابية حول النساء في السياسة لدى المشاركين الذين يعرفون ناشطاٍت في األحزاب السياسية أكثر من 
المشاركات اللواتي يعرفن ناشطات في األحزاب السياسية

 كلما ارتفع الدخل الشهري انخفضت النزعة إلى تنميط النساء السلبي

معظم المشــاركين الذين يعرفون ناشــطات في األحزاب السياســية )73.2%( لم يوافقوا على أّن النســاء يستســلمن أمام التحّديات أســرع من 
الرجــال، ولكــن اختلــف األمــر لــدى المشــاركات اللواتــي أبديــن عــدم موافقتهــّن بنســبة 58.2%. ولكــن هــذا الميــل اختلــف فــي إجابــات المشــاركات 

والمشــاركين الذين يعرفون ناشــطات في الحركات الطاّلبية.

أبــدت فئــات الدخــل العليــا أدنــى نســب موافقــة علــى الصــور النمطيــة الســلبية بشــأن قــدرات النســاء علــى االنخــراط فــي المجــال السياســي. 
علــى ســبيل المثــال، وافــق 11.1% فقــط علــى أّن النســاء أكثــر خضوًعــا ويســهل الســيطرة عليهــن بشــكل أســرع مــن الرجــال، بينمــا بلــغ المعــّدل 
العــام 23%. كذلــك وافــق 11.3% فقــط مّمــن يكســبون أكثــر مــن 2000 دوالر أميركــي فــي الشــهر علــى أّن النســاء فــي طبيعتهــن متــرّددات 

وحائــرات، بينمــا بلــغ المعــّدل العــام لــكل فئــات الدخــل %21.2.
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تصّورات الرأي العام بشأن النساء العامالت في المجال السياسي

بشكل عام، لم يوافق معظم المشاركات والمشاركين على التصريحين بأّن السياسيين جديرون بالثقة أكثر من السياسيات، وبأّن 
السياسيين أكثر علًما ودراية من السياسيات

وافــق 24.7% فقــط مــن المشــاركات والمشــاركين علــى التصريــح بــأّن السياســيين أكثــر علًمــا ودرايــة مــن السياســيات بالمجــال السياســي، 
ولكــن األكثريــة )64.2%( لــم توافــق علــى ذلــك. انطبــق األمــر ذاتــه علــى التصريــح بــأّن السياســيين جديــرون بالثقــة أكثــر مــن السياســيات، إذ 
بلغــت نســبة عــدم الموافقــة عليــه 69.3%. غيــر أّن 45.7% مــن المشــاركات والمشــاركين وافقــوا علــى التصريــح بــأّن النســاء أكثــر جّديــة فــي 
عملهــن مــن الرجــال، ووافــق 28.2% منهــم/ن علــى التصريــح بــأّن احتمــال مقاطعــة النســاء أثنــاء حديثهــن أكبــر مــن احتمــال مقاطعــة الرجــال.
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 50 نسب األجوبة على تصاريح حول تصّورات الرأي العام بشأن النساء العامالت في المجال السياسي

أشار ربع المشاركات والمشاركين إلى أّن السياسيين أفضل في المواجهات والمناقشات من السياسيات، وجاءت نسبة المشاركين 
الموافقين على هذا التصريح أعلى بكثير من المشاركات

رأى 31.7% مــن المشــاركين أّن السياســيين أفضــل فــي المواجهــات والمناقشــات مــن السياســيات، بينمــا وافقــت نســبة 17.4% فقــط مــن 
المشــاركات على ذلك. وفي حين تشــابهت آراء المشــاركين بشــأن هذا التصريح في كل الفئات العمرية، تفاوتت النســب لدى المشــاركات، إذ 
ا علــى التصريــح بــأّن احتمــال مقاطعــة امــرأة أثنــاء حديثهــا أكبــر مــن احتمــال مقاطعــة  أّيدتــه الفئــة األكبــر ســًنا أكثــر مــن األصغــر ســًنا. ولكــن ردًّ

رجــل، بلغــت نســبة الموافقــة 28% لــدى كل مــن المشــاركات والمشــاركين.
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٢٥٫٨٠٪

٢٠٫٤٠٪

١٢٫٨٠٪ ١٢٫٢٠٪

٣٣٫٣٠٪
٣٠٫٧٠٪

٢٧٫٥٠٪

٣٥٫٠٠٪

 Figure SEQ Figure \* ARABIC 51 - نســبة األجوبــة 
الموافقــة علــى التصريــح بــأّن السياســيين أفضــل فــي المواجهــات 

والمناقشــات مــن السياســيات، تبًعــا للجنــدر والســن

ا  Figure SEQ Figure \* ARABIC 52 نســبة األجوبــة ردًّ
علــى التصريــح بــأّن السياســيين أفضــل فــي المواجهــات والمناقشــات 

مــن السياســيات، تبًعــا لمنطقــة الســكن

أبدى ســكان بيروت أدنى نســبة موافقة على كون السياســيين أفضل في المناقشــات من السياســيات بينما ســّجل الشــمال والبقاع 
أعلى نســبة موافقة

وافق 4.6% فقط من ســكان بيروت على أّن السياســيين أفضل في المناقشــات من السياســيات، مقابل 35.3% ســكان الشــمال، و%30.7 
مــن ســكان البقــاع. كمــا أظهــرت مقارنــة أجوبــة المشــاركات والمشــاركين تبًعــا للجنــدر فــي كل منطقــة تفاوًتــا ملحوًظــا فــي اآلراء بيــن الرجــال 
والنساء في بيروت ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي. ففي بيروت، بينما كانت نسبة موافقة المشاركات )6.7%( أعلى نسبًيا من نسبة موافقة 
المشــاركين )2.4%( حول قدرة الرجال على المواجهة والمناقشــة، كانت النســبة في الشــمال مختلفة: 53.2% من المشــاركين )3 مرات نســبة 
المشــاركات( فــي الشــمال، و17.7% مــن المشــاركات، أشــاروا إلــى أّن لــدى الرجــل قــدرة أكبــر علــى المناقشــة والمواجهــة. أمــا مــن جهــة التعليــم، 

فكلمــا ارتفــع مســتوى التعليــم قّلــت الموافقــة علــى التصريــح مــن قبــل كال الجندريــن.

١٢٫٣٠٪

١٧٫٧٠٪

٦٫٧٠٪

٣٥٫٢٠٪

٥٣٫٢٠٪

٢٫٤٠٪
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سّجل المشاركون في الشمال أعلى نسبة موافقة على التصريح بأّن احتمال مقاطعة النساء عند الحديث أكبر من احتمال مقاطعة الرجل

المتزوجات والمتزوجون ومن لديهم أوالد سّجلوا أعلى نسبة موافقة على أّن السياسيين أفضل في المناقشات من السياسيات

مع ارتفاع مستوى التعليم قّل االعتقاد بأّن السياسيين أفضل في المناقشات من السياسيات

جــاءت أكبــر نســبة موافقــة )44.2%( علــى التصريــح بــأّن احتمــال مقاطعــة النســاء عنــد الحديــث أكبــر مــن احتمــال مقاطعــة الرجــال مــن 
لبنــان الشــمالي بينمــا بلــغ المعــّدل العــام علــى نطــاق البــالد 28.2% وبلغــت نســبة الموافقــة 34.5% فــي بيــروت. قــد تنبــع الموافقــة علــى هــذا 
التصريــح إمــا مــن إدراك للتحّديــات التــي تواجههــا النســاء عنــد التعبيــر عــن آرائهــا، أو مــن تأييــد للصــورة النمطيــة بــأّن النســاء ال يملكــن مهــارات 

عاليــة فــي المناقشــة أو ال يتمتعــن بالحــزم الكافــي للثبــات علــى موقفهــن عنــد الضــرورة.

من بين المتزوجات والمتزوجين، وافق 28.4% على أّن السياســيين أفضل في المواجهات والمناقشــات من السياســيات مقارنًة بـ %22.1 
مــن العازبيــن والعازبــات. كذلــك وافــق علــى التصريــح 29% مــن اآلبــاء واألمهــات مقابــل 20.5% مّمــن ليــس لديهــم/ن أوالد.  

38.9% مّمــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي و30.7% مّمــن تابعــوا التعليــم المهنــي وافقــوا علــى أّن السياســيين أفضــل فــي المناقشــات مــن 
السياســيات، لكــن 15.6% فقــط مــن ذوي الشــهادات الجامعيــة وافقــوا علــى ذلــك. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن التفــاوت فــي اآلراء بيــن مســتويات 
التعليــم المختلفــة كان ملحوًظــا لــدى المشــاركين أكثــر مــن المشــاركات. علــى ســبيل المثــال، وافــق علــى التصريــح 52.9% مــن المشــاركين 
الذيــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي مقابــل 18.3% فقــط مــن حاملــي الشــهادات الجامعيــة. أّمــا عنــد المشــاركات، فــإّن 25.2% مّمــن تابعــن التعليــم 
العالــي وافقــن علــى التصريــح بــأّن السياســيين أفضــل فــي النقــاش مــن السياســيات، مقابــل 19.1% مّمــن تابعــن التعليــم المهنــي، و13.1% مــن 

حامــالت الشــهادات الجامعيــة.

ا  Figure SEQ Figure \* ARABIC 53- نسبة األجوبة ردًّ
علــى التصريــح بــأّن السياســيين أفضــل فــي المواجهــات والمناقشــات 

من السياسيات، تبًعا لمستوى التعليم   
   

٥٢٫٩٠٪

٤٣٫٩٠٪

١٨٫٣٠٪

٢٥٫٢٠٪

١٩٫١٠٪

١٣٫١٠٪
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وافق نحو نصف المشــاركات والمشــاركين على أّن النســاء أكثر جّدية في عملها من الرجال ووافق الربع على أّن النســاء أفضل 
أخالقيًّا من الرجال

أشــار 15.4% فقــط مــن المشــاركات الناشــطات فــي حــزب سياســي بــأّن السياســيين أفضــل فــي المواجهــات والمناقشــات مــن السياســيات، 
مقارنــًة بـــ 31.1% مــن الناشــطين سياســًيا، فبلــغ المعــّدل العــام للنشــاطين سياســًيا مــن كال الجندريــن 25.9%. كمــا عّبــرت نســبة 73.10% مــن 

الناشــطات فــي حــزب سياســي عــن عــدم الموافقــة علــى التصريــح مقارنــًة بـــ 55.70% مــن الناشــطين فــي حــزب سياســي.

ا على التصريح بأّن السياسيين أفضل في المواجهات والمناقشات من السياسيات، تبًعا للجندر ومستوى النشاط السياسي   Figure SEQ Figure \* ARABIC 54 - نسبة األجوبة ردًّ
     

ا  Figure SEQ Figure \* ARABIC 55 نســبة األجوبــة ردًّ
علــى التصريــح بــأّن »النســاء أكثــر جّديــة فــي عملهــن مــن الرجــال« 

تبًعــا للجنــدر

نسبة موافقة الناشطات سياسًيا على التصريح بأّن السياسيين أفضل في المناقشات من السياسيات جاءت أقل من نسبة الناشطين سياسًيا

موافقة موافقة رفضموافقة رفض رفض
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٪٧٣٫١
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٪٢٥٫٩ ٪٢٤٫٥

٪٦١٫٤

٪٥٤٫٥

٪٦٢٫٤

ناشط يف حزب سيايس

غ� ناشط يف حزب سيايس

الشمالالشمالالشمال

وافقــت نســبة 56% مــن المشــاركات أّن النســاء أكثــر جّديــة فــي عملهــن مــن الرجــال، مقابــل 34.8% مــن المشــاركين بينمــا كان ربــع 
المشــاركات والمشــاركين محايديــن بشــأن هــذا التصريــح و31.7% لــم يوافقــوا عليــه. وكانــت نســبة عــدم موافقــة المشــاركين علــى التصريــح أعلــى 
مــن نســبة الموافقــة أو الــردود المحايــدة. مــع العلــم أّن هــذا التصريــح ليــس لصالــح النســاء بالضــرورة إذ أّن السياســة تعتَبــر عمــاًل »فاســًدا« 
و«قــذًرا« وقــد »ال يكــون مناســًبا للمــرأة العاليــة األخــالق«. نظــًرا إلــى أّن المشــاركين والمشــاركات يــرون المــرأة صاحبــة أخــالق عاليــة، ويــرون 

السياســة كمجــال فاســد، قــد يعنــي ذلــك أنهــم ال يوافقــون أّن للمــرأة المعرفــة السياســية المناســبة للمشــاركة فــي اللعبــة السياســية.

٢١٫٥٠٪ ٢٢٫٨٠٪

٥٦٫٠٠٪

٤١٫٤٠٪

٢٣٫٨٠٪

٣٤٫٨٠٪
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 57 - نســبة األجوبــة 
ا علــى التصريــح بــأّن »السياســيين أكثــر درايــة بالسياســة مــن  ردًّ

السياســيات« تبًعــا لمنطقــة الســكن

١٨٫٠٠٪

١١٫١٠٪

٣٤٫٢٠٪

١٣٫٣٠٪

٣٣٫٣٠٪ ٣٢٫٤٠٪

٤٩٫٤٠٪

٤٫٨٠٪

أشار المشاركون والمشاركات إلى أّن السياسيين أكثر دراية بالسياسة من السياسيات

رأت نسبة 29.7% من المشاركين أّن السياسيين أكثر دراية بالسياسة من السياسيات، فيما بلغت النسبة 20% لدى المشاركات. واختلف 
التفــاوت فــي النســب بيــن الجندريــن عبــر المناطــق، إذ وافقــت المشــاركات )13.3%( علــى التصريــح بنســبة أعلــى مــن المشــاركين )4.8%( فــي 

بيروت بينما في الشــمال، كانت نســبة المشــاركات )34.2%( الموافقات أدنى بشــكل ملحوظ من نســبة المشــاركين )%49.4(.

كانــت الصــور النمطيــة الســلبية حــول السياســيات لــدى المشــاركات الناشــطات سياســًيا )25%( أقــل مــن ســواهن )20.6%(، بينمــا لــم يكــن 
للنشــاط السياســي وقــع ُيذكــر علــى رأي المشــاركين.

وافقــت نســبة 32.6% مــن المشــاركات علــى أّن النســاء أفضــل مــن الرجــال أخالقًيــا أعلــى مــن نســبة المشــاركين )20.5%(. كمــا ازدادت 
نســبة الموافقــة علــى التصريــح مــع ارتفــاع مســتوى التعليــم. غيــر أّن اإلجابــة التــي حظيــت بأعلــى نســبة لــدى كال الجندريــن هــي المحايــدة.

Figure SEQ Figure \* ARABIC 56 - نســبة األجوبــة 
ا علــى التصريــح بــأّن »النســاء أفضــل مــن الرجــال أخالقًيــا« تبًعــا  ردًّ

للجندر    
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األجوبــة  نســبة   59  Figure SEQ Figure \* ARABIC  
ا علــى التصريــح بــأّن »السياســيين أكثــر درايــة بالسياســة مــن  ردًّ

العمريــة للجنــدر والفئــة  تبًعــا  السياســيات« 
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 كلما ارتفع الدخل ومستوى التعليم قّلت الموافقة على أّن السياسيين أكثر دراية بالسياسة من السياسيات  

 كلما ارتفع الدخل ومستوى التعليم قّلت الموافقة على أّن السياسيين أكثر دراية بالسياسة من السياسيات  

كذلــك، أبــدت فئــة الدخــل الشــهري الــذي يتجــاوز 2000 دوالر أميركــي نســبة موافقــة مــع التصريــح )11.1%( أقــل مــن المعــّدل )%24.7(. 
ــا )20%( إاّل أّن الفــرق لــم  فــي حيــن أّن المشــاركات ضمــن فئــة الدخــل األعلــى وافقــن بنســبة أقــل )15.8%( مــن معــّدل المشــاركات عموًم
يكــن كبيــًرا. فــي المقابــل، كان الفــرق ملحوًظــا بيــن نســبة موافقــة المشــاركين ضمــن فئــة الدخــل األعلــى )9.4%( ومعــّدل المشــاركين عموًمــا 
)29.7%(. ومــن الالفــت أيضــًا أّن نســبة المشــاركين ضمــن فئــة الدخــل األعلــى ســّجلت نســبة موافقــة أقــل مــن المشــاركات علــى التصريــح بــأّن 

السياســيين أكثــر درايــة بالسياســة مــن السياســيات.

وافــق نحــو 20% فقــط مــن المشــاركات والمشــاركين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و35 علــى أن النســاء أقــل درايــة مــن الرجــال فــي 
المجــال السياســي، مقابــل 31.6% مــن فئــة مــن يزيــد عمرهــم عــن 46 عاًمــا. وكان التفــاوت فــي اآلراء تبًعــا للفئــة العمريــة ملحوًظــا أكثــر لــدى 
المشــاركات، إذ بلغــت نســبة الموافقــة علــى التصريــح 13.9% لــدى المشــاركات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و24، مقابــل 28.9% لــدى 

َمــن هــن فــي ســن 46 ومــا فــوق.

وافق 38.5% مّمن لم يتابعوا التعليم العالي على أّن السياسيين أكثر دراية بالسياسة من السياسيات مقابل 16.1% فقط من الجامعيين. 
وُيظهــر الفــارق بيــن نســبة المشــاركين الذيــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي )52.9%( ونســبة حاملــي الشــهادات الجامعيــة )16.6%( أنــه مــع ارتفــاع 

مســتوى التعليم لدى الرجال يقّل التنميط الســلبي للسياســيات بشــكل ملحوظ.

Figure SEQ Figure \* ARABIC 58 - نســبة األجوبــة 
ا علــى التصريــح بــأّن »السياســيين هــم أكثــر درايــة بالسياســة مــن  ردًّ

السياســيات« تبًعــا لمســتوى التعليــم ٥٢٫٩٠٪

٢٤٫٤٠٪

١٦٫٦٠٪ ١٥٫٦٠٪
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أّثرت معرفة ناشطات سياسًيا على تصّورات المشاركين بشأن إلمام النساء في مجال السياسة

بشكل عام، لم يوافق المشاركون والمشاركات على أّنه ينبغي على النساء التصّرف »برجولية« كي يصلن إلى المناصب السياسية العالية

ســجل المشــاركون والمشــاركات الــذي يعرفــون نشــاطات فــي المجــال العــام والسياســة أعلــى نســبة مــن عــدم الموافقــة علــى كــون السياســيين 
أكثــر درايــة بالسياســة. وكان العكــس صحيًحــا حيــث ســّجل المشــاركون والمشــاركات الذيــن ال يعرفــون ناشــطات فــي المجــال العــام أو فــي 

السياســة أعلــى نســبة موافقــة علــى أّن السياســيين أكثــر درايــة بالسياســة.

فــي اإلجابــات علــى ســؤال عمــا إذا كان ينبغــي علــى النســاء التصــّرف »برجوليــة«  كــي يصلــن إلــى المناصــب السياســية العاليــة، جــاءت 
أدنــى نســبة موافقــة مــن لبنــان الجنوبــي )15.1%( وبيــروت )16.1%(، بينمــا جــاءت أعلــى نســبة موافقــة مــن لبنــان الشــمالي )46.2%( والبقــاع 
)35.6%(، ال ســيما المشــاركون الذكــور فــي لبنــان الشــمالي مــع العلــم أّن نســبة مماثلــة منهــم لــم توافــق علــى التصريــح. فــي المقابــل، ســّجلت 
المشــاركات فــي بيــروت أدنــى نســبة موافقــة علــى التصريــح )22.2%(، بينمــا ســّجلت المشــاركات فــي لبنــان الشــمالي أعلــى نســبة موافقــة 
)44.3%(. كذلــك األمــر بالنســبة للمشــاركين فــي بيــروت )9.5%( والمشــاركين فــي لبنــان الشــمالي )48.1%(. أمــا أعلــى نســبة عــدم موافقــة 
علــى التصريــح فجــاءت مــن المشــاركات فــي لبنــان الجنوبــي )77.8%( والمشــاركين فــي بيــروت )78.6%(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن غالبيــة 

الذيــن وافقــوا علــى التصريــح أّنــه ينبغــي علــى النســاء التصــّرف »برجوليــة«، يعرفــون ناشــطات فــي المجــال العــام أو فــي مجــال السياســة.

أدنــى نســبة موافقــة علــى التصريــح مــن المشــاركات ضمــن الفئــة العمريــة بيــن 36 و45 عاًمــا، مــع 67.7% نســبًة لغيــر الموافقيــن. أمــا 
نســبة الموافقــة علــى التصريــح فتراوحــت بيــن 4.3% )الفئــة العمريــة مــن 18 إلــى 24 عاًمــا( و15.50% )الفئــة العمريــة 46 ومــا فــوق(. بينمــا 
تراوحت نسبة المحايدة على التصريح بين 8.3% )الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاًما( و21.50% )الفئة العمرية من 36 إلى 45 عاًما(.
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ا على التصريح بأّنه ينبغي على النساء التصّرف »برجولية« تبًعا للجندر ومنطقة السكن Figure SEQ Figure \* ARABIC 60 - نسبة األجوبة ردًّ
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 مع ارتفاع سن المشاركين انخفضت نسبة االعتقاد أّن السياسيين جديرون بالثقة أكثر من السياسيات

بعكس المشاركات، مع ارتفاع سن المشاركين انخفضت نسبة اعتقادهم أّن السياسيين جديرون بالثقة أكثر السياسيات. ففي حين بلغت 
نســبة عــدم الموافقــة 53.4% لــدى المشــاركين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24، بلغــت نســبة عــدم الموافقــة نحــو 70% لــدى المشــاركين فــي 

عمر 46 وما فوق. عموًما، بلغت نســبة عدم الموافقة على التصريح 62.1% لدى المشــاركين مقابل 76.1% لدى المشــاركات.

 أشــار المشــاركون والمشــاركات إلــى أّن النســاء مؤّهــالت للعمــل علــى قضايــا متعّلقــة بالتعليــم ورعايــة األطفــال أكثــر مــن الرجــال، ومؤهــالت 
أقــل منهــم للعمــل علــى قضايــا متعّلقــة باألمــن القومــي أو الشــؤون الخارجيــة

وافقــت نســبة 64.3% مــن المشــاركات والمشــاركين علــى أّن النســاء مؤّهــالت أكثــر للتعاطــي فــي شــؤون التعليــم واألطفــال، فــي حيــن 
وافقــت نســبة 2.5% فقــط أنهــن للتعاطــي فــي قضايــا متعّلقــة باألمــن القومــي. وبعــد األمــن القومــي، قلــة مــن المشــاركات والمشــاركين 
)7.2%( شــعروا أّن النســاء مؤهــالت للعمــل علــى قضايــا متعّلقــة بالشــؤون الخارجيــة، كمــا اعتبــر 11.7% فقــط أّنهــّن مؤهــالت للتعاطــي 

فــي الشــؤون االقتصاديــة.
واعُتبــر الرجــال مؤهليــن أكثــر مــن النســاء للتعاطــي فــي القضايــا المتعّلقــة بالشــؤون الخارجيــة )35%( واألمــن القومــي )%57.5( 
والشــؤون االقتصاديــة )28.7%(. ولكــن مــن الملفــت أّن أكثــر مــن نصــف المشــاركات والمشــاركين أشــاروا إلــى أّن الجنــدر ليــس معيــارًا 
لتحديــد مؤّهــالت الشــخص فــي التعاطــي فــي القضايــا المتعّلقــة بالشــؤون االقتصاديــة )57.8%( والشــؤون الخارجيــة )59.6%(. فــي 
الشــمال، أشــار 88.5% مــن المشــاركات والمشــاركين إلــى أّن النســاء مؤّهــالت أكثــر للتعاطــي فــي شــؤون التعليــم ورعايــة األطفــال، مقارنــًة 

بـــ 59.4% فــي البقــاع و32.2% فــي بيــروت.
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 SEQ Figure 61 نسبة ردود المشاركين على التصريح بأّن »السياسيين جديرون بالثقة أكثر من السياسيات« تبًعا للفئة العمرية

التصّورات العامة بشأن قدرة النساء على العمل على قضايا سياسية معّينة
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ا على السؤال »َمن مؤّهل أكثر للتعاطي في القضايا التالية؟ الرجل أو المرأة أو الجندر ليس معياًرا« Figure SEQ Figure \* ARABIC 62 - نسبة األجوبة ردًّ

 أكثر من نصف المشاركات الناشطات في األحزاب السياسية أشرن إلى أّن الرجال مؤّهالت أكثر للتعاطي في قضايا األمن القومي 
وأّن النساء مؤّهالت أكثر للتعاطي في شؤون التعليم واألطفال 

مــن بيــن المشــاركات الناشــطات سياســًيا، أشــارت نســبة 38.5% أّن النســاء مؤهــالت أكثــر مــن الرجــال للتعاطــي فــي الشــؤون البيئيــة بينمــا 
اعتبــر 9.60% منهــن فقــط أّن البيئــة مالئمــة للرجــال أكثــر. وضمــن المجموعــة عينهــا مــن المشــاركات، أشــارت نســبة 3.80% فقــط إلــى أّن 
النســاء مؤهــالت للتعاطــي فــي القضايــا المتعّلقــة باألمــن القومــي بينمــا اعتبــر 55.80% أّن الرجــال مؤهلــون أكثــر فــي هــذا القطــاع. أمــا الالفــت 
فــكان عــدم وجــود أي إشــارة مطلًقــا )0.0%( إلــى أّن النســاء مؤهــالت للتعاطــي فــي قضايــا األمــن القومــي لــدى المشــاركين غيــر الناشــطين 

سياســًيا، بينمــا أشــار إلــى ذلــك 2.80% مــن المشــاركين الناشــطين سياســًيا.
أمــا عــن كــون النســاء مؤهــالت للتعاطــي فــي الشــؤون االقتصاديــة فقــد كانــت نســبة الموافقــة 5.70% لــدى المشــاركين الناشــطين سياســًيا. 
كذلك األمر بالنسبة للمشاركات غير الناشطات سياسًيا اللواتي لم يوافقن على أّن النساء قادرات على التعاطي في كل القضايا المطروحة 
لالســتبيان، بقــدر المشــاركات الناشــطات سياســًيا. ولكــن بشــكل عــام، شــعر جميــع المشــاركات والمشــاركين )ســواء أكانــوا ناشــطات وناشــطين 
سياســًيا أو ال( أّن الرجــال مؤهلــون أكثــر للتعاطــي فــي القضايــا المتعّلقــة بالشــؤون االقتصاديــة واألمــن القومــي، وأّن النســاء مؤهــالت أكثــر 

للتعاطــي فــي القضايــا المتعّلقــة بالبيئــة واألطفــال والتعليــم.
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ا على الخيارين »الرجل« أو »المرأة« بشأن »َمن مؤّهل أكثر للتعاطي في القضايا التالية« تبًعا للجندر ومستوى االنخراط في حزب سياسي  Figure  SEQ Figure \* ARABIC 63 - نسبة األجوبة ردًّ

تصّورات المشاركات والمشاركين بشأن قدرتهم/هن على توّلي المهام في الحمالت االنتخابية

األمهات ربات المنازل سّجلن أدنى نسبة من الرغبة في توّلي أي منصب خالل الحمالت االنتخابية

ُســئل المشــاركون والمشــاركات عــن المهــام التــي قــد يتوّلونهــا إذا شــاركوا فــي حملــة انتخابيــة مــع العلــم أّن عــدًدا كبيــًرا منهــم لــم يشــارك قــط 
فــي أي حركــة سياســية، وال يملــك بالتالــي خبــرة كبيــرة فــي هــذا المجــال، وال بــّد مــن مراعــاة ذلــك عنــد مراجعــة النتائــج. لــم تتفــاوت النتائــج كثيــًرا 
بنــاًء علــى الجنــدر أو الســن أو الوضــع االجتماعــي أو مســتوى الدخــل أو مســتوى التعليــم. ولكــن مــن جهــة الوضــع المهنــي، يبــدو أّن األمهــات 

ربــات المنــازل هــن أقــل َمــن يرغــب فــي توّلــي أي مــن هــذه المهــام.

ناشط في حزب سياسي غير ناشط في حزب سياسي
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كان المشاركون والمشاركات أقل استعداًدا إللقاء الخطابات وأكثر استعداًدا إلدارة فرق العمل

أفاد62.7% من المشــاركين والمشــاركات بأنهم على إســتعداد قيادة حملة إنتخابية
لقيــادة حملــة إنتخابيــة. وكانــت األمهــات ربــات المنــازل األقــل 

إســتعدادًا )47%( تليهــّن العاطــالت عــن العمــل )%61.7(.

أفاد 60.2% من المشاركين والمشاركات بأنهم على إستعداد الظهور اإلعالمي
للظهــور علــى وســائل اإلعــالم، وأعلــى نســبة كانــت فــي البقــاع 

)69.3%( واألدنى في بيروت )%55.2(

أفاد 77.8% من المشاركين والمشاركات بأنهم على إستعداد إدارة فريق عمل
لتولي إدارة فريق عمل. كانت النسبة األعلى في شمال لبنان 
وكانــت   .)%70.1( لبنــان  جنــوب  فــي  واألدنــى   )%81.3(
أعلــى نســبة لعــدم الموافقــة فــي فئــة األمهــات ربــات المنــازل 
)32.4%(. لكــن )67.7%( قالــوا أيًضــا أنهــم ســيكونون علــى 

إســتعداد إلدارة فريــق عمــل

علــى التعامل مع اإلعالم والصحافة وما شابه بأنهــم  والمشــاركات  المشــاركين  مــن   %69.9 أفــاد 
إســتعداد للتعامــل مــع اإلعــالم، وكانــت أعلــى نســبة فــي شــمال 

)%65.5( بيــروت  فــي  واألدنــى   )%70.5( لبنــان 

أفــاد 58% مــن المشــاركين والمشــاركات أنهــم علــى إســتعداد إلقاء الخطب
إللقــاء الخطــب، بالتالــي تعتبــر هــذه المهمــة األقــل شــعبية.

الجامعيــة  الشــهادات  حملــة  بيــن  األعلــى  النســبة  كانــت 
.)%45.7( المدرســية  الشــهادة  بحملــة  مقارنــة   )%63.7(

من جهة ثانية، تضاءلت النسبة مع العمر من 67.9% لفئة 
18-24 إلــى 47.7% لفئــة 46 عامــًا ومــا فــوق. %70.3 
مــن الطــالب والطالبــات يرغبــون بإلقــاء الخطــب فــي حيــن أّن 

38.2% مــن األمهــات ربــات المنــازل يرغبــن بذلــك.
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أفاد 71.1% من المشــاركين والمشــاركات أنهم على إســتعداد التعامل مع القيادات الحزبية
للتعامــل مــع القيــادات الحزبيــة.

أبــدى المشــاركون والمشــاركات مــن البقــاع أعلــى ميــل لتولــي 
هــذه المهمــة حيــث كانــت النســبة 80.2% فــي حيــن أّن أدنــى 

نســبة ســّجلت فــي بيــروت )%64(.

حملــة الشــهادات الجامعيــة كانــوا األقــل إســتعدادًا )%73.2( 
فــي حيــن أّن  المهنيــة )%80.7(  الشــهادات  مقارنــة بحملــة 
المدرســية  الشــهادات  حملــة  بيــن  ســّجلت  األدنــى  النســبة 

.)%63.5(

أبدى 61.5% من المشــاركين والمشــاركات إســتعدادهم لتولي تنظيم أنشطة كالطواف على المنازل
البقــاع )%77.2(  فــي  هــذه المهمــة، وأتــت النســبة األعلــى 

واألدنــى فــي بيــروت )%47.1(.

بــدى 69.9% مــن المشــاركين والمشــاركات إســتعدادهم لتولــي جمع األموال
البقــاع  فــي  النســبة األعلــى  أتــت  أيضــًا  المهمــة. وهنــا  هــذه 
)81.2%(، أّمــا األدنــى فكانــت فــي جنــوب لبنــان )%62.9(.
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 كانت المشاركات أكثر استعداًدا إلدارة فريق العمل وأقل استعداًدا للظهور في وسائل اإلعالم

أظهــرت المشــاركات أعلــى نســبة اســتعداد إلدارة فريــق )78.2%( وأدنــى نســبة اســتعداد للظهــور فــي وســائل اإلعــالم )58.70%(. فــي 
المقابــل، أبــدى المشــاركون أدنــى نســبة اســتعداد إللقــاء الخطابــات )57.60%( وأعلــى نســبة اســتعداد إلدارة الفــرق أيًضــا )77.40%(. عنــد 
المقارنة، نجد أّن المشــاركات مســتعدات )63.80%( لقيادة حملة انتخابية أكثر من المشــاركين )61.50%(. كان المشــاركون )74%( أكثر 

اســتعداًدا مــن المشــاركات )68.30%( للتعامــل مــع مســؤولي الحــزب.
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 65 - نســبة األجوبــة 
رّدًا علــى الســؤال »إذا كنــت جــزءًا مــن حملــة انتخابيــة فمــا هــي 

المهام التي أنت على استعداد للقيام بها؟« تبعًا للجندر  
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أعلى نسبة من المشاركين والمشاركات أعربت عن قدرتها على توّلي أدوار قيادية في المجتمع المدني، بينما ذهبت النسبة الدنيا 
للقدرة على قيادة حزب سياسي

كمعّدل، أكثر منصب شــعر المشــاركات والمشــاركين أنهم قادرون على توّليه كان المنصب القيادي في المجتمع المدني )71.5%(، بينما 
ســّجلت رئاســة الــوزراء )40.1%(، ورئاســة الجمهوريــة أدنــى نســبتين )40%(. فــي نتائــج مشــابهة، نــال المنصــب القيــادي فــي المجتمــع المدنــي 
أعلى نسبة لدى المشاركات )73.6%( مقابل 69.3% لدى المشاركين. وجاءت المناصب المفّضلة على النحو التالي )من األكثر اختياًرا إلى 
األقل اختياًرا(: منصب قيادي في المجتمع المدني، منصب عضو بلدية، عنصر في الشــرطة برتبة عالية، عنصر في الجيش برتبة عالية، 

نائــب/ة، رئيــس/ة اتحــاد أو نقابــة، وزيــر/ة، قاض/قاضيــة، رئيــس/ة وزراء، رئيــس/ة جمهوريــة، زعيــم/ة حــزب سياســي.
عموًما، شــعرت المشــاركات بقدرة أكبر على توّلي منصب قيادي في المجتمع المدني )73.6%(، بينما شــعر المشــاركون بقدرة أكبر على 
توّلي منصب عضو بلدية )71.2%(. كما أظهرت المشــاركات نســبة تفضيل دنيا تجاه رئاســة الوزراء )41.3%( ورئاســة الجمهورية )%41(.  
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Figure SEQ Figure \* ARABIC 66 - نســبة األجوبــة 
تبًعــا  منصــب...«  أتوّلــى  أن  »أســتطيع  التصريــح  علــى  ا  ردًّ

للجندر     
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مع ارتفاع مستوى التعليم ازداد شعور المشاركات بقدرتهن على توّلي منصب رئيسة اتحاد أو نقابة

شعرت نسبة أكبر من الناشطات والناشطين سياسًيا بالقدرة على توّلي منصب رئيس/ة اتحاد أو نقابة

شــعر أكثــر مــن نصــف المشــاركات والمشــاركين )56.8%( أنهــم قــادرون علــى توّلــي منصــب رئيــس/ة اتحــاد أو نقابــة وســّجل لبنــان 
الجنوبــي أعلــى نســبة )65%(. مــن ناحيــة ثانيــة، كلمــا ارتفــع مســتوى تعليــم المشــاركات، ارتفعــت نســبة شــعورهن بالقــدرة علــى توّلــي منصــب 

رئيســة اتحــاد أو نقابــة. 
بالتفصيــل، بلغــت النســب 63.9% لــدى المشــاركات بمســتوى التعليــم الجامعــي، و43.7% لــدى َمــن لــم يتابعــن التعليــم العالــي، و%56.5 
لــدى َمــن تابعــن التعليــم المهنــي. لــم يكــن األمــر ســياًنا لــدى المشــاركين، إذ بلغــت نســب الموافقــة 56.3% لــدى المشــاركين بمســتوى التعليــم 

الجامعــي، و61% لــدى َمــن تابعــوا التعليــم المهنــي، و54.6% لــدى َمــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي.

 فــي مــا يتعلــق بالقــدرة علــى توّلــي منصــب رئيــس/ة اتحــاد أو نقابــة، كانــت نســبة الناشــطات والناشــطين سياســًيا )69.9%( أعلــى مــن 
نســبة غيــر الناشــطات والناشــطين )54.6%(. يشــير ذلــك إلــى أّن كســب الخبــرة فــي المجموعــات السياســية تســاهم فــي توضيــح المســؤوليات 
فــي المناصــب السياســية األخــرى. كمــا ســّجل الطــالب أعلــى نســبة مــن الشــعور بالقــدرة علــى توّلــي منصــب رئيــس/ة اتحــاد أو نقابــة 

)68.1%( بينمــا ســّجلت األمهــات ربــات المنــازل أدنــى نســبة )%51(.
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 Figure SEQ Figure \* ARABIC 67 - نســبة األجوبــة 
رئيــس/ة  منصــب  أتوّلــى  أن  »أســتطيع  التصريــح  علــى  الموافقــة 

اتحــاد أو نقابــة« تبًعــا لمســتوى التعليــم

Figure SEQ Figure \* ARABIC 68 - نســبة األجوبــة 
رئيــس/ة  منصــب  أتوّلــى  أن  »أســتطيع  التصريــح  علــى  الموافقــة 

اتحــاد أو نقابــة« تبًعــا لمســتوى االنخــراط فــي حــزب سياســي
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شعرت المشاركات في بيروت والمشاركون في الجنوب بالقدرة على توّلي منصب رئيس/ة اتحاد أو نقابة بأعلى نسب

عموًما، جاء اختيار منصب قاض/قاضية في المرتبة األولى لدى المشاركات من جهة ولدى المشاركين األصغر سًنا من جهة أخرى

 مقارنــًة بالمشــاركات األخريــات، اختــارت المشــاركات فــي بيــروت منصــب رئيســة اتحــاد أو نقابــة بأعلــى نســبة )62.2%( بينمــا اختارتــه 
المشــاركات فــي جبــل لبنــان بأدنــى نســبة )53.5%(. فــي المقابــل، اختــار المشــاركون فــي الجنــوب المنصــب بأعلــى نســبة )%64.3(.

٥٤٫٠٠٪

٦٥٫٨٠٪

٥٣٫٥٠٪ ٥٥٫٧٠٪
٦٤٫٠٠٪٦٢٫٢٠٪ ٦٤٫٣٠٪

٥٢٫٧٠٪
٥٥٫٨٠٪

٧٫٦٠٪

٥٩٫٠٠٪
٦٥٫١٠٪

٥٣٫١٠٪ ٥٥٫٨٠٪ ٥٥٫٢٠٪

٣٧٫١٠٪

٤٦٫٧٠٪
٥٢٫٣٠٪ ٥٤٫٠٠٪

٤٠٫٠٠٪
٣٤٫٠٠٪

٤٥٫١٠٪
٣٩٫٢٠٪

 Figure SEQ Figure \* ARABIC 69 - نســبة األجوبــة 
رئيــس/ة  منصــب  أتوّلــى  أن  »أســتطيع  التصريــح  علــى  الموافقــة 

اتحــاد أو نقابــة« تبًعــا للجنــدر ومنطقــة الســكن

Figure SEQ Figure \* ARABIC 70 - نســبة األجوبــة 
قــاض/ منصــب  أتوّلــى  أن  »أســتطيع  التصريــح  علــى  الموافقــة 

قاضيــة« تبًعــا للجنــدر والفئــة العمريــة

مــن بيــن جميــع المشــاركات، أشــار 47.9% أنهــن يشــعرن بالقــدرة علــى توّلــي منصــب قاضيــة مقارنــًة بـــ 39.4% مــن المشــاركين. كمــا أشــار 
إلــى ذلــك 47% ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24، و38.5% مّمــن يزيــد عمرهــم عــن 46 ســنة. وكانــت نســبة المشــاركات بيــن 18 و24 
عاًمــا مرتفعــة )54%( مقارنــًة بالمشــاركين ضمــن الفئــة العمريــة عينهــا )39.2%(، بينمــا كانــت نســبة المشــاركين بيــن 25 و35 عاًمــا هــي 

األعلــى )45.1%( بيــن جميــع المشــاركين الذكــور.
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 شعر الناشطون والناشطات في األحزاب السياسية أنهم أكثر قدرة على توّلي منصب رئيس/ة حزب سياسي

ازدادت نسبة المشاركات اللواتي يشعرن أنهن قادرات على توّلي منصب قاضية مع ارتفاع دخلهن

 مــن بيــن جميــع المشــاركات والمشــاركين، أشــار 38.9% فقــط أنهــم قــادرون علــى توّلــي منصــب رئيــس/ة حــزب سياســي، إذ ســّجل لبنــان 
الجنوبــي أعلــى نســبة )53.1%(، ولبنــان الشــمالي أدنــى نســبة )25%(. وتقاربــت النســب بيــن المشــاركات )36.9%( والمشــاركين )%40.9(. 

كمــا وافــق علــى التصريــح 54.1% مــن الناشــطات والناشــطين سياســًيا مقابــل 33.6% مّمــن غيــر الناشــطين فــي المجــال.

 مــن بيــن المشــاركات اللواتــي يتقاضيــن 500 دوالر أميركــي ومــا دون، أشــارت نســبة 46.1% أنهــن يشــعرن بالقــدرة علــى توّلــي منصــب 
قاضيــة مقارنــًة بـــ 52.6% مــن المشــاركات اللواتــي يتخّطــى راتبهــن الشــهري 2000 دوالر أميركــي. غيــر أّن التفــاوت لــم يكــن كبيــًرا بيــن نســب 

المشــاركين تبًعــا للدخــل.

٥٢٫٦٠٪ ٥٢٫٤٠٪

٤٥٫٨٠٪ ٤٦٫٠٠٪

٣٨٫٠٠٪
٤٣٫٠٠٪

٣٩٫٠٠٪
٣٦٫٤٠٪

Figure SEQ Figure \* ARABIC 71 - نســبة األجوبــة 
قــاض/ منصــب  أتوّلــى  أن  »أســتطيع  التصريــح  علــى  الموافقــة 

قاضيــة« تبًعــا للجنــدر والدخــل الشــهري
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اختارت المشاركات في الشمال منصب رئيسة جمهورية بأدنى نسبة

المشاركات اللواتي كن منخرطات في حزب سياسي يشعرن بالقدرة على توّلي منصب رئاسة الجمهورية بنسبة أعلى من غير 
المنخرطات في حزب سياسي

اختــارت 56.5% مــن المشــاركات فــي الجنــوب منصــب رئيســة جمهوريــة كأحــد المناصــب الــذي يشــعرن بالقــدرة علــى توّليــه، مــا يمنحهــن 
النســبة األعلــى ممــن صوتــن لهــذا الخيــار، بعكــس المشــاركات فــي الشــمال اللواتــي ســّجلن أدنــى نســبة )24.4%(. وفــي بيــروت، كانــت 

المشــاركات أكثــر ميــاًل )40%( مــن المشــاركين )19%( لتوّلــي المنصــب.

ــي دور رئاســة الجمهوريــة، مقابــل  مــن بيــن المشــاركات غيــر الناشــطات سياســًيا، أشــارت نســبة 58.8% أنهــنَّ يشــعرن بالقــدرة علــى توّل
35.7% مــن غيــر الناشــطات سياســًيا. كذلــك األمــر بالنســبة للمشــاركين، إذ أشــار 53.8% مــن الناشــطين سياســًيا أنهــم يشــعرون بالقــدرة علــى 

توّلــي دور رئاســة الجمهوريــة، مقابــل 30.5% مــن غيــر الناشــطين سياســًيا.

٤٣٫٠٠٪

٥٦٫٦٠٪

٤١٫٥٠٪

٢٤٫٤٠٪

٤٠٫٠٠٪
٣٥٫٠٠٪

٥٦٫٥٠٪

٤٤٫٣٠٪

٢٦٫٠٠٪

١٩٫٠٠٪

٥٫٧٠٪

٥٨٫٨٠٪

٦٩٫٥٠٪

٥٣٫٨٠٪

٣٣٫٣٠٪

٥٥٫٥٠٪

Figure SEQ Figure \* ARABIC 72 - نســبة األجوبــة 
رئاســة  منصــب  أتوّلــى  أن  »أســتطيع  التصريــح  علــى  الموافقــة 

الســكن ومنطقــة  للجنــدر  تبًعــا  الجمهوريــة« 

 Figure SEQ Figure \* ARABIC 73 - نســبة األجوبــة 
رئاســة  منصــب  أتوّلــى  أن  »أســتطيع  التصريــح  علــى  الموافقــة 

الجمهوريــة« تبًعــا لمســتوى االنخــراط فــي حــزب سياســي
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شعر كل من المشاركات والمشاركين بالقدرة على توّلي منصب رئاسة الجمهورية

 مع ارتفاع مستوى التعليم ازداد شعور المشاركات بقدرتهن على توّلي منصب رئاسة الجمهورية

شعر معظم المشاركات والمشاركين بالقدرة على توّلي منصب رئاسة الوزراء وكانت نسبة المشاركات أكبر من نسبة المشاركين

المشاركات األصغر سًنا وذوات مستوى التعليم األعلى شعرن بالقدرة على توّلي منصب رئاسة الوزراء بأعلى نسبة

بشــكل عــام، قــال 40% مــن المشــاركات والمشــاركين إنهــم قــادرون علــى توّلــي منصــب رئاســة الجمهوريــة، وجــاءت أدنــى نســبة مــن لبنــان 
الشــمالي )25.2%(، وأعلــى نســبة مــن لبنــان الجنوبــي )56.6%(. وفــي حيــن كانــت النســب متقاربــة بيــن المشــاركات )41%( والمشــاركين 

)38.9%( تفاوتــت بيــن الناشــطات والناشــطين سياســًيا )55.5%(، وغيــر الناشــطات والناشــطين سياســيًا )%33.3(.

شــعر أكثــر مــن 43% مــن المشــاركات ذوات مســتوى التعليــم الجامعــي أنهــن قــادرات علــى توّلــي منصــب رئاســة الجمهوريــة مقارنــة بـــ%37 
مــن المشــاركات اللواتــي لــم يتابعــن التعليــم العالــي أو اللواتــي تابعــن التعليــم المهنــي، بينمــا تشــابهت النســب لــدى المشــاركين بمســتوى التعليــم 

الجامعــي )39.7%( والمشــاركين الذيــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي )%39.8(.

 قــال أقــل مــن نصــف المشــاركات والمشــاركين )40.1%( إنهــم يشــعرون بالقــدرة علــى توّلــي منصــب رئاســة الــوزراء، وســّجل الجنــوب أعلــى 
نســبة )53.8%( وبيروت أدنى نســبة )27.6%(. كما كانت نســبة المشــاركات )41.3%( أعلى من نســبة المشــاركين )%38.8(.

كذلــك، كلمــا كانــت المشــاركات أصغــر ســًنا ارتفعــت نســبة شــعورهن بأنهــن قــادرات علــى توّلــي منصــب رئاســة الــوزراء، إذ بلغــت النســبة 
50.4% لــدى َمــن تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و24 عاًمــا، و47.7% لــدى َمــن تتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و35 عاًمــا، و42.4% لــدى َمــن تتــراوح 
أعمارهــن بيــن 36 و45 عاًمــا، بينمــا بلغــت النســبة 22.7% فقــط لــدى َمــن هــن فــي ســن 46 ومــا فــوق. أمــا نســبة المشــاركات بمســتوى التعليــم 
الجامعــي فقــد بلغــت 45.9% ممــن يعتبــرن أنفســهّن قــادرات علــى توّلــي منصــب رئاســة الــوزراء، مقابــل 31.9% مــن المشــاركات اللواتــي لــم 

يتابعــن التعليــم العالــي.
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 المشاركات اللواتي أشرن أنه باستطاعتهن الوصول إلى مناصب معّينة في المجال العام شعرن أيًضا أّن المرأة عموًما يمكنها 
توّلي المناصب القيادية

أبدى المشاركون والمشاركات قلًقا حيال القدرة على قضاء الوقت مع عائالتهم إذا انخرطوا في المجال السياسي، أكثر من قلقهم 
بشأن الخصوصية أو تسليط الضوء على مظهرهم/هن الخارجي من ِقبل وسائل اإلعالم

خشــي كلٌّ مــن المشــاركات )46.4%( والمشــاركين )44.8%( أن يضطــّروا إلــى قضــاء وقــت أقــل مــع عائالتهم/هــن إذا قــرروا الترّشــح 
لالنتخابــات. وحــّل فقــدان الخصوصيــة فــي المركــز الثانــي كأحــد مخــاوف المشــاركات )44.9%( والمشــاركين )40.7%(. غيــر أّن المشــاركين 
ســّجلوا نســبة قلــق )23.8%( بشــأن تســليط الضــوء علــى مظهرهــم الخارجــي مــن ِقبــل وســائل اإلعــالم أدنــى مــن نســبة المشــاركات )%35.7(.

96.7% مــن المشــاركات اللواتــي أشــرن إلــى قدرتهــن علــى توّلــي منصــب قيــادي فــي المجتمــع المدنــي، أشــرن أيًضــا إلــى قــدرة النســاء 	 
عموًمــا علــى فعــل ذلــك

95.9% من المشاركات اللواتي أشرن إلى قدرتهن على توّلي منصب قاضية، أشرن أيًضا إلى قدرة النساء عموًما على فعل ذلك	 
94.9% مــن المشــاركات اللواتــي أشــرن إلــى قدرتهــن علــى توّلــي رتبــة عاليــة فــي الشــرطة، أشــرن أيًضــا إلــى قــدرة النســاء عموًمــا علــى 	 

فعــل ذلــك
95.7% مــن المشــاركات اللواتــي أشــرن إلــى قدرتهــن علــى توّلــي منصــب رئيــس/ة اتحــاد أو نقابــة، أشــرن أيًضــا إلــى قــدرة النســاء عموًمــا 	 

علــى فعــل ذلــك
91% من المشاركات اللواتي أشرن إلى قدرتهن على توّلي منصب رئيسة وزراء، أشرن أيًضا إلى قدرة النساء عموًما على فعل ذلك	 
98% مــن المشــاركات اللواتــي أشــرن إلــى قدرتهــن علــى توّلــي منصــب عضــو فــي مجلــس بلــدي، أشــرن أيًضــا إلــى قــدرة النســاء عموًمــا 	 

علــى فعــل ذلــك
93% من المشــاركات اللواتي أشــرن إلى قدرتهن على توّلي منصب زعيمة حزب سياســي، أشــرن أيًضا إلى قدرة النســاء عموًما على 	 

فعــل ذلك
95% من المشاركات اللواتي أشرن إلى قدرتهن على توّلي منصب وزاري، أشرن أيًضا إلى قدرة النساء عموًما على فعل ذلك	 
88% من المشاركات اللواتي أشرن إلى قدرتهن على توّلي منصب قاضية، أشرن أيًضا إلى قدرة النساء عموًما على فعل ذلك	 

٣٥٫٧٠٪

٤٤٫٩٠٪ ٤٦٫٤٠٪
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٤٠٫٧٠٪
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٤٢٫٩٠٪
٤٥٫٦٠٪

 Figure  SEQ Figure \* ARABIC 74 - نســبة األجوبــة 
تبًعــا  لالنتخابــات،  الترّشــح  لــدى  المحتملــة  التحديــات  علــى  ا  ردًّ

للجنــدر
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كلما كانت المشاركات والمشاركون أكبر سًنا ارتفعت نسبة قلقهم/هن على فقدان الخصوصية إذا ترّشحوا لالنتخابات

أظهر اآلباء واألمهات وربات المنازل نسًبا عالية من القلق بشأن االضطرار إلى قضاء وقت أقل مع عائالتهم في حال الترّشح لالنتخابات 

 بشــكل عام، المشــاركات اللواتي شــعرن أنهن قادرات على توّلي مناصب قيادية عالية تصّورن أيًضا أّن النســاء قادرات على 
إحــداث تــوازن بيــن العمل والعائلة

مــن بيــن المشــاركات والمشــاركين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عاًمــا، أبــدى 37.2% القلــق حيــال فقــدان الخصوصيــة فــي حــال 
ترّشــحوا لالنتخابات، مقارنًة بـ 41% من المشــاركات والمشــاركين بين 25 و35 عاًما، و44.3% من المشــاركات والمشــاركين بين 36 و45 
عاًما، و49.7% من المشاركات والمشاركين في سن 46 وما فوق. كما سّجلت بيروت 60.9% وهي أعلى نسبة موافقة على هذا التصريح 

مقارنــًة بـــ 27.7%  فقــط فــي البقــاع، و44.2% فــي الشــمال، و41.7% فــي جبــل لبنــان، و43.4% فــي الجنــوب.

خشــيت معظــم األمهــات ربــات المنــازل )70.6%( أن يخســرن الوقــت مــع عائالتهــن إذا ترّشــحن لالنتخابــات، وكذلــك 54.4% مــن اآلبــاء 
واألمهــات، بينمــا بلغــت النســبة لــدى المشــاركات والمشــاركين بــدون أوالد 38.4% فقــط.

من بين المشــاركات اللواتي قلن إنهن قادرات على توّلي رئاســة اتحاد أو نقابة، 70.6% ال يخشــين حدوث تقصير في الواجبات العائلية 
جــّراء توّلــي منصــب عــام. كذلــك المشــاركات اللواتــي خلــن أنهــن قــادرات علــى توّلــي مناصــب معّينــة، مثــل زعيمــة حــزب سياســي، لــم يتخّوفــن 

مــن قضــاء وقــت أقــل مــع عائالتهــن إذا ترّشــحن لالنتخابــات.

٥٤٫٤٠٪

٣٨٫٤٠٪

٧٠٫٥٠٪
Figure  SEQ Figure \* ARABIC 75 - نســبة األجوبــة 
الموافقــة علــى التصريــح »إذا قــّررت الترّشــح لالنتخابــات، أخــاف 
أن يصبــح الوقــت الــذي أقضيــه مــع عائلتــي أقــّل«، تبًعــا للوضــع 

االجتماعــي والوضــع العائلــي
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 المشاركات اللواتي اعتقدن أنهن غير قادرات على توّلي مناصب معّينة أبدين قلًقا أكبر بشأن القدرة على إحداث توازن بين 
الواجبات العائلية ومسؤوليات المنصب

 المشــاركات اللواتــي شــعرن أنــه بإمــكان النســاء إحــداث تــوازن بيــن العمــل والحيــاة العائليــة شــعرن أيًضــا أّنهــّن قــادرات علــى 
توّلــي مناصــب عاليــة

وكان العكــس صحيًحــا، إذ أّن 62.7% مــن المشــاركات اللواتــي شــككن بقدرتهــن علــى توّلــي مناصــب عاليــة، مثــل عنصــر فــي الشــرطة 
برتبــة عاليــة، عّبــرن عــن قلقهــن مــن عــدم القــدرة علــى قضــاء الوقــت مــع العائلــة إذا ترّشــحن لالنتخابــات. فــي المقابــل، المشــاركات اللواتــي لــم 

يعتبــرن أّن قضــاء الوقــت مــع العائلــة ســيكون تحّدًيــا شــعرن أنــه بإمــكان النســاء توّلــي الرتــب العاليــة فــي الشــرطة.

علــى ســبيل المثــال، 89% مــن المشــاركات اللواتــي قلــن إنهــن قــادرات علــى توّلــي رتــب عاليــة فــي ســلك الشــرطة، قلــن أيًضــا إنهــن قــادرات 
علــى إحــداث تــوازن بيــن توّلــي منصــب منتخــب والحفــاظ علــى حيــاة عائليــة جيــدة. ومــن بيــن المشــاركات اللواتــي قلــن إنهــن قــادرات علــى توّلــي 
منصــب زعيمــة حــزب سياســي، أعربــت نســبة 62.5% عــن عــدم خشــيتهن مــن قضــاء وقــت أقــل مــع العائلــة. أمــا بالنســبة للمشــاركات اللواتــي 
شــعرن أنهــن قــادرات علــى توّلــي منصــب قاضيــة، قــال أكثــر مــن نصفهــّن )54.3%( أنهــن ال يقلقــن بشــأن قضــاء الوقــت مــع العائلــة عنــد 
الترّشــح لالنتخابــات. حظــي خيــار »الحفــاظ علــى التــوازن بيــن الحيــاة العائليــة الجيــدة وتوّلــي منصــب منتخــب« )ربمــا ألن العبــارة تعميميــة( 

بنســبة موافقــة أعلــى مــن المشــاركات، ســواء كــّن قــادرات علــى توّلــي ذلــك المنصــب بأنفســهّن، أم ال. 

وتشابهت هذه المعّدالت في المناصب المختلفة، إذ مالت المشاركات غير الموافقات على التصاريح السلبية إلى الشعور بأنهن قادرات 
علــى توّلــي تلــك المناصب.
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الفصل 2:   مواصفات من يؤّيدون مشاركة النساء في 
الحياة السياسة ومن يعترضون على ذلك

الصور النمطية السلبية حول قدرات النساء على االنخراط في المجال العام

اختلفــت مســتويات دعــم المشــاركات والمشــاركين لعمــل النســاء فــي المجــال العــام بحســب تنــّوع المناصــب، ال ســيما الســلطة 
المنوطــة بتلــك المناصــب، وتوّقــف التفــاوت فــي نســب الدعــم علــى الوضــع العائلــي والفئــات العمريــة ومســتويات التعليــم ومناطــق 

الســكن ومســتويات الدخــل.

وبحســب ما يظهر الرســم البياني أدناه، كانت نســبة المشــاركات الداعمات لتوّلي النســاء مناصب في المجال العام أعلى بكثير من نســبة 
المشاركين. وبالتحديد:

 كلمــا كانــت المشــاركات أصغــر ســًنا ازداد احتمــال دعمهــن لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام فجــاءت أعلــى نســبة دعــم مــن 	 
المشــاركات بيــن 18 و24 عاًمــا بينمــا ســّجلت فئــة مــا فــوق الســتين مــن العمــر أدنــى مســتويات الدعــم.

في المقابل، أظهر المشاركون ضمن أصغر فئة عمرية نسبة دعم للنساء في المجال العام أقل من معّدل المشاركين عموًما.	 

 فيمــا أظهــر المشــاركون الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و34 دعمــًا لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام بنســبة أكبــر مــن 	 
المشــاركين فــي الفئــات العمريــة األخــرى.

وأبــدى الخريجــون والخريجــات الجامعيــون/ات نســبة دعــم لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام أعلــى بكثيــر مــن ذوي مســتوى 	 
التعليــم المدرســّي أو المهنــي. 

مــن الناحيــة الجندريــة، أبــدت الخريجــات الجامعيــات نســبة دعــم لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام أعلــى مــن ذوات مســتوى 	 
التعليم المدرســّي أو المهني. التفاوت تبًعا لمســتوى التعليم كان ملحوظًا أكثر لدى المشــاركين، إذ أبدى المشــاركون بمســتوى التعليم 

المدرســي أو المهنــي أدنــى مســتويات مــن الدعــم بيــن جميــع المشــاركات والمشــاركين.

عموًمــا، دعــم الخّريجــون والخّريجــات الجامعيــون/ات توّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام أكثــر مــن المعــدل العــام لجميــع 	 
والمشــاركين. المشــاركات 

تبًعــا للدخــل، أظهــر المشــاركون مــن ذوي الدخــل األعلــى نســبة دعــم لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام أكبــر مــن ذوي الدخــل 	 
األدنــى ولكــن العكــس كان صحيًحــا لــدى المشــاركات. فيمــا أظهــرت المشــاركات مــن ذوات الدخــل األعلــى نســبة دعــم لتوّلــي النســاء 

مناصــب فــي المجــال العــام أقــل مــن ذوات الدخــل المتوســط واألدنــى.               
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أما من جهة المناطق، فقد أظهر المشــاركون والمشــاركات في بيروت أعلى مســتويات من الدعم لتوّلي النســاء مناصب في المجال 	 
العام وكان التفاوت في مستويات الدعم بين المشاركات والمشاركين بارًزا أكثر في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب.

ســّجل المتزوجــون والمتزوجــات نســبة دعــم لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام أدنــى مــن العازبــات والعازبيــن، وكان التفــاوت 	 
فــي النســب بنــاًء علــى الوضــع العائلــي بــارًزا أكثــر بيــن المشــاركات مقارنــًة بالمشــاركين. نتيجــًة لذلــك، جــاءت نســبة دعــم المتزوجــات 

للنســاء فــي المجــال العــام أدنــى بكثيــر مــن العازبــات.
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 دعم توّلي النساء مناصب معّينة في المجال العام

اختلفــت مســتويات دعــم المشــاركات والمشــاركين لعمــل النســاء فــي المجــال العــام بحســب تنــّوع المناصــب، ال ســيما الســلطة 
المنوطــة بتلــك المناصــب، وتوّقــف التفــاوت فــي نســب الدعــم علــى الوضــع العائلــي والفئــات العمريــة ومســتويات التعليــم ومناطــق 

الســكن ومســتويات الدخــل.

وبحســب ما يظهر الرســم البياني أدناه، كانت نســبة المشــاركات الداعمات لتوّلي النســاء مناصب في المجال العام أعلى بكثير من نســبة 
المشاركين. وبالتحديد:

كلمــا كانــت المشــاركات أصغــر ســًنا ازداد احتمــال دعمهــن لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام فجــاءت أعلــى نســبة دعــم مــن 	 
المشــاركات بيــن 18 و24 عاًمــا بينمــا ســّجلت فئــة مــا فــوق الســتين مــن العمــر أدنــى مســتويات الدعــم.

 في المقابل، أظهر المشاركون ضمن أصغر فئة عمرية نسبة دعم للنساء في المجال العام أقل من معّدل المشاركين عموًما.	 

 فيمــا أظهــر المشــاركون الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و34 دعمــًا لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام بنســبة أكبــر مــن 	 
المشــاركين فــي الفئــات العمريــة األخــرى.

 وأبــدى الخريجــون والخريجــات الجامعيــون/ات نســبة دعــم لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام أعلــى بكثيــر مــن ذوي مســتوى 	 
التعليــم المدرســّي أو المهنــي. 

 مــن الناحيــة الجندريــة، أبــدت الخريجــات الجامعيــات نســبة دعــم لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام أعلــى مــن ذوات مســتوى 	 
التعليم المدرســّي أو المهني. التفاوت تبًعا لمســتوى التعليم كان ملحوظًا أكثر لدى المشــاركين، إذ أبدى المشــاركون بمســتوى التعليم 

المدرســي أو المهنــي أدنــى مســتويات مــن الدعــم بيــن جميــع المشــاركات والمشــاركين.

عموًمــا، دعــم الخّريجــون والخّريجــات الجامعيــون/ات توّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام أكثــر مــن المعــدل العــام لجميــع 	 
والمشــاركين. المشــاركات 

تبًعــا للدخــل، أظهــر المشــاركون مــن ذوي الدخــل األعلــى نســبة دعــم لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام أكبــر مــن ذوي الدخــل 	 
األدنــى ولكــن العكــس كان صحيًحــا لــدى المشــاركات. فيمــا أظهــرت المشــاركات مــن ذوات الدخــل األعلــى نســبة دعــم لتوّلــي النســاء 

مناصــب فــي المجــال العــام أقــل مــن ذوات الدخــل المتوســط واألدنــى.               

أما من جهة المناطق، فقد أظهر المشــاركون والمشــاركات في بيروت أعلى مســتويات من الدعم لتوّلي النســاء مناصب في المجال 	 
العام وكان التفاوت في مستويات الدعم بين المشاركات والمشاركين بارًزا أكثر في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب.

ســّجل المتزوجــون والمتزوجــات نســبة دعــم لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام أدنــى مــن العازبــات والعازبيــن، وكان التفــاوت 	 
فــي النســب بنــاًء علــى الوضــع العائلــي بــارًزا أكثــر بيــن المشــاركات مقارنــًة بالمشــاركين. نتيجــًة لذلــك، جــاءت نســبة دعــم المتزوجــات 

للنســاء فــي المجــال العــام أدنــى بكثيــر مــن العازبــات.
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بلغــت نســبة الدعــم 93% لــدى المشــاركات و84% لــدى المشــاركين لتوّلــي النســاء منصــب عضــو فــي هيئــة مــن هيئــات صنــع القــرار. 	 
فــي المقابــل، فــإّن نســبة 77% مــن المشــاركات و60% مــن المشــاركين فقــط عّبــروا عــن دعمهــم توّلــي النســاء مناصــب قياديــة فــي 

هيئــات صنــع القــرار.

بلغــت نســبة الدعــم 89% لــدى المشــاركات و76% لــدى المشــاركين لتوّلــي النســاء منصًبــا فــي المجــال العــام علــى المســتوى المحّلــي. 	 
فــي المقابــل، فــإّن 82% مــن المشــاركات و68% مــن المشــاركين فقــط عّبــروا عــن دعمهــم لتوّلــي النســاء مناصــب فــي المجــال العــام 

علــى المســتوى الوطنــي.

حصــرت فئــة األكبــر ســنًّا دعمهــا لتوّلــي النســاء المناصــب العاّمــة، فــي المســتوى المحّلــي والمناصــب غيــر القياديــة، وبالتحديــد 	 
المشــاركات مــا فــوق الـــ 46 مــن العمــر والمشــاركون مــا فــوق الـــ 60 مــن العمــر.

كان دعــم المشــاركات والمشــاركين الذيــن تابعــوا التعليــم المهنــي محصــوًرا بالمناصــب األقــل نفــوًذا. أمــا الخّريجــون الجامعيــون فكانــت 	 
نســبة دعمهــم لوصــول النســاء إلــى المناصــب األقــل نفــوًذا أدنــى مــن المعــّدل العــام.

ســّجلت المشــاركات ذوات الدخــل األعلــى نســبة أعلــى بكثيــر مــن المعــّدل فــي حصــر دعــم توّلــي النســاء المناصــب علــى المســتوى 	 
المحّلي والمناصب غير القيادية بداًل من دعم توّليها المناصب على المستوى الوطني والمناصب القيادية في هيئات صنع القرار. 

وبالعكــس، كانــت نســبة المشــاركين ذوي الدخــل األعلــى أدنــى بكثيــر مــن المعــّدل.

وعنــد التعّمــق أكثــر فــي تحليــل المناصــب المختــارة، نجدهــا موّزعــة إلــى نوعيــن مــن الفئــات: النطــاق المحّلــي أو النطــاق الوطنــي، وعضــو 
أو قائــد/ة. وبتعبيــر آخــر، شــملت المناصــب المقترحــة: النطــاق المحّلــي )مثــل عضــو بلديــة ورئيــس/ة بلديــة( مقابــل مناصــب علــى النطــاق 
الوطنــي )مثــل نائــب/ة، وزيــر/ة، زعيــم/ة حــزب سياســية، رئيــس/ة جمهوريــة، رئيــس/ة وزراء(؛ ومناصــب كعضــو فــي هيئــة مــن هيئــات صنــع 
القــرار )مثــل عضــو بلديــة، وزيــر/ة، نائــب/ة( مقابــل مناصــب كقائــد/ة هيئــة مــن هيئــات صنــع القــرار )رئيــس/ة بلديــة، زعيــم/ة حــزب سياســي، 
رئيــس/ة جمهوريــة، /رئيــس/ة وزراء(. يســمح هــذا التحليــل بتقييــم غيــر مباشــر لمســتوى دعــم توّلــي النســاء مناصــب معّينــة بحســب مســتوى 

النفــوذ التــي تنطــوي عليــه تلــك المناصــب.
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الفصل 3:   مقارنة معّمقة للمتغّيرات التي تؤّثر في 
اآلراء الفردية حول مشاركة النساء في الحياة السياسية

لفهم المواصفات االجتماعية االقتصادية التي قد تؤّثر في آراء المشاركات والمشاركين حول انخراط النساء في المجال السياسي، اختار 
فريــق البحــث عــدة أســئلة حــول مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســية وعايــن بدقــة عالقتهــا بعــدة عوامــل متغّيــرة مثــل الســن، والجنــدر، ومنطقــة 
الســكن، ومســتوى التعليــم، والوضــع المهنــي، والوضــع العائلــي، ومســتوى الدخــل، ومــدى النشــاط السياســي. حّلــل فريــق البحــث المواصفــات 
التــي كانــت مترابطــة إلــى حــد ملحــوظ )القيمــة االحتماليــة ≥0،05( مــع تلــك األســئلة. ال تظهــر الجــداول أدنــاه إاّل المواصفــات التــي كانــت 
الفتــة ضمــن األجوبــة علــى األســئلة حــول مشــاركة النســاء بعــد دراســتها؛ وبالتالــي فــإّن هــذه الجــداول ال تعــرض ســوى المتغّيــرات والعوامــل 

الديموغرافيــة البــارزة.

 من نسبة دعم أكبر

المشــاركات المقيمــات فــي لبنــان الجنوبــي وفــي ســن 36 ومــا فــوق. المشاركات المقيمات في بيروت وفي سن 36 وما فوق
)القيمة االحتمالية=0.018(

األمهات ربات المنازلالطالبات )القيمة االحتمالية=0.036(

)القيمــة  و24.   18 بيــن  أعمارهــن  تتــراوح  اللواتــي  الموظفــات 
االحتماليــة=0.031(

الطالبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24

المشــاركون بمســتوى التعليــم الجامعــي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
18 و24

يتابعــوا  ولــم  و24   18 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  المشــاركين 
االحتماليــة=0.025( )القيمــة  العالــي.  التعليــم 

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي. المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.003( )القيمــة 

المشــاركون المقيمــون فــي لبنــان الشــمالي أو جبــل لبنــان وفــي ســن 
36 ومــا فــوق

المشــاركين المقيميــن فــي البقــاع وفــي ســن 36 ومــا فــوق ]القيمــة 
االحتماليــة=0.001 )الشــمال(، القيمــة االحتماليــة=0.018 )جبــل 

لبنــان([

دعم مشاركة النساء في السلطة القضائية
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 من نسبة دعم أكبر

المشاركين المقيمين في البقاع )القيمة االحتمالية=0.046(المشاركون المقيمون في الشمال

 المشاركين المقيمين في الجنوبالمشاركون المقيمون في البقاع )القيمة االحتمالية=0.011(

 المشــاركين الذيــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي و/أو تابعــوا التعليــم المشاركون بمستوى التعليم الجامعي
المهنــي )القيمــة االحتماليــة لَمــن لــم يتابعــوا التعليــم العالــي=0.00، 

القيمــة االحتماليــة للتعليــم المهنــي=0.012(

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي. المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.002( )القيمــة 

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق وتابعــوا التعليــم المهنــي. )القيمــة المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتمالية=0.05(

المشــاركات المقيمــات فــي جبــل لبنــان وتتــراوح أعمارهــن بيــن 18 
و24

المشــاركات المقيمــات فــي البقــاع وتتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و24 
)القيمــة االحتمالية=0.007(

 من نسبة دعم أكبر

المشــاركين المقيميــن فــي البقــاع وفــي ســن 36 ومــا فــوق. )القيمــة المشاركون المقيمون في جبل لبنان وفي سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.009(

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي.  المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.041( )القيمــة 

دعم مشاركة النساء في السلطة التشريعية

دعم مشاركة النساء في السلطة التنفيذية
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 من نسبة دعم أكبر

المشــاركون بمســتوى التعليــم الجامعــي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
18 و24

يتابعــوا  ولــم  و24   18 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  المشــاركين 
التعليــم العالــي أو تابعــوا التعليــم المهنــي )القيمــة االحتماليــة لَمــن 
لــم يتابعــوا التعليــم العالــي=0.032(، )القيمــة االحتماليــة للتعليــم 

المهنــي=0.009(

المشــاركون الناشــطون فــي حــزب سياســي أو مجموعــة سياســية 
غيــر رســمية

)القيمــة  سياســية  منظمــة  أي  فــي  الناشــطين  غيــر  المشــاركين 
االحتماليــة=0.042(

المشــاركون بمســتوى التعليــم الجامعــي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
25 و35

المشــاركين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و35 وتابعــوا التعليــم 
المهنــي. )القيمــة االحتماليــة=0.045(  

المشــاركون بمســتوى التعليــم الجامعــي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
25 و35

يتابعــوا  ولــم  و35   25 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  المشــاركين 
االحتماليــة=0.008(   )القيمــة  العالــي.  التعليــم 

المشــاركات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و24 وتابعــن التعليــم الجامعيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24
المهنــي. )القيمــة االحتمالية=0.001(

)القيمــة الموظفات رسمًيا في سن 36 وما فوق فــوق.  ومــا   36 ســن  فــي  المنــازل  ربــات  األمهــات 
)0.041 ليــة= االحتما

المشــاركات العاطــالت عــن العمــل فــي ســن 36 ومــا فــوق. )القيمــة الموظفات رسمًيا في سن 36 وما فوق
االحتمالية=0.009(

دعم توّلي امرأة منصب رئيسة وزراء
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 من نسبة دعم أكبر

المشــاركين المقيميــن فــي لبنــان الجنوبــي وتتــراوح أعمارهــم بيــن 18 المشاركون المقيمون في بيروت وتتراوح أعمارهم بين 18 و24
و24 )القيمة االحتمالية=0.032(

المشــاركون بمســتوى التعليــم الجامعــي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
25 و35

يتابعــوا  ولــم  و35   25 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  المشــاركين 
االحتماليــة=0.032( )القيمــة  العالــي.  التعليــم 

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي. المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.001( )القيمــة 

المشــاركات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و24 وتابعــن التعليــم الجامعيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24
المهنــي. )القيمــة االحتمالية=0.006(

المشــاركات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و35 وتابعــن التعليــم  الجامعيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و35
المهنــي. )القيمــة االحتمالية=0.011(

المشــاركات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و35 وليــس لديهــن 
أوالد

المشــاركات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و35 ولديهــن أوالد. 
)القيمــة االحتماليــة=0.025(

)القيمــة الموظفات رسمًيا في سن 36 وما فوق فــوق.  ومــا   36 ســن  فــي  المنــازل  ربــات  األمهــات 
)0.004 ليــة= راالحتما

المشــاركات العاطــالت عــن العمــل فــي ســن 36 ومــا فــوق. )القيمــة الموظفات رسمًيا في سن 36 وما فوق
االحتمالية=0.011(

دعم توّلي امرأة منصب رئيسة بلدية
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دعم توّلي امرأة منصب رئيسة اتحاد أو نقابة

 دعم توّلي امرأة منصب قاضية

 من نسبة دعم أكبر

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي. المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.001( )القيمــة 

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق وتابعــوا التعليــم المهنــي. )القيمــة المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتمالية=0.05(

المشــاركون في ســن 36 وما فوق بدخل شــهري أكثر من 1500 
دوالر أميركي

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق بدخــل شــهري أقــل مــن 500 
دوالر أميركــي. )القيمــة االحتماليــة=0.016(

المشــاركون في ســن 36 وما فوق بدخل شــهري أكثر من 1500 
دوالر أميركي

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق بدخــل شــهري يتــراوح بيــن 501 
و1000 دوالر أميركي. )القيمة االحتمالية=0.027(

)القيمــة الموظفات رسمًيا في سن 36 وما فوق فــوق.  ومــا   36 ســن  فــي  المنــازل  ربــات  األمهــات 
)0.006 ليــة= االحتما

المشــاركات العاطــالت عــن العمــل فــي ســن 36 ومــا فــوق. )القيمــة الموظفات رسمًيا في سن 36 وما فوق
االحتمالية=0.003(

 من نسبة دعم أكبر

المشــاركين المقيميــن فــي البقــاع وفــي ســن 36 ومــا فــوق. )القيمــة المشاركون المقيمون في بيروت وفي سن 36 وما فوق
االحتماليــة لبيــروت=0.015(

المشــاركون المقيمــون فــي لبنــان الشــمالي أو جبــل لبنــان أو لبنــان 
الجنوبــي وفــي ســن 36 ومــا فــوق

فــوق.  ومــا   36 ســن  وفــي  البقــاع  فــي  المقيميــن  المشــاركين 
لجبــل  االحتماليــة  القيمــة  للشــمال=0.016،  االحتماليــة  )القيمــة 

)0.014 للجنــوب=  االحتماليــة  القيمــة  لبنــان=0.004، 

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي. المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.001( )القيمــة 

المشــاركين غيــر الناشــطين فــي أي حــزب سياســي فــي ســن 36 المشاركون الناشطون في حزب سياسي في سن 36 وما فوق
ومــا فــوق. )القيمــة االحتماليــة=0.005(
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دعم توّلي امرأة رتبة عالية في الشرطة

دعم توّلي امرأة منصب عضو بلدية

دعم توّلي امرأة منصب رئيسة جمهورية

 من نسبة دعم أكبر

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي. المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.031( )القيمــة 

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق وتابعــوا التعليــم المهنــي. )القيمــة المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتمالية=0.013(

 من نسبة دعم أكبر

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي. المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.005( )القيمــة 

 المشــاركين المقيميــن فــي البقــاع وفــي ســن 36 ومــا فــوق. )القيمــة  المشاركون المقيمون في الشمال وفي سن 36 وما فوق
االحتمالية=0.012(  

 المشــاركين المقيميــن فــي البقــاع وفــي ســن 36 ومــا فــوق. )القيمــة المشاركون المقيمون في جبل لبنان وفي سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.002(  

 من نسبة دعم أكبر

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي. المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.001( )القيمــة 

المشــاركات المقيمــات فــي البقــاع وتتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و35  المشاركات المقيمات في الشمال وتتراوح أعمارهن بين 25 و35
)القيمــة االحتماليــة=0.04(

)القيمــة الموظفات رسمًيا في سن 36 وما فوق فــوق.  ومــا   36 ســن  فــي  المنــازل  ربــات  األمهــات   
  )0.03 ليــة= االحتما
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دعم توّلي امرأة منصب زعيمة حزب سياسي

دعم توّلي امرأة منصب وزيرة

 من نسبة دعم أكبر

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي. المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.009( )القيمــة 

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق وتابعــوا التعليــم المهنــي. )القيمــة المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتمالية=0.006(

المشــاركون الناشــطون فــي مجموعــات مطلبيــة فــي ســن 36 ومــا 
فــوق

 المشــاركين غيــر الناشــطين فــي مجموعــات مطلبيــة فــي ســن 36 
ومــا فــوق. )القيمــة االحتماليــة=0.048(

المشــاركات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و24 وتابعــن التعليــم الجامعيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24
المهنــي. )القيمــة االحتمالية=0.007(

المشــاركات العاطــالت عــن العمــل فــي ســن 36 ومــا فــوق. )القيمــة الموظفات رسمًيا في سن 36 وما فوق
االحتمالية=0.003(

 من نسبة دعم أكبر

المشــاركون بمســتوى التعليــم الجامعــي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
25 و35

يتابعــوا  ولــم  و35   25 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  المشــاركين 
االحتماليــة=0.016( )القيمــة  العالــي.  التعليــم 

المشــاركين فــي ســن 36 ومــا فــوق ولــم يتابعــوا التعليــم العالــي. المشاركون بمستوى التعليم الجامعي في سن 36 وما فوق
االحتماليــة=0.006( )القيمــة 

المشــاركون الناشــطون فــي مجموعــات مطلبيــة فــي ســن 36 ومــا 
فــوق

 المشــاركين غيــر الناشــطين فــي مجموعــات مطلبيــة فــي ســن 36 
ومــا فــوق. )القيمــة االحتماليــة=0.001(

المشــاركات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و24 وتابعــن التعليــم الجامعيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24
المهنــي. )القيمــة االحتمالية=0.001(
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دعم الكوتا النسائية في المقاعد النيابية

نسبة دعم لتخصيص 4 مقاعد نيابية للنساء أكبر من نسبة 
دعم عدم اعتماد أي كوتا

نسبة دعم لعدم اعتماد أي كوتا أكبر من نسبة دعم تخصيص 
4 مقاعد نيابية للنساء

 المقيمات والمقيمون في بيروت )القيمة االحتمالية=0.018(المقيمات والمقيمون في البقاع

 المقيمات والمقيمون في جبل لبنان )القيمة االحتمالية=0.001(المقيمات والمقيمون في البقاع

)القيمــة المقيمات والمقيمون في البقاع الجنوبــي  لبنــان  فــي  والمقيمــون  المقيمــات 
)0 . 0 0 9 = ليــة حتما ال ا

)القيمــة المشاركات والمشاركون الذين لم يتابعوا التعليم العالي الجامعــي  التعليــم  بمســتوى  والمشــاركون  المشــاركات 
ليــة=0.001( االحتما

)القيمــة المشاركات والمشاركون الذين تابعوا التعليم المهني الجامعــي  التعليــم  بمســتوى  والمشــاركون  المشــاركات   
االحتماليــة=0.038(

 نسبة دعم لتخصيص 10 مقاعد نيابية للنساء أكبر من 
نسبة دعم عدم اعتماد أي كوتا

نسبة دعم لعدم اعتماد أي كوتا أكبر من نسبة دعم تخصيص 
10 مقاعد نيابية للنساء

 المقيمات والمقيمون في بيروت )القيمة االحتمالية=0.009( المقيمات والمقيمون في البقاع

 المقيمات والمقيمون في جبل لبنان )القيمة االحتمالية=0.001(المقيمات والمقيمون في البقاع

)القيمــة المقيمات والمقيمون في البقاع الجنوبــي  لبنــان  فــي  والمقيمــون  المقيمــات 
)0 . 0 3 5 = ليــة حتما ال ا

)القيمــة المشاركات والمشاركون الذين لم يتابعوا التعليم العالي الجامعــي  التعليــم  بمســتوى  والمشــاركون  المشــاركات 
ليــة=0.043( االحتما

 المشاركون )القيمة االحتمالية=0.004(المشاركات

المشاركات المقيمات في بيروت أو جبل لبنان أو لبنان الجنوبيالمشاركات المقيمات في البقاع
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 نسبة دعم لتخصيص 25 مقعًدا نيابًيا للنساء أكبر من نسبة 
دعم عدم اعتماد أي كوتا

نسبة دعم لعدم اعتماد أي كوتا أكبر من نسبة دعم تخصيص 
25 مقعًدا نيابًيا للنساء )%20(

 المقيمات والمقيمون في بيروت )القيمة االحتمالية=0.023(المقيمات والمقيمون في البقاع

 المقيمات والمقيمون في جبل لبنان )القيمة االحتمالية=0.032(المقيمات والمقيمون في البقاع

 المشاركون )القيمة االحتمالية=0.001(المشاركات

المشاركون بمستوى التعليم الجامعي )القيمة االحتمالية=0.025(المشاركون الذين تابعوا التعليم المهني

المشاركون بدخل شهري أكثر من 1500 دوالر أميركي. )القيمة المشاركون بدخل شهري أقل من 500 دوالر أميركي
االحتمالية=0.003(

المشــاركون بدخــل شــهري يتــراوح بيــن 500 و1000 دوالر أميركــي 
دوالر  و1500   1001 بيــن  أو  االحتماليــة=0.034(  )القيمــة 

أميركــي )القيمــة االحتماليــة=0.018(

المشاركون بدخل شهري أكثر من 1500 دوالر أميركي

 نسبة دعم لتخصيص 38 مقعًدا نيابًيا للنساء أكبر من نسبة 
دعم عدم اعتماد أي كوتا

نسبة دعم لعدم اعتماد أي كوتا أكبر من نسبة دعم تخصيص 
38 مقعًدا نيابًيا للنساء )%30(

 المقيمات والمقيمون في بيروت )القيمة االحتمالية=0.01(المقيمات والمقيمون في البقاع

 المقيمات والمقيمون في جبل لبنان )القيمة االحتمالية=0.003(المقيمات والمقيمون في البقاع

)القيمــة المقيمات والمقيمون في البقاع الجنوبــي  لبنــان  فــي  والمقيمــون  المقيمــات   
)0 . 0 3 4 = ليــة حتما ال ا

التعليم الجامعي )القيمة االحتمالية=0.033(ما دون مستوى التعليم العالي  

 المشاركون المقيمون في البقاع )القيمة االحتمالية=0.024(المشاركون المقيمون في لبنان الشمالي

 المشاركون بمستوى التعليم الجامعي )القيمة االحتمالية=0.023(المشاركون الذين لم يتابعوا التعليم العالي

المشاركات المقيمات في بيروت )القيمة االحتمالية=0.045(المشاركات المقيمات في البقاع
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نسبة دعم لتخصيص 64 مقاعد نيابية للنساء أكبر من نسبة 
دعم عدم اعتماد أي كوتا

نسبة دعم لعدم اعتماد أي كوتا أكبر من نسبة دعم تخصيص 
64 مقعًدا نيابًيا للنساء )%50(

المشاركات )القيمة االحتمالية=0.038( المشاركون  

التعليم الجامعي )القيمة االحتمالية=0.047(ما دون مستوى التعليم العالي  

المقيمات والمقيمون في بيروت )القيمة االحتمالية=0.028(المقيمات والمقيمون في البقاع

الدعم للمرّشحات 

نسبة أكبر الختيار التصويت للمرّشح  نسبة أكبر الختيار »الجندر ليس معياًرا« عند التصويت

 نسبة أكبر الختيار "الجندر ليس معياًرا" عند التصويتنسبة أكبر الختيار التصويت للمرّشحة

المشاركات المقيمات في البقاعالمشاركات المقيمات في الشمال )القيمة االحتمالية=0.004(

)القيمــة  العالــي  التعليــم  يتابعــن  لــم  اللواتــي  المشــاركات 
)0 . 001 = ليــة الحتما ا

المشاركات بمستوى التعليم الجامعي

 المشاركون )القيمة االحتمالية=0.001(المشاركات

المقيمات والمقيمون في بيروت )القيمة االحتمالية=0.07(المقيمات والمقيمون في البقاع

 نسبة أكبر الختيار "الجندر ليس معياًرا" عند التصويتنسبة أكبر الختيار التصويت للمرّشح

المقيمات والمقيمون في بيروت )القيمة االحتمالية=0.07( المقيمات والمقيمون في البقاع

)القيمــة المقيمات والمقيمون في لبنان الشمالي لبنــان  جبــل  فــي  والمقيمــون  المقيمــات   
االحتماليــة=0.022(، والمقيمــات والمقيمــون فــي لبنــان الجنوبــي 

االحتماليــة=0.018( )القيمــة 

المشــاركات العاطــالت عــن العمــل والمشــاركون العاطلــون عــن 
االحتماليــة=0.004( )القيمــة  العمــل 

الموظفات والموظفون
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الفصل 4:   توصيات لمداخالت مقبلة

يستند هذا الفصل على تحليل النتائج ليفّصل مجموعة من التوصيات لمصّممات ومصّممي البرامج والمداخالت المقبلة.

 
 

 الموضوع  المجموعة المستهدفة المقترحة  الجهات الحليفة المحتملة 
 الرجال    النساء  الرجال  النساء  المحور 

النساء اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

الرجال الذين تت  
اروح أعمارهم بين 

  45و  25

النساء ما فوق 
 الستين من العمر  

الرجال الذين لم 
التعليم العالي  يتابعوا  

أو تابعوا التعليم  
 المهني  

لتعزيز مشاركة  
النساء في  
 المجال العام 

 األف ارد بمستوى التعليم الجامعي  

النساء اللواتي لم  
يتابعن التعليم العالي  

أو تابعن التعليم 
 المهني  

الرجال المقيمون في  
البقاع أو لبنان 

 الجنوبي 

النساء بمستويات الدخل 
 200المتوسط واألدنى (بين  

 دوالر أميركي)    2000و

   الرجال
بمستوى الدخل 

األعلى (ما فوق  
دوالر   2000

 أميركي)  

   النساء
بمستوى الدخل 

األعلى (ما فوق  
دوالر   2000

 أميركي)  

الرجال بمستويات  
الدخل األدنى (بين  

دوالر    1000و  200
 أميركي)  

النساء المقيمات في بيروت  
 البقاع أو جبل لبنان أو 

الرجال المقيمون في  
 بيروت  

 المتزوجات 
المتزوجون الذين تت  

 اروح أعمارهم بين 
النساء العزباوات اللواتي تت   59و  46

  24و 18اروح أعمارهن بين  

الرجال العزب الذين 
تت اروح أعمارهم  

 بين  
  45و  25

النساء المقيمات في  
 الشمال أو الجنوب  

المشاركات المقيمات في  
وما فو  36بيروت وفي سن  

 ق 

الرجال المقيمون في  
لبنان الشمالي أو  

جبل لبنان وفي سن 
 وما فو ق   36

النساء المقيمات في  
لبنان الجنوبي وفي  

 وما فو ق   36سن  

الرجال الذين لم 
يتابعوا التعليم العالي  
وتت اروح أعمارهم  

 بين  
  24و  18

لتعزيز مشاركة  
نساء في  ال

السلطة 
 القضائية 

الطالبات اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

   الرجال
   بمستوى التعليم

الجامعي وتت اروح  
 أعمارهم بين  

  24و  18

   األمهات 
 ربات المنازل 

  

الرجال الذين لم 
يتابعوا التعليم العالي  

وما فو  36في سن  
 ق

الموظفات اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

الرجال بمستوى 
التعليم الجامعي في  

 وما فو ق   36سن  

 60النساء في سن 
 وما فو ق 

الرجال المقيمون في  
 36البقاع وفي سن 

 وما فو ق 

 
 

 الموضوع  المجموعة المستهدفة المقترحة  الجهات الحليفة المحتملة 
 الرجال    النساء  الرجال  النساء  المحور 

النساء اللواتي تت اروح 
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  45و  25
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لتعزيز مشاركة  
النساء في  
 المجال العام 

 األف ارد بمستوى التعليم الجامعي  

النساء اللواتي لم  
يتابعن التعليم العالي  

أو تابعن التعليم 
 المهني  

الرجال المقيمون في  
البقاع أو لبنان 

 الجنوبي 

النساء بمستويات الدخل 
 200المتوسط واألدنى (بين  

 دوالر أميركي)    2000و

   الرجال
بمستوى الدخل 

األعلى (ما فوق  
دوالر   2000

 أميركي)  

   النساء
بمستوى الدخل 

األعلى (ما فوق  
دوالر   2000

 أميركي)  

الرجال بمستويات  
الدخل األدنى (بين  

دوالر    1000و  200
 أميركي)  

النساء المقيمات في بيروت  
 البقاع أو جبل لبنان أو 

الرجال المقيمون في  
 بيروت  

 المتزوجات 
المتزوجون الذين تت  

 اروح أعمارهم بين 
النساء العزباوات اللواتي تت   59و  46

  24و 18اروح أعمارهن بين  

الرجال العزب الذين 
تت اروح أعمارهم  

 بين  
  45و  25

النساء المقيمات في  
 الشمال أو الجنوب  

المشاركات المقيمات في  
وما فو  36بيروت وفي سن  

 ق 

الرجال المقيمون في  
لبنان الشمالي أو  

جبل لبنان وفي سن 
 وما فو ق   36

النساء المقيمات في  
لبنان الجنوبي وفي  

 وما فو ق   36سن  

الرجال الذين لم 
يتابعوا التعليم العالي  
وتت اروح أعمارهم  

 بين  
  24و  18

لتعزيز مشاركة  
نساء في  ال

السلطة 
 القضائية 

الطالبات اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

   الرجال
   بمستوى التعليم

الجامعي وتت اروح  
 أعمارهم بين  

  24و  18

   األمهات 
 ربات المنازل 

  

الرجال الذين لم 
يتابعوا التعليم العالي  

وما فو  36في سن  
 ق

الموظفات اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

الرجال بمستوى 
التعليم الجامعي في  

 وما فو ق   36سن  

 60النساء في سن 
 وما فو ق 

الرجال المقيمون في  
 36البقاع وفي سن 

 وما فو ق 
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 األف ارد بمستوى التعليم الجامعي  

النساء اللواتي لم  
يتابعن التعليم العالي  

أو تابعن التعليم 
 المهني  

الرجال المقيمون في  
البقاع أو لبنان 

 الجنوبي 

النساء بمستويات الدخل 
 200المتوسط واألدنى (بين  

 دوالر أميركي)    2000و

   الرجال
بمستوى الدخل 

األعلى (ما فوق  
دوالر   2000

 أميركي)  

   النساء
بمستوى الدخل 

األعلى (ما فوق  
دوالر   2000

 أميركي)  

الرجال بمستويات  
الدخل األدنى (بين  

دوالر    1000و  200
 أميركي)  

النساء المقيمات في بيروت  
 البقاع أو جبل لبنان أو 

الرجال المقيمون في  
 بيروت  

 المتزوجات 
المتزوجون الذين تت  

 اروح أعمارهم بين 
النساء العزباوات اللواتي تت   59و  46

  24و 18اروح أعمارهن بين  

الرجال العزب الذين 
تت اروح أعمارهم  

 بين  
  45و  25

النساء المقيمات في  
 الشمال أو الجنوب  

المشاركات المقيمات في  
وما فو  36بيروت وفي سن  

 ق 

الرجال المقيمون في  
لبنان الشمالي أو  

جبل لبنان وفي سن 
 وما فو ق   36

النساء المقيمات في  
لبنان الجنوبي وفي  

 وما فو ق   36سن  

الرجال الذين لم 
يتابعوا التعليم العالي  
وتت اروح أعمارهم  

 بين  
  24و  18

لتعزيز مشاركة  
نساء في  ال

السلطة 
 القضائية 

الطالبات اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

   الرجال
   بمستوى التعليم

الجامعي وتت اروح  
 أعمارهم بين  

  24و  18

   األمهات 
 ربات المنازل 

  

الرجال الذين لم 
يتابعوا التعليم العالي  

وما فو  36في سن  
 ق

الموظفات اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

الرجال بمستوى 
التعليم الجامعي في  

 وما فو ق   36سن  

 60النساء في سن 
 وما فو ق 

الرجال المقيمون في  
 36البقاع وفي سن 

 وما فو ق 
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 الموضوع  المجموعة المستهدفة المقترحة  الجهات الحليفة المحتملة 
 الرجال    النساء  الرجال  النساء  المحور 

النساء اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

الرجال الذين تت  
اروح أعمارهم بين 

  45و  25

النساء ما فوق 
 الستين من العمر  

الرجال الذين لم 
التعليم العالي  يتابعوا  

أو تابعوا التعليم  
 المهني  

لتعزيز مشاركة  
النساء في  
 المجال العام 

 األف ارد بمستوى التعليم الجامعي  

النساء اللواتي لم  
يتابعن التعليم العالي  

أو تابعن التعليم 
 المهني  

الرجال المقيمون في  
البقاع أو لبنان 

 الجنوبي 

النساء بمستويات الدخل 
 200المتوسط واألدنى (بين  

 دوالر أميركي)    2000و

   الرجال
بمستوى الدخل 

األعلى (ما فوق  
دوالر   2000

 أميركي)  

   النساء
بمستوى الدخل 

األعلى (ما فوق  
دوالر   2000

 أميركي)  

الرجال بمستويات  
الدخل األدنى (بين  

دوالر    1000و  200
 أميركي)  

النساء المقيمات في بيروت  
 البقاع أو جبل لبنان أو 

الرجال المقيمون في  
 بيروت  

 المتزوجات 
المتزوجون الذين تت  

 اروح أعمارهم بين 
النساء العزباوات اللواتي تت   59و  46

  24و 18اروح أعمارهن بين  

الرجال العزب الذين 
تت اروح أعمارهم  

 بين  
  45و  25

النساء المقيمات في  
 الشمال أو الجنوب  

المشاركات المقيمات في  
وما فو  36بيروت وفي سن  

 ق 

الرجال المقيمون في  
لبنان الشمالي أو  

جبل لبنان وفي سن 
 وما فو ق   36

النساء المقيمات في  
لبنان الجنوبي وفي  

 وما فو ق   36سن  

الرجال الذين لم 
يتابعوا التعليم العالي  
وتت اروح أعمارهم  

 بين  
  24و  18

لتعزيز مشاركة  
نساء في  ال

السلطة 
 القضائية 

الطالبات اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

   الرجال
   بمستوى التعليم

الجامعي وتت اروح  
 أعمارهم بين  

  24و  18

   األمهات 
 ربات المنازل 

  

الرجال الذين لم 
يتابعوا التعليم العالي  

وما فو  36في سن  
 ق

الموظفات اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

الرجال بمستوى 
التعليم الجامعي في  

 وما فو ق   36سن  

 60النساء في سن 
 وما فو ق 

الرجال المقيمون في  
 36البقاع وفي سن 

 وما فو ق 

 
 

 الموضوع  المجموعة المستهدفة المقترحة  الجهات الحليفة المحتملة 
 الرجال    النساء  الرجال  النساء  المحور 

النساء اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

الرجال الذين تت  
اروح أعمارهم بين 

  45و  25

النساء ما فوق 
 الستين من العمر  

الرجال الذين لم 
التعليم العالي  يتابعوا  

أو تابعوا التعليم  
 المهني  

لتعزيز مشاركة  
النساء في  
 المجال العام 

 األف ارد بمستوى التعليم الجامعي  

النساء اللواتي لم  
يتابعن التعليم العالي  

أو تابعن التعليم 
 المهني  

الرجال المقيمون في  
البقاع أو لبنان 

 الجنوبي 

النساء بمستويات الدخل 
 200المتوسط واألدنى (بين  

 دوالر أميركي)    2000و

   الرجال
بمستوى الدخل 

األعلى (ما فوق  
دوالر   2000

 أميركي)  

   النساء
بمستوى الدخل 

األعلى (ما فوق  
دوالر   2000

 أميركي)  

الرجال بمستويات  
الدخل األدنى (بين  

دوالر    1000و  200
 أميركي)  

النساء المقيمات في بيروت  
 البقاع أو جبل لبنان أو 

الرجال المقيمون في  
 بيروت  

 المتزوجات 
المتزوجون الذين تت  

 اروح أعمارهم بين 
النساء العزباوات اللواتي تت   59و  46

  24و 18اروح أعمارهن بين  

الرجال العزب الذين 
تت اروح أعمارهم  

 بين  
  45و  25

النساء المقيمات في  
 الشمال أو الجنوب  

المشاركات المقيمات في  
وما فو  36بيروت وفي سن  

 ق 

الرجال المقيمون في  
لبنان الشمالي أو  

جبل لبنان وفي سن 
 وما فو ق   36

النساء المقيمات في  
لبنان الجنوبي وفي  

 وما فو ق   36سن  

الرجال الذين لم 
يتابعوا التعليم العالي  
وتت اروح أعمارهم  

 بين  
  24و  18

لتعزيز مشاركة  
نساء في  ال

السلطة 
 القضائية 

الطالبات اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

   الرجال
   بمستوى التعليم

الجامعي وتت اروح  
 أعمارهم بين  

  24و  18

   األمهات 
 ربات المنازل 

  

الرجال الذين لم 
يتابعوا التعليم العالي  

وما فو  36في سن  
 ق

الموظفات اللواتي تت اروح 
  24و  18أعمارهن بين  

الرجال بمستوى 
التعليم الجامعي في  

 وما فو ق   36سن  

 60النساء في سن 
 وما فو ق 

الرجال المقيمون في  
 36البقاع وفي سن 

 وما فو ق 
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الموضوع / 
 المحور

 الجهات الحليفة المحتملة  المجموعة المستهدفة المقترحة
 النساء الرجال النساء الرجال 

لتعزيز 
مشاركة 

في نساء ال
السلطة 
 التنفيذية

الرجال المقيمون في 
 البقاع أو الجنوب

النساء المقيمات في 
البقاع وتتراوح 

 18أعمارهن بين 
 24و

الرجال المقيمون في 
 الشمال

النساء المقيمات في 
جبل لبنان أو بيروت 
وتتراوح أعمارهن بين  

 24و 18

الرجال الذين لم يتابعوا 
التعليم العالي في سن 

 وما فوق  35

األمهات ربات 
  36المنازل في سن 

 وما فوق 

الرجال بمستوى التعليم 
  36الجامعي في سن 

 وما فوق 

النساء بمستوى  
التعليم الجامعي 
وتتراوح أعمارهن بين  

 24و 18

الرجال الذين لم يتابعوا 
التعليم العالي أو تابعوا 
التعليم المهني وتتراوح 

 24و  18أعمارهم بين  

النساء العاطالت عن 
  36العمل في سن 

 وما فوق  

الرجال الناشطون في 
الحركات أو األحزاب 

 السياسية

النساء الموظفات 
  36في سن  رسمًيا 

 وما فوق 

الرجال غير الناشطين 
 في أحزاب سياسية

لتعزيز  
التصويت 

في  للنساء
  االنتخابات

 األفراد المقيمون والمقيمات

 في البقاع 

 األفراد المقيمون والمقيمات

 في بيروت

بمستوى  النساء  
 التعليم الجامعي

المشاركات اللواتي  
لم يتابعن التعليم 

 العالي

النساء المقيمات في  
 الشمال
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الموضوع / 
 المحور

 الجهات الحليفة المحتملة  المجموعة المستهدفة المقترحة
 النساء الرجال النساء الرجال 

لتعزيز 
مشاركة 

في نساء ال
السلطة 
 التنفيذية

الرجال المقيمون في 
 البقاع أو الجنوب

النساء المقيمات في 
البقاع وتتراوح 

 18أعمارهن بين 
 24و

الرجال المقيمون في 
 الشمال

النساء المقيمات في 
جبل لبنان أو بيروت 
وتتراوح أعمارهن بين  

 24و 18

الرجال الذين لم يتابعوا 
التعليم العالي في سن 

 وما فوق  35

األمهات ربات 
  36المنازل في سن 

 وما فوق 

الرجال بمستوى التعليم 
  36الجامعي في سن 

 وما فوق 

النساء بمستوى  
التعليم الجامعي 
وتتراوح أعمارهن بين  

 24و 18

الرجال الذين لم يتابعوا 
التعليم العالي أو تابعوا 
التعليم المهني وتتراوح 

 24و  18أعمارهم بين  

النساء العاطالت عن 
  36العمل في سن 

 وما فوق  

الرجال الناشطون في 
الحركات أو األحزاب 

 السياسية

النساء الموظفات 
  36في سن  رسمًيا 

 وما فوق 

الرجال غير الناشطين 
 في أحزاب سياسية

لتعزيز  
التصويت 

في  للنساء
  االنتخابات

 األفراد المقيمون والمقيمات

 في البقاع 

 األفراد المقيمون والمقيمات

 في بيروت

بمستوى  النساء  
 التعليم الجامعي

المشاركات اللواتي  
لم يتابعن التعليم 

 العالي

النساء المقيمات في  
 الشمال

 المجموعة المستهدفة المقترحةالجهات الحليفة المقترحة

دعم الكوتا النسائية عموًما 

الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24

النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و35 النساء في سن 46 وما فوق 

 دعم كوتا بنسبة 50% )64 مقعًدا(

النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 36 و45 النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24

الرجال في سن 25 وما فوق 

 دعم كوتا بنسبة 30% )38 مقعًدا(

النساء والرجال في سن 25 وما فوق النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24
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كافة الحقوق محفوظة لمؤسسة هيفوس وشركة بيوند، كانون األول ديسمبر2018. 

ال يجــوز إعــادة إنتــاج أو تعديــل أو نقــل أو توزيــع أي جــزء مــن هــذا المنشــور بــأي شــكل أو بــأي وســيلة، بمــا فــي ذلــك النســخ 
التصويــري أو التســجيل أو أي شــكل آخــر مــن الوســائل اإللكترونيــة والتقليديــة، وذلــك إال بعــد الحصــول علــى إذن كتابــي مســبق 
ــاالت والمراجعــات وأشــكال  ــي إطــار المق ــك ف ــاس وذل ــاس الموجــز المرفــق باإلقتب ــك اإلقتب مــن الجهــات الناشــرة. يســتثنى مــن ذل

محــددة مــن اإلســتخدام غيــر التجــاري المســموح بهــا فــي إطــار قوانيــن حمايــة حقــوق النشــر.


