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 تقرير

  ورشة عمل تشاركية حول المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية

  2019نيسان / أبريل  4، بيروت

 

 موجز

في إطار تطبيق خطة عملها في مجال زيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة في المجالس البلدية 

األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي لجنة  والنيابية، وفي سياق التعاون المستمر بين مركز المرأة في

لتطوير خطط عملها،  هذه األخيرةوالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وضمن جهود  (سكوااإلآسيا )

ربطا باالستحقاقات االنتخابية األخيرة وتلك القادمة، نظمت الهيئة بالتعاون مع مركز المرأة ورشة عمل 

نيسان  4في  ات عن األحزاب اللبنانية حول المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اللبنانية\تشاركية لفائدة ممثلين

 .عقدت في بيت األمم المتحدة في بيروت 2019أبريل  /

وتمثيلها  العربية ة للمرأةيالمشاركة السياسحول دعم هذه الورشة في إطار مشروع اإلسكوا  أتتكما 

الوطنية هدفت الورشة الى دعم قدرات الهيئة . وفي هذا السياق، في المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة

لورقة توجيهية خاصة وضع المعالم األساسية في تنفيذ خطة عملها وذلك من خالل لشؤون المرأة اللبنانية 

باستراتيجية مناصرة وطنية حول زيادة التمثيل السياسي للنساء في األحزاب حتى تتمكنن من الوصول الى 

. وقد قدّم المشاركون قرار وتمثيل أعلى في مجلس النواب وفي المجالس البلدية في االنتخابات القادمةمراكز ال

في هذه الورشة حزمة من المقترحات والتوصيات ذات الصلة والتي ستكّون المادة األساسية لهذه الورقة  ات \

 اإلسكوا. التوجيهية والتي ستعمل الهيئة على تطويرها في وقت الحق بالتعاون مع

ات عن األحزاب التالية: حزب القوات اللبنانية، حزب المستقبل، التيار  \شارك في الورشة ممثلين 

الوطني الحر، تيار العزم والسعادة، حركة امل، الجماعة اإلسالمية، الحزب التقديم االشتراكي، تيار المردة، 

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.ممثلة عن وزارة الخارجية. كما حضرت ممثالت من مختلف لجان 

تم خالل الورشة استعراض المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية واإلقليمية الخاصة بمشاركة 

مناقشة التحديات التي من شأنها أن تعرقل ؛ والمرأة في إدارة الشؤون العامة وتقلد الوظائف العامة في الدولة

على  للبنانية وعدم تمتعها بفرص متكافئة مع الرجل في عملية التمثيل السياسيالمسيرة السياسية للمرأة ا

التفكير في المقترحات حول كيفية التعامل مع ؛ ومستوى األحزاب والهياكل السياسية ومراكز صنع القرار

 هذه التحديات وتقديم الحلول والتوصيات.
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 البحث والمناقشةمواضيع  – اأول

 
مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة: المعايير الدولية والتزامات الجمهورية  الجلسة األولى: – ألف

 وتجارب مقارنة من المنطقة العربية اللبنانية

 

السيد أكرم خليفة، المستشار اإلقليمي لقضايا المساواة بين قام به  تناولت الجلسة األولى استعراضا
لجملة المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية واإلقليمية الجنسين وتمكين المرأة في مركز المرأة باإلسكوا، 

مات الخاصة بمشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة وتقلد الوظائف العامة في الدولة، بالتركيز على التزا

 لبنان القانونية الدولية والوطنية. 

 

مع النائبة في البرلمان التونسي السيدة هاجر بن الشيخ احمد، والتي  "السكايب"تخلل الجلسة لقاء عبر 

جربتها في العمل السياسي والحزبي ولبعض مالمح القانون االنتخابي في تونس ومراحل إقرار تعرضت 

التناصف في القوائم االنتخابية. تخلل هذه الجلسة نقاشا موسعا حول القوانين االنتخابية وآليات إقرار الكوتا 

 والتناصف والتناوب. 

  

 الجلسة الثانية: قانون النتخاب اللبناني –ب 
 

 ولت الجلسة الثانية عرضا وقراءة لقانون االنتخابات اللبناني من منظور المساواة بين الجنسينتنا

 .باإلسكواالسيدة منار زعيتر، مستشارة في مركز المرأة قدمته 

 

 التحديات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة اللبنانيةالجلسة الثالثة:  – جيم
 

التي تعترض المرأة في مشاركتها السياسية على مستوى هدفت الجلسة الثالثة الى مناقشة التحديات 

األحزاب وبالتالي وصولها الى دوائر صنع القرار وإدارة شؤون البالد وذلك من منظور التجربة الملموسة 

 للمشاركات/ين داخل أحزابهم/ن السياسية. 

 

ات على توصيف التحديات التي تعيق مشاركة النساء  \ومن خالل العمل الفردي، عمل المشاركون

 ن التحديات بحسب المجموعة هي: أفي الحياة العامة في لبنان. ووفق نتائج العمل، تبين 

 التركيبة الطائفية في البلد  -

 العقلية الذكورية  -

 القوانين التمييزية بحق النساء  -

 قانون األحزاب  -

 األنظمة الداخلية لألحزاب  -

 مرجعيات العائالت الكبرى المتحكمة في اللعبة السياسية  -

 المال السياسي في االنتخابات  -

 العنف السياسي: االغتياالت والتهديدات  -

 غياب اإلرادة السياسية والقرار السياسي  -

 ضعف انضمام النساء الى األحزاب  -

 الصوت التفضيلي  \القانون االنتخابي -



4 

 

 ز قيادات األحزاب في الرجال تمرك -

 غياب الدعم المالي للنساء  -

 اإلمكانيات المادية المحدودة للنساء  -

 غياب الدعم العائلي للنساء  -

 الصورة النمطية للنساء  -

 قسمة األدوار النمطية  -

 غياب إقرار الكوتا  -

 غياب الكوتا الطوعية  -

 نمطية أدوار النساء في االحزاب -

 خل األحزاب ضعف السياق الديمقراطي دا -

 ضعف دعم النساء للنساء  -

 شكلية اإلرادة السياسية في كثير من األوقات  -

 االفتقار الى وجود نساء سياسيات قياديات  -

 

تال ذلك نقاش مشترك بين المجموعة بهدف صياغة تصنيف للتحديات وكان هناك مقترحين: األول 

الثاني يصنف التحديات على المستوى و ؛المؤسسيوالمجتمعي، ويصنف التحديات على المستوى الفردي، 

 الثقافي االجتماعي، القانوني، السياسي، االقتصادي. تم التوافق على اعتماد المقترح الثاني. 

 

 كيفية التعامل مع التحديات وتوصياتالجلسة الرابعة:  –دال 

 

تضمينها في مرحلة تحديد طرق التعامل مع التحديات وتقديم توصيات عملية يتم هدفت هذه الجلسة الى 

  .الحقة في الورقة التوجيهية للهيئة

 

م قدّ ، بهدف صياغة مقترحات ألولويات العمل لتقليص هذه التحدياتومن خالل مجموعات العمل 

 التالية:المقترحات  ات \المشاركون

 

  أوال: على المستوى القانوني

الدستور، القانون االنتخابي وقانون األحزاب.  من 9أعادت المجموعة التأكيد على اإلشكاليات التالية: المادة 

 وقدمت المجموعة المقترحات التالية: 

 تطبيق اتفاقي الطائف لناحية تعيين مجلس الشيوع  -

 من الدستور  9تعديل القسم الثاني من المادة  -

 إقرار قانون مدني لألحوال الشخصية  -

 إقرار قانون حديث لألحزاب  -

 تعديل القانون االنتخابي وتضمينه آلية الكوتا  -

 وضع آليات تساعد في إقرار الكوتا الطوعية في األحزاب  -

 التفكير في التدابير اإلدارية المساعدة في مجال األحوال الشخصية  -

 

 ثانيا: على المستوى السياسي 
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ياسي الداعم للنساء، المفهوم التقليدي أعادت المجموعة التأكيد على اإلشكاليات التالية: غياب وجود القرار الس

للعمل السياسي، االزمات السياسية التي يعيشها البلد، شكل الحياة السياسية السائدة وال سيما التوريث، احجام 

النساء عن العمل الفاعل داخل األحزاب، غياب وجود القرار الحزب الداعم للنساء. وقدمت المجموعة 

 المقترحات التالية: 

 الكوتا في القانون الخاص باألحزاب إقرار  -

 العمل مع النساء الحزبيات  -

 حمالت إعالمية مناصرة لقضايا النساء  -

 إقرار الكوتا الطوعية في األحزاب  -

 

 ثالثا: على المستوى الثقافي االجتماعي 

ماعي، الصورة أعادت المجموعة التأكيد على اإلشكاليات التالية: قسمة األدوار القائمة على أساس النوع االجت

 بحق النساء. وقدمت المجموعة المقترحات التالية:  التمييزيةالنمطية بحق النساء، الثقافة االجتماعية 

 العمل على موضوع التربية  -

 العمل على المناهج التربوية  -

 تحفيز المجموعات الشابة للعمل العام والشأن السياسي  -

 تحفيز النساء في األحزاب للمشاركة الفاعلة  -

 لعمل على االعالم لتغيير الصورة النمطية بحق النساء ا -

 العمل على السياق الثقافي البلد  -

 

 رابعا: على المستوى االقتصادي

أعادت المجموعة التأكيد على اإلشكاليات التالية: ضعف دور القضاء في التصدي للمال السياسي، حجم االنفاق 

، النفقات المرتفعة للظهور اإلعالمي، مشكالت تطال النساء االنتخابي والمصاريف خالل العمليات االنتخابية

في التمتع بالميراث، أعباء النساء اإلنتاجية، الضغط على النساء للحصول على خلفية مهنية جيدة. وقدمت 

 المجموعة المقترحات التالية:

 التفكير في آليات جديدة لضمان انفاذ القوانين  -

 مراقبة االنفاق االنتخابي  -

 رسوم الترشحخفض  -

 

 الجلسة الخامسة: ممارسات فضلى –هاء 

 

هدفت الجلسة الى االستفادة من التجارب المقارنة ألحزاب في مجال دعم المشاركة السياسية للمرأة في 

لبنان. عرضت األحزاب المختلفة لتجاربها في العمل على قضايا النساء، والى جانب ذلك أعادت العروض 

بعض التوصيات  تحليل وضعية النساء وأسباب ضعف وجودهن في الحياة العامة، كما تضمنت العروض

 المقدمة من قبل األحزاب اللبنانية.  

 

 ويمكن تلخيص أبرز التجارب التي قدمتها األحزاب اللبنانية المشاركة في الورشة وفقا للتالي:  

حركة امل: هناك قطاع خاص بالمرأة، تتواجد النساء في قطاعات مثل التربية والشباب والرياضة.  -

ى لوائحها الى الندوة البرلمانية )السيدة بهية الحريري(، وتسمية دعمت الحركة ترشيحات النساء عل

 .2018السيدتين وفاء الضيقة وعناية عز الدين للوزارة، والحقا ترشيح السيدة عز الدين في انتخابات 
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الحزب التقدمي االشتراكي: بناء قدرات النساء، مواقف واضحة من قضايا النساء )تزويج الطفالت،  -

وتقديم اقتراحات قوانين، شراكات استراتيجية مع المجتمع المدني، تحسيس أعضاء الحزب الجنسية( 

 .من الرجال )اكاديمية للرجال(

 

التيار الوطني الحر: تناول العرض سرد التحديات التي تواجه النساء في الحياة العامة وخطة عمل  -

القوانين المجحفة بحق النساء، محاربة الصورة التيار لمواجهتها مثل: التمكين االقتصادي للنساء، تعديل 

 .النمطية للنساء في االعالم

 

حزب القوات اللبنانية: تناول العرض واضع النساء في الحزب والمواقع القيادية التي يتولينها )امينة  -

ول عامة، نائبة، وزيرة(، ولجهود الحزب الداخلية من خالل جهاز تفعيل دور المرأة اللبنانية. كما تنا

العرض موقف الحزب من بعض قضايا النساء ومقترحات القوانين الخاصة )تزويج الطفالت، 

 .من قانون العقوبات اللبناني( 522االغتصاب الزوجي، المادة 

 

تيار المستقبل: تناول العرض موقف الحزب من مشاركة النساء ومبادرته لترشيح نساء الى الندوة  -

ية، وتعيين نساء في الوزارة في عدة حكومات، وعلى المستوى البرلمانية في عدة محطات انتخاب

 الداخلي مشاركة النساء في قيادة الحزب من خالل قرار رئيس الحزب بتعيين نساء في المجلس السياسي

تيار المردة: عرض لموقف الحزب من الكوتا. وبين ثقة قيادة الحزب بالنساء من خالل حضور سيدتين  -

 .ي الحياة السياسيةحزبيتين تلعبان دورا ف

 

تيار العزم والسعادة: من خالل فيديو، عرض التيار لوضعية النساء في التيار وللجهود التي يتولينها  -

 .في مجاالت العمل االجتماعي مثل الصحة والتعليم والرياضة

 

 عرضوا من خالل فيديو لهيكلية الجماعة والمواقع التي تتوالها النساء ضمن :الجماعة اإلسالمية -

 .المكاتب واللجان

 

 الجلسة الختامية – واو
 

المستشار اإلقليمي لقضايا ، أكرم خليفة السيدبتقييم عام لورشة العمل. ثم شكر  األشغالاختتمت  
في االسكوا، المشاركين والمشاركات على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

  مع اإلسكوا. المستمر اعلى تعاونه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيةكما شكر  .في أعمال ورشة العمل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 تنظيم األعمال – ثانيا
 

 مكان الجتماع وتاريخ انعقاده – ألف
 

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
في  2019نيسان / أبريل  4 وذلك يوم "المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اللبنانية"ورشة عمل تشاركية حول 

 بيت األمم المتحدة في بيروت.

 

 الجلسة الفتتاحية -باء
 

بالحضور وأكدت على ان التغيرات في  ،مديرة مركز المرأة في االسكوا، رحبت السيدة العوضي

انعكاس إيجابي لوضع المرأة في لبنان. وأكدت على اهتمام  خيرة هيللمرأة في الحكومة األسي االتمثيل السي

المركز بالعمل على موضوع مشاركة النساء السياسية وشددت على ضرورة استخدام مقاربات جديدة في 

 موضوع المشاركة السياسية وضرورة تحويلها الى قضية عامة. 

 

على التعاون  ،رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، روكزعون  كلودينمن جهتها أثنت السيدة 

مع مركز المرأة وأكدت على التفاوت بين النجاحات التي تحققها النساء في جميع المجاالت وعدم حضورهن 

تماده والمتمثلة في قانون االنتخابات النيابي باعفي لبنان مام النساء لمتاحة أفرص االفي السياسة. وعرضت 

بدء عملها على ترشيح النساء والدفع باتجاه تعزيز األحزاب السياسية في لبنان للقضية و دعم النسبية وفي

انها فرصة هامة للتشاور مع  حضورهن. شددت السيدة روكز على أهمية الورشة بالنسبة للهيئة الوطنية، إذ

 خالل التشاور والحوار مع مختلف األحزاب.  اب السياسية بغاية رسم سياسة كسب التأييد المستقبلية مناالحز

 

 الحضور – جيم
 

مشاركا  33 "المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اللبنانية"حول التشاورية  شارك في ورشة العمل 

عن جميع األحزاب اللبنانية وعن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة  رجال( 7سيدة و 26)بما في ذلك ومشاركة 

 قائمة المشاركين في المرفق األول من هذا التقرير(.)ترد اللبنانية 
 

 جدول األعمال – دال
 

  :همن في الجلسة االفتتاحية جدول األعمال بصيغته المعروضة عليوالمشارك أقر  
 

وتجارب  مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة: المعايير الدولية والتزامات الجمهورية اللبنانية .1

 مقارنة من المنطقة العربية

 قانون االنتخاب اللبناني .2

 التحديات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية .3
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 في لبنان لمشاركة والتمثيل السياسي للمرأةا ورشة عمل تشاركية حول
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 الئحة المشاركين
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