




2022انتخاباتفياالجتماعيالنوعومراقبةاإلعالموسائل

العنف ضد المرأة في السیاسة

الملخص التنفیذي

ذلكفيبماالعنفمنعدیدةألشكالالنساءتتعرضحیثلبنانفيخاصبشكلالسیاسةفيالمرأةضدالعنفینتشر
خاللمنالعامة.الحیاةمجاالتمختلففيالتھمیشإلىإضافة،الجنسيوالعنفالنفسيوالعنفالجسديالعنف
نشرفياالجتماعيالتواصلووسائلاإلعالموسائلتساھم،السیاسةفيالمرأةضدالضارةالنمطیةوالصورالتمییز
النساءلتعریضجدیدةكوسیلةاآلناالجتماعيالتواصلوسائلتُستخدموبالمثل،السیاسة.فيالمرأةضدالعنف
البحثفإن،السیاسیةوالعلومالنسویةاألدبیاتتقاطععندوالفتیاتالنساءضدالعنفوبسبب،ذلكومعللعنف.

تمثیلیزالالالتيالبلدانفيسیماال،األخیرةالسنواتحتىضئیًالكانالمرأةضدللعنفالسیاسیةواالستجابات
المرأة فیھا منخفًضا. ومن ھنا تأتي أھمیة جمع وتحلیل البیانات المتعلقة بھذا األمر.

رصدإلىللمرأةالمتحدةاألممھیئةمنوبدعمومدنیاتمھاراتمؤسسةبینالمشتركةالدراسةھذهتسعى،لذلك
ومنصاتاإلعالموسائلخاللمن2022عاملبنانفياالنتخابیةالفترةخاللالسیاسيالمجالفيالمرأةضدالعنف

العنفلفھماالنتخابیةالفترةخاللواإلعالميالسیاسيالخطابوتحلیلوتوثیقرصدخاللمناالجتماعيالتواصل
ضد المرأة في المجال العام بشكل أفضل في اطار وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.

مراقبتھاستتمالتيالرئیسیةاإلعالموسائلوحساباتالصلة،ذاتالفاعلةالجھاتتحدیدالدراسةمنھجیةتضمنت
المرأةضدبالعنفالمتعلقالصلةذيالمعجموتحدید،السائدةاإلعالمووسائل،االجتماعيالتواصلمنصاتعلى
،تلفزیونیةمحطات7لـحواریةوبرامجإخباریةنشراترصدتم،الدراسةھذهإلنجازالسیاسي.المجالفي

السیاسة.فيوناشطاتمرشحاتتضماالجتماعيالتواصلمواقععلىحسابًا117إلىباإلضافة

خاللمرشحة18لـالمرصودةاالجتماعيالتواصلصفحاتعلىالتعلیقاتمجموعمن٪7فإن،الدراسةوبحسب
علىنشاطاالمرشحاتأكثركانوامرشحة102منعینةإلىاستناًداالمرأة.ضدالعنفبدافعكانتآذارشھر

العنففئةضمنتندرجالتيالمرشحاتمواقععلىالتعلیقاتنسبةبلغت،نیسانفياالجتماعيالتواصلمنصات
شھرخاللVAWPتعلیقاتنسبةفياالنخفاضھذاأنإلىاإلشارةتجدر،ذلكومعبالمائة.2والفتیاتالنساءضد

مناألكبرالعددإلىبلVAWPتعلیقاتعددفيبانخفاضتفسیرهیمكنالآذاروشباطبفترةمقارنةنیسان
قبلمافترةخاللالمستھدفات.النساءبعضعلىوالفتیاتالنساءضدالعنفتأثیروتخفیف،المراقبةالحسابات

بعدمالمرحلةبالنسبةنیسان.أمابشھرمقارنةأیارفي٪3إلى٪2منVAWPتعلیقاتنسبةارتفعت،االنتخابات
أنھاعلىالتعلیقاتمن٪0،7تصنیفیمكن،2022أیار20وحتى2022أیار16منتمتدالتياالنتخابات
VAWPمنتخبات.مرشحاتلثمانیةاالجتماعيالتواصلصفحاترصدعلىبناًء

التلفزیونمحطاتعلىوالسیاسیةاالنتخابیةالتلفزیونیةالبرامجعبرالنساءوجودمھاراتمؤسسةرصدتكما
شباطمنالممتدةالفترةفيالتلفزیونیةالمحطاتعلىالسیاسیةالمناقشاتعلىالرجالسیطرةالنتائجتظھراللبنانیة.

شھريفيأماآذار.إلىفشباطمنالفترةخالل٪7بنسبةاإلناثوتمثیل٪93الذكورتمثیلبلغحیث،أیارإلى
فيعنفحاالتعدةُسجلت،ذلكعلىعالوةالتوالي.على٪88و٪78الذكورتمثیلبلغفقد،أیارونیسان

.2022أیارإلى2022شباطمنالفترةخاللالمرشحاتضدالتلفزیون



تحث،لبنانفياالجتماعيالتواصلووسائلاإلعالموسائلخاللمنالسیاسةفيالمرأةضدالعنفإیقافأجلومن
إشراكخاللمنالمرأةضدالعنفسیاقفيالشكوىآلیاتتعزیزعلىالقرارصانعيومدنیاتمھاراتمؤسسة
إعالمیةتغطیةضمانإلىاإلعالموسائلومدنیاتمھاراتمؤسسةتدعوكماالقضائیة.المؤسساتمستویاتمختلف
یضمنوثقافیًاسیاقیًانھًجااالجتماعيالتواصلوسائلمنصاتتتبنىأنیجب،ذلكعلىعالوةومتوازنة.شاملة

المتعلقةالخبراتتبادلالمرشحاتعلىیجب،ذلكعلىعالوةالمحتوى.تعدیلسیاقفياالجتماعيالنوعمراعاة
مكافحةفيتسھمأنشأنھامنالتيالممارساتأفضللبناءالتواصلزیادةخاللمنوالفتیاتالنساءضدبالعنف
بناءإلىالمدنيالمجتمعومدنیاتمھاراتمؤسسةتدعو،أخیًراالمرأة.ضداالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف

منصة نسویة لتمكین المرأة في السیاسة من أجل خلق أجندة مشتركة لمحاربة العنف ضد المرأة والرجل.



المقدمة

السیاسیةالحیاةفيأساسیةأدوارعنأقصاؤھایتّمبحیثالعامةالحیاةمیادینفيتھمیشمنلبنانفيالمرأةتعاني
وسائلاستخدامیتّمماكثیرااذالسیاسيالمیدانفيالعنفمنمتعددةألنواعتتعّرضكماالمتنوعة.المسؤولیاتوعن

الحقلفيالناشطةللمرأةالجندريوالتنمیطالتمییزواقععنفضاللھاللتعّرضاالجتماعيالتواصلووسائلاالعالم
مصدرهمختلفةبأشكالوعنفلمضایقاتعرضةفھيلذلكاالعالم.وسائلتغطیاتفيجلیاینعكسوالذيالعام

الفاعلون في المجال السیاسي واالجتماعي وعامة الناس ووسائل االعالم واالتصال.

فيالمرأةضّدالعنفرصدالىمدنیّاتوجمعیّةمھاراتمؤسسةبینالمشتركةالدراسةھذهتھدفالمنطلقھذامن
الخطابوتحلیلتوثیقمراقبة،خاللمناالجتماعيالتواصلووسائلاالعالموسائلخاللمنالسیاسيالمجال

التأكیدبھدفوالتواصل،اإلعالموسائلفيالعامةالحیاةفيالمرأةضّدالممارسالعنفلفھمواالعالميالسیاسي
التمییزأنواعجمیععلىوالقضاءللنساءالسیاسیةالمشاركةحولالنقاشبابوفتحالمیدانفيالمرأةدورعلى

والعنف الجندري ضّدھن.

مناالجتماعيالتواصلووسائلالتلفزیونیةاالعالموسائلفيالمرأةضّدالموّجھةالعنفحمالترصدیتملذلك
العنفمصادروتحلیلالبیاناتجمعیتّماذعنف،حاالتعدةدراسةالىاضافةالسیاسیینوالفاعلینالمؤثرینقبل

وانواعھ وخارطة الشبكات االجتماعیة والحسابات التي تنشر خطاب عنفیا او تلك التي تواجھھ.

التغطیةتدرسكما،میدانیة,حاالتدراسةخاللمنالعامالفضاءفيالمرأةضّدالعنفأنواعالدراسةتستقصي
فيللمرأةمساحةخلقفيالمحطاتاھتماممدىلمعرفة2022لعامالتشریعیةاالنتخاباتفيللمرشحاتالتلفزیونیة

نشراتھا االخباریة وكیفیة تعاطي المؤسسات االعالمیة معھا في المیدان السیاسي.



الجزء األول: اإلطار العام للدراسة

أھداف الدراسة ومنھجیتھا-1

فيالمرأةضّدالممارسالعنفلفھمواإلعالميالسیاسيالخطابوتحلیلتوثیقمراقبة،الىالرصدمشروعیھدف
اساسیادورایلعبفاالعالماللبنانیة.االنتخاباتفترةخاللاالجتماعيوالتواصلاإلعالموسائلوفيالعامةالحیاة

قدمعلىالمجتمعفيالقیاديودورھاوامكانیاتھاالمرأةموضوعحیالاالجتماعيوالثقافيالسیاسياالداءتعزیزفي
المساواة مع الرجل والسیما في الشأن العام.

إعالمووسائلاجتماعي،تواصلوسائلعلىمراقبتھاستتّمالتيالصلةذاتالفاعلةالجھاتتحدیدالمنھجیةتشمل
االعتبارفيوستأخذالسیاسي.المجالفيالنساءضّدبالعنفالمتعلقالصلةذي)lexicon(المعجموتحدیدرئیسیة،

الروزنامة االنتخابیة لوضع الختیار المواضیع والتحلیل في سیاقھا.

أجلمناالجتماعيالتواصلوسائلعلىوالمؤثرینالفاعلیناالشخاصوحساباتمواقعالرصدعینةتتناول
ضّدبالعنفالمتعلقالصلةذيالمعجمبتحدیدیسمحماالمستخدمالخطابفيالعنفوانواعأشكالوتحدیداستقصاء

النساء في المجال السیاسي.

أربعةعلىتمتدزمنیةفترةخاللوذلكمحددة،ومقاییسلمعاییروفقاًوتحلیلھاالبیاناتجمععلىالرصدآلیةتقوم
3إصدارعلىومدنیاتمھاراتعملفریقاوسیعمل.٢٠٢٢أیارشھرلغایة2022الثانيكانونشھرمنأشھر،
مسح+حالة(دراسةجمعھا.تّمالتيالبیاناتعلىبناًءمحددتركیزتقریرلكلسیكونالمشروع.فترةطوالتقاریر

عام للبیانات المجّمعة).

وستستخدم مخرجات ھذا المشروع من اجل:

التأثیر على النقاش حول المشاركة السیاسیة للمرأة،-
تسلیط الضوء على العنف اإللكتروني وآثاره على المرأة والدیمقراطیة،-
السیاسةفياالجتماعيالنوععلىالمبنيوالعنفالتمییزأنواععلىالقضاءعلىالعمل-

وفي مجال تكنولوجیا المعلومات من خالل االضاءة على الموضوع ورفع الوعي حولھ،
القانونیةواألطراالجتماعيالتواصلمنّصاتسیاساتفيتغییراتادخالعلىالعمل-

والسیاسیة الوطنیة من اجل حمایة المستخدمین/ات.



سیاق نضال المرأة اللبنانیة-2

فيالخاصةجریدتھاتأسیسوقبلعشر.التاسعالقرنمنتصففيعربیاالنسائیةالصحافةمسیرةاللبنانیاتافتتحت
أولأنھالھاوُسّجلالسیاسیة»،«النصیرأخیھاجریدةتحریررئاسةتولتقدراشدابيسلمىكانت١٩١٤العام

امرأة تدخل الصحافة السیاسیة لكن مسیرتھا لم تستمر طویال بسبب اندالع الحرب العالمیة األولى.

منالمنافحةفيساھمنكماالنساءوحقوققضایامناصرةعلىخاصبشكلاالولالرعیلمن"الصحافیات"عملت
اعطىالذي١٩٥٣قانونبإقرارساھمنوبالتالي.1اصدرنھامجالتخاللمنالوطنیةوالحریةاالستقاللأجل

المرأة اللبنانیة الحق في التصویت والترّشح الى البرلمان لتكون أول امرأة عربیة تحصل على ھذا الحق.

تجاریةأصبحتالتيالنسائیةالمّجالتمضامینطالتاالھلیةالحرباندالعومعاالستقاللبعدالتغییراتلكن
لقضایاالسیاسیةمقاربتھافقدتوبالتاليوالزینة...بالموضةاھتماماتھاحصرخاللمنالمرأةوقولبتواعالنیة

المرأة والمجتمع.

السیاسةالصحافةعناقصاؤھنفتّمالصحافیاتاماعام.بشكلالمرأةالىالنمطیةالنظرةالصیغةھذهعّززت
عنتامشبھغیاباانعكسالوظیفيالتقدمفيعقباتوواجھنثانویةأدواربھنوانیطتمنھنقلةعدافیماوتحلیالتھا

توینينایلةكأمثالعائالتھنمنالمراكزورثنمنعدافیماوالصحفالمحطاتإدارةومجالساالخبارغرفإدارة
والھام فریحة وكرمى خیاط.

كسرناعالمیاتوظھرتسیاسیة.منابرالوسائلھذهأصبحتاالعالم،وسائلوتطّورالتكنولوجيالتطّورومع
وتحّولتالرجال"."ناديخارجمنالسیاسةیدخلنلمنالمنالالبعیدةالمنابرھذهواستخدمنالنمطیةالقوالب

ترشحنممنوغیرھنعید،غادةیعقوبیان،بوالالنائبةشدیاق،ميكالوزیرةالسیاسةالىمنھنعددمسارات
لالنتخابات النیابیة.  وقد ساھم عملھّن اإلعالمي في تسلیط الضوء على آرائھّن السیاسیة.

الصورورسمالجندریةاألدوارتحدیدفيبارزادوراتلعبالمتكافئةغیرالقوةوعالقاتوالتقالیدالعاداتانغیر
ھؤالءلجأفقدالرجال،علیھایھیمنلبنانفيالسیاسةوألّنالمتوارث.والعائليالبطریركيالنظامظلفيالنمطیة

الخاص.الحیّزالىواعادتھاالمجالھذاعنإلقصائھاالمرأةضّدالعنفمنأنواعواستخدامالحواجزوضعالى
القواعدیخرقنعندماخاصةالعنفأنواعلشتىأھدافاالسیاسيالمجالفيالعامالتاالعالمیاتأصبحتوبالتالي
النساءعددتدنّيظّلفيالرابعة""السلطةخاللمنالسیاسةفيللنساءصوتالیصبحنویشتھرنالنمطیة

العنفمنمتقاطعةأنواعاالصحافیاتمنالعدیداتوتواجھاالعالمي.ظھورھّنوندرةالسیاسةفيالمنخرطات
عشرةالثالثةمادتھفياللبنانيالدستورانرغمعلىغیرھااوالجنسیةالمیولاواواالنتماءالدیناوالعرقبسبب

.2یكفل حریة الصحافة والتعبیر ویساوي بمادتھ السابعة بین جمیع المواطنین

.13و7المادتاناللبناني،الدستور-2
https://www.presidency.gov.lb/Arabic/LebaneseSystem/Documents/LebaneseConsitution.pdf

،١٥٤٤رقمالعدد-٢٠٢١آذار٨األوسط.الشرق-جریدةعربیاالنسائیةالصحافةمسیرةافتتحنلبنانیات-1
https://tinyurl.com/nbarwn9c

https://www.presidency.gov.lb/Arabic/LebaneseSystem/Documents/LebaneseConsitution.pdf
https://tinyurl.com/nbarwn9c


استبعاد المرأة عن میدان السیاسة-3

قانونإقراررفضظّلففيللبالد.العامةاألجواءتعكسالحمالتبدأتالنیابیة،االنتخاباتموعداقترابمع
معوتزامناالحكومة،فيوزیرا٢٤أصلمنواحدةامرأةوجودظّلوفي،3النیابيالمجلسفيللمرأةكوتایخّصص

العملعنفعلیاالمرأةاستبعادجلیاظھر.4النمطیةاألدوارفيالمرأةحصرعنالمتكّررالحكومةرئیسكالم
المرأةدورعلىالخناقفيوتشدیدااإلطار،ھذاوفيالقرار.مراكزلبلوغاألدواتمنتمكینھاوعدمالسیاسي

السیاسي، اشتدت حمالت العنف المنظمة على الصحفیات ومن یدافع عنھن وخاصة المعارضات للنظام القائم.

االعالموسائلفياللبنانیةالمرأةبتمثیلیتعلقواحدانمطادراساتعدةفي2010العاممنذمھاراتمؤسسةوثقت
التغطیاتخاللمنالخبروصنعالعامالنقاشفيالتأثیرفيللرجلكشریكةوتغییبھادورھا،تھمیشوھو

والتمییزالجنسانيالتنمیطمكافحةأجلمناإلعالمیةالمؤسساتداخلالجھودبعضتبلوررغموعلى.5االعالمیة
عننمطیةغیرتقاریرتقدیمعلىاإلعالموسائلشجعتوالتيالجمھوروتجاهالمؤسسةداخلالجنسأساسعلى

المتوازنالتمثیلزیادةالىوالسعيقادراتوقائداتفاعالتسیاسیاتكمشاركاتعنھنواإلبالغالمرشحات
فترةفيجندريمنظورمناالنتخابیةللتغطیاتالعلميالرصدنتائجاناالاإلعالم،وسائلفيللمرأةوالھادف
البرامجوفياإلخباریةالنشراتفيلھاالمعطاةوالمساحةالشاشاتعلىالمرأةموقعبشأناالنتخابیةالحمالت

.6الحواریة تبیّن أن الحیاة السیاسیة في لبنان ما تزال ذكوریة بامتیاز وأن المرأة ما زالت في دائرة التھمیش

تخصیصوتّممھارات،مؤسسةأجرتھاالتّغییر"زمنفيواالتّصالاإلعالموسائلإتّجاھاتدراسة"أخرىدراسة
وقدالسابقة.للدراساتمطابقةنتیجتھاجاءتالسیاسیة،ومشاركتھااإلعالموسائلفيالمرأةتمثیللرصدمنھاجزء

والاللبناني،اإلعالمفيللتھمیشعرضةزلنماالنساءأناإلعالمیةوالمراقبةالحالةدراساتمنمجموعةأظھرت
7یؤخذن على محمل الجد.

سعتاالجتماعيالتواصلمواقععلى2018للعاماالنتخابیةوحمالتھنالمرشحاتخطابوتحلیلمراقبةوفي
االعالمیةالتغطیةفيالفجوةتقلیصالىاالجتماعيالتواصلوسائلعلىاالنتخابیةحمالتھّنخاللمنالمرشحات

مقابلھووالذياالنتخابيواالعالنبالدعایةالمتعلقالشقلناحیةالفجوةھذهردمالىسعینكماالسیاسیةلمواقفھّن
.8بدل مالي على وسائل االعالم التقلیدیة

حیثفیسبوكعلىالمرشحاتلحسابالتدویناتمواضیعتوزیعاظھرت2018عاملبنانفيالتشریعیةاالنتخاباتفيالمرأةدراسةالسابق،المرجع-8
%.24.3بنسبةاالنتخابیةوللنشاطات%29.2بنسبةاالنتخابیةاالعالناتالطلیعةفيحّل

،2021تشرین الثانيمھاراتمؤسسةالّتغییر،زمنفيواالّتصالاإلعالموسائلإّتجاھاتدراسة-7
https://maharatfoundation.org/studymediatrends2021

حیثالمرشحةالمراةتھمیشاظھرت2018لعاملبنانفيالتشریعیةاالنتخاباتفيللمرأةاالعالميالتمثیلحولمھاراتمؤسسةاجرتھادراسة-6
%.96.5المرشحینلجمیعالعامةالتغطیةمقابل%3.46االخبارنشراتفيللمرشحاتالمباشرةالتغطیةنسبةبلغت

https://maharatfoundation.org/media/1461/maharat-document-elections-2018finale.pdf
الحقلفيالناشطةالمرأةظھوران2022شباطشھرعنلمھاراتتقریرفي2022ألنتخاباتتحضیراالتلفزیونیةاالعالمیةالتغطیاتاظھرتكما

العامة.المساحةمجملمنرئیسيكمتحدثللرجلاالعالميبالظھورمقارنة%5نسبةیتجاوزالاالخبارنشراتفيواالنتخابيالسیاسي
https://maharatfoundation.org/media/2099/feb-report-elections-ar.pdf

HTTPS://MAHARATFOUNDATION.ORG/GMMPLEBANON20،2020مھارات،مؤسسةالوطني،التقریر-االخبار؟یصنعالذيمن-5

https://bit.ly/3MkO1t7میغافونموقعالالئقة.میقاتيذكوریة)٢٠٢١أیلول٢١(.شربجيمنار-4

اللبناني.البرلمانفيالقاضیة»بـ«الضربةالنسائیة»«الكوتاسقوط-١٥٦٥٥العدد)٢٠٢١أكتوبر٨(األوسط.الشرقجریدة-3
https://bit.ly/3sEIiqm

https://bit.ly/3MkO1t7
https://bit.ly/3sEIiqm


تعریف العنف ضّد المرأة-4

فياالنسانحقوقمجلستبنّاهالذيللتعریفوفقاالمصطلحاتالعنف،تعریففيستعتمد،الدراسةھذهاطارفي
العنفبمسألةالمعنیّةالخاصةالمقررةأوردتوقدوعواقبھ.واسبابھالمرأةضّدالعنفبمسألةالمعنيالمتحدةاالمم
ضّدللعنفالتاليالتعریفالصحافیاتضّدالعنفمكافحةحول سیمونوفیتشدوبرافكاالمجلسھذافيالمرأةضّد

المرأة:

عملأيھوالصحافیات،ضّدالعنففیھبماالمرأة،ضّدالعنفأنعلىالمرأةضّدالعنفعلىالقضاءإعالن"ینص
نفسیةأوجنسیةأوجسدیةأو معاناةأضرارعنھا،تنتجأنیُحتملأوعنھا،تنتجالتيالجنسانيالعنفأعمالمن

الخاصة.أوالعامةالحیاةفيأوقعتسواءتعسفاً،الحریةسلبأواإلكراهأواألعمالبھذهالتھدیدذلكفيبماللمرأة،
ضّدالعنفبشأن)1992(19رقمالعامةتوصیتھافيالمرأة،ضّدالتمییزعلىبالقضاءالمعنیةاللجنةوالحظت

المرأةعلىیؤثرالذيأوامرأةألنھاالمرأةضّدالموجھالعنفأيالجنساني،العنفیشملالتمییزتعریفأنالمرأة،
أنغیرعملھم؛أثناءفيللخطرسالمتھمتتعرضكماللعنفوالصحافیاتالصحافیونویتعرضمتناسب.غیربشكل

علىأوالعملمكانداخلسواءالجنسي،والتحرشالجنسانيللعنفمتناسبغیربشكلیتعرضنالصحافیات
9اإلنترنت."

حقوقمنظورمناألنترنتشبكةعلىوالفتیاتالنساءضّدالعنفعن سیمونوفیتشلدوبرافكاآخرتقریرأوردكما
االنسان التعریف التالي :

أوارتكابھفيیستخدمالذيالمرأةضّدالعنفأعمالمنعملأيإلىاإلنترنتعلىالمرأةضّدالعنفتعریف"یمتّد
الذكیة،والھواتفالمحمولةكالھواتفواالتصاالت،المعلوماتتكنولوجیاكلیأأوجزئیاحدتھمنتزیدأوعلیھتساعد

یؤثرأوامرأة،ألنھاامرأةیستھدفوالذياإللكترونيالبریدأواالجتماعي،التواصلوسائطمنصاتأواإلنترنتأو
10في النساء بشكل غیر متناسب."

أنواع العنف ضّد المرأة في الحیاة العامة-5
وعلىواالناثالذكوربینالجندریةاالختالفاتعلىاستھدافھفيیرتكزاالجتماعيالنوععلىالمبنيالعنفان

البطریركياالجتماعيالنظامھذاوالرجل.للمرأةالمجتمعحددھاالتيالنمطیةوالصورواالدوارالتوقعات
واالدوارالمعاییرعنیخرجنمطيوغیرمخالفجندريتعبیرايتجاهفعلكردةالعنفیستخدمالقائمالذكوري

السائدة والمحددة التي یعتبرھا تھّدد كینونتھ وبسط ھیمنتھ وسلطتھ الفعلیة والفكریة.
وكثافتھالعنفأشكالتحدیدفيدوراًالدیني-الثقافي،االجتماعي،االقتصادي،السیاسي،-الوطنيالسیاقویلعب
عدةالىوالسیاسةالعامةالحیاةفيالنساءتتعّرضوقدالسیاسة.فيالناشطاتالنساءلھتتعّرضقدوالذيوأثره

اشكال من العنف وھي:

وعواقبھ عن العنف ضد النساء والفتیات على شبكة االنتنرت من منظور حقوق المرأة وأسبابھضدتقریر المقررة الخاصة المعنیة بالعنف -10
http://undocs.org/ar/A/HRC/38/47،2018حزیران18االنسان،

،2020ایار6وعواقبھ،وأسبابھ المرأةضدبالعنف المعنیةالخاصةالمقررةتقریر،الصحفیاتضدالعنفمكافحة-9
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/52

http://undocs.org/ar/A/HRC/38/47
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/52


االبتزازخاللمنواخافتھابالضحیةالنفسياألذىوالحاقالمعنوياالضرارعلىیعمل:النفسيالعنف•
كرامةمنوالنیلالسمعةتشویھبھدفالمضللةالمعلوماتونشروالتشھیر،الشخصيالتجریحالكالمیة،واالعتداءات

ومكانة المرأة االجتماعیة.

االبتزازأواإلیحاءأوالتحرشأوبالتعرضالتھدیدأوالجنسياالعتداءویشملالجنسي:العنف•
والمضایقات الجنسیة بأنواعھا وأشكالھا المختلفة.

والخطفاالغتیالكعملیاتأسرھنأفراداوالنساءبأجساداألذىالحاقالىیھدف:الجسديالعنف•
والضرب والعنف المنزلي وذلك بھدف منع المشاركة السیاسیة للمرأة.

المرأةعلىالضغطویشمل:الذكوریةوالتقالیدوالموروثاتالعاداتعنالناتجالعنفھوالمجتمعي:العنف•
التسببذنبالمرأةتحمیلالمجموعة،ھذهالىاالنتماءمنطلقمنعائلیةاومناطقیةأوعشائریةاودینیةجھةمن

السیاسي،لعملھاممارستھاخاللمنبالتحالفاتاإلضرارأوالطائفةاوالعشیرةاوالعائلةصفتفریقأوبخسارة
ومنعھا من الترشح أو اجبارھا على التصویت ألشخاص محددین.

ومصادرة الموارد والفرص االقتصادیة.ھو السلوك القسري الذي یعمل على التحكمالعنف االقتصادي:•

السلبي تجاه النساء.وھو العنف القائم على التمییز التشریعيالعنف التشریعي:•

نفسيأثرمنیتركھقدلماالنساءأمامتحّدیاویشكلالحاليالوقتفيشیوعااألكثرھواالكتروني:العنف•
االجتماعيالتواصلمواقعفيعلیھنالتنّمرخاللمنللنساءاإلساءةوھویشمل.11علیھنواجتماعيواقتصادي

االخبارونشرللتعمیمسریعةوسیلةیعتبركماعام.بشكلالنساءعلىاألخطاءوتعمیماإلیجابيالنقدعنواالبتعاد
كنوعخاصیتھمنوبالرغموھمیة.حساباتخلفالتلطّيعبرالمحاسبةمنالھروبإمكانیةمعالتھموكیلالكاذبة

تراكمالىأدىاالعالموسائلوانتشارواالنترنتاالتصاالتمجالفيالتطّوراناالالمرأة،ضّدالعنفأنواعمن
في انواع العنف ضّد المرأة.

العنف ضّد المرأة في السیاسة-6

حقوقھاممارسةویقیّدللمرأةالسیاسیةالمشاركةفرصمنیحّد)VAWP(السیاسيالمجالفيالمرأةضّدالعنفإن
السیاسیة، والتي تشمل حقوقھا كناخبة، مرّشحة،  مؤیّدة للحزب، متولیة منصبا او وظیفة او نشاطا عاما.

علىوالقائمةالمرأةضّدمتحیّزوتصویٍرتخاطٍبلغة واسالیباستخدامخاللمنمتعددة،أشكاالالعنفھذایتّخذوقد
والتيوتعمیمھا،نقلھافيبارزادوراالمختلفةاالعالموسائلوتلعبواالبتزاز.والعنفالنمطیةالقوالبأوالتمییز
والقوالبالتقلیدیة،االجتماعیةواألدوارالجنسیة،والحیاةالمرأة،أجسادعلىالرقمي،العصرفيسیماوالترّكز

النمطیة بدال من كفاءتھا وقدرتھا ومساھماتھا الفعالة في الحیاة العامة.

٢٠٢١العربیة،الدولفياالقطارمتعددةدراسةمنرؤىالرقمي:الفضاءفيالمرأةضّدالعنفللمرأة،المتحدةاألممھیئة-11
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2021/11/summ

ary_keyfindings_final_ar.pdf?la=en&vs=3334

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2021/11/summary_keyfindings_final_ar.pdf?la=en&vs=3334
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2021/11/summary_keyfindings_final_ar.pdf?la=en&vs=3334


ذاتالمجتمعاتفيوخصوصاالنساءضّدالعنفمنالنوعھذالظھورمؤاتیةبیئةاالنتخابیةالحمالتوتشكل
االعالمالىوالوصولالسیاسيالتمثیلفيالتھمیشمنفیھاالمرأةتعانيتزالالالتيالبطریركیةاالبویةالھیاكل

واالقرار الفعلي بدورھا القیادي وفي ادارة الشأن العام.

االجتماعيالنوععلىالمبنــيالعنــفمجالــيبیــنیقعبأنھالسیاسةفيالمرأةضّدالعنــفموضــوعیتمیّز
ضّدالعنفمنآخرشكلأيشأنشأنھالسیاسة،فيالمرأةضّدالعنفویعتبر.12للمــرأةالسیاســیةوالمشــاركة

وسائلوتشكلوالتمییز.والسیطرةوالتنمیطالتسلطوفكرةالجنسین،بینالمساواةانعداممفھومفيمتجذراًالنساء،
واإلكراهوالمضایقةاالعتداءأشكالجمیعیشملوھوالعنف.منالنوعلھذاالرئیسیةالقناةاالجتماعيالتواصل

والترھیب ضّد المرأة بصفتھا فاعلة سیاسیة لمجرد أنھا امرأة.

تقییدوھومشتركھدفعلىبناءیعملفھوعدیدة،أشكاالیأخذالسیاسیةالحیاةفيالمرأةضّدالعنفكانوان
یتسمزالماعملمجالفيالرجلمعالمساواةفيمكانھاأخذمنومنعھاعلیھا،والسیطرةالسیاسیةالمرأةمشاركة

عامةاالنسانلحقوقتھدیداأیضایشكلانماالخاصةالمرأةلحقوقانتھاكافقطیشكلالوھوالذكوریة.بالسیطرة
مضایقةاوقمعدونمنعالیاالصوتورفعالرأيعنالتعبیرعلىوالقدرةالمشاركةعلىتقومالتيوللدیمقراطیة

فيالتغییرلتحقیقالسعيعنواقصائھاوتدجینھاالمرأةثنيعلىیعملانھكماالجنسي.اوالتحیّزالتمییزعلىمبنیة
المجتمع من خالل العمل السیاسي او العام او من خالل تولیھا المناصب القیادیة أكانت من خالل الترشح او التعیین.

المجالسأعضاءمن٪٥،٦والوزراء،من٪13،٤،١٦النوابمجلسأعضاءمن٪٦،٢٥النساءتشكللبنان،ففي
،١٩٩٧عام(سیداو)المرأةضّدالتمییزاشكالجمیععلىالقضاءمعاھدةعلىلبنانمصادقةرغموعلى.14البلدیة

،15االتفاقیةنصتكماوالتمییزالعنفاشكالمنوحمایتھاالمرأةتمكیناجلمنتتخذلمعملیةخطواتأيانغیر
وخاصة في المجال السیاسي.

ویتسم العنف ضّد المرأة في السیاسة بثالث خصائص متمیّزة:

- یستھدف المرأة بسبب نوعھا االجتماعي، لمجرد كونھا امرأة.

بالحیزمرتبطةمنّمطةبأدوارتقییدھاعلىوتعملالعامالحیّزالىالمرأةخروجترفضالتياالبویةالسلطة-تمارسھ
الخاص.

بھامعترفغیرابعادولھذلك،فيالتفكیرمجردأوالناشطالسیاسيالعملمزاولةعنتحدیداًالمرأةبثنيیتسبّب-
على الدیمقراطیة واعمال حقوق االنسان.

اسكاتإلىتسعىالتيواالبتزازوالتخویفوالمضایقةالعدائیة،أشكالكلالسیاسةفيالمرأةضّدالعنفویشمل
المتعددةباشكالھالعنفھذایرتكزماوعادةامرأة.لكونھاااللشيءالالسیاسيالعملعنالمرأةوإقصاءوتھمیش

كأمھات-التقلیدیةاالجتماعیةوادوارھّنومظھرھّنالنساءأجسادعنجنسانیةإلعتباراتخاضعةأفكارعلى
.16وزوجات في المقام االول- بھدف إنكار أھلیتھّن او كفاءتھّن في المجال السیاسي او تقویضھا

16 - NDI, Not the Cost: A Renewed Call to Action to End Violence Against Women in Politics, 2021.

- المرجع السابق، الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة.15
لبنان.(سیداو)المرأةضّدالتمییزاشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیةحولالسادسالدوريالتقریر)٢٠١٩(اللبنانیة.المرأةلشؤونالوطنیةالھیئة-14

13 - United Nations Development Program (UNDP).(2019). 2018 Lebanese parliamentary elections: Key gender
results, United Nations.  Should edit the Reference

مدنیات.توجیھي.جمعیةدلیلالسیاسة-فيالنساءضّدالعنفیتحدى).صوتنا٢٠٢١(شباروعبیر-12
https://www.madanyat.org/wp-content/uploads/2022/02/Good-Practice-Handbook-Arabic.pdf



العنف من خالل وسائل اإلعالم والتواصل-7

أ- العنف من خالل اإلنترنت

ازدادتعمل،كأداةسیاسیاًوالناشطاتالصحافیاتقبلمنواستخدامھاواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاتطورمع
اواالجتماعي،التواصلوسائطمنّصاتاإلنترنت،الذكیة،الھواتفعلىالمستخدماتھؤالءتجاهوحّدتھالعنفنسبة

.17البرید اإللكتروني، لمجرد انھّن نساء یعملن في السیاسة

حالفيیواجھنھقدبمادرساالسیاسيالعملالىالطامحاتوتلقینالصحافیاتإسكاتالىھذهالعنفحمالتتھدف
وعقبةالتعبیرولحریةللدیمقراطیةانتھاكایعتبروھذا.للمرأةمعادیةبیئةیخلقمماالمجالھذافيالعملفيرغبن

امام التمكین السیاسي للمرأة.

ممارسةإلىالنساءتدفعتمییزیةمعادیةعنیفةبیئة)VAWP(السیاسةفيالنساءضّداإلنترنتعبرالعنفھذایخلق
أكثرأحدإنھاإلنترنت.عبرالسیاسيالخطابمناألشكالمنشكلبأياالنسحابأوالصمتأوالذاتیةالرقابة
فيوقلیالًموثّقغیركبیرحدإلىیزالاللكنھ،للمرأةالنشطةالسیاسیةالمشاركةتعیقالتيانتشاًراالعنفأشكال
.18البحث

وقدبالضحیة.مھنیاواذىضرراتلحقانویمكنالجسدیةالنفسیة،الرقمیة،السالمةعلىتداعیاتااللكترونيللعنف
وسائلعلىنشاطأيممارسةمنالحدالىالبعضكدفع19المستھدفةالمرأةعلىمدّمرةالممارساتھذهتكون

20انفسھّنلحمایةعملھّنمجاالتمناالنسحابالىاو)self-censorship(الذاتیةالرقابةاواالجتماعيالتواصل

.21كالسیدة نوال بّري التي تحولت الى التمثیل وابتعدت عن النشاط السیاسي على حساباتھا على مواقع التواصل

ب- العنف من خالل وسائل االعالم المرئیة

-دخالءأنھنعلىإلیھنیُنظرماوغالبًااالجتماعیةاألعرافالسیاسیةللمناصبیترّشحناللواتيالنساءتتحّدى
وسائلقبلمناألحیانبعضفيولكنالسیاسیینمنافسیھّنقبلمنفقطلیس-واالستھدافوالوصمللتدقیقیخضعن
غیرواإلعالمیةالمالیةالمواردالىللوصولھیكلیةعقباتالنساءتواجھكما.22عائالتھنأومجتمعاتھنأواإلعالم

.23المتحیّزة وغیر المدفوعة كما افادت المرشحة جوزفین زغیب في مقابلة أجریت معھا

الھاتف.عبر٢٠٢٢-٣-٩فيشباروعبیرأجرتھازغیبجوزفینمعمقابلة-23

22 - Daniela Gasparikova , Violence against women politicians: an unacceptable cost of gender equality , UNDP
(2021).
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/blog/2021/violence-against-women-politicians-montenegro-parliament.
html

https://bit.ly/3hGieolیشبھنا.یعدلمولبناناإلعالم..أودعلمبري:نوالاإلعالمیة).٢٠٢١(العربیة-21

20 - NDI. (2019). Tweets That Chill: Analyzing Online Violence Against Women in Politics

االنترنت.علىالصحفیاتضّدالعنف).٢٠٢١-٢٠٢٠(والثقافة.والعلمللتربیةالمتحدةاألمممنظمة-19
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136_ara

18 - NDI. (2019). Tweets That Chill: Analyzing Online Violence Against Women in Politics

االنترنت.علىالصحفیاتضّدالعنف).٢٠٢١-٢٠٢٠(والثقافة.والعلمللتربیةالمتحدةاألمممنظمة-17
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136_ara

https://bit.ly/3hGieol
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136_ara


ان،٢٠٢٢شباطشھرعنالتلفزیونیةاإلعالمیةالتغطیةرصدبیاناتبتحلیلالخاصمھاراتمؤسسةتقریریظھر
التلفزیونمحطاتعلىظھورالمرأةاناذھامشیة"المرأةوحصةمستمرةاإلعالميالمشھدعلىالذكوریة"الھیمنة
االنتخابيالنقاشفيالسیاسیةالمرأةمشاركةموضوعاما.24الذكورللمتحدثین٪93مقابلفي٪7یتجاوزالاللبنانیة

المتحّدثینمنالعظمىالنسبةسجلتفیما٪،٠،٠٥التتجاوزلمبنسبةالنقاشمواضیعفياألخیرةالمرتبةفيفحّل
25من فئات خبیر في الشأن االنتخابي ومحلل صحافي وسیاسي تقلیدي لصالح الذكور.

الصوتالمرشحةالمرأةلمنحالمرّوجةالتلفزیونیةالشاشاتعلىالمتزایدةوالدعائیةاالعالنیةالحمالتعداوفیما
وسائلأعمالجدولعلىكبیرةأولویةلھلیسالسیاسةفيالمرأةتمثیلفموضوعالمقبلة،االنتخاباتفيالتفضیلي
وھيالقرارصنعفيالمرأةمشاركةلدعمولیستوصورتھاللمحطةالترویجمنكنوعالحمالتوتبدواإلعالم.

الذروةأوقاتفيالسیاسیةالبرامجعنقسریاوالمغیبةاإلعالمیةالمحطاتمعظمفيالقرارمراكزعناصالالغائبة
بسبب البدل المالي المرتفع الذي تفرضھ المحطات..

برنامجLBCالاللبنانیةالمؤسسةخصصترئیسي،سیاسيكالعبالمحلّیةالمحطاتعنالمرأةتغیبوبینما
غیروالمنظماتالسفاراتاحدىقبلمنممّولوھوللمرشحاتللترویجشاشتھاعلىبالسیاسة"خمسین-خمسین"

الحكومیة.
Peakالذروةوقتفيبالسیاسة"خمسین-خمسین"برنامجیُعرض Time((البرامجأھمأحدمعیتزامنأنھاال

الجمھورنسبةمنیضعفممامنافسةقناةعلىعالیةمشاھدةبنسبةویتمتّعالشخصیاتكباریستضیفالذيالسیاسیة
الذي قد یتابعھ اّال في حال اھتمامھ بضیفة الحلقة.

سابقة،معّدةأسئلةخاللمناالنتخابيبرنامجھاتعرضالتيالمرشحاتاحدىالمقّدمیستضیفالبرنامج،ھذافي
یجعلماسلفاالمحاوروتدریبوتنسیقھاالحلقةاعدادتّموقدالجمھور.معاوآخرینضیوفمعالحواریغیبفیما

البیئة اإلعالمیة "اكثر أمانا" وبعیدة عن أنواع العنف التي قد تطال المرأة عبر االعالم.
ترعىالتيالمنظمةصفحاتعلىالمرشحاتبحقوعنیفةمسیئةتعلیقاتوظھرتالمتابعینمنعددتفاعلوقد

البرنامج خالل الحملة الترویجیة وبالتالي تّم تصنیف ھذا النوع من العنف كعنف الكتروني.

القسم  الثاني: منھجیة الدراسة
العنف ضد المرأة في المجال السیاسي من خالل وسائل التواصل االجتماعي

اھداف المشروع والمنھجیة

فيالمرأةضدالممارسالعنفلفھمواالعالميالسیاسيالخطابوتحلیلتوثیقمراقبة،الىالرصدمشروعیھدف
للمرأةالسیاسیةالمشاركةحولالنقاشعلىالتأثیربھدف،االجتماعيوالتواصلاإلعالموسائلفيالعامةالحیاة

والقضاء على جمیع أنواع التمییز والعنف الجندري ضدھن.

مھارات،مؤسسة،2022الثانيكانونشھرعناالعالمیةالتغطیةرصدبیاناتتحلیلملخصالنیابّیةاللنتخاباتالتلفزیونیةالتغطیةتقریر-25
https://maharatfoundation.org/media/2070/jan-report-elections.pdf

.2022شباطشھرعناالعالمیةالتغطیةرصدبیاناتتحلیلملخصالنیابّیةاللنتخاباتالتلفزیونیةالتغطیةتقریرسابق،مرجع-24



حقوقھاممارسةویقیدللمرأةالسیاسیةالمشاركةفرصمنیحد)VAWP(السیاسيالمجالفيالمرأةضدالعنفإن
السیاسیة، والتي تشمل حقوقھا كناخبة، مرشحة، أو مؤیدة للحزب، أو متولیة لمنصب او وظیفة او نشاط عام.

علىوالقائمةالمرأةضدمتحیزوتصویرتخاطبلغة واسالیباستخدامخاللمنمتعددة،أشكاالالعنفھذایتخذوقد
والتيوتعمیمھا،نقلھافيبارزادوراالمختلفةاالعالموسائطوتلعبواالبتزاز.والعنفالنمطیةالقوالبأوالتمییز
والقوالبالتقلیدیة،االجتماعیةواألدوارالجنسیة،والحیاةالمرأة،جسدأجسادعلىالرقمي،العصرفيسیماوالتركز

النمطیة بدال من كفاءتھا وقدرتھا ومساھماتھا الفعالة في الحیاة العامة.

ذاتالمجتمعاتفيوخصوصاالنساءضدالعنفمنالنوعھذالظھورمؤاتیةبیئةاالنتخابیةالحمالتوتشكل
االعالمالىوالوصولالسیاسيالتمثیلفيالتھمیشمنتعانيالمراةفیھاتزالالالتيالبطریركیةاالبویةالھیاكل

واالقرار الفعلي بدورھا القیادي وفي ادارة الشان العام.

:إعداد المنھجیة

وسائلعلىمراقبتھاتمتستتمالتيالرئیسیةاإلعالمالصلةووسائلذاتالفاعلةالجھاتتحدیدالمنھجیةستشملت
المتعلقالصلةذيlexiconالمعجموتحدیدمراقبتھا،ستتمالتيالرئیسیةاإلعالمووسائلاالجتماعي،التواصل

والتحلیلالمواضیعلوضعاالنتخابیةالرزنامةاالعتبارفيواخذتوستأخذالسیاسي.المجالفيالنساءضدبالعنف
في سیاقھا. وفقا لذلك تم:

- تحدید عینة الرصد (مواقع وحسابات االشخاص الفاعلین والمؤثرین على وسائل التواصل االجتماعي)

- تحدید أشكال وانواع العنف موضوع الرصد والتحلیل

السیاسي.المجالفيالنساءضدبالعنفالمتعلقالصلةذيlexiconالمعجمتحدید-

- تحدید مصادر العنف والمناسبة المتعلقة بھ.

آلیة الرصد: جمع البیانات وتحلیلھا وفقاً للمعاییر والمقاییس المحددة

الفترة الزمنیة: اربعة اشھر (كانون الثاني – ایار)

تقریرلكلسیكونالمشروع.فترةطوالتقاریر3إصدارعلىومدنیاتمھاراتعملفریقيسیعملالمخرجات:
تركیز محدد بناًء على البیانات التي تم جمعھا. (دراسة حالة + مسح عام للبیانات المجمعة)

منھجیة رصد العنف ضد المرأة في السیاسة على السوشل میدیا

المواقععبرالعامةوالحیاةالسیاسةفياالجتماعيالنوععلىالمبنيالعنفموضوعالمنھجیةمنالقسمھذایتناول
االلكترونیة وتحدیدا عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وعلىواالناثالذكوربینالجندریةاالختالفاتعلىاستھدافھفيیرتكزاالجتماعيالنوععلىالمبنيالعنفان
الذكوريالبطریركياالجتماعيالنظامھذاوالرجل.للمرأةالمجتمعحددھاالتيالنمطیةوالصورواالدوارالتوقعات

السائدةواالدوارالمعاییرعنیخرجنمطيوغیرمخالفجندريتعبیرايتجاهفعلكردةالعنفیستخدمالقائم
والمحددة التي یعتبرھا تھدد كینونتھ وبسط ھیمنتھ وسلطتھ الفعلیة والفكریة.



وكثافتھالعنفأشكالتحدیدفيدوراًالدیني-الثقافي،االجتماعي،االقتصادي،السیاسي،-الوطنيالسیاقیلعب
وأثره والذي قد تتعرض لھ النساء الناشطات في السیاسة.

العملفيالعھدحدیثةانھاأياألولالسیاسيالجیلمنالناشطةكانتكلماترتفعوحدتھالعنفنسبةانویظھر
كانتواذااألقلیات،فئةالىاوالمعارضةالىمنتمیةالشباب،سنفيمستقلة،مثقفة،فیھ،متمرسةوغیرالسیاسي

.26تعمل من اجل حقوق المرأة في مكان یتصف بصفة العداء تجاه ھذه الحقوق

امشخصیاذلكاكانمتعددةاشكاالیتخذالذيالعنفیواجھنالسیاسيالمعتركفيالناشطاتالنساءزالتما
القائمةولألیدیولوجیاتالواقععالمفيالمراةضدللعنفامتداداالاإلنترنتعبرالمرأةضدالعنفوماالكترونیا.

على النوع االجتماعي والنظام األبوي.

نفسھاتجدالعامةالشخصیاتمعظماناذحتمیةأنھاعلىالسیاسیینضداإلنترنتعبراإلساءةفھمیُساءماغالبًا
ھيالسیاسیاتتواجھھاالتيااللكترونيالعنفحدوثنسبةانغیرالالذعةللھجماتالمتلقيالطرففيأحیانًا

.27اعلى من نسبة العنف الذي یواجھھ السیاسیون كما ان طریقة االستھداف تختلف

لالعتداءالتعرضمزدوًجا:عبئًاالصحفیاتوتواجھاإلنترنت،عبرللھجماتمنتظمبشكلالصحفیونیتعرضكذلك
المعلومات.عنالبحثفيالجمھورحقعلىوكذلكوالمھنیةالشخصیةحیاتھنعلىیؤثرمماوكنساءكصحفیات

،العامالمجالمنالنساءانسحابأسوأ:ھوماأوالذاتیةالرقابةإلىالھجماتھذهتؤديالقصوى،الحاالتوفي
فيالتعددیةیھددمماالنسائیةاألصواتمنأقلعددمعالذكورعلیھیھیمنالذيالسیاسةاوالصحافةمجالتاركین

.28حین ال یتحمل مرتكبو الھجمات عبر اإلنترنت أي عواقب في معظم االحیان

التواصلمواقععلىناشطةالعامة،الحیاةفيومعروفةظاھرةالمرأةكانتكلماالسیبرانيالعنفحدةتشتد
متاحاوبدیالالسیاسیةاآلراءعنللتعبیرمنبراأصبحتالتيالمواقعھذهعلىمتابعیھاعددازدادوكلمااالجتماعي،

.29لوسائل االعالم التقلیدیة

- ابرز انواع العنف المبني على النوع االجتماعي ضد النساء  المرأة في الحیاة العامة والسیاسة

تتعرض النساء في الحیاة العامة والسیاسة الى عدة اشكال من العنف وھي:

االبتزازخاللمنواخافتھابالضحیةالنفسياألذىوالحاقالمعنوياالضرارعلىیعمل:النفسيالعنف•
كرامةمنوالنیلالسمعةتشویھبھدفالمضللةالمعلوماتونشروالتشھیر،الشخصيالتجریحالكالمیة،واالعتداءات

ومكانة المرأة االجتماعیة.

والمضایقاتاالبتزازأواإلیحاءأوالتحرشأوبالتعرضالتھدیدأوالجنسياالعتداءویشملالجنسي:العنف•
الجنسیة بأنواعھا وأشكالھا المختلفة.

29 Rheault, L., Rayment, E., & Musulan, A. (2019). Politicians in the line of fire: Incivility and the treatment of
women on social media. Research & Politics, 6(1), 205316801881622.
https://doi.org/10.1177/2053168018816228

28 Ibid 8.

27 Council of Europe. Cyberviolence against women.
https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/cyberviolence-against-women

مدنیات.جمعیةتوجیھي.دلیلالسیاسة-فيالنساءضدالعنفیتحدىصوتنا).٢٠٢١(شباروعبیر26

https://doi.org/10.1177/2053168018816228
https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/cyberviolence-against-women


والخطفاالغتیالكعملیاتأسرھنأفراداوالنساءبأجساداألذىالحاقالىیھدفالجسدي:العنف•
والضرب والعنف المنزلي وذلك بھدف منع المشاركة السیاسیة للمرأة.

والتقالید الذكوریة ویشمل:ھو العنف الناتج عن العادات والموروثاتالعنف المجتمعي:•

الضغط على المرأة من جھة دینیة او عشائریة أو مناطقیة او عائلیة من منطلق االنتماء الى ھذه المجموعة.•
منبالتحالفاتاإلضرارأوالطائفةاوالعشیرةاوالعائلةصفتفریقأوبخسارةالتسببذنبالمرأةتحمیل•

خالل ممارستھا لعملھا السیاسي، ومنعھا من الترشح أو اجبارھا على التصویت ألشخاص محددین.

ومصادرة الموارد والفرص االقتصادیة.: ھو السلوك القسري الذي یعمل على التحكمالعنف االقتصادي•

السلبي تجاه النساءوھو العنف القائم على التمییز التشریعيالعنف التشریعي:

القسم  الثالث: نتائج الدراسة

Save translati
التغطیة التلفزیونیة:

.2022أیارحتى2022شباطشھرمنالرصدفترةامتدت

:2022أیارإلىشباط-والمرشحاتالمرشحینبینالتلفزیونإلىالوصولإجماليتوزیع

أیار نیسان شباط - آذار ٪ التلفزیونيالظھورمن

٨٨٪ ٧٨٪ ٩٣٪ للمرشحین ٪

١٢٪ ٢٢٪ ٧٪ للمرشحات ٪

١٪ ١٪ ٠.٠٥٪ االنتخابيللتثقیف ٪



التلفزیونیةمحطاتعلىوالسیاسیةاالنتخابیةالتلفزیونیةالبرامجمختلففيالمرأةحضورمھاراتمؤسسةرصدت
بلغحیث،التلفزیونعلىالسیاسیةالمناقشاتعلىالرجالھیمنةالنتائجتظھرآذار.وشباطشھريخاللاللبنانیة

٪.7اإلناثوتمثیل٪93الذكورتمثیل

)٢٠٢٢آذار-(شباطتلفزیونیةتغطیة

٩٣٪ الرجال

٧٪ النساء

من٪15أنإلىبالنظرباالنتخابات.تتعلققضایاعنیتحدثونالذینوالمحللینالمرشحیناألرقامھذهتعكس
إلىالتطرقتممانادًراالذكور.والمرشحینللممثلینمتناسبغیرتحیًزایظھرھذافإن،اإلناثمنھمالمرشحین
فياألخیرةالمرتبةالقضیةاحتلتحیث،البرامج/الشرائحھذهفياالنتخابیةالعملیةفيللمرأةالسیاسیةالمشاركة

تسجیلیتملمالتلفزیوني).المباشربثوقتمن٪0.05عنیزیدالما(باستخدامإلیھاالتطرقتمالتيالموضوعات
أي حاالت عنف على شاشة التلفزیون ضد المرشحات خالل أي من الشھرین.

Fifty-Fifty"بعنوانمخصصحواريبرنامجببثاللبنانیةLBCمؤسسةقامت in Politics"لعرض
المرشحاتضدوعنیفةمسیئةتعلیقاتوظھرت،البرنامجمعاإلنترنتعبرالمشاھدینمنعددوتفاعلالمرشحین.

مقالنُشر،ذلكإلىباإلضافةالحواري.للبرنامجالراعیةبالمنظمةالخاصةاالجتماعيالتواصلصفحاتعلى
صحفي في البرنامج الحواري ، یشیر إلى أنھ یتعارض مع المعاییر الثقافیة واالجتماعیة اللبنانیة.

كانون18فيترشیحھاتقدمامرأةأولكانتالتي،زغیبجوزفینلترشیحإعالمیةتغطیةوجودعدمیعكسوھذا
فيمستقلةمرشحةتكونعندماخاصةالمرأةتھمیشیؤكدالتغطیةفيالنقصھذامستقلة.كمرشحة2022الثاني

النیابیة2018النتخاباتزغیبترشحمنالرغموعلى،وبالفعلاللبنانیة.اإلعالملوسائلالتلفزیونیةالتغطیة
دعوةرغم،التلفزیونیةالمحطاتمنإعالمیةتغطیةأيتتلقلمأنھاإال،تفضیلیًاصوتًا728علىوحصولھا
فیسبوكعلىاألخبارصفحاتتتابعلم،أخرىناحیةمناالنتخابیة.حملتھاإطالقلتغطیةاإلعالموسائلالمرشحة
18فيالخبرھذانشرتكسروانمنطقةمنمحلیةصفحاتبضعفقط،ملحوظبشكلزغیبترشحعناإلعالن

كانون الثاني .

إلىالنساءوصولانخفاضمعاألخبارنشراتعلىالرجالسیطرةالنتائجأظھرتفقد،نیسانلشھربالنسبةأما
حاالت3تسجیلوتم٪).22(الحواریةالبرامجفيمتزایدظھورإلىباإلضافة٪)4(التلفزیونیةاألخبارنشرات

عنف على شاشة التلفزیون ضد مرشحات خالل ھذا الشھر.



الظھور اإلعالمي للمرأة في نیسان



أمثلة لردود فعل العنف ضد النساء والفتیات المرصودة على المحطات التلفزیونیة خالل شھر أبریل:

بثھتمتلفزیونيحواريبرنامجخاللنیسان.شھرخاللالتلفزیونشاشةعلىVAWPحاالتمنالعدیدتسجیلتم
بطریقةنجیمریماالمرشحةلتخویفكوسیلة"حبیبتي"كلمتَيمراًراالفرزليإیليالنائباستخدم،MTVقناةعلى

محاولةمسؤولیةالفرزليتحّملنجیمكانتبینما،ذلكعلىعالوةرعایة.إلىبحاجةصغیرةطفلةوكأنھامتعالیة
Capital(االموالرؤوسمراقبةلقانونالمعارضینالمتظاھریندھس Control(الفرزليتوجھ،البرلمانأمام

بتشتیت االنتباه عن ھذه القضیة الخطیرة من خالل التأكید على جمالھا الجذاب.
،LBCIقناةعلىبراس""راسبعنوانآخرحواريبرنامجفي،صفیرسیمون،األخرىالمرشحةومنعت

المرشحة جوزفین زغیب من إبداء وجھة نظرھا من خالل ترھیبھا ورفع صوتھ إصبعھ علیھا.
حدادھشاممععرضفيظھرتعندماالجنسيللعنفتعرضت،األولىبیروتدائرةعنمرشحة،زرازیرسینتیا

ھذاالبرنامجمضیفاستخدممرة؟".أولكانت"كیفعلیھكتبقمیًصامرتدیةلحملتھاللترویج2022نیسان26في
تھتملماذاسائالالجسديمظھرھاعلىوركز،بازدراءعاملھا،ذلكإلىباإلضافةجنسیة.تلمیحاتإطارفيالسؤال

فتاة جمیلة مثلھا بالنشاط السیاسي بدالً من الخروج واالستمتاع.

1مناإلخباریةوالنشراتالحواریةالبرامجفيالمرشحاتوصولإجماليبلغ،التلفزیونیةالرصدعملیةعلىبناًء
الرجال.منللمرشحینثانیة604695مقابلثانیة80457أیار15إلى



المرشحات:ضدعنفحالتيعناإلبالغتم،2022أیار20حتى1منالممتدةالفترةخالل

الحالة األولى: كارین البستاني وشربل خلیل:

قصیرفیدیو،2022أیارمنالثانيفيبثتOTVقناةعلىخلیلشربلیقدمھالذيقلیل""مشالحواريالبرنامج
،متجرد""سارقبـالبستانيكارینكسروانقضاءفيالمرشحةبینالمذیعةفیھقارنالتلفزیونيالعرضخالل

أثناء اتھامھا بسرقة مشتریات من السوبر ماركت.

الحالة الثانیة: غادة عون:

"صاربرنامجفيعونغادةاللبنانيالعامللمدعيالقاضیةعلىعوننجاةالنائبةتعریفتم،2022أیار22في
المرأةجعلمما،المنكوش"الشعرصاحبةھياألخرى"عون،وقالالبرنامجمقدمضحكالمقدمةخاللالوقت".

تبدو وكأنھا في مكانھا ومذكرا من ھم في البرنامج والجمھور بأنھ سیتم الحكم علیھم بناء على مظھرھم.



منصات التواصل االجتماعي:
.2022أیارحتى2022شباطشھرمناالجتماعيالتواصلوسائلرصدامتدت

٢٠إلى١٦أیار(أیار
أیار)

١٥إلى١أیار(أیار
أیار)

نیسان شباط - آذار #

١٠،١٤٣ ٢٨،٠٠٥ ٣٩،٣٧١ ٥،٨٧٠ # من التعلیقات
والردود

٧١
٨٤١ ٨٣١

المجموع:٧٢٣

٦٢٢-(شباط)١٠١
(آذار)

# من التعلیقات
المصنفة على أنھا نوع
من أنواع العنف ضد
المرأة في السیاسة

٠.٧٪ ٣٪ ٢٪ ٧٪ ٪ من العنف ضد
المرأة في السیاسة

یصنف العنف إلى:

• التنمر اإللكتروني

• المضایقات والتھدیدات ذات الطابع الجنسي

• التحیز ضد المرأة

• التھدیدات والترھیب.

الخاصةاالجتماعيالتواصلوسائلحساباتعلىتركتالتيالتعلیقاتجمیعمن٪7اتسمت،آذارشھرخالل
المرشحاتصفحاتعلىالتعلیقاتنسبةبلغت،نیسانفياالجتماعي.النوععلىالقائمبالعنف18الـبالمرشحات

علىنشاطاًالمرشحاتأكثركنمرشحة102منعینةعلىبناًء٪2والفتیاتالنساءضدالعنففئةفيتندرجالتي
المرشحونیكونقدحیثالتقاریرفيیتغیر/یعكسقدالرقمھذاأنمالحظالمھممناالجتماعي.التواصلمنصات

أیارفيوالفتیاتالنساءضدالعنفتعلیقاتنسبةزادتعنفًا.األكثرالتعلیقاتبعضعنالفورعلىأبلغوا/حذفواقد
االنتخابات.قبلمافترةخالل٪3إلى٪2من،نیسانبشھرمقارنةطفیفبشكل



وتویتر)(فیسبوكاالجتماعيالتواصلمواقعحساباترصدعملیةشملت،2022عاممنآذاروشباطشھريخالل
المستخدمینأوالمتابعینقبلمنوآرائھموأنشطتھمومواقفھمصفحاتھمعلىالتعلیقاترصدتممرشحة.18لـ

وتحلیلھا على وسائل التواصل االجتماعي.

سبیلعلىاالجتماعي.التواصلوسائلعلىعنیفةتعلیقاتالفترةھذهخاللالنساءبعضترشیحاتعناإلعالنأثار
االجتماعيالتواصلوسائلعلىعنیفةفعللردود،زغیبجوزفین،كسروانمنطقةفيالمرشحةتعرضت،المثال

معالتفاعلعلىقدرتھاأعاقمما،سمعتھاوتشویھ،كاذبةإخباریةوحملة،مظھرھاعلىالجسديالتنمرتضمنت
ذلكویتجلىآذار.وشباطشھريخاللالنساءضدالعنفمنمختلفةأشكالاستخدامتم،ذلكعلىعالوةناخبیھا.

منالنفسيللعنفتعرضتأنھا،2022آذار27فيفیسبوكعلىصفحتھاعلىأعلنتالتيالخلیلناھدةحالةفي
ومنالثانیة.بیروتدائرةعنالترشحمنمنعھابھدف،البنتھاالمثلیةالجنسیةھویتھابسببضغطحملةخالل

الحساباتمنعینةعلىبناًءالمسیئةالتعلیقاتمننسبةأعلىعلىحصلتھایتایانلوريأنأیًضابالذكرالجدیر
.2022شباطخاللالمرصودة

منمنشوًرا/تغریدة240علىرًداتعلیقًا5،870بینمنآذار.شھرخاللوتحلیلھارصدھاتممنشور/تغریدة240
التعلیقاتجمیعمن٪7ھذایمثلاالجتماعي.النوععلىقائمعنفأنھاعلىتعلیقًا410تصنیفتم،مرشًحا18قبل

أوتھدیدات٪6و،المظھرأوالعمرأساسعلىعنف٪9و،اإلنترنتعبرتنمر٪81-أنھاعلىمقسمة،
المرأة.ضدتحیز٪4و،جنسيأساسعلىمضایقات

تم توزیع ھذه التعلیقات والردود بین تویتر و فیسبوك على النحو التالي:



102لـوتویتر)(فیسبوكاالجتماعيالتواصلحساباتالمراقبةعملیةشملت،2022العاممننیسانشھرخالل
وتحلیلھاالمستخدمینأوالمتابعینقبلمنوآرائھموأنشطتھمومواقفھمصفحاتھمعلىالتعلیقاترصدتممرشحة.

على وسائل التواصل االجتماعي.

قائمعنفأنھاعلىتعلیقًا831تصنیفتم،مرشًحا102قبلمنمنشور2710علىردتتعلیقًا39371بینمن
لـاالجتماعيالتواصلوسائلحساباتعلىالمتبقیةالتعلیقاتجمیعمن٪2ھذامثل،نیسانفيالجندري.نوععلى
مقارنة)102(المراقبةللحساباتاألكبرالعددبسبب٪2إلى٪7منVAWPتعلیقاتنسبةانخفضتمرشحة.102

الواقع،فيلھاالمسیئةالفعلوردودالتعلیقاتأنإلىإشارةأيدونمرشًحا)18مراقبة(تمتآذار-شباطبتقریر
المواقفمنمزیًجا(المضیفات)والصحفیاتالمرشحاتتجاهالفعلردودعكست،ذلكمنالعكسعلىتراجعت.

المتعالیة التعلیقات المھینة.

وزعت التعلیقات والردود بین تویتر وفیسبوك كالتالي:





بعد،أیار16منمرشحة.112لـاالجتماعيالتواصلمواقععلىحساباترصدتم،أیار15حتىأیار1من
المنتخبات.الثمانيللنساءاالجتماعيالتواصلوسائلحساباترصدتمت،2022أیار20وحتى،االنتخابات

بعد االنتخابات قبل االنتخابات #

١٠،١٤٣ ٢٨،٠٠٥ # من التعلیقات والردود

٧١
٨٤١

# من التعلیقات المصنفة على أنھا
نوع من أنواع العنف ضد المرأة في

السیاسة

٠.٧٪ ٣٪ ٪ من العنف ضد المرأة في السیاسة

كان،)2022أیار15حتى2022أیار1(االنتخاباتقبلمامرحلةخاللللمراقبةخضعنمرشحة112بینمن
فیسبوكوتویترعلىمنشور/تغریدة2،203عددبإجمالي،االجتماعيالتواصللوسائلنشطًامستخدًما92

شاركتھن.



841تصنیفتم،االنتخاباتقبلمامرحلةخاللمتابعتھنتمتمرشحة92علىورًداتعلیقًا28،005إجماليمن
التواصلوسائلحساباتعلىالمنشورةالتعلیقاتجمیعمن٪3یمثلماوھو،السیاسةفيالمرأةضدعنیفكخطاب

نیسان.في٪2البالغةالعنیفةبالتعلیقاتمقارنةالمرشحاتضدالعنفقدرھاطفیفةبزیادة،بھنالخاصةاالجتماعي
الحساباتوعددأقلالمرشحاتعینةكانتحیثآذاروشباطشھريفيأعلىكانتالنسبةأنمالحظةمع

المواقفمنمزیًجاالمرشحاتتجاهالفعلردودعكستفقد،ذلكومعأیار.ونیسانشھريفيأكبرالمرصودة
المتعالیة التعلیقات المھینة في نفس السیاق العنیف الذي تم اإلبالغ عنھ في نیسان.





الجدولفياالنتخاباتقبلمامرحلةخاللوإبرازھاالمرأةضدالعنفحاالتمنالعدیدتسجیلتم،الواقعفي
التالي:

عدد التعلیقات العنیفة المرشحات

٢٥٢ موسىبولیال

٢٤١ البستانيندى

٨٤ یعقوبیانبولیت

٥٧ البستانيكارین

٤٢ نجیمریما

٢٠ خلیلبشرى

١٩ بطرسكارال

١٨ سكافمیریام

١٦ التنیرلینا

١٣ مجدالنيزینة

١٣ سینتیا زرازیر

١٢ حلیمة قعقور

ظھرواقعقوروحلیمةزرازیرسینثیاالفائزینالمستقلینالمرشحینأنإلىاإلشارةتجدر،التاليالجدولإلىواستناداً
إلىالمنتمیةاألخرىالفائزةالمرشحة،البستانيندىلكن،االجتماعيالتواصلمنصاتعلىالھجماتمنعددبأقل

علىتصنیفھاتمتعلیقًا241معشدیدةلمضایقاتتعرضناللواتيالمرشحاتأكثرضمنتقفالحر،الوطنيالتیار



تجدر،لذلكوالتشھیر.بالفسادومزاعمأموالبتوزیعاتھاماتتضمنتعنیفةلتعلیقاتوتعرضت.VAWPأنھا
العنفوفياإلنترنتعبرالعامالمجالفيمواقعھنعلىأثرتالمرشحاتووضعالسیاسیةاألجندةأنإلىاإلشارة

ضد النساء والفتیات خالل مرحلة ما قبل االنتخابات.
منكبیردعممنالبستانياستفادت،الحزبیاتغیرالنساءوخاصة،المرشحاتمنالعدیدعكسعلى،ذلكومع

قبل مؤیدي حزبھا.
باستخدامضدھاالسلبیةالتعلیقاتعلىردواالحرالوطنيوالتیارالبستانيأنصاربعضأنبالذكرالجدیرومن

األلقابمنالنوعھذایقللباسیل.جبرانالنائبالحزبرئیسعلیھاأطلقھالذياللقبوھوالطیارزھرة#ھاشتاغ
من دور المرأة من خالل اإلشارة إلیھا بطریقة فوقیة.

االنتخاباتقبلمامرحلةخاللالمرأةضدالعنفمنأنواععدةلوحظتقدأنھبالذكرالجدیرمن،ذلكعلىعالوة
نشربعدالجنسيالطابعذاتللتعلیقاتھدفًایعقوبیانبوالأصبحت،المثالسبیلعلىالجنسي.التحرشذلكفيبما

فیھااتھمتھا2022أیار6فيتشھیرلحملةتعرضت،ذلكإلىباإلضافةالسابقین.البرلمانیینعملتقییمحولتعلیق
بالفساد واستغالل التأثیر اإلعالمي وكذلك اإلغراء الجنسي لتعزیز مسیرتھا السیاسیة.

لیالتعرضتالمرأة.سمعةلتشویھاالنتخاباتقبلمامرحلةخاللاستخدمتإضافیةوسیلةكانبالخیانةمرشحاتھام
أیار6فيالسیاسيانتمائھاعنكاذبةمعلوماتلحملة،شمالناال�حةعلىالبترونمنطقةفيالمرشحة،موسىبو

وتعتبرصحتھا.موسىبوونفىبالخیانة.واتھامھاالسوريالقوميللحزبتنتميأنھایزعممنشوروظھر.2022
الحملة على بو موسى محاولة إلفساد فرصھا في الفوز في منطقة ال تدعم توجھات الحزب القومي السوري.

تعرضت،2022أیار13فياإلنترنتعلىلحملةھدفًا،أخرىمرشحة،التنیرلیناأصبحت،ذلكإلىباإلضافة
خاللھا ھي وعائلتھا للعنف االجتماعي والنفسي بسبب زواجھا من رجل من منطقة وطائفة مختلفة.

التواصلوسائلحساباترصدتم،2022أیار20حتى2022أیار16مناالنتخاباتبعدمامرحلةخالل
االجتماعي للمرشحات المنتخبات:

بوال یعقوبیان●
حلیمة قعقور●
ستریدا جعجع●
سینتیا زرازیر●
نجاة عون●
ندى البستاني●
غادة عون●
عنایة عزالدین●

التواصلوسائلعلىالرسمیةحساباتھنعلىتغریدة/منشور31المرشحاتنشرت،الرصدبیاناتقاعدةعلىبناًء
تعلیقًا/رًدا71بواقع،10143عنھااإلبالغتمالتيوالتعلیقاتالردودإجماليبلغالوقت.ذلكخاللاالجتماعي

٪).0.7(المرأةضدعنیفةتعبیرأشكالأنھاعلىتصنیفھایمكن





القسم  الخامس : خالصة وتوصیات

علىتطّلحالمامتنّوعاجتماعيعنفضحیّةاللبنانیةالمرأةتصبحالسیاسیة،الحیاةفيمھّمشةكونھاعنفضال
السیاسيالشأنیعتبرزالماالمجتمعوكأّنالسیاسي،بالشأنعالقةذاتعلنیةمواقفتتّخذعندماأوالعام،الشأن

حكرا على الذكور.

طمسوفيالشاشاتعلىحضورھامنعحیثمناالعالموسائلفيبتھمیشھایبدأالسیاسة،فيالمرأةوتھمیش
االعالموسائلوفيالتلفزیونشاشاتعلىللمرأةالمستمرالتھمیشكثیرةدراساتأكدتوقدومطالبھا.مواقفھا

أيلترّشحالتلفزیونمحطاتجانبمنالمقصوداالھمالخاللمنالمنحىھذامجدداالدراسةھذهوتؤكدالمتنوعة.
.2022النیابیةلالنتخاباتامرأة

فيالمرأةضّدالعنفویشملذكوریة.خلفیةعلىمتنوعة،عنفلحمالتالعامالفضاءفيالمرأةتتعرضكذلك
الالسیاسيالعملعنوإقصائھااسكاتھاإلىتسعىالتيواالبتزازوالتخویفوالمضایقةالعدائیة،أشكالكلالسیاسة

لشيء اال لكونھا امرأة.

شبكةخاللمنااللكترونيالفضاءباتوقدالنمطیة.والصوروالشائعاتالكراھیةلغةالنساءعلىالھجماتوتستخدم
منھاعفویة،أومنظمةحمالتفيالعنف،أنواعلشتىالمرأةفیھتتعرضواسعامیداناالتواصلومواقعاالنترنت

المعروف المصدر ومنھا المجھول المصدر.

اإلتنخاباتفترةخاللالنساءمنالعدیدمعرصدھاتمالتيالعنفحاالتمواكبةخاللمنالدراسةھذهبیّنتوقد
الصورة،كتشویھاإللكتروني:العنفأنواعلكلفتتعّرضسھلھدفالىبسرعةالمرأةتتحّولكیفاالنتخابات

خطاب الكراھیة، تشویھ السمعة، االیذاء النفسي والتھدید باالیذاء الجسدي، والعنف الجنسي والتنّمر وغیرھا.

أوالكترونیةجیوشوراءھاتقفمنظّمةھيوالمرشحاتالصحافیاتاستھدفتالتيالحمالتھذهأنظھركما
فيتصّبالمواقفھنألنالرأيعنالتعبیرمنومنعھناسكاتھنالىتھدفسیاسیةأطرافتغذیھاوھمیةحسابات

مصلحة ھذه التنظیمات.

أنویؤكدواالزدراءللتنمرتعّرضھنامرأةلكونھافقطمباشربشكلالناشطاتضدالعنفیّةالحمالتأنیبدوفیما
المرأة في المجتمع اللبناني ما تزال مستھدفة لكونھا امرأة أوال.

الشأنإدارةفيدورھاللعبسعیھافيعلیھاالطریقوتقطعالمجتمعفيودورھاالمرأةمنتنالالحمالتھذهمثلان
والصحافیاتالمرشحاتعندافعتالتيالمواقفضعفالفتاكانوقدالسیاسي.القرارفيوالمشاركةالعام

ھذاخطورةعلىبعدمتحسسالیسالمجتمعأنیعنيمالھا.تعرضتنالتيالعنفحمالتوجھفيةالمستھدفات
النوع من العنف، ما یتطلب حمالت توعیة إلظھار مدى خطورتھ وانعكاساتھ.

التوصیات



صناع القرار:

المؤسساتمستویاتمختلفإشراكخاللمنوالرجلالمرأةضدالعنفسیاقفيالشكاوىآلیاتتعزیز-
القضائیة.

وحیاديمالئمبشكلاالستجابةمنالقضاءتمكینأجلمنالمرأةضدبالعنفالمتعلقةالقضائیةاإلجراءاتتحسین-
للقضیة ، بما یتوافق مع المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.

األحوالوقوانینالجنسیةقانونذلكفيبماوالسیاساتالقوانینفيالمرأةضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاء-
الشخصیة المتعددة من خالل التشریعات المناسبة.

زیادة مواد توعیة الناخبین التي تركز على المشاركة السیاسیة للمرأة.-
االمتثال للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان المتعلقة بالمساواة بین الجنسین وحقوق المرأة.-
النساءضدالعنفلمعالجةالداخلیةالتقاریروإعدادوآلیاتإجراءاتبوضعالسیاسیةاألحزابقیامضمان-

النساءضدالعنفمرتكبيمعمطلقاًالتسامحعدموسیاساتمالئمةسلوكمدوناتاعتمادإلىباإلضافةوالفتیات
والفتیات.

وسائل اإلعالم:

تجنبمعالضیوفمعالجنسینبینالفوارقیراعينھًجایتبنوناإلعالميالتلفزیونمذیعيأنمنالتأكد-
المواقف المتعالیة والذكوریة.

تعزیز الصور اإلیجابیة للقیادة السیاسیة للمرأة.-

المساھمة بشكل إیجابي في توعیة الناخبین من خالل المواد التي تراعي الفوارق بین الجنسین.-

ضمان تغطیة إعالمیة شاملة ومتوازنة.-

-

منصات التواصل االجتماعي:

اعتماد نھج سیاقي وثقافي یضمن مراعاة النوع االجتماعي في سیاق تعدیل المحتوى.-

).VAWP(المرأةضدبالعنفالمتعلقةوالخوارزمیاتاإللكترونیةالجیوشأداءعنمعلوماتتوفیر-

علىالعنفمنللحدوالتدابیراإلبالغآلیاتلتعزیزالمدنيالمجتمعفيالفاعلةالجھاتمعالمشاركةزیادة-
اإلنترنت.



المرشحات:

ضع استراتیجیات مناسبة لوسائل التواصل االجتماعي لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف عبر اإلنترنت.-

استخدام آلیات اإلبالغ عبر اإلنترنت بشكل فعال لمكافحة العنف ضد المرأة والرجل.-

عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللتخفیفأدواتتوفیرإلىتھدفالتيالتدریبیةالبرامجفيالمشاركة-
اإلنترنت وزیادة الوعي بآلیات الشكاوى المتاحة.

ستساھمالتيالممارساتأفضلبناءأجلمنالتواصلزیادةخاللمنالمرأةضدبالعنفالمتعلقةالخبراتتبادل-
في مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي ضد المرأة.

المجالفياالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفیتعرضنعندماالقانونیةاإلجراءاتاتخاذعلىالنساءتشجیع-
السیاسي.

المجتمع المدني:

تقدیم الدعم القانوني للنساء اللواتي یتعرضن للعنف القائم على النوع االجتماعي في المجال السیاسي.-

الحاالتعنالمعلوماتجمعخاللمنالدوليالمستوىعلىوالرجلالمرأةضدالعنفوانتشارحاالترصد-
المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

دعم المرشحات اللواتي تستھدفھن حمالت التضلیل أو حمالت التشھیر في إطالق حملة مضادة.-

إنشاء غرفة مواقف لتتبع االنتھاكات ضد المرشحات وتحدید حجمھا في السیاق االنتخابي.-

فياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأشكالجمیعمعالجةمنالنساءلتمكینالقدراتلبناءشاملةبرامجإعداد-
المجال السیاسي.

رفع مستوى الوعي حول مفاھیم العنف ضد النساء والفتیات ومصطلحات العنف القائم على النوع االجتماعي.-

خلق مساحات آمنة للناشطات والمرشحات لتمكینھن من مناقشة قضیة العنف ضد النساء والفتیات بشكل مفتوح.-

بناء منصة نسویة لتمكین المرأة في السیاسة من أجل إنشاء أجندة مشتركة لمحاربة العنف ضد النساء والفتیات.-

زیادة جھود نحو المعلوماتیة اإلعالمیة الرقمیة-

-






