


 المنهجية

!أجري هذا االستطالع بناء على طلب من املعهد الديمقراطي الوطني (NDI) من قبل "الشركة الدولية للمعلومات"، وهي شركة أبحاث 
ودراسات واستشارات لبنانية مركزها بيروت.

!مت جمع البيانات خالل الفترة املمتدة بني 19 كانون األول 2017 و14 كانون الثاني 2018، من خالل مقابالت أجريت باللغة العربية وجها لوجه من قبل 
باحثني ميدانيني دربوا للقيام بذلك. وقد مت جمع البيانات على أجهزة لوحية.    

!تضمنت العينة 2,400 شخصاً لبنانياً يبلغون الـ 21 من العمر وما فوق. وبلغت نسبة التجاوب %83.7. 
!وقد مت توزيع اإلستمارات بشكل طبقي يتناسب مع أعداد السكان في املناطق التي تمت تغطيتها.

!واستند التوزيع الطبقي إلى ثالث مراحل: تقسيم نسبي وفقاً ألعداد الناخبني في األقضية الـ26 في لبنان؛ تقسيم نسبي وفقاً للمناطق املدنية والريفية؛ وتقسيم 
نسبي من حيث اجلنس والفئة العمرية. 

!وقد جمع اإلستطالع بيانات حول آراء الناخبني املؤهلني لإلقتراع بشأن اإلصالحات االنتخابية األخيرة واالنتخابات النيابية املقبلة، 
باالضافة الى وجهات النظر مبا يخص الشخصيات السياسية، األحزاب السياسية، مبادرات املواطنني واملؤسسات الحكومية. وقد جرى االستطالع 

بدعم من سفارة اململكة املتحدة في لبنان.
!بلغ هامش اخلطأ +2%، مع متوسط ثقة %95.

!وقد جمعت املعلومات الواردة في هذا التقرير وفقا للمعايير الدولية في منهجية أبحاث السوق واألبحاث االجتماعية.
!قد ال يبلغ مجموع النسب 100٪ في الرسوم البيانية كافة، بسبب تقنية تدوير الكسور.
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      المؤشرات السياسية واالقتصادية
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 بشكل عام، ھل تعتقد أن الوضع في لبنان یسیر في االتجاه الصحیح أم الخاطئ؟
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 رفض اإلجابة ال أعرف في االتجاه الخاطئ في االتجاه الصحيح
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 أي من القضایا الوطنیة المذكورة أدناه ھي األكثر أھمیة بالنسبة إلیك وإلى عائلتك؟
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قضايا أخرى

وجود السالح خارج سيطرة الدولة

السماح للمرأة بمنح الجنسية ألبنائها

معاشات التقاعد

إدارة النفايات

الالجئون السوريون

ارتفاع األسعار

اإلصالح السياسي

الفساد

الرعاية الصحية

0.0 7.5 15.0 22.5 30.0
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 األداء الحكومي



 كيف تقيّم االداء؟

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

رئيس مجلس النواب

 الحكومة

0 25 50 75 100

سيئ جدا سيئ ال سيئ وال جيد جيد جيدجداً ال اعرف ارفض االجابة
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برأیك كیف تغیَّر الوضع في لبنان منذ تولي الحكومة الجدیدة السلطة في كانون األول/دیسمبر الماضي؟
   
 

8

وجود السالح خارج سيطرة الدولة

زيادة الضرائب

اإلصالح السياسي

إعطاء املزيد من السلطة للمناطق اللبنانية

 السماح للمرأة بمنح الجنسية ألبنائها

 الرعاية الصحية

 الكهرباء

إدارة النفايات

التعليم

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

أفضل
بقي على حاله
أسوأ
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 اإلصالحات االنتخابية و االنتخابات النيابية



في حال أجریت االنتخابات النیابیة في شھر أیار/مایو، ما مدى احتمال تصویتك؟ وفقاً للعمر
  

10

سنة 21-29 سنة 49-40 سنة 30-39 سنة 50-59 سنة 60-69  سنة وما 70
فوق

احتمال وارد جداً 41.2% 49.0% 52.4% 55.0% 52.8% 67.4%

احتمال وارد إلى حد ما  28.6% 28.5% 25.8% 22.5% 22.3% 13.0%

احتمال مستبعد 13.2% 7.1% 7.8% 6.8% 8.2%  

ت لن أصوِّ 13.2% 13.7% 12.0% 12.9% 13.0% 13.0%

ال أعرف 3.8% 1.8% 2.1% 2.5% 3.3% 6.5%

أرفض اإلجابة   - - - .4% .4% -

 املجموع 100.0% 100.1% 100.1% 100.1% 100.0% 99.9%



(%) إذا كان الجواب في السؤال 16 "احتمال مستبعد" أو "لن أصوت"، ما الذي قد یغیّر رأیك؟
  

ترشح عدد أكبر من النساء

ترشح أشخاص مستقلني

التزام املرشحني بمدونة سلوك

مشاركة املرشحني في اجتماعات مفتوحة على صعيد األقضية

مشاركة املرشحني في مناظرات متلفزة على الصعيد الوطني

تعرضي للترهيب من قبل مرشح ما من أجل التصويت له

تأثري بعائلتي أو بأشخاص مقربني مني 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0
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 إلى أي مدى تعتقد أن االنتهاكات التالية ستحدث في االنتخابات المقبلة؟
 

التزوير خالل عملية فرز األصوات وتبويب النتائج
  وضع أوراق اقتراع مزورة في صناديق االقتراع

 زيادة خطاب الكراهية الطائفية
 الضغط على املرشحني في منطقتي

 تقديم الخدمات لتأمني األصوات
 الضغط على الناخبني في منطقتي

 شراء األصوات في منطقتي

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

أوافق بشدة أوافق أعارض أعارض بشدة
ال أعرف أرفض اإلجابة
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 ما رأیك بدور المؤسسات التالیة في االنتخابات النیابیة؟
   
 

اإلعالم املرئي أو املسموع
LADE الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات

LTA جمعية الشفافية اللبنانية
 لجنة اإلشراف على االنتخابات

املجلس البلدي في منطقتك

وزارة العدل
 وزارة الخارجية
 وزارة الداخلية

القضاء

 األمن العام
 قوى األمن الداخلي

 الجيش اللبناني

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

ً إيجابي جدا إيجابي إلى حد ما سلبي إلى حد ما سلبي جداً
ال أعرف أرفض اإلجابة 13
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 المشاركة السياسية



 كيف تود أن تتفاعل مع المرشحين خالل االنتخابات المقبلة؟

أرفض اإلجابة
ال أعرف
غيرها

زيارات في املنازل
في مكاتبهم

مناظرات متلفزة للمرشحني
االجتماعات العامة

وسائل التواصل االجتماعي
املطبوعات

0.0 7.5 15.0 22.5 30.0
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 تعددت أسباب قلة النساء في المجلس النيابي في لبنان بالمقارنة مع الرجال. أي من
 األسباب التالية توافق عليها؟

 الواجبات األسرية ال تتيح للنساء الوقت الكافي للترشح ملنصب انتخابي 

يدلي اللبنانيون بأصواتهم للرجال أكثر من النساء

 لدى النساء فرص أقل للحصول على املوارد الالزمة للحملة االنتخابية

إن النساء يظهرن نسبيا اقل من الرجال في السياسة

 النساء أقل اهتماماً بالسياسة من الرجال

 ترشح األحزاب السياسية الرجال أكثر من النساء

 ال يوجد عدد كاٍف من النساء املؤهالت للمناصب النيابية

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

أوافق ال أوافق ال أعرف أرفض اإلجابة 16



 في حال تساوى عدد النساء والرجال في البرلمان، برأيك هل سيكون هناك…؟

 فرص أقل للرجال

فساد أقل

 عدد أقل من القادة املؤهلني

 مزيد من التركيز على مخاوفك اليومية

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

نعم كال ال أعرف أرفض اإلجابة
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 مصادر المعلومات



 ما المصادر التي تستخدمها للحصول على المعلومات حول السياسة؟

غيرها

 أشخاص تثق بهم

 وسائل التواصل االجتماعي

 املواقع اإللكترونية

 الصحف

 الراديو

 التلفزيون

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

نعم كال ال أعرف أرفض اإلجابة
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 أي قناة تلفزيونية تثق بها بشكل أكبر؟

0.0

7.5

15.0

22.5

30.0

أل بي سي الجديد أم تي في أو تي في املنار املستقبل أن بي أن تلفزيون لبنان امليادين غيرها غير محدد/ال جواب
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 أي صحيفة تثق بها بشكل أكبر؟ 

النهار
البلد

الجمهورية
املستقبل
الديار

األخبار

لوريان لوجور
اللواء

االتحاد
غيرها

غير محدد/ ال جواب

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0
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 كم مرة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي التالية؟

 انستغرام

 تويتر

 فايسبوك

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

يومياً عدة مرات في األسبوع مرة واحدة في األسبوع بضع مرات في الشهر
مرة واحدة في الشهر أبداً/ ال أملك حساباً ال أعرف
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