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مفهوم  نظام الكوتا كتدبير خاص مؤقت

شــهد العــامل يف العرشيــن ســنة األخــرة ارتفاعــا يف نســب متثيــل 

ــات  ــوم تشــكل مــا يعــادل 22% مــن الهيئ املــرأة، اذ أصبحــت الي

الوطنيــة املنتخبــة يف العــامل مقارنــة مــع معــدل 14% عــام 2000 

و11،3% عــام 1995. مــن هنــا أهميــة تطبيــق نظــام الكوتــا 

وغــره مــن التدابــر املؤقتــة التــي يشــكل اعتامدهــا عامــا 

ــة.  ــات املنتخب ــرأة يف الهيئ ــاركة امل ــبة مش ــاع نس ــيا يف ارتف أساس

إال أن املعــدل العاملــي البالــغ نســبة 22% ال يكفــي بعــد لتشــكيل 

األقليــة الحرجــة )critical minority( التــي تحتــاج اليهــا املــرأة 

إلحــداث فــرق حقيقــي يف التمثيــل واملشــاركة الفعليــة يف صنــع 

ــل  ــبة متثي ــا نس ــة. أم ــات التمثيلي ــن الهيئ ــي 30% م ــرار وه الق

ــا هــذا  ــة جــدا حتــى يومن املــرأة يف الحكومــات فــا زالــت ضئيل

وغالبــا مــا تقتــر عــى حقائــب منطيــة كشــؤون املــرأة والطفــل. 

لذلــك، وبالرغــم مــن التقــدم امللحــوظ، ال زال متثيــل املــرأة يعتــر 

ــاركتها يف  ــز مش ــرأة وتعزي ــن امل ــدف متك ــدا وال زال ه ــا ج ضئي

الحيــاة السياســية مدرجــا عــى الئحــة أهــداف املجتمــع الــدويل 

واألمــم املتحــدة لأللفيــة الثالثــة )األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

Millenium Development Goals وأهــداف التنمية املســتدامة 

.)Sustainable Development Goals

أمــا الخلفيــة الفلســفية العتــامد الحصــص الخاصــة بالنســاء، 

ــع،  ــف املجتم ــن نص ــر م ــكل أك ــرأة تش ــون امل ــود اوال اىل ك فتع

ولذلــك مــن العــدل أن تشــكل نصــف الهيئــات املنتخبــة، وثانيا اىل 

كــون املــرأة متــّر بتجــارب بيولوجيــة ومجتمعيــة مختلفــة 

عــن الرجــل بحيــث مــن الــروري أن متثــل هــذه التجربــة 

ــع  ــف املواضي ــة مختل ــرار ويف معالج ــع الق ــل صن يف محاف

ــام أن  ــية، عل ــة والسياس ــة واالقتصادي ــات االجتامعي وامللف

دور املــرأة يف الهيئــات املنتخبــة ويف محافــل صنــع القــرار ال 

يقتــر عــى متثيــل قضايــا املــرأة بــل يشــمل كافــة أوجــه 

العمل السيايس. 

ــان  ــج حرم ــن نتائ ــه م ــد تطبيق ــا عن ــام الكوت ــف نظ يخف

املــرأة وتهميشــها واقصائهــا الــذي اســتمر لفــرات طويلــة 

ــة.  ــة والربوي ــة والثقافي ــم االجتامعي بفعــل االعــراف والقي

كــام يخفــف مــن ســيطرة العقليــة الذكوريــة يف ســن 

القوانــن والرشائــع ويصحــح توزيــع االدوار لــكل مــن املــرأة 

ــة  ــرأة املؤهل ــة للم ــة رسيع ــي فرص ــو يعط ــل. وه والرج

ــاع املجتمــع بقدرتهــا. ويــؤدي لفــرض  ــات ذاتهــا والقن الثب

االمــر الواقــع بــرورة وجــود املــرأة يف مجــال العمــل 

الســيايس كمواطنــة عاديــة متمتعــة بحقوقهــا الدســتورية

ما هو نظام 
الكوتا واالم يهدف؟

الكوتــا أو الحصــص بشــكل عــام هــي تدبــر يجــري مبوجبــه 

تخصيــص عــدد مــن املقاعــد أو الوظائــف يف مجموعــة أو 

هيئــة أو مؤسســة مــا اىل فئــة معينــة كاألقليــات العرقيــة أو 

املناطقيــة أو يتــم اعتــامد صيغــة توزيــع املقاعــد التمثيليــة 

بــن مختلــف املجموعــات. ويتــم اعتــامد نظــام الكوتــا أو 

الحصــص عمومــا كتدبــر ايجــايب لتصحيــح خلــل يف التمثيــل 

واملســاواة بــن مختلــف الفئــات املجتمعيــة.

أمــا الكوتــا أو الحصــص النســائية يف اإلنتخابــات، فهــي 

ــز  ــة التــي تهــدف اىل تعزي إحــدى التدابــر الخاصــة املؤقت

السياســية  املشــاركة  وزيــادة  الجنســن  بــن  املســاواة 

ــارة عــن  ــة. وهــي عب ــات املنتخب ــا يف الهيئ ــرأة ومتثيله للم

ــة تعتمدهــا  ــة وتنظيمي سياســات عامــة وإجــراءات قانوني

الــدول إلزالــة العوائــق البنيويــة أمــام مشــاركة النســاء يف الحيــاة 

ــال. ــن الرج ــرار زمائه ــى غ ــية ع السياس

ــا  ــة دني ــل حص ــى األق ــاء ع ــل النس ــائية متثي ــا النس ــل الكوت تكف

ــها  ــى أساس ــدة ع ــة املعتم ــف الصيغ ــة. وتختل ــة املنتخب يف الهيئ

ــايب ــام االنتخ ــاف النظ ــا باخت الكوت

لماذا الكوتا 
النسائية ولماذا 

 ال زلنا بحاجة اليها 
في عصرنا هذا؟



ما هي عالقة 
نظام  الكوتا باتفاقية 

القضاء  على جميع 
أشكال التمييز ضد 

المرأة )سيداو( وبإعالن 
بيجين؟

املســاواة يف الحقــوق بــن املــرأة والرجــل. وتدعــو هــذه االتفاقيــة 

ــة  ــاواة الحقيقي ــق املس ــة لتحقي ــة مؤقت ــر خاص ــاذ تداب اىل اتخ

ــي  ــة الت ــة والثقافي ــاط االجتامعي ــل األمن ــوات لتعدي ــاذ خط واتخ

ــن الجنســن. ــز ب ــزز التميي تع

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

املادة 3: 
ــن  ــيام امليادي ــن، والس ــع امليادي ــراف يف جمي ــدول األط ــذ ال »تتخ
التدابــر  كل  والثقافيــة،  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  السياســية 
ــا  ــرأة وتقدمه ــور امل ــة تط ــع، لكفال ــك الترشي ــا يف ذل ــبة، مب املناس
الكاملــن، وذلــك لتضمــن لهــا مامرســة حقــوق االنســان والحريــات 

ــل.« ــع الرج ــاواة م ــاس املس ــى أس ــا ع ــع به ــية والتمت األساس
املادة 4 بند )أ(: 

»ال يعتــر اتخــاذ الــدول األطــراف تدابــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف 
التعجيــل باملســاواة الفعليــة بــن الرجــل واملــرأة متييــزاً، كــام 
ــأي حــال، كنتيجــة  ــة، ولكنــه يجــب أال يســتتبع ب تحــدده االتفاقي
ــام يجــب  ــة، ك ــة أو منفصل ــر غــر متكافئ ــاء عــى معاي ــه، اإلبق ل
ــؤ يف  ــداف التكاف ــون أه ــا تك ــر عندم ــذه التداب ــل به ــف العم وق

ــت«. ــد تحقق ــة ق ــرص واملعامل الف

ــز  ــى التميي ــاء ع ــة القض ــة »لجن ــذه االتفاقي ــن ه ــأ ع نش

ــى  ــاالرشاف ع ــى ب ــراء تعن ــة خ ــي لجن ــرأة« وه ــد امل ض

ــرز يف  ــدم املح ــة التق ــة ومتابع ــدول باالتفاقي ــات ال التزام

تطبيــق هــذه االلتزامــات وتقديــم التوصيــات بشــأنها. وقــد 

طــورت هــذه اللجنــة مفهــوم التدابــر الخاصــة املؤقتــة يف 

توصيتهــا رقــم 25 )2004( حيــث ورد فيهــا أن »الــدول 

ــة  ــة مؤقت ــر خاص ــذ تداب ــامد وتنفي ــة باعت ــراف ملزم األط

ــة  ــة ومامئ ــر رضوري ــذه التداب ــان أن ه ــن بي )...( إذا أمك

ــل  ــدد املتمث ــامل أو املح ــدف الش ــق اله ــل بتحقي للتعجي

للمــرأة.«  الفعليــة أو املوضوعيــة  يف تحقيــق املســاواة 

تطبــق هــذه التدابــر عــى كافــة املجــاالت، ال ســيام 

ــع  ــا طاب ــية، وله ــاة السياس ــرأة يف الحي ــاركة امل ــال مش مج

مؤقــت اذ يجــب أن يتوقــف العمــل بهــا »عندمــا تتحقــق 

النتائــج املرجــوة منهــا«. وتصمــم هــذه التدابــر وفقــا 

ــواع  ــف أن ــن أن تشــمل مختل ــة، وميك ــة كل دول لخصوصي

السياســات العامــة واالجــراءات الترشيعيــة والتنظيميــة 

مثــل: تخصيــص املــوارد؛ واملعاملــة التفضيليــة؛ والتوظيــف 

ــص  ــم الحص ــتهدفة؛ ونظ ــات املس ــة للفئ ــن والرقي والتعي

ــا(. )الكوت

مفهوم  نظام الكوتا كتدبير خاص مؤقت

ما هي البلدان
التي تعتمد نظام 

الكوتا؟

يعتمد نظام الكوتا يف التمثيل الربملاين اليوم يف أكرث 

من نصف بلدان العامل، وعىل سبيل املثال: 

• الصومــال، 	 املغــرب،  قانونــا:  املعتمــدة  الكوتــا 

اســبانيا،  فرنســا،  بوليفيــا،  املكســيك،  األرجنتــن، 

الرتغــال.

• ــزاب يف 	 ــل األح ــن قب ــدة م ــة املعتم ــا االختياري الكوت

تشــكيل اللوائــح: كنــدا، النمســا، املانيــا، الــروج، 

الســويد، بريطانيــا

ــل  ــن قب ــل م ــال طوي ــد نض ــا بع ــا عاملي ــام الكوت ــرار نظ ــاء اق ج

ــم  ــة ملنظمــة االم ــة العام ــرت الجمعي ــد ان اق ــرأة وخاصــة بع امل

املتحــدة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد 

املــرأة )أو مــا يعــرف باختصــار ب«ســيداو« CEDAW( عــام 

ــد عالجــت هــذه  ــام 1981. ولق ــذ ع ــز التنفي ــت حي 1979 ودخل

االتفاقيــة الحقــوق املدنيــة والسياســية للمــرأة بهــدف ازالــة كافــة 

ــع  ــرأة يف جمي ــل امل ــتوى متثي ــع مس ــا ورف ــز ضده ــكال التميي اش

القطاعــات السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة وغرهــا. ووضعــت 

اطــارا قانونيــا ملزمــا للــدول املصدقــة عليهــا يهــدف اىل تحقيــق 



هل يجب أن تفرض 
مشاركة المرأة في 

العمل السياسي من 
خالل نظام الكوتا، أم 

أنها يجب أن تتحقق 
من خالل تمكين المرأة 

اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا وسياسيا؟ 

ــى  ــل ع ــزز العم ــن« ليع ــل بيج ــاج عم ــان ومنه وأىت«إع

االنســان  حقــوق  مجــال  يف  الــدول  التزامــات  تطبيــق 

وحقــوق املــرأة وال ســيام تلــك التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة 

ــز  ــا حي ــى دخوله ــا ع ــرور 15 عام ــد م ــك بع ــيداو وذل س

التنفيــذ. تــم اعتــامد إعــان بيجــن عــام 1995 خــال 

املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة وتــم التأكيــد عليــه 

ــة  ــن للجمعي ــة والعرشي ــتثنائية الثالث ــدورة االس ــال ال خ

ــاراً  ــكل إط ــو يش ــام 2000. وه ــدة ع ــم املتح ــة لألم العام

لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات 

ويدعــو إىل اتخــاذ إجــراءات اســراتيجية يف كافــة املجــاالت 

ــال  ــيام يف مج ــية، وال س ــة والسياس ــة واالجتامعي االقتصادي

تحقيــق املســاواة يف التمثيــل بــن الرجل واملــرأة يف االدارات 

والهيئــات الحكوميــة كافــة ويف مراكــز صنــع القــرار. ومــن 

اهــم مــا نــص عليــه االعــان هــو رضورة  رفــع متثيــل املــرأة 

ــة  ــق آلي ــات وخل ــن والترشيع ــل القوان ــال تعدي ــن خ م

اليصــال املــرأة ملوقــع صنــع القــرار بنســبة ال تقــل عــن %30 

ــام 2005 ــوغ  ع ببل

أثبتــت التجــارب  والدراســات أن متكــن املــرأة وحــده غــر كاف 

لوصولهــا اىل مواقــع صنــع القــرار الســيايس وأن نظــام الكوتــا 

رضوري مــن اجــل ترسيــع مشــاركتها  يف الحيــاة السياســية بشــكل 

فعــال. وقــد ســاهم نظــام الكوتــا  يف زيــادة نســب مشــاركة املــرأة 

يف الهيئــات الوطنيــة املنتخبــة حــول العــامل حتــى  يف الــدول 

ــة مجــال املشــاركة يف  ــح للمــرأة املنتخب ــه  يتي ااملتطــورة. كــام أن

النقاشــات والقــرارات السياســية والضغــط العتــامد التدابــر اآليلــة 

اىل متكــن املــرأة اجتامعيــا واقتصاديــا وتحقيــق املســاواة الفعليــة.

ولكــن نظــام  الكوتــا وحــده بالفعــل ال يكفــي لتحقيــق املشــاركة 

الفعليــة للمــرأة يف صنــع القــرار أو لتحقيــق املســاواة املطلقــة يف 

ــل.  ــدى الطوي ــى امل ــن الجنســن، خاصــة ع ــل الســيايس ب التمثي

ــال  ــع حي ــرة املجتم ــر نظ ــام تتغ ــاً ريث ــدم بطيئ ــيبقى  التق فس

املــرأة ونظــرة املــرأة حيــال نفســها. لذلــك تظهــر الحاجــة التخــاذ 

التدابــر املوازيــة للكوتــا مــن أجــل متكــن املــرأة مجتمعيــا مثلــام 

نصــت عليــه اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

املــرأة وإعــان بيجــن

مفهوم  نظام الكوتا كتدبير خاص مؤقت



باختصار:

ــع أشــكال  ــة القضــاء عــى جمي ــان اىل اتفاقي 1( انضــم لبن

ــز ضــد املــرأة عــام 1996. التميي

ــدة  ــم املتح ــات األم ــن اتفاقي ــي م ــة ه ــذه االتفاقي 2( ه

ــتورية  ــة دس ــي ذات قيم ــان وه ــوق االنس ــة بحق املتعلق

عمــا بالفقــرة )ب( مــن مقدمــة الدســتور ونظــرا الجتهــاد 

ــال. ــذا املج ــتوري يف ه ــس الدس املجل

ــا(  ــا الكوت ــا فيه ــة )مب ــة املؤقت ــر الخاص ــر التداب 3( ال تعت

ــيلة  ــر وس ــل تعت ــرأة ب ــل وامل ــن الرج ــزا ب ــا متيي بطبيعته

ــق املســاواة املنصــوص عليهــا يف االعــان العاملــي لحقــوق  لتحقي

ــاين. ــتور اللبن ــان ويف الدس االنس

4( كام من املفيد االطاع عى صيغ قانونية أخرى تطرح 

مقاربة مختلفة للموضوع:

1( اقــراح لجنــة بطــرس )تعديــل دســتوري ونــص قانــوين العتــامد 

الكوتــا النســائية(،

ــوم  ــد باملفه ــا املحاي ــام الكوت ــد نظ ــوين يعتم ــص قان ــراح ن 2( اق

الجنــدري أي أال تتعــدى نســبة التمثيــل لــكل مــن الجنســن كــذا 

باملئــة.

أوال: في المواثيق الدولية ذات القيمة 
الدستورية

أقــر اجتهــاد املجلــس الدســتوري القيمــة الدســتورية للمواثيــق الدوليــة 

املعطــوف عليهــا يف مقدمــة الدســتور، وال ســيام االعــان العاملــي 

لحقــوق االنســان والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

واالجتامعيــة والثقافيــة.

الفقرة )ب( من مقدمة الدستور: 

»لبنــان عــريب الهويــة واالنتــامء وهــو عضــو مؤســس وعامــل يف جامعــة 

الــدول العربيــة وملتــزم مواثيقهــا، كــام هــو عضــو مؤســس وعامــل يف 

ــا واإلعــان العاملــي لحقــوق  ــزم مواثيقه منظمــة األمــم املتحــدة وملت

اإلنســان وتجســد الدولــة هــذه املبــادئ يف جميــع الحقــوق واملجــاالت 

دون اســتثناء.«

املجلس الدستوري، قرار رقم 2001/2: 

ــوق  ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــور [العه ــدويل املذك ــد ال ــا ان العه »ومب

ــان  ــة لاع ــة متمم ــف حلق ــة] يؤل ــة والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادي

ــن  ــن م ــذي ميك ــوين ال ــار القان ــا االط ــوق االنســان واضع ــي لحق العامل

ضمنــه مامرســة الحقــوق االقتصاديــة التــي ينص عنهــا كل منهــام )...(«

»ومبــا انــه مــن املعتمــد ان هــذه املواثيــق الدوليــة املعطــوف عليهــا 

ــتور  ــة والدس ــذه املقدم ــع ه ــف م ــتور تؤل ــة الدس ــة يف مقدم رصاح

ــتورية«. ــوة الدس ــا بالق ــع مع ــزأ وتتمت ــزءا ال يتج ج

الكوتا ومبدأ المساواة 

هل نظام الكوتا 
دستوري؟ أال يتعارض 

مع مبدأ المساواة بين 
اللبنانيين المنصوص 

عنه في الدستور؟

ــع أشــكال  ــة القضــاء عــى جمي ــه اتفاقي ــأيت يف الســياق ذات وت

التمييــز ضــد املــرأة التــي انضــم اليهــا لبنــان عــام 1996، وأتــت 

ــا يف  ــدول بواجباته ــزام ال ــن الت ــوين الضام ــار القان ــل االط لتكم

نطــاق حاميــة حقــوق االنســان والحريــات االساســية وبالتحديد 

يف مــا يتعلــق بضــامن حقــوق املــرأة اذ جــاء يف مقدمتهــا:

»وإذ تاحــظ أن االعــان العاملــي لحقــوق االنســان يؤكــد مبــدأ 

عــدم جــواز التمييــز، ويعلــن أن جميــع النــاس يولــدون أحــرارا 

متســاوين يف الكرامــة والحقــوق، وأن لــكل إنســان حــق التمتــع 

بجميــع الحقــوق والحريــات الــواردة يف هــذا اإلعــان، دون أي 

متييــز، مبــا يف ذلــك التمييــز القائــم عــى الجنــس«

»وإذ تاحــظ أن الــدول األطــراف يف العهديــن الدوليــن الخاصن 

بحقــوق االنســان عليهــا واجــب ضــامن حــق الرجــال والنســاء 

ــة  ــوق االقتصادي ــع الحق ــاواة بجمي ــدم املس ــى ق ــع ع يف التمت

واالجتامعيــة والثقافيــة واملدنيــة والسياســية«

ثانيا: في مفهوم »التدابير  الخاصة 
المؤقتة« )المنصوص عليه في 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة( ومطابقتها مع 

مبدأ المساواة )المنصوص عليه 



في المادة 7 من الدستور وفي 
االعالن العالمي لحقوق االنسان 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية(

لبنــان، عــرب التزامــه باتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، يكــون بالتــايل ملتزمــاً 

بنودهــا، والســيام:

املادة 2 بند )أ(: 

ــد  ــز ض ــكال التميي ــع أش ــراف جمي ــدول األط ــجب ال »تش

ــبة  ــائل املناس ــكل الوس ــج، ب ــى أن تنته ــق ع ــرأة وتواف امل

ــرأة،  ــد امل ــز ض ــى التميي ــاء ع ــة القض ــاء، سياس ودون إبط

ــي: ــا ي ــام مب ــد بالقي ــك، تتعه ــا لذل وتحقيق

)أ( تجســيد مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف الدســاتر 

الوطنيــة أو ترشيعاتهــا املتناســبة األخــرى وكفالــة التحقيــق 

العمــي لهــذا املبــدأ مــن خــال القانون والوســائل املناســبة 

األخرى«

املادة 3: 

»تتخــذ الــدول األطــراف يف جميــع املياديــن، والســيام 

املياديــن السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، كل 

ــرأة  ــور امل ــة تط ــع، لكفال ــك الترشي ــا يف ذل ــبة، مب ــر املناس التداب

وتقدمهــا الكاملــن، وذلــك لتضمــن لهــا مامرســة حقــوق االنســان 

ــع  ــاواة م ــاس املس ــى أس ــا ع ــع به ــية والتمت ــات األساس والحري

ــل.« الرج

املادة 4 بند )أ(: 

»ال يعتــر اتخــاذ الــدول األطــراف تدابــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف 

التعجيــل باملســاواة الفعليــة بــن الرجــل واملــرأة متييــزاً )...(«.

ــر  ــاذ »التداب ــوب اتخ ــىل وج ــة ع ــذه االتفاقي ــص ه تن

الخاصــة املؤقتــة« )ومنهــا الكوتــا( التــي مــن شــأنها 

ــال  ــس اإلخ ــرأة ولي ــل وامل ــن الرج ــاواة ب ــق املس تحقي

مطابقــة  التدابــر  هــذه  اذا  تعتــرب  املســاواة.  مببــدأ 

للدســتور اذ أنــه منصــوص عليهــا يف إحــدى مواثيــق 

االمــم املتحــدة:

• التي تشر اليها مقدمة الدستور،	

• ــوق 	 ــي لحق ــان العامل ــة لاع ــة تطبيقي ــر اتفاقي ــي تعت والت

االنســان وللعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

واالجتامعيــة والثقافيــة، وتنــص بشــكل واضــح بأنهــا ال 

تتعــارض مــع مبــدأ املســاواة املنصــوص عنــه يف االعــان 

والعهــد املذكوريــن.

مبدأ املساواة يف النصوص

املادة 7 من الدستور:

ــواء  ــون بالس ــم يتمتع ــون وه ــدى القان ــواء ل ــن س »كل اللبناني

ــات  ــض والواجب ــون الفرائ ــية ويتحمل ــة والسياس ــوق املدني بالحق

ــم.« ــرق بينه ــا ف ــة دومن العام

املادة 7 من اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان:

»كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق يف التمتــع 

ــا  ــم جميع ــام أن له ــة، ك ــة تفرق ــه دون أي ــة عن ــة متكافئ بحامي

ــان  ــذا اإلع ــل به ــز يخ ــد أي متي ــاوية ض ــة متس ــق يف حامي الح

ــذا.« ــز كه ــد أي تحريــض عــى متيي وض

املادة 2 من اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان:

ــات  ــوق والحري ــة الحق ــع بكاف ــق التمت ــان ح ــكل إنس »ل

الــواردة يف هــذا اإلعــان، دون أي متييــز، كالتمييــز بســبب 

العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي 

الســيايس أو أي رأي آخــر، أو األصــل الوطنــي أو االجتامعــي 

أو الــروة أو امليــاد أو أي وضــع آخــر، دون أيــة تفرقــة بــن 

الرجــال والنســاء. )...(«

ــوق  ــد الــدويل الخــاص بالحق ــن العه ــادة 2 م امل

والثقافيــة واالجتامعيــة  االقتصاديــة 

»تتعهــد كل دولــة طــرف يف هــذا العهــد باحــرام الحقــوق 

املعــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفــراد 

املوجوديــن يف إقليمهــا والداخلــن يف واليتهــا، دون أي متييــز 

بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، )...(«

الكوتا ومبدأ المساواة 



الكوتا ومبدأ المساواة 

أال تقضي المصلحة 
العامة باختيار االفضل  

واالصلح للمجتمع بغض 
النظر عن الجنس أو 

العرق أو غيره؟

ــة بحــق املــرأة باملســاواة مــع الرجــل  أقــرت االتفاقــات الدولي

ــا مــن  ــل الكوت ــة مث ــر الخاصــة املؤقت وبــرورة اعتــامد التداب

ــام  ــوق اإلنســان. ك ــة لحق ــق هــذه املســاواة خدم أجــل تحقي

ــرأة أن  ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــاء جمي ــة إلغ ــرت اتفاقي أق

ــس اىل  ــى العك ــدف ع ــل ته ــزا ب ــر متيي ــر ال تعت ــذه التداب ه

ــاواة.  ــق املس تحقي

ــة،  ــة املصلحــة العام ــا النســائية لخدم ــة الكوت ــا أهمي ــن هن م

ال ســيام أن املــرأة تشــكل أكــر مــن نصــف املجتمــع وينبغــي 

االســتفادة مــن قدراتهــا وخرتهــا وهــي يف لبنــان تشــكل أكــر 

مــن نصــف عــدد املقرعــن.

وقــد أثبتــت التجــارب وبينــت الدراســات أن مشــاركة املــرأة يف صنــع 

ــف  ــؤدي اىل توظي ــة ي ــس املحلي ــد املجال ــى صعي ــيام ع ــرار ال س الق

ــة  ــة البرشي ــاريع التنمي ــة يف مش ــوال العام ــادر واألم ــن املص ــد م املزي

ــل ــرص العم ــذاء وف ــى بالصحــة والغ ــي تعن كالت

أال يتعارض نظام الكوتا 
مع مبادئ الديموقراطية 
والجدارة وتكافؤ الفرص؟ 

أال يستحسن أن تفوز المرأة  
باالنتخابات في معركة 

مفتوحة وبناء على 
برنامجها السياسي، عوضا 

عن فرضها على الناخب 
واعطائها أفضلية على 

الرجل؟

ــون  ــة اىل ك ــة املفتوح ــة االنتخابي ــاء باملعرك ــدم االكتف ــبب ع ــود س يع

هــذه املعركــة غــر متكافئــة أساســاَ نظــرا للحواجــز االجتامعيــة 

والثقافيــة ايت تعــرض وصــول املــرأة اىل املراكــز السياســية، مــام جعــل 

ــل النســايئ يف  ــة 132 مــن 140 عــى الئحــة التمثي ــل املرتب ــان يحت لبن

املجالــس الرملانيــة يف العــامل، بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن نصــف قــرن 

ــت والرشــح.  ــة حــق التصوي ــرأة اللبناني ــح امل عــى من

مــن هنــا تــرز الحاجــة اىل الكوتــا لتحقيــق املســاواة، علــام أنــه يبقــى 

عــى كل دولــة أن تؤمــن املنــاخ االنتخــايب املناســب لــي يــديل الناخــب 

بصوتــه بحريــة ويختــار املرشــحن )واملرشــحات( الذيــن يقرحــون 

الرنامــج االنتخــايب األكــر اقناعــا، بغــض النظــر عــن الجنــس أو العــرق 

أو غــره

تدعو اتفاقية سيداو 
الى محاربة كافة اشكال 

التمييز، فلماذا السماح 
بالتمييز الناتج عن نظام 

الكوتا؟

 Positive مبعنــى  إيجــايب  متييــزا  الكوتــا  نظــام  يعتــر 

لتصحيــح  يهــدف   ،Discrimination – Affirmative Action

الخلــل وإعــادة التــوازن املفقــود يف املجتمــع عــر إزالــة العوائــق 

أمــام مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية. فهــو بذلــك ال يعتــر 

متييــزا بــل عــى العكــس، هــو تدبــرا ايجابيــا يهــدف اىل تحقيــق 

املســاواة بــن الجنســن والقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة. وهــو 

تدبــر مؤقــت يهــدف اىل إعطــاء املــرأة فرصــة مؤقتــة تبــدأ 

ــر بنيــوي  ــم تغي ــاة السياســية، ريثــام يت منهــا باملشــاركة يف الحي

حقيقــي يف املجتمــع واألذهــان ويتــم تحقيــق املســاواة املطلقــة 

بــن الجنســن، بحيــث ال يعــود مــن حاجــة اىل الكوتــا أو غرهــا 

ــة. ــة املؤقت ــر الخاص ــن التداب م

ــكال  ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــه اتفاقي ــت علي ــا نص ــذا م وه

التمييــز ضــد املــرأة التــي انضــّم إليهــا لبنــان عــام 1996 وإعــان 

بيجــن الــذي يــويص بــرورة رفــع متثيــل املــرأة بنســبة ال تقــل 

ــام 2005.  ــول الع ــن 30% بحل ع

بينــت التجــارب  أن بعــض الــدول التــي اعتمــدت الكوتــا املؤقتــة 

بنســبة 30% شــهدت زيــادة يف متثيــل املــرأة واحتلــت فيهــا املــرأة 

بعــد وقــت قصــر أكــر مــن 30% مــن املقاعــد. أي ان هــذا 

التمييــز االيجــايب املؤقــت أعطــى مثــاره ومل يعــد مــن حاجــة اليــه.  



الكوتا والمجتمع اللبناني 

هل يتقّبل المجتمع 
اللبناني عمل المرأة 

في السياسة؟

ــل  ــع الرج ــاواة م ــرأة باملس ــق امل ــة بح ــات الدولي ــرت االتفاق أق

ــن  ــا م ــل الكوت ــة مث ــة املؤقت ــر الخاص ــامد التداب ــرورة اعت وب

أجــل تحقيــق هــذه املســاواة خدمــة لحقــوق اإلنســان. كــام 

أقــرت اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة أن هــذه 

ــق  ــس اىل تحقي ــى العك ــدف ع ــل ته ــزا ب ــر متيي ــر ال تعت التداب

ــاواة.  املس

مــن هنــا أهميــة الكوتــا النســائية لخدمــة املصلحــة العامــة، 

ــي  ــع وينبغ ــف املجتم ــن نص ــر م ــكل أك ــرأة تش ــيام أن امل ال س

االســتفادة مــن قدراتهــا وخرتهــا وهــي يف لبنــان تشــكل أكــر مــن 

ــن ــدد املقرع نصــف ع

صمم نظام الكوتا 
من أجل الحفاظ على 

حقوق االقليات، فلماذا 
تخصيص كوتا للمرأة 

التي ليست باألقلية بل 
تشكل نصف المجتمع؟

الفئــات  لجميــع  عابــر  جنــي  نــوع  النســاء  تشــكل 

والتكتــات االجتامعيــة، مبــا فيهــا األقليــات. وهــي بالطبــع 

ليســت أقليــة ال بــل تشــكل أكــر مــن نصــف املجتمــع وال 

تشــكل بطبيعتهــا فئــة ميكــن مقارنتهــا مــع فئــة األقليــات. 

للنســاء  كوتــا  لتخصيــص  الفكــري  املنطلــق  فــإن  لــذا 

ــاألوىل  ــات. ف ــا االقلي ــق الفكــري لكوت ــن املنطل ــف ع يختل

ترتكــز عــى مبــدأ املســاواة بــن الجنســن والثانيــة ترتكــز 

ــة  ــة والثقافي ــات املجتمعي ــن الفئ ــاواة ب ــدأ املس ــى مب ع

ــن.  ــن اإلثن ــة. وال يوجــد أي تعــارض ب ــة املختلف واملناطقي

فعندمــا يتــم تهميــش املــرأة يف املجتمــع ككل، يجــري 

تهميشــها بشــكل أكــر ضمــن األقليــات، فنــادرا مــا نــرى أي 

ــات ــا يف االنتخاب ــرأة لتمثيله ــح ام ــة ترش ــة أقلي فئ



الكوتا والمرأة اللبنانية

هل تثق المرأة اللبنانية 
بقدرات النساء اللبنانيات 

في العمل السياسي؟

ال يقــوم هــذا االســتنتاج عــى حقيقــة علميــة، خاصــة وان 

ــة اىل اآلن قــد  ــوأن مقاعــد نيابي ــوايت تب معظــم النســاء الل

فــزن بنســب أصــوات عاليــة جــداً شــكلت النســاء ضمنهــا 

ــال،  ــى ســبيل املث ــن. ع ــف عــدد املقرع ــن نص ــر م أك

ــة  ــات النيابي نالــت كل مــن املرشــحات الفائــزات باالنتخاب

ــرة  ــن يف الدائ ــدد املقرع ــف ع ــن نص ــر م ــام 2009 أك ع

ــغ 52% مــن  ــام أن عــدد النســاء املقرعــات بل ــة، عل املعني

ــن. ــوع املقرع مجم

كــام شــهدت االنتخابــات البلديــة يف لبنــان عــام 2010 

ــزات  ــحات والفائ ــاء املرش ــدد النس ــة يف ع ــادة ملحوظ زي

مقارنــة مــع الــدورات الســابقة. فقــد بلــغ مجمــوع عــدد الفائزات 

536 امــرأة مقابــل 215 فائــزة يف 2004 أي مــا نســبته 4,7% مــن 

ــام 2004 ــل 2,02% لع ــد مقاب ــدد املقاع اجــاميل ع

بعض النساء ترفضن مبدأ 
الكوتا العتباره ينتقص 

من قدرتهن وامكانياتهن. 
أال يعتبر تطبيقه إقرارا 

بدونية المرأة وضعفها 
في مواجهة الرجل؟ 

أليس من األفضل للمرأة 
ان ُتنتَخب على اساس 
كفاءتها بدل جنسها؟

إن االجحــاف غــر املنظــور الحاصــل عــى صعيــد إعاقــة وصــول 

ــّكة  ــى س ــرأة ع ــع امل ــاج اىل وض ــة يحت ــز العام ــرأة اىل املراك امل

ــي اآلن  ــا. وه ــراز كفاءته ــتطيع إب ــي تس ــل ل ــع الرج ــس م التناف

ــة  ــة الذكوري ــة املجتمعي ــر نتيجــة الذهني ــة بكث دون هــذه العتب

وعوائــق مجتمعيــة كثــرة تراكمــت آثارهــا عــر الزمــن. واإلقــرار 

ــادي  ــي واالقتص ــد االجتامع ــى الصعي ــاواة ع ــل باملس ــذا الخل به

والســيايس وغــره ال ينتقــص مــن قيمــة املــرأة وقدرتهــا بــل يعتــر 

فرصــة للمــرأة يك تثبــت جدارتهــا وتســر نحــو تحقيــق املســاواة 

ــا ال يعــود مــن حاجــة اىل  ــة، وحينه ــة عــى األصعــدة كاف املطلق

ــا. ــة كالكوت ــر الخاصــة املؤقت التداب

نلفــت اىل أن نظــام الحصــص ال يلغــي املنافســة بــل يتطلــب 

مــن املــرأة اثبــات جدارتهــا يف املعركــة السياســية، حيــث تتنافــس 

ــا يف  ــد محجــوزة، وأم ــت املقاع ــال كان ــا يف ح ــا بينه النســاء يف م

الحــاالت االخــرى فتتنافــس مــع الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء 

ــات ــن والناخب الســتحواذ أصــوات الناخب

 أال يؤدي نظام الكوتا 
الى ايصال نساء غير 

كفؤات الى البرلمان؟

يحفــظ نظــام الكوتــا للمــرأة حقهــا يف دخــول ميــدان 

املنافســة، ولكــن يبقــى للناخــب أن يحكــم عــى كفــاءة كل 

مرشــحة ويقيّــم عملهــا وأداءهــا. وقــد أثبتــت التجربــة أن 

وصــول ذوي الكفــاءة اىل الرملــان مــن رجــال ونســاء ليــس 

ــيايس  ــاخ الس ــى املن ــف ع ــا يتوق ــا وامن ــة بالكوت ــه عاق ل

ثقافــة  ويف  الحــزيب  العمــل  يف  والجديــة  والدميقراطــي 

ــيايس ــى االداء الس ــة ع ــبة املبني املحاس



الكوتا والمرأة اللبنانية

ال تعمل المرأة اللبنانية 
بجدية وال تبدي رغبة 
بالوصول الى مواقع 

متقدمة في السياسة. 
فهل تشّكل المرأة 

العائق الرئيسي أمام 
نفسها؟

ــات  ــف القطاع ــا يف مختل ــة جدارته ــرأة اللبناني ــت امل أثبت

املهنيــة وال ســيام يف القضــاء والربيــة والتعليــم والصيدلــة 

وغرهــا، كــام يظهــر يف الجــدول أدنــاه، مــام يظهــر جديتهــا 

ومثابرتهــا عــى التقــدم املهنــي ومتكــن دورهــا يف املجتمــع 

ــاركة  ــن املش ــها م ــق نفس ــا تعي ــرة أنه ــض فك ــذا يدح وه

ــة  ــرأة اللبناني ــام امل ــى أم ــه يبق ــة. إال أن ــاة السياس يف الحي

عوائــق بنيويــة كثــرة متنعهــا مــن تحقيــق مســاواة فعليــة عــى 

ــا يف: ــد االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس، تتجســد مث الصعي

• قانون االحوال الشخصية 	

• قانون الجنسية	

• املجتمــع األبــوي حيــث تبقــى املــرأة غالبــا خاضعــة لســلطة 	

األب أو األخ أو الــزوج

• كــون املــرأة تشــكل 55% مــن عــدد الطــاب الجامعيــن 	

ــان  ــوة العاملــة يف لبن ــط مــن الق ــكل 25% فق ولكنهــا تش

)ادارة االحصــاء املركــزي( وتعــاين مــن متييــز يف مســتوى 

ــور األج

جدول: نسبة مشاركة املرأة يف القطاعات املهنية

% 58 نقابة الصيادلة 2009   

% 83 نقابة املمرضن 2009   

% 21 نقابة املهندسن يف بروت 2009  

% 33 نقابة املحامن 2007   

% 41 وزارة العدل 2011   

نظام الكوتا وآليات تطبيقه

ما هي آليات تطبيق 
الكوتا؟

ــام  ــق نظ ــدة لتطبي ــات املعتم ــن اآللي ــة م ــواع مختلف ــاك أن هن

القانــوين والنظــام  الكوتــا، وهــي تختلــف باختــاف االطــار 

االنتخــايب املعتمــد يف كل دولــة.

ميكــن التمييــز بشــكل عــام بــن الكوتــا االختياريــة 

اإلجباريــة: والكوتــا 

• تعتمــد الكوتــا االختياريــة بشــكل تلقــايئ مــن قبــل األحــزاب 	

ــك، وهــي  ــا بذل ــوين يلزمه السياســية مــن دون موجــب قان

تضمــن ترشــيح نســبة معينــة مــن النســاء عــى لوائــح 

ــة. ــحن الحزبي املرش

• أمــا الكوتــا اإلجباريــة فينــص عليهــا الدســتور و/أو القانــون 	

وهــي ملزمــة لجميــع الجهــات.

ــن  ــة ب ــا االجباري ــز ضمــن الكوت كــام ميكــن التميي

الكوتــا عــىل املرشــحن والكوتــا عــىل املقاعــد، وفقــا 

للنظــام االنتخــايب املعتمــد:

• تطبــق الكوتــا عــى املرشــحن يف النظــام النســبي 	

وتهــدف اىل ضــامن ترشــيح نســبة معينــة مــن النســاء 

عــى لوائــح املرشــحن الحزبيــة. وميكــن الذهــاب اىل 

ــحن  ــبق للمرش ــب مس ــرض ترتي ــك لف ــن ذل ــد م ابع

واملرشــحات ضمــن اللوائــح بهــدف زيــادة فــرص 

ــاء.  ــدى النس ــاح ل النج

• أمــا الكوتــا عــى املقاعــد او املقاعــد املحجــوزة ســلفا 	

ــد  ــكل مؤك ــن بش ــري وتضم ــام األك ــق يف النظ فتطب

ــا ــا قانون انتخــاب نســبة النســاء املنصــوص عليه



ــن  ــد أدىن م ــبة 30% كح ــة بنس ــإن املطالب ــك ف ــد. لذل ــن املقاع م

ــاة السياســية  ــة للمــرأة يف الحي ــل ميكــن أن يشــكل انطاق التمثي

وأن يســهم بالتزامــن مــع تدابــر أخــرى يف متكــن املــرأة وتحقيــق 

املســاواة املطلقــة.

كــام أنــه مــن املمكــن ومــن املحبــذ اعتــامد الكوتــا بصيغــة حيادية 

باملفهــوم الجنــدري، بحيــث ال يقــل متثيــل اي مــن الجنســن عــن 

30% أو 50% مــن الهيئــة املنتخبــة

نظام الكوتا وآليات تطبيقه

اذا كان ال بد من 
اعتماد نظام الكوتا، 
فلماذا ال يكون في 

الترشح وليس في حجز 
المقاعد؟

األنظمــة  باختــاف  الكوتــا  تطبيــق  آليــات  تختلــف 

االنتخابيــة املعتمــدة، فيتعــذر مثــا تطبيــق الكوتــا يف 

الرشــح عــى النظــام األكــري. لذلــك فمــن املهــم أوال 

ــا  ــن بعده ــم م ــا، ليت ــدأ الكوت ــامد مب ــى اعت ــق ع التواف

االتفــاق عــى اآلليــة املناســبة لتطبيقهــا عــى النظــام 

االنتخــايب املعتمــد. ويبقــى لــكل مــن آليــات تطبيــق الكوتا 

حســناتها وســيئاتها، علــام أن نظــام الكوتــا يف املقاعــد 

ــق بهــدف  ــة والواســعة التطبي ــات املقبول ــن اآللي ــر م يعت

تحســن مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية

لماذا ال تطالب 
المرأة بحصة 50%  من 

التمثيل بحيث تتناسب 
مع نسبة المرأة من 

المجتمع؟

إن الهــدف التــي تســعى اليــه اتفاقيــة ســيداو وإعــان بيجــن هو 

ــن الجنســن  ــة ب ــق املســاواة الحقيقي بالفعــل التوصــل اىل تحقي

عــى جميــع األصعــدة، ويتمثــل ذلــك بتمثيــل النســاء يف الرملــان 

ــع  ــه رضورة رف ــن يف توصيات ــان بيج ــّر إع ــد أق ــبة 50%. وق بنس

ــام 2005،  ــوغ الع ــن 30% ببل ــّل ع ــبة ال تق ــرأة اىل نس ــل امل متثي

األمــر الــذي مل يتحقــق حتــى يومنــا هــذا عــى الصعيــد العاملــي. 

ولكــن التجربــة بينــت أن الــدول التــي اعتمــدت الكوتــا املؤقتــة 

بنســبة 30% احتلــت فيهــا املــرأة بعــد وقــت قصــر أكــر مــن %30 

لماذا ال تتطالب 
المرأة اللبنانية بحصة 

أكثر »واقعية« مثل 
نسبة 10% او 20% من 

التمثيل عوضا عن 30%؟

ــا  ــن كوت ــة ع ــات الدولي ــدث االتفاقي تتح

ال تقــل عــن الثاثــن باملئــة، وهــي عبــارة 

لتشــكيل  املطلــوب  األدىن  الحــد  عــن 

 )critical minority( الحرجــة  األقليــة 

ــرق  ــا املــرأة إلحــداث ف ــاج اليه ــي تحت الت

حقيقــي يف التمثيــل واملشــاركة الفعليــة يف 

ــة  ــم املطالب ــك مــن امله ــرار. لذل ــع الق صن

ــن %30.  ــل ع ــل ال تق ــبة متثي بنس

يجــدر التنبيــه أيضــا اىل أنــه، ويف حــن  

)املقاعــد  املقاعــد  عــى  الكوتــا  تؤمــن 

ــي  ــا الت ــل عينه ــبة التمثي ــوزة( نس املحج

ــا  ــبة للكوت ــع بالنس ــف الوض ــون، يختل ــا القان ــص عليه ين

الرشــيح  عــى  نســبة %30  أن  املرشــحن، حيــث  عــى 

ــبة %30  ــان بنس ــرأة يف الرمل ــل امل ــرورة متثي ــح بال ال تتي

مــن املقاعــد، بــل تشــر أغلــب الدراســات اىل انهــا يف 

أحســن األحــوال تحقــق نســبة 10 اىل 20% مــن املقاعــد يف 

األوىل الــدورات 
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