ٔ
المراة اللبنانية ￼ ￼
مشاركة
في الحياة السياسية
الكوتا واإلجراءات الخاصة المؤقتة
حقوق الطبع © ٢٠١٧
ي جــزء مــن هــذا المنشــور
جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة .وال يجــوز استنســاخ أ ّ

أو تخزينــه فــي نظــام إســترجاع أو نقلــه بــأي شــكل أو بأيــة وســيلة ،إلكترونيــة
كانــت أو آليــة ،أو بالنســخ الضوئــي أو بالتســجيل ،أو بأيــة وســيلة أخــرى ،بــدون
الحصــول علــى إذن مســبق مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي.
يعبــر بالضــرورة عــن آراء برنامــج
إن المضمــون الــوارد فــي هــذه المطبوعــة ،ال ّ
ّ

األمــم المتحــدة اإلنمائــي أو عــن آراء الجهــات المانحــة.

الكوتا النسائية حول العالم
 ٪٢٣هي نسبة تمثيل النساء في المجالس النيابية حول العالم .وقد تم إدخال نظام الكوتا النسائية في عدد كبير
من البلدان في جميع أنحاء العالم (حوالي  ١٢٨دولة) من خالل تعديل في الدستور أو في قانون اإلنتخاب مع تنّ وع
أنظمة الكوتا المستخدمة فيها والخلفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية لكل بلد.
تم تحديد الهدف لتصل النساء الى نسبة  ٪٣٠في
يصادف العام  ٢٠١٥الذكرى العشرين لعقد مؤتمر بيجينغ حيث ّ
أن المعدل العالمي للمرأة في المجالس النيابية قد تضاعف
مواقع صنع القرار حول العالم .تشير النتائج الى ّ
ً
حكرا على الدول االوروبية بل توزعت على دول القارة
من  ٪١١منذ عام  ١٩٩٥الى  ٪٢٢عام  ٢٠١٥ولم تعد الكوتا
االفريقية ودول امريكا الالتينية.
ان عدد رؤوساء مجالس النواب النساء في العالم هو  .٤٨تتبوأ النساء  ٪١٧.٢من  ٢٧٣رئاسة مجالس النواب في
العالم)IPU( .
أما في لبنان فتشكل نسبة النساء في المجلس النيابي الحالي  ٪٣،١فقط ( ٤نساء من أصل  ١٢٨نائب) ،وفي
مجلس الوزراء ( ٪٣وزيرة واحدة من أصل  ٣٠وزير).

التمثيل النسائي حول العالم

يحتل لبنان المرتبة .١٨٠
تمثيال للنساء في البرلمانات حول العالم.
الدول العشرة األول األكثر
ّ
ً

أرقام لغاية كانون االول  ٢٠١٦تشمل  ١٨٧دولة

ً
عاما من اعتماد الكوتا
التصنيف العالمي للدول :بعد ٢٠

Inter-Parliamentary Union: 20 years in review

نسبة النساء في البرلمانات في المنطقة العربية

أرقام لغاية كانون االول  ٢٠١٦تشمل  ١٨٧دولة

حق التصويت والمشاركة في المجالس المنتخبة في الدول العربية
ّ

أرقام لغاية كانون االول  ٢٠١٦تشمل  ١٨٧دولة

الكوتا المخصصة للنساء
كلمة كوتا ( )Quotaهي مصطلح التيني األصل يعني نصيب أو حصة ،إستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى تخصيص
نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل :المجالس النيابية والمجالس البلدية وذلك لضمان وصول المرأة
إلى مواقع التشريع وصناعة القرار .تعتبر الكوتا أحد الحلول المرحلية المؤقتة التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز
مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
إقترح نظام «الكوتا» خالل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ،في بيجينغ عام ،1995كإجراء أو تدبير يمكن إستخدامه كحل
مرحلي ومؤقت (ثالث دورات انتخابية) لحل مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية ووجود عراقيل تحول
نصت إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،والتي
دون مشاركتهن في مراكز صنع القرار .كذلك ّ
وقع وصادق لبنان على معظم بنودها عام  ،1997على ضمانة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يكفل الترشح
ّ
واإلنتخاب وصياغة السياسة العامة ومنظمات المجتمع المدني.
وتنبثق المطالبة بنسبة  %30للنساء في أي من المجالس المنتخبة من دعوة المجلس االقتصادي االجتماعي في
األمم المتحدة في قراره  1990/15إلى مشاركة المرأة في السلطة ومواقع صنع القرار بنسبة  %30والعمل على توعية
ونساء للقيام بتغيير المواقف المجتمعية السلبية المتحيزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات
رجاال
المجتمع
ً
ً
ان تحديد نسبة ال ٪30هي نسبة الحد االدنى لتشكيل ما يسمى ب «الكتلة الحرجة» او
واجراءات تمكنّ ها من انجاز ذلكّ .
“ ،”critical massوهي ضرورة بالنسبة للمرأة لكي يكون لها تأثير واضح على أسلوب ومضمون صنع القرار السياسي.

وجاءت توصيات مؤتمر بيجينغ عام  1995ليؤكد من جديد على قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم
المتحدة.
يوجد ثالثة أنواع إلستخدام الكوتا النسائية االنتخابية ،وهي:
1

ً
سلفا للنساء بموجب نص دستوري أو قانوني
المقاعد المحجوزة

2

نظام الكوتا على لوائح الترشيح التي تعتمدها األحزاب السياسية بصورة طوعية

3

نظام الكوتا على لوائح الترشيح بموجب نص دستوري أو قانوني

أمثلة عن بعض الدول العربية التي اعتمدت نظام الكوتا
العراق

الجزائر
إسم المجلس

المجلس الشعبي الوطني

تاريخ اإلنتخابات

٢٠١٢

عدد المقاعد

٤٦٢

عدد النساء

١٤٦

نسبة النساء

%32

النظام اإلنتخابي

الالئحة/التمثيل النسبي

نوع الكوتا 1
ً
سلفا
المقاعد المحجوزة
للنساء بموجب نص
دستوري أو قانوني

إسم المجلس

مجلس النواب

تاريخ اإلنتخابات

٢٠١٤

عدد المقاعد

٣٢٨

عدد النساء

٨٣

نسبة النساء

%25

النظام اإلنتخابي

الالئحة/التمثيل النسبي

نوع الكوتا 1
ً
سلفا
المقاعد المحجوزة
للنساء بموجب نص
دستوري أو قانوني

أال يقل عدد النساء في
ينص القانون تطبيقا ألحكام المادة 31
مكرر من الدستور على أن ّ
ّ

•يجب أن ال يقل عدد النساء المرشحات عن  %25في القائمة وأن ال تقل نسبة تمثيل

حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية ،عن النسب المحددة:
كل قائمة ترشيحاتّ ،

النساء في المجلس عن %25

•في إنتخابات المجلس الشعبي الوطني  %20عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4
مقاعد
•و  %30عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  5مقاعد
ً
مقعدا
•و  %35عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14
ً
مقعدا
•و %40عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 32
•و  %50بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.

•يشترط عند تقديم القائمة أن يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثالثة رجال.

االردن

تونس
إسم المجلس

المجلس الوطني التأسيسي

تاريخ اإلنتخابات

٢٠١٤

عدد المقاعد

٢١٧

عدد النساء

٦٨

نسبة النساء

%31

النظام اإلنتخابي

الالئحة/التمثيل النسبي

نوع الكوتا ٣
نظام الكوتا على لوائح
الترشيح بموجب نص
دستوري أو قانوني

إسم المجلس

مجلس النواب

تاريخ اإلنتخابات

٢٠١6

عدد المقاعد

130

عدد النساء

٢٠

نسبة النساء

%15.4

النظام اإلنتخابي

الالئحة المفتوحة /التمثيل النسبي

نجحن خارج نظام الكوتا)
(خمسة نساء ّ

نوع الكوتا 1
ً
سلفا
المقاعد المحجوزة
للنساء بموجب نص
دستوري أو قانوني

يكفل الدستور في المادة “ ٤٦المساواة في الفرص بين النساء والرجال في الوصول

ً
مقعدا بواقع مقعد واحد لكل
يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن الكوتا 15

الى جميع مراكز المسؤولية وفي جميع المجاالت .وتسعى الدولة لتحقيق التمثيل

فوزهن
حقهن في الحصول على مقعد في حال
محافظة ،على أن ال يلغي ذلك
ّ
ّ

المتساوي للنساء والرجال في المجالس المنتخبة.

بالتنافس.

تقدم الترشيحات على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم

وبحسب نص البند الثاني في الفقرة (د) من المادة ( )9في مشروع القانون فإن « على

اال في حدود ما يحتمه العدد
داخل القائمة وال تقبل القائمة التي ال تحترم هذا المبدأ ّ

ً
وفقا
المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم و ال تعتبر المرشحة

الفردي بالمقاعد المخصصة لبعض الدوائر.

ألحكام هذا البند من ضمن الحد األعلى للمرشحين في القائمة ».

الحجج المؤيدة لنظام الكوتا
للمرأة الحق كمواطنة في التمثيل المتساوي
اإلنتخابات وسيلة لتمثيل مختلف شرائح المجتمع ،وليس من المنطقي تهميش المرأة التي
تشكل نصف المجتمع فيجب اإلستفادة من خبراتها و طاقاتها
ً
ً
ً
تعويضا عن العوائق الفعلية التي تمنع المرأة من
سلبيا ،بل
تمييزا
الكوتا المخصصة للمرأة ليست
نيل نصيبها العادل في التمثيل السياسي
ً
علميا أن الرجال و النساء متساوون في العقل و المؤهالت ،ولكن ضعف وصول
من المثبت
المرأة هو في معظم الحاالت ناتج عن عقلية ذكورية
تتحكم األحزاب السياسية في معظم االحيان في الترشيحات و أسماء المرشحين في المقام
ً
ً
ضروريا لوصولها
ممرا
األول و لم تنجح في إدراج النساء على لوائحها ،لذا تشكّل الكوتا
ً
ً
تصحيحا لخطأ في تمثيلهم ناجم عن تهميش المرأة
انتهاكا لحقوق الناخبين بل
الكوتا ليست
الكوتا تدبير مؤقت وليس دائم
تساهم الكوتا في التحول الديمقراطي من خالل تسهيل عملية الترشح لجميع االطياف

التدابير او االجراءات الخاصة المؤقتة (غير الكوتا)
تخفيض رسوم الترشح
إصالحات في البرلمان تلحظ تمثيل المرأة من خالل التشريعات
تخفيض أكالف اإلعالن اإلنتخابي للمرشحات
تمكين المرأة في إدارة الحمالت اإلنتخابية
زيادة المساحة اإلعالمية المخصصة للنساء
ازالة العوائق أمام مشاركة المرأة في إدارة العملية اإلنتخابية (روؤساء
أقالم ،موظفات)...
المراقبة والعاملة في اإلدارة
بناء القدرات للمرأة (المرشحة،الناخبةُ ،
اإلنتخابية)
تقديم الحوافز لألحزاب السياسية لترشيح أو إنتخاب أعداد أكبر من
السيدات

أهم المحطات في المشاركة السياسية للمرأة في لبنان
1952
19٥3

تأسيس المجلس النسائي اللبناني
صدور مرسوم منح حق التصويت للنساء المتعلمات
إصدار قانون يحق للمرأة المتعلمة في التصويت والترشح
للمجلس النيابي

ّ
ترشح أول إمرأة للمجلس النيابي (إميلي إبراهيم)

1957

إصدار قانون يحق لجميع الرجال والنساء التسجيل كناخبين

1963

إنتخاب أول امرأة لمجلس النواب (ميرنا البستاني)

1997
2000
2004

إصدار قانون يعطي الحق المتساوي للنساء بالتصويت والترشح
للمجالس البلدية

1991

إنتخاب إمرأة واحدة (نايلة معوض) الى المجلس النيابي

1992

إنتخاب  ٣نساء (نايلة معوض ،بهية الحريري ،و مها خوري األسعد)

1995

1996

بيجينغ

المجلس النيابي
لبنان يوقع و يصادق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال
التمييز ضد المرأة CEDAW
إنتخاب  ٣نساء (بهية الحريري ،نايلة معوض ،وغنوة جلول) الى
المجلس النيابي
تعيين وزراء نساء للمرة األولى (ليلى الصلح حمادة ،وفاء الضيفة
حمزة)

2005
2006

الى المجلس النيابي
لبنان يشارك في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة و يوقع على إعالن

إنتخاب  ٣نساء (بهية الحريري ،نايلة معوض ،و نهاد سعيد) الى

إنتخاب  ٦نساء (بهية الحريري ،نايلة معوض ،غنوة جلول ،جيلبرت
زوين ،ستريدا جعجع ،وصوالنج الجميل) الى المجلس النيابي
إقتراح الهيئة الوطنية الخاصة بقانون اإلنتخاب (هيئة بطرس) وإدراج
مبدأ الكوتا النسائية فيه

2009

إنتخاب  ٤نساء (بهية الحريري ،جيلبرت زوين ،ستريدا جعجع ،و نايلة
تويني) الى المجلس النيابي

النساء في المجلس النيابي اللبناني

ضمت نساء
منذ العام  ٦ : ١٩٤٣حكومات  من اصل  ٧4حكومة في لبنان
ّ

مصدرpcm.gov.lb :

النساء المرشحات الى اإلنتخابات النيابية اللبنانية

مصدر :وزارة الداخلية والبلديات

نسبة الناخبات والمقترعات في لبنان

مصدرelections.gov.lb :

