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مفهوم نظام الكوتا كتدبير خاص مؤقت

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 اعتــاد صيغــة توزيــع املقاعــد التمثيليــة
بــن مختلــف املجموعــات .ويتــم اعتــاد نظــام الكوتــا أو
الحصــص عمومــا كتدبــر ايجــايب لتصحيــح خلــل يف التمثيــل
واملســاواة بــن مختلــف الفئــات املجتمعيــة.
أمــا الكوتــا أو الحصــص النســائية يف اإلنتخابــات ،فهــي
إحــدى التدابــر الخاصــة املؤقتــة التــي تهــدف اىل تعزيــز
املســاواة بــن الجنســن وزيــادة املشــاركة السياســية
للمــرأة ومتثيلهــا يف الهيئــات املنتخبــة .وهــي عبــارة عــن
سياســات عامــة وإج ـراءات قانونيــة وتنظيميــة تعتمدهــا

الــدول إلزالــة العوائــق البنيويــة أمــام مشــاركة النســاء يف الحيــاة
السياســية عــى غــرار زمالئهــن الرجــال.
تكفــل الكوتــا النســائية متثيــل النســاء عــى األقــل حصــة دنيــا
يف الهيئــة املنتخبــة .وتختلــف الصيغــة املعتمــدة عــى أساســها
الكوتــا باختــاف النظــام االنتخــايب

لماذا الكوتا
النسائية ولماذا
ال زلنا بحاجة اليها
في عصرنا هذا؟
شــهد العــامل يف العرشيــن ســنة األخــرة ارتفاعــا يف نســب متثيــل
املــرأة ،اذ أصبحــت اليــوم تشــكل مــا يعــادل  %22مــن الهيئــات
الوطنيــة املنتخبــة يف العــامل مقارنــة مــع معــدل  %14عــام 2000

و %11،3عــام  .1995مــن هنــا أهميــة تطبيــق نظــام الكوتــا
وغــره مــن التدابــر املؤقتــة التــي يشــكل اعتامدهــا عامــا
أساســيا يف ارتفــاع نســبة مشــاركة املــرأة يف الهيئــات املنتخبــة.
إال أن املعــدل العاملــي البالــغ نســبة  %22ال يكفــي بعــد لتشــكيل
األقليــة الحرجــة ( )critical minorityالتــي تحتــاج اليهــا املــرأة
إلحــداث فــرق حقيقــي يف التمثيــل واملشــاركة الفعليــة يف صنــع
القــرار وهــي  %30مــن الهيئــات التمثيليــة .أمــا نســبة متثيــل
املــرأة يف الحكومــات فــا زالــت ضئيلــة جــدا حتــى يومنــا هــذا
وغالبــا مــا تقتــر عــى حقائــب منطيــة كشــؤون املــرأة والطفــل.
لذلــك ،وبالرغــم مــن التقــدم امللحــوظ ،ال زال متثيــل املــرأة يعتــر
ضئيــا جــدا وال زال هــدف متكــن املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف
الحيــاة السياســية مدرجــا عــى الئحــة أهــداف املجتمــع الــدويل
واألمــم املتحــدة لأللفيــة الثالثــة (األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
 Millenium Development Goalsوأهــداف التنمية املســتدامة
.)Sustainable Development Goals
أمــا الخلفيــة الفلســفية العتــاد الحصــص الخاصــة بالنســاء،
فتعــود اوال اىل كــون املــرأة تشــكل أكــر مــن نصــف املجتمــع،
ولذلــك مــن العــدل أن تشــكل نصــف الهيئــات املنتخبــة ،وثانيا اىل

كــون املــرأة مت ـ ّر بتجــارب بيولوجيــة ومجتمعيــة مختلفــة
عــن الرجــل بحيــث مــن الــروري أن متثــل هــذه التجربــة
يف محافــل صنــع القــرار ويف معالجــة مختلــف املواضيــع
وامللفــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية ،علــا أن
دور املــرأة يف الهيئــات املنتخبــة ويف محافــل صنــع القـرار ال
يقتــر عــى متثيــل قضايــا املــرأة بــل يشــمل كافــة أوجــه
العمل السيايس.

يخفــف نظــام الكوتــا عنــد تطبيقــه مــن نتائــج حرمــان
املــرأة وتهميشــها واقصائهــا الــذي اســتمر لف ـرات طويلــة
بفعــل االع ـراف والقيــم االجتامعيــة والثقافيــة والرتبويــة.
كــا يخفــف مــن ســيطرة العقليــة الذكوريــة يف ســن
القوانــن والرشائــع ويصحــح توزيــع االدوار لــكل مــن املــرأة
والرجــل .وهــو يعطــي فرصــة رسيعــة للمــرأة املؤهلــة
الثبــات ذاتهــا والقنــاع املجتمــع بقدرتهــا .ويــؤدي لفــرض
االمــر الواقــع بــرورة وجــود املــرأة يف مجــال العمــل
الســيايس كمواطنــة عاديــة متمتعــة بحقوقهــا الدســتورية

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:
•الكوتــا املعتمــدة قانونــا :املغــرب ،الصومــال،
األرجنتــن ،املكســيك ،بوليفيــا ،فرنســا ،اســبانيا،
الربتغــال.
•الكوتــا االختياريــة املعتمــدة مــن قبــل األحــزاب يف
تشــكيل اللوائــح :كنــدا ،النمســا ،املانيــا ،الــروج،
الســويد ،بريطانيــا

ما هي عالقة
نظام الكوتا باتفاقية
القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد
المرأة (سيداو) وبإعالن
بيجين؟
جــاء اقــرار نظــام الكوتــا عامليــا بعــد نضــال طويــل مــن قبــل
املــرأة وخاصــة بعــد ان اقــرت الجمعيــة العامــة ملنظمــة االمــم
املتحــدة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد
املــرأة (أو مــا يعــرف باختصــار ب»ســيداو»  )CEDAWعــام
 1979ودخلــت حيــز التنفيــذ عــام  .1981ولقــد عالجــت هــذه
االتفاقيــة الحقــوق املدنيــة والسياســية للمــرأة بهــدف ازالــة كافــة
اشــكال التمييــز ضدهــا ورفــع مســتوى متثيــل املــرأة يف جميــع
القطاعــات السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة وغريهــا .ووضعــت
اطــارا قانونيــا ملزمــا للــدول املصدقــة عليهــا يهــدف اىل تحقيــق

املســاواة يف الحقــوق بــن املــرأة والرجــل .وتدعــو هــذه االتفاقيــة
اىل اتخــاذ تدابــر خاصــة مؤقتــة لتحقيــق املســاواة الحقيقيــة
واتخــاذ خطــوات لتعديــل األمنــاط االجتامعيــة والثقافيــة التــي
تعــزز التمييــز بــن الجنســن.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
املادة :3

«تتخــذ الــدول األطــراف يف جميــع املياديــن ،والســيام املياديــن
السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،كل التدابــر
املناســبة ،مبــا يف ذلــك الترشيــع ،لكفالــة تطــور املــرأة وتقدمهــا
الكاملــن ،وذلــك لتضمــن لهــا مامرســة حقــوق االنســان والحريــات
األساســية والتمتــع بهــا عــى أســاس املســاواة مــع الرجــل».
املادة  4بند (أ):
«ال يعتــر اتخــاذ الــدول األطـراف تدابــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف
التعجيــل باملســاواة الفعليــة بــن الرجــل واملــرأة متييــزا ً ،كــا
تحــدده االتفاقيــة ،ولكنــه يجــب أال يســتتبع بــأي حــال ،كنتيجــة
لــه ،اإلبقــاء عــى معايــر غــر متكافئــة أو منفصلــة ،كــا يجــب
وقــف العمــل بهــذه التدابــر عندمــا تكــون أهــداف التكافــؤ يف
الفــرص واملعاملــة قــد تحققــت».

نشــأ عــن هــذه االتفاقيــة «لجنــة القضــاء عــى التمييــز
ضــد املــرأة» وهــي لجنــة خــراء تعنــى بــاالرشاف عــى
التزامــات الــدول باالتفاقيــة ومتابعــة التقــدم املحــرز يف
تطبيــق هــذه االلتزامــات وتقديــم التوصيــات بشــأنها .وقــد
طــورت هــذه اللجنــة مفهــوم التدابــر الخاصــة املؤقتــة يف
توصيتهــا رقــم  )2004( 25حيــث ورد فيهــا أن «الــدول
األطــراف ملزمــة باعتــاد وتنفيــذ تدابــر خاصــة مؤقتــة
( )...إذا أمكــن بيــان أن هــذه التدابــر رضوريــة ومالمئــة
للتعجيــل بتحقيــق الهــدف الشــامل أو املحــدد املتمثــل
يف تحقيــق املســاواة الفعليــة أو املوضوعيــة للمــرأة».
تطبــق هــذه التدابــر عــى كافــة املجــاالت ،ال ســيام
مجــال مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية ،ولهــا طابــع
مؤقــت اذ يجــب أن يتوقــف العمــل بهــا «عندمــا تتحقــق
النتائــج املرجــوة منهــا» .وتصمــم هــذه التدابــر وفقــا
لخصوصيــة كل دولــة ،وميكــن أن تشــمل مختلــف أنــواع
السياســات العامــة واالجــراءات الترشيعيــة والتنظيميــة
مثــل :تخصيــص املــوارد؛ واملعاملــة التفضيليــة؛ والتوظيــف
والتعيــن والرتقيــة للفئــات املســتهدفة؛ ونظــم الحصــص
(الكوتــا).
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وأىت»إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن» ليعــزز العمــل عــى
تطبيــق التزامــات الــدول يف مجــال حقــوق االنســان
وحقــوق املــرأة وال ســيام تلــك التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة
ســيداو وذلــك بعــد مــرور  15عامــا عــى دخولهــا حيــز
التنفيــذ .تــم اعتــاد إعــان بيجــن عــام  1995خــال
املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة وتــم التأكيــد عليــه
خــال الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعرشيــن للجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة عــام  .2000وهــو يشــكل إطــارا ً
لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات
ويدعــو إىل اتخــاذ إجـراءات اسـراتيجية يف كافــة املجــاالت
االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية ،وال ســيام يف مجــال
تحقيــق املســاواة يف التمثيــل بــن الرجل واملــرأة يف االدارات
والهيئــات الحكوميــة كافــة ويف مراكــز صنــع القـرار .ومــن
اهــم مــا نــص عليــه االعــان هــو رضورة رفــع متثيــل املــرأة
مــن خــال تعديــل القوانــن والترشيعــات وخلــق آليــة
اليصــال املــرأة ملوقــع صنــع القـرار بنســبة ال تقــل عــن %30
ببلــوغ عــام 2005

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؟
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

ااملتطــورة .كــا أنــه يتيــح للمــرأة املنتخبــة مجــال املشــاركة يف
النقاشــات والقـرارات السياســية والضغــط العتــاد التدابــر اآليلــة
اىل متكــن املــرأة اجتامعيــا واقتصاديــا وتحقيــق املســاواة الفعليــة.
ولكــن نظــام الكوتــا وحــده بالفعــل ال يكفــي لتحقيــق املشــاركة
الفعليــة للمــرأة يف صنــع القـرار أو لتحقيــق املســاواة املطلقــة يف
التمثيــل الســيايس بــن الجنســن ،خاصــة عــى املــدى الطويــل.
فســيبقى التقــدم بطيئــاً ريثــا تتغــر نظــرة املجتمــع حيــال
املــرأة ونظــرة املــرأة حيــال نفســها .لذلــك تظهــر الحاجــة التخــاذ
التدابــر املوازيــة للكوتــا مــن أجــل متكــن املــرأة مجتمعيــا مثلــا
نصــت عليــه اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد
املــرأة وإعــان بيجــن

الكوتا ومبدأ المساواة

هل نظام الكوتا
دستوري؟ أال يتعارض
مع مبدأ المساواة بين
اللبنانيين المنصوص
عنه في الدستور؟
باختصار:
 )1انضــم لبنــان اىل اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة عــام .1996
 )2هــذه االتفاقيــة هــي مــن اتفاقيــات األمــم املتحــدة
املتعلقــة بحقــوق االنســان وهــي ذات قيمــة دســتورية
عمــا بالفقــرة (ب) مــن مقدمــة الدســتور ونظـرا الجتهــاد
املجلــس الدســتوري يف هــذا املجــال.
 )3ال تعتــر التدابــر الخاصــة املؤقتــة (مبــا فيهــا الكوتــا)
بطبيعتهــا متييــزا بــن الرجــل واملــرأة بــل تعتــر وســيلة

لتحقيــق املســاواة املنصــوص عليهــا يف االعــان العاملــي لحقــوق
االنســان ويف الدســتور اللبنــاين.
 )4كام من املفيد االطالع عىل صيغ قانونية أخرى تطرح

مقاربة مختلفة للموضوع:

الــدول العربيــة وملتــزم مواثيقهــا ،كــا هــو عضــو مؤســس وعامــل يف
منظمــة األمــم املتحــدة وملتــزم مواثيقهــا واإلعــان العاملــي لحقــوق
اإلنســان وتجســد الدولــة هــذه املبــادئ يف جميــع الحقــوق واملجــاالت
دون اســتثناء».

 )1اقـراح لجنــة بطــرس (تعديــل دســتوري ونــص قانــوين العتــاد
الكوتــا النســائية)،
 )2اقــراح نــص قانــوين يعتمــد نظــام الكوتــا املحايــد باملفهــوم
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 واالنتــاء وهــو عضــو مؤســس وعامــل يف جامعــة

املجلس الدستوري ،قرار رقم :2001/2
«ومبــا ان العهــد الــدويل املذكــور ]العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة[ يؤلــف حلقــة متممــة لالعــان
العاملــي لحقــوق االنســان واضعــا االطــار القانــوين الــذي ميكــن مــن
ضمنــه مامرســة الحقــوق االقتصاديــة التــي ينص عنهــا كل منهــا (»)...
«ومبــا انــه مــن املعتمــد ان هــذه املواثيــق الدوليــة املعطــوف عليهــا
رصاحــة يف مقدمــة الدســتور تؤلــف مــع هــذه املقدمــة والدســتور
جــزءا ال يتجــزأ وتتمتــع معــا بالقــوة الدســتورية».

وتــأيت يف الســياق ذاتــه اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة التــي انضــم اليهــا لبنــان عــام  ،1996وأتــت
لتكمــل االطــار القانــوين الضامــن التــزام الــدول بواجباتهــا يف
نطــاق حاميــة حقــوق االنســان والحريــات االساســية وبالتحديد
يف مــا يتعلــق بضــان حقــوق املــرأة اذ جــاء يف مقدمتهــا:
«وإذ تالحــظ أن االعــان العاملــي لحقــوق االنســان يؤكــد مبــدأ
عــدم جــواز التمييــز ،ويعلــن أن جميــع النــاس يولــدون أحـرارا
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 تالحــظ أن الــدول األطـراف يف العهديــن الدوليــن الخاصني
بحقــوق االنســان عليهــا واجــب ضــان حــق الرجــال والنســاء
يف التمتــع عــى قــدم املســاواة بجميــع الحقــوق االقتصاديــة
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

الكوتا ومبدأ المساواة

في المادة  7من الدستور وفي
االعالن العالمي لحقوق االنسان
والعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية)

املياديــن السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،كل
التدابــر املناســبة ،مبــا يف ذلــك الترشيــع ،لكفالــة تطــور املــرأة
وتقدمهــا الكاملــن ،وذلــك لتضمــن لهــا مامرســة حقــوق االنســان
والحريــات األساســية والتمتــع بهــا عــى أســاس املســاواة مــع
الرجــل».

لبنــان ،عــر التزامــه باتفاقيــة القضــاء عــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،يكــون بالتــايل ملتزمـاً
بنودهــا ،والســيام:
املادة  2بند (أ):

املادة  4بند (أ):

املادة :3

تنــص هــذه االتفاقيــة عــى وجــوب اتخــاذ «التدابــر
الخاصــة املؤقتــة» (ومنهــا الكوتــا) التــي مــن شــأنها
تحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة وليــس اإلخــال
مببــدأ املســاواة .تعتــر اذا هــذه التدابــر مطابقــة
للدســتور اذ أنــه منصــوص عليهــا يف إحــدى مواثيــق
االمــم املتحــدة:

«تشــجب الــدول األطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد
املــرأة وتوافــق عــى أن تنتهــج ،بــكل الوســائل املناســبة
ودون إبطــاء ،سياســة القضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة،
وتحقيقــا لذلــك ،تتعهــد بالقيــام مبــا يــي:
(أ) تجســيد مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف الدســاتري
الوطنيــة أو ترشيعاتهــا املتناســبة األخــرى وكفالــة التحقيــق
العمــي لهــذا املبــدأ مــن خــال القانون والوســائل املناســبة
األخرى»
«تتخــذ الــدول األطــراف يف جميــع املياديــن ،والســيام

•والتــي تعتــر اتفاقيــة تطبيقيــة لالعــان العاملــي لحقــوق
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
«ال يعتــر اتخــاذ الــدول األطـراف تدابــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف
التعجيــل باملســاواة الفعليــة بــن الرجــل واملــرأة متييـزا ً (.»)...

•التي تشري اليها مقدمة الدستور،

املادة  7من الدستور:

«كل اللبنانيــن ســواء لــدى القانــون وهــم يتمتعــون بالســواء
بالحقــوق املدنيــة والسياســية ويتحملــون الفرائــض والواجبــات
العامــة دومنــا فــرق بينهــم».

املادة  7من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:

«كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق يف التمتــع
بحاميــة متكافئــة عنــه دون أيــة تفرقــة ،كــا أن لهــم جميعــا
الحــق يف حاميــة متســاوية ضــد أي متيــز يخــل بهــذا اإلعــان
وضــد أي تحريــض عــى متييــز كهــذا».

املادة  2من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:

«لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات
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»)...( .

املــادة  2مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة
«تتعهــد كل دولــة طــرف يف هــذا العهــد باحـرام الحقــوق
املعــرف بهــا فيــه ،وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفـراد
املوجوديــن يف إقليمهــا والداخلــن يف واليتهــا ،دون أي متييــز
بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس»)...( ،

الكوتا ومبدأ المساواة
وقــد أثبتــت التجــارب وبينــت الدراســات أن مشــاركة املــرأة يف صنــع

أال تقضي المصلحة
العامة باختيار االفضل
واالصلح للمجتمع بغض
النظر عن الجنس أو
العرق أو غيره؟
أقــرت االتفاقــات الدوليــة بحــق املــرأة باملســاواة مــع الرجــل
وبــرورة اعتــاد التدابــر الخاصــة املؤقتــة مثــل الكوتــا مــن
أجــل تحقيــق هــذه املســاواة خدمــة لحقــوق اإلنســان .كــا
أقــرت اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة أن
هــذه التدابــر ال تعتــر متييــزا بــل تهــدف عــى العكــس اىل
تحقيــق املســاواة.
مــن هنــا أهميــة الكوتــا النســائية لخدمــة املصلحــة العامــة،
ال ســيام أن املــرأة تشــكل أكــر مــن نصــف املجتمــع وينبغــي
االســتفادة مــن قدراتهــا وخربتهــا وهــي يف لبنــان تشــكل أكــر
مــن نصــف عــدد املقرتعــن.

القــرار ال ســيام عــى صعيــد املجالــس املحليــة يــؤدي اىل توظيــف
املزيــد مــن املصــادر واألمــوال العامــة يف مشــاريع التنميــة البرشيــة
كالتــي تعنــى بالصحــة والغــذاء وفــرص العمــل

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؟

يعــود ســبب عــدم االكتفــاء باملعركــة االنتخابيــة املفتوحــة اىل كــون
هــذه املعركــة غــر متكافئــة أساســاَ نظــرا للحواجــز االجتامعيــة
والثقافيــة ايت تعــرض وصــول املــرأة اىل املراكــز السياســية ،مــا جعــل
لبنــان يحتــل املرتبــة  132مــن  140عــى الئحــة التمثيــل النســايئ يف
املجالــس الربملانيــة يف العــامل ،بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن نصــف قــرن
عــى منــح املــرأة اللبنانيــة حــق التصويــت والرتشــح.
مــن هنــا تــرز الحاجــة اىل الكوتــا لتحقيــق املســاواة ،علــا أنــه يبقــى
عــى كل دولــة أن تؤمــن املنــاخ االنتخــايب املناســب لــي يــديل الناخــب
بصوتــه بحريــة ويختــار املرشــحني (واملرشــحات) الذيــن يقرتحــون
الربنامــج 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؟

يعتــر نظــام الكوتــا متييــزا إيجــايب مبعنــى Positive
 ،Discrimination – Affirmative Actionيهــدف لتصحيــح
الخلــل وإعــادة التــوازن املفقــود يف املجتمــع عــر إزالــة العوائــق
أمــام مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية .فهــو بذلــك ال يعتــر
متييـزا بــل عــى العكــس ،هــو تدبـرا ايجابيــا يهــدف اىل تحقيــق
املســاواة بــن الجنســن والقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة .وهــو
تدبــر مؤقــت يهــدف اىل إعطــاء املــرأة فرصــة مؤقتــة تبــدأ
منهــا باملشــاركة يف الحيــاة السياســية ،ريثــا يتــم تغيــر بنيــوي
حقيقــي يف املجتمــع واألذهــان ويتــم تحقيــق املســاواة املطلقــة
بــن الجنســن ،بحيــث ال يعــود مــن حاجــة اىل الكوتــا أو غريهــا
مــن التدابــر الخاصــة املؤقتــة.
وهــذا مــا نصــت عليــه اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة التــي انضـ ّم إليهــا لبنــان عــام  1996وإعــان
بيجــن الــذي يــويص بــرورة رفــع متثيــل املــرأة بنســبة ال تقــل
عــن  %30بحلــول العــام .2005
بينــت التجــارب أن بعــض الــدول التــي اعتمــدت الكوتــا املؤقتــة
بنســبة  %30شــهدت زيــادة يف متثيــل املــرأة واحتلــت فيهــا املــرأة
بعــد وقــت قصــر أكــر مــن  %30مــن املقاعــد .أي ان هــذا
التمييــز االيجــايب املؤقــت أعطــى مثــاره ومل يعــد مــن حاجــة اليــه.

الكوتا والمجتمع اللبناني

هل يتق ّبل المجتمع
اللبناني عمل المرأة
في السياسة؟

أقــرت االتفاقــات الدوليــة بحــق املــرأة باملســاواة مــع الرجــل
وبــرورة اعتــاد التدابــر الخاصــة املؤقتــة مثــل الكوتــا مــن
أجــل تحقيــق هــذه املســاواة خدمــة لحقــوق اإلنســان .كــا
أقــرت اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة أن هــذه
التدابــر ال تعتــر متييــزا بــل تهــدف عــى العكــس اىل تحقيــق
املســاواة.
مــن هنــا أهميــة الكوتــا النســائية لخدمــة املصلحــة العامــة،
ال ســيام أن املــرأة تشــكل أكــر مــن نصــف املجتمــع وينبغــي
االســتفادة مــن قدراتهــا وخربتهــا وهــي يف لبنــان تشــكل أكــر مــن
نصــف عــدد املقرتعــن

صمم نظام الكوتا
من أجل الحفاظ على
حقوق االقليات ،فلماذا
تخصيص كوتا للمرأة
التي ليست باألقلية بل
تشكل نصف المجتمع؟

تشــكل النســاء نــوع جنــي عابــر لجميــع الفئــات
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.
لــذا فــإن املنطلــق الفكــري لتخصيــص كوتــا للنســاء
يختلــف عــن املنطلــق الفكــري لكوتــا االقليــات .فــاألوىل
ترتكــز عــى مبــدأ املســاواة بــن الجنســن والثانيــة ترتكــز
عــى مبــدأ املســاواة بــن الفئــات املجتمعيــة والثقافيــة
واملناطقيــة املختلفــة .وال يوجــد أي تعــارض بــن اإلثنــن.
فعندمــا يتــم تهميــش املــرأة يف املجتمــع ككل ،يجــري
تهميشــها بشــكل أكــر ضمــن األقليــات ،فنــادرا مــا نــرى أي
فئــة أقليــة ترشــح امــرأة لتمثيلهــا يف االنتخابــات

الكوتا والمرأة اللبنانية

هل تثق المرأة اللبنانية
بقدرات النساء اللبنانيات
في العمل السياسي؟
ال يقــوم هــذا االســتنتاج عــى حقيقــة علميــة ،خاصــة وان
معظــم النســاء اللــوايت تبــوأن مقاعــد نيابيــة اىل اآلن قــد
فــزن بنســب أصــوات عاليــة جــدا ً شــكلت النســاء ضمنهــا
أكــر مــن نصــف عــدد املقرتعــن .عــى ســبيل املثــال،
نالــت كل مــن املرشــحات الفائ ـزات باالنتخابــات النيابيــة
عــام  2009أكــر مــن نصــف عــدد املقرتعــن يف الدائــرة
املعنيــة ،علــا أن عــدد النســاء املقرتعــات بلــغ  %52مــن
مجمــوع املقرتعــن.
كــا شــهدت االنتخابــات البلديــة يف لبنــان عــام 2010
زيــادة ملحوظــة يف عــدد النســاء املرشــحات والفائــزات

مقارنــة مــع الــدورات الســابقة .فقــد بلــغ مجمــوع عــدد الفائزات
 536امــرأة مقابــل  215فائــزة يف  2004أي مــا نســبته  %4,7مــن
اجــايل عــدد املقاعــد مقابــل  %2,02لعــام 2004

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 ُت َ
نتخب على اساس
كفاءتها بدل جنسها؟

إن االجحــاف غــر املنظــور الحاصــل عــى صعيــد إعاقــة وصــول
املــرأة اىل املراكــز العامــة يحتــاج اىل وضــع املــرأة عــى ســكّة
التنافــس مــع الرجــل لــي تســتطيع إب ـراز كفاءتهــا .وهــي اآلن
دون هــذه العتبــة بكثــر نتيجــة الذهنيــة املجتمعيــة الذكوريــة
وعوائــق مجتمعيــة كثــرة تراكمــت آثارهــا عــر الزمــن .واإلق ـرار
بهــذا الخلــل باملســاواة عــى الصعيــد االجتامعــي واالقتصــادي
والســيايس وغــره ال ينتقــص مــن قيمــة املــرأة وقدرتهــا بــل يعتــر
فرصــة للمــرأة يك تثبــت جدارتهــا وتســر نحــو تحقيــق املســاواة
املطلقــة عــى األصعــدة كافــة ،وحينهــا ال يعــود مــن حاجــة اىل
التدابــر الخاصــة املؤقتــة كالكوتــا.
نلفــت اىل أن نظــام الحصــص ال يلغــي املنافســة بــل يتطلــب
مــن املــرأة اثبــات جدارتهــا يف املعركــة السياســية ،حيــث تتنافــس
النســاء يف مــا بينهــا يف حــال كانــت املقاعــد محجــوزة ،وأمــا يف
الحــاالت االخــرى فتتنافــس مــع الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء
الســتحواذ أصــوات الناخبــن والناخبــات

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 ويق ّيــم عملهــا وأداءهــا .وقــد أثبتــت التجربــة أن
وصــول ذوي الكفــاءة اىل الربملــان مــن رجــال ونســاء ليــس
لــه عالقــة بالكوتــا وامنــا يتوقــف عــى املنــاخ الســيايس
والدميقراطــي والجديــة يف العمــل الحــزيب ويف ثقافــة
املحاســبة املبنيــة عــى االداء الســيايس

نظام الكوتا وآليات تطبيقه

الكوتا والمرأة اللبنانية

ال تعمل المرأة اللبنانية
بجدية وال تبدي رغبة
بالوصول الى مواقع
متقدمة في السياسة.
ّ
فهل
تشكل المرأة
العائق الرئيسي أمام
نفسها؟
أثبتــت املــرأة اللبنانيــة جدارتهــا يف مختلــف القطاعــات
املهنيــة وال ســيام يف القضــاء والرتبيــة والتعليــم والصيدلــة
وغريهــا ،كــا يظهــر يف الجــدول أدنــاه ،مــا يظهــر جديتهــا
ومثابرتهــا عــى التقــدم املهنــي ومتكــن دورهــا يف املجتمــع
وهــذا يدحــض فكــرة أنهــا تعيــق نفســها مــن املشــاركة
يف الحيــاة السياســة .إال أنــه يبقــى أمــام املــرأة اللبنانيــة

عوائــق بنيويــة كثــرة متنعهــا مــن تحقيــق مســاواة فعليــة عــى
الصعيــد االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس ،تتجســد مثــا يف:
•قانون االحوال الشخصية
•قانون الجنسية
•املجتمــع األبــوي حيــث تبقــى املــرأة غالبــا خاضعــة لســلطة
األب أو األخ أو الــزوج
•كــون املــرأة تشــكل  %55مــن عــدد الطــاب الجامعيــن
ولكنهــا تشــكل  %25فقــط مــن القــوة العاملــة يف لبنــان
(ادارة االحصــاء املركــزي) وتعــاين مــن متييــز يف مســتوى
األجــور

هنــاك أنــواع مختلفــة مــن اآلليــات املعتمــدة لتطبيــق نظــام
الكوتــا ،وهــي تختلــف باختــاف االطــار القانــوين والنظــام
االنتخــايب املعتمــد يف كل دولــة.

جدول :نسبة مشاركة املرأة يف القطاعات املهنية
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والكوتــا اإلجباريــة:

			
نقابة الصيادلة 2009
			
نقابة املمرضني 2009
		
نقابة املهندسني يف بريوت 2009
			
نقابة املحامني 2007
			
وزارة العدل 2011

% 58
% 83
% 21
% 33
% 41

ما هي آليات تطبيق
الكوتا؟

•تعتمــد الكوتــا االختياريــة بشــكل تلقــايئ مــن قبــل األحـزاب
السياســية مــن دون موجــب قانــوين يلزمهــا بذلــك ،وهــي
تضمــن ترشــيح نســبة معينــة مــن النســاء عــى لوائــح
املرشــحني الحزبيــة.
•أمــا الكوتــا اإلجباريــة فينــص عليهــا الدســتور و/أو القانــون
وهــي ملزمــة لجميــع الجهــات.

كــا ميكــن التمييــز ضمــن الكوتــا االجباريــة بــن
الكوتــا عــى املرشــحني والكوتــا عــى املقاعــد ،وفقــا
للنظــام االنتخــايب املعتمــد:

•تطبــق الكوتــا عــى املرشــحني يف النظــام النســبي
وتهــدف اىل ضــان ترشــيح نســبة معينــة مــن النســاء
عــى لوائــح املرشــحني الحزبيــة .وميكــن الذهــاب اىل
ابعــد مــن ذلــك لفــرض ترتيــب مســبق للمرشــحني
واملرشــحات ضمــن اللوائــح بهــدف زيــادة فــرص
النجــاح لــدى النســاء.
•أمــا الكوتــا عــى املقاعــد او املقاعــد املحجــوزة ســلفا
فتطبــق يف النظــام األكــري وتضمــن بشــكل مؤكــد
انتخــاب نســبة النســاء املنصــوص عليهــا قانونــا

نظام الكوتا وآليات تطبيقه

اذا كان ال بد من
اعتماد نظام الكوتا،
فلماذا ال يكون في
الترشح وليس في حجز
المقاعد؟
تختلــف آليــات تطبيــق الكوتــا باختــاف األنظمــة
االنتخابيــة املعتمــدة ،فيتعــذر مثــا تطبيــق الكوتــا يف
الرتشــح عــى النظــام األكــري .لذلــك فمــن املهــم أوال
التوافــق عــى اعتــاد مبــدأ الكوتــا ،ليتــم مــن بعدهــا
االتفــاق عــى اآلليــة املناســبة لتطبيقهــا عــى النظــام
االنتخــايب املعتمــد .ويبقــى لــكل مــن آليــات تطبيــق الكوتا
حســناتها وســيئاتها ،علــا أن نظــام الكوتــا يف املقاعــد
يعتــر مــن اآلليــات املقبولــة والواســعة التطبيــق بهــدف
تحســن مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية

لماذا ال تطالب
المرأة بحصة  %50من
التمثيل بحيث تتناسب
مع نسبة المرأة من
المجتمع؟
إن الهــدف التــي تســعى اليــه اتفاقيــة ســيداو وإعــان بيجــن هو
بالفعــل التوصــل اىل تحقيــق املســاواة الحقيقيــة بــن الجنســن
عــى جميــع األصعــدة ،ويتمثــل ذلــك بتمثيــل النســاء يف الربملــان
بنســبة  .%50وقــد أقــ ّر إعــان بيجــن يف توصياتــه رضورة رفــع
تقــل عــن  %30ببلــوغ العــام ،2005
متثيــل املــرأة اىل نســبة ال ّ
األمــر الــذي مل يتحقــق حتــى يومنــا هــذا عــى الصعيــد العاملــي.
ولكــن التجربــة بينــت أن الــدول التــي اعتمــدت الكوتــا املؤقتــة
بنســبة  %30احتلــت فيهــا املــرأة بعــد وقــت قصــر أكــر مــن %30

مــن املقاعــد .لذلــك فــإن املطالبــة بنســبة  %30كحــد أدىن مــن
التمثيــل ميكــن أن يشــكل انطالقــة للمــرأة يف الحيــاة السياســية
وأن يســهم بالتزامــن مــع تدابــر أخــرى يف متكــن املــرأة وتحقيــق
املســاواة املطلقــة.
كــا أنــه مــن املمكــن ومــن املحبــذ اعتــاد الكوتــا بصيغــة حيادية
باملفهــوم الجنــدري ،بحيــث ال يقــل متثيــل اي مــن الجنســن عــن
 %30أو  %50مــن الهيئــة املنتخبــة

لماذا ال تتطالب
المرأة اللبنانية بحصة
أكثر «واقعية» مثل
نسبة  %10او  %20من
التمثيل عوضا عن %30؟

تتحــدث االتفاقيــات الدوليــة عــن كوتــا
ال تقــل عــن الثالثــن باملئــة ،وهــي عبــارة
عــن الحــد األدىن املطلــوب لتشــكيل
األقليــة الحرجــة ()critical minority
التــي تحتــاج اليهــا املــرأة إلحــداث فــرق
حقيقــي يف التمثيــل واملشــاركة الفعليــة يف
صنــع الق ـرار .لذلــك مــن املهــم املطالبــة
بنســبة متثيــل ال تقــل عــن .%30
يجــدر التنبيــه أيضــا اىل أنــه ،ويف حــن
تؤمــن الكوتــا عــى املقاعــد (املقاعــد
املحجــوزة) نســبة التمثيــل عينهــا التــي
ينــص عليهــا القانــون ،يختلــف الوضــع بالنســبة للكوتــا
عــى املرشــحني ،حيــث أن نســبة  %30عــى الرتشــيح
ال تتيــح بالــرورة متثيــل املــرأة يف الربملــان بنســبة %30
مــن املقاعــد ،بــل تشــر أغلــب الدراســات اىل انهــا يف
أحســن األحــوال تحقــق نســبة  10اىل  %20مــن املقاعــد يف
الــدورات األوىل

ن
كوتا،
في
في حجز
مراجع
• اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة1979 ،
• األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة ،التقريــر العــريب لألهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة ،مواجهــة التحديــات ونظــرة ملــا بعــد عــام 2015
• األمــم املتحــدة ،منســق األمــم املتحــدة ألنشــطة املســاعدة االنتخابيــة ،إدارة
الشــؤون السياســية ،توجيــه بشــأن تشــجيع مشــاركة املــرأة االنتخابيــة والسياســية
عــن طريــق املســاعدة االنتخابيــة املقدمــة مــن األمــم املتحــدة ،كانــون األول .2013
• شبكة املعرفة االنتخابية ،املوقع االلكرتوين/http://aceproject.org  :
• لجنــة القضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة ،التوصيــة رقــم  )2004( 25املتعلقــة
باملــادة  4فقــرة ( )1مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
(التدابــر الخاصــة املؤقتــة).

• Beijing 20+, Review of Implementation of the Beijing Declaration
and Platform for Action in the Arab Region, Website: http://www.
escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/
• Inter-Parliamentary Union, Website: www.ipu.org
• Quota Project, Website: www.quotaproject.org
• Stina Larserud and Rita Taphorn, Designing for Equality - Best-fit,
medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems
and gender quotas, International IDEA, 2007
• UN Women, Progress of the World’s Women 2016-2015:
Transforming Economies, Realizing Rights
• United Nations, The Millennium Development Goals Report 2015,
New York 2015

شعوب متمكنة.
أمم صامدة.

يعتبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شبكة
التنمية العالمية التابعة لألمم المتحدة وهو يدعو
إلى التغيير وإلى تحقيق نفاذ البلدان إلى المعرفة
والخبرة والموارد من أجل مساعدة الشعوب على
التمتع بحياة أفضل.
www.lb.undp.org

