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"الكوتا النسائیة": حل مؤقت إلشكالیة مزمنة

27. نیسان/أبریل 2017 بقلم 

.All rights reserved .لقاء في وسط المدینة، بیروت. مؤلف: مروان طحطح

لطالما عانت المرأة من التھمیش السیاسي واإلجتماعي في "بالد األرز". وبالرغم من الكالم الكثیر على لسان رجاالت السیاسة اللبنانیین عن أّن النساء یشّكلن نصف المجتمع، إال أّن تمثیلھّن ما زال إلى حّد الیوم دون الحدود
.  وكي ال نعود بالزمن إلى الوراء، یكفي النظر إلى المجلس النیابي الحالي لنرى المقبولة. فمنذ العام 1952، تاریخ حصول المرأة على حق اإلقتراع، ما زالت نسبة النساء اللواتي وصلن إلى احتالل مقعد نیابي ضئیلة جداً

. وإذا كان تمثیل النساء قد . علماً أّن عددھّن في برلمان العام 2005 كان 6 نساء من أصل 128 نائبا بأّن نسبة تمثیل النساء فیھ ال تصل إلى 4% من عدد المقاعد االجمالي: 4 مقاعد للنساء من أصل 128 مقعدا
تراجع في برلمان العام 2009 عن مثیلھ في العام 2005، فمشاركة النساء في المجالس المحلیة ارتفع بشكل ملحوظ في االنتخابات المحلیة للعام 2010، إذ تضاعف العدد بحوالي 100% عن انتخابات العام 2004. على

. أما على صعید تمثیل المرأة داخل أّن ھذا االرتفاع ما زال دون المرغوب والمطلوب، إذ وصل عدد النساء الفائزات بمقاعد المجالس المحلیة في كل لبنان فقط إلى 526 مقعدا من أصل 11424، أي دون الـ%5
. الحكومات المتعاقبة منذ العام 2004، تاریخ دخول العنصر النسائي في الحكومات اللبنانیة، فلم یتعّد السیدة أو السیدتین على أبعد تقدیر. وھذا األمر ینطبق أیضاً على تمثیل المرأة داخل الھیئات العلیا لألحزاب السیاسیة

وبعیدا من تحمیل النساء أي مسؤولیة في ضعف التمثیل ھذا، ما زال الرجال یسیطرون على سلطة القرار في المفاصل األساسیة للدولة، وھذا مرده لیس فقط إلى سیطرة المجتمع ذكوري، بل أیضا إلى عدم وجود قوانین تحمي
المرأة وتساوي بینھا وبین مكونات المجتمع األخرى. ھذا فضال عدم التزام لبنان بالمعاھدات والمواثیق الدولیة في ما یتعلّق بعدم التمییز ضد المرأة، السیما لناحیة إقرار مبدأ "الكوتا النسائیة" لتمثیل المرأة في مراكز صنع

القرار، والتي ستساھم حتما في تفعیل دورھّن في الشأن العام، وفي رفع نسبة مشاركتھّن السیاسیة، ما یؤّدي بدوره إلى الحد من التھمیش الحاصل.

أنواع الكوتا

یعتمد نظام الكوتا أو "الحصص" بشكل أساسي على منح األقلیات، على سبیل المثال االقلیات الدینیة أو اإلثنیة أو اللغویة، مقاعد في مراكز الحكم. وھو یختلف عن األنظمة التي تعتمد "النسبیة" من ناحیة تخصیص ھذه المقاعد
لھذه األقلیات على وجھ التحدید بمعزل عن النظام اإلنتخابي المعتمد. وتعتمد "الدول التعّددیة" ھذا النوع من األنظمة لتأمین اإلستقرار السیاسي من ناحیة، ولتأمین التمثیل العادل لمكّونات المجتمع في مؤسسات الدولة من ناحیة

أخرى وبالتالي إشراكھا في صناعة السیاسیة العامة، السیّما تلك التي تكون متعلقة بشكل أساسي بشؤونھا. ھذا عدا عن كونھ یمثل نوعا من اإلنفتاح الدیمقراطي للنظام السیاسي وذلك عبر اعتماد مبدأ التوافق والتشارك في
السلطة ال مبدأ األغلبیة واألقلیة.

یختلف نظام الحصص النسائیة في المبدأ وفي مضمون التطبیق عن نظام الحصص المخّصص لألقلیات لكون التشجیع الدولي على اعتماده أتى انطالقاً من مبدأ التمثیل العادل للجنسین. ھذا فضالً عن أّن المرأة ال تشكل بأي
شكل من االشكال أقلیة في المجتمع. علما أن التمثیل العادل للمرأة في مراكز صنع القرار كان في السابق معدوما وما زال إلى یومنا ھذا منقوصاً في معظم الدول.

: یقوم نظام الحصص النسائیة على مبدأ تخصیص مقاعد للعنصر النسائي في مراكز الحكم وھو نوع من "التدبیر اإلیجابي" لتمكین النساء من تولّي مراكز صنع القرار في الدولة، ویأتي ذلك وفقا لثالثة نماذج أساسیة

حجز المقاعد المسبقة: وفقا لھذا النموذج ینص المشّرع في دستور البلد على حجز مقاعد خاصة بالنساء في المجالس التشریعیة والمجالس المحلیة أو حتى التنفیذیة ویتم ذلك بمعزل عن النظام اإلنتخابي المعتمد. تحصل النساء
بموجب النص الدستوري على مقاعد خاصة بھا في المجالس التشریعیة والمحلیة. لكن تطبیق ھذا النوع من األنظمة یأتي على حساب مبدأ حریة التنافس بین المرشحین من الجنسین.

حجز مقاعد على اللوائح: یعتمد ھذا النوع من الكوتا على حریة الكتل واألحزاب السیاسیة في ترشیح العنصر النسائي على لوائحھا، وبالتالي تكون النساء عرضة لمزاجیة الحزب أو التكتل السیاسي في قبولھا أو عدم قبولھا مرشحة
على لوائحھ. ھذا عدا عن أن فوز النساء بالمقاعد االنتخابیة وفقا لھذا النموذج یكون في الغالب ضعیفاً، وذلك لالسباب السابقة الذكر والنھ یعتمد على ترتیب أسماء المرشحات على الالئحة وعلى مدى قوة المرشحات سیاسیاً.

حجز مقاعد على لوائح الترشیح بناًء على نص قانوني: یشبھ ھذا النموذج النموذج السابق لكن مع اختالف جوھري وأساسي، إذ أن االحزاب والكتل السیاسیة تكون ملزمة قانونیا بترشیح عدد معین من النساء على لوائحھا. وفقا لھذا
النموذج یحدد نص القانون اإلنتخابي، عادة، العدد األدنى أو األقصى للمرشحات على اللوائح. علما أن ھذا النموذج لھ ایجابیات كثیرة السیما أنھ ال یمس بشكل مباشر بمبدأ حریة التنافس بین الجنسین من ناحیة وال یخضع النساء

ألھواء الكتل السیاسیة في قبول المرأة مرشحة على الالئحة. باإلضافة إلى كون حجز المقاعد قانونیاً على اللوائح من شأنھ أن یزید من فرص فوز النساء بعدد ال بأس بھ من المقاعد.

لكن تعزیز فرص فوز المرشحات بحاجة إلى العدید من اإلجراءات التي یجب اتباعھا السیما لناحیة تحدید موقع وترتیب المرشحات على اللوائح. إذ أن الطریقة الفضلى لضمان فوز المرشحات بالمقاعد، في حال تّم إعتماد
كوتا الـ 30% مثال، ترتیب أسماء المرشحات وفقا لمبدأ أمرأة بعد كل رجلین على الالئحة. وأخیرا ولیس آخراً من المفضل إعتماد نظام "كوتا الحد األدنى" التي تسمح للنساء بالفوز بعدد أعلى من المقاعد عن الحد المقرر

قانونا، إذ ان "كوتا الحد األعلى" ال تسمح بذلك.

اإلطار القانوني

على الرغم من مرور سبع وثالثین عاماً على "اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة" (سیداو) ومرور حوالي سبعة عشر عاما على إبرام لبنان لھا في العام 1997، ودخولھا حیّز التنفیذ في القانون اللبناني،
حیث تحفّظ لبنان على بعض موادھا (مثل المادتان 9 و 16 المتعلقتان باألحوال الشخصیة)، لم تبادر السلطات اللبنانیة المتعاقبة إلى اتخاذ أي إجراء إیجابي إلقرار الكوتا النسائیة وبالتالي تمكین النساء من الوصول إلى مراكز

ولید حسین

[1]
[2][3]

[4]
[5]

[6]

https://lb.boell.org/ar
https://lb.boell.org/ar/person/wlyd-hsyn
https://lb.boell.org/ar/2017/04/27/lkwt-lnsyy-hl-mwqt-lshkly-mzmn


19/4/2018 الكوتا النسائیة": حل مؤقت إلشكالیة مزمنة | مؤسسة ھینرش ُبل - مكتب الشرق األوسط"

https://lb.boell.org/ar/2017/04/27/lkwt-lnsyy-hl-mwqt-lshkly-mzmn 2/3

صنع القرار. فقد نّصت ھذه اإلتفاقیة في المادة 4 على أنھ  "ال یعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابیر خاصة مؤقتة تستھدف التعجیل بالمساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة تمییزاً..." أما المادة 7 فتنص بضرورة أن "تتخذ الدول
األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد، وبوجھ خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصویت في جمیع االنتخابات واالستفتاءات العامة،

واألھلیة لالنتخاب لجمیع الھیئات التي یُنتخب أعضاؤھا باالقتراع العام، والمشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة، وفى تنفیذ ھذه السیاسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدیة جمیع المھام العامة على جمیع المستویات الحكومیة،
". ثم أتت التوصیة الدولیة رقم 5 العام 1988 لمتابعة تنفیذ اتفاقیة "سیداو" ووّضحت معنى "التدابیر المؤقتة" داعیة الدول الموقّعة إلى والمشاركة في أیة منظمات وجمعیات غیر حكومیة تھتم بالحیاة العامة والسیاسیة للبلد
. أما المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي انعقد في بیجین العام 1995، فقد طّور مفھوم "التدابیر المؤقتة" ودعا برنامج عملھ جمیع الدول اتخاذ "تدابیر خاصة" أو اعتماد مبدأ "الحصص" إلشراك النساء في الحیاة السیاسیة

." المشاركة إلى "حشد جھود المرأة والرجل بالتساوي على مستوى صنع القرار والسیاسات... وتخصیص حصص كسقف أدنى لمشاركة النساء بنسبة %30

، لكن مبدأ المساوة بین الجنسین ما زال دون الحد المرغوب فیھ. أما أحدث "برنامج عمل بیجین" تغییراً إیجابیاً في العدید من الدول التي اتخذت إجراءات فعلیة لجھة تخصیص مقاعد للنساء في المراكز العلیا للدولة
لبنانیاً، فلم تحدث االتفاقیات والمعاھدات الدولیة إال وعوداً مؤجلة ما زالت عالقة بین أخذ ورد القوى السیاسیة الرافضة أو المرحبة بمبدأ تخصیص "حصص" للنساء في مؤسسات الحكم. وبینما تشیر المصادر األكادیمیة إلى

أن أي نسبة مشاركة نسائیة دون الـ30% لن تجعل من النساء كتلة حاسمة ومؤثرة في صنع القرار وأن عدالة التمثیل تقتضي التوّصل إلى مشاركة نسائیة متساویة مع الجنس اآلخر، ما زال لبنان الرسمي یتجاھل حقوق المرأة
السیاسیة بمستویاتھا البسیطة. وبینما نص المشروع الذي احالتھ الحكومة إلى مجلس النواب العام 2010 على حجز 20% من المقاعد في المجالس البلدیة للنساء، عاد مشروع قانون االنتخابات النیابیة الذي أحالتھ الحكومة

إلى مجلس النواب العام 2012 وتجاھل حق تمثیل المرأة بشكل یسمح لھا بالتأثیر بصنع القرار. فقد نّصت المادة 52 منھ فقط على أنھ "یتوجب على كل الئحة أن تضم بین اعضائھا مرشحاً واحداً على األقل من كل من
الجنسین". علما أن مشروع قانون الوزیر مروان شربل لالنتخابات النیابیة 2013 تضمن حجز كوتا 30% ألي من الجنسین. طبعاً لم تبصر النور أي من القوانین المحالة إلى مجلس النواب إلى حّد الساعة، حتى أن

اللجنة الفرعیة المنبثقة عن لجنة اإلدارة والعدل الموكلة بالنظر بشأن اإلصالح اإلنتخابي أصیبت بالشلل، شأنھا شأن المجلس النیابي المعطّل منذ أكثر من سنة ونصف.

القوانین المقترحة حالیاً في لبنان

لعل أبرز االقتراحات وأقدمھا، التي نحت بإتجاه اعطاء المرأة اللبنانیة حقوقا سیاسیة مقبولة كانت اقتراحات "الھیئة االستشاریة الوطنیة الخاصة بقانون االنتخابات النیابیة" التي تأسست العام 2005 وعرفت الحقا بـ"لجنة
بطرس"، حیث كانت برئاسة الوزیر الراحل فؤاد بطرس. فقد ارتأت ھذه اللجنة أّن تخصیص الحصص النسائیة على "اللوائح االنتخابیة" أفضل من تلك المخّصصة على مستوى المقاعد المحجوزة مسبقا للنساء في البرلمان،
وذلك كي "ال یثقل النظام االنتخابي بحصص محفوظة جدیدة تضاف إلى تلك المخّصصة للمذاھب والمناطق". وقد نصت المادة 64 من مشروع قانون االنتخاب الذي قدمتھ اللجنة إلى مجلس الوزراء العام 2006 على أنھ
". لقد أحدثت مقترحات ھذه اللجنة تغییراً جذریاً في منظومة اإلصالحات اإلنتخابیة في لبنان، "یترتب على كل الئحة في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي أن تضم  بین أعضائھا نسبة ال تقل عن 30 بالمئة من النساء

السیما لناحیة االعتراف بدور المرأة في مراكز صنع القرار. وإذا كانت مقترحات ھذه اللجنة قد اتت نتیجة لضرورة اإلصالح الذي طالما نادى بھا المجتمع اللبناني تماشیا أیضا مع ضرورة إلتزام لبنان بالمعاھدات والمواثیق
الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان، وضعت ھذه اللجنة سقفا لإلصالح بات من الصعب التراجع عنھ. ھكذا توالت اإلقتراحات العدیدة التي قُدمت في ھذا الشأن وأتى اقتراح الوزیر السابق زیاد بارود في مشروع قانون اإلنتخابات

البلدیة العام 2010 وأكد على ما كان مؤكدا في لجنة بطرس لناحیة تخصیص كوتا 30% ألي من الجنسین. أما مشروع القانون اإلنتخابي الذي طرحتھ "الحملة المدنیة لإلصالح اإلنتخابي" العام 2011، فقد عّدل قاعدة
احتساب الكوتا النسائیة بشكل ملحوظ، إذ نّصت المادة 2 من القانون المقترح على أنھ "یجب أن تضّم الالئحة من بین أعضائھا نسبة ال تقّل عن 33.33% من النساء". على أن الجدید في ھذا الطرح ھو أنھ "على اللوائح أن
، ما یعني بأن "الحملة المدنیة" أبدت عن حرص شدید في ضمان فوز المرشحات وذلك عبر تضمین النص القانوني فقرة تتعلق بترتیب تحرص عند ترتیب األسماء على وجود إمرأة من بین كل ثالث رجال كحد أدنى"

المرشحات على اللوائح من ناحیة، وعلى طرح مبدأ "كوتا الحد األدنى" من الناحیة الثانیة. وحرصا منھا على مبدأ حریة التنافس بین الجنسین نصت المادة أعاله على أن ھذه القاعدة تطبق"بصورة مؤقتة ألربع دورات
." انتخابیة فقط"، على إعتبار أن "الكوتا النسائیة بمثابة تدبیر إیجابي "مؤقت" لتفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة

مقارنة مع بعض الدول العربیة

على العكس من لبنان، تطبق معظم الدول العربیة نظام الكوتا النسائیة القائم إما على حجز مقاعد مسبقة في المجالس التشریعیة والمحلیة أو عبر تضمین القوانین اإلنتخابیة مواد تلزم اللوائح بتحدید نسب معینة من النساء. فعلى
سبیل المثال ال الحصر، یعتمد األردن نظام الحصص القائم على حجز مقاعد نیابیة مسبقة للنساء، إذ نصت المادة 8 من قانون اإلنتخاب للعام 2012 على تخصیص 15 مقعدا نیابیا للنساء یضاف إلیھا مقاعد أخرى مرتبطة

. أما العراق فیعتمد نظام كوتا الحد األدنى في اللوائح اإلنتخابیة، إذ نصت المادة 13 من قانون االنتخابات للعام 2013 على أنھ "یجب ان ال یقل عدد النساء المرشحات عن 25% في القائمة وان بتقسیم الدوائر اإلنتخابیة
. وبالتالي أبدى المشّرع العراقي عن حرص لیس فقط على التمثیل السیاسي ال تقل نسبة  تمثیل النساء في المجلس عن 25%. كما "یشترط عند تقدیم القائمة ان یراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثالثة رجال"
للمرأة بل أیضا على ضمان فوز 25% من النساء في الحد األدنى. وإذا ما أجرینا مقارنة بسیطة بین ھاتین الدولتین ولبنان نلمس عن قرب مدى عدم إكتراث الطبقة السیاسیة اللبنانیة بقضایا المرأة وحق النساء في المشاركة

في صنع القرار.

خاتمة

ما زالت المرأة اللبنانیة تعاني من تھمیش السلطة لدورھا في المشاركة في صنع القرار، ومحرومة من حقوقھا السیاسیة التي نصت علیھا المواثیق الدولیة. لیس ھذا فحسب بل أن لبنان، الذي یتغنى سیاسیوه بالدیمقراطیة
والحریات التي تمیزه عن بقیة الدول العربیة، ما زال في الصفوف الخلفیة للدول التي أقّرت بوجود حقوق سیاسیة للنساء وعمدت على اتخاذ "تدابیر ایجابیة" لتمثیل المرأة في مؤسسات الحكم. واذا بات وضع المرأة سیاسیا في
یومنا ھذا، على المستوى العالمي، أفضل مما كان علیھ في القرن المنصرم، فتمثیل المرأة سیاسیا في لبنان شھد تراجعا في اإلنتخابات التشریعیة األخیرة العام 2009. صحیح أن نسبة المشاركة السیاسیة للمرأة شھد تقدما على
مستوى االنتخابات المحلیة سواء كان لناحیة ارتفاع عدد المرشحات أو الفائزات في مقاعد المجالس المحلیة، لكن ھذا التحّسن لم یأِت نتیجة إلجراءات ایجابیة صدرت عن السلطات اللبنانیة. على العكس من ذلك جل ما قامت
بھ ھذه األخیرة ھو تجاھل تام للمواثیق الدولیة الموقعة وبالتالي إمعانا في تھمیش النساء عن مراكز صنع القرار. فالقانون اإلنتخابي المعمول بھ حالیا والعائد للعام 2008 لم یلحظ مبدأ الكوتا الجندریة، أما قانون العام 2012

الذي أحالتھ الحكومة لمجلس النواب فشكل فضیحة على مستوى عدم تحسس القوى السیاسیة الممسكة بزمام الحكم لقضایا المرأة في ضرورة تمثیلھا السیاسي. إذ أن الفقرة الوحیدة التي تناولت الكوتا الجندریة في ذاك القانون ال
تعدو إال كونھا نوع من "رفع عتب" ال أكثر وال أقل. فإلزام اللوائح "بأن تضم بین اعضائھا مرشحاً واحداً على األقل من كل من الجنسین" ال یعتبر باي شكل من االشكال "تدبیرا ایجابیا"، لیس فقط لناحیة عدم تحدید نسبة
معینة واضحة المعالم، بل ألن صراحة النص أبقت المسألة ضبابیة، ھذا عدا عن عدم تضمین النص فقرة تضمن إلزام اللوائح بترتیب المرشحین علیھا لضمان فوز المرشحات. وأخیرا ولیس اخرا، من المفید التذكیر بأنھ ال
یكفي استصدار قوانین تلزم اللوائح بكوتا جندریة معینة، مھما عال شأنھا، بل یجب، على االقل، إلزام اللوائح القیام بترتیب جندري للمرشحین علیھا تضمن فوز العنصر النسائي، باإلضافة إلى تضمین النص القانوني موادا

واضحة تلزم القوى السیاسیة بنسب معینة لتمثیل المرأة في المجالس التشریعیة والمحلیّة. فھل یا ترى سیشھد لبنان تطورا معینا في ھذا الشأن في القانون اإلنتخابي الجدید، الذي طال انتظاره، والذي ما زال رھن توافق القوى
السیاسیة على تفاصیلھ؟ لیس علینا اإلنتظار كثیرا، فاألشھر القادمة ستحمل لنا الخبر الیقین.
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