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مقدمة
تعمل »المفكرة القانونية« )المفكرة( حالياً، على صياغة مسودة مشروع قانون يتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك 
على ضوء المعايير الدولية الستقالل القضاء. وكانت »المفكرة« وضعت دليلها »حول معايير إستقالليّة القضاء« خالل 

سنة 2016 تمهيداً إلعداد هذه المسودة. 

ولهذه الغاية، دعت »المفكرة« مجموعة مختارة من األساتذة الجامعيين والمحامين والممثلين عن األحزاب السياسية 
للمشاركة في عملية صياغة مسودة القانون وذلك بطريقة تشاركية مع اإلحتكام إلى المعايير المشار إليها أعاله عند 
وجود إختالف في الرأي. وقد تم تقسيم تنظيم القانون العدلي إلى مجموعة من المحاور، ستعمل اللجنة على مناقشة 

كل منها على حدة. وهذه المحاور هي اآلتية:

كيفية تكوين مجلس القضاء األعلى،  -1

التشكيالت القضائية ومبدأ عدم جواز نقل القاضي من منصبه دون رضاه،  -2

صالحيات مجلس القضاء األعلى، تنظيمه وموارده،   -3

شرعة أخالقيات القضاة،  -4

هيئة التفتيش القضائي،  -5

آليات تأديب القضاة،  -6

حرية التعبير للقضاة،  -7

حرية تجمع القضاة،  -8

التنظيم الداخلي للمحاكم،  -9

آليات تقييم القضاة،    -10

الموازنة المخصصة للقضاء،  -11

طرق الدخول إلى القضاء،  -12

التوزيع الجغرافي للمحاكم،   -13

رواتب القضاة ومداخيلهم،    -14

النساء في القضاء،  -15
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الطائفية في القضاء،   -16

النيابات العامة،  -17

معهد الدروس القضائية.   -18

وتنشر »المفكرة« عن كل محور ورقة بحثية تتضمن رسماً للوضع الحالي المتصل به ولإلشكاليات التي تم توثيقها بشأنه، 
فضال عن مقترحات حلول تتمثل في صياغة لمسودة مقترحات قانونية في هذا الخصوص مع أسبابها الموجبة. يوزع 
الكراس على 300 إلى 500 شخصاً أغلبهم من أصحاب اإلختصاص )قضاة، نواب، وزارة العدل، نقابتي المحامين، محامين، 
أساتذة جامعيين...( طلبا آلرائهم. كما توضع له نسخة إلكترونية على موقع المفكرة، تسمح ألي مواطن أو قارئ بإبداء 
رأيه بخصوصه. ويتّم درس اآلراء المرسلة للبحث في مدى مالءمة األخذ بها في الصياغة النهائية للمقترحات القانونية. 

وفي نهاية العمل على المحاور المختلفة، تجمع المقترحات المختلفة لتؤلف المسودة الكاملة لمشروع قانون تنظيم 
القضاء العدلي. وتأمل بالطبع المفكرة أن تنجح من خالل هذا العمل، ليس فقط في تطوير الخطاب العام بشأن 
القضاء وتعزيز التيار والزخم اإلصالحيين في هذا الخصوص، لكن أيضاً في تطوير اآللية التشاركية في صياغة مقترحات 
القوانين. فيؤدي عملها دوراً ريادياً مزدوجاً في مجالي القضاء والتشريع. كما تأمل طبعاً أن تنجح مبادرتها إلى إقناع 

القوى السياسية الممثلة في الحكومة والبرلمان بضرورة إقرار اإلصالحات المقترحة أو األخذ بها بدرجة أو بأخرى. 
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النساء في القضاء اللبناني

يشهد القضاء منذ بداية التسعينيات تزايدا في نسبة القاضيات من مجموع القضاة، وينتظر أن يبلغن في 2019 

المناصفة وفي السنة نفسها الغالبية. وقد عبّر بعض المسؤولين القضائيين وفي وزارة العدل آنذاك عن مخاوفهم من 

تأنيث القضاء، وذهبوا أحيانا إلى حّد اتخاذ اجراءات أكثرها وضوحا كاستبعاد جميع المرشحات عن مباراة الدخول 

إلى معهد الدروس القضائية في 1993-1994. إال أن التطورات الالحقة فرضت، تحت ضغط النقص العددي للقضاة 

وتطور القيم، قبول هذه الظاهرة بشكل واسع كأمر حتمي، لتنحصر من ثم جهود المسؤولين في تحفيز الذكور 

على الدخول إلى القضاء. لكن، هل تؤدي القاضيات الوظائف القضائية على قدم المساواة مع القضاة الذكور، أم أن 

ثمة تفاوتا أو تمييزا في تقاسم المسؤوليات وفق فئاتها أو اختصاصها الوظيفي أو تواجدها الجغرافي؟ وثمة أسئلة 

أخرى يقتضي طرحها في أبحاث أخرى، حول نسبة التخالط بين الجنسين في الهيئات القضائية المشتركة أو أيضا 

أثر زيادة عدد القاضيات على العمل القضائي بحد ذاته.   

تطور عدد القاضيات في لبنان

بلغ عدد القاضيات في القضاء العدلي بتاريخ 10 تشرين األول 2017 )تاريخ إجراء تشكيالت 2017(، 248 امرأة 

مقابل 272 رجال. ويظهر الجدول أدناه أن نسبة النساء قد ارتفعت بشكل مطرّد في أقل من ربع قرن من 15% إلى 

 .%47,5

جدول 1: تطور عدد النساء في القضاء

السنة
199320032004200920102017

الجنس 

45116127188198248إناث  

254283306299298272ذكور

نسبة النساء 

بين القضاة
%15%29%29,5%38,5%40%47,5

 ومن المؤكد أن هذه النسبة ستشهد تزايدا في السنوات المقبلة مع إعالن أهلية القضاة المتدرجين حاليا في معهد 

الدروس القضائية. ومن المتوقع أن نصل إلى غالبية نسائية في القضاء في تشرين الثاني 2019. وهذا األمر يتحصل 

من اجتماع عاملين: 
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األول، ارتفاع نسبة النساء من مجموع القضاة المتدرجين حاليا في معهد الدروس القضائية، وهو يبلغ 48 امرأة 

مقابل 25 رجال. علما أن الدفعة الثانية من هؤالء ستتخرج من المعهد وينتظر إعالن أهليتها في الفصل األخير من 

سنة 2019، 

الثاني، ارتفاع نسبة الرجال من بين مجموع القضاة الذين ينتظر تقاعدهم حتى أواخر تشرين الثاني 2019 وهو 

يبلغ 10 رجال مقابل امرأتين فقط. 

وعليه، وبعملية حسابية بسيطة، وما لم تحدث تعيينات مفاجئة لقضاة أصيلين من خارج المعهد، سيتوزع القضاة 

إذ ذاك على النحو اآلتي: 294 امرأة مقابل 287 رجال. 

˝˝كان يتم استبعاد النساء عن القضاء في الماضي لكن المجتمع المدني والسيما لور مغيزل 
قد ضغط لدفع السلك بقبول النساء فتّم تنظيم مظاهرات خاصة بعدما تّم رفض ماري 

لويز نمور وجمال خوري اللتين استبعدتا في االمتحان الشفهي فنزلت الجمعيات النسائية 
إلى الشارع. وقاموا بزيارة وزير العدل. كان جوابه: ˝شو بعملكن إذا خلقتوا نساء˝؟ ومن 
ثم رفعت القاضية جوزيت طبراوي دعوى وربحتها وتّم إقرار حق النساء في الدخول إلى 

القضاء˝.

قاضية عاملة، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

˝كان هناك ثالث نساء عندما دخلت إلى القضاء في عام 1973. ولكن في دورتي آنذاك، 
دخلت 5 نساء دفعة واحدة˝.

قاضية عاملة، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

أي مكان لالعتبارات الجندرية في تعيين القضاة؟ 

في هذا القسم، سنسعى إلى تبيان كيفية توزع القضاة المعينين من الناحية الجندرية. ومن المفيد في هذا اإلطار 

مقارنة التوزيع الجندري للداخلين إلى القضاء بموجب مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية )المعهد أدناه( 

أساس  أو على  الدكتوراه  لشهادة  لحيازتهم  تبعا  ملفاتهم  أساس  القضاء على  إلى  للداخلين  الجندري  التوزيع  مع 

خبرتهم المهنية )سواء حصل ذلك بمباراة أو من دون مباراة(. وهذا التقسيم مبرر باجتماع فرضيتين:

األولى مفادها أن ثمة تفاوتا في تأثير المحسوبية والوساطة في تعيين القضاة وفق الطريقة المعتمدة لذلك: ففيما 

تقّل نسبة هذا التأثير بخصوص التعيين عن طريق مباراة الدخول إلى المعهد، أقله قبل زيادة عالمة الشفهي في 

2014، تبلغ أقصاها بالنسبة إلى التعيينات الحاصلة من دون مباراة )كما حصل في 1994 بخصوص أصحاب الخبرة 

ألصحاب  مباراة  نتيجة  التعيينات  بخصوص  متوسطة  تكون  وهي  الدكتوراه(.  شهادة  على  الحائزين  بخصوص  أو 

الخبرة، وخاصة في 2010 حيث بلغت نسبة الشفهي في مجمل العالمة %50، 
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النظام  في ظل  مبدئيا  يؤدي  أن  والوساطة  المحسوبية  تأثير  في  زيادة  أي  أن من شأن  مفادها  الثانية،  الفرضية 

السياسي االجتماعي الحالي إلى زيادة االعتبارات الجندرية في تحديد القضاة المعينين. ومن األسئلة التي تفرض 

نفسها هنا: على فرض أن حيادية مباراة الدخول إلى المعهد أدت إلى زيادة نسبة النساء في القضاء، هل يتم العمل 

على تصحيح هذه النتيجة غير المرغوب بها من خالل اللجوء إلى وسائل تعيين أخرى؟ وبكلمة أخرى، هل يمكن 

القول أن من شأن وسائل التعيين األخرى أن تشكل أدوات لتصحيح نتائج التعيينات في القضاء، بمعنى أن تصبح 

الدعوة إلى تعيينات من دون مباراة أو إلى زيادة عالمة الشفهي على نحو مؤثر أو على أساس الدكتوراه دعوة 

مبطنة إلى تعيين مزيد من الذكور؟ وفيما يصعب الوصول إلى إجابات جازمة، فإن من شأن إثبات حصول تفاوت 

كبير في توزيع القضاة وفق طريقة دخولهم أن يعزز بحد ذاته الفرضيتين المشار إليهما في هذه الفقرة، وأن يعطينا 

إضاءة بليغة حول السياسات المعتمدة أو التي يقتضي اعتمادها مستقبال. 

ــاراة الدخــول - ــا لمب ــن القضــاة تبع ــي تعيي ــة ف ــارات الجندري أي مــكان لالعتب

ــى المعهــد؟ إل

منتصف  منذ  تطّورا  المعهد شهد  إلى  النساء  أن دخول  يُسّجل  القضائية،  للمراكز  الجندري  بالتوزيع  يتعلق  فيما 

السبعينيات، تبعاً لعدد من النضاالت النسائية  كما سبق بيانه. وفيما تزايد عدد النساء الفائزات في مباريات الدخول 

إلى المعهد، فإن ذلك قد تم تحت ضغط النقص العددي للقضاة وعلى الرغم من الحذر الشديد إزاء ˝مخاطر˝ هذا 

التزايد )من وجهة نظر القيمين على مباريات الدخول إلى المعهد(. 

الحذر إزاء زيادة عدد النساء في فترة ما بعد الطائف: 

شهد الحذر إزاء النساء حده األقصى في فترة ما بعد الطائف، حين أعلن مجلس القضاء األعلى قراره بحصر الترشح 

لمباراة الدخول إلى المعهد المعلن عنها في سنة 1993 بالذكور.   

وإذ شكلت المسألة تمييزاً فاضحاً على أساس الجنس، برر المجلس موقفه بأن النساء غير مخوالت الستالم مراكز في 

المناطق البعيدة وبالتالي من الممكن إقصاؤهن عن المباراة بحجة الحاجة إلى قضاة في المحاكم الواقعة خارج 

بيروت. ونقلت ˝الوكالة الوطنية لإلعالم˝ عن مصدر قضائي قوله ˝أن عدد القاضيات في مالكات محافظة بيروت 

وجبل لبنان بلغ 50 وهن يشغلن معظم محاكم البداية كذلك هن أعضاء في محاكم االستئناف ويرفضن معظمهن 

االلتحاق بمحاكم المحافظات˝. ودافع المصدر عن قرار مجلس القضاء األعلى الذي يملك سلطة استنسابية تسمح 

لملء  مرحلي  القرار  هذا  ˝أن  وقال  القضاء.  في  مهمات  لتّولي  مناسبين  يراهم  ال  الذين  المرشحين  باستبعاد  له 

الشواغر في محاكم المحافظات، ووافق مجلس القضاء على قبول 79 مرشحا مجازا في الحقوق من أصل 151 مجازا 

إلجراء المباراة الخطية للدخول إلى المعهد1˝.

وتبعاً لذلك، حاولت المرشحات ثني مجلس القضاء األعلى عن قراره، فوجهت لجنة منبثقة عنهن2، كتابا مفتوحا 

إلى رئيس الجمهورية الياس الهراوي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري ووزير 

1-   كتاب مفتوح إلى المسؤولين يرفض ˝استبعاد المرأة˝ عن القضاء. 

2-   وقعت البيان المرشحات نجوى حاوي وسحر عبد الله وفايزة عبد الرحيم ومايا عبلة وهنادي صعب وميرنا يونس وندوة رمضان.
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العدل بهيج طبارة، وإلى ˝جميع المهتمين بقضية المرأة˝ ناشدتهم فيه العودة عن قرار رفض انتسابهن3˝. وأبرقت 

المحامية لور مغيزل باسم ˝الجمعية اللبنانية لحقوق االنسان – لجنة المساواة˝ إلى مجلس القضاء األعلى كتاباً 

رفضت فيه استبعاد 200 مرشحة عن مباراة الدخول إلى القضاء. وذكرت بالتدبير الذي تسبب باستبعاد المرشحات 

إلى دخول معهد الدروس القضائية سنتي 1973 و1977 والذي أّدى إلى تنظيم اعتصام رمزي في قصر العدل في 

1977/10/28 مع المرشحات وعدد من المحامين والمحاميات احتجاجا على ذلك4. ويلتقي ما جاء في هذا الكتاب 

تماما مع ما جاء في شهادة القاضية المبينة أعاله. 

وقد القى القرار موجة اعتراض كبيرة من قبل الحكومة والنواب. فقررت لجنة اإلدارة والعدل النيابية رفع توصية 

إلى وزير العدل إلعادة النظر في قرار رفض قبول مرشحات لمعهد الدروس القضائية. وكشف رئيس اللجنة النائب 

أوغست باخوس أن ˝المبادرة أّدت إلى إقصاء العنصر النسائي هذه المرة بحجة أنهن يرفضن تولي منصبهن خارج 

بيروت والضواحي. وهذا إن دّل على شيء فعلى التمييز بين الرجال والنساء ويتناقض ومبادئ مكرسة في الدستور5˝.

من جهته، رفض النائب جوزيف مغيزل في جلسة مناقشة في مجلس النواب استبعاد النساء عن مباراة الدخول، 

بحجة عدم قبولهن العمل خارج بيروت. ˝هذا له جواب في القانون عدا الجواب التي أعطته الفتيات أنفسهن، وهو 

أن كل موظف ال يلتحق بوظيفته مدة من الزمن يصرف منها. لم يقّدم مجلس القضاء األعلى على هذه المخالفة 

القانونية الكبيرة فقط بل إنه أساء إلى نصف البالد، ال، إنه أساء لكل البالد. فالمرأة والرجل واحد أمام المساواة 

في الحقوق، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ال يترك مجاال للشك في مثل هذه المساواة˝. وطالب مغيزل مجلس 

القضاء األعلى بالسماح فوراً للنساء في الترشح لدخول القضاء6˝.

وفي اإلطار نفسه، طالب النائب حبيب صادق بالعودة عن قرار استبعاد المرأة عن االشتراك في مباراة الدخول إلى 

ما دامت تتمتع كشريكها الرجل تماما، بالمؤهالت العلمية الالزمة وتتوافر لديها الشروط المطلوبة7˝. معهد القضاء،̋ 

وقد فشلت جميع االعتراضات في إقناع مجلس القضاء األعلى عن العودة عن قراره، مما أّدى في نهاية المطاف إلى 

تخريج دورة مؤلفة من الذكور فقط. إال أنه يسجل أنها كانت المرة األخيرة التي عبر فيها مجلس القضاء األعلى عن 

رفض صريح لدخول النساء إلى القضاء.   

التفاخر أقله الظاهر بدخول النساء إلى القضاء:

في أعقاب فترات الحذر المذكور، حرصت وزارة العدل على إعالن تمسكها بالمساواة بين الجنسين في هذا المجال. 

وهذا ما أكد عليه وزير العدل األسبق بهيج طباره حيث صرح أن نصف عدد المرشحين في دورة 1995 هم من 

النساء ˝وأنه لم يعد في استطاعة أحد القول إن وزارة العدل تنظر إلى األمور من منظار الرجل8˝. ال بل ذهب إلى 

3-   كتاب مفتوح إلى المسؤولين يرفض ˝استبعاد المرأة˝ عن القضاء. جريدة النهار، 8 كانون االول 1993

4-   كتاب مفتوح إلى المسؤولين يرفض ˝استبعاد المرأة˝ عن القضاء. 

5-   ردود َعلى ابَعاد مرشَحات َعن معَهد القَضاء ولجَنة اإلدارة توصي بالَعودة َعنه. جريدة النهار، 9 كانون األول 1993. 

6-   محاضر مجلس النواب، الدور التشريعي الثامن عشر، العقد العادي الثاني، الجلسة الرابعة المنعقدة في 14 كانون األول 1993.

7-   كتاب مفتوح إلى المسؤولين يرفض ˝استبعاد المرأة˝ عن القضاء، المرجع المذكور أعاله. 

8-   طباره: من الضروري التمسك باألمن ولكن ليس على حساب الحريات الشخصية، جريدة النهار، 30 كانون األول 1995.
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حّد التغني بنتائج دورة 2003 التي ˝نجح فيها 36 متبارياً: 23 فتاة و13 شاباً، وهذا مؤشر إلى أن الجسم القضائي 

يتجه نحو مزيد من العنصر النسائي فيه9˝.

وقد نقلت ˝النهار˝ عن مصادر من اللجنة الفاحصة خالل دورة 1998 ˝أن تزايد عدد القاضيات دليل عافية وانفتاح 

وفسرت  أحكاماً.  وتصدر  وتستجوب  تحقق  القاضية  أن  وخصوصاً  دقيقة،  مسؤوليات  تولي  في  المرأة  حق  على 

)المصادر( اإلقبال النسائي على الترشح بأن القضاء وظيفة ثابتة تستميل المرأة بخالف الرجل الذي عليه أن يفكر 

في تأمين كسب مالي أكبر نظراً إلى متطلبات المعيشة˝. ولكن عادت الصحيفة لتنقل عن مصادر قضائية أخرى 

عدم رضاها عن فكرة تزايد عدد القاضيات على خلفية خشيتها ˝من أن يكون نجاحهن عائداً إلى انكبابهن أكثر على 

الدرس بطبعهن. في حين أن المطلوب من الجالس على كرسي القاضي أن يتمتع بمواصفات إضافية10˝. 

وعليه، وباستثناء المباراة للدخول إلى المعهد في العام 1994 والتي أّدت إلى تعيين 18 قاضيا متدرجا ذكرا، تضمنت 

جميع مراسيم تعيين قضاة متدرجين الصادرة بين 1991 و2016 تعيين قاضيات متدرجات بنسب مرتفعة نسبيا. 

وتظهر نتائج التوزيع الجندري في إعالن أهلية القضاة المتدرجين النسب اآلتية: 

9-   طباره: أعمل لتعزيز ثقة الناس في القضاء. جريدة النهار، 1 آب 2003.

10-   556 مرشحاً لدخول معهد القضاء وعنصر المرأة بين ترحيب وتحفظ. جريدة النهار، 16 تشرين األول 1998
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جدول 2: التوزيع الجندري بين الفائزين في مباريات الدخول إلى المعهد والمعلن أهليتهم

دورة/ سنة 
إعالن أهلية

المجموع إناثذكور

نسبة النساء 

من بين خريجي 
المعهد المعلنة  

أهليتهم دورة 
فدورة 

93-91141226%46

95-9211819%42

97-9418018%0

99-96161026%38,5

2000-97111122%50

2001-986915%60

2002-9991120%55

2003-200061521%71

2004-2001261440%35

2005-200281826%69

2007-2003 152237%59,5

2007-2004101828%64

2008-2005268%75

2012-20098513%38,5

2013-2010101727%63

2014-201131518%83

2016-2012022%100

2017-20146814%57

52,5%180200380المجموع 

جدول 3: التوزيع الجندري بين القضاة المتدرجين الحاليين الفائزين في مباريات الدخول إلى المعهد

نسبة النساءالمجموعإناثذكور

201692433%72,5

2-2016162440%60

65,5%254873المجموع 
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بناء على ذلك نلحظ أن عدد النساء المعينات كقاضيات أصيالت من بين خريجات معهد الدروس القضائية منذ 

أصيلة  امرأة   201 تعيين  سجل  حين  ففي  الفئة.  هذه  في  المعينين  الذكور  عدد  تجاوز  قد   2017 حتى   1993

)53%( اقتصر عدد الذكور المعينين على 179 فقط )47%(، علما أن النساء منعن من المشاركة تماما في مباراة 

1994/1993. وفي حال احتسبنا نسب التوزيع الجندري ابتداء من دورة سنة 2000، فإننا نحصل على تفاوت أكبر 

)140 امرأة مقابل 94 ذكرا( أي ما نسبته 59,8.  

المباريات المنظمة في 1991  المباريات بين الذكور تفوقوا على النساء فقط في  الفائزين في  ويسجل أيضا أن 

و2003  و2002  و2000  و1999   1998 في  الذكور  على  النساء  تفوقت  فيما   )5( و2009  و2001  و1996  و1992 

و2004 و2005 و2010 و2011 و2012 )10(. وتعادل الجنسان في 1997 فيما حصرت المنافسة بين الذكور في 

دورة 1994/1993. 

ــي - ــع الطائف ــة: التوزي ــوراه دول ــهادة دكت ــاس ش ــى أس ــون عل ــاة المعين القض

ــي  ــدري والعائل والجن

في هذا القسم، سنعمد إلى درس كيفية توزيع القضاة الذين دخلوا القضاء على أساس حيازتهم لشهادة الدكتوراه 

طائفيا وجندريا وعائليا.

جدول 4: التوزيع الجندري بين المعينين في المعهد على أساس الدكتوراه والمعلن أهليتهم

المجموع إناثذكوردورة/ سنة إعالن أهلية
النسبة 
المئوية 

2008-9110111%9

2017-201010818%44,5

31%20929المجموع

وتاليا، يتوزع المعينون على أساس شهادة دكتوراه الدولة جندريا على الشكل اآلتي: 20 ذكرا و9 إناث. وفيما يؤشر 

هذا الجدول إلى سعي إلى تعويض نقص الذكور الناجحين في مباريات الدخول إلى المعهد من خالل زيادة عدد 

الذكور المعينين مباشرة على أساس الدكتوراه. إال أن هذا التوجه يشهد بدوره انكفاء نسبيا ابتداء من 2010 حيث 

بتنا نلحظ ارتفاعا لنسبة هذه التعيينات المباشرة بين النساء لتصل إلى نسبة %44,5.  

القضاة المعينون من أصحاب الخبرة من دون مباراة: التوزيع الجندري -

كما سبق بيانه، اقتصر تعيين قضاة من بين أصحاب الخبرة من دون مباراة على حالة واحدة وهي التعيين الحاصل 

في 1994. وقد انقسم القضاة المعينون تبعا لذلك جندريا بين 37 ذكرا وأنثيين فقط. 
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القضاة المعينون على أساس مباريات أصحاب الخبرة: التوزيع الجندري -

تم تعيين قضاة من أصحاب الخبرة من بين الفائزين في مباراة مخصصة لهذه الغاية، ثالث مرات: 1993 و1996 

و2010، وقد أدت هذه المباريات إلى تعيين 44 من أصحاب الخبرة، توزعوا جندريا على النحو الذي نتبينه في 

الجدول أدناه. 

وفيما تفترض طريقة التعيين هذه الطبع امتحانا للكفاءة، فإن مباراتي 1993 و2010 كانتا موضع تشكيك واسع حول 

وجود تأثيرات العتبارات غير متصلة بالكفاءة. وقد سهل ذلك بشكل مباشر في 2010 زيادة نسبة عالمة االمتحان 

نجار  إبراهيم  األسبق  العدل  وزير  أّن  نقلت  ˝األخبار˝  وكانت  العالمة.  أصبحت 50% من مجموع  والتي  الشفهي 

استطاع إنجاح خمسة محامين دفعة واحدة سبق لهم أن تدرّجوا في مكتبه أو عملوا فيه بانتظام، وهم يشغلون 

حالياً مراكز مختلفة في قصر عدل بيروت وسواه من قصور العدل والمحاكم11˝.

جدول 5: التوزيع الجندري بين الفائزين من بين أصحاب الخبرة في مباريات الدخول إلى القضاء

النسبةالمجموع إناث ذكور السنة

199313417%23,5

19966511%45,5

20109716%44

36%281644المجموع 

وتاليا يتوزع القضاة المعينون من بين أصحاب الخبرة من دون المرور بمعهد الدروس القضائية جندريا، على الشكل 

اآلتي: 28 ذكرا مقابل 16 أنثى. علما أن التفاوت لصالح الذكور قد تحقق بشكل كبير في 1993 فيما أنه ضاق كثيرا 

في مباراتي 1996 و2010. وهذا األمر يؤشر بحد ذاته إلى تراجع الحرص على تغليب كفة الذكور على اإلناث من 

دون أن يتالشى تماما.   

خالصات على صعيد التوزيع الجندري -

التعيين  النتائج التي وصلنا إليها أعاله، قمنا بتنظيم جداول يلحظ التوزيع الجندري وفق طريقة  من خالل دمج 

وعلى نحو يسهل قراءة النتائج. 

11-   علي الموسوي. ريفي ˝ينّجح˝ خمسة طاّلب رسبوا في مباراة القضاء. جريدة األخبار، 27 تموز 2015.
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جدول 6: التوزيع الجندري للقضاة األصيلين وفق طريقة دخولهم إلى القضاء

النسبةالمجموعإناث ذكور طريقة التعيين

مباراة الدخول 

للمعهد
179201380%53

طرق التعيين األخرى 

المفصلة أدناه
8527112%24

46%264228492المجموع

عن  التعيين  طريقة  بين  وبشكل خاص  التعيين،  وفق طريقة  معبرا  اختالفا  نلحظ  المذكور،  الجدول  وعلى ضوء 

طريق المباريات لدخول معهد الدروس القضائية وسائر طرق تعيين القضاة المتدرجين أو األصيلين، علما أن هذا 

االختالف يكتسي أحيانا طابعا كاريكاتوريا شديد البالغة. ففيما تزيد نسبة النساء المعينات بنتيجة المباراة للدخول 

إلى المعهد )201 مقابل 179( وذلك على رغم حرمانهن من المشاركة في دورة 1994/1993، فإن الذكور المعينين 

وفق آليات التعيين األخرى يبلغون ما يقارب ثالثة أضعاف النساء المعينات وفق هذه اآللية )85 مقابل 27(. وعليه، 

يعود عدد الذكور المعينين قضاة أصيلين في الفترة الممتدة من 1990 حتى 2017 ليتفوق على عدد اإلناث بفعل 

آليات التعيين هذه ليصبح )265 مقابل 227(. وهذه النتائج تفرض تقديم الفرضية اآلتية وقوامها أن آليات التعيين 

من دون مباراة أو حتى بنتيجة المباريات المنظمة من بين أصحاب الخبرة استخدمت خالل هذه السنوات كآليات 

القضائية.  الدروس  إلى معهد  الدخول  بها والمتأتية عن مباريات  المرغوب  الجندري غير  التوزيع  نتائج  لتصحيح 

والتصحيح هنا إنما يعني وفق األرقام المبينة أعاله إعادة التوازن أو على األقل تقليص التفاوت في أعداد القضاة 

من الناحية الطائفية والمذهبية، مع إعادة الغلبة للذكور بين القضاة. 

ومع أهمية هذه الخالصة، يجدر إبداء مالحظتين: 

 األولى، مفادها أن نسبة النساء المعينات وفق أي من اآلليات المذكورة، شهدت ارتفاعا مطردا خالل الفترة موضوع 

السنوات  في  النساء  بين  أعلى من عددهم  الرجال سيكون  بين  المتقاعدين  أن عدد  يعني  األمر  الدراسة. وهذا 

المقبلة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تغليب النساء عدديا في القضاء. وهذا ما تبيناه من األرقام المشار إليها 

أعاله.     

الثانية، أن تراجع نسب الرجال المعينين تبعا لطرق الدخول التي يتحكم المسؤولون بنتائجها يؤشر إلى أمر من 

أمرين: إما تراجع قوة إرادة التمييز اإليجابي لصالح الرجال لدى المسؤولين وإما فقدان قدرتهم على ذلك لسبب 

أو آلخر، والتي قد يكون من بينها نقص عدد المتبارين األكفاء من بين الرجال. 
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جدول 7: توزيع القضاة األصيلين والمتدرجين جندريا وفق فترة تعيينهم

المجموعإناثذكور 

عدد القضاة األصيلين 

المعينين بين 1991 و 

 1997

10031131%23,5

عدد القضاة األصيلين 

المعينين بعد 1997
164197361%54,5

عدد القضاة المتدرجين 

الحاليين 

)مبارتي 2015 و2016(

254873%66

49%289276565المجموع

 التوزيع الجندري حسب الدرجات

بالضرورة  يقتضي   ،2017 تشكيالت  بموجب  القضائية  والمراكز  للمناصب  الجندري  التوزيع  كيفية  فهم  أجل  من 

المعيار  )وغالبا  الموضوعية  المعايير  أحد  تشكل  أنها  طالما  الدرجات،  حسب  للقضاة  الجندري  التوزيع  تحديد 

الموضوعي الوحيد( لتولي العديد من هذه المناصب والمراكز. ويشار إلى أن درجة القضاة تكون وفق قانون تنظيم 

القضاء العدلي الدرجة األولى عند تعيينهم قضاة أصيلين، وأنهم يكتسبون آلياً درجة إضافية كل سنتين. وفيما يمكن 

تخفيض الدرجة بقرار تأديبي، فإن زيادتها تستوجب تعديال قانونيا وهو أمر حصل في 2011 بالنسبة لجميع القضاة، 

وفي 1994 و2002 بالنسبة للذين تم تعيينهم قضاة من بين أصحاب الخبرة. وبفعل تزايد نسبة النساء في التعيينات 

في العقدين األخيرين، ينتظر أن تكون نسبة النساء في الدرجات األدنى )أي في الفئات العمرية الشابة( أعلى مما 

هي في الدرجات األعلى. وهذا ما نتبينه من الجدول أدناه.

بتخفيض  الصادرة  التأديبية  العقوبات  على  الحصول  امكانية  عدم  قوامه  خطأ  وجود  احتمال  من  نحّذر  أن  بقي 

الدرجات، والتي يحتمل أن تكون صدرت بحق بعض القضاة، بالنظر إلى سريتها. وقد حاولنا تجاوز هامش الخطأ 

هذا من خالل طلب معلومات حول درجة القضاة على أساس قانون الوصول إلى المعلومات، إال أن وزارة العدل 

رفضت تسليمنا المعلومات المذكورة.  
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جدول 8: التوزيع الجندري بحسب الدرجات

الجنس
نسبة اإلناثاإلناثالذكور

الدرجة

11215%55,5

21735%67,5

395%35,5

400-

500-

688%50

71624%60

82739%59

92713%32,5

101925%57

111622%58

12189%33,5

13130%0

141211%48

151717%50

16159%37,5

17189%33,5

18133%18,5

1911%50

2092%18

2110%0

33,5%2221 وما فوق

47,5%272248المجموع
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المتصلة  أو  للقضاء  الناظمة  الهيئات  في  للمناصب  الجندري  التوزيع 

القضائية بالوظيفة 

المقصود بالهيئات القضائية هي الهيئات الناظمة للقضاء كمجلس القضاء األعلى وهيئة التفتيش القضائي ومجالس 

التأديب أو الهيئات المتصلة بالوظيفة القضائية، وهي الهيئات التي يفترض ترؤسها من قضاة وتؤدي أدوارا استشارية 

أو إدارية، كما هي حال المديرية العامة لوزارة العدل وهيئة االستشارات والتشريع وهيئة القضايا. وأول ما يسجل 

في هذا الخصوص هو خلّو النص القانوني من أيّة ضمانة في هذا الخصوص، وذلك بخالف نصوص صدرت حديثا، 

منها مثال المؤسسة العامة لحقوق االنسان والذي نص قانون إنشائها على وجوب مراعاة تمثيل الجنسين.  

مجلس القضاء األعلى:-
بخصوص هذا المجلس، نلحظ أنه اقتضى االنتظار حتى 2006 لنشهد دخول أول امرأة إلى مجلس القضاء األعلى، 

وهي القاضية فريال دلول. وبتاريخ 8-5-2012، دخلت أول امرأة منتخبة من بين رؤساء غرف محكمة التمييز إليه 

وهي سهير حركة. وإذ بلغ عدد النساء في دورة المجلس )2012-2015( ثالثة، فإن المجلس المكّون في 2015 عاد 

ليخلو من أي امرأة، من دون أن يصدر أّي اعتراض عن أي جهة ضد هذا األمر. ولم يتم تصحيح األمر إال في سنة 

2017 بعد حلول القاضية هيالنة اسكندر بصفتها رئيس هيئة القضايا محل القاضي مروان كركبي الذي بلغ سن 

التقاعد. ويعكس تعيين القضاة على هذا الوجه حساسية ضعيفة إزاء التمييز الجندرّي في تولّي المناصب العليا 

في القضاء. وتبدو هذه االشكاليّة مرتبطة جزئيّاً باشكالية اإلخالل بمبدأ المساواة بين القضاة بخصوص الفئات التي 

يعين أو ينتخب القضاة منها، حيث تقل نسبة النساء في هذه الفئات عن نسبتهن من مجموع القضاة التي تصل 

إلى 47,5% حسبما بينا أعاله. وهذا ما نتبينه من الجدول أدناه. 

جدول 9: الدرجة المطلوبة لتولي عضوية مجلس القضاء األعلى

الدرجة الدرجة المطلوبة
المطلوبة

نسبة النساء من مجموع القضاة 
الحائزين على الدرجة المطلوبة العضوية

األعضاء الحكميون

37,5%14رئيس محكمة التمييز

37,5%14النائب العام التمييزي

37,5%14رئيس هيئة التفتيش القضائي

األعضاء المنتخبون 

أو المعينون

41,5%310 رؤساء غرف محكمة التمييز

2 من رؤساء غرف محكمة 

االستئناف
6%45,5

45,5%14 من رؤساء المحكمة االبتدائية

قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء 

الوحدات في وزارة العدل
10%41,5
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ويشار ختاما، إلى أن اسم أليس شبطيني تردد كمرشحة جدية لترؤس مجلس القضاء األعلى في 2011، وكذلك اسم 

القاضية غادة عون في 2017. 

هيئة التفتيش القضائي-

بتعيين أعضاء  التفتيش مكونة من رجال حصراً. وقد تغير هذا األمر مع صدور مرسوم  حتى 2010، كانت هيئة 

الهيئة الصادر في سنة 2010 والذي آل إلى تعيين مفتّشتين في الهيئة، هما القاضيتين صباح سليمان ومارلين الجر. 

وقد تّم الحقا تعيين امرأة ثالثة في الهيئة في 2014/8/28، هي القاضية سمر سواح. وقد فاخر الوزير نجار بهذا 

اإلنجاز الذي تحقق من دون وجود ˝كوتا نسائية˝ ملزمة. وقد صّرح أنها ˝المرة األولى التي تكون لدينا هيئة تفتيش 

قضائي مؤلّفة من عشرة قضاة بينهم امرأتان تتميزان باألنوثة لكنهما أيضاً حديديتان تتميزان بالقوة والصالبة في 

آن واحد12˝. 

المطروحة  البديلة  انحصرت األسماء  القضائي في 2016،  التفتيش  إثر شغور منصب رئيس هيئة  أنه في  ويلحظ 

باسمين هما القاضي بركان سعد والقاضية رلى جدايل قبلما يتم اختيار األول بموجب مرسوم صدر في 2017.  

ويبين الجدول أدناه الدرجة المطلوبة لتولي منصب في هيئة التفتيش.

جدول 10: الدرجة المطلوبة لتولي عضوية هيئة التفتيش القضائي

الدرجة المطلوبة
الدرجة المطلوبة

نسبة النساء من مجموع القضاة 
الحائزين على الدرجة المطلوبة العضوية

37,5%14رئيس هيئة التفتيش

41,5%10المفتش العام

43,5%8المفتش

المجلس التأديبي: -

عينت امرأة للمرة األولى في سنة 2012 رئيسة للمجلس التأديبي للقضاة، وهي القاضية سهير حركة. وهي ما تزال 

المنصب هي  لتولي هذا  المطلوبة  الدرجة  أن  تاريخه )تشرين األول 2017(. ويلحظ  المنصب حتى  تشغل هذا 

العاشرة على األقل.  

مراكز قضائية داخل وزارة العدل: -

هيئة القضايا:

12-   نجار، المرجع المذكور أعاله.



19 النساء في القضاء اللبناني

الدرجة  أن  ويلحظ  اسكندر.  هيلينة  القاضية  2017 وهي  سنة  في  الهيئة  لهذه  رئيسة  األولى  للمرة  امرأة  عينت 

المطلوبة لتولي هذا المنصب هي العاشرة على األقل. 

هيئة االستشارات والتشريع: 

عينت امرأة للمرة األولى رئيسة لهذه الهيئة في سنة 2010 وهي القاضية ماري دنيز المعوشي. ويلحظ أن الدرجة 

المطلوبة لتولي هذا المنصب هي العاشرة على األقل. 

المديرة العامة لوزارة العدل: 

عينت امرأة للمرة األولى في هذا المنصب في سنة 2014 وهي القاضية خيرية ميسم نويري، وهي ما تزال تشغل 

هذا المنصب. ويلحظ أن الدرجة المطلوبة لتولي هذا المنصب هي العاشرة على األقل.  

معهد الدروس القضائية: 

عينت امرأة للمرة األولى في منصب رئيسة معهد الدروس القضائية في سنة 2014 وهي القاضية ندى دكروب. 

ويلحظ أن الدرجة المطلوبة لتولي هذا المنصب هي العاشرة على األقل.  

ومن البين تاليا أن النساء أحرزن في العقد األخير تقدما الفتا في تولي مناصب قضائية هامة. وينتظر أن يزداد 

حضور النساء في هذه المناصب، كلما ازدادت نسبة النساء الحائزات على الدرجة المخولة لتوليها. 

التوزيع الجندري للمراكز القضائية 

والمناقالت  التشكيالت  مراسيم  خالل  من  القضائية  للمراكز  الجندري  التوزيع  مسألة  سنتناول  المجال،  هذا  في 

الصادرة في 2004 و2010 و2017، على اعتبار أنها الفترة التي شهدت التحوالت األساسية في مجال تولي النساء 

للمناصب القضائية. ولهذه الغاية، سنعمد إلى دراسة كيفية التوزيع الجندري للمراكز القضائية من زوايا عدة: وفق 

فئتها، وفق نوع االختصاص المناط بها، وأخيرا وفق مكان تواجدها. 

التوزيع الجندري للمراكز القضائية وفق فئتها -

باالمكان تصنيف هذه المراكز ضمن سّت فئات بالنظر إلى الموقع الوظيفي الذي يترتب على إشغالها: )1( مراكز 

المسؤوليات القضائية الكبرى والتي ما تزال تخضع لهيمنة ذكورية شبه أحادية، )2( مراكز قضاء المالحقة والتحقيق 

مراكز   )3( الشخصية،  الحرية  احتجاز  في  الفوري  للتنفيذ  قابلة  قرارات  اتخاذ  أصحابها  تولي  التي  المراكز  وهي 

رئاسة الغرف االستئنافية واالبتدائية ومجالس العمل التحكيمية، )4( مراكز القضاة المنفردين، و)5( المراكز التي 

تعتبر األقل اجتذابا قضائيا والتي تشمل مستشاري الغرف التمييزية واالستئنافية وأعضاء الغرف االبتدائية. وإلكمال 

الصورة، ننظر في كيفية توزيع القضاة الملحقين بوزارة العدل أو بإحدى وحداتها )6(. وهذا ما نبينه في الجدول 

رقم 11 المبين أدناه. وإلدراك مدى عدالة التوزيع الجندري، اقتضى أن نحدد بالنسبة إلى هذه المراكز نسبة النساء 
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اللواتي تتوفر لديهن الشروط القانونية، وهي بشكل خاص األقدمية )التي تحدد درجة القاضي(، إلشغالها، تمهيدا 

لمقارنتها بنسبة إشغالها الفعلي.     

أوال، المسؤوليات القضائية الكبرى: 

بخصوص هذه المراكز، نلحظ هيمنة واضحة وأحيانا أحادية للرجال. ففيما أن بعضها يبقى حتى اليوم محصورا 

بالرجال، كما هي حال مراكز )رئيس محكمة التمييز والنائب العام التمييزي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة 

العسكري وقاضي تحقيق أول عسكري(، فإن بعضها اآلخر شهد مؤخرا انفتاحا في اتجاه كسر األحادية الذكورية 

فيها، وإن بقيت نسبة النساء ضعيفة جدا فيها. وعليه، بلغت نسبة النساء 1 من أصل 6 في إشغال كل من المركزين 

العام  النائب  إشغال مركز  أصل 6 في  األول( و2 من  التحقيق  االستئناف وقضاة  لمحاكم  األول  )الرؤساء  اآلتيين: 

االستئنافي. ولم تتعدَّ نسبة النساء في رئاسة غرف محكمة التمييز 10/1. ويلحظ أن االنفتاح حصل في هذا المضمار 

في سنة 2010 بالنسبة إلى رئاسة محكمة االستئناف والنيابة العامة االستئنافية ورئاسة محكمة التمييز وفي سنة 

2017 بالنسبة لقضاة التحقيق األول.     

ثانيا، مراكز المحامين العامين وقضاة التحقيق:

يميز  وما  أعاله.  إليها  المشار  الكبرى  المسؤوليات  استثناء  مع  والتحقيق  العامة  النيابة  مراكز  هنا هو  نتناوله  ما 

هذه المراكز عموما هو قدرة شاغليها على اتخاذ قرارات تنفذ فوريا في مجال احتجاز حرية األفراد، وهي من هذا 

لهذه  الجندري  للتوزيع  التاريخي  التطور  إلى  المنطلق تكتسي أهمية حقوقية وسياسية على حد سواء. وبالنظر 

المراكز، نلحظ أمرين: 

األول، أن تزايد نسبة المرأة في إشغالها تأخر بالمقارنة مع المراكز القضائية األخرى األقل حساسية. وللداللة 	 

على ذلك، تكفي اإلشارة إلى أن مراكز قضاة التحقيق كانت في تشكيالت 2004 محفوظة بالكامل للرجال. وفيما 

شهدت مراكز النيابات العامة تطورا من حيث توزعها الجندري ابتداء من 2004/2003، فإن نسبة النساء في 

إشغال هذه المراكز شهدت قفزتها الحقيقية في 2017. وعليه، نلحظ أن نسبة المحاميات العامات ارتفعت من 

0% في 1993 لترواح 15% في الفترة الممتدة من 2003 و2017 ولتتضاعف هذه النسبة مع صدور تشكيالت 

2017 بحيث وصلت إلى 32%. وبخصوص قضاة التحقيق، فإن نسبة النساء المعينات في هذه المراكز شهدت 

قفزتها الكبرى في تشكيالت 2017 بحيث ارتفعت بموجبها من 9,5% في 2010 إلى %32,5.

الثاني، أنه بفعل هذا التطور )القفزات(، انحسرت الغالبية الذكورية في هذه المراكز بدرجة أو بأخرى، وإن 	 

بقيت نسبة النساء في هذه المراكز أقل من نسبة النساء من مجموع القضاة الحائزين على الدرجة المطلوبة 

لتولي هذه المسؤولية. فإذ تبلغ نسبة النساء في مجموع هذه المراكز 33,5%، فإن نسبتهن من مجموع القضاة 

المخولين توليها بفعل أقدميتهم تبلغ %45,5.  

ثالثا: مراكز رئاسة الغرف االستئنافية واالبتدائية ومجالس العمل التحكيمية:

هذه المراكز تمثل أهمية معينة بالنسبة للقضاة الذين بلغوا درجة معينة ويشكل إشغالها خطوة معبرة على صعيد 

تطورهم المهني. وفيما تختلف درجة جاذبيتها للقضاة عموما وفق موقعها ونوعها، فإننا نلحظ تزايد نسبة النساء 

فيها بشكل مطّرد كما يظهر من الجدول أدناه. وإذ ما يزال الرجال يحتفظون بغالبية رئاسات غرف االستئناف، فإن 
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النساء اكتسبن ابتداء من 2004 غالبية مراكز رئاسة مجالس العمل التحكيمية وابتداء من 2017 غالبية مراكز المحاكم 

االبتدائية. ورغم تطور الحضور النسائي في جميع هذه المراكز، فإن التدقيق فيها يظهر تقدما أكبر في المراكز التي 

تتولى النظر في قضايا مدنية بشكل أساسي، وهي حال جميع الغرف االبتدائية ومجالس العمل التحكيمية وقسم 

من الغرف االستئنافية. وهذا ما سنتوسع في توضيحه عند النظر في التوزيع الجندري وفق االختصاص.   

رابعا: مراكز القضاة المنفردين والقضاة العقاريين: 

هذه المراكز هي ذات جاذبية أيضا بالنسبة للقضاة في السنوات األولى من عملهم، بحيث يفضلونها عموما على 

مراكز أعضاء في الغرف االبتدائية أو مستشارين في محاكم االستئناف. وبالنظر إلى تطور التوزيع الجندري لهذه 

المراكز، نلحظ هنا أيضا أن النساء اكتسبن غالبية مراكز القضاة المنفردين )58%( ونسبة من مراكز القضاة العقاريين 

موازية لنسبتهن من مجموع القضاة في تشكيالت 2017 وهي )%47(.  

إال أنه يقتضي التعامل مع هذا الرقم بكثير من الحذر لسببين: 

األول، أن قسما كبيرا من هذه المراكز مشغول حاليا من قبل القضاة بشكل جزئي )60%(. بمعنى أن فقط 40% من 

القضاة المنفردين متفرغون. وهذا األمر إنما يؤشر أن 60% من القضاة المنفردين يعدون هذا المركز، على أهميته، 

كعبء إضافي، يتحملونه إلى جانب عملهم كعضو أو مستشار في غرفة ابتدائية أو استئنافية. وبمراجعة نسب 

هؤالء يظهر أن عدد النساء يبلغ 59% من غير المتفرغين فيما هو يهبط إلى 56% من المتفرغين. 

أو  كعضوات  عملهن  إلى  باإلضافة  بشكل جزئي  منفرد  قاض  مهام  بأداء  المكلفات  القاضيات  درجات  أن  الثاني، 

مستشارات في الغرف االبتدائية أو االستئنافية هي عموما أعلى من درجات الرجال الذين يقومون بالمهام نفسها. 

وهذا ما نوضحه في البند ˝خامسا˝ أدناه.

وعليه، يظهر أن كسب نسبة هامة من النساء لمركز قاض منفرد ال يؤشر بالضرورة لحظوة متوازية لحظوة الرجل 

في اإلرتقاء المهني، بل في سياق تحميلها عبءا مهنيا إضافيا وبعد قضائها فترة أطول في القضاء من الفترة التي 

يتعين على الذكور قضاءها إلشغال المركز نفسه.   

خامسا، المراكز األقل اجتذابا للقضاة: 

يجدر بنا من ثّم النظر في كيفية توزع المراكز التي تعّد عموما األقل اجتذابا للقضاة، وهي على التوالي مستشاري 

غرف محكمة التمييز وغرف المحاكم االستئنافية وأعضاء غرف المحاكم االبتدائية. والجدول أدناه إنما يبين غالبية 

النساء الكاسحة في مراكز أعضاء الغرف االبتدائية )71%( وغالبية واضحة في مراكز مستشاري المحاكم االستئنافية 

)52%(. بالمقابل، وفيما شكلت النساء غالبية مستشاري غرف محكمة التمييز في 2010، فإن نسبة توليهن هذا 

المركز تراجعت بموجب تشكيالت 2017 إلى 49% وهي نسبة تبقى أعلى من نسبة النساء من مجموع القضاة 

المخولين تولي هذا المركز. أما النسبة اإلجمالية لتولي النساء هذه المراكز فهي %55,5.   

ولمزيد من التعّمق في هذا الخصوص، يجدر النظر فيما إذا كان القضاة الذين يشغلون المراكز المذكورة يتفرغون 

لها أم يقومون بأعمال أخرى أو ينتدبون ألعمال أخرى، قد تكون أكثر اجتذابا. ففي هذه الحالة، قد يكون إشغالهم 

للمركز اآلخر دليل ارتقاء مهني يعوض عن استمرار إشغالهم المركز األقل اجتذابا. فإذا تم ذلك، اقتضى النظر في 



أوراق بحثية عن إصالح القضاء في لبنان 22

كيفية التوزيع الجندري للذين يقومون بأعمال قضائية أخرى من بين هؤالء وتحديدا الذين يقومون بمهام قضاة 

منفردين، لمعرفة ما إذا كان توزيعهم الجندري يرشح عن أي معاملة تمييزية. وهنا، تظهر األرقام النتائج اآلتية: 

أن نسبة النساء من مجموع أعضاء الغرف االبتدائية الذين يشغلن مركزا قضائيا آخر هي حوالي 66,5% وهي 	 

أقل بقليل من نسبة النساء من مجموع أعضاء هذه الغرف، فيما أن نسبة النساء من مجموع مستشاري الغرف 

االستئنافية الذين يشغلون مركزا قضائيا آخر هي 61,5% وهي أعلى من نسبة النساء من مجموع مستشاري 

هذه الغرف. وعليه، تظهر هذه األرقام حظوة للنساء العضوات أو المستشارات للغرف االبتدائية واالستئنافية ال 

تقل عن حظوة الذكور في إشغال مركز آخر أكثر اجتذابا، )علما أن إشغال أكثر من مركز قد يشكل في أحيان 

كثيرة عبءا إضافيا(.  

أن التعمق في هذه األرقام يظهر أن النساء العضوات أو المستشارات للغرف االبتدائية واالستئنافية واللواتي 	 

يقمن إلى جانب ذلك بعمل قاض منفرد هم أعلى درجة من الذكور الذين يتولون المهام المزدوجة نفسها. 

وتاليا، فإن تعادل الحظوة لدى الجنسين في إشغال مركز أكثر اجتذابا )قاضي منفرد( يفترض تفاوتا في الدرجات 

وتاليا في األقدمية، مما يشكل عامل تمييز ضد النساء. ف 85,5% من مستشارات الغرف االستئنافية اللواتي 

الغرف  أن حوالي 60% من مستشاري  فيما  فوق،  وما  السابعة  الدرجة  يحزن على  منفرد  قاض  مركز  يشغلن 

االستئنافية الذين يقومون باألعمال المزدوجة نفسها يحزن على الدرجة السادسة وما تحت. في االتجاه نفسه، 

70% من عضوات الغرف االبتدائية اللواتي يشغلن مركز قاض منفرد هم من الدرجة الثانية فيما أن 70% من 

أعضاء الغرف االبتدائية الذين يشغلون مركز قاض منفرد هم من الدرجة األولى.    

سادسا: التوزيع الجندري للقضاة الملحقين بوزارة العدل:

ثمة وظائف عدة يشغلها القضاة في وزارة العدل أو في وحداتها، وبخاصة في المديرية العامة لوزارة العدل وهيئة 

قرارات قضائية وتغلب  اتخاذ  امكانية  تنتفي معها  أعمال  غالبها  والتشريع، وهي في  االستشارات  القضايا وهيئة 

عليها األعمال المكتبية الحاصلة تحت إشراف رؤساء الوحدات. ومن هنا أهمية النظر في التوزيع الجندري لهذه 

الوظائف، بعد حسم المناصب العليا في هذه الوحدات. وتظهر األرقام فعليا ارتفاعا لنسبة النساء في كال من هيئة 

القضايا وهيئة االستشارات والتشريع حيث تبلغان تباعا 62,5% و71,5%. بالمقابل، الملحقون للمديرية العامة لوزارة 

العدل هم في غالبيتهم رجال.  
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جدول 11: تطور عدد النساء في المراكز القضائية وفق فئتها 

السنة

200420102017
النسبة 

الحالية

الدرجة 

المطلوبة

نسبة النساء من 

مجموع القضاة 

الحائزين على 

الدرجة المطلوبة 

وما فوق
المركزالفئة

المسؤوليات 

الكبرى

)تعريف أعاله(

--15%32/033/333/5المسؤوليات الكبرى 

-15%9%0%النسبة

محامون عامون 

وقضاة تحقيق

محامون عامون من دون 

النواب العامين على اختالفهم
40/647/756/18%324%45,5

قضاة التحقيق من دون قضاة 

التحقيق األول
29/032/343/14%32,54%45,5

33,5%12,5%8,5%النسبة

رؤساء غرف

استئنافية )من دون الرؤساء 

األول(
33/541/1349/20%416%45,5

45,5%546%12/713/713/7مجلس عمل تحكيمي

17/622/1124/15ابتدائية

%62,5

4%45,5

49%40,5%29%النسبة

أقسام

47,5%582%104/54119/51147/85منفردون

47,5%472%11/313/317/8عقاريون/  إضافيون

47,5%56,52%41%49,5%النسبة

مستشارو 

وأعضاء غرف

43,5%498%42/1034/1841/20مستشاري غرف التمييز

مستشاري غرف المحاكم 

االستئنافية
84/28102/50114/59%524%45,5

47,5%711%34/945/3048/34أعضاء المحاكم االبتدائية

--55,5%54%29,5%النسبة

القضاة 

الملحقون 

بوزارة العدل 

33,5%15/414/127/9الوزارة والمديرية العامة

62,5%5/09/48/5هيئة القضايا

71,5%5/37/57/5هيئة االستشارات والتشريع

45%33,5%28%النسبة
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 جدول 12: التوزيع الجندري لمستشاري وأعضاء الغرف االستئنافية واالبتدائية 

القائمين بوظيفة قاض منفرد في تشكيالت 2017

عدد النساء/
مجموع 

النسبة
درجة 

1
درجة 

2
درجة 

3
درجة 

6
درجة 7 

أو 8
درجة 9 

وفوق

مستشارو 

الغرف 

االستئنافية 

44/27%61,5--8/37/224/195/3

أعضاء الغرف 

االبتدائية 
30/20%66,513/617/14----

مجموع 

مستشاري 

وأعضاء الغرف 

74/47%63,5

وتعليقا على الجدول أعاله، نسجل الخالصات اآلـتية: 

أن النساء أحرزن في العقد األخير تقدما الفتا في جميع المراكز القضائية. وقد أخذ هذا التقدم أحيانا طابع 	 

القفزة كما حصل في تشكيالت 2017 بخصوص مراكز النيابات العامة وقضاء التحقيق، 

رغم هذا التقدم، فإن التمييز ضد النساء يبقى واضحا جدا في ما يتصل بتوزيع بعض المراكز. وهذا ما نتبينه 	 

من خالل النظر إلى التوزيع الجندري ليس فقط فيما يتصل بالمسؤوليات الكبرى أو األكثر حساسية )النيابات 

العامة وقضاء التحقيق( حيث تتدنى نسبة النساء عن نسبتهن العامة في القضاء وبدرجات مختلفة، ولكن أيضا 

من خالل النظر إلى التوزيع الجندري للمراكز األقل اجتذابا كمستشاري وأعضاء الغرف على مختلف درجاتها 

حيث ترتفع نسبة النساء بشكل الفت.  

الغالبية كما هي 	  اكتساب  إلى  الحساسة˝  أو  الكبرى  المراكز األخرى ˝غير  النساء في مجمل  تتجه  بالمقابل، 

حال القضاة المنفردين وبخاصة رؤساء الغرف االبتدائية ومجالس العمل التحكيمية أو على األقل نسبا موازية 

لنسبتهن من مجموع القضاة كما هي حال القضاة العقاريين أو رؤساء الغرف االستئنافية. وبشكل عام، نرى 

نسب حضور النساء تزيد بالنسبة إلى المراكز التي تتولى اختصاصات مدنية وفق ما نبينه أدناه.  

إال أن هذا األمر يستدعي مالحظتين: 

األولى، ارتفاع نسبة النساء القاضيات المنفردات اللواتي يشغلن أكثر من مركز قضائي )59% من القاضيات( 	 

بالمقارنة مع الذكور الذين يشغلون أكثر من مركز قضائي إلى )%41(. 

معينة. وهذا 	  قضائية  مراكز  الرجال إلشغال  من  أعلى  إلى درجات  يحتجن  النساء  من  أن عددا هاما  الثانية، 

ال  اللواتي  النساء  أي  اجتذابا،  األقل  القضائية  المراكز  في  المعينات  النساء  على  خاص  بشكل  ينطبق  األمر 
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يحظين بواسطة خاصة. وهذا ما أثبتناه عند مقارنة الدرجات بالنسبة إلى أعضاء ومستشاري الغرف االبتدائية 

واالستئنافية المكلفين بمهام قاض منفرد باإلضافة إلى وظائفهم تلك، وفق جنسهم.   

التوزيع الجندري للمراكز القضائية وفق اختصاصها الوظيفي-

في هذا المجال، سنسعى إلى تحديد التوزيع الجندري للمراكز القضائية وفق اختصاصها الوظيفي. وفيما يمكن 

تصنيف هذا االختصاص بشكل عام وفق مجال العمل، وفيما إذا كان جزائيا أو مدنيا، فإن ثمة تصنيفات ثانوية داخل 

هذين التصنيفين )قضاء عسكري، قضاء مالي، قضاء العمل...( سنتولى التدقيق فيها. وبالطبع، تفترض اإلجابة على 

هذه األسئلة التدقيق ليس فقط في مراسيم التشكيالت القضائية ولكن أيضا في قرارات توزيع األعمال التي هي 

تحدد اختصاص العديد من القضاة.  

مدني/ جزائي: 

المفكرة  الصادرتين في 2004 و2010، رصدت  القضائيتين  التشكيلتين  القضاء في  تأنيث  في دراسة سابقة حول 

توجها نحو تغليب كفة الرجال في المجال الجزائي في مقابل تغليب كفة النساء في المجال المدني13. فهل ما يزال 

هذا الوضع قائما مع صدور تشكيالت 2017؟ 

وال بد من مالحظات تمهيدية من أجل معالجة هذه المسألة، وهي اآلتية: 

من 	  المرتكبة  الجنايات  قضايا  إال  ذلك  عن  يخرج  وال  مدنية.  مهام  عموما  يتولون  االبتدائية  الغرف  قضاة  أن 

األحداث والتي تبقى ثانوية بالنسبة لمهامهم عامة. وعليه، سنصنفهم هنا ضمن القضاة العاملين في المجال 

المدني، 

أن قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق يتولون عموما مهام جزائية. وال يخرج عن ذلك بالنسبة إلى النيابات 	 

العامة إال بعض المسائل المتصلة باألحوال الشخصية أو قضايا النظام العام والني تبقى ثانوية بالنسبة لمهامهم 

العامة. ومن هنا، سنصنفهم كلهم ضمن القضاة العاملين في المجال الجزائي، 

األعمال. 	  توزيع  قرارات  بموجب  تحدد عموما  والتمييز  االستئناف  المنفردين وغرف محاكم  القضاة  مهام  أن 

ويشار إلى أن بعض قرارات توزيع األعمال تنيط بهؤالء مهام مشتركة، جزائية ومدنية، كما أنها تنيط بعدد من 

القضاة المنفردين اختصاصا شامال )مدني وجزائي( في عدد من األقسام في مناطق معينة. وقد عمدنا لغايات 

هذا البحث إلى دمج المراكز المختلطة بالمراكز الجزائية، على اعتبار أنها تخول القاضي المذكور القيام بعدد 

من المهام الجزائية، في ما عدا الحاالت التي بدت فيها المهام الجزائية ثانوية وفرعية.

أن األرقام أدناه بخصوص تشكيالت 2017 تأخذ بعين االعتبار قرارات توزيع األعمال في جميع المحافظات	 

 

13-   نزار صاغية و لمى كرامة،تأنيث القضاء: اي مناصب؟ اي وظائف؟ اي مناطق؟ دراسة إحصائية، المفكرة القانونية,العدد 2 ،تشرين األول 2011.
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ومن خالل مقارنة تطور عدد النساء خ ال تشكيالت 2004 و 2010 و 2017 ، نلحظ األمور اآلتية:

ففي 	  الجزائية.  المراكز  في  منهن  المدنية  المراكز  في  أكثر حضورا  كلها  السنوات  هذه  كن خالل  النساء  أن 

تشكيالت 2004، بلغت نسبة النساء من المراكز العاملة في المجالين الجزائي والمختلط 12,5%، فيما تضاعفت 

نسبتهن في المجال المدني لما يزيد عن ثالثة أضعاف ونصف بحيث بلغت آنذاك 44,5%. األمر نفسه نسجله 

في 2010 وإن تدنى الفارق بين هاتين النسبتين من ثالثة أضعاف ونصف إلى ما يتجاوز الضعفين، بحيث 

في  النساء  تزايد عدد  وبفعل  في 2017،  24,5% و%55.  تباعا  المجالين  النساء في هذين  نسبتا عمل  بلغت 

النيابات العامة وقضاء التحقيق، فإن نسبة عمل النساء في المجال الجزائي ارتفعت إلى 37% فيما زادت نسبة 

عملهن في المجال المدني إلى 62%. وعليه، يكون تدنى الفارق بين هاتين النسبتين بين 2004 و2017 من 

ثالثة أضعاف ونصف إلى مرة ونصف. 

إن هذه النسب تؤكد أن التوزيع الجندري بين الجنسين قد يكون أكثر تفاوتا بخصوص المراكز المختلفة من 	 

حيث اختصاصها الوظيفي، مما هو عليه بخصوص المراكز وفق المسؤوليات التي ترتبها.  

  جدول 13: التوزيع الجندري للمراكز القضائية وفق االختصاص 

السنة
200420102017

المركزاالختصاص

االختصاص الجزائي 

أو المختلط

49/656/865/20النيابة العامة

36/039/350/15التحقيق

15/015/522/8التمييز 

66/992/3197/33االستئناف 

48/1260/1783/41منفردون 

214/27262/64317/117المجموع

37%24,5%12,5%النسبة

االختصاص المدني

37/1030/1430/13التمييز 

االستئناف )مع مجالس 

العمل التحكيمية(
69/3070/3985/54

51/1567/4172/49االبتدائية

56/4259/3464/44منفردون 

11/313/317/8عقاريون/إضافيون

224/100239/131268/168المجموع

62%55%44,5%النسبة



27 النساء في القضاء اللبناني

عدلي وعسكري:

يتأتى هذا التصنيف تبعا لتساؤل عن مدى تعيين نساء في مراكز في المحكمة العسكرية، وفيما إذا كانت نسبة 

إشغال النساء لهذه المراكز متقاربة مع نسبتهن في إشغال مراكز في القضاء العدلي. وسنحصر المقارنة هنا على 

قضاء النيابة العامة والتحقيق، على أساس أن غالبية قضاة الحكم هم عسكريون.

جدول 14: التوزيع الجندري وفق االختصاص، عدلي/عسكري

السنة
200420102017

نسبة إشغال 
النساء الحالي 

للمراكز االختصاص

28,5%5/06/17/2قضاة تحقيق عسكريون

30,5%31/033/243/13قضاة تحقيق عدليون

أعضاء النيابة العامة 

العسكرية
4/06/07/2%28,5

أعضاء النيابات العامة 

العدلية
45/650/858/18%31

وتبعا للتدقيق في هذه األرقام، يظهر أن نسب تولي النساء مراكز هامة في القضاء العسكري هي حاليا متقاربة 

لتوليهن مراكز في القضاء العدلي، وإن تأخر إدخال النساء إلى النيابة العامة العسكرية حتى 2017. 

تصنيف من داخل النيابات العامة العدلية: نيابة عامة تمييزية/ مالية/ استئنافية: 

هذا التصنيف يتأتى عن الفارق في اختصاصات النيابات العامة، وتحديدا المدعين العامين. ففيما يكون للمحامين 

العامين صالحية واسعة للتوقيف في القضايا التي يتولون مالحقتها، فإن المحامين العامين التمييزيين والماليين ال 

يمارسون هذه الصالحية. 

جدول 15: تصنيفات أعضاء النيابات العامة العدليين

السنة
200420102017

نسبة إشغال النساء 
الحالي للمراكز االختصاص

45,5%9/311/211/5نيابة عامة تمييزية

نيابة عامة 

استئنافية
32/335/640/9%22,5

57%4/04/07/4نيابة عامة مالية 
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ــاة  ــير وقض ــاة س ــتعجل وقض ــاء مس ــذ وقض ــاة تنفي ــن: قض ــاة المنفردي ــن القض ــن بي ــات م تصنيف

ــات:  ــز المحافظ ــي مراك ــداث ف أح

هذا التصنيف يتأتى عن فرضية قوامها أن ثمة مهام يمارسها القضاة المنفردون في مراكز المحافظات، وتكون أكثر 

اجتذابا أو حساسية كرئاسة دائرة التنفيذ والقضاء المستعجل حيث يتخذ القضاة المعينون في هذه المراكز قرارات 

ذات أثر شبه فوري على الحقوق أو متصلة بتصورات جندرية كما هي حال قضاة األحداث أو متصلة باعتبارات 

الزبونية كقضاة السير الذين يتمتعون بصالحية تخفيض غرامات السير، مما يجعل مراكزهم هامة بالنسبة للقوى 

التي ترغب بتأدية خدمات ألتباعها أو ناخبيها. والنتائج تؤكد من جهة جندرة منصب قاضي األحداث  السياسية 

بشكل كبير. كما تثبت من جهة أخرى تعادل حظوة النساء لحظوة الرجال بإشغال هذه المراكز.   

جدول 16: تصنيفات من بين القضاة المنفردين في مراكز المحافظات

السنة
200420102017

نسبة إشغال 
النساء الحالي 

للمراكز االختصاص

مراكز هامة 

أومفيدة سياسيا

رئيس دائرة 

التنفيذ
11/815/716/8%50

قاضي أمور 

مستعجلة
7/610/311/8%72

45%3/07/111/5قضاة سير

مراكز متصلة 

بتصورات جندرية
85,5%6/15/26/7قاضي األحداث

60%27/1537/1327/45المجموع

مجموع القضاة المنفردين في مراكز 

المحافظات
67/4482/4174/115%64,5

التوزيع الجندري للمراكز القضائية وفق تواجدها الجغرافي-

القاضيات في  الجغرافي. فهل تنتشر  القضائية وفق تواجدها  الجندري للمراكز  التوزيع  في هذا الصدد، سندرس 

جميع محاكم لبنان أم أنهن أكثر حضورا في مناطق مما هن عليه في مناطق أخرى. ومن شأن االطالع على كيفية 

هذا التوزيع أن يمنحنا إضاءات على توجهات القيمين على التشكيالت القضائية في هذا الخصوص ومدى فهمهم 

لتقبل النساء في المناطق. كما من شأنه أن يمنحنا إضاءات ولو وبدرجة أقل على رغبات القاضيات في العمل فيها، 

علما أنه ليس للقضاة خيار حاسم في اختيار مراكز عملهم. ولهذه الغاية، احتسبنا القضاة العاملين في مختلف 

المحاكم وفق توزيعهم الجندري على ثالث مراحل: 

أوال، احتسبنا القضاة وفق توزيعهم الجندري حسب المحافظات،	 
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فإذا تم ذلك، احتسبنا ثانيا نسب التوزيع الجندري بعد تقسيم المحافظات إلى منطقتين مختلفتين: بيروت 	 

التقسيم على فرضية قوامها  لبنان من جهة وسائر المحافظات من جهة أخرى. وقد اعتمدنا في هذا  وجبل 

وجود تقارب من حيث البيئة االجتماعية واألهمية الوظيفية وتحدياتها، بين المحافظات التي جمعناها ضمن 

كل منطقة.  

في مرحلة ثالثة، احتسبنا نسب التوزيع الجندري بعد التمييز بين المحاكم المتواجدة في مراكز المحافظات 	 

المتواجدة خارج مراكز هذه  لبنان )أي في طرابلس وزحلة والنبطية وصيدا( والمحاكم  خارج بيروت وجبل 

المحافظات. وقد اعتمدنا في هذا المحل على فرضية قوامها أن للمناطق المتواجدة خارج مراكز المحافظات 

المذكورة خصوصية معينة قد يكون لها أثر مباشر على نسبة النساء العامالت فيها.   
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جدول 17ٍ: التوزيع الجندري وفق التواجد الجغرافي للمحاكم 

السنة

19932004200920102017
المناطق

)مجموعة 

محافظات(

المحاكم

بيروت وجبل 

لبنان

164/29196/57209/86229/100268/137مجموع بيروت 

51%33,5%41%29%17,5%نسبة بيروت

75/12115/42135/63147/64175/99مجموع جبل لبنان

56,5%43,5%46,5%36,5%16%نسبة جبل لبنان

نسبة  محافظات 

المنطقة
%17%32%43%43,5%53

جميع 

المحافظات 

ما عدا بيروت 

وجبل لبنان

35/562/1662/2063/2277/31مجموع الشمال

40%35%32%26%14,5%نسبة الشمال

33/045/842/1148/1355/23مجموع البقاع

42%27%26%17,5%0%نسبة البقاع

26/132/1031/837/945/16مجموع الجنوب

35,5%24,5%26%31%4%نسبة الجنوب

21/023/225/228/330/5مجموع النبطية

16,5%10,5%8%8,5%0%نسبة النبطية

36%26,5%25,5%22,5%5%نسبة محافظات المنطقة

نسبة مراكز محافظات 

المنطقة
%6,5%23%30%29%39

نسبة خارج مراكز 

محافظات المنطقة
%0%17%4%9,5%22,5
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تبين األرقام أعاله أمورا عدة، أبرزها اآلتية: 

أن عدد النساء ازداد تدريجيا في جميع الهيئات القضائية والمحاكم المنتشرة على طول لبنان لتعكس تنامي 	 

نسبة النساء بين القضاة، 

الغالبية في مراكز بيروت 	  النساء  اكتسبت  المحافظات. ففيما  المعينات بين  النساء  أن ثمة تفاوتا في نسبة 

وجبل لبنان القضائية في تشكيالت 2017، فإن نسبتهن االجمالية في سائر المحافظات ال تتعدى 36%. وتبلغ 

نسبة النساء الحد األعلى في جبل لبنان 56,5% وتسقط إلى حدها األدنى في النبطية 17%. ورغم ذلك، يشار 

إلى أّن هذا الفارق يتضاءل في بعض المحافظات، كمحافظة البقاع حيث تصل النسبة إلى 42% والشمال حيث 

تصل النسبة إلى 40% أي تباعا بقارق 5 و7 نقاط عن نسبة النساء اإلجمالية داخل القضاء. 

أن التفاوت في نسب النساء العامالت في مختلف المحاكم يصبح أكثر وضوحا عند مقارنة المحاكم الواقعة في 	 

مراكز المحافظات مع المحاكم الواقعة خارج هذه المراكز. وعليه، فإذا وضعنا جانبا محاكم جبل لبنان كلها، 

تهبط نسبة النساء العامالت في المحاكم المتواجدة خارج مراكز المحافظات إلى 22,5% من مجموع القضاة 

العاملين فيها. فحتى في محكمة استئناف البقاع، فإن نسبة القاضيات في نطاق المركز تصل إلى 46,5% من 

مجموع القضاة العاملين فيه فيما تهبط النسبة إلى 25% في سائر المحاكم الواقعة في نطاقها، ومنها محاكم 

بعلبك الهرمل.   

التوزيع الجندري وفق عدد الوكاالت في التشكيالت-

في سياق اإلحاطة بمسألة التوزيع الجندري، رأينا من المفيد النظر في التوزيع الجندري بين القضاة المعينين في 

مراكز ال تخولهم درجاتهم توليها. والمراد من ذلك هو التعرف فيما إذا كانت االجراءات التمييزية تنطبق بالدرجة 

نفسها على القضاة من الجنسين، أم أن للذكور حظوة أكبر في هذا الشأن. بالطبع، ثمة اجراءات تمييزية أخرى ال 

تقل داللة كالتعيين في اللجان أو االنتداب للعمل في إدارات عامة الخ.. والتي يقتضي بحثهافي أوراق على حدة. 

وتبين األرقام أن للنساء حظوة في التمتع بهذه االجراءات التمييزية.  

جدول 18: التوزيع الجندري للقضاة المعينين في مراكز قضائية بالوكالة

200420102017السنة

50/239/736/21نساء/مجموع

58,5%77,5%46%النسبة
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درجة التخالط الجندري في الغرف

في هذا المجال، سنتناول مدى تخالط الغرف جندريا. فهل أدت زيادة عدد النساء في القضاء إلى تخالط جندري 

داخل الغرف؟ وهل نلحظ تقاربا في نسب التخالط بين الغرف التي ترأسها نساء والغرف التي يرأسها رجال؟ ما نود 

استكشافه في هذا المجال هو إضاءات حول توجهات القيمين على التشكيالت في هذا المجال، وربما حول مدى 

تأقلم القضاة مع فكرة المساواة والتكافؤ بين الجنسين.   

تظهر األرقام أن ما يقارب نصف الغرف التي ترأسها النساء متجانسة بمعنى أنها مكونة من نساء فقط )47%(، فيما 

أن نسبة الغرف المتجانسة من مجموع الغرف التي يرأسها رجال ال تتعدى الربع. وبالمقارنة مع السنوات السابقة، 

يظهر أن نسبة الغرف المنسجمة قد ازدادت بين 2010 و 2017 سواء كان يرأسها رجال أو نساء ففيما كانت نسبة 

مجموع الغرف المنسجمة 23% من مجموع الغرف، فقد ارتفعت هذه النسبة في 2017 لتصل إلى 32,5%. كما 

ارتفعت نسبة الغرف التي فيها مستشار واحد جنسه مختلف عن جنس رئيس المحكمة من 35% إلى 37%. وهذا 

األمر يسمح بالقول أن ازدياد عدد القاضيات لم يؤّد إلى ازدياد التخالط في الغرف، بل على العكس من ذلك إلى 

ازدياد عدد الغرف المنسجمة. 

المدني والجزائي،  التوزيع الجندري على االختصاصات، وبخاصة  التفاوت في  ويجد هذا األمر تفسيره جزئيا في 

بحيث تتجه النساء بشكل خاص إلى المحاكم المدنية ويتجه الرجال بشكل خاص إلى المحاكم الجزائية. وما يؤشر 

إلى ذلك هو أن 15 من أصل 17 غرفة متجانسة ترأسها امرأة تتولى اختصاصات مدنية، فيما أن 11 من أصل 13 

غرفة متجانسة يرأسها رجال تتولى اختصاصات جزائية. 

ورغم أهمية هذا المعطى، فإنه بالمقابل ال يفسر ازدياد عدد الغرف المتجانسة بين تشكيالت 2010 وتشكيالت 

2017 رغم ازدياد نسبة عمل النساء في المجال الجزائي، وإن تبقى أقل بكثير من نسبة عملهن في المجال المدني. 

فهل هو يتأتى عن ارتياح متزايد للقضاة، وبخاصة النساء، للعمل ضمن غرف متجانسة؟ هذا ما تؤشر األرقام إليه 

من دون أن تكون كافية بحد ذاتها للجزم بشأنه.    
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جدول 19: نسبة التخالط في الغرف وفق جنس رئيسها 

السنة
200420102017

النسبة 
الحالية مدى 

التخالط
جنس رئيس الغرفة

غرف 

ترأسها 

نساء

47%916-متجانسة

ذات مستشار واحد مختلف عن رئيسها على 

األكثر
5711%32,5

20,5%5107ذات مستشارين مختلفين عن رئيسها على األقل

100%102634المجموع

غرف 

يرأسها 

رجال

23,5%19813متجانسة

ذات مستشار واحد مختلف عن رئيسها على 

األكثر
242022%40

36,5%92020ذات مستشارين مختلفين عن رئيسها على األقل

100%524855المجموع

32,5%191729مجموع الغرف المتجانسة

مجموع الغرف ذات مستشار واحد مختلف عن 

رئيسها على األكثر
292733%37

مجموع الغرف ذات مستشارين مختلفين عن 

رئيسها على األقل
143027%30,5

-627489المجموع
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جدول 20: نسبة التخالط في الغرف وفق درجتها في تشكيالت 2017

الجنس
غرف ترأسها 

نساء
غرف يرأسها 

رجال
النسبةالمجموع درجة 

المحكمة
نسبة التخالط

التمييز

---متجانس

ذات مستشار واحد 

مختلف عن رئيسها 

على األكثر

44%40

ذات مستشارين 

مختلفين عن 

رئيسها على األقل

156%60

1910مجموع

االستئناف

32,5%71118متجانس

ذات مستشار واحد 

مختلف عن رئيسها 

على األكثر

81321%38

ذات مستشارين 

مختلفين عن 

رئيسها على األقل

51116%29,5

203555مجموع

الدرجة األولى

46%9211متجانس

ذات مستشار واحد 

مختلف عن رئيسها 

على األكثر

358%33

ذات مستشارين 

مختلفين عن 

رئيسها على األقل

145%21

131124مجموع

345589المجموع
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جدول 21: نسبة التخالط في الغرف وفق جنس رئيسها واختصاصها في تشكيالت 2017

غرف جنس رئاسة الغرفة
تترأسها 

نساء

غرف 
يترأسها 

رجال
المجموع

نسبة

من مجموع 
الغرف المدنية

اختصاصنسبة التخالط

غرف مدنية

31,5%15217متجانسة

ذات مستشار 

واحد مختلف عن 

رئيسها على األكثر

81422%40,5

ذات مستشارين 

مختلفين عن 

رئيسها على األقل

31215%28

262854المجموع

غرف جزائية/ 

مختلطة

34%11112متجانسة

ذات مستشار 

واحد مختلف عن 

رئيسها على األكثر

3811%31,5

ذات مستشارين 

مختلفين عن 

رئيسها على األقل

4812%34

82735المجموع

345589المجموع


