
منصة المجتمع المدين النسوي يف لبنان
تدين استهتار النواب الصارخ باقرتاح تخصيص كوتا جندرية يف االنتخابات النيابية

بيان

11 تشرين األول 2021

فــي ضــوء األحــداث األخيــرة التــي انطــوت علــى رفــض جماعــي مــن جانــب البرلمانييــن المنتميــن إلــى مختلــف الكتــل السياســية 
لمناقشــة اقتــراح تخصيــص كوتــا جندريــة تقّدمــت بــه النائبــة عنايــة عــز الديــن، ونتيجــة لهــذا االســتهتار الصــارخ، أّكــدت منصــة 
المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان اســتيائها الشــديد نتيجــة التدهــور المســتمر فــي الخطــاب المتعلــق بحقــوق النســاء 

وتمثيلهــّن علــى الســاحة السياســية. 

إّن النســاء اللبنانيــات ال يزلــن يعانيــن مــن رفــض عنيــف لمنحهــّن حقوقهــّن وحرياتهــن األساســية التــي طــال انتظارهــا. 
والتجاهــل الصريــح القتــراح القانــون ورفــض مجــّرد مناقشــته، إضافــًة الــى غيــاب اإلرادة السياســية للوفــاء بالوعــود التــي 

ــًا. ــان تدخــًا فوري ــا المخصصــة للنســاء، يتطلب ــر اإليجابيــة والكوت ــة التدابي قطعــت بشــأن العمــل علــى مأسســة وقونن

إن قضايــا المــرأة ليســت ثانويــة وال يجــوز ألعضــاء البرلمــان االســتخفاف بهــا. والتمثيــل الضعيــف للمــرأة فــي البرلمــان ال 
يجــوز أن يكــون القاعــدة ولــم يعــد مــن الجائــز االســتمرار علــى هــذا النحــو. إّن اعتمــاد الكوتــا الجندريــة فــي الســياق اللبنانــي 
ال يشــكل ضمانــة تمثيليــة فحســب، بــل هــو أيضــا وســيلة أساســية لعكــس االتجاهــات التاريخيــة الســتبعاد النســاء عــن 

الســلطة ومراكــز صنــع القــرار فــي لبنــان.

هنــاك عوائــق متعــددة ال تــزال تواجــه النســاء وتمنعهــّن مــن تولــي مناصــب فــي الحيــاة السياســية والعامــة. لذلــك، تبــدو 
الحاجــة إلــى إصــاح السياســات التمييزيــة القائمــة منــذ عقــود، وتنفيــذ سياســات تتماشــى مــع المعاييــر العالميــة للمســاواة 

الجندريــة، وتطبيــق حلــول قريبــة وبعيــدة المــدى.

فــي بلــد يعــّج بالحصــص الطائفيــة والمناطقيــة التــي تتغلغــل فــي مختلــف جوانــب حيــاة النســاء، فــإن حرمــان المــرأة مــن 
حصــة جندريــة ينــّم عــن تبــنٍّ وقــح الزدواجيــة المعاييــر.

النيابيــة  اللجــان  جلســة  خــال  شــهدناهما  اللذيــن  الســامة  والذكوريــة  السياســيين  لــدى  للنســاء  الــكاره  الســلوك  إن 
المشــتركة، إضافــة إلــى محــاوالت إذالل وتهميــش المــرأة اللبنانيــة هــو مؤشــر علــى أن هنــاك حاجــة ملحــة لكســر األنمــاط 

والحواجــز االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي تعيــق المســاواة الجندريــة.

 والافــت، أنــه ال يفــّوت أعضــاء البرلمــان اللبنانــي فرصــًة للتباهــي بذكوريتهــم مــن خــال اإلدالء بتصاريحهــم الشــوفينية 
واالســتمرار فــي الســيطرة علــى مفاصــل حيــاة النســاء كافــة مــن خــال تهميــش مشــاريع واقتراحــات القوانيــن التــي تســهم 
فــي إحــداث تغييــر إيجابــي.  وهــم يقومــون باســتخدام القضايــا النســوية واقتــراح قوانيــن داعمــة للمــرأة بمــا فيــه تلــك الداعيــة 

العتمــاد الكوتــا، عندمــا يكــون ذلــك مناســبًا لتلميــع صورتهــم، ثــم يتراجعــون عنهــا عندمــا يصــب ذلــك فــي مصالحهــم.

إّن منصــة المجتمــع المدنــي النســوي تديــن هــذه التصرفــات، ألّنهــا تقــّوض القيــم الديمقراطيــة األساســية القائمــة علــى 
مشــاركة الجميــع فــي السياســة وتنكــر علــى النســاء اللبنانيــات حّقهــن فــي الوصــول إلــى المناصــب العامــة. وعــاوة علــى 
ذلــك، فإنهــا تشــكل انتهــاكًا لاتفاقيــات الدوليــة التــي تعّهــد لبنــان بتنفيذهــا وتتعــارض مــع الدســتور الــذي يضمــن تكافــؤ 

الفــرص.

 ويدعــو أعضــاء المنصــة المجتمــع المدنــي النســوي الدولــة اللبنانيــة إلــى احتــرام التزاماتهــا بموجــب االتفاقيــات والصكــوك 
الدوليــة، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وإعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، وخطــة 
التنميــة المســتدامة 2030 بمــا فيهــا الهــدف الخامــس، وقــرار مجلــس األمــن 1325. وإننــا لــن نقبــل ســوى بمســاحة عادلــة 

ومنصفــة للمــرأة فــي المجــال السياســي.

إضافــًة إلــى ذلــك، تدعــو منصــة المجتمــع المدنــي النســوي المجتمــع الدولــي إلــى إدراج قضيــة المســاواة والمشــاركة 
الهادفــة للمــرأة كشــرط أساســي ألي مســاعدة ماليــة قــد يقدمهــا للحكومــة اللبنانيــة، وال ســيما تلــك المخصصــة إلجــراء 

االنتخابــات النيابيــة لعــام 2022.

كمــا تناشــد المنصــة جميــع الناخبيــن، وال ســيما النســاء، فــي حــال عــدم إقــرار الكوتــا الجندريــة فــي البرلمــان، مقاطعــة أولئــك 
الذيــن يحرمونهــم مــن حقوقهــم السياســية األساســية وعــدم التصويــت لهــم/ّن.
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 منصة المجتمع المدين
النسوي يف لبنان

منظمة أبعاد	 
جمعية أبناء صيدا البلد	 
جمعية الجليل التنموية	 
المنتدى العربي لحقوق 	 

األشخاص في وضعية إعاقة
المؤسسة العربية للحريات 	 

والمساواة
معهد أصفري للمجتمع 	 

المدني والمواطنة
مركز األعمال والقيادة 	 

الشاملة للمرأة
جمعية النجدة اإلجتماعية	 
جمعية بيتي	 
مجموعة األبحاث والتدريب 	 

للعمل التنموي
جمعية دار األمل	 
درج	 
جمعية فيمايل	 
منظمة خمسون خمسون	 
الشبكة الوطنية للميثاق 	 

العالمي لألمم المتحدة

حلم	 
مركز جمانة حداد للحريات	 
عدل بال حدود	 
منّظمة كفى عنف واستغالل	 
خطيرة	 
الرابطة اللبنانية لسيدات 	 

العمل
االتحاد اللبناني لألشخاص 	 

المعوقين حركيا
جمعية تنظيم األسرة في 	 

لبنان للعمل على التنمية 
وتمكين األسرة

مدنيات	 
تحالف م 	 
الحركة االجتماعية	 
 الجمعية الوطنية لحقوق 	 

األشخاص ذوي اإلعاقة
جمعية المرأة الخيرية	 
مركز ريستارت لتأهيل 	 

ضحايا العنف والتعذيب
مؤسسة الصفدي	 

نواة للمبادرات القانونية	 
جمعية العناية الصحية	 
المعهد العربي للمرأة في 	 

الجامعة اللبنانية األميركية
الهيئة اللبنانية لمناهضة 	 

العنف ضد المرأة
التجمع النسائي الديمقراطي 	 

اللبناني 
منظمة النساء اآلن ألجل 	 

التنمية
الدكتورة حليمة القعقور	 
الدكتورة لينا داعوق- أويري	 
السيدة عبير شبارو	 
السيدة ديانا أبو عباس	 

الموقعات/ون:

منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان مؤّلفــة مــن 50 منظمــة حقــوق النســاء وناشــطات وناشــطين 
فــي العمــل النســوي، قامــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بجمعهــم فــي أعقــاب انفجــار 4 آب.  وقــد أصــدرت 
المنّصــة ميثــاق المطالــب النســوية الموّحــدة لوضــع قضايــا المــرأة فــي صلــب خطــة االســتجابة لانفجــار. 
ومنــذ ذلــك الحيــن، قــام أعضــاء وعضــوات منصــة المجتمــع المدنــي النســوي بعــدة جهــود تهــدف إلــى 
ــان، فضــا عــن االجتمــاع  ــر خطــط اإلصــاح والتعافــي وإعــادة إعمــار لبن المناصــرة والمســاهمة فــي تطوي
بممثلــي المجتمــع الدولــي والمانحيــن واألمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي الطاعهــم علــى 

أولوياتهــم ومطالبهــم النســوية.
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https://www2.unwomen.org/-/media/field office arab states/attachments/publications/2020/08/cso lebanon charter/updates/charter of demands arabic 149 adjusted.pdf?la=en&vs=4201

