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مرشوع دعم اإلنتخابات اللبنانية

 ممّول من

مشاركة المرأة اللبنانية

في الحياة السياسية
الكوتا وا�جراءات الخاصة المؤقتة



الكوتا  نظام  إدخال  تم  وقد  العا�.  النيابية حول  املجالس  النساء يف  �ثيل  نسبة  ٢٢٪ هي 

النسائية يف عدد كب� من البلدان يف جميع أنحاء العا� (حوايل ٨٥ دولة) من خالل تعديل يف 

الدستور أو يف قانون اإلنتخاب مع تّنوع أنظمة الكوتا املستخدمة فيها والخلفيات السياسية 

واالجت¦عية واالقتصادية لكل بلد.

١٩٩٥٢٠١٥

مصادر
http://www.idea.int

http://iknowpolitics.org
http://www.quotaproject.org

Inter-Parliamentary Union & UN Women

لتصل  الهدف  تّم تحديد  بيجينغ حيث  العرشين لعقد مؤ�ر  الذكرى  العام ٢٠١٥  يصادف 

النساء اىل نسبة ٣٠٪ يف مواقع صنع القرار حول العا�. تش� النتائج اىل أّن املعدل العاملي 

للمرأة يف املجالس النيابية قد تضاعف من ١١٪ منذ عام ١٩٩٥ اىل ٢٢٪ عام ٢٠١٥ و� تعد 

الكوتا حكراً عىل الدول االوروبية بل توزعت عىل دول القارة االفريقية ودول امريكا الالتينية.  

أما يف لبنان فتشكل نسبة النساء يف املجلس النياÂ الحايل ٣،١٢٪ فقط (٤ نساء من أصل ١٢٨ 

نائب)، ويف مجلس الوزراء ٤،١٧٪ (وزيرة واحدة من أصل ٢٤ وزير).

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية الكوتا النسائية حول العالم

٪٢٢

٪١١

٤ نساء من أصل ١٢٨ نائب

وزيرة واحدة من أصل ٢٤ وزير
٪٤ ،١٧

٪٣،١٢



٢٠١٥ Åأرقام لغاية كانون الثا

الدول العرشة األول األكÈ �ثيالً للنساء يف الربملانات حول العا�

يحتّل لبنان املرتبة ١٣١

جنوب افريقيا
مجلس النواب   ٪٤٢،٣  

مجلس الشيوخ  ٪٣٢،١

مجلس النواب   ٪٦٣،٨   
مجلس الشيوخ  ٪٣٨،٥

مجلس النواب   ٪٥٣،١   
مجلس الشيوخ  ٪٤٧،٢

السنغال

سيشيل
مجلس النواب  ٪٤٣،٨  

مجلس النواب  ٪٤٢،٧  

اكوادور
مجلس النواب  ٪٤١،٦  

بوليفيا

كوبا
مجلس النواب  ٪٤٨،٩  

اندورا
مجلس النواب  ٪٥٠  

رواندا

فنلندا
مجلس النواب  ٪٤٢،٥  

السويد
مجلس النواب  ٪٤٣،٦  

١ ٥

١٠

٨

٧

٣

٦

٤

٩

مجلس النواب  ٪٣،١٢ 
مجلس الوزراء  ٪٤،١٧ 

لبنان

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية التمثيل النسائي حول العالم

١٣١

٢



كلمة كوتا (Quota) هي مصطلح التيني األصل يعني نصيب أو حصة، إستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات 

املنتخبة مثل: املجالس النيابية واملجالس البلدية وذلك لض¦ن وصول املرأة إىل مواقع الترشيع وصناعة القرار.تعترب الكوتا أحد الحلول املرحلية املؤقتة التي 

تلجأ إليها الدول واملجتمعات لتعزيز مشاركة املرأة  يف الحياة السياسية.

إقرتح نظام "الكوتا" خالل املؤ�ر العاملي الرابع للمرأة، يف بيجينغ عام ١٩٩٥،كإجراء أو تدب� Ùكن إستخدامه كحل مرحيل ومؤقت لحل مشكلة ضعف 

مشاركة النساء يف الحياة السياسية ووجود عراقيل تحول دون مشاركتهن يف مراكز صنع القرار. كذلك نّصت إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة (سيداو)، والتي وقّع وصادق لبنان عىل معظم بنودها عام ١٩٩٧، عىل ض¦نة مشاركة املرأة يف الحياة السياسية Þا يكفل الرتشح واإلنتخاب وصياغة 

 .Åالسياسة العامة ومنظ¦ت املجتمع املد

Åوجب نص دستوري أو قانوÞ املقاعد املحجوزة سلفاً للنساء

نظام الكوتا عىل لوائح الرتشيح التي تعتمدها األحزاب السياسية بصورة طوعية

Åوجب نص دستوري أو قانوÞ نظام الكوتا عىل لوائح الرتشيح

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية  الكوتا المخصصة للنساء

يوجد ثالثة أنواع إلستخدام الكوتا النسائية االنتخابية، وهي:

*٢
*٣

*١



٢  Åوجب نص دستوري أو قانوÞ لوائح الرتشيح

ينص القانون تطبيقا ألحكام املادة ٣١ مكّرر من الدستور عىل 

أن أالّ يقل عدد النساء يف كل قاãة ترشيحات، حرّة أو مقدمة 

من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب املحددة:

- يف إنتخابات املجلس الشعبي الوطني ٢٠٪ عندما يكون عدد 

املقاعد يساوي ٤ مقاعد

- و ٣٠٪ عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق  ٥ مقاعد

- و ٣٥٪ عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق ١٤ مقعداً 

- و٤٠٪ عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق ٣٢ مقعداً

- و ٥٠٪ بالنسبة ملقاعد الجالية الوطنية يف الخارج.

االحزاب  تعتمدها  التي  الرتشيح  لوائح  عىل  الكوتا  نظام 

السياسية بصورة طوعية

Åوجب نص دستوري أو قانوÞ لوائح الرتشيح

- يجب أن ال يقل عدد النساء  املرشحات عن ٢٥٪ يف القاãة 

وأن ال تقل نسبة �ثيل النساء يف املجلس عن ٢٥٪
 

- يشرتط عند تقديم القاãة أن يراعى تسلسل النساء بنسبة 

امرأة بعد كل ثالثة رجال. 

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية أمثلة عن بعض الدول العربية التي اعتمدت نظام الكوتا

مجلس النواب إسم املجلس:  

  ٢٠١٤ تاريخ اإلنتخابات: 

٣٢٨ عدد املقاعد:  

  ٨٣ عدد النساء:  

٪٢٥ نسبة النساء:  

الالئحة/التمثيل النسبي  :Âالنظام اإلنتخا

العراق
املجلس الشعبي الوطني إسم املجلس: 

٢٠١٢ تاريخ اإلنتخابات:  

٤٦٢ عدد املقاعد:  

 ١٤٦ عدد النساء:  

٪٣٢ نسبة النساء:  

الالئحة/التمثيل النسبي   :Âالنظام اإلنتخا

الجزائر

نوع الكوتانوع الكوتا

*٣

*٣

*٢



 Åوجب نص دستوري أو قانوÞ نظام الكوتا عىل لوائح الرتشيح

(قانون أسايس عدد ١٦ لسنة ٢٠١٤ الفصل ٢٤).

تقدم الرتشيحات عىل أساس مبدأ التناصف بé النساء والرجال 

وقاعدة التناوب بينهم داخل القاãة وال تقبل القاãة التي ال 

تحرتم هذا املبدأ االّ يف حدود ما يحتمه العدد الفردي باملقاعد 

املخصصة لبعض الدوائر. 

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية أمثلة عن بعض الدول العربية التي اعتمدت نظام الكوتا

  Åوجب نص دستوري أو قانوÞ ًاملقاعد املحجوزة سلفا
(مقاعد محجوزة عدد ١٥).

للنساء ١٥  املادة ٨ - ب "يخصص  قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ 

وفق  املقاعد  بتلك  الفائزات  أس¦ء  تحديد  ويتم  نيابياً  مقعداً 

أحكام املادة ٥١ من هذا القانون". 

مجلس النواب إسم املجلس:  

٢٠١٣ تاريخ االنتخابات: 

١٥٠ عدد املقاعد: 

١٨ عدد النساء:  

٪١٢ نسبة النساء: 

نظام املختلط   :Âالنظام اإلنتخا

االردن
املجلس الوطني التأسييس إسم املجلس: 

٢٠١٤ تاريخ اإلنتخابات: 

 ٢١٧ عدد املقاعد: 

٦٨ عدد النساء:  

٪٣١ نسبة النساء: 

الالئحة/ التمثيل النسبي   :Âالنظام اإلنتخا

تونس

نوع الكوتانوع الكوتا

*١*٣



للمرأة احلق كمواطنة  يف التمثيل املتساوي

اإلنتخابات وسيلة لتمثيل مختلف شرائح املجتمع، وليس من املنطقي تهميش املرأة التي تشكل نصف املجتمع فيجب 
اإلستفادة من خبراتها و طاقاتها 

العادل يف  نصيبها  نيل  املرأة من  متنع  التي  الفعلية  العوائق  تعويضًا عن  بل  متييزًا سلبيًا،  ليست  للمرأة  املخصصة  الكوتا 
التمثيل السياسي

من املثبت علميًا أن الرجال و النساء متساوون يف العقل و املؤهالت، ولكن ضعف وصول املرأة هو يف معظم احلاالت 
ناجت عن عقلية ذكورية  

تتحكم األحزاب السياسية يف معظم االحيان يف الترشيحات و أسماء املرشحني يف املقام األول و لم تنجح يف إدراج النساء 
على لوائحها، لذا تشّكل الكوتا ممرًا ضروريًا لوصولها

الكوتا ليست انتهاكًا حلقوق الناخبني بل تصحيحًا خلطأ يف متثيلهم ناجم عن تهميش املرأة

الكوتا تدبير مؤقت وليس دائم

تساهم الكوتا يف التحول الدميقراطي من خالل تسهيل عملية الترشح جلميع االطياف

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية الحجج المؤيدة لنظام الكوتا

=



تخفيض رسوم الترشح

إصالحات يف البرملان تلحظ متثيل املرأة من خالل التشريعات

 
تخفيض أكالف اإلعالن اإلنتخابي للمرشحات

متكني املرأة يف إدارة احلمالت اإلنتخابية

  
زيادة املساحة اإلعالمية املخصصة للنساء

ازالة العوائق أمام مشاركة املرأة يف إدارة العملية اإلنتخابية (روؤساء أقالم، موظفات...)

 بناء القدرات  للمرأة (املرشحة،الناخبة، اُملراقبة والعاملة يف اإلدارة اإلنتخابية)

تقدمي احلوافز لألحزاب السياسية لترشيح أو إنتخاب أعداد أكبر من السيدات

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية التدابير او االجراءات الخاصة المؤقتة (غير الكوتا)



مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية أهم المحطات في المشاركة السياسية للمرأة في لبنان

١٩٦٣

Â١٩٩٢     إنتخاب ٣ نساء (نايلة معوض، بهية الحريري، و مها خوري األسعد) اىل املجلس النيا 

Â١٩٩٦     إنتخاب ٣ نساء (بهية الحريري، نايلة معوض، و نهاد سعيد) اىل املجلس النيا

Â٢٠٠٠     إنتخاب ٣ نساء (بهية الحريري، نايلة معوض، وغنوة جلول) اىل املجلس النيا

Â٢٠٠٥     إنتخاب ٦ نساء (بهية الحريري، نايلة معوض، غنوة جلول، جيلربت زوين، سرتيدا جعجع، وصوالنج الجميل) اىل املجلس النيا

Â٢٠٠٩     إنتخاب ٤ نساء (بهية الحريري، جيلربت زوين، سرتيدا جعجع، و نايلة تويني) اىل املجلس النيا

١٩٥٢

١٩٥٧

Â١٩٩١     إنتخاب إمرأة واحدة (نايلة معوض) اىل املجلس النيا

١٩٩٥     لبنان يشارك يف املؤ�ر العاملي الرابع للمرأة و يوقع عىل إعالن بيجينغ

CEDAW  ١٩٩٧     لبنان يوقع و يصادق عىل اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة

٢٠٠٤     تعيé وزراء نساء للمرة األوىل (ليىل الصلح ح¦دة، وفاء الضيفة حمزة)

٢٠٠٦     إقرتاح الهيئة الوطنية الخاصة بقانون اإلنتخاب (هيئة بطرس) وإدراج مبدأ الكوتا النسائية فيه

١٩٥٣

Åاللبنا ðتأسيس املجلس النسا
صدور مرسوم منح حق التصويت للنساء املتعل¦ت

 Âإصدار قانون يحق للمرأة املتعلمة يف التصويت والرتشح للمجلس النيا
ترّشح أول إمرأة للمجلس النياÂ (إمييل إبراهيم)

éإصدار قانون يحق لجميع الرجال والنساء التسجيل كناخب

(Åم�نا البستا) إنتخاب أول امرأة ملجلس النواب
إصدار قانون يعطي الحق املتساوي للنساء بالتصويت والرتشح للمجالس البلدية 



١٩٩٢٢٠٠٠٢٠٠٩

شهدت انتخابات ٢٠٠٥ وصول اكرب عدد 

.Âمن النساء اىل املجلس النيا

٦ من اصل ١٢٨ نائب

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية النساء في المجلس النيابي اللبناني

١٩٩١١٩٩٦٢٠٠٥

---------

١٩٦٤١٩٦٨١٩٧٢

إنتخاب إمرأة ١ 

Âاىل املجلس النيا

إنتخاب إمرأة ١ 

Âاىل املجلس النيا

إنتخاب ٣ نساء 

Âاىل املجلس النيا

إنتخاب ٣ نساء 

Âاىل املجلس النيا

إنتخاب ٣ نساء 

Âاىل املجلس النيا

إنتخاب ٤ نساء 

Âاىل املجلس النيا

١٩٦٣



pcm.gov.lb :مصدر

ليىل الصلح ح¦ده
وزيرة الصناعة

وفاء الضيقة حمزه
وزيرة الشؤون النيابية

نايلة معوض
وزيرة الشؤون االجت¦عية

ريّا الحسن
وزيرة املالية

منى عفيش
وزيرة دولة

أليس شبطيني
وزيرة املهجرين

بهية الحريري
وزيرة الرتبية والتعليم العايل

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٤

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية ٧ من اصل ٧٤ حكومة في لبنان ضّمت نساء منذ العام ١٩٤٢



مصدر: وزارة الداخلية والبلديات

 é٢٠١٧ بعد فرتة تسجيل املرشح Åتم تأجيل االنتخابات النيابية اىل ترشين الثا فازت ٤ نساء فازت ٦ نساء 

٪٧٪٦،٢٪١،٧٪٣،٥

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية النساء المرشحات الى ا�نتخابات النيابية اللبنانية

٢٠٠٩

١٢ من أصل ٧.٢

٢٠٠٥

١٤ من أصل ٤٤٨

٢٠١٣

٤٤ من أصل ٧.٥

٢٠١٤

٣٦ من أصل ٥١٤

*

**



elections.gov.lb :مصدر

مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية نسبة الناخبات والمقترعات في لبنان

نسبة املقرتعات عدد الناخباتالسنة

١،٦٦٨،٥٢٧ ٥٢،٤٪٢٠٠٩

عدد املقرتعات

 ٨٧٥،١٠٢

نسبة الناخبات السنة

٢٠٠٩

٢٠١٤

٢٠١٥

٪٥١،٢

٪٥١،٢

٪٥١

éإج¦يل  الناخب

٣،٢٥٩،١٩٨

٣،٥١٤،٥٨٨

٣،٥٦٧،٤٨٦

عدد الناخبات

١،٦٦٨،٥٢٧

١،٧٩١،٦٧٢

 ١،٨١٧،٦٤٨



إن مضمون هذه املطبوعة ال يعّرب بالرضورة عن آراء الجهات املانحة.

إصدار ٢٠١٥.

مرشوع دعم اإلنتخابات اللبنانية
 ممّول من

ملزيد من املعلومات

www.lebanon-elections.org

LEAP - Lebanese Elections Assistance Programme

@UNDPLEAP

ðاõبرنامج األمم املتحدة اإل
مرشوع دعم اإلنتخابات اللبنانية


