


تّم إعداد هذه المطبوعة بدعم مالّي من االتحاد األوروبي والوكالة األميركية للتنمية الدولية، 
الواردة في هذه المطبوعة ال  إّن اآلراء  وبدعم تقني من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
تعكس المواقف الرسمية لالتحاد األوروبي أو حكومة الواليات المتحدة أو الوكالة األميركية 

للتنمية الدولية أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

حقوق النشر       ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

بتمویل مشترك من االتحاد األوروبي



جدول المحتويات

١٥ نبذة عن المشروع
ص ٣ 

إقتراح قانون الكوتا في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢ 
ص ١٩ - ٢٧

٢٦ شكر خاص
ص ٤

محاكاة على إقتراح القانون
ص ٢٨ - ٣٧

٣٧ المشاركة السياسية للمرأة في لبنان
ص ٥ - ١٦

الكوتا النسائية - اسئلة و اجوبة 
ص ٣٨ - ٤١

٤٨ ما هي الكوتا النسائية؟
ص ١٦ - ١٨

الكوتا النسائية في عدد من برلمانات العالم
ص ٤٢ - ٤٣



١. نبذة عن المشروع 

 تهدف  FiftyFifty  من خالل هذا المشروع إلى:

٣

تحديد أفضل السيناريوهات الممكنة 
لتطبيق حصة النوع االجتماعي أو أي 
 تدابير بديلة أخرى )تدبير خاص مؤقت(

إقتراح إجراءات إيجابية، لدعم المرأة، 
ممكن اعتمادها في االنتخابات 

 البرلمانية القادمة لعام ٢٠٢٢

زيادة عدد النساء المنتخبات في 
 البرلمان من ٦ إلى ٢٦ نائبة على األقل

الضغط مع مختلف الكتل و المجموعات 
إلعتماد نموذج ٥٠/٥٠  في تشكيل 

القوائم اإلنتخابية مع دعم إمرأة واحدة 
على األقل من خالل اعطائها األصوات 

التفضيلية

١

٣

٢

٤



• د. فاديا كيوان: المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية

Justicia د. بول مرقص: مؤسس و مدير مكتب •

• األستاذ محمد شمس الدين:  الباحث و األخصائي في السياسات العامة 

٤

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و اإلتحاد األوروبي 
و الوكالة األميركية للتنمية  الدولية

األخصائيين و الخبراء في القانون و اإلنتخابات اللذين 
ساعدوا في تطوير إقتراح قانون الكوتا النسائية

جميع أعضاء التحالف المدني إلقرار الكوتا 

    FifyFifty فريق عمل

٢. شكر خاص

شكر خاص للجهات التالية: 

بتمویل مشترك من االتحاد األوروبي



المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين - تصنيفات يناير ٢۰٢۱

من أصل ١٥٦ دولة، إحتل 
لبنان المرتبة ١٣٢ من حيث 

الفجوة اإلقتصادية، الصحية، 
التعليم، و المشاركة السياسية 

٥

يشير تقرير المنتدى االقتصادي العالمي لعام ٢٠٢٠ إلى اننا بحاجة إلى ١٠٠ عام لتحقيق التكافؤ الكامل بين 
الجنسين إذا اكملنا بالوتيرة الحالية

٣. المشاركة السياسية للمرأة في لبنان



أفضل ١٠ دول حول العالم من حيث مشاركة المرأة في البرلمانات 

٪ ٦٩‚٤ لبنان

٦

يحتل لبنان المرتبة ١٨٣ من أصل ١٨٧ دولة في العالم

٣. المشاركة السياسية للمرأة في لبنان



الدول العربية مقارنة بلبنان من ناحية المشاركة البرلمانية

١٥

٤

٧

يحتل لبنان المرتبة ١٥ من أصل ١٧ دولة عربية

ليبيا

٣. المشاركة السياسية للمرأة في لبنان

جزر القمر

٤



لبنان هو أول بلد عربي حصلت فيه المرأة على حق اإلقتراع و الترشح سنة  ١٩٥٣ 
و لكنه اليوم في أدنى المراتب من حيث التمثيل السياسي

العراق

األردن الجزائر مصر

المغرب تونس

١٩٨٠ ١٩٧٤ ١٩٦٣ ١٩٦٢ ١٩٥٩ ١٩٥٦ ١٩٥٣

لبنان

٧٨

٣. المشاركة السياسية للمرأة في لبنان



مشاركة المرأة اللبنانية في السياسة عامًة 

الحكومة البرلمان البلديات

امرأة واحدة من أصل 
٢٤ وزير )٢٠٢١(

٦ نائبات من أصل 
١٢٨ نائبا )٢٠١٨(

٦٦٣ امرأة من أصل ٢٣٤‚�٢ 
مستشاًرا بلدًيا و ٪ ٩‚١ 

من المخاتير )٢٠١٦(

 ٤ ٪

٩

٣. المشاركة السياسية للمرأة في لبنان



مشاركة المرأة في الحكومات الوطنية

منذ عام ١٩٤٣ ، من اصل ٧٧ حكومة شكلت، ٩ فقط تضمنت نساء

١٠

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان

٣. المشاركة السياسية للمرأة في لبنان





اإلنتخابات النيابية ٢٠١٨ مقارنًة بعام ٢٠٠٩: نجاح تاريخي لللبنانيات

١١٣
مرشــحة

سنة ٢٠١٨
مرشــحة

سنة ٢٠٠٩

١٢

١٢

٣. المشاركة السياسية للمرأة في لبنان



المرشحات في اإلنتخابات البرلمانية ٢٠١٨

١١٣٨٦٤٩

٦٣٪ ٤‚١٤٪ ٥٧‚١١ ٪

امرأة على لوائح من اصل 
٥٩٧ مرشـــح/ة

الئحة تضم نســــاء من
أصل ٧٧ الئحة إنتخابية

امرأة تقدمن بترشيحهن 
من اصل ٩٧٦ مرشــح/ة

١٣

٣. المشاركة السياسية للمرأة في لبنان



اإلنتخابات النيابية ٢٠١٨  مقارنًة  بعام  ٢٠٠٩ - نجاح تاريخي

االنتخابات البرلمانية ٢٠٠٩

االنتخابات البرلمانية ٢٠١٨

٧٠٢ مرشحا

٨٦ امرأة٥٩٧ مرشحا

٤ رابحات١٢ امرأة

٦ رابحات

٧‚١ ٪

٤‚١٤ ٪

١٤

٣. المشاركة السياسية للمرأة في لبنان



اإلنتخابات النيابية لعام  ٢٠١٨ : اإلنتماء السياسي لل٨٦ مرشحة

٥٥٪
٤٨ مرشحة 

مستقلة

١٠٪

  ٢٩ مرشحة مستقلة
تحالفت مع أحزاب سياسية

 ٩ مرشحات أعضاء 
من األحزاب السياسية

١٥

٣٥٪

٣. المشاركة السياسية للمرأة في لبنان



اقتراح قانون الكوتا في 
االنتخابات النيابية ٢٠٢٢



تعريف الكوتا

الكوتا هي نظام يفرض حصصا معينة  الحد الجنسين او االعراق او 
المناطق والطوائف لضمان تمثيلها السياسي والبرلماني، وُتعتمد الكوتا 

النسائية لضمان تمثيل النساء في البرلمات او في المجالس المحلية.

الكوتا النسائية ليست تمييزًا بل هي تعويض عن العوائق الحقيقية أمام 
حصول النساء على حصتهن من المقاعد التمثيلية. 

تعريف 
الكوتا

١٧

٤. ما هي الكوتا النسائية؟



لماذا الكوتا النسائية؟

المرأة هي نصف المجتمع 
ويجب تمثيلها في مجلس النواب 

وفي المجالس المنتخبة

تقف التقاليد االجتماعية 
المحافظة عائقا امام وصول المرأة 

الى مجلس النواب، لذا اصبح اعتماد 
الكوتا امرا ضروريا لتمثيل النساء في 

مجلس النواب

النساء مؤهالت مثل الرجال، 
ولكن يتم تخفيض وتقليل كفائتهّن 
في نظام سياسي يهيمن عليه الذكور

خبرة النساء أصبحت حاجة في 
الحياة السياسية

١٨

١

٣

٢

٤

٤. ما هي الكوتا النسائية؟



إقتراح مشروع قانون الكوتا النسائية لإلنتخابات النيابية ٢٠٢٢

كوتا جندرّية على الترشح
في القوائم االنتخابية

من كال الجنسين

٢٦

١٣ مسيحًيا  |  ١٣ مسلمًا

 ٪٤٠

مقاعد محجوزة للسيدات

١٩

٥. إقتراح قانون الكوتا في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢ 



٣

لبنان يعتمد نظامًا دستوريًا قائمًا على 
المساواة في الحقوق والواجبات بین 
جمیع المواطنین دون تمایز أو تفضیل 
وذلك وفًقا لما نّصت عليه الفقرة “ج” 

من مقدمة الدستور اللبناني.

التمثيل النسائي الشحيح في المجالس 
النيابية الخمسة عشر المتعاقبة يظهر أنه 
ال يمكن أن تتحقق المشاركة السياسية 

الفعلية للنساء حاليًا إاّل من خالل وضع نص 
قانوني يحفظ حق المرأة في العمل النيابي 
أواًل، بما يحّقق المرتكز الدستوري القائم 

على “صحة التمثيل السياسي لشّتى فئات 
الشعب وأجياله، وفاعلية ذلك 

التمثيل”.

المادة السابعة من الدستور اللبناني 
نصت على أن “كل اللبنانيين سواء 
لدى القانون وهم یتمتعون بالسواء 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة ویتحملون 
الفرائض والواجبات العامة دونما فرق 

بینهم”

تنامي التأييد العالمي لنظام “الكوتا 
النسائية” كمدخل لتذليل العقبات أمام 
التمثيل النيابي للمرأة ولو لفترة زمنية 
محدودة، أصبح حّق المرأة في التمثيل 
النيابي أمرًا متاحًا ومكّرسًا، السيما أن 

بالدًا عربية سبقتنا إلى ذلك.

في غياب المشاركة العادلة 
للمرأة في عملّية صنع القرار، لن 
تتمكن النساء من اإلشتراك في 

رسم السياسات العامة، على اختالف 
خلفياتهّن السياسية واإلجتماعية 

والثقافية.

الكوتا النسائية تشّكل تفعياًل لمبدأ 
المساواة المنصوص عليه في الدستور 

اللبناني وتدخاًل إيجابيًا للبدء بتطبيق 
تكافؤ الفرص بحّده األدنى ولمكافحة 
التمييز بين الجنسين على أشكاله كاّفة.

األسباب الموجبة

٢٠

١

٤

٢

٥

٣

٦

٥. إقتراح قانون الكوتا في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢ 



الهدف األساسي منها هو فتح اآلفاق أمام المرأة اللبنانية لـتـتبوأ مكانتها الطبيعية وتمارس حقوقها في الحياة 
السياسية ولو عبر تمثيل نيابي رمزي كمرحلة تأسيسية، وتاليًا فإنه يدخل في صميم المساواة المعّبر عنها في المادة 

/7/ من الدستور اللبناني، بدليل أن اتفاقية CEDAW الموّقعة من قبل لبنان بموجب القانون رقم /572/ الصادر بتاريخ 
24/7/1996، نّصت في ماّدتها الرابعة على أنه:   “ ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل 
بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزًا بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه يجب أاّل ُيستتبع، على أي نحو، 

اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في 
الفرص والمعاملة”.

فهم الكوتا النسائية المقترحة حفظًا 
لحق المرأة في التمثيل النيابي وليس 

اقتطاعًا من حقوق فئات المجتمع 
األخرى، خصوصًا أن اقتراح القانون 
جاء ضمن التوزيع الطائفي دون أن 

يمّس به.

بهدف ضمان حّق المرأة في 
التمثيل النيابي بالحدود الدنيا، من 
حيث تخصيص كوتا نسائية بعدد 
26 مقعدًا على األقل من إجمالي 

المقاعد النيابية، ذلك دون المقاعد 
غير المخصصة للكوتا والتي يمكن 

أيضًا للنساء الترشح عنها.

الكوتا النسائية تعود بالفائدة على 
المرأة بشكل مباشر وعلى المجتمع 

ككل لجهة استفادته من قدراتها 
وطاقاتها وخبراتها وألنها تمّثل نصف 

المجتمع اللبناني على األقل.

األسباب الموجبة

٢١

٧

٨٩١٠

٥. إقتراح قانون الكوتا في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢ 



٣

ميزات هذا القانون 

الخيار للنساء في الترشح على الكوتا أو خارج الكوتا.

سهولة التطبيق / تعديالت طفيفة. ١

٤

٣

٢

عدم المساس بطوائف األقليات:
)ارمن كاثوليك، إنجيلي، مقعد واحد للتنافس بين الرجال والنساء.(

مقعد واحد من الطوائف األكثر وجودًا في كل دائرة.
عادل

منصف: حجز مقعد للكوتا بكل دائرة حسب الطائفة 
التي لديها أكثر عدد مقاعد. )١٣مسلمة/ ١٣مسيحية(

كل الطوائف
كل المذاهب

كل الدوائر

٢٢

٥. إقتراح قانون الكوتا في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢ 



٣ روم أرثوذكس

٢٠٪ مقاعد محجوزة للسيدات )٢٦ مقعدا(٢٠٪ مقاعد محجوزة للسيدات )٢٦ مقعدا(

شمال لبنان ١
عّكار

شمال لبنان ٢
المنية - الضنية

شمال لبنان ٣
زغرتا

٢٢

٣

٣ سّني
٢ روم أرثوذكس

١ ماروني
١ علوي

٣ سّني

٣ ماروني

٥ سّني
١ روم أرثوذكس

١ ماروني
١ علوي

٢ ماروني٢ ماروني

طرابلس

الكورةبترون بّشري

٢٣

ال
شم

ال

٥. إقتراح قانون الكوتا في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢ 



٢٠٪ مقاعد محجوزة للسيدات )٢٦ مقعدا(

البقاع٢
البقاع الغربي - راشيا

البقاع٣
بعلبك - هرمل

البقاع١ 
زحلة 

جبل لبنان ١
جبيل

جبل لبنان ٤
عاليه

جبل لبنان ٣
بعبدا

جبل لبنان ٢
المتن

١

٢٢ ١ ٢

١٢

٢ ماروني
١ شيعي

٢ درزي
٢ ماروني

١ روم أرثوذكس

٣ ماروني
٢ شيعي

١ درزي

٤ ماروني
٢ روم أرثوذكس
١ روم كاثوليك

١ أرمن أرثوذكس
٥ ماروني

٣ ماروني
٢ درزي

كسروان
الشوف

٢ سّني
١ شيعي

١ درزي
١ ماروني

١ روم أرثوذكس

٦ شيعي
٢ سّني

١ روم كاثوليك
١ ماروني

٢ روم كاثوليك
١ سّني

١ ماروني
١ أرمن أرثوذكس

١ شيعي
١ روم أرثوذكس

٢ سّني
١ روم كاثوليك

٢٤

اع
بق

ال
ان

لبن
ل 

جب

٥. إقتراح قانون الكوتا في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢ 



٢٠٪ مقاعد محجوزة للسيدات )٢٦ مقعدا(

جنوب لبنان ٢
صور 

جنوب لبنان ٣
النبطية 

جنوب لبنان ١
جزين

بيروت ٢بيروت ١

١

١١

٢٣
٢ ماروني

١ روم كاثوليك

٣ أرمن أرثوذكس
١ روم أرثوذكس
١ روم كاثوليك

١ ماروني
١ أرمن كاثوليك

١ األقليات المسيحية

٦ سّني
٢ شيعي

١ درزي
١ روم أرثوذكس

١ إنجيلي

٣ شيعي٤ شيعي

صيدا
بنت جبيلالزهراني

٢ سّني
٢ شيعي

١ روم كاثوليك
٣ شيعي

مرجعيون - حاصبيا
٢ شيعي
١ سّني

١ روم أرثوذكس
١ درزي

٢٥

ان
لبن

ب 
نو

ج
ت

رو
بي

٥. إقتراح قانون الكوتا في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢ 



٢٠٪ مقاعد محجوزة للسيدات )٢٦ مقعدا(

التوزيع حسب المحافظاتالتوزيع حسب المذاهب
المحافظات               مقاعد محجوزة للسيدات      مجموع المقاعد 

١٣٦٤مسيحي

المجموع                      ٢٦                     ١٢٨

٢٦

المذهب                   مقاعد محجوزة للسيدات        مجموع المقاعد 

٥. إقتراح قانون الكوتا في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢ 

ماروني

٧٢٨شمال لبنان

٤٢٣البقاع

٧٣٥جبل لبنان

٦٢٣جنوب لبنان

٢١٩بيروت

٨٣٤

١٨روم كاثوليك

٠١أرمن كاثوليك

١٥أرمن أرثوذكس

٠١األقلية المسيحية

٣١٤روم أرثوذكس

٠١إنجيلي

١٣٦٤مسلم

المجموع                     ٢٦                     ١٢٨

٦٢٧سّني

٦٢٧شيعي

١٨درزي

٠٢علوي



المعايير المعتمدة في اعداد اقتراح قانون الكوتا النسائية في المجلس النيابي:

توزيع المقاعد ال ٢٦ المخصصة للكوتا النسائية والتي تشكل ٢٠ % من عدد مقاعد 
المجلس النيابي استنادًا إلى تقسيم الدوائر االنتخابية ومقاعدها كما هو محدد في القانون:

المسلمين والمسيحيين : ١٣ مقعد من أصل ٦٤ مقعد لكل طائفة أي حوالي 
٢٠ % من المقاعد )احتسب الكسر لألعلى(

المذاهب : - حوالي ٢٠ % من عدد المقاعد اإلجمالي المخصص لكل طائفة 
              حسب توزيعها على الدوائر االنتخابية )احتسب الكسر لألعلى(

              - مقعد واحد من مقاعد المذاهب التي خّصصت لها أكثر المقاعد 
              عددًا في الدائرة االنتخابية

 الدوائر االنتخابية : على أن يخصص في كل دائرة مقعد للكوتا النسائية على 
األقل )االعتماد على توسيع نطاق الكوتا قدر اإلمكان وبقدر المستطاع مراعاًة 

للتوزيع المذهبي في الدوائر(

الجنسين : مراعاة مبدأ المساواة من جهة المذاهب التي ليس لديها إال مقعد 
واحد في الدائرة االنتخابية والذي ال يمكن أن يخصص للكوتا وإال اعتبر بمثابة 

حرمان للرجال من هذا المقعد 

١

٤

٣

٢ بالتساوي
 بين :

٢٧

٥. إقتراح قانون الكوتا في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢ 



محاكاة على اقتراح القانون
)زحلة(



محاكاة الكوتا النسائية في زحلة

زحلة
٢ روم كاثوليك*

١ سّني
١ ماروني

١ أرمن أرثوذكس
١ شيعي

١ روم أرثوذكس
* مقعد محجوز للسيدات

عدد القوائم

الناخبين المسجلين

٥

١٧٥,٦١٣

٢٩

حسب االنتخابات البرلمانية ٢٠١٨

٧ مقاعد

٦. محاكاة على إقتراح القانون



محاكاة الكوتا النسائية في زحله

لة
زح

 - 
١ 

اع
بق

 ال
ئم

وا
ق

٣٠

٦. محاكاة على إقتراح القانون

مجموع 
األصوات

زحلة قضيتنا اختيار و قرار زحلة كلنا وطنيالكتلة الشعبيةزحلة للجميع



Counting Simulation ZAHLE

STEP 1:   Determining the turnout

STEP 2:   Defining the electoral quotient (EQ)

* Total number of votes for lists

Turnout
in Zahle

Registred
Voters

175,613 94,082 91,668 2414 545

Actual
Voters

Valid 
votes*

Invalid 
votes

Blank
Votes53.47%

٣١

EQ= = =
*94,082 - 2,414 = 91,668

13,095.4
Total Number of Valid Votes 91,668*

Number of Seats 7

٦. محاكاة على إقتراح القانون



Counting Simulation ZAHLE

STEP 3:   Selection of winning list

ZAHLE FOR 
EVERYONE

ZAHLE CHOICE
& DECISION

ZAHLE OUR
CAUSE

POPULAR 
BLOC

KULLUNA
WATANI

STEP 4:   Determining the final electoral quotient (EQ)

36,391 23,546 18,702 10,885 1,599

EQ= =
*91,668 - 12,484 = 79

11,312
Total Number of Valid Votes

for the Winning Lists

Number of Seats

٣٢

٦. محاكاة على إقتراح القانون

79,184*

7



Counting Simulation ZAHLE

QUOTIENT SEATS

STEP 5:   Determining number of seats won by each list

ZAHLE FOR 
EVERYONE

ZAHLE CHOICE
& DECISION

ZAHLE OUR
CAUSE

36,391 / 11.312 = 3,22

23,546 / 11.312 = 2,08

18,702 / 11.312 = 1,65

3

2

2

7

٣٣

٦. محاكاة على إقتراح القانون



Counting Simulation ZAHLE

٣٤

STEP 6:   Selection of reserved seats for women

NAMES/SEATS/DISTRICT

MICHELE SKAFF
GC / ZAHLE

MICHELE ISKANDAR
GC / ZAHLE

PV* WINNER

1 GC
(1 RESERVED SEAT)

%NUMBER OF VOTES

987

552

76,639

76,639

 987/

 552/

1.29

0.72

The woman who got the highest number  
of preferential votes in the winning lists.

٦. محاكاة على إقتراح القانون



Counting Simulation ZAHLE

MICHELE SKAFF
GC / ZAHLE

1 GC (1 RESERVED SEAT)

٣٥

٦. محاكاة على إقتراح القانون

ZAHLE FOR 
EVERYONE

ZAHLE FOR 
EVERYONE

ZAHLE CHOICE
& DECISION

ZAHLE CHOICE
& DECISION

ZAHLE OUR
CAUSE

ZAHLE OUR
CAUSE



٦. محاكاة على إقتراح القانون

٣٦



Counting Simulation ZAHLE

٣٧

STEP 7:   Selection of winners per lists

٦. محاكاة على إقتراح القانون



الكوتا النسائية - اسئلة و اجوبة  

١- هل الكوتا النسائية دائمة ام مؤقتة؟

٣- هل الكوتا تتعارض مع اتفاق الوفاق الوطني في الطائف؟

٢- هل الكوتا ضد الدستور ألنها تعتمد التمييز االيجابي للنساء فيما ان الدستور ينص 
على المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات؟

الكوتا تكون لمرحلة زمنية معينة قد تكون لسنوات او لعقود ليصبح وجود المراة 
في العمل السياسي والبرلماني امرًا واقعًا ومألوفًا يتقبله المجتمع.

هذا غير صحيح اطالقا ألن اتفاق الطائف نص على وضع قانون انتخاب جديد 
يراعي التمثيل النسبي لمختلف فئات الشعب اللبناني.

صحيح أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين لكنه ال ينص على كيفية 
الوصول إلى هذه المساواة. وحيث أن هناك فجوة بين الرجل والمرأة بالنظر إلى 

المعوقات التقليدية المتراكمة، فأن الكوتا تعالج هذه الفجوة تدريجيًا الى ان تصل 
المرأة إلى مساواة حقيقية مع الرجل.

٣٨

٧. الكوتا النسائية - اسئلة و اجوبة 



الكوتا النسائية - اسئلة و اجوبة  

٤- اليست الكوتا غير قابلة للتطبيق مع اعتماد التوزيع الطائفي والمذهبي؟

٦- كم هو عدد النساء ونسبتهن في حال اعتماد الكوتا؟

٥- ما هي شروط ترشح المرأة في حال اعتماد الكوتا؟

غير صحيح. اذ مع تطبيق الكوتا يمكن اعتماد المناصفة بين المسلمين 
والمسيحيين كما ينص الدستور اللبناني المعدل في العام 1990.

التوجد نسبة محددة بل هي نسبة متدرجة قد تبدأ ب %20 من المقاعد وصواًل 
الى المناصفة.

التوجد شروط خاصة وتعتمد الشروط العامة المعتمدة لجميع المرشحين.

٣٩

٧. الكوتا النسائية - اسئلة و اجوبة 



الكوتا النسائية - اسئلة و اجوبة  

٧- في الكوتا هل يجب على اللوائح ان ترشح نساء؟ 

٩- في حال كان عدد النساء المرشحات مساويا لعدد المقاعد المحدد في الكوتا 
ماذا يحصل؟ 

٨- في حال لم ترشح جميع اللوائح اية امراة ماذا يحصل؟

هناك قوانين تفرض وقوانين التفرض ذلك، وانما تحجز مقاعد للنساء وتترك امر 
الترشح  من عدمه لقرار القوى السياسية والحزبية.

تعتبر النساء فائزات بالتزكية. 

في هذه الحالة تعتبر المقاعد المخصصة للنساء شاغرة وتعاد االنتخابات فقط 
على المقاعد الشاغرة، ويكون الترشح محصورا بالنساء.

٤٠

٧. الكوتا النسائية - اسئلة و اجوبة 



١١- كم يبلغ عدد الدول التي تعتمد الكوتا؟

وصل عدد الدول التي تعتمد الكوتا الى 97 دولة في العالم، منها 14 دولة عربية.

الكوتا النسائية - اسئلة و اجوبة  

١٠- ماهو الفرق بين كوتا في الترشح وكوتا محجوزة ؟

الكوتا في الترشح تفرض ان تضم كل الئحة عددا معينا من النساء واحدة بالحد 
االدنى وصوال الى المناصفة ولكن هذا اليضمن لهن الفوز. 

الكوتا المحجوزة تضمن عدد معين من المقاعد مخصص للنساء تفوز به المرأة 
التي تحصل على اكبر عدد من االصوات.

٤١

٧. الكوتا النسائية - اسئلة و اجوبة 



٤٢

 ٨. الكوتا النسائية في عدد من برلمانات العالم

الدول التي تعتمد نظام الكوتا
في االنتخابات البرلمانية

٦١٫٣ ٪ ٢٠١٨راوندا ٤٩ امرأة من أصل ٨٠ نائبًا٣٠ ٪

٢٨٫٩ ٪٢٠٢١العراق ٩٥ امرأة من أصل ٣٢٩  ٢٥ ٪

٢٧٫٧ ٪٢٠١٩الفيلبين ٨٥ امراة من اصل ٣٠٧ نواب٢٠ ٪

٤٢ ٪٢٠١٩بلجيكا المناصفة بين الجنسين 
على القوائم

٦٤ مقعدًا للنساء من أصل ١٥٠ 
مقعدًا

٤٦٫٧ ٪٢٠١٩جنوب أفريقيا ١٨٥ مقعدًا للنساء من أصل ٣٩٦ ال يوجد كوتا
مقعدًا 

 االنتخابات التي 
كوتا نسائية بنسبة  ٪جرت في العام

وصل عدد النساء 
في االنتخابات

نسبة النساء في 
البرلمان

ال يوجد كوتاجيبوتي  ٢٦٫٢ ٪٢٠١٨   ١٧مقعدًا للنساء من أصل ٦٥ 
مقعدًا 

٥٠ ٪٢٠١٩اإلمارات العربية المتحدة ٥٠ ٪ التناصف بين النساء 
والرجال

 ٢٠ مقعدًا للنساء من أصل ٤٠ 
مقعدًا 

٢٧٫٧ ٪٢٠٢٠مصر ١٦٤ امرأة من اصل ٥٩٢ نائبا٢٥ ٪

٢٦٫٣ ٪٢٠١٩تونس كوتا في الترشح في اللوائح 
٥٧ امرأة من اصل ٢١٧ نائبابالتناوب ذكر و أنثى 

٢٤٫٣ ٪٢٠١٧الصومال ٦٧ مقعدًا للنساء من أصل ٢٧٥ ٣٠ ٪
مقعدًا

٤٦٫١ ٪٢٠٢٠بوليفيا كوتا مناصفة في تشكيل 
اللوائح 

 ٦٠ مقعدًا للنساء من أصل ١٣٠ 
مقعدًا

٣٣٫٦ ٪٢٠١٧النيبال ٩١ مقعدًا للنساء  من أصل ٢٧١ ٣٣ ٪
مقعدًا 



الدول التي تعتمد نظام الكوتا
في االنتخابات البرلمانية

١٧٫٤٪٢٠١٥السودان ٧٨ مقعدًا للنساء من أصل ٤٥٠ ٣٠ ٪
مقعدًا

٠ ٪٢٠٠٣اليمن  ٠ مقعدًا للنساء من أصل ٢٥٠ ال يوجد كوتا
مقعدًا  

١١٫٢ ٪٢٠٢٠سوريا ٢٨ مقعدًا للنساء من أصل ٢٥٠ ال يوجد كوتا
مقعدًا  

٤٫٤ ٪٢٠٢١قطر ٢ مقعدًا للنساء من أصل ٤٥ ال يوجد كوتا
مقعدًا

 االنتخابات التي 
كوتا نسائية بنسبة  ٪جرت في العام

وصل عدد النساء 
في االنتخابات

نسبة النساء في 
البرلمان

المصدر: البيانات المفتوحة لإلتحاد البرلماني الدولي )الترتيب حتى كانون الثاني ٢٠٢٢(

٢٤٫١ ٪٢٠٢١المغرب ٩٥ مقعدًا للنساء من أصل ٣٩٥  الكوتا في تسعين مقعدًا
مقعدًا 

١٤٫٨ ٪٢٠١٨البرازيل ٣٠ ٪ كحد ادنى ونسبة ٧٠ ٪ 
 ٧٦ امرأة من اصل ٥١٣ نائباكحد اقصى الي من الجنسين

٤٣

 ٨. الكوتا النسائية في عدد من برلمانات العالم

٢٠ ٪ ٢٠٢٠المملكة العربية السعودية  ٣٠ مقعدًا للنساء من أصل ١٥١ ٢٠ ٪
مقعدًا 

١٦٫٥ ٪٢٠١٤ليبيا ٢٨ مقعدًا للنساء من أصل ١٧٠ ٣٠ مقعدًا
مقعدًا

١٢٫٣ ٪٢٠٢٠االردن ١٦ امراة من اصل ١٣٠في ١٥ مقعدا

٨٫١ ٪٢٠٢١الجزائر ٣٣  مقعدًا للنساء من أصل ٤٠٧ ال يوجد كوتا
مقعدًا  

٠ ٪٢٠٢٠الكويت ٠ مقعدًا للنساء من أصل ٥٠ ال يوجد كوتا
مقعدًا



 خارطة المرشحات/ 
اإلنتخابات النيابية 

 ٢٠١٨

كيف ستكون 
خارطة مرشحات 

٢٠٢٢؟

٤٤

 27 مرشحة منسحبة 86 مرشحة على لوائح    / 113 مرشحة /






