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 الفمسطينيةالكوتا وتأثيره عمى المشاركة السياسية لممرأة ـ نظا

 ىادي شيب : إعداد

 نجاب نصر -نادية. د: إشراؼ

 الُممخص

نظػػاـ الكوتػػا النسػػائية وتػػأثيره عمػػى المشػػاركة " جػػاء اختيػػار الباحػػث لمدراسػػة فػػي موضػػوع      

فكػػػاف لتنػػػامي دور نظػػػاـ الكوتػػػا النسػػػائية  ؛، كنتػػػاج لعػػػدة عوامػػػؿ"ة الفمسػػػطينيةالسياسػػػية لممػػػرأ

اف النعكاس ىذا النيابية في تعزيز المشاركة السياسية لممرأة عمومًا دور العامؿ األوؿ، فيما ك

 .النظاـ عمى المرأة الفمسطينية دور العامؿ الثاني

ىػػذه العوامػػؿ وفػػي ضػػوء عػػدـ وجػػود تجربػػة سػػابقة لمشػػاركة المػػرأة الفمسػػطينية فػػي المجمػػس  

الباحػث لمحاولػة معرفػة طبيعػة أداء  تالتشريعي مف خالؿ نظػاـ الكوتػا النسػائية النيابيػة، دفعػ

ودورىػػػا فػػػي تأديػػػة  2006لعػػػاـ  ي المجمػػػس التشػػػريعي الثػػػانيالمػػػرأة البرلمانيػػػة الفمسػػػطينية فػػػ

% 12.78وظائفيػػا التشػػريعية والرقابيػػة، بعػػد أف أتػػاح ليػػا القػػانوف االنتخػػابي عضػػوية بنسػػبة 

 . مف خالؿ نظاـ الكوتا النسائية

ىدفت الدراسة إلى معرفة أداء المػرأة البرلمانيػة فػي المجمػس التشػريعي الفمسػطيني الثػاني      

والمجتمػع مػف خػالؿ أدائيػا لوظيفتيػا التشػريعية  ؛في طرح وحؿ لمقضػايا النسػائية 2006لعاـ 

لعػػػاـ ( 9)والرقابيػػػة، فػػػي ظػػػؿ نظػػػاـ الكوتػػػا النيابيػػػة النسػػػائية الػػػذي أقػػػره القػػػانوف االنتخػػػابي رقػػػـ
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الؿ فتػرة خ البرلمانيات الصعوبات والمعوقات التي واجيت كما ىدفت أيضًا إلى التعرؼ عمى

وذلؾ الستخالص اآلليات واإلستراتيجيات الالزمة لتخطي ىػذه العقبػات  ؛ركتيف البرلمانيةمشا

 .في المجالس القادمة

فقػد  ؛دت األطروحة عمى مناىج متعددة فػياعتمفي محاولة لموصوؿ الى ىدؼ الدراسة      

 وجمػع وصػفيا خالؿ مف ىي كما الظاىرة بدراسة الذي ييتـ ؛اعتمدت عمى المنيج الوصفي

 أف حيث فييا، تتحكـ التي والعوامؿ ؛أسبابيا إلى لموصوؿ المعمومات والبيانات الدقيقة حوليا

 ىي التي الحالة وصؼ يستدعي الفمسطينية المرأة وضع المبذولة لتحسيف الجيود في البحث

عػادة المتعمقػة والمعطيػات المعمومػات خػالؿ جمػع مػف عمييػا  وفػؽ خطػة صػياتتيا بيػا، وا 

ولبيػػاف مػػدى فاعميػػة البرلمانيػػات فػػي تأديػػة وظػػائفيف التشػػريعية والرقابيػػة تػػـ  .وأىدافػػوث البحػػ

 . استخداـ المنيج التحميمي

فػػػي تأديتػػػو  2006أداء المجمػػػس التشػػػريعي المنتخػػػب فػػػي العػػػاـ  اتضػػػح مػػػف الدراسػػػة أف     

لوظػػػائفيف  تػػػأديتيفالبرلمانيػػػات فػػػي  أداءأمػػػا عػػػف  ؛كػػػاف ضػػػعيفاً  لوظائفػػػو التشػػػريعية والرقابيػػػة

مػف جيػة  قويػاً  أداءىػفبيف الضعؼ والقوة، فمف حيث التشريع كػاف  تفاوتالتشريعية والرقابية 

ضعيفا مػف جيػة تقػديـ مشػاريع قػوانيف  أداءىففي المناقشة العامة، وكاف  أقرتتقديـ مشاريع 

 االسػػتجوابلوظػػائفيف الرقابيػػة كػػاف قويػػا مػػف جانػػب اسػػتخداـ  تػػأديتيفمػػف حيػػث  أمػػامقترحػػة، 

 .كوسيمة لمرقابة، وكاف ضعيفا مف جانب استخداـ السؤاؿ كوسيمة لمرقابة
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وقػػد توصػػمت الدراسػػة الػػى أف البرلمانيػػات عممػػف بحػػرص عمػػى طػػرح قضػػايا المػػرأة، فقػػد      

ت البرلمانيػػػػات حرصػػػػًا كبيػػػػرًا عمػػػػى مػػػػنح المػػػػرأة المكانػػػػة التػػػػي تسػػػػتحؽ فػػػػي التشػػػػريعات أظيػػػػر 

، ةالوزاريػػػ اتطمبػػػاتيف ومػػػداخالتيف خػػػالؿ مناقشػػػة البيانػػػوالقػػػوانيف، وتجمػػػى ذلػػػؾ بوضػػػوح فػػػي 

وتكممػػت ىػػذه  الكاممػػة والمتسػػاوية ليػػا مػػع الرجػػؿوأكػػدف عمػػى ضػػرورة إعطػػاء المػػرأة الحقػػوؽ 

الطمبات في زيادة عدد الوزيرات مف وزيػرة واحػده فػي الحكومػة العاشػرة إلػى ثػالث وزيػرات فػي 

النساء فػي التمثيػؿ النيػابي، وقػد عبػر عػف  تقوية فرصباإلضافة الى . حكومة الوحدة الوطنية

الػذي سػيعتمد عمػى  بشػأف االنتخابػات العامػة 2007لسنة ( 1)ذلؾ مف خالؿ قرار بقانوف رقـ

 .طريقة واحد لالنتخابات القادمة وىي النظاـ النسبي الكامؿ الذي يعتمد عمى القوائـ الحزبية

النسػػائية فػػي  ليػػة اشػػتةالو خطػػوة فػػي وقػػد خمصػػت الدراسػػة إلػػى أف نظػػاـ الكوتػػا النيابيػػة      

، إال أف (المجمػػػس التشػػػريعي) الطريػػػؽ السػػػميـ نحػػػو تمكػػػيف المػػػرأة الفمسػػػطينية التمثيػػػؿ النيػػػابي

فػػي المجمػػس التشػػريعي الثػػاني مػػف مجمػػوع أعضػػاء المجمػػس % 12.78تمثيػػؿ المػػرأة بنسػػبة 

ؼ تػػدعـ المػػرأة فػػي التشػػريعي قػػوة تأثيرىػػا تبقػػى ضػػعيفة فػػي طػػرح قضػػايا المػػرأة أو بتبنػػي مواقػػ

 .المجتمع

كما وتوصمت الدارسة إلػى أف نظػاـ الكوتػا النسػائية شػجع المػرأة الفمسػطينية عمػى الترشػح     

، مقارنػػًة %(27) ، حيػػث بمةػػت نسػػبة مشػػاركتيف إلػػى2006فػػي اإلنتخابػػات التشػػريعية لعػػاـ 

 %(.4)التي بمةت 1996بنسبة المرشحات النتخابات عاـ 
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كذلؾ توصمت الدراسة إلى أف نظاـ الكوتا النسائية أعطى الفرصة لممػرأة بتشػكيؿ نمػاذج      

ناجحػػػة فػػػي المجػػػالس المنتخبػػػة، والتػػػي تسػػػاىـ بػػػدورىا فػػػي إحػػػداث تةييػػػر تػػػدريجي فػػػي نظػػػرة 

 . المجتمع لدور المرأة الفمسطينية

فػي ي المجالس مف ىنا، يعتبر المجوء الستخداـ  لية تخصيص حصة لممرأة الفمسطينية ف    

كأحد سبؿ المسػاعدة المؤسسػية التػي تسػتيدؼ إلػى تمكػيف المػرأة ىػو أمػر المجمس التشريعي، 

ىاـ وحتمي في المرحمة الراىنػة مػف حيػاة المجتمػع الفمسػطيني، التػي تشػيد تمييػزًا واقعيػًا عمػى 

ى جميػع أساس النوع االجتماعي، واستخداـ ىذه اآلليػة سػيكوف متوافقػًا مػع اتفاقيػة القضػاء عمػ

 . أشكاؿ التمييز ضد المرأة

وبػالنظر إلػى تمػػؾ النتػائج قػػد خمصػت الدراسػػة إلػى عػدد مػػف التوصػيات توجيػػت بيػا إلػػى      

المشػػػػرع الفمسػػػػطيني، بخصػػػػوص تةييػػػػر القػػػػوانيف التػػػػي سػػػػاىمت فػػػػي التمييػػػػز بػػػػيف الجنسػػػػيف، 

يػا التمييػز بػػيف والتنسػيؽ بػيف كافػة مؤسسػات السػػمطة فػي إلةػاء أو تعػديؿ القػوانيف التػػي يػتـ في

باإلضػػػافة الػػػى زيػػػادة نسػػػبة تمثيػػػؿ المػػػرأة فػػػي المجػػػالس التمثيميػػػة بتخصػػػيص كوتػػػا . الجنسػػػيف

 . لكي تزداد فرص المرأة الفمسطينية بالتمثيؿ النيابي%  40أو % 30نسائية تصؿ الى 

التوصػػيات إلػػى المػػرأة  البرلمانيػػة الفمسػػطينية، أىميػػا  بجممػػة مػػفكمػػا وتوجيػػت الدراسػػة      

واصمة طرح قضاياىا، وأف تطالب بحقوقيا بالمشاركة في العممية السياسية بأسموب تدريجي م

إضػػافًة إلػػى ضػػرورة طػػرح قضػػية المػػرأة . ومرحمػػي، وأف تطػػرح قضػػاياىا وفقػػا لمثوابػػت الوطنيػػة
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، ومعػػًا يمكنيمػا التحػػدي لمصػػعوبات والمعيقػػات اعيػػة يتحمػػؿ أثارىػا الرجػػؿ والمػػرأةكقضػية اجتم

 . تحوؿ دوف مشاركة فاعمة وكاممة لممرأة في صناعة القرار التي يمكف أف

كما أشػار الباحػث إلػى عػدـ وقػوؼ المػرأة الفمسػطينية عنػد حػد تخصػيص كوتػا نسػائية نيابيػو، 

بؿ يجب أف يتعدى ىػذا الطمػوح تمػؾ الحػدود وذلػؾ بالوصػوؿ إلػى المقعػد البرلمػاني كحػؽ ليػا 

 .أسوة بالرجؿ

 

 

 


