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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

2005 . 
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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



 ل
 

 

، 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
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 الفصؿ األوؿ 

 : مشكمتيافي خمفيات الدراسة و  .1

 : توطئة  1.1

إف مشاركة المرأة في السياسة، يعتبر مف أىـ مؤشرات التحوؿ الديمقراطي في أي بمد في 

خاصة وأف عزوؼ المرأة عف المشاركة السياسية أو المشاركة بأي شكؿ  خر مف  1.العالـ

أشكاؿ المشاركة المجتمعية، معناه حرماف المجتمع ككؿ مف ىذه الطاقة الكامنة، فيي تشكؿ 

نصؼ المجتمع ال بؿ تكاد أف تجسده، وفي اتمب األحياف ُينَظر لممجتمع الديمقراطي 

 .في مدى مشاركة النساء فيو ضره وتح المتحضر، ويقاس مدى نمائو

% 19وعمى الرتـ مف أىمية مشاركة المرأة في المجالس التمثيمية، إال أنيا ما تزاؿ تشكؿ 

وال يستثنى العالـ العربي مف ىذا التدني؛ . مف أعضاء البرلمانات في جميع أنحاء العالـ

القوانيف )النصوصفحجـ التناقض اآلخذ بالتنامي واالتساع عبر الزمف بات واضحا بيف 

التي تدعو الى إشراؾ المرأة في المجاؿ التمثيمي وبيف واقع ىذه المشاركة، ( والدساتير

حوؿ مشاركة النساء في  1992فأظيرت الدراسة التي أعدىا اإلتحاد البرلماني الدولي عاـ 

برلماف عضو في اإلتحاد أظيرت بأف التشريع ( 150)السمطة التشريعية، وشممت الدراسة 

الداخمي لكافة البالد تقريبا وبمف فييا الدوؿ العربية تؤكد عمى حؽ النساء في الترشح 

واالنتخاب دوف تمييز مع الرجاؿ ومع ذلؾ ال زالت نسبة مشاركة المرأة العربية في المجالس 
                                                           

مؤسسة . 7002-7007خطوة إلى األماـ الحممة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في اإلنتخابات " (7004 .)حباشنة ،خديجة 1
 . 41ىيرنش بؿ ، مكتب الشرؽ األوسط العربي ، بالتعاوف مع اإلتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية، راـ اهلل ، ص 

 %.6.3مشاركة النساء في البرلمانات العربية يبمغ حالياً  متوسط نسبة*
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، عمى وجو %11.7المنتخبة مف أدنى النسب في العالـ، حيث يصؿ متوسط تمثيميا إلى 

% 8.4و، %12.5 إلى (Lower House)تمثيميا في المجمس األدنى  الدقة، ويصؿ نسبة

ذا كاف ىذا المعدؿ منخفض، إال 2( Upper House or Senate)في المجمس األعمى  ، وا 

وُأحرز تقدـ في السنوات األخيرة في العديد مف . انو تضاعؼ في السنوات العشرة الماضية

 .البرلمانات العربية

، وبعػد سػنتيف انتخابػػات 2005ففػي الكويػت التػي منحػت المػرأة حػػؽ التصػويت فػي العػاـ  

كانػػت مخيبػػة لطموحػػات المػػرأة الكويتيػػة، حيػػث لػػـ تفػػز أي امػػرأة، ادخػػؿ أربػػع نسػػاء لمجمعيػػة 

وفي البحريف، تـ انتخاب امرأة واحده عمى مجمس النواب . 2009الوطنية ألوؿ مرة في العاـ 

 .مف األعضاء% 25نساء في مجمس الشيوخ، وىو ما يمثؿ  10 ألوؿ مرة وتـ تعييف

، في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقفت النساء والرجاؿ عمى حد سواء 2006في العاـ 

مف % 22.5لالنتخابات والتصويت ألوؿ مرة، ودخمت تسع نساء البرلماف، والحصوؿ عمى 

وقد تـ تعييف ما . ييف ثمانية  خريففقط تـ انتخاب واحده منيف بعد أف تـ تع. المقاعد

، حيث أصبحت تمثؿ 2007امرأة لمجمس الدولة لسمطنة عماف في عاـ  14مجموعو 

 . في المائة مف أعضاءىا% 14.9

ثقافية، سياسية، )بالرتـ مف ىذه اإلنجازات، ما زالت المرأة تواجو تحديات كبيرة النتخابيا 

تي كانت مف أولى دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ففي سمطنة عماف ال(. اجتماعية، اقتصادية

، فقدت المرأة مقاعدىا في اإلنتخابات التشريعية 1994تمنح المرأة مقاعد في البرلماف لعاـ 

                                                           
2 Women in parliaments - Situation as of 31 December 2010 
  http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm                
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وفي قطر، تـ تمديد مدة والية المجمس االستشاري وجميعيـ مف الذكور لمدة . 2007لعاـ

ي المممكة العربية السعودية ، وف2010ومرة أخرى منذ يوليو . 2010الى  2008عاميف مف 

 . ال تزاؿ المرأة ال تممؾ الحؽ في التصويت

وقد اشتةمت دوائر التفكير والمجتمع الدولي، والمنظمات النسوية العالمية والعربية في 

إيجاد ميكانزمات ذات كفاءة عالية لتجاوز الحواجز والمعيقات، ال سيما الموروثات الثقافية 

 .  تحقيؽ التوازف بيف الجنسيف عمى مستوى التمثيؿ النيابي التي تقؼ حاجزا في سبيؿ

 -1975ففي العقود األربعة األخيرة مف القرف العشريف عقد أربع مؤتمرات دولية منذ عاـ    

عقدت األمـ المتحدة ـ  1995ـ، لمنيوض بأوضاع المرأة وقضاياىا؛ ففي العاـ 1995

كخطوة لزيادة تمثيؿ النساء في الييئات " الصيف" المؤتمر العالمي الرابع لممرأة في بيجيف

؛ وكانت عبارة عف "خطة عمؿ" وفي ىذا المؤتمر وضعت المجنة الرئيسية فيو . النيابية

وزيادة المساواة بيف الجنسيف، وصدر عف  3جدوؿ أعماؿ تسعى مف خاللو لتمكيف المرأة

ا البرنامج تمؾ التي تدعو المجنة الرئيسية مقررات ميمة، ومف المواد الحاسمة التي وضعي

( " د)بند ( 190)حيث ورد في المادة " التمثيؿ النيابيإلى تحقيؽ التوازف بيف الجنسيف في 

أف المطموب مف جانب الحكومات مراجعة التأثير المتةير لمنظـ االنتخابية عمى التمثيؿ 

ه النظـ السياسي لممرأة في الييئات المنتخبة، والنظر عند االقتضاء في تعديؿ ىذ

                                                           
3 (Empowerment:) والمقػػػدرات والػػػتفيـ واالسػػػتعداد لممػػػرأة والرجػػػؿ، عػػػف طريػػػؽ االنخػػػراط فػػػي األنشػػػطة يقصػػػد بػػػو رفػػػع الػػػوعي

واليياكػػؿ؛ التػػي تسػػمح ليػػا بالمشػػاركة بقػػدر أكبػػر فػػي األمػػور؛ التػػي تػػؤثر عمػػى الحيػػاة بشػػكؿ مباشػػر، مػػف أجػػؿ إحػػداث تةييػػر فػػي 
: 7007شػكري،)    ".القػوى بػيف المػرأة والرجػؿ المجتمع، ينيػى بػو التمييػز والعنػؼ ضػد المػرأة، والالمسػاواة فػي العالقػات، وتوزيػع

 (33: 7000،إصالح،404
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صالحيا وال سيما تبني نظاـ الكوتا النسائية كآلية يمكف مف خالليا زيادة نسبة تمثيؿ  ."وا 

 .المرأة في المجالس التمثيمية

تخصيص مقاعد لمنساء في  ؛ أف تعطى النساء نوعا مف المساعدة المؤسسيةاوالذي مؤّداى

لرجؿ، الذي ال يرجع  لمتعويض عف التمييز الحاصؿ بيف المرأة وا المجالس النيابية،

باألساس إلى تبايف الرجاؿ والنساء مف حيث الصفات النفسية والعاطفية، ولكنو يعود إلى 

   4.المجتمع الذي يتولى تحديد األدوار والعالقات االجتماعية لمجنسيف

وكتطبيػػؽ القتراحػػات االتفاقيػػات الدوليػػة والمعاىػػدات التػػي ليػػا قػػوة القػػانوف واألولويػػة عمػػى 

مصػر، )يف المحميػة بعػد مرورىػا بالمراحػؿ الدسػتورية، فقػد تبنػت أثنػى عشػره دولػو عربيػة القوان

األردف، الجزائػػػر، تػػػونس، فمسػػػطيف، سػػػوريا، موريتانيػػػا، المةػػػرب، السػػػوداف، جيبػػػوتي، العػػػراؽ، 

 .دولو عربية أعضاء في جامعة الدوؿ العربية نظاـ الكوتا النسائية 22مف بيف ( الصوماؿ

لمنساء لضماف وصوليا % 25لدستوري الديمقراطي في تونس نسبة فقد خصص الحزب ا

أف  2009لممجمس النيابي، وبناء عمى ىذه النسبة استطاعت المرأة التونسية في انتخابات 

  5%.28 ةمقعد، أي بنسب 214مقعدا مف أصؿ  59تحصؿ عمى 

لممرأة األردنية فرصة  2003لسنة ( 11) وفي األردف أتاح القانوف االنتخابي المعدؿ رقـ

الوصوؿ لمبرلماف، وأدت ىذه المساعدة المؤسسة لوصؿ ست نساء لمبرلماف ألوؿ مرة في 

تـ رفع عدد المقاعد المخصصة لممرأة  2010تاريخ المجالس النيابية في األردف، وفي العاـ 

                                                           
ص  ز البحوث والدراسات االجتماعية،مطبوعات مرك : ، القاىرةاألسرة المصرية وتحديات العولمة.(7003).أحمد، زايد 4

134،101 . 
5
 Tunisia. Quota database; International idea 15-8-2010. 

 http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=220  
 

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=220
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=220


5 

 

 

النيابي بناًء عمى ىذا  المقعد وقد وصمت نسبة مشاركة المرأة األردنية في المجمس 12إلى 

 6.مقاعد 110مقعد لممرأة مف أصؿ  13بواقع % 12التعديؿ إلى 

وفي المةرب ونتيجة تبني الحزب االشتراكي لمقوات الشعبية كوتا نسائية طوعية تصؿ  

وصمت نسبة مشاركة المرأة  2007عمى قائمتو االنتخابية وبعد انتخابات % 20إلى 

  7.مقعدا 325مقعد لممرأة مف أصؿ  34لنواب بواقع في مجمس ا%  10المةربية إلى 

(  جبية التحرير الوطني، حركة مجتمع السمـ)وفي الجزائر أدى تبني األحزاب السياسية 

كوتا نسائية طواعية عمى قوائميا االنتخابية إلى وصوؿ نسبة تمثيؿ المرأة في البرلماف 

 8.مقعد 389د لممرأة مف أصؿ مقع 30، بواقع 2007في انتخابات عاـ % 8النيابي الى 

مقعدا، وبيذا تصؿ نسبة  95مقعدا مف أصؿ  18وفي موريتانيا، حصمت المرأة عمى 

 %.  18.9الى  ةمشاركة المرأة الموريتاني

؛ فوجود العربيةوالناظر إلى حاؿ المرأة الفمسطينية، ال يجده مختمؼ عف أوضاع المرأة     

كس واقع القوانيف التي تنص عمى مساواة المرأة والرجؿ ال يع ،المرأة داخؿ المجمس التشريعي

ُتعبر نسبة تمثيميا التي وصمت الى  الفي المشاركة السياسية وبالتحديد المجاؿ التمثيمي و 

حقيا اإلنساني، وال  بصورة منصفة عف ـ1996في المجمس التشريعي األوؿ لعاـ % 5.6

عف حجميا ال التضحيات التي قدمتيا، و و نضاليا السياسي  ُتعبر ىذه النسبة أيضا عف حجـ

                                                           
6
 Jordan . quota database International. Idea 15-8-2010. 

   http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=113  
 

7
morocco. Quota database. International. Idea 15-8-2010 

 http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=138 
 

8
Algeria. Quota database. International. Idea 15-8-2010. 

 http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=66  
 

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=113
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=138
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=138
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=66
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=66
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فكاف ال بد مف تدخؿ المشرع إيجابيا لتمكيف المرأة  9.الديموترافي في المجتمع مف حيث الكـ

 .مف الوصوؿ الى المجمس التشريعي

الطريػػػؽ لصػػػدور والحركػػػات النسػػػوية  10"المجتمػػػع المػػػدني "مؤسسػػػاتمطالبػػػات  وقػػػد ىيػػػأت

لذي تـ بموجبة تخصيص نسبة معينة لممرأة الفمسطينية ا 2005لسنة ( 9)القانوف المعدؿ رقـ

المجػػاؿ ، كػػإجراء انتقػػالي لتعزيػػز مشػػاركتيا فػػي (نسػػائيةنيابيػػة كوتػػا )فػػي المجمػػس التشػػريعي 

 .التمثيمي

، الفرصػػة لممػػرأة لموصػػوؿ الػػى المجمػػس 2005لسػػنة ( 9)لقػػد حقػػؽ القػػانوف االنتخػػابي رقػػـ 

، بعد أف 2006في العاـ % 12.8وصمت الى  التشريعي بنسبة أعمى مما كانت عمية، حيث

 .ـ1996في اإلنتخابات التشريعية األولى لعاـ % 5.6كانت 

مف  2006لممجمس التشريعي المنتخب في العاـإال أف ىذا الوصوؿ لممرأة الفمسطينية    

مس طبيعة أدائيا في المجثير العديد مف التساؤالت حوؿ النسائية، ي النيابية خالؿ نظاـ الكوتا

قناع المجتمع بأحقيتيا في تبوء  ،النيابي الذي مف خاللو تستطيع إظيار كفاءتيا وقدراتيا وا 

 .المناصب القيادة

                                                           
بناء عمى التقديرات التي أعدىا الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني والتي بنيت باالعتماد عمى نتائج التعداد العاـ لمسكاف  9

مميوف  3.6في األراضي الفمسطينية حوالي  7006، فقد بمغ عدد السكاف المقدر منتصؼ عاـ 7004والمساكف والمنشآت، 
: ، مميوف نسمة منيـ7.1في حيف بمغ عدد سكاف الضفة الةربية المقدر حوالي . نثىمميوف أ 4.6مميوف ذكر و 7.0نسمة، منيـ 

  .مميوف أنثى 4.7مميوف ذكر و 4.7
جياز اإلحصاء ) .ألؼ أنثى 437ألؼ ذكر و 422مميوف نسمة، منيـ  4.2بينما قدر عدد سكاف قطاع تزة لنفس العاـ بحوالي 

عالـ المرأة،    http://www.pwic.org.ps/derasat/derasat.htmlالفمسطيني، مركز معمومات وا 
 

مجموع التنظيمات المجتمعية مف مؤسسات، جمعيات، ىيئات، مجالس، نقابات، أحزاب، " : الذي يعني أو ينبةي أف يعني 10
المجتمع؛ أي مجموع التنظيمات المجتمعية التي ليا مصمحة فعمية في  ليا تعبير تنظيمي في, وسائؿ إعالـ، وشرائح اجتماعية
 (.3: 4661جقماف، " )التحوؿ الديمقراطي في المجتمع

http://www.pwic.org.ps/derasat/derasat.html
http://www.pwic.org.ps/derasat/derasat.html
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 في سؤاؿ الدراسة  2.1

مػا مػدى فاعميػة البرلمانيػات فػي المجمػس التشػريعي الثػاني  :المثػار ىنػاالمركزي والتساؤؿ    

مػػػف خػػػالؿ تأديػػػة وظػػػائفيف  والمجتمػػػعفػػػي طػػػرح وحػػػؿ القضػػػايا المتعمقػػػة بػػػالمرأة  2006لعػػػاـ 

  ؟التشريعية والرقابية

 : أىمية الدراسة 3.1

تنبػػػػع أىميػػػػة ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػف كػػػػوف انتخابػػػػات المجمػػػػس التشػػػػريعي الثػػػػاني ىػػػػي أوؿ    

الػػػذي خصػػػص  2005لعػػػاـ ( 9)انتخابػػػات تجػػػري عمػػػى أسػػػاس القػػػانوف االنتخػػػابي رقػػػـ 

نسػػػائية، باإلضػػػافة إلػػػى أف وصػػػوؿ المػػػرأة إلػػػى المجمػػػس التشػػػريعي  نيابيػػػة بموجبػػػو كوتػػػا

يجعميا أكثر قربا مف مؤسسات صنع القرار، لذا فيي ستخضع لمتقييـ حػوؿ قػدرتيا عمػى 

معالجػػة والمشػػاكؿ التػػي كانػػت تعػػاني منيػػا، والعمػػؿ عمػػى المطالبػػة بتحقيػػؽ القضػػايا التػػي 

أىميػػة ىػػذه الدراسػػة بػػالتعرؼ عمػػى عػػالوة عمػػى ذلػػؾ تػػأتي . يطالػػب بيػػا القطػػاع النسػػائي

مسػػتوى أداء البرلمانيػػات فػػي المجمػػس التشػػريعي الثػػاني، وىػػو مػػا يمكػػف أف يكػػوف أساسػػا 

باإلضػػافة . لمراجعػػة أسػػموب الكوتػػا النسػػائية ومػػدى قدرتػػو عمػػى التةييػػر وخمػػؽ واقػػع جديػػد

لمانيػة فػي لتشكيميا مرجع لمعمؿ النيابي النسائي وخاصة في بياف مدى فاعمية المػرأة البر 

  .طرح وحؿ القضايا العامة والنسوية خاصة مف خالؿ تأدية وظائفيف التشريعية والرقابية
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 منيجية الدراسة 1.4

لكوتػا النسػائية النيابيػة فػي المجمػس التشػريعي الثػاني   ألف موضػوع الدراسػة ىػو تقيػيـ أداء   

، وىي أوؿ تجربة حقيقية مف حيث حجـ المشاركة لمنساء في المجمس التشريعي، 2006لعاـ 

فقػػػػد  كمػػػػو وألف البػػػػاحثيف والميتمػػػػيف بيػػػػذا الشػػػػأف لػػػػـ يقومػػػػوا بعػػػػد بدراسػػػػة ىػػػػذه الظػػػػاىرة، ليػػػػذا

 :  استخدمت المناىج العممية التالية

المعمومػات  وجمػع وصػفيا خػالؿ مػف ىػي كمػا الظػاىرة بدراسػة ييػتـالوصػفي،  المػنيج   

 فػي البحث أف حيث فييا، تتحكـ التي والعوامؿ أسبابيا إلى لموصوؿ والبيانات الدقيقة حوليا

 مػف عمييا ىي التي الحالة وصؼ يستدعي الفمسطينية المرأة وضع المبذولة لتحسيف الجيود

عػادة بيػا المتعمقػة والمعطيات المعمومات خالؿ جمع   .وأىدافػو البحػث وفػؽ خطػة صػياتتيا وا 

كما وتناولت األطروحة المنيج التحميمي، في الفصؿ المخػتص فػي تقيػيـ أداء البرلمانيػات فػي 

  .في ظؿ نظاـ الكوتا النيابية 2006لعاـ الثاني المنتخب في االمجمس التشريعي 

تأديتيف لوظائفيف التشريعية والرقابية في المجمس قياس أداء البرلمانيات في تطمب و    

 :التشريعي الثاني طرح األسئمة التالية

في المجمس مقارنة مع النائب الرجؿ،  مجاف التي انضمت إلييا البرلمانياتكـ عدد ال -1

مع العمـ بأف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي يشترط عمى كؿ عضو االنضماـ 

 حر بأف يشترؾ في لجنة ثانية فقط ؟ الى لجنة، ويحؽ لو كاختيار
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ما ىي طبيعة عمؿ المجاف التي انضمت إلييا البرلمانيات؟ و ما ىي طبيعة  -2

   .المجاف؟ ىذه الوظائؼ التي تشةميا البرلمانيات في

مقارنة البرلمانيات في المجمس،  ياالتي قدمت القوانيف أو مقترحات القوانيفكـ عدد  -3

  .موضوعات ىذه القوانيف؟وما ىي  مع النائب الرجؿ؟

كـ عدد األسئمة التي وجيتيا البرلمانيات لوزراء أو مسؤوليف مقارنة مع النائب  -4

 .؟ما ىي موضوعات ىذه األسئمةو  الرجؿ؟

كـ عدد االستجوابات التي قدمتيا البرلمانيات لوزراء أو مسؤوليف مقارنة مع النائب  -5

 .ما ىي موضوعات ىذه االستجوابات؟و  الرجؿ؟

، عبارة عف مؤشرات كمية لقياس فاعمية البرلمانيات في أعالهسئمة الرئيسية الواردة األ 

في ظؿ نظاـ الكوتا النيابية الذي اقره القانوف  6003المجمس التشريعي الثاني لعاـ 

األساسي، في حيف األسئمة الفرعية، عبارة عف مؤشرات نوعية وضعت لقياس مخرجات 

جمع المعمومات الالزمة حوليا، فتكوف في نياية المطاؼ أداء البرلمانيات، مف خالؿ 

ىذه المؤشرات النوعية عبارة عف تفسير وتحميؿ لممؤشرات الكمية، حتى نستطيع بذلؾ 

 .تقيـ أداء البرلمانيات

وبما أف الباحث أشار خالؿ توضيح المنيج الػى أىميػة المعمومػات وضػرورة توفيرىػا، فػإف    

المصػادر والوسػائؿ،  تشػكؿ األدبيػات والدراسػات السػابقة الجػزء الباحث لجأ الى مجموعة مف 

فػػػي جميػػػع  2006األوسػػػع منيػػػا، باإلضػػػافة الػػػى محاضػػػر جمسػػػات المجمػػػس التشػػػريعي لعػػػاـ 

، كمػػا تػػـ الرجػػوع الػػى الدراسػػات واألبحػػاث فتػػرة الدراسػػةالػػدورات التػػي عقػػدىا المجمػػس خػػالؿ 
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عػػػالوة عمػػػى ذلػػػؾ مراجعػػػة  .لفمسػػػطينيوالتقػػػارير، التػػػي تنشػػػر مػػػف خػػػالؿ المجمػػػس التشػػػريعي ا

الدوائر الرسمية وتير الرسمية، وزارة شؤوف المرأة، لجنة اإلنتخابات المركزية، مركز بانورامػا، 

بموضػػػوع  فدائػػػرة اإلحصػػػاء الفمسػػػطيني، كمػػػا أجػػػرى الباحػػػث مقػػػابالت شخصػػػية مػػػع المعنيػػػي

مجمػس التشػريعي فػي ال الدراسة، مف برلمانيات في المجمس التشػريعي، مػدراء المجػاف مػوظفيف

 .  لبيانات والوثائؽ التي تتقاطع وموضوع الدراسةالى االفمسطيني، إضافة 

 :   حدود الدراسة 1.5

في المجمس التشريعي  البرلمانياتنظرًا لطبيعة الدراسة، والتي تحاوؿ دراسة أداء    

فإف الباحث يرى أف الفترة الواقعة مف الفمسطيني الثاني في ظؿ نظاـ الكوتا النيابية، 

وىي الفترة الزمنية التي تـ تنصيب فييا المجمس التشريعي الثاني، أي بعد  18/2/2006

ىي ـ،  5/7/2007، وحتى 25/1/2006ثالثة أسابيع مف إجراء اإلنتخابات التشريعية في 

مرحمة تعطيؿ  المجمس التشريعي الفمسطيني اإلطار الزمني لألطروحة، وذلؾ بسبب دخوؿ

  11.أعمالو أو ما يسمى باالستعصاء التشريعي

 

 

 
                                                           

، مما أدى الى عدـ افتتاح الدورة الثانية ومتابعة  7004في منتصؼ عاـ  االنقساـ بيف حركتي فتح وحماسنتيجة  حصؿ   11
ف كاف ىنالؾ متابعو ألعماؿ المجمس التشريعي في قطاع تزه مف خالؿ عمؿ التوكيالت =  =المجمس التشريعي أعمالو، وا 

أوليما أنو : وني، وذلؾ لسببيفلمنواب المختطفيف، إال أف ىذه الجمسات تعتبر تير قانونية مف وجو مختصوف في المجاؿ القان
. ليس في القانوف ما يعطي الحؽ ألي عضو منتخب في المجمس التشريعي أف يوكؿ زميال لو أو مف ينوب عنو في التشريع

وال يمكف اعتمادىا إال إذا أقرت بقانوف مف المجمس " في إطار المناكفات السياسية"أما الثاني تعتبر جمسة التوكيالت حاصمة 
 .ي في حاؿ اكتمؿ النصاب وتوافؽ عمييا أعضاء الكتؿ، وليس كخطوة تأتي مف طرؼ واحدالتشريع
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 :الدراسات السابقة 1.6

تزايد االىتماـ بدراسة موضوع المشاركة السياسية لممرأة العربية، وأسباب ضعؼ تواجدىا 

في الحياة السياسية، منذ مطمع الثمانينات؛ عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء 

الصادرة عف األمـ المتحدة في عاـ (  CEDAW) عمى جميع أشكاؿ التميز ضد المرأة 

1979-1980. 

دوٌر بارٌز لتسميط الضوء  ،وكذلؾ فقد كاف لتخمُّؼ العالـ العربي عمى المستوى السياسي  

عمى أىمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ إذا أخذنا بعيف االعتبار أف التنمية التامة 

والكاممة لبمد ما، ورفاىية العالـ وقضية السمـ، تتطمب جميعًا أقصى مشاركة ممكنة مف 

مرأة عمى قدـ المساواة مع الرجؿ في جميع المياديف؛ وألجؿ ىذا الةرض برزت عدة جانب ال

الفمسطينية بشكؿ خاص، بوجيات و دراسات بحثت  قضية مشاركة المرأة العربية بشكؿ عاـ، 

حؿ إشكالية مشاركتيا  يدؼب ة أيضًا،نظر مختمفة وباستخداـ مناىج وأساليب مختمف

  .بينيا وبيف الرجؿ السياسية، القائمة عمى التمييز

 ال  األطروحة في يريؼ المصطمح األساسال بد لنا مف تع األدبيات،بيؿ البدء في ىذه وقُ 

 وبالمةة الفرنسية( Quota)وتمفظ بالمةة اإلنجميزية ،ىي كممة التينية األصؿ ؛12الكوتا:" ووى

((Quota بمفظيا اإلنكميزي وقد انتقمت ". الحصة" أو " النصيب" ، ومعناىا بالمةة العربية

 .إلى العربية في العصر الحديث
                                                           

ىذه العبارة منذ بداية الستينات وفي مضموف صراع حركة الحقوؽ  استخداـوتـ    "affirmative action"إيجابي  إجراء   12
 =التي ىدفت الى تصحيح تاريخ طويؿ مف التمييز ضد الفئات المحرومة في المجتمع، كاألقميات. المدنية في أمريكا

تخصيص حصص والسود إما مف قبؿ السمطات الحكومية أو مف قبؿ أصحاب العمؿ في القطاع الخاص، وكاف المقصود بيا   =
محددة لمفئات الميمشة في العمؿ والمؤسسات التعميمية والوظائؼ الحكومية، وقد أطمؽ ىذا النظاـ مف قبؿ الرئيس األمريكي 

 .4632وتابعو جونسوف في برنامجو الذي كاف يمثؿ جزءًا مف الحرب عمى الفقر في بداية عاـ ( 4634في عاـ )كنيدي
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؛ والتي باتت إحدى أشكاؿ الكوتا النيابية أو "الكوتا النسائية" والتعريؼ الواسع لمصطمح 

إحدى صورىا األكثر شيوعًا في العالـ حاليًا، ويتـ المجوء إلييا مف أجؿ تشجيع المرأة عمى 

ممارسة حقيا القانوني في التمثيؿ النيابي الممارسة السياسية، ومعالجة إشكالية تفعيؿ 

وتطمح الدوؿ التي تأخذ بنظاـ الكوتا، إلى تعزيز ثقافة المجتمع بقدرات . بالتساوي مع الرجؿ

مكاناتيا في  المرأة مف أجؿ لعب دورىا في التمثيؿ السياسي مف جية، وتفادي ىدر طاقاتيا وا 

 . إنماء المجتمع وتطويره مف جية أخرى

ومنح حصة أو نسبة مف المقاعد لمنساء في الييئات " تخصيص"تـ مف خالؿ فيي نظاـ ي

وعممية التخصيص  ،%40أو % 30أو % 20المنتخبة، وىذه الحصة يمكف أف تصؿ إلى 

و السياسية؛ التي تتعمؽ بطبيعة  تختمؼ مف مجتمع إلى أخر كؿ حسب ظروفو االجتماعية،

   13.األنظمة االنتخابية

        ، فقد ناقشت"المشاركة السياسية لممرأة األردنية وبعض الدوؿ العربية" في كتابيا   

وضع المرأة العربية في السياسة  بشكؿ عاـ، والمرأة الفمسطينية بشكؿ خاص، [: النقشبندي]

فترى أف المرأة الفمسطينية قد شاركت في النضاؿ السياسي خالؿ فترة االحتالؿ، وأكدت 

 الؿ ىذا الكفاح شعارًا مف شعارات الحركة النسوية في الةرب، وىوالمرأة الفمسطينية مف خ

، فقد كانت ىذه المشاركة تخدـ العائمة مف جية والمقاتميف مف (األمر الشخصي أمر سياسي)

جية أخرى، واعتبرت بأف ىذه المشاركة النضالية قد أضافت لممرأة العربية بشكؿ عاـ تحديًا 

                                                           
13 Study (2008)   " Electoral Gender Quota Systems  and The Implementation Europe.p13. This 

study was requested by the European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender 

Equality 

http://www.statsvet.su.se/forskning/wip/dokument/electoral_gender_quotas_report_european_

parliament_2008.pdf recovered10-7-2010    
 

http://www.statsvet.su.se/forskning/wip/dokument/electoral_gender_quotas_report_european_parliament_2008.pdf
http://www.statsvet.su.se/forskning/wip/dokument/electoral_gender_quotas_report_european_parliament_2008.pdf
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ي، وقد ذكرت بأف المرأة الفمسطينية قد شاركت في السياسية، لمصيغ التقميدية والنظاـ األبو 

وعزت ذلؾ إلى أف المرأة الفمسطينية لـ تستطيع أف تطالب  ،لكف ىذه المشاركة كانت ضئيمة

بتةيير وضعيا القانوني؛ فيي بال دولة عمى الرتـ مف إعالف الدولة الفمسطينية في عاـ 

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة، وعزت ،  فقد انحسر اىتماميا في إنياء اال1988 حتالؿ وا 

 14.كذلؾ ضعؼ مشاركة المرأة إلى الديف اإلسالمي ومستوى حضوره سياسيًا ورسمياً 

والتي  -، حوؿ قضية المرأة الفمسطينية والمشاركة السياسية، [ماريا ىولت] وفي مداخمة ؿ  

لفمسطينية قد ناضمت في فترة ، فقد اعتبرت بأف المرأة ا-بدأت مف حيث انتيت النقشبندي

، وقد كاف ىناؾ فرؽ بيف "بالمشاركة تير الرسمية "االنتداب واالحتالؿ، والتي عبرت عنيا 

ما كانت عميو المرأة الفمسطينية إباف فترة االنتداب واالحتالؿ وبعد إعالف اتفاقية السالـ، فقد 

رة الشعب والدولة عمى ذلؾ نتيجة رسـ صو خيبة أمؿ لمنساء الفمسطينيات؛ و  كاف ىناؾ

 ،، فكيؼ يمكف إذف استيعاب النساء ضمف إطار أيديولوجي مسبؽ ومحدد(ذكوريو) أسس

 لدى مف ىـ في سدة الُحكـ؟

بأف الديف اإلسالمي لعب دورًا في انخفاض مشاركة [: النقشبندي]مع [ ماريا] وتتفؽ

سوى مدافع عف حقوؽ عمماني؛ وىو ن ،المرأة، حيث تري ماريا أف ظيور تياريف متناقضيف

سالمي؛ ال يرى بأف يستند القانوف إلى العممانية والمواثيؽ الدولية وحقوؽ اإلنساف،  المرأة، وا 

وىذا . بؿ يجب أف يستند إلى الشريعة اإلسالمية، وخاصًة فيما يتعمؽ باألحواؿ الشخصية

اء الفمسطينيات فال يوجد إجماع تالب بيف النس, الخالؼ قد أثر بدوره عمى الحركات النسوية

                                                           
المؤسسػػػة العربيػػػة : ، عمػػػاف 4ط. المشػػػاركة السياسػػػية لممػػػرأة فػػػي األردف وبعػػػض الػػػدوؿ العربيػػػة (. 7004.)لنقشػػػبندي، بارعػػػةا 14

 .32ص . لمدراسات والنشر
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حوؿ أفضؿ الطرؽ لمتقدـ إلى األماـ ، وكاف ىذا الخالؼ نقطة حقيقية حوؿ مدى التزاـ 

 15.السمطة الوطنية الفمسطينية بحقوؽ اإلنساف، و تفعيؿ دور المرأة الفمسطينية سياسياً 

بأف ضعؼ مشاركة المرأة  ،[النقشبندي]و  [ماريا] التي تتفؽ مع؛ [إصالح جاد] ترى 

، وذلؾ مف خالؿ وضع خط (حماس)الفمسطينية يرجع إلى تأثير حركة اإلسالـ السياسي 

أحمر عمى السمطة الوطنية الفمسطينية في التعامؿ مع قضية المرأة، حيث طالبت  بالعودة 

ب ىذا مف جان ،إلى أصوؿ الشريعة اإلسالمية في سف القوانيف، وخاصًة األحواؿ الشخصية

حيث بات ىناؾ خالؼ حوؿ  ومف جانب أخر كاف تأثيرىا عمى الحركة النسوية الفمسطينية،

سالمي، وتضيؼ كذلؾ بأف عدـ التقدـ في  معالجة قضية المرأة بيف تياريف عمماني وا 

 .المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية كاف نتيجة االحتالؿ اإلسرائيمي، والثقافة االجتماعية

في دراستيا عمى ضرورة االىتماـ بالدور السياسي تير الرسمي؛ ألنو يعيد  وتؤكد الكاتبة

وبالتالي ميـ لتةيير عالقات القوة المسيطرة عمى المجتمع الذي ، تعريؼ السياسة عموماً 

يشمؿ أشكااًل نشاطيًة متعددًة، يدور بعضيا داخؿ حدود العائمة و األسرة، أو في نسيج 

أـ خارجو، بيدؼ  شخصية، سواًء في محيط المجتمع المحمي،شبكات متعددة مف العالقات ال

تدبير أحواؿ األسرة وتمكينيا مف العيش والبقاء أو االنخراط في أعماؿ مقاومة جماعية، 

رجااًل  ،وتضيؼ بأف التنمية ال يمكف تحقيقيا إال عبر المشاركة السياسية لكافة المواطنيف

  16.ونساًء وكافة شرائح المجتمع

                                                           
، الجمعيػػػة الفمسػػػطينية 4ط. النسػػاء فػػػي فمسػػػطيف المعاصػػرة بػػػيف الصػػراعات القديمػػػة والحقػػػائؽ الجديػػدة (. 4663.)ىولػػت، ماريػػػا 15

 .474ص .باسيا: وف الدولية األكاديمية لمشؤ 
 

معيػػػد دراسػػات المػػػرأة،  مشػػػاركة المػػػرأة السياسػػػية الرسػػمية و يػػػر الرسػػػمية فػػػي النضػػاؿ الفمسػػػطيني،( 7003).، جػػادإصػػالح 16
 .4مجمد
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 المشاركة الفمسطينية عف التي تدرس أسباب عزوؼ المرأة ؛[إسماعيؿ] وفي دراسة ؿ

 مف جواً  يشيع مترىؿ، اجتماعي مناخ مف تعاني الفمسطينية المرأة أف: يرى السياسية،

 المرأة، تدعـ وبرامج سياسات لتبني الدولة قبؿ مف عاـ توجو وجود عدـ أف كما اإلحباط،

 التمييز بممارسة تسمح جائرة وتشريعات قوانيف ىناؾ أف إلى إضافةً  مكانتيا، تراجع إلى أدى

 ومف الثانية، الدرجة مف كائف باعتبارىا المرأة إلى ينظر مف  والمجتمع، فيناؾ المرأة ضد

 بيف الثقة وتنعدـ السياسي، العمؿ عمى بقدرتيف يقتنعف ال النساء مف كثيراً  فإف أخرى، ناحية

 سمباً  التعميـ مستوى انخفاض وانعكس! المرشحة، المرأة الناخبة المرأة تساند ال حيث ،النساء

 17.المشاركة السياسية نحو المرأة توجيات عمى

أما األدبيات التي تفحص أحواؿ المرأة الفمسطينية في القوانيف تنقسـ إلى مقوالت تعتمد    

الثقافي واالجتماعي في التفسير القانوني في تعزيز دونية المرأة، ومقوالت تعتمد التفسير 

 .حرماف المرأة حقوقيا

الحقوؽ السياسية والعامة لممرأة " في تقريرىا [ سريدة عبد محسف]ففي دراسة قانونية، ؿ 

إذ "، "سيداو"باالستناد إلى اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التميز ضد المرأة  ،الفمسطينية

نية بالمشاركة في الحياة السياسية، لكف ىذا تعتبر بأف ىنالؾ اعترافًا بحقوؽ المرأة الفمسطي

االعتراؼ ال يرتقي إلى توفير الفرص لممرأة لممارسة حقوقيا، وتعزي ذلؾ إلى تياب الرؤية 

لدى صانع القرار الفمسطيني، سواًء عمى مستوى القوانيف التشريعية، السياسات، برامج 

؛ مما يؤدي إلى تيميش النساء أو عمى مستوى التخطيط التنموي العاـ األحزاب السياسية،

                                                           
 2، ص 2العددمجمة الرؤى، " المرأة الفمسطينية والمشاركة السياسية بيف الشكؿ والمضموف." إسماعيؿ، دنيا األمؿ 17

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/5/page5.html   10/10/2009اسخرجعج بخارٌخ. 
 

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/5/page5.html
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وفي نفس السياؽ تعمؿ عمى ذكر بعض القوانيف التي . واستبعادىف عف مراكز صنع القرار

تمس المرأة وتتضمف تميزًا واضحًا ضدىا، مثؿ قانوف الجنسية ؛الذي ال تستطيع المرأة 

جواز  رىاالستصدابموجبو منح الجنسية ألوالدىا مف أب أجنبي، أو موافقة الزوج الخطية 

والنظرة الدونية  ,، وتمخص في أف ىذه القوانيف  تعمؿ عمى تكريس التميز ضد المرأة رسف

 . ليا مما يحد بشكؿ واضح مف حريتيا ومشاركتيا الفاعمة في الحياة العامة والسياسية

، حوؿ قضايا المرأة "مفتاح"وفي دراسة قانونية أخرى؛ والتي تندرج ضمف منشورات   

 ،وخاصة في المدخؿ الذي يتعمؽ بالواقع القانوني واالجتماعي لممرأة الفمسطينيةالفمسطينية 

؛ والتي تعتمد التفسير الثقافي واالجتماعي في حرماف المرأة مف حقوقيا، بأف "حناف"ترى، 

ـ، ال يوجد 1952القانوف الفمسطيني المستمد في أتمب نصوصو مف الدستور األردني لسنة 

بأف ( 1)يز بيف الرجؿ واألنثى، حيث تنص المادة السادسة فقرة بو نص صريح حوؿ التمي

ف اختمفوا في  األردنييف أماـ القانوف سواء وال يوجد تميز بينيـ في الحقوؽ والواجبات، وا 

العرؽ، المةة أو الديف، لكف ىذا القانوف ال يخفي التمايز بيف النظرية والتطبيؽ، ففي القانوف 

ولي المرأة الفمسطينية منصب قاٍض أو كاتبة عدؿ، لكف مف ال يوجد نص صريح عمى منع ت

الناحية العممية ال يوجد أي نوع مف ىذه الوظائؼ تتوالىا امرأة، وعزت ىذا التمايز نتيجة 

انشةاؿ المرأة في العمؿ الوطني، وتراجع ىدؼ تعزيز مركز المرأة في المجاالت االجتماعية، 

يكوف بمثابة ميثاؽ  ،افًة إلى عدـ بمورة برنامج نسوياالقتصادية، الثقافية، والسياسية، إض

وخطة عمؿ لكؿ امرأة فمسطينية في مجتمعيا، بسبب وقوع المرأة نفسيا أسيرًة لتفكير تير 

معتبرًة تياب المرأة عف الحياة السياسية واالجتماعية يعود إلى . صحيح في حقوقيا وواجباتيا
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يف لممرأة والرجؿ في المجتمع الفمسطيني، فعمى وجود مفيوميف اجتماعييف واقتصادييف مختمف

تدني المستوى االقتصادي لألسرة الفمسطينية؛ يؤدي برب العائمة إلى وضع " سبيؿ المثاؿ 

وشد األحزمة مف أجؿ توفير الوسائؿ المادية لتعميـ الذكر، تمييدًا لحمؿ مسؤولية  ،الخطط

سرة أخرى ولف تشارؾ في مسؤولية عائمتيا العائمة في المستقبؿ، أما األنثى فيي ستنتقؿ إلى أ

"18 

وموقعيا في  ،تفحص الدراسات التي تناولت الوضع السياسي لممرأة الفمسطينية ؿ خال مف   

مراكز اتخاذ القرار العميا، نرى بأف التقارير اإلحصائية تشير إلى أف عدد المرشحيف لعضوية 

دًا، مقع 88مرشحًا، يتنافسوف عمى  672بمغ  (1996) المجمس التشريعي في انتخابات عاـ

مف العدد الكمي لممرشحيف، وحصمت النساء عمى ما نسبتو % 3.7شكمت النساء ما نسبتو 

, مف مقاعد المجمس التشريعي، و كاف لممرأة مشاركة واضحة في عممية التصويت% 5.7

جياز )مف عدد الذيف أدلوا بأصواتيـ % 49حيث نجد بأف النساء شكمف حوالي 

 (. 169: 1998صاء،اإلح

التشريعية الثانية؛ والتي اعتمدت نظاـ الدوائر والقوائـ، فقد شكمت مشاركة  االنتخاباتأما 

مف عدد الذيف أدلوا بأصواتيـ، في % 46المرأة الفمسطينية في عممية التصويت ما نسبتو 

امرأًة مف  15؛ حيث بمغ عدد المرشحات لمدوائر ً(ضعيفة)حيف بقيت مشاركة المرأة ترشيحًا 

امرأًة مف  70مف مجمؿ المرشحيف، بينما ترشحت % 4ؿ مف مرشحًا، أي أق 414أصؿ 

                                                           
: القػػدس، 7مجمػػد. ،  تحريػػر عميػػاء أرصػػةمي"الواقػػع القػػانوني واالجتمػػاعي لممػػرأة فػػي الضػػفة ال ربيػػة(. 7003.)، البكػػريحنػػاف 18

 .307ص . مفتاح" المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحوار العالمي والديمقراطية 
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نائبًة  17حيث فازت . مف عدد المرشحيف% 22مرشحًا عمى القوائـ، أي بنسبة  314أصؿ 

 .مف مجموع أعضاء المجمس التشريعي، و فزف جميعيف عمى القوائـ % 13فقط بما نسبتو 

ي مف المقاعد في الدوائر عدـ حصوؿ المرأة عمى أ( 2007) [عائشة أحمد]وُترجع    

، 2005االنتخابية مقارنة مع القوائـ، إلى أف قانوف اإلنتخابات العامة الذي ُأِقرَّ في العاـ 

 .إقتصر عمى اعتماد نظاـ الكوتا لمنساء في القوائـ دوف الدوائر

التعميـ العالي :) ومع تشكيؿ الحكومة الفمسطينية األولى، شةمت المرأة وزارتيف ىما

وزارة، ومع تشكيؿ الحكومة الفمسطينية الجديدة عاـ  25مف بيف ( وف االجتماعيةوالشؤ 

كاف ىناؾ تحوؿ تمثؿ في تشكؿ وزارة خاصة بالمرأة الفمسطينية، وقد كاف ىناؾ  ،(2003)

ضعؼ في مشاركة المرأة في المجالس والبمديات المحمية ولجاف المشاريع؛ حيث شكمت 

 %.0.05النساء ما نسبتو 

والناظر إلى مستوى الوظائؼ اإلدارية العميا يالحظ بأف ىنالؾ انخفاضًا ممحوظًا في  

قدمتا استقالتيما فيما  ،تواجد المرأة الفمسطينية؛ فقد تـ تعييف امرأتيف بمنصب وكيؿ مساعد

مف مناصب مدير العاـ % 12وما نسبتو . بعد، وامرأة واحدة في منصب مدير عاـ وزارة

مف مناصب مدير، % 15وزارة، مع تولي النساء  15منصب في  240البالغ عددىا 

 .مف رؤساء األقساـ% 25و

فقد كانت ىذه المشاركة عمى المستوى الرسمي، أما عمى المستوى السياسي تير الرسمي 

، فقد كاف ىنالؾ تبايف في تمثيؿ النساء؛ ففي حركة فتح (خاصة في األحزاب السياسية)

%  19لمجبية الشعبية، % 10مف المجنة المركزية، مقارنة مع % 5شكمت النساء ما نسبتو 
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لمجنة المركزية % 18لالتحاد الديمقراطي الفمسطيني فدا ،في حيف شكمت النساء ما نسبتو 

 19.في قطاع تزة% 9لمجبية الديمقراطية في الضفة الةربية و 

لضفة الةربية وقطاع المرأة في الجمعيات الخيرية المختمفة التي تعمؿ في اأيضا  شاركت    

مف العامميف اإلدارييف، مع اختالؼ في % 23تزة، حيث نالحظ بأف نسبة النساء حوالي 

لتمثيؿ نسبة تمثيؿ المرأة في الييئات اإلدارية لمجمعيات مف منطقة ألخرى، مع ارتفاع نسبة ا

مف عضوية النقابات العمَّالية، %7.6النساء ما نسبتو  شكؿتو  ىذا .لمنساء مقارنة بقطاع تزة

% 8.5. مف نقابة أطباء األسناف% 21. مف نقابة األطباء% 11.7: وكانت النسب كالتالي

الجياز المركزي )قاضيًا وقاضية  68قاضيات مف بيف  3باإلضافة إلى . مف نقابة المحاميف

 (. لإلحصاء الفمسطيني

مًا معرفيًا في ىذا المجاؿ؛ حيث تسمح وىذه اإلحصاءات تتمثؿ أىميتيا في أنيا توفر تراك

     بالتعرؼ عمى مدى مشاركة المرأة السياسية؛ حيث يمكف اعتبار نسبة مشاركة المرأة 

منطقية، مقارنة بوزنيا % ( 46و % 49)في اإلنتخابات األولى والثانية ( تصويتاً )

ي المشاركة الديموترافي في المجتمع الفمسطيني، ولكف ىؿ يمكف اختزاؿ حؽ المرأة ف

السياسية بحجـ تصويتيا في اإلنتخابات التشريعية؟ وىؿ يشكؿ ىذا الحجـ في التصويت 

 .ضمانة حقيقية لحقوؽ المرأة؟

وفي محاولٍة لمقارنة المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية الحالية في المجمس التشريعي، 

بأنيا نسبة قميمة في  [:حباشنة] مع مشاركتيا في برلمانات الدوؿ العربية والعالمية، تعتبر

                                                           
 444-440: 4665جياز اإلحصاء الفمسطيني،  19
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عضوًا، أي  88العالـ؛ إذ يوجد في المجمس التشريعي الفمسطيني خمس نساء مف أصؿ 

، وىي بالتالي نسبة تير مقبولة وال تتناسب مع تجربتيا وعطاءىا، بينما في %5.6بنسبة 

 (.104: 2002% )14.7العالـ نجد معدؿ مشاركتيا 

تي تيتـ بدراسة واقع المرأة في اتخاذ القرار في المجتمع ال  ؛[زىيرة كماؿ] في دراسة ؿِ 

الفمسطيني، وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى دوافع العمؿ، واآلفاؽ المستقبمية والصعوبات التي 

تحوؿ دوف مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، والتي استخدمت االستمارة كأسموب لمبحث ،حيث 

اركف في اتخاذ القرار، وأظيرت الدراسة بأف العادات قامت بمقابمة عينة مف النساء المواتي يش

والتقاليد السائدة تعيؽ مشاركة النساء، إلى جانب وجود تشريعات تعيؽ مشاركة المرأة في 

 (.1997كماؿ، )اتخاذ القرار

ووجود بعض مواد في قانوف األحواؿ  -لرسوخ العادات والتقاليد السائدة-ونتيجًة   

، فقد -وعدـ إمكانية  تداركيا-، -اإلنتخابات؛ التي تعيؽ مشاركة المرأةالشخصية وقوانيف 

ظيرت أدبيات ودراسات ووجيات نظر تدعو لمبحث في  ليات يمكف مف خالليا إشراؾ المرأة 

في السياسة، بما يتناسب وحجميا الديموترافي، وفي نفس الوقت تكوُّف  ليات؛ تعزز الثقافة 

 .الحاكمة في تقبؿ المرأة كشريؾ في جميع مجاالت الحياة السياسية لدى الفرد، والفئة

؛ التي حاولت مف خالليا  دحض اآلراء التي [خديجة حباشنة] وبيذا الصدد، دراسة     

تعتبر نظاـ الكوتا يتعارض مع الديمقراطية؛ وذلؾ مف خالؿ اعتبار العممية الديمقراطية 

وبأف ىناؾ  لية مختمفة لكؿ . العدالةوسيمة لموصوؿ إلى اليدؼ المتمثؿ في المساواة و 

مرحمة، ولكؿ مجتمع حسب ظروفو االجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ فالقانوف الموضوع 
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يتـ تعديمو مف حيف ألخر ليتناسب مع تطور المجتمع، وعمى ىذا فإف المطموب مف القانوف 

اركة في الحكـ الكوتا ليتيح المجاؿ لمفئات األقؿ حظًا لممش: )مثؿ ،أف يضع  ليات

حوؿ موضوع الكوتا فقد حددت [ حباشنة]، ومف خالؿ دراسات ((29: 2003حباشنة،)

مف خالؿ ( المرأة)عمى المستوى السياسي، توفير الفرصة  لمقطاع األقؿ حظًا :) مفيومو 

 المؤسسات خاصة) ومنح حصة أو نسبة مف المقاعد في الييئات والمجالس" تخصيص"

وعممية التخصيص ىذه تختمؼ مف , البرلمانات الحكومية المشاركة في، لموصوؿ و (التشريعية

: 1993حباشنة، )مجتمع إلى أخر كؿ حسب ظروفو االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

113.)) 

؛ مف حيث إعطاء الفرصة [حباشنة]في مداخمتيا حوؿ الكوتا، مع  [إميمي نفاع] وتتفؽ

لمرأة عف السمطة التشريعية ال يساعد عمى تحديد لممرأة لموصوؿ إلى البرلماف حيث تياب ا

لضيؽ : )التشريعات المتعمقة بيا، بؿ يسيؿ ذلؾ اليجوـ عمى مكتسباتيا، وتضيؼ نفاع

الفرص أماـ  المرأة  لموصوؿ إلى البرلماف، البد مف وجود نظاـ يفتح أماميا المجاؿ لمتعبير 

تا البد أف يتـ عبر األحزاب؛ ألنيا ، وتعتبر أف األخذ بنظاـ الكو (عف احتياجاتيا الخاصة

حريصة عمى إنجاح مرشحيا بالدرجة األولى، وترشح األكثر حظًا بالنجاح ( أي الكوتا)تبقى 

 20.بةض النظر عف جنسو

الذي يؤيد نظاـ الكوتا مف الناحية الجوىرية، والذي  ؛[محمود كامؿ] أما في مداخمة ؿ

،  ويتعارض معيا مف حيث  سيدفع بالمرأة لمبرلماف لتظير مدى القدرة التي لدييا عمى التالـؤ

                                                           
20

: المػػػرأة العربيػػػة فػػػي السػػػمطة السياسػػػية" 1998، نقػػػاًل عػػػف إميمػػػي النفػػػاع 97، ص 2005تقريػػػر التنميػػػة العربيػػػة اإلنسػػػانية لعػػػاـ  
مكانية  مكانية تطبيقيا،  بيروت: وقائع مؤتمر المرأة العربية في السمطة السياسية" تطبيقياالكوتا وا   .الكوتا وا 
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المبدأ؛ ذلؾ أف وجود المرأة في البرلماف بدوف أرضية تحمييا وتحمي قدرتيا عمى االستمرار، 

الشعب وحتى عف مسألة أف تكوف جزءًا مف ستكوف معزولة عف الحركة النسائية، وعف 

 (.100: 1996 كامؿ،.) القرار السياسي

الكوتا، اإلنصاؼ، ) ومف الدراسات التي تناولت نظاـ الكوتا، دراسة لنادر سعيد بعنواف،

لمنساء في انتخابات المجالس " الكوتا" حيث يناقش موضوع إقرار تخصيص ( الديمقراطية،

تعرض لوجيات النظر المعارضة لوجود الكوتا النسائية والدوافع المحمية الفمسطينية،حيث ي

 .وراءىا، كما يقدـ تفنيدًا لمحجج المناىضة ليا

ويؤكد الكاتب أيضا، عمى أف العديد مف الدوؿ الديمقراطية تمارس التدخؿ اإليجابي 

فرصة التمثيؿ والمشاركة ( ومنيا النساء) لصالح إعطاء مجموعات عرقية واجتماعية

 .ياسيةالس

ويرى سعيد أف المرأة الفمسطينية شاركت في مختمؼ مراحؿ النضاؿ الوطني الفمسطيني 

جنبًا إلى جنب مع الرجؿ؛ مما يعمؽ اإليماف بحقيا في المشاركة المتساوية عمى جميع 

 لية مناسبة لمتةمب عمى  ؛"الكوتا" ويرى بأف . االجتماعية، السياسية، واالقتصادية: األصعدة

الثقافي واالجتماعي بحؽ المرأة الذي تشكؿ عبر عقود طويمة، مما يساىـ في التمييز 

 .مساواتيا مع الرجؿ ويحقؽ العدالة واإلنصاؼ

وتأتي أىمية ىذه الدراسة في تأكيدىا عمى أف اإلسقاطات القانونية عمى المرأة، مثؿ حقيا 

أة في ظؿ سيادة القيـ في التصويت والترشيح، تير كافية لتحقيؽ المساواة بيف الرجؿ والمر 
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التي تنظر بدونية لممرأة، كما يؤكد عمى ضرورة إحداث تدخالت إضافية لتحقيؽ  الذكورية؛

 21.المساواة فعميا

بأف تخصيص حصص لما يزيد عف :) أما بالنسبة لمعارضي نظاـ الكوتا؛ فيروف     

، كما لو أف النساء أقمية، فضاًل عف التخمي  عف مبدأ المنافسة نصؼ المجتمع فيو َتَجفٍّ

المتكافئة بيف المرشحيف رجااًل ونساًء، وكذلؾ تواجد المرأة في البرلماف لف يعكس تةييرًا 

حقيقيًا في معطيات الواقع، خاصة وأف المجتمع مازاؿ ال يدفع بالمرأة وال يشجعيا وال يوافؽ 

ف عمى وجودىا في البرلماف، وبيذا يكوف فرض نساء عمى المجتمع تير ممثالت م

المجتمع، كما أف خطاب الكوتا يقرر الدونية، وال يعزز ثقة المرأة بنفسيا، كما أف اإلشكالية 

ليست في وجود نظاـ يسمح لممرأة لموصوؿ لمبرلماف بؿ تنبع مف ذات المرأة؛ فيي عديمة 

 22.(الثقة بنفسيا، كما أف المرأة ال تدعـ المرأة، وىي عدو المرأة

التي ترى بضرورة تواجد المرأة في البرلمانات، لكف ليس  ؛(ماؿىيفاء ج)وفي مداخمة ؿ      

ضمف نظاـ الكوتا، بؿ مف خالؿ النضاؿ والكفاءة والمقدرة وليس بالمائة، ومعارضتيا لنظاـ 

الكوتا تنبع مف أف المشاركة السياسية حؽ، والحؽ ال يتجزأ، وحؽ المرأة في المساواة نص 

 .عميو الدستور

                                                           
  www.amanjordan.org : أنظر الرابط التالي" الكوتا، اإلنصاؼ، الديمقراطية" .(7001).، سعيدرناد 21

 . 5/3/2009استرجعت بتاريخ    
: األردف. احمد عرفات: تحرير. وقائع ندوة نظميا مركز األردف الجديد(. 1993).خديجة حبا شنو، و خروف الحوراني، ىاني،22

 .108. 106ص  .دار السند باد لمنشر

 

http://www.amanjordan.org/
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ـ 1979الصادرة في عاـ "  سيداو"عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لكف اتفاقية القضاء 

؛ والتي تنص عمى أف تتخذ (3)عف األمـ المتحدة، ال تعتبر  لية الكوتا  تمييزا  ففي المادة 

جتماعية واالقتصادية والسيما المياديف السياسية واال) الدوؿ األطراؼ في جميع المياديف

مناسبة، بما في ذلؾ التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدميا الكامميف؛ كؿ التدابير ال،(والثقافية

وذلؾ لتضمف ليا ممارسة حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية والتمتع بيا عمى أساس 

المساواة مع الرجؿ، وىذه التدابير ال تعتبرىا االتفاقية تمييزًا كما تحدده االتفاقية، وال يجب أف 

 . بقاء عمى معايير تير متكافئة أو منفصمةُيستَتَبع بو، كنتيجًة لإل

تبيف أف ىذه األدبيات منيا ما عالج المشاركة  ،السابقة مف خالؿ المراجعة النظرية لألدبيات

السياسية لممرأة العربية والفمسطينية عموما، ومنيا ما عالج معيقات المشاركة السياسية لممرأة 

وأخرى تدرس نظاـ الكوتا النسائية النيابية، لتأتي ىذه . العربية والفمسطينية عمى وجو التحديد

تنتقؿ لقياس أداء المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية في الدراسة فتجمع االتجاىات الثالثة، و 

 .يعي في ظؿ نظاـ الكوتا النيابيةالمجمس التشر 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 انيالفصؿ الث

 النسائية النيابية نظاـ الكوتا 

 مدخؿ

تزايد االىتماـ بموضوع مشاركة المرأة في السياسة في مختمؼ البمداف، منذ نياية القرف 

القرف العشريف، السّيما إثر تنامي الوعي السياسي وانتشار ثقافة التاسع عشر وبداية 

المواطنة، والحقوؽ، والحريات العامة والفردية، فقد ساىـ ذلؾ كمو في إيقاظ الوعي حوؿ 

ضرورة إنصاؼ المرأة والمساواة بينيا وبيف الرجؿ، ومساعدتيا عمى تخطي الحواجز التي 

ية والسياسية، وبالتالي لـ يعد مقبواًل في عالمنا تحوؿ دوف ممارسة المرأة حقوقيا المدن

اعتبار انخفاض نسب التمثيؿ النسائي في مختمؼ برلمانات العالـ باألمر  المعاصر،

 .       الطبيعي

ليذا بذؿ المجتمع الدولي جيودًا كبيرة مف أجؿ التأكيد عمى حقوؽ المرأة النابع مف تأكيد 

صدار اتفاقيات عمى حقوؽ اإلنساف، فعمد عمى عقد ال مؤتمرات والندوات وورش العمؿ وا 

أوؿ ميثاؽ نص عمى المساواة بيف الرجؿ  1940دولية، ويعد ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 

نحف شعوب األمـ المتحدة قد ألينا عمى أنفسنا أف " والمرأة بصيةة صريحة، وجاء في ديباجتو

رامة الفرد وقدرتو، وبما لمرجاؿ والنساء نؤكد مف جديد، إيماننا بالحقوؽ األساسية لإلنساف وبك

 23".واألمـ كبيرىا وصةيرىا مف حقوؽ متساوية

                                                           
 .انظر ديباجة ميثاؽ األمـ المتحدة 23
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المرأة في  تمثيؿ نسبة رفع أي الموضوع؛ بيذا والسياسيوف المفكروف انشةؿ ىكذا، 

 السّيما جذرية، حموؿ عف البحث في الرجؿ، وبيف بينيا المساواة وتحقيؽ المجالس المنتخبة

 أدنى تتواجد حيث ،لدور المرأة التمثيمي تيميشا الدوؿ أكثر مف تعتبر التي العربية البمداف في

 البرلماني اإلتحاد إحصائياتفحسب  العالـ، في لممرأة البرلماني التمثيؿ نسب

 ودراسات مسوحاً  ذلؾ سبيؿ في وأجروا 200825في العاـ  %11.7الى  وصمت24،الدولي

 لوضع ممحوظاً  حراكاً  شيد األخيرة العقود في الدولي المجتمع أف بمعنى متخصصة، عميقة

 التمثيؿ نسبة وزيادة رفع في والمفيدة العالـ، مستوى عمى الموحدة واإلستراتيجيات الخطط

 مف الدولي المجتمع خّمص والمسوح، الدراسات ىذه أساس وعمى البرلمانات، في النسائي

 حرؽ إستراتيجية إتباع ضرورة عمى االتفاؽ إلى السياؽ، بيذا الخاصة المؤتمرات خالؿ

 الكوتا" بنظاـ تعرؼ باتت التي ومؤقتة، خاصة تدابير اعتماد عبر العقبات، وتجاوز المراحؿ

 26."النسائية

 

 

 

                                                           
24  Union interparlementaire  (UIP) برلمانا 150 حوالي عضويتيا في تضـ ـ1889 عاـ في أنشئت دولية منظمة ىي 

 النزاعات تحكيـ في المساعدة ىو اإلتحاد إنشاء مف األساسي ليدؼ و سيادة ذات لدوؿ
: لمزيػػػػػػد مػػػػػػف اإلطػػػػػػالع انظػػػػػػر الػػػػػػرابط اإللكترونػػػػػػي. ، المػػػػػػرأة فػػػػػػي البرلمانػػػػػػات العالميػػػػػػة(2008)اإلتحػػػػػػاد البرلمػػػػػػاني العػػػػػػالمي، 25

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm  
 .6/8/2009استرجعت بتاريخ، 

مجمة السياسة الدولية . الكوتا النسائية النيابية بيف التأيد الدولي والمواقؼ العربية المتناقضة" .(7005).صوفي، ىناء 26
 :لممزيد مف اإلطالع النظر الرابط اإللكتروني 15. 14ص : ركز الدراسات العربية م:  73اإللكترونية، دراسات، العدد،

   . http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political_23_45-70%20hana%20abd%20haii.pdf  

  15/8/2009اسخرجعج بخارٌخ، 

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political_23_45-70%20hana%20abd%20haii.pdf
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 : في مفيـو الكوتا النسائية النيابية .2

 27مفيـو :الكوتا 1.2

، Quote ، وبالّمةػػة الفرنسػػية(Quota)ىػػي كممػػة التينيػػة األصػػؿ وتمفػػظ بالمةػػة اإلنجميزيػػة 

 ".الحصة" أو " النصيب" ومعناىا بالمةة العربية 

وقػػػد انتقمػػػت بمفظيػػػا اإلنكميػػػزي إلػػػى العربيػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػديث، خصوصػػػًا مػػػع ظيػػػور  

المذاىب والنظـ االشتراكية اليادفة إلى حماية االقتصاد الوطني، وكاف قد درج اسػتعماليا فػي 

باستيراد أو تصدير كمية معينة مف سػمعة  الدوؿ األوروبية ضمف الخطط والبرامج التي تسمح

 .تجارية أو صناعية معينة؛ بمعنى تحديد حصة معينة ليا في االستيراد أو التصدير

وفػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة اسػػتعممت الكوتػػا كػػإجراء إيجػػابي، وفػػي مضػػموف صػػراع  

لتمييػػز ضػػد حركػػة الحقػػوؽ المدنيػػة فػػي أمريكػػا؛ التػػي ىػػدفت إلػػى تصػػحيح تػػاريخ طويػػؿ مػػف ا

ؿ كاألقميات والسود، إما مف قبؿ السمطات الحكومية أو مف قب: الفئات المحرومة في المجتمع

وقػػػػد أطمػػػؽ ىػػػػذا النظػػػػاـ مػػػػف قبػػػػؿ الػػػػرئيس األمريكػػػػي أصػػػحاب العمػػػػؿ فػػػػي القطػػػػاع الخػػػػاص، 

فػػي برنامجػػو الػػذي كػػاف يمثػػؿ جػػزءًا مػػف الحػػرب ( جونسػػوف)وتابعػػو ( 1961فػػي عػػاـ )كنيػػدي

 . 1965اية عاـ عمى الفقر في بد

وكػػاف المقصػػود بيػػا تخصػػيص حصػػص محػػددة لمفئػػات الميمشػػة فػػي العمػػؿ والمؤسسػػات     

بيػػذا أخػذت الكوتػا كمفيػـو مجػػرد معنػى الحصػة أو النصػػيب، . التعميميػة والوظػائؼ الحكوميػة
                                                           

 في المدنية الحقوؽ حركة صراع مضموف وفي الستينات بداية منذ العبارة ىذه استخداـ وتـ "affirmative action" إيجابي إجراء 27
 السمطات قبؿ مف إما والسود كاألقميات المجتمع، في المحرومة الفئات ضد التمييز مف طويؿ تاريخ تصحيح إلى ىدفت التي. أمريكا

 العمؿ في الميمشة لمفئات محددة حصص تخصيص بيا المقصود وكاف الخاص، القطاع في العمؿ أصحاب قبؿ مف أو الحكومية
 في جونسوف وتابعو( 4634 عاـ في)كنيدي األمريكي الرئيس قبؿ مف النظاـ ىذا أطمؽ وقد الحكومية، والوظائؼ التعميمية والمؤسسات

 .4632 عاـ بداية في الفقر عمى الحرب مف جزءاً  يمثؿ كاف الذي برنامجو
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وكػػاف اليػػدؼ مػػف إدراجيػػا إنصػػاؼ الفئػػات الميمشػػة والتػػي تعػػاني مػػف التمييػػز عمػػى المسػػتوى 

  28.قتصاديالتعميمي واال

 :نظاـ الكوتا النيابية مفيـو 1.1.2

أما عمى مستوى التمثيؿ النيابي، فقد أنتشر اسػتعماؿ الكوتػا كمصػطمح ُيعنػى بتخصػيص   

مقاعد في البرلمػاف النيػابي لػبعض األقميػات العرقيػة، أو الدينيػة، أو لػبعض الفئػات المجتمعيػة 

الوصػوؿ إلػى حقيػا فػي التمثيػؿ النيػابي،  -بػالطرؽ المعتػادة -الميمشة؛ والتي يصػعب عمييػا 

حصص األقمية الشركسػية والمسػيحية فػي البرلمػاف األردنػي، والمسػيحية فػي : ومثاؿ عمى ذلؾ

المجمػػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني؛ الػػػػذي نػػػػص قػػػػانوف األساسػػػػي عمػػػػى وجػػػػوب تمثيػػػػؿ األقميػػػػة 

 .المذىبية في لبناف –المسيحية بما ال يقؿ عف مقعديف، أو الحصص الطائفية 

وقػػػػد ُأسػػػػتخدـ ىػػػػذا النظػػػػاـ عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػؿ وال لمحصػػػػر، فػػػػي البرلمػػػػاف المصػػػػري عػػػػاـ  

حيث منح الفالحػيف والمػزارعيف مقاعػد محػددة  -في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر -4631

 29.ا، سػموفاكيافي البرلماف، كما أسُتخدـ ىذا النظاـ في كؿ مف كرواتيا، اليند، باكسػتاف، فمنػد

واليػػدؼ مػػف الكوتػػا النيابيػػة ىػػو إيصػػاؿ ىػػذه الفئػػات لممجػػالس التمثيميػػة المنتخبػػة إلشػػراكيا فػػي 

                                                           
نظاـ الكوتا النسائية،  مجمة الفرات اإللكترونية ، العدد الرابع ، مركز الفرات لمتنمية والدراسات  .(7002).عبداهلل  ،ضياء 28

  http://fcdrs.com/magazem/407.html: اإلستراتيجية، لمزيد مف اإلطالع انظر الرابط التالي
 . 7040-3-5: استرجعت بتاريخ   
 ،1962الحوار المتمدف، العدد " التجارب الدولية في تمثيؿ األقميات والفئات الميمشة"  .(2007.)مجدي، خميؿ 29

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101288   
 .8/3/2010ت بتاريخاسترجع 

http://fcdrs.com/magazem/407.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101288
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عمميػػػات صػػػنع القػػػرار، والمشػػػاركة فػػػي عمميػػػة التنميػػػة فػػػي جميػػػع نػػػواحي الحيػػػاة االجتماعيػػػة 

  30.االقتصادية السياسية

ت، والطوائػػؼ، باألقميػػا) بنػػاًء عمػػى مػػا تقػػدـ يمكػػف تحديػػد مفيػػوـ الكوتػػا النيابيػػة  المختصػػة

عمػػى أنيػػا ضػػماف حصػػة مػػػف مقاعػػد المجمػػس النيػػابي لػػبعض الفئػػات المجتمعيػػػة؛ (: والعمػػاؿ

وذلػػؾ مػػف أجػػؿ ضػػماف مشػػاركتيا فػػي الحيػػاة السياسػػية، وفػػي الةالػػب تػػتـ بػػالطرؽ اإللزاميػػة، 

مقاعػػػد معينػػػة مػػػف المقاعػػػد النيابيػػػة لفئػػػة معينػػػة " حصػػػة" حيػػػث تمجػػػأ السػػػمطة إلػػػى تخصػػػيص 

 يكػػػوف بمقػػػدور األكثريػػػة حرمػػػاف إحػػػدى الفئػػػات أو األقميػػػات المجتمعيػػػة مػػػف بالػػػذات، حتػػػى ال

 .ممارسة حقيا في التمثيؿ النيابي

 :الكوتا النسائية النيابية بمعناىا االصطالحي  2.1.2

الكوتػا النيابيػة، أو إحػدى صػورىا األكثػر شػيوعًا فػي العػالـ حاليػًا، ويػتـ  ىػي إحػدى أشػكاؿ

الفجػػػوة المتمثمػػػة بالالمسػػػاواة بػػػيف الجنسػػػيف فػػػي ممارسػػػة الحيػػػاة  المجػػػوء إلييػػػا مػػػف أجػػػؿ إزالػػػة

، باإلضػػافة لػػذلؾ فيػػي تيػػدؼ لتشػػجيع المػػرأة عمػػى تمثيميػػةالسياسػػية وخاصػػة فػػي المجػػالس ال

الممارسػػػة السياسػػػػية، ومعالجػػػػة إشػػػكالية تفعيػػػػؿ ممارسػػػػة حقيػػػػا القػػػانوني فػػػػي التمثيػػػػؿ النيػػػػابي 

 .بالتساوي مع الرجؿ

ا إلى تعزيػز ثقافػة المجتمػع بقػدرات المػرأة مػف أجػؿ لعػب دورىػا فػي كما يسعى نظاـ الكوت 

مكانياتيػا فػي إنمػاء المجتمػع وتطػويره مػف  التمثيؿ السياسي مف جية، وتفػادي ىػدر طاقاتيػا وا 
                                                           

 ،1962الحوار المتمدف، العدد " التجارب الدولية في تمثيؿ األقميات والفئات الميمشة(." 2007.)مجدي، خميؿ 30
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101288  

  . 8/3/2010استرجعت بتاريخ
" ، المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحوار العالمي والديمقراطية" أسئمة وأجوبة حوؿ الكوتا النسائية" .(2003.)حباشنو ،خديجةو 

 . 22-21ص  "مفتاح

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101288
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ومػػػنح حصػػػة أو نسػػػبة مػػػف المقاعػػػد لمنسػػػاء فػػػي " تخصػػػيص"مػػػف خػػػالؿ جيػػػة أخػػػرى، وذلػػػؾ 

   31%.10أو % 00أو % 60 وىذه الحصة يمكف أف تصؿ إلىالييئات المنتخبة، 

 :المصطمح في ىذه الدراسة 3.1.2

أف ننتقؿ إلى  -وبعد استعراض مفيـو الكوتا كمفيوـ مجرد واصطالحيا -مف المالئـ اآلف

المفيوـ اإلجرائي الذي اعتمده الباحث في ىذه الدراسة، فيو يرى تخصيص نسبو محػدده مػف 

النسػػػاء، وال ينافسػػػيا فييػػػا الرجػػػؿ، وفيمػػػا لػػػو مقاعػػػد المجمػػػس التشػػػريعي لمنسػػػاء تتنػػػافس عمييػػػا 

حصمت مرشحة أو أكثر عمى عدد كبير مػف األصػوات تتجػاوز الحصػة المحػددة ليػا، ويمكػف 

والطريقػػة الُمتَّبعػػة فػػي  .حينئػػٍذ أف تتنػػافس مػػع األصػػوات التػػي حصػػؿ عمييػػا المرشػػحيف الرجػػاؿ

 .متةيره وليست ثابتة بحيث تكوف الحصة( كوتا الحد األدنى) حصر المقاعد يطمؽ عمييا

 

 مبررات المجوء لنظاـ الكوتا النسائية النيابية 2.2

 :مبررات أساسية أدت لمجوء لنظاـ الكوتا النسائية 1.2.2

فيمػػا يتعمػػؽ بالنسػػاء تحديػػدًا، كشػػفت تجػػارب بعػػض الػػدوؿ العالميػػة عمػػى أف توسػػيع فػػرص 

ال  -حقػوقيف فػي التصػويت والترشػيحبإسقاط القيود القانونية عمػى  -المشاركة السياسية لممرأة

 .يكفي لوصوليف بأعداد مناسبة إلى الييئات النيابية

فعمى الرتـ مف أف النساء قد بدأف الحصوؿ عمى حقوقيف السياسية منػذ بدايػة ىػذا القػرف  

، وبعػدىا مباشػرة فػػي -قبػؿ الحػرب العالميػػة األولػى فػي أسػػتراليا وبعػض الػدوؿ اإلسػػكندنافية –
                                                           
31 Study (2008)   " Electoral Gender Quota Systems and Their Implementation in Europe. p 13 

http://www.statsvet.su.se/forskning/wip/dokument/electoral_gender_quotas_report_european_pa

rliament_2008.pdf  
 

http://www.statsvet.su.se/forskning/wip/dokument/electoral_gender_quotas_report_european_parliament_2008.pdf
http://www.statsvet.su.se/forskning/wip/dokument/electoral_gender_quotas_report_european_parliament_2008.pdf
http://www.statsvet.su.se/forskning/wip/dokument/electoral_gender_quotas_report_european_parliament_2008.pdf
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خبػػػة بقيػػػت ا والواليػػػات المتحػػػدة، إال أف نسػػػبة تواجػػػد النسػػػاء فػػػي الييئػػػات المنتبريطانيػػػا وكنػػػد

 .(4-4)، انظر الجدوؿ منخفضة التصؿ إلى الثمث

والتػػػي ال  -وليػػػذا السػػػبب، ونتيجػػػة لحسػػػاب المصػػػالح السياسػػػية فػػػي دوؿ الػػػنظـ الحزبيػػػة 

 -يحظػػػى فييػػػا حػػػزب محػػػدد بفػػػرص مؤكػػػدة فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى أتمبيػػػة مربحػػػة مػػػف المقاعػػػد

كما ىو الحػاؿ تحديػدًا فػي الػدوؿ  –وتجاوبًا مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاممة 

باإلضػػافة إلػػى  -اإلسػػكندنافية، وبعػػض دوؿ وسػػط تػػرب أوروبػػا مثػػؿ ألمانيػػا والمممكػػة المتحػػدة

كما ىو  -كؿ ذلؾ وتمبيًة لممبادرة مف جانب قيادات سياسية ذات رؤية واسعة لمستقبؿ بالدىا

فقػػػد شػػػرعت ىػػػذه الػػػنظـ لألسػػػباب  -32حػػػاؿ فػػػي حػػػزب المػػػؤتمر الػػػوطني فػػػي جنػػػوب إفريقيػػػاال

كوتػا نيابيػة " ، أو عدد محدد مف المقاعد لمنساء في المجالس المنتخبة(تقرير حصة) المتباينة

 ".نسائية

وخصوصػػػًا فمنػػػد وتبعتيػػػا فػػػي ذلػػػؾ كػػػؿ مػػػف النػػػرويج  -وقػػػد اتخػػػذت الػػػدوؿ اإلسػػػكندنافية 

الخطػػػوات األولػػػى فػػػي ىػػػذا المضػػػمار؛ بتخصػػػيص نسػػػبة خاصػػػة مػػػف المقاعػػػد فػػػي  -والسػػػويد

برلماناتيػػا لمنسػػاء، أمػػا فػػي ألمانيػػا والمممكػػة المتحػػدة وفػػي جنػػوب إفريقيػػا فقػػد اسػػتقرت بعػػض 

عمػى أف يكػوف رفػع نسػبة تواجػد النسػاء  –حػزاب اليسػار وخصوصػا مػف أ -األحزاب السياسػية

في الييئات النيابية بطريقة تير مباشرة، وذلؾ بأف يتـ التخصيص بيف مرشحي ىذه األحزاب 

 .   لالنتخابات الخاصة بيذه الييئات

                                                           
دراسات واستشارات ، مركز لمنتخبة، تحرير سموى شعراويتمثيؿ المرأة في المجالس ا .(7000).السيد، و خروف،مصطفى 32

 .2-1، كمية االقتصاد والعموـ السياسية، جامعة القاىرة، ص اإلدارة العامة
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 33.(1445-1441)يوضح نسبة تمثيؿ النساء في البرلماف عالمياً ( 1-1)رقـ  جدوؿ

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  السنة
 البرلمانات

مجمػػػػػػػػػػس 
 النواب

 الشيوخ/مجمس األعياف 

4612 63 0.0% 6.6% 

4622 34 4.4% 4.2% 

4632 61 6.0% 5.4% 

4642 442 40.2% 40.6% 

4650 403 46.4% 46%. 

4662 443 6.1% 44.3% 

 

نسػػػبة النسػػػاء فػػػي برلمانػػػات العػػػالـ فػػػي فتػػػرات مختمفػػػة لكػػػؿ عشػػػر  (4-4)الجػػػدوؿ مثػػػؿيُ  

؛ 4652 -4642سنوات، حيث نالحظ بأنيا لـ تزد بشكؿ ممحوظ في الفتػرة الواقعػة بػيف عػاـ 

فػي مجمػس النػواب، ففػي % 6.6حيث نسبة التةييػر منػذ السػبعينات إلػى الثمانينػات لػـ تتجػاوز

أمػػػػا فػػػػي مجمػػػػس %( 40.2) 4642، بعػػػػد أف كانػػػػت عػػػػاـ %46.4وصػػػػمت إلػػػػى 4652عػػػػاـ 

وبنسػػػبة تةيػػػر ال  4650، فػػػي عػػػاـ .%46لتصػػػبح % 40.6كانػػػت  4642األعيػػاف فػػػي عػػػاـ 

كما نمحظ مف خالؿ ىذه المؤشرات بأف تمثيؿ النساء فػي البرلمانػات فػي فتػرة  ،%4.4تتعدى 

في مجمػس األعيػاف، ويرجػع % 0.1.في مجمس النواب% 0.0التسعينات قد تراجع بانخفاض 

 .في ذلؾ إلى زيادة الدوؿ حديثة االستقالؿالسبب 

                                                           
المعمومات الواردة بالجدوؿ مستقاة مف دراسة أعدىا اإلتحاد البرلماني الدولي، بعنواف المرأة في السياسية، نسب تمثيؿ النساء  33

 : ، لمزيد مف اإلطالع النظر الرابط التالي4ص . 4662 -4612في البرلماف منذ عاـ 
 http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/m04.pdf 

 . 2010-3-10استرجعت بتاريخ  

http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/m04.pdf
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مػػا خمصػػت إليػػو التجػػارب العالميػػة؛ أف توسػػيع فػػرص  رىفتبػػوالمقارنػػات  ىػػذه المؤشػػرات 

لممرأة بإسقاط القيود القانونية عمى حقوقيف في التصويت والترشػيح ال يكفػي  المشاركة النيابية

 .لوصوليف بأعداد مناسبة إلى الييئات النيابية

؛ وبناء عمى اتفاقية (6-4)التجارب العربية عف نفس المالحظة أنظر الجدوؿ وقد كشفت 

القضػػػاء عمػػػى جميػػػع أشػػػكاؿ التمييػػػز ضػػػد المػػػرأة، واالتفاقيػػػة المتعمقػػػة بحقػػػوؽ اإلنسػػػاف لعػػػاـ 

، تقػػدـ المشػػروع العربػػي 4632، وكػػذلؾ االتفاقيػػة الدوليػػة بشػػأف الحقػػوؽ السياسػػية لممػػرأة4615

عطػػاء المػػرأة حقوقيػػا السياسػػية والمدنيػػة، وقػػد حصػػمت المػػرأة فػػي خطػػوة نحػػو إقػػرار المسػػاواة  وا 

عمػػى الحػػؽ فػػي االنتخػػاب والترشػػح لالنتخابػػات ( باسػػتثناء دوؿ الخمػػيج) معظػػـ البمػػداف العربيػػة

البرلمانية في الخمسينات والسػتينات مػف القػرف الماضػي، إال أف نسػبة تواجػد النسػاء العربيػات 

 34%.40مف المعدؿ العالمي بما يقرب مف في الييئات النيابية بقيت أقؿ 

وليػػػػػذا السػػػػػبب، ونتيجػػػػػة لترجمػػػػػة الرتبػػػػػات الدوليػػػػػة التػػػػػي ظيػػػػػرت فػػػػػي فتػػػػػرة السػػػػػبعينيات 

؛ وىي الفترة التي أعمنتيا األمػـ المتحػدة عقػديف عػالمييف لممػرأة، (4662 -4642)والتسعينات

الحمػوؿ التػي يمكػف مػف وما تخمميا مف عقد لمندوات والمؤتمرات لمناقشة قضايا المػرأة، وطػرح 

  35.خالليا أف ُتطمؽ مبادرات النساء وتنيي األوضاع التي تعيؽ حركتيف

، وقػػػد جػػػاء مؤقػػػت اعتمػػػدت بعػػػض الػػػنظـ العربيػػػة نظػػػاـ الحصػػػص فػػػي برلماناتيػػػا كتػػػدبير

مػػف اتفاقيػػة القضػػاء عمػػى جميػػع أشػػكاؿ ( 4)اعتمػػاد التػػدابير مػػف قبػػؿ الػػدوؿ جميػػًا فػػي المػػادة 

ضػػرورة أف تتخػذ الػػدوؿ األطػػراؼ جميػػع )ـ والتػي نصػػت عمػػى 4646التمييػز ضػػد المػػرأة لعػػاـ 

                                                           
 .5 ص،" السياسي المجاؿ في العربية المرأة"  .7002لعاـ العربية اإلنسانية التنمية تقرير 34

 . 440. 435. 434ص البنية القانونية  ،7002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ  35
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، وقػػد (التػػدابير المناسػػبة لمقضػػاء عمػػى التمييػػز ضػػد المػػرأة فػػي الحيػػاة السياسػػية والعامػػة لمبمػػد

أف اتخػػػاذ التػػػدابير الخاصػػػة والمؤقتػػػة التػػػي تسػػػتيدؼ إلػػػى ( 1)عتبػػػرت االتفاقيػػػة فػػػي المػػػادة ا

التعجيػؿ فػػي المسػاواة الفعميػػة بػػيف الرجػؿ والمػػرأة، ال يعتبػػر تمييػزًا بػػالمعنى الػػذي تأخػذ بػػو ىػػذه 

 . االتفاقية، ولكنو يجب أال يستتبع عمى أي نحو اإلبقاء عمى معايير تير متكافئة أو منفصمة

يدعو الحكومات إلى مراجعة تأثير أنظمتيا االنتخابية " ما أف إعالف برنامج عمؿ بيجيفك

عمػػى التمثيػػؿ السياسػػي لممػػرأة فػػي المجػػالس المنتخبػػة، وتطبيقػػًا لػػذلؾ نصػػت التوصػػية العامػػة 

صػػراحًة وذلػػؾ لمعمػػؿ عمػػى ( عمػػى جميػػع أشػػكاؿ التمييػػز ضػػد المػػرأة)الخامسػػة لمجنػػة القضػػاء 

نظػاـ تخصػيص حصػص لممػرأة  -لمجوء إلى المزيػد مػف التػدابير الخاصػةتشجيع الدوؿ عمى ا

 .في المجالس النيابية

، وكػػػذلؾ األمػػػر "وقػػػد صػػػدرت توصػػػيات فػػػي ذات االتجػػػاه مػػػف اإلتحػػػاد البرلمػػػاني الػػػدولي

ُتشػػكؿ الحػػد األدنػػى لحصػػة المػػرأة فػػي % 00اعتبػرت لجنػػة المػػرأة فػػي األمػػـ المتحػػدة أف نسػػبة 

ه النصوص التي تحث عمى إتبػاع التػدخؿ اإليجػابي لصػالح المػرأة؛ وىذ 36المجالس المنتخبة،

بيدؼ إحداث توازف أماـ التمييػز السػمبي القػائـ ضػدىا فػي المجتمعػات العربيػة، وعػدـ اعتبػاره 

نػػوع مػػف أنػػواع التمييػػز المطمػػوب إلةاؤىػػا بحيػػث ُيتبػػع لفتػػرة معينػػة حتػػى تػػزوؿ أسػػباب التمييػػز 

 .السمبي

الكوتا النسوية تستمد شرعيتيا مػف اتفاقيػات حقػوؽ اإلنسػاف بوجػو وتجدر اإلشارة ىنا، بأف 

عػػاـ، واتفاقيػػو سػػيداو عمػػى وجػػو التخصػػيص، بوصػػفيا احػػد التػػدابير التػػي تسػػعى إلػػي تحقيػػؽ؛ 

                                                           
 ص،البنية القانونية الفصؿ الثامف، نظاـ الحصص لممرأة في المجالس النيابية " 7002اإلنسانية العربية لعاـ  التنمية تقرير 36

447. 
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تةييػػػػر األنمػػػػاط الثقافيػػػػة واالجتماعيػػػػة السػػػػائدة فػػػػي المجتمعػػػػات العالميػػػػة والعربيػػػػة عمػػػػى وجػػػػو 

ؽ المسػػػاواة بتجمياتيػػػا العمميػػػة، عػػػالوة عمػػػى ذلػػػؾ التحديػػػد، باإلضػػػافة كونيػػػا تسػػػاىـ فػػػي تحقيػػػ

 37.رضماف تمثيؿ المرأة في مراكز اتخاذ القرا

  38.البرلماففي العربية  المرأةنسب تمثيؿ (  2-1) رقـ جدوؿ

 نسبو التمثيؿ الدولة نسبو التمثيؿ الدولة

 %1.0 الجزائر %0.2 األردف

 0 السعودية %6.6 لبناف 

 0 الكويت %0.4 اليمف

 0     اإلمارات %44.2 تونس

 %6.0 قطر %0.1 مصر

 %6.2 البحريف %6.2 ُعماف

 %0.0 العراؽ %0.5 سوريا

 

تشير اإلحصاءات الواردة في الجدوؿ إلى وجود تبايف فػي نسػبة تمثيػؿ المػرأة العربيػة فػي  

كػػأعمى %( 11.5 -صػػفر ) بػػيف األقطػػار العربيػػة، حيػػث تتػػراوح النسػػبة بػػيف المجػػاؿ التمثيمػػي

وكما يظير ىذا الجدوؿ في ذلؾ الوقت بػأف مػازاؿ %(. 3.7)نسبة تمثيؿ في تونس ومتوسط 

ىنالؾ بعض الدوؿ العربية لـ تحصؿ فييا  المرأة عمى حؽ المشاركة في التصويت والترشػيح 

، كمػػا تعػػزز ىػػذه المؤشػػرات نتيجػػًة تػػتمّخص بػػأفَّ نسػػبة مشػػاركة (الػػدوؿ الخميجيػػة) لالنتخابػػات

مقارنػػػة بنسػػػبة تمثيػػػؿ المػػػرأة فػػػي الػػػدوؿ العالميػػػة، ( األدنػػػى)لمانػػػات العربيػػػة ىػػػو المػػػرأة فػػػي البر 

                                                           
مركز  40، ص "ة الكوتا النسوي" ، انتخابيةدراسة منشورة عمى اإلنترنت بعنواف، إعداد مدراء حمالت  .(7004).شبير ،ماىر 37

: مف اإلطالع انظر الرابط اإللكتروني لمزيدلمحقوؽ والقانوف،  سيادة
http://www.syada.org/arabic/researches.php?id=30  7040-5-3بتاريخ  استرجعت . 

38
 .2002 حمرٌر انخنًٍت اإلنسانٍت انعربٍت نعاو 

http://www.syada.org/arabic/researches.php?id=30


36 

 

 

باإلضػػػافة إلػػػى تأكيػػػد ىػػػذه المؤشػػػرات النتيجػػػة التػػػي خُمَصػػػت إلييػػػا التجػػػارب العالميػػػة؛ أي أف 

توسػػيع فػػرص المشػػاركة السياسػػية لممػػرأة بإسػػقاط القيػػود القانونيػػة عمػػى حقػػوقيف فػػي التصػػويت 

 . وليف بأعداد مناسبة إلى الييئات النيابيةوالترشيح، ال يكفي لوص

عػػػػف نفػػػػس  1996وكشػػػػفت التجربػػػػة الفمسػػػػطينية فػػػػي االنتخابػػػػات التشػػػػريعية األولػػػػى عػػػػاـ 

نسػاء فػي المجمػس التشػريعي مػف  5المالحظة؛ أف نسبة مشاركة المرأة مازلت منقوصػة، ففػوز

نيابيػة، وخاصػة إذا مػا يبػدو أمػرًا مقبػواًل فػي أوؿ انتخابػات % 5.6مقعػدًا أي بنسػبة  88أصؿ 

قورنت بنسب تمثيؿ المرأة في البالد العربية التي توجػد فييػا نظػـ دسػتورية نيابيػة ،إال أف ىػذه 

النسػػػػبة تبقػػػػى منقوصػػػػة بحيػػػػث ال تتناسػػػػب مػػػػع حجػػػػـ العطػػػػاء والتضػػػػحيات التػػػػي قػػػػدمتيا، وال 

استكشػػػاؼ تتناسػػػب مػػػع الخبػػػرة والتجربػػػة التػػػي اكتسػػػبتيا فػػػي تنظػػػيـ الجمػػػاىير وقيادتيػػػا، وفػػػي 

.الحاجات والمطالب النسوية
39    

لممػػرأة والمنظمػػات النسػػائية مػػع جميػػع منظمػػات  الفمسػػطيني ليػػذا فقػػد بػػادر اإلتحػػاد العػػاـ 

المجتمػػع المػػدني المعنيػػة بقضػػايا الديمقراطيػػة، وحقػػوؽ اإلنسػػاف، واألحػػزاب السياسػػية، بػػاقتراح 

، 31/8/2004تخصيص نسبة معينة مف المقاعد في المجالس المنتخبة، وتػـ إقػرار ذلػؾ فػي 

جػػػاء ىػػػذا االرتفػػػاع نتيجػػػة وقػػػد  40مقعػػػدًا، 13وبمةػػػت حصػػػة النسػػػاء فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي 

 .المساعدة المؤسسية

 

                                                           
 .43/3/4663السبت، ،6ص األياـ، جريدة"أيف؟ إلى الفمسطيني، النسوي العمؿ." الصةير تادة، 39

عادة الفمسطينية، لممدف اإلسرائيمي اإلحتالؿ قوات اجتياح إثر عمى الحوار ىذا عقد 40  عف تكشؼ وما 7007 العاـ في احتالليا وا 
 المؤسسات جميع في انتخابات إجراء إلى الحوار ىذا دعي وقد. أدائيا وضعؼ الفمسطيني السياسي النظاـ بنية في خمؿ مف

طالؽ الفمسطينية الشرعية وتجديد المدني المجتمع ومنظمات الرسمية  . واإلداري السياسي اإلصالح عممية وا 
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 :أسباب ثانوية أدت إلى المطالبة بتخصيص مقاعد لممرأة في المجالس المنتخبة  2.2.2

تدني نسبة تمثيؿ المػرأة فػي المجػالس المنتخبػة؛ : باإلضافة إلى السبب الرئيسي مضمونو 

لمػػدوؿ وال حجميػػا الػػديموترافي والػػذي ال يتوافػػؽ مػػع مػػا تػػنص عميػػو اتمػػب الدسػػاتير الداخميػػة 

ونسػػبة مشػػاركتيا فػػي سػػوؽ العمػػؿ، والػػذي إلػػى حػػد مػػا تجتمػػع حولػػو اتمػػب الػػدوؿ التػػي تتبنػػى 

نظػػػاـ الكوتػػػا النسػػػائية، فػػػإف ىنالػػػؾ أسػػػباب أخػػػرى تػػػدعو إلػػػى اسػػػتخداـ نظػػػاـ الكوتػػػا النسػػػائية، 

لمنتخبػة، تطػرح مػف قبػؿ أنصػار تخصػيص مقاعػد لممػرأة فػي المجػالس ا واتمب ىذه المبػررات

 : والتي تندرج تحت مفيـو العدالة، والمساواة، وتمثيؿ المصالح وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ

أولى األسباب التي يستند إلييا أنصار نظاـ الحصص لمنساء في المجالس النيابية ىػو :  أوالً 

، فعدد النساء في أي مجتمع يقترب مف النصؼ، إف لـ يكػف يزيػد فػي بعػض (اعتبار العدالة)

االت كما في المجتمعات الطاردة لقوى العمالة، أو في الفتػرات التػي تمػي الحػروب، ولػذلؾ الح

أف لػػيس مػػف العدالػػة أف ُيحػػَرـ نصػػؼ المجتمػػع مػػف التمثيػػؿ فػػي : يػػرى المطػػالبوف بيػػذا النظػػاـ

 .المجالس النيابية عمى كافة مستوياتيا

ذا كانػػت األوضػػاع خؿ والثػػروة والتعمػػيـ الخاصػػة بالنسػػاء مثػػؿ حظػػوظيف األقػػؿ مػػف الػػد -وا 

ال  -والعمػؿ الػػذىني والوظػػائؼ القياديػػة واالتصػػاالت اإلسػػتراتيجية والوقػػت المتػػاح لمعمػػؿ العػػاـ

تتيح ليف التنافس بقوة مع الرجػاؿ، ممػا يػؤدي إلػى انخفػاض فػرص نجػاحيف فػي االنتخابػات؛ 

سػتور والقػانوف وبالتالي قمة تواجدىف في المجالس النيابية، فإنػو مػف الضػروري أف يعػولض الد

 .االنتخابي عف ذلؾ بإدراج حصص حد أدنى مف المقاعد لممرأة
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أال  -بقػػدر اإلمكػػاف -يقضػػي بػػأف يقتػػرب ىػػذا الحػػد( اعتبػػار العدالػػة)وعمػػى الػػرتـ مػػف أف 

وىو النسبة العددية لمنساء إلى إجمالي السكاف، ولكف أنصار ىػذه الفكػرة ال يحبػذوف إلػى ىػذا 

ف كػػػاف قػػػانوف االنت خابػػػات فػػػي السػػػويد؛ والػػػذي بموجبػػػو تحقػػػؽ ىػػػذا االقتػػػراب لمنسػػػبة الحػػػد، وا 

مػػف ذلػػؾ، عنػػدما نصػػت أال يقػػؿ تمثيػػؿ النسػػاء أو الرجػػاؿ فػػي المجمػػس النيػػابي عػػف  العدديػػة

 41.أو خمس إجمالي مقاعده% 10

وَمػػردُّ ىػػذا السػػبب ىػػو تحقيػػؽ المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف فػػي المجتمعػػات الةيػػر متوازنػػة فػػي : ثانيػػاً 

الموضوعية إلى إمكانيات المرأة، وقدرتيا عمى خوض الحياة السياسية، واتياميا بعدـ نظرتيا 

التمتع بالكفاءة والخبرة األوسع في السياسة، وىذه النظرة تعود بالضرورة إلى العادات والتقاليػد 

فس يمكػػف لممػػرأة التنػػا والثقافػػات السػػمطوية التػػي تُِقػػرُّ بدونيػػة المػػرأة، وفػػي ظػػؿ ىػػذه الثقافػػات ال

بقػػػوة مػػػع الرجػػػاؿ؛ ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى انخفػػػاض فػػػرص نجػػػاحيف فػػػي االنتخابػػػات؛ وبالتػػػالي قمػػػة 

تواجدىف في المجالس النيابية، وبالتالي مف الضروري أف يعطي النظاـ الدسػتوري أو القػانوف 

 . االنتخابي حصة ومقاعد محددة لممرأة، خاصة في ظؿ المعيقات المتةمةمة في المجتمع

مصالح؛ الذي ينطمؽ مف تصور النظػاـ السياسػي باعتبػاره ينقسػـ إلػى جماعػات تمثيؿ ال: ثالثاً 

ذات مصػػالح متباينػػة، ودور الييئػػات النيابيػػة ىػػو إفسػػاح المجػػاؿ لمتعبيػػر عػػف ىػػذه المصػػالح، 

يجاد السبؿ الخاصة بالتوفيؽ بيف ىذه المصالح   وا 

ثػػػـ مػػػف  ويػػػذىب ىػػػذا القػػػوؿ إلػػػى أف لمنسػػػاء مصػػػالح خاصػػػة تختمػػػؼ عػػػف الرجػػػاؿ، ومػػػف 

الضػػروري أف يكػػوف ىنالػػؾ تمثيػػؿ مناسػػب لمنسػػاء داخػػؿ الييئػػات النيابيػػة، حتػػى يمكػػنيف مػػف 
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التعبير عف ىذه المصالح وحمايتيا، وتعبئة التأييد ليف، والسعي لمتوفيؽ بينيا وبيف المصالح 

 .األخرى إذا لـ يكف ثمة سبيؿ لموفاء الكامؿ بيا، وىذه النسبة المحددة كفيمة بأف تحقؽ ذلؾ

ويفترض أنصار ىذا الرأي بأف لمنساء مصالح خاصة لمنساء تختمؼ عف مصالح الرجاؿ، 

فمف مصمحة النساء بكؿ تأكيد السعي إلػى تحقيػؽ المسػاواة فػي فػرص التعمػيـ، وكسػب الػدخؿ 

والعمػػؿ العػػاـ مػػع الرجػػاؿ، ولمنسػػاء مصػػمحة فػػي زيػػادة دور الحضػػانة ومراكػػز رعايػػة األمومػػة؛ 

ضرورة تمثيؿ النساء في الييئات النيابيػة، حتػى يمكػف ليػذه الييئػات أف لذلؾ فيـ يدعوف إلى 

تتسػػع لمتعبيػػر عػػف نطػػاؽ أوسػػع مػػف الرتبػػات، الحاجػػات، اآلراء، االتجاىػػات والتػػي ال تػػرتبط 

نما تمثؿ ترجمة لتصورات أوسع تحقيؽ مصمحة عامة  42.بالضرورة بمصالح محددة، وا 

مػػف أجػػؿ صػػيانة وتعزيػػز كرامػػة المػػرأة؛ فػػال يكفػػي أف تعبلػػر القػػوانيف عػػف رتبػػات النسػػاء : رابعػاً 

نمػا مػف الضػروري أف يبػدو  -صحيحاً  االصطالحإذا كاف ىذا  -وتطمعاتيف، أو مصالحيف وا 

فػػال يتفػػؽ مػػع كرامػػة المػػرأة أف . عمػػؿ ىػػذه المجػػالس نتيجػػًة لمشػػاركة المػػرأة ولوجودىػػا داخميػػا

 خػػروف فػػي التعبيػػر عػػف رتباتيػػا والسػػعي إلػػى تحقيقيػػا، إذ أف ذلػػؾ يػػوحي بأنيػػا  ينػػاوب عنيػػا

، أما عندما تكوف السياسػات العامػة والتشػريعات المختمفػة حصػيمة لمشػاركة (ناقصة المواطنة)

النسػػػاء مػػػع الرجػػػاؿ فػػػي صػػػياتتيا والحػػػوار حوليػػػا فػػػإف ذلػػػؾ يكػػػوف برىانػػػًا عمػػػى تمتػػػع المػػػرأة 

قػػادرة عمػػى تحمػػؿ كػػؿ التزامػػات ىػػذه المواطنػػة وممارسػػة كػػؿ الحقػػوؽ  بالمواطنػػة الكاممػػة، وأنيػػا

                                                           
، 7001الحركة النسائية العربية التحديات النخبوية، ورقة عمؿ مقدمة في مؤتمر تقدـ المرأة العربية  .(7003).ثابت ،احمد  42

لمزيد مف االطالع انظر الرابط . مركز الدراسات أماف المركز العربي لممصادر والمعمومات حوؿ العنؼ ضد المرأة
-4استرجعت بتاريخ  http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1174 :االلكتروني
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عدد مف المقاعد تخصص لممرأة ىو اعتراؼ بمكانتيا  المنبثقة عنيا، ولذلؾ فإف اشتراط وجود

 43.في المجتمع وتعزيزًا لكرامتيا وتعميؽ روح المواطنة لدييا

مئات السنيف لف تناؿ حقوقيا  أقمية مف الناحية المعنوية؛ فمو ناضمتالمرأة  تعتبر: خامساً 

وبيػػذا السػػياؽ فػػإف نظػػاـ الكوتػػا يعتبػػر بمثابػػة تعػػويض لممػػرأة ممػػا تعانيػػو . بالمشػػاركة السياسػػية

مف تمييز فعمػي بحقيػا، وأف الكوتػا تػوفر لمنسػاء إمكانيػة الحصػوؿ عمػى مقاعػد كػفَّ سيشػةمنيا 

 44.ؽ المجتمعيةفي األساس بطريقة طبيعية، وربما بأعداد أكبر لوال وجود العوائ

وعمػػػػى الػػػػرتـ مػػػػف وضػػػػوح األسػػػػباب وموضػػػػوعيتيا، والتػػػػي يطرحيػػػػا أنصػػػػار نظػػػػاـ الكوتػػػػا 

ػػو لنظػػاـ الكوتػػا النسػػائية فػػي المجػػالس المنتخبػػة  النسػػائية، إال انػػو فػػي المقابػػؿ يوجػػد نقػػد موجَّ

ية ، وتجدر اإلشارة ىنا بأف المعارضيف لنظاـ الكوتا النيابيػة النسػائلمنظاـ يسوتيا المعارضيف

ػو لنظػاـ الكوتػا النيابيػة النسػائية، فالباحػث يػرى . ليس فقط مف الرجػاؿ وبخصػوص النقػد الموجَّ

 :أف فييا مف األفكار ما يجدر نقاشو، وذلؾ عمى النحو التالي

i. نظػػاـ الكوتػػا النسػػائية يتعػػارض مػػع مبػػدأ الديمقراطيػػة، والتنػػافس الحػػر الشػػريؼ  -القػػوؿ بػػأف

و؛ فنظػاـ الكوتػا النسػائية يتػيح لمنػاخبيف حريػة االختيػار، وال فيو مةالط -والمساواة القانونية

الحصة المخصصة لمنساء التي تطرح عمى  -لكوتاا يقيد رتباتيـ في اختيار مف يمثميـ؛ ف

، قائمػػػو عمػػػى التنػػػافس الحػػػر بػػػيف النسػػػاء تػػػارة، وتػػػارة أخػػػرى مػػػع الرجػػػاؿ حسػػػب -النػػػاخبيف

المنتخبػػة عمػػى الرجػػاؿ فيػػو تيديػػد لشػػرعية  النظػػاـ المتبػػع، وباإلضػػافة إلػػى اختػػزاؿ المجػػالس

باف يتـ إشػراؾ كافػة شػرائح وفئػات : النظاـ ولمعممية الديمقراطية، خاصة بأف التمثيؿ يعني

                                                           
 44مصدر سبؽ ذكره، ص  .السيد ،مصطفى 43
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فيػػو اجتػػراء عمػػى  -أي المػػرأة -المجتمػػع فػػي المجػػالس المنتخبػػة، وتيػػاب نصػػؼ المجتمػػع

 .العممية الديمقراطية

فيػو تمييػز لصػالح المػرأة، وكػأف فيػو سػعي مػف قبػؿ توجيو النقد لنظاـ الكوتا النسائية، ألّف 

السمطة أو مؤسسات المجتمع المدني والقائميف عمى النيوض بالمرأة إلػى عكػس الواقػع، وىػذا 

مخالؼ لمطبيعة والمنطؽ؛ فمف الطبيعي أف يسعى القائميف عمى تصػحيح وضػعية المػرأة إلػى 

 .تحقيؽ المساواة، وليس قمبا لموازيف الطبيعة

ii.  معينػو فػي الوقػت الػراىف سػيقطع الطريػؽ عمييػا فػي زيػػادة  حصػةف إعطػاء المػرأة أبػاالدعػاء

نسبة تمثيميا في المجالس المنتخبة، ال ينسجـ مع اليدؼ الػذي يسػعى نظػاـ الكوتػا النسػائية 

 .لتحقيقو أال وىو زيادة نسبة تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة، وجسر اليوة بيف الجنسيف

iii. اسػػتحداث نظػػاـ الكوتػػا النسػػائية مػػف خػػالؿ القػػانوف االنتخػػابي أو الدسػػتور لػػيس  -القػػوؿ بػػأف

أيضػػا قيػػو مةالطػػو؛ فػػإذا تػػـ تحقيػػؽ التػػوازف بػػيف الجنسػػيف مػػف خػػالؿ نظػػاـ  -بػػاألمر المؤقػػت

الكوتػػا فإنػػو لػػـ يعػػد مػػف الضػػروري تواجػػدىا، بحيػػث تكػػوف المػػرأة قػػد أثبتػػت قػػدراتيا وكفاءتيػػا، 

اجػػدىا فػػي المجػػالس المنتخبػػة دوف الحاجػػة لنظػػاـ كوتػػا يػػدفعيا والمجتمػػع قػػد اعتػػاد عمػػى تو 

  45.لمحصوؿ عمى المجالس النيابية

iv. تؤكػػد عمػى المسػاواة بػيف الجنسػػيف،  اإلدعػاء والقػوؿ بػأف القػػوانيف والتشػريعات الداخميػة لمػدوؿ

ولكوتا النسائية تةالط مفيوـ المسػاواة المنصػوص عمييػا فػي القػوانيف، إدعػاء سػطحي ىػدؼ 

                                                           
الة ماجستير تير منشورة، قسـ الدراسات حؽ المرأة في المشاركة في عضوية المجالس المنتخبة، رس .(7002).نادرة، خزاعي 45

الفرص والتحديات : أحمد دسوقي إسماعيؿ، تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة و  .24القانونية، جامعة  ؿ البيت، ص 
 .442، صوالعموـ السياسية،  العدد الثالث، مجمة النيضة ، كمية االقتصاد  7000،
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عمػػى دواـ الحػػاؿ، ألف مػػا تضػػمنو القػػوانيف، مػػا ىػػو إال مسػػاواة شػػكميو، فػػي ظػػؿ بنػػى  البقػػاء

 .  وىياكؿ ثقافية وسياسية واقتصادية وأنماط اجتماعية تقميديو يةمب عمييا الطابع الذكوري

عمى أية حاؿ، فإف حؽ المرأة في المساواة واحتراـ حقوقيا ومكانتيػا، ىػو حػؽ طبيعػي ليػا 

وال ينبةي أف يقترف بمبررات أو أسباب، وىو مكػوف أساسػي مػف مكونػات في مطمؽ األحواؿ، 

 46.حقوؽ اإلنساف

 . النسائية النيابية الكوتا أنماط: 3.2

أخػرى ومػف البػدييي القػوؿ نظػاـ الكوتػا النسػائية النيابيػة مػف دولػة الػى  تطبيػؽتختمؼ  لية 

بأف ألي دولة أف تبتكر النظاـ الخاص بيا، إال انو يمكف حصػرىا بنمطػيف األوؿ إلزامػي مػف 

أو مػػف خػػالؿ تعػػديؿ األنظمػػة االنتخابيػػة، أو القيػػاـ بػػإلزاـ األحػػزاب السياسػػية خػػالؿ الدسػػتور، 

 47.ىا األحزاب دوف نص مف قبؿ الدولةطواعية تتبنا والثاني لألخذ بيا،

 :تشريع قانوني عمى نص دستوري أوإلزامية تعتمد : 1.3.2

نتخػػػابي فػػػي بعػػػض البمػػػداف اتُِّبَعػػػت  ليػػػة الكوتػػػا التػػػي نػػػص عمييػػػا الدسػػػتور أو القػػػانوف اال

، مػػػف أجػػػؿ تجػػػاوز المعوقػػػات التػػػي تحػػػوؿ دوف (مصػػػر، الػػػدوؿ الباكسػػػتانية، روانػػػدا) :الناميػػػة

مشاركة المرأة في المجالس النيابية، وىذا األسموب يعنػي تخصػيص حصػة معينػة لمنسػاء مػف 

                                                           
خالؿ حديثو اإلذاعي األسبوعي، السمطة الوطنية الفمسطينية، مكتب رئيس مجمس الوزراء،  (.7040-6-5.)فياض ،سالـ 46

 http://arabic.pnn.ps/fayyad/PM-PNN27.mp3 :لمزيد مف االطالع انظر الرابط الكتروني
   . 7040-6-5استرجعت بتاريخ     
المجمة العربية لمعمـو السياسية . الكوتا النيابية النسائية بيف التأييد الدولي والمواقؼ العربية المتناقضة .(7003) .صوفي ،ىناء47  

 : لمزيد مف اإلطالع النظر الرابط اإللكتروني.  20، ص77اإللكترونية، العدد
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political_23_45-70%20hana%20abd%20haii.pdf 

   . 7040-4-2استرجعت بتاريخ     

http://arabic.pnn.ps/fayyad/PM-PNN27.mp3
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؛ أي بمقتضػػػى أحكػػػاـ الدسػػػتور (بطريقػػػة إلزاميػػػة) مجمػػػوع المقاعػػػد المكونػػػة لممجمػػػس التمثيمػػػي

 ".دستوريةبالكوتا ال" وتعرَّؼ حينيا 

أو بموجب القانوف االنتخابي بتعديؿ أو إصدار قػوانيف جديػدة تضػمف وجػود المػرأة بشػكؿ  

متكافئ في البرلماف والمجالس المحمية؛ التي تقضي بتخصيص نسػبة معينػة مػف المقاعػد، أو 

 ".بالكوتا التشريعية" حفظ عدد معيف مف المقاعد لممرأة في البرلماف وتعرؼ

الػػػنمط بػػػأي شػػػكؿ مػػػف الشػػػكميف المػػػذكوريف، يصػػػبح إثرىػػػا، أيُّ تكػػػويف ومتػػػى فُػػػِرَض ىػػػذا  

لممجمس التمثيمي تير دستوري، أو تير قانوني، ما لـ تكف النساء عضػوات فيػو، بمػا ال يقػؿ 

 .عف النسبة المحددة ليف مف المقاعد المحجوزة بموجب الكوتا

ا عمميػػًا؛ فيػػي أمػػور تُػػَرّد أمػػا بالنسػػبة إلػػى أدؽ التفاصػػيؿ الواجػػب مراعاتيػػا فػػي تنفيػػذ الكوتػػ

عػػػادًة ضػػػمف القػػػانوف االنتخػػػابي، وفػػػي ضػػػوئو يمكػػػف لمكوتػػػا اإللزاميػػػة أف تأخػػػذ أحػػػد الشػػػكميف 

 :اآلتييف

i.  وىي الكوتا التي يسمح فييا لمنساء بالترشيح فقط عمى المقاعػد المخصصػة : الكوتا المةمقة

 .ؿ عمى باقي المقاعدلمنساء، وال يسمح لمنساء بالترشيح لمتنافس مع المرشحيف الرجا

ii. وفييػا يمكػف لممرشػحات االختيػػار بػيف الترشػيح لمتنػافس عمػى مقاعػد الكوتػػا : الكوتػا المفتوحػة

.المحددة لمنساء، أو خارجيا لمنافسة المرشحيف الرجاؿ عمى المقاعد األخرى
48 

                                                           
ؿ العربية، ، الديمقراطية النيابية والتمثيؿ النسائي في الدو (7006)، وىناء صوفي عبد الحي13حباشنة، مصدر سبؽ ذكر ص  48

 :لمزيد مف اإلطالع النظر الرابط التالي. 24، ص77المجمة العربية لمعمـو السياسية، العدد
http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=133&screen=1  

 .7040-4-2استرجعت بتاريخ     

http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=133&screen=1
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ولكػػػي تفػػػوز المػػػرأة بمقاعػػػدىا ىػػػذه، ُيجػػػرى احتسػػػاب النتػػػائج حسػػػب الشػػػكؿ المتبػػػع؛ ففػػػي 

الكوتػػػػا المةمقػػػػة يػػػػتـ احتسػػػػاب المقاعػػػػد عمػػػػى أسػػػػاس المنافسػػػػة فػػػػي األصػػػػوات بػػػػيف اسػػػػتخداـ 

المرشػػحات النسػػاء فػػي كػػؿ دائػػرة، بةػػض النظػػر عػػف النتيجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا المرشػػحوف 

وفػػػػؽ ىػػػػذا  -الػػػػذكور اآلخػػػػروف مػػػػف أصػػػػوات فػػػػي الػػػػدائرة نفسػػػػيا ؛ بمعنػػػػى أف بإمكػػػػاف المػػػػرأة 

مجموعػػة أصػػوات ربمػػا تكػػوف أقػػؿ بكثيػػر ممػػا  أف تحظػػى بمقعػػدىا عبػػر -األسػػموب مػػف الكوتػػا

فالمنافسػة ىنػا، ال تشػمؿ المرشػحيف مػف كػال الجنسػيف، بػؿ   .يجمعػو  خػر خاسػر مػف الرجػاؿ

بكوتػا )  تبقى محصورة بيف النساء مف جية، كما بيف الرجاؿ مف جية أخػرى، وعنػدىا تسػمى

 (.الحد األعمى

احتسػػاب النتػػائج بإعطػػاء المػػرأة المقاعػػد أمػػا فػػي حػػاؿ تػػـ اسػػتخداـ الكوتػػا المفتوحػػة، فيػػتـ 

المحػددة التػػي تنافسػت عمييػػا مػع النسػػاء، وفيمػػا لػو حصػػمت مرشػحة أو أكثػػر عمػى عػػدد كبيػػر 

مف األصوات تتجاوز الكوتػا المحػددة، يمّكنيػا مػف المنافسػة مػع األصػوات التػي حصػؿ عمييػا 

لتػػػالي تكػػػوف الحصػػػة ، وبا(كوتػػػا الحػػػد األدنػػػى)المرشػػػحيف الرجػػػاؿ ويطمػػػؽ عمػػػى ىػػػذه الطريقػػػة 

 49.متةيرة

أمػػا بالنسػػبة إلػػى التصػػويت العػػاـ المباشػػر، فإنػػو ال يجػػري عمػػى ىػػذا األسػػاس مػػف الفصػػؿ  

بيف الجنسيف، بؿ يصّوت الرجاؿ والنساء معًا لمرشػحيف الػدائرة الواحػدة مػف كػال الجنسػيف فػي 

 50.كؿ األحواؿ، وفي سائر أنماط الكوتا وأشكاليا دوف استثناء

                                                           
 13 ص الكوتا وأجوبة أسئمة مصدر سبؽ ذكر،( 7003)،حباشتة 49

 .27 ص، السابؽ المصدر نفس 50
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المقػػرر مػػف خػػالؿ الدسػػتور أو القػػانوف االنتخػػابي يتطمػػب وجػػود حركػػة  وأسػػموب الحصػػص

تعمػػػؿ لمضػػػةط والتػػػأثير عمػػػى " المجتمػػػع المػػػدني" نسػػػائية منظمػػػة، ومدعومػػػة مػػػف منظمػػػات 

صػػػانعي القػػػرار فػػػي الػػػبالد لتعػػػديؿ قػػػانوف اإلنتخابػػػات، أو المطالبػػػة بوجػػػود نػػػصٍّ بالدسػػػتور، 

 51.واعتماد كوتا نسائية فيو

ىػػذا األسػػموب منػػذ عػػاـ  الباكسػػتانية مػػف بػػيف أوائػػؿ تمػػؾ الػػدوؿ التػػي طبقػػت تعتبػػر الػػدوؿو  

 2002، ومازالت تطبؽ حتى وقتنا ىذا؛ فقد قضى دستورىا األخيػر الصػادر فػي عػاـ 1954

ووصؿ التمثيؿ النسائي لدييا في  52،مقعدًا مف مقاعد الجمعية الوطنية لمنساء 60بتخصيص 

 342بحيػث وصػؿ عػػدد المقاعػد التػي تحتميػا المػرأة مػف أصػػؿ % 22إلػى نسػبة  2008عػاـ 

  53.مقعد 76مقعد 

 .تعتمد عمى قوائـ األحزاب السياسية :2.3.2

فػي الػدوؿ المتقدمػة فػي ديمقراطيتيػا؛ والتػي تتمتػع بيػا األحػزاب  يجرى إتبػاع ىػذا األسػموب

مػػف الحريػػة، وتكػػوف قػػادرة عمػػى تػػداوؿ السػػمطة عػػف طريػػؽ االنتخػػاب، ومػػا  السياسػػية بيػػامش

يساعد عمى إتباع ىذا األسموب مػف الكوتػا ىػو تبنػي ىػذه الػدوؿ قػوانيف انتخػاب تعتمػد النظػاـ 

النسػػػبي؛ أي نظػػػاـ القػػػوائـ التػػػي تتبنػػػى فييػػػا األحػػػزاب بػػػرامج القضػػػايا السياسػػػية واالجتماعيػػػة 

   54.عواالقتصادية التي تيـ المجتم

                                                           
  20نفس المصدر السابؽ، ص  51
 .402، عماف، األردف، ص (داما)اإلنتخابات  لية الديمقراطية، مركز الدراسات البرلمانية( 7001)لزتبي،افتحية  52
53 Pakistan; quota project global database of quotas for women .international .idea     

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=178 
 16ص،  ، مصدر سبؽ ذكرحباشنة أسئمة وأجوبة الكوتا 54
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46 

 

 

بأىميػػػػة  -وخصوصػػػػًا فػػػػي الػػػػدوؿ المتقدمػػػػة فػػػػي ديمقراطيتيػػػػا -وإلدراؾ األحػػػػزاب السياسػػػػية

المشػػػاركة السياسػػػية لممػػػرأة، وبمػػػدى ثقػػػؿ حجػػػـ المعوقػػػات الثقافيػػػة واالجتماعيػػػة، بػػػدأ التفكيػػػر 

الجّدي في وضع السياسات واتخاذ إجراءات كفيمة بدفع دور المرأة في السياسة، وعمى أسػاس 

األحزاب، البرلمانات، والحكومات لممرأة حصتيا في التمثيؿ الحزبي والنيابي  بعضذلؾ أقّرت 

 :وفؽ نماذج مختمفة، برزت عمى النحو التالي

I. الكوتا الطوعية عمى الصعيد الييكمية الداخمية لمحزب: 

الداخميػة،  ىيكميػوأف يقوـ الحزب السياسي طواعيػًة، وبمحػِض إرادتػو الحػرة بتةييػر : وتعني

ح إشراؾ المػرأة فػي إشػةاؿ المناصػب القياديػة فيػو، وذلػؾ عبػر تعػديؿ نظامػو الػداخمي، مما يتي

مػػػف أجػػػؿ الػػػنص عمػػػى اعتمػػػاد حصػػػة محػػػددة لمنسػػػاء فػػػي القيػػػادة العميػػػا، يحصػػػمف عمييػػػا فػػػي 

  55.اإلنتخابات الحزبية الداخمية التي تجري ليذه الةاية

؛ الكوتػا اإللزاميػػة -األوؿ األسػػموبيمكػف القػوؿ بػػأف ىػذا األسػػموب قػد ظيػر لتالفػػي عيػوب 

حيث أنو يقوـ عمى الطواعية، وال توجد تشريعات أو نصػوص بالدسػتور تحػدد قػدرًا معينػًا مػف 

الوجػود لممػػرأة فػػي البرلمػػاف، بػػؿ عػػف طريػػؽ التػزاـ بعػػض أو كػػؿ األحػػزاب فػػي دولػػة مػػا بتحديػػد 

حصػػة أو نسػػبة لمنسػػاء مػػف قػػوائـ مرشػػحييا لالنتخابػػات، وىػػذه الحصػػة تكػػوف طوعيػػة، وتيػػر 

، وتعتبػر ىػذه الطريقػة ناجحػة فػي الػبالد التػي يوجػد محددة بنص مف ال دستور أو بقػانوف ممػـز

بيػػا أحػػزاب قويػػة قػػادرة عمػػى تػػداوؿ السػػمطة عػػف طريػػؽ اإلنتخابػػات، ويكػػوف ليػػذه الػػدوؿ عػػادَة 
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قوانيف انتخاب تعتمػد النظػاـ النسػبي؛ أي نظػاـ القػوائـ التػي تتبنػى فييػا األحػزاب بػرامج تعػالج 

 56.جتماعية التي تيـ المجتمعالقضايا السياسية واال

النػػرويج فػػي سػػبعينيات القػػرف  -الكوتػػا الحزبيػػة لممػػرأة -أبػرز مػػف قػػاـ باسػػتخداـ ىػػذا الػػنمطو 

لكػال الجنسػيف مػف % 40يتبنػى نظػاـ الحصػص بنسػبة 57 الماضي، فحزب اليسػار االشػتراكي

فػي % 50يتبنػى نسػبة 58 وحػزب العمػاؿ النرويجػي. 1975خالؿ القػوائـ االنتخابيػة منػذ عػاـ 

جميػػع القػػوائـ االنتخابيػػة لكػػال الجنسػػيف، وقػػد اسػػتخدـ الحػػزب نظػػاـ الكوتػػا ألوؿ مػػرة فػػي العػػاـ 

تبنػػى كوتػػا لكػػال الجنسػػيف مػػف خػػالؿ القػػوائـ منػػذ عػػاـ  59، أمػػا حػػزب الشػػعب المسػػيحي1983

وُتطّبػػػػؽ اليػػػػوـ األتمبيػػػػة السػػػػاحقة مػػػػف األحػػػػزاب السياسػػػػية النرويجيػػػػة فػػػػي تشػػػػكيؿ  1993.60

يادية عمى جميػع المسػتويات، كمػا فػي تسػمية مرشػحييا لالنتخابػات البرلمانيػة، المجموعات الق

بمعنى أف األحزاب النرويجية قد اعتمدت نظاـ الكوتا الحزبية بطريقة إرادية طوعية، أي دوف 

قانوف ممِزـ ييدؼ إلى التوازف بيف الجنسيف داخؿ األحزاب السياسية وقد ارتفعػت نسػبة تمثيػؿ 

فػي العػاـ % 4.7في البرلماف في ظؿ إتباع نظاـ الكوتػا الطواعيػة مػف نسػبة  المرأة النرويجية

 60حيث وصؿ عدد مقاعد النساء في البرلماف الػى  2001في العاـ % 36.4، الى 1953

  61.مقعد 165مقعدا مف أصؿ 
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تطبػػؽ ألمانيػػا، الكوتػػا الحزبيػػة اإلراديػػة عمػػى الصػػعيد التنظػػيـ الػػداخمي لمحػػزب، وذلػػؾ مػػف و 

تجربة الحزب االشتراكي الديمقراطي؛ الذي شدد في انتخاباتو الحزبية الداخميػة فػي عػاـ خالؿ 

، عمى ضرورة أف يكوف ثمث مرشحيو عمػى األقػؿ مػف النسػاء، ثػـ رفػع ىػذه النسػبة فػي 4655

بالنسبة إلى جميػع المناصػب الحزبيػة، وحػزب الخضػر الػذي خصػص % 10إلى  4661عاـ 

ادية داخؿ الحزب لممرأة، أما بالنسبة إلػى الحػزب المسػيحي مف المناصب القي% 20ما نسبتو 

الػػػذي طبػػػؽ نظػػػاـ الحصػػػص الداخميػػػة، ولكػػػف بعكػػػس الحػػػزب االشػػػتراكي الػػػديمقراطي وحػػػزب 

نمػا بشػكؿ تػدريجي، وفػي ىػذا اإلطػار يخصػػص  الخضػر؛ حيػث لػـ يخصػص حصػة محػددة وا 

  62.ب لممرأةالحزب المسيحي الديمقراطي حاليًا ثمث المناصب القيادية داخؿ الحز 

II. الكوتا الحزبية الطوعية عمى صعيد قوائـ الترشيح لالنتخابات البرلمانية : 

باعتماد كوتا محددة لمنساء في قائمػة  -طواعية وبمبادرة منو -وىي تعني أف يمتـز الحزب

 .الترشيح االنتخابية إلى جانب مرشحيو اآلخريف مف الرجاؿ

الطوعيػػة التػػي تتبنػػاه األحػػزاب عمػػى قوائميػػا لمترشػػيح وفػػي سػػياؽ الحػػديث عػػف نمػػط الكوتػػا    

فػي " قػرر حػزب العمػؿ انػو 1983لالنتخابات، بدايًة ينبةي ذكػر تجربػة الػدنمارؾ،  ففػي عػاـ 

يجب أف تكوف المرأة ُمَمّثمة مف َقبػؿ بمػا ال يقػؿ ) جميع اإلنتخابات والترشيحات لكال الجنسيف

 %(.40عف نسبة 

لكؿ مف الجنسيف عمى األقػؿ فػي % 40، قرر الحزب الديمقراطي نسبة 1988وفي عاـ  

قوائـ الحزب في اإلنتخابات المحمية واإلقميمية دوف القومية، وفي حالة عػدـ وجػود عػدد كػاؼ 

                                                           
التجربة األلمانية في تخصيص مقاعد لممرأة " الفرص واإلشكاالت: تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة  .(7000).عوض ،ىدى 62

 . 21-23اإلدارة العامة، القاىرة، ص  واستشاراتتحرير سموى شعراوي،مركز دراسات " االنتخابيةفي اليياكؿ 
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ولقػد تػـ إلةػاء ىػذه القاعػدة [. ال يجب التمسػؾ بيػا]مف كال الجنسيف لموصوؿ إلى ىذه النسبة 

عر الػػدنمركيوف بعػػدـ جػػدواىا ال سػػيما بعػػد تزايػػد نسػػبة تمثيػػؿ المػػرأة فػػي عنػػدما شػػ1996عػػاـ 

 .مف كؿ األحزاب% 30البرلماف الدنمركي إلى 

ويختمػؼ الحػاؿ بالنسػػبة لمحػزب االجتمػاعي الػػديمقراطي السػويدي فػي تطبيػػؽ نظػاـ الكوتػػا، 

 1994اـ والذي حقؽ مف خاللو درجًة مف المثالية في المساواة فػي قائمتػو؛ حيػث قػرر فػي عػ

وىػػذا يعنػػي أنػػو إذا كػػاف رقػػـ واحػػد رجػػؿ يجػػب أف " كػػؿ ثانيػػة عمػػى الالئحػػة امػػرأة" عمػػى مبػػدأ 

وقد تـ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ ".  the zipper" السحاب"تكوف امرأة تميو، وىو ما يعرؼ مبدأ 

تنظػػيـ تحػػالؼ نسػػائي لمشػػاركة األحػػزاب السياسػػية السػػبعة الموجػػودة فػػي السػػويد، حيػػث قػػادت 

؛ وعمػػى إثػػر ذلػػؾ قػػاـ "راتػػب كامػػؿ ونصػػؼ القػػوة السياسػػية" ىػػذا التحػػالؼ تحػػت شػػعار النسػػاء

مػػػف مرشػػػحيو مػػػف النسػػػاء، ووعػػػد بػػػأف تكػػػوف .% 50الحػػػزب االشػػػتراكي الػػػديمقراطي باعتمػػػاد 

النسػاء نصػػؼ الحكومػػة، وكػػذلؾ فعمػػت األحػػزاب اليسػارية والميبراليػػة وحتػػى اليمينيػػة، ثػػـ رفعػػت 

فػي الوصػوؿ إلػى نسػبة تمثيػؿ لممػرأة فػي البرلمػاف السػويدي أعمػى  إف لػـ تػنجح" النساء شعارًا 

مػف مقاعػد البرلمػاف % 41.0وقػد كانػت النتيجػة " منيا في أي بمد في العالـ، فسػوؼ تنسػحب

وىي أعمى النسب حققتيػا المػرأة  -وزير( 22)وزيرة في الحكومة المكونة مف ( 11)و لمنساء،

ـ التمثيمػػػػي النسػػػػبي لألحػػػػزاب بػػػػالقوائـ الحزبيػػػػة، ؛ ففػػػػي الػػػػدنمارؾ يوجػػػػد النظػػػػا -63فػػػػي العػػػػالـ

مقعػػػدًا، وتسػػػتخدـ نظػػػاـ الكوتػػػا الطوعيػػػة والػػػذي تبناىػػػا الحػػػزب  179وتتنػػػافس األحػػػزاب عمػػػى 

وىو أوؿ حزب في الدنمارؾ قد تبنػى نظػاـ (: socialistisk folkcpati) االشتراكي الشعبي

                                                           
، محاضر "ىؿ فات األواف عمى المطالبة بكوتا نسائية" التمثيؿ البرلماني لممرأة األردنية .(6/7007-4).، الحورانيىاني 63

 .43المؤتمر الوطني المرأة في اإلنتخابات النيابية، ص 
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 Social)الػديمقراطي  ، إلى جانب الحزب االشػتراكي1977في عاـ % 40الحصص بنسبة 

democratize) 1983في المائة في عاـ  40أعتمد نظاـ الحصص طواعية بنسبة ؛ الذي 

فػػي  40مػػف  1988، واسػػتخدـ حصػػص المرشػػحيف لالنتخابػػات المحميػػة واإلقميميػػة فػػي عػػاـ 

 64.المائة لكال الجنسيف

السياسية، دوف  والجدير ذكره بأف نمط الكوتا الحزبية المطبؽ طواعية مف خالؿ األحزاب 

المجوء إلى إصدار تشريعات أو تعديالت عمى الدستور، تحتاج إلى ضػةط متواصػؿ مػف قبػؿ 

الجمعيػػػات النسػػػائية؛ لتعبئػػػة وتنظػػػيـ الجيػػػود لضػػػماف ترشػػػيح متزايػػػد لممػػػرأة مػػػف قبػػػؿ األحػػػزاب 

   65.السياسية

بػأف اإلجػراءات التػي تبنتيػا األحػزاب السياسػية اإلسػكندنافية  في ىذه الجزئية، يمكف القوؿ 

تّمػػػت بشػػػكؿ طػػػوعي، دوف تشػػػريع ممػػػـز إلػػػى زيػػػادة تمثيػػػؿ المػػػرأة؛ ففػػػي اإلنتخابػػػات البرلمانيػػػة 

حيػػػث  حصػػػمت المػػػرأة السػػػويدية عمػػػى أعمػػػى نسػػػبو فػػػي العػػػالـ بعػػػد روانػػػدا ؛  6003األخيػػػرة 

كمػػػا قػػػدمت التجربػػػة 66.% 04.6ة بنسػػػبة ، والنػػػرويج فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػ%14.0وصػػػمت إلػػػى 

االقتضاء بو، فاألحزاب والمشاركة الحزبيػة  اإلسكندنافية نموذج الحصص الحزبية الذي يمكف

  67.ىي الباب الممكي لعبور اليياكؿ المنتخبة محميا وقومياً 

 

                                                           
64

 Quota project Global Database of Quotas for women(IDEA) Denmark: 

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=63 
 . 30، األىراـ ، ص 434مجمة السياسة الدولية، العدد " دراسة المشاركة السياسية لممرأة في الياباف".(7004).خضر ،أماني 65

66
 Inter-Parliamentary Union, 2008, http://www.ipu.org 

 مركز دراسات أماف، :عماف نظاـ الكوتا وتفعيؿ المشاركة السياسية لممرأة، (.7001.)فريدة تالـ  67
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=538    41/3/7040استرجعت بتاريخ   

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=63
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=538
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 :كوتا إلزامية عمى صعيد تشكيؿ لوائح الترشيح الحزبية 1.2.3.2   

مػػػف جانػػب الدولػػػة، يقضػػي بػػػإلزاـ األحػػزاب باعتمػػػاد كوتػػا معينػػػة عبػػارة عػػف تػػػدبير داخمػػي 

لمنسػػاء، فػػإذا كػػاف النظػػاـ االنتخػػابي يأخػػذ بنظػػاـ الػػدائرة الصػػةرى؛ التػػي ال يقتػػرع فييػػا الناخػػب 

ذا  سوى لمرشح واحد، تمـز األحزاب بالكوتا عمى صعيد ترشيحيا عمى مستوى الوطف ككؿ، وا 

ثر مف نائب، تمـز األحزاب بالكوتا عمى مستوى كػؿ دائػرة كاف النظاـ يأخذ بنظاـ اإلقتراع ألك

مػػف الػػدوائر االنتخابيػػة، ويتػػولى المشػػّرع ميمػػة الػػنص صػػراحًة عمػػى األخػػذ بيػػذا األسػػموب مػػف 

، أو ضػمف القػانوف الحزبػي أو (بمػداً  12) كمػا ىػو حاصػؿ فػي[ مػتف الدسػتور]إما فػي : الكوتا

التي تأخذ  -مف الممكف في البمداف المتخمفةو 68،بمدًا عمى األقؿ20االنتخابي كما حاصؿ في 

بنظػػاـ اإلقتػػراع بواسػػطة الالئحػػة، والتػػي ال تعمػػب فييػػا األحػػزاب دورًا فػػاعاًل فػػي تشػػكيؿ لػػوائح 

التػػي تالبػػًا مػػا يشػػكميا )أف تصػػار إلػػى اعتمػػاد الكوتػػا اإللزاميػػة فػػي تشػػكيؿ المػػوائح  -الترشػػيح

 (.توليف عوضًا مف األحزاببعض السياسييف التقميديف أو كبار النافذيف الم

ومف الجدير ذكره في ىذا المضمار، ىو أف إدراج حصة لمنساء عمى المػوائح االنتخابيػة    

المػػدِرؾ  -ال يػػؤدي بالضػػرورة إلػػى فػػوز النسػػاء بتمػػؾ المقاعػػد؛ وبػػاألخص عنػػدما يمجػػأ الحػػزب

يب أسماء مرشػحيو إلى التحايؿ عمى الُمشّرع، عبر ترت -مسبقًا عدـ إمكانية فوز قائمتو كاممة

الػػذيف ينػػدرج -ومرشػػحاتو عمػػى القػػوائـ االنتخابيػػة بطريقػػة تيػػر عادلػػة، وتسػػمح دومػػًا لمػػذكور 

باسػتمرار وتمػايزىـ لمفػوز عمػى حسػاب  -أسماؤىـ بالتتالي عمى القائمة قبؿ أسػماء المرشػحات

تخابيػة المشػّكمة اإلناث، تداركًا لذلؾ يتدخؿ المشّرع أحيانًا في ترتيب األسماء عمى الموائح االن
                                                           

القانونية، الضوابط الخارجية لألحزاب السياسية والمرشحوف، شبكة المعرفة ( الكوتا) مقاؿ منشور، بعنواف، الحصص 68
 .http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc: االنتخابية، لمزيد مف اإلطالع انظر الرابط اإللكتروني
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أف يػتـ التنػاوب بوضػع اسػـ مرشػح ذكػر تميػو أخػرى أنثػى، أو وضػع اسػـ : بحيث يفرض مػثالً 

. يميو اسماف مف الذكور أو ثالثة بالتناوب عمى التوالي، ودائمػًا حتػى اسػتيفاء العػدد المطمػوب

  2000.69مثاؿ عمى ذلؾ كوستاريكا التي تعتمد نظاـ التناوب منذ العاـ

 : الكوتا التحفيزية 2.2.3.2

تأخػػػذ فرنسػػػا بنظػػػاـ الكوتػػػا أو المحاصصػػػو عمػػػى أسػػػاس المناصػػػفة، اسػػػتنادًا إلػػػى القػػػانوف 

، وبموجػػب ىػػذا القػػانوف، يتبػػع (قػػانوف المناصػػفة)، المعػػروؼ باسػػـ 6000الصػػادر فػػي العػػاـ 

ف المشّرع الفرنسي نمطًا خاصًا في إلزاـ األحزاب بتطبيؽ العدالػة فػي اختيػار مرشػحييا مػف بػي

الذكور واإلناث؛ فبالنسبة إلى انتخابات البمدية وانتخابات المحافظات، يطبَّػؽ أسػموب االقتػراع 

، وذلؾ مف خالؿ فرض عمػى كػؿ حػزب مػف األحػزاب اعتمػاد نسػبة (الالئحة)المتعدد بواسطة 

مػػػف المرشػػػحيف مػػػف كػػػال الجنسػػػيف عمػػػى الالئحػػػة، كمػػػا ُيمػػػِزـ بػػػأف يػػػتـ ترتيػػػب أسػػػماء .% 20

يػتـ حرمانػو مػف المشػاركة ) الئحتو بالتناوب بيف الجنسيف، وفي حاؿ لـ يمتػـز المرشحيف عمى

 (.في االنتخابات

أما االنتخابات التشريعية العامة التي يطبَّؽ فييا األسموب الفردي، فإف عمى الحزب أيضػًا 

انتقاء مرشحيو عمى مستوى الػدوائر ككػؿ، وعمػى أسػاس المناصػفة بػيف الجنسػيف؛ فػإف لػـ يقػـ 

نما يعاقب مف خػالؿ حرمانػو  بذلؾ ال يحرمو قانوف المناصفة مف المشاركة في االنتخابات، وا 

وبيػذا األسػموب . مف المساعدة المالية التي تقػدميا لألحػزاب عػادة بمناسػبة اإلنتخابػات العامػة

                                                           
69

 Cost areca; quota database .international idea recovered 9-8-2010.   

http://quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=54  

http://quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=54
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؛ وذلػػؾ عبػػر حرمػػاف األحػػزاب التػػي ال -بطريقػػة سػػمبية -تتبػػع فرنسػػا نمطػػًا تحفيزيػػًا لألحػػزاب

 70.اواة بيف الجنسيف في تشكيؿ لوائحيا، مف المساعدات الحكوميةتعتمد المس

 :الدوؿ العربيةفي النسائية النيابية تطبيقات نظاـ الكوتا  4.2

 :الدوؿ التي تأخذ بأسموب الكوتا الدستورية أو القانونية في تحديد المقاعد النيابية 1.4.2

الترشػيح والتصػويت فػي العػاـ  فػيحصمت المرأة المصرية عمى حقوقيا االنتخابية المتمثمة 

ـ، وىي مرحمة مبكرة مقارنًة مع باقي الدوؿ العربية، وعمى الرتـ مف ذلػؾ كانػت نسػبة 1956

حصػػػػمت عمػػػػى نسػػػػبة  1957مشػػػػاركتيا السياسػػػػية متدنيػػػػة؛ ففػػػػي أوؿ مجمػػػػس انتخػػػػابي عػػػػاـ 

    71.ـ لـ يتجاوز عدد النائبات الثمانية 1976، وكذلؾ األمر في انتخابات عاـ %.570

وبنػػاء عمػػى ىػػذا الخمػػؿ جػػاء الػػدعـ المؤسسػػي لتصػػحيح ىػػذا االخػػتالؿ، وقػػد تمثػػؿ ذلػػؾ فػػي 

مقعػدًا عمػى األقػؿ،  30ـ بتخصػيص 1979لعػاـ  21صدور قػرار مػف رئػيس الجميوريػة رقػـ 

وقػػد عمػػؿ ىػػذا القػػانوف عمػػى تقسػػيـ جميوريػػة مصػػر إلػػى مائػػة وسػػت وسػػبعيف دائػػرة انتخابيػػة، 

عػف كػؿ دائػرة لعضػوية مجمػس الشػعب اثنػاف َيكونػاف عمػى األقػؿ وبناء عمى ذلؾ يػتـ انتخػاب 

مػػف العمػػاؿ والفالحػػيف، باسػػتثناء ثالثػػيف دائػػرة انتخابيػػة ينتخػػب عػػف كػػؿ منيػػا ثالثػػة أعضػػاء، 

 72.يكوف أحدىـ عمى األقؿ مف النساء

                                                           
 .57مصدر سبؽ ذكره، ص(. 2004.)ىناء، صوفي  70
 . 173مصدر سبؽ ذكره ص ( 2000.)سموى، شعراوي  71
  173.  22نفس المصدر السابؽ ص، 72
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؛ التػػي [73بكوتػػا الحػػد األدنػػى ]وقػػد حػػدد ىػػذا القػػانوف نػػوع نظػػاـ الكوتػػا، وىػػي مػػا تعػػرؼ   

سػػاء فرصػة منافسػػة الرجػاؿ عمػػى جميػع المقاعػػد، مػع عػػدـ السػماح لمرجػػاؿ بالتنػػافس تعطػي الن

عمى المقاعد المخصصة لمنساء، وبموجب ىذا القانوف فقد شيدت مصر طفرة فػي تمػؾ الفتػرة 

اإلجمػػػالي مػػػف عػػػدد -، حيػػػث وصػػػمت نسػػػبة تمثيػػػؿ المػػػرأة 1984-1979الممتػػػدة مػػػف عػػػاـ 

 .الفترات السابقة، مقارنة مع %9إلى نحو  -أعضاء المجمس

إال انػو وبعػد ثالثػة أعػواـ مػػف صػدور القػرار، قػد صػدر قػػانوف أخػر نػص عمػى إلةػاء نظػػاـ 

 .1986لسنة  188الحصص النسائية وذلؾ بموجب قرار رقـ، 

-بنػػاًء عمػػى الطعػػف فػػي دسػػتورية نظػػاـ الكوتػػا مػػف قبػػؿ المسػػتقميف، لػػـ يعمػػؿ ىػػذا النظػػاـ 

العامػػة المقػػررة فػػي الدسػػتور، ولكػػف أيضػػًا عمػػى  لػػيس فقػػط بػػاإلخالؿ بػػالحقوؽ -حسػػب رأييػػـ

  74.لمبدأ المساواة ؽأساس إيثار المرأة بمقاعد في البرلماف ىو خر 

ويمكػف القػػوؿ، عمػػى الػػرتـ مػػف إلةػػاء نظػػاـ الحصػػص النسػػائية فػػي مجمػػس الشػػعب، إال أف 

ـ  1987نائػػب فػػي مجمػػس  456نائبػػة مػػف إجمػػالي  18) نسػػبة تمثيميػػا بقيػػت مرتفعػػة نسػػبياً 

، ومػػردُّ ذلػػؾ إلػػى التعػػديؿ الػػذي طػػرأ عمػػى طبيعػػة النظػػاـ االنتخػػابي؛ حيػػث تػػـ %(3.9نسػػبة ب

وىو النظاـ الذي يعطي فرصة : خالؿ تمؾ الفترة االنتخابية إتّباع نظاـ القوائـ الحزبية النسبية

نت فيمػا بعػد نتيجػة العػودة تػدلكف ىذه النسبة قد . أكبر لمنساء في الترّشح عمى قوائـ األحزاب

إلى تطبيؽ النظاـ االنتخابي الفػردي، وتعتبػر ىػذه النتيجػة طبيعيػة خاصػة بػأف النظػاـ الفػردي 

                                                           
" والديمقراطية العالمي الحوار لتعميؽ الفمسطينية المبادرة ،" النسائية الكوتا حوؿ وأجوبة أسئمة" ،(7003.)، حباشنوخديجة 73

 .  20ص" والعربية الدولية المواقؼ بيف النسائية الكوتا" الكترونية، مجمة الحؽ، عبد صوفي ىناء و.13 ص"مفتاح

 المجالس في المرأة تمثيؿ" ")المنتخبة اليياكؿ في لممرأة مقاعد تخصيص في أوتندا تجربة"  .(7000). صبري ،نيفيف 74
  ،41ص  ص القاىرة،: لعامة اإلدارة واستشارات دراسات مركز شعراوي، سموى تحرير واإلشكاالت، الفرص: المنتخبة
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دائمًا يتطمب حشد المؤيديف وفي الةالب يتـ ترشيح الرجػاؿ فػي مثػؿ ىػذا النظػاـ ألّف االعتقػاد 

   75.السائد بأف الرجاؿ أكثر كفاءة مف النساء

مػػة مػػف صػػعوبات عػػدة تثػػّبط مػػف تػػـ إلةػػاء نظػػاـ الحصػػص فػػي مصػػر نتيجػػة لصػػعود جم  

قدرة المرأة عمى المشاركة في السياسة، ومف ىذه الصعوبات الظروؼ االقتصادية التي نشأت 

إثػػر حػػّؿ مشػػاكؿ مصػػر االقتصػػادية؛ فمػػا كػػاف منيػػا إال أف اتجيػػت الدولػػة نحػػو إتبػػاع بػػرامج 

اد، وقػد كانػت اإلصالح االقتصادي والتكييؼ الييكمي واالندفاع نحو مزيد مػف تحريػر االقتصػ

المػػرأة ىػػي الضػػحية نتيجػػة التةييػػرات فػػي السياسػػيات االقتصػػادية التػػي اسػػتيدفت إعػػادة توزيػػع 

المػػػػوارد لتحقيػػػػؽ درجػػػػة أعمػػػػى مػػػػف االسػػػػتقرار والنمػػػػو، ودوف مراعػػػػاة التمػػػػايزات فػػػػي أوضػػػػاع 

الجنسػػػيف؛ فسياسػػػة االنفتػػػاح حصػػػرت النسػػػاء فػػػي القطػػػاع الخػػػدمي األقػػػؿ نمػػػوًا والقطػػػاع تيػػػر 

؛ ممػػا أدى إلػػى ارتفػػاع نسػػبة البطالػػة بػػيف النسػػاء، باإلضػػافة إلػػى المصػػاعب الثقافيػػة الرسػػمي

والتػػي تمثمػػت بصػػعود تيػػار محػػافظ ينػػادي بعػػودة المػػرأة إلػػى المنػػزؿ، وانسػػحابيا مػػف السياسػػية 

  76.والحياة العامة، والتقميؿ مف شأف حقوؽ المرأة السياسية

 -لمبرلمانيات فػي ظػؿ نظػاـ الكوتػا النسػائية األداء النيابي طبيعة اإلجابة عفوفي محاولة 

نجد بأف أتمب الدارسات التي جرت حػوؿ ىػذا الموضػوع قػد  -فيما يختص بالتجربة المصرية

 خمصت إلى أنو ال يوجد عالقة إرتباطية طردية بيف عدد العضوات وبيف عدد القضايا المثارة

 – 1984/1987مجمػس عػاـ ؛ فعمػى سػبيؿ المثػؿ فػي النػوابفي مجمس  البرلمانياتمف قبؿ 

                                                           
 .73 ص السابؽ المصدر نفس 75

: المنتخبة المجالس في المرأة تمثيؿ")المنتخبة اليياكؿ في لممرأة مقاعد تخصيص في المصرية التجربة(" 7000).زيد أبو ،عال 76
 . 453-457 ص القاىرة،: لعامة اإلدارة واستشارات دراسات مركز شعراوي، سموى تحرير واإلشكاالت، الفرص
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لػـ تثػر عضػواتو السػّت وثالثػيف إال خمػس  –الفترة التي تػـ تخصػيص مقاعػد لممػرأة المصػرية 

والػذي لػـ -ـ 1976/1987قضايا سياسية، في حيف أف ست عضوات فقػط فػي مجمػس عػاـ 

  .قد أثرف ثمف قضايا سياسية -يشيد تخصيصًا مقاعد لممرأة

ألدوات الرقابيػػػة والتشػػػريعية؛ فقػػػد كػػػاف أداء المػػػرأة وكػػػذلؾ األمػػػر عمػػػى مسػػػتوى اسػػػتخداـ ا

عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ قػػد تػػـ تقػػديـ مشػػروع اسػػتجواب رية متػػدنيًا فػػي مرحمػػة التخصػػيص، و المصػػ

ـ، وفػػػي الفتػػػرة السػػػابقة لنظػػػاـ التخصػػػيص قػػػد تػػػـ تقػػػديـ عشػػػر 1984/1987واحػػػد فػػػي عػػػاـ 

اقتػػراح، وقػػد خُمَصػػت ىػػذه اقتراحػػات، بينمػػا فػػي فتػػرة التخصػػيص قػػد تػػـ تقػػديـ صػػفر مشػػروع 

أف عػػدد أقػػؿ فػػي التمثيػػؿ يمكػػف أف يكػػوف أكثػػر قػػدرة عمػػى تقػػديـ : الدراسػػات إلػػى نتيجػػة مفادىػػا

لكف ال تعنػي ىػذه النتيجػة بػأف أداة الكوتػا تيػر فاعمػة؛ فقػد كػاف ىنالػؾ  77.أداء بصورة أفضؿ

يػػا التػػي تمكنيػػا اقتصػػادية اجتماعيػػة ثقافيػػة، قػػد تضػػافرت لتفقػػد المػػرأة كفاءت: ظػروؼ مجتمعيػػة

  78.المشاركة السياسية بكفاءة عالية مف

 األردف: 

إف بنيػػػػة المجتمػػػػع األردنػػػػي بشػػػػكؿ عػػػػاـ ال تشػػػػجع المػػػػرأة عمػػػػى العمػػػػؿ، وكػػػػذلؾ المشػػػػاركة 

السياسػػية لممػػرأة األردنيػػة ليسػػت منتشػػرة عمػػى نطػػاؽ واسػػع كمػػا فػػي بػػاقي الػػدوؿ العربيػػة؛ فقػػد 

ـ، ولـ تػتمكف أي 4641شيح متأخرًا وذلؾ في العاـ ُمِنَحت المرأة األردنية حؽ التصويت والتر 

ـ، أمػػػػا 4664ـ، وحتػػػػى فػػػػي انتخابػػػػات قبػػػػؿ األخيػػػػرة 4656امػػػػرأة مػػػػف الفػػػػوز فػػػػي انتخابػػػػات 

                                                           
 . 446 -445 السابؽ، المصدر نفس  77

 .456 السابؽ المصدر نفس  78
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 4660فػي انتخابػات  ولشيشانيفقد فازت بالمقعد الشركسي [ توجاف فيصؿ]البرلمانية السابقة 

  79.ـ

السياسػػػػة سػػػػوى فػػػػي الخمسػػػػة عشػػػػر السػػػػنة المػػػػرأُة فػػػػي األردّف لػػػػـ ُيشػػػػَيد ليػػػػا مشػػػػاركة فػػػػي 

الماضػػية، وقػػد كانػػت عمػػى أدنػػى المسػػتويات، وفػػي محاولػػة لتحقيػػؽ رفػػع نسػػبة مشػػاركة المػػرأة 

عمػى دعػـ  4663األردنية؛ عممػت العديػد مػف المنظمػات الحكوميػة والةيػر حكوميػة فػي العػاـ 

بػات، ونػذكر مػف ضػمف وتوعية المػرأة األردنيػة، باإلضػافة إلػى المطالبػة بتعػديؿ قػانوف االنتخا

" ىػػذه الجيػػود مركػػز األردف الجديػػد الػػذي عقػػد نػػدوة بعنػػواف المػػرأة األردنيػػة وقػػانوف االنتخابػػات

أسػػػػُتعِرض بيػػػذا المػػػػؤتمر أوراؽ ومػػػداخالت الناشػػػػطيف  بمناسػػػبة  ذكػػػػرى المػػػرأة العػػػػالمي، وقػػػد

وتبيػاف أىميػة  أيضا تجارب تمثيؿ النساء فػي البرلمانػات العالميػة، والمشاركيف، وقد أستعِرَض 

 . وجود نظاـ الكوتا ووجود المرأة في البرلماف

وقد كاف مف أىـ مبادرات ىذا المؤتمر تشػكيؿ تحػالؼ نسػائي، وشػارؾ بيػذا التحػالؼ عػدد 

مف المنظمات والشخصيات النسائية لممطالبة بتعديؿ قانوف االنتخابات، واعتماد كوتا مفتوحة 

وبػػالرتـ مػف العقبػػات التػػي واجييػػا التحػػالؼ النسػػائي مػػف مقاعػػد مجمػػس النػػواب، % 60بنسػبة 

 .فقد تمّكف مف التأثير عمى الرأي العاـ األردني وفي كثير مف األوساط السياسية في البمد

لػـ تفػز أي مػف  4664بالرتـ مف الجيود التي قامت بيا المنظمػات، إال أف فػي انتخابػات 

الوطنيػػػة لممػػػرأة إلػػػى دعػػػوة الفعاليػػػات مػػػف المرشػػػحات لممجمػػػس النيػػػابي؛ ممػػػا حػػػدا بالمجنػػػة  44

ػػػَض عػػػف ذلػػػؾ االجتمػػػاع 4664النسػػػائية لتقيػػػيـ التجربػػػة النسػػػائية فػػػي االنتخابػػػات  ـ، وقػػػد تَمخَّ

                                                           
 العربية المؤسسة :بيروت 4ط العربية، الدوؿ وبعض األردف في لممرأة السياسية المشاركة .(7004.) النقشبندي ،بارعة 79

 .434 .473 ص ،روالنش لمدراسات
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مػػف % 60تقػػؿ عػػف  ُمػػَذّكرًة ُرِفَعػػت إلػػى أصػػحاب القػػرار لممطالبػػة بتخصػػيص كوتػػا لمنسػػاء ال

ية تيػػر الحكوميػػة بجمػػع مقاعػػد المجمػػس النيػػابي، كمػػا قامػػت لجنػػة التنسػػيؽ لممنظمػػات النسػػائ

 . ألؼ توقيع عمى المذكرة المطالبة بالكوتا النسائية 42أكثر مف 

وىكذا أخذت فكرة الكوتا ُتطَرح في أألوساط النسائية بشكؿ واسع حتى لػدى األوسػاط التػي 

رفضػتيا سػػابقًا، وذلػؾ بعػػد تجػػارب النسػاء فػػي ثػالث دورات انتخابيػػة متعاقبػػة، كمػا بػػدأت فكػػرة 

 .سائية تتردد في أوساط أطراؼ القرار، مما ميد الطريؽ أماـ الكوتا النسائيةالكوتا الن

؛ الػذي 6004لعاـ ( 01)وافؽ البرلماف عمى تعديؿ قانوف االنتخابات رقـ 6000وفي عاـ 

مقاعد لمنساء في مجمس النواب مف خالؿ القػانوف االنتخػابي، وقػد حػّدَد  3يقضي بتخصيص 

شػحات بنػػاء عمػػى نسػػبة األصػوات التػػي تحصػػؿ عمييػػا المرشػػحة قػانوف الكوتػػا طريقػػة فػػوز المر 

إلى عدد المقترعيف في دائرتيػا، فتكػوف صػاحبات أعمػى سػت نسػب فػي محافظػات الػبالد ىػف 

أو الصػػوت المحػػدود أو )  80الفػػائزات بالمقاعػػد المخصصػػة لمنسػػاء، ويعػػرؼ ىػػذا بنظػػاـ الكتمػػة

نسػػاء  4اليػػـو يوجػػد  .خاسػػريفنظػػاـ أفضػػؿ ال -مقاعػػد محجػػوزة ( + الصػػوت تيػػر المتحػػوؿ 

 440فػػي مجمػػس النػػواب مػػف أصػػؿ  3و%( 46)22أعضػػاء فػػي مجمػػس األعيػػاف مػػف أصػػؿ 

(2.1)%.81  

                                                           
ىو احد نظـ األتمبية المستخدمة في دوائر تعددية، وفيو يمكف لمناخب التصويت لعدد مف المرشحيف يصؿ الى : نظاـ الكتمة 80

النظاـ = =ويفوز المرشحوف الحاصموف عمى أعمى األصوات، وعادة يختار الناخبوف في ىذا . عدد المقاعد المخصصة لمدائرة
ذا النظاـ يعطي نتائج جيده لمنساء المرشحات في ظؿ إتباع  لية الكوتا إال في حالة وى. مرشحيف أفرادا وليس أحزابا سياسية

عدـ وجود عدد كافي مف النساء المرشحات، وىو نظاـ يقدـ لألحزاب السياسية حوافز لترشيح النساء لعدـ الخوؼ مف خسارة 
 .  المقعد ألحزاب منافسة

مركز : ، األردف76قضايا المجتمع المدني، العدد" مسيرة الديمقراطية في األردفالكوتا النسائية وال"  .(7001).حباشنة ،خديجة 81
  .46-45ص . األردف الجديد لمدراسات
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في األردف عدة صعوبات، وىي عامة وشػاممة فػي النيابية النسائية وقد تخمؿ تجربة الكوتا 

ية ضػػد تعصػػب النَُّخػػب السياسػػ: كػػؿ المجتمعػػات العربيػػة والػػدوؿ الناميػػة؛ والتػػي تػػتمخص فػػي

وجػػػػود المػػػػرأة فػػػػي البرلمػػػػاف، األدوار المحػػػػددة التػػػػي يفرضػػػػيا المجتمػػػػع عمػػػػى المػػػػرأة، طبيعػػػػة 

 .األوضاع االقتصادية

، تجربػة البرلمانيػات فػي ظػؿ نظػاـ الكوتػا النيابيػةالتي واجيػت الموضوعية  المعوقاتومف 

صػػعوبة ؛ حيػػث واجيػػت المػػرأة مػػف خاللػػو 2003لسػػنة ( 44) طبيعػػة القػػانوف االنتخػػابي رقػػـ

خاصػػة فػػي الػػدوائر االنتخابيػػة الكبيػػرة نتيجػػة لألخػػذ بمبػػدأ التمثيػػؿ النسػػبي، الػػذي لػػـ تُػػراَع فيػػو 

فػػػي الػػػػدوائر ذات الكثافػػػػة  -الكثافػػػة السػػػػكانية، حيػػػث أتػػػػاح ىػػػذا القػػػػانوف فرصػػػػة اكبػػػر لمنسػػػػاء

اف؛ لمفوز مف النساء ذات الدوائر الكبيرة وبطبيعة الحاؿ كثيفة فػي السػك -السكانية المنخفضة

وبالتػػالي فػػإف نظػػاـ الكوتػػا الػػذي أنصػػؼ المػػرأة بالوقػػت ذاتػػو مّيػػَز بػػيف المػػرأة والمػػرأة فػػي مسػػألة 

  82.النسبة والتناسب

بعد ىذا العػرض لمتجربػة األردنيػة، يمكػف استيضػاح األثػر الػذي حققتػو الكوتػا النسػائية لممػرأة  

أفضػؿ مػف الفتػرات السػابقة األردنية؛ فقد عممت عمػى وجػود المػرأة فػي الحيػاة السياسػية بشػكؿ 

باإلضافة إلػى زيػادة نسػبة مشػاركتيا فػي البرلمػاف  -1997وحتى  1994والمقصود بيا منذ -

بمبػػادرة " تحػػالؼ نسػػائي" ، وقػػد اسػػتطاعت المػػرأة األردنيػػة تشػػكيؿ2003خاصػػة بعػػد انتخابػػات 

سياسػي قػد مف مركز األردف الجديد مما يعني بصورة أو بأخرى بأف وعي المرأة في المجاؿ ال

                                                           
، مشاركة المرأة األردنية في الحياة (7003)دراسة تحميمية ألداء البرلمانيات في مجمس النواب الرابع عشر لسنة  82

 .34 -31، ص 4يونيفـ، ط –ئي لممرأة، المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية ، صندوؽ األمـ المتحدة اإلنما(7004)السياسية،
   http://www.iknowpolitics.org/ar/node/12942 :التاليلممزيد مف اإلطالع انظر الرابط 

 .17/3/2010أسترجع بتاريخ 

http://www.iknowpolitics.org/ar/node/12942
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زاد، وأصػػبحت قػػادرة عػػف التعبيػػر عػػف قضػػاياىا؛ فقػػد طالبػػت ومػػا تػػزاؿ تطالػػب بتعػػديؿ قػػانوف 

األحػػػواؿ الشخصػػػية؛ الػػػذي يقضػػػي بحػػػؽ المػػػرأة األردنيػػػة المتزوجػػػة بػػػأجنبي أف تمػػػنح أبناءىػػػا 

 83.جنسيتيا، وتير ذلؾ مف القضايا التي تخص المرأة والمجتمع

فػػي البرلمػػاف وخػػالؿ فتػػرة التخصػػيص، ُتظيػػر دراسػػة قػػد  أمػػا بالنسػػبة ألداء المػػرأة األردنيػػة

شػاركت البرلمانيػات فػي عمميػة ، حيث كاف متميزاً  التمثيمي بأف أداء المرأة: أجريت في األردف

قػػانوف خدمػػة العمػـ، والتقاعػػد المػػدني، وقػػد بمػػغ :  التشػريع وتعػػديؿ القػػوانيف، عمػػى سػبيؿ المثػػاؿ

 84.القانوف 44قانونا، وقد شاركت البرلمانيات في 42إجمالي القوانيف التي طرحيا النواب 

 رواندا: 

ُتعَتَبػػر روانػػدا مػػف أكثػػر الػػدوؿ نجاحػػًا فػػي تطبيػػؽ نظػػاـ الحصػػص فػػي إفريقيػػا، حيػػث ُتعَتَبػػر 

اآلف مػػػف المراكػػػز األولػػػى فػػػي التصػػػنيؼ العػػػالمي لممػػػرأة فػػػي البرلمانػػػات؛ حيػػػث تصػػػؿ نسػػػبة 

  85%.14مقارنة مع السويد بنسبة % 23تمثيميا إلى 

مػػػف % 00ولقػػػد أدخمػػػت روانػػػدا نظػػػاـ الحصػػػص مػػػف خػػػالؿ الدسػػػتور؛ بتخصػػػيص نسػػػبة 

المقاعد المحجوزة في البرلماف، ويمكػف لممػرأة أف تحصػؿ عمػى مقاعػد أكثػر تيػر المحػددة فػي 

حصػمت  6005، وفػي انتخابػات %00ـ مػا نسػبة  6000الدستور، وقد شكمت فػي انتخابػات 

في مجمػس الشػيوخ؛ بيػذا تكػوف روانػدا .% 03ماف و مف مقاعد البرل% 23النساء عمى نسبة 

 86أوؿ دولة تشكؿ بيا النساء أتمبية في البرلماف

                                                           
 

 . 447-440 ص، نفس المصدر السابؽ 84
85 Drude Dahlerup 2009   " About Quotas" recovered 15-8-2010    

http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm   
 

86
Dahlerup Drude  Consolidated response quotas in African countries"  

http://www.iknowpolitics.org/files/consolidated_response_quotas_in_african_countries_EN.pdf  

http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
http://www.iknowpolitics.org/files/consolidated_response_quotas_in_african_countries_EN.pdf
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ـ 4661وتجربة رواندا قد تجّذرت في حقبة ما بعد اإلبادة الجماعية التي حصمت في عاـ 

األمػر الػذي دفػع النسػاء لتػولي . شخص، أتمػبيـ مػف الرجػاؿ 500.000والتي أدت إلى مقتؿ 

التقميديػة فػي المجتمػع، ومػف خػالؿ ىػذه التجربػة قػد أثبتػت المػرأة الروانديػة قػدرتيا  مياـ الرجػؿ

عمػػػػى الخػػػػوض فػػػػي المجػػػػاؿ السياسػػػػي؛ وذلػػػػؾ بصػػػػياتة دسػػػػاتير جديػػػػدة، والمطالبػػػػة بتشػػػػكيؿ 

منظمػػػات وحركػػػات نسػػػائية تػػػدعوا نسػػػاء أخريػػػات لمنضػػػاؿ مػػػف أجػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى حقػػػوقيف 

قػػد عممػػت : عمػػؽ بقضػػايا المػػرأة، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿالسياسػػية، كمػػا عممػػت عمػػى سػػّف قػػوانيف تت

فػػػتح .تقػػػوـ بػػػإبراـ العقػػػود. تػػػرث الممكيػػػة: عمػػػى تعػػػديؿ قػػػانوف الميػػػراث حيػػػث يسػػػمح لممػػػرأة بػػػأف

 87.وكؿ ذلؾ دوف الحصوؿ عمى إذف الزوج واألب. الحسابات المصرفية

 العراؽ: 

المرأة في بعد سقوط نظاـ صداـ حسيف أصبح ىنالؾ توجو مختمؼ بخصوص تفعيؿ دور 

مختمػػؼ مجػػاالت الحيػػاة وخاصػػة دورىػػا السياسػػي، ففػػي قػػانوف إدارة الدولػػة لممرحمػػة االنتقاليػػة 

نص عمى أف يتـ انتخاب الجمعية الوطنية طبقا لقانوف اإلنتخابات وقانوف األحزاب السياسػية 

ويسػػػتيدؼ قػػػانوف اإلنتخابػػػات تحقيػػػؽ نسػػػبة النسػػػاء ال تقػػػؿ عػػػف الربػػػع مػػػف أعضػػػاء الجمعيػػػة 

 .طنيةالو 

فقػػػرة ج أقػػػر القػػػانوف حصػػػة لمنسػػػاء، وبنػػػاء عمػػػى ىػػػذه ( 00)وفػػػي البػػػاب الرابػػػع مػػػف المػػػادة

مػف % 04التعديالت القانونية بمةت نسبة النساء في الجمعيػة الوطنيػة المؤقتػة الػى أكثػر مػف 

 .عضوا 644مف أصؿ % 52عدد أعضاء الجمعية الوطنية المؤقتة البالغ عددىا 

                                                           
87

 Dahlerup, Drude. "Using Quotas to Increase Women's Political Representation." Quota 

Database. 1998. Stockholm University. 14 Apr. 2009 page 3. 

http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm  

http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
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الذي حؿ محػؿ أمػر سػمطة اإلتػالؼ المشػار  6002لسنة ( 43)ـوفي قانوف اإلنتخابات رق

إليو سابقا قد نص عمى أف يجب أف يكوف امػرأة واحػده عمػى األقػؿ ضػمف أوؿ سػتو مرشػحيف 

فػي القائمػػة كمػا يجػػب أف يكػوف ضػػمف أوؿ سػتة مرشػػحيف بالقائمػة امػػرأتيف عمػى األقػػؿ وىكػػذا 

نسػػبة تمثيػػؿ النسػػاء فػػي مجمػػس  وتمخػػض عػػف ىػػذا القػػانوف بػػاف وصػػمت. حتػػى نيايػػة القائمػػة

 88.عضو 642امرأة مف أصؿ  40أي % 60النواب العراقي الى 

  

 :تجارب الدوؿ التي ّتّتِبع كوتا طواعية عمى صعيد قوائـ الترشيح لالنتخابات 2.4.2

 :الم رب *  

، ورتػػـ أف الحركػػة النسػػائية فػػي المةػػرب بػػدأت 4623حصػػؿ المةػػرب عمػػى اسػػتقاللو عػػاـ 

الخمسينات، إال أف نشاطيا  نذاؾ كاف َيُصُب فػي مقاومػة االحػتالؿ واالسػتعمار الفرنسػي منذ 

 .والمطالبة باالستقالؿ

تبمػػػورت الحركػػػػة النسػػػائية فػػػػي الثمانينػػػػات، وبػػػرزت بشػػػػكؿ أكبػػػػر فػػػي التسػػػػعينات ورفعػػػػت  

يػػة مطالبيػػا لتحسػػيف وضػػعية المػػرأة، ومػػع التحػػوؿ الػػديمقراطي طُػػِرح موضػػوع المػػرأة والديمقراط

ديمقراطية ] عمى أساس أف الديمقراطية إذا لـ ُتسِفر عف مؤسسات تمثؿ األمة بكؿ فئاتيا فيي

 [. مبتورة

                                                           
، بحث منشور عمى (مشاركة المرأة سياسيا والكوتا في العراؽ) الكوتا النسائية " الحصة( 7040).خميفةعبداهلل ،عبد الرحمف 88

 : لمزيد مف اإلطالع انظر الرابط التالي. 47-44اإلنترنت، ص
http://www.ihec-iq.com/ftpar/artical_of_abdalrahman_10_11_2010.pdf  

 .2011-2-1استرجعت بتاريخ 

http://www.ihec-iq.com/ftpar/artical_of_abdalrahman_10_11_2010.pdf
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وفي المةرب ومنػذ حصػوليا عمػى اسػتقالليا، نظمػت ثمانيػة انتخابػات تشػريعية وذلػؾ      

، إذ تابػت المػرأة كمّيػًا 2007، 2002، 1997، 1992، 1984، 1970، 1963في األعػواـ 

نسػاء فػي االنتخابػات  8، و رتػـ ترشػح 1984، 1977، 1970، 1963ئج انتخابػات عف نتا

 .لـ تفز أي منيف 1997التشريعية لسنة 

، وفػػػي عػػػاـ 1992وكػػػاف أوؿ ظيػػػور لممػػػرأة فػػػي البرلمػػػاف المةربػػػي مباشػػػرة بعػػػد انتخابػػػات 

 .امرأة وفازت منيف سيدتاف 69، ترشحت لمبرلماف 1997

حيػث لػـ تصػػؿ  -مػرأة المةربيػة فػي المؤسسػػات التمثيميػةونتيجػة ليػذا الحضػور الضػػعيؼ لم

مػػػف أجػػػؿ [ لػػػوبي] عمػػػدت الحركػػػة النسػػػوية عمػػػى تشػػػكيؿ -1993إاّل امرأتػػػاف فػػػي انتخابػػػات 

الضػػػةط عمػػػى األحػػػزاب السياسػػػية لتبنػػػي إجػػػراءات تنظيميػػػة، تسػػػاعد المػػػرأة فػػػي الوصػػػوؿ إلػػػى 

 .دات السياسية لألحزابالمجمس التشريعي، وذلؾ عف طريؽ عقد لقاءات متعددة مع القيا

عمػػػػػى  -وبػػػػالتوافؽ مػػػػػع الفرقػػػػاء السياسػػػػييف -وفػػػػي ىػػػػذا الصػػػػدد عمػػػػػؿ المشػػػػّرع المةربػػػػي 

نسبة مف مقاعد مجمس النواب لمنساء؛ وذلؾ عبر تبني إقرار الئحة وطنيػة خاصػة  تخصيص

، القاضػػػي بتةييػػػر وتتمػػػيـ القػػػانوف التنظيمػػػي رقػػػـ 02/06القػػػانوف التنظيمػػػي رقػػػـبالنسػػػاء فػػػي 

 475تيػػػر أّف المجمػػػس الدسػػػتوري فػػػي قػػػراره رقػػػـ . المتعمّػػػؽ بانتخػػػاب مجمػػػس النػػػواب 31.97

، أعتبػػػر مقتضػػػى المػػػادة المعنّيػػػة يتعػػػارض مػػػع الدسػػػتور المةربػػػي الػػػذي 2002الصػػػادر فػػػي 

 .يقضي بالمساواة بيف الجنسيف

وعمػػى الػػرتـ مػػف رفػػض المجمػػس الدسػػتوري نظػػاـ تخصػػيص مقاعػػد لممػػرأة فػػي المجمػػس   

وبفعؿ الظرفيػة الوطنيػة والدوليػة التػي تػدعو إلػى تمثيػؿ -التشريعي، إاّل أف األحزاب السياسية 
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، قػػد عممػػت -المػػرأة وتبنػػي إجػػراءات إيجابيػػة تسػػاعد عمػػى تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المجػػالس المنتخبػػة

كوتا في إطار توافػؽ وطنػي ذو طبيعػة أدبيػة وأخالقيػة تيػر ممِزمػة، يقضػي عمى إقرار نظاـ ال

بتخصػػيص الالئحػػة الوطنيػػة لمنسػػاء دوف الػػنص عميػػو فػػي القػػانوف، والتزمػػت جميػػع األحػػزاب 

 697بيػػذا المقتضػػى؛ حيػػث بمػػغ عػػدد النسػػاء الالتػػي رشػػحتُيّف األحػػزاب عمػػى القػػوائـ الوطنيػػة 

 .ة عمى القوائـ المحميةامرأ 47امرأة، باإلضافة إلى إدراج 

ىػػػذا اإلجػػػراء الػػػذي تتبنػػػاه األحػػػزاب السياسػػػية مّكػػػف مػػػف وصػػػوؿ ثالثػػػيف امػػػرأة لمبرلمػػػاف   

وخمػػس نسػػاء عبػػر المػػوائح المحميػػة؛ فارتفعػػت نسػػبة تمثيػػؿ  المةربػػي عبػػر الالئحػػة الوطنيػػة،

 121بعػد أف كانػت  69ـ، لتصػبح مرتبػة المةػرب 200عػاـ % 10.8إلػى % 0.6النساء مف 

  89.الصعيد الدولي عمى

وفي سػبيؿ تكػريس ثقافػة المسػاواة وتعزيػز المشػاركة السياسػية لممػرأة المةربيػة التػي تحققػت 

وبالتعػػػاوف مػػػع مؤسسػػػات  -مػػػف خػػػالؿ الكوتػػػا الحزبيػػػة الطواعيػػػة، اتخػػػذت الحكومػػػة المةربيػػػة

 :عدة إجراءات نذكر أىميا -المجتمع المدني بمف فييا األحزاب السياسية وبدعـ مف الممؾ

نشر ثقافة المشػاركة والمسػاواة بالنسػيج المجتمعػي المةربػي، والتػي اعتبػرت ىػذا التػدبير :  أوالً 

كشرط وضػامف أساسػي لتفعيػؿ ومشػاركة المػرأة المةربيػة فػي المجػالس التمثيميػة بشػكؿ خػاص 

األرضػػية المواطنػػة لمنيػػوض بثقافػػة " وفػػي ىػػذا الصػػدد، تمػػت بمػػورة .والحيػػاة العامػػة بشػػكؿ عػػاـ

، فػػي إطػػار تشػػاركي بػػيف المؤسسػػات الوطنيػػة، والحكومػػة، والمجتمػػع المػػدني، "إلنسػػافحقػػوؽ ا

 .حسب جدولة زمنية لتنفيذىا وتقييميا

                                                           
 التنمية في العربية المرأة دور ممتقى" نموذجاً  السياسية التنمية المستدامة التنمية في العربية المرأة دور(" 7005)قروري، بثينة 89

 .43-44 ص مصر،: اإلدارية لمتنمية العربية المنظمة ،،7004-43-47 مف المةربية المممكة – الرباط المستدامة،
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وتيػػدؼ ىػػذه األرضػػية إلػػى تأىيػػؿ المجتمػػع المةربػػي؛ ليمتقػػي حػػوؿ أرضػػية قّيمػػة مشػػتركة،  

قبػػوؿ االخػػتالؼ تشػػكلؿ فييػػا مبػػادئ الكرامػػة، الحريػػة، المسػػاواة، العػػدؿ، التضػػامف، التسػػامح، و 

 .كقاعدة لعالقة اإلفراد فيما بينيـ في حياتيـ الخاصة العامة

وضعت الحكومة نظاما تحفيزيًا ماليًا لألحزاب السياسية؛ وذلؾ مف اجؿ تخصيص : ثانياً 

مراكز متقّدمة لمنساء بمختمؼ لوائح الترشيح العادية، وكذلؾ الدوائر التي ُينَتخب ممثموىا عف 

، -بما فييا التمييز االيجابي -وتفعياًل لإلجراءات االنتقالية المؤقتة. االقتراع الفرديطريؽ 

المخصص لألحزاب السياسية يكوف عمى أساس عدد المقاعد التي ستحصؿ فإف المبمغ 

عمييا النساء في الدوائر االنتخابية العادية، خمس مرات قيمة المبمغ الراجع عمييا مف طرؼ 

 90.المرشحيف الذكور

وعمى الرتـ مف نجاح تجربة المةرب في تخصيص مقاعد لممرأة في اليياكؿ التمثيمية، إال 

أف فكػػػػرة التخصػػػػيص واجيػػػػت عقبػػػػات أىميا؛الموروثػػػػات الثقافيػػػػة المتجػػػػّذرة بػػػػالمجتمع؛ حيػػػػث 

تربيػػػة األطفػػػاؿ، القيػػػاـ باألعمػػػاؿ : يفػػػرض المجتمػػػع المةربػػػي عمػػػى المػػػرأة ادوارًا محػػػددة، مثػػػؿ

، إذا تعمػؿ ىػذه الثقافػة عمػى  91فة إلى أف الواقػع االجتمػاعي ُيقػرُّ بدونيػة المػرأة المنزلية، إضا

مواجيػػة المػػرأة وتنػػاؿ مػػف حقيػػا الػػذي كفمػػو الدسػػتور فػػي األدوار المحػػددة التػػي ليػػا، وطبيعػػة 

باإلضػافة إلػى % 24.2األحواؿ االقتصادية؛ حيث تبمغ نسبة البطالة في صفوؼ النساء إلػى 

: عػػف كيفيػػة تعػػاطي األحػػزاب السياسػػية مػػع فكػػرة التخصػػيص مػػف أىميػػا العقبػػات التػػي نتجػػت

                                                           
 United Nations 5،17ص  :لمزيد مف االطالع النظر الرابط التالي. 15+ التقرير الوطني لمممكة المةربية بيجيف 90

Economic and Social Commission for Western Asia - ESCWA  2010_9_8استرجعت بتاريخ. 

 .171، ص 2005تقرير التنمية العربية لعاـ  91

http://www.escwa.un.org/divisions/ecw.asp?division=ecw
http://www.escwa.un.org/divisions/ecw.asp?division=ecw
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احتػػػداـ الصػػػراع بػػػيف النسػػػاء عمػػػى المراتػػػب األولػػػى فػػػي الالئحػػػة الوطنيػػػة، حضػػػور اعتبػػػارات 

العقالنية وتير سياسية في ترشيح بعض رؤساء المػوائح الوطنيػة، وبػروز الزبائنيػة والعالقػات 

  92.تبارات الكفاءة والنضاليةالعالية، والماؿ السياسي عمى حساب اع

 

 :تجارب الدوؿ التي تأخذ بالكوتا التحفيزية  3.4.2

  اإلفريقية -موريتانيا العربية: 

اإلفريقية، بنظاـ الكوتا عمى أساس المناصفة استنادا إلى المرسػـو  -تأخذ موريتانيا العربية

األحػزاب السياسػػية ؛ القاضػي بوجػػوب اشػتماؿ جميػع قػوائـ 2006الصػادر قبػؿ انتخابػات عػاـ 

عمى عدٍد متساٍو مف المرشحيف، وتتبع موريتانيػا األسػموب التحفيػزي عمػى تػرار فرنسػا، ولكػف 

بطريقػػة إيجابيػػة؛ إذ تعَمػػد إلػػى تمويػػؿ األحػػزاب السياسػػية التػػي تػػتمكف مػػف إنجػػاح المزيػػد مػػف 

ى نسػبة النساء عمى لوائحيا، وقد قضى ذلؾ بالفعؿ إلى ضماف حصػوؿ المػرأة الموريتانيػة عمػ

فػػػػي االنتخابػػػػات % 21.0مػػػػف مقاعػػػػد الجمعيػػػػة الوطنيػػػػة، باإلضػػػػافة إلػػػػى فوزىػػػػا بنسػػػػبة  20

2006.93التشريعية والبمدية في أواخر العاـ 
 

أخيػػػرا ينبةػػػي القػػػوؿ بػػػأف تجربػػػة نظػػػاـ الكوتػػػا النسػػػائية النيابيػػػة فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة والبمػػػداف 

ده لػػػيس كافيػػػا لتمكػػػيف المػػػرأة الناميػػػة تطػػػرح دروسػػػا متنوعػػػة، أوليػػػا، أف نظػػػاـ الحصػػػص وحػػػ

سياسػػيا، ولكػػف عنػػدما يػػتـ اسػػػتكماؿ الحصػػص مػػع السياسػػات العامػػػة التػػي ينبةػػي القيػػاـ بيػػػا 

                                                           
لمزيد .  6ص (.  2009)،15+وتقرير الوطني لمممكة المةربية لمنياج عمؿ بيجيف. 75بثينة قروري، مصدر سبؽ ذكر، ص 92

. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia - ESCWA :مف االطالع انظر
 . 2010_9_8استرجعت بتاريخ

93
 Murtania  Quota project Global Database of Quotas for women(IDEA) 

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=151 Recovered 15/3/2010   

http://www.escwa.un.org/divisions/ecw.asp?division=ecw
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=151
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كتةييػػػػر طبيعػػػػة العالقػػػػات بػػػػيف الجنسػػػػيف فػػػػي ىياكػػػػؿ السػػػػمطة األبويػػػػة، األحػػػػزاب السياسػػػػية، 

بنيػػة  المجتمػػع، المدرسػػة، العائمػػة، يمكػػف أف يسػػاىـ نظػػاـ الكوتػػا فػػي خمػػؽ تحػػوالت أعمػػؽ فػػي

 . السمطة األبوية في المجتمع ويمكف المرأة سياسيا

والدرس المستفاد مف تجربة نظاـ الكوتا النسائية في البمداف سابقة الذكر ىو الحاجة لنساء 

قويات التػي يمكػف أف تجعػؿ مطػالبيف قيػد التنفيػذ، فمػا نػراه بيػذه التجػارب ىػو أىميػة الضػةط 

ت عمى تشكيؿ تحالؼ نسائي تطالب مف خاللو تعديؿ الذي قامت بو المرأة، ففي األردف عمم

اإلنتخابات مف اجؿ الحصوؿ عمى تمثيؿ أوسػع لممػرأة فػي المجمػس النيػابي، وأدى ىػذا  قانوف

التحػػػالؼ النسػػػائي عمػػػى كسػػػب تأييػػػد الػػػرأي العػػػاـ بمػػػف فيػػػو األحػػػزاب السياسػػػية، وكسػػػب تأييػػػد 

نتخبػػة ىػػي واحػػده مػػف النقػػاط اليامػػة األحػػزاب السياسػػية ألحقيػػة تمثيػػؿ المػػرأة فػػي المجػػالس الم

مف [ لوبي] وفي ذات السياؽ عممت المرأة المةربية عمى تشكيؿ. التي تخممت التجربة األردنية

أجؿ الضةط عمى األحزاب السياسية لتبني إجراءات تنظيمية، تساعد المرأة فػي الوصػوؿ إلػى 

وقد . ت السياسية لألحزابالمجمس التشريعي، وذلؾ عف طريؽ عقد لقاءات متعددة مع القيادا

كانػػت ثمػػار ىػػذه التحركػػات ىػػو حصػػوؿ المػػرأة المةربيػػة عمػػى كوتػػا طوعيػػة تتبناىػػا األحػػزاب 

 . السياسية
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الثالثالفصؿ   

 

 .نسائيةنيابية التجربة الفمسطينية في تخصيص كوتا . 3

 : مقدمة 1.3

السياسة مف أىـ مؤشرات تعتبر مشاركة المرأة في  ،الفصوؿ السابقة فيكما أوضحنا    

94.التحوؿ الديمقراطي في أي بمد في العالـ
بالرتـ مف ذلؾ مازالت المؤشرات الدولية تدؿ  

عمى تدني نسبة مشاركة النساء في برلمانات العالـ، ومف ىنا كانت التوصية بتبني مفيـو 

المساعدة ؛ مفاده أف تعطى النساء نوعا مف positive discriminationالتمييز اإليجابي 

أي  -المؤسسية لمتعويض عف التمييز الذي تعاني منو المرأة مف قبؿ المجتمع، وأف تكوف

بصورة مؤقتة؛ حتى يتـ تحقيؽ التوازف العادؿ بينيف وبيف الرجاؿ عمى  -المساعدة المؤسسية

 . مستوى التمثيؿ النيابي

توقيع  حيث بعدال يختمؼ وضع المرأة في فمسطيف عنو في معظـ دوؿ العالـ األخرى؛ 

سرائيؿ في  دخؿ الوضع  1993أيموؿ عاـ  13اتفاقية أوسمو بيف منظمة التحرير وا 

، وعمى (بناء اإلطار القانوني لممؤسسات الفمسطينية) الفمسطيني مرحمة جديدة؛ أال وىو

وفي  -حسب ىذا االتفاؽ -أساسو أصبحت فمسطيف تمتمؾ نظاـ يحمؿ بعض صفات الدولة

ظؿ ىذا التحوؿ بدأت الحركة النسوية الفمسطينية في البحث عف ادوار جديدة ليا مف خالؿ 

                                                           
 مؤسسػػة. 7002-7007 اإلنتخابػػات فػػي المػػرأة مشػػاركة لتطػػوير الوطنيػػة الحممػػة األمػػاـ إلػػى خطػػوة" (7004) .حباشػػنة ،خديجػػة 94

 . 41 ص ، اهلل راـ الفمسطينية، لممرأة العاـ اإلتحاد مع بالتعاوف ، العربي األوسط الشرؽ مكتب ، بؿ ىيرنش
 6.3حالياً  يبمغ العربية البرلمانات في النساء مشاركة نسبة متوسط.% 
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ومف ثـ ابتداع  ليات جديدة  التأثير عمى منظومة التشريعات والقوانيف لمكياف الجديد،

 .لممشاركة في رسـ السياسات وتبوُّء مناصب في مستويات اتخاذ القرار

ـ، ووصمت نسبة 1996شاركت المرأة الفمسطينية في االنتخابات التشريعية األولى لعاـ 

وىي نسبة محدودة ال تعبلر بصورة منصفة عف نضاليا السياسي وحجـ % 5.6مشاركتيا إلى 

وىذه النتيجة أيضا ال تحاكي حجميا الديموترافي في المجتمع  95التي قدمتيا، التضحيات

والعتبار . مف المجتمع الفمسطيني تقريباً % 49.5مف حيث الكـّ، التي تشكؿ ما نسبتو 

مشاركة المرأة الفمسطينية في الحياة السياسية عنصرًا ميما مف عناصر تحقيؽ الديمقراطية؛ 

إثارة النقاش حوؿ الواقع السياسي لممرأة الفمسطينية، وأىمية  -يوضمف برلماف صور -فقد تـ 

مكانية إتباع نظاـ الكوتا  دورىا في المشاركة وأىمية القانوف كأداة لتةيير وضعيا السياسي، وا 

النسائية كإجراء مرحمي لتعزيز المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية، وجسر الفجوة بيف 

صوليا لمبرلماف وذلؾ بيدؼ تحقيؽ العدالة واإلنصاؼ؛ ألف الجنسيف، باإلضافة لضماف و 

بدوف الكوتا النسائية فإف فرص وصوؿ المرأة الفمسطينية لممجمس التشريعي ضئيمة، وىذا ما 

 17؛ إذ تـ فوز 2006\1\25برىنت عميو االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت بتاريخ 

                                                           
 بيا قامت التي وأشكاليا السياسية، األنشطة وطبيعة الفمسطينية، لممرأة السياسية المشاركة بدايات تكرار يتـ لـ الدراسة ىذه في 95

 المؤسسة ظؿ في الفمسطينية لممرأة السياسية المشاركة واقع بدراسة تيتـ الدراسة فيذه. الوطني التحرر مرحمة خالؿ
 المحمية، والمجالس التشريعي ،المجمس التمثيمية المؤسسات في مشاركتيا مف تحد التي اإلشكاليات ىي وما الفمسطينية
 المرأة دور لتعزيز الرامية السبؿ كأحد 7003 لعاـ التمثيمية المجالس في نسائية كوتا تخصيص تجربة دراسة إلى باإلضافة
 .الجنسيف بيف التوازف وتحقيؽ التمثيمية المؤسسات في الفمسطينية
         – الخميمي تازي: أنظر مساىمتيا ومدى  مشاركتيا وطبيعة الفمسطينية، لممرأة السياسية المشاركة بدايات عمى لإلطالع

 ميسوف: أيضا وأنظر  عكا األسوار دار  2، ط تحميمية ميدانية اجتماعية أدبيات -" والثورة الفمسطينية المرأة ،(4654)"
 قراءة( 7003)عثماف زياد: أيضاً  وأنظر .لمنشر الجميؿ دار -عماف-"اإلسرائيمي واالحتالؿ الفمسطينية المرأة (4654)"-لوحيديا

 الدور تطور( 4664)جاد إصالح،: أيضا وانظر. اإلنساف حقوؽ لدراسات اهلل راـ مركز الفمسطينية، المرأة مشاركة في نقدية
 .نابمس المرأة، شؤوف مجمة االنتفاضة، حتى الفمسطينية لممرأة السياسي
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امرأة عمى الدوائر 13ـ الكوتا، بينما ترشحت مرشحة عمى القوائـ النسبية التي تتبنى نظا

مف ستة عشر دائرة ولـ تفز واحدة منيف؛ إذ أف نظاـ الكوتا النسائية  عشر اإلحدى االنتخابية

 .لـ يشتمؿ الدوائر

في تطبيؽ نظاـ الكوتا سيتـ التركيز في ىذه الجزئية مف الدراسة عمى التجربة الفمسطينية 

 . بؿ الرامية لدفع وتعزيز دور المرأة في التمثيؿ النيابيكأحد السالنيابية النسائية، 

 .مف قبؿ المشرع التمثيمية المجالس في الفمسطينية مشاركة المرأة تأطير 2.3

ازداد االىتماـ بالحقوؽ السياسية لممرأة في التشريعات الداخمية لمدوؿ، خاصة عقب انتياء 

تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ والمرأة الحرب العالمية الثانية وما نتج عنيا مف دعوات 

اعتماد اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف؛ ذلؾ اإلعالف  1948بشكؿ خاص، فتـ في العاـ 

الذي جاء ووضع أساسات لمعديد مف الحقوؽ والحريات التي يتساوى فييا جميع البشر بدوف 

 .تفريؽ بينيـ عمى أساس العرؽ أو الديف أو الجنس أو الموف

إلى ىذا اإلعالف فقد برزت وثائؽ ىامة أخرى ليا صمة مباشرة بوضع حقوؽ إضافة 

، 1952المرأة، السيَّما في المجاؿ السياسي؛ كاالتفاقية الخاصة بالحقوؽ السياسية لممرأة سنة 

؛ فقد نصت ىذه االتفاقيات (سيداو)واتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 

ة مساواة المرأة مع الرجؿ مساواة فعمية وليست مساواة قانونية صراحة عمى ضرورة وكفال

 .فحسب

وعمى ىذا بدأت تمؾ االتفاقيات الدولية تجد صداىا في القوانيف الداخمية لمدوؿ سواء في 

التشريع الدستوري أو في التشريع العادي، بؿ إف بعض الدوؿ كالواليات المتحدة األمريكية 
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ولية مبادئ ال يجوز مخالفتيا، ومع الوقت فقد تحولت تمؾ جعمت مف تمؾ االتفاقيات الد

االتفاقيات إلى ما يعرؼ بالعرؼ الدولي الذي ال يجوز مخالفتو حتى مف قبؿ الدوؿ التي لـ 

 .توقع عمييا

والتشريعات  96مف خالؿ القانوف األساسي، -في ذات المضمار أكدت السمطة الفمسطينية

ف الرجاؿ والنساء في الحقوؽ والواجبات، وجعمت مف عمى تمؾ الحقوؽ؛ فساوت بي -األخرى

وفيما يمي سنحاوؿ رصد التأطير ". المنشودة"تمؾ الحقوؽ المتساوية أساسًا لمدولة الفمسطينية 

القانوني لحقوؽ المرأة الفمسطينية في المجالس المنتخبة مف خالؿ التشريعات التي سنتيا 

 ،اإلطار الدستوري أوال: ؿ محوريف رئيسيفإيضاح ذلؾ مف خالويمكف . السمطة الفمسطينية

 .وثانيا اإلطار التشريعي

  97.الدستوري اإلطار :أوالً 

: ينقسـ التنظيـ الدستوري عادة مف حيث إقراره بالحقوؽ والحريات العامة إلى قسميف

يتناوؿ في القسـ األوؿ مبادئ عامة تحمى الحقوؽ الفردية والجماعية بشكؿ عاـ؛ فتساوي 

جميع المواطنيف أماـ القانوف، وتمنحيـ حقوقًا وتمزميـ بواجبات متساوية، أما القسـ  مثاًل بيف

الثاني فيحدد تمؾ الحقوؽ وااللتزامات عمى وجو الدقة، وعمى ذات النيج سار المشرع 

 .الفمسطيني

                                                           
 يجوز ال فإنو وعميو القوانيف، باقي بيف الدستور بمثابة فيو الفمسطينية، التشريعات سمـ في مرتبة أعمى األساسي القانوف يحتؿ 96

 .األساسي القانوف أحكاـ مخالفة قانوف ألي

قمػيـ شػعب مػف الػدوؿ مقومػات فييػا تتػوفر المعالـ، واضحة لدولة دستور بوجود عادة الدستوري اإلطار يرتبط 97  سياسػية، وسػمطة وا 
، حتػػػى اإلسػػرائيمي اإلحػػػتالؿ وجػػود ظػػػؿ وفػػي الفمسػػػطيني الواقػػع وفػػػي أنػػو إال  ىػػػو عنػػػو نتحػػدث الػػػذي الدسػػتوري فاإلطػػػار اليػػـو

 .ليا دستوراً  اعتباره يمكف والذي الفمسطينية لمسمطة األساسي القانوف
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فمف الجية األولى وفيما يتعمؽ بالمرأة وحقوقيا في المساواة والمشاركة المنصفة، فقد حث 

2003وف األساسي المعدؿ لمعاـ القان
عمى ذلؾ مف خالؿ عدة نصوص، وبما يؤكد التزاـ  98

السمطة الفمسطينية بروحية مبادئ حقوؽ اإلنساف، ويمكف استخالص ذلؾ مف خالؿ المادة 

. في القانوف والتي تنص عمى حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ممزمة وواجبة االحتراـ( 10)

االنضماـ إلى اإلعالنات والمواثيؽ اإلقميمية  -دوف إبطاء -فمسطينيةتعمؿ السمطة الوطنية ال

   99.والدولية التي تحمي حقوؽ اإلنساف

أنو لـ يبيف ما ىي المكانة : نمحظ مف خالؿ اإلطالع عمى القانوف األساسي الفمسطيني

القانونية التي تحظى بيا تمؾ االتفاقيات والمواثيؽ قياسًا إلى التشريعات المحمية، فيؿ تسمو 

عمى القانوف المحمي، وبالتالي ال يجوز النص في تمؾ التشريعات عمى ما يخالؼ تمؾ 

يمكف المجوء إلى القضاء لممطالبة بحؽ منحتو تمؾ االتفاقيات بينما سكت  االتفاقيات؟ ىؿ

عنو القانوف المحمي أو نص عمى ما يناقضو؟ مثؿ ىذه األسئمة، البد مف أف يقوـ المشرع 

 . باإلجابة عمييا

الفمسطينيوف أماـ القانوف والقضاء سواء "كما ونص القانوف األساسي الفمسطيني عمى أف 

 100،"نيـ بسبب العرؽ أو الجنس أو الموف أو الديف أو الرأي السياسي أو اإلعاقةال تمييز بي

وىذا نص عاـ  خر ال يتيح التمييز بيف الفمسطينييف أّيًا كانت االختالفات بينيـ، فيـ 

متساووف في الحقوؽ والواجبات، وال يجوز ألي نص تشريعي أو أي حكـ صادر عف أي 

                                                           
 .5: خاص عدد اإلصدار ،2003, 3 19 ،الفمسطينية الوقائع." المعدؿ األساس القانوف. "الفمسطينية السمطة   98
 .2003 لمعاـ المعدؿ األساسي القانوف مف( 10/2) المادة  99

 .2003 لمعاـ المعدؿ األساسي القانوف مف( 9) المادة  100
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عمى أساس الجنس أو الموف، وبيذا يكوف القانوف األساسي  محكمة أف يفرؽ بيف الفمسطينييف

 .الفمسطيني قد وضع قاعدة عامة يحمي بيا حقوؽ الفمسطينييف بشكؿ خاص

فقد أتى بيا  -101أي المشاركة في المجاؿ النيابي -أما الحماية الخاصة في مجاؿ دراستنا

لمفمسطينييف "ييا عمى أنو القانوف األساسي الفمسطيني في مادتو السادسة والعشريف ليؤكد ف

 :الحقوؽ اآلتية حؽ المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات وليـ عمى وجو الخصوص

I. لمقانوف وفقاً  إلييا واالنضماـ السياسية األحزاب تشكيؿ. 

II. لمقانوف وفقاً  الشعبية والمؤسسات األندية الروابط، االتحاديات، الجمعيات، النقابات، تشكيؿ. 

III. وفقاً  العاـ باالقتراع انتخابيـ يتـ منيـ ممثميف الختيار االنتخابات في والترشيح التصويت 

 .لمقانوف

IV. 102.الفرص تكافؤ قاعدة عمى العامة والوظائؼ المناصب تقمد 

                                                           
 أفػػراد بيػػا   يقػػـو التػػي اإلراديػػة؛ األنشػػطة تمػػؾ أنيػػا عمػػى(: " السياسػػية المشػػاركة) االجتماعيػػة لمعمػػـو الدوليػػة الموسػػوعة تعػػرؼ 101

            "    مباشػػػػػػر تيػػػػػر أو مباشػػػػػر بشػػػػػكؿ سػػػػػواءً  العامػػػػػة، السياسػػػػػة صػػػػػنع فػػػػػي والمسػػػػػاىمة حكػػػػػاميـ، اختيػػػػػار بةيػػػػػة معػػػػػيف مجتمػػػػػع
 (253:1968  ، Mcclosky  H.) 

 فػػي الػػدخوؿ_:"منيػػا األنشػػطة مػػف مجموعػػةً  -البػػاحثيف بعػػض عنػػد -العػػاـ معنػػاه فػػي يشػػتمؿ السياسػػية لممشػػاركة التعريػػؼ ىػػذا
 فػػي االنخػػراط_ .السياسػػييف بالمسػػؤوليف االتصػػاؿ_ .إلييػػا والػػدعوة السياسػػية المػػؤتمرات حضػػور_ .الةيػػر مػػع سياسػػية مناقشػػات
 (.427: 7007ضيؼ، أبو")السياسية المناصب وتقمد العامة، لممناصب الترشيح_ .السياسية األحزاب عضوية

 أشػػكاؿ كافػػة عمػػى القضػػاء اتفاقيػػة فػػي جػػاء والػػذي, لممػػرأة السياسػػية لممشػػاركة المتحػػدة األمػػـ تعريػػؼ نتبنػػى البحػػث ىػػذا وفػػي 
 اإلنتخابػػػات فػػػي التصػػػويت فػػػي المػػػرأة حػػػؽ"  وىػػػو ، 4646 عػػػاـ  المتحػػػدة األمػػػـ عػػػف الصػػػادرة" سػػػيداو"النسػػػاء ضػػػد التمييػػػز

 فػػي السياسػػية المشػػاركة فػي حقيػػا كػػذلؾ العػاـ، بػػاالقتراع أعضػػاؤىا ينتخػب التػػي الييئػػات لجميػع والترشػػح العامػػة، واالسػتفتاءات
 عضػػػوية فػػػي المشػػػاركة فػػػي وحقيػػػا والتنفيذيػػػة، التشػػػريعية المجػػػالس ضػػػمف الدولػػػة مسػػػتوى عمػػػى وتنفيػػػذىا, السياسػػػات صػػػياتة
 (.733:  7003 رياح،" ) بالبمد والسياسية العامة بالحياة تعنى ؛التي الحكومية تير والجمعيات السياسية األحزاب

 

 وضع في و ، لبمدىا العامة السياسات وضع في حقيقية فرصة إعطائيا في فعاؿ بشكؿ تساىـ ، العامة الوظائؼ بتقمد المرأة حؽ 102
 السياسي اليـر سمـ في الموجودة خاصة ، العامة لموظائؼ الوصوؿ أف بما و المتنوعة، و المتعددة المجاالت في االستراتيجيات

 إعطائيا إلى أساًسا يستند أف البد الوظائؼ لتمؾ المرأة تقمد فاف التشريعي، لممجمس االنتخابية العممية خالؿ مف تأتي الموجود،
 عبر العامة الوظائؼ تقمد في الفرصة إعطائيا جانب إلى االنتخابي، القانوف وفؽ العامة االنتخابات في دورىا ممارسة في الحؽ

 .المتخصصة و الفنية الكفاءات إلى أساًسا مستندة تكوف التي التعيينات التعييف،
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V. والمواكب العامة االجتماعات وعقد الشرطة، أفراد حضور دوف الخاصة االجتماعات عقد 

 ".القانوف حدود في والتجمعات

بيذا يكوف القانوف األساسي الفمسطيني قد كفؿ المساواة بيف جميع المواطنيف، فمنحيـ 

حؽ الترشيح والتصويت في اإلنتخابات المحمية والتشريعية والرئاسية وفقًا لمقانوف بةض 

النظر عف جنسيـ، ورتـ حرص الدستور عمى تأكيد مبدأ المساواة بيف المواطنيف في ىذا 

مر تنظيـ تمؾ المسألة لتشريع عادي يصدر عف المجمس التشريعي الحؽ إال أنو ترؾ أ

 . الفمسطيني

  .التشريعي اإلطار :ثانياً 

بعد أف رأينا كيؼ نظـ القانوف األساسي الفمسطيني مسألة الحقوؽ المتساوية بيف الرجؿ 

والمرأة وبخاصة مسألة التصويت والترشيح لالنتخابات، يأتي الدور اآلف عمى قوانيف 

 .اإلنتخابات الثالثة الصادرة عف السمطة خالؿ مراحؿ حياتيا المختمفة

 1995103 لسنة 13 رقـ اإلنتخابات قانوف
 

 القانوف ىذا فيعنى لمفمسطينييف، واالنتخاب الترشح حؽ عاـ بشكؿ اإلنتخابات قانوف ينظـ

 التنظيمية المسائؿ جانب إلى الحقوؽ، ىذه وممارسة وشروط واالنتخاب الترشح أىمية بتحديد

 قانوف ويعكس. التشريعي المجمس وأعضاء السمطة رئيس بانتخابات المتعمقة األخرى

 وجود عدـ مسألة فييا يتجاوز بطريقة وينظميا المسائؿ تمؾ األوؿ الفمسطيني اإلنتخابات

 .اإلنتخابات تمؾ في سياسي حزب أي تسجيؿ عدـ ومسألة فمسطيني، أحزاب قانوف

                                                           
 .7: 8 اإلصدار ،12 ،11ص  ،الفمسطينية الوقائع." اإلنتخابات بشأف 1995 لسنة( 13) رقـ قانوف" .الفمسطينية السمطة  103
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 -السياسية باألحزاب خاص قانوف وجود عدـ أي -المسألة تمؾ القانوف ىذا تفادى وقد

 السياسي انتمائو عف النظر بةض مواطف ألي الترشح يتيح104انتخابي نظاـ إقرار طريؽ عف

 نظـ عائمة ضمف النظاـ ىذا ويندرج ال، أـ سياسي حزب قبؿ مف مدعوماً  كاف إذا وما

 105.(التعددية األكثرية)   التعددية األتمبية

 الترشح حؽ في ورجاالً  نساء كافة الفمسطينييف بيف المساواة صراحة القانوف ىذا عكس

 الةربية الضفة سكاف مف) فمسطينية أو فمسطيني كؿ" بأنو مثالً  الناخب فُعرلؼ واالنتخاب،

 في عمييا المنصوص الشروط وفييا فيو توفرت ممف( تزة وقطاع الشريؼ القدس فييا بما

 كما ،"النيائي الناخبيف جدوؿ في أسميا أو اسمو وأدرج االنتخاب، حؽ لممارسة القانوف ىذا

 أو الرئيس لمركز الترشيح شروط فييما توفرت فمسطينية أو فمسطيني كؿ" بأنو المرشح ُعرلؼ

 في وأسميا أسمو إدراج وتـ القانوف، ىذا في عميو منصوص ىو ما وفؽ المجمس لعضوية

 106".المجمس عضوية أو الرئيس بمركز الخاصة المرشحيف قوائـ

 أف عمى أكد عندما عشر والثانية السادسة مادتو سياؽ في الحؽ ىذا وأكد القانوف وعاد

 القانونية النصوص عمى المالحظ ومف أنثى، أـ كاف ذكراً  فمسطيني لكؿ ممؾ الحؽ ىذا
                                                           

 في  الناخبيف أصوات تحويؿ بموجبيا يتـ التي القاعدة ىي أي البرلماف، في مقاعد الى الناخبيف أصوات ترجمة يعني 104
 عدد) الدائرة حجـ منيا أمور عدة االنتخابي بالنظاـ ويتأثر. البرلماف داخؿ المرشحيف أو لألحزاب مقاعد الى عامة انتخابات
 طريقة المقاعد، توزيع اإلقتراع، ورقة وشكؿ( بالمنطقة الناخبيف عدد وليس المنطقة أفراد ينتخبيـ الذيف البرلماف أعضاء
 .اإلقتراع

 انتخابية، دوائر الى الوطف تقسيـ إلي النظاـ ىذا ويعيد وأقدميا، االنتخابية النظـ ابسط مف التعددية األتمبية نظاـ يعتبر 105
 مف عدد النظاـ ىذا في الناخبوف ويممؾ. الدوائر تمؾ في السكاف وعدد يتناسب المقاعد مف عدد دائرة لكؿ يخصص حيث

 كانت فإذا األصوات، أعمى عمى يحصؿ مف ىو الفائز في النظاـ ىذا ووفؽ ممؤىا، المطموب المقاعد عدد يمثؿ األصوات
 أكثر عمى يحصؿ مف أو. الناخبيف أصوات مف عدد أعمى عمى يحصؿ مف ىو الفائز فاف المنفرد المقعد ذوات مف الدوائر

 الحاصموف ىـ الفائزوف فإف مقعد مف أكثر لدائرة خصص إذا أما المطمقة، األتمبية) أخرى أحياف في األصوات نصؼ مف
  .الدائرة تمؾ في األصوات أعمى عمى

 .اإلنتخابات بشأف 1995 لسنة 13 رقـ قانوف مف( 1) المادة  106
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 المساواة إلى إشارتيا -أخرى قانونية نصوص في التوجو خالؼ وعمى -إلييا المشار السابقة

 بشكؿ الفمسطينييف إلى النصوص أتمب تشير بينما نصًا، والرجاؿ النساء بيف الحقوؽ في

 .الجنس عف النظر بةض الحقوؽ في المساواة مبدأ تأكيد عمى المشرع مف محاولة في عاـ،

 القانوف بأف التشريعي باإلطار يختص فيما السابقة الجزئية قراءة عند األذىاف إلى يتبادر

 بيف لممساواة عامة مبادئ وفر القانوف أف صحيح المرأة، بقضايا يختص ما كؿ المس قد

 السمبيات مف عزز الدوائر لنظاـ فتبنيو النسوية، لمقضايا حساس تير يبقى أنو إال الجنسيف،

 ال منيا العديد دائرة عشر ستة إلى االنتخابية الدوائر وبتقسيمو مثاًل، كالعشائرية االجتماعية

 فال الدوائر، تمؾ عف الترشح في النساء فرص مف قمؿ قد يكوف فقط، مقعديف عف تمثيمو يزيد

 ال التي الدائرة تمؾ عف امرأة لترشيح مستعدة الحاالت مف الكثير في األحزاب وال العائالت

 عمى قدرتيـ مف يضعؼ نظرىـ وجية مف امرأة فترشيح مقعديف؛ أو واحداً  مقعداً  إال تممؾ

 107.الدائرة تمؾ مقعد خسارة في يتسبب وبالتالي المنافسة

 ألنماط تشجيعا المتبع االنتخابي النظاـ شكؿ لقد: 108الجرباوي يقوؿ المضمار، ىذا وفي

 عمى الكبير لمحزب الناخب تفضيؿ في والفئوية العشائرية يعزز مما تقميدية، وروابط عمؿ

  ريب، وال109.وأىميتيا قيمتيا مف االنتخابية الموائح تفريغ عمى يعمؿ كما الصةير، الحزب

                                                           
 إلى باإلستناد الفمسطينية المرأة وضعية حوؿ تقرير." الفمسطينية لممرأة والعامة السياسية الحقوؽ" (7004).حسيف عبد سريدة 107

 و و.واإلجتماعي القانوني لإلرشاد المرأة مركز: القدس. 52-31ص  المرأة، ضد التمييز أشكاؿ كافة عمى القضاء إتفاقية
 نحو بعنواف معمـ، ناصيؼ قدميا ورقة"  القرار صنع في المشاركة وحؽ االنتخابات( 7003-3-74)لحـ بيت مؤتمر قائع
 .  475 ص. والديمقراطية السالـ لقضايا الفمسطيني المركز: اهلل راـ ،.4ط ديمقراطي انتخابي نظاـ

 . اإلدارية والتنمية التخطيط وزير 108

 المجمس العامة، اإلنتخابات في الفمسطينية المرأة مشاركة حوؿ تقرير عابديف، عصاـ بحث في وارد الجرباوي، د رأي 109
 .3 ص ،(7003) الفمسطيني التشريعي
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 في الحقيقية المشاركة في النساء فرص عمى القضاء شأنو مف النمطية ىذه تكريس أف في

 110.االنتخابية الحياة

 الثاني كانوف مف العشريف في جرت التي اإلنتخابات تمؾ في النساء شاركت فقد ذلؾ ومع

 مف% 49 حوالي االنتخابية القوائـ في النساء تسجيؿ نسبة بمةت وقد ،1996 العاـ مف

 تسجيميا نسبة عف قمت اإلنتخابات تمؾ في المرأة مشاركة نسبة أف إال المسجميف، إجمالي

 أف يعني ما ،%57 إلى وصمت التي الرجاؿ مع مقارنة% 43 تصويتيا نسبة وصمت حيث

 حقيف بممارسة يقمف النساء مف عالية نسبة أف بالضرورة تعني ال المرتفعة التسجيؿ نسبة

 عوائؽ ىناؾ أف عمى النسب في االختالؼ يدؿ ثانية جية ومف جية، مف ىذا االنتخاب في

 الثقافي بالموروث تتصؿ كالتي االنتخاب؛ في حقيا المرأة ممارسة دوف تحوؿ حقيقية

  111.لممواطف

 

 112.االنتخابات بشأف 2005 لسنة( 9) رقـ قانوف 

 نحو تتجو األمور كؿ أصبحت األولى، التشريعية اإلنتخابات عمى أعواـ عشرة بعد

 قانوف الفمسطيني التشريعي المجمس أنجز فقد وبالفعؿ ثانية، تشريعية انتخابات إجراء ضرورة

 القانوف ىذا صدر وقد. الجديدة اإلنتخابات بموجبو تجرى الذي الجديد الفمسطيني اإلنتخابات

 وقد النسائية،" الكوتا" موضوع القضايا تمؾ أىـ ومف القضايا مف العديد حوؿ كبير جدؿ بعد

                                                           
 . 3 ص ذكره، سبؽ مصدر العامة، اإلنتخابات في الفمسطينية المرأة مشاركة حوؿ: تقرير .(7003) .عابديف، عصاـ 110

دراسة تحميمية لمتجربة االنتخابية لممجمس التشريعي الفمسطيني، : النساء الفمسطينيات واالنتخابات. (1999) .سعيد، نادر 111
 .40األردنية، مواطف المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية، راـ اهلل، ص ومقارنات مع التجربة 

 .8: 57 اإلصدار ،2005, 8 18 ،الفمسطينية الوقائع." اإلنتخابات بشأف 2005 لسنة( 9) رقـ قانوف" .الفمسطينية السمطة 112
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 اإلنتخابات في النسوي لمتمثيؿ الضئيمة النتائج ظيرت أف بعد السطح إلى الموضوع ىذا برز

 ليمبي الجديد القانوف فجاء  -الثاني المطمب في سنناقشيا التي  -113 ـ1996 لعاـ األولى

 .الجديدة التوجيات تمؾ

 في الحؽ حيث مف والنساء الرجاؿ بيف المتساوية الحقوؽ عمى ليؤكد الجديد القانوف عاد

 تنظيـ الجديد القانوف وأعاد كما. السابؽ القانوف عمييا أكد التي 114واالنتخاب، الترشح

 األكثرية نظاـ بيف مناصفة يجمع الذي 115 المختمط االنتخابي النظاـ أساس عمى اإلنتخابات

 دائرة الفمسطينية األراضي باعتبار116،(النسبي التمثيؿ) القوائـ ونظاـ( الدوائر) النسبية

 عضوًا، 132 ب الفمسطيني التشريعي المجمس أعضاء عدد القانوف وحدد. واحدة انتخابية

 نظاـ وفؽ اآلخروف 66اؿ انتخاب ويتـ النسبية األتمبية نظاـ وفؽ منيـ 66 انتخاب يتـ

 117(.القوائـ) النسبي التمثيؿ

 انتخاب ،2005 لسنة( 9)رقـ العامة اإلنتخابات قانوف حدد األكثرية بنظاـ يختص وفيما

 توزيعيـ يتـ بحيث ؛(الدوائر تعدد) األكثرية نظاـ بموجب التشريعي المجمس أعضاء مف 66

                                                           
مركز راـ اهلل  :،  راـ اهلل، السنة الثانية5المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية، مجمة تسامح، العدد"  .(2004).كتانو ،ريما 113

 .35ص  ،لدراسات حقوؽ اإلنساف
 .اإلنتخابات بشأف 2005 لسنة( 9) رقـ قانوف مف( 8) المادة  114
تقع النظـ المختمطة في موقع تناسبي بيف نظاـ التمثيؿ النسبي ونظـ األتمبية التعددية، فيو عادة يجمع بيف ميزات وعيوب  115

 .كؿ مف نظـ األكثرية، وعادة يضـ النظاميف معاً 

 اعدمق مف وحصتو األصوات مجموع مف الحزب حصة بيف التفاوت تقميص مبدأ عمى النسبي التمثيؿ أنظمة جميع تقـو 116
 التي الفعمية المقاعد وبيف معيف حزب أو قائمة عمييا الحاصؿ األصوات عدد بيف تناسب ىناؾ يكوف أف أي. البرلماف
 =الوطف، مستوى عمى مةمقة انتخابية قوائـ ضمف النسبي التمثيؿ نظاـ وفؽ الترشح يتـ .البرلماف عمييا يحصؿ

نما. اإلقتراع أوراؽ في المرشحيف أسماء تظير ال بحيث  =  المرشحيف أسماء ترتيب ويتـ فقط االنتخابية القوائـ أسماء تظير وا 
 .ذاتيا االنتخابية القائمة إرادة وفؽ

 .اإلنتخابات بشأف 2005 لسنة( 9) رقـ قانوف مف( 3) المادة  117
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 دائرة، لكؿ واحد مقعد عف يقؿ ال وبما الدائرة في السكاف عدد حسب االنتخابية الدوائر عمى

 .الفمسطينية السمطة رئيس عف يصدر رئاسي مرسوـ بموجب دائرة كؿ حصة تحدد بحيث

 الدوائر عدد القانوف حدد فقد الدوائر؛ تعدد نظاـ في المجمس أعضاء انتخاب لةرض

 وفي فردي، بشكؿ يتنافسوف المرشحيف فإف النظاـ ىذا ووفؽ. انتخابية دائرة 16ب االنتخابية

 المخصصة بالمقاعد ويفوز اإلقتراع، أوراؽ في أسماؤىـ تظير بحيث حدة؛ عمى دائرة كؿ

 .األصوات أكثرية عمى الحاصموف المرشحوف لمدائرة

 أعضاء مف المتبقية 66اؿ انتخاب يتـ ،(القوائـ نظاـ) النسبي التمثيؿ لنظاـ بالنسبة أما

 عمى مةمقة انتخابية قوائـ إطار في الترشح سيتـ حيث النظاـ، ىذا وفؽ التشريعي المجمس

نما. االقتراع أوراؽ في المرشحيف أسماء تظير أف دوف الوطف، مستوى  أسماء يظير وا 

 االنتخابية القائمة إرادة وفؽ القائمة داخؿ المرشحيف أسماء ترتيب ويتـ فقط، االنتخابية القوائـ

 . مرشح 66 عف يزيد وال مرشحوف سبعة عف المرشحوف عدد يقؿ ال بحيث ذاتيا،

 القانوف أقر المنتخبة المجالس في الفمسطينية لممرأة أوسع مشاركة بضماف يختص وفيما

 فقط، القوائـ نظاـ وفؽ التشريعي المجمس أعضاء انتخاب في المرأة بتمثيؿ أدنى حد نفسو،

 خصص فقد ذلؾ عمى وبناء ،(الدوائر تعدد) األتمبية نظاـ وفؽ تمثيؿ ألي ليا ضمانو دوف

 بأف وذلؾ شحو؛ المتر االنتخابية القوائـ في المرأة لتمثيؿ أدنى كحد" نسائية" كوتا" القانوف

:يمي بما بالترشح ترتب انتخابية قائمة كؿ ألـز
118 

I.  فييا األولى الثالثة األسماء بيف امرأة القائمة تتضمف أف. 

                                                           
 .اإلنتخابات بشأف 2005 لسنة( 9) رقـ قانوف مف( 4) المادة  118
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II. ذلؾ تمي التي أسماء األربعة بيف امرأة القائمة تتضمف أف. 

III. ذلؾ تمي أسماء خمسة كؿ بيف امرأة القائمة تتضمف أف. 

 ترتيب في المرأة حؽ ضماف عمى، عمؿ التنظيـ، ىذا خالؿ مف المشرع يكوف بيذا

 المرأة وصوؿ تأميف عمى عمؿ وثانيا األوؿ، السياؽ في ىذا القوائـ نظاـ وفؽ الترشح

 المراكمو: ثالثا. القادـ التشريعي المجمس في لممرأة أعمى تمثيؿ وبنسبة التشريعي لممجمس

 القانوف ىذا ولكف الفمسطيني، المجتمع أذىاف في البرلماف في المرأة وجود أىمية تكريس نحو

 نظاـ وفؽ شيء ليا يضمف لـ القانوف أف إلى إضافة النتيجة، المرشحة لممرأة يضمف لـ

 .  األكثرية

 

 119.العامة االنتخابات بشأف 2002 لسنة( 1) رقـ بقانوف قرار 

 حيث مف والنساء الرجاؿ بيف المساوية التوجيات تمؾ عف األخير القانوف ىذا يبتعد لـ

 يعتمد الذي الكامؿ النسبي النظاـ ىي لالنتخابات واحدة طريقة اعتمد أنو تير الصياتة،

 تدّخؿ السابؽ، القانوف في القوائـ تمؾ تنظيـ في المشّرع تدّخؿ وكما 120الحزبية، القوائـ عمى

 القانوف في تبناه وأف سبؽ الذي الكوتا بنظاـ إقراره عبر القانوف ىذا في أخرى مرة المشرع

 القانوف في ونظمت سبؽ كما االنتخابية القوائـ في النسوية األماكف توزيع مبقياً  السابؽ

 121.السابؽ

                                                           
 ،2007, 9 9 ،الفمسطينية الوقائع." العامة اإلنتخابات بشأف 2007 لسنة( 1) رقـ بقانوف قرار" .الفمسطينية السمطة  119

 .2: 72 اإلصدار
 .العامة اإلنتخابات بشأف 2007 لسنة( 1) رقـ قانوفب القرار مف( 4) المادة  120
 .العامة اإلنتخابات بشأف 2007 لسنة( 1) رقـ قانوفب القرار مف( 5) المادة  121
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بيذا التوجو الجديد تجاوز المشّرع الفمسطيني االنتقاد الموجو إلى القانوف القديـ؛ الذي ترؾ 

اعتماد نظاـ ‘فإف : افة إلى ذلؾلألحزاب السياسية اختيار مرشحييا لمدوائر بدوف قيد، باإلض

بيف عدد  -تناسبا -مف شانو أف يؤسس( القوائـ) انتخابي يقوـ عمى أساس التمثيؿ النسبي

بما يؤّمف مشاركة واسعة لممواطنيف عمى نحو يمبي . األصوات وعدد المقاعد البرلمانية

العممية  اجتماعيا عمى أساس برنامجي، بما يطور -احتياجاتيـ، ويؤّمف عمال سياسيا

وىذا التوجو يساعد . االنتخابية عمى نحو أكثر عدالة، ويعمؿ عمى إمكانية تداوؿ السمطة 

: ، وفي النتيجة122(النمطية التقميدية) العشائرية والفئوية والفردية الو الءاتعمى إضعاؼ 

    123.في المشاركة الحقيقية في اإلنتخابات والنجاح( الفئة الميمشة) تقوية فرص النساء

تـ في الجزئية السابقة رصد التأطير القانوني لممشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية مف قبؿ 

السمطة الوطنية الفمسطينية؛ لتفعيؿ مشاركتيا في الحياة السياسة وفي المجالس النيابية بشكؿ 

خاص، ويتضح مف خالؿ ىذه الجزئية بأف المشرع الفمسطيني، قد بذؿ جيدا في سبيؿ تعزيز 

المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية في البرلماف مف خالؿ اإلطار التشريعي والدستوري دور 

والتركيز عمى المساواة بةض النظر عف الجنس، ولكف يتبادر لألذىاف تساؤؿ متعمؽ بنتائج 

ىذه القوانيف والتشريعات عمى أرض الواقع، ىؿ ما تنص عميو ىذه التشريعات والقوانيف 

يؿ المرأة الفمسطينية في المجالس المنتخبة؟ ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ رأيت تحاكي واقع تمث

 .بمكاف تناوؿ مؤشرات تواجد المرأة الفمسطينية في المجالس المنتخبة
                                                           

 جقماف جورج مف مقتبس العامة، اإلنتخابات  في الفمسطينية المرأة مشاركة حوؿ تقرير .(7003) .عابديف ،عصاـ 122
 ، 70ص موطف، الديمقراطية لدراسة الفمسطينية المؤسسة الديمقراطية، فمسطيف لدولة االنتخابي نظاـ نحو(  7004)و خروف،
 . الفمسطينية اإلنتخابات تطوير حوؿ الفمسطيني التشريعي المجمس -البرلمانية البحوث وحدة عف الصادر تقرير وكذلؾ

 المرأة وحدة مع بالتعاوف البرلمانية البحوث وحدة أعدتيا التي الدراسة عف مقتبس 3 ص ،ذكره سبؽ مصدر .(7003).عابديف123
  .الفمسطينية بالتشريعات مقارنة الدولية المواثيؽ في المرأة وضع حوؿ الفمسطيني التشريعي المجمس في
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  :المجالس التمثيميةالمرأة الفمسطينية في  حضورمؤشرات الوصوؿ ل: 2.3

 (:1996)124لعاـالمنتخب  المجمس التشريعي الفمسطينية فيالمرأة  1.2.3

يتكػػػػػوف المجمػػػػػس التشػػػػػريعي الفمسػػػػػطيني مػػػػػف أعضػػػػػاء منتخبػػػػػيف مػػػػػف مجمػػػػػوع النػػػػػاخبيف  

الفمسػػػطينييف الػػػذيف تتػػػوفر فػػػييـ شػػػروط الناخػػػب، حسػػػب قػػػانوف االنتخػػػاب السػػػاري المفعػػػوؿ، 

 . ويمارس المجمس التشريعي المياـ والصالحيات المقرة بموجب القانوف الفمسطيني األساسي

إف المؤسسات البرلمانية ىي مف أىـ األجيزة المشاركة في صناعة القرار : وفي الحقيقة

ورسـ السياسات في الدولة، وعميو تكمف أىمية مشاركة المرأة الفمسطينية في العممية السياسية 

بشكؿ عاـ والوصوؿ إلى البرلماف بشكؿ خاص بعدده إيجابيات، يمكف إجماليا عمى النحو 

 : التالي

راـ القانوف األساسي الذي يعد بمثابة الدستور مف خالؿ تحقيؽ المساواة والعدالة احت -

 .وتكافؤ الفرص لمرجاؿ والنساء عمى سواء

إحداث تةيير تدريجي في أنماط السموؾ لدى المجتمع الفمسطيني؛ بحيث يصبح أكثر  -

 .تقبال لدور المرأة في الحياة السياسية

ت النساء المؤىالت في معالجة القضايا التي تواجو االستفادة مف خبرات وقدرات وطاقا -

السمطة الفمسطينية، وبالتالي توظيؼ جميع قدرات وطاقات أبناء الوطف في تحقيؽ 

 . التنمية الشاممة

تعميؽ مفيـو المواطنة لدى جميع أبناء الوطف، بحيث تشعر المرأة بالمساواة في الحقوؽ  -

 . ي المجتمعوالواجبات مع الجميع وبأنيا تير ميمشة ف
                                                           

124
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تمكيف القطاع النسائي مف التعبير عف قضاياه، وضماف إحداث التةييرات والتعديالت  -

عمى التشريعات التي تنتقص مف حقوؽ المرأة، مما يساعد في تحقيؽ المساواة بيف 

125.الجنسيف
 

رتـ إف المرأة الفمسطينية حصمت عمى حقوقيا السياسية، وبالرتـ مف أىمية تواجدىا في 

المنتخبة، إال أف مشاركتيا في االنتخابات التشريعية األولى كانت دوف المستوى  المجمس

أتت اإلنتخابات الفمسطينية الختيار أعضاء المجمس التشريعي  1996في العاـ المأموؿ، ف

كخطوة  -التي تعتبر بمثابة التجربة األولى في ظؿ سمطة وطنية فمسطينية -ورئيس السمطة

بشكؿ ديمقراطي تسود " الدولة المنشودة وقيادة منتخبة"الفمسطيني عمى طريؽ تحقيؽ الحمـ 

التي كانت أولى ثمارىا قانوف االنتخاب " دولة القانوف"بيا العدالة والمساواة، بمعنى أخر 

، التي جرت عمى أساس اإلنتخابات في عاـ 1995لعاـ  13الرئاسي والتشريعي رقـ 

 .ـ1996

1995لعاـ ( 13)ـ جرت اإلنتخابات بموجب القانوف رق
وبناء عمى ىذا القانوف  126

) انظر الجدوؿ رقـ % 4مرشح ومرشحة، أي بنسبة  672امرأة أنفسيف مف أصؿ  25رشحت

امرأة مستقمة، أربع نساء ينتميف لحركة فتح، اثنتاف لحزب فدا، اثنتاف  16كانت (. 1-7

لحزب الشعب، واحدة لجبية التحرير العربي، واحدة لمجبية الشعبية، وواحدة لمجبية العربية 

مرأة مشاركة واضحة في عممية التصويت حيث نجد بأف النساء شكمف الفمسطينية، وقد كاف لم
                                                           

 :انظر اإلطالع مف لمزيد أماف، مركز" البرلماف في المرأة وجود إيجابيات" بعنواف مقاؿ مصالحو، محمد 125
http://www.balagh.com/woman/trbiah/hk0u4k5o.htm  7040-1-42 بتاريخ استرجعت . 

، أنظر الرابط "4662لعاـ ( 43)قانوف اإلنتخابات رقـ" الفمسطينية، التشريعات، قوانيف اإلنتخابات –لجنة اإلنتخابات المركزية  126
  http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=38&sndx=1اإللكتروني، 

 .40/1/7040رجعت بتاريخ است    

http://www.balagh.com/woman/trbiah/hk0u4k5o.htm
http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=38&sndx=1


84 

 

 

عضو في المجمس  88نساء مف بيف  5مف عدد المذيف أدلوا بأصواتيـ، فازت % 43حوالي 

وىي نسبة متدنية مقارنة مع حجميا الديموترافي، وحجـ % 5.7التشريعي أي ما يعادؿ 

  127.وحتى بناء المؤسسات الفمسطينية التضحيات التي قدمتيا خالؿ مرحمة التحرر الوطني

وما يدلؿ عمى ىذا اإلدعاء النقاش والجدؿ الذي جرى خالؿ فترة مناقشة قانوف االنتخاب 

حوؿ ضرورة تخصيص مقاعد في المجمس لممرأة، وكاف ىناؾ وجية نظر تقوؿ أف ذلؾ 

النظر خطوة إجرائية تيدؼ إلى تحسيف وضع المرأة في فمسطيف، في حيف أكدت وجية 

 128.المعارضة أف نظاـ الكوتا يتعارض مع المبادئ والقيـ األساسية لمديمقراطية

 

ىذه النتيجة المتدنية بدورىا أثارت حفيظة الباحثيف والمفكريف والمراكز الميتمة في    

في البحث عف األسباب التي أدت إلى ىذه  تعزيز المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية

والمتمثمة بفوز خمس نساء فقط في عضوية المجمس التشريعي بالرتـ مف  النتيجة المتدنية

 :المشاركة العالية لمنساء في التصويت، ويمكف إجماؿ العوائؽ في ما يمي

 :ويمكف حصر العوائؽ القانونية في: العوامؿ القانونية: أوال

I. عمى الرتـ مف أف القانوف وفر مبادئ عامة لممساواة إال انو يبقى : طبيعة النظاـ االنتخابي

تير حساس لمقضايا النسوية، خاصة في ظؿ اعتماد نظاـ انتخابي يقوـ عمى األتمبية 

؛ فقد لعب دورًا في الحد مف فرص النساء في الترشح لعدـ القدرة عمى المنافسة، (الدوائر)

                                                           
 .436ص   4665الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،   127
لجنة اإلنتخابات المركزية، الديمقراطية في فمسطيف اإلنتخابات الفمسطينية العامة لرئيس السمطة الوطنية الفمسطينية وأعضاء  128

: لكترونيلمزيد مف اإلطالع أنظر الرابط اال 44ـ ص 4663المجمس التشريعي لعاـ 
http://www.elections.ps/pdf/Final_Report_General_Elections_1996_Part1_AR.pdf   اسخرجعج

 .2010-10-5بخارٌخ 

http://www.elections.ps/pdf/Final_Report_General_Elections_1996_Part1_AR.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20استرجعت%20بتاريخ%205-10-2010
http://www.elections.ps/pdf/Final_Report_General_Elections_1996_Part1_AR.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20استرجعت%20بتاريخ%205-10-2010
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طؽ التي ُحدلَد ليا مقعد واحد كما ىو الحاؿ في أريحا، سمفيت، طوباس؛ خاصة في المنا

العائالت ) ففي ظؿ ىذا الوضع. حيث لـ تتقدـ أيُة امرأة لترشيح نفسيا في ىذه المناطؽ

تير مستعدة لترشيح امرأة عف تمؾ الدوائر التي ( واألحزاب السياسية في كثير مف الحاالت

و مقعديف؛ فترشيح امرأة مف وجية نظرىـ يضعؼ مف قدرتيـ ال تممؾ إال مقعدًا واحدًا أ

وبيذا دعـ النظاـ االنتخابي  129،عمى المنافسة وبالتالي يتسبب في خسارة مقعد تمؾ الدائرة

القيـ والعادات االجتماعية المجحفة باتجاه إقصاء المرأة عف المشاركة في السياسة، وىذا ما 

نتخابات، والتي أظيرت أف االستعداد النتخاب تؤكده استطالعات الرأي التي سبقت اإل

 130.رجؿ كاف أعمى منو بالنسبة لممرأة

II.  انخفاض إمكانية ترشيح المرأة لدى األحزاب السياسية؛ ألف نظاـ الدوائر االنتخابية يعطي

 .فرصًا اكبر لمرجاؿ بالفوز مقارنة مع المرأة

III.  131.السياسية والثقافية لممرأةعدـ وجود قانوف يعالج األبعاد االجتماعية واالقتصادية و 

لقد وقؼ العبء المالي عائقًا أماـ المرأة في اإلنتخابات، حيث بمغ : العبء المالي: ثانياً 

ألؼ دوالر، مما حاؿ دوف ترشيح المرأة المستقمة  30متوسط التكمفة االنتخابية لمفرد حاولي 

 .لنفسيا إال إذا توفر ىذا المبمغ عف طرؽ الحزب السياسي

 

 

                                                           
 . 22 ص اهلل راـ بيرزيت، جامعة في اإلعالـ معيد فمسطيف، في واالنتخابات االنتخابية النظـ .(7001).عوض طالب، 129

 .43 ص نابمس المرأة، شؤوف مركز التشريعية، اإلنتخابات في الفمسطينية المرأة دور .(4663).تضب أبو ،عطاؼ 130

، مجمة جامعة النجاح (قطاع تزة نموذجا) واقع المرأة الفمسطينية في المشاركة السياسية العامة .(7004).العمية ،رياض 131
فمسطيف، _ ، عمادة البحث العممي جامعة النجاح الوطنية، نابمس (7004)،4، العدد 74، المجمد (العموـ اإلنسانية) لألبحاث

 312. 311ص 
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 عوامؿ ثقافية واجتماعية، : ثالثاً 

I. الثقافة األبوية العشائرية السائدة التي تعتمد نظرة دونية لممرأة، وال تثؽ بقدراتيا  انتشار

لمميء المواقع في صناعة القرار السياسي، مما جعؿ الرجاؿ بصورة عامة ال يميموف 

 132.اء مقابؿ الرجاؿالنتخاب النساء فينالؾ تشدد واضح في المعايير المطموبة مف النس

II.  إشكالية وعي المرأة لقدراتيا، وذلؾ لسيادة الثقافة التي تعتبر الرجؿ عنصر البناء

االجتماعي؛ فالمرأة جزء مف ىذه الثقافة التي أفقدتيا إلى حد ما الثقة بقدراتيا عمى 

المشاركة في المجاؿ السياسي والمجالس التمثيمية وصناعة القرار؛ بسبب التنشئة 

اعية، التي تدعـ ىذه الرؤية وتؤكد عمى أف الوظيفة األولى لممرأة تتمثؿ في وظيفتيا االجتم

إلى جانب عدـ اىتماـ المرأة بتطوير وعييا السياسي مف خالؿ المشاركة في . كزوجة وأـ

األمور السياسية، واالكتفاء بالقضايا ذات الطابع المجتمعي البعيد عف تأثيره في عممية 

ر، ومرد ذلؾ إلى وجود العادات والتقاليد المحافظة التي تمنع مف مشاركة صنع واتخاذ القرا

 . المرأة في مجاالت أخرى مثؿ المشاركة في المسيرات أو االنضماـ لألحزاب السياسية

III.  الزواج المبكر الذي يقحـ المرأة في مسؤوليات تحوؿ دوف استمرار اندماجيا ومشاركتيا

سنو، وىو سف  17ء الفمسطينيات يتزوجف تحت سف مف النسا% 37بالمجتمع؛ حيث نسبة 

الطفولة في ظؿ القانوف الدولي وبشكؿ خاص حقوؽ الطفؿ، وكثرة عدد أفراد األسرة حيث 

                                                           
 . 444ص  ،4العدد  العجرمي، المرأة واالنتخابات، مجمة تسامح، ،أشرؼ 132
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تمتاز األسرة الفمسطينية بكثرة العدد وتتجاوز الخمسة أوالد بما يعني ذلؾ مف استنزاؼ 

 133.لمجيد والوقت الالزميف لممشاركة في السياسة

  :عوامؿ السياسيةال: رابعا 

I. حيث أعطيت األولوية لمتحرر الوطني مما سبب ب ؛الوطني واالجتماعي يفتشابؾ البرنامج

 .تجاىؿ، أو تأجيؿ االىتماـ بالمرأة وقضاياىا

II.  تراجع مكانة األحزاب المؤيدة لقضايا المرأة وتحررىا ومساواتيا بالرجؿ عمى الساحة

تدعو إلى منح المرأة حقوقيا كأحد أفراد  الفمسطينية، وتنامي األحزاب المحافظة التي

 .المجتمع الشرقي

III.  الثقافة العامة السائدة في المجتمع الفمسطيني لـ تصؿ إلى درجة التأييد التاـ لمشاركة

134.المرأة مع الرجؿ في العمؿ السياسي عمى قدـ المساواة
 

الفمسطينية في  ، بأف ىذه العوامؿ التي تعيؽ مف مشاركة المرأةالقوؿ بيذه الجزئيةيمكف 

المجاؿ السياسي بشكؿ عاـ والمجالس التمثيمية بشكؿ خاص تشترؾ بيا مع المرأة العربية، 

وكما اشرنا سابقا في ثنايا الدراسة أف أكثر األسباب تأثيرًا عمى عدـ مشاركة المرأة في 

مدة، وأف المجالس النيابية ومراكز صنع القرار، التراكمات المزمنة لمعادات و التقاليد الجا

 وليست القوانيف والنظـ السياسي الموروثات الثقافية؛ ىي التي تحكـ المرأة

 

                                                           
 النجاح جامعة مجمة ،(نموذجا تزة قطاع) العامة السياسية المشاركة في الفمسطينية المرأة واقع ،(7004)العمية رياض 133

_  نابمس الوطنية، النجاح جامعة العممي البحث عمادة ،(7004)،4 العدد ،74 المجمد ،(اإلنسانية العمـو)  لألبحاث
 311.373 ص فمسطيف،

 .311 ص ذكر، سبؽ مصدر العمية، رياض 134
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 ( : 1998،2992،2993)135المرأة الفمسطينية في المجالس المحمية 2.3.3

تضطمع المجالس البمدية والقروية بمياـ متعددة في مجاؿ تقديـ الخدمات لممواطنيف، لذا 

عمى الطريؽ الصحيح لتبّوء مناصب ومراكز قيادية في فإف تمثيؿ النساء فييا يعد خطوة 

المستقبؿ، كما إف ممارسة حؽ االنتخاب والترشيح لالنتخابات البمدية وسيمة لمتدرب عمى 

دارة الحمالت االنتخابية واالستفادة مف ىذه الممارسات في  كيفية ممارسة ىذه الحقوؽ، وا 

بية العامة، عمى الرتـ مف أىمية مشاركة تجارب سياسية أكثر أىمية، مثؿ اإلنتخابات النيا

المرأة في المجالس المحمية، إال انو تـ استثناء النساء مف المشاركة في مجالس الحكـ 

 (.المجالس المحمية) المحمي والقروية والبمدية

استثنيت النساء الفمسطينيات مف أعماؿ المجالس المحمية سواء عمى مستوى القرار أو 

، حيث إف الخطط التنموية ليذه المجالس تضع النساء في الظؿ وتقـو عمى مستوى التنفيذ

عمى االفتراض القائؿ بأف التنمية التي تستيدؼ الرجؿ ال بد وأف تعود بالفائدة عمى باقي 

، إال انو في منتيى تـ الصحة المحدودة ليذا االفتراضور  136.المجتمع بما في ذلؾ المرأة

الخطر في جوىره ألنو يكرس الوضع القائـ الذي يتصؼ باإلجحاؼ إزاء المرأة، ويظير 

تقرير التنمية البشرية الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي أف التنمية إذا لـ يتـ 

 تجنيسيا تصبح معرضو لمخطر، وتصبح نتائجيا تمييزية وجائرة إذا استبعدت مف فوائدىا

 . معظـ النساء

                                                           
 القروي المجمس أو المحمي المجمس أو البمدية مجمس ويشمؿ المحمية الييئة مجمس"  بأنو المجمس الفمسطيني المشرع عرؼ 135

 . القانوف ألحكاـ وفقا يشكؿ أخر مجمس أي أو التطوير لجنة اإلدارية المجنة أو

 تقرير عف نقال ،40 ص اهلل، راـ فمسطيف المرأة، شؤوف طاقـ المحمي، الحكـ ومجالس الفمسطينية المرأة ،(4663)سعيد نادر 136
 .المتحدة لألمـ اإلنمائي البرنامج عف الصادر 4662 لعاـ البشرية التنمية
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ورتـ أىمية المرأة في تشكيؿ المجالس المحمية، إال أنيا حظيت باىتماـ قميؿ، بالرتـ مف 

أعطي المرأة حؽ التصويت والترشيح في ىذه  1996إف قانوف اإلنتخابات الفمسطيني لعاـ ـ

تـ تعيف عشر نساء فقط كأعضاء في كافة المجالس البمدية  1997العاـ  ففي. اإلنتخابات

ـ أصدر وزير الحكـ المحمي 1998وفي العاـ 137.التي تـ تشكيميا عمى أساس التعييف

. تعميما يقضي بتعييف امرأة واحده عمى األقؿ في جميع المجالس المحمية والبمدية( عريقات)

وفيما يختص بالتعميـ لـ تكف صيةتو ممزمة، وتـ التعامؿ معو بمزاجية مف رؤساء المجالس 

المواقع، وأقميو قامت بالتنفيذ؛ حيث لـ يتـ تعييف النساء في المجاف  وأعضاءىا في أكثرية

 3739سيده مف أصؿ ( 61)وفي المحصمة تـ تعييف ( باستثناء مدف راـ اهلل والبيرة ) البمدية 

، كميا في الضفة الةربية، ألف بمديات تزة لـ %1.6عضوا معينا، وبما ال يتجاوز نسبة 

 138.تستجب إلى التعميـ

ت السياؽ ونتيجة طريقة التعامؿ مع النساء في المجالس المحمية، والمتمثمة وفي ذا

لمواقؼ سمبية إزاء المرأة  -أو إعاقتيف عف القياـ بدورىف المطموب/ بتةييب دورىف و

ومشاركتيا في إطار المنطؽ الذكوري؛ الذي يعتبر العمؿ في المجالس البمدية والقروية حكرا 

إف سبع نساء قدمف استقالتيف مف المجالس البمدية والمحمية،عمى ف -عمى الرجاؿ دوف النساء

 139.جياد الطؿ وىدى قيسيو في بمدية الظاىرية في الخميؿ: سبيؿ المثاؿ

                                                           
 كتاب مف الفمسطينية السمطة ظؿ في والمواطنيف الجندر الترانزيت مواطنو  ،(7003)ريتا، جقماف، جونسوف، إصالح، جاد 137

 460 بيروت،: النيار دار األوسط، الشرؽ في والمواطنيف الجندر

و ريما كتانو . 47-44مرأة ، طاقـ شؤوف ال( المرأة الفمسطينية ومجالس الحكـ المحمي التنمية واالنتخابات)نادر عزت سعيد 138
ضمف   4المبادرة  الفمسطينية لتعميؽ الحوار العالمي والديمقراطية،ط( 7003.)المرأة واالنتخابات المحمية قصص نجاح) نزاؿ

 . 72ص . منشورات مفتاح، تحرير زياد عثماف
 . 72مصدر سبؽ ذكره، ص ( 7003) .كتانو ريماف 139
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بالرتـ مف ممارسات أعضاء المجمس وأثرىا في أداء المرأة فترة التعييف التي بدأت منذ 

ادرة أو مقاطعة أعماؿ بواقع ست سنوات، لـ تدفع النساء إلى المة 2003-1997عاـ 

المجالس، أو الةياب عف االجتماعات، واالستقاالت الطفيفة التي أشير إلييا في السياؽ 

السابؽ بسبب ىذه الممارساتػ، تؤكد السموؾ التمييزي تجاه العضوات النابع مف تأثيرات الثقافة 

  140.التقميدية والنظرة لممرأة مف موقع تقسيـ العمؿ بيف الرجؿ والمرأة

أنخفض عدد  2002 العاـ توالت سياسة تةييب المرأة عف عضوية المجالس البمدية؛ ففيو 

، كما يؤكد الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني أف %1 حوالي أي 52النساء ليصؿ إلى 

عمى مستوى األراضي % 2لـ تتجاوز  2003نسبة تمثيؿ النساء في المجالس المحمية لمعاـ 

يف ىذا التراجع إلى سياسة اإلقصاء والتمييز والتةييب التي ويرجع الباحث141،الفمسطينية

مما شكؿ شعورًا معاديًا  1997جوبيف بيا بعض العضوات المواتي تـ تعينيف في العاـ 

 . لمفكرة لدييف

وعمى ىذا األساس فإف المؤسسة النسوية بكؿ أشكاليا لـ تتعامؿ مع التعيينات عمى أنيا 

سياسية مف سياسة التعييف، واعتبرتيا طريقة لتكريس مكسب لممرأة، بؿ اتخذت مواقؼ 

العشائرية، وتكريس التمييز ضد المرأة وضد الكفاءات والخبرات الشابة، وقد ورد ىذا الرفض 

ضمف بياف صادر عف طاقـ شؤوف المرأة ترفض فيو مبدأ التعيينات، باعتباره نقيضا 

نكاره ألىمية دور المرأة في بناء لمديمقراطية، ويعد مؤشرا عمى احتماؿ شؿ نصؼ المجتمع  وا 

                                                           
 . 74نفس المصدر السباؽ ص( 7003) . ريما، كتانو 140

، دوريػػة دراسػػات المػػرأة، معيػػد دراسػػات المػػرأة ، جامعػػة 3المجمػػد " المحميػػةالنسػػاء وانتخابػػات المجػػالس (" 7002) حجػػؿ ،ناديػػة 141
 .26بيرزيت ص 
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المجتمع الديمقراطي المدني، كما أكد البياف أف سياسية التعييف تعتبر وسيمة لتةييب إرادة 

 142.الجماىير

ـّ مناقشػػػة  وفػػػي ظػػػؿ سياسػػػية إقصػػػاء المػػػرأة عػػػف المجػػػالس والييئػػػات المحميػػػة، وفػػػي خضػػػ

المجمػػػس التشػػػػريعي لمشػػػػروع قػػػػانوف الييئػػػػات المحميػػػػة، حاولػػػػت القيػػػػادات النسػػػػوية والػػػػداعميف 

في قانوف الييئات المحمية؛ لضماف مشاركة أوسع لممرأة " كوتا نسائية" لمشاركة المرأة تضميف

تعكس أولوياتيا واحتياجاتيا، وقد شكؿ الضةط النسوي عبر بياف صادر وبالتالي تستطيع أف 

عف طاقـ شؤوف المرأة موجو إلى أعضػاء المجمػس التشػريعي، متضػمنا مالحظػات واقتراحػات 

حوؿ مسودة قانوف انتخاب مجالس الييئات المحمية، وأىميا ضرورة وجود كوتا نسويو، تكوف 

لمرشحات في كؿ منطقة، وحسب عػدد المنػاطؽ عمى أساس وضع كوتا متراكمة حسب عدد ا

مقاعػد، ونسػبة ترشػيح النسػاء وصػمت إلػى  10في المحافظػة؛ فػإذا كػاف ىنالػؾ فػي منطقػة مػا 

أعضاء سيحصمف عمى مقاعد، وبةػض النظػر إذا حصػمت  10نساء مف أصؿ  3فإف % 30

 وتزيػػػػػػد ىػػػػػػذه النسػػػػػػبة حسػػػػػػب عػػػػػػدد النسػػػػػػاءالنسػػػػػػاء عمػػػػػػى عػػػػػػدد األصػػػػػػوات المطموبػػػػػػة أـ ال 

  143.لمرشحاتا

 

 

 

                                                           
. المرأة الفمسطينية والحكـ المحمي أضواء عمى عضوية النساء في المجالس البمدية الفمسطينية( 7006)إبراىيـ عالوتو ،كماؿ 142

نقال . 7040-5-7استرجعت بتاريخ   /http://www.israj.net/vb/t5123: لمزيد مف اإلطالع انظر الرابط اإللكتروني
 . 45التنمية واالنتخابات، ص ) عف نادر سعيد

 .المرأة الفمسطينية والحكـ المحمي أضواء عمى عضوية النساء في المجالس البمدية الفمسطينية، (7006)عالوتوكماؿ إبراىيـ  143
 .مصدر سبؽ ذكر

http://www.israj.net/vb/t5123/
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 :  التمثيميةفي المجالس  مقاعد لممرأةتخصيص :  4.3

 :نسائية عمى مستوى المجالس المحمية نيابية كوتا 1.4.3

كما ذكرنا بأف مشاركة المرأة الفمسطينية عمى مستوى الييئات  -وفي المجالس المحمية

المجمس التشريعي المحمية قد شيدت نفس التدني الذي شيدت المشاركة النسائية في 

، وفي العاـ %1ـ، 1998فقد كانت نسبة تمثيميا في العاـ -ـ1996المنتخب في عاـ 

عمى مستوى األراضي الفمسطينية؛ ونتيجة لضةوط الحركة النسوية % 2لـ تتجاوز  2003

وتقديميا لمقترح وجود كوتا نسائية في قانوف الييئات المحمية، عمؿ المشرع الفمسطيني ومف 

عمى تخصيص مقاعد  30/11/2004القانوف بشأف اإلنتخابات المحمية في  خالؿ نص

حيثما ترشحت امرأة يجب " منو ( 85)لممرأة في الييئات المحمية وذلؾ مف خالؿ نص المادة

أف ال يقؿ تمثيؿ المرأة في أي مف مجالس الييئات المحمية عف مقعديف لمف يحصمف عمى 

أف القانوف حدد تمثيؿ المرأة بمقعديف مضمونيف في ، أي "أعمى األصوات مف بيف المرشحات

  144.جميع الييئات التي تترشح بيا

في الضفة الةربية وقطاع تزة عمى أربع  2004جرت اإلنتخابات المحمية في العاـ 

وفي  145.مراحؿ لتسبؽ بذلؾ اإلنتخابات انتخابات الرئاسة وانتخابات المجمس التشريعي

امرأة قبؿ صدور  51في الضفة فقد ترشحت  2004-12-23المرحمة األولى التي جرت في 

ارتفع  2004-11-30مجمسا محميا، وبعد إقرار نظاـ الكوتا  36قرار الكوتا النسائية في 

                                                           
، أماف مركز الدراسات العربية حوؿ العنؼ "قراءة نسويو لنتائج اإلنتخابات المحمية في مرحمتيا األولى" ،(2005).كتانو ،ريما  144

 http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=813ضد المرأة، 

: لمزيد مف االطالع.  2005-2004لجنة االنتخابات المركزية، بشأف االنتخابات المحمية لعاـ  145
http://www.elections.ps/ 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=813
http://www.elections.ps/
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 139مرشحو، انسحب منيف إحدى عشر مرشحة ليثبت العدد عند  150العدد ليصؿ إلى 

وثمانوف امرأة، وقامت  أما في دوائر قطاع تزة األربع عشر، فقد ترشحت اثنتاف. مرشحة

مرشحات في الدوائر  207أربعة عشر مرشحة في تزة بسحب ترشحيف، ليثبت الرقـ عند 

  146.األربعيف المحددة في المرحمة األولى مف اإلنتخابات

دائرة انتخابية  82أما في المرحمة الثانية مف اإلنتخابات، فقد تقرر إجراء اإلنتخابات في 

في الضفة الةربية وقطاع تزة ، منيما ستة دوائر في تزة والباقية في . 2005-5-5بتاريخ 

امرأة  ثالثمائة وثماف وثالثوف في دوائر الضفة الةربية، وتسع  397الضفة، ترشحت 

، منيف ست إمارة مف الترشح 42بعد أف انسحب وخمسوف امرأة في دوائر قطاع تزة 

األتمب مف دافع العادات والتقاليد  وثالثوف في الضفة، وىذا االنسحاب كاف يأتي عمى

 . والطبيعة األبوية لممجتمع الفمسطيني

وتجدر اإلشارة، إلى أف المرحمة األولى والثانية مف اإلنتخابات المحمية قد جرت وفؽ 

امرأة  236وفي المحصمة وصمت 147قانوف االنتخاب القديـ، والذي كاف يعتمد نظاـ األكثرية،

دائرة  120ي عمـو الضفة الةربية وقطاع تزة شممت إلى منصب عضو ىيئة محمية ف

في الضفة  54دائرة انتخابية منيا  60انتخابية، وقد فازت المرأة في التنافس الحر في 

 148.الةربية وست دوائر في تزة

                                                           
لمزيد مف اإلطالع انظر الرابط .  2005-2004لجنة اإلنتخابات المركزية، إحصائيات ونتائج اإلنتخابات المحمية لعاـ  146

  .2010-12-28استرجعت بتاريخ،   http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=511&sndx=5: اإللكتروني
   http://www.elections.ps: ، اإلنتخابات المحمية، انظر الرابط التاليلجنة اإلنتخابات المركزية 147
المرحمة الثانية، لمزيد مف اإلطالع . 7002-7001لجنة اإلنتخابات المركزية، إحصائيات ونتائج اإلنتخابات المحمية لعاـ  148

-75: ترجعت بتاريخاس  http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=511&sndx=5: النظر الرابط التالي
47-7040.  

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=511&sndx=5
http://www.elections.ps/
http://www.elections.ps/
http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=511&sndx=5
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 54987مف مجموع األصوات الكمية لمفائزيف أي بواقع % 14 حصمت المرأة عمى نسبة 

ي الضفة الةربية مف إجمالي األصوات الكمية المشاركة صوتا، ىي عدد أصوات الفائزات ف

مرشحة قد فازت بالتنافس الحر في  143وبجدر ذكر أف . صوتا 399143والبالغ عددىا 

مف الناجحات، مما يعني حصوليف عمى عدد % 54المرحمتيف االنتخابيتيف، أي بواقع 

الية ردة فعؿ، ال سيما أصوات تفوؽ أصوات الرجاؿ، وقد أثار حصوؿ المرأة عمى أصوات ع

في أوساط المحافظيف، الذيف ال يدعموف مشاركة المرأة خارج دائرة البيت، وقد جددوا دعوتيـ 

بأف ال حاجة ألي إجراء أو تدخؿ قانونيف لصالح المرأة، عمى اعتبار أنيا تستطيع المنافسة 

يعود إلى وجود  والوصوؿ وحدىا، والواقع  يؤكد أف الفضؿ في عدد أصوات المرأة المرتفع

 . الذي يضمف تمثيؿ المرأة" نظاـ الكوتا النسائية

والموضوعية تحتـ عمينا القوؿ بأف األصوات التنافسية التي حصمت عمييا الناجحات ال 

يمكف تفسيرىا ضمف حكـ واحد، بؿ لكؿ حالة مف الحاالت تفسيرىا الخاص الذي لو عالقة 

لمناطؽ كانت األصوات العالية المتحققة معينة بالواقع المحمي المعاش؛ ففي بعض ا

لمناجحات عمال مقصودا لذاتو، ناجما عف تقدير ألدوار مف قصدوا بالتصويت الكثيؼ بسبب 

عمى أعمى ( فاطمة سحويؿ) التمايز والكفاءة والخدمة المجتمعية، فقد نالت إحدى المرشحات

مدرسة ناجحة عمى الصعيديف  األصوات في دائرتيا تقديرا لدورىا السابؽ في المجتمع كمديرة

في العاـ % 2ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في المجالس المحمية مف 149.اإلداري والتربوي

 .2004في العاـ % 17إلى  2003

                                                           
 . 73.34.37 ص، ذكره سبؽ مصدر( 7003) نزاؿ كتانو ريما 149
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ـ الذي نص 2004-11-30الشؾ بأف قرار المجمس التشريعي الفمسطيني الصادر في 

ة، قد ساىـ في خمؽ فرص في الييئات المحمي( كوتا نسائية)عمى تخصيص مقاعد لممرأة 

ويظير ذلؾ لدى مقارنة عدد . لمنساء وشجعيف عمى الترشح والمشاركة في العممية االنتخابية

المرشحات المسجالت لدى المجنة العميا لالنتخابات المحمية قبؿ وبعد إقرار مبدأ الكوتا في 

قانوف، في مجمس فقط قبؿ سف ال 26مرشحة في  56القانوف االنتخابي، حيث بمغ عددىف 

مرشحة بعد سف القانوف، أما في تزة فإف القرار زاد مف  139حيف ارتفع العدد ليصؿ إلى 

 150.مرشحة 151مرشحة وصؿ لحظة إتالؽ باب الترشيح إلى  59عدد المرشحات مف 

تجمعات سكانية في الضفة  104أجريت المرحمة الثالثة مف االنتخابات المحمية في 

في ىذه المرحمة تـ إتباع النظاـ االنتخابي النسبي . 29/9/2005بتاريخ  الةربية فقط

المشار إليو  2005لسنة ( 10)وفقًا لقانوف انتخابات مجالس الييئات المحمية رقـ ( القوائـ)

 . سابقا

تجمعًا  40في  15/12/2005أما المرحمة الرابعة مف االنتخابات المحمية جريت بتاريخ 

وتـ خالؿ ىذه المرحمة إتباع النظاـ االنتخابي النسبي . تزةسكانيًا في الضفة الةربية وقطاع 

2005لسنة ( 10)وفقًا لقانوف انتخابات مجالس الييئات المحمية رقـ ( القوائـ)
151 

لمحمية والبمدية وأما عف تقييـ أداء النائبة في ظؿ نظاـ الكوتا النسائية في المجالس ا

والتي ليست ضمف دراستنا، فيي بحاجة لبحث وافى ومتخصص ال يتسع المجاؿ لذكرىا )

                                                           
 . 76ص السابؽ، المصدر نفس 150

 الرابط النظر اإلطالع مف لمزيد. 7002-7001 لعاـ المحمية، اإلنتخابات ونتائج إحصائيات المركزية، اإلنتخابات لجنة 151
 . 7040-47-75 بتاريخ استرجعت   http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=511&sndx=5 :التالي

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=511&sndx=5
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بأف ىنالؾ تفاوت في دور العضوات مف بمدية ألخرى، ففي 152،؛ فيعتبر حسيف األعرج(ىنا

بعض البمديات مثؿ بمدية نابمس فإف المشاركة كاممة في الجمسات وباستمرار واف العضوات 

لبمدية، وىنالؾ إنجازات كثيرة بدأت تظير، في المقابؿ ىنالؾ يترأسف لجانا متخصصة في ا

 . كثير مف العضوات يفتقرف لممشاركة والحضور المنتظـ لالجتماعات في العديد مف البمديات

وبشكؿ عاـ فإنو لـ يتحقؽ ما كاف متوقعا مف مشاركة العضوات في المجالس البمدية، 

ضافة مواضيع ن وعية لوزارة الحكـ المحمي، حيث تمب عمى والمتمثؿ في وضع القوانيف وا 

معظـ النساء المواتي تـ انتخابيف المشاركة لةاية تطبيؽ االلتزاـ القانوني والسياسي مف قبؿ 

التنظيمات المشاركة في الحكومة أو استجابة لمطمب العائمة، مما ترؾ أثرا كبيرا عمى 

   153.أدائيف

ة في قوانيف اإلنتخابات سيحفز المرأة عمى يبقى القوؿ، بأف تكريس مبدأ الكوتا النسائي

المشاركة األوسع، وسيساىـ في تةيير نسبي في المفاىيـ المتعمقة في دور المرأة التقميدي، 

يا مف التعامؿ المباشر مع مكنتباإلضافة إلى إتاحة الفرصة لمعضوات في تبوء مناصب 

 .سياسية ويميد ليا الطريؽ لمتقدـكافة فئات المجتمع، مما يعزز فكرة مشاركتيا المجتمعية وال

 :نسائية عمى مستوى المجمس التشريعينيابية كوتا   2.3.3

عمى  -وباألرقاـ -دلمت بشكؿ ممموس 1996إف تجربة االنتخابات التشريعية األولى عاـ 

نساء مف الفوز ( 5)تدني نسبة مشاركة المرأة في المجمس التشريعي، حيث تمكنت فقط 

                                                           
 . سابقا المحمي الحكـ وزارة وكيؿ نائب 152

 ،7003-4663فمسطيف في لممرأة السياسية المشاركة وتفعيؿ لتنمية الرسمي التخطيط ،(7004).اهلل جاد العزيز عبد ،حنيف  153
( 7003)نسوي مؤتمر األعرج، حسيف عف نقال ،. 412 ص نابمس، الوطنية، النجاح جامعة منشورة، تير ماجستير رسالة
 .السمطة ظؿ في المحمية المجالس في الفمسطينية المرأة تجربة
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بالرتـ مف أف القانوف  ،%5.7عضوًا، أي بنسبة ( 88)التشريعي مف أصؿبعضوية المجمس 

، قد عكست صراحة المساواة بيف في ثنايا األطروحةاألساسي وقوانيف االنتخابات كما أسمفنا 

وىي تدني نسبة  -ىذه اإلشكالية. الفمسطينييف كافة نساًء ورجااًل في حؽ الترشيح واالنتخاب

التشريعي األوؿ، رتـ النص عمى حقيا في الترشيح واالنتخاب مشاركة المرأة في المجمس 

فرضت تساؤؿ عمى المفكريف والباحثيف والميتميف بتمكيف المرأة  -في النصوص القانونية

لماذا لـ تنجح المرأة كما كاف متوقعا ليا، خاصة بأف نسبة تصويت المرأة الفمسطينية في 

 اإلنتخابات األولى كانت مرتفعو؟

لممرأة الفمسطينية، في المجالس المنتخبة بما  154أجؿ مشاركة عادلة ومنصفةليذا ومف 

يتوافؽ مع القانوف األساسي الذي عكس صراحة المساواة بيف الفمسطينييف كافة نساًء ورجااًل 

في حؽ الترشيح واالنتخاب، ومف اجؿ المساعدة باتجاه التةيير في النمط االجتماعي وفي 

(  المجالس المنتخبة) لنشاط عاـ بنيو المجتمع وبنظرتو لممرأة، خاصة بأف وصوؿ نساء

تبدأ عممية التةيير  -إذا كاف ناجحا، وفي الةالب ينجح-يشكؿ نموذج، وبنجاح ىذا النموذج 

في نظرة  المجتمع؛ بأف النساء يمكف أف يشةمف مراكز في المجالس المنتخبة،  عدا عف ذلؾ 

ف مف إمكانية تةير بعض فإف تواجد نسبو تمثيمية عاليو لمنساء في المجالس المنتخبة يمكّ 

                                                           
 المجتمعات في بينما محدودة، أصوات عمى تحصؿ مجتمعي ثقافي تمييز فييا يكوف التي المجتمعات في المرأة أف تعني العدالة؛ 154

 وواقعي عادؿ بشكؿ القانوف تطبيؽ بإمكانية متعمؽ ىو اإلنصاؼ أما تزداد، النساء مشاركة فنسبة التمييز مف تعاني ال التي
 المجتمع ومؤسسات الدولة تدخؿ مف البد لتحقيقو و المتباينة، وظروفيا المرأة حاجة االعتبار بعيف  خًذا الفئات كافة ليخدـ
 .والقانوف والمشاريع والبرامج السياسات مستوى عمى المدني
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القوانيف والتشريعات لصالح النساء ليس فقط بالمشاركة السياسية بؿ في قانوف العقوبات 

 155.وقانوف األحواؿ الشخصية

توالت الجيود إليجاد أفضؿ اآلليات إلمكانية تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف عمى صعيد  

طيني، وطبيعة نظرتو لممرأة وألىميتيا في المجالس التمثيمية وبما يتوافؽ طبيعة المجتمع الفمس

تبوء المناصب القيادية، خاصة وأف المساواة أماـ القانوف يقابميا تميز مجتمعي يؤدي إلى 

لـ ترتؽ لممارسة  -ببنيتيا وثقافتيا -نتائج محسومة لصالح الرجؿ، فالحالة المجتمعية

 156.و في المجالس المنتخبةوبناء عمى ذلؾ تـ طرح إمكانية إتباع كوتا نسائي. المساواة

وأكد الدكتور عزمي الشعيبي لمباحث بأف خالؿ ىذه الفترة تـ النقاش حوؿ موضوع نظاـ 

مكانية إقراره لمساعده المرأة في الوصوؿ لممجالس المنتخبة بنسبو اكبر، خاصة بعد  الكوتا وا 

ونتيجة تذمر ؛ 1996مقعدا في المجمس التشريعي لعاـ  88نساء مرشحات مف أصؿ  5فوز 

الحركة النسائية والحركة الوطنية مف ىذه النتيجة المتدنية لممرأة الفمسطينية، التي أثبتت أف 

حجـ المرأة في المجمس األوؿ ال يتناسب وما كاف يشاع أو متوقع عف دور ميـ لممرأة 

تعددة، وىي م 157الفمسطينية في المجالس المنتخبة لممقومات التي تمتمكيا المرأة الفمسطينية،

البعض منيا ذاتي المصدر، وبعضيا األخر موضوعي نابع مف البيئة المحيطة داخميا 

وخارجيا، ىذه الفرص والمقومات تمثؿ في ذات الوقت السبب الرئيسي نحو المطالبة بتعزيز 

 :المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية في المجالس المنتخبة، ويمكف إيضاح أىميا في األتي

                                                           
 أجريت مقابمو البمد، أبناء قائمو عف التشريعي المجمس وعضو الشعبية الجبية لحركة السياسي المكتب عضو جرار، خالده، 155

 .7040-6-74الباحث، مع

 .4ص ذكر، يبؽ مصدر نشواف، كاـر 156

 . 7040-6 - 30الباحث، مع مقابمة القانونية، لممساءلة أماف مركز رئيس  عزمي، الشعيبي، 157
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ة التحرير رؤية وطنية متقدمة نسبيا فيما يتعمؽ بقضية المرأة وحقوقيا تبني منظم -

السياسية، مما شكؿ بيئة متقبمة لمشاركة المرأة وعمى قدـ المساواة مع الرجؿ في الحياة 

السياسية واالجتماعية، كما أسست ىذه الرؤية أرضية صمبة لوثيقة االستقالؿ الصادرة 

ساواة وعدـ التمييز وثقافة التعددية في المجتمع ـ، والتي عززت فكرة الم1988عاـ 

 .الفمسطيني

لمدني؛ مما أشاع احتراـ وجود الثقافة المدنية التي تنتجيا وتنشرىا مؤسسات المجتمع ا -

وبالتالي تسييؿ المشاركة السياسية لممرأة  والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، التعددية

158.الفمسطينية
 

كيا المرأة الفمسطينية لممشاركة في السياسة، توقيع جزء ميـ مف المقومات التي تمتم -

السمطة الوطنية الفمسطينية عمى االتفاقيات الدولية المناصرة لممرأة وحقوقيا كاتفاقيات 

 .حقوؽ اإلنساف، واتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

قياـ األحزاب السياسية ىو : الموضوعية التي تمتمكيا المرأة الفمسطينية ومف المقومات -

الفمسطينية وتحديدا اليسارية منيا عمى تشجيع النساء عمى اإلنخراط في العمؿ الوطني 

السياسي، وذلؾ انطالقا مف الفكر السياسي اليساري اليادؼ إلي خمؽ منظمات نسويو 

ذات برنامج نسائي محدد، تعمؿ مف خاللو مع القاعدة العريضة في الريؼ والمخيـ 

ة، باإلضافة إلى ذلؾ شجعت األحزاب اليسارية عمى التخفيؼ مف أشكاؿ القير والمدين

159.النسوي والعنؼ الموجو ضدىا
 

                                                           
 .42 ص مصدر سبؽ ذكر، واالنتخابات، المرأة نزاؿ، ريما 158

 . 34 ص، ذكر سبؽ مرجع المبداوي، وفاء 159
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أحد العوامؿ والمقومات التي تمتمكيا المرأة باإلضافة إلي العوامؿ الموضوعية، ىو العامؿ  -

الذاتي المتمثؿ في تطور الوعي النسوي تجاه العمؿ السياسي وفي مجاالت مختمفة 

 .صة في المجاؿ القانوني والحقوقي مما يساىـ ذلؾ في خمؽ كفاءات نسويوخا

ومف المقومات الذاتية التي تمتمكيا المرأة، ىو الحجـ الديموترافي لممرأة الفمسطينية في  -

مف المجموع الكمي لمسكاف؛ فبمةت نسبة % 50المجتمع، بحيث تشكؿ النساء ما نسبتو

ذه النسبة المتقاربة بيف الجنسيف تدفع المرأة ى160،%49.1الى 2003النساء في العاـ 

 . الفمسطينية لممطالبة بمشاركتيا في المجالس التمثيمية بنسبة متقاربة مف الرجؿ

ويعتبرىا المفكروف  -المقومات الميمة والذاتية التي تمتمكيا المرأة الفمسطينية ومف -

تص بالمستوى التعميمي، وىو المخ -السياسيوف عامؿ مرتبط بمشاركة المرأة في السياسية

؛ فقد أظير 161فكمما ارتفع المستوى التعميمي لممرأة كمما زادت نسبة مشاركتيا في السياسة

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني أف نسب التعميـ بيف صفوؼ النساء في الفترة 

 162%23.8، وصمت(2002-2001)وفي العاميف % 15.2( 1997-1996)الواقعية

 2005وفي العاـ  2000لمعاـ % 3.6صالت عمى بكالوريوس فما فوؽ كما أف نسبة الحا

 163%61.1أي زيادة مقدارىا % 5.8وصمت إلى 

وبالعودة لمجيود المتوالية، تـ إطالؽ حممة بعنواف تطوير مشاركة المرأة الفمسطينية، التي 

ع المدني جاءت بدعوة مف اإلتحاد العاـ لممرأة والمنظمات النسائية مع جميع منظمات المجتم
                                                           
160 ESCWA  

 لمدراسات العربية المؤسسة عماف العربية، الدوؿ وبعض األردف في لممرأة السياسية المشاركة ،(7004)النقشبندي بارعة 161
 .والنشر

حصاءات، اتجاىات فمسطيف في والرجؿ المرأة ،(7003)الفمسطيني لإلحصاء المركزي الجياز 162  .33 ص الثاني، العدد وا 

 .9التقرير السنوي الخامس عمى النوع االجتماعي، رقـ ( 2006)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 163
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المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف واألحزاب السياسية في فمسطيف، وقد جاءت فكرة 

، وقد 164إطالؽ الحممة الوطنية في خضـ الحوار الوطني الذي شيدتو األراضي الفمسطينية

 16/5/2002تـ االنطالؽ بالحممة  بعد تبني المجمس التشريعي وثيقة اإلصالح الوطني في 

جراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية التي  تدعو إلى مراجعة النظاـ االنتخابي الفمسطيني، وا 

 .2002قبؿ نياية العاـ 

وأعدت الحممة مذكرة أكدت بيا عمى ضرورة إعادة النظر في القانوف االنتخابي لعاـ 

والتمثيؿ الذي يجمع بيف نظاـ الدوائر الفردية " النظاـ االنتخابي المختمط" ـ، باعتماد1995

النسبي وزيادة عدد مقاعد المجمس التشريعي، واتخاذ تدابير مؤقتة تضمف مشاركة منصفة 

لمنساء بتخصيص حصة مف المقاعد في المجمس التشريعي مف خالؿ قانوف االنتخاب العاـ 

، كخطوة باتجاه المساواة التي نص عمييا القانوف األساسي %20بنسبة ( كوتا مفتوحة)

يتيح ىذا اإلجراء مجااًل لمتنافس بيف النساء عمى المقاعد المخصصة تحت  الفمسطيني؛ حيث

شروط اجتماعية واقتصادية متكافئة نسبيًا، باإلضافة إلى حث األحزاب السياسية التي تشارؾ 

في قوائميا، وأف تضمف مشاركة % 30باالنتخابات عمى تخصيص حصة لمنساء التقؿ عف 

وكذلؾ األمر عممت ىذه الحممة عمى المطالبة  .ائـرأة في مواقع متقدمة في القو الم

                                                           
عػػادة احتالليػػا فػػي العػػاـ  164 ومػػا تكشػػؼ 2002عقػػد ىػػذا الحػػوار عمػػى إثػػر اجتيػػاح قػػوات اإلحػػتالؿ اإلسػػرائيمي لممػػدف الفمسػػطينية، وا 

عػػف مػػػف خمػػؿ فػػػي بنيػػة النظػػػاـ السياسػػي الفمسػػػطيني وضػػعؼ أدائيػػػا، وقػػد دعػػػي ىػػذا الحػػػوار إلػػى إجػػػراء انتخابػػات فػػػي جميػػػع 
طالؽ عممية اإلصالح السياسي واإلداريالمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وتج   .ديد الشرعية الفمسطينية وا 
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. في المجالس المنتخبة مف خالؿ قانوف الييئات المحمية% 20بتخصيص حصة التقؿ عف 
165  

وقد كاف ليذه الجيود التي بذلتيا المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في إطار 

، نتيجة 2004مسطينية في أواخر العاـ الحممة الوطنية التي أطمقيا اإلتحاد العاـ لممرأة الف

بإقرار مبدأ التدخؿ اإليجابي في قانوف انتخاب  1/12/2004بأف قاـ المجمس التشريعي في 

ىيئات الحكـ المحمي، وذلؾ بالنص عمى تخصيص مقعديف لممرأة في جميع مجالس الحكـ 

 .المحمي حيثما ترشحت نساء كحد أدنى لمشاركة المرأة في ىذه المجالس

ما بالنسبة لممطالبة بإقرار حصة لممرأة في المجمس التشريعي مف خالؿ قانوف االنتخاب أ

وعمى ضوء تعديؿ قانوف اإلنتخابات  18/6/2005العاـ فقد أقر المجمس التشريعي في 

1996لعاـ ( 13)رقـ
الذي أقّر بشكؿ نيائي عدد أعضاء المجمس  2005(9)بالقانوف رقـ 166

ة بيف كؿ مف التمثيؿ النسبي وتمثيؿ أألتمبية، قد قرر عضوًا، تتوزع مناصف 132ب 

كحد أدنى مف نصؼ عدد مقاعد المجمس الخاصة % 20تخصيص كوتا لممرأة بالنسبة 

% 20أما فيما يختص بمطالب النساء بنسبة . فقط ( عمى قوائـ األحزاب) بالتمثيؿ النسبي

يكوف مقتضى القرار التشريعي مف المقاعد المخصصة لمدوائر فقد ذىبت أدراج الرياح، ىكذا 

مقعد لممرأة كحد أدنى في المجمس التشريعي، مع توسيع فرص  13تأكيد عمى تخصيص 

 .  زيادة عدد المقاعد التي يمكف لممرأة أف تحصؿ عمييا

                                                           
 -بػؿ ىينػرش. 7002-7007اإلنتخابػات فػي المػرأة مشػاركة لتطػوير الوطنيػة الحممػة األمػاـ إلػى خطوة( 7004) حباشنة خديجة 165

 . 76-71 ص اهلل راـ:  العربي األوسط الشرؽ  لممرأة، العاـ اإلتحاد مع بالتعاوف مكتب

 تخص كوتا تبنى بينما نسائية، كوتا يخصص لـ عضوًا، 55ب المجمس أعضاء عدد حدد أألتمبي، االنتخابي النظاـ يتبنى 166
  .ألسامريو والطائفة المسيحية الطائفة
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نتيجة ىذه المساعدة المؤسسية بتخصيص مقاعد لممرأة في المجمس التشريعي، شيد  

% 12.8ـ زيادة في نسبة تمثيؿ المرأة حيث بمةت  2006المجمس التشريعي المنتخب لعاـ 

نساء فقط في  5أي % 5.6مقعدًا، بعد أف كانت  132امرأة لممجمس مف أصؿ  17بدخوؿ 

 167.مقعدا 88مف أصؿ  1996انتخابات 

القاضي بتعديؿ أحكاـ القانوف رقـ  2005لسنة ( 9)ويعود ذلؾ إلى إصدار القانوف رقـ 

خابات المجمس التشريعي ليمةي النظاـ االنتخابي أألتمبي ويحؿ ، بشأف انت1996لعاـ ( 13)

، ولقد ساىـ (التمثيؿ النسبي مف خالؿ القوائـ، األتمبية)  محميا النظاـ االنتخابي المختمط

ىذا القانوف إلى حد ما في زيادة دعـ مركز المرأة الفمسطينية كمرشحة؛ حيث جعؿ تمثيؿ 

إجبارية الزمة شأنيا شأف تمثيؿ الطائفة المسيحية؛ حيث المرأة في المجمس التشريعي مسألة 

بيف نظاـ األكثرية % 50-%50نص في المادة الثالثة عمى األخذ بنظاـ المختمط مناصفة

حسب )ونظاـ القوائـ، وعمى أف تتضمف الدوائر االنتخابية الستة عشر ( تعدد الدوائر) النسيبة

ائرة، ويخصص منيا ستة نواب لممسيحييف مف بما ال يقؿ عف مقعد واحد لكؿ د( عدد السكاف

دوائر عدة يتـ تحديدىا بمرسـو رئاسي، وفي المادة الرابعة مف نفس القانوف نص عمى أف 

حد أدنى لتمثيؿ المرأة ال يقؿ ( القوائـ) تضمف القوائـ االنتخابية المرشحة لالنتخابات النسبية

 :عف امرأة واحدة مف بيف كؿ مف 

 .ة األولى في القائمةاألسماء الثالث 1 

 .األربعة أسماء التي تمي ذلؾ 2
                                                           

: انظر االطالع مف لمزيد فمسطيف، المركزية، اإلنتخابات لجنة ، 7003 لعاـ التشريعية لالنتخابات النيائية النتائج 167
http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-Ar.pdf    

 .2010\5\15اسخرجعج بخارٌخ 

http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-Ar.pdf
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 168.كؿ خمسة أسماء تمي ذلؾ 3  

لما استطاعت المرأة الوصوؿ إلي  -أي الكوتا النسائية -ولوال تبني المشرع ىذا التنظيـ

، التي لـ 1996نسبة تمثيؿ مةايرة عف نسبة تمثيميا في المجمس التشريعي األوؿ عاـ 

جرت : االستدالؿ عمى ىذا اإلدعاء مف خالؿ التوضيح التالي، ويمكف %5.6.تتجاوز

( 10)عمى أساس قانوف االنتخابات المعدؿ رقـ  2006االنتخابات الفمسطينية الثانية عاـ 

، والذي تبنى النظاـ المختمط القائـ عمى المزج مناصفة بيف القائمة النسبية 2005لعاـ 

) عدًا، وقد تـ احتساب حصة المرأةمق 132جموع مقعدًا لكؿ منيما أي بم 66والدوائر بواقع 

مف خالؿ القائمة بواقع امرأة واحدة في األسماء الثالث األولى مف القوائـ، ( كوتا نسائية

وامرأة ثانية في األسماء األربعة الثانية، وثالثة في كؿ خمس تمي ذلؾ في القوائـ، وعميو قد 

 %. 12.8مقعدًا، أي بنسبة  66مرشحو مف  17تـ فوز 

 

ممحوظ في عدد النساء المرشحات عمى القوائـ ارتفاع  نمحظ مف خالؿ الجزئية السابقة

مرشح؛ أي  260مرشحو مف أصؿ  70ـ إلى  2006حيث وصؿ في العاـ  1996عف العاـ 

، ويرجع %4أي ما نسبتو  672مرشحو مف أصؿ  27ـ  1996بينما في العاـ % 27بنسبة 

ـ، 2006ـ الكوتا النسائية مف خالؿ قانوف االنتخاب لمعاـ السبب في ذلؾ نتيجة تبني  نظا

األحزاب والقوائـ  إلزاـ إضافة الى. الذي أعطى المرأة نسبة محددة ليا في القوائـ االنتخابية

أف ال يقؿ نسبة تمثيؿ النساء في القوائـ عف امرأة واحده بيف : المستقمة بنص القانوف مفاده

                                                           
 (.6-5)ص العامة اإلنتخابات بشأف ـ7002 لسنة( 6) رقـ قانوف فمسطيف، المركزية اإلنتخابات لجنة عف صادر كتيب 168
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بأف إشراؾ المرأة في القوائـ االنتخابية جاء ف المالحظ ، ومدنىاألسماء الثالثة األولى كحد أ

، وليس كرتبة وقناعو حقيقية مف قبؿ بعض األحزاب (كوتا نسائية) بدافع القانوف االنتخابي

السياسية خاصة حركة حماس بأىمية مشاركة المرأة في عضوية المجمس التشريعي، وما 

تترأس القائمة أي لـ نجد مرشحو تحصؿ عمى رقـ يدلؿ عمى ىذا القوؿ ىو عدـ وجود امرأة 

امرأة عمى  13باإلضافة إلى ذلؾ بأف قائمة التةيير واإلصالح قد أشركت . واحد في القائمة

بينما عمى الدوائر لـ ترشح % 19مرشح، ىذه نسبة مرتفعو تصؿ إلى  53قائمتيا مف أصؿ 

إشراؾ المرأة مف قبؿ حركة التةيير امرأة واحده؛ مما يدفعنا لطرح تساؤؿ في ىذا المقاـ ىؿ 

ة لوصوؿ المرأة لممجمس واإلصالح  جاء استةالال لنظاـ الكوتا النسائية باعتباره وسيمة سيم

أـ تةيير في سموؾ المجتمع واألحزاب، واالقتناع بأىمية مشاركة المرأة في . المنتخب؟

 البرلماف وحقيا بالمشاركة في المجمس التشريعي؟

أة لمتنافس عمى ست وستيف لدوائر الستة عشرة، ترشحت خمسة عشرة امر أما عمى صعيد ا

تمثؿ نصؼ مقاعد المجمس التشريعي دوف وجود أي شكؿ مف أشكاؿ الحماية  مقعدًا،

 -انعكاس لرتبات التيارات المعارضة لمنظاـ، ونتيجة لةياب ىذه اآللية" كوتا نسائية" القانونية

 ، وقدمرأة بفرصة الفوز بمقعد واحد مف الستة وستوفلـ تحظى وال ا -أي الكوتا النسائية

ض عدد المرشحات عمى الدوائر مقارنو مع عدد المرشحيف الرجاؿ، حيث بمغ عدد فنخ

، ونقرأ مف %3.7ـ أي بنسبة 2006مرشح في انتخابات عاـ  399مف  15المرشحات 

لمدنية والتنظيمات لمبرلماف رتـ اىتماـ الجمعيات اعدـ وصوؿ أي امرأة  ىذه النتيجةخالؿ 

، مما يدلؿ بأف قانوف الكوتا النسائية المطبؽ ـ المرشحاتالنسائية ومراكز األبحاث في دع
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ـ بأنو الحؿ األنجع لوصوؿ المرأة 2005عمى نظاـ القوائـ مف خالؿ القانوف االنتخابي لعاـ 

ونمحظ أيضا بأف  .لمبرلماف في ىذه الفترة، فالمورث االجتماعي ما زاؿ يقدـ الرجؿ عمى المرأة

ـ لـ ترشح وال امرأة مقارنو مع حركة فتح 2006حركة حماس التي خاضت اإلنتخابات لعاـ 

انخفاض عدد الدوائر التي ترشحت فييا ونمحظ . لتحرير فمسطيف وحركة الجبية الشعبية

دائرة  16دوائر فقط مف أصؿ  10ـ حيث ترشحت عمى 1996المرأة مقارنو مع انتخابات 

 .  دائرة 16دائرة مف أصؿ  11ـ ترشحت عمى 1996بينما في انتخابات 

ىذه النتيجة تعكس حقيقة بأف نظاـ الكوتا قد ساعد المرأة الفمسطينية عمى ضماف تواجدىا 

وعمى قوائـ األحزاب السياسية، حيث كاف ىذا التدبير بمثابة أداة . المجالس المنتخبة في

حسـ في تبني األحزاب بعض النساء في قوائمو، ولوال تمؾ النصوص التي ألزمتيا في إدراج 

، 1996نساء عمى قوائميا لما ارتفعت نسبة تمثيؿ المرأة عف المجمس التشريعي السابؽ لعاـ 

لكتؿ الحزبية جدية في تعزيز المشاركة السياسية لممرأة في المجالس المنتخبة؛ ولما أظيرت ا

فحركة حماس صاحبة أعمى نسب تمثيؿ في المجمس التشريعي الجديد لـ تتبنى أية امرأة 

 16دائرة انتخابية فقط مف مجموع  10امرأة أنفسيف في  15وفؽ نظاـ الدوائر؛ فقد رشحف 

طوباس، قمقميو، أريحا، خاف : في الدوائر الخمس األخرى وىيدائرة، ولـ تترشح أي امرأة 

صوتا، مف إجمالي األصوات الصحيحة  90.933وقد حصمف المرشحات عمى . يونس، ورفح

وىذه النسبة مف المفروض أف % 9.0صوتا أي ما نسبة  1.000.246لمناخبيف البالةة 

كف في النتيجة لـ تحصؿ تؤىميف لمحصوؿ عمى عدد مف المقاعد في المجمس التشريعي، ل

النساء المرشحات عمى الدوائر عمى أي مقعد في المجمس التشريعي، وذلؾ لعدة أسباب 
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أىميا عدـ جدية القوى والكتؿ االنتخابية في تقديـ الدعـ والمساندة لممرشحات في ىذه 

فرصيـ الدوائر التي ترشحف فييا، وذلؾ لشيوع ثقافة اإلنحياز لمرجؿ عمى اعتبار أف الرجاؿ 

في الفوز أكثر مف المرأة،  والنعداـ اإلرادة عند الكتؿ السياسية في تبني المرأة ودعميا ؛ نتج 

مف إجمالي % 3.6عنيا ليس فقط تدني عدد النساء المرشحات في ىذه الدوائر التي بمةت 

دوائر، بؿ أيضا في  5نسبة المرشحيف والمرشحات، وفي عدـ قياميا بترشيح أي امرأة في 

   169.ي عدد األصوات التي حصمف عمييا بعض المرشحاتتدن

في قراءة عدـ تقديـ المساعدة لممرأة  المرشحة مف قبؿ األحزاب السياسية  والمجتمع في 

ظؿ تياب الكوتا النسائية، يمكف فيمو بأف الفجوة ما زالت قائمة بيف المرأة والرجؿ عمى 

ياسية لممرأة جدية في تعزيز المشاركة الس المستوى السياسي، وال يوجد لدى األحزاب السياسية

ال يوجد حزب سياسي قد أعد برنامج داخمي داخؿ الحزب لتمكيف النساء  :فعمى سبيؿ المثاؿ

وعدـ تقديـ المساعدة 170في الحزب لتأىيميـ لشةؿ منصب ذات شأف عاـ مثؿ البرلماف،

مشاركة المرأة في لممرأة المرشحة يتضح مف خاللو ضمور وانخفاض وعي المجتمع بأىمية 

 .المستويات السياسية

 :األحزاب السياسية الفمسطينية وأىمية تبنييا كوتا نسائية 5.3

تعّرؼ األحزاب السياسية عمى أنيا منظمات تير حكومية تعمؿ عمى حشد الناس في 

تنظيمات سياسية تسعى إلى إيصاؿ ممثمييا إلى الييئات التشريعية والتنفيذية، وتعبئ 

                                                           
، 2006االنتخابات التشريعية الثانية والمرأة، مجمة تسامح، العدد الثاني عشر، السنة الرابعة  ذار  .(2006) .كتانو ،ريما 169

 .62مركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ اإلنساف، راـ اهلل، ص 

 .7040-6 - 30الباحث، مع مقابمة القانونية، لممساءلة أماف مركز رئيس الشعيبي، عزمي، 170
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وتشير  171مف أجؿ السيطرة عمى المناصب الحكومية وتوجيو سياسات الحكومةالناخبيف 

معظـ الدراسات بشكؿ عاـ، إلى الدور المحوري الذي  تمعبو األحزاب السياسية في إرساء 

أسس الديمقراطية وسيادة القانوف؛ فيي تعبر عف تطمعات ومصالح مختمؼ الفئات والطبقات 

في دعـ قضية المشاركة السياسية لممرأة عمى افتراض باإلضافة إلى دورىا 172،في المجتمع

أف األحزاب ىي الوعاء األساسي لممشاركة السياسية الذي مف المفترض أف تتكوف فيو 

الكوادر السياسية، فيي التي تعد القيادات والكوادر وتقديميـ كمرشحيف لالنتخابات، كما 

مع المشاكؿ العامة وتدريبيـ  تعمؿ عمى تقوية شخصية أعضاءىا وتعمميـ كيفية التعامؿ

 173.عمى الخطابة وتعريؼ المجتمع بيـ وتوجيو الرقابة المجتمعية لمحكومة

فعند النظر إلى حقوؽ المرأة الفمسطينية في األحزاب السياسية المختمفة، نجد أنيا لـ 

تتمثؿ فييا بالمستوى الذي يتوافؽ مع تضحياتيا ودورىا الفعاؿ عمى الصعيد الوطني؛ حيث 

إلى محدودية نسبة النساء  2002-2001تشير البيانات المتوفرة في الفترة الواقعة بيف عاـ

مف المواقع القيادية لألحزاب السياسية، وتعتبر الجبية %( 20-% 5)بيفوالتي تتراوح 

، تمييا فدا بنسبة %20الديمقراطية أكثر األحزاب تمثياًل لمنساء في المجنة المركزية بنسبة

                                                           
 السياسية والديمقراطية الداخمية الديمقراطية مياـ بيف: الفمسطينية السياسية واألحزاب التنظيمات (.7003.)جميؿ ىالؿ، 171

 . 4-3 ص اهلل، راـ ،4ط الديمقراطية، لدراسة الفمسطينية المؤسسة: مواطف. الوطني والتحرر

 بجامعة عقد مؤتمر في قدمت ورقة بيرزيت، جامعة -والثقافة الفمسفة دائرة" والسمطة المدني المجتمع.(4661).جقماف جورج، 172
 . 3 ص بيرزيت،

 المنتخبة المجالس في المرأة تمثيؿ" المنتخبة اليياكؿ في لممرأة مقاعد تخصيص في المصرية التجربة .(7000)زيد، أبو عال 173
 .  453 االستثمار، دراسات مركز ، القاىرة االقتصاد كمية شعراوي، سموى تحرير ،
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مف المجنة المركزية لحركة % 5، وشكمت النساء ما نسبتو %10، والجبية الشعبية 19%

    174.أثيرًا عمى الساحة الفمسطينيةفتح وىي الحركة األكبر عددًا وت

ويبقى ليذا التدّني أسباب ترجع إلى األحزاب السياسية نفسيا تارة وتارة أخرى لممرأة؛ 

فاألحزاب التي أشركت المرأة عمى أساس مساىمتيا في معركة التحرر إلى جانب الرجؿ لـ 

يوـ المساواة كقيمة، تصمد في موقفيا مف حقوؽ المرأة؛ ألنيا لـ تؤسس ىذه الحقوؽ عمى مف

مف حؽ المرأة كإنسانة كاممة أو كمواطنة كاممة، فال تعطي المرأة وضعًا  الذي ينطمؽ

نما تبقى مشاركتيا ضمف القاعدة العريضة لمحزب وفي ظؿ الدائرة  تنظيميًا متقدما، وا 

 ويمكف أف نعزي ذلؾ إلى التمركز الذكوري داخؿ176،، ونادرًا ما تصؿ إلى القيادة175األسرية

الحزب السياسي الفمسطيني، وطةياف العنصر الذكوري عمى معادلة تمؾ األحزاب وما انعكس 

عنو مف تياب وتةييب داخؿ ىذه األحزاب في تبني القضايا النسوية عمى مستوى المواثيؽ 

الداخمية، وكذلؾ في ممارستيا نحو توسيع القاعدة النسوية لمحزب، ىذا باإلضافة إلى 

طر نسويو مستقمة إداريا عف الحزب، وتابعة لو أيديولوجيا وبيروقراطيا، مساىمتيا في خمؽ أُ 

وما عكسو ىذا التوجو مف مؤشر واضح لعدـ قدرة الحزب السياسي الفمسطيني عمى استيعاب 

ىذه الظاىرة مف مساىمة الحزب الكوادر النسائية داخؿ الجسـ المركزي لو، وما دلت عميو 

االجتماعي الخدمات المساند لبرنامجو أالستقطابي، منعكسا تكريس الدور النسائي لمعمؿ في 
                                                           

 والعشريف الثالثة االستثنائية الدورة ونتائج 1995 ) بيجيف عمؿ منياج تنفيذ )بشأف الحكومات إلى الموجو االستبياف عمى الرد 174
 ،5 ص، فمسطيف 2000 ) العامة لمجمعية

http://www.escwa.un.org/arabic/information/meetings/events/2004/8-
10jul/docs/PALESTINE.pdf   

 المرأة وتمكيف الخارجي السياسي الضةط بشارة، عزمي عف نقال ،61 ص ،7002 لعاـ العربية اإلنسانية التنمية تقرير  175
 . 5 ص العربية،

 .الجزائر في العماؿ حزب تتولى التي حنوف، لويز السيدة الحزب قيادة تتولى واحدة امرأة العربي العالـ في يوجد 176
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وما يعزز ىذا الفرض . ىذا عمى عدد تمثيؿ النساء في المجاف المركزية لألحزاب الفمسطينية

 أف عدد النساء في المكاتب السياسية لمفصائؿ الفمسطينية ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة

 .في األحزاب اليسارية فتالبيتي

تأثر دور المرأة الفمسطينية بيذا الوضع، كما تأثرت بقصور األحزاب السياسية، التي  لقد

كرست جؿ اىتماماتيا نحو العمؿ السياسي متجاىمة موضوعات أخرى قد تكوف في ذات 

وىذه العوامؿ أدت إلى . األىمية ومف بينيا تعزيز دور المرأة في المجاالت السياسية

ؿ السياسي بينما زاد دورىا في المجاؿ االجتماعي الذي تركو اضمحالؿ دور المرأة في العم

ىذه العقمية لدى األحزاب السياسية الفمسطينية قد تعكس . أسمى"الرجؿ ليا النشةالو بأمور 

إلى حد كبير خصائص المجتمع الفمسطيني والعقمية السائدة فيو إضافة إلى عاداتو وتقاليده 

ؾ العقمية المبنية عمى العصبية والعشائرية، وتيرىا مف وموروثاتو التاريخية والحضارية، تم

وبخاصة في األحزاب  -األمور التي تحد مف مشاركة المرأة الفمسطينية في الحياة العامة

بؿ وتضعؼ قدرة القوانيف عمى التأثير فييا؛ فالمرأة تعاني في ظؿ ىذا الوضع مف  -السياسية

ـ األحزاب السياسية إلى اآلليات عالوة عمى ذلؾ تفتقر معظ177.كثير مف األزمات

مف لتمركز السمطة في أتمب األحياف بيد مجموعة صةيرة  الديمقراطية في داخميا، وذلؾ

   178.األفراد ذات قدرة كبيرة لموصوؿ إلى الموارد المادية والمعنوية اليامة

                                                           
 . اهلل راـ 7 مجمد ،2 عدد ، 43-34 الصفحات، ،تسامح." السياسي والحزب المرأة. "(7001).عوكؿ طالؿ، 177
 السياسية، لمدراسات القدس مركز" العربي العالـ في الحاكمة األحزاب في  الديمقراطية مأزؽ"  .(43/3/7006).الزبيدي ،باسـ 178

http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=800&menu_id

=10&cat_id=2 

http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=800&menu_id=10&cat_id=2
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=800&menu_id=10&cat_id=2
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ية التي تجعميا أما األسباب الذاتية التي تعود لممرأة؛ فالمرأة ال تمتمؾ الخبرة السياسية الكاف

تدرؾ أىمية المشاركة بالعمؿ الحزبي ودور األحزاب الميـ في العممية السياسية، المرأة 

تتعامؿ مع العمؿ الحزبي عمى أنو حدث طارئ في حياتيا، وبالتالي نجد المرأة تةادر الحزب 

  179.عند مواجية أي مسؤولية اجتماعية

التي تحوؿ دوف مشاركة المرأة في العمؿ الحزبي، إال أنو  المسبباتالرتـ مف وجود ىذه ب

يمكف إدماج المرأة في األحزاب السياسية، ومف ثـ تمثيميا لألحزاب في المجمس التشريعي 

والييئات المحمية؛ فيي تعد بمثابة البوابة الموصمة لألفراد لممجالس المنتخبة، ويؤثر خطابيا 

يف، ويمكف أف يتـ إدماج المرأة في األحزاب السياسية مف وبرنامجيا كثيرًا في اختيار الناخب

خالؿ فتح مجاؿ العمؿ السياسي أماميا في كافة األحزاب السياسية، والعمؿ عمى دعـ 

  180.مشاركتيا في العمؿ السياسي وتدريبيا في كافة المناصب الحزبية

نظاـ الكوتا وبأف  وينبةي القوؿ بأف  لألحزاب السياسية بشكؿ عاـ الدور األكبر في تفعيؿ

توظفو سياسيا، فتظير دراسات المقارنة في مجاؿ تبني األحزاب لكوتا النسائية، زيادة في 

حزب مف أحزاب دوؿ اإلتحاد  76فمف بيف . عدد النساء بشكؿ ممحوظ في المجالس المنتخبة

 وما. مف األحزاب أنظمة الكوتا بنسب متفاوتة% 46حزبًا أي بنسبة  35األوروبي، طبؽ 

حزبًا منيا محتفظًا بيا، وأوقؼ البعض األخر العمؿ بالحصص؛ لبموتيا األىداؼ  24زاؿ 

المرجوة ،ويرجع الباحثوف الفضؿ في تطور المشاركة السياسية لممرأة في بريطانيا لسياسة 

                                                           
 باد السند دار رماف، أبو حسيف عرفات، أحمد تحرير السياسي، والعمؿ األردنية المرأة ندوة وقائع .(4663) .لخالديا إيناس 179

 . 34 ص األردف، لمنشر،

 .473 ص ذكر سبؽ مصدر ، شعراوي سموى 180
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وكذلؾ الحاؿ في أمريكا الالتينية، . األحزاب التقدمية وتبنييا لمفيـو الكوتا وتطبيقو بشكؿ واع

كوستاريكا، % 40طبقت عدد مف األحزاب السياسية نسبًا  لمكوتا النسائية تتراوح بيف حيث 

  181.في األكوادور، وبيرو وبنما وفنزويال وبوليفيا% 20

ولكوتا النسائية المطبقة مف خالؿ األحزاب السياسية، ال تعمؿ فقط عمى زيادة نسبة 

األحزاب السياسية لنظاـ الكوتا يعكس مشاركة المرأة، بؿ ليذا األسموب ميزات عدة؛ فتبني 

قناعة حقيقية مف جانب ىذه القوى بأحقية المرأة في التمثيؿ، عالوة عمى ذلؾ  يصعب 

نما  الطعف في مدى دستورية الكوتا، إذ أنيا  في أتمب األحياف ال تتـ بنص مف القانوف، وا 

ىذا النوع األخير  عمى -ليس لمحصر -باالختيار الواعي مف جانب النخب السياسية، مثاؿ

   182.الدوؿ اإلسكندنافية كما أسمفنا سابقاً 

الرتـ مف وب وفيما يختص بموضوع األحزاب الفمسطينية وتفعيميا لنظاـ الكوتا النسائية،

الخالؼ حوؿ نسبة التخصيص فإف ىنالؾ الكثير مف المؤيديف لمبدأ تخصيص مقاعد لممرأة 

ات األحزاب السياسية الفمسطينية بموافقتيا صرحت بعض قيادقد الفمسطينية في المجالس، 

كما شاركت أتمب األحزاب  2006.183عمى ضماف مقاعد لمنساء في انتخابات عاـ 

فدا، الجبية العربية الفمسطينية المبادرة الوطنية الفمسطينية، جبية النضاؿ  -الفمسطينية

  184.في الحممة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في اإلنتخابات  -الشعبي 

                                                           
" السياسية المشاركة وتفعيؿ الكوتا أنظمة" السياسية والمشاركة العربية المرأة .دراسات ، 7001 تموز 5 إسماعيؿ، تالـ فريدة 181

: االلكتروني الرابط انظر االطالع مف لمزيد ،6ص
http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=500&page=7، 7040\3\1 بتاريخ استرجعت . 

 . 44 ص ، ذكر سبؽ مصدر (.7000.)شعراوي 182

 .22 ص اهلل، راـ المرأة، شؤوف طاقـ واالنتخابات، التنمية المحمي الحكـ ومجالس الفمسطينية المرأة( 4663)سعيد، نادر 183

 . 4 ص اإلنتخابات، في المرأة مشاركة لتطوير الوطنية الحممة ذكر، سبؽ مصدر حباشنة، 184

http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=500&page=7
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أف الحياة النضالية وحجـ والتضحيات التي : أخيرًا يجب االنتباه إلى نقطة ىامة مضمونيا

قدمتيا المرأة الفمسطينية كةيرىا مف األفراد في المجتمع الفمسطيني تعطييا حؽ المشاركة 

باألحزاب السياسية، إال أنو بدوف قيود قانونية ال يمكنيا مف تفعيؿ دورىا في المجتمع 

 185.عمى مواقع سياسية متقدمة في األحزاب السياسية أو الييئات الوطنية المختمفة وحصوليا

 :نسائية نيابية بإقرار كوتاوجيودىا الحركة النسوية الفمسطينية  6.3

عالف 1995 عاـ186بكيف مؤتمر إعالف مثؿ الدولية والمواثيؽ المؤتمرات مف العديد أكدت  وا 

 مراكز في لممرأة فعالة مشاركة لضماف الالزمة التدابير اتخاذ عمى ضرورة187الثانية األلفية

النسوية  األىمية وفي ذات السياؽ عممت المنظمات عاـ، بشكؿ وفي السياسة القرار صنع

 المرأة أف تدفع شأنيا مف التي عمى اتخاذ اإلجراءات ومؤسسات المجتمع المدني في فمسطيف

وكانت المطالبة  .اـ الكوتا النسائيةرح تبني نظالسياسي، وذلؾ بط العمؿ في لممشاركة

                                                           
 87 ص التنمية، و العمؿ مجمة ،"السياسية التنمية في المرأة مشاركة" بعنواف نشرة  ،رياس ،صالح 185

 أسػاس عمػى الكاممػة ومشػاركتيف النسػاء تمكػيف أف" المػرأة حػوؿ الرابػع العالمي المؤتمر عف الصادر ( 1995 ) بكيف إعالف يعتبر 186
 لبمػوغ أساسية أمور ىي السمطة، إلى والوصوؿ القرار صنع عممية في المشاركة ذلؾ في بما المجتمع، مجاالت جميع في المساواة
 فػي والمػرأة الرجػؿ بػيف المسػاواة وأف اإلنسػاف، وحقػوؽ المػرأة حقػوؽ بػيف التطػابؽ اإلعػالف يؤكػد كمػا ."والسػالـ والتنميػة، المسػاواة،
 أمػور ىػي بينيمػا، المنسجمة والشراكة األسرة، في بينيما لممسؤوليات المتساوي والتقاسـ الموارد، إلى والوصوؿ والفرص، الحقوؽ،
 .الديمقراطية ترسيخ إلى باإلضافة أسرىما ورفاىية لرفاىيتيما أساسية

 بالعمؿ المتحدة األمـ في عضًوا دولة 189 التزمت حيث ، 2000 سبتمبر/أيموؿ في األلفية قمة مؤتمر بعقد المتحدة األمـ قامت   187
 اإلعالف ىذا عف وتمخضت األولويات، قمة عمى المستدامة التنمية وتحقيؽ الفقر مف التخمص فيو يكوف عالـ خمؽ أجؿ مف

 القرف مف التسعينيات في المتحدة األمـ نظمتيا التي لممؤتمرات نتيجة أيًضا كانت التي الجديدة لأللفية اإلنمائية األىداؼ
 الةايات ىذه عمى ويطمؽ لمقياس، والقابمة زمنًيا المحددة واألىداؼ الةايات مف مجموعة عمى االتفاؽ تـ حيث العشريف،
 حقوؽ مجاالت في االلتزامات مف عريًضا نطاًقا أيضا األلفية قمة مؤتمر إعالف لخص وقد لأللفية، اإلنمائية األىداؼ واألىداؼ،
  اإلطالع مف لممزيد ،والديمقراطية دالرشي والحكـ اإلنساف

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/fact1.htm. 
 
 

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/fact1.htm
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الكوتا النسوية نتيجة تدني نسبة مشاركة المرأة الفمسطينية في اإلنتخابات  بضرورة وجود

 . كما أسمفنا سابقا% 5.6ـ التي لـ تتجاوز 1996التشريعية األولى لعاـ 

 

تفعيؿ األنشطة التي قامت بيا المنظمات النسوية خالؿ اإلنتخابات بيدؼ ( 3-1)جدوؿ 

188.دور المرأة في المجاؿ التمثيمي
  

 النسبة المئوية طبيعة النشاط

عقد دورات لتوعية المرأة حوؿ مشاركتيا ودورىا 
 في اإلنتخابات 

37.81% 

 %25.21 دعـ الحمالت االنتخابية لممرشحات

 %31.1 تنظيـ لقاءات لممرشحات مع الجميور

 %5.9 تمويؿ الحمالت االنتخابية لممرشحات

 %100 المجموع

 

توعية  دورات بعقد قامت النسوية المنظمات مف%  37.81 أف أعاله الجدوؿ مف نالحظ

مع  لممرشحات لقاءات بتنظيـ قاموا % 25.21االنتخابات، و في ودورىا مشاركتيا حوؿ لممرأة

 الحمالت االنتخابية مولوا %5.9 وفقط لممرشحات، االنتخابية الحمالت دعموا الجميور

 مف خالؿ المقدمة البرامج ىذه مف المنتفعات عدد رصد لنا يمكف ال أنَّو العمـ مع لممرشحات،

 المنتفعات مف مف بقميؿ أقؿ أو %50 يقارب بما النسبة تقدير يمكف ولكف النسوية المنظمات

                                                           
 منشورة، تير ماجستير رسالة( 7003-7000) بيف الواقعة الفترة في النسوية المشاركة تفعيؿ في الفمسطينية النسوية المنظمات دور( 7005).عواد ،وفاء 188

 . 447 ص. نابمس العميا، الدراسات كمية الوطنية، النجاح جامعو
 تربوية برامج مف قدمتو ما خالؿ مف السياسي النسوي الوعي زيادة في (7003-7000) بيف الواقعة الفترة الفمسطينية النسوية المنظمات ساىمت" محمد، وفاء

 ومرتبطة لمدخؿ مدرة برامج مف بيا ارتبط وما المرأة تمكيف في التقميدية أدوارىا عمى فييا حافظت برامج مف ذلؾ تير إلى وثقافية يةوسياس ةتوعي ونسائية
 وتنظيـ والترشيح، باالنتخابات التوعية طريؽ عف القرار لمراكز لموصوؿ نساء دعـ في مساىمتيا خالؿ مف السياسي المرأة دور تفعيؿ عمى عممت فقد بالتنمية،
 .لممرشحات االنتخابية لمحمالت التمويؿ مف المستطاع قدر وتوفير ،فلي االنتخابية الحمالت ودعـ المرشحات، مع مباشرة لقاءات
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 لتكرار البرامج يعود والسبب ذلؾ مف أكثر النسبة تكوف أف يمكف فال ، اختالفيا عمى البرامج

 .المانحيف رتبة وفؽ آلخر وقت مف المقدمة

مما دفع الحركة النسوية والمنظمات النسوية في التفكير في كيفية رفع نسبة تمثيؿ المرأة  

في المجالس التمثيمية، فكانت أولى المبادرات التي تسمط الضوء عمى أىمية تخصيص 

عقد في  الذي ،االجتماع"كوتا نسائية"ة حصة مف مقاعد المجمس التشريعي لممرأ

بدعوة مف " مشاركة المرأة في اإلنتخابات القادمة وكيفية تطويرىا" بعنواف 25/7/2002

وقد كاف االجتماع يضـ عددًا مف 189،بالتعاوف مع طاقـ شؤوف المرأة" مفتاح"مؤسسة 

 .المنظمات والشخصيات النسائية

عممت ىذه  ؛ حيثتمخض عف االجتماع ضرورة وجود مجموعة عمؿ نسويو لالنتخابات 

بإعداد ورقة حوؿ أىمية مشاركة المرأة في العممية الديمقراطية و ليات تطويرىا،  المجموعة

لطرحيا لمنقاش داخؿ أطر اإلتحاد وبيف كوادره القيادية لتشكيؿ قاعدة لمتحرؾ عمى نطاؽ 

أوسع في عممية التعبئة حوؿ أىمية اعتماد مبدأ التدخؿ اإليجابي لصالح المرأة مف خالؿ 

تضمنت ىذه الورقة  ليات اعتماد  .في اإلنتخابات القادمة( كوتا) تخصيص حصة لممرأة

 .الكوتا، ونبذه حوؿ تجربة المرأة في اإلنتخابات التشريعية األولى، ومزايا الكوتا وعيوبيا

كشفت ىذه الورقة لدى طرحيا لمنقاش عف أف حجـ التأييد لمكوتا النسائية متواضع، فيما  

( حماس) وىي في الةالب كانت مف التيار اإلسالمي -ات المعارضة لمكوتاركزت االتجاى

ذو الطبيعة المحافظة، ورجاؿ ذات خمفيات محافظو ترفض مشاركة المرأة لمرجؿ ليس فقط 

                                                           
189 (WATC )كافة إلةاء اجؿ مف معا، التحالؼ أعضاء ويعمؿ ،4667 عاـ تأسس نسائية ومنظمات ناشطات يضـ تحالؼ 

 . اإلنساف حقوؽ تحتـر ديمقراطية و مدنية أسس ذات فمسطيني مجتمع لبناء سعيا المرأة ضد التمييز أشكاؿ
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نما في كافو مجاالت الحياة واعتبار عمؿ المرأة يكمف فقط  في المجاؿ السياسي التمثيمي وا 

التمييز اإليجابي يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص  بأف مبدأ -في األعماؿ المنزلية 

عميو بالقانوف األساسي الفمسطيني، وأال تعامؿ المرأة معاممة األقميات فيي تشكؿ نصؼ 

 .المجتمع

، وبدعوة مف اإلتحاد العاـ تـ عقد اجتماع  خر لمخروج مف حالة 7/10/2002وفي 

ر االجتماع إجراء استطالع لمواقؼ التردد التي نتجت عف طرح الورقة، حيث تـ في إطا

أجاب   -كادرًا نسائيًا، وبيف االستطالع  27الكوادر التي شاركت باالجتماع الذي حضر

  -لـ يقدمف رأيًا بسبب خروجيف مف الجمسة( 5)ضد، (  3) محايد و( 4)مؤيد و( 15)عميو

أولوية بالنسبة أف البحث عف حموؿ حوؿ عممية ضماف المشاركة السياسية لممرأة يشكؿ 

 190.لمكوادر النسائية

 21/10/2002ومع الخروج بيذا التأييد لتطوير مشاركة المرأة قاـ اإلتحاد العاـ في 

بالدعوة لمقاء موسع يجمع بيف كوادر اإلتحاد والمنظمات النسائية، وممثميف عف منظمات 

، لمناقشة (ابيةأحزاب وقوى سياسية، ومراكز حقوؽ اإلنساف ومنظمات شب) المجتمع المدني

 ليات تطوير مشاركة المرأة وبيدؼ توسيع إطار التحالؼ، وتـ التوافؽ حوؿ أىمية اعتماد 

مبدأ التمييز اإليجابي لصالح المرأة بإقرار حصة لمنساء في قانوف االنتخاب وبعد نقاشات تـ 

مف مقاعد المجمس التشريعي لمنساء، ودعوة األحزاب % 20التوصؿ إلى نسبة تخصيص 

، إعداد مذكرة تشرح بإيجاز أىمية تطوير مشاركة المرأة %30لسياسية لتبني حصة بنسبة ا

                                                           
 .74-71 ص ذكر، سبؽ مصدر (.7004)حباشنة، 190
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وضرورة اعتماد مبدأ التمييز اإليجابي، ومع التوضيح أف مطمب الحصة ىو تدبير مؤقت 

يستخدـ لوضع حد لمنظرة النمطية السمبية لممرأة، تشكيؿ لجنة متابعة مف المنظمات النسائية 

 .، مع استعداد منظمات المجتمع المدني بتقديـ الدعـ لمجنةلمتحرؾ بالمذكرة

وحضػػرت المجنػػة المشػػكمة اجتماعػػات مختمفػػة كػػاف مػػف ضػػمنيا اجتمػػاع المجمػػس المركػػزي 

ـ، وطالبت بضرورة تبني نظاـ الحصص، وأبدى 2003لمنظمة التحرير الفمسطينية في العاـ 

يف بيػاف المجمػس المركػزي الصػادر المجمس استعداده لمتعاوف، وقػد تكممػت جيػود الجنػة بتضػم

، مطالبػػػة المجمػػػس التشػػػريعي باعتمػػػاد مبػػػدأ التمييػػػز اإليجػػػابي، كمػػػا عممػػػت 10/3/2003فػػي 

وعمػػى الػػرتـ مػػف . لعػػرض مػػذكرة المطالػػب عميػػو( ياسػػر عرفػػات) المجنػػة عمػػى مقابمػػة الػػرئيس

ي تحفػػػػظ الػػػػرئيس حػػػػوؿ مبػػػػدأ الكوتػػػػا، إال أنػػػػو طالػػػػب مػػػػف خػػػػالؿ اجتمػػػػاع لمجمػػػػس الػػػػوزراء فػػػػ

وصدر إثر ىذا االجتماع قرار % 20بوجود حصة لمشاركة المرأة التقؿ عف. 14/12/2003

بشأف تعديؿ قانوف اإلنتخابػات والتمثيػؿ  2003لسنة ( ا ؽ/ـ و/05/04)   مجمس الوزراء رقـ

 191.المختمط وحصة لمنساء

ي وفي ظؿ ىذه األجواء كانت الساحة النسائية تشيد مسارًا أخر ساىـ في تعميؽ الوع

وذلؾ مف خالؿ اإلنتخابات المحمية التي جرت في  ،السياسية لمنساء بأىمية تعزيز المشاركة

في مجالس %. 20الذي نص عمى نسبة)  ـ، وعمى ضوء شطب قرار الكوتا23/12/2004

 139، ليصبح العدد النيائي لممرشحات 52ارتفع عدد المرشحات مف ( الحكـ المحمي

وما . دائرة في الضفة تجري فييا اإلنتخابات المحمية 26في مقعدًا  52مرشحة يتنافسف عمى 

                                                           
 .31ص السابؽ، المصدر نفس 191



118 

 

 

امرأة مف النساء المرشحات بالتنافس الحر  33زاد اىتماـ النساء بالمشاركة السياسية ىو فوز 

حصمف عمى ( 3-4) حصمف عمى أصوات منافسة لمرجاؿ، بؿ إف عدد مف النساء المرشحات

 192.ترتيب متقدـ

بيا لجنة متابعة الكوتا، إصدار كتيب يضـ عشروف ومف ضمف النشاطات التي قامت 

سؤااًل حوؿ الكوتا مف إعداد حباشنة، يوضح مفيوـ الكوتا لمقاعدة النسائية ولمرأي العاـ، 

القياـ بالمسيرات واالعتصاـ الشعبي أماـ مقرات المجمس المتزامنة في أكثر مف منطقة 

ؿ وتدريب مف قبؿ األطراؼ ومحافظة لتقديـ عرائض االحتجاج، عقد ندوات وورش عم

المشاركة في الحممة، حوؿ أىمية مشاركة المرأة في المجمس التشريعي وفي مواقع صنع 

عداد البرنامج  القرار، ولتدريب النساء عمى الميارات الالزمة إلدارة الحمالت االنتخابية، وا 

         193.االنتخابي، ولعضوية المجالس المحمية والتشريعية

نتيجة كؿ ما سبؽ، استطاعت الحركة النسوية بالتعاوف مع مؤسسات المجتمع المدني أف 

مف نصؼ مقاعد المجمس التشريعي، وتخصيص مقعديف لممرأة في % 20تحصؿ عمى نسبة 

جميع مجالس الحكـ المحمي كحد أدنى، كما يمكف القوؿ أف فكرة تخصيص نسبة معينة مف 

قد اكتسبت أنصارًا . الحر عمييا بيف المرشحات مف النساءمقاعد المجمس التشريعي لمتنافس 

جدد واتسع نطاؽ الييئات والجمعيات النسوية التي تبنت الفكرة، كما يالحظ أف موضوع 

الكوتا النسائية بات موضوعًا رئيسيًا يطرح في مختمؼ الندوات والمقاءات التي تبحث في 

ى حد ما في إذكاء الجدؿ حوؿ واقع المرأة بحيث ساىـ إل. قضايا المرأة أو قانوف االنتخاب

                                                           
 .433ص السابؽ، المصدر نفس 192

  .774 ص السابؽ المصدر نفس 193
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الفمسطينية واألدوار المناطة بيا، وتسميط الضوء عمى طبيعة مشاركتيا في المجالس المنتخبة 

مناخا لمنقاش  -أي نظاـ الكوتا النسائية_ والمعوقات التي تواجييا، باإلضافة إلى ذلؾ وّفر

الضوء، واستخدـ كوسيمة ومناسبة لوضع الخالفات حوؿ حقوؽ المرأة في دائرة النقاش و 

لمتثقيؼ القاعدي ولتحشد الرأي العاـ بالضةط لتمبية المطالب المتعمقة بحقوؽ المرأة 

  194.الفمسطينية

ويمكف التحقؽ مف ذلؾ مف خالؿ االستشياد بنتائج اثنيف مف استطالعات الرأي التي 

تابع لجامعة بيرزيت تنمية الاألوؿ أجراه برنامج دراسات ال: تناولت موضوع الكوتا النسائية

، بيدؼ معرفة توجو األفراد حوؿ مشاركة النساء في المجالس المحمية 2003في أيار

مف %70والتشريعي، ومعرفة مدى تأيدىـ لوجود كوتا نسائية؛ فقد أفاد االستطالع بأف

% 76المستطمعيف بأف الوقت قد حاف إلشراؾ النساء في عضوية المجالس المحمية، وأف 

% 62.5ـ قد رأوا بأف ىنالؾ فائدة مف إشراؾ النساء في عضوية المجمس التشريعي، وأف مني

 .يؤيدوف تخصيص مقاعد لمنساء في المجمس التشريعي

أما االستطالع الثاني الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفمسطينية في منتصؼ عاـ 

مرأة في عضوية المجالس الوقت قد حاف إلشراؾ ال بأف: مف المستطمعيف% 72عبر  2006

مف %78مف المستطمعيف بأف ىنالؾ فائدة في انتخاب النساء، وأبدى% 77المحمية، وقاؿ 

مف %62امرأة مؤىمة لعضوية المجالس المحمية، وعبر استعدادىـ النتخاب العينة

                                                           
 عمى ولإلطالع ،4153 العدد المتمدف، الحوار مجمة والمرأة، الثانية الفمسطينية التشريعية االنتخابات ،(7003).كتانو، ريما 194

استرجعت بتاريخ   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=58983: التالي الرابط زيارة يمكف الموضوع
20-7-2010. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=58983
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المستطمعيف عف تأييدىـ لتخصيص مقاعد مضمونة في المجالس المحمية لتشةميا النساء، 

وتعكس ىذه . دعميـ لتخصيص مقاعد لمنساء في المجمس التشريعي% 60.1 كما وأبدي

األرقاـ مدى تنامي التأييد لمكوتا النسائية كمدخؿ لتذليؿ العقبات أماـ التمثيؿ النيابي  لممرأة، 

ولو لفترة زمنية محددة حتى يصبح وجود المرأة في المجالس أمرًا واقعيًا يتقبمو المجتمع 

    195.الفمسطيني

  

                                                           
 .33 ص اإلنساف، حقوؽ لدراسات اهلل راـ مركز ،2 العدد تسامح،" الفمسطينية لممرأة السياسية المشاركة( 7001)رحاؿ، عمر 195
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 الرابعالفصؿ 

 في ظؿ نظاـ الكوتا النسائية 2996لعاـ  أداء البرلمانيات في المجمس التشريعي الثاني

المنتخب في  انيات في المجمس التشريعي الثانيأداء البرلم مناقشةيختص ىذا الفصؿ في 

نشػاطاتيف وفاعميتػو فػي  معرفػةلنسػائية، وذلػؾ مػف خػالؿ ـ في ظؿ نظػاـ الكوتػا ا2006لعاـ ا

 :المحاور التالية

 .لممجمس التشريعي الدائمة مشاركة المرأة البرلمانية في المجاف البرلمانية -1

 .مشاركة البرلمانيات في المجاؿ التشريعي -2

 .مشاركة البرلمانيات في المجاؿ الرقابي -3

 . مشاركة البرلمانيات في المجاف البرلمانية لممجمس التشريعي 1.4

تشػػتمؿ كافػػة نشػػاطات  برلمانيػػو داخميػػة متخصصػػة لجػػاف :بأنيػػاُتعػػّرؼ المجػػاف البرلمانيػػة  

المجمس ويشكميا كؿ مجمس مف بيف أعضاءه وتقـو المجػاف بالرقابػة ومناقشػة وبحػث القػوانيف 

واالقتراحػػػات التػػػي يحيميػػػا المجمػػػس أو رئيسػػػو وتقػػػديـ التوصػػػيات بشػػػأنو تمييػػػدا لعرضػػػو عمػػػى 

  196.المجمس، ألخذ القرار النيائي بشأنو

؛  تيػػا مػػف عػػدة عوامػػؿلمجمػػس التشػػريعي الثػػاني أىمياكتسػػبت المجػػاف البرلمانيػػة فػػي اوقػػد  

 ثانيػػا، أوليػا اقرىػا المجمػػس بػالتوافؽعشػرة لجنػػة إلػى أربعػة عشػػر لجنػة زيػادة عػدد المجػػاف مػف 

 2005لسػنة ( 9)زيادة عدد أعضاء المجمس التشريعي الثاني، حيػث تػـ بموجػب القػانوف رقػـ 

عضػػو، وتػػـ بموجػػب  132عضػػوا  إلػػى 88امػػة زيػػادة عػػدد النػػواب مػػف بشػػأف اإلنتخابػػات الع

                                                           
 . 70ص(. 15) المجاف تشكيؿ األوؿ، الفصؿ الرابع الباب الفمسطيني، التشريعي المجمس( 7003)الداخمي النظاـ معدؿ 196
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وصػػؿ عػػدد البرلمانيػػات االنتخػػابي تخصػػيص كوتػػا لمنسػػاء فػػي المجمػػس التشػػريعي قػػد  القػػانوف

عضوًا، بزيادة ( 132)المجمس التشريعي  أعضاءوبالتالي أصبح مجموع  .برلمانية (17)إلى 

قػػػد  2005الػػداخمي لممجمػػػس التشػػريعي لعػػػاـ عضػػػوًا، ومػػف المعمػػػوـ أف النظػػػاـ ( 44)مقػػدراىا 

عمػى كػؿ عضػو بػأف ينضػـ الػى لجنػة مػف المجػاف الدائمػة ويحػؽ لػو كاختيػار حػر بػأف  اشترط

الػػػى المجػػػاف  لالنضػػػماـالػػػى تنػػػافس بػػػيف النػػػواب  أدىيشػػػترؾ فػػػي لجنػػػة ثانيػػػة فقػػػط، كػػػؿ ذلػػػؾ 

   .في المجمس التشريعي الرئيسية

صاحبة الصػالحية فػي إقػرار القػوانيف، إال أف توجيػات صحيٌح أف المجاف البرلمانية ليست 

واب واألحػػػزاب المجنػػػة وتوصػػػياتيا ليػػػا اثػػػر كبيػػػر فػػػي قػػػرار المجمػػػس النيػػػائي؛ لػػػذا يحػػػرص النػػػ

لتػػػتمكف مػػػف الػػػتحكـ فػػػي الوظيفػػػة التشػػػػريعية  ،السػػػيطرة عمػػػى ىػػػذه المجػػػػافالمشػػػكمة لممجمػػػس 

  197.والرقابية لممجمس

رشػح كػؿ عضػو في أوؿ دورة يعقػدىا المجمػس، حيػث يوىذه المجاف يتـ انتخاب أعضاءىا 

التي يرى االشتراؾ فييا وتتمقى ىيئة المكتب المجمس ىػذه الطمبػات لمجنة مف األعضاء نفسو 

وتقػػـو بتنسػػيقيا بالتشػػاور والتوافػػؽ مػػع مقػػدمييا، ثػػـ يعػػرض الػػرئيس التشػػكيالت النيائيػػة عمػػى 

التشػريعي ألداء ميامػو التشػريعية  وتعد ىذه المجاف األساس فػي مسػاعدة المجمػس198،المجمس

   .والرقابية

                                                           
197

سمسمة إصدارات مشروع تعزيز . 2007حزيراف  -2006تقييـ األداء لمدورة التشريعية األولى شباط ( 2007 )جهاد، حرب 
 .21ص  مفتاح المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحوار العالمي والديمقراطي،. دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية

 . 21ص . ، اختيار أعضاء المجاف49، مادة النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي، مصدر سبؽ ذكره 198
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وتكمف أىمية المجاف بموقع رئػيس المجنػة ومقررىػا، أو مػف خػالؿ االنضػماـ إلػى المجػاف   

  199.(، الداخمية، األمفاإلدارية ،والشؤوف المالية القانونية، الموازنة) الرئيسية

عمى النحو  الثاني المجمس التشريعي في المجاف الدائمة التي شكمياكاف تمثيؿ البرلمانيات 

  :التالي

 البرلمانيػات فػي المجمػس التشػريعي الثػاني بفػرض  عفاسػتط: الدورة العادية األولى في

الفوز برئاسػػة بػػخالػػدة جػػرار أنفسػػيف عمػػى تشػػكيمة المجػػاف، حيػػث اسػػتطاعت البرلمانيػػة 

القػػوانيف التػػي مػػف لجنػػة الشػػيداء واألسػػرى؛ التػػي تقػػوـ ميمتيػػا عمػػى مراجعػػة واقتػػراح 

شػػانيا ضػػماف الحيػػاة الكريمػػة لػػذوي األسػػرى والجرحػػى والشػػيداء والتػػي تشػػتمؿ عمػػى 

، ومراقبػة أداء السػمطة (الراتػب، المسػكف، التعمػيـ، الصػحة) تةطيػة الخػدمات الرئيسػية

 .التنفيذية كؿ حسب االختصاص

  الدائمػة، حيػث  أخذ وضػع البرلمانيػات يػزداد قػوة فػي المجػاف البرلمانيػةفي نفس الدورة

الفػػوز بوظيفػػة المقػػرر لمجنػػة الحكػػـ المحمػػي؛ مػػف ربيحػػة ذيػػاب  البرلمانيػػةاسػػتطاعت 

التػػػػي تعنػػػػى  بمتابعػػػػة القضػػػػايا المتعمقػػػػة بعمػػػػؿ المجػػػػالس البمديػػػػة والقرويػػػػة، ومراقبػػػػة 

 .أعماليا، إضافة لمراجعة التشريعات الخاصة بيا

 

 

 
                                                           

صػػػندوؽ األمػػػـ المتحػػػدة اإلنمػػػائي لممػػػرأة المكتػػػب اإلقميمػػػي لمػػػدوؿ : 1دراسػػػات برلمانيػػػة إقميميػػػة، ط( 2007)ىيفػػػاء أبػػػو تزالػػػة، 199
   .100اليونيفيـ، األردف، ص  -العربية
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فػي المجمػس التشػريعي والنػواب الرجػاؿ التي انضمت إلييا البرلمانيػات  الدائمة المجاف( 4-1)الجدوؿ رقـ 

  .الدورة العادية األولى في الثاني

عدد  اسـ المجنة الرقـ
البرلمانيات 
 في المجنة

عدد 
النواب 
الرجاؿ 
األعضاء 
 في المجنة

مجموع 
أعضاء 
 المجنة

نسبة تمثيؿ 
البرلمانيات 
األعضاء مف 
مجموع أعضاء 

 المجنة

تمثيؿ نسبة 
النواب األعضاء 
مف مجموع 
 أعضاء المجنة

نسبة تمثيؿ 
البرلمانيات 

مف  األعضاء
حجـ تمثيميف 
 في المجمس 

تمثيؿ نسبة 
النواب الرجاؿ 
األعضاء مف 
 حجـ تمثيميـ

 %3.88 %2.94 %90 %10 10 9 1 القدس 1
 %3.88 %2.94 %90 %10 10 9 1 200الالجئيف 2
االقتصػػػػػػػػادية 3

201 
1 17 18 5.55% 94.45% 2.94% 7.33% 

التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  4
والتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 202العالي

3 11  14 21.43% 78.57% 8.82% 4.74% 

 %9.48 %11.76 %84.62 %15.38       26 22 4 203السياسية 5

االجتماعيػػػػػػػػة 6
204 

5 9 14 35.71% 64.29% 14.7% 3.88% 

الرقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  7
وحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ 

 اإلنساف

5 24 29 17.24% 82.76% 14.7% 10.34% 

الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  8
 المحمي

2 5 7 28.57% 71.43% 5.88% 2.16% 

 %6.03 %8.82 %82.35 %17.65 17 14 3 القانونية 9
 %7.76 %5.88 %90 %10 20 18 2  205الموازنة 10

                                                           
 .تختص المجنة  بمتابعة قضايا الالجئيف الفمسطينييف ومشاكميـ داخؿ الوطف وخارجو 200
باقتراح السياسات والخطط والبرامج االقتصادية المقترح تبنييا وتطبيقيا مف قبؿ السمطة  تختص أعماؿ المجنة االقتصادية 201

 التنفيذية 
 . تقـو المجنة بمراقبة ومتابعو أداء الجياز التعميمي الفمسطيني المدرسي والعالي والقضايا المتعمقة بيمـو ومشاكؿ ىذا القطاع 202

 .مؿ النظاـ السياسي ببناة الحزبية وعالقاتوتختص بمتابعة الساسة الخارجية لمحكومة وع 203
تختص بالرقابة والتشريع في كؿ ما يتعمؽ بالصحة العامة، الشؤوف االجتماعية، الشؤوف المدنية، الثقافية، اإلعالـ، اآلثار،  204

 .الشباب، المرأة، الطفولة
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عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  اسـ المجنة الرقـ
البرلمانيػػات 
 في المجنة

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
النػػػػػػػػػػػػػػواب 
الرجػػػػػػػػػػػػػاؿ 
األعضػػػػػػاء 
 في المجنة

مجمػػػػػػػػػػػوع 
أعضػػػػػػػػػػاء 

 المجنة

نسػػػػػػػػػػػبة تمثيػػػػػػػػػػػؿ 
البرلمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
األعضػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف 
مجمػػػػػػوع أعضػػػػػػاء 

 المجنة

نسػػػػػػػػػبة تمثيػػػػػػػػػؿ 
النػػواب األعضػػاء 
مػػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػػوع 

 أعضاء المجنة

نسػػػػػبة تمثيػػػػػؿ 
البرلمانيػػػػػػػػػػػػات 
األعضػػػاء مػػػف 
حجػػـ تمثػػيميف 

 في المجمس

نسػػػػػػػػػػبة تمثيػػػػػػػػػػؿ 
النػػػػػػػواب الرجػػػػػػػاؿ 
األعضػػػػػػػػاء مػػػػػػػػف 

 حجـ تمثيميـ

األراضػػػػػػػػػػػػػػػػػي  11
ومقاومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 االستيطاف

1 8 9 11.11% 88.89% 2.94% 3.45% 

 %11.64 %5.88 %93.1 %6.9 29 27 2 206الرقابة 12
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيداء  13

 واألسرى
3 6 9 33.33% 66.67% 8.82% 2.59% 

لجنػػة الطاقػػة  14
والمصػػػػػػػػػػػػادر 

 الطبيعية

0 7 7 0 100% 0 3.02% 

الداخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 واألمف

0 21 21 0 100% 0 9.05% 

1277.13 %222.87 240 207 33 - المجموع
% 

97.02% 89.23% 

 %6.37 %6.93 %91.22 %15.92 17.14 14.79 2.36  المتوسط
 

 :الحقائؽ التالية (4-1)حظ مف خالؿ الجدوؿ الي

لجنػػػػة الطاقػػػػة األولػػػػى : فػػػػي لجنتػػػػيف وىمػػػػالػػػػـ تمثػػػػؿ البرلمانيػػػػات فػػػػي المجمػػػػس التشػػػػريعي  -

تختص في السياسات والخطط والبرامج " نواب( 7)وضـ في عضويتيا والمصادر الطبيعية

المقترح تبنييا وتطبيقيا ممف قبؿ السمطة التنفيذية، بخصوص المصػادر الطبيعيػة والطاقػة 

، عضػػو 21وتضػػـ  لجنػػة األمػػف والداخميػػة: أمػػا الثانيػػة 207."البيئيػػة فػػي فمسػػطيف وخارجيػػا

                                                           
 السمطة أجيزة انتياكات ومراقبة المجتمع، في تطبيقيا وضماف الفمسطيني اإلنساف حقوؽ أوضاع بمراقبة المجنة ىذه تختص 206

 . الفردية لمحقوؽ اإلسرائيمية لالنتياكات إضافة الحقوؽ، ليذه المختمفة

 .33 ص ، األداء البرلماني، مصدر سبؽ ذكره، (7004)محمد، جبريؿ  207
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وتراقػب عمػؿ األجيػزة تختص بمتابعو أداء الحكومة األمني في المجػاالت المختمفػة، "التي 

 208."األمنية

ـ المجػاف ، بػؿ تمثمػت فػي معظػمانيػات لمجػاف القضػايا االجتماعيػةلـ ينحصػر انضػماـ البرل -

 وىػػػػػذا حسػػػػػب تقػػػػػديرىف (ة، السياسػػػػػية، والموازنػػػػػة، الرقابػػػػػةالقانونيػػػػػ) ذات األىميػػػػػة الكبػػػػػرى

     .يساعدىف في تةيير الصورة النمطية المرتبطة في المرأة

المجاف مف النواب الرجاؿ، وحصمت نائبة واحده، ربيحة ذياب عمػى مقػرر انحصر مقرري  -

 .لجنة الحكـ المحمي

الثػػاني فػػي المجمػػس التشػػريعي بػػأف جميػػع البرلمانيػػات  (4-1)ونالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ

برلمانيو قػد اشػتركف فػي لجنتػيف باسػتثناء برلمانيػو واحػده اشػتركت فقػط  17والبالغ عددىف 

عضػػوًا مػػف أصػػؿ  33 المختمفػػةالبرلمانيػػات فػػي المجػػاف  أعضػػاءحيػػث بمػػغ عػػدد  ،فػػي لجنػػو

بالنسػبة  وىػي نسػبة مرتفعػو% 97.06، أي بنسػبة عضواً  34لمعضوية البالغ  األعمىالحد 

مقارنػػو مػػػع مشػػاركة النػػػواب الرجػػاؿ فػػػي ومرتفعػػة  ،لحجػػـ تمثػػيميف فػػػي المجمػػس التشػػػريعي

فػي المجمػس  عضػواً  116 أصػؿ لجنتػيف مػففػي  اقػد اشػتركو عضػوًا  91 أفحيػث  ،المجاف

حيػػػث بمػػػغ عػػػدد أعضػػػاء  فػػػي لجنػػػة واحػػػده فقػػػط اعضػػػوا قػػػد اشػػػتركو  25أي أف  التشػػػريعي،

عضػػوًا، أي  232مػػف الحػػد األعمػػى المسػػموح بػػو وىػػو  207الرجػػاؿ فػػي المجػػاف المختمفػػة 

  %. 89.22بنسبة 

                                                           
 . 32 ص السابؽ المصدر نفس 208
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المالحظػات سػابقة الطػرح بشػأف نشػاط البرلمانيػات فػي المجػاف وطبيعػة مشػاركتيف عػززه   

ىذه المالحظات  بمصداقيةلمباحث  -احمد مصمح -إقرار مدير المجاف في المجمس التشريعي

ومالمسػػػتيا لواقػػػع عمميػػػف و أضػػػاؼ بػػػأف اىتمامػػػاتيف لػػػـ تنحصػػػر فػػػي القضػػػايا االجتماعيػػػة 

 209.ما بيف القضايا السياسية واألمنية وقضايا المرأة فقط، بؿ تنوعت

 . البرلمانيات في المجمس التشريعي في المجاؿ التشريعيمشاركة  2.4

ىػػػػي الوظيفػػػػة األساسػػػػية لممجمػػػػس التشػػػػريعي؛ فمممجمػػػػس حػػػػؽ اقتػػػػراح : الوظيفػػػػة التشػػػػريعية

قرارىػا، فجميػع القػوانيف ال تصػدر إال بموافقػة إال فػي حػاالت  -(المجمػس التشػريعي) القوانيف وا 

ولو حؽ القبوؿ، أو التعديؿ، أو رفػض المشػاريع التػي تتقػدـ بيػا الحكومػة، أو تمػؾ  -استثنائية

 . التي صدرت حاؿ تيابو

إذا كانػػػت الوظيفػػػة األساسػػػية لمبرلمانػػػات ىػػػي التشػػػريع فمػػػف الطبيعػػػي أف يكػػػوف مػػػف حقيػػػا 

المصػمحة العامػة تقتضػييا؛ ليػذا جػاء فػي المػادة  اقتراح القوانيف التي تػرى ضػرورة ليػا، أو أف

أنػو يجػػوز لعضػو أو أكثػػر  )2006مػف معػدؿ النظػػاـ الػداخمي لممجمػس التشػػريعي لمعػاـ ( 67)

مػػف األعضػػاء أو أيػػة لجنػػة مػػف لجػػاف المجمػػس اقتػػراح مشػػروع قػػانوف أو تعػػديؿ احػػد القػػوانيف 

لموجبػػة والمبػػادئ األساسػػية عمػػى المعمػػوؿ بيػػا أو إلةائػػو، ويحػػاؿ كػػؿ اقتػػراح مرفقػػا باألسػػباب ا

المجنة المختصة في المجمس إلبداء الرأي، فإذا رأى المجمس بعد االستماع لػرأي المجنػة قبػوؿ 

فػػي  االقتػػراح أحالػػو إلػػى المجنػػة القانونيػػة لوضػػعو فػػي مشػػروع قػػانوف متكامػػؿ لتقديمػػو لممجمػػس

 .(الدورة نفسيا أو التي تمييا

                                                           
-4-2مقابمو مع الباحث. راـ اهلل_ مصمح، أحمد ، مدير عاـ المجاف، السمطة الوطنية المجمس التشريعي الفمسطيني، فمسطيف 209

7044. 
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معمومػػات والبيانػػات بمػا لػػدييا مػػف أجيػزة قانونيػػة فيػػي إف الحكومػة بحكػػـ كونيػػا مسػتودع ال

األقدر عمى تحديد احتياجات المجتمع مف التشريعات، ومف ىنا أعطى معدؿ النظاـ الػداخمي 

لممجمػػػس التشػػػريعي الحػػػؽ فػػػي أف يحيػػػؿ مجمػػػس الػػػوزراء مشػػػاريع القػػػوانيف أو االقتراحػػػات إلػػػى 

ف يحيػؿ المشػروع أو االقتػراح إلػى المجنػة الرئيس مرفقة بمذكراتيا اإليضاحية، وعمػى الػرئيس أ

 . المختصة إلبداء الرأي

مف خالؿ ما تقدـ نرى بأف دور المجمس التشريعي في مجاؿ التشريع إما مػف خػالؿ إقػرار 

الؿ اقتػراح القػوانيف مػف قبػؿ أو مػف خػ( مجمػس الػوزراء)مشاريع القوانيف التي تقدميا الحكومة 

ر نتساءؿ عف مشروعات القوانيف التي قدمتيا الحكومػة و أو المجاف، وفي ىذا المضمائأعضا

واقرىا المجمس التشػريعي؟ ومشػاريع القػوانيف التػي بػادر المجمػس باقتراحيػا؟ ودور البرلمانيػات 

  .في مجمس النواب في الحالتيف؟

بػاقتراح مشػروعات قػوانيف فػي ( سػواء مػف األعضػاء أو المجػاف) بمةػت المبػادرات البرلمانيػة

مػػػػف مجمػػػػؿ مشػػػػاريع القػػػػوانيف التػػػػي % 95التشػػػػريعي واحػػػػدا وعشػػػػريف مقترحػػػػا، أي المجمػػػػس 

حيث ( التي استمرت سنة ونصؼ السنة)  عرضت عمى المجمس خالؿ الدورة السنوية األولى

تقػدـ األعضػػاء بعشػػريف مشػػروع قػػانوف، وتقػػدمت لجنػػة الموازنػػة بمشػػروع قػػانوف واحػػد، فيمػػا لػػـ 

 210.ف واحد فقطيقدـ مجمس الوزراء سوى مشروع قانو 

كاف عدد القوانيف التي أقرىا المجمس التشريعي في الدورة العادية األولى ثالثة قوانيف، ىو 

، رقػػػػػػػػػػـ 2006قػػػػػػػػػػانوف الموازنػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػمطة الوطنيػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػطينية لمسػػػػػػػػػػنة الماليػػػػػػػػػػة

                                                           
 -7003تقييـ األداء لمدورة التشريعية األولى شباط : ، تقرير أداء المجمس التشريعي الفمسطيني(7005.)حرب، جياد 210

 . 33-32، منشورات مفتاح، ضمف مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العممية التشريعية، ص 7004حزيراف
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وتػـ الموافقػة  29/3/2006قػدـ بتػاريخ ( عمػر مطػر) ، مقدـ مف العضو(ع/3/2006)القانوف

وقػػد تػػـ خػػالؿ ىػػذه الػػدورة إحالػػة مشػػروعي قػػانونيف لمػػرئيس . 29/3/2006عميػػة ومناقشػػة فػػي 

لممصادقة عمييما وىمػا معػدؿ قػانوف بشػأف الموازنػة العامػة لمسػمطة الوطنيػة الفمسػطينية لمسػنة 

مقػػػػػػدـ مػػػػػػف النائػػػػػػب جمػػػػػػاؿ نصػػػػػػار، بتػػػػػػػاريخ ( 2/ع/8/2006)القػػػػػػانوف رقػػػػػػـ 2006الماليػػػػػػة 

باإلضػافة إلػى معػدؿ لقػانوف الموازنػة (. 1/6/2006وتـ إحالة لمػرئيس بتػاريخ . 31/5/2006

مقػدـ ( 2/ؿ/17/2006)، رقػـ القػانوف2006العامة لمسمطة الوطنيػة الفمسػطينية لمسػنة الماليػة 

حالػػػػة  29/8/2006مناقشػػػػتو وقراءتػػػػو فػػػػي وتػػػػـ  29/8/2006مػػػػف لجنػػػػة الموازنػػػػة، بتػػػػاريخ  وا 

) قػػوانيف ةسػػت 211جمػػس التشػػريعي بالمناقشػػة العامػػةفيمػػا اقػػر الم، 29/8/2006لمػػرئيس بتػػاريخ 

فػػػي جمسػػػتو المنعقػػػدة فػػػي تػػػاريخ ( منيػػػا واحػػػد عمػػػى جػػػدوؿ أعمػػػاؿ المجمػػػس التشػػػريعي السػػػابؽ

29/8/2006. 

في الدورة األولى لممجمس التشريعي الثاني بالمناقشة  التي أقرتمشاريع القوانيف ( 5-1)الجدوؿ رقـ 
  212.العامة في المجمس التشريعي مقدمة مف النواب والبرلمانيات

 مناقشة عامة تاريخ التقديـ لمشروعاالجية المقدمة  مضموف مشروع القانوف

 29/8/2006 27/11/2005 (عضو)  لشاتياجماؿ  رعاية الجرحى

 29/8/2006 6/3/2006 (عضو)لبرتوثيامصطفى   العاليالصندوؽ الوطني لمتعميـ 

 29/8/2006 4/5/2006 مجمس الوزراء قانوف المياه

معػدؿ قػانوف األحػػواؿ المدنيػة رقػػـ 
 1999لسنة ( 2)

 29/8/2006 17/4/2006 (عضو) سحر القوا سمي

                                                           
211

ة، تسمح ىػذه المرحمػة بالنقػاش والتصػويت عمػى المبػادئ العامػة لمشػروع والمناقشة العامة ىي أولى، وىي عبارة عف دراسة عام 
القانوف وبإقرار األخيرة، أي الموافقة التي تبدييا الجمسة العامة، يرجع مشػروع القػانوف الػى المجنػة المختصػة لمدراسػة المركػزة ألبػواب 

حػػػػرب، ، مػػػػف جػػػػدوؿ أعمػػػػاؿ المجمػػػػس التشػػػػريعي القػػػػانوف، أمػػػػا فػػػػي حالػػػػة الػػػػرفض لمشػػػػروع القػػػػانوف بالمناقشػػػػة العامػػػػة فيػػػػتـ حذفػػػػو
 34، مصدر سبؽ ذكر، ص7004-7003تقييـ األداء لمدورة التشريعية األولى ( 7005)جياد،

المجمس  -قائمة بالقوانيف ومشاريع القوانيف في المجمس التشريعي. السمطة الوطنية الفمسطينية، المجمس التشريعي الفمسطيني 212
  .71/1/7004. الثاني
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 مناقشة عامة تاريخ التقديـ الجية المقدمة لممشروع مضموف مشروع القانوف
 29/8/2006 24/6/2006 (عضو) محمد الةوؿ  الشرعيالقضاء 

حنػػػػػػػاف عشػػػػػػػراوي، خالػػػػػػػدة ) أعضػػػػػػػاء معدؿ قانوف السمطة القضائية
جػػػػػػػرار، قػػػػػػػيس عبػػػػػػػد الكػػػػػػػريـ، بسػػػػػػػاـ 

لصػػػالحي، سػػػالـ فيػػػاض، مصػػػطفى ا
 .(لبرتوثيا

19/7/2006 29/8/2006 

 

 التي أقػرتمشاريع النمحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ، بأف البرلمانيات قد شاركف في تقديـ 

مشػػروع ال اسػػتثنيناإذا  مشػػاريع خمسػػةمػػف أصػػؿ  اثنتػػيفبرلمػػانيتيف  لمناقشػػة العامػػة بواقػػعافػػي 

تػـ تقديمػو فػي المجمػس التشػريعي األوؿ وتػـ مناقشػتو فػي  الػذيمقدـ مف قبؿ مجمس الػوزراء ال

فػػػػإف مشػػػػاركة البرلمانيػػػػات فػػػػي تقػػػػديـ المشػػػػاريع التػػػػي أقػػػػرت فػػػػي  المجمػػػػس التشػػػػريعي الثػػػػاني،

مػػػف حجػػػـ المشػػػاريع التػػػي أقػػػرت فػػػي % 40ناقشػػػة العامػػػة كانػػػت قويػػػة حيػػػث بمةػػػت النسػػػبة الم

المناقشػػػة العامػػػة، وىػػػي نسػػػبة مرتفعػػػة جػػػدا مقارنػػػة مػػػع حجػػػـ تمثيػػػؿ البرلمانيػػػات فػػػي المجمػػػس 

 %. 12.78التشريعي والبالغ نسبتيا

بػالغ وال أف عدد المتقػدمات بمشػاريع أقػرت فػي المناقشػة العامػة (5-1)مف الجدوؿويتضح 

 17والبػالغ عػددىف  مقارنة مع حجـ تمثيميف في المجمػس التشػريعي اثنتيفعددىف برلمانيتيف 

بعػػػدد النػػػواب الرجػػػاؿ ، إذا مػػػا قورنػػػت مرتفعػػػة جػػػداً  ىػػػي نسػػػبةو  %11.76برلمانيػػػة أي بنسػػػبة 

المتقػػدميف بمشػػاريع أقػػرت فػػي المناقشػػة العامػػة والبػػالغ عػػددىـ أربػػع نػػواب بحجػػـ تمثػػيميـ فػػي 

  .جداً  وىي نسبة منخفضة% 3.45أي بنسبة  ،عضواً  116التشريعي والبالغ عددىـ المجمس 
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قرار التشريعات 1.2.4  . مساىمة البرلمانيات بالمجمس التشريعي الثاني في مناقشة وا 

قرار التشريعات مف خالؿ  يمكف لمبرلمانيات في المجمس التشريعي ألمساىمو في مناقشة وا 

 :  ليتيف عمى النحو التالي

 

 :   مرحمة مناقشة التشريع مف خالؿ المجاف: أوالً 

تكمػػف أىميػػة المشػػاركة فػػي اجتماعػػات المجػػاف البرلمانيػػة الدائمػػة وىػػي فػػي مرحمػػة المناقشػػة 

ة عمييػػػػا، فػػػػي إف المجمػػػػس التشػػػػريعي تالبػػػػا مػػػػا يتبنػػػػى قػػػػرارات وبحػػػػث التشػػػػريعات المعروضػػػػ

وتوصػػػػيات المجػػػػاف بخصػػػػوص التشػػػػريعات المعروضػػػػة عميػػػػو، ليػػػػذا تحػػػػرص الكتػػػػؿ النيابيػػػػة 

واألعضػػػاء بشػػػكؿ عػػػاـ عمػػػى المشػػػاركة فػػػي المجػػػػاف الدائمػػػة، مػػػف اجػػػؿ إحػػػداث تػػػأثير عمػػػػى 

 . التشريعات المعروضة عميو

 . مرحمة مناقشة إقرار التشريع تحت قبة المجمس التشريعي: ثانياً 

إذا كػػاف لمجػػاف البرلمانيػػة وتوصػػياتيا بشػػأف مشػػاريع القػػوانيف المعروضػػة عمييػػا تػػأثير عمػػى 

توجيػػات المجمػػس عنػػد إقػػراره، إال أنػػو يبقػػى المجمػػس ىػػو صػػاحب القػػرار النيػػائي بشػػأف ىػػذه 

ذا حرمت البرلمانيات في المجمس  التشريعي مف المشاركة فػي إحػدى المجػاف، فإنػو القوانيف، وا 

بإمكانيا المشاركة في المناقشة عند عرض مشاريع القوانيف عمى المجمس واتخػاذ القػرار الػذي 

 .يخدـ مصالحيا بشأنيا

فخػػػالؿ مناقشػػػة المجمػػػس التشػػػريعي لقػػػانوف رعايػػػة الجرحػػػى، تػػػـ التصػػػويت عمػػػى مناقشػػػة  

أـ )  يرانتصػار الػوز . التي أبدىا النائبالمالحظة مشروع صندوؽ لرعاية الجرحى مع األخذ ب

، التي أوضػحت بيػا أف تشػكيؿ صػندوؽ جرحػي يعنػي بأنػو يتنػاقض مػع وجػود مؤسسػة (جياد
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ف يكػػػوف ىػػػذا القػػػانوف بتحديػػػد الحقػػػوؽ الماديػػػة أالشػػػيداء والجرحػػػى، وطالبػػػت بػػػ أسػػػرىرعايػػػة 

لمجػػريح وأسػػرتو حيػػاة  والصػػحية والمعنويػػة لمجرحػػى، بحيػػث أف يكػػوف ىنػػاؾ نظػػاـ مػػالي يػػؤمف

ف يكػػوف ىنالػػؾ قػػوانيف تػػوفر ليػػذا الجػػريح أىـ فػػي تخفيػػؼ العػػبء المػػادي عنػػو، و كريمػػة ويسػػا

وأسػػػرتو التػػػأميف الصػػػحي والتعمػػػيـ، أيضػػػا بالنسػػػبة لمجرحػػػى المعػػػاقيف يػػػؤمف ليػػػـ السػػػكف يميػػػؽ 

بالجرحى بحيث يكوف مؤىؿ لحركة الجريح في داخؿ المنزؿ، كما نجح  اقتراح النائب الػوزير 

الصػػندوؽ معػػزوؿ عػػف  خػػالؿ مناقشػػة قػػانوف إقػػراض الطالػػب الفمسػػطيني، بػػأف ال يكػػوف ىػػذا

الحكومة بشكؿ كامؿ ويجب المشاركة فيو مف قبؿ جميع الوزارات ومؤسسات السػمطة المعنيػة 

وطالػػػب النائػػػب نجػػػاة األسػػػطؿ بػػػاف يكػػػوف إسػػػـ المشػػػروع، مشػػػروع قػػػانوف . فػػػي التعمػػػيـ العػػػالي

الصندوؽ الػوطني لػدعـ الطالػب الجػامعي حتػى يتسػنى ليػذا الصػندوؽ أف يػدعـ الطمبػة سػواء 

 . الداخؿ أو الخارج وليس فقط لمتعميـ العالي في

نشاط البرلمانيػات فػي المناقشػات تحػت القبػة في فترة انعقاد جمسات المجمس التشريعي زاد    

كػػاف ىنالػػؾ العديػػد مػػف المػػداخالت واالقتراحػػات حػػوؿ التشػػريعات المعروضػػة قػػد التشػػريعية، و 

لمنائػب انتصػار الػوزير، والنائػب نجػاة عمى المجمس، وقد كاف النصيب األكبر ليػذه النقاشػات 

ربيحة ذياب، فقد كاف ليؤالء البرلمانيػات مػداخالت والنائب  سميرة حاليقة،  والنائباألسطؿ، 

  213.الوطني لمتعميـ العاليصندوؽ القانوف رعاية الجرحى، وقانوف  يمشروعفي واقتراحات 
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 .29/8/2006بخارٌخ . انًحضر انحرفً  نجهست  ينالشت لانىنً رعاٌت انجرحى، وانصنذوق انىطنً نهخعهٍى انعانً  
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 . مشاركة البرلمانيات في مجمس التشريعي الثاني في مجاؿ االقتراحات بقانوف 2.2.4

فػػػػي المجمػػػػس التشػػػػريعي فػػػػي االقتراحػػػػات بقػػػػوانيف التػػػػي قػػػػدمت الػػػػى  البرلمانيػػػػاتسػػػػاىمت 

البػػاب ( 67)المجمػس التشػريعي فػي الػدورة العاديػة األولػػى، والتػي قػدمت اسػتنادا ألحكػاـ المػادة

 :، وذلؾ عمى النحو التالي2006لعاـ  ممجمس التشريعيالخامس مف النظاـ الداخمي ل

المجمػػس التشػػريعي والبرلمانيػػات مػػف فتػػرة مػػف أعضػػاء  االقتراحػػات بقػػوانيف المقدمػػة( 6-1)الجػػدوؿ رقػػـ 

 .5/7/2997انعقاد المجمس حتى تاريخ 

فػػي المجمػػس  البرلمانيػػات مصير االقتراح 
التشريعي المشػاركات فػي 

 قانوفب اقتراحتقديـ 

مجمػػػػػػػػػػػػوع النػػػػػػػػػػػػواب 
 باالقتراحالمتقدميف 

 قانوف ب االقتراحمضموف 

 المشػػػػػػػػػروع حػػػػػػػػػوؿ
لمجنػػػػػػػػػػة الموازنػػػػػػػػػػة 

 والقانونية
 

 

قػػػػػػػػيس عبػػػػػػػػد ) عضػػػػػػػػو ال يوجد 
 (الكريـ

معػػػػػػدؿ قػػػػػػانوف مكافػػػػػػآت ورواتػػػػػػب 
أعضػػػػػػػػػػػاء المجمػػػػػػػػػػػس التشػػػػػػػػػػػريعي 
وأعضػػػػػػاء الحكومػػػػػػة والمحػػػػػػافظيف 

 .2004لسنة ( 11)رقـ

لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
 القانونية

تنظػػػػػيـ مينػػػػػة التصػػػػػميـ الػػػػػداخمي  (خالد يحيى) عضو ال يوجد 
 والديكور في فمسطيف

 حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة
الشػػػيداء واألسػػػرى 

 والمجنة القانونية

حقػػوؽ عضػػػو المجمػػس التشػػػريعي  أعضاء -
 األسير

لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
 القانونية

 .دار الفتوى والبحوث اإلسالمية (احمد حمبية) عضو  ال يوجد 

لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
 القانونية

معػػػػدؿ قػػػػانوف االنتخابػػػػات العامػػػػة  حناف عشراوي عضو حناف عشراوي
 2005لسنة ( 9)رقـ

لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
والمجنػػػػػػػة  الرقابػػػػػػػة 
 القانونية

حظر التعذيب وتيره مف ضػروب  (محمد الةوؿ) عضو ال يوجد 
 . المعاممة الالنسانيو أو المينية
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فػػي المجمػػس  البرلمانيػػات مصير االقتراح
التشريعي المشػاركات فػي 

 قانوفب اقتراحتقديـ 

مجمػػػػػػػػػػػػوع النػػػػػػػػػػػػواب 
 باالقتراحالمتقدميف 

 قانوفب االقتراحمضموف 

لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
 القانونية

معػػػػػػػػػدؿ بعػػػػػػػػػض أحكػػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػػػانوف  (محمد الةوؿ) عضو  ال يوجد 
لسػػنة ( 3)اإلجػػراءات الجزائيػػة رقػػـ

2001. 
 حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة

 القانونية
معػػػدؿ قػػػانوف أصػػػوؿ المحاكمػػػات  عضو محمد الةوؿ ال يوجد 

لسػػػنة ( 2)رقػػػـ المدنيػػػة والتجاريػػػة 
2001 

لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
 القانونية

تعديؿ بعض أحكاـ قػانوف تشػكيؿ  عضو محمد الةوؿ ال يوجد 
لسػػػػػنة ( 5)المحكػػػػػـ النظاميػػػػػة رقػػػػػـ

2001. 
لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
 القانونية

الييئػػة الفمسػػطينية لمالحقػػة جػػرائـ  عضو محمد الةوؿ ال يوجد 
اإلحػػػػػػػػػػػػتالؿ اإلسػػػػػػػػػػػػػرائيمي بحػػػػػػػػػػػػػؽ 

 .الفمسطينييف
 لمجنة  حوؿ

 
 القانونية

 ال يوجد 
 
 
 

عضػػػػػػػػػػو ماجػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػو 
 شمالو

 
 

حمايػػػة الثػػػروة السػػػمكية وصػػػندوؽ 
 حماية الصياد الفمسطيني

لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
ولمجنػػػػػػة القانونيػػػػػػة 
 الداخمية

 رسـو جوازات السفر الفمسطينية  عضو محمد الةوؿ ال يوجد 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػة
لمجنػػػػػػة القانونيػػػػػػة و 

القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايا 
 االجتماعية

( 4)معػػػػدؿ لقػػػػانوف المعػػػػوقيف رقػػػػـ عضو عيسى قراقع  ال يوجد 
 . 1999لسنة 

 

محالػػػة لمجػػػػاف  وفناع قػػػػرو مشػػػ( 14)وؿ السػػػابؽ، بأنػػػػو مػػػف أصػػػػؿ نمحػػػظ مػػػػف خػػػالؿ الجػػػػد

حنػػػػاف  برلمانيػػػػةمػػػػف خػػػػالؿ ال( 1)مشػػػػروع قػػػػانوف  المختصػػػة، شػػػػاركت البرلمانيػػػػات فػػػػي تقػػػػديـ
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البرلمانيػػات فػػي ف، وتبمػػغ نسػػبة مشػػاركة و ناقػػ روعمشػػ 13أعضػػاء قػػدموا  6، مػػف بػػيف عشػػراوي

وىػػػي نسػػػبة منخفضػػػة إذا مػػػػا قورنػػػت بحجػػػـ تمثيػػػؿ البرلمانيػػػات فػػػػي % 7.14ريع تقػػػديـ مشػػػا

مػػع نسػػبة مشػػاركة الرجػػاؿ النػػواب فػػي تقػػديـ  ومنخفضػػة %.12.78البػػالغ  التشػػريعي المجمػػس

مجمػػػوع ) قانونػػػا 14قانونػػػًا مػػػف أصػػػؿ  13مشػػػاريع قػػػوانيف حيػػػث بمػػػغ عػػػدد القػػػوانيف المقدمػػػة 

وىػي نسػبة أعمػى % 92.86حيث تبمغ نسبة مشاركتيـ في تقديـ مشاريع ( طروحةالقوانيف الم

 %. 87.22مف نسبة تمثيميـ في المجمس التشريعي والبالةة 

ىػي بػأف نسػبة عػدد البرلمانيػات المتقػدمات بمشػاريع قػوانيف  محظ مف الجػدوؿ السػابؽ،ون  

 6النػواب الرجػاؿ والبػالغ عػددىـ نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بعدد المتقػدميف بطػرح قػوانيف مػف 

عضػػػوًا وتبمػػػغ النسػػػبة  116نػػػواب مػػػف حجػػػـ تمثػػػيميـ فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي والبػػػالغ عػػػددىـ 

حيػػػػث بمػػػػغ عػػػػدد  بطػػػػرح قػػػوانيف وىػػػي نسػػػػبة أقػػػػؿ مػػػػف عػػػدد البرلمانيػػػػات المتقػػػػدمات ،5.17%

 %.5.88نسبة برلمانية أي ب 17مف أصؿ  المتقدمات بطرح قوانيف؛ برلمانية واحده

 . مناقشة البرلمانيات في المجمس التشريعي لمشاريع قوانيف الموازنة العامة 3.2.4

مػػف النظػػاـ الػػداخمي لممجمػػس التشػػريعي يقػػدـ مػػف مجمػػس ( 74) الموازنػػة وفػػؽ نػػص المػػادة

الػػوزراء قبػػؿ شػػيريف مػػف بدايػػة السػػنة الماليػػة لمنظػػر فيػػو وفػػؽ أحكػػاـ النظػػاـ، فالموازنػػة قػػانوف 

تخػػػػتص السػػػػمطة التنفيذيػػػػة بإعػػػػداده وتنفيػػػػذه وتخػػػػتص السػػػػمطة التشػػػػريعية باإليجػػػػاز والمراقبػػػػة 

الموازنة العامة فإنػو تشػريعي ورقػابي فػي إف الالحقة، وبخصوص دور المجمس التشريعي في 

واحد، لذلؾ فإف مف أىـ الوظائؼ التي يضطمع بيا المجمس التشريعي إقرار ومراقبػة المجمػس 
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التشػػػريعي وتسػػػتحوذ ىػػػذه الوظيفػػػة أىميػػػة كبػػػرى كونيػػػا تتعمػػػؽ بماليػػػة السػػػمطة، لػػػذا فػػػإف قيػػػاـ 

جػػاح المجمػػس التشػػريعي فػػي ىػػذه ، ألف نكبيػػراً  المجمػػس التشػػريعي بيػػذه الميمػػة يتطمػػب جيػػداً 

السػمطة ومكافحػة كػؿ  الميمة يعزز الثقة باالقتصػاد المحمػي مػف خػالؿ االطمئنػاف عمػى ماليػة

والسػػؤاؿ الػػذي يمكػػف طرحػػو فػػي ىػػذا المضػػمار كيػػؼ تناولػػت البرلمانيػػات فػػي  ،مظػػاىر الفسػػاد

مػػػف حيػػػػث  قػػػانوف الموازنػػػػة العامػػػة لمسػػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػػطينية اريعالمجمػػػس التشػػػريعي مشػػػػ

 ؟ والمطالبالمناقشة 

، 2006محاور ومطالب البرلمانيات في مناقشة الموازنة العامة لمحكومة العاشرة في العاـ 

كانت قد ركزت عمى بنود خطاب قوانيف الموازنة العامػة، ليػذا اسػتحوذ الموضػوع االقتصػادي 

زيػر الماليػة مػف اجػؿ والمالي أىمية كبرى، فقد طالبت النائبة بضرورة حضور القائـ بأعماؿ و 

إبداء الرأي في المخالفة القانونية، المتعمقة بإبراـ االتفاقية مع البنؾ اإلسالمي لمتنمية وتطوير 

 .  وقياـ الوزير بتوقيع االتفاقية بنفسو. المدارس

 تأييػػػد إقػػػرار القػػػروض. والمطالبػػػة بتقػػػديـ تقريػػػر ربػػػع سػػػنوي عػػػف اإليػػػرادات والمصػػػاريؼ

الوضػػػػع والظػػػػروؼ الخاصػػػػة، والمطالبػػػػة بػػػػإقرار المشػػػػروع واإلسػػػػراع فػػػػي ألىميػػػػة ( الخارجيػػػػة)

باإلضػػػافة الػػى التأكيػػد عمػػػى .  العمػػؿ، وذلػػؾ خشػػية مػػػف وجػػود إضػػرابات مػػػف قبػػؿ المػػوظفيف

يػػـو واف ال يكػػوف اإلطػػالع  14ضػػرورة توزيػػع التقريػػر المػػالي عػػف الموازنػػة قبػػؿ فتػػره أقصػػاىا 

 .عمى بنود مناقشة الموازنة قبؿ ساعات
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المطمع عمػى مناقشػة مشػروع قػانوف الموازنػة العامػة لمسػمطة الوطنيػة الفمسػطينية لمعػاـ  إف 

والمالحظػات التػػي أبػدتيا البرلمانيػػات فػي مجمػػس النػواب أثنػػاء مناقشػة قػػوانيف الموازنػػة  2006

العامة العامة، يجد باف تمؾ المالحظػات كانػت دوف المسػتوى المطمػوب، فدراسػة تقػارير لجنػة 

قػدمف مطالػػب تخػص المجتمػػع تكػػف متفحصػة مػف قػػبميف، كمػا إف البرلمانيػػات لػـ ي الموازنػة لػـ

 .والمرأة

  .مشاركة البرلمانيات في المجمس التشريعي في مجاؿ الرقابة 3.4

 يمكػػف دراسػػة مشػػاركة البرلمانيػػات فػػي المجمػػس التشػػريعي فػػي المجػػاؿ الرقػػابي مػػف خػػالؿ

اسػػػػتخداـ الوسػػػائؿ الرقابيػػػػة المنصػػػػوص عمييػػػا فػػػػي النظػػػاـ الػػػػداخمي لممجمػػػػس  :وجيػػػيف األوؿ

وتسػػمى ىػػذه المشػػاركة بالوظيفػػة  .أو مػػف خػػالؿ المجػػاف البرلمانيػػة التابعػػة لممجمػػس التشػػريعي،

الرقابية؛ تعني أف أعماؿ وتصرفات الحكومة فػي السياسػة الداخميػة والخارجيػة تخضػع لمراقبػة 

يستطيع مراقبة الجياز الحكومي وكيفية أدائو ألعمالو، وبالتػالي المجمس التشريعي، فالمجمس 

مػػدى مشػػروعيتيا، وتيػػدؼ الرقابػػة إلسػػداء النصػػح لمحكومػػة فػػي اتجػػاه معػػيف؛ لتجنػػب الخطػػأ 

فػػي سػػبيؿ أداء  تشػػريعيال المجمػػستبميةيػػا رتبػػات المػػواطنيف، و  ومػػواطف الزلػػؿ، باإلضػػافة إلػػى

ددىا النظػاـ الػداخمي لممجمػس التشػريعي فػي الفصػؿ وظيفتو الرقابية، استخداـ عدة وسػائؿ، حػ

 .الثاني منيا، األسئمة، واالستجواب، ومناقشة البيانات الوزارية

 :األسئمة النيابية 1.3.4

يقصد بالسؤاؿ االستفياـ أو الرتبة في التحقؽ عف أمر مف أمػور السػمطة، واسػتنادا لممػادة 

مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي، فإف لكؿ عضو يحػؽ لػو توجيػو األسػئمة لمػوزراء ( 75)
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حوؿ أي أمر مف األمور العامة بيدؼ معرفة حقيقة تصرؼ مف التصرفات أو الستعالـ عػف 

أمػر مػا، ويقػدـ السػؤاؿ كتابػة لمػرئيس ويبمةػو إلػى الػوزير المخػتص ويدرجػو توجو الحكومة فػي 

 214.في جدوؿ أعمالو، وعمى الوزير أف يرد عمى السؤاؿ خالؿ مدة ال تتجاوز األسبوع

عػػػػدد األسػػػػئمة الموجيػػػػة مػػػػف المجمػػػػس التشػػػػريعي الثػػػػاني والبرلمانيػػػػات فػػػػي المجمػػػػس ( 7-1)الجػػػػدوؿ 

 .ومضامينيا

البرلمانيات في  مضموف السؤاؿ الموجو مف
 2996الثاني المنتخب لعاـ  المجمس التشريع

أسماء 
البرلمانيات في 

المجمس 
التشريعي 
الموجيات 
 لألسئمة

النسبة المئوية 
لألسئمة المقدمة 
مف البرلمانيات 
في المجمس 
التشريعي مف 
 مجموع األسئمة

مجموع 
األسئمة 

المقدمة مف 
البرلمانيات 
في المجمس 
 التشريعي

العاـ المجموع 
لألسئمة خالؿ 
الدورة العادية 

 األولى

مجموع 
الرجاؿ ب النوا

الذيف تقدموا 
بطرح 
 .األسئمة

مػػػا ىػػػي األسػػػباب التػػػي تحػػػوؿ دوف قيػػػاـ وزارة 
الداخميػػة باتخػػاذ اإلجػػراءات القانونيػػة بحػػؽ كػػؿ 

المسػروقة ) مف يستخدـ السيارات تير القانونيػة
بػػػػػالرتـ مػػػػػف انتشػػػػػارىا فػػػػػي ( وتيػػػػػر المرخصػػػػػة

محافظػػػات الػػػوطف، واسػػػتخداميا لنقػػػؿ مختمػػػؼ 
الركػػػػػاب األمػػػػػػر الػػػػػػذي أصػػػػػػبح يشػػػػػػكؿ ظػػػػػػاىرة 
خطيػػػرة فػػػي المجتمػػػع الفمسػػػطيني تيػػػدد سػػػالمة 

 وامف المواطف؟

 نائب  12 28 2 %7.1 نجاة أبو بكر 

ىؿ يجوز استخداـ ميميشيات مسػمحة فػي أثنػاء 
أحػػػػػػداث جػػػػػػامعتي األزىػػػػػػر واإلسػػػػػػالمية والتػػػػػػي 
أسػػفرت عػػف إصػػابة ثالثػػوف شخصػػا؟ لمػػاذا لػػـ 

تػػػػدخؿ الشػػػػػرطة لحسػػػػـ الخػػػػػالؼ قبػػػػؿ تفاقمػػػػػو ت
 عندما طمبت مف قبؿ جامعة األزىر؟

     انتصار الوزير

 

 
                                                           

 .37، ص (7003)معدؿ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني  214
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 : ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ الحقائؽ التالية

يتضح مف خالؿ مضاميف األسئمة الموجية مف البرلمانيات في المجمس التشػريعي الثػاني،  -

 .يتعمؽ في األمف الداخمي لألراضي الفمسطينيةبأنيا ذات طابع 

، فقػػد تػػـ الضػػعيؼتميػػز أداء البرلمانيػػات فػػي اسػػتخداـ السػػؤاؿ كوسػػيمة لمرقابػػة بالمسػػتوى  - 

 النائػػب انتصػػػار الػػوزير، ونجػػػاة أبػػو بكػػػربػػػؿ سػػػؤااًل مػػف ق( 28)توجيػػو سػػؤاليف مػػػف أصػػؿ 

وكانػت مشػاركة البرلمانيػات فػي . مجمػوع األسػئمة المقدمػة مف%7.1تبمةمنخفضة بنسبة 

حيػػث بمػػغ عػػدد  قػػدميف باألسػػئمةتمرتفعػػة مقارنػػة مػػع عػػدد النػػواب الرجػػاؿ المطػػرح األسػػئمة 

البرلمانيػػػات المتقػػػدمات بالسػػػؤاؿ نػػػائبتيف اثنتػػػيف فػػػي الوقػػػت الػػػذي يصػػػؿ فيػػػو عػػػددىف فػػػي 

أمػا بالنسػبة لمنػواب الرجػاؿ فقػد   %11.76برلمانية أي بنسبة  17المجمس التشريعي الى 

 التشػريعي يصؿ عددىـ فػي المجمػسفي الوقت الذي  نائباً  12بمغ عدد المتقدميف بالسؤاؿ 

  %.10.34أي بنسبة  ،ئباً نا 116إلى

 ات االستجواب 2.3.4

، يحػػػػؽ لمعضػػػػو 2006مػػػػف النظػػػػاـ الػػػػداخمي لممجمػػػػس التشػػػػريعي لعػػػػاـ ( 75)وفقػػػػا لممػػػػادة 

محاسػػبة الػػوزير أو الػػوزارة واسػػتجوابيـ عػػف أمػػر يريػػد معرفتػػو حقيقتػػو أو التحقيػػؽ مػػف حصػػوؿ 

واقعة عمـ بيا ومعرفة اإلجراءات التي اتخػذت أو قػد تتخػذ فػي أمػر مػف األمػور، واالسػتجواب 

د ينتيي بطرح الثقة بالوزارة أو الوزير، ويشترط باالستجواب أف يكوف أخطر مف السؤاؿ ألنو ق

واضحا ومحددا لألمور المراد االستفسار عنيا بدوف أي تعميؽ، ويشترؾ فػي مناقشػة موضػوع 

المناقشػػػػػة العضػػػػػو المسػػػػػتجوب وكػػػػػؿ مػػػػػف يرتػػػػػب مػػػػػف األعضػػػػػاء االشػػػػػتراؾ فػػػػػي المناقشػػػػػة، 
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لداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني األسبقية مف النظاـ ا 80واالستجواب ووفقا لنص المادة 

  215.عمى سائر المواد المدرجة عمى جدوؿ األعماؿ ما عدا األسئمة

اسػتجوابات لعػدد مػف الػوزراء، أوليػا ( 3) 5/7/2007وجو أعضاء المجمس التشريعي حتى   

جف كػػاف لػػوزير الداخميػػة المػػواء نصػػر يوسػػؼ فيمػػا يتعمػػؽ بحادثػػة اقتحػػاـ سػػمطات اإلحػػتالؿ لسػػ

 . أريحا واختطاؼ األميف العاـ لمجبية الشعبية والمواء فؤاد الشوبكي وبقية المعتقميف

األوؿ مقػدـ لػوزير الداخميػة سػعيد صػياـ : لـ تعرض رئاسػة المجمػس التشػريعي اسػتجوابيفو 

اشػػرة، مػػف كتمػػة فػػتح البرلمانيػػة، الػػذي يتعمػػؽ بإنشػػاء القػػوة التنفيذيػػة التابعػػة لػػوزير الداخميػػة مب

لصالحي موجو لوزير التربية والتعميـ ناصر الديف الشاعر، ويتعمؽ بتػأخر اوالثاني قدمو بساـ 

  216.توزيع الكتب المدرسية لمفصؿ األوؿ في المدارس الحكومية

شػػاركت البرلمانيػػات فػػي المجمػػس التشػػريعي فػػي الػػدورة العاديػػة األولػػى فػػي تقػػديـ اسػػتجواب 

مػػف قبػػؿ " وزيػػر الداخميػػة" سػػة المجمػػس عمػػى نصػػر يوسػػؼواحػػد، الػػذي تػػـ عرضػػو مػػف قبػػؿ رئا

وىػػـ خالػػده  ،خالػػده جػػرار عػػف أعضػػاء المجمػػس التشػػريعي الػػذيف قػػدموا االسػػتجواب/ البرلمانيػػة

مصػػػػػطفى / محمػػػػػود الرمحػػػػػي/ لصػػػػػالحيابسػػػػػاـ / قػػػػػيس أبػػػػػو ليمػػػػػى/ يػػػػػؿ مجػػػػػدالويجم/ جػػػػػرار

د النائبػة خالػده جػرار التػي في نياية االستجواب وبعد االستماع ألسػئمة النػواب ور /.  البرتوثي

أف المجنػة بقػرار المجمػس " عزيػز الػدويؾ" أعمنت عدـ اقتناعيا برد الوزير، أكد رئيس المجمػس

 .ستقـو بمتابعة ىذا الموضوع، واطالع المجمس عمى نتائج عمميا( 1019/2/1)رقـ

                                                           
 .33، ص 7003معدؿ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لعاـ  215
 .14، مصدر سبؽ ذكر،  ص 7004-7003داء لمدورة التشريعية األولى ، تقييـ األ(7005)حرب، جياد، 216
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بػػأف البرلمانيػػات قمػػف باسػػتخداـ  ات،نمحػػظ مػػف خػػالؿ عػػرض الجزئيػػة الخاصػػة باالسػػتجواب

االستجواب كوسيمة لمرقابة عمى أعماؿ الحكومة، وىذا الدور الرقابي الميـ يتطمب نواب عمى 

قػػدر كبيػػر مػػف المعمومػػات والخبػػرة القانونيػػة التػػي تمكنػػو مػػف التعامػػؿ مػػع موضػػوع االسػػتجواب 

 . بمينية ومعرفة إلثبات موقفو ضد الوزير المستجوب

 .بات الموجية مف المجمس التشريعي تـ الرد عمييا واالكتفاء باإلجابةمعظـ االستجوا

لـ تنتيي أي مف االستجوابات الموجية مف البرلمانيات الػى طػرح الثقػة بالحكومػة أو بأحػد 

 .الوزراء

 . وزاريةمناقشة البيانات ال 3.3.4

التشػريعي لمعػاـ مػف النظػاـ الػداخمي لممجػس ( الفصؿ الخػامس 15)وبموجب أحكاـ المادة 

فػػػإف كػػػؿ حكومػػػة تؤلػػػؼ أف تتقػػػدـ ببيانيػػػا الػػػوزاري الػػػى المجمػػػس التشػػػريعي مػػػف اجػػػؿ  2006

مناقشتو ألتراض منح الثقة بالحكومة أو حجب الثقة عنيا، وفي حػاؿ قػاـ المجمػس باألتمبيػة 

المطمقة بحجب الثقة عف الحكومة أو عف واحد منيـ يقـو رئيس السمطة الوطنية بتقديـ بديال 

217.في الجمسة التالية عمى أف ال يتجاوز موعدىا أسبوعيف مف تاريخ الجمسة األولى
 

خػػػالؿ الػػػدورة العاديػػػة األولػػػى الممتػػػدة لعػػػاـ ونصػػػؼ العػػػاـ تشػػػكيؿ حكومتػػػاف، وقػػػد تقػػػدمت 

الحكومػػػات المشػػػكمة ببيانػػػات وزاريػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى ثقػػػة المجمػػػس، وُتعػػػد المناقشػػػات البيانػػػات 

امػػة لمناقشػػة الخطػػط والسياسػػات الحكوميػػة وتوجياتيػػا ومشػػاريعيا الوزاريػػة مػػف المناسػػبات الي

                                                           
 .5، ص (7003)معدؿ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الثاني  217
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المسػػػػتقبمية ومػػػػدى قػػػػدرة أشخاصػػػػيا عمػػػػى تحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ، وسػػػػنناقش فػػػػي ىػػػػذه الجزئيػػػػة كممػػػػات 

 : ، والحكومات التي تشكمت في حياة ىذا المجمس ىيومالحظاتيف ومطالبيف البرلمانيات

سػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة والتػػي تشػػكمت فػػي مناقشػػة البيػػاف الػػوزاري لحكومػػة العاشػػرة برئا: أوال 

28/3/2996. 

محاور ومطالػب ومالحظػات البرلمانيػات فػي مناقشػة البيػاف الػوزاري لمحكومػة العاشػرة ( 8-1)الجدوؿ رقـ 

 .218برئاسة إسماعيؿ ىنية

النسػػػػػػػػبة المئويػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 
      اىتمامات البرلمانيات

 (نسبة تقريبية) 

 الموضوع الوزاريمطالب ومحاور مناقشة البرلمانيات لمبياف 

مطالبة الحكومػة بالتوضػيح حػوؿ كيفيػة تحقيػؽ االسػتثمار والتنميػة  10%
المسػػػػتدامة فػػػػػي ظػػػػؿ إتػػػػػالؽ المعػػػػابر المسػػػػػتمر وعػػػػدـ االسػػػػػتقرار 

منػاخ سياسػي الػى جمػب المسػتثمريف مػف الخػارج بحاجػة . السياسي
مسػػتقر حتػػى يػػتـ اسػػتثمار أمػػواليـ، مػػا ىػػي اآلليػػات التػػي يمكػػف أف 

التوسػػػػػػع فػػػػػػي المشػػػػػػاريع اإلنتاجيػػػػػػة . االسػػػػػػتقرار الفمسػػػػػػطينيتكػػػػػػوف 
 .والتأىيمية

 االقتصادي والمالي

اعتبػػار . الطمػػوح بػػأف يكػػوف عػػدد الػػوزيرات أكثػػر مػػف وزيػػره واحػػده 18%
تراجػػع عػػف تمثيػػؿ المػػرأة التػػي % 4تمثيػػؿ المػػرأة بالحكومػػة بنسػػبة 

االىتمػػػاـ بػػػالمرأة وتعزيػػػز حضػػػورىا فػػػي %. 12.5حصػػػمت عمػػػى 
دعػػػػوة الحكومػػػػة لمعالجػػػػة قضػػػػايا التيمػػػػيش . مراكػػػػز صػػػػنع القػػػػرار

 . واإلقصاء التي تتعرض ليا المرأة

 المرأة شؤوف 

االىتمػاـ .التساؤؿ عف ما ىي خطة فؾ االرتباط وما المقصود بيػا 15%
بالشػػرعيات الػػثالث منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، الشػػرعية الدوليػػة، 

 .والشرعية العربية

الشػػػػػػػػػؤوف السياسػػػػػػػػػية 
 الداخمية

                                                           
218

انًعهىياث انىاردة فً انجذول يسخماة ين انًحضر انحرفً نهخطاب انىزاري نهحكىيت انعاشرة برئاست إسًاعٍم هنٍت  

 28/3/2006وانًنعمذة بخارٌخ 
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النسػػػػػػػػبة المئويػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 
      اىتمامات البرلمانيات

 (نسبة تقريبية) 

 الموضوع البرلمانيات لمبياف الوزاريمطالب ومحاور مناقشة 

المطالبػػػة .مطالبػػػة الحكومػػػة بعػػػدـ الرضػػػوخ لمضػػػةوطات الخارجيػػػة 10%
بتوضػػيح طبيعػػػة العالقػػة مػػػع الرباعيػػة الدوليػػػة وموقفيػػا منيػػػا التػػػي 

تثمػػيف الجيػػود إلعطػػاء . تشػػكمت لمناقشػػة موضػػوع خارطػػة الطريػػؽ
والمصػػػمحة العميػػػا األىميػػػة لمقػػػرارات الدوليػػػة، وربطيػػػا بمػػػا يتناسػػػب 

 لمشعب الفمسطيني

الشػػػػػػػػػؤوف السياسػػػػػػػػػية 
 الخارجية

 التعميـ .التساؤؿ عف خطة لمتعميـ العالي المجاني أسوة بكثير مف الدوؿ 2%

1% 
 
 
 
 

قػوي لتوضػيح رؤيػا الحكومػة داخميػا المطالبة بإيجاد جسـ إعالمي 
 .ودوليا

 الثقافة واإلعالـ

وبػرامج سػكانية تعػالج إشػكالية دعوة الحكومة الى وضع سياسػيات  2%
االستفسػار عػف اإلليػة والخطػط . تفاقـ عدد السكاف خاصة في تزة

التي مف خالليا يمكػف لمضػماف االجتمػاعي أف يقضػي عمػى الفقػر 
والبطالػػػة، البحػػػث عػػػف فػػػرص لمعمػػػاؿ ، ومسػػػاعدة المػػػزارعيف فػػػي 

المطالبػػػة بتطػػػوير الوضػػػع .تسػػػويؽ منتجػػػاتيـ بظػػػؿ إتػػػالؽ المعػػػابر
 .الصحي

 

 االجتماعية 

 األمنية والعسكرية طريقة التعامؿ مع اإلحتالؿ اإلسرائيمي 13%
 
 
 

انتقػػاد مضػػموف البيػػاف الػػوزاري واعتبػػاره عػػاـ وتيػػر مفصػػؿ وتيػػر  20%
. واضػػػح،  وأف البرنػػػامج لػػػـ يقػػػدـ حمػػػوال عمميػػػة لمواجيػػػة اإلحػػػتالؿ

الدعوة لتضميف البياف الوزاري لوثيقػة االسػتقالؿ، ومنظمػة التحريػر 
تياب  ليات التطبيػؽ عػف . كممثؿ شرعي وحيد لمشعب الفمسطيني

 .الخطاب الوزاري

البيػػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػػوزاري 
 وتشكيؿ الحكومة
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. المطالبػػػة برفػػػع مسػػػتوى االىتمػػػاـ باألسػػػرى والمعتقمػػػيف والالجئػػػيف 10%
الخػػاص بػػػالالجئيف عػػػف برنػػػامج  194التسػػاؤؿ عػػػف تيػػػاب القػػػرار 

 .الحكومة

شػػػػػػػػػػػػػػػؤوف األسػػػػػػػػػػػػػػػرى 
والمعتقمػػػػػػػػيف، قضػػػػػػػػية 

 .الالجئيف
 

بشكؿ عاـ في مناقشة البيػاف الػوزاري  البرلمانياتنمحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ، تركيز  

البرلمانيػػات فػػي محػػاور  تشػػارك. كيفيػػة تطبيػػؽ محػػاور البرنػػامجعػػف لحكومػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة 

اىتمػػاـ  إضػػافة الػػى .متعػػددة، مػػع انخفػػاض فػػي أخػػرى مثػػؿ محػػور التعمػػيـ والخػػدمات الصػػحية

البرلمانيػػات بقضػػية المػػرأة بشػػكؿ ممحػػوظ خاصػػة فػػي قضػػية ضػػرورة رفػػع عػػدد الػػوزيرات فػػي 

باإلضػافة الػى . الحكومة مف واحػده الػى ثػالث لمتناسػب وحجػـ تمثيميػا فػي المجمػس التشػريعي

 . التركيز عمى ضرورة القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة وتيميشيا اجتماعيا

برئاسػػة ( الحكومػػة الحاديػػة عشػػر) لبيػػاف الػػوزاري لحكومػػة الوحػػدة الوطنيػػةمناقشػػة ا :ثانيػػا

 : 17/3/2997إسماعيؿ ىنية والتي تشكمت في 

محػاور ومطالػب ومالحظػات البرلمانيػات فػي مناقشػة البيػاف الػوزاري لمحكومػة الوحػدة ( 9-1)الجدوؿ رقػـ 

 .برئاسة إسماعيؿ ىنية( الحادية عشر) الوطنية

 النسبة المئوية في
)   اىتمامات البرلمانيات

 (نسبة تقريبية

مطالب ومحاور مناقشة البرلمانيات لمبياف 
 .الوزاري

 الموضوع

كسػػر حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة بأف تسػػتطيع بػػأتمنػػي  10%
لػػػذي فػػػرض عمػػػى الحكومػػػة الحصػػػار االقتصػػػادي ا

 .السابقة

 

 

 .االقتصادي والمالي

ضػػػػرورة أف تػػػػولي الحكومػػػػة قطػػػػاع الػػػػػمرأة األىميػػػػة  15%
الكبػػػػػػرى، وحمايػػػػػػة حقوقيػػػػػػا يتوجػػػػػػب إيجػػػػػػاد  ليػػػػػػات 

 شؤوف المرأة
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المطالبػة بتشػكيؿ مجمػس أعمػى  تضمف ىذه الحقوؽ
لمػػػمرأة، لكػػي تأخػػذ دورىػػا فػػي كػػؿ الجوانػػب تحديػػدا 

 .في المجاؿ السياسي
التشػديد عمػى ضػرورة تطبيػػؽ القػانوف وسػيادتو مػػف   27%

اربػػة الفوضػػى والفمتػػاف، ومحاسػػبة كػػؿ مػػف اجػػؿ مح
 قتؿ فمسطينيا

 األمنية والعسكرية

جعػػػػػػؿ قضػػػػػػية األسػػػػػػرى والمخطػػػػػػوفيف عمػػػػػػى سػػػػػػمـ  30%
األولويػات مشػددة عمػى ضػرورة تكثيػؼ الجيػود مػػف 

 تحريػػػػػػػر رئػػػػػػػيس المجمػػػػػػػس والنػػػػػػػواب وسػػػػػػػائراجػػػػػػػؿ 
التػػػزاـ الحكومػػػة برعايػػػة عػػػائالت الشػػػيداء . األسػػػرى

 .حياه كريمة ليـواألسرى والجرحى وتوفير 

شؤوف األسرى 
والمعتقميف، وقضية 

 .الالجئيف

عمػؿ واليػات تنفيػذ  تحويؿ البياف الػوزاري الػى خطػة 5%
 ممزمة لمحكومة

 مناقشة البياف الوزاري

سػالمي لتقمػع  5% المطالبة بفػتح حػوار إقميمػي وعربػي وا 
تشػػػكيؿ . ىػػػذه الحكومػػػة مػػػف الػػػديوف المثقمػػػة عمييػػػا

تشكيؿ لجنة . الفمسطينييفمجمس أعمى لممفاوضيف 
وطنيػػػة مػػػف اجػػػؿ المسػػػاىمة فػػػي تحقيػػػؽ المصػػػالحة 

 .وعودة السمـ األىمي

الشؤوف السياسية 
 الخارجية، والداخمية

المطالبػػة بتشػػكيؿ مجمػػس أعمػػى يرعػػى ويراقػػب كػػؿ  4%
حاالت االنفالت ويساىـ فػي السػمـ االجتمػاعي مػف 

 اجؿ تحقيؽ البرنامج السياسي واالقتصادي

 اجتماعي

صػػياتة قػػانوف يسػػمح بػػإجراء اسػػتفتاء عمػػى كػػؿ مػػا  4%
المطالبة بضػرورة اإلشػارة الػى . يطرح مف قضاياىـ

إف نظاـ االنتخاب تعددي قائـ عمى أسػاس القػانوف 
 .النسبي

 قانوني 

 

نالحظ مف خالؿ استعراض مناقشة البرلمانيات لمبياف الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية 

 :برئاسة إسماعيؿ ىنية
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جاء البياف الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية شامال، يمبي رتبات معظـ النواب وتطمعات  -

الشعب الفمسطيني، وقد تناولت البرلمانيات جوانب عديدة مف ىذا البياف كما أوضحنا 

 . في الجدوؿ السابؽ

ركزت البرلمانيات عمى ضرورة االىتماـ بقضايا األسرى وأىالي الشيداء، وظير اىتماـ  -

رلمانيات في المحور األمني، بينما جاء االىتماـ بالمحاور األخرى ضعيفا الى حد الب

 . وتاب عف ىذه المحاور فيما يتعمؽ بالتعميـ، والصحة والثقافة واإلعالـ. ما

المواضيع التي تختص بشؤوف المرأة كانت عامو وتير مفصمة، عمى سبيؿ المثؿ لـ  -

ساء، وتوثيؽ عمؿ المرأة في المنزؿ، قانوف تطالب البرلمانيات في مكافحة بطالة الن

 . األحواؿ الشخصية

 .في المحور االقتصادي والمالي اىتماـ ممموس ،لـ تظير البرلمانيات -

مشاركة البرلمانيات في الرقابة بشكؿ منفرد أو مف خالؿ المجاف البرلمانية لممجمس  4.3.4

 .التشريعي

نيػػػػات فػػػػي المجمػػػػس التشػػػػريعي الثػػػػاني تحػػػػدثنا فػػػػي السػػػػطور السػػػػابقة عػػػػف مشػػػػاركة البرلما

وعضويتيف في المجاف الدائمة في المجمس، كما تحػدثنا عػف مسػاىمة البرلمانيػات فػي المجػاف 

الدائمة ودورىف في المجاؿ التشريعي،  والتسػاؤؿ الػذي يتبػادر لألذىػاف فػي ىػذا المضػمار مػا 

 .عمميف في المجاف مف خالؿ ىو الدور الذي اضطمعت بو البرلمانيات في المجاؿ الرقابي

مف خالؿ الواقع العممي ترتبط فاعمية المجاف في المجاؿ الرقابي بقوة وفاعمية رئيس مقػرر 

فمتػػػػى كػػػػاف رئػػػػيس المجنػػػػة  ،المجنػػػػة بالدرجػػػػة األولػػػػى، وبأعضػػػػاء المجنػػػػة فػػػػي الدرجػػػػة الثانيػػػػة
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وأعضػػػاءىا فػػػاعميف، ظيػػػر ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تكثيػػػؼ اجتماعػػػات ىػػػذه المجػػػاف وتنظػػػيـ الزيػػػارات 

الميدانية المنتظمة والمستمرة لوزارات السمطة ومؤسساتيا، ودعوة المسئوليف  لمجنة واالستماع 

صدار التوجيات الالزمة لذلؾ، ومتابعة ذلؾ مف خالؿ ما يممكو المجمس مف وسػائؿ  إلييـ، وا 

ليذا سنركز مف خالؿ ىذه الجزئية بشكؿ رئيسي عمى مدى فاعمية البرلمانيات في  219،رقابية

 . ة دورىف الرقابي في لجاف مجمس النوابممارس

شػػػاركت البرلمانيػػػات فػػػي المجمػػػػس التشػػػريعي مػػػف خػػػالؿ عضػػػػويتيف فػػػي المجػػػاف الدائمػػػػة 

بػػالجوالت الرقابيػػة والتفتيشػػية التػػي كانػػت تعقػػدىا مػػع الػػوزراء والمسػػئوليف الحكػػومييف، وكػػذلؾ 

 . الشكاوي التي كانت تقدـ مف المواطنيف

والتػي كانػت النائبػة خالػدة جػرار  األولػى، ى فػي الػدورة العاديػةفقػد زارت لجنػة شػؤوف األسػر 

رئيسػػة ليػػا وزارة شػػؤوف األسػػرى لمتابعػػة سػػير العمػػؿ ومتابعػػة شػػكاوى المػػواطنيف، كمػػا قامػػت 

أيضا بزيارات متعددة لوزارة المالية وديواف الرقابة العاـ، ومكتب قاضي القضاة أيضػا لمتابعػة 

نيف، باإلضػػافة إلػػى زيػػارة كػػؿ مػػف بمديػػة بيػػت لحػػـ وراـ اهلل سػػير العمػػؿ ومتابعػػة قضػػايا المػػواط

 220.ومجمس قروي مردا

، 2007ومف خالؿ وظيفة الرئيس التي شةمتيا خالدة جرار في لجنة األسرى، وفي نيساف 

قامػت بزيػػارة لػوزارة شػػؤوف األسػرى، لإلطػػالع عمػى عمميػػة تطبيػؽ قػػانوف رعايػة األسػػرى، ومػػف 

ة العامػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف التقػػت خالػػدة جػػرار مسػػؤوؿ الػػدفاع خػػالؿ عضػػويتيا فػػي لجنػػة الرقابػػ

المػػػػػدني، ووزيػػػػػري األشػػػػػةاؿ العامػػػػػة والعمػػػػػؿ ضػػػػػمف تقصػػػػػي الحقػػػػػائؽ حػػػػػوؿ حادثػػػػػة محطػػػػػة 

                                                           
219
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وعممت النائبة مػف خػالؿ ترأسػيا لجنػة الشػيداء واألسػرى والجرحػى والمقػاتميف  221.المحروقات

الوطنيػة، واإلطػالع عمػى أوضػاعيـ، القدامى، عمى القياـ بعدة زيارات لممعتقميف لدى السػمطة 

وزيػػارة مقػػر األمػػف الوقػػائي، لمتابعػػة موضػػوع المعتقمػػيف السياسػػييف، ومتابعػػة وضػػع الػػذيف تػػـ 

 222.اعتقاليـ واالعتداء عمييـ في المسيرة الرافضة لمؤتمر أنا بوليس

ت ومف خالؿ لجنة الحكـ المحمي والتي كانت النائبة ربيحو ذياب مقررا ليا، قامت بمتابعا

عددية في الصػحة والػديواف واإلدارة والتنظػيـ والماليػة والداخميػة، باإلضػافة إلػى زيػارات تفقديػة 

تحػػػاد الييئػػػات المحميػػػة فػػػي محافظػػػة راـ اهلل والقيػػػاـ بزيػػػارة . لبمديػػػة بيرزيػػػت وبمديػػػة راـ اهلل، وا 

 223.لمديرة مركز اإلصالح، واطمعت مف مديرىا عمى أوضاع ومشاكؿ ىذه المراكز

خػػالؿ عضػػويتيا فػػي لجنػػة القضػػايا االجتماعيػػة والسياسػػية، قامػػت النائبػػة سػػحر القػػوا ومػػف 

سػػمي فػػي العديػػد مػػف األنشػػطة الرقابيػػة، فقػػد اتصػػمت مػػع مػػدير مستشػػفى الحكػػومي واإلطػػالع 

عمى أخر مستجدات اإلضراب، باإلضافة إلى متابعة قضية مقتؿ شاب عمى أيدي مجيوليف، 

ويف لموقػوؼ عػؿ أخػر معمومػات عػف وجػود مػواد تيػر صػالحة والعمؿ عمى مراجعػة وزارة التمػ

 .لالستيالؾ البشري في احد المصانع

، بػػػوزير التربيػػػػة والتعمػػػيـ لبحػػػػث قضػػػايا وشػػػػكاوى 2007كمػػػا اجتمعػػػػت بتشػػػريف أوؿ عػػػػاـ 

مػػػوظفيف وطمبػػػة، وفػػػي مضػػػمار متابعػػػة قضػػػية اإلصػػػالح المتبعػػػة فػػػي المحػػػاكـ الفمسػػػطينية، 

القضاء األعمى في راـ اهلل، ورئيس محكمة بدايػة الخميػؿ وعػدد اجتمعت النائبة برئيس مجمس 
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واالجتمػاع بمػػدير . مػف القضػاة واإلطػالع عمػػى سػير خطػة اإلصػػالح المتبعػة فػي ىػػذا اإلطػار

وزارة األشػػػػةاؿ العامػػػػة واإلطػػػػالع عمػػػػى سػػػػير العمػػػػؿ فػػػػي إعػػػػادة اعمػػػػار البيػػػػوت التػػػػي ىػػػػدميا 

  224.اإلحتالؿ

ؿ عضويتيا فػي لجنػة األسػرى والشػيداء ولجنػة الرقابػة قامت النائبة سميرة حاليقة مف خال

وحقػػوؽ اإلنسػػاف نشػػطت النائبػػة فػػي متابعػػة قضػػايا المعتقمػػيف لػػدى األجيػػزة األمنيػػة واإلطػػالع 

 . عمى ظروفيـ وأوضاعيـ، وقامت مف خالؿ التنسيؽ بزيارة مكتب تربية جنوب الخميؿ

وؽ اإلنسػػاف شػػاركت النائبػػة ومػػف خػػالؿ عضػػويتيا فػػي لجنػػة الالجئػػيف ولجنػػة الرقابػػة وحقػػ

نعيمة الشيخ عمي، في العديد مف األنشطة الرقابية؛ فقد اجتمعت مع القائـ بأعماؿ بمدية رفػح 

، لبحث مشاكؿ خاصة بالمحافظة واالجتمػاع مػع لجنػة العػامميف فػي البمديػة 2007في نيساف 

التػي تحػوؿ دوف قيػاـ  لمناقشة األزمػة الماليػة التػي تمػر بيػا البمديػة، واإلطػالع عمػى المعيقػات

البمدية بعمميا عمى أكمؿ وجو، وسبؿ المساعدة في حميا، باإلضافة إلى قياميا بزيػارات لمقػر 

وخػػالؿ  225الشػػرطة واألمػػف الوقػػائي وجيػػاز المخػػابرات بيػػدؼ اإلطػػالع عمػػى الخطػػة األمنيػػة،

فػي وزارة  عضوية النائب سػياـ ثابػت فػي لجنػة التربيػة والتعمػيـ، قامػت بمتابعػة قضػايا متعػددة

بيػػػػدؼ الوقػػػػوؼ تجييػػػػزات مكتػػػػب التعمػػػػيـ العػػػػالي الػػػػذي سػػػػيفتتح فػػػػي مدينػػػػة . التربيػػػػة والتعمػػػػيـ

 226.طولكـر
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وخالؿ عضوية النائب راوية الشوا في لجنة الموازنة، فقد قامت باالتصاؿ مع وزير الثقافة 

لمرحمػة بساـ ألصالحي لإلطالع عمى أمور الوزارة ومناقشة موضوع الحكومة ومػا يرتئيػو فػي ا

القادمػػة، كمػػا أقامػػت باتصػػاؿ مػػع وزيػػر الخارجيػػة زيػػاد أبػػو عمػػر ومناقشػػة موضػػوع الحكومػػة، 

كمػػػا قامػػػت . 227ومػػػع مػػػدير دائػػػرة الموازنػػػة العامػػػة فػػػي وزارة الماليػػػة لإلطػػػالع عمػػػى الموازنػػػة

باإلطالع عمى مشاكؿ بمديات القطاع، وعممت عمى زيارة وزارة الشؤوف االجتماعية فػي شػير 

  228.لإلطالع عمى نشاطيا ومشاكميا 2007ـ نيساف لعا

وفػػي نفػػس المضػػمار انخفػػض الػػدور الرقػػابي لكػػؿ مػػف البرلمانيػػات جيػػاز أبػػو زنيػػد، ومنػػى 

خػالؿ عضػويتيا فػي منصور، ونجاة أبو بكر، أما انتصػار الػوزير لػـ تقػـ بػدورىا الرقػابي مػف 

السػػػمطات وعػػػدـ تعػػػاوف لجنػػػة الرقابػػػة وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، وذلػػػؾ بسػػػبب تةييػػػر لجنػػػة الموازنػػػة و 

 .المجمس الحالي في مسائمة الوزراء خصوصا في قضية الفمتاف األمني

 .مشاركة البرلمانيات في المناقشة العامة وطرح القضايا 5.3.4

يحػػػػؽ ألعضػػػػاء أف يتقػػػػدموا إلػػػػى ( 30)بموجػػػػب النظػػػػاـ الػػػػداخمي لممجمػػػػس وحسػػػػب المػػػػادة

المجمس بطمب مناقشة أي أمر مف األمػور وطػرح القضػايا، وتيػدؼ طػرح القضػايا إلػى تبػادؿ 

الػرأي والمشػػورة بػػيف المجمػػس والحكومػػة، ويشػػترط عػدـ تقػػديـ طمػػب الكػػالـ فػػي موضػػوع محػػاؿ 

 . تقريرىاإلى إحدى المجاف إال بعد تقديـ 

  

                                                           
 .100، ص 1األداء البرلماني( 2007)محمد، جبريؿ   227

 . 66ص(مستقمة) ، النائبة راوية الشوا7، األداء البرلماني،(7004)بانوراما  ذار 228
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-عػػدد طمبػػات المناقشػػة والقضػػايا العامػػة ومسػػاىمة البرلمانيػػات فييػػا مػػف  ذار( 19-1)الجػػدوؿ رقػػـ 

  2997.229-تموزوحتى  2997

أسماء البرلمانيات 
في المجمس 

التشريعي المتقدمات 
 بطمب المناقشة

مجموع 
البرلمانيات 
المتقدمات 
بطمب 
 .مناقشة

مجموع 
المتقدميف 
بطمب 
 .المناقشة

 مضموف طمب المناقشة المناقشة

 .قضية القدس ومعاناة مواطنييا 2007- ذار- 18 1 جياد أبو زنيد 
 سياـ ثابت

 سحر القوا سمي
ضػػػػرورة تقػػػػديـ المخطئػػػػيف والمسػػػػئوليف  2007 - ذار- 18 2

عػػػػػف األحػػػػػداث الداميػػػػػة التػػػػػي وقعػػػػػت  
 خالؿ االقتتاؿ  الداخمي لمقضاء

ضرورة تشكيؿ مجالس عميا لالقتصاد  2007- ذار- 18 1 نجاة أبو بكر
 .والمرأة ومجاالت أخرى

 طرحت قضية الفمتاف األمني  2007- ذار_ 18 1 انتصار الوزير

 جياد أبو زنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف - 23 1
2007 

انتقػػػدت اجتمػػػاع المجمػػػس مػػػرتيف فقػػػط 
خالؿ ثمانية شػيور، المػرة األولػى مػف 
اجؿ القدس والثانية مف اجؿ األسػرى، 
ونوىػػػت إلػػػى تقريػػػر لجنػػػة األسػػػرى، لػػػـ 
يتطرؽ لقضية جثث األسرى والشػيداء 
فػػي الثالجػػات اإلسػػرائيمية ودعػػت إلػػى 
ضػػػػػػػرورة االىتمػػػػػػػاـ باألسػػػػػػػرى العػػػػػػػرب 
وأسػػػػػػرى القػػػػػػػدس والػػػػػػداخؿ، وضػػػػػػػرورة 
تفعيػػػؿ القػػػرار الػػػوزاري الخػػػاص بعػػػالوة 
أسرى القدس الػذي اقػر ولػـ ينفػذ، كمػا 
رأت أف ىنػػػػػػػاؾ تمييػػػػػػػز عمػػػػػػػى أسػػػػػػػاس 

 .الوظائؼ العمومية حزبي في

                                                           
بانوراما، المركز الفمسطيني لتعميـ . 4،7،3،1،4،5، (7004)المعمومات الواردة في الجدوؿ مستقاة، األداء البرلماني 229

 . راـ اهلل. الديمقراطية وتنمية المجتمع
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أسماء البرلمانيات 
في المجمس 

التشريعي المتقدمات 
 بطمب المناقشة

مجموع 
البرلمانيات 
المتقدمات 
بطمب 
 .مناقشة

مجموع 
المتقدميف 
بطمب 
 .المناقشة

 مضموف طمب المناقشة المناقشة

 -نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف - 23 1 سياـ ثابت
2007 

طرحػت ضػػرورة تػوفير شػػرطة قضػػائية 
 "مسمحةكتائب " وليس 

-نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف - 23 1 نجاة أبو بكر
2007 

طالبػػػػػػػػت باعتبػػػػػػػػػار األتػػػػػػػػػوار منطقػػػػػػػػػة 
 .منكوبة

طرحػػت ضػػرورة تقػػديـ الخطػػة األمنيػػة  2007-نيساف- 23 1 سحر القوا سمي
 لمحكومة لممجمس لمناقشتيا

-نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف - 23 1 ىدى القريناوي
2007 

انتقػػدت جػػدوؿ األعمػػاؿ باعتبػػاره تيػػر 
كػػػػػػػػػافي، وطالبػػػػػػػػػت بجمسػػػػػػػػػة مفتوحػػػػػػػػػة 

 لمناقشة القوانيف المتكدسة
حػػػػػوؿ  طرحػػػػت عبػػػػر اإلعػػػػػالـ قضػػػػايا 2007 -تموز 11 1 منى منصور

المعتقمػػػػػػػػيف السياسػػػػػػػػييف فػػػػػػػػي سػػػػػػػػجوف 
 .الضفة

طرحػػػػػت تشػػػػػكيؿ لجنػػػػػة حػػػػػوار وطنػػػػػي  2007-تموز 11 1 جميمة الشنطي
بعيػػػػػػػػػػػػدة عػػػػػػػػػػػػف األجنػػػػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػػػػة 
واإلسػػػرائيمية، وتضػػػميف المنػػػاىج مػػػواد 

 .وأىميتياأكثر حوؿ مدينة القدس 
طالبػػت بسػػف قػػانوف يمنػػع التنػػازؿ عػػف  2007-تموز 11 1 مريـ فرحات

 .القدس
طالبػػػػػت بإرسػػػػػاؿ رسػػػػػالة إلػػػػػى مجمػػػػػس  2007-تموز 11 1 ىدى القريناوي

الشػػػػعب المصػػػػري لمضػػػػةط مػػػػف أجػػػػؿ 
 .فتح معبر رفح

 

 :نمحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ الحقائؽ التالية

نياء  ،اىتماـ النواب والبرلمانيات في القضايا األمنية التي تختص بالشعب الفمسطيني  - وا 

 . حاالت الفمتاف األمني، ويبرز االىتماـ األكبر في القضايا المطروحة في قضية القدس
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طمب  58طمبات مف أصؿ ( 10) 2007قدمت البرلمانيات طمبات المناقشة خالؿ العاـ    -

ي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة تمثيميف في المجمس التشريعي وى %.17.24أي بنسبة 

ف مشاركة البرلمانيات في طرح حيث يتضح مف ىذه النسبة بأ %.12.78الثاني، والبالةة 

 .قوية كانت القضايا وطمبات المناقشة

لـ تقدـ البرلمانيات قضايا خاصة بالمرأة، سوى قضية واحده مف النائبة نجاة أبو بكر  

 . يا بشكؿ عاـ تشكيؿ مجالس عميا لالقتصاد والمرأة وقضايا أخرىطرحت في

، 2007نائبة في طرح قضايا عامة  خالؿ العاـ  17برلمانيات مف أصؿ  9شاركف   -

مثؿ ىدى القريناوي ونجاة أبو بكر، سحر القوا سمي، طرحف أكثر مف  برلمانياتوىنالؾ 

 . قضية خالؿ العاـ نفسو

 . مشاركة البرلمانيات في المجمس التشريعي في جميع طمبات المناقشة التي تـ مناقشتيا -

لـ تتقدـ البرلمانيات في المجمس التشريعي الثاني بمفردىف بطمب لممناقشة العامة، بؿ  -

 .كانت مساىمتيف مف خالؿ المشاركة في الطمبات التي يقدميا أعضاء المجمس

انيات في المجمس التشريعي الثاني، ساىمف بشكؿ فاعؿ مف المالحظ بأف مساىمة البرلم -

في المناقشات العامة التي أجراىا المجمس التشريعي خالؿ الدورة العادية األولى، سواء 

مف خالؿ المشاركة الفاعمة مع الزمالء النواب في تقديـ ىذه الطمبات والنجاح في عقد 

 . ه الطمبات لممناقشةالجمسات، أو مف خالؿ المشاركة الفاعمة عند طرح ىذ
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 الفصؿ الخامس

 .والبرلمانيات 2996 لعاـ تقييـ أداء مجمس النواب في المجمس التشريعي الثاني في  

مف الصعب أف نقيـ أداء البرلمانيات في المجمس التشريعي الثاني بمعزؿ عف تقييـ األداء 

وفقػػا لألرقػػاـ والمعطيػػات سػػيكوف ىػػذا التقيػػيـ عمػػى أسػػاس مػػا أنجػػزه المجمػػس و العػػاـ لممجمػػس، 

خػالؿ فاعميػة المجمػس التشػريعي بالمخرجػات التػي اقرىػا و الوسػائؿ  ، ومػفالتشريعية والرقابيػة

، وحتى يستقيـ تقييـ األداء التشريعي لممجمس سيتـ تقيـ فاعمية المجاف الرقابية التي أستخدميا

البرلمانيػات عػف األداء العػاـ لنصؿ في نياية المطاؼ لتقييـ منفصؿ ألداء البرلمانية الدائمة، 

وإلضػػفاء المزيػػد مػػف الموضػػوعية عمػػى ىػػذا التقيػػيـ تػػـ الرجػػوع إلػػى اسػػتطالع . لمجمػػس النػػواب

أجػػػراه مركػػػز بانورامػػػا المركػػػز الفمسػػػطيني لتعمػػػيـ الديمقراطيػػػة وتنميػػػة المجتمػػػع، فيمػػػا يخػػػتص 

 .برضا المجتمع الفمسطيني عف أداء المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني

 .المجاف البرلمانية الدائمة 1.5

سبؽ واف ذكرنا إف لمجاف البرلمانيػة وظػائؼ تشػريعية ورقابيػة، ففػي المجػاؿ التشػريعي قبػؿ 

وبعػػد التئػػاـ المجمػػس التشػػريعي تػػـ تقػػديـ عػػدد كبيػػر مػػف مشػػاريع القػػوانيف، وىػػي تشػػتمؿ عمػػى 

لمنظػاـ الػداخمي لممجمػس  القوانيف المقترحة مف قبؿ النواب، وما قدمتو الحكومة السابقة، ووفقا

التشػػريعي الفمسػػطيني فػػإف ىػػذه القػػوانيف سػػتحاؿ لمجػػاف لدراسػػتيا ورفػػع التوصػػيات بشػػأنيا، وقػػد 

القػوانيف متوخيػة بػذلؾ مصػمحة لمقياـ بوظائفيا التشػريعية مػف دراسػة نيضت المجاف البرلمانية 

جمسػة  15يػا جمسػة من 27 عقػد المجمػس -ؿ المجمس التشػريعييتعط ولكفالوطف والمواطف، 

جمسة فػي الػدورة العاديػة األولػى  25جمسات طارئة وجمسة استقباؿ واحده موزعو  10عادية و



155 

 

 

عػػػدـ انتظػػػاـ عقػػػد اجتماعػػػات المجػػػاف إضػػػافة ل 230-وجمسػػػتاف فػػػي الػػػدورة تيػػػر العاديػػػة األولػػػى

حػػاؿ دوف إنيػػػاء المجمػػس مناقشػػػة مشػػاريع القػػػوانيف  بسػػبب عػػدـ التػػػزاـ النػػواب فػػػي الحضػػور،

حالتيػا إلػى الػرئيس لممصػػادقة عمييػا، فمػـ يحػػؿ مػف مشػاريع القػوانيف سػػوا خمسػة بعػد موافقػػة  وا 

المجنػػػة القانونيػػػة عمييػػػا، وىػػػي رعايػػػة الجرحػػػى، الشػػػؤوف االجتماعيػػػة، الييئػػػة العامػػػة لمبتػػػروؿ، 

 .  231بي، القضاء الشرعي، القضاء العسكريرعاية الشباب، مكافحة المخدرات، التنظيـ النقا

أما في المجاؿ الرقابي فقد ترسخ لدى اتمب المجػاف الدائمػة فػي المجمػس التشػريعي الثػاني 

مفيػـو العمػؿ الميػداني، مػف خػالؿ الزيػػارات الميدانيػة لمػوزارات والبمػديات والػدوائر والمؤسسػػات 

بيػػا، ومػػدى صػػحة الخدمػػة ألمػػؤداه  الحكوميػػة والوقػػوؼ عمػػى واقػػع قياميػػا بالواجبػػات المنوطػػة

منيػػا لممػػواطنيف، وقػػد أوضػػحنا سػػابقا مػػا قامػػت بػػو المجػػاف التػػي شػػاركت بيػػا البرلمانيػػات فػػي 

. المجمس التشريعي مف زيارات ميدانية في ىذا الشأف، وىذا األسموب ترسخ في اتمب المجػاف

ءىا فػػػي القيػػػاـ ولػػػـ يػػػؤثر تعطػػػؿ سػػػير عمميػػػة المجمػػػس التشػػػريعي عمػػػى أداء المجػػػاف أو أعضػػػا

ف الوطف والمواطف والرقابػة عمػى أعمػاؿ أالتي تيـ شبدورىا الرقابي فقد تابعت اتمب القضايا 

الوزارات والدوائر الحكومية، ومتابعة شكاوى المواطنيف، وقد عممت المجاف في بعض القضػايا 

مراقبػة عمػى كوزارات ظؿ، فمجنة الطاقة والمصادر الطبيعية والبيئية عمى سػبيؿ المثػاؿ كانػت 

أعمػػػػاؿ وزارة التخطػػػػيط وسػػػػمطة األراضػػػػي وسػػػػمطة جػػػػودة البيئػػػػة ووزارة الحكػػػػـ المحمػػػػي ووزارة 

الزراعػػة، وعالجػػت ىػػذه المجنػػة نفسػػيا قضػػايا تتعمػػؽ بسػػرقة الرمػػاؿ فػػي شػػاطئ القطػػاع، وتػػف 

                                                           
 :التالي الرابط النظر اإلطالع مف لمزيد ،7003 الفمسطيني، التشريعي المجمس 230

 http://www.pal-plc.org/index.php/2010-07-14-10-44-11/-1997-2006.html . 30استرجعت بتاريخ-
12-2010 . 

 

 .41 ص، مصدر سبؽ ذكر، 4األداء البرلماني( 7004)محمد، جبريؿ  231
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تمب عمى أداء الدور الرقابي االستفسار واالستماع بةير المساءلة واالستجواب إال أنيا دورىا 

لرقابي يبقى فاعال مقارنة مع دورىا التشػريعي فػي الػدورة العاديػة األولػى والػدورة تيػر العاديػة ا

 .الثانية

 :لقد أثبتت تجربة المجاف الدائمة في المجمس التشريعي الثاني العديد مف القضايا التالية

 .  حضورعانت المجاف كثيرًا مف عدـ اكتماؿ النصاب لجمساتيا بسبب عدـ التزاـ النواب بال -

كانػػت اجتماعػػات المجػػاف عبػػارة عػػف نقاشػػات عامػػة وتوصػػيات لػػـ تمػػؽ تقػػارير ىػػذه المجػػاف  -

والتوصػػػيات المرفقػػػة بيػػػا، نقاشػػػا مػػػف أعضػػػاء المجمػػػس البػػػاقيف بسػػػبب تعطػػػؿ سػػػير عمػػػؿ 

المجمس التشريعي الثاني، األمر الذي يكشػؼ عػف أف اجتماعػات المجػاف تبقػى دوف طائػؿ 

 .في ظؿ عدـ انعقاد المجمس

انعكس حجـ الكتؿ البرلمانية عمى تمثيميا في المجاف الدائمة، وقد تـ توزيع وظيفة الػرئيس  -

 . والمقرر عمى ىذا النحو

 . والمقرر رئيسالشخصية و بقوة بشكؿ رئيسي ترتبط كانت فاعمية المجاف  إف -

بواقػػػع مشػػػاركة البرلمانيػػػات فػػػي المجػػػاف الدائمػػػة فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي  أتمعػػػف مػػػف خػػػالؿ

 : الثاني يخرج بالمالحظات التالية

إف البرلمانيػػػات فػػػي مجمػػػس النػػػواب حصػػػمف عمػػػى مقاعػػػد قياديػػػة فػػػي المجػػػاف الدائمػػػة منػػػذ  -

 . تشكيميا في الدورة العادية األولى

موازنػػة، القانونيػػة، مصػػادر الطاقػػة ال) لػػـ تمثػػؿ البرلمانيػػات بشػػكؿ فاعػػؿ فػػي المجػػاف الدائمػػة -

 (.الطبيعية والبيئة، لجنة األمف والداخمية



157 

 

 

االنضػماـ ب ،المجمس التشػريعي الثػاني المجاف الدائمة في البرلمانيات فياقتصرت مشاركة  -

لجنػػة التربيػػة والتعمػػيـ، لجنػػة ) ، ومػػدى معػػرفتيفالػػى المجػػاف الدائمػػة القريبػػة مػػف اىتمػػاميف

 (.لجنة الحكـ المحميالقضايا االجتماعية، 

إف أداء البرلمانيػػػػات فػػػػي المجػػػػاف البرلمانيػػػػة الدائمػػػػة فػػػػي المجمػػػػس التشػػػػريعي ومػػػػف خػػػػالؿ  -

، أمػػا تشػػريعيا فكػػاف أدائيػػف متوسػػطًا ومػػرد ذلػػؾ عػػدـ معطيػػات السػػابقة كػػاف جيػػدًا رقابيػػاال

 .انتظاـ انعقاد جمسات المجاف

 

 .في المجاؿ التشريعي 2.5

حتػى نيايػة الػدورة السػنوية األولػى  2006أنجز المجمس التشػريعي الفمسػطيني الثػاني لعػاـ 

اقتػػراح ( 21)كمػػا بػادر المجمػػس التشػريعي فػػي تقػديـ  ،تتعمػػؽ فػي الموازنػػة العامػة ثالثػة قػوانيف

منيػا واحػد ) فيمػا أقػر المجمػس التشػريعي بالمناقشػة العامػة سػتة قػوانيف ،بقانوف كما بينػا سػابقا

، وخػػالؿ ىػػذه 27/11/2005المقػػدـ بتػػاريخ ( لسػػابؽجػػدوؿ أعمػػاؿ المجمػػس التشػػريعي اعمػػى 

 .أحاؿ المجمس تسعة مشاريع لمجاف إلبداء الرأي فييا الفترة

وكػػاف ينبةػػي عمػػى المجمػػس فػػي ظػػؿ ىػػذه الػػدورة انجػػاز العديػػد مػػف مشػػاريع القػػوانيف التػػي 

فػػػي المجػػػاالت السياسػػػية واالقتصػػػادية والثقافيػػػة حتياجػػػات المجتمػػػع الفمسػػػطيني كافػػػة تةطػػػي ا

واالجتماعيػػػة والمتعمقػػػة بحقػػػوؽ األفػػػراد وحريػػػاتيـ، أو بتنظػػػيـ عالقػػػات األفػػػراد فيمػػػا بيػػػنيـ، أو 

 . بتنظيـ عالقة اإلفراد بالسمطة، أو بتنظيـ فئة معينة مثؿ المزارعيف، والمعمميف والعسكرييف

س التشريعي، قد أتسمت بالمناكفة الحزبية ولكف، مسيرة عاـ ونصؼ العاـ مف عمؿ المجم

بػػيف الكتمتػػيف الرئيسػػتيف ممػػا منػػع المجمػػس مػػف تأديػػة واجبػػو كمػػا ينبةػػي، وقػػد بػػدأ الصػػراع بػػيف 
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الكتمتػػػيف مػػػع طػػػرح محضػػػر الجمسػػػة الػػػو داعيػػػة التػػػي عقػػػدت برئاسػػػة روحػػػي فتػػػوح لمتصػػػويت 

ح مػػف الجمسػػة قبػػؿ والمصػػادقة عمييػػا فػػي أوؿ جمسػػة لممجمػػس الجديػػد، حيػػث انسػػحبت كتمػػة فػػت

التصويت عمى ىذا المحضر، األمر الذي أدى الى رفػع الموضػوع لمقضػاء، الػذي أعػاد بػدوره 

القضية لممجمس ليبت فييا، وقد قاطعت فتح جمسات المجمس في البداية، ثـ عمقت الموضوع 

 .برىف القضاء

، حيػث قامػت باإلضػافة إلػي ذلػؾ تػأثير العامػؿ الخػارجي المتمثػؿ فػي اإلحػتالؿ اإلسػرائيمي

بيػنيـ رئػيس  40عػدد مػف النػواب والػوزراء الجػدد الػذي بمػغ عػددىـ  باعتقاؿسمطات اإلحتالؿ 

لػػدويؾ، ممػػا خمػػؽ ىػػذا األمػػر عدديػػة قميمػػة حاضػػرة تمنػػع المصػػادقة ايػػز المجمػػس التشػػريعي عز 

عمػػػى قػػػرارات حكوميػػػة، كمػػػا يمكنيػػػا أف تحجػػػب الثقػػػة عػػػف الحكومػػػة، وبالتػػػالي اختػػػارت كتمػػػة 

عدـ توفر النصاب القانوني وتأجيؿ الجمسة قبؿ موعدىا، رتـ  بحجةحماس تعطيؿ الجمسات 

لمحكومة، إال أف الحكومػة واألتمبيػة المفترضػة توافؽ الكتؿ البرلمانية عمى تشكيؿ شبكة أماف 

 . بقيت متخوفة مف تمرير المجمس لقوانيف وقرارات في تير صالح الحكومة

كمػػا يشػػكؿ االنفصػػاؿ بػػيف الضػػفة وتػػزة، احػػد األسػػباب التػػي عطمػػت سػػير العمػػؿ المجمػػس 

عضاء سواء التشريعي في الدورة العادية األولى، حيث يةيب التواصؿ الفردي والقريب بيف األ

في المجمس أو في المجاف، وال يشكؿ الفيديو كونفرنس تيػر نافػذة مؤقتػة ال اللتقػاء األعضػاء 

عػػف البعػػد، كمػػا أثػػػرت االعتػػداءات عمػػى مقػػػري المجمػػس فػػي كػػؿ مػػػف الضػػفة وتػػزة، وتػػػدمير 

ىػػذه العوامػػؿ مجتمعػػة أثػػرت عمػػى طبيعػػة عمػػؿ . بعػػض األجيػػزة والمحتويػػات عمػػى سػػير عممػػو

 . عي وتعطيؿ اىمـ ىامة والمتمثمة في التشريع القانونيالمجمس التشري
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عمػػى الػػػرتـ مػػػف ذلػػؾ فػػػإف المجمػػػس التشػػػريعي الثػػاني فػػػي الػػػدورة العاديػػة األولػػػى قػػػد عمػػػؿ 

عمػػى ذلػػؾ توصػػيتو بعػػدـ قبػػوؿ قػػرارات بقػػوة القػػانوف  ؿيػػدلمػػا بحػػرص فػػي المجػػاؿ التشػػريعي، و 

وقطاع االتصاالت والسمطة القضػائية، أصدرىا الرئيس وعددىا ثالثة قوانيف تتعمؽ بالشركات 

بشػأف  2006لسػنة (    )قػرار بقػانوف رقػـ)  ولـ يبت المجمس أيضا بأربع قػرارات بقػوانيف وىػي

بشأف قانوف معدؿ  2006لسنة (    ) قانوف معدؿ لقانوف اإلجراءات الجزائية، قرار بقانوف رقـ

 2006لسػنة (    ) ر بقػانوف رقػـألحكػاـ فػي قػانوف أصػوؿ المحاكمػات المدنيػة والتجاريػة، قػرا

 ، قرار بقػانوف رقػـ2001بشأف قانوف معدؿ ألحكاـ في قانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية لسنة 

 (. بشأف قانوف محكمة الجنايات الكبرى 2006لسنة (      )

وفػػػي ضػػػوء تعطيػػػؿ الجمسػػػات العامػػػة لممجمػػػس، وتعطػػػؿ المجػػػاف عػػػف اجتماعاتيػػػا، لػػػـ يقػػػـ 

مشػػروع قػػانوف  أعضػػاء (5)قػػدـ  الثػػاني بػػأي دور تشػػريعي مممػػوس، فيمػػاالمجمػػس التشػػريعي 

وىػػو مشػػروع قػػانوف حػػؽ العػػودة، ونػػوقش فػػي المجمػػس بػػالقراءتيف األولػػى  االسػػتعجاؿ،بصػػفة 

والثانية، فيما كانت تستعد بعض المجاف لتقديـ مشاريع قوانيف أخرى، لوال توقؼ المجمس عند 

قد رتـ تشكيؿ حكومة جديدة وانعقاد الجمسة الخاصة بمنح الجمسة العادية التاسعة والتي لـ تع

 .الثقة

أما بالنسبة ألداء المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني فػي مناقشػة مشػاريع قػوانيف الموازنػة 

وازنػػػػػة العامػػػػػة لسػػػػػنتيف المقػػػػػوانيف لػػػػػـ ينظػػػػػر فػػػػػي مشػػػػػاريع لمةايػػػػػة، حيػػػػػث  فقػػػػػد كػػػػػاف ضػػػػػعيفاً 

دمت الحكومػػػة العاشػػػرة الموازنػػػة العامػػػة قػػػىػػػذا مػػػف جانػػػب، ومػػػف جانػػػب أخػػػر ، 2006،2007

( أي بعد ثالثة أشير عمى الموعد المحدد لتقديميا) 2007في نياية شير كاف الثاني  2007
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قامػػت بسػػحبو إلعػػادة النظػػر فيػػو مػػف قبػػؿ " حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة" الحكومػػة الحاديػػة عشػػر و 

  232.الحكومة

مشاريع القوانيف، فقد اتضح مف خالؿ في مناقشة  التشريعيأما بالنسبة الى مستوى األداء    

اإلطالع عمى محاضر جمسات المجمس التشريعي بأف ىناؾ ضعفًا في مستوى اتمػب النػواب 

مف الناحية التشريعية، وتكاد المناقشات لمتشريعات تنحصر عمى عدد محدود مف النواب، إما 

 . ضوع التشريع المعروضبسبب عدـ التحضير المسبؽ، أو نتيجة عدـ االختصاص في مو 

أما بالنسبة لالقتراحات بقانوف التي قدميا المجمس فقد بادر المجمس بتقػديـ واحػد وعشػريف    

خالؿ عاـ ونصؼ، إال انو لـ ينجح في إخراج أي قػانوف الػى مقترحًا بقانوف وىي نسبة جيدة 

مػة لصػياتتيا فػي حيز الوجود، وىذه االقتراحات ما زالت لدى لجاف المجمس ولـ تحوؿ لمحكو 

   .مشروع قانوف

ضػػعؼ أداء المجمػػس التشػػريعي الثػػاني بفػػي حصػػيمة الموضػػوع تشػػير اإلنجػػازات التشػػريعية     

خػػالؿ الػػدورة السػػنوية األولػػى بحيػػث لػػـ يقػػـ المجمػػس التشػػريعي بػػإقرار القػػوانيف المدرجػػة عمػػى 

 .الثانيةجدوؿ أعمالة طيمة الدورة السنوية األولى سواء بالقراءة األولى أو 

، وكػػػػػذلؾ 2006وبعػػػػػد أف استعرضػػػػػنا األداء التشػػػػػريعي لمجمػػػػػس التشػػػػػريعي الثػػػػػاني لعػػػػػاـ    

استعرضنا لػألداء التشػريعي لمبرلمانيػات فػي المجمػس التشػريعي بشػكؿ خػاص يمكػف أف نخػرج 

 : بالمالحظات التالية

                                                           
 .13مصدر سبؽ ذكر، ص . 7004-7003تقيـ األداء لمدورة التشريعية األولى ( 7005)حرب، جياد  232
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قػد تراوح أداء المجمس التشريعي فػي المجػاؿ التشػريعي الثػاني بػيف القػوة والضػعؼ، ف  -

كاف قويا في تقديـ مقترحات مشاريع قوانيف، واتسػـ بالضػعؼ فػي احالػة ىػذه القػوانيف 

تمػػب عمييػػا ؾ بسػػبب عػػدـ انتظػػاـ جمسػػات المجمػػس التػػي لمشػػاريع قػػوانيف، وكػػاف ذلػػ

 .طابع المناكفات الحزبية بيف كتمتي فتح وحماس

المجمػػػػس التشػػػػريعي الثػػػػاني لوظيفتػػػػو التشػػػػريعية بالضػػػػعؼ فػػػػي التحضػػػػير  أداءتميػػػػز  -

والدراسة لمشاريع القوانيف التي ستعرض عمى المجمس، ومػا يػدلؿ عمػى ذلػؾ اقتصػار 

المناقشػات التشػػريعية عمػػى عػػدد محػدود مػػف النػػواب، وعمػػى الجيػة األخػػرى فقػػد كانػػت 

والمشػػاركة، ويظيػػر ذلػػؾ  البرلمانيػػات فػػي المجمػػس التشػػريعي الثػػاني يقمػػف بالتحضػػير

محرومػػػػػة والتػػػػػي تعػػػػػاني مػػػػػف ضػػػػػعؼ جميػػػػػا فػػػػػي التشػػػػػريعات التػػػػػي تخػػػػػص الفئػػػػػات ال

إمكانياتيػػػػا، كمػػػػا أف البرلمانيػػػػات قػػػػدمف مخالفػػػػات ومالحظػػػػات عمػػػػى القػػػػوانيف التػػػػي 

عرضت مف قبؿ لجاف المجمس وىذا يدؿ عمى مدى تعمقيا وفيميا لػدورىا التشػريعي 

  . المنوط بيا

والمجمػػس نفسػػو مػػف عػػدـ التػػزاـ كثيػػر مػػف النػػواب مػػف حضػػور  عانػػت لجػػاف المجمػػس -

جمسػػػػات المجمػػػػس، وقػػػػد اثػػػػر ذلػػػػؾ بػػػػدوره عمػػػػى أداء المجمػػػػس التشػػػػريعي بشػػػػكؿ عػػػػاـ 

والتشريعي بشكؿ خاص، إال أف التػزاـ البرلمانيػات فػي جمسػات المجمػس كػاف واضػحا 

شػػػات ، وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى مػػػدى وعػػػي البرلمانيػػػات بأىميػػػة التواجػػػد المسػػػتمر فػػػي المناق

فمػػػف خػػػالؿ اإلطػػػالع عمػػػى  لػػػذلؾ انعكػػػاس عمػػػى الػػػوطف والمػػػواطف، التشػػػريعية، لمػػػا
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محاضػػػر جمسػػػات المجمػػػس التشػػػريعي كػػػاف ىنالػػػؾ العديػػػد مػػػف المػػػداخالت مضػػػمونيا 

 .  بأىمية اإلبالغ عف موعد الجمسات قبؿ يـو أو أكثر

محالػة لمجاف المجمس فػي مجػاؿ انجػاز االقتراحػات بقػوانيف الضعؼ األداء التشريعي  -

وفي ىذا السياؽ يؤخػذ عمػى . اقتراحا بقانوف، لـ يتـ إقرار أي قانوف( 21)إلييا، فمف 

البرلمانيػػػات فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي بػػػأنُيف لػػػـ تسػػػتةؿ ىػػػذا الضػػػعؼ لخدمػػػة قضػػػايا 

ومطالػػب المػػرأة فػػي تعػػديؿ القػػوانيف التػػي تمػػس أو تنػػتقص مػػف حقػػوؽ المػػرأة، وكػػاف 

تشػريعي مػف خػالؿ التواصػؿ مػع العديػد مػف النػواب بإمكاف البرلمانيات في المجمس ال

لةاءتقديـ العديد مف اقتراحات القوانيف المتعمقة بالمرأة، وقانوف األحواؿ الشخصية،   وا 

، وقػػػانوف التمييػػػز بػػػيف الرجػػػؿ والمػػػرأة فػػػي األحكػػػاـ الجزائيػػػة وخاصػػػة قضػػػايا الشػػػرؼ

 العػػاـ والخػػاص،الضػػماف االجتمػػاعي، وقػػوانيف العمػػؿ التػػي تخػػص المػػرأة فػػي المجػػاؿ 

وىنالػؾ العديػد مػف ىػذه القػوانيف التػي كػاف بإمكانيػا تقػديـ مقترحػات وقانوف الجنسية، 

  . ليا

 .في المجاؿ الرقابي  3.5

مارس المجمس التشريعي الثاني خالؿ الدورة األولى دوره الرقابي باستخداـ وسيمة السػؤاؿ  

 .وتاب عف ىذه الوسائؿ طرح الثقة بالحكومة الى مناقشة البيانات الوزارية، واالستجواب

، وقػد ائؿكانت البرلمانيات شريؾ فاعؿ مع أعضاء مجمس النواب في اسػتخداـ ىػذه الوسػ 

خػػالؿ العػػاـ والنصػػؼ فػػي أداءه لػػدوره األداء الرقػػابي لممجمػػس التشػػريعي الثػػاني تفػػاوت تػػأثير 
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كمػػػا أوضػػػحنا فػػػي ثنايػػػا  رىألخػػػفقػػػد كػػػاف متذبػػػذبًا بػػػيف الضػػػعؼ والقػػػوة مػػػف وسػػػيمة  الرقػػػابي،

 .األطروحة

 : السؤاؿ 1.3.5

السػػؤاؿ لػػيس وسػػيمة فعالػػة لمرقابػػة وال يػػؤدي بذاتػػو الػػى مثػػؿ ىػػذه الرقابػػة، كمػػا انػػو ال ُيقػػيـ  

نمػػا يقتصػػر األمػػر فيػػو عمػػى حػػوار ثنػػائي محػػدود بػػيف  حػػوارا عامػػا بػػيف المجمػػس والحكومػػة، وا 

جماعيػة، وبالتػالي فالسػؤاؿ ال يعػدو أف يكػوف إال السائؿ والمسؤوؿ، وال يقصد بو إجػراء رقابػة 

وسػيمة رقابيػػة فرديػػة مػف قبػػؿ أحػػد أعضػػاء المجمػس عمػػى الحكومػػة، ولكػف تبقػػى أىميػػة السػػؤاؿ 

في كوف اإلجابة الواردة مف الحكومػة أو احػد الػوزراء تعػد وثيقػة يمكػف الرجػوع إلييػا ومحاسػبة 

  233.عمى أساس ما ورد مف معمومات ووقائع في اإلجابة

وقد أسػتخدـ المجمػس التشػريعي الثػاني ىػذه الوسػيمة لمرقابػة عمػى أعمػاؿ الحكومػة والػوزراء 

عبر   2007- 2006، حيث بمغ مجموع األسئمة الموجو حتى تاريخ  بيفمتوسطعمى نطاؽ 

سػػؤاال، قبػػؿ أف يػػدخؿ المجمػػس مرحمػػة التعطيػػؿ التػػي بػػدأت فػػي صػػيؼ  28النػػواب المختمفػػيف 

2007عػػاـ 
وجيػػت لكػػؿ مػػف وزيػػري الداخميػػة، نصػػر يوسػػؼ وسػػعيد صػػياـ،  ىػػذه األسػػئمة  234

 .أسئمة( 3)ومحافظ سمطة النقد، ووزير األوقاؼ والشؤوف الدينية بواقع 

ومػػػػػف خػػػػػالؿ االضػػػػػطالع عمػػػػػى واقػػػػػع اسػػػػػتخداـ المجمػػػػػس التشػػػػػريعي الثػػػػػاني بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ 

 :والبرلمانيات ليذه الوسيمة الرقابية نستطيع القوؿ

                                                           
233

 .66دراساث برنًانٍت إلهًٍٍت، يصذر سبك ركره، ص ( 2007)هٍفاء أبى غسانت،  
، 7004راف حزي 41جاء تعطيؿ أعماؿ المجمس التشريعي الثاني إثر االنقالب العسكري لحركة حماس في قطاع تزة عاـ يـو  234

رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية افتتاح " أبو مازف" وبعد أف رفضت كتمة حماس البرلمانية دعوة الرئيس محمود عباس 
 . 7004-4-44الدورة الثانية لممجمس التشريعي في 
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 .وتير ممارس بشكؿ جدي متوسطمس النواب  الثاني كاف استخداـ السؤاؿ مف قبؿ مج -

 . ال يوجد أسئمة مف المطروحة قد تحولت الى استجواب لمنواب -

، فقػػػد تػػػـ الضػػػعيؼتميػػػز أداء البرلمانيػػػات فػػػي اسػػػتخداـ السػػػؤاؿ كوسػػػيمة لمرقابػػػة بالمسػػػتوى  -

بنسػبة  بكػرالنائػب انتصػار الػوزير، ونجػاة أبػو سػؤااًل مػف قبػؿ ( 28)توجيو سؤاليف مػف أصػؿ 

مػػف مجمػػوع األسػػئمة المقدمػػة، ومرتفعػػة مقارنػػة مػػع عػػدد النػػواب الرجػػاؿ %7.1تبمةػػمنخفضػػة 

يصؿ عددىـ في المجمس إلى في الوقت الذي  اً نائب 12قدميف باألسئمة بحيث بمغ عددىـ تالم

، أمػػػػا بالنسػػػػبة لعػػػػدد البرلمانيػػػػات المتقػػػػدمات بالسػػػػؤاؿ البػػػػالغ %10.43نائبػػػػًا أي بنسػػػػبة 115

 17نػػائبتيف اثنتػػيف مقارنػػة مػػع حجػػـ تمثػػيميف فػػي المجمػػس التشػػريعي والبػػالغ عػػددىف عػػددىف 

 %.11.76برلمانية أي بنسبة 

أخػػذ البعػػد األمنػػي حيػػزا مػػف أسػػئمة البرلمانيػػات فػػي المجمػػس التشػػريعي الثػػاني خػػالؿ الػػدورة  -

 (. الفمتاف األمني، السيارات تير المرخصة)األولى

 : االستجواب 2.3.5

لجيػة اسػتخداـ االسػتجواب  متوسػطاكاف أداء المجمس التشريعي في الدورة السنوية األولى 

اسػػػػتجوابات وجيػػػػا المجمػػػػس حتػػػػى ( 3)كوسػػػػيمة لمرقابػػػػة عمػػػػى أعمػػػػاؿ الحكومػػػػة، فمػػػػف أصػػػػؿ 

وزيػر الداخميػة المػواء نصػر  اسػتجواب) واحد استجوابفقط  مناقشةتـ  2007منتصؼ صيؼ 

األمػػيف العػػاـ لمجبػػة الشػػعبية ورفاقػػو مػػف سػػجف أريحػػا مػػف  اعتقػػاؿيوسػػؼ فيمػػا يخػػتص بحادثػػة 

ويمكػػف أمػػا بقيػػة االسػػتجوابات فقػػد كػػاف أصػػحابيا يكتفػػوف بػػرد الػػوزير، ، (قبػػؿ قػػوات اإلحػػتالؿ
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الثػاني لعػاـ  إيراد المالحظات التالية حوؿ اسػتخداـ النػواب االسػتجواب فػي المجمػس التشػريعي

 :والبرلمانيات 2006

العػاـ مػف استجوابات وىي نسػبة مقبولػة فػي ظػؿ عػاـ ونصػؼ ( 3)قدـ المجمس التشريعي  -

 .بعيف االعتبار لو استمر المجمس في القياـ بأعمالو ع األخذعمؿ المجمس التشريعي، م

فمػػػف بػػػيف ثالثػػػة اسػػػتجوابات قػػػدمت ، قويػػػا االسػػػتجوابكػػػاف أداء البرلمانيػػػات فػػػي اسػػػتخداـ  -

وىػػي نسػبة مرتفعػػة بالنسػػبة لحجػػـ تمثػػيميف % 33.33بنسػػبة برلمانيػة اسػػتجواب واحػػد، أي 

  %.12.78في المجمس التشريعي والتي تصؿ الى 

االستجواب المقػدـ لمػواء نصػر يوسػؼ فيمػا يتعمػؽ بحادثػة مناقشة في  شاركت البرلمانيات  -

اقتحاـ قػوات االحػتالؿ لسػجف أريحػا واعتقػاؿ األمػيف العػاـ لمجبػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف 

 .واء فؤاد الشوبكي وبقية المعتقميفوالم

 : مناقشة البيانات الوزارية 3.3.5

وسػيمة رقابيػة كونػو لػـ يصػدر عػف الحكومػة بعػد تصػرفات ال تعد مناقشة البيانات الوزاريػة 

أو أفعػػاؿ يمكػػف مراقبتيػػا، بػػؿ إف البيانػػات الوزاريػػة يمكػػف أف تكػػوف موضػػوعا لمرقابػػة ال حقػػا، 

كونيا تضمف خطط وبرامج مستقبمية لمحكومة في المرحمة القادمة، إال أف ىذه الرقابة تمارس 

ف الػوزاري وقػدرة رئػيس وأعضػاء الحكومػة عمػى عمى واقعية الخطػط وبػرامج الحكومػة فػي البيػا

 : القياـ بتنفيذ ىذه البرامج، وعمى ىذا األساس يناقش البياف الوزاري

والبرلمانيات بيانيف وزارييف، وقػد تمييػز األداء  2006ناقش المجمس التشريعي الثاني لعاـ 

 : في ىذا الجانب بالنقاط التالية
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خاصػػة فػػي بيػػاف الحكومػػة العاشػػرة، فػػي الحػػديث و  ،تميػػزت المناقشػػات النيابيػػة لمنػػواب -

عػػػف البرنػػػامج السياسػػػي لمحكومػػػة وكيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع الكيػػػاف الصػػػييوني،  وكيفيػػػة 

التوفيػػػؽ بػػػػيف برنػػػػامج المقاومػػػة والمفاوضػػػػات، واالتفاقيػػػػات الممزمػػػة لمسػػػػمطة الوطنيػػػػة 

 .الفمسطينية

لشػرعي والوحيػد وجاءت أكثر النقاشػات حػوؿ ضػرورة اعتبػار منظمػة التحيػر الممثػؿ ا

 لمشعب الفمسطيني

 .تعرضت الحكومة العاشرة الى انتقادات عديدة في كيفية تحقيؽ برنامجيا -

في المجمس التشريعي في البيانيف الوزارييف بالواقعية، فقد نقاشات البرلمانيات  تميزت -

كػػاف ىنالػػؾ مطالػػب واضػػحة ومحػػددة وبعيػػده عػػف الخطابػػات السياسػػية والتركيػػز عمػػى 

 .جتمعقضايا الم

) ركػػػزت البرلمانيػػػات فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي الثػػػاني فػػػي مناقشػػػات البيانػػػات الوزاريػػػة -

عمػػػى مطالػػػب وحقػػػوؽ النسػػػاء، وتعػػػديؿ ( الحكومػػة العاشػػػرة، وحكومػػػة الوحػػػدة الوطنيػػػة

 . القوانيف التي تمييز بيف الرجؿ والمرأة

كاف البياف الػوزاري لحكومػة الوحػدة الوطنيػة أكثػر وضػوحا فػي تضػميف لحقػوؽ المػرأة  -

ومشاركتيا في الحياة السياسية، وتركيزا عمى مطالبيف، ففي الحكومة األولػى لػـ يكػف 

ىنالػػؾ سػػوى وزيػػرة واحػػدة، بينمػػا فػػي حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة ارتفػػع العػػدد ليصػػؿ الػػى 

  .  ثالث وزيرات
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أكثػػر فاعميػػو مػػف النػػواب، فكػػاف  فالبرلمانيػػات فػػي البيػػانيف الػػوزاريي لقػػد كانػػت نقاشػػات -

 .ىنالؾ تساؤالت ومالحظات عده عمى بنود وبرامج البيانات الوزارية

التحػديات والمعوقػػات التػي واجيػػت المجمػس التشػػريعي الثػاني والخاصػػة بالبرلمانيػػات   4.5

 .فيو

بالعديػػد مػػف العوامػػؿ التػػي أثػػرت سػػمبا ال شػػؾ أف أداء المجمػػس التشػػريعي الثػػاني قػػد تػػأثر 

وسػػػػنتحدث عػػػػف ىػػػػذه العوامػػػػؿ . لوظائفػػػػو المناطػػػػة بػػػػو؛ التشػػػػريع والرقابػػػػة ئػػػػوى طبيعػػػػة أداعمػػػػ

 .والمعوقات التي واجيت المجمس التشريعي الثاني والبرلمانيات في المجمس التشريعي

الثػػاني، سػػنمقي نظػػرة وقبػػؿ التطػػرؽ لممعيقػػات، وفػػي نيايػػة تقييمنػػا ألداء المجمػػس التشػػريعي 

سػػػػريعة عمػػػػى اسػػػػتطالع رأي  المػػػػواطنيف حػػػػوؿ أداء المجمػػػػس التشػػػػريعي، الػػػػذي أجػػػػراه مركػػػػز 

، فقد بمغ نسػبة 2007بانوراما المركز الفمسطيني لتعميـ الديمقراطية وتنمية المجتمع في العاـ 

ف بػأف أداءه متوسػط، فػي حػي% 21.5و % 4.2الراضيف عف أداء المجمػس التشػريعي الثػاني 

 .بأنو ضعيؼ% 63.2قيمو 

فػػإف الػػذكور يعرفػػوف عػػدد أعضػػاء  -وبالنسػػبة لتوزيػػع الجنسػػوي -ويظيػػر االسػػتطالع ذاتػػو

يعرفػػػػوف الػػػػذكور جميػػػػع %16وبفػػػػارؽ % 9.6المجمػػػػس التشػػػػريعي أكثػػػػر مػػػػف اإلنػػػػاث، بفػػػػارؽ 

أعضػػاء المجمػػس التشػػريعي فػػي دائػػرتيـ أكثػػر مػػف اإلنػػاث، كمػػا أنيػػـ أكثػػر معرفػػة لعنػػاوينيـ، 

نيػػـ الػػى النػػواب بطمبػػات وشػػكاوي، بينمػػا اإلنػػاث أقػػؿ شػػعورا بػػأف % 12.6أكثػػر توجيػػا  ب  وا 

، %12.8النػػػػواب يفرقػػػػوف بػػػػيف المػػػػواطنيف عمػػػػى أسػػػػاس عػػػػائمي أو حزبػػػػي حيػػػػث بمػػػػغ الفػػػػارؽ 

ويتسػػاوي الػػذكور واإلنػػاث فػػي تفضػػيؿ التوجػػو عنػػد المشػػاكؿ الػػى نائػػب يرتبطػػوف بػػو عائميػػا أو 
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يػػؿ االسػػتطالع نفسػػو يػػدؿ عمػػى أف مشػػاركة المػػرأة مػػا بعػػد وىػػذا التوجػػو وحسػػب تحم. سياسػػيا

اإلنتخابػػػات تخػػػؼ وتصػػػبح مجػػػرد مخػػػزف لألصػػػوات تمجػػػأ إليػػػو الكتػػػؿ والمرشػػػحيف فػػػي فتػػػرات 

كما أف المرأة فػي ىػذا المجػاؿ توكػؿ أمرىػا فػي المشػاكؿ والقضػايا العامػة لمرجػؿ، إال . الدعاية

ي الةالب نخبويػة معزولػة الػى حػد مػا عػف فيما يتعمؽ بقضايا تقودىا المؤسسة النسوية وىي ف

 235.جميور النساء العريض

 

 : المعيقات التي واجيت المجمس التشريعي الثاني 1.4.5

لقػػد واجػػو المجمػػس التشػػريعي الثػػاني معيقػػات داخميػػة وخارجيػػة أثػػرت عمػػى أداءه التشػػريعي     

والرقػػابي وعمػػى سػػير عممػػو؛ فقػػد شػػكمت البيئػػة الداخميػػة المػػؤثر األىػػـ عمػػى طبيعػػة عمػػؿ 

 :المجمس التشريعي الثاني، فقد تأثر بعوامؿ أىميا

تػـ اختطػافيـ بعػد نجػاحيـ  عضػوا أخػر 32اعتقاؿ رئيس المجمس وأميف سػره، إضػافة الػى  -

في اإلنتخابات، فيما رشحت القوائـ معتقميف عنيا بمغ عدد مف نجػح مػنيـ سػبعة، ليكػوف 

عضػػو، وىػػو رقػـ يشػػكؿ أكثػػر مػػف  41عػدد المعتقمػػيف والمختطفػػيف مػػف أعضػاء المجمػػس 

 .ثمث قواـ المجمس

بػػيف أعضػػاء اسػػتحالة االتصػػاؿ الشػػفيي المباشػػر فػػي الجمسػػات العامػػة أو جمسػػات المجػػاف  -

الضػػفة وأعضػػاء القطػػاع نتيجػػة المنػػع الػػذي فرضػػتو إسػػرائيؿ عمػػى انتقػػاؿ كثيػػر مػػف النػػواب 

 .مف الضفة وبالعكس

                                                           
.  اهلل راـ المجتمع، يةوتنم الديمقراطية لتعميـ الفمسطيني المركز األوؿ، تشريف البرلماني، األداء ،(7004) محمد ،جبريؿ 235

 . 30. 34ص
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التناقض الحاصؿ بيف مؤسسة الرئاسػة ومؤسسػة الحكومػة، واالخػتالؼ عمػى الصػالحيات   -

 .والسياسات، مما أدى الى حالة مف االحتقاف تفجرت باشتباكات عنيفة

التي سادت في مختمػؼ المنػاطؽ الفمسػطينية، وتيػاب سػيادة القػانوف، : الفمتاف األمنيحالة  -

حيث طاؿ المجمس التشريعي كمؤسسة جانبا مف  ثارىػا سػواء باالعتػداء عمػى المكاتػب أو 

 .تدمير محتوياتيا

تيػػاب األمػػف االجتمػػاعي واالقتصػػادي، وتفشػػي البطالػػة وارتفػػاع معػػدالت الفقػػر، مصػػاحبة  -

 .لرواتب عف الموظفيف المدنيف والعسكرييف، وتراجع االستثمار الداخمي والخارجيانقطاع ا

كذلؾ واجو المجمس تحديا خارجيػا ال يقػؿ أىميػة عػف المعوقػات الداخميػة، يتمثػؿ فػي حممػة  -

المقاطعة األمريكية واإلسرائيمية واألوروبية لمحكومة الفمسطينية الناتجة عف عممية انتخاب 

الحصار لـ يكف خاص فقط بالحكومػة، بػؿ عػف ىػذا الحصػار قػد أصػاب  ديمقراطية، وىذا

مختمؼ قطاعات الشعب الفمسطيني، وىدد النسيج االجتماعي بالتفكؾ، حيث عػف انقطػاع 

الفمسػػػػطينية، باعتبػػػػار الرواتػػػػب التػػػػي تشػػػػكؿ مصػػػػدر دخػػػػؿ أسػػػػاس لمعظػػػػـ القػػػػوى العاممػػػػة 

لحصػػار بػػدوره عمػػى مختمػػؼ المشػػةؿ األساسػػي فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، وىػػذا االحكومػػة 

 .القطاعات، خاصة القطاع الخاص والذي يعتمد في حركتو عمى دورة النقد المحمية

وكػؿ ىػذا اثػر عمػى أداء المجمػس التشػريعي، وعمػى  ليػة عمػؿ النظػاـ السياسػي الفمسػػطيني 

برمتػػػو، وتحولػػػت أجنػػػدات كانػػػت موضػػػوعة عمػػػى جػػػدوؿ أعمػػػاؿ الرئاسػػػة والحكومػػػة والمجمػػػس 

الى األدراج، وبػات عمػى الجميػع التصػدي إلدارة األزمػة الناتجػة عػف الحصػار، كػؿ التشريعي 

  .بطريقتو
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 . المعيقات والتحديات التي واجيت البرلمانيات في المجمس التشريعي الثاني 2.4.5

تحػػػدثنا فػػػي السػػػياؽ السػػػابؽ عػػػف المعوقػػػات والتحػػػديات التػػػي واجيػػػت المجمػػػس التشػػػريعي 

ىػػذه التحػػديات والمعيقػػات قػػد واجيػػت البرلمانيػػات فػػي المجمػػس  الثػػاني، وفػػي نفػػس الوقػػت فػػإف

التشريعي، إال أف ىنالػؾ تحػديات ومعوقػات خاصػة بالبرلمانيػات، فقػد أتػاح القػانوف االنتخػابي 

لممػػرأة الفمسػطينية الوصػػوؿ لممجمػس التشػػريعي الفمسػطيني، وىػػذا  2005لسػنة ( 9)المعػدؿ رقػػـ

يعي تحػديات جمػػا، فيػي المػرة األولػػى التػي تصػػؿ يفػرض عمػى البرلمانيػػات فػي المجمػس التشػػر 

بيا المرأة الفمسطينية لممجمس التشريعي بيذا العدد ؼ السبعة عشػر امػرأة المػواتي وصػمف الػى 

المجمس التشريعي يقع عمى عاتقيف مسؤولية كبيرة وجيود مضاعفة ومجموعػة مػف التحػديات 

 : نوجز أىميا بالتالي

و ال فػػػرؽ بػػػيف النائػػػب الػػػذكر والنائبػػػة األنثػػػى، إال بمقػػػدر بأنػػػ( ذكػػػرا وأنثػػػى)إقنػػػاع المػػػواطف  -

العمؿ والعطاء والقدرة عمى وضع برامج انتخابية موضوعية، والقدرة عمى االلتزاـ فييا فكرا 

ذا ما اسػتطعف البرلمانيػات مواجيػة ىػذا التحػدي فإنػو يمكػف الوصػوؿ لممجمػس  ومضمونا وا 

 .النسائية عف الطريؽ التنافس دوف الحاجة لنظاـ الكوتا

 

إيصاؿ ىمـو وطموحات المواطنيف الى مراكز صنع القرار بوجو عاـ والمرأة الى البرلماف،  -

والمثػابرة والجػػد عمػػى حميػػا فػػالكثير مػػف القػوانيف المتعمقػػة بػػالمرأة تحتػػاج الػػى التعػػديؿ، عمػػى 
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، وىػذا يتطمػب التعػاوف البنػاء مػع جميػع أعضػاء 236سبيؿ المثؿ قوانيف األحػواؿ الشخصػية

 . المجمس التشريعي القتناعيـ بضرورة الوقوؼ الى جانب قضايا المرأة

تةيير الصورة النمطية المأخوذة عف المرأة فػي المجتمػع والمتمثمػة فػي عػدـ قػدرة المػرأة فػي  -

ثبػػػػات جػػػػدارة المػػػػرأة الفمسػػػػطينية وأحقيتيػػػػا  بالوصػػػػوؿ الػػػػى المجػػػػاؿ السياسػػػػي والبرلمػػػػاني، وا 

المواقع القيادية المؤثرة وبالتحديد السمطة التشريعية ممثمة بمجمػس النػواب، وال شػؾ فػي أف 

مػػف النػػاخبيف  االبرلمانيػػات يالقػػي استحسػػانا ورضػػ األداء البرلمػػاني الػػذي ظيػػرت بػػو اتمػػب

والمػػواطنيف بشػػكؿ عػػاـ، وانعكػػس إيجابػػا فػػي تةييػػر الصػػورة المرسػػخة عنػػد كثيػػر مػػف فئػػات 

 . تمع حوؿ قدرة النساء عمى العمؿ السياسيالمج

ضػػرورة توفيػػػؽ البرلمانيػػات بػػػيف عمميػػػف النيػػابي وتػػػأديتيف لوظػػائفيف التشػػػريعية والرقابيػػػة،  -

والبقػػػػاء عمػػػػى التواصػػػػؿ مػػػػع قواعػػػػدىف االنتخابيػػػػة، والعمػػػػؿ عمػػػػى تممػػػػس ىمػػػػـو المػػػػواطف، 

 . وعرضيا عمى المسؤوليف

البرلمانيات في المجمس التشريعي األوؿ، يمكف  أما فيما يختص بالمعوقات التي واجيت     

 :إيجازىا عمى النحو التالي

                                                           
يعتبر قانوف األحواؿ الشخصية مف أىـ القوانيف وأكثرىا مساسًا باألسرة عمومًا، والمرأة عمى وجو الخصوص، فيو ينظـ جميع  236

اإلنساف التي تكوف بيف  ومصطمح األحواؿ الشخصية حديث نسبيًا، ويراد بو األحواؿ،األمور المتعمقة بالزواج والطالؽ والميراث
نما كانوا يطمقوف . وأسرتو وكؿ ما يترتب عمييا مف  ثار حقوقية والتزامات أدبية أو مادية وقديمًا لـ يستخدـ الفقياء ىذا المصطمح وا 

واألحواؿ  …بالمبادئ الحقوقية واألحكاـ الشاممة لألسرة ككتاب النكاح، وكتاب المير وىكذا اسمًا خاصًا عمى كؿ موضوع يتعمؽ
  ومحتوى قانوف األحواؿ الشخصية يمكف عرضو في ثالث نقاط ،وازي في المعنى األحواؿ المدنيةالشخصية ت

والوصية  مير ومسكف ونفقة ونسب وأحكاـ األىمية والحجر والوصايا كؿ ما يتعمؽ بالزواج وأحكامو وما يترتب عميو مف: أوال
 " .الفرائض"يتعمؽ بأحكاـ اإلرث، وفي الفقو يطمؽ عميو أحكاـ كؿ ما  :ثالثا كؿ ما يتعمؽ بالطالؽ وأحكامو :ثانيا وأنواعيا
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فعمػػى الػػرتـ مػػف الخمفيػػة القياديػػة والسياسػػية والعمميػػة  ؛الثقافػػة السياسػػية والبرلمانيػػة -

لجميػػػػػع البرلمانيػػػػػات فػػػػػي المجمػػػػػس التشػػػػػريعي، إال معظميػػػػػف يفتقػػػػػر الػػػػػى الخمفيػػػػػة 

يػػد مػػف اإللمػػاـ بمفػػردات العمػػؿ التشػػريعي البرلمانيػػة، فالبرلمانيػػات بحاجػػة الػػى المز 

والموضوعية تحتـ عمينػا . محمية واالقتصادية والقانونيةوالرقابي واإللماـ بالقضايا ال

القوؿ في ىذه الجزئية، بأف معظػـ أعضػاء المجمػس التشػريعي يفتقػروف الػى الثقافػة 

فمنذ اليـو األوؿ لتشكيؿ المجمس التشريعي الفمسطيني، طفت  .السياسية والبرلمانية

، وقػد يعػزى يعمى سطح األداء البرلماني حالة مف تياب الػوعي البرلمػاني والقػانون

ذلؾ لةياب التجربة السابقة لةالبية أعضاء المجمس التشريعي، وأدت ىذه الضحالة 

مػػى اختصاصػػات تيػػره حػػدًا تجػػاوز فيػػو المجمػػس المنطمقػػات الدسػػتورية، والتعػػدي ع

مف السمطات، كما حدث في إحدى الجمسات التػي دعػا لعقػدىا المجمػس لمنظػر فػي 

مػػػػدى دسػػػػتورية دعػػػػوة الػػػػرئيس لالسػػػػتفتاء، رتػػػػـ أف ذلػػػػؾ مػػػػف اختصػػػػاص القضػػػػاء 

  .الدستوري فقط

مف المعيقػات التػي واجيػت البرلمانيػات عػدـ ترشػيح األحػزاب السياسػية الكبيػرة فػي   -

ء تقػػػود لجػػػاف، فمػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ سػػػوى لجنػػػة واحػػػده تقودىػػػا المجمػػػس التشػػػريعي نسػػػا

 . برلمانية، وىي لجنة الشيداء واألسرى والمقاتميف القدامى

 طػػرح مواضػػيع دوف وقػػؼ حػػائال. داخػػؿ المجمػػس التشػػريعي ياأليػػديولوجصػػراع ال  -

  . ، القتؿ عمى خمفية الشرؼقانوف األحواؿ الشخصية عمى سبيؿ المثؿ تيـ المرأة
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خطػػوة فػػي الطريػػؽ السػػميـ نحػػو تمكػػيف المػػرأة الفمسػػطينية ف أف الكوتػػا عمػػى الػػرتـ مػػ -

فػي المجمػس % 12.8إال أف تمثيػؿ المػرأة بنسػبة التشػريعي، في الوصػوؿ لممجمػس 

قػػوة  ، ال يمكػػف أف تكػػوفالتشػػريعي الثػػاني مػػف مجمػػوع أعضػػاء المجمػػس التشػػريعي

وبالتػالي . قضػايا أو بتبنػي مواقػؼ تػدعـ المػرأة فػي المجتمػعالفػي طػرح  مؤثرة سػواء

 مػػػػػف القضػػػػػايادوف تنفيػػػػػذ العديػػػػػد  مػػػػػف المعوقػػػػػات التػػػػػي حالػػػػػتحجػػػػػـ الكوتػػػػػا  كػػػػػاف

 .والطموحات النسائية
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 السادسالفصؿ 

 النتائج والتوصيات

 

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أداء البرلمانيػػػات الفمسػػػطينيات فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي    

ـ فػػي طػػرح وحػػؿ القضػػايا العامػػة والنسػػوية مػػف خػػالؿ تػػأديتيف وظػػائفيف 2006الثػػاني لعػػاـ 

التشريعية والرقابية عبػر تجربػة نظػاـ الكوتػا النيابيػة النسػائية الػذي أقػره القػانوف االنتخػابي رقػـ 

 . 2005لعاـ ( 9)

بالمسػػتوى  2007-2006لػػـ يكػػف أداء المجمػػس التشػػريعي خػػالؿ دورتػػو الممتػػدة مػػف عػػاـ    

المطموب في تأدية وظائفو التشريعية والرقابية، وأف اإلنجازات التي تـ تحقيقيا أقؿ بكثير ممػا 

ولكػػػي ال نجػػػافي الحقيقػػػة العمميػػػة، ينبةػػػي القػػػوؿ، بػػػأف أداء المجمػػػس وقػػػؼ أمػػػاـ . كػػػاف مػػػأموال

ت وعقبات اعترضت طريؽ المجمس نحػو تحقيػؽ أىدافػو وميامػو وحالػت دوف الوصػوؿ معوقا

نيجة التي قامت بيا سمطات االحػتالؿ لػبعض مَ إلييا، ومف أىـ ىذه المعوقات االعتقاالت المُ 

أعضػػاء المجمػػس التشػػريعي، بمػػف فػػي ذلػػؾ رئػػيس المجمػػس التشػػريعي، ومػػف المعوقػػات التػػي 

شػػعب الحصػػار السياسػػي واالقتصػػادي التػػي تعػػرض ليػػا الاعترضػػت عمػػؿ المجمػػس سياسػػية 

دارتػػو والعػػامميف فيػػو،  ئووالسػػمطة الوطنيػػة، وشػػمؿ ذلػػؾ حصػػار المجمػػس التشػػريعي وأعضػػا وا 

فالةالبية العظمػى مػف الػدوؿ عمػى الصػعيد اإلقميمػي والػدولي رفضػت التعامػؿ مػع المجمػس أو 

با عمػى أداء المجمػس، إضػافة إلػى استقباؿ أعضائو أو التعاوف معيػـ، وقػد أثػر ذلػؾ بػدوره سػم

 . جممو مف المعوقات تـ اإلشارة إلييا في ثنايا األطروحة
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كانػػػت مشػػػػاركة البرلمانيػػػات فػػػػي تقػػػديـ المشػػػاريع التػػػػي أقػػػرت فػػػػي عمػػػى الػػػرتـ مػػػػف ذلػػػؾ، 

المناقشػػة العامػػة فػػي المجمػػس التشػػريعي الثػػاني قويػػة مقارنػػة مػػع حجػػـ تمثػػيميف فػػي المجمػػس 

مشػروع ال إذا اسػتثنينا مشػاريع خمسػةمػف أصػؿ  برلمانيتيف اثنتػيف بواقعقد شاركف ف التشريعي،

تػـ تقديمػو فػي المجمػس التشػريعي األوؿ وتػـ مناقشػتو فػي  الػذيمقدـ مف قبؿ مجمس الػوزراء ال

فػػػػإف مشػػػػاركة البرلمانيػػػػات فػػػػي تقػػػػديـ المشػػػػاريع التػػػػي أقػػػػرت فػػػػي  المجمػػػػس التشػػػػريعي الثػػػػاني،

مف حجـ المشاريع التي أقرت في المناقشػة العامػة، وىػي % 40المناقشة العامة بمةت نسبتيا 

مقارنػػة مػػع حجػػـ تمثيػػؿ البرلمانيػػات فػػي المجمػػس التشػػريعي والبػػالغ  أيضػػا، نسػػبة مرتفعػػة جػػدا

مػػػع عػػػدد النػػػواب الػػػذيف تقػػػدموا فػػػي قويػػػة مقارنػػػة  أيضػػػا مشػػػاركتيا وكانػػػت %.12.78نسػػػبتيا

عػػدد المتقػػدميف  التشػػريعي، حيػػث بمػػغناقشػػة العامػػة فػػي المجمػػس مشػػاريع قػػوانيف أقػػرت فػػي الم

وىػي نسػبة منخفضػة % 3.45عضػوًا، أي بنسػبة  116بمشاريع قوانيف أربػع نػواب مػف أصػؿ 

  .جدًا بالنسبة لحجـ تمثيميـ في المجمس التشريعي

أما في مجاؿ تقديـ مشاريع مقترحة كاف أداء البرلمانيات ضعيفًا؛ بمقارنتيا مع حجػـ تمثػيميف 

وىي % 7.14ريع نسبة مشاركة البرلمانيات في تقديـ مشا حيث بمةت ،يفي المجمس التشريع

نسػػػػػبة منخفضػػػػػة إذا مػػػػػا قورنػػػػػت بحجػػػػػـ تمثيػػػػػؿ البرلمانيػػػػػات فػػػػػي المجمػػػػػس التشػػػػػريعي البػػػػػالغ 

مػػع نسػػبة مشػػاركة الرجػػاؿ النػػواب فػػي تقػػديـ مشػػاريع قػػوانيف حيػػث  ةمقارنػػ ومتػػدني؛ 12.78%

حيػث ( مجمػوع القػوانيف المطروحػة) قانونػا 14قانونػًا مػف أصػؿ  13بمغ عدد القوانيف المقدمػة 

وىػػي نسػػبة أعمػػى مػػف نسػػبة تمثػػيميـ فػػي % 92.86تبمػػغ نسػػبة مشػػاركتيـ فػػي تقػػديـ مشػػاريع 

ناحية عدد البرلمانيػات المتقػدمات بمشػاريع  ولكف مف %. 87.22المجمس التشريعي والبالةة 
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المتقػػػدميف مقارنػػػة مػػػع عػػػدد النػػػواب الرجػػػاؿ  ؛قػػػوانيف مقترحػػػة كانػػػت نسػػػبة مشػػػاركتيف مرتفعػػػة

 116مػػف أصػػػؿ نػػواب  6 عػػػدد المتقػػدميف بقػػوانيف مقترحػػة فقػػد بمػػغبمشػػاريع قػػوانيف مقترحػػة، 

المتقػػدمات بطػػرح قػػوانيف ، وىػػي نسػػبة أقػػؿ مػػف عػػدد البرلمانيػػات %5.17عضػػوًا وتبمػػغ النسػػبة 

برلمانيػػػة أي بنسػػػبة  17حيػػث بمػػػغ عػػدد المتقػػػدمات بطػػرح قػػػوانيف؛ برلمانيػػػة واحػػده مػػػف أصػػؿ 

5.88.%  

وتوصػػػمت الدراسػػػة أيضػػػًا إلػػػى ضػػػعؼ األداء التشػػػريعي لمجػػػاف المجمػػػس فػػػي مجػػػاؿ انجػػػاز    

وفػي . ر أي قػانوفاقتراحػا بالقػانوف لػـ يػتـ إقػرا( 21)االقتراحػات بػالقوانيف المحالػة إلييػا، فمػف 

ىػػذا السػػياؽ يؤخػػذ عمػػى البرلمانيػػات فػػي المجمػػس التشػػريعي بػػأنُيف لػػـ يسػػتةممف ىػػذا الضػػعؼ 

لخدمػػة قضػػايا ومطالػػب المػػرأة فػػي تعػػديؿ القػػوانيف التػػي تمػػس أو تنػػتقص مػػف حقػػوؽ المػػرأة، 

وكػػاف بإمكػػاف البرلمانيػػات فػػي المجمػػس التشػػريعي مػػف خػػالؿ التواصػػؿ مػػع العديػػد مػػف النػػواب 

ـ العديػػػػػد مػػػػػف االقتراحػػػػات لمقػػػػػوانيف المتعمقػػػػػة بػػػػػالحقوؽ األىميػػػػة لممػػػػػرأة وقػػػػػانوف األحػػػػػواؿ تقػػػػدي

لةػػاء التمييػػز بػػيف الرجػػؿ والمػػرأة فػػي األحكػػاـ الجزائيػػة وخاصػػة قضػػايا الشػػرؼ،  الشخصػػية، وا 

 .وىنالؾ العديد مف ىذه القوانيف التي كاف بإمكانيا تقديـ مقترحات ليا

داء الرقابي لمبرلمانيات، تميز أداء البرلمانيات في استخداـ السؤاؿ كوسيمة ألوعمى صعيد ا   

مقارنػػة مػػع عػػدد األسػػئمة التػػي تػػـ طرحيػػا فػػي المجمػػس التشػػريعي  ،الضػػعيؼلمرقابػػة بالمسػػتوى 

سػػػؤااًل مػػػف البرلمانيػػػات فػػػي المجمػػػس ( 2)فقػػػد تػػػـ توجيػػػو  الثػػػاني ومقارنػػػة مػػػع حجػػػـ تمثػػػيميف،

مشػاركة ولكػف  ،%7.1سؤاؿ بنسبة متدنية بمةػت( 28)مسطيني الثاني مف أصؿ التشريعي الف

 قػدميف باألسػئمةتمرتفعة مقارنة مع عػدد النػواب الرجػاؿ المالبرلمانيات في طرح األسئمة كانت 
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حيػػػث بمػػػغ عػػػدد البرلمانيػػػات المتقػػػدمات بالسػػػؤاؿ نػػػائبتيف اثنتػػػيف فػػػي الوقػػػت الػػػذي يصػػػؿ فيػػػو 

أمػػا بالنسػػبة لمنػػواب %  11.76برلمانيػػة أي بنسػػبة  17الػػى عػػددىف فػػي المجمػػس التشػػريعي 

 يصػؿ عػددىـ فػي المجمػسفػي الوقػت الػذي  نائبػاً  12الرجاؿ فقد بمغ عػدد المتقػدميف بالسػؤاؿ 

، وىي نسبة أقؿ مف حجـ تمثيميـ في المجمس %10.34نائبًا، أي بنسبة  116إلى التشريعي

 %.87.0 ةوالبالةالتشريعي 

كوسػػػيمة لمرقابػػػة عمػػػى  االسػػػتجوابفػػػي اسػػػتخداـ  أداء البرلمانيػػػات، كػػػاف وفػػػي ذات السػػػياؽ   

مقارنػػػة مػػػع حجػػػـ تمثػػػيميف فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي ومقارنػػػة مػػػع عػػػدد  أعمػػػاؿ الحكومػػػة قويػػػا،

، فمف بيف ثالثة استجوابات قدمت برلمانية استجواب واحػد، المقدمة في المجمس االستجوابات

لنسػبة لحجػـ تمثػيميف فػي المجمػس التشػريعي والتػي وىػي نسػبة مرتفعػة با% 00.00أي بنسبة 

 %.46.45تصؿ الى 

توصمت الدراسػة  لممجمس التشريعي أما عمى صعيد مشاركة البرلمانيات في المجاف الدائمة   

مشػػػاركة البرلمانيػػػات كانػػػت قويػػػة مقارنػػػة مػػػع حجػػػـ تمثػػػيميف فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي، الػػػى أف 

برلمانيػو قػد اشػتركف فػي  44جميع البرلمانيات فػي المجمػس التشػريعي الثػاني والبػالغ عػددىف ف

لجنتػػيف باسػػتثناء برلمانيػػو واحػػده اشػػتركت فقػػط فػػي لجنػػو، حيػػث بمػػغ عػػدد أعضػػاء البرلمانيػػات 

عضوًا، أي بنسبة  01عضوًا مف أصؿ الحد األعمى لمعضوية البالغ  00في المجاف المختمفة 

مقارنػة سبة مرتفعو بالنسبة لحجـ تمثيميف في المجمس التشػريعي،  ومرتفعػة وىي ن% 64.03

، حيث أف مع النواب الرجاؿ المنضميف الى المجاف الدائمة بالنسبة لحجـ تمثيميـ في المجمس

 62عضوًا فػي المجمػس التشػريعي، أي أف  443عضوًا قد اشتركوا في لجنتيف مف أصؿ  64
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ه فقػػط حيػػث بمػػغ عػػدد أعضػػاء الرجػػاؿ فػػي المجػػاف المختمفػػة عضػػوا قػػد اشػػتركوا فػػي لجنػػة واحػػد

 %.56.66عضوًا، أي بنسبة  606مف الحد األعمى المسموح بو وىو  604

واتضح مف خالؿ الدراسة بأف أكثر المناقشات لمخطابات الوزارية كانت جدلية، وقد خمت     

وعمػى العكػس  الػوزاري، كثيرًا مػف كممػات النػواب مػف المناقشػة الجديػة لبنػود ومحػاور الخطػاب

مف ذلؾ فقد امتازت مناقشات البرلمانيات بالعمؽ والجدية في مناقشة بنود ومحاور الخطابات 

كمػػػػػا تضػػػػػمنت مناقشػػػػػات البرلمانيػػػػػات لمحػػػػػاور الخطابػػػػػات العديػػػػػد مػػػػػف التوصػػػػػيات  الوزاريػػػػػة،

 .والتوجييات بما يخدـ المصالح العامة لممجتمع ولممرأة

ت البرلمانيات حرصًا كبيرًا عمى منح المرأة المكانة التػي لمرأة، أظير اقضايا وفيما يتعمؽ ب    

تستحؽ في التشريعات والقوانيف، وتجمى ذلؾ بوضوح في طمباتيف ومداخالتيف خالؿ مناقشة 

البيػػاف الػػوزاري لمحكومػػة العاشػػرة برئاسػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة، وأكػػدف عمػػى ضػػرورة إعطػػاء المػػرأة 

وقػد تكممػت ىػذه الطمبػات فػي زيػادة عػدد الػوزيرات  .مػع الرجػؿ الحقػوؽ الكاممػة والمتسػاوية ليػا

كمػا أف . مف وزيرة واحده في الحكومػة العاشػرة إلػى ثػالث وزيػرات فػي حكومػة الوحػدة الوطنيػة

المشّرع عمؿ جاىػدًا عمػى تكػريس مشػاركة المػرأة فػي المجػالس المنتخبػة وتقويػة فػرص النسػاء 

بشػػأف  2007لسػػنة ( 1)خػػالؿ قػػرار بقػػانوف رقػػـفػػي التمثيػػؿ النيػػابي، وقػػد عبػػر عػػف ذلػػؾ مػػف 

الػػذي سػػيعتمد عمػػى طريقػػة واحػػد لالنتخابػػات القادمػػة وىػػي النظػػاـ النسػػبي  االنتخابػػات العامػػة

 .الكامؿ الذي يعتمد عمى القوائـ الحزبية
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-2005لقػػد بػػدا واضػػحًا بػػأف المجمػػس التشػػريعي الثػػاني وخػػالؿ دورتػػو الممتػػدة مػػف عػػاـ     

وكذلؾ البرلمانيات واجيف تحديات خاصػة تمثمػت  تحديات أثرت عمى أدائو،أنو واجو  2006

فعمػػػػى الػػػػرتـ مػػػػف الخمفيػػػػة القياديػػػػة والعمميػػػػة لمعظػػػػـ  بضػػػػعؼ الثقافػػػػة السياسػػػػية والبرلمانيػػػػة،

 إال أف معظميػػػف يفتقػػػرف إلػػػى الخمفيػػػة السياسػػػية والبرلمانيػػػة، البرلمانيػػػات فػػػي مجمػػػس النػػػواب،

والبرلمانيػات بشػكؿ خػاص بحاجػة إلػى المزيػد مػف اإللمػاـ  مجمػس النػواب بشػكؿ عػاـ فأعضاء

والدوليػة،  واإللمػاـ بالقضػايا الوطنيػة، بمفػردات الدسػتور والعمػؿ البرلمػاني التشػريعي والرقػابي،

 التي العامة والقضايا ،واالجتماعية والقضايا المحمية والسياسة الداخمية والخارجية، والقانونية،

 .الحزبية والتعددية العامة الحريات ياوقضا المواطنيف، كافة تيـ

واتضح مف خالؿ الدراسة بأف نظػاـ الكوتػا النيابيػة النسػائية شػجع المػرأة الفمسػطينية عمػى     

، مقارنة %0.27، حيث بمةت نسبة مشاركتيف 2006الترشح في االنتخابات التشريعية لعاـ 

إضػػػافة لػػػذلؾ أعطػػػى نظػػػاـ %. 0.4والتػػػي بمةػػػت 1996بنسػػػبة المرشػػػحات النتخابػػػات عػػػاـ 

الكوتػػا الفرصػػة لممػػرأة بتشػػكيؿ نمػػاذج ناجحػػة فػػي المجػػالس المنتخبػػة التػػي تسػػاىـ بػػدورىا فػػي 

 .إحداث تةيير تدريجي في نظرة المجتمع لدور المرأة الفمسطينية

كمػػا خمصػػت الدراسػػة الػػى أف زيػػادة فػػرص نجػػاح نظػػاـ الكوتػػا النيابيػػة النسػػائية فػػي تحقيػػؽ     

لجنسػيف فػي المجػالس التمثيميػة، يعتمػد فػي األسػاس عمػى توعيػة المجتمػع لتبػديؿ التوازف بيف ا

سػػػموكيات حيػػػاؿ المػػػرأة خاصػػػة فػػػي المجػػػاؿ التمثيمػػػي، والتعريػػػؼ بأىميػػػة مشػػػاركة المػػػرأة فػػػي 

البرلماف، واألىداؼ التي يمكف أف تجنييا المرأة والمجتمع مػف مشػاركتيا، ويمكػف أف يػتـ ذلػؾ 

ت والتنظيمػات تيػر الحكوميػة فػي تعزيػز مشػاركة المػرأة والعمػؿ مف خالؿ دعػـ دور المؤسسػا



180 

 

 

مف خالؿ وضػع خطػط وبػرامج عمػى محػو الجيػؿ السياسػي عنػد المسػتويات الشػعبية وترسػيخ 

 .فكرة مساواة المرأة مع الرجؿ في المجاؿ التمثيمي

ي توصػػػمت الدراسػػػة أيضػػػًا إلػػػى أف نظػػػاـ الكوتػػػا النيابيػػػة فػػػي  ليػػػة اشػػػتةالو خطػػػا خطػػػوة فػػػو    

الطريػػػػؽ السػػػػػميـ نحػػػػػو تمكػػػػيف المػػػػػرأة الفمسػػػػػطينية فػػػػػي التمثيػػػػؿ النيػػػػػابي، إال أف تمثيػػػػػؿ المػػػػػرأة 

فػػي المجمػػس التشػػريعي الثػػاني قياسػػا إلػػى العػػدد الكمػػي ألعضػػاء % 12.8الفمسػػطينية بنسػػبة 

المجمس التشريعي الثاني فإّف قوة تأثيرىا تبقى ضعيفة فػي طػرح القضػايا العامػة والنسػوية، أو 

وبالتالي فػإف حجػـ الكوتػا النيابيػة النسػائية متػدني ممػا . اقؼ تدعـ المرأة في المجتمعبتبني مو 

 . يحوؿ دوف تنفيذ العديد مف البرامج والطموحات النسائية

بػػػدا واضػػػحًا بػػػأف المجػػػوء إلػػػى تخصػػػيص مقاعػػػد محػػػددة لممػػػرأة الفمسػػػطينية فػػػي المجػػػالس    

مػف حيػاة المجتمػع الفمسػطيني التػي تشػيد المنتخبة، ىو أمػر ىػاـ وحتمػي فػي المرحمػة الراىنػة 

تمييػػزًا واقعيػػًا عمػػى أسػػاس النػػوع االجتمػػاعي، واسػػتخداـ ىػػذه اآلليػػة سػػيكوف متوافقػػًا مػػع اتفاقيػػة 

 .القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

ولكف استخداـ نظػاـ الكوتػا النيابيػة فػي المجػالس المنتخبػة بمعػزؿ عػف العوامػؿ األخػرى التػي  

توافرىػػا، مثػػؿ تبنػػي األحػػزاب السياسػػية فكػػرة نظػػاـ الكوتػػا طواعيػػة الػػذي يعكػػس بػػأف  البػػد مػػف

لممػػرأة حػػؽ مكتسػػب ولػػيس مجػػرد تمكػػيف، باإلضػػافة إلػػى االىتمػػاـ بوجػػود المػػرأة فػػي الصػػفوؼ 

األماميػػة لألحػػزاب السياسػػية التػػي تمكػػف المػػرأة مػػف إثبػػات قػػدراتيا وكفاءاتيػػا، لتحػػوز عمػػى ثقػػة 

 . مدى قدرتيا وأىميتيا في المشاركة التمثيميةب المجتمع واالقتناع
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 :وبناء عمى ىذه النتائج، خمصت الدراسة إلى عدة توصيات

رتػػـ مػػا حققػػو نظػػاـ الكوتػػا النسػػائية لممػػرأة الفمسػػطينية، مػػف زيػػادة نسػػبة تمثيميػػا فػػي المجػػالس 

عطاءىا الفرصػة فػي طػرح نفسػيا وطػرح قضػاياىا عمػى أسػاس أنيػا قضػية مجتمػع  المنتخبة وا 

قبػػؿ أف تكػػوف قضػػية المػػرأة لوحػػدىا، ومػػا تسػػير فػػي طريػػؽ تحقيقػػو، إال أنيػػا تواجػػو جممػػو مػػف 

ة والموضػػػػوعية التػػػػي تيػػػػدد التقػػػػدـ فػػػػي تةييػػػػر وضػػػػعية المػػػػرأة فػػػػي المجػػػػالس المعوقػػػػات الذاتيػػػػ

المنتخبة، و إّف استمرارىا يعني تقويض فعالية نظاـ الكوتػا النسػائية، وانطالقػا مػف ذلػؾ يتقػدـ 

الباحث بجممة مػف التوصػيات تخػتص بػالمرأة، وصػانع القػرار، والبرلمانيػات، ووسػائؿ اإلعػالـ 

وىػػػػو تمكػػػػيف المػػػػرأة سياسػػػػيًا مػػػػف خػػػػالؿ العمػػػػؿ الػػػػذاتي وتػػػػذليؿ بةيػػػػة الوصػػػػوؿ إلػػػػى اليػػػػدؼ، 

 : المعوقات السياسية واالجتماعية والقانونية، وذلؾ عمى النحو التالي

يعتبر دور السمطة والسياسات الحكومية مف العوامؿ الميمة والمؤثرة في وضع المرأة  -

ات المتخػػذة مػػف ودورىػػا فػػي التنميػػة السياسػػية، وتسػػتطيع مػػف خػػالؿ أجيزتيػػا واإلجػػراء

جانبيا إما تعميؽ الفرو قات السياسية بيف الرجػؿ والمػرأة أو الػى إلةاءىػا، فمؤسسػات 

ويمكػػف أف . السػػمطة ىػػي التػػي تزيػػؿ العقبػػات القانونيػػة أمػػاـ المشػػاركة السياسػػية لممػػرأة

يػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ عقػػد مػػؤتمرات وطنيػػة عامػػة تشػػارؾ فييػػا كافػػة قطاعػػات المجتمػػع 

اعيػػػػػة والثقافيػػػػػة والمؤسسػػػػػات الدينيػػػػػة والمنظمػػػػػات النسػػػػػوية وكافػػػػػة السياسػػػػػية واالجتم

مشػػاركة المػػرأة فػػي الحيػػاة المؤسسػػات ذات الصػػمة بشػػؤوف المػػرأة، لبحػػث قضػػية زيػػادة 

 .العامة
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زيػادة نسػػبة تمثيػػؿ المػرأة فػػي المجػػالس التمثيميػة بتخصػػيص كوتػػا نيابيػة نسػػائية تصػػؿ  -

 .ية بالتمثيؿ النيابيلكي تزداد فرص المرأة الفمسطين% 40أو % 30إلى

مراجعة القوانيف التي تميػز بػيف الرجػؿ والمػرأة، والتنسػيؽ بػيف كافػة مؤسسػات السػمطة  -

 .في إلةاء أو تعديؿ القوانيف التي يتـ فييا التمييز بيف الجنسيف

تنفيػػذ بػػرامج تدريبيػػة لمنسػػاء ولممرشػػحات البرلمانيػػات لتعػػريفيـ بػػاإلجراءات االنتخابيػػة  -

األساسػػػية لممرشػػػحات لخػػػوض اإلنتخابػػػات، وتػػػوفير الػػػدعـ المػػػالي وتطػػػوير الميػػػارات 

 .لممرشحات إف أمكف

ميػة السياسػػية ونشػر الػػوعي القػانوني لػػدى النسػاء فيمػػا القيػاـ فػي تنفيػػذ بػرامج محػػو األ -

يتعمػػػػػػؽ بحػػػػػػؽ التصػػػػػػويت والترشػػػػػػيح لالنتخابػػػػػػات، فػػػػػػي المػػػػػػدف والقػػػػػػرى والمخيمػػػػػػات 

 .    الفمسطينية

، خاصػػػػػػة بحقػػػػػػوؽ المػػػػػػرأة الدسػػػػػػتورية مبرلمانيػػػػػػاتالتثقيفيػػػػػػة لزيػػػػػػادة وتكثيػػػػػػؼ البػػػػػػرامج  -

يكػػف قػػادرات  ، حتػػىبوضػػع المػػرأة فػػي األديػػاف والتشػػريعات ذات الصػػمةوالتشػػريعية، و 

 .عمى الدفاع عف حقوؽ المرأة

عقد المزيد مف الندوات والمحاضرات وتوزيع النشرات في جميع المراكز النسائية التي  -

صدار دليؿ يعرؼ تعنى بشؤوف المرأة، لتعريؼ ا لمرأة الفمسطينية بحقوقيا القانونية، وا 

نجازاتيػػػا والتشػػػريعات التػػػي تتعمػػػؽ بحقوقيػػػا، وعقػػػد النػػػدوات المتكػػػررة  بحقػػػوؽ المػػػرأة وا 

 . لشرح ىذه القوانيف
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وضع خطط واستراتيجيات تربوية تبيف واقع المرأة وحقوقيا السياسية، ضمف المنػاىج  -

باإلضػػػافة الػػػى  .النسػػػاء فػػػي مختمػػػؼ المجػػػاالت التعميميػػػة فػػػي إطػػػار التوعيػػػة بحقػػػوؽ

 .تعديؿ المناىج المدرسية لجية التوازف بيف الجنسيف

تطوير الثقافة السائدة في المجتمع بما يوصؿ الى االعتراؼ بأف المرأة شريؾ رئيسػي  -

 . في عممية التنمية بكافة محاورىا، وال يمكف تحقيؽ التنمية بإقصاء وتيميش المرأة

فػػي المجػػاؿ  عمػػى حػػد سػػواء لمنػػواب مػػف كػػال الجنسػػيفالقيػػاـ بحمػػالت توعيػػة وتثقيػػؼ  -

لمتعػػػػرؼ عمػػػػى ميػػػػاـ المجمػػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني، وكيفيػػػػة القيػػػػاـ بػػػػأداء  النيػػػػابي،

 .    لنظاـ الداخمي لممجمس التشريعيناسب مع اوظائفيـ بما يت

لصػػػناعة القػػػرار وعػػػدـ  العمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة تواجػػػد المػػػرأة فػػػي المراكػػػز السياسػػػية العميػػػا -

 .االكتفاء بإعطائيا المناصب التقميدية أو االكتفاء بدورىا عمى أساس ثانوي

االىتمػػػاـ الكػػػافي مػػػف جانػػػب وسػػػائؿ اإلعػػػالـ بتصػػػحيح المفػػػاىيـ الخاطئػػػة حػػػوؿ دور  -

المػػػرأة فػػػي العمػػػؿ السياسػػػي ومواجيػػػة التمييػػػز الثقػػػافي فػػػي توزيػػػع األدوار بػػػيف الرجػػػؿ 

لػػى توضػػيح أىميػػة الديمقراطيػػة والمشػػاركة السياسػػية وبالػػذات فػػي باإلضػػافة ا .والمػػرأة 

، ويقػػع عمػػى عػػاتؽ اإلعػػالـ دور ميػػـ فػػي بيػػاف الحقػػوؽ الدسػػتورية االنتخابيػػةالعمميػػة 

لقضايا المرأة  والتشريعية التي منحت لممرأة، فاإلعالـ ما زاؿ تير منصؼ في طرحو

لمػػرأة كربػػة بيػػت، و زوجػػة لجيػػة المشػػاركة السياسػػية، بػػؿ يركػػز فػػي تةطيػػة لشػػؤوف ا

كمػػػػا ينبةػػػي عمػػػػى اإلعػػػػالـ بػػػأف يعػػػػزز الحضػػػػور . شػػػييد، ومدرسػػػػة، وعاممػػػة زراعيػػػػة

الجمػػاىيري، لشػػرح قضػػػايا  االتصػػاؿاإلعالمػػي لمنسػػاء مػػف خػػالؿ التمفزيػػوف ووسػػائؿ 
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، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تطػػوير الػػوعي المػػرأة والصػػعوبات التػػي تواجيػػا فػػي الحيػػاة العامػػة

ي لمنسػاء اإلعالميػات والقيػادات النسػائية، حتػى يُكػف قػادرات الثقافي والسياسي والمينػ

عمػػى إيصػػاؿ الرسػػالة اإلعالميػػة لممػػرأة، والتػػػي مػػف شػػأنيا تةيػػر النظػػرة مػػف مشػػػاركة 

      .المرأة في عممية التنمية السياسية، وعمى وجو الخصوص في المجمس التشريعي

بشػػػػكؿ كػػػػافي عمػػػػى النمػػػػاذج النسػػػػائية السياسػػػػية  مػػػػف قبػػػػؿ اإلعػػػػالـ تسػػػػميط األضػػػػواء -

 .تقديميا كنموذج يمكف االحتذاء بوالناجحة و 

تػػػدعيـ صػػػالحيات المنظمػػػات النسػػػوية القائمػػػة والميتمػػػة والمعنيػػػة بالشػػػؤوف النسػػػائية،  -

وذلػػػػؾ بارتباطيػػػػا بمجمػػػػس الػػػػوزراء لمراجعػػػػة التشػػػػريعات التػػػػي تحػػػػد مػػػػف دور المػػػػرأة 

 .السياسية لمسمطة الوطنية الفمسطينيةومساواتيا وانخراطيا بالحياة 

قامػػػػة ودعػػػػـ  - إقامػػػػة ودعػػػػـ المؤسسػػػػات التػػػػي تشػػػػجع عمػػػػؿ المػػػػرأة بكافػػػػة الوسػػػػائؿ، وا 

 .المؤسسات الثقافية التي تنيض بوعي المرأة الثقافي واأليدلوجي

إف أفضػػؿ مشػػاركة لممػػرأة يمكػػف دعميػػا وتبنييػػا مػػف قبػػؿ األحػػزاب السياسػػية، فػػانخراط  -

حزبػػي يعنػػي المشػػاركة والتعمػػيـ المسػػتمر، ويكػػوف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ المػػرأة فػػي العمػػؿ ال

إلزاـ األحزاب السياسية بترشيح نسبة معينة مف النساء عمى قوائميا الداخميػة، ويمكػف 

أف يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ ربط الدعـ الحكومي لألحزاب مف خػالؿ وجػود النسػاء فييػا 

لسياسػػية بػػأف تكػػوف وخاصػػة فػػي صػػفوؼ قياداتيػػا، ومػػف جيػػة أخػػرى عمػػى األحػػزاب ا

 .  المجمس التشريعي ممواقع القيادية وخاصة تحت قبةجريئة في ترشيحيا ل
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وباإلضافة إلى ىذه التوصيات ىنالؾ توصػيات تخػص البرلمانيػات فػي المجػالس التشػريعية 

 : القادمة

إيصاؿ ىموـ  وطموحات المواطنيف الى الحكومة والعمؿ عمػى االلتػزاـ بتنفيػذ الوعػود  -

 .إدراجيا في البرامج االنتخابيةالتي يتـ 

العمػػػؿ عمػػػى االنضػػػماـ إلػػػى المجػػػاف الدائمػػػة الرئيسػػػة، والتنػػػاوب عمييػػػا لممشػػػاركة فػػػي  -

وعػػػدـ التركيػػػز عمػػػى لجػػػاف بعينيػػػا بصػػػورة  جميػػػع المجػػػاف الكتسػػػاب الخبػػػرة والمعرفػػػة،

 .دائمة

ي تيـ العمؿ بجٍد ومثابرٍة، والتنسيؽ مع مختمؼ النواب فيما يختص بطرح القضايا الت -

 .والصالح العاـ المرأة

القيػػاـ فػػي البحػػث عػػف الخبػػرات والتجػػارب السػػابقة لمنػػواب مػػف خػػالؿ وحػػدة البحػػوث  -

 .البرلمانية التابعة لممجمس التشريعي الفمسطيني

التواصػػػػػؿ مػػػػػع البرلمانيػػػػػات فػػػػػي الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة والعالميػػػػػة واالسػػػػػتفادة مػػػػػف تجػػػػػاربيف  -

 . وخبراتيف في العمؿ البرلماني

فػػي المشػػاركة بالنػػدوات والمػػؤتمرات الداخميػػة و الخارجيػػة، وتكثيػػؼ الزيػػارات الفاعميػػة  -

عػػػف نشػػػاطاتيف والبػػػرامج التػػػي تنػػػوي  الميدانيػػػة لممػػػواطنيف والحػػػديث لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ

 .القياـ بيا

مراجعة المستشاريف القانونييف في المجمس أو خارجو، بما يساعدىا في أداء وظائفيا  -

 .التشريعية والرقابية
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 . التحضير المسبؽ لجمسات المجمس والقضايا التي تنوي طرحيا -

اإلعػػػػالـ عػػػػف نشػػػػاطاتيا داخػػػػؿ المجمػػػػس التشػػػػريعي، ومػػػػا أسػػػػيمت بػػػػو فػػػػي المجػػػػاؿ  -

صػدار  التشريعي، والخدمات التي قدمتيا لممجتمع مف خالؿ القياـ بحمالت دعائيػة وا 

 .كتيبات شيرية بسيطة

مػػى النظػػاـ الػػداخمي لممجمػػس التشػػريعي، ع مػػف البرلمانيػػات االطػػالع الػػدائـ والمسػػتمر -

 .حتى تتمكف مف القياـ بوظائفيا وفؽ مواد القانوف
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، مجمة الوحدة ،"أبعاد المشاركة السياسية في دوؿ العالـ الثالث"(. 1988.)شراب، ناجي

 .، الرباط48العدد 

، فمسطيف، األياـجريدة "العمؿ النسوي الفمسطيني، إلى أيف؟" .تادة  الصةير،

 .13/3/1996السبت،

http://arabic.pnn.ps/fayyad/PM-PNN27.mp3
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قطاع  زة ) واقع المرأة الفمسطينية في المشاركة السياسية العامة. (2007.)العمية، رياض

: نابمس. 1، العدد 21المجمد ، (العمـو اإلنسانية) مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،(نموذجا

 .عمادة البحث العممي جامعة النجاح الوطنية

، واقع المرأة في الثقافة السائدة دراسة حاالت حوؿ المرأة العربية"(. 1997.)يوسؼ عمر،

 . مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت. 250،العددالعربي المستقبؿ

مركز : ، راـ اهلل5، عدد 2، مجمدتسامح ."المرأة والحزب السياسي". (2004.)عوكؿ، طالؿ

 .راـ اهلل لمدراسات وحقوؽ اإلنساف 

، 5، العددمجمة تسامح، المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية(. " 2004.)كتانو، ريما

 .،  راـ اهلل، مركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ اإلنساف2004حزيراف _ السنة الثانية

، مؤسسة المرأة الفمسطينية واتخاذ القرار، مجمة شؤوف تنموية(. 2003.)كماؿ، زىيرة

 . طينية المجمد األوؿمفتاح، وضعية المرأة الفمس

، 7، مجمد مجمة الديمقراطية "النخبة تأمالت نظرية ومنيجية(. 2007.) مةيث، أنور

 . مؤسسة األىراـ: ، القاىرة25العدد

 :الصحؼ

. المشاركة السياسية لطمبة الجامعات األردنية(. 2002.)النقشبندي، بارعة ومخادمة، ذياب

عمادة البحث : عماف. 1، العدد29، مجمد واالجتماعيةالعمـو اإلنسانية : مجمة دراسات

 .العممي، الجامعة األردنية
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 :التقارير

 .2005تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ 

، إعداد فاطمة خفاجي، 2999التقرير العربي الموحد حوؿ تنفيذ منياج عمؿ بيجيف لعاـ 

21-3-2009 . 

إعداد وزارة شؤوف المرأة واألسرة (2999)بيجيفالتقرير الوطني لمجميورية التونسية 

األمـ المتحدة، لجنة األمـ المتحدة االقتصادية واالجتماعية  -والطفولة والمسنيف، األسكوا

 : لمزيد مف االطالع انظر الرابط الكتروني. 14لةربي أسيا، ص

http://www.escwa.un.org/arabic/divisions/ecw.asp?division=ecw# 
األمـ  -األسكوا(. 2999)التقرير الوطني لفمسطيف بيجيف مارليف ألربضي نزاؿ،إعداد 

لمزيد مف االطالع . 5المتحدة، لجنة األمـ المتحدة االقتصادية واالجتماعية لةربي أسيا، ص

 :انظر

 http://www.escwa.un.org/arabic/divisions/ecw.asp?division=ecw# 
 :لمزيد مف االطالع النظر الرابط التالي. 15+ التقرير الوطني لمممكة الم ربية بيجيف

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia - 

ESCWA   
مركز المرأة لإلرشاد : ، القدستقرير حوؿ وضعية المرأة الفمسطيني(. 2001.)سينوره، رندة

 .القانوني

باالستناد إلى اتفاقية تقرير حوؿ وضعية المرأة الفمسطينية (. "2001.)عبد محسف، سريدة

 . ، القدس، مركز المرأة لإلرشاد القانوني"القضاء عمى كافة أشكاؿ العنؼ ضد المرأة

http://www.escwa.un.org/arabic/divisions/ecw.asp?division=ecw
http://www.escwa.un.org/arabic/divisions/ecw.asp?division=ecw
http://www.escwa.un.org/divisions/ecw.asp?division=ecw
http://www.escwa.un.org/divisions/ecw.asp?division=ecw
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، المجمس تقرير حوؿ مشاركة المرأة الفمسطينية في اإلنتخابات العامة، (2003)عابديف،

 .التشريعي الفمسطيني

 : الندوات والمؤتمرات

، ورقة عمؿ مقدمة في العربية التحديات النخبوية، الحركة النسائية (2006)ثابت، أحمد 

التمثيؿ البرلماني لممرأة األردنية ىؿ فات األواف عمى (" 9/2002-7)الحوراني، ىاني

 ، محاضر المؤتمر الوطني المرأة في اإلنتخابات النيابية"المطالبة بكوتا نسائية

مؤتمر عقد في جامعة ورقة قدمت في " المجتمع المدني والسمطة(.  1994.)جقماف، جورج

 .، دائرة الفمسفة والثقافةبيرزيت

ضماف لمشاركة منصفة لمنساء في " نظاـ الكوتا التدخؿ االيجابي(" 2002.)حباشنة، خديجة

مؤسسة كومراد  ديناروف ، وحدة : راـ اهلل.مؤتمر االنتخابات الفمسطينية العامةاالنتخابات، 

 .البحوث البرلمانية

سمسمة " مشاركة المرأة في اإلنتخابات النيابية : رر وقائع ندوة مح( 1997.)عساؼ، نظاـ

 .مركز الرياده لممعمومات والدراسات، عماف األردف المجتمع المدني والنظاـ البرلماني،

، مركز الدراسات أماف المركز العربي لممصادر 2994مؤتمر تقدـ المرأة العربية 

 :االطالع انظر الرابط االلكترونيلمزيد مف . والمعمومات حوؿ العنؼ ضد المرأة

 http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1174 
 2009-8-7استرجعت بتاريخ 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1174
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وقائع مؤتمر بيت ورقة بعنواف نحو نظاـ انتخابي ديمقراطي، ( 2003) معمـ، ناصيؼ،

مركز المرأة لإلرشاد   "االنتخابات وحؽ المشاركة في صنع القرار( 2993-6-27)لحـ

 .المركز الفمسطيني لقضايا السالـ والديمقراطية: ، راـ اهلل. 1القانوني واإلجتماعي، ط

عماف، بالتعاوف مع  (2993" )مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية" ندوة بعنواف 

. 16/4/2010استرجعت بتاريخ : مركز اإلقميمي لألمف اإلنساني، انظر الرابط اإللكترونيال

http://www.aihr.org.tn/arabic/recommendations/confparticipfemm200

3.htm 

 

 رسائؿ ماجستير 

التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيؿ المشاركة السياسية لممرأة في فمسطيف (. 2007. )جاد، حنيف

 .نابمس، جامعة النجاح الوطنية رسالة ماجستير  ير منشورة،، 1996-2006

رسالة حؽ المرأة في المشاركة في عضوية المجالس المنتخبة، (. 2005.)خزاعي، نادرة

 .الدراسات القانونية، جامعة  ؿ البيت ، األردف، قسـماجستير  ير منشورة

دور المنظمات النسوية الفمسطينية في تفعيؿ المشاركة النسوية في (. 2008.)عواد، وفاء

، نابمس، جامعو النجاح رسالة ماجستير  ير منشورة، (2006-2000)الفترة الواقعة بيف

  .الوطنية، كمية الدراسات العميا

 :منشورات المؤسسات

اتجاىات : المرأة والرجؿ في فمسطيف ، ( 1998)زي لإلحصاء الفمسطيني الجياز المرك

حصاءات  .، راـ اهلل وا 

http://www.aihr.org.tn/arabic/recommendations/confparticipfemm2003.htm
http://www.aihr.org.tn/arabic/recommendations/confparticipfemm2003.htm
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التقرير السنوي الخامس عمى النوع ( 2006)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

 .9، رقـ االجتماعي

المرأة والرجؿ في فمسطيف اتجاىات ، (2003)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

حصاءات  .العدد الثاني، وا 

 .ـ بشأف اإلنتخابات العامة2995لسنة ( 9)قانوف رقـ لجنة اإلنتخابات المركزية فمسطيف، 

قانوف اإلنتخابات " ، قوانيف اإلنتخاباتالفمسطينية، التشريعات –لجنة اإلنتخابات المركزية 

. 10/4/2010أنظر الرابط اإللكتروني، استرجعت بتاريخ  ،"1995لعاـ ( 13)رقـ

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=38&sndx=1 
النتائج النيائية لالنتخابات التشريعية لعاـ "الفمسطينية  –لجنة اإلنتخابات المركزية  

2996  "

http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-Ar.pdf  
قانوف اإلنتخابات " الفمسطينية، التشريعات، قوانيف اإلنتخابات –لجنة اإلنتخابات المركزية 

. 10/4/2010أنظر الرابط اإللكتروني، استرجعت بتاريخ  ،"1995لعاـ ( 13)رقـ

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=38&sndx=1 
الديمقراطية في فمسطيف اإلنتخابات الفمسطينية الفمسطينية،  -لجنة اإلنتخابات المركزية

ـ 1996التشريعي لعاـ العامة لرئيس السمطة الوطنية الفمسطينية وأعضاء المجمس 

http://www.elections.ps/pdf/Final_Report_General_Elections_1996_P

art1_AR.pdf   
.  2995-2994 بشأف االنتخابات المحمية لعاـالفمسطينية،  -لجنة االنتخابات المركزية

 /http://www.elections.ps: لمزيد مف االطالع

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=38&sndx=1
http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-Ar.pdf
http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=38&sndx=1
http://www.elections.ps/pdf/Final_Report_General_Elections_1996_Part1_AR.pdf
http://www.elections.ps/pdf/Final_Report_General_Elections_1996_Part1_AR.pdf
http://www.elections.ps/
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 2996النتائج النيائية لالنتخابات التشريعية لعاـ "الفمسطينية  -لجنة اإلنتخابات المركزية 

 ،http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-

Ar.pdf  
ممخص حوؿ النساء المرشحات والفائزات بعضوية ( 2006) لجنة اإلنتخابات المركزية

لمزيد مف اإلطالع انظر . 6-4اهلل فمسطيف ، ص ، راـ 2996المجمس التشريعي لعاـ 

 : الرابط اإللكتروني

http://www.elections.ps/admin/pdf/Women_Candidates_PLC_2006.p

df 
 

 : المراجع بالم ة اإلنجميزية

Harding ,Sandra.(1987).  Feminism and methodology: social science 

issues .or “Feminism & methodology”   Bloomington , IN.: Indiana 

University Press 
huntington,Samuel, Nelson,joan. (1976) no easy choice: political 

participation in developing. Cambridge, mass: Harvard university 

press. 

Karl, Marilee.(1995).Women and empowerment : participation 

and decision making, chapter 4 participation in politics and life 

London: Zed Books. 
Mcclosky, H.(1968) political participation”, enter national 

Encyclopedia of the social science new York collier Macmillan  
 

http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-Ar.pdf
http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-Ar.pdf
http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-Ar.pdf
http://www.elections.ps/admin/pdf/Women_Candidates_PLC_2006.pdf
http://www.elections.ps/admin/pdf/Women_Candidates_PLC_2006.pdf
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 .المراجع مف اإلنترنت

 :الكتب

تعزيز تمثيؿ المرأة في المجالس المحمية واقتراح تطبيؽ نظاـ الكوتا ، (2003)كريـ، حسيف

 .مركز حقوؽ المرأة لمدراسات واألبحاث: ، بيروتفي لبناف

 http://www.amanjordan.org/downloads/files/2007/3000030.pdf 
 :الدوريات

مجمة ، "المرأة الفمسطينية والمشاركة السياسية بيف الشكؿ والمضموف" :إسماعيؿ، دنيا األمؿ

 http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/5/page5.html  ، الرؤى

. ، العدد الرابع مجمة الفرات اإللكترونيةنظاـ الكوتا النسائية،  (: 2005)الجابر، ضياء 

 مركز الفرات لمتنمية والدراسات اإلستراتيجية، 

http://fcdrs.com/magazem/407.html 
 .15045، عدد صحيفة الجميوريةنظاـ الكوتا النسائية، (: 2007) الحضرمي، سوسف

http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=8386 
الحوار ، "التجارب الدولية في تمثيؿ األقميات والفئات الميمشة(: " 2007)خميؿ، نائمة

 ، العدد المتمدف

1962. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101288 

انتخابات المجالس المحمية القادمة ال تراجع " مقاؿ بعنواف(: 2010-2-10)خميؿ، نائمة 

 .جريده األياـ اإللكترونيةلمخمؼ والمزيد مف الحقوؽ لمنساء، 

http://www.amanjordan.org/downloads/files/2007/3000030.pdf
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/5/page5.html
http://fcdrs.com/magazem/407.html
http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=8386
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101288
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http://www.al-

ayyam.com/znews/site/template/article.aspx?did=133337&date=2/10/

2010    
مأزؽ الديمقراطية  في األحزاب الحاكمة في العالـ (: " 13/6/2009)الزبيدي، باسـ 

  مركز القدس لمدراسات السياسية،، "العربي

http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_detail

s=2&id1=800&menu_id=10&cat_id=2 
تساوي الفرص االجتماعية –ورقة عمؿ " طيةالكوتا واإلنصاؼ والديمقرا(:" 2005)سعيد، نادر

 .مركز دراسات أماف–

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=799 
" ت انتخابية، حمالدراسة منشورة عمى اإلنترنت بعنواف، إعداد مدراء (: 2007)شبير، ماىر 

 .مركز سيادة لمحقوؽ والقانوف ،"الكوتا النسوية 

 http://www.syada.org/arabic/researches.php?id=30   
 . المعيد العربي لحقوؽ اإلنسافالمشاركة السياسية لمنساء العربيات، . شقير،حفيظة

www.aihr.org.tn/arabic/tadrib/.../introduCD.htm   
جريدة الكوتا بيف مواجيو الموروث االجتماعي ومخالفة الدستور، (: 2009)عامر، محي 

 .1/4/2009 577، العدد  الجريدة

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=60076  

، الحوار المتمدف المرأة الفمسطينية بيف الواقع والمأموؿ،(: 2007)عبد العاطي، صالح،

  19-2-2007 -.1831العدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88813a 

http://www.al-ayyam.com/znews/site/template/article.aspx?did=133337&date=2/10/2010
http://www.al-ayyam.com/znews/site/template/article.aspx?did=133337&date=2/10/2010
http://www.al-ayyam.com/znews/site/template/article.aspx?did=133337&date=2/10/2010
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=800&menu_id=10&cat_id=2
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=800&menu_id=10&cat_id=2
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=799
http://www.syada.org/arabic/researches.php?id=30
http://www.aihr.org.tn/arabic/tadrib/.../introduCD.htm
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=60076
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88813a
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المرأة الفمسطينية والحكـ المحمي أضواء عمى عضوية النساء في ( 2009)عالونو، كماؿ

 (.إسراء)شبكة اإلسراء والمعراج. المجالس البمدية الفمسطينية

 http://www.israj.net/vb/t5123/ 
الشبكة العربية لمعمومات ، "المرأة المصرية وواقع المشاركة(: "2009)عاطؼ، إسماعيؿ 

 .الجمعية المصرية لدعـ التطور الديمقراطي حقوؽ اإلنساف،

 http://www.anhri.net/egypt/easd/2009/pr0521.shtml  
  

http://www.israj.net/vb/t5123/
http://www.anhri.net/egypt/easd/2009/pr0521.shtml
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المجمة الديمقراطية النيابية والتمثيؿ النسائي في الدوؿ العربية، (: 2009)عبد الحي، ىناء 

 .22، العددالعربية لمعمـو السياسية

http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=133

&screen=1  
الكوتا النسائية النيابية، بيف التأيد الدولي والمواقؼ العربية (:" 2008) ---------

مركز الدراسات :  23، دراسات، العدد،مجمة السياسة الدولية اإللكترونية. المتناقضة

  48. 47ص : العربية 

 http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political_23_45-

70%20hana%20abd%20haii.pdf   
أماف المركز ، "ردنيالوحيدة لممرأة باتجاه البرلماف األ( العربة)الكوتا(:" 2007) عناب، تادة

 . العربي لممصادر والمعمومات حوؿ العنؼ ضد المرأة

 http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=11318   
أماف المركز العربي  رأة،نظاـ الكوتا وتفعيؿ المشاركة السياسية لمم(: 2004)تالـ، فريدة

  .لممصادر والمعمومات حوؿ العنؼ ضد المرأة

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=538    
أنظمة الكوتا وتفعيؿ " ياسيةدراسات،  المرأة العربية والمشاركة الس(: 2004) --------

المعيد الدولي : ، األردفعف موقع المرأة العربية والمشاركة السياسية." المشاركة السياسية

 .لمتضامف النسائي

http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=500&page=7، 

http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=133&screen=1
http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=133&screen=1
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political_23_45-70%20hana%20abd%20haii.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political_23_45-70%20hana%20abd%20haii.pdf
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=11318
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=11318
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=538
http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=500&page=7
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التطورات الحاصمة عمى صعيد الحقوؽ السياسية لممرأة " مقالة( 2000)القاطرجي، نيى

 http://www.balagh.com/woman/hqoq/7p0wz95j.htm، موقع البالغالعربية، 

 .15/1/2010: استرجعت بتاريخ

 المجتمع في الفمسطينية النسوية المنظمات و الفمسطينية ةالمرأ" (:1992) قمر، حناف 

 العربية، الوحدة دراسات مركز -اإلنساف حقوؽ الفمسطينية لمراقبة المجموعة "الفمسطيني

http://www.phrmg.org/arabic/Hanan%20women_ngo_and_women%2

019%206.htm 
 أماف ، "قراءة نسويو لنتائج اإلنتخابات المحمية في مرحمتيا األولى(:" 2005)كتانو، ريما 

 مركز الدراسات العربية حوؿ العنؼ ضد المرأة،

 http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=813. 

دور المنظمات الدولية في تمكيف المرأة في البمداف "بعنواف  مقالو (:2005) كواف، فاديا

 العربية، 

 http://www.arab -

hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/kiwan.pdf 
دراسة تحميمية ألداء البرلمانيات في مجمس النواب الرابع عشر ( 2007)مصالحو، محمد 

، مشاركة المرأة األردنية في الحياة السياسية، صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي (2003)لسنة 

 . 64-67، ص 1، طيونيفـ –المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية لممرأة، 

http://www.iknowpolitics.org/ar/node/12942   
 .مركز البالغ" إيجابيات وجود المرأة في البرلماف" مقاؿ (: 2000.)---------

 http://www.balagh.com/woman/trbiah/hk0u4k5o.htm 

http://www.balagh.com/woman/hqoq/7p0wz95j.htm
http://www.phrmg.org/arabic/Hanan%20women_ngo_and_women%2019%206.htm
http://www.phrmg.org/arabic/Hanan%20women_ngo_and_women%2019%206.htm
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=813
http://www.iknowpolitics.org/ar/node/12942
http://www.balagh.com/woman/trbiah/hk0u4k5o.htm


205 

 

 

 / ، 1151، العدد الحوار المتمدف" نظاـ الكوتا النسائية أسيوياً (: " 2005)المدني، عبد اهلل 

29/3/2005  ،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34467 

المرأة الفمسطينية بيف المشاركة السياسية الحقيقية واإلشراؾ التجميمي، ( " 2004)نزاؿ، ريما

 . 827العدد  5/2004/ 7،الحوار المتمدف

ألحزاب السياسية القانونية، الضوابط الخارجية ل( الكوتا) مقاؿ منشور، بعنواف، الحصص

 .http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc .شبكة المعرفة االنتخابية والمرشحوف،

مركز دراسات أماف المركز العربي ، (2006" )المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية"   

 .ضد المرأة، مؤسسة صوت المجتمعلممصادر والمعمومات، حوؿ العنؼ 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1177  
جريدة العرب ": ثمثا األمييف في العالـ مف النساء% 40نسبة االمية في العالـ العربي " 

 .2048، العدد 2003/سبتمبر/ 6السبت ، الشرؽ األوسط، الدولية

 ، 17/4/2010استرجعت بتاريخ  

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=191357&issue

no=9048 
ماعت لمدراسات " التمكيف السياسي لممرأة المصرية ىؿ الكوتا ىي الحؿ؟" دراسة بعنواف

  .16القاىرة، ص  الحقوقية والدستورية،

http://www.pogar.org/publications/gender/maat/women-

empowerment-09a.pdf  
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34467
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1177
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=191357&issueno=9048
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=191357&issueno=9048
http://www.pogar.org/publications/gender/maat/women-empowerment-09a.pdf
http://www.pogar.org/publications/gender/maat/women-empowerment-09a.pdf
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، ومف برنامج الحكـ لمبمداف العربية 1998ومؤشرات األمـ المتحدة 

UNDB.www.pogar.org،تواريخ ىامة في مشاركة المرأة " ، وممتقى المرأة العربية

 لمزيد مف اإلطالع انظر" العربية

: http://awfonline.net/page/ower/2004/d.htm 

 "  ممتقى المرأة العربية" الكويتيات يحصمف عمى حؽ الترشيح واالنتخاب

"http://awfonline.net/page/kw/2006/NEW6.htm 

مركز القدس لمدراسات السياسية، (: 2007")واقع المرأة في األحزاب السياسية األردنية"   

 . 2010-7-5: وحدة االستطالع والرأي استرجعت بتاريخ

http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=125&local

_details=2&id1=103&menu_id=30 
قاضية ورئيستا بمديتيف  20و" التشريعي"في  17وزيرات و 5: الفمسطينيات في يـو الػمرأة

وكالة وفا نقال عف  المركز الفمسطيني لمتوثيؽ وأوؿ محاِفظة وتطمعات أخرى،  

 :طالع أنظر، لمزيد مف اإلوالمعمومات

http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=5501&table=files&Ca

tId=291  
: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17869   

 

 :مقابالت

جرار، خالده، عضو المكتب السياسي لحركة الجبية الشعبية وعضو المجمس التشريعي عف 

 .2010-9-27قائمو أبناء البمد، مقابمو أجريت مع الباحث،

http://awfonline.net/page/ower/2004/d.htm
http://awfonline.net/page/kw/2006/NEW6.htm
http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=125&local_details=2&id1=103&menu_id=30
http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=125&local_details=2&id1=103&menu_id=30
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=5501&table=files&CatId=291
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=5501&table=files&CatId=291
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17869
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-9 - 30باحث،الشعيبي، عزمي،  رئيس مركز أماف لممساءلة القانونية، مقابمة مع ال

2010. 

 : اتفاقيات وقوانيف

 .1979مرفؽ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 

المجمس التشريعي الفمسطيني، الباب الرابع الفصؿ األوؿ، ( 2006)معدؿ النظاـ الداخمي

 .تشكيؿ المجاف

ومشاريع القوانيف في السمطة الوطنية الفمسطينية المجمس التشريعي الفمسطيني القوانيف 

 .24/4/2007المجمس الثاني  -المجمس التشريعي

، اإلصدار 2003, 3 19، الوقائع الفمسطينية." القانوف األساس المعدؿ. "السمطة الفمسطينية

 .5: عدد خاص

، الوقائع الفمسطينية." بشأف اإلنتخابات 1995لسنة ( 13)قانوف رقـ . "السمطة الفمسطينية

 .7: 8صدار ، اإل1995, 12 11

الوقائع ." بشأف اإلنتخابات العامة 2007لسنة ( 1)قرار بقانوف رقـ " .السمطة الفمسطينية

 2: 72، اإلصدار 2007, 9 9، الفمسطينية

ـ بشأف 2005لسنة ( 9)كتيب صادر عف لجنة اإلنتخابات المركزية فمسطيف، قانوف رقـ 

 (.9-8)اإلنتخابات العامة ص

 .2003لمعاـ  القانوف األساسي المعدؿ
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 18، الوقائع الفمسطينية." بشأف اإلنتخابات 2005لسنة ( 9)قانوف رقـ " .السمطة الفمسطينية

 .8: 57، اإلصدار 2005, 8

 .بشأف اإلنتخابات العامة 2007لسنة ( 1)قانوف رقـ مف القرار ب( 4)المادة   

 اإلنتخابات العامةبشأف  2007لسنة ( 1)قانوف رقـ مف القرار ب( 5)المادة   

 :مراجع بالمةة اإلنجميزية

 

Carlos, Aggio, 2001 ‘Lady Leaders’. The Case of Quotas for 

Women’s Representation in Argentina.   

http://www.onlinewomeninpolitics.org/beijing12/argentinawip.

pdf 

Drude, Dahlerup, Gender Balance in Politics:  Goals and 

Strategies in a Global Perspective  

http://www.statsvet.su.se/publikationer/dahlerup/idea_gender_

balance.pdf  

 

Dahlerup, Drude (ed.): Women, Quotas and Politics. London: 

Rout ledge 2006, p.21 

Dahlerup, Drude .Consolidated response quotas in African 

countries" 

http://www.iknowpolitics.org/files/consolidated_response_quota

s_in_african_countries_EN.pdf  

http://www.onlinewomeninpolitics.org/beijing12/argentinawip.pdf
http://www.onlinewomeninpolitics.org/beijing12/argentinawip.pdf
http://www.statsvet.su.se/publikationer/dahlerup/idea_gender_balance.pdf
http://www.statsvet.su.se/publikationer/dahlerup/idea_gender_balance.pdf
http://www.iknowpolitics.org/files/consolidated_response_quotas_in_african_countries_EN.pdf
http://www.iknowpolitics.org/files/consolidated_response_quotas_in_african_countries_EN.pdf
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Dahlerup, Drude. :"Using Quotas to Increase Women's Political 

Representation." Quota Database . 1998. Stockholm University.  

 http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm 

Emma, frank. 2004  “ quota as empowerment   The Use of 

Reserved Seats in Union Paris had as an Instrument for 

Women’s Political Empowerment in Bangladesh .Working 

Paper The Research Program on Gender Quota.  

http://www.statsvet.su.se/quotas/emma_frankl_wps_2004_3.pdf 

 

Richard E.Matland, The Implementation of Quota “The 

Norwegian Experience Of gender quota”: Edited by Francesca 

Binda and Julie Balligton: c International Institute for Democracy 

and Electoral Assistance 2005   p64  :  

http://www.idea.int/publications/quotas_europe/upload/Quotas

_Europe_Chapter_1.pdf 

 

Quota project global database of women, idea, 

 http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm 

Study: women in national parliaments (2010) . 

 http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm   Recovered 5/4/2010    

http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
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http://www.idea.int/publications/quotas_europe/upload/Quotas_Europe_Chapter_1.pdf
http://www.idea.int/publications/quotas_europe/upload/Quotas_Europe_Chapter_1.pdf
http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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implantation in Europe,p13 
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nder_quotas_report_european_parliament_2008.pdf 

Women in parliament: beyond Numbers “the world of Quotas” 
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International IDEA.  
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