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السرية العلمية ( :)CV
مدرسة يف قسم القانون جبامعة التنمية البشرية يف إقليم كوردستان العراق ،حاصلة على شهادة دكتوراه الفلسفة يف
العلوم السياسية من جامعة النيلني باخلرطوم ،رئيسة قسم العلوم السياسية ملدة اربع سنوات ،رئيسة حترير جملة ثقافية فصلية
بعنوان (ئايندةسازي) ،صدر هلا كتاب بعنوان (أثر التعددية اإلثنية على الوحدة الوطنية يف العراق).

امللخص
ظهر مصطلح (الكوتا) ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية يف عهد الرئيس جون كينيدي يف عام  ،1961بهدف
فرض العدالة واملساواة بني اجلميع ،حيث كانت سياسة التمييز العنصري منتشرة يف البالد ،وقد أصبح من املصطلحات املتداولة
دوليا بعد إقراره بنسبة  ، %30يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بكني عام  ،1995وميكن تطبيقه يف جماالت
متعددة بهدف تفعيل مشاركة املرأة وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق املساواة ،ففي اجملال السياسي يطبق نظام (الكوتا النسوية) من
قبل احلكومات واألحزاب السياسية بهدف متكينها سياسيا باعتبار أنها عانت من عدم تكافؤ الفرص يف هذا اجملال.
يتناول هذا البحث (الكوتا النسوية) من منظور األحزاب الكوردستانية من حيث إقراره وكيفية تطبيقه باإلعتماد على
املعلومات والنسب واإلحصاءات اليت حتلل لل من لالل مطلبني ،األول يتناول اإلطار املفاهيمي لنظام الكوتا النسوية ،ويتناول
املطلب الثاني أثر تطبيق نظام الكوتا النسوية دالل األحزاب الكردستانية على تفعيل دور املرأة.
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Abstract
The term "quota" was first introduced in the United States of America under President John F.
Kennedy in 1961, with the aim of imposing justice and equality among all. The policy of racial
discrimination was widespread in the country. It became an internationally accepted term after it was
adopted by 30% The Fourth World Conference on Women, held in Beijing in 1995, can be applied
in various fields in order to promote women's participation and opportunities for equality. In the
political sphere, the quota system is applied by governments and political parties to enable them
politically as they have suffered from unequal opportunities In this area to.
This paper deals with women's quota in the perspective of the Kurdish parties in terms of its
adoption and how to apply it based on the information, ratios and statistics that analyze this through
two demands. The first deals with the conceptual framework of the quota system. The second
.concerns the effect of applying the quota system within Kurdish parties to activate the role woman.

املقدمة
يعد نظام الكوتا النسوية ،من املواضيع اليت تلقى إهتماما واضحا ،لدى األوساط السياسية والقانونية ،واملدافعني عن
حقوق اإلنسان بشكل عام ،وحقوق املرأة بشكل لاص ،وقد أصبح من املصطلحات املتداولة دوليا بعد إقراره بنسبة  ،%30يف
املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بكني عام  ،1995وهو نظام لاص ،يتم بشكل من اشكال التمييز االجيابي ،ولل
بتخصيص حصة أو نسبة معينة ،ملشاركة املرأة يف املؤسسات السياسية للدولة ،للمساهمة يف جتاوز الصعوبات اليت تعيق
مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال ،باعتبار أنها عانت من التهميش وعدم تكافؤ الفرص ،مما يؤدي يف النهاية اىل حتقيق
املساواة.
وقد أقر الدستور العراقي لعام  2005الكوتا النسوية يف املادة ( )49الفقرة ( )4اليت تنص على أنه (يستهدف قانون
اإلنتخابات حتقيق نسبة متثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد أعضاء جملس النواب) كما ومت إقرار هذا النظام من قبل بعض
األحزاب الكوردستانية ايضا ،كتدبري اجيابي لرفع التمييز الذي حصل يف املاضي للمرأة وتهيئة الفرص واآلليات املناسبة لتفعيل
مشاركتها ومتكينها سياسياً ،لذل

من املهم دراسة نشأة وتطور هذا النظام ،ودراسة جتربة األحزاب الكوردستانية حول إقرار

وتطبيق هذا النظام كنمولج واقعي وحي.
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إشكالية البحث:
حياول البحث اإلجابة على تساؤلني إثنني هما ،هل أن نظام الكوتا النسوية ،يعد من اآلليات اليت تساهم بشكل فعلي
وحقيقي يف زيادة مشاركة املرأة يف اجملال السياسي ،يف مؤسسات الدولة واألحزاب السياسية ،وبالتالي حيفزها ألداء ادوار خمتلفة
دالل اجملتمع؟
هل أن إقرار نظام الكوتا النسوية دالل اإلحزاب الكوردستانية كفيل بتفعيل دور املرأة أم أن كيفية تعاطي هذه
األحزاب مع هذا النظام من حيث تطبيقه هو الذي يؤدي اىل حتقيق هذا اهلدف؟

اهلدف من البحث:
يهدف هذ ا البحث اىل القاء الضوء على العالقة بني نشأة مفهوم التمييز اإلجيابي ونظام الكوتا ،حيث نشأ هذا املفهوم،
كنتيجة حتمية للتمييز السليب والتهميش الذي عانت منه بعض الفئات يف كافة اجملاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية،
فكان إقرار نظام الكوتا بشكل قانوني من قبل احلكومات ،من أجل تعويض هذه الفئات املهمشة.
على هذا األساس يهدف البحث اىل الرتكيز على الكوتا النسوية ونشأته ومراحل تطوره وأنواعه ،ومنالج تطبيقه من
قبل حكومات ودول خمتلفة.
كما ويهدف اىل بيان العوامل اليت ساهمت يف إقرار نظام الكوتا النسوية من قبل األحزاب الكوردستانية ،منها تفعيل
دور املرأة دالل هذه األسباب ،حيث أن هناك العديد من احملددات اليت تعيق مشاركة املرأة السياسية وفاعلية دورها.

منهجية البحث:
يعتمد البحث بالدرجة األساس على املنهج الوصفي ( البحث اإلحصائي) ولل من لالل مجع املعلومات واإلحصاءات
حول نظام ا لكوتا النسوية وكيفية نشأته وإقراره وتطبيقه من قبل احلكومات يف دول العامل ،ودراسة جتارب مخسة من األحزاب
الكوردستانية الرئيسة الفائزة مبقاعد برملانية يف انتخابات برملان كوردستان األلرية عام  ،2013وهي احلزب الدميقراطي
الكوردستاني ،اإلحتاد الوطين الكوردستاني ،حركة التغيري ،اإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني ،اجلماعة اإلسالمية يف كوردستان،
وكيفية إقرار نظام الكوتا النسوية يف األنظمة الداللية هلذه األحزاب ،وكيفية تطبيق هذا النظام على ارض الواقع.

فرضية البحث:
أن إقرار نظام الكوتا النسوية يف األنظمة الداللية لألحزاب الكردستانية ،يعد من التدابري اإلجيابية اليت تساهم يف رفع
التهميش عن املرأة ،ويهيء الفرص املناسبة لزيادة تفعيل دور املرأة ومتكينها سياسيا.
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هيكلية البحث:
يتألف البحث من مبحثان ،املبحث األول يتناول اإلطار املفاهيمي للموضوع من لالل ثالثة مطالب ،املطلب األول
يتناول مفهوم التمييز اإلجيابي وتطوره ،بينما املطلب الثاني يتناول مفهوم الكوتا والكوتا النسوية ،ويتناول املبحث الثالث منالج
تطبيقه يف دول العامل ،واملبحث الثاني حيمل عنوان أثر تطبيق نظام الكوتا النسوية دالل األحزاب الكردستانية على تفعيل دور
املرأة ،ويتناول مطلبني أساسيني ،املطلب األول يتناول حمددات مشاركة املرأة يف األحزاب الكوردستانية ،ويتناول املطلب الثاني،
تفعيل دور املرأة دالل األحزاب الكوردستانية بعد إقرار نظام الكوتا.
ثم استخلصت الباحثة أهم النتائج اليت توصلت اليها يف اخلامتة.

املبحث األول
اإلطار املفاهيمي لنظام الكوتا النسوية
املطلب األول :مفهوم التمييز اإلجيابي وتطوره.
يعد التمييز شكال من أشكال اإلعتداء على حقوق اإلنسان ،كونه حيرم أشخاصاً أو مجاعات من التمتع الكامل
حبقوقهم بسبب جنسهم ،أو هويتهم ،أو ما يعتنقون به من معتقدات أو أفكار( ،)1فالتمييز يعين معاملة اإلنسان بقيم دونية ،تقلل
من قيمته إستناداً إىل أنه ينتمي اىل جمموعة دينية ،أو أقلية معينة ،أو فئة إجتماعية حمددة ،وهو متييز الصفات وااللتالفات بني
األشخاص ،وجعل اخليارات بني الناس استنادا إىل تل الصفات الشخصية ،وبالتالي فان التمييز هو يف أساسه يتعارض مع مفهوم
املساواة(.)2
ويرتكز مبدأ املساواة ،اليت ركزت عليها منظومة حقوق اإلنسان يف األساس ،على مبدأ املساواة أمام القانون واحلماية
ضد التمييز ،وقد برزت فكرة املطالبة باملساواة أمام القانون يف القرن الثامن عشر ،إال أن مبدأ احلماية ضد التمييز ،تطور يف
القرنني التاسع عشر والعشرين( ، )3وعزز لل

ما نصت عليه اإلتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ،فقد ورد يف اإلعالن

العاملي حلقوق اإلنسان ( ) 1948ما يؤكد مبدأ (عدم جواز التمييز ،ويعلن أن مجيع الناس يولدون أحرارا ومتساوون يف الكرامة

_____________________________________________________________________________________________

( )1غادة نري لبيب احسان ،التدابري اإلجيابية يف القانون الدولي العام ،رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة الشررق األوسر  ،األردن ،2014 ،ص ،20
منشور على موقع اجلامعة ومتاح على الراب https://www.meu.edu.jo/uploads/1/587ddedee15ca_1.pdf :
( )2هاجر اهلشتريي ،مشروعية التمييز اإلجيابي ،حبث منشور على موقع مكتب األستال حممود داوود يعقروب للمحامراة واإلستشرارات والدراسرات
القانونية ومتاح على الراب )http://maitremahmoudyacoub.blogspot.com :
( )3هاجر اهلشتريي ،املصدر نفسه.
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واحلقوق ،و أن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن املذكور ،دون أي متييز ،مبا يف لل التمييز
القائم على اجلنس)

()1

وقد لكر يف العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف املادة  ،27أن مجيع األفراد هلم حق التمتع باملساواة
امام القانون ،والت متع باحلماية القانونية على قدم املساواة ،كما حظرت هذه املادة ،أي نوع من أنواع التمييز مبقتضى القانون،
وكفلت جلميع األفراد محاية واحدة وفعالة ،ضد التمييز القائم على أساس العرق ،او اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،او
الرأي السياسي ،أو غري السياسي ،أو األصل القومي ،أو اإلجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غري لل من األسباب(.)2
وتنادى املادة ( )7من هذا العهد باملساواة بني الرجل واملرأة يف اجملال السياسي ،مبا يف لل حق التصويت واإلنتخاب،
واملساواة يف شغل الوظائف يف مجيع مستويات السلطة ،وكذل احلق يف صياغة سياسات احلكومة ،واملشاركة يف مجيع املنظمات
التطوعية العاملة يف اجملال السياسي(.)3
وقد ورد تعريف التمييز ،يف املادة األوىل من االتفاقية الدولية اخلاصة بالقضاء على مجيع صور التمييز العنصري اليت
تنص على أن ":أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل ،يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين،
ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان ،واحلريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،على قدم
املساواة ،يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف ،أو يف أي ميدان آلر من ميادين احلياة العامة"(.)4
إال أن االتفاقية استدركت واستثنت يف املادة ) )4-1من مفهوم التمييز أنه ":ال تعترب من قبيل التمييز العنصري ،أية
تدابري لاصة يكون الغرض الوحيد من اختالها ،تأمني التقدم الكايف لبعض اجلماعات العرقية ،أو اإلثنية احملتاجة ،أو لبعض األفراد
احملتا جني إىل احلماية ،اليت قد تكون الزمة لتل اجلماعات وهؤالء األفراد ،لتضمن هلا وهلم املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان،

_____________________________________________________________________________________________

( )1أنظرررر نرررص اإلعرررالن العررراملي حلقررروق اإلنسررران  ،منشرررور علرررى املوقرررع الررررري لألمرررم املتحررردة ومتررراح علرررى الرررراب :
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
( )2نص العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،مبوجب قرار  2200ألف (د )21-املؤرخ يف 16
كانون/ديسرررمرب ، 1966منشرررور علرررى موقرررع مكتبرررة حقررروق اإلنسررران التابعرررة جلامعرررة منيسررروتا ومتررراح علرررى الرررراب :
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
( )3أنظر نص العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  ، 1966املصدر نفسه ،وانظر كذل  :عواطف عبد املاجد ،رؤية تأصيلية إلتفاقيرة
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،مركز دراسات املرأة ،السودان( ،د.ت) ،ص (.)35-34
( )4أنظر نص اتفاقية القضاء على مجيع أش كال التمييز ضد املرأة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتت قرار  180/34يف  18كانون األول،
ديسررررمرب ، 1979 ،منشررررور علررررى موقررررع مكتبررررة حقرررروق اإلنسرررران التابعررررة جلامعررررة منيسرررروتا ومترررراح علررررى الررررراب :
.http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html
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واحلريات األساسية أو ممارستها ،شرط عدم تأدية تل التدابري ،كنتيجة لذل  ،إىل إدامة قيام حقوق منفصلة ،ختتلف بالتالف
اجلماعات العرقية ،وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ األهداف اليت اختذت من أجلها"(.)1
وعلى هذا األساس ميكن اإلشارة اىل نوعني من التمييز:
األول :متييز ممنوع أو حمظور ،ميكن تسميته التمييز السليب.
والثاني :متييز مباح أو مقبول ،ميكن تسميته بالتمييز االجيابي.)2(.
عليه ميكن تعريف التمييز اإلجيابي بأنه متييز لفئة معينه من فئات اجملتمع ،ختتلف عن باقي فئاته يف العرق ،أو الدين ،أو
اجلنس ،او املقدرات الذاتية (لوى االحتياجات اخلاصة) ،أو ....اخل ،من لالل اختال مجله من اإلجراءات التفضيلية ،اليت تعطى
أفراد هذه الفئة االولوية ،يف اجملاالت املختلفة للحياة العامة ،كالتعليم والتوظيف والتمثيل التشريعي ،بهدف إلغاء التمييز الذي
مورس ضدها يف السابق ،وحتقيق املساواة بينها وبني باقي فئات اجملتمع ،من لالل منحها حقوقها اليت سلبت منها يف املاضي،
وبناءا على هذا التعريف فان مفهوم التمييز االجيابي يتناقض مع مفهوم التمييز السليب ،ولكنه يتسق مع مفهوم املساواة(.)3
وقد مت ادراج مفهوم التمييز االجيابي يف العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية ،حيث نصت االتفاقية الدولية للقضاء
على مجيع أشكال التمييز العنصري (يف املادة  )2.2على أن سياسات التمييز اإلجيابي قد يكون متطلباً على الدول اليت وقعت
على االتفاقية ،من أجل تصحيح التمييز املنهجي (.)4
وجتدر اإلشارة اىل أن مصطلح "التمييز اإلجيابي" ظهر ألول مرة يف الواليات املتحدة يف عهد الرئيس جون كينيدي يف
عام  ، 1961عندما وقّع أمراً رئاسياً يقضي باختال إجراءات متنع التمييز يف التوظيف والتعليم ضدّ األقليات على أساس العرق أو
اجلنس أو القومية أو لون البشرة ،وكان بذل

يهدف إىل فرض العدالة واملساواة بني اجلميع ،حيث كانت سياسة التمييز

العنصري منتشرة يف البالد  ،وقد مُنع السود لصوصاً من دلول جامعات أمريكية ومدارس التزمت بنظام التمييز العنصري ،فإىل
عام  ، 1965مل تتعدّ نسبة األمريكيني من أصول أفريقية يف اجلامعات األمريكية يف دراسات الربكالوريوس  ،%5ويف عام
 ،1965وقّع الرئيس ليندون جونسون أمراً رئاسياً يقضي باعتماد املؤسسات احلكومية وتل

املتعاقدة معها ،سياسات تشجّع

_____________________________________________________________________________________________

( )1اإلتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام  ،1979املصدر نفسه.
( )2هاجر اهلشتريي  ،مصدر سابق.
( )3نقال عن :د .صربي حممرد لليرل ،مفهروم التمييرز اإلجيرابي ،مقرال منشرور علرى موقرع الردكتور صرربي حممرد لليرل ومتراح علرى الرراب :
.https://drsabrikhalil.wordpress.com
( )4أنظر نص اإلتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام  ،1979مصدر سابق ،وانظر كذل  :هاجر اهلشتريي ،مصدر سابق.
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على رفع نسبة األقليات يف توظيفاتها ،يف حماولة لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد األقليات ودعمهم ( .)1فتم تطبيق نظام
حصص نسبية (كوتا) لكي يتم الزام اجلهات املعنية بتخصيص نسبة معينة من الطالب املقبولني فيها ،والذين ينتمون إىل أقليات
اثنية ،فطالبت به مجاعات ألرى مثل احلركة النسائية ،وانتشرت يف البلدان اليت كانت تشعر فيها األقليات بأنها حمرومة من
احلقوق.

()2

املطلب الثاني :مفهوم (الكوتا) و (الكوتا النسوية)
يقصد بالكوتا بشكل عام أي تدبري جيري مبوجبه ختصيص عدد من املقاعد أو الوظائف يف جمموعة أو هيئة أو مؤسسة ما
إىل فئة معينة ،كاألقليات العرقية أو اإلثنية أو أن يتم اعتماد صيغة توزيع املقاعد التمثيلية بني خمتلف اجملموعات ،ويتم اعتماد
نظام الكوتا أو احلصص عموماً كتدبري إجيابي لتصحيح للل يف التمثيل واملساواة بن خمتلف الفئات اجملتمعية(.)3
ويعرفه آلرون بأنه نظام حصص خيصص لفئات معينة تعاني من التهميش القائم على الدين أو العرق أو اجلنس...اخل،
ولل لضمان مشاركتها ومتثيلها يف احلياة العامة وجماالت صنع القرار(.)4
والكوتا هو ختصيص حصة جملموعة او فئة معينة ،لضمان متثيلها فى مؤسسة ما ،وهو وسيلة لزيادة متثيل
املستضعفني ،أو الذين يتم التمييز اجملتمعي ضدهم ،ويستخدم الكوتا من أجل حتقيق العدالة والسالم االجتماعي ،ولتخطىي
الغنب التارخيي ،والتمييز وهضم حقوقهم السباب ثقافية وجمتمعية(.)5
يتبني من التعريفات اليت أوردناها آنفا أن نظام الكوتا هو ختصيص حصص معينة ميكن تطبيقه لضمان متثيل أكثر من فئة
إجتماعية واحدة  -إلا توافرت فيها شروط التهميش واحلرمان من احلقوق ،وتعرضت للغنب اإلجتماعي – ويف أغلب مؤسسات
الدولة احلكومية ،كاملؤسسة التشريعية والتنفيذية ،وكذل املؤسسات غري احلكومية أيضاً ،كاألحزاب السياسية ،ويف املؤسسات
اإلدارية التابعة للحكومة ،أو التابعة للشركات (القطاع اخلاص والعام) ،بهدف حتقيق العدالة واملساواة اإلجتماعية والسياسية،
وتوفري فرص مناسبة لتمثيل هذه الفئات من أجل النهوض بدورها ومتكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وقد احتكر الرجل العمل السياسي يف معظم اجملتمعات ،وظل الرجل هو املسيطر يف جمتمع لكوري وضع هو نفسه
قوانينه وأسسه ،ومل تكن املرأة تتمتع حبق اإلنتخاب يف معظم الدول حتى عهد قريب ،وأول مرة رح للمرأة املشاركة يف االقرتاع
_____________________________________________________________________________________________

( )1ابتسام عازم ،التمييز اإلجيابي يف الواليات املتحدة األمريكية ،مقال منشور يف  20يوليو  2016على موقع صحيفة العربي اجلديرد ومتراح علرى
الراب .)https://www.alaraby.co.uk :
( )2مريم هتهات ،نظام الكوتا واملشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية يف اجمللس الشعيب الوطين ،رسالة بكالوريوس مقدمة اىل قسرم العلروم السياسرية،
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ،اجلزائر ،2013 ،ص  ،25منشور على موقرع اجلامعرة الررري ومتراح علرى
الراب https://bu.univ-ouargla.dz/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=48636 :
( )3برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،الكوتا النسائية يف اإلنتخابات اللبنانية ،مشروع دعم اإلنتخابات اللبنانية ،2015 ،ص.2
( )4نقال عن :تعزيز القيادة النسوية يف األحزاب ،منتدى التنمية السياسية ،اليمن ،2009 ،ص .122
( )5ب .بلقيس بدري ،ود .سامية النقر ،الكوتة وانعكاساتها على املشاركة السياسية للمرأة السودانية ،اخلرطوم ،2013 ،ص.8
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العام كان يف سنة  1890بوالية (يومني
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األمريكية) ( ،)1وتوالت الواليات األلرى يف منح املرأة حق اإلقرتاع حتى مت تثبيته

بصفة نهائية أثناء التعديل الدستوري عام  ، 1920ويف أوربا بقيت اجملالس الربملانية حتى أوالر القرن التاسع عشر حكرا
للرجال وألسباب خمتلفة ،منها أن السياسة معركة ،وال مكان للمرأة فيها ،والنساء ال تفهمن املشاكل السياسية (.)2
ومن البلدان الرائدة يف منح املرأة حق اإلقرتاع ،نيوزيلندا اليت منحت املرأة هذا احلق عام  ،1893ثم تبعتها اسرتاليا
عام  ،1901والنرويج عام  ،1906والدامنارك وايسلندا عام  ،)3(1915ويف عام  1918منحت املرأة يف إجنلرتا ممن هي يف
سن الثالثني فما فوق حق املشاركة يف االقرتاع العام ،ويف عام  1928منحت حق االقرتاع يف نفس سن الرجال .ويف روسيا عام
 ، 1918ويف أملانيا عام  1919ويف السويد وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا عام  ، 1921ويف أسبانيا  ،1931أما فرنسا فكان يف
عام  ،)4(1945ويف اليابان عام  ، 1946وتعترب سويسرا آلر الدول األوربية اليت أزالت التمييز بسبب اجلنس يف اإلقرتاع العام
وكان لل يف عام .)5(1971
أما بالنسبة للدول العربية فلم حتصل املراة على حق املشاركة يف اإلقرتاع العام اإل يف وقت متألر ،ويعود لل اىل أنها
كانت حتت اإلحتالل وتعاني من التخلف بكل أبعاده اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ،ويعترب لبنان أول البلدان العربية اليت
متنح املرأة حق التصويت يف اإلقرتاع العام عام  ،1926تليها سوريا عام  ،1949والسودان عام  ،1953واألردن عام
 ،1955ومصر عام  ،1956وتونس عام  ،1959وموريتانيا عام  ،1961واجلزائر عام  ،1962واملغرب عام  ،1963ويف
العراق عام  ،1967ويف جيبوتي عام  ،1986ويف عمان  ،1994ويف الكويت .)6(2005
ومن أهم العوامل اليت ساهمت يف بروز مصطلح (الكوتا النسوية) ،وتداوله دوليا ،هي
أوال :حمدودية دور املرأة يف احلياة العامة والسياسية ،فعلى الرغم من أن غالبية البلدان يف العامل قد أقرت حبقوقها
السياسية كنالبة ومرشحة يف دساتريها ،اإل أن نسبة متثيلها يف مؤسسات الدولة الررية كانت قليلة جداً مقارنة بكونها متثل
نصف اجملتمع ،فبالنسبة لتمثيلها يف اجملالس التشريعية ،تشري تقارير إحتاد الربملانات الدولي ،واليت تشارك فيها ( )193دولة ،أن
نسبة مشاركتها يف الربملان اىل عام  1992كانت اقل من  ، %10ونالحظ وحسب هذه التقارير زيادة واضحة ومطردة يف
_____________________________________________________________________________________________

( )1نقالً عن :حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،الكوتا النسائية يف النظام اإلنتخابي األردني من وجهة نظر املرأة األردنية ،حبرث منشرور يف
جملة أحباث الريموك (سلسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية) اجمللد  ،27العدد (1ج) ،تصدر عن جامعة الريموك ،إربد ،األردن ،ص . 13
( )2د.عصام نعمة إراعيل ،النظم اإلنتخابية ،مكتبة زين احلقوقية واألدبية  ،بريوت ،ط ،2011 ،2ص . 40
( )3د .عبد السالم ابراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص. 68
( )4حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،مصدر سابق ،ص . 13
( )5د .عصام نعمة إراعيل ،مصدر سابق ،ص (. )41-40
( )6للمزيد ينظر :د .عبد السالم ابراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص(. )88-84
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هذه النسبة إىل أن وصلت اىل ( )%19،88يف عام  ،2013وتأتي رواندا يف طليعة الدول بالنسبة لتمثيل املرأة يف الربملان
( )%48،8تليها السويد حوالي )  )%45وال خيفى أن لتبين نظام الكوتا من قبل هذه الدول دور واضح يف هذه الزيادة يف نسبة
مشاركة املرأة يف برملاناتها.
وعلى النقيض من لل

توجد بعض الدول ومنها دول عربية المتثل املرأة يف جمالسها التشريعية ،كاإلمارات وقطر

والسعودية.
ثانيا :اإلتفاقيات واملؤمترات الدولية اليت نادت بضرورة مساواة املرأة والرجل يف احلقوق السياسية.
فقد جاءت يف املادة ( )25من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:
( يتمتع كل مواطن باحلقوق والفرص التالية من دون أي وجه من وجوه التمييز املذكورة يف املادة ( )2ومن دون قيود منافية
للعقل:
أ .أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة ،إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خمتارين حبرية.
ب .أن ينتخب وينتخب يف انتخابات نزيهة جتري دوريا باإلقرتاع العام ،على قدم املساواة بني النالبني وبالتصويت السري،
وتضمن التعبري احلر عن إرادة النالبني.
ت .أن تتاح له ،على قدم املساواة مع سواه عموما ،فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده)

()1

كما أن اتفاقية حقوق املرأة السياسية لعام  ،1953كانت قد اشرتطت (أن تتمتع املرأة باحلقوق السياسية كافة اليت
يتمتع بها الرجل ،مبا يف لل حق اإلقرتاع يف العمليات اإلنتخابية كلها ،وحق الرتشح وتولي املناصب الررية) ()2وقد عزز إقرار
نظام (الكوتا النسوية) من قبل العديد من الدول ،وهذا ما أكدت عليه العديد من اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية على ضرورة
اختال التدابري اإلجيابية لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل.
حيث أوضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم ( )28الصادر يف عام  2000بشأن املادة الثالثة من
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلق باملساواة بني الرجال والنساء بأنه " ينبغي أن ال تكتفي الدولة الطرف
املعنية ،بإعتماد تدابري للحما ية فحسب ،بل أن تتخذ تدابري إجيابية يف مجيع اجملاالت ،لتحقيق هدف متكني املرأة من التمتع حبقوقها
على حنو فعال وعلى أساس املساواة "(الفقرة  ،)3كما أشارت اللجنة يف تعليقها املذكور إعاله إىل أن املادتني الثانية أو الثالثة من
العهد الدولي " ختوالن الدول األطراف بإختال اخلطوات الالزمة للحظر من التمييز على أساس اجلنس للحد من التصرفات
واملمارسات التمييزية يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء " (.)3
_____________________________________________________________________________________________

( )1العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،مصدر سابق.
( )2نقالً عن :د .عبد السالم بغدادي ،مصدر سابق ،ص.70
( )3نقالً عن :غادة نري لبيب احسان  ،مصدر سابق.
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كما ورد يف املادة ( )3من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  ،1979أن على الدول املوقعة
على اإلتفاقي ة (اختال مجيع التدابري املناسبة ،مبا يف لل

التشريعي منها ،لتغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف

واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد املرأة) مبا يف لل اجملال السياسي(.)1
ونتيجة هلذه هذه اجلهود الدولية ،مت إقرار حصص (كوتا) ملشاركة املرأة يف املؤسسات السياسية للدولة بنسبة ،%30
يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بكني عام  .)2(1995ودعا قرار اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع لألمم
املتحدة رقم )  15لعام( ،) 1990إىل مشاركة املرأة يف هياكل السلطة ،ويف مواقع صنع القرار بنسبة  30باملئة ،والعمل
على تعبئة اجملتمع رجاالً ونساءاً وتوعيتة بالقيام بتغري املواقف اجملتمعية السلبية املتحيزة ضد املرأة ودورها يف صنع القرار
وتبين آليات وإجرءات متكنها من إجناز لل  ،ويف مقدمتها نظام الكوتا النسائية) (.)3
وهكذا كان البد على الدول املوقعة على هذه اإلتفاقيات واملشاركة يف هذه املؤمترات اقرار نظام الكوتا النسائية كتدبري
اجيابي لرفع التمييز عنها ،واتاحة الفرص أمامها للمشاركة يف مؤسسات الدولة السياسية.
وتعد النرويج من أوائل الدول اليت أقرت نظام الكوتا النسوية وطبقتها يف القوائم اإلنتخابية لألحزاب يف سبعينيات
القرن املاضي ،ويف املانيا عمل حزب اخلضر بالكوتا النسوية عام  ،1980واإلشرتاكيون الدميقراطيون عام  ،1988واحلزب
الدميقراطي املسيحي عام  ،1996ويف السويد قدم حزب اليسار الكوتا احلزبية عام  ،1990واحلزب الدميقراطي املسيحي عام
 ،1993ولصصت فرنسا نسبة  %50من القوائم احلزبية للنساء ،واألرجنتني ألذت بنظام الكوتا النسوية عام 1991
بتخصيص نسبة  %30للمرأة ،ويف أوغندا خيصص مقعد واحد من بني املقاعد املخصصة لكل مقاطعة ،والبالغ عددها 39
مقاطعة للمرأة ،وختصص تنزانيا  %20من مقاعد الربملان ،و %25من مقاعد اجملالس احمللية للمرأة( ،)4ويف السودان فقد مت
ختصيص  %25من مقاعد الربملان للمرأة(.)5
ويف العراق مت ختصيص  %25من مقاعد جملس النواب للمرأة حسب دستور عام  2005النافذ يف املادة ( )49الفقرة
(.)6()4
_____________________________________________________________________________________________

( )1اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  ،1979مصدر سابق.
( )2د .عبد السالم إبراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص (.)78-77
( )3نقال عن :غادة نري لبيب احسان ،مصدر سابق.
( )4د .عبد السالم إبراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص (.)95-93
( )5فريدة إبراهيم حسني ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة –اإلتفاقية ودستور وقوانني السودان ،الندوة العلمية الفقهية ،اخلرطروم،
د .ت ،ص .5
( )6أنظر الدستور العراقي لعام  ، 2005وأنظر :عابد لالد رسول ،احلقوق السياسية يف الدساتري العراقية ،مصدر سابق ،ص .357
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استنادا اىل ما سبق لكره ميكن تعريف (الكوتا النسوية) على أنه نظام لاص ،يتم بشكل من اشكال التدلل االجيابي،
لزيادة حصص املرأة ملساعدتها على جتاوز الصعوبات اليت تعيق مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال.)1(.
أما الكوتا أو احلصص النسائية يف اإلنتخابات ،فهي إحدى التدابري اخلاصة واملؤقتة ،اليت تهدف اىل تعزيز املساواة بني
اجلنسني ،وزيادة املشاركة السياسية للمرأة ومتثيلها يف اهليئات املنتخبة ،وهي عبارة عن سياسات عامة وإجراءات قانونية وتنظيمية
تعتمدها الدول إلزالة العوائق البنيوية أمام مشاركة النساء يف احلياة السياسية(.)2
جتدر اإلشارة اىل أن اإلجراءات اإلجيابية ،ومن ضمنها نظام الكوتا ،اليت اقرتها املواثيق الدولية لرفع املشاركة والتمثيل
السياسي للمرأة ،هي إجراءات مؤقتة تتخذها الدول إلزالة التهميش وتفعيل دور املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار( ،)3أي
متى ما حتققت املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف تقلد الوظائف العامة واملشاركة يف مؤسسات الدولة ،لن تعود هناك حاجة اىل
بقاء النصوص والقوانني اليت تقر بنظام الكوتا النسوية.

املطلب الثالث :أنواع الكوتا ومنالج تطبيقه يف دول العامل
هناك انواع متعددة من الكوتا املنتشرة يف دول العامل ،فهناك الكوتا املغلقة اليت تعين أن للمرأة احلق يف الرتشيح على
مقاعد خمصصة حصرا هلا ،وهناك الكوتا املفتوحة واليت تعين أن املرشحات ميكنهن اإللتيار بني الرتشيح للتنافس على مقاعد
الكوتا احملددة أو لارجها ملنافسة املرشحني الرجال( ،)4وميكن التمييز بني أنواع خمتلفة من نظم الكوتا وهي(: )5
 .1الكوتا الدستورية :هي اليت ينص عليها الدستور بشكل مباشر.
 .2الكوتا القانونية :هي اليت ينص عليها قانون اإلنتخاب أو قانون األحزاب ،وتستند هذه القوانني اىل نصوص تشريعية،
تلزم األحزاب السياسية بتطبيقها ،وتعد هذه األحزاب خمالفة للقانون إلا رفضت اإللتزام بها ،وتسل عليها عقوبات
حمددة سلفاً.
 .3الكوتا الطوعية :هي اليت تتبناها األحزاب السياسية طوعا ،وتقوم بإقرارها يف انظمتها الداللية لغرضني ،أوال :لضمان
ترشيح عدد حمدد أو نسبة حمددة من النساء يف قوائم احلزب ،ثانيا :لضمان تبوء عدد حمدد أو نسبة حمددة من النساء
املناصب القيادية دالل احلزب.

_____________________________________________________________________________________________

( )1مريم هتهات ،مصدر سابق ،ص .25
( )2الكوتا النسائية يف اإلنتخابات اللبنانية ،مصدر سابق ،ص.2
( )3تعزيز القيادة النسوية يف األحزاب ،مصدر سابق ،ص .122
( )4حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،مصدر سابق ،ص . 14
( )5نقالً عن :عصام بن الشيخ ،متكني املرأة املغاربية يف ظل النظم اإلنتخابية املعتمدة الفرص والقيود ،حبث منشور يف جملة دفاتر السياسرة والقرانون،
عدد لاص ،عمان ،2011 ،ص . 8
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يدور جدل حول تطبيق نظام الكوتا ،فهناك املعارضون يقابلهم املؤيدون ،حيث يرى املعارضون أن إقرار مبدأ ختصيص
مقاعد للمرأة "الكوتا“ يناقض مبدأ املساواة بني املواطنني ،وأن املشاركة السياسية للمرأة جيب أن متر عرب نوافذ ألرى غري
"الكوتا“ ،ألن املرأ ة ليست أقلية ،وهي أكرب من أن حتجَّم يف التمثيل احملدد سلفا ،فيما لديها الفرصة للمشاركة والصمود عرب
املنافسة احلرة( ، )1ويرى آلرون (أن نظام الكوتا يقر بدونية املرأة ،ونقص قدراتها وتفوق الرجل عليها ،وعجزها للوصول لاتيا
وبالتالي سيؤدي اىل ضعف ثقتها بنفسها ،وستظهر أنها أدنى من الرجال ،وغري متساوية معهم ،وسيكون هلا مكانا يف الربملان
بواسطة القانون وليس بواسطة التيار الشعب) ( ،)2و (هناك من يرى أن نظام الكوتا غري دميقراطي ألّنه يفرض على النالبني
ليارات ضيقة ،وال يرتك هلم ليارات عديدة لاللتيار بني النالبني ،كما أن نظام الكوتا ميكن أن يضر بتكافؤ الفرص أمام
اجلميع ألّنه يعطي أفضلية للمرأة) ( ،)3لذل

من األوىل تنظيم استفتاء شعيب حول نظام الكوتا ليقول الشعب كلمته( .)4وقد

يؤدي تطبيق نظام الكوتا اىل وصول نساء غري كفوءات أو ليس لديهن اخلربة السياسية واإلدارية الكافية ،اىل مواقع صنع القرار
السياسي ،مما يؤثر سلباً على أداء املؤسسات املعنية.
ومن جانب ألر يرى املؤيدون أن نظام الكوتا يفتح اجملال أمام دلول املرأة الربملان واملشاركة يف العملية السياسية ،وقد
أثبتت الدراسات يف هذا اجملال أن املرأة متيل اىل اإلجتاهات اليمينية ،وأن رأيها أكثر واقعية وقائم على فهم املشاكل اليومية(،)5
وهذا يعين أن وجود املرأة يف الربملان يساعد يف إدارة األزمات وحل الصراعات بدال من تعقيدها( ،)6ويرى آلرون أن نظام
الكوتا حيقق مشولية التمثيل جلميع شرائح اجملتمع ،فعلى الرغم من أن اإلنتخابات جيب أن تكون آلية لتمكني كافة فئات اجملتمع،
اال إن النظم اإلنتخابية ال تضمن حتقيق لل  ،مما يعين حرمان متثيل بعضاً من هذه الفئات ومنها املرأة ،لذل فإن تبين اآلليات
املناسب ة ملعاجلة األمر تعترب ضرورية وألن املعوقات ال تزال كبرية أمام املرأة للوصول اىل مواقع صنع القرار ،فإن إتاحة الفرصة
للمرأة للوصول اىل هذه املواقع يتيح هلا اجملال إلثبات قدراتها وكفاءتها وبالتالي إمكانية وصوهلا اليها الحقا بدون الكوتا(،)7
وكذل فإن وصول عدد كبري من النساء اىل الربملان من لالل تطبيق نظام الكوتا يساعد على ختفيف الضغوطات على املرأة يف
حالة التمثيل الفردي او الضئيل ،ويدعم قبول الرجل لوجود املرأة ومشاركتها السياسية(.)8
_____________________________________________________________________________________________

( )1رميا كتانة ،املرأة واإلنتخابات احمللية ،منشورات مركز مفتاح للدراسات ،القدس ،2006 ،ص . 29
( )2حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،مصدر سابق ،ص. 15
( )3عصام بن الشيخ ،مصدر سابق ،ص. 9
( )4رميا كتانة ،املرأة واإلنتخابات احمللية ،مصدر سابق ،ص . 29
( )5د .سعاد الشرقاوي ،النظم السياسية يف العامل املعاصر ،القاهرة ،2007 ،ص. 146
( )6حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،مصدر سابق ،ص.15
( )7د .عبد السالم إبراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص .103
( )8عصام بن الشيخ ،مصدر سابق ،ص. 8
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املبحث الثاني
أثر تطبيق نظام (الكوتا) دالل األحزاب الكوردستانية على تفعيل دور املرأة
املطلب األول :حمددات مشاركة املرأة يف األحزاب الكردستانية.
مل ختلو صفوف األحزاب الكوردستانية ،من النساء املناضالت والالتي شاركن يف الدفاع عن حقوق الكورد املغتصبة من
قبل األنظمة العراقية املتعاقبة بشكل مباشر أو غري مباشر ،من لالل محل السالح تارة ،ومن لالل تقديم الدعم املادي واملعنوي
اىل (البيشمركة) تارة ألرى يف املناطق (القرى واألرياف) اليت كانت لاضعة لسيطرة هذه األحزاب ،أما يف املناطق اليت كانت
لاضعة لسيطرة احلكومة (املدن) فقد كانت ناشطة قوية يف اخلاليا التنظيمية السرية( ،)1ولكن يبدو ان طبيعة الصراع بني
األطراف املتنازعة الذي طغى عليه الطابع العسكري أكثر من الطابع السياسي حال دون بروز اراء نسائية بني قيادات وكوادر
األحزاب  ،باإلضافة اىل الطبيعة احملافظة والعشائرية واملنعزلة للمجتمع الكوردي آنذاك حال دون متكن النساء من تقلد املناصب
القيادية او القيام بدور فاعل دالل األحزاب.
وبعد التطورات السياسية اليت حدثت يف العراق ،أبان حرب اخلليج الثانية عام  ،1991منها حظر الطريان اجلوي على
إقليم كوردستان –او ما كان يسمى آنذاك بشمال العراق -وإعالنها منطقة آمنة ،بفعل قرار رقم ( )788الصادر عن جملس
األمن يف /5نيسان ، )2(1991/وحصول الكورد على استقالل اداري ،ظهرت احزاب متعددة يف الساحة الكوردستانية بعد
صدور قانون األحزاب واجلمعيات السياسية رقم ( )17لسنة  ،1993وبذل

انضمت اعدادا كبرية من النساء اىل هذه

األحزاب.
ميكن القول أن املرأة كانت وال تزال تشكل جزءاً أساسياً من تكوين األحزاب الكوردستانية ومن تنظيماتها ،ولكن مع لل
يبقى دورها حمدوداً ،وال يتجاوز تأثريها على املستويات التنظيمية الدنيا هلذه األحزاب( ،)3وما يدعم رأينا هو وصول عدد حمدود
_____________________________________________________________________________________________

( )1من تل املناضالت نذكر :منرية صاحل ،شومن جنم الدين ،ألرت عبد احلكيم ،لامن حممد أمحد ،جيمةن حسن شابان ،كةالويز عبدول رمحران ،لرامن
جالل سعيد ،بروين عباس حممد ،ليلى علي برزجني ،كافية حممود رسول ،دلدار عبد اجمليد ،عائشة عبد احلكيم حممد ،عدلة جرالل جنرم الرديم،
ئافتاو فرج سليمان ،ئاسكولي مال رسول ،سعادة عبد اجمليد سلطان ،آمينة حممد مراد ،قمرية أمحد.....،اخل ،أنظر :رِوولروش علري ،ميَرذووي
تيَكؤشاني ميَينةي كورد لة مةلةكيةتةوة تا دواي رِاثةرين ،مؤسسة سردم ،السليمانية. 2015 ،
( )2د .شورش حسن عمر ،لصائص النظام الفدرالي يف العراق ،مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية ،السليمانية ،2009 ،ص .74
( )3حيث تشري السيدة (بيكةرد تالباني) القيادية يف حزب اإلحتاد الوطين الكوردستاني ،وعضوة يف برملان كوردستان العراق -يف مقابلة أجريناها معها
يف  -2014/3/14أن املرأة متثل نسبة كبرية من تنظيمات احلزب ،وتقوم باداء دورها وبفعالية ويف كثري من املناسبات أكثر من الرجل ،اال أن
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جداً من النساء اىل املواقع القيادية ،وبالتالي ظهورها كشخصية سياسية متارس دورها بفعالية دالل ولارج احلزب ،والبد أن
هناك العديد من احملددات اليت تعيق دورها وتعمل على عدم تقدمها دالل األحزاب السياسية ،ومن أهمها:
أوال :األعراف والتقاليد السائدة يف اجملتمع ،حيث أن السائد يف الوعي اإلجتماعي ،أن العمل السياسي هو ميدان للرجل دون
املرأة ،وأن املكان املناسب للمرأة هو املنزل ،ووظيفتها األساسية هي تربية األطفال ،لذل

فان التنشئة اإلجتماعية ال تدعم

لوض املرأة غمار السياسة ،وترتبى الفتاة على القيم واملباديء اليت تعلمها كيف تصبح زوجة وأماً ،ويتم تلقينها على جتنب
السياسة باعتبار أنها مل ختلق لذل ( .)1وهذا بدوره خيلف جمموعة من النتائج:
 -1عدم ثقة املرأة بنفسها ،وأ نها تستطيع منافسة الرجل يف العمل السياسي وتتفوق عليه ،أضف اىل لل أن اجملتمع أيضاً
ال يثق بقدراتها يف هذا اجملال ،ويرونها ال متتل املؤهالت واإلمكانات اليت جتعل منها قادرة على لوض غمار السياسة
او تسنم املناصب القيادية( ،)2ويالحظ أثناء اإلنتخابات أن غالبية النساء ال تصوتن للمرأة عندما ترتشح للربملان.
 -2عدم وجود رغبة حقيقية لدى غالبية النساء ملمارسة العمل السياسي واحلزبي ،حيث جندها متيل اىل ممارسة وظائف
ألرى يف اجملتمع الا إلتارت أو اضطرت أن تعمل ،كالتعليم ،والتمريض ،والتطبيب ،و....اخل ،والعمل السياسي يأتي
يف آلر القائمة(.)3
 -3عدم متتعها باحلرية اليت متكنها من اإلنضمام اىل حزب سياسي ،حتى إلا امتلكت الرغبة احلقيقية لذل  ،فباإلضافة اىل
أ نها ال تشجع على لل

بشكل عام من قبل اجملتمع ،قد متنع من قبل أهلها وأسرتها أو زوجها على ممارسة العمل

السياسي(.)4
 -4قد تنسحب املرأة من العمل السياسي لوفاً على رعتها ،ألن من اإلعتقادات السلبية السائدة يف اجملتمع أن العمل
السياسي ال تتوافر فيه القيم األلالقية ،لذل قد تتعرض املرأة يف امليدان السياسي للتحرش اجلنسي.
 -5تتعرض املرأة لضغوطات كبرية ،حيث يكون عليها التوازن بني العمل السياسي وإدارة البيت ،من لالل إثبات نفسها
كسياسية كفوءة ،ومدبرة منزل حمرتفة ،ولل

لوفا من تعرضها إلنتقادات احمليطني بها ،أو ارغامها على ترك العمل

السياسي(.)1
األكثرية منهن ال تتعد مسؤولة الصف ،أو عضوة جلنة – وهذه تعترب املراحل البدائية يف سلم الدرجات واملناصب احلزبية دالل اإلحتاد الروطين
الكوردستاني -أما املناصب القيادية العليا فان نسبة تواجدها قليلة جدا مقارنة بالرجل (سوف نشري اىل لل يف املطلب القادم) .
( )1مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (نا س توفيق) القيادية يف اإلحتراد اإلسرالمي الكوردسرتاني وعضروة سرابقة يف برملران كوردسرتان ،وللر يف
.2014/3/9
( )2مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (أفني هروري) القيادية يف احلزب الدميقراطي الكوردستاني ،ولل يف . 2014/3/29
( )3مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (سركول ق رداغي) القيادية السابقة يف اجلماعة اإلسالمية يف كوردستان العراق ،ولل يف . 2014/3/11
( )4مقابلة أجرتها الباحثة مع الدكتورة (فيان سليمان) القيادية يف احلزب الدميقراطي الكوردستاني ،ولل يف . 2014/4/13
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ثانيا :هناك جمموعة ألرى من احملددات تفرزها البيئة واألجواء السائدة دالل األحزاب السياسية لاتها ،واليت تفرض قيودا
ألرى تؤثر على أداء وفعالية املرأة نذكر منها:
 -1التقليل من امكانات وقدرات املرأة من قبل قيادات احلزب السياسي ،وبالتالي عدم اإلكرتاث آلرائهن السياسية ،وتلبية
متطلباتهن أو توفري ما يلزمهن مادياً ومعنوياً ومبا يساعد على فاعليتها دالل احلزب .لذل جند من النادر أن تضم الوفود
احلزبية إمرأة ،ولاصة تل املتعلقة باملفاوضات أو مناقشة القضايا املصريية.
 -2عدم وجود رغبة وقناعة حقيقية من قبل قيادات احلزب يف إسناد ادوار قيادية للمرأة دالل احلزب(.)2
 -3املرأة ال تدعم مثيالتها من النساء من أجل تسنم املناصب القيادية دالل احلزب ،بل تدعم الرجل مقابل لل .
 -4الشروط اليت تفرض على النساء من أجل تسنم املناصب القيادية ،تكون قاسية جداً ،مقارنة بالشروط اليت تفرض على
الرجل ،حيث يكون املطلوب من املرأة القيادية أن تتوافر فيها صفات لارقة ،يف حني ال توجد مساواة بني الرجل واملرأة يف
حتديد هذه الشروط ،لذل جند قلة من النساء من يدعمها احلزب ويرشحها للمناصب القيادية والتشريعية واإلدارية دالل
ولارج احلزب(.)3
 -5ميتل الرجل السلطة والنفول واملال ،لذل فإن بامكانه السيطرة على املناصب القيادية دالل احلزب ،ولاصة إلا كان
مدعوماً من الناحية القبلية والعشائرية.
 -6عدم وجود مساواة بني الرجل واملرأة يف توفري فرص التقدم والتنمية واكتساب املهارات القيادية واإلدارية واخلربات
كالدورات التطويرية ،حيث يكون للرجل حصة األسد يف هذا اجملال.
 -7قد يدعم الرجل املرأة دالل احلزب ،ولكن عندما يأتي احلديث عن املناصب القيادية فأن العقلية الذكورية املسيطرة
على العقل الالواعي للرجل تأبى أن تنظر للمرأة كمنافسة حقيقية له(.)4
 -8عدم وجود سياسات جادة من قبل غالبية األحزاب لتأهيل املرأة ،ولذل يتعاملون معها بسطحية ،وال يريدون هلا إال أن
تكون زينة يف احملافل السياسية واإلجتماعية.
ثالثا :وهناك أسباب لاتية تتعلق باملرأة نفسها حتدد دورها وتضع العوائق أمام تطورها دالل األحزاب السياسية ،منها:
 -1ال تنخرط املرأة بالشكل املطلوب يف العمل السياسي ،وال تستطيع مواكبة األحداث والتطورات بشكل مستمر ،فقد
تنقطع عن العمل السياسي بسبب ظروف احلمل والوالدة وأعباء البيت واألوالد ،وكذل فان حمافل الرجال تعترب بيئة
( )1مقابلة السيدة (ناس توفيق) ،مصدر سابق .
( )2مقابلة السيدة (أفني هروري) ،مصدر سابق .
( )3مقابلة السيدة بيكةرد طالباني ،مصدر سابق.
( )4مقابلة السيدة ناس توفيق ،مصدر سابق.
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مساعدة لتبادل ومناقشة اآلراء واألفكار أكثر من حمافل النساء حيث تكون مناقشة القضايا السياسية يف آلر جداول
األعمال(.)1
 -2ال تتحمل املرأة الفشل أثناء املنافسة على املناصب القيادية ،لذل

ترتاجع بسرعة ،او تنسحب من العملية السياسية

نهائيا ،كرد فعل على عدم متكنها من إحراز الفوز(.)2
 -3إن معدالت الفقر والبطالة وتدني مستويات التعليم هي أكثر ارتفاعا بني النساء قياساً بالرجال ،وهذا بال ش

يعيق

اخنراط املرأة يف العمل السياسي.
 -4املرأة يف اجملتمعات الشرقية ،تتسم بتدني املستوى التعليمي والثقايف واملعريف ،وهبوط مستوى املهارة الفنية والتقنية
 -5نادراً ما تبادر املرأة لنيل حقوقها ،وامنا تعتمد على مبادرات اآللرين ،وتنتظر ما سيعطى هلا ،وتعتمد على أساليب
التوكل والتوسل والتبعية يف نيل حقوقها الشرعية والدستورية

()3

املطلب الثاني :تفعيل دور املرأة دالل األحزاب الكردستانية بعد إقرار نظام (الكوتا النسوية)
سوف نتناول لدراسة هذا املطلب ،مخسة أحزاب سياسية ،كانت هي الفائزة بنسب متفاوتة يف انتخابات الربملان
الكوردستاني األلرية ،اليت أجريت يف  ، 2013/9/ 21وهذه األحزاب هي:

أوال :احلزب الدميقراطي الكوردستاني:
تأسس احلزب الدميقراطي الكوردستاني يف  16آب عام ( )1946بقيادة املال مصطفى البارزاني(.)4
تبلغ نسبة تواجد املرأة ضمن تنظيمات احلزب ( ،)5()%30-25ومت إقرار نظام الكوتا النسوية يف املؤمتر الثالث عشر
للحزب ،املنعقد يف ( ،)2010/12/11حيث تشري املادة ( )17املتعلقة باجمللس القيادي ،الفقرة ( )2من النظام الداللي (تكون
حصة –كوتا -العضوات فيه بنسبة ال تقل عن  ،)6()%10حيث ساهم يف زيادة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف اجمللس القيادي

_____________________________________________________________________________________________

( )1مقابلة السيدة أفني هروري ،مصدر سابق.
( )2مقابلة السيدة سركول قرداغي ،مصدر سابق.
( )3د .عبد السالم إبراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص .59-55
( )4للمزيد أنظر :نبذة عن احلزب الدميقراطي الكوردسرتاني ،مقرال منشرور علرى موقرع احلرزب الردميقراطي الكوردسرتاني ومتراح علرى الرراب :
.http://www.kdp.info/p/p.aspx?p=23&l=14&s=010000&r=390
( )5مقابلة السيدة أفني هروري ،مصدر سابق.
( )6املنهاج والنظام الداللي للحزب الدميقراطي الكوردستاني ،املقرر يف املؤمتر الثالث عشر ،املنعقد يف  ،2010/12/11ص .104
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للحزب ،البالغ عددها ( ) 51مقعدا ،بواقع مقعد واحد فق قبل إقرار نظام الكوتا النسوية ،اىل ( )6مقاعد ،بعد إقرار هذا
النظام(.)1
يعد نظام الكوتا النسوية الذي اقره احلزب يف املؤمتر املذكور آنفا ،من اخلطوات اإلجيابية حنو عزمه على زيادة وتفعيل
دور املرأة ،وتداركا من قبله على التهميش واحلرمان الذي عانت منه املراة ،ولاصة وقد أقر يف املادة ( )216من النظام
الداللي للحزب (توفري املناخ املالئم ملشاركة املرأة يف العمل السياسي وقيادة اجملتمع) ( )2إال انها تظل لطوة تفتقر اىل املساواة،
لسببني:
 -1إن هذه النسبة املخصصة ( )%10قليلة مقارنة بنسبة تواجد املرأة دالل احلزب (.)%30-25
 -2اقتصار هذه النسبة على (اجمللس القيادي) فق دون غريه من أجهزة وهيئات ومكاتب احلزب وهي متعددة ،وهذا
بالتالي سوف ينتج عنه غياب املرأة عن هذه املؤسسات ،ويتناقض مع نص املادة ( )217من النظام الداللي للحزب
الذي ينص على (استمرار تطبيق نظام الكوتا للمرأة فيما خيص املواقع القيادية للحزب واحلكومة يف هذه املرحلة).

ثانيا :اإلحتاد الوطين الكوردستاني:
تأسس اإلحتاد الوطين الكوردستاني يف  ،1975/6/1من قبل جمموعة من املنشقني عن احلزب الدميقراطي
الكوردستاني ،ومن ابرزهم جالل الطالباني ،فؤاد معصوم ،عبد الرزاق مريزا ،نوشريوان مصطفى ،كمال فؤاد ،عمر شيخ
موس(.)3
تبلغ نسبة تواجد املراة ضمن تنظيمات احلزب %26ر مت اقرار نظام الكوتا النسوية يف املؤمتر الثالث للحزب ،املنعقد يف
 ،2010/6/1حيث تشري املادة ( )4من املنهاج والنظام الداللي للحزب (جيب ان ال تقل نسبة النساء يف اهليئات احلزبية عن
 %20ابتداء من (الكوميتات – اللجان) ووصوال اىل اللجنة القيادية) (.)4
وعلى الرغم من الدور الفاعل للمرأة دالل صفوف احلزب اال ان املناصب اليت تقلدتها قبل اقرار نظام الكوتا النسوية،
مل تتعدى مسؤولية الصف – آلر الدرجات يف السلم التنظيمي -او عضوية الكوميتة (اللجنة) ،واستنادا اىل تطبيق نظام الكوتا

_____________________________________________________________________________________________

( )1مقابلة السيدة أفني هروري ،مصدر سابق.
( )2املنهاج والنظام الداللي للحزب الدميقراطي الكوردستاني ،مصدر سابق ،ص .57
( )3مقابلة مع السيد عادل مراد حتت عنوان (اإلحتاد الوطين الكوردستاني  ..التأسيس  ..البدايات والنهوض ،يف  ،2014/6/3من قبل املوقع الرري
لإلحتاد الوطين الكوردستاني على الراب .www.pukmedia.com :
( )4املنهاج والنظام الداللي لإلحتاد الوطين الكوردستاني ،املقرر يف املؤمتر الثالث ،املنعقد يف .2010/6/1
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يف اللجنة القيادية فان من بني ( )45عضوا و( )5اعضاء احتياط ،توجد ( )9نساء يف اللجنة القيادية ،وهذه بال ش

سابقة

بالنسبة للحزب النه انعدم تواجد املرأة يف اي من املوسسات القيادية قبل املؤمتر الثالث للحزب.
جدير بالذكر ان إقرار نظام الكوتا النسوية يف اإلحتاد الوطين الكوردستاني تعد لطوة اجيابية حنو تفعيل دور املرأة
وتقلدها للمناصب القيادية ،اال إن تطبيق هذا النظام مل يكن كما هو مقرر ،حيث جند يف النظام الداللي للحزب وأثناء احلديث
عن مؤسسات وهيئات احلزب بالتدريج ابتداء باملؤمتر وإنتهاء باللجنة (الكوميتة) أنه مت حتديد حصة حمددة (كوتا) للمرأة بنسبة
ترتاوح بني  ، %25-20ما عدى املكتب السياسي ،حيث مل يتم لكر كوتا النساء أثناء احلديث عن تكوينه( ،)1اإل إنه مل يتم
تطبيق نظام الكوتا النسوية اال يف اللجنة القيادية( ،)2واجمللس املركزي ،أي إنها مل تطبق يف مؤسسات احلزب األلرى ،وهذا يعين
غياب املرأة عن هذه املؤسسات.

ثالثا :حركة التغيري
تأسست حركة التغيري عام  2009بقيادة السياسي نوشريوان مصطفى ،خيتلف تكوين حركة التغيري عن األحزاب
()3

السياسية التقليدية ،حيث ميكن وصفه بأنه تنظيم سياسي لو شخصية معنوية ،يتألف من جتمع طوعي للمواطنني

املؤيدين

للربنامج السياسي واملنهاج الداللي للحركة أو ما يسمى بالتوجيهات األساسية( ،)4ومل يتم حتديد نسبة تواجد املرأة دالل
احلزب( )5اىل اآلن.
مل يتم إقرار نظام الكوتا النسوية ضمن التوجيهات األساسية حلركة التغيري (املنهاج الداللي) املصادق عليها يف مؤمتر
احلركة األول يف  ،2013 /12/26وإمنا مت إقرار وجوب تواجد ممثلة النساء يف بعض اجملالس املؤلفة هليكلية احلزب وليس
مجيعها ،وهي جملس احللقة ،وجملس القضاء ،وجملس الدولة ،وأثناء مقارنة متثيل النساء يف هذه املؤسسات واليت ال تتجاوز عضوة
واحدة ،جند ان معدل تواجدها يف هذه املؤسسات أقل من  ،%10أما اجملالس اليت ال يشرتط يف تكوينها وجود العنصر النسائي،
فهي جملس الشبكة ،واجمللس العام .أما مشاركة املرأة يف اجمللس الوطين املؤلف من ( )45مقعدا ،والذي يعترب أعلى سلطة يف
احلركة ،فقد جاء يف التوجيه األساسي رقم ( )5لتشكيل اجمللس الوطين ،املادة التاسعة أن (ممثلية النساء يف اجمللس الوطين تتألف
_____________________________________________________________________________________________

( )1مل يتم ختصيص حصة للنساء (الكوتا النسوية) يف املكتب السياسي لإلحتاد الوطين الكوردستاني البالغ عدد مقاعده  11مقعدا ،اإل أن هناك إمررأة
تشغل مقعدا فيه ،وهي السيدة هريو إبراهيم أمحد.
( )2مقابلة السيدة بيكةرد طالباني ،مصدر سابق.
( )3يستخدم مصطلح النشطاء بدال من املنتمني يف أدبيات احلركة.
( )4أنظر :التوجيهات األساسية حلركة التغيري ،على الراب  ، www.gorran.net :وكذل أنظر :من حنن ،مقال منشور على موقع حركة التغريري
ومتاح على الراب .whttp://gorran.net/ar/Content.aspx?LinkID=125&Action=2 :
( )5مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة ( جيمةن حممد رشيد شريف) العضوة السابقة للمجلس الوطين حلركة التغيري يف .2014 /3/29
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من مخسة أعضاء) ( ،)1إال انه ال توجد سوى  3عضوات يف اجمللس الوطين ،أي ما يقارب  %6.6من تكوين اجمللس( .)2وهذا
يدل على أن احلركة ليس لديها رؤية واضحة حول دور املرأة وضرورة اختال اآلليات الالزمة لتمكينها سياسيا وتفعيل دورها
بشكل أكرب ضمن مؤسسات احلركة.

رابعا :اإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني:
تأسس اإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني عام  1994بقيادة صالح الدين حممد بهاء الدين وجمموعة من اإلسالميني
املعتدلني ،استفاد اإلحتاد اإلسالمي من أجواء اإلنفتاح الفكري واحلرية السياسة ،يف بداية نشأته يف إقليم كوردستان ،لذل اعطى
اجملال إلنضمام املرأة اىل صفوفه ،وكانت اللجنة التأسيسية املكونة من ( )50عضوا تضم ( )2من النساء(.)3
وألن تنظيم األلوات كان مستقال عن تنظيم األلوة ،فكان البد هلذا التنظيم ان يدار من قبل كوادر نسائية( ،)4وبذل
استطاعت املرأة يف اإلحتاد اإلسالمي ان تتسنم املناصب القيادية يف وقت مبكر( ،)5ومع لل

مل يكن تواجد املرأة يف املناصب

القيادية متناسبا مع نسبتها التنظيمية اي حجمها يف تنظيم احلزب ،لذل فإن إقرار نظام الكوتا النسوية يف مؤمتر احلزب السادس
املنعقد يف  ،2012/5/1وبنسبة بلغت ( )%25قد ساهم يف زيادة حضورها يف مواقع صنع القرار دالل اإلحتاد اإلسالمي،
حيث بلغت مشاركة األلوات قبل إقرار هذا النظام يف اهليئة القيادية بواقع ( )3عضوات من جمموع  35عضوا ،ويف املكتب
السياسي عضوة واحدة من جمموع  12عضوا ،وبعد تطبيق نظام الكوتا النسوية ارتفع العدد اىل  9عضوات من جمموع 35
عضوا يف اهليئة القيادية ،و 3عضوات من جمموع  12عضوا يف املكتب السياسي(.)6
تبلغ نسبة األلوات  %48من اجملموع الكلي للتنظيم( ،)7وهذا يعين انها تشكل ما يقارب نصف تنظيم احلزب ،لذل
فان ختصيص نسبة  %25ال يزال ال يتناسب مع حجمها وثقلها التنظيمي ،باإلضافة اىل ان نظام الكوتا النسوية مل يطبق يف كافة
مؤسسات احلزب كما هو مقرر ،وهذا مناقض لنص املادة السادسة ،الفقرة الثانية من النظام الداللي ،الذي يؤكد على ( ضمان
_____________________________________________________________________________________________

( )1التوجيهات األساسية حلركة التغيري ،مصدر سابق.
( )2مقابلة السيدة (جيمةن حممد رشيد شريف)  ،مصدر سابق.
( )3صربية غفار أمني ،نظرة اإلسالم واحلركة اإلسالمية ملشاركة املرأة يف قضايا األمة ،حبث غري منشور ،ص.10
( )4مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (بيان أمحد) عضوة اجمللس القيادي يف اإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني وعضوة سابقة يف برملان إقليم كوردسرتان،
ولل يف . 2014 /4/15
( )5من املباديء العامة اليت نص عليها منهاج احلزب (املشاركة الفعالة للمرأة ،جنبا اىل جنب الرجل ،يف العمرل السياسري ،واإلصرالح اإلجتمراعي،
وترسيخ دورها التكاملي يف كافة ميادين احلياة) ،أنظر :املنهاج والنظام الداللي لإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني ،املقرر يف املرؤمتلر السرادس ،يف
 ،2012/5/1ص.2
( )6مقابلة السيدة بيان أمحد ،مصدر سابق.
( )7صربية غفار أمني ،مصدر سابق ،ص.20
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وجود األلوات يف كافة مؤسسات ومكاتب وأجهزة احلزب ،بشرط أن ال تقل نسبتهم عن  ،%25يف كل تل

املراكز اليت

يتواجدن فيها ،حسب الضواب املعمول بها) ( ،)1مما يعين أن هناك العديد من مؤسسات احلزب اليت ينعدم فيها العنصر النسوي.

لامسا :اجلماعة اإلسالمية الكوردستانية
تاسست اجلماعة اإلسالمية يف  ،2001/5/31بقيادة املال علي بابري ،بعد انشقاقه وجمموعة ألرى من القيادات ،عن (حركة
الوحدة اإلسالمية يف كوردستان) اليت كانت عبارة عن إندماج احلركة اإلسالمية وحركة النهضة اإلسالمية(.)2
تشكل املرأة  %28من تنظيمات احلزب( ،)3مت إقرار نظام الكوتا يف املؤمتر الثاني للحزب املنعقد يف  ،2010حيث لكر يف املادة
( )24الفقرة ( )5من النظام الداللي للجماعة اإلسالمية ،أن (أية مؤسسة تشكل باالنتخابات جيب أن يكون ( )%10من أعضائها من
األلوات على األقل) ( ،)4وكذل اشرتط يف تشكيل جملس قيادة اجلماعة (أن تكون نسبة الكوتا لأللوات  %10من املرشحني)( ،)5إال إن
نظام الكوتا النسوية مل يطبق كما هو مقرر ،حيث بلغت نسبة مشاركة األلوات يف هذا اجمللس  ،%3.2بواقع عضوة واحدة من جمموع
 31عضوا( ،)6وانعدم وجود األلوات يف مؤسسات احلزب األلرى.
ولكن بعد املؤمتر الثالث إزدادت هذه النسبة اىل  %25ملشاركة األلوات يف املؤمتر ،واملراكز واملؤسسات ،أما يف جملس القيادة
فقد بقيت النسبة  ،)7(%10وهذا ما تنص عليه الفقرة ( )20من املادة ( )25من النظام الداللي ( ملشاركة األلوات ،يكون نظام الكوتا
بالنسب التالية:
أ -جمللس القيادة ،النسبة .%10
ب -للمؤمتر والكونفرانس العام ،النسبة .%25
ت -للمراكز واملؤسسات ،النسبة .)1(%25
_____________________________________________________________________________________________

( )1املنهاج والنظام الداللي لإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني ،ص.7
( )2اجلماعة اإلسالمية يف كردستان العراق ،مقال منشور على موقع اجلزيرة نت على الراب .www.aljazeera.net :
( )3مقابلة السيدة سركول قرداغي ،مصدر سابق.
( )4النظام الداللي للجماعة اإلسالمية الكردستانية ،املصدق عليه يف املؤمتر الثاني ،2010 ،ص.71
( )5يعترب جملس القيادة أعلى سلطة إلصدار القرارات يف اطار النظام الداللي ومقررات املؤمتر ،انظر :النظام الداللي للجماعة اإلسالمية الكردستانية،
ص.51
( )6مقابلة السيدة سركول قرداغي ،مصدر سابق.
( )7حيث تشري السيدة (ئافان  )...عضوة اجمللس ال سياسي يف اجلماعة اإلسالمية ،يف مقابلة أجريناها معها يف  ،2017/1/3أن املشاركني يف املؤمتر مل
يصوتوا على نسبة  %25املقرتحة من قبل األلوات ،لعدم قناعتهم بضرورة تواجد األلوات بهذا احلجم يف اجمللس القيادي.
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جدير بالذكر أن هذا النظام طبق يف كافة املؤسسات املذكورة وكما هو مقرر ،وأزدادت املقاعد اليت تشغلها األلوات يف اجمللس
القيادي اىل ( )4مقاعد من جمموع  37مقعدا ،وكذل أصبح لأللوات حضور فاعل يف كافة املراكز ومؤسسات اجلماعة ،بل وأيضا يف
املؤسسات القيادية األلرى اليت ال يشملها نظام الكوتا النسوية ،وهي اجمللس السياسي ،وجملس املراقبة واملسائلة ،وجملس الدعوة
واإلدارة( ،)2وهذا يدل على أن اجلماعة اإلسالمية ختطو لطوات اجيابية حنو تفعيل دور املرأة ومتكينها من الناحية السياسية.

اخلامتة واإلستنتاج
بعد اإلنتهاء من هذه الدراسة توصلنا اىل مجلة من النتائج واإلستنتاجات ميكن إبراز أهمها مبا يلي:
-1

تعترب حمدودية دور املرأة يف احلياة السياسية ،من العوامل اليت ساهمت يف بروز مصطلح (الكوتا النسوية) وتداوله دوليا،

فعلى الرغم من أن غالبية البلدان يف العامل قد أقرت حبقوقها السياسية كنالبة ومرشحة يف دساتريها ،اإل إن نسبة متثيلها يف
مؤسسات الدولة الررية كان قليال جدا مقارنة بكونها متثل نصف اجملتمع ،فبالنسبة لتمثيلها يف اجملالس التشريعية ،تشري تقارير
احتاد الربملانات الدولي ،واليت تشارك فيها ( )193دولة ،أن نسبة مشاركتها يف الربملان اىل عام  1992كانت اقل من ، %10
وتزداد هذه النسبة اىل أن تبلغ  %19،88يف عام  ،2013بسبب تطبيق نظام الكوتا النسوية من قبل هذه الدول.
-2

ساهمت اإلتفاقيات واملؤمترات الدولية يف حتفيز الدول على إقرار نظام الكوتا النسوية ،كتدبري اجيابي ،لتحقيق هدف

متكني املرأة من التمتع حبقوقها السياسية ،ووصوهلا اىل مواقع صنع القرار ،واتاحة الفرصة أمامها للمشاركة يف مؤسسات الدولة
السياسية ،منها العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  ،1966واتفاقية حقوق املرأة السياسية لعام ،1953
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
-3

إن إقرار نظام الكوتا هي إجراءات مؤقتة تتخذها الدول إلزالة التهميش وتفعيل دور املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار

أي متى ما حتققت املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف تقلد الوظائف العامة واملشاركة يف مؤسسات الدولة ،لن تعود هناك
حاجة اىل بقاء النصوص والقوانني اليت تقر بنظام الكوتا النسوية.
-4

املرأة كانت وال تزال جزءا أساسيا من تكوين األحزاب الكردستانية ومن تنظيماتها ،ولكن هناك العديد من احملددات

اليت تعيق دورها ووصوهلا اىل املواقع القيادية ،منها موضوعية تتعلق باألعراف والتقاليد السائدة يف اجملتمع ،حيث أن السائد يف
الوعي اإلجتماعي ،أن العمل السياسي هو ميدان للرجل دون املرأة ،باإلضافة اىل جمموعة ألرى من احملددات تفرزها البيئة
واألجواء السائدة دالل األحزاب السياسية لاتها ،واليت تفرض قيودا ألرى تؤثر على أداء وفعالية املرأة ،منها التقليل من
امكانات وقدرات املرأة من قبل قيادات احلزب السياسي ،وبالتالي عدم اإلكرتاث آلرائهن السياسية .وهناك حمددات لاتية تتعلق

( )1النظام الداللي للجماعة اإلسالمية الكردستانية املصدق عليه يف املؤمتر الثالث  ،2015ص .19
( )2مقابلة السيدة (ئافان رحمد) مصدر سابق.
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باملرأة نفسها ،حيث أنها ال تنخرط بالشكل املطلوب يف العمل السياسي ،وال تستطيع مواكبة األحداث والتطورات بشكل
مستمر.
مت إقرار نظام الكوتا النسوية يف األنظمة الداللية لكافة األحزاب السياسية اليت قمنا بدراستها -ما عدا حركة التغيري -وبنسب
متفاوتة ،وقد ساهمت يف تفعيل دور املرأة بشكل اجيابي ووصوهلا اىل مواقع صنع القرار دالل هذه األحزاب ،اال إن ما يؤلذ
عليه أن هذا النظام ال يطبق كما هو مقرر ويف كافة املؤسسات املكونة للحزب ،وهذا يعود اىل عدم قناعة قيادات وكوادر هذه
األحزاب بضرورة تواجد املرأة بفاعلية يف كافة مؤسسات احلزب ،وايضا اىل عدم وجود رؤية واضحة هلذه األحزاب حول أهمية
دورها دالل األحزاب السياسية.

املصادر
أوال :الكتب:
.1

بلقيس بدري ،و سامية النقر ،الكوتة وانعكاساتها على املشاركة السياسية للمرأة السودانية ،اخلرطوم.2013 ،

.2

تعزيز القيادة النسوية يف األحزاب ،منتدى التنمية السياسية ،اليمن.2009 ،

.3

رِوولوش علي ،ميَذووي تيَكؤشاني ميَينةي كورد لة مةلةكيةتةوة تا دواي رِاثةرين ،مؤسسة سردم ،السليمانية. 2015 ،

.4

رميا كتانة ،املرأة واإلنتخابات احمللية ،منشورات مركز مفتاح للدراسات ،القدس.2006 ،

.5

س عاد الشرقاوي ،النظم السياسية يف العامل املعاصر ،القاهرة.2007 ،

.6

شورش حسن عمر ،لصائص النظام الفدرالي يف العراق ،مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية ،السليمانية.2009 ،

.8

عبد السالم ابراهيم بغدادي ،املرأة والدور السياسي ،مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان ،عمان.2010 ،

.9

عصام نعمة إراعيل ،النظم اإلنتخابية ،مكتبة زين احلقوقية واألدبية ش .م .م ،بريوت ،ط.2011 ،2

.10

عواطف عبد املاجد ،رؤية تأصيلية إلتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،مركز دراسات املرأة ،السودان( ،د.ت).

.11

فريدة إبراهيم حسني ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة –اإلتفاقية ودستور وقوانني السرودان ،النردوة العلميرة

.7

.12

عابد لالد رسول ،احلقوق السياسية يف الدساتري العراقية ،مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية ،السليمانية.2012 ،

الفقهية ،اخلرطوم ،د .ت.
الكوتا النسائية يف اإلنتخابات اللبنانية ،برنامج األم م املتحدة اإلمنائي ،مشروع دعم اإلنتخابات اللبنانية.2015 ،

ثانيا :البحوث:
.13

صربية غفار أمني ،نظرة اإلسالم واحلركة اإلسالمية ملشاركة املرأة يف قضايا األمة ،حبث غري منشور.

.14

عصام بن الشيخ ،متكني املرأة املغاربية يف ظل النظم اإلنتخابية املعتمدة الفرص والقيرود ،حبرث منشرور يف جملرة دفراتر السياسرة
والقانون ،عدد لاص ،عمان.2011 ،

.15

حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،الكوتا النسائية يف النظام اإلنتخابي األردني مرن وجهرة نظرر املررأة األردنيرة ،حبرث
منشور يف جملة أحباث الريموك (سلسلة العوم اإلنسانية واإلجتماعية) اجمللد  ،27العدد (1ج) ،تصدر عن جامعة الربموك ،إربرد،
األردن.
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ثالثا :املقاالت واملواقع اإللكرتونية:
.16

ابتسام عازم ،التمييز اإلجيابي يف الواليات املتحدة األمريكية ،مقال منشرور علرى موقرع صرحيفة العربري اجلديرد يف  20يوليرو
 2016على الراب .)https://www.alaraby.co.uk :

.17

اجلماعررة اإلسررالمية يف كردسررتان العررراق ،مقررال منشررور علررى موقررع اجلزيرررة نررت يف  2004/10/3علررى الررراب :
.www.aljazeera.net

.18

صررررربي حممررررد لليررررل ،مفهرررروم التمييررررز اإلجيررررابي ،مقررررال منشررررور يف  17ينرررراير  2014علررررى الررررراب :
.https://drsabrikhalil.wordpress.com

.19

مشرررررروعية التمييرررررز اإلجيرررررابي ،هررررراجر اهلشرررررتريي ،حبرررررث منشرررررور يف  2013 /4/4علرررررى الرررررراب :
)http://maitremahmoudyacoub.blogspot.com

 .20غادة نري لبيب احسان ،التدابري اإلجيابية يف القانون الردولي العرام ،رسرالة ماجسرتري مقدمرة اىل جامعرة الشررق األوسر  ،األردن،
 ،2014ص  ، 20منشررررررررررور علررررررررررى موقررررررررررع اجلامعررررررررررة ومترررررررررراح علررررررررررى الررررررررررراب :
https://www.meu.edu.jo/uploads/1/587ddedee15ca_1.pdf
 .21مريم هتهات ،نظام الكوتا واملشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية يف اجمللس الشرعيب الروطين ،حبرث مقردم اىل كليرة احلقروق والعلروم
السياسية ،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ،اجلزائر ،2013 ،منشور على موقع اجلامعة ومتاح على الراب https://bu.univ- :
.ouargla.dz/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=48636
.22

مقابلة مع السيد عادل مراد حتت عنوان (اإلحتاد الوطين الكوردستاني  ..التأسيس  ..البدايات والنهوض ،يف  ،2014/6/3من
قبل املوقع الرري لإلحتاد الوطين الكوردستاني على الراب .www.pukmedia.com :

 .23مررررررن حنررررررن ،مقررررررال منشررررررور علررررررى موقررررررع حركررررررة التغرررررريري ومترررررراح علررررررى الررررررراب :
.whttp://gorran.net/ar/Content.aspx?LinkID=125&Action=2

رابعا :املقابالت
.24

مقابلة أجرتها الباحثة مع الدكتورة (ظيان سليمان) القيادية يف احلزب الدميقراطي الكوردستاني ،ولل يف . 2014/4/13

.25

مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (أظني هروري) القيادية يف احلزب الدميقراطي الكوردستاني ،ولل يف . 2014/3/29

.26

مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (بيَطةرد طالباني) القيادية يف حزب اإلحتاد الوطين الكوردستاني ،والعضوة يف برملان كوردستان
العراق يف 2014/3/14

.27

مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (سةرط ول قرداغي) القيادية السابقة يف اجلماعرة اإلسرالمية يف كوردسرتان العرراق ،وللر يف
. 2014/3/11

.28

مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (ناس توفيق) القيادية يف اإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني والعضوة السابقة يف برملان كوردستان،
ولل يف .2014/3/9

.29

مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (ئافان أمحد) عضوة اجمللس السياسي للجماعة اإلسالمية الكردستانية يف .2017/1/3

.30

مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (بيان أمحد) القيادية يف اإلحتاد اإلسالمي الك وردستاني والعضوة السابقة يف الربملران العراقري يف
.2014 /4/15

.31

مقابلررة أجرتهررا الباحثررة مررع السرريدة (ضرريمةن حممررد رشرريد شررريف) العضرروة السررابقة يف اجمللررس الرروطين حلركررة التغرريري يف
.2014/3/29
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التمییز اإلیجابي (الكوتا النسویة).....

م.د.كوردستان سالم سعید

لامسا :الدساتري واألنظمة الداللية لألحزاب الكردستانية:
.32

الدستور العراقي لعام .2005

.33

التوجيهات األساسية حلركة التغيري ،املصدق عليها يف املؤمتر األول يف .2013

.34

املنهاج والنظام الداللي لإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني ،املقرر يف املؤمتلر السادس ،يف .2012/5/1

املنهاج والنظام الداللي لإلحتاد الوطين الكوردستاني ،املقرر يف املؤمتر الثالث ،املنعقد يف .2010/6/1
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