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Më 15 korrik 2020 u zgjodhën deputetët e rinj në 

Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Pas disa

ndryshimeve në strukturën e tij, parlamenti aktual 

përbëhet nga 61% bura dhe 39% gra. Konstituimi i

përbërjes së re parlamentare gjithashtu ngriti pyetjen 

se cila do të jetë përbërja në komisionet

parlamentare këtë mandat. 

Komisionet parlamentare kanë ndikim të madh në 

cilësinë e kornizës ligjore në shtet dhe

efektivitetin e mbikëqyrjes parlamentare mbi 

pushtetin ekzekutiv. Deputetët në mbledhje të

komisionit debatojnë mbi nevojën thelbësore për 

miratimin e ligjeve, monitorojnë ekzekutimin e

akteve të Kuvendit dhe diskutojnë çështje të tjera 

brenda kompetencës së tij. Komisionet gjithashtu

shqyrtojnë raportet e institucioneve që janë 

përgjegjëse para Kuvendit dhe organizojnë debate

mbikëqyrëse.

Së këndejmi, përfaqësimi i grave në komisionet 

përcakton në cilën fushë të legjislacionit ato do të

ndikojnë më tepër, por edhe nëse gjatë krijimit të 

saj do të kontribuojnë për avancimin e të drejtave

të grave. Gratë deputete, të cilat përfaqësohen në 

përqindje të vogël në komision të caktuar,

përballen me sfida kur duhet të dëgjohet zëri i tyre 

për të drejtat që i tangojnë gratë, në komisionin

e tyre.

Struktura e komisioneve dhe ky mandat 

parlamentar nuk reteron nga praktika e 

deritanishme në

Kuvend. Edhe pse përfaqësimi i grave, sipas 

përqindjes në Kuvend po rritet, komisionet në të 

cilat ato përfaqësohen më pak ose më shumë 

përsëriten gjatë shtatë mandateve në vazhdimësi.

Përqindja më e ulët e grave është vërejtur 

në Komisionin për Mbrojtje dhe Siguri (25%); 

Mbikëqyrja

Gratё nё Komisionet 
Parlamentare: Pёrbёrje e re, 
praktikё e vjetёr
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Ky publikim ёshtё pёrpiluar nё kuadёr tё Programit pёr Mbёshtetje Parlamentare (PSP), i cili mbёshtetet nga Agjencia Zvicerane 
pёr Zhvillim dhe Bashkёpunim (SDC) pёrmes Ambasadёs Zvicerane nё Republikёn e Maqedonisё sё Veriut. PSP implementohet 
nga Instituti Kombёtar Demokratik (NDI), Instituti pёr Demokraci “Societas Civils” - Shkup (IDSCS) dhe Qendra pёr Menaxhim me 

Ndryshime (QMN). Pёrmbajtja e botimit nё asnjё mёnyrё nuk mund tё konsiderohet se pasqyron pikёpamjet e SDC-sё.
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mbi Punën e Agjencisë së Sigurisë Nacionale të 

Agjencisë për Zbulim (31%); Çështje Ekonomike

(30%); Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi Ujore (25%) dhe 

Vetëqeverisje Lokale (25%). Komisionet që si

fushëveprim të tyre përfshijnë sferën e jetës së 

përditshme të gruas edhe në këtë mandat shënon

përqindjen më të lartë të grave anëtare dhe 

zëvendëse të komisioneve. Këtu bëjnë pjesë 

Komisionet për Arsim, Shkencë dhe Sport (61% 

gra); Kulturë (55% gra); Punë dhe Politikë Sociale 

(67% gra) dhe Shëndetësi (55% gra). Dominimi i 

deputeteve sipas numrit është më i dukshëm në 

Komisionin për Mundësi të Barabarta Ndërmjet 

Grave dhe Burrave (85%). Që nga themelimi i 

komisionit në vitin 2006, përfaqësimi mesatar i 

grave është mbi 65%, dhe deri më tani të gjithë 

kryetarët dhe nënkryetarët e këtij komisioni janë gra.

Kjo strukturë pothuajse konstante e grave deputete 

në komisionet parlamentare përqendron fuqinë

e tyre vendimmarrëse në fushat e përcaktuara si 

&quot;të buta&quot;, përkatësisht në komisionet që 

mbulojnë shërbimet, kujdesin, arsimin, kulturën dhe 

çështjet sociale. Si pasojë, mungesa e grave nga

komisionet që venosin në fushat e mbrojtjes, 

sigurisë, tregtisë dhe ekonomisë nënkupton një fuqi 

të zvogëluar për të vepruar në këto fusha, që do të 

thotë se vendimet merren nga kolegët e tyre

meshkuj.

Në mënyrë që të ndryshohet kjo situatë, është e 

nevojshme të sigurohet përfaqësim më i madh i

grave në strukturat e kryetarëve të komisioneve 

dhe anëtarësimi i tyre në komisionet që veprojnë

në fushat &quot;e forta&quot; të mbrojtjes, 

sigurisë, tregtisë, ekonomisë. Përkundër faktit 

që Rregullorja e Kuvendit parashikon që gjatë 

përcaktimit të komisioneve, duhet të jetë në 

përputhje me Ligjin për mundësi të barabarta 

të grave dhe burrave, me çka do të sigurohej 

pjesëmarrje e barabartë e grave

dhe burrave, megjithatë në praktikë nuk është 

kështu. Kjo mund të ndryshohet përmes vendosjes 

së një metode më transparente për zgjedhjen e 

anëtarëve, të përshtatur në aftësitë e tyre, përvojën 

e larmishme të punës dhe preferencat. Për më 

tepër, duhen masa afirmative, përmes të cilave do 

tu jepej përparësi anëtarësimit të grave, në rast se 

kualifikimet e tyre janë të njëjta me kualifikimet e

kolegëve të tyre meshkuj. Rritja e bashkëpunimit të 

të gjitha komisioneve me Klubin e Grave

Deputete në Kuvend, do të kontribuojë gjithashtu 

në përfshirjen e qëndrimeve të grave deputete në

vendimet që merren në komisionet ku përfaqësimi 

i tyre është i ulët.


