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في هذه المداخلة سنناقش قضيتين أساسيتين:

أوالً :لماذا مشاركة المرأة في صنع القرار.

ثانياً :كيف نعمل على تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.
حتى يتسنى لنا مناقشةة هةاتين القضةيتين ال ةد لنةا مةن وضةعكم فةي صةورة واقةع المة أرة الفلسةيينية

في الحياة السياسية ،لما لها انعكاس على عملية صنع القرار ،والمشاركة فيه.
يمكن تقسيم واقع المرأة الفلسيينية في الحياة السياسية ،إلى ثالث مراحل أساسية:

المرحلة األولى :مرحلة ما قبل عام  ،3222وأبرز أحداث هذه المحطة:

 من ةةذ داي ةةة الق ةةرن العشة ةرين والمة ةرأة الفلس ةةيينية تش ةةارس ف ةةي معرك ةةة االس ةةتقالل السياس ةةي،
واالجتمةةاعي .حيةةث كانةةت الجمعيةةات الخيريةةة النةواة امولةةى لهةةذه المشةةاركة ،الةةذ يضةةمن

لها االندماج في قضايا المجتمع الحياتية.

 إال أن الظةةروف التةةي مةةرت هةةا فلسةةيين ،مةةن :حةةرو ،،ودمةةار ،وقتةةل ،وتش ةريد ،لةةورت
اتجاهاً سياسياً للمرأة ،تمثل المظاهرات ،واالعتصامات ،وتقديم عرائض االحتجاج.

 يةةذكر للمةرأة أن أول نشةةاي سياسةةي قمةةن ةةه ،هةةو :مظةةاهرة احتجةةاج فةةي العفولةةة ضةةد نةةا

أول مستوينة عام  .1983وشاركت في نشايات أخرى ،كان أهمها :معركةة ال ةراع عةام

 ،1828حيةةث استشةةهد فيهةةا تسةةعة نسةةا رصةةاي الجةةيش ال رييةةاني .هةةذا الحةةدث أدى
إل ةةى زي ةةادة نضة ةةالها لت يي ةةر أوضة ةةاعها السياس ةةية ،واالقتص ةةادية ،الت ةةي ألم ةةت ه ةةا نتيجةةةة
االعتقال ،والقتل ،والضر ،،وهدم ال يوت ،التي نفذتها سليات االنتدا ،ال ريياني.

 نتيجةة لهةذه الظةةروف عقةدت أول مةستمر نسةةائي فلسةييني فةي مدينةةة القةدس عةةام ،1828
وشكلت فيه لجنة تنفيذية ،سميت " اللجنة التنفيذية لجمعيةة السةيدات العر يةات" .فةي نفةس

العام أنشأ " ،االتحاد النسائي العر ي في القدس ،وانشأ أخر في نا لس".

المرحلة الثانية :مرحلة ( 3250-3222مرحلة النكبة والقتل والتشريد):

 ف ةةي ه ةةذه المرحل ةةة ش ةةهد المجتم ةةع الفلس ةةييني النك ةةة ،وأثاره ةةا الم ةةدمرة عل ةةى كاف ةةة النة ةواحي
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،خالل ذلس نشيت المسسسات النسوية في توفير دور

لأليتةةام ،ثواةاثةةة امسةةر المنكو ةةة ،كال ةةذا  ،والمةةا  ،والمسةةكن ،والمل ة س .لهةةذا تأسةةس عةةام
 1891تنظيم شع ي نسائي ،تحت أسم "االتحاد العام للمرأة الفلسيينية" ،وكان هدفةه تنظةيم
الوضع االجتماعي ،والسياسي ،ين صفوف النسا في الوين المحتل .

 مع تشةكيل هةذا النظةام امتةدد دور المةرأة ليشةمل العمةل الةويني ،إضةافة للعمةل االجتمةاعي،

المشاركة عمليات عسكرية في امرض المحتلة .حيث ضمت امجهةزة العسةكرية عةدداً مةن
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النسا يتدر ن على السالح والمقاومة ،جان ،الرجل ،يأتي هذا عد تشكيل منظمةة التحريةر

الفلسة ةةيينية ،ووعيه ة ةةا لمة ةةدى أهمي ة ةةة مش ة ةةاركة الم ة ةرأة ف ة ةةي العمة ةةل السياس ة ةةي ،واالجتم ة ةةاعي،
والعسكر .

 إذ تشةةارس المةرأة نسة ة  %5.1فةةي مسسسةةة المجلةةس الةةويني الفلسةةييني ،وهةةي أعلةةى هيئةةة
فةةي منظمةةة التحريةةر الفلسةةيينية ،معنةةى أن هنةةاس  19عضةواً مةةن النسةةا  ،مةةن أصةةل 544
عضواً .أما المجلس المركةز فهنةاس  1نسةا مةن أصةل  124عضةواً .أمةا اللجنةة التنفيذيةة،

في لغ عدد النسا فيها صفر.

 حتى نهايةة عةام  1895كةان مةا يقةار 99 ،جمعيةة نسةائية تعمةل فةي مجةال الفعةل الخيةر ،
واإلةاثة النسائية ،م تعدة عن العمل السياسي.

المرحلة الثالثة :مرحلة :4002 -3202

 أن النقلة النوعيةة للمةرأة حةدثت فةي عةام  ،1859حيةث تةم تشةكيل اميةر النسةوية قةرار مةن
الفصائل الفلسيينية ،وهدف هةذا القةرار :إلةى تةأيير النسةا ع ةر امحةزا ،فةي كافةة منةاحي
سةةكناهم لالمدينةةة ،الريةةف ،المخةةيمأ ،وتكمةةن أهميةةة هةةذا الق ةرار فةةي تةةأيير ش ةرائ المجتمةةع
كاف ةةة ،دون االهتم ةةام شة ةرائ عل ةةى حس ةةا ،أخ ةةرى .ونش ةةيت النس ةةا ف ةةي مج ةةاالت الحي ةةاة
المختلفة :السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والصحية ،والوينية.

 لعل أهم نشاي كان في عام  ،1895والتي ظهرت خاللها صورة واضحة في نضةالها ،مةن
خةةالل المظةةاهرات ،والتعةةرض للضةةر ،والسةةجن ،والمشةةاركة فةةي عةةض العمليةةات المسةةلحة،

فظهرت قيادات نسوية في عدد من امحزا.،

 في عام  1881جرت مفاوضات مدريد ،حيث ضةم يةاقم شةسون المفاوضةات  99أمةرأة مةن
أصل  399مشاركا.



ع ةةد اتف ةةاع أوس ةةلو وتوقيع ةةة ف ةةي ع ةةام  ،1883ت ي ةةر الوض ةةع الفلس ةةييني عل ةةى الس ةةاحتين:

الخارجي ةةة ،والداخلي ةةة ،وم ةةن مسشة ةرات ذل ةةس :ق ةةدوم الس ةةلية الويني ةةة الفلس ةةيينية إل ةةى أرض

الض ة ةةفة ال ر ي ة ةةة وقي ة ةةاش ةة ة ةزة ،ممثل ة ةةة للش ة ةةع ،الفلس ة ةةييني .حي ة ةةث قام ة ةةت الس ة ةةلية ن ة ةةا

المسسسةات ،واعتمةاد القةوانين ،ثواجة ار االنتخا ةةات فةي عةةام  1889حيةث فةةازت  1نسةا فةةي
المجلةةس التش ةريعي ،نس ة ة  %1.9مةةن مجمةةوش الفةةائزين والفةةائزات .كمةةا انتشةةرت مسسسةةات
المجتمع المدني المتعلقة المرأة ،وحقوقها ،وميال ها ،وتوفير الحماية لها في عدة مجاالت،

أهمها :النفسية ،والصحية ،والسياسية.
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لكن رةم أهمية الدور الذ لع ته المرأة من خالل الجمعيات ،واالتحاديات ،ورةم التضحيات التي
قةدمتها فةي ظةل النضةال الفلسةييني ،إال أن مجالهةا فةي مسشةرات المشةاركة السياسةية وتمثيلهةا فيةه

مازال ضعيفاً ،خاصة فيما يتعلع صنع القرار سوا كان على الصعيد المحلي ،أو الويني.
واقع المرأة في صنع القرار:

النساء في المجالس المحلية:
لغ معدل مشاركة النسا في المجالس المحلية  %19للعام  2004عد أن كانت  %1.9في

العام .2000

إن الس  ،الرئيسي في ارتفاش معدل المشاركة إلى  ،%19هو الكوتا النسائية التي عملت عليها
و ازرة شسون المرأة مع مسسسات المجتمع المدني ،حيث نصت على وجود امرأتين في كل مجلس
محلي كحد أدنى.
المجلس التشريعي:
 جرت انتخا ات المجلس التشريعي وفقاً للنظام المختلي لالدوائر والنس يأ ،وقد ارتفع عدد
أعضا المجلس التشريعي من  99عضواً للعام  1889إلى  132عضواً في عام
.2009

 ترشحت  11أمرأة على نظام الدوائر ،لم تفز أ منهن.

 ترشحت  51أمرأة على القوائم لالتمثيل النس يأ وقد فازت  15أمرأة.
إن الذ سةاعد وصةول النسةا المجلةس التشةريعي هةو النظةام النسة ي ،إذ أن القةانون أج ةر القةوائم
على ترشي امرأة واحدة على امقل في أول ثالث أسما  ،ومن ثم امرأة في امر عةة امسةما التةي

تليهةا ،وامةرأة فةةي كةةل خمسةة أسةةما عةةد ذلةةس .مةن هنةةا يتضة لنةةا ةأن التمثيةةل النسة ي للنسةةا هةةو
أفضل كثير من نظام الدوائر.

أما النس ة للسفيرات فقد لغ عددهن خمسة سفيرات حتى آذار  ،2009كما ارتفعت نس ة
القاضيات إلى  ،%12لي لغ عددهن  20قاضية حتى آذار .2009

أما على مستوى تواجد النسا في القياش الحكومي ،فت لغ نس تهن  ،%35فيما ت غ نس ة النسا

في اإلدارات العليا في الجهاز الحكومي .%13
لماذا أذا مشاركة المرأة في صنع القرار:
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أن الدور الذ قامةت ةه المةرأة الفلسةيينية علةى الصةعيد الةويني ،والمشةاركة فةي الحيةاة السياسةية

العامةة دور ك يةر ،حيةث كةان لةةه عظةيم امثةر علةى الصةمود الفلسةةييني ،فةي وجةه التحةديات التةةي
واجهها ويواجهها.

مةةن هنةةا كةةان ال ةةد مةةن مشةةاركة المةرأة فةةي عمليةةة صةةنع القةرار وعةةدم تهميشةةها ،أو اعت ارهةةا تةةا ع
للرجل ،لكن الواقع يظهر تدني نس ة تواجد النسا في مواقع صنع القرار ،كما ينا سا قا.

إن تحقيةع التنميةةة والتنميةةة المسةةتدامة عنةوان تحةةد الشةةعو ،التةةي ترسة تحةةت االحةةتالل ،ال و ةةل
كل الدول النامية  ،وهي حاجة لتضافر كافة الجهود في س يل تحقيع ذلس ،وممةا ال شةس فيةه أن

النسا تشارس جان ،الرجل في كافة نواحي الحياة ،ينما يتحكم الرجل في اتخةاذ القةرار ،مةن هنةا
ال د لنا أن نسكد أن إهمال المرأة في عمليةه اتخةاذ القةرار سةيسد إلةى إعاقةة تحقيةع التنميةة علةى

الصعيدين المحلي والويني ،ل على مستوى امسرة.

إن مشاركة النسا في عملية صنع القرار ،سيسد إلى التعرف على احتياجات النسا الحقيقة

والضرورية.

كيف نعمل على تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار:
إن اإلحصةةا ات الحديثةةة علةةى المسةةتوى العر ةةي تظهةةر أن مةةا نس ة ته  %51مةةن الشةةع ،العر ةةي

يسمنةةون مشةةاركة المةرأة فةةي الحيةةاة السياسةةية .لعةةل هةةذه النسة ة تعيةةي مسشة ار واضةةحا علةةى نجةةاح
المسسسات النسوية في كل أنحا الوين العر ي في نشر الةوعي والتثقيةف مهميةة مشةاركة النسةا

فةةي الحيةةاة السياسةةية ،وصةةنع الق ةرار .لكةةن اإليمةةان القضةةية ةيةةر كةةاف ،علةةى الةةرةم مةةن أهميتةةه
الك يرة ،ونحن نريده واقع ملموس.
إذ إننا نسعى إلى:

 .1زيادة تمثيل النسا في المجلس الوزار  ،وأن ال يكون تمثيل النسا هامشي أو لذر الرماد
في العيون.

 .2زيادة نس ة النسا في المجالس المحلية ،والمجلس التشريعي.

 .3زيادة نس ة النسا اللواتي يمثلن فلسيين في السفرات الخارجية.
 .4تيوير إمكانيات النسا الشاةرات لمناص ،اإلدارة العليا في الجهاز الحكومي و السعي
إليجاد مأسسة حقيقية للنوش االجتماعي في المسسسات الحكومية.

 .1تيوير إمكانيات النسا الشاةرات للمناص ،في المجلس التشريعي والمجالس المحلية.
 .9توفير سياسة تشجع على زيادة نس ة العامالت في السلية القضائية وتعزيز دورهن.
 .5توفير يئة قانونية تساعد على زيادة نس ة مشاركة المرأة في امحزا ،السياسية.

 .9نشةةر الةةوعي والتثقيةةف فةةي صةةفوف الجمةةاهير ،حةةول أهميةةة تواجةةد النسةةا قةةوة فةةي صةةنع
القرار.
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إن تحقي ةةع ه ةةذه امه ةةداف ل ةةيس ةةاممر الس ةةهل ،أو ال س ةةيي ،وه ةةي حاج ةةة إل ةةى مجه ةةودات ك ي ةةر،
وآليةةات عمةةل منظمةةة ،ولعةةل أهةةم ا ليةةات التةةي مةةن الممكةةن العمةةل عليهةةا فةةي س ة يل تحقيةةع هةةذه

امهداف:

 إعداد دراسة تفصيلية حول مشاركة المرأة في صنع القرار ،من حيث امهمية ،وامثر.

 مراجعة القوانين المحلية والدولية التي تساهم وتساعد في وصول النسةا إلةى مواقةع صةنع
القرار.

 يجةة ،توحيةةد الجهةةود ةةين المسسسةةات النسةةوية ،س ةوا كانةةت حكوميةةة أو أهليةةة فةةي س ة يل
تحقيع هدف واحد.

 مراجعة تجار ،عض الدول الناجحة التي ساهمت سياستها في تعزيز مشةاركة المةرأة فةي
صنع القرار.

 مراجعة السياسات الحكومية والخاصة ،ومعرفة مدى توافقها مةع مشةاركة المةرأة فةي صةنع
القرار.

 د ارسةةة امنظمةةة االنتخا يةةة ،واختيةةار النظةةام االنتخةةا ي امنسةة ،،الةةذ يسةةاعد فةةي وصةةول
المرأة للمجلس التشريعي والمجالس المحلية.

 رفع نس ة الكوتا إلى .%20

 إعةةداد مةةذكرات تفسةةيرية وقانوني ةةة تخايةة ،المسةةئولين قانوني ةةة ،وأخالقيةةة مشةةاركة المةةرأة
صنع القرار نس ،أك ر من تلس الموجودة عليه ا ن.

 إعداد ورش عمل لت يان أهميةة مشةاركة المةرأة فةي صةنع القةرار ،وأهميةه انتخا هةا ،وأهميةة
الثقة ها كقائدة.

نهايةةة ال ةةد أن نخةةتم التأكيةةد علةةى أن الةةذ يوصةةل الرجةةال لصةةناعة الق ةرار هةةن النسةةا نس ة ة
 ،%10وعند وصول الرجال إلى مناص هم يتخذون ق ارراتهم لصال الرجال نس ة  ،%80مةن هنةا
ال ةةد لنةةا مةةن وضةةع اسةةتراتيجة موحةةدة لمسةةاهمة المةرأة نسة ة  %30فةةي عمليةةة صةةنع القةرار علةةى

امقل.
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