
ي المشاركة السياسية واتخاذ القرار 
المرأة �ف

ي 
ي المشاركة السياسية ووصولها لمراكز اتخاذ القرار، كما وأكد القانون الأساسي الفلسطي�ف

أكدت العديد من المواثيق الدولية عىل حق المرأة �ف
ي الحياة السياسية من كونها ترسخ تحقيق 

ي المشاركة السياسية. وتنبع أهمية مشاركة المرأة �ف
يعات الأخرى عىل حق المرأة �ف وعدد من الت�ش

للنساء.  الكاملة  المواطنة  من حقوق  وتجسد حقا  أعىل،  تنمية  تحقيق معدلت  ي 
�ف وتسهم  ناحية،  من  ي 

المع�ف المجتمع  ي 
�ف الديمقراطية 

ي الحالة الفلسطينية، وقوع المجتمع تحت 
ي الحياة السياسية بعوامل اجتماعية، وسياسية، وثقافية يضاف إليها �ف

وترتبط مشاركة المرأة �ف
ي الحياة السياسية يتطلب التعامل مع 

. وبالتالي فإن توف�ي بيئة محفزة لمشاركة المرأة �ف رسائيىلي هيمنة اقتصادية سياسية من قبل الحتالل الإ
 . ي

، والجتماعي-الثقا�ف قتصادي، والسياسي العوائق البنيوية عىل الصعيد الإ

ي الحياة السياسية وصنع القرار 
ف النساء من المشاركة الفاعلة �ف التقدم لالأمام: أولويات تمك�ي

ي الفلسطينية المحتلة
مكتب الأرا�ف

بيت حنينا، القدس

www.unwomen.org

القرار،  اتخاذ  مواقع  ي 
�ف المرأة  تمثيل  زيادة  لضمان  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ 

ي مواقع اتخاذ القرار. 
وبشكل خاص، إقرار كوتا للنساء بنسبة 30% كحد أد�ف �ف

تنفيذ حمالت للتوعية والتثقيف السياسي والإجتماعي حول أهمية تغي�ي النظرة 
تاحة مزيد من الفرص  ي الأرسة والمجتمع، لإ

النمطية لأدوار النساء والرجال �ف
السياسية  الأحزاب  ي 

�ف وخاصة  السياسية  للمشاركة  النساء  أمام  مكانيات  والإ
والمؤسسات العامة والنقابات المهنية المختلفة.

تعزيز استخدام قرار مجلس الأمن 1325 كآلية أساسية لحماية حقوق النساء، 
ي جمع 

العنرصية �ف الإرسائيلية  ف  القوان�ي ف من  يعان�ي ي 
اللوا�ت تلك  وبشكل خاص 

ي هدمت بيوتهن أو المهددة بالهدم، إضافة 
ات، واللوا�ت الشمل، والنساء الأس�ي

رشادية والقانونية والجتماعية لؤلئك النسوة. إىل توف�ي الخدمات الإ

ي مواقع صنع 
تنفيذ برامج لبناء قدرات النساء وتمكينهن من المشاركة الفاعلة �ف

القرار. 

ي الوصول وممارسة الأنشطة 
إتاحة الفرصة المتكافئة للنساء مقارنة بالرجال �ف

ي بناء الرأسمال الإجتماعي 
الرياضية والثقافية، وذلك لما لها من دور رئيسي �ف

لالأفراد والمجموعات.

ي الجامعات والكليات وذلك 
ي عضوية مجالس الطلبة �ف

دعم مشاركة الطالبات �ف
باعتبارها الحاضنة الأوىل للتدريب السياسي للقيادات الشابة. 

ي أحد الجامعات من أجل زيادة الوعي بالمشاركة السياسية. المصدر: محسن النعيمي. 
من مرسحية عرضت �ف

هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
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اكة مع وزارة شؤون  زيت بتفويض من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالرسش ي جامعة ب�ي
ي وردت هنا تعتمد بالأساس عىل تقرير أعده معهد دراسات المرأة �ف

المعلومات ال�ت
ي إطار التخطيط 

، ونتائج ورش عمل أجريت �ف ف ف الجنس�ي اتيجية الوطنية ع�ب القطاعية لتعزيز المساواة ب�ي دارية، وتقرير مراجعة الس�ت المرأة ووزارة التخطيط والتنمية الإ
اتيجية،  لالس�ت

ف إىل الأمم المتحدة كدولة مراقب غ�ي عضو. المصدر: محسن النعيمي.  ي رام هللا لنضمام فلسط�ي
احتفالت �ف

هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
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يعية العامة للعام 2005، وجوب  أقرت المادة )4( من قانون النتخابات الترسش
قانون  )17( من  المادة  أقرت  كما  نتخابية،  الإ القوائم  ي 

�ف النساء  تمثيل  ضمان 
ي الهيئات 

ي وجوب ضمان تمثيل النساء �ف
انتخابات الهيئات المحلية الفلسطي�ف

المحلية بحد أد�ف 20% من عدد المقاعد. 

ي تضم 
ي الحكومة الفلسطينية الحالية وال�ت

تتوىل 3 نساء فقط حقائب وزارية �ف
24 وزارة.

عدد  من   %12.9 عىل  النساء  حصلت   ،2006 للعام  يعية  الترسش النتخابات  ي 
�ف

ي الضفة الغربية، و%15 
يعي، بواقع 12% من المقاعد �ف مقاعد المجلس الترسش

 %4.3 بواقع   ،%11.2 شحات  الم�ت النساء  نسبة  وبلغت  غزة.  ي 
�ف المقاعد  من 

النساء  نسبة  بلغت  فيما  القوائم،  الدوائر و16.9% عىل مستوى  عىل مستوى 
عات %46. المق�ت

ي العام 2004- 2005 )%30 (، 
شحات لالنتخابات المحلية �ف بلغت نسبة النساء الم�ت

ي حصلت عليها النساء 18%. كما وحصلت النساء 
فيما بلغت نسبة المقاعد ال�ت

ي 
ي جرت �ف

ي العام 2012، وال�ت
ي النتخابات المحلية �ف

عىل 20.6% من المقاعد �ف
الضفة الغربية فقط. 

ي المخيمات والمقدرة نسبتهم 9.3% من مجموع السكان، ل 
السكان القاطنون �ف

ي النتخابات المحلية، حيت تدار معظم المخيمات من قبل لجان ل 
يشاركون �ف

يوجد فيها تمثيل للنساء، ول يطبق عليها نظام المحاصصة )الكوتا(.

كز النساء  ي الوظيفة العمومية 40.5%، حيث ت�ت
بلغت نسبة النساء العامالت �ف

ي الوظائف العليا.
ي الوظائف المتوسطة، ويتد�ف مستوى تمثيلها �ف

�ف

ي 
ي منصب سف�ي 4.3%، وتبلغ نسبة تمثيل النساء �ف

تبلغ نسبة النساءالعامالت �ف
ي العام 2013، ولأول 

ي غزة. و�ف
ي الضفة الغربية و10% �ف

القضاء 11.3% بواقع 12% �ف
عي. ي رسش

ي منصب قا�ف
ف �ف ف امرأت�ي مرة، تم تعي�ي

 ، ي
ف عام حزب سياسي فلسطي�ف بالرغم من توىلي امرأة ولأول مرة، منصب أم�ي

ي ولم 
المركزية لالأحزاب السياسية ليزال متد�ف اللجان  ي 

النساء �ف إل أن تمثيل 
اللجنة  ي عضوية 

�ف النساء  نسبة  بلغت  الأحوال، حيث  أفضل  ي 
�ف  %20 عن  يزد 

ي الجبهة 
ي اللجنة المركزية للجبهة الشعبية 10%، و�ف

المركزية لحركة فتح 0%، و�ف
ي حزب فدا. 

ا 19% �ف ي غزة، وأخ�ي
ي الضفة الغربية و16.5% �ف

الديمقراطية 19.5% �ف

نساء   10 وتشارك   ، ي
الفلسطي�ف ي 

الوط�ف المجلس  أعضاء  من   %8 النساء  تشكل 
ي 

�ف واحدة  وامرأة  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  المركزي  المجلس  ي عضوية 
�ف

اللجنة التنفيذية. 

 عىل الرغم من أهمية مجالس الطلبة كحاضنة أوىل لبناء القيادات السياسية، 
ي عضوية مجالس 

ناث �ف ، إل أن مشاركة الإ والمكان المالئم للتدريب السياسي
ي الجامعات والكليات الفلسطينية بلغت 26.8% مقابل 73.2% للذكور. 

الطلبة �ف

يعشن  ي 
اللوا�ت والنساء  منهن،  ات  الأس�ي وتحديدا  الفلسطينيات  النساء  ي 

تعا�ف
ي المناطق القريبة من الجدار، والمناطق المصنفة »ج«، 

ي مدينة القدس، و�ف
�ف

لحقوقهن   ، ف والمستوطن�ي الإرسائيىلي  الحتالل  قبل  من  ممنهجة  انتهاكات  من 

ي كفلتها التفاقيات والأعراف الدولية.
الأساسية ال�ت

ف 2013-2011  ف الجنس�ي اتيجية الوطنية ع�ب القطاعية لتعزيز المساواة ب�ي س�ت تقرير مراجعة الإ

اتيجية ثالث سياسات وست تدخالت  س�ت ي الحياة السياسية وصنع القرار، ولتحقيق هذا الهدف حددت الإ
ف المرأة من المشاركة الفاعلة �ف اتيجية تمك�ي س�ت تبنت هذه الإ

نجازات عىل صعيد تحقيق هذا الهدف جاءت متواضعة،  كاء لتعزيز المشاركة السياسة للمرأة. أظهر تقرير المراجعة بأن الإ سياساتية شكلت إطارا لتوجيه عمل مختلف الرسش
ف بصورة جزئية، وتدخل واحد فقط تم تنفيذه.  ف تم تنفيذ تدخل�ي ي ح�ي

حة، �ف حيث لم يتم تنفيذ نصف التدخالت السياساتية المق�ت

ف المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار حسب مستوى التنفيذ السياسة والتدخالت الخاصة بتمك�ي

لم ينفذ نفذ جزئيا نفذ التدخل السياسة

X

تعديل قانون الأحزاب السياسية، وقانون النتخابات، وقانون 
النقابات المهنية والعمالية وكذلك قانون الجمعيات، عىل أساس 

منظور النوع الجتماعي

اتخاذ التداب�ي القانونية 
والإجراءات الالزمة لزيادة 
ي المجال 

مشاركة المرأة �ف

السياسي

X

ي يُسهل ويدعم وصول النساء المرشحات إىل  اختيار نظام انتخا�ب
المواقع القيادية

X
ي التحادات الطالبية

تسهيل مشاركة الطالبات الجامعيات �ف

X

اتيجية إعالمية لمواجهة الموروثات  صياغة وإعداد وتنفيذ إس�ت
ي المجتمع

الثقافية والجتماعية السلبية تجاه قضايا وأدوار المرأة �ف
اتخاذ إجراءات مناسبة 

ي 
لتصحيح الموروث الثقا�ف

ي 
والجتماعي تجاه دور المرأة �ف

المجتمع

X

ي 
تعديل المناهج المدرسية لتعكس دور وأهمية مشاركة المرأة �ف

المجال السياسي 

X
ي القيادة والمشاركة 

تنفيذ برامج تدريبية للنساء لزيادة امكانياتهن �ف
السياسية 

اتخاذ التداب�ي المناسبة لتنمية 
قدرات ومهارات المرأة

يعي، وعدم القدرة عىل وضع  حة، وتعطل المجلس الترسش ي عدم واقعية بعض التدخالت المق�ت
حة بعوامل تتمثل �ف ي تنفيذ التدخالت المق�ت

ارتبط مستوى التقدم �ف
ي الوقت ذاته، 

اتيجية من قبل وزارة شؤون المرأة. �ف س�ت يعية،بالإضافة إىل ضعف عملية المتابعة لتنفيذ الإ ح تعديلها عىل أجندات وأولويات الخطة الترسش ف المق�ت القوان�ي
ي الحياة السياسية، إىل جانب 

حة ذات أولوية للعمل عليها خالل المرحلة القادمة، وبشكل خاص تطوير البيئة القانونية الداعمة لمشاركة المرأة �ف ما زالت التدخالت المق�ت
نسان. ي الحياة السياسية وصنع القرار باعتباره حق من حقوق الإ

التوعية المجتمعية بأهمية مشاركة المرأة �ف

ي المشاركة السياسية واتخاذ القرار
المرأة �ف

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

واقع واتجاهات

ي للوظائف العمومية حسب الجنس والدرجة   التوزيع النس�ب
عىل السلم الوظيفي
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يعي حسب الجنس والمنطقة  ي لعضوية المجلس الت�ش التوزيع النس�ب
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