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 مقدمة

إلــى  بالنظــر  واســتحقاقاً  دســتورياً  حقــاً  والتشــريعي  واإلداري  القرارالسياســي  صنــع  ويف  العاّمــة  احليــاة  يف  النســاء  مشــاركة  تُعــد 
زمــن  يف  أكبــر  أهميــة  املشــاركة  تلــك  وتكتســب  فلســطني.  يف  املؤسســات  بنــاء  وعمليــة  الوطنــي  النضــال  يف  املــرأة  لعبتــه  الــذي  الــدور 
املجتمــع.  يف  املختلفــة  الفئــات  وتوقعــات  احتياجــات  والتعبيرعــن  القاعــدة  مــع  التواصــل  علــى  قــدرة  أكثــر  النســاء  كــون   األزمــات، 
ويف الســياق الفلســطيني، شــاركت النســاء بفعاليــة يف مواقــع صنــع القــرار يف العمليــة الدميقراطيــة، ومتثلــت يف مختلــف املواقــع وإن كان ذلــك 
بنســب محــدودة وال تتناســب مــع تاريخهــا النضالــي. فقــد أشــارت إحصائيــات صــادرة عــن اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام 2019، 
بــأن النســاء تشــّكل 11% مــن أعضــاء املجلــس الوطنــي، فيمــا تشــّكل 5% مــن أعضــاء املجلــس املركــزي. كمــا تشــّكل النســاء 14% مــن أعضــاء 
مجلــس الــوزراء، بينمــا تشــّكل 11% مــن الســفراء يف الســلك الدبلوماســي، يف حــني تشــارك امــرأة واحــدة فقــط يف اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
التحريــر الفلســطينية. مــن جهــة أخــرى، تشــّكل نســبة النســاء اللواتــي يشــغلن منصــب مديــر عــام أو أعلــى 13%، بينمــا تشــّكل مشــاركة املــرأة يف 

القطــاع العــام %44.

مشاركة المرأة في صنع القرار على المستوى الرسمي والمحلي في ظل جائحة كوفيد-19

لقــد كشــفت جائحــة كوفيــد-19 تعميقــاً ألوجــه عــدم املســاواة بــني اجلنســني، ويأتــي ذلــك انســجاماً مــع التحذير الــذي أطلقته هيئــة األمم املتحدة 
للمــرأة مــن أخطــار جائحــة كوفيــد-19 يف زيــادة التهميــش للنســاء، وتفاقــم عــدم املســاواة بــني اجلنســني يف دول العالــم. فبالرغــم مــن اجلهود التي 
بذلتها احلكومات الفلسطينية املتعاقبة إلدماج منظور النوع االجتماعي يف خططها وبرامجها بالتعاون مع املؤسسات النسوية واحلقوقية، إال أن 
حالة الطوارئ اخلاصة باجلائحة أظهرت ضرورة العمل بشكل أكبر على املستوى التنفيذي أو العملي، وخاصة على صعيد خطط الطوارئ من 
 حيث مراعاتها للنوع االجتماعي، أو متثيل النســاء يف جلان الطوارئ، أو من حيث اعتبار قضايا املرأة واخلدمات املقدمة لها خدمات أساســية. 
فعلــى مســتوى متثيــل النســاء يف اللجــان، تراوحــت نســبة مشــاركة النســاء يف جلــان الطــوارئ املركزيــة يف محافظــات الضفــة و جلــان اإلســناد 
املشــّكلة مــن املجالــس احملليــة والتــي بلــغ عددهــا نحــو 400 جلنــة مــا بــني 14% إلــى 16%، حيــث لعبــت النســاء يف تلــك اللجــان يف األغلــب أدواراً 

تتعلــق بالدعــم االجتماعــي والنفســي والتوعيــة يف حــني خلــت اللجــان املشــكلة يف قطــاع غــزة مــن متثيــل النســاء فيهــا.
أمــا يف صنــدوق وقفــة عــز الهــادف لدعــم الفئــات األكثــر تضــرراً، فقــد جــاءت مشــاركة النســاء هزيلــة يف طاقمــه التنفيــذي ومجلــس إدارتــه علــى 

حــد ســواء باقتصارهــا علــى مشــاركة محافــظ رام اهلل والبيــرة يف جلنــة مشــكلة مــن 30 عضــواً. 
وعلــى الرغــم مــن محدوديــة مشــاركة النســاء علــى املســتوى الرســمي، إال أن النســاء لعــن دوراً علــى املســتوى احمللــي، حيــث قمــن بتنفيــذ مبــادرات 
ــة. فقــد أشــارت »دراســة حتليليــة: واقــع النســاء الفلســطينيات السياســي واالقتصــادي بعــد إعــان  جماعيــة وفرديــة لدعــم املجتمعــات احمللّي
حالــة الطــوارئ الصــادرة عــن املبــادرة الفلســطينية لتعميــق احلــوار العاملــي والدميقراطيــة مفتــاح«، أنــه علــى الرغــم مــن التمييــز الــذي مــورس 
ــة الطــوارئ وإقصائهــن عــن املشــاركة، إال أن ذلــك لــم مينعهــن مــن القيــام بدورهــن يف التصــدي جلائحــة كوفيــد-19،  ــاء حال بحــق النســاء أثن
ــة، لهــا اعتبــارات وطنيــة  عبــر تصميــم مبــادرات وبرامــج توعويــة وداعمــة للمجتمــع.  وقــد أشــارت الدراســة إلــى أن هــذه اجلهــود كانــت جدّي
واجتماعيــة ســامية، وعــززت مــن الوعــي حــول املخاطــر الصحيــة للوبــاء، ووفــرت الدعــم النفســي واملالــي، وتابعــت القضايــا املتعلقــة بالنســاء 
كالعنــف، واملســاواة، والعدالــة االجتماعيــة داخــل األســرة. لكــن هــذه املبــادرات اصطدمــت بإجــراءات احلجــر الصحــي، ومنــع احلركــة، وأحيانــاً 

بعــدم وجــود توجيهــات حكوميــة مــن أجــل تســهيل عمــل النســاء علــى هــذه املبــادرات، ممــا جعــل تنفيــذ بعضهــا متأخــراً.  



CEDAW Coalition: https://cedaw.ps

القرارات واإلجراءات الحكومية أثناء جائحة كوفيد-19 

 اتخــذت احلكومــة الفلســطينية يف بدايــة اجلائحــة سلســلة مــن اإلجــراءات والسياســات ملواجهــة انتشــار الفيــروس، ولكــن تلــك اإلجــراءات  •
لــم تعتبــر بعــض القضايــا املجتمعيــة مثــل العنــف ضــد املــرأة أولويــة أو خدمــة أساســية، ســواء علــى مســتوى السياســات أو املســتوى القانونــي 

أو علــى املســتوى اخلدماتــي. 

شــملت إجــراءات التصــدي للجائحــة مــن قبــل احلكومــة اإليعــاز الصــادر مــن وزارة احلكــم احمللــي يف الثانــي عشــر مــن آذار 2020 للمجالــس  •
احملليــة بتشــكيل جلــان تطوعيــة مــن األفــراد واملؤسســات والقــوى املجتمعيــة والوطنيــة، لتقــدمي الدعــم املجتمعــي، وفــق تعليمــات وتوجيهــات 
وزارة الصحــة وجلنــة الطــوارئ يف كل محافظــة، لكــن هــذا اإليعــاز مــن الــوزارة لــم يتطــرق إلــى ضــرورة مشــاركة النســاء يف هــذه اللجــان. 
ولــم يختلــف احلــال كثيــراً يف قطــاع غــزة باملقارنــة مــع الضفــة الغربيــة، حيــث مت تشــكيل  خليــة أزمــة ملتابعــة العائديــن مــن اخلــارج مبــا 

يتعلــق فقــط بوضعهــم الصحــي بالتنســيق مــع وزارة الصحــة، وخلــت هــذه اخلليــة مــن التمثيــل النســائي.  

قامــت معظــم املؤسســات والــوزارات احلكوميــة بتطويــر خطــط اســتجابة للطــوارئ، لكــن القليــل منهــا تضمن إدمــاج منظور النــوع االجتماعي  •
أو بيانــات ومؤشــرات مصنفــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي وهــذا يعبــر عــن محدوديــة تأثيــر وحــدات النــوع االجتماعــي يف العمليــات 
الرئيســية يف الــوزارات. فقــد خلــت التقاريــر احلكوميــة تقريبــاً مــن بيانــات مصنفــة ومفصلــة تصــف املســتفيدين واملســتفيدات مــن برامــج 

الدعــم املالــي واإلغاثــي.

وبالنظــر إلــى املمارســات اإليجابيــة، فإنــه يســجل للحكومــة الفلســطينية اإلجــراءات التــي اتســمت باملرونــة يف التعامــل مــع دوام املوظفــات  •
األمهــات، علمــاً بــأن احلكومــة هــي املشــغل األكبــر للنســاء يف فلســطني. ولكــن ذلــك قــد يعكــس يف جانــب منــه التعامــل مــع األدوار النمطّيــة 

داخــل األســرة واملجتمــع وعــدم محاولــة تغييرهــا مبنــح اآلبــاء املوظفــني احلــق ذاتــه لتقاســم األعبــاء األســرية مــع الزوجــات.

التوصيات

ــع القــرار املتعلقــة باإلســتجابة  • ــى دمــج النســاء واملؤسســات النســوية ومؤسســات ذوي اإلعاقــة يف جلــان الطــوارئ ومواقــع صن العمــل عل
ــة  ــس احمللي ــى دعــم النســاء يف املجال ــة إل ــرأة، إضاف ــا امل ــر حساســية لقضاي ــح تشــكيلة هــذه اللجــان أكث ــث تصب ــا، بحي للجائحــة وتبعاته

ــر الدعــم واملســاندة للنســاء وخاصــة يف املناطــق املهمشــة.  للمشــاركة يف هــذه اللجــان مــن أجــل توفي

ــة  • ــب االجتماعي ــداً عــن القوال ــني النســاء والرجــال بعي ــة ب ــة واألعمــال املنزلي دعــم احلكومــة للمشــاركة املتســاوية يف حتمــل عــبء الرعاي
التقليديــة لــأدوار املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي والســائدة يف املجتمــع الفلســطيني. باإلضافــة إلــى ضــرورة دعــم املؤسســات النســوية لتحريــك 
النقــاش حــول األعمــال املنزليــة وأثرهــا علــى اســتمرار العاقــات غيــر املتوازنــة يف األســرة التــي تتأســس علــى تقســيم العمــل التقليــدي، 

والتــي بدورهــا حتــد مــن مشــاركة املــرأة بشــكل فعلــي يف احليــاة العامــة والسياســية.

العمــل علــى إدمــاج قــرارات املجلــس املركــزي والوطنــي بتخصيــص 30% مــن مقاعــد بنــى وهيــاكل الدولــة الفلســطينية للمــرأة، وضمــان  •
حتقيــق ذلــك يف نتيجــة اإلنتخابــات عبــر ترتيــب وموضعــة املــرأة يف القوائــم اإلنتخابيــة.  

مت إعــداد ورقــة احلقائــق ضمــن خطــة عمــل اإلحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية واإلئتــاف النســوي األهلــي الفلســطيني لتطبيــق إتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف فلســطني وبدعــم مــن هيئــة األمم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة.

إن اآلراء املعبــر عنهــا يف ورقــة احلقائــق ال تعبــر بالضــرورة عــن اآلراء والسياســات الرســمية لهيئــة األمم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني 
املــرأة.


