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  محتوى الدراسة
  مقدمةال

  

  :نظريطار  إ-المشاركة السياسية للمرأة: األولالفصل 

 مفاهيم المشاركة السياسية للمرأة •

 ).سيداو(المشاركة السياسية للمرأة في المفاهيم واألعراف الدولية  •

 .أشكال الممارسة المشاركة السياسية للمرأة وأهمية •

  

 :الواقع السياسي للمرأة الفلسطينية: الفصل الثاني

 .الحقوق السياسية للمرأة الفلسطينية كما نص عليها الدستور •

 .أهم العوائق التي تواجه المرأة الفلسطينية في ولوج العمل السياسي الرسمي •

o عوائق اقتصادية، سياسية، قانونية، واجتماعية. 

  

  : الترشيح واالنتخاب-المرأة الفلسطينية وتجربة العمل السياسي الرسمي: الفصل الثالث

 :الحركات النسوية في العمل السياسيدور  •

o لمحة تاريخية 

o تحاد العام للمرأةدور اال 

o مشروع إقرار الكوتا 

 .2004المجالس المحلية انتخابات تجربة  •

 .المجلس التشريعي وقضية الكوتا •
o دور الكوتا في زيادة نسبة مشاركة المرأة 
o لجنة تطوير مشاركة المرأة في االنتخابات دور 

o أمثلة لبعض الحاالت التي خاضت تجربة االنتخابات  

   والتوصياتالخاتمة

  :قالمالح

 .إحصاءات رسمية حول المشاركة النسائية في العمل السياسي •

  ).، والوزاراتالعليااإلدارة (نسبة النساء في المناصب السياسية، ومراكز صنع القرار  •

  قائمة المصادر والمراجع
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  المقدمة

  

تعد مشاركة المرأة في المؤسسات الوطنية والقضائية، والمدنية على مستوى اتخـاذ القـرار    

سي وفي الحياة السياسية والثقافية من المؤشرات الهامة على نشؤ وتعزيـز المجتمـع المـدني                السيا

  .الفلسطيني

لقد تناولت هذه الدراسة المشاركة السياسية للمرأة ضمن إطارها النظري فتم التعرف علـى              

تفاقية القضاء المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها حق دولي كفلته لها األعراف الدولية، وعلى رأسها ا

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما وتعرضت إلى أهمية مشاركة المرأة في رسم الـسياسات                

العامة، وعلى أشكال وأنواع الممارسات السياسية التي مارستها المرأة الفلسطينية من خالل تجربتهـا              

  .في العمل السياسي الرسمي وهو تجربة الترشيح واالنتخاب

الفصل األول اهتم باإلطار النظري لمفهـوم       : لدراسة من ثالثة فصول رئيسية     تتكون هذه ا  

المشاركة السياسية، وعرض مفاهيم المشاركة السياسية في األعراف والمواثيق الدولية، وتطرق إلى            

  .أهمية وأشكال الممارسة السياسية للمرأة في المجتمع الفلسطيني

أة الفلسطينية، مستعرضاً الحقوق الـسياسية التـي منحهـا          تناول الواقع السياسي للمر   : الفصل الثاني 

الدستور الفلسطيني المعدل، وأهم ما تواجهه المرأة الفلسطينية من عوائـق تعـوق ولوجهـا العمـل       

  .السياسي الرسمي

استعرض التجربة النسائية الفلسطينية في العمـل الـسياسي فركـز علـى تجربـة               : الفصل الثالث 

  . النسوية فيها، وأهمية تطبيق نظام الكوتااالنتخابات، ودور األطر

  

وتعد هذه الدراسة مهمة ألنها تركز على الثغرات القانونية و االجتماعيـة وغيرهـا، التـي                

  .حددت مجريات المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية تم التعرض لها من خالل الدراسة

مية دعم المرأة وتمكينها فـي مجـال        وعند مراجعة المصادر والمراجع والدراسات السابقة يتضح أه       

العمل السياسي، فمعظم الدراسات السابقة ركزت على سير العملية اإلنتخابية ومعوقاتها، ولكنها لـم              

  .تطرح حلوالً جذرية لدعم مساهمة المرأة في العمل السياسي الرسمي

ـ              دعم لذلك هدفت الدراسة الى تقديم مخرجات ومقترحات للمؤسسات الرسـمية واألهليـة ل

مشاركة فعالة للمرأة الفلسطينية باعتبارها شريك فعال وأساسي فـي النـضال والتنميـة المـستدامة                

 . للمجتمع الفلسطيني
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  :الفصل األول

  

  المشاركة السياسية للمرأة في اإلطار النظري

  

  : مفاهيم المشاركة السياسية): أ-1(

ي إطار النظام السياسي الحاكم، مساهمة المواطنين ودورهم ف:  يقصد بالنشاط السياسي

. ويظهر في النشاطات التي يقومون بها بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي

وطبيعة المشاركة السياسية تتعلق ببنية النظام السياسي، وآليات عمله المختلفة، لكنها تستهدف 

لب األفراد و إحداث التغيير في مخرجات النظام السياسي، بالصورة التي تالئم مطا

 ).65، 64البيج، دت، ص ( المواطنين، وتختلف طرق تعبيرهم حسب اختالف أنظمة الحكم 

كما تعتبر المشاركة السياسية مؤشراً هاماً لقياس الديمقراطية في أي مجتمع، وذلك الرتباطها 

 1، ص2004رحال، . (بمفهوم التنمية السياسية، الذي ينعكس على التنمية المستدامة بشكل عام

فالمظهر األساسي للحياة الديمقراطية في الدولة، هي المشاركة السياسية، فالعالقة بينهما ) 2، 

كما ترتبط .  عضوية، فإن وجدت الديمقراطية، توجد المشاركة السياسية، والعكس صحيح

المشاركة السياسية بصراع اإلنسان من أجل الحصول على الحرية، وللحصول على ذلك ال بد 

قيام بمجموعة من النشاطات السياسية التي تؤثر وتضغط على المسؤلين وصناع القرار، من ال

التقشبندي (لتترجم هذه النشاطات الى تحقيق أماني وطموحات كان يطمح إليها اإلنسان 

  ).47-46، ص2002ومخادمة، 

  :   وهناك نوعين من النشاطات السياسية

o ويت في االنتخابات، والمشاركة في نشاطات تقليدية، تهتم باألساس بعملية التص

  .الحمالت االنتخابية، وحضور الندوات والمؤتمرات السياسية

o  نشاطات غير تقليدية، كاالنضمام للحركات االجتماعية والسياسية، والخروج

 ).12،ص1977غلوم،(بالمظاهرات، والتمرد أمام النظام 

  

  ):سيداو(اف الدولية المشاركة السياسية للمرأة في المفاهيم واألعر): ب-1 (
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تعد مشاركة المرأة ومساهمتها في السياسة من الحقوق السياسية واالقتصادية التي 

اتفاقية القضاء على كافة أشكال ( منحتها إياها الشرائع الدولية، وعلى رأسها اتفاقية سيداو 

دول ، كافة ال1979، حيث تلزم هذه االتفاقية التي صدرت منذ عام )التمييز ضد المرأة

الموقعة عليها ضرورة االلتزام التام، واتخاذ التدابير والسياسات التي تكفل المساواة التامة 

  .للمرأة مع الرجل في كافة نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية



من اتفاقية سيداو أنه على جميع دول األطراف اتخاذ جميع التدابير ) 7(حيث تنص المادة 

ضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وتكفل للمرأة المناسبة للق

  -:على قدم المساواة مع الرجل الحق في

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، األهلية لالنتخابات لجميع الهيئات  .1

 . التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام

سة الحكومية وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف المشاركة في صياغة السيا .2

 العامة

 .المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة وسياسات البلد .3

  

من االتفاقية على أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل ) 8(وتنص المادة 

ن تمييز فرص تمثيل حكومتها على المستوى الدولي، للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، دو

  ). 2، 1979اتفاقية سيداو، ( واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية

  

  

  :أهمية و أشكال المشاركة السياسية للمرأة): ج-1(

تعد المشاركة السياسية للمرأة أسلوباً حضارياً، وطريقة مثالية إلحداث تغيرات جذرية 

فإقصاء المرأة وحرمانها . لسائدة التي ركزت ولقرون عدة على دونية المرأةفي نمطية الثقافة ا

من حقها في المساواة السياسية بالمشاركة بالنظام كما يحدث اليوم في بعض الدول اإلسالمية، 

وهو حرمان وتهميش شريحة كبيرة من المجتمع، يؤدي بالنساء إلى نوع من االغتراب 

  .السياسي

ة المرأة السياسية ضرورية لتحقيق أهداف النظام السياسي واليوم أصبحت مشارك

باعتبارها نصف المجتمع، إذ أن مساهمتها في العمل السياسي تؤدي إلى توسيع قاعدة 

المشاركة السياسية لتشمل جميع شرائح المجتمع، فتعزيز قاعدة المشاركة يعزز مبدأ المواطنة، 

ن وهو بالتالي يقوي ويمكن المرأة في المجتمع ويعزز مبدأ االنتماء واالنحياز لمصلحة الوط

  ).2004رحال،  (

كما أن تبؤ المرأة المسؤولية في الهيئات الرسمية، يضعها في مكان يساعدها على    

تحقيق مصالحها، فبدون مشاركة المرأة مشاركة حقيقية ال يمكن الحديث عن مساواة حقيقية في 

  .تلفةالحقوق والواجبات بين فئات المجتمع المخ
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أما أشكال الممارسة السياسية التي مارستها  المرأة الفلسطينية البد من التطرق الى الممارسة السياسية 

على المستويين الرسمي، وغير الرسمي، إذ أن االهتمام بالدور السياسي وغير الرسمي يساعد على 

مل السياسي على المستوى العام توسيع مفهوم المشاركة السياسية للمرأة، واستيعاب أشكاالً أخرى من الع

  :، وأهم أنماط العمل السياسي الذي مارسته المرأة الفلسطينية تمثل في)2005جاد، ( 



ينظر إلى مشاركة المرأة في انتخابات الرئاسية، والمجلس التشريعي، أو المجالس : االنتخابات .1

اركة في صنع القرار المحلية، كمقياس للنشاط السياسي االجتماعي، لما له من أهمية بالمش

 ).2004إسماعيل، (السياسي والرسمي 

من المؤسسات السياسية الرسمية في المجتمع :  المشاركة في المؤسسات السياسية الرسمية .2

 : الفلسطيني التي شاركت المرأة بها

 .المرأة في منظمة التحرير الفلسطينية •

 .العلياالمرأة في منصب الوزيرة، وفي المناصب اإلدارية الحكومية  •

 .مشاركة المرأة في المجالس المحلية والبلديات: المرأة في الحكم المحلي •

 .مثل أن تكون سفيرة، أو ملحقة تجارية أو ثقافية في بلٍد ما: المرأة والعمل الدبلوماسي •

تمثلت في التحاقها بالمؤسسة : المشاركة السياسية غير الرسمية التي مارستها المرأة الفلسطينية .3

  : غير الرسمية مثلالسياسية

مشاركتها بالفصائل واألحزاب السياسية والوطنية، إال أن الفجوة ظلت واسعة بينها وبين  •

 ,الرجل خاصة في مواقع صنع القرار السياسي

وتعد هذا النوع من المشاركة األوسع واألقدم في : المشاركة في المنظمات غير الحكومية •

دولة، حيث واجهت بعض هذه المؤسسات مشكالت المجتمع الفلسطيني، خاصة أثناء غياب ال

 ".لجان العمل النسوية"عديدة من االحتالل اإلسرائيلي، ومن هذه المؤسسات 
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حيث ال توجد نساء كثيرات في المناصب القيادية المهمة :مشاركة المرأة في الوظائف العامة •

ة النساء العامالت حيث تنخفض نسب. والمباشرة في صنع القرار أو التأثير في الرأي العام

 ).2004إسماعيل، (في السلك القضائي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :الفصل الثاني

  الواقع السياسي للمرأة الفلسطينية

  

  

 :الحقوق السياسية للمرأة الفلسطينية كما نص عليها الدستور الفلسطيني): أ-1(

نسين وأنه ال فرق   بالرغم من أن القانون الفلسطيني المعدل ينص على المساواة التامة بين الج           

حسب الجنس في الحقوق والواجبات، إال إن المرأة الفلسطينية ما زالت تعاني مـن عوائـق                

قانونية بسبب قصور فهم المشرع للدور االجتماعي للمرأة الفلسطينية، وعدم وجود تفصيالت        

في النصوص القانونية خاصة بالمساواة أو بمفاهيم النوع االجتماعي، بل كانـت نـصوص              

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء،     :" من الدستور على أن   ) 9(مة، فقد نصت المادة     عا

" ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس، أو اللون أو الدين أو الرأي الـسياسي، أو اإلعاقـة                 

  ).12الدستور الفلسطيني المعدل، (

ية لألفـراد والجماعـات     وينص الدستور الفلسطيني على الحق بالمشاركة في الحياة السياس        

كافة، دون تمييز حسب الجنس، وأهم الحقوق السياسية التي نص عليها الدستور الفلـسطيني              

  :الحقوق السياسية التالية) 26(في المادة 

  

 .الحق في تشكيل األحزاب السياسية، واالنضمام إليها وفقاً للقانون •

بط واألندية والمؤسسات الشعبية     والروا تالحق في تشكيل النقابات والجمعيات، واالتحادا      •

 .وفقاً للقانون

الحق في التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم باالقتراع             •

 .العام وفقاً للقانون

 .الحق في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص •

ـ          • د االجتماعـات العامـة     عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الـشرطة، وعق

 .والمواكب والتجمعات في حدود القانون

  

كانت تلك أهم البنود القانونية التي نص عليها الدستور الفلسطيني المعدل، الصادر عن وزارة العـدل              

ديوان الفتوى والتشريع، ومنها نالحظ بأن القانون العام لم يجحف في حق المرأة المشاركة السياسية،               

 أن ندخل في الفجوات القانونية التي تعارض المساواة الحقيقية، والتي كان لهـا كبيـر                ولكننا ال نريد  

القـانون األساسـي    (األثر على دور المرأة وممارستها لهذا الحق، خاصة قانون األحوال الشخصية            

  ). 17، 16، 2003الفلسطيني، 

 سياسي الرسميأهم العوائق التي تواجه المرأة الفلسطينية في ولوج العمل ال): ب-2(
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 :عوائق قانونية تتمثل في قانون االنتخابات العام): ب:أ-2(  

أثر النظام االنتخابي الذي اتبع حسب قانون االنتخابات العام في تقليل الفرص أمـام المـرأة         

حيث عزز هذا النظام العـشائرية والفئويـة، إذ         .لتحقيق فوز أفضل في االنتخابات والترشيح     

وضعية : تقرير عن (  دائرة انتخابية غير متساوية      16طق تبعاً لهذا القانون الى      ضمت المنا 

  ).65، 2001المرأة الفلسطينية، 

حصلت طوباس  :  فقد اعتمد نظام الدوائر المتعددة وليس الدائرة الواحدة، فعلى سبيل المثال          

كتانـة،  (وأريحا وسلفيت كل منها على مقعد واحد، في حين حصلت قلقيلية على مقعـدين               

2005.(  

 فهذا العدد المحدد للمقاعد المخصص لكل من هذه الدوائر خفض لدرجـة كبيـرة إمكانيـة                

ترشيح النساء لدى األحزاب السياسية، أو حتى النساء بشكل عام اعتقاداً منها أن الرجل يملك            

  ).3، 2005عبد الحسين، ( إمكانية أكبر للفوز

لى فرصة مشاركة المرأة فـي العمليـة الـسياسية          ولتوضيح أثر قانون االنتخابات العام ع     

إن القـانون   " إذ قـال  :علي الجرباوي . الرسمية ما علق عليه المحلل السياسي الفلسطيني، د       
  :لعدة أسباب نستنتج منها"  االنتخابي الحالي ال يعطي فرصاً أمام المرأة

)  والترشـيح  المـشاركة (إن فرصة المرأة في المشاركة في العملية السياسية الرسـمية            •

 .ضئيلة أمام العشائرية والفئوية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني

هناك مشكلة في النظام االنتخابي الذي يعطي شرعية لتطبيق نظام الحزب الواحد ممـا               •

كما أن نظام األكثرية الذي يحتويه هذا القانون سيعمل         . يقتل جوهر العملية الديمقراطية   

فهذا القانون  . والحركات السياسية غير المشاركة بالسلطة    على تعزيز التهميش لألحزاب     

  .هو نتيجة االتفاقية أوسلو، أي حصيلة المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

  

من هنا جاء التفكير النسوي بالبحث عن بدائل تعتمد التمثيل النسبي، بدالً من تمثل األكثرية 

، عبد 2005، رحال، 69، 2201وضعية المرأة، (واحدة والدائرة المفتوحة المتعددة بدالً من الدائرة ال

ومن هنا بات واضحاً أن المرأة باعتبارها مهمشة اجتماعياً وعشائرياً لن تستطيع أن ). 2004الهادي، 

  .تنافس الرجل في ظل هذا القانون

  

 :نمطية الثقافة المجتمعية السائدة في المجتمع الفلسطيني) ب:ب-2 (

ية لدور المرأة وقدرتها في ولوج العمل السياسي ضمن ثقافة المجتمع           تتمثل في النظرة الدون   

األبوي، والفكر الذكوري هو من أقوى األسباب التي أقصت النساء بعيداً عن مراكز صـنع القـرار                 

  .السياسي
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حيث أن العقلية األبوية وذكورية التوجه المجتمعي قد أثر أصالً على النساء، فجعل المـرأة ضـعيفة               

ويـتم بـث    ). 2004؛ رحـال،    2005العجرمي،  (درتها وغيرها على إدارة األمور السياسية       الثقة بق 



وتعزيز هذه العقلية من خالل الغياب الواضح لفلسفة ورؤية معينة في برامج وسياسات السلطة، مـن                

خالل اإلعالم الرسمي وغير الرسمي غير المخطط، الذي انعكس بشكل واضح في المناهج التعليمية              

، فالدور التعبوي علـى الـصعيد االجتمـاعي واإلنـساني           )69،  2001وضعية المرأة،   (ية  المدرس

  .والحقوقي، ضعيف إذا ما قورن بالتعبئة السياسية والحزبية

  :أسباب و معوقات أخرى): ج:ب-2(

منها تفشي األمية بين النـساء، وضـعف الـوعي          :  بالمرأة نفسها  هناك أسباب أخرى تتعلق   

 القانونية التي تقاس  بمعرفة الحقوق القانونية لها، واعتماد المرأة على العائلة             السياسي خاصة األمية  

ومن ثم الرجل في اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة في حياتها مثـل التعلـيم والعمـل، وتأثرهـا                   

  ).2005. جاد( بالسياسات العامة بسبب االحتالل

دم وجود توجه عام من قبل السلطة يهدف إلـى          ولعل سببها هو ع   : وأسباب تتعلق بمفهوم المشاركة    

إيجاد سياسات وبرامج وطنية تدعم مشاركة المرأة في السياسة الرسمية وغير الرسمية، مما أدى إلى               

  ).2004رحال، ( إضعاف مشاركتها السياسية

 كما ذكرنا آنفاً تتمثل في الضعف في قانون األحوال الشخصية، واحتوائه تـشريعات            : عوائق قانونية 

جائرة تسمح بممارسة التمييز ضد المرأة، وما هي إال تعبير عن ذهنية المجتمع الـذكوري ونظرتـه              

  . للمرأة، واعتبارها كائن من الدرجة الثانية، وتجاهل دورها وحصره بالدور اإلنجابي والتبعية للرجل

اء، وهـذا يقـع     في توفير الدعم المادي لترشيح النس     : بضعف األطر النسوية  وهناك عائق آخر يتعلق     

ضمن ضعف التمويل للمشاريع والبرامج النسوية التي تدعم مشاركة النساء في الحياة العامـة، فقـد                

ركزت معظم البرامج على التوعية بحقوق المرأة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ولكن هـذا ال              

  ).2005؛ جاد، 2005العجرمي، (يكفي لمشاركة فعالة للمرأة 

المتمثلة في تفشي الفقر بين الشابات وخاصة معيالت األسر، حيث أشارت      ئق االقتصادية   العواكما أن   

% 98في المجتمع الفلـسطيني، وأن      % 10اإلحصاءات الرسمية إلى أن نسبة النساء معيالت األسر         

حـسب تقريـر وزارة     (، هي أسر ترأسها نساء      )أي التي تعيش تحت خط الفقر     (من األسر المكشوفة  

ولعل ارتفاع معدالت البطالة، وزيادة التسرب من المـدارس لـدى       ). 2003تماعيةللعام  الشؤون االج 

اإلناث في المرحلة الثانوية تلعب دوراً هاماً في توجهات المرأة الفلسطينية، وفـي تحديـد أهـدافها                 

مفتاح، (وأدوارها في المجتمع، وبالتالي ينعكس ذلك على نوع مساهمتها في العمل السياسي الرسمي              

فالوضع المادي الصعب وقلة الموارد المادية المتاحة للمرأة ال يمكنها من خـوض غمـار               ). 2005

  .المعركة االنتخابية بسهولة

أيضاً الوضع السياسي العام المتمثل في االحتالل اإلسرائيلي وسياسـة اإلغـالق والعقـاب              

 غزة، وال يغيـب عـن       الجماعي، الذي فرضته سلطات االحتالل على مناطق الضفة الغربية وقطاع         

الذكر جدار الفصل العنصري الذي أعاق الحركة، وشل النشاط االقتصادي في معظم مناطق الـضفة               

  .الغربية
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  :الفصل الثالث

   الترشيح واالنتخاب-المرأة الفلسطينية وتجربة العمل السياسي الرسمي

  

  :دور الحركات النسوية في العمل السياسي):  أ-3(

 :خيةلمحة تاري): أ3-1(  

 فقد عـانى    ، قليلة ها الشعب الفلسطيني حقه السياسي الدستوري     فيمارس  يالمرات التي   تعتبر  

طوال فترات تاريخه من سيطرة حكومات أجنبية، تمثلت بالحكم العثماني، تبعـه االنتـداب              

البريطاني، ومن ثم إقامة دولة االحتالل اإلسرائيلي وخضوع كامل األراضـي الفلـسطينية             

  .1967تالل عام تحت سلطة اح

 وبقى الوضع على ما هو قائم وفق قوانين انتخابية مجحفة انعكست بآثارها الـسلبية علـى                

، فقد  هذا الحق   أمام لمرأةا بوجههقف  تلم تكن الظروف السياسية وحدها      والمرأة الفلسطينية،   

 1960لـسنة   ) 14( حرم قانون االنتخاب رقم      و  المصرية واألردنية ضدها،   ميزت القوانين 

 ولـم   1974 في عـام      هذا القانون   عدل وقد الترشيح   فيالمرأة من ممارسة حقها السياسي      

 من حـق    أيضا وقد حرمت المرأة     .األراضي الفلسطينية بسبب وقوعها تحت االحتالل     يطبق  

الترشيح واالنتخاب لعضوية المجالس البلدية والقروية بموجب قانون البلديات األردني لعـام            

  ).2004ط الفلسطيني، مركز التخطي(1950

 المرأة الفلسطينية أول مرة حقها في االنتخاب والترشيح على يد االحتالل بموجب             ولقد نالت  

 الذي منحها الحق في الترشيح واالنتخـاب لعـضوية          1975 لعام   627 العسكري رقم    األمر

تقادا منـه   اع وكان الهدف من ذلك أن تصب المرأة أصواتها للقوى التقليدية         المجالس البلدية، 

، إال أن ارض    أن المرأة المناوئة لقوى التغيير والثورة من رجال منظمة التحرير الفلسطينية          

  ).2005جاد، (الواقع أثبتت العكس 

  :دور المؤسسات النسوية في دعم المرأة في العمل السياسي): أ3-2(
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  واسـتبدال العالقـات    هاتوحيد جهود أدركت المؤسسات النسوية الفاعلة بضرورة      

 أمـام التي تفسح المجـال     ,  بالعالقات التكاملية  هاالتنافسية غير الصحية السائدة بين    

 ووجودها وتقـدمها علـى المـصالح        المرأةالجميع للعمل والجهد لتغليب مصالح      

ونتيجة لألحـداث الـسياسية     .  التي تحجم المرأة وتعيدها للوراء     ،التنافسية الصغيرة 

 2000يني على اثر انتفاضة األقصى، في العام      الصعبة التي مر بها المجتمع الفلسط     

 ارتأى االتحاد العام للمـرأة ضـرورة مراجعـة األداء           2002وبعد منتصف العام    

الوطني بشقيه الرسمي واألهلي، من اجل إعادة البناء، ودعم المقاومـة والـصمود             



لدعم عملية اإلصالح، وطرح االنتخابات لدعم الشرعية الفلـسطينية، وقـد بـادر             

 إلطالق حملة لتطوير مـشاركة المـرأة فـي       2002حاد منذ شهر آب في العام     االت

  .)2004مجلة ينابيع، (االنتخابات

وقد طرح االتحاد مجموعة من اآلليات لتطوير مشاركة المرأة وفعاليتها، تمثلت في            

التنسيق للعديد من ورش العمل، وبرامج التعبئة المجتمعية، بالتنسيق مع منظمـات            

األحزاب و القوى السياسية، ومنظمات حقوق اإلنسان والديمقراطية        (نيالمجتمع المد 

  ).والشباب باإلضافة إلى المراكز النسوية

، وبعـد مـداوالت حثيثـة،       24/10/2002 ففي تـاريخ     نظام الكوتا الطريق نحو   

واجتماعات مكثفة، ونتيجة لنقاشات طويلة تبلور تيار عام يتجه نحو آلية الكوتا أي             

د أدنى من مقاعد المجلس التشريعي للنساء، العتبارها طريقـة          كح% 20تخصيص  

للوصل للمساواة التي ينص عليها القانون الفلسطيني، واعتبرت ذلك إجراء مؤقـت            

التي نص عليها القانون، والتي تؤدي إلى مشاركة        اعتبرته من اجل تحقيق المساواة      

أوسع للفئات الشعبية بما يضمن تطوير فرص مشاركة المرأة في االنتخابات، وتـم             

  .توزيع مذكرة على كافة األطراف المشاركة

 21نتيجة لذلك وبعد االجتماعات و المداوالت المكثفة قررت لجنة المتابعة بتاريخ            

،  رفع مذكرة تشارك فيها مختلف مراكز المـرأة،          2002من كانون الثاني من العام    

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،    : والمنظمات األهلية لجهات أصحاب القرار وهم     

وتم عقد ورشة عمـل لتنـسيق الجهـود بـين           .المجلس التشريعي واللجنة القانونية   

" خابـات حملة تطوير مشاركة المرأة في االنت     "األطراف المشاركة، حيث تم إطالق      

طاقم شـؤون  /وقامت بتشكيل مجموعات من ا لمؤسسات األهلية منها مركز اإلعالم    

 تقـدمت   2002في أواخر العـام     . جمعية المرأة العاملة  /ا. المرأة، ومؤسسة مفتاح  

 من القوى و المنظمـات      300بمذكرة لتعديل قانون االنتخابات تضمنت توقيع أكثر        

 بعض أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء      السياسية والوطنية، وعقدت مقابالت مع    

  .من المجلس الثوري لحركة فتح لبلورة موقف الحركة
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وتم بناء على ذلك تشكيل هيئة رقابية على االنتخابات، ووضـعت وفـق             

معايير دولية تراعي الخصوصية الفلسطينية، واستمرت في أعمالهـا ونـشاطاتها،           

نتخابات، وكان منها ممثلين عـن       اللجنة لمراقبة اال   احتى تمكنت من فرز سكرتاري    

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضوية السكرتاريا لجنة الرقابة األهلية، ويمثلهـا           



مركز المرأة لإلرشاد القانوني، وقد جرى التنسيق مـع غـزة النتخـاب أعـضاء               

  ).2004عوض،( السكرتاريا

  : دور االتحاد العام للمرأة)ب3-2(     

لوطنية قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، كان على         وخالل عمل الحملة ا   

رأسها االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ب الضغط والتأثير على أصـحاب القـرار،             

  :بعقد اجتماعات و لقاءات، كان من أبرزها

 .رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي وعدد من أعضاء المجلس •

 .ة في المجلس التشريعياللجنتين السياسية والقانوني •

 .عدد من الشخصيات الفلسطينية ذات التأثير في الرأي العام وفي مواقع القرار •

 .ممثالت عن األطر والمؤسسات النسوية •

 ).2004التقرير العام للحملة الوطنية،(

و كنتيجة للجهود التي قامت بها الحملة الوطنية، وعلى رأسها االتحاد العام للمرأة الفلسطينية              

قد عقدت ورشة عمل لمناقشة قانون االنتخابات والعملية االنتخابية، والبرنـامج االنتخـابي             ف

وكانت التحركات تهدف لوضع آلية     . ح الذي سوف يتم دعمه    /للنساء، ومواصفات للمرشحة  

لتطوير مشاركة النساء والشباب، من خالل دورات تدريبية إلدارة الحملة االنتخابية، وكذلك            

والتثقيف من خالل البرنامج اإلذاعي ضد الصمت، ونشرة صـوت النـساء،            حملة التوعية   

باإلضافة إلى أن جمعية المرأة العاملة عكفت على تثقيف الدورات والبرامج اإلذاعية للتثقيف             

وكان ذلك عبر نشرتها اإلعالمية، وقد قامت مؤسسة مفتاح بدعم الحملة من خالل برنامجها              

دريبية و التلفزيونية، وكذلك قامت بنشر كتيب حول أسئلة وأجوبة          لتقوية القيادات النسوية الت   

حول الكوتا النسوية إليصالها اكبر شريحة مجتمعية، كما قامت جمعية تنمية المرأة الريفيـة              

بعقد ورشات وندوات لتوعية النساء الريفيات في موضوع االنتخابات و المرأة بمواقع صنع             

  ).2004مجلة ينابيع، ( القرار
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 خاصة بقانون انتخابات الهيئة المحلية متضمنة للمطالبـة بتخـصيص           مذكرة نسوية رفع  تم  

، وقد تضمن توصيات حول تعـديل قـانون االنتخابـات           %30بنسبة  ) كوتا مقترحة (الكوتا

. 2003لعرضها على المجلس التشريعي في جلسة تقرر انعقادها في شهر تموز من العـام               

راع من اجل تشكيل وفد نسوي ليقوم بلقـاء الـرئيس            قررت اللجنة اإلس   2004وفي العام   

هذا تـم   . الراحل السيد ياسر عرفات رحمه اهللا، ورئيس الوزراء من اجل تقديم المذكرة لهم            

حيث قامت مجموعة مـن     . 2004بعد الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات عامة في العام          



ي، وشخصيات نسوية ووطنيـة  النساء تمثل مختلف وكافة أطراف العمل السياسي واالجتماع    

وأكاديمية، ونشيطات في مجال حقوق اإلنسان، وقدمت مذكرة لرئيس حولت من خالله الـى        

وقدمت مذكرة لألخ رفيق النتـشة رئـيس المجلـس التـشريعي بتـاريخ              . مجلس الوزراء 

  .  الذي كان موقفه ايجابيا تجاهها ووعد بعرضها على المجلس التشريعي15/1/2005

  :ر الكوتامشروع إقرا

في غضون ذلك استمرت الحملة بوضع خططها لألشهر القادمة، وقد تضمنت تشكيل لجـان              

تطوير مشاركة المرأة في االنتخابات، وعقدت لقاءات حوار مع أعضاء المجلس التشريعي،            

وقررت متابعة المذكرة في مجلس الوزراء من خالل المنسقة بالتعاون مع وزيـرة شـؤون               

التقريـر العـام    (اللجنة قيام كل منظمة بإنتاج مادة إعالمية باسم الحملـة         المرأة، وقد قررت    

  .)2004للحملة الوطنية، 

 31/8/2004قامت اللجنة بمتابعة الملف وقد أقرت الكوتا بالقراءة األولى والثانية بتـاريخ             

، مما أشاع   %"20أن ال يقل تمثيل أي من الجنسين في مجالس الحكم المحلي عن             "والقاضي  

 من الفرح في أواسط منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية، وقد دعـت كافـة               جوا

المنظمات والمراكز النسوية لتنشيط لجان المرأة تطوير مشاركتها، وقد أكدت في بيانتها على     

ين المطلوب وصـولهم،    /مواصفات المترشحات  أهمية التوعية والتعبئة، وكذلك أشارت إلى     

النساء الراغبات في الترشـح علـى إدارة الحمـالت االنتخابيـة        وتطوير قدرات ومهارات    

والتعامل مع وسائل اإلعالم، باإلضافة إلى دعم الحمالت االنتخابية للمرشحين والمرشـحات            

بيـان  (أصحاب البرامج االنتخابية، وخاصة تلك التي تلتقي مع احتياجات النساء واألطفـال           

  ).2004،) 1(الحملة الوطنية رقم

 :2004جربة انتخابات المجالس المحلية ت): ب-3 (
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 على إلغـاء  21/10/2004أقدم المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق     

فـي الهيئـات    %" 20بأن ال يقل تمثيل أي من الجنسين عـن          " البند الخاص بتمثيل النساء   

 بناًء على طلـب ربـع   ، إال انه31/8/2004المحلية، الذي تم إقراره في القراءة الثانية في  

، )القراءة الثالثة هي النسخة التي تحمل التعديالت النهائيـة           (  المجلس للقراءة الثالثة   أعضاء

المدة الضرورية حـسب النظـام      وهي   (أسبوعينالتي وصلت لرئاسة المجلس بعد أكثر من        

د من   وامتناع واح  اإللغاء ضد   17عضواً،  18 اإللغاء، حيث صوت لصالح     )الداخلي للمجلس 

 من النظـام    )69( عضواً حضروا الجلسة، ولهذا يعتبر القرار باطالً حسب المادة           36أصل  

، وهـي كمـا     )ما لم ينص على خالف ذلـك      (الداخلي، يتم إقرار القوانين باألغلبية المطلقة       

لعدد أعضاء المجلس الحاضرين عنـد أخـذ الـرأي          ) واحد+نصف(أكثرية  : عرفها النظام 



، ال يعد الممتنعون عن إعطاء أرائهـم مـن القـابلين أو             )92(لمادة  ، وأشارت ا  )التصويت(

 األغلبيـة  الذين أعطوا أصواتهم يقل عـن        األعضاء للموضوع فإذا تبين أن عدد       الرافضين

الالزمة إلصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخرى، وفـي              

ولهذا يجب عقد جلسة ثانية لحسم الموضوع . بيةالجلسة التالية تصدر القرارات باألغلبية النس     

  .)2004عوض، (  النسبيةباألغلبية

  

 دعا المجلس التشريعي اللجنة القانونية لصياغة القانون بما يتالءم          1/12/2004و في تاريخ    

و نـص   , و أعاد المجلس التشريعي التصويت على موضوع الكوتـا        , مع اآلراء المطروحة  

 تمثيل المرأة في مجلس الحكم المحلي عن  مقعدين لمن يحـصلن             لأن ال يق  ( االقتراح على   

 نواب  و    6 نائبا و معارضة     36ونجح االقتراح بموافقة    ) .على أعلى األصوات بين النساء      

 عن التصويت،  و هذه كانت أول خطوة باتجاه تفعيل دور المـرأة و مـشاركتها                 5امتناع  

  ).5، 2004جريدة األيام،(بالقرار السياسي 

  
 
  المجلس التشريعي وقضية الكوتا): ج-3(

  :نظام الكوتا): ج:أ-3(

يقصد بالكوتا هو نظام الحصص، أي تخصيص حصة معينة للنساء في المجالس والهيئات 

، وتعتبر الكوتا تمييز إيجابي للمرأة تلجأ إليها الدول لتعويض )2005العجرمي، (المختلفة 

في بعض المجتمعات النامية تستخدم الكوتا لتساعد الفئات المهمشة والضعيفة مقل األقليات، و

  .النساء وتمكنهن من الحصول على حق المشاركة في رسم السياسات العامة للبالد

وقد اعتبرت الحركات النسائية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووزارة شؤون المرأة بأن 

اء، وذلك بتخصيص المطالبة بالكوتا في االنتخابات تضمن مشاركة منصفة، وحفظ حق النس

من المقاعد المخصصة في المجلس التشريعي، " كوتا مفتوحة"، %20حصة للنساء بحد أدنى 

وحث القوى واألحزاب السياسية على أن تضمن قوائم مرشحيها حق للنساء ال يقل عن 

  ).2005العجرمي،% (30

تماعي القائم في وقد لجأت المواقف المؤيدة للكوتا الى تبرير وجهة نظرها بأن الواقع االج

فلسطين يعتمد على الذكورية في اتخاذ القرار، وهذا ال يمكنه أن ينصف المرأة، حتى ولو 

نص القانون على المساواة التامة وبالتالي هناك حاجة ملحة لحماية حقوق المرأة بتطبيق 

  ).2005؛ عبد الهادي، 2004رحال، (الكوتا

 ينبغي للمرأة أن تصل إلى المجلس والهيئات دون أما وجهة النظر المعارضة للكوتا تعتبر أنه

 .تدابير استثنائية، والكوتا في نظرهم هي تمييز يضر بمبدأ المساواة
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  :دور الكوتا في زيادة نسبة مشاركة المرأة): ج:ب-3(

  

على أن  غالبية الفائزات فـي  ) وزارة الحكم المحلي  ( لقد أكد الوزير الشوبكي     

نظام الكوتا، حيث بلغـت   مرتفعة، وليس من خاللاالنتخابات نجحن بأصوات 

 فـي المائـة     67 في المائة فقط والباقي      33نسبة الفائزات من خالل هذا النظام       

 و لكن يجـدر بالـذكر أن نـسبة    ,األصوات فزن بشكل طبيعي وبعدد كبير من

و لكن ارتفعت هذه    ,  امرأة   50النساء اللواتي رشحن أنفسهن قبل إعالن الكوتا        

مما يدل على أن النـساء قـد تـشجعن          ,  امرأة بعد إقرار الكوتا    89 إلى   النسبة

لترشيح أنفسهن أكثر بعد إقرار الكوتا و هذا بحد ذاته هدف تـم العمـل علـى                 

) اللواتي نجحن بالكوتـا     (  امرأة   18كما و أن تواجد       , تحقيقه مدة من الزمن     

يز مهـاراتهن فـي     في المجالس المحلية الفلسطينية هو أمر مهم لتطوير و تعز         

مجال صنع القرار كما و أن وجودهن إضافة إلى النساء اللواتي نجحن بجدارة             

اللجنة العليا لالنتخابـات،    ( يعزز من صورة تواجد نساء في المجالس المحلية         

2004.(  

 و يقلل من الصورة النمطية المرتبطة بالنساء و انه من المهم دعم هؤالء النساء 

مع األخذ بعين   , ق لهن فرص متكافئة مع الرجال في الفوز         بالكوتا إلى أن تتحق   

االعتبار أن معظم من ينجحوا في االنتخابات ينجحوا نتيجة تأييد حزب ما لهم و              

كما و أن القيم المجتمعية السائدة      , هذه الفرصة متوفرة  للرجال أكثر من النساء         

 تعطي النساء نفـس     و الثقافة البطريركية المسيطرة على المجتمع الفلسطيني ال       

  .الفرص المعطاة للرجال 

  

  دور لجنة تطوير مشاركة المرأة في االنتخابات): ج:ج-3(

  

تشكلت لجنة تطوير مشاركة المرأة في االنتخابات التي تشكلت قبل أكثر من سنتين             

التي انبثقت لمتابعة األمور المتعلقة بالكوتا والمتعلقة باالنتخابات بمـشاركة لجنـة            

اللجان التي تتألف من العديد من المراكز النسوية مثل االتحاد العام للمرأة            التطوير و 

الفلسطينية، مثل وزارة شؤون المرأة والحكم المحلي وعملت اللجنـة علـى عـدة              

  : اتجاهات

 . العمل على التأثير في الحياة السياسية واتخاذ وصنع القرار .1

والهيئات المحليـة،   توسيع مشاركة المرأة في كافة المؤسسات التشريعية         .2

 . عن طريق مساندة النساء المرشحات في االنتخابات
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 : العمل على توفير الدعم بقضايا النساء المرشحات .3



  . التشبيك مع المؤسسات الخاصة والمهمة بقضايا النوع االجتماعي .4
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وقد قامت لجنة تطوير مشاركة .  التشبيك مع مؤسسات صنع القرار كالمجلس التشريعي .5

  . المرأة 

  :أمثلة لبعض الحاالت): ج:د-3(

 عند مراجعة بعض الحاالت التي شاركت       ةونالحظ من خالل التجربة االنتخابي    

في العملية االنتخابية، أنه كان هناك تباينات في ترشيح النساء ألنفسهن و فـي              

فعلى سبيل المثال في الدوحة فازت أربع نـساء مـن           . نجاحهن حسب المناطق  

في سلواد ترشحت خمس نساء فـازت مـنهن ثالثـة           أصل خمسة بجدارة،  و      

و في منطقة يعبد ترشحت     , أما في منطقة العوجا فلم تترشح و ال امرأة        , بجدارة

و قد أبدت إحدى المشاركات في حفـل تكـريم          . امرأة واحدة و فازت بالكوتا    

أنه في منطقة    , 15/1/2005المرشحات الذي أقامته وزارة شؤون المرأة يوم        

شحت أربع نساء و لكنهن انـسحبن  بـسبب الـضغوط العائليـة و              يعبد قد تر  

بيـت  , و في مناطق مثل عرابـة       , العشائرية  سحبن ترشحهن لصالح مرشحة     

على الرغم من أنه    , الشيوخ جميع النساء اللواتي ترشحن فزن بالكوتا      , فوريك  

   .6و الشيوخ  , 9و في بيت فوريك  , 7في عرابة بلغ عدد المرشحات 

  

 نجح منهن اثنتان واحدة بالكوتا      10لظاهرية بلغ عدد النساء المرشحات      و في ا  

و في بديا بلغ عدد المرشحات تسع مرشحات نجـح مـنهن            , و أخرى بجدارة  

و في بني زيد الغربية ترشحت تسع نساء        , اثنتان واحدة بكوتا و أخرى بجدارة     

  .نجحت منهن اثنتان واحدة بجدارة و أخرى كوتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :تمةالخا

  

لقد تناولت هذه الورقة مفهوم المشاركة الـسياسية للمـرأة الفلـسطينية، وأهميتهـا      

للمجتمع والمرأة، وركزت على أهم العوائق والتحديات التي تقف في وجه المرأة وتحد مـن               

  .فرصة مشاركتها في العملية السياسية

ية، وأوضـحت   وتطرقت الى وضع المرأة السياسي وما منحها القانون من حقـوق دسـتور            

تأثيرات تلك العوائق وعلى رأسها قانون االنتخابات العام، والثقافة المجتمعية الذكورية التي            

حالت ولسنوات طويلة دون تمكين المرأة من المساهمة الفعالة في الحياة السياسية، وكان من              

قانونية هنا توجه الحركات النسوية التي تبلورت لديها رؤية واضحة عن الثغرات وخاصة ال            

التي تعرقل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني، وقد أوضحت             

، وضـعية المـرأة     2004نتيجة االنتخابات، خاصة انتخابات المجالس المحلية فـي العـام           

السياسية واالجتماعية، كما أوضحت أهمية تجربة الكوتا في دعم مشاركة المرأة في الحيـاة              

  .يةالسياس

وكانت حصيلة هذا التطلع النسوي هو توصيات مهمة لدعم المرأة ودمجهـا فـي تخطـيط                

السياسات الرسمية للسلطة الوطنية، باعتماد المرجعيات الدولية   وخاصـة اتفاقيـة سـيداو              

  . لضمان المحافظة على حقوق المرأة باعتبارها انسان

الحياة الـسياسية يكـون بحـرص       ولعل أهم ما يمكن الخروج به لدعم مشاركة المرأة في           

  :المؤسسات النسوية والرسمية على التالي

  

أهمية متابعة العضوات الالتي نجحن بجدارة، أو من خالل الكوتا، ومساعدتهن على تطوير              .1

أدائهن الشعبي واالستمرار بالتواصل مع المؤسسات الشعبية لتوطيد ثقـة المجتمـع فـيهن،              

 .ية سواء في المجالس المحلية أو في البرلمانوبجدارتهن في تولي المواقع القياد
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التنسيق مع المرشحات الالتي لم ينجحن، حيث يتم تقديم الـدعم لهـن، وتـشجيعهن علـى                  .2

االستمرار و التواصل في عملهن السياسي، ومساعدتهن على تقليص أسباب فشلهن، سـواء             

عدم ثقة المجتمع   كان السبب في ضعف برامجهن السياسي واالجتماعي المطروح، أو بسبب           

بمقدرتهن في تلك المناطق، وذلك بالتركيز على المناطق والقرى التي جمعت أقل عدد مـن               

األصوات، ووضعها على أجندة عمل المؤسسات النسائية لتكثيف برامج التوعية المجتمعيـة            

 .فيها
 



في استخراج االهتمام ببرامج التوعية،  وقيام المؤسسات األهلية بدورها في تقديم المساعدات     .3

األوراق الرسمية، والقيد والجداول، ومساندة المرشحات والتواصل في تدريب المرشـحات،           

  .والقيادات النسائية على مهارات االنتخاب، والممارسة البرلمانية ممثلة في المجالس المحلية
 

ف من قبل المجلس التشريعي، وتطبيقها كإجراء مؤقت، يتوق       ) نظام الحصص ( اعتماد الكوتا    .4

االستمرار بتطبيقه على مدى نجاح تغيير وضع المرأة في المجتمع، مع التركيز على أهمية              

 .الكوتا اعتبارها ضرورة ملحة للتغلب على اإلرهاصات الثقافية الموروثة ضد النساء
 

تنظيم حملة لفتح حوار بين وزارة شؤون المرأة و الجمعيات األهليـة الداعمـة للمـشاريع                 .5

سات السياسية الرسمية ممثلةً وباألحزاب، والنقابات، والمجلس التـشريعي،         النسائية، والمؤس 

الخ، حول أهمية قضايا تفعيل المشاركة      ..وأعضاء من المجالس البلدية والمحلية، ووزارات،     

 .السياسية للمرأة، وتحميل كل األطراف مسئوليتها، مع تكامل أدوار هذه األطراف
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ألحزاب بتوسيع مشاركة المرأة في المشاركات السياسية،       صياغة وثيقة مبادئ تشمل التزام ا      .6

والحزبية، قد تكون بتعميم تطبيق الكوتا النسائية في الممارسات السياسية والحزبية، على أن             

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد      ) سيداو(تشمل المواثيق و المعايير الدولية ومنها اتفاقية        

 .المرأة في الترشيح واالنتخابالمرأة، في المادة التي تضمن حق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المالحق

  ): 1(ملحق رقم 



  

  :المشاركة السياسية

  .عدد ونسبة األفراد في األراضي الفلسطينية، حسب مؤشرات سياسية مختارة
 

 المؤشر النسبة العدد
 المجموع ذآورإناثالمجموع إناث ذآور

 100 94.3 5.7 88 5 83 أعضاء المجلس التشريعي 
 100 90.8 9.2 120 11 109 2005القضاة حتى آانون ثاني 

 100 91.7 8.3 24 2 22 )2005 /24/02(الوزراء 
 100 98.3 1.7 7,729 7,600129 2005  ثانياألسرى حتى منتصف آانون

 100 94.3 5.7 3,750 3,536214 2005 آانون ثاني 30 حتى 2000الشهداء من أيلول 
  إحصاءات . www.pcbs.org، الصفحة االلكترونية  2005ركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز الم- :المصادر

  .االنتفاضة

  .2005مجلس القضاء األعلى -         

  

  

فقد تم تخصيص مقعدين للنساء في المجلس المحلي بغض النظر عن : فيما يخص المجالس المحلية

، )الضفة الغربية وقطاع غزة(بات في عدد أفراد المجلس، وقد جرت المرحلة األولى من االنتخا

  .من مجموع الفائزين في كل منهما% 16.9وفازت النساء بنسبة 
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  رسم بياني): 2(ملحق رقم 



  آذارالتوزيع النسبي لموظفي القطاع العام في األراضي الفلسطينية حسب المسمى الوظيفي والجنس حتى

2005.  
  

   

ة وزير/ التوزيع النسبي للوزراء في السلطة الوطنية وآيل

 الفلسطينية حسب تشكيلة الوزارة في شباط
2005

نساء
0%

8.3%

رجال

91.7%

   

   

   
  
طين ي،  من الج- وزارة شؤون المرأة: المصدر                        آذارقاعدة بيانات ديوان الموظفين العام حتى . 2005هاز المرآزي لإلحصاء الفلس

  ).بيانات غير منشورة. ( فلسطين- رام اهللا. 2005

  

  :المصادر والمراجع، والدراسات السابقةقائمة 
 

8-4 موظفون/ ات من درجة

نساء
37%

رجال
63%

أخرى

نساء
27%

رجال
73%

A4 مدير/ ة عام الوزارة

نساء
11%

رجال
89%

)(A,B,C) مدير/ ة

نساء
16%

رجال
84%

ة مساعد وآيل/

نساء
6%

رجال
94%

A3 مدير/ ة عام الوزارة

نساء
13%

جالر
87%
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