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 مقدمة 

  ( لل23)أظهرت نتائج الدورة 
المركزي وما تاله من تجديد للمجلس ، مجلس الوطن 

 لم يتإذ ، نسبة تمثيل متدنية للمرأة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
ّ
عد

  تمثيل
 
  ها ف

  حي   ، %12المجلس الوطن 
 
  ها اقترص تمثيلف

 
عىل خمسة أعضاء ف

  لمجلس المركزيا
 
 اللجنة التنفيذية. ، وامرأة واحدة ف

ي   نسبة تمثيلها ضمن المستويات تحس جلأمن  المرأةإليه  نتائج ما سعتاللم تعكس 

ستقالل قرته وثيقة ال أمبدأ المساواة الذي  ا عىلوذلك تأسيس  ، المختلفة للمنظمة

 
ً
  أول

  انضمت ، والقانون األساس  الفلسطين 
ها فلسطي   إليواتفاقية "سيداو" الن 

مت القيادة الفلسطينية بموجبها بالقضاء عىل جميع   شكال التميت   ضد المرأةأوالت  

  دورته ) قرار المجلس المركزي ا وأخت   ، ا ثاني   عىل كافة المستويات
 
   (27ف

 
عام الف

ورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة البند التاسع عىل، إذ نّص 2015 وتعزيز ، "ض 

  كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطي   
 
... وأل تقل  مشاركتها ف

  هذه المؤسس
 
 %". 30ات عن نسبة مشاركتها ف

حيب الشديد من األطر والمؤسسات النسوية جاءت نتائج دورة ، عىل الرغم من الت 

ة م   األخت 
ورةهناك وأضحت ، خيبة لآلمالالمجلس الوطن   عنملحة للبحث  ض 

  وضع تصورات لكيفية تطبيق القرار. 

  صناعة ،إىل معالجة واقع المرأة الفلسطينية الورقة هذه تسىع
 
القرار  وتعزيز دورها ف

  ل سيما أنها ، بمنظمة التحرير 
  ظل أن نسبة ، تمثل نصف المجتمع الفلسطين 

 
وف
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  المجلس المركزي30الـ مشاركتها 
 
   % المقررة ف

  دورة المجلس الوطن 
 
لم تنعكس ف

 ولجانه. 

  أي بلد أمن  للمرأة المشاركة السياسية
 
 ، هم العناض للممارسة الديموقراطية ف

ّ
 وتعد

إعادة توزيــــع عالقات القوة بي   عىل  ا ومعيار   ،ز مشاركة المواطنتعزيا عىل مؤش   

  . وتحسي   آليات الممارسة الديمقراطية ،الجنسي   

 يحقق و 
 
  جود

 
  مراكز القوة والسلطة المصالح

 
 ،وإبراز قضاياها  ،المرتبطة بها  المرأة ف

  إعطائها دور   ،والدفاع عن حقوقها 
 
  عملية التنمية ل ا حقيقي   ا والترسيــــع ف

 
لمجتمع ف

  حياة المرأة. ويرجع ذلك إىل تأثت  هذه المراكز بشكل عام
 
  ، ف

 تمنحها قدرة أكت  الن 

  
 
  أشتها  ،مور حياتها وأمور اآلخرينأعىل التحكم ف

 
وذلك من  ،و مجتمعها ، أسواء ف

 خالل تمكينها من الحصول عىل حقوقها وتحقيق مصالحها والدفاع عنها. 

ورة ملحة لتمكي   ال، لذا    إطار منظمة  ا وسياسي   ا واجتماعي   ا مرأة قانوني  ثمة ض 
 
ف

  
  صنع القرار الفلسطين 

 
   وهذا ما ستبينه الورقة ،التحرير من خالل مشاركتها ف

 
ف

ها والبدائل المطروحة  . معايت 

 

 الهدف من الورقة

 مراكز صنع وتنفيذ القرار  سياسات وبدائل تعزز  تقديم  
 
دور المرأة ومشاركتها ف

  من
 
  ف

 . ظمة التحرير الفلسطين 
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 ضغط عىل صناع القرار لت آليات عرض  
توسيع دور إىل سياسات تؤدي بن 

  مراكز صنع تها ومشارك ،المرأة
 
  ف

 
 . ير ودوائرها المختلفةمنظمة التحر  القرار ف

 

 مشكلة الورقة 

ة   ( ل23)نتائج الدورة لمشاركة النساء ضمن  شكلت النسب األخت 
لمجلس الوطن 

  السىع  لتحقيق المساواةانتكاسه للنساء وتطلعات
 
فقد  . وتعزيز الديموقراطية هن ف

  آذار  رفعت القيادة النسوية
 
"مذكرة نسوية لمنظمة التحرير الفلسطينية"  2018ف

  صناعة القرار ت بالحقوق النسوية طالب
 
 . ف

  بذلتها الحركة النسوية ومؤسسات المجتمع من  رغم عىل ال
كافة المساع  الحثيثة الن 

  من 
   المرأةتعزيز مشاركة  جلأالمدن 

 
من خالل تاريــــخ نضاىل   ،الحياة السياسية ف

استطاعت من خالله ، طويل قدمته النساء من بداية الثورة الفلسطينية حن  يومنا هذا 

  
 
توقيع القيادة األمر الذي أدى إىل ، تحقيق اإلنجازات عىل المستوى الحقوف

  تع
 زز من المساواة والقضاء عىلالفلسطينية عىل عدد من التفاقيات الدولية الن 

  مجالس منظمة  ن ذلك لمأل إ، التميت   
 
يمنع فشل النساء من إثبات وجودهن ف

بعد أن ، ا بسبب تعنت اإلدارة السياسية ورفضها لرفع مكانة تمثيل المرأة عملي  ، التحرير 
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  تقر بأن المرأة الفلسطينية نصف المجتمع ما 
ات اإلحصاء الفلسطين  أصبحت مؤش 

 1. 2016عام لل %49.2 نسبته

كتحديد ،  للمرأة وضمانات تكفل مشاركة واسعة وفاعلة تخاذ تدابت  ما سبق ايستدع  

  هياكل منظمة التحرير  لنساءة لمهممواقع 
 
  ذلك اللجنة التنفيذية، ف

 
المجلس و ، بما ف

  هياكل المنظمة المختلف، ورئاسة اللجان الدائمة، المركزي
 
، ةوتثبيت الكوتا النسوية ف

  يمثلن جزء  الضغط باتجاه تمثيل النساء و 
ا من الحركة ا أساسي  المستقالت اللوان 

  تغييب ، ألن النسوية
األمر الذي ، ةحزبيالغت   النسوية لكفاءاتاغياب تمثيلهن يعن 

  
 
   يتطلب تمثيلهن ف

 لتأثت  عىل موازين القوى داخل المنظمة. ل، المجلس الوطن 

  تدلل 
 
، ها قصاء وتهميش لإ منظمة التحرير عىل سياسة نسبة تواجد المرأة الحالية ف

ضعف دور وتمثيل النساء داخل األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع تنبع من 

  
   ىلإضافة إ، المدن 

 
  الكامن ف

 
  إالموروث الثقاف

دارة مؤسسات العمل الوطن 

  ورسم السياسات العامة
 . الفلسطين 

واقع األمر وفق النسب إل أن ، النضاىل  الجميع بحقوق المرأة الفلسطينية ودورها يقر 

ة لذا تركز الورقة بشكل أساس  عىل إيجاد سياسات وبدائل ، يدلل عىل ذلكل  األخت 

ما  واتخاذ من شأنها مراعاة النوع الجتماع  والتشاركية بي   الجنسي   وترسيخ المساواة 

 ،كحد أدن    أة% كنسبة تمثيل للمر 30وأولها اعتماد نسبة ، يلزم من تدابت  تضمنها 

                                                           
. 2016، كانون األول الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،حصاءاتإقضايا و  :المرأة والرجل في فلسطين 1

goo.gl/zCCbXU 
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ً
  الذي يجب إىل  وصول

  صنع واتخاز  ةن تلعبه المرأأالدور الحقيق 
 
الفلسطينية ف

  مؤسسات المنظمة.  ،القرات العامة
 
  من خالل تمثيلها ف

 

ي واقع مشاركة المرأة 
 
 منظمة التحرير  ف

 تع
ّ
 د

 
  منظمة

 
  التحرير المرجعية

 
  السياسية

 
   التاريخية

وحيد كممثل ،  للشعب الفلسطين 

  اللشعب 
  رسم سياساتها كانت   - ا تاريخي   –إل أنه ، لفلسطين 

 
 غت  ، مشاركة المرأة ف

  مؤسسات المنظمة وهياكلها.  ؛فاعلة ومؤثرة
 
  للمرأة ف

 نتيجة لعدم التمثيل الحقيق 

   المرأةقراءة وضع  تحظ  
 
المنظمة بأهمية بالغة لما يمكن من خاللها تفست  كثت  من  ف

  بل، فحسبليس ضمن المنظمة  ،المرأةالسلوكيات المتبعة تجاه 
 
ضمن األحزاب  ا أيض

   السياسية
  تن ومؤسسات المجتمع المدن 

 ا وضوح  مر ويزيد األ ، وي تحت لوائها ضالن 

وهذا األرقام.  بلغة ومجالسها ولجانها  ضمن المنظمة المرأةمشاركة إىل عندما ننظر 

  صياغة القرار المرأة أصبح دور الفلسطينية، إذ  السلطة الوطنية بنية انعكس عىل
 
ف

 السياس  عىل مستوى السلطة 
 
  المنظمةا كما هو ضعيف

 
 2. الحال ف

ات الكمية المرتبطة بتواجد المرأة ضمن منظمة التحرير ودوائرها واأل    طر قراءة المؤش 

 : المنبثقة

                                                           
 .2017 ،41، العدد مجلة سياسات، التحديات والفرص :لسطينيةالتمكين السياسي للمرأة الف، سام جودةو  2
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ي 
ي الفلسطين 

  دورة المجلس نسبة تمثيل المرأةبلغت  : المجلس الوطن 
 
 1996للعام  ف

  
 
  عقدت ف

  حي   بلغا عضو   730امرأة من أصل  56بواقع %، 7.5 مدينة غزة الن 
 
ت ، ف

  دورة العام 
 
مكتب رئاسة المجلس المكون من خمس %. ويخلو 12 2018النسبة ف

 . من أي تواجد نسوي ،مي   الرس أو  ،المدير العامو  ،ونائباه أعضاء: الرئيس

  منظمة التحرير إىل وبالنظر 
 
، مطلقذكورية بشكل  تها أن رئاسيتبي   ، لجان المجالس ف

  ، 2015العام  قرار المجلس المركزيل مخالفة واضحةيعد  ما 
 
الذي أكده المجلس ف

  تضمن تمثيل الذي قرر وضع اآل، و 2018العام جلسته 
 ل تقلبنسبة  المرأةليات الن 

   %30عن 
 
بينهم ، أعضاء  7من لجنة الدستور تتكون ، فعىل سبيل المثال المنظمة.  ف

، امرأة واحدة  
غون   3لحركة فتح.  عضو المجلس الثوري، وه  فدوى الت 

  العام 
 
يعتت  التساؤل بعد توقف دام سنوات، و  2015استؤنف عمل لجنة الدستور ف

ات الكمية الخاصة     لهذه اللجنة، عىل وجه الخصوص،األهم ضمن قراءة المؤش 
 
ف

ية اك إبمة وهل تعن  المنظ . البحث عن ضمانة خلو الدستور من أي مبادئ تميت   ش 

  رسم النساء
 
  إ باإلضافة ،وطبيعتها شكل الدولة  ف

  اللجان الن 
 
لت ىل باف

ِّ
ك
 
 ش

 
 ا وفق

  أظهرتل( من النظام األساس  ل11) للمادة
رئاسة ذكورية مطلقة لغالبية  منظمة الن 

  عىل النحو اآل وه  ، اللجان
  أيار  ن 

 
  ف

 : 20184حن  قبل انعقاد المجلس الوطن 

 رأسها محمد أبو شدانةي : القانونية اللجنة .  
                                                           

 دور المرأة في الّنظام السياسيّ : مائدة الّسالم النسوّية، من "تعزيز مشاركة المرأة في الحوارات الوطنيةعبد الرحمن، وفاء  3
اإلستراتيجية  "، المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات2016فلسطين  - والحوارات الوطنّية والمصالحة المجتمعّية

 .2016)مسارات( البيرة، 
 /Dgtak6goo.glر: لجان المجلس الوطني، موقع المجلس الوطني. انظ 4
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 لمانية والخارجية لجنة  (. شاغر) الشؤون الت 

 بية والتعليم لجنة  . ناض  حنا يرأسها  : الت 

 يرأسها يحن  خلف : الثقافة والعلوم واآلداب لجنة .  

 يرأسها جمال حسن عايش : تقص  الحقائق لجنة . 

 (. شاغر) السياسية اللجنة 

 يرأسها صالح صالح : شؤون الالجئي    لجنة . 

 (. شاغر)المراقبة والمحاسبة  لجنة 

 شؤون القدس لجنة :   
 . يرأسها غازي الحسين 

  الدورة ): المجلس المركزي
 
( المنعقدة 23بلغ عدد أعضاء المجلس من النساء ف

  الدورة ) . 129أعضاء من أصل  5 2009العام 
 
 2015( المنعقدة العام 27أما ف

فا( أن العدد اإلجماىل  ألعضاء فذكرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 

  النساء  ةيتعلق بحص فيما أما  . و األسماء أدون تفصيل الجنس  من 110المجلس 
 
 ف

حسم األمر بعد،  فلم، 2018للعام  المجلس المركزي علن عن في 
ُ
 وهما ضو  ع 37قد أ

عضاء أ أخريات 3نساء، باإلضافة إىل  3من بينهم  ،المستقلي   ضمن المجلس حصة

  
 
اوي، وهّن: بحكم مناصبهن المجلسف   حنان عرس 

 
ا ف اللجنة ، بصفتها عضو 

 ممثلةبصفتها وانتصار الوزير بصفتها األمي   العام لحزب فدا،  ة كمال،وزهت  ، التنفيذية
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فضل أ تمثيل النساء نسبةتكون ل أفما يتوقع ، الفلسطينية عن التحاد العام للمرأة

 5. السابق من

  الالتنفيذية: اللجنة 
 
واي. واحدة امرأةلجنة يوجد ف  ، وه  حنان عرس 

ية من شكل ت: 6االتحادات الشعبية والنقابات التحادات الشعبية قاعدة جماهت 

  تعد و  ،التحرير قواعد منظمة 
من خالل مساهمتها بوتقة النضال المجتمىع  الفلسطين 

  توعية الفلسطينيي   بشؤون 
 
 . قضيتهمف

  رير التح سجالت الموقع الرسم  لمنظمةلم تسجل 
 
نساء ضمن مستوى ا للتواجد

  تأسيسها. رئاسة التحادات منذ 

  نسبة النساء تبلغ 
 
بلغ وت للذكور، %80.2، مقابل %19.8 العمالية/المهنية النقابات ف

  الضفة الغربية 
 
  قطاع غزة. 14.4% مقابل 26.1نسبة النساء ف

 
 7% ف

 

ي م
 
ي تحد من مشاركة المرأة ف

ي و المعيقات النر
 
  منظمة التحرير قع صنع القرار ف

  مواقع صنع القرار داخل 
 
  تحد من مشاركة المرأة ف

تتمحور المعيقات الرئيسية الن 

  ثالثة أسباب رئيسية
 
: ، منظمة التحرير بمجالسها ولجانها ف  ه 

                                                           
 .1/7/2018. المحافظات الجنوبيةفي ولة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ؤ مس ،مال حمدآقابلة مع م 5
 goo.gl/uLWffh. منظمة التحريرظر موقع ، انطالع على االتحادات الشعبية والنقاباتلال 6
 مصدر سابق.  ،المرأة والرجل في فلسطين 7
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ً
 : المعيقات المتعلقة باألحزاب السياسية أول

ي ضعف مشاركة النساء  .1
 
ي مواقع صنع الق ف

 
 رار األحزاب مقارنة بالرجال ف

  الفصائل واألحزاب السياسية
 
إل أن ذلك لم يعزز ، رغم مشاركة النساء المبكرة ف

  هذه م تاستبعدبل ، مقارنة بالرجالها من نسب تمثيل
 
ن مراكز صنع القرار ف

  منها األحزاب
  الحياة  ا تنويري   ا من كان يتبن  فكر  ، الن 

 
يدعم دمج النساء ف

ت واسعة بي   التنظت  والواقع الفعىل  غت  أن الفجوة ظل، السياسية والعامة

  
  األحزاب الن 

 
لطغيان العامل السياس  عىل المراحل  ا نظر  ، ها تنتم  لللنساء ف

  
اتيجيات ما أدى إىل تحديد األهداف واإل ، التاريخية للشعب الفلسطين  ست 

ها حول قضايا التحرر  رجئت فيما ، وتركت  
ُ
حي   تحقيق الهدف إىل القضايا األخرى أ

 8. السياس  

  دور المرأة داخل األحزاب الفلسطينية وجود من المالحظ 
 
فه  ، ازدواجية ف

  الحزببشكل  واجد تت
 
ي، ،كصوت انتخان   ،  كبت  ف    ومؤيد جماهت 

وعمل ميدان 

  
 
  الدور ف

 
  فقطكأنها تقوم فتبدو   ،القياديحي   تغيب ف

 9. بدور وظيق 

 
 
ن األحزاب دالئل المشاركة السياسية للنساء ضمأدناه ظهر الجدول ي

ي لسياسية ا
 
 10منظمة التحريرف

                                                           
 . 18/9/2004، العدد ، الحوار المتمدن، المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون ، مل إسماعيلنيا األد 8
 .0162 غزة، ،االتحاد العام للمرأة الفلسطينية(، عملورقة )، دور األحزاب السياسية في تحقيق العدالة الجندرية، آمال حمد 9

 .فصائل منظمة التحريرعلى اقتصر الجدول . فقد النساء ضمن األحزاب السياسية اإلسالميةلم ُتذكر نسب  10
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ي  (%)نسبة التمثيل  الحزب/التنظيم
 
اللجنة ف

 المركزية

ي  (%) نسبة التمثيل
 
ف

 المكتب السياسي 

 %4.7 حركة فتح

 عضًوا 21واحدة من أصل  امرأة

14.4% 

ي  120من أصل امرأة  12
 
ف

 المجلس الثوري

 %15 %20 الشعبية الجبهة

 %21 %23 الديمقراطية الجبهة

 26% %37 حزب "فدا"

 %25 %25 حزب الشعب

العربية  الجبهة

 الفلسطينية

22% 

 عضًوا 18من أصل نساء  4

11% 

 أعضاء 9امرأة واحدة من أصل 

  د ال يوج %15 جبهة التحرير العربية

 دال يوج %20 جبهة النضال

جبهة التحرير 

 الفلسطينية

 دال يوج 10%

 0 0 الوطنية المبادرة 

  وصول المرأة تظهر اإل 
ة تدن     اكن صنع القرار إىل أمحصائيات األخت 

 
كل ف

  بعض األ  ،القطاعات المختلفة
 
حزاب السياسية كجبهة التحرير وانعدامها ف

  ميعكسه الدور ال ا ا خطت   ما يشكل مؤش   ، العربية
حزاب ن تلعبه األ أهم الذي ينبىع 

  الحياة السياس
 
  تشكيل الوع  بأهمية مشاركة المرأة ف

 
عدالة النوع ، لودمجها  يةف

ما يعظ  دللت  ،الجتماع  من خالل مشاركة المرأة الفعلية بي   صفوفها 
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ل مشاركة تجميلية وغت  فعلية تضعها األحزاب إن مشاركة المرأة ما ه  أواضحة ب

 السياسية كإطار جندري. 

ي  .2
 
اتيجية األحزاب السياسية التابعة لإغياب حضور المرأة ف  منظمة لسير

، لغالبية األحزاب الت قضايا المرأة ليست بالمركزية بدرجة متفاوتة بالنسبةما ز 

  ظل المرحلة من أسباب انحسار نشاط المرأة  ا مهم   ا وربما هذا يفرس جانب  
 
ف

  ظل غياب ، الحالية
 
اتيجية واضحة لدى تلك األحزاب حول وضع إخاصة ف ست 

وتحديد  ،ة لكل حزب عىل حدةوعدم تحديد رؤية واضح، المرأة الفلسطينية

وتحويل هذا الموقف إىل برامج وأجندات عمل عىل أرض  ،موقفه من المرأة

 الواقع. 

ن أعىل الرغم من وجود أعىل نسبة مشاركة للنساء لدى األحزاب اليسارية إل 

نسوية تتوازى مع  ةذلك لم يؤد إىل فرض سياسات وبرامج حزبية تتبن  أجند

  
  الذي ظل يستأثر و ، أجنده العمل الوطن 

وع الوطن  بقيت النساء تتبن  المرس 

والمحصورة ضمن بوتقة  ،غاثيةبأولوية نشاطهن ضمن القضايا الجتماعية واإل 

  صناعة العمل النسوي الخاص بالنساء 
 
  والفاعل ف

دون النخراط الحقيق 

  القرارات السياسية العامة بالحزب بالشكل المطلوب. 

  طينية األحزاب الفلسوقعت 
 
  تدل عىل عدم ف

فخ التعميم وترديد العبارات الن 

  والمشاركة السياسية لها  طالع كاف  ا
واقترصت ، عىل الوضع النسوي الفلسطين 

يعات لحفظ الحقوق وغياب    تعد بسن القواني   والترس 
عىل ترديد الجمل الن 
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  تهدف إىل دعم وتطوير المش
امج الن  اركة السياسية تلك اإلشارات المتعلقة بالت 

ها للمرأة الفلسطيني  11ة. والحزبية وغت 

  شكلت نتائج المؤتمر السابع لحركة فتح 
 
ا لما ا سلبي  نموذج   2016الذي عقد ف

عالن إيجان   تجاه قضايا المرأة وبي   ما هو ممارس عىل إيتم اإلعالن عنه من 

لتطور فنسب تمثيل المرأة ضمن صفوف الحركة لم تتغت  بالرغم من ا ،األرض

ية والشعبية "فتح"المالحظ والمشهود للنساء داخل  ، ضمن القاعدة الجماهت 

  حي   استطاعت امرأة ، اىل  المشاركة العامةجممن إ .513 فالنسب لم تتعد 
 
ف

 12. السادس والسابع ينىل اللجنة المركزية ضمن المؤتمر إواحدة فقط الوصول 

ماد نسبة الكوتا اعتفكانت نسبة مشاركة المرأة مغايرة، ل سيما بعد حزب فدا أما 

  العضوية العامة للحزب  تمثيلإذ بلغت نسبة  ،بالمناصفة
 
ما ، %.938النساء ف

ن ا م
ّ
  النساء من التواجد مك

 
  بشكل ف

كت  وضوحا كانعكاس أ المجلس الوطن 

  لتمثيلهن 
  منطق 

 
 13. الحزبف

 طبيعة األحزاب السياسية ذاتهاإىل معيقات ترجع  .3

ية األحزا تتراجع ب وعدم قدرتها عىل تجديد نفسها وأعضائها وغياب قانون جماهت 

يضمن مراعاة النوع الجتماع  ضمن أحزاب ناظم لهيكلية األحزاب الفلسطينية 

  عدم قدرتها عىل طرح سياسات بديلةم، األحزاب بقوة القانون
 
أو حلول ، ا تسبب ف

                                                           
 .2012أيار ، المرأة الفلسطينية في األحزاب السياسية، يمان عطاري إ 11
 مرجع سابق.، سام جودةو  12
 .27/6/2018، مكتب السياسي لفداالعضو ، دى عليانهمع مقابلة  13
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  كـ
  يواجهها المجتمع الفلسطين 

هرباء والبطالة والفقر قضايا الكللمشاكل اليومية الن 

  ،والمعابر 
ً
  تتطلب تدخل

 وحن  القضايا المجتمعية الن 
 
ا من قبل األحزاب عىل  ضاغط

 متخذي القرار كإجراء تعديالت بالقانون تتالءم مع واقع القضايا المعاضة. 

 

 األسباب الخاصة بمنظمة التحرير : ا ثانيً 

ي اجع دور منظمة التحرير ككيان ممثل وجامع للشعب الفتر  .1
 لسطين 

ىل إأوسلو اتفاقية بعد توقيع  ىل السلطة الوطنيةإتسبب نقل الحراك والعمل السياس  

إضافة إىل ، وازدواجية العمل ما بي   السلطة والمنظمة، التحرير تراجع دور منظمة 

امج الحزبية وما نتج عنه من انقسام سياس     الت 
 
أوقف  مر الذياأل  ،الختالف ف

  العملية الديمقراطية إن كا
 
  ف

نامج الوطن  ة أو توافقية حول الت  نت تشاركية مباش 

 . منظمة التحرير 

  يد ذلك تسبب 
 
  عزل القرار السياس  من غالبية مكونات المنظمة وتمركزه ف

 
ف

أو مؤسسات السلطة ، الحاكمة عىل مستوى منظمة التحرير التقليدية  األحزاب

   ما أدى إىل، الوطنية
 
لحقها تراجع تسبب به ، منظمةلل جوهرية اتيجياتست  إتغيت  ف

األمر  14. ونقاباتها جراء النتخابات لتحاداتها إ وعدم، لقيادتها الفساد الماىل  واإلداري 

  الحد من المشاركة الفاعلة ليس للمرأة فحسبالذي 
 
بل لمختلف الفئات ، تسبب ف

                                                           
المركز  ،تحليل سياسات، ورقة دور الشباب في شق مسار التغيير ومواجهة تحديات المشروع الوطنيمجموعة باحثين،  14

و رحمة، بعماد أأيًضا: انظر و  .2016راسات اإلستراتيجية )مسارات(، البيرة، تشرين الثاني والدالفلسطيني ألبحاث السياسات 
 .2018نيسان  ، ورقة تحليل وضع، مركز مسارات،شكاليات الشرعيةإالمجلس الوطني و 
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  ، والمستقلي   المجتمعية من الشباب والكفاءات 
 
غياب رؤية تنموية جديدة تسىع  وف

 فاعلية ضمن هياكل المنظمة.  أكت  دمج الفئات السابق ذكرها بشكل ل

عية  .2  واالتحادات.  أو النقاباتالمنظمة عدم تجديد شر

  بتوقيع اتفاق أوسلو لم تبدأ أزمة العمل النقا 
ل ، ن   الفلسطين 

ّ
ولكن هذا التفاق شك

  العمل الن
 
 ، إذ أحدث قان   محطة مفصلية ف

 
خ وانقسم العمل إىل داخل ، ا واضح   ا ش 

وقد بذلت جهود من أجل إعادة بناء وتوحيد ، ومن ثم إىل ضفة وقطاع، وخارج

طرحت تصورات وآليات حول و  التحادات الشعبية والنقابات المهنية الفلسطينية. 

  مختلف التجمعات الفلسطينية كمدخل إلعادة بنائها وت
 
مت فيها ، وحيدها ذلك ف

ّ
د
 
وق

  
 
  والتمثيىل  ف

تصورات إلعادة بناء وتوحيد هذه األجسام النقابية بما يعزز دورها الوطن 

  
ائح الجتماعية والفئات المهنية الن  التعبت  عن حقوق ومصالح وتطلعات الرس 

 15ا. تمثله

  ل شك 
العمل النقان   ة، إذ يفتقر تنوعمو  ةتعددمأن أزمات العمل النقان   الفلسطين 

  العمل، إىل قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة
 
، ما يشت  إىل الفوض  ف

ذم وإن ، وتغييب النتخابات داخل النقابات، وغياب الحس العاىل  بالمسؤولية، والترس 

 . أو بنظام الكوتا والمحاصصة الحزبية، ا أجريت يكون ذلك شكلي  

  لم تقف اتداعيات النقسام  ما سبقىل إيضاف 
  فقط عند الحدود السياسية لن 

الن 

  مواجهة تغول الحتالل اإلشائيىل  ضد إىل إأدت 
 
ضعاف الحالة الفلسطينية ف

                                                           
 goo.gl/coKmXe .6/1/2017الفلسطيني إلى أين؟، مجلة الخليج أون الين،  العمل النقابي 15
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من  ،لفلسطينيي   احياة و الحقوق والحريات األساسية بمس بل امتد لي، الفلسطينيي   

  الضفة ات الحكومتي   سخالل ممار 
 
اإلجراءات اإلدارية والسياسية   عت  والقطاع ف

سكات المعارضة ومنع التجمع السلم  وحرية التعبت  إكمحاولت إلنهاء التعددية و 

  منظمة الغالق العديد من مكاتب إو  ،والعتقال عىل خلفية سياسية
 
تسبب و  . غزةف

  
 
ىل رأسها التحاد العام وع، ويةغالق ومصادرة عدد من المؤسسات النسإالنقسام ف

  والستيالء عىل غالبية مقراته  ،للمرأة الفلسطينية
 
وتحويلها ، المحافظات الجنوبية ف

، ىل تعرض الناشطاتإباإلضافة ، "حماس"منية وحكومية خاصة بحكومة أىل مقرات إ

  العمل بسبب القمعوخاصة الفتحاويات، 
 
ما تريب عىل ذلك  ،16لتعطيل دورهن ف

  . هذا من جهة ،وصعوبة تحقيق المطالب النسويةتبعت  جهود األطر النسوية الحزبية 

  تراجع ، أثر النقسام عىل الحياة النقابّية ،من جهة أخرىو 
 
وظهرت تداعياته جلّية ف

امج ، فقد باتت النقابات فضاًء للرصاع السياس  ، استقاللّية العمل النقان    مع تراجع الت 

يىع  ، ابّية والدور القيادي للعمل النقان   النق ما أعاق ، إضافة إىل تعطيل المجلس الترس 

وبروز ظاهرة ، إقرار القانون الخاص بالنقابات الذي طالما طالبت به الحركة النقابّية

  حي   باتت الكتل النقابّية تتهيب من العملّية النتخابّية ، المؤسسات النقابّية البديلة
 
ف

 عن العمل النقان   ، خشية الهزيمة النقابية
 17. إىل جانب عزوف كثت  من المنتسبي  

 

 

                                                           
 K5o.gl/pnyRgo. 2013جريدة السفير، بيروت، تموز  ،نسويةاالنقسام السياسي والحركة ال، لغنيميزينب ا 16
. 30/12/2014، دنيا الوطن، نقابيون يدعون الى إلى تشكيل لجنة وطنّية عليا إلعادة بناء وتوحيد االتحادات والنقابات 17

goo.gl/iPvKaJ  
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ي عىل تطوير منظمة التحرير. 3  انعدام التوافق الحزب 

كان ،  تطوير منظمة التحرير من أجل  عدةحوارات ة القوى واألحزاب الفلسطينيأجرت 

  آذار هأبرز 
 
  القاهرة ف

 
عىل تفعيل د الخامس من إعالن القاهرة ، إذ نص البن2005ا ف

  شباط الوثيقة المرصية ، كما نصت وتطوير منظمة التحرير 
 
عىل تفعيل  2009ف

  طرحت عىل كافة  ر أحد أهم ملفات المصالحةوبقيت منظمة التحري . المنظمة
الن 

 . طاولت الحوار 

ة ل المرأوبالتاىل  كان تمثي، الحزن   عىل تطوير منظمة التحرير  أثر النقسام والختالف

  لم تناقش بعد 
وإنما المرأة نفسها ، ليس هذا فحسب، وحقها من القضايا الفرعية الن 

  حوارات إنهاء النقسام تلك. 
 
 لم تشارك ف

 

 
ً
 اديةواالقتص واالجتماعية والثقافيةالعوامل السياسية ىل تأثير إا: أسباب تعود ثالث

 النساءعىل 

  تهميش دور المرأة ساهم 
 
  الف

 
  الضعف الشديد للتنشئة السياسية ف

واقع الفلسطين 

  يتلقاها كل من الرجل والمرأة عىل حد سواء ، وغياب الطابع الديموقراط  عنها 
، الن 

عة العشائرية والعائليةتعتمد عىل الثقافة األ و    سيادة الت  
 
، بوية والذكورية الممتلئة ف

  إىل جانب 
 
يدي الرجال باعتبارهم من يمتلك أتمركز السلطة وصالحية اتخاذ القرار ف

 صدار إ
 
  ا عن المفهوم الجندري القرارات الحكيمة والبطولية بعيد

القيام به الذي ينبىع 
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من الشعارات  ما يضمن التخلص، التميت   ضد المرأة القضاء عىلعىل مبدأ يقوم عىل 

  كرست  ثقافية المغلوطةال
 "مفاهيم التميت   الن 

ً
 18". كالنساء ناقصات عقل ودين مثل

  كرست فيها تلك عل المعارك النتخابية كانت من أكت  المشاهد وضوح  ول
ا والن 

  ،ليس من الرجل فحسب ،المفاهيم
 
  يعتقدن  ا من النساء أنفسهنبل أيض

ن أاللوان 

  المشاركة السياسية هو النضال خلف الرجال ومساندة قرارتهم والتصفيق 
 
دورهن ف

تبعية النساء لألحزاب السياسية  جندة حقوقية بسببأتاله عدم التفاق عىل  ،مله

عززه عدم وجود إرادة سياسية للتغيت   ،لتغيت  الجتماع  لوغياب حركة موحدة 

ة تتعلق بالعنف ىل تراجع مكانة المرأة إدى ما أ، المجتمىع   ات خطت  وظهور مؤش 

  ظل مجتمع 
 
جل الحصول عىل حقوقه أيناضل من والتبعية والضطهاد ضدها ف

ما ، تعيشه وكأن المرأة الفلسطينية منفصلة عن الواقع السياس  الذي، وتحرير وطنه

  المؤسسات جعل غالبية النساء تسىع
 
 لدراسة ما يساعدها عىل الحياة والعمل ف

 . الحكومية

  الفلسطينية رأة الممشاركة تسجل 
 
معدلت مستويات متدنية مقارنة ب القوى العاملة ف

   المرأةمشاركة 
 
   %19بلغت ، إذ العالميةالقوى العاملة ضمن المستويات العربية و  ف

 
ف

حيث يبلغ متوسط ، ه  نسبة تكاد تكون األدن  بي   دول اإلقليم والعالم، 2014العام 

وذلك ، 19%69المشاركة العالمية  بينما يبلغ متوسط، %28العربية  المرأةمشاركة 

  فلسطي   المتعلمة  المرأةمعدل نسبة بالرغم من ارتفاع 
 
  . ف

                                                           
 .26/6/2018، عالم المجتمعيمديرة مركز اإل، عندليب عدوانمقابلة مع  18
 .2016، كانون األول مساراتمركز ، ة تحليل سياساتورق، مشاركة المرأة في القوى العاملةمجموعة باحثين،  19
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 المعايير 

  يمكن من خاللها تحقيق األهداف المنشودة من الورقة يتطلب 
طرح البدائل الن 

قدرة البدائل المطروحة عىل الوصول قياس من خاللها يمكن  ،محددة تحديد معايت  

ة قياس مدى تحقيق أي بديل تتم من خالل حجم وقيم فعملي، إىل الهدف العام

 
 
  تنتج عنه وفق

ات الن   ية: تللمعايت  اآل  ا المؤش 

ب مقبولية تمكي   المرأة لدى القيادة السياسية والقوى واألحزايمكن قياس  : المقبولية

  النسوية  ،الوطنية
  تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدن 

من خالل المطالبات الن 

  ت
 
  والحقوقية ف

  فعيل مشاركة المرأة ضمن صناعة القرار الفلسطين 
 
منظمة  ف

عىل تحسي   مشاركتها عت  إقرار نسبة كوتا  القيادة الفلسطينيةأقدمت فقد ، التحرير 

  تضمن تمثيلها 
 
فه  تقر بدور المرأة ، أما األحزاب والفصائل الفلسطينيةالمنظمة.  ف

  
ة النضال الوطن    مست 

 
. وعىل أهمية وجوده، الفاعل ف  

  صناعة القرار الفلسطين 
 
 ا ف

وعية عت القواني   الدولية والداخلية عىل حقوق المرأة : المشر فيما يخص ، ش 

عية الدولية وعىل صعيد القواني   ، عىل اتفاقية "سيداو"وقعت السلطة  ،الرس 

شح والنتخ، حقوق المرأة الفلسطينية بشكل عام شكلت، الداخلية   الت 
 
 ابوحقها ف

   ا جزء  
عالن الستقالل إىل ما نصت عليه وثيقة إباإلضافة ، من القانون الفلسطين 

والقانون األساس  من إرساء مبادئ المساواة بي   الجنسي   وضمان حق المشاركة 

 السياسية للمرأة والرجل. 
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يمكن قياس مدى إمكانية تفعيل البديل من خالل المقارنة ما بي   الفرص  : المعقولية

  تواجه طرح والتحد
ومدى ، ا ومدى وجود معارضي   ومؤيدين له، البدائليات الن 

  تواجه طرح البديل
  ،القدرة عىل تذليل العقبات الن 

ً
 تجربة إقرار قانون الكوتا  مثل

  
 
األحزاب  ضمن النتخابات العامة وقدرته عىل تذليل المعيق الجتماع  والذكوري ف

ىل تخطيه وتخصيص مقاعد للنساء ضمن جبار األحزاب بقوة القانون عإو  ،السياسية

ىل ما ذهبت إباإلضافة ، من فرص تمثيلهن ومشاركتهنالتعزيز و  ،القوائم النتخابية

  إقرار نسبة كوتا حليه بعض األحزاب اليسارية كتجربة إ
 
 ضمن نظامه %50زب فدا ف

  مهمىل مواقع إما أتاح للنساء الوصول ، الداخىل  
 
عىل ، وه  أ38.9 الحزب بنسبةة ف

 . بة تمثيل للنساء ضمن األحزابنس

   همية مشاركتها أقياس حالة الوع  العام لقضايا المرأة و  إن الوعي العام: 
 
نع مواقع صف

 شكل حالة من ؛تشكيل الئتالفات النسوية الداعمة للمشاركة السياسة للمرأةو ، القرار 

ورة اعتب ارها الوع  العام عىل مستوى نخبوي وشعن   حول أهمية مشاركة المرأة وض 

 جزءا أساسي  
ً
  العاما وفاعل

 .  من القرار الفلسطين 

ورة مشاركة المرأة  التحادات والنقابات الشعبيةو وتقر القوى واألحزاب  برص 

  التطبيق ،الفلسطينية
 
ورة تمكي   ، غت  أن اإلشكالية تكمن ف فالجميع لديه وع  برص 

جعل قضية ، نتجه النقسامأالسياس  وما إل أن الواقع ، وقدرتها عىل اإلنتاجالمرأة 

ا.  المرأة ثانوية أمام ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات ا وخارجي   داخي 
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 البدائل 

 القضاء عىل التميير  وتحقيق المساواة ضمن النظام األساسي لمنظمة: البديل األول

 وإقرار نسبه الكوتا النسوية التحرير 

الذي تحدث بعمومية ولم يمت    رت القواني   الفلسطينية "القانون األساس  المعدل"أق

واتفاقية ، اإلعالن العالم  لحقوق اإلنسان) والقواني   الدولية ،بي   الرجل والمرأة

م العااإلضافة إىل ما أقره المجلس المركزي ، حقوق المرأة الفلسطينية( "سيداو"

  تحقيق المساواة والقضاء عىل التميت   ضد ل 2015
 
 . منظمة التحرير  المرأة ف

ي تطبيق هذا البديل ل
 : ينبغ 

 
ً
 التحريرالنظام األساس  لمنظمة  : تعديلأول

  تتعديل النظام األساس  يضمن 
، المركزيأقرها المجلس حقيق نسبة التمثيل الن 

الذي يتطلب مة واقع دولة فلسطي   بعد التوقيع عىل التفاقيات الدولية ءام موا لت   وا

  ،ليس فقط من خالل النص عىل الحقوق ،تعديل القواني   الفلسطينية
 
ا باتخاذ بل أيض

. ضمانات وتدابت  فعلية تضمن    ممارستها ضمن الواقع العمىل 

ام بالقواني   والقرارات  تنصف المرأة ليس فقط النسويةخاصة قرار الكوتا ، عند اللت  

  ف. ا جتماعي  اوإنما ، ا قانوني  
 
  والسياس  وتواجدها ف

 حصول المرأة عىل حقها القانون 

  بالممارسة وتقبله لوجود ، موقع صناعة القرار 
  تغيت  وع  المجتمع الفلسطين 

يعن 

 . المرأة
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راسخة لها ضمن القواني   خلق ثوابت الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة  يتطلب

إىل هيكلية المنظمة ومجالسها ولجانها من خالل  وبالنظر  ،المنظمةالناظمة لعمل 

وآلية  ،والهيكلية ،النظام األساس  للمنظمة والناظم لها نستطيع تحديد الشكل العام

 وطريقة انتخابهم.  ،اختيار األعضاء 

  النظام األساس  للمنظمة حجر الزاوية األساس  عىل ما سبق، يعد بناء 
 الذي ينبىع 

ويضمن  ،نصافبما يحقق المساواة واإل  ،للنساء وللمنظمة نفسها العمل عىل تعديله

 
ً
  تمثيل

ً
   فقد خال  . للنساء ضمن هيكلية منظمة عادل

 هذا النظام من اإلشارة إىل تبن 

وتضمن مشاركة كافة الفئات المجتمعية  ،سياسات تعزز من المساواة بي   الجنسي   

ية أو تدابت  تكفل تواجد النساء ضمن أعضاء   ،عضاء بي   األ    سياسات تميت  
كتبن 

   ي   المجلس
  فما . للجنة التنفيذيةواوالمركزي  الوطن 

 
  دورة حدث ف

المجلس الوطن 

ة يخالف  المركزي واللجنة التنفيذيةواختيار أعضاء المجلس جلس عقد الممن  األخت 

  قرار 
 
  هذا النظام.  تعديللحاجة اليستدع  و ، 2015المركزي الصادر ف

 ا: تعديل ميثاق األحزاب السياسية ثاني  

وع قانون األحزاب السياسيةي   العام ، شكل مرس 
 
  1998المعد ف

 
لطرح هذا  ا مناسب   ا مناخ

 سواء فيما يتصل ،واة بي   الجنسي   دون تميت   قره من قواعد مطلقة للمساأبما ، البديل

ألن ، أو ممارسة األنشطة السياسية ،أو العضوية فيه ،بحق تأسيس الحزب السياس  

  المنظمة يبدأ من األحزاب السياسية
 
 . التحادات والنقابات الشعبيةو  تمثيل المرأة ف
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، ادات والنقاباتوإقرار دورية النتخابات لالتح، ا تنظيم عمل األحزاب قانوني  إن 

  البداية، مواقع القيادةإىل لمرأة الفلسطينية باسيدفع 
 
ن أو م، حن  وإن كانت ضعيفة ف

عىل غرار ما ، عىل مستوى قانون األحزاب الفلسطينيةلمرأة لخالل إقرار نسب تواجد 

قر 
ُ
يعية. أ   قوائم النتخابات الترس 

 
 ف

ات هذا البدي   كل من، لمن ممت  
 
  والسياس  والجتماع  ف

 ترسيخ األساس القانون 

ويعت  عن التحادات والنقابات الشعبية. و ، األحزاب الفلسطينيةو ، منظمة التحرير 

  الداخل والخارج. ليها إمطالب واسعة دعت 
 
 القيادة النسوية الفلسطينية ف

حداث إتتوجه نحو ، وبيئة وطنية وليست انقسامية، إرادة سياسيةهذا البديل  يتطلب

لما قد يتعارض هذا  المرأةحداث حراك شامل من مناضين إتطلب ي كما ،  التغيت  

  لها  المرأةن أالبعض ممن يرى البديل مع رؤية 
 القيادة. ن تتقدم صفوف أل ينبىع 

 

: الالبديل الث ي
 
 منظمة التحرير رقابة عىل العدالة الجندرية ضمن اب

  ضمن السياسات والقرارات من رقابة عىل عدالة النوع الجتماع  ال تعد عملية
الن 

ضمان التمثيل العادل للمرأة بما يحقق المساواة ل، يتوجب عىل منظمة التحرير تأمينها 

   نصافواإل 
 
 ، مؤسسات المنظمة ف

 
ا عن الدور الضاغط الذي تسىع المؤسسات بعيد

حن   العليا. سسات المنظمة وهيئاتها ىل ممارسته عىل مؤ إطر النسوية والتحادات واأل 

  إطار 
 
نصل الوقت سمع ف، للرقابة عىل العدالة الجندريةمنظمة الإن شكلت لجنة ف
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  ،لرقابة الذاتيةإىل ا
ً
  صناعة القرار إىل ا وصول

 
إليمان بدور المرأة ومشاركتها ف

  
 . الفلسطين 

القرارات واإلجراءات الصادرة عن منظمة جراء مراجعة أولية لكافة إيضمن هذا البديل 

ويقلل من حجم النتقادات الواردة من مؤسسات  ،التحرير بما يحقق العدالة الجندرية

  
مان يضمن أشكل صمام ي كما   . المنظمةحول القرارات المنبثقة عن  المجتمع المدن 

. ىل المساواة والقضاء عىل ة تمثيل عادل قائم عمراعا  التميت  

   ا ل منسجم  البدي يعد هذا 
ىل إتسىع دول العالم المتقدمة مع التوجهات الحديثة الن 

فرض رقابة تعزز اتخاذ تدابت  وسياسات تراع  ، من خالل مؤسساتها عت   ا تحقيقه

  ،السياسيةليس فقط عىل مستوى المشاركة  ،النوع الجتماع  
 
ا ضمن بل أيض

 غاثية. واإل مستويات تقديم الخدمات األساسية واإلنسانية 

  سياق تطوير ستحداث لجان جديدة ل مع سىع  المنظمة ا البديل هذاس  يتم
 
ف

ةت عنه مؤسساتها الذي عت     األخت 
  20. قرارات المجلس الوطن 

ً
 بدرجة ويعد مقبول

  تطالب بتطوير  السياسيةاألحزاب و  ،عالية لدى المؤسسات النسوية
 منظمةالالن 

  النضال تقر بدور المرأة و 
 
. ف  

 الفلسطين 
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 بحقوقهن اءمطالبة النسثالث: البديل ال

  صناعة القرار المرأة الفلسطينية مشاركة  تطلبت
 
  ،  جانب الرجلإىل ف

 
كما شاركته ف

  المطالبة بحقوقها  الستمرار   ،التاريــــخ النضاىل  
 
والنضال المجتمىع  حن  تصل لما ، ف

  المعاش. فالمرأة الفلسطينية وقضاياها ، إليه تصبو 
  ظل الواقع الفلسطين 

 
ل سيما ف

 
 
فالقضايا الرئيسية عىل المستوى الداخىل  إنهاء ، لرؤية القيادة الفلسطينية ثانوية ا وفق

 21. مواجهة تصفية القضية الفلسطينيةالخارج    وعىل المستوى، النقسام

  صنع القرا
 
اكها ف ، ر المرأة الفلسطينية جزء أساس  من القضايا الرئيسية بتواجدها وإش 

 
 
  إيجاد حلول للمشكالت الفلسطينية  ا وهذا يتطلب ضغط

 
ومناضة ومشاركة نسوية ف

ز وتفعيل دور من خالل تعزي ،تها وقدرتها عىل العمل والمشاركةبشكل عام إلثبات ذا

  أداء دوره وتمكينه  طر النسويةلتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات واأل ا
 
ف

  والعمل بموجب ما ورد ، هأهدافبما يحقق  ،األساس  
 
  أجمعت  ف

الوثيقة الحقوقية الن 

  للمرأةعالرؤية النسوية 
 
واعتماد برنامج نسوي جامع يركز  ،ىل اعتمادها كمرجع حقوف

عىل أدوات الضغط الحقيقية داخل المنظمة واستغالل التواجد النسوي ولو بشكله 

   الضئيل
 
يمكن من خاللها ، وفتح خطوط تواصل مع اللجان المختلفة، المنظمة ف

   استثمار التواجد النسوي
 
  تسىع النساء لتحقيقها  ف

 .  تحقيق المطالب الن 

العام للمرأة لتحاد االبديل القيام بحراك نسوي ضاغط من  ضمن هذا يدخل و 

زيادة ومؤسسات المجتمع عىل الفصائل والتحادات والنقابات من أجل  الفلسطينية

  تمثيل النساء 
 
 . زيالمجلس المركف
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  المرأة  دور كونه يعزز   ،ا البديل ذو أهمية خاصةتحقيق هذ د يع
 
  و، منظمةالف

 
ف

   هوقدرت، الفلسطينية للمرأةالتحاد العام  ل سيما ، التابعة لها  التحادات والنقابات
 
ف

سىع وال، الخصوصتوحيد الرؤية النسوية حول القضايا العامة والسياسية عىل وجه 

 إ
 
  عضويته تأكيد

 
  النضال النسوي وخروج  لا ىل دمج النساء المستقالت ف

 
ا من دورهن ف

 . بوتقة المفهوم التقليدي للمشاركة السياسية وحرصه ضمن المشاركة الحزبية

  إو يتمت   هذا البديل بمرونة عالية وقبول 
 
جماع نسوي لما ارتكزت عليه الوثيقة ف

  مجموعها نتائج  ،ت والحقوق القانونيةالثواب منمجموعة  إقرارها عىل
 
  تحقق ف

الن 

الرجل بحسب ما نصت عليه المواثيق و المرأة  إيجابية لتحقيق المساواة المطلقة بي   

 22. واألعراف الدولية والقانون األساس  

 

 المفاضلة بير  البدائل

  ، المتكاملة مجموعة من البدائل قدمت الورقة
 الهدف العامنها تحقيق من شأالن 

  سياق ا أنهغت  ، قةللور 
 
البديل األقرب  أساس تحقيقعىل لمفاضلة بي   البدائل ف

 
 
ورة ملحة إلقرار حقوقيعد ، الراهنة للحالة السياسية ا للتطبيق وفق  البديل األول ض 

  الحاىل  له رغم صعوبة التنفيذ الكىل  و ، المرأة الفلسطينية
  ظل الواقع الفلسطين 

 
، ف

. فعندما تقر ا اجتماعي  و  ا سياسي  ىل واقع المرأة عمن تأثت  ه لما ل، ا األخذ به جزئي   يمكن

                                                           
طورت  ثم، 9941ادرة عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة في العام لوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية الصا 22

 .2008في العام 
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  صناعة القرار الفلسطين 

 
  تنص عىل حقوق المرأة ف

عىل مستوى ، القواني   الن 

  التحادات والنقابات  وريةوإقرار النتخابات الد، ا المنظمة واألحزاب قانوني  
 
ف

تفع نسبه الوع  الجتماس، ويتم العمل بها ، الشعبية   صنع ت 
 
اكها ف ع  بدور المرأة وإش 

 القرار. 

ح الورقة   ي   البدء بتنفيذ البديل، تطبيق البديل األول بشكل كاملإىل حن  نصل تقت 

  والثالث
  يمكن  إذ ، الثان 

 
  مف

  البديل الثان 
 
ن البداية من المنظمة نفسها كما جاء ف

ن أاصة خ"، الكوتا النسوية" خالل تشكيل لجنة رقابية لتنفيذ قرار المجلس المركزي

  حال التوافق الفصائىل  وإنهاء النقسام بإمكانية عقد 
 
القيادة السياسية ضحت ف

  جديد. 
 مجلس وطن 

  البديل الثالث، مطالبة المرأة بحقوقها أن كما 
 
، والسىع  للعطاء بشكل منظم كما جاء ف

  
  صناعة القرار الفلسطين 

 
ليس فقط عىل مستوى ، يعزز من مشاركة المرأة ف

  المنظمة  و ، المنظمة
 
  تؤهل وجود المرأة ف

إنما عىل مستوى القواعد األوىل الن 

 كاألحزاب والتحادات والنقابات الشعبية. 

 

ي * اتيج  ي للسياسات والتفكير اإلسير
  مستدام،  منتدى الشباب الفلسطين 

هو منت  شبان   فلسطين 

 / ا من الباحثي  
 
ات الشباب خريج   برنامج السياسات العامة والتفكت  حر ومستقل، يجمع عدد

اتيج   الذي ينفذه مركز  مسارات، المهتمي   بواقع ومستقبل القضية الفلسطينية. ويــهدف  اإلست 

ط الستعماري. كما يمثل    ضمن الرس 
  السياق الوطن 

 
  ف

إىل تعزيز مشاركة الشباب الفلسطين 

 اف ومتابعة مركز  مسارات. المنتدى حاضنة سياساتية متخصصة تعمل تحت إش  
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