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تقديم

تأسس طاقم شؤون المرأة عام 1992 كنتيجة  لتشكيل الطواقم الفنية للمفاوضات في أعقاب مؤتمر مدريد، 
وبدء مفاوضات واشنطن، إذ بادرت عدد من القيادات النسائية إلى تشكيله، لضمان مشاركة النساء وتضمين 

قضاياهن في المفاوضات.

ومع إنشاء السلطة الوطنية، انبثقت موجة من األمل والحماسة، ووضعت المؤسسات األهلية بشكل عام والحركة 
النسوية بشكل خاص، في موقع ذو داللة هامة للتأثير على بناء دعائم دولة فلسطينية ديمقراطية. ومن هذا 
المنطلق، طور الطاقم من مهامه ليتبنى البرامج التي تدعم مشاركة المرأة السياسية و مشاريع القوانين التي تدعم 
المساواة. واستمرت مسيرته على مدار إثنان وعشرون عامًا، ليضم إئتالفًا من سبعة أطر نسوية، ممثلة فى 

منظمة التحرير الفلسطينية، باإلضافة إلى مراكز وناشطات نسويات.
 

يولي طاقم شؤون المرأة منذ تأسيسه أهمية كبرى للمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، حيث تعّد مشاركة المرأة 
في الحياة السياسية أحد أهم البرامج والقضايا التي يعمل الطاقم على إبرازها وتطويرها في المجتمع الفلسطيني. 
يولي طاقم شؤون المرأة منذ تأسيسه أهمية كبرى للمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، حيث تعّد مشاركة المرأة 
في الحياة السياسية أحد أهم البرامج والقضايا التي يعمل الطاقم على إبرازها وتطويرها في المجتمع الفلسطيني. 

تختلف اآلراء حول مفهوم المشاركة السياسية للمرأة، األمر الذي خلق جداًل حول تعريف هذا  المفهوم، فالبعض 
يرى أن المشاركة السياسية تقتصر فقط على مشاركة المرأة في الحياة العامة، كصناعة القرارات السياسية، 
دارة شؤون الدولة، والمشاركة في االنتخابات واألحزاب السياسية. وهذا يعني أن كل ما تقوم به المرأة من أدوار  واإ

مختلفة على صعيدي الحياة العامة أو الخاصة ال يندرج ضمن المشاركة السياسية. 

أما الرأي اآلخر، فإنه يعتبر أن مفهوم المشاركة السياسية أوسع وأكثر شمواًل، ويندرج تحته كل ما تقوم به المرأة 
من أدوار اقتصادية واجتماعية داخل األسرة وفي المجتمع بشكل عام، ويعتبر هذه األدوار جزءا من المشاركة 
المستويات،  القرار على كافة  المشاركة واتخاذ  المرأة على  لذلك فمن الضروري تعزيز قدرة  للمرأة،  السياسية 

وضمن الفضاء العام والخاص.

واالنطالق من المفهوم األوسع للمشاركة السياسية، وأهمية نشاط المرأة في الحيز العام والخاص، يعطيها أفقًا 
أرحب ومساحة أكبر تستطيع المرأة من خاللها إحداث تغييرات في المفاهيم والثقافة المجتمعية حول قضايا المرأة 

وحقوقها، وتحقيق إنجازات تساهم في إيجاد بيئة وثقافة مجتمعية داعمة لهذه الحقوق والقضايا. 

وعليه لعب طاقم شؤون المرأة دورًا أساسيًا منذ تأسيسه في مأسسة، وتطوير وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة 
بمفهومها الواسع، وقاد الحمالت المجتمعية التي كان لها تأثير على صانع القرار، ويعتبر هذا المشروع امتدادًا 

لهذه الجهود المستمرة لزيادة المشاركة السياسية للمرأة.

الرؤيا:
مجتمع فلسطيني حر ديمقراطي يضمن التعددية، العدالة االجتماعية و المساواة ما بين المرأة والرجل.

الرسالة:
بناء قدرات األطر النسوية وحشد طاقاتها لمناصرة حقوق المرأة الفلسطينية والرقابة على االلتزام بها، بما ينسجم 

المرجعيات الوطنية والمواثيق الدولية.
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حول المشروع

إن السياق الفلسطيني الحالي، وفي ظل وجود االحتالل اإلسرائيلي الذي ُيحدث تراجعًا كبيرًا داخل المجتمع الفلسطيني، 
االقتصادي  المستوى  وتدني  المصير،  تقرير  القرار، وحق  اتخاذ  القدرة على  الحريات وعدم  انعدام  في  ويتسبب 
واالجتماعي لألفراد في المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى االنقسام الداخلي، الذي عزز حالة عدم االستقرار وتدني 
الحقوق والحريات، والثقافة التحررية الداعمة لحقوق وقضايا المرأة؛ يضع المرأة الفلسطينية أمام عقبات كبرى تحد من 

قدرتها على التفاعل وأخذ الدور المنوط بها واالنخراط في العمل السياسي والمجتمعي بكافة أشكاله.

كما أدى التركيز على قضايا االحتالل واالنقسام إلى تراجع االهتمام بقضايا المرأة باعتبارها قضايا ثانوية وليست 
أولوية في الوضع الراهن. بالرغم من أن مشاركة المرأة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ضرورية لتحقيق 
ذا كانت كافة شرائح المجتمع تتأثر بالصراع، فالمرأة الفلسطينية هي  السالم واألمن في فلسطين والمنطقة. واإ
األكثر تأثرًا بسبب القيود المفروضة على حركتها، واألدوار المتوقعة منها، وتقلص المساحات اآلمنة للنساء، 

واالنتهاكات للحقوق، وارتفاع نسب العنف المنزلي.

على صعيد آخر فاألعراف االجتماعية والثقافة األبوية الذكورية السائدة في المجتمع الفلسطيني، أخفقت وتخفق 
في التعريف بتأثير الصراع على المرأة، كما أنها تفتقر لالعتراف بقدرة المرأة على دعم وتعبئة المجتمع في ظل 
وجود االحتالل اإلسرائيلي وعدم تجسيد أي اعتراف على أرض الواقع. ومن األمثلة على ذلك قلة عدد النساء 
المشاركات في المناصب العليا في صناعة القرار، والتراجع الواضح في عدد الوزيرات ليصل إلى ثالث وزيرات 
بعد أن كان عددهن خمس وزيرات في الحكومة السابقة. وهذا التراجع في المشاركة والتمثيل للمرأة يعزز نظرة 
المجتمع التي تزعم ضعف المرأة في السياسة، ويقلل من ثقة المرأة بنفسها، ويعزز التمييز والعنف المبنى على 

أساس النوع االجتماعي.

من هنا جاء هذا المشروع ليدعم مشاركة النساء الفلسطينيات على صعيدي المشاركة السياسية وصناعة القرار، 
وذلك من خالل العمل على العديد من القضايا في المجتمع الفلسطيني، ومن أهمها:

   
المعايير االجتماعية والثقافية التي تربط المرأة باألدوار التقليدية وتصورها على أنها ضعيفة، وهي صورة . 1

عززتها المناهج الدراسية، والبيئة الثقافية المجتمعية، ووسائل اإلعالم. 

محدودية مشاركة المرأة السياسية، والتي تنتج عن استثناء المرأة من المجال العام، بما في ذلك الحكومة . 2
وبناء السالم.

تدني الوعي المجتمعي بتأثير االحتالل اإلسرائيلي على المرأة، وأهمية دورها في إحالل األمن والسالم.. 3

كانت كل من القضايا سالفة الذكر، ونتائج مراجعة أدبيات حول وضع المرأة الفلسطينية، كانت جزءا من الركائز 
التي بنيت من خاللها التدخالت في هذا المشروع الذي يهدف بشكل عام إلى تمكين النساء وتعزيز دور المرأة 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، من خالل لعب دور فاعل في عمليات بناء السالم وتوسيع دائرة تأثير المرأة 
في البيئة االجتماعية والسياسية للمجتمع الفلسطيني، من خالل تهيئة الظروف على مستوى المجتمع المدني 

والمستوى الحكومي، للمساهمة في بناء السالم العادل والدائم.
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المرأة  تمكين  إلى  الجنسين”،  بين  العادل والمساواة  السالم  تحقيق  أجل  المجتمعيين من  النشطاء  “تمكين  يهدف مشروع 
المتضررة من الصراع في األرض الفلسطينية المحتلة، في ضوء قرار مجلس األمن رقم 1325، وتفعيل دورها من خالل 

التحرك المجتمعي المحلي، ورفع الوعي لصانعي السياسات والرأي العام، حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة.

يتم تنفيذ المشروع في 30 موقعًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، )20 في الضفة الغربية و10 في قطاع غزة(، لمدة 24 
شهرًا. ويتم استهداف 300 ناشط/ة لتعزيز المساواة والسالم واألمن بين الجنسين. باإلضافة إلى استهداف 50 طالبًا/ة من 
الجامعات الفلسطينية. ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع ما يقارب 6000 امرأة ورجل، من خالل أنشطة المشروع في 

قطاع غزة والضفة الغربية.

• المواقع•المستهدفة•في•الضفة•الغربية•وقطاع•غزة: في الضفة الغربية: 10 محافظات )جنين، طولكرم، قلقيلية، 	
نابلس، سلفيت، رام اهلل، أريحا واألغوار، بيت لحم، الخليل والقدس الشرقية(. وفي قطاع غزة: 5 مناطق )بيت حانون 

ورفح، المغازي، النصيرات وخان يونس(. 

• الفئات•المستهدفة: 30 من الناشطات من 30 تجمع؛ 50 طالبًا/ة من 5 جامعات، ائتالف طاقم شؤون المرأة 	
واإلعالميين، وزارة شؤون المرأة، وزارة التخطيط.

• النتائج•المتوقعة•للمشروع•	

القدرة المستدامة لطاقم شؤون المرأة والمنظمات األعضاء، لتمكين المرأة من التجمعات المتضررة من النزاع، ورفع  «
صوتهم في قضايا السالم واألمن.

زيادة الثقة بالنفس والمهارات ولعب األدوار النشطة في التحركات المجتمعية المحلية للمرأة من 30 تجمعًا متأثرًا  «
بالصراع، باإلضافة إلى مساهمتها في مزيد من السالم واألمن. 

مشاركة الشباب بنشاط في تعزيز الدور المحوري للمرأة في المساهمة في مزيد من السالم واألمن. «

انخراط نشطاء السالم مع الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية. «
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اإلطار النظري. 1
 أهداف البحث ونطاقه 1.1

 الهدف العام 1.1.1

يهدف البحث إلى التعرف على العوامل المختلفة، التي تؤثر على المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، بما 
شراكها في عمليات الحفاظ  يتوافق مع مبادئ القرار 1325، والذي يتمحور حول مراعاة خصوصية المرأة واإ

على األمن وبناء السالم، وخصوصًا في المناطق المتضررة من الصراع.

األهداف•الخاصة•للبحث
تحديد المعيقات الرئيسية التي تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة الفلسطينية في العملية السياسية.. 1
التعرف على دور المجتمع  وتوجهاته حول المشاركة السياسية للمرأة. . 2
التعرف على التجارب السياسية النسوية ودورها في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.. 3

2.1.1 مجتمع البحث 
يتكون مجتمع الدراسة من 30 قرية ومدينة شملتهم الدراسة، منهم 20 في الضفة الغربية والقدس، و10 في 
قطاع غزة، وقد شمل مجتمع الدراسة كل السكان في المناطق المحددة فوق سن 17 عامًا، حيث أنهم الفئة التي 

تم استهدافها ألنشطة المشروع.

3.1.1 عينة البحث
تكونت عينة البحث الكلية من 3255 من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن أفراد عينة الدراسة هم من 

الفئة العمرية )17 – 76( سنة. 

4.1.1 الخصائص السكانية للفئة المستهدفة
لقد حرصت الدراسة على الوصول إلى جميع فئات المجتمع ضمن المناطق المستهدفة. بلغت عينة الدراسة 
3255 شخصًا موزعين، منهم 140 شخصًا تم استهدافهم من خالل المقابالت، حيث تم إجراء 5 مقابالت 
في كل منطقة مستهدفة، والتي بلغت 30 منطقة، باإلضافة إلى تنفيذ 56 مجموعة بؤرية حضرها حوالي 740 
جراء 6 مقابالت مع نساء قياديات فزن في االنتخابات، للتعرف على تجربتهن ونجاحهن، باإلضافة  شخصًا، واإ
إلى استهداف 2369 من خالل االستمارات، موزعين على الضفة الغربية والقطاع والقدس، حيث بلغ متوسط 

أعمارهم 32 عامًا وبانحراف معياري 11 سنة. وقد شكلت اإلناث 55.6%، بينما شكل الذكور %44.4.
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شكل رقم )1( شكلت اإلناث 55.6% من العينة، بينما شكل الذكور %44.4

شكل رقم )2( توزعت العينة كاآلتي: 62% من الضفة الغربية و38% من قطاع غزة

توزيع•العينة•حسب•الجنس

توزيع•العينة•حسب•المنطقة•الجغرافية
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شكل رقم )3(

جدول رقم )1( توزيع العينة حسب العمر

%العددالعمر

18 – 14431.8

23 – 1955823.6

28 – 2459825.2

35 – 2940317.0

46  -  3643418.3

2036100المجموع

2.1 التحديات 

من التحديات الرئيسية التي واجهت فريق البحث

عدم التزام بعض المؤسسات المحلية من أجل تيسير عملية البحث. . 1
عدم القدرة على اتمام بعض المقابالت في الوقت المطلوب، بسبب انشغال المستهدفين.. 2
عدد المبحوثين والمناطق المستهدفة كان كبيرًا جدًا، مما أدى إلى صعوبة اإلنجاز بالموارد الموجودة.. 3
صعوبة المواصالت والتنقل بين بعض القرى والمدن.. 4
انشغال بعض الشخصيات المستهدفة في المقابالت، مما أدى إلى تأخير إجراء المقابلة معهم.. 5



11واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية  |

3.1 منهجية البحث 
لقد تم اتباع أسلوب البحث اإلجرائي كمنهجية للبحث، لضمان المشاركة الفاعلة ألفراد المجتمع في جميع مراحل البحث، 

بدءًا من التخطيط ثم التنفيذ والتحليل.

البحث اإلجرائي هو وسيلة لمعرفة واتخاذ إجراءات واعية، تعكس ما هو مهم بالنسبة للمجتمع. هذا النوع من البحوث، هو 
بحث عملي وتعاوني يعالج أسئلة الناس الخاصة، حيث يتم تصميم هذا البحث من قبل األشخاص المشاركين فيه. يجب 
على المشاركين إيجاد سبل بحث تتالءم مع موضوع البحث وسياقه، باإلضافة إلى تالؤمها مع أسئلتهم الخاصة، حيث يتم 
الحصول على النتائج خالل عملية البحث. ويشمل هذا األسلوب وسيلتي السرد والحوار، فضاًل عن شموله مجموعة كبيرة 
من وسائل أخرى، إلدماج وجهات نظر متعددة وبناء التفاهم فيما بينها. ويقوم فريق البحث بتحديد ما يتطلبه الوضع، فيما 
يطرح الباحثون األسئلة، ويقومون بجمع وتحليل المعلومات ويتخذون اإلجراءات ويطرحون األسئلة حول هذه اإلجراءات، 

ويناقشون ما يتعلمونه مع اآلخرين في مجتمعهم.

للتحقق من أهداف المشروع وأهداف الدراسة، فقد تمت الدراسة على عدة مراحل، وهي موضحة في الشكل التالي، من ثم 
سوف نتطرق لكل مرحلة على حدة:

المرحلة األولى: مرحلة التحضير
تم من خالل هذه المرحلة التحضير لعملية الدراسة، وذلك من خالل التعرف على الفئة المستهدفة للمشروع، وكذلك التعرف 

على األهداف العامة والخاصة للمشروع، ومن ثم قراءة خطة المشروع بالتفصيل.

المرحلة الثانية: تجهيز أدوات الدراسة
تم من خالل هذه المرحلة تجهيز استبيانات وأسئلة توجيهية إلجراء المقابالت، والمجموعات البؤرية في موضوع تمكين 
النشطاء المجتمعيين، من أجل تحقيق السالم العادل والمساواة بين الجنسين، وفي نهاية المرحلة، تم تجهيز كافة األدوات 

البحثية بالتشارك مع الباحثات لتكون جاهزة للتطبيق.

المرحلة الثالثة: تدريب فريق العمل الميداني
تم تنظيم دورة تدريبية للباحثين الميدانين، ومن خالل الدورة التدريبية، تم شرح أهداف المشروع والدراسة التقييمية، حيث 
تم استعراض كافة األسئلة التي تضمنتها أدوات )االستبانة، المقابلة والمجموعات البؤرية(، كذلك تم تدريب فريق البحث 
الميداني على كيفية تطبيق أدوات الدراسة، حيث تم األخذ في االعتبار عند تدريبهم على أداوت الدراسة من خالل األمور 

التالية:

1.3.1 اآلليات التي تم اتباعها من أجل تقديم الدعم الفني لفريق البحث 

2.3.1 خطوات منهجية البحث 

مرحلة 
التحضير

تجهيز أدوات 
البحث

جمع البيانات

تدريب طاقم 
الباحثين

تحليل النتائج 
وكتابة التقرير
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التأكيد على فهم المحاور واألسئلة.	 
التعرف على الهدف العام للدراسة.	 
تطبيق األدوات على عينة استطالعية لعالج مشكلة التواصل.	 
التدريب العملي على كيفية إجراء المقابلة مع الفئة وكذلك تعبئة االستبانة.	 

تنفيذ 30 تدريب محلي استهدف 300 من الباحثين الميدانيين، وتم تعريفهم بمبادئ البحث اإلجرائي، والعمل معهم حول 
تحديد آليات البحث، ورسم خطة عمل لجمع البيانات، باإلضافة إلى تحديد األدوار.

المرحلة الرابعة: تدقيق المعلومات )البيانات( وترميزها
خضعت كافة االستمارات والبيانات إلى عدة مراحل من المراجعة والتدقيق، تمشيًا مع معايير الجودة في جمع البيانات، 

وتمثلت هذه المراحل بما يلي:
• بتدقيق 	 المشرفون  قام  الميدانيين، حيث  المنسقين  الميداني على عاتق  التدقيق  الميداني: وقعت مسؤولية  التدقيق•

ومراجعة مجموعة من االستمارات يتم اختيارها بشكل عشوائي، قبل إرسالها إلى المكتب الرئيسي.
• التدقيق•المكتبي: خضعت جميع االستمارات في هذه المرحلة للتدقيق من قبل فريق البحث، حيث قام الفريق بمراجعة 	

كافة االستمارات من حيث المصداقية ومنطقية اإلجابات.
• ترميز•االستمارات: بعد االنتهاء من عملية التدقيق، تم ترميز االستمارات، بالرجوع إلى أدلة الترميز المعّدة مسبقًا، 	

حيث يتم تجهيز االستمارة بشكلها النهائي من أجل إدخال بياناتها.
• التدقيق•أثناء•اإلدخال: ويتم ذلك من خالل برنامج اإلدخال، حيث تم تجهيز البرنامج بقواعد منطقية احترازية، ال 	

تسمح بإدخال بيانات خاطئة.
• تنظيف•البيانات: بعد االنتهاء من عملية إدخال البيانات، تم استخراج الجداول التكرارية لقياس مؤشرات الدراسة، 	

وتمت مراجعتها من قبل الفريق اإلحصائي، للتأكد من سالمة البيانات المدخلة، وعدم وجود حاالت متطرفة تؤثر 
على النتائج، وفي حالة وجود أخطاء، كانت تتم عملية إدخال االستمارة مرة أخرى.

المرحلة الخامسة: تحليل النتائج وكتابة التقرير
تم بعد االنتهاء من عملية اإلدخال والتأكد من سالمتها وجاهزيتها للتحليل واستخراج النتائج، وقد تم تحليل النتائج باستخدام 
الرزمة اإلحصائية )SPSS(. ومن ثم تم عقد ورشات مركزة مع الباحثات، للتأكيد على النتائج والخروج بتوصيات تعكس 

آراء الجميع.
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القسم األول: مراجعة األدبيات
اإلطار القانوني. 1

أكدت نصوص القوانين الفلسطينية الواردة في وثيقة االستقالل، والقانون األساسي المعدل، على تمتع النساء كما 
الرجال بجميع الحقوق على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، إال أن الفجوة تبقى كبيرة في التطبيق واإلجراءات، 
التي يجب أن توضع للتأكد من مشاركة أكبر للنساء، وضمان االلتزام بتطبيق القوانين التي تكفل للنساء التمتع 

بشكل كامل بالحقوق.

وفيما يلي استعراض ألبرز القوانين المحلية والقرارات الدولية، التي تنص بنودها على المساواة بين الرجل والمرأة، 
وتعزيز مشاركة المرأة السياسية.

1.1 القانون األساسي المعدل
أكد القانون األساسي الفلسطيني المعدل عام 2005، على الحقوق األساسية لألفراد والجماعات، حيث أكد 
القانون األساسي على مجموعة من الحقوق، التي يجب أن تتمتع بها النساء، خاصة حقها في المساواة، وأكد 
العرق  بسبب  بينهم  تمييز  والقضاء سواء، ال  القانون  أمام  الفلسطينيين  بأن جميع  التاسعة،  المادة  في  أيضًا 
أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة. كما أكدت المادة 26 على حق الفلسطينيين في 
المشاركة السياسية، سواء كانوا على شكل أفراد أو جماعات، كما أكد على حقهم في تكوين األحزاب السياسية 
أو االنتماء إليها، وأكد على حقهم في تشكيل االتحادات والنقابات والجمعيات واألندية وفقًا للقانون، كما أكد 
على الحق في التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين وفقًا للقانون. وأكد القانون أيضًا على أحقية 

جميع الفلسطينيين بشغر الوظائف العامة بناء على تكافؤ الفرص. 

1.2 وثيقة إعالن االستقالل
والمتساوي  الكامل  تواجدهم  أماكن  جميع  في  الفلسطينيين  جميع  تمتع  على   ،1988 االستقالل  وثيقة  أكدت 
بالحقوق، والحفاظ على كرامتهم، وتمتعهم بالحرية الدينية تحت نظام ديمقراطي، يعتمد على حرية الرأي وحرية 
العدالة  أكدت على مفهوم  بينما  األقلية واألغلبية،  قرارات  األقليات واحترام  السياسية، واحترام حرية  األحزاب 
االجتماعية في المساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة، بناء على الجنس واللون والدين، كما أكدت على أهمية 
حماية القانون لهذه الحريات واستقالل القضاء. لقد رسخت وثيقة االستقالل حق المرأة  في الترشح واالنتخاب، 
المشاركة  في  للنساء  الفاعلة  المشاركة  تعزيز  المساواة، وعملت على  أجل  البيئة من  قد حققت  تكون  وبذلك 
السياسية، ولكن ما زال هناك الواقع بين النظرية والتطبيق، حيث ما زال التمييز قائمًا، وهو ما يتطلب وجود 

النظام الرقابي لمتابعة مدى االلتزام بهذه القوانين1. 

1.3 قانون االنتخاب
لقد صرح القانون االنتخابي رقم 13 لعام 1995، على عدم التمييز بين الرجال والنساء، كما أكدت المادة 12 
على ضرورة التمتع بالحقوق القانونية، وأكدت على الحق في الترشح للمجلس التشريعي، بغض النظر عن 
الجنس ذكر أو أنثى، لقد نشأ القانون االنتخابي الفلسطيني بناء على التفاهمات التي جاء بها اتفاق أوسلو، بما 
جاء عليه من تحفظات وتفاهمات مع األطراف الراعية والموقعة عليه، وهو ما يحرم فلسطينيي الخارج والقدس 
ومناطق ال 48، من حقهم في المشاركة في العملية االنتخابية، حيث جاءت االنتخابات األولى مقتصرة على 
الضفة الغربية وقطاع غزة، باإلضافة إلى سكان القدس الشرقية، حيث حدد هذا االتفاق أعداد وصالحيات 

المجلس التشريعي.

وثيقة إعالن االستقالل.. 1
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لقد صدر القرار الرئاسي 2007/1 بشأن االنتخابات العامة، دون أن يخرق القوانين السابقة له، غير أنه اعتمد طريقة 
واحدة لالنتخابات، هي النظام النسبي الكامل، الذي يعتمد على القوائم الحزبية، وكما تدخل المشرع في تنظيم تلك القوائم 
في القانون السابق، تدخل المشرع مرة أخرى في هذا القانون عبر إقراره بنظام الكوتا، الذي سبق وأن تبناه في القانون 
السابق، مبقيًا توزيع األماكن النسوية في القوائم االنتخابية، كما سبق ونظمت في القانون السابق، وهذا التوجه الجديد للمشرع 
الفلسطيني يتجاوز االنتقاد الموجه للقانون القديم، الذي ترك لألحزاب السياسية اختيار مرشحيها للدوائر بدون قيد، وبهذا 

التوجه الجديد يفترض أن ترتفع نسبة مشاركة المرأة في قوائم أحزابها إلى الضعف مما كانت عليه سابقًا2. 

ويستمر الجدل على قانونية وفعالية نظام الكوتا، كنظام يضمن للمرأة حقها في الوصول إلى جزء من دورها في المشاركة 
السياسية، حيث ترى مجموعة من قيادات الحركة النسوية أهميته، في ظل مجتمع ال يؤمن بقدرة المرأة على إحداث التغيير، 
باعتباره أداة لضمان مشاركة المرأة السياسية. بينما يرى جزء آخر أنه ينافي بعض القوانين التي أقرها القانون األساسي 
وقانون االنتخابات، في حين أن مجموعة ثالثة رأت بأن نظام الكوتا لم يعط المرأة الحد األدنى من حقوقها، فهو لم يراِع 
حجم المقاعد المتنافس عليها، حيث خصص عدد محدود من المقاعد للمرأة، دون مراعاة لنسبة ما تمثله هذه المقاعد من 

المجموع العام، لكي تكون مؤثرة في الحراك السياسي.

1.4 قانون العمل
لقد شمل قانون العمل الفلسطيني على عدد من المواد التي تضمن تمتع المرأة بحقها في العمل، وهذا ما أكدته عدد من 
المواد، حيث أكدت المادة الثانية على أهمية تمتع كل مواطن بالعمل القادر عليه، وأن السلطة الفلسطينية تعمل بناء على 

مبدا تكافؤ الفرص، دون أي تمييز، وأكدت المادة 100 على منع التمييز بين الرجال والنساء في العمل. 

1.5 قرار مجلس األمن رقم 1325
اعتمد مجلس األمن الدولي القرار 1325 باإلجماع، خالل رئاسة ناميبيا لمجلس األمن الدولي في أكتوبر 2000. يعتبر 
دماج المنظور الجندري في مفاوضات  القرار اإلطار القانوني والسياسي التاريخي الذي يعترف بأهمية مشاركة المرأة واإ
السالم، والتخطيط للبرامج اإلنسانية، وعمليات حفظ السالم، وبناء السالم بعد انتهاء الصراع، ويدعو القرار 1325 إلى:

مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار.	 
نفاذ القانون.	  منع العنف ضد المرأة من خالل تعزيز حقوق المرأة والمساءلة واإ
تعميم ودمج المنظور الجندري في عمليات حفظ السالم.	 

يعتبر القرار منصة تمكن الحركة النسوية الفلسطينية إسماع صوتها، مطالبة مجلس األمن واألمين العام بتوفير الحماية 
للنساء الفلسطينيات من االحتالل وعنفه. كما يمكن للمرأة الفلسطينية من خالل القرار مطالبة بعثة لتقصي الحقائق، لتحديد 
األسباب التي تعرقل تنفيذ القرار في األراضي المحتلة، ويمكن استخدام القرار للمطالبة بمساءلة إسرائيل على جرائمها. 
استنادًا إلى القرار 1325، يمكن للحركة النسوية الفلسطينية، أن تقترح برامج ومطالبات للمشاركة في جهود السالم المدني 
والمصالحة، من خالل المشاركة في الحوارات الوطنية، أو مبادرة خاصة بالنساء، التي تؤكد على الحوار من أجل الحفاظ 

على النسيج االجتماعي الفلسطيني.

تم في العام 2011، عقد المؤتمر األول لالئتالف الوطني لتطبيق القرار األممي 1325 في فلسطين. وقد هدف المؤتمر 
إلى بلورة خطة عمل وطنية لتطبيق القرار األممي 1325 من أجل ضمان حماية وأمن النساء الفلسطينيات المناضالت 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها  تحت االحتالل، ومن أجل مشاركة فاعلة لهن إلنهاء االحتالل واإ

القدس الشريف. واعتبر المؤتمر بداية النطالق االئتالف برؤية موحدة من جميع األطراف المشاركة.

عودة، هاني، 2012، أيلول. “الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية وأثرها في المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية”، المرأة الفلسطينية: واقع وتحديات . 2
ومستقبل. جامعة القدس المفتوحة. غزة.
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واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية  .2
لقد عمل المجتمع الدولي على تعزيز مفاهيم العدالة والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية، وفي 
الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وعلى تعزيز مشاركة النساء في عمليات التطور وصنع القرار، مشجعًا كال 
الطرفين على المشاركة من أجل إيجاد الحلول للصراعات السياسية. وفي الوقت الذي ينصب فيه االهتمام الدولي على 
المساواة بين الرجل والمرأة، ما زالت المرأة الفلسطينية تعاني من اإلقصاء والتهميش على مستوى الحقوق، وهذا يعكس 

الفجوة بين المعايير الدولية والواقع الفعلي التي تعيشه المرأة الفلسطينية3. 

 لقد قامت المشاركة السياسية على مفاهيم تتعدى خوض االنتخابات، لتتجاوزها إلى مرحلة المشاركة في صنع القرار، ليكون 
لها أثرًا مباشرًا في إدارة الشؤون السياسية. ومع دخولنا األلفية الثالثة ال تزال المجتمعات العربية تعيش حالة من التراجع، 
حيث تتعرض النساء للعنف وسوء المعاملة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة األمية في أوساط المرأة، وحرمانها من العمل خارج 

المنزل، وعدم مشاركتها الفعلية في االنتاج االقتصادي، وضعف مشاركتها في العمل السياسي العام4. 

النسائية على مختلف  التجربة  المجتمع، وغنى  داخل  الفلسطينية  المرأة  لتحسين وضع  المبذولة  الجهود  الرغم من  على 
األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، إال أن مشاركة المرأة السياسية ال تزال متواضعة مقارنة مع حجم التضحيات 
المبذولة. تأثرت المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بعوامل عدة، تعطيها بعض الخصوصية مقارنة بوضع النساء في 
المجتمعات العربية، الالتي يعشن ظروفًا مشابهة. من أهم هذه العوامل وجود االحتالل اإلسرائيلي، وَتشكُّل حركة التحرر 
الوطني الفلسطيني، التي كانت قادرة على جذب النساء للمشاركة في النضال الوطني5، باإلضافة إلى عوامل مرتبطة 

بالنظام السياسي واالجتماعي.

الوطنية  والسلطة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ظل  في  السياسية  المشاركة  في  دور  لها  كان  الفلسطينية  المرأة  أن  ومع 
أعداد  تزايد  مع  فاعلية،  وأكثر  أوسع  كانت  الحكومية،  غير  والمنظمات  المؤسسات  في  مشاركتها  أن  إال  الفلسطينية، 
المؤسسات األهلية في ظل غياب السلطة الفعلية، األمر الذي أعطى الفرصة للحركة النسوية لتثبت نفسها كعامل فاعل في 
مواجهة التحديات الطارئة، التي تواجهها النساء داخل المجتمع. كان من المالحظ خالل العقدين األخيرين وجود ما يقارب 
3000 مؤسسة، شكلت المؤسسات العاملة في مجال المرأة  ما يقارب 15% منها6. لكن هذه المؤسسات لم توِل اهتمامًا 
جديًا لتحسين مشاركة النساء في المجتمع بشكل عام، وفي الحياة السياسية بشكل خاص. وتشير البيانات واإلحصاءات 
المتوفرة على صعيد المجتمع الفلسطيني، إلى ضعف المشاركة النسائية بصورة عامة في التنظيمات والجمعيات األهلية، 
فضاًل عن ضعفها في العمل النقابي، وتواجد المرأة في المستويات القاعدية دون القيادية، وبالتالي ابتعادها عن مواقع صنع 
القرار إال ما ندر7؛ فضاًل عن أن مشاركة المرأة في الحكومة، والعمل الدبلوماسي، والمجالس البلدية، ال تحقق مبدأ المساواة 

في الفرص، وال تتناسب مع حجم التواجد المأمول للنساء في ظل سلطتهن الوطنية.

لقد شكلت مشاركة النساء في القطاع الحكومي عام 2008 ما يقارب 29.3%، وهي النسبة األكبر من القوى العاملة على 
مدار السنوات، حيث شغلت المرأة منصب وزيرتين من أصل ثالثين منصبًا وزاريًا، كما كان هناك 13 امرأة من أصل 
101 مدير عام و971 امرأة من اصل 5251 مدير8. ورغم قيام السلطة بتبني قوانين تعزز المساواة بين المرأة والرجل، 

إال أن مشاركة المرأة ال زالت ضعيفة نسبيًا.

األسطل، كمال، 2005. دراسة حول الجندر” والتحول السياسي واالجتماعي في فلسطين: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وعملية التحول الديموقراطي والسياسي . 3
واالجتماعي - الطبعة األولى – أغسطس

الصوراني، غازي، 2010. المرأة الفلسطينية ودورها في المسار الوطني والديمقراطي. . 4
األسطل، كمال، 2005. دراسة حول الجندر” والتحول السياسي واالجتماعي في فلسطين: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وعملية التحول الديموقراطي والسياسي . 5

واالجتماعي - الطبعة األولى – أغسطس 
الصوراني، غازي، 2010. المرأة الفلسطينية ودورها في المسار الوطني. 6
جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية - كتاب “معوقات مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي”، ال يوجد تاريخ.. 7
الصوراني، غازي، 2010. المرأة الفلسطينية ودورها في المسار الوطني والديمقراطي.. 8
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تعكس مشاركة المرأة ضمن األحزاب والمنظمات السياسية، الواقع التي تعيشه المرأة داخل المجتمع، فهي ال تلعب دورًا 
رئيسيًا في عمليات صنع القرار، وقيادة هذه المنظمات أو رسم السياسات والبرامج الحزبية. أظهرت البيانات وجود عالقة 
عكسية بين مساهمة المرأة ومستوى السلطة، حيث تقل مساهمة المرأة كلما ارتفع مستوى صنع القرار، فعلى سبيل المثال، 
نجد أن 5% فقط من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من النساء، مقابل 4% في اللجنة العليا9. وهذا ينطبق على جميع 

األحزاب السياسية الفلسطينية، بما فيها األحزاب اليسارية.

أن القوانين الفلسطينية وخاصة القانون األساسي، توفر المساواة لجميع األشخاص داخل المجتمع، إال أنه في الواقع يوجد 
دارة األزمات وصنع السالم. من األمثلة على ذلك أنها  إقصاء واضح لدور المرأة في المشاركة في عمليات صنع القرار واإ
حرمت من المساهمة في عمليات المصالحة الوطنية إلنهاء االنقسام، وهذا يدل على العقلية الذكورية، التي ما زالت تسيطر 
على المجتمع الفلسطيني. وتنعكس قلة التطبيق لهذه القوانين على مستوى الممارسات اليومية، حيث يتم التعامل مع العديد 
من المشاكل التي تواجهها النساء بشكل مجتمعي، وحلها قبل الوصول للمحاكم، مما يؤدي إلى استسالم المرأة وتخليها 
عن حقوقها. لقد خاضت الحركة النسوية الفلسطينية غمار االنتخابات التشريعية الفلسطينية األولى والثانية، والتي تؤشر 
على حماس ودافعية الحركة النسوية ألن تلعب دورها الطبيعي داخل الحركة السياسية الفلسطينية، ورفضها ألي إقصاء 
متعمد أو غير متعمد. فبرغم كل التحديات التي واجهتها خالل هذه المشاركة، إال أنها فازت بخمس مقاعد داخل المجلس 
التشريعي من أصل 88 مقعدًا في عام 1996، و17 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا في عام 2006، وهو ما يثبت اهتمام 

المرأة والحركة النسوية عمومًا باالنضمام والمشاركة في الحياة السياسية العامة. 

المعيقات والتحديات أمام المشاركة السياسية للمرأة في   .3
المجتمع

هناك العديد من العوامل التي تعيق وتحد من مشاركة المرأة السياسية في المجتمع، وفيما يلي تفصيل ألهم هذه العوامل:

عوامل•تتعلق•باألنشطة•النسائية. 1
ضعف أدوار المرأة في بناء وتأسيس الشبكات الضاغطة من أجل إشراكها في صنع القرار.	 
قلة الوعي المجتمعي بمفهوم المشاركة السياسية، الذي يوجه األنشطة النسائية للمسار الذي يعزز من مشاركتهن.	 
غياب دعم الحكومة للمؤسسات النسائية.	 
عدم فهم النساء لحقوقهن وأدوارهن.  	 
محدودية اهتمام النساء بالمشاركة السياسية.	 
ضعف الثقة بالنفس لدى النساء للمشاركة في الحياة السياسية.	 
التركيز على تخصصات وتوجهات معينة في تعليم النساء.	 

عوامل•تتعلق•باألحزاب•والفصائل•السياسية. 2
األحزاب والفصائل الفلسطينية، ما زالت تتبنى المفهوم الذكوري، دون إعطاء فرص حقيقية للمشاركة النسائية.	 
المشاركة النسائية على مستوى القيادة وصناعة القرار، ما زالت محدودة، باإلضافة إلى ضعف تأثير النساء 	 

القياديات في األحزاب السياسية على برامج األحزاب.
الواقع السياسي واالجتماعي الفلسطيني، أعطى أولوية للبرامج الوطنية على حساب البرامج االجتماعية.	 

عوامل•تتعلق•بالمجتمع•. 3
ضعف الوعي المجتمعي بقضايا المرأة وحقوقها.	 
العادات والتقاليد التي تعزز الثقافة الذكورية والنظرة السلبية تجاه دور المرأة في المجتمع.	 
انتشار الفقر.	 
غياب الوعي القانوني بقضايا المرأة وحقوقها.	 
غياب المناخ الديمقراطي.	 
ارتفاع نسبة البطالة عند النساء في المجتمع.	 

األسطل، كمال، 2005. دراسة حول الجندر” والتحول السياسي واالجتماعي في فلسطين: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وعملية التحول الديموقراطي والسياسي . 9
واالجتماعي - الطبعة األولى – أغسطس
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القسم الثاني: النتائج والمخرجات

تضمن البحث خمسة فصول رئيسية، حيث ركز الفصل األول على قياس توجهات المجتمع نحو المشاركة 
للمرأة.  السياسية  المشاركة  على  اإلسرائيلي  االحتالل  أثر  حول  فتمحور  الثاني  الفصل  أما  للمرأة،  السياسية 
وتضمن الفصل الثالث معيقات المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع الفلسطيني، فيما ركز الفصل الرابع على 
طبيعة البرامج والمشاريع التي تهدف لتعزيز مشاركة المرأة السياسية، والفصل الخامس تضمن مجموعة من 

قصص النجاح النسوية في مجال المشاركة السياسية، سواء على المستوى الوطني أو المستوى المحلي.

• السياسية 	 المشاركة  نحو  المجتمع  توجهات  األول:  الفصل 
للمرأة

نتائج  تحليل  تم  وكما  التالي،  الشكل  في  موضح  هو  كما  أساسية  محاور  سته  إلى  الفصل  هذا  انقسم 
واستجابات العينة، استنادًا لثالث متغيرات أساسية، هي الجنس ومكان السكن والعمل.

جدول رقم )2( جدول إحصاءات وصفية لدرجة تمكين النشطاء المجتمعيين من أجل تحقيق السالم العادل والمساواة 
بين الجنسين

مقياس•أثر•االحتالل•على•
االنحراف•المتوسطمشاركة•المرأة•السياسية

المعياري
الدرجة•
الكلية

الوزن•
الترتيبالنسبي•%

131.8308720.4815المساواة  بين الرجال والنساء

28.84.6681480.5652الوظيفة العامة

10.23.2240820.5671الكوتا

6.91.9164110.4606أثر سياسات االحتالل

12.42.5293050.5173أدوار المرأة في البرلمان

8.72.5205690.4834العدل والشرعية والتمكين

79.911.81893870.481المجموع•
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المحور األول: توجهات المجتمع نحو المساواة بين الرجال والنساء في القدرات

تضمن هذا المحور 8 بنود أساسية، وقد تم ترتيبها حسب أهميتها بالنسبة للمشارك وينتخبون أكثر وقد أظهرت النتائج أن 
هناك اهتمامًا وتأييدًا عاليًا لمشاركة المرأة السياسية، حيث أن 66.4% من أفراد العينة يؤيدون أن يكون للمرأة دور في 
العملية السياسية، وضرورة عدم استثنائها من المشاركة الفاعلة على جميع المستويات. حيث أن 53.1% يوافقون على 
أن من حق المرأة أن تصبح رئيس وزراء ورئيس دولة، كما أن 65.5% من أفراد العينة يؤيدون تحرر المرأة من العادات 

والتقاليد التي تحد من مشاركتها، وأخذ دورها السياسي أسوة بالرجل.

وقد•جاءت•نتائج•المحور•على•النحو•التالي:

كان من الملفت أن 59.6% من أفراد العينة يوافقون أن الرجال يمكن أن يكونوا قادة أفضل من النساء، وينتخبون  . 1
أكثر من النساء، بينما 38.3% منهم ال يوافقون. نسبة المجيبين على هذا البند هي 55.1% من الذكور، و%44.9 

من اإلناث. 

63.7% من أفراد العينة يوافقون، أن النساء لديهن نفس الفرصة مثل الرجال لينتخبن في المناصب العامة. كانت . 2
نسبة اإلناث من الذين أجابوا بنعم 60.9%، ونسية الذكور39.1%. أي أن نسبة كبيرة من النساء المستهدفات في 

البحث، ال يعتقدن أن هنالك تمييزًا في الفرص بين الذكر واألنثى في الوصول للمناصب العليا. 

65.5% من أفراد العينة ال يوافقون أن المرأة دائمًا محكومة بالعادات والتقاليد، حيث أن نسبة 60.4% من الذين . 3
أجابوا بال، هم من اإلناث، و39.6% من الذكور. 

75.6% من أفراد العينة، يوافقون أن النساء والرجال يجب أن يحصلوا على فرص متكافئة في العمل، حيث أن نسبة . 4
62% من الذين أجابوا بنعم، هم من اإلناث، و38% من الذكور. 

53.1% من أفراد العينة، يوافقون، أن من حق المرأة أن تصبح رئيس وزراء ورئيس دولة. 62.8% من الذين أجابوا . 5
بنعم هن من اإلناث، و37.2% من الذكور.

74.7% من أفراد العينة يوافقون، أن من حق المرأة أن تقرر في العائلة مثل الرجل.. 6

55.9% من أفراد العينة يوافقون، أن النساء يجب أن يحصلن على نفس الحقوق في كل شيء مثل الرجال. . 7

66.4% من أفراد العينة ال يوافقون أن المرأة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسية. . 8

المحور الثاني: توجهات المجتمع نحو المساواة في الوظيفة العامة

تضمن هذا المحور 15 بندًا، صممت لقياس توجهات المجتمع حول المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الوظيفية، 
تم تحليلها حسب متغير الجنس. 

وقد•جاءت•نتائج•المحور•على•النحو•التالي:

54.5% من أفراد العينة ال يوافقون، أن األولوية يجب أن تكون للرجال في العمل والحصول على الوظائف، بينما . 1
43.4% منهم يوافقون. نسبة 63.5% من المجيبين هم من اإلناث، و36.5% من الذكور.
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83.8% من أفراد العينة يوافقون، أن رواتب الرجال والنساء يجب أن تكون متساوية، إذا كانوا يعملون بنفس العمل، . 2
حيث أن نسبة 57.9% من الذين أجابوا من اإلناث ، و42.1% الذين أجابوا من الذكور. 

60.2% من أفراد العينة يوافقون، أن الرجال لديهم الكفاءة ليكونوا قادة سياسيين أكثر من النساء، حيث أن نسبة . 3
52.1% من الذين أجابوا هم من الذكور، و47.9% من اإلناث. 

77.6% من أفراد العينة يوافقون، أن الحكومة يجب أن تضمن وجود النساء في  المناصب الحكومية. نسبة %58.1 . 4
من الذين أجابوا هم من اإلناث، و41.9% الذين أجابوا هم من الذكور. 

76.4% من أفراد العينة يوافقون، أن النساء ينظرن إلى المشاكل بطريقة مختلفة عن الرجال.56.3% من الذين . 5
أجابوا من اإلناث، و43.7% من الذكور. نسبة 63.2% من الذين أجابوا يعملون، و36.8% من الذين أجابوا بال 

يعملون.

79.4% من أفراد العينة يوافقون، أن الرجال يتخذون القرارات بطرق مختلفة عن النساء.. 6

49% من أفراد العينة، يوافقون، أن الرجال والنساء لديهم نفس القدرة والكفاءة التخاذ القرارات المتعلقة بالمصلحة . 7
العامة، بينما 45.6% منهم ال يوافقون.

71.1% من أفراد العينة يوافقون، أن الرجال مناسبون أكثر من النساء في بعض الوظائف السياسية.. 8

49.1% من أفراد العينة يوافقون، أن الرجال والنساء يجب أن يشاركوا بشكل متساو في الحكومة، بينما %50.9 . 9
من أفراد العينة ال يوافقون، أن عدد النساء والرجال يجب أن يكون متساٍو في الحكومة.

58.8% من أفراد العينة ال يوافقون، أن النساء لهن نفس مكانة الرجال في السياسة.. 10

56.9% من أفراد العينة يوافقون، أنه يجب أن تحصل المرأة على دور متساو مع الرجل في إدارة األعمال والصناعة.. 11

81.6% من أفراد العينة يوافقون، أنه يجب على الحكومة أن تتأكد من أن المرأة لديها فرص متساوية للنجاح.. 12

66.5% من أفراد العينة يوافقون، أنه ينبغي تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في كل هياكل ومؤسسات الدولة.. 13
 

73.2% من أفراد العينة يوافقون، أنه ينبغي التعميم على كل األجسام العاملة في الدولة، على ضرورة المساواة بين . 14
الجنسين، واألخذ باالعتبار منظور النوع االجتماعي.

73% من أفراد العينة يوافقون، أنه ينبغي تشكيل لجنة لمراقبة ضمان المساواة بين الجنسين في فلسطين.. 15

المحور الثالث: توجهات المجتمع نحو نظام الكوتا

تضمن هذا المحور 6 بنود لقياس توجهات المجتمع نحو نظام الكوتا النسائية في النظام االنتخابي الفلسطيني، وقد أظهرت 
النتائج أن نظام الكوتا هو موضوع جدلي في المجتمع، حيث أن ما يقارب من 20% من المستجوبين، ليس لديهم دراية 
كاملة حول ماهية نظام الكوتا، في حين أن 68.6% من أفراد العينة، يوافقون أن الكوتا إجراء جيد، ولكنه غير كاٍف، فهو 
يحتاج إلى برامج توعية، 52.5% من العينة يفضلون أن تنتخب النساء على أساس الجدارة، بينما يعتقد 45% من أفراد 

العينة، أن الكوتا تعزز التمييز ضد المرأة.
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وقد•جاءت•النتائج•التفصيلية•على•النحو•التالي:

60.9% من أفراد العينة يوافقون، على أن نظام الكوتا ضروري ومهم، لتثبيت وزيادة وجود المرأة في البرلمان. نسبة . 1
59.2% من الذين أجابوا من اإلناث، و40.8% من الذكور.

51.6% من أفراد العينة يوافقون، أن الكوتا يجب أن تطبق في فترات محددة وليس دائمًا. و48.4% ال يوافقون. . 2
51.3% من الذين أجابوا بالموافقة من اإلناث، و48.7% من الذكور.

نسبة  . 3 توعية.  برامج  إلى  يحتاج  فهو  كاٍف،  ولكنه غير  إجراء جيد،  الكوتا  أن  يوافقون،  العينة  أفراد  68.6% من 
55.8% من الذين أجابوا من اإلناث، و44.2% من الذين أجابوا من الذكور. 

46.9% من أفراد العينة يعتقدون، أن الكوتا مفيدة وال تجعل مشاركة المرأة مجرد مشاركة رمزية، 54.1% من الذين . 4
أجابوا من اإلناث، و45.9% من الذين أجابوا من الذكور. 

52.5% من أفراد العينة يوافقون، أن الكوتا ليست ضرورية، ويجب أن تنتخب النساء على أساس الجدارة. نسبة  . 5
53.6% من الذين أجابوا من اإلناث، و46.4% الذين أجابوا من الذكور. 

45% من أفراد العينة ال يوافقون، أن الكوتا تعزز التمييز ضد المرأة. نسبة 57.7% من الذين أجابوا من اإلناث، . 6
و42.3% من الذين أجابوا من الذكور. 

المحور الرابع: توجهات المجتمع نحو أدوار المرأة في البرلمان

تناول هذا المحور توجهات المجتمع حول أدوار النساء البرلمانيات، ومدى تأثير دورهن في المجتمع، وقد تضمن هذا 
المحور 8 بنود أساسية، وقد أظهرت النتائج أن 58.3% من أفراد العينة ال يوافقون، على أنه يتم تمثيل المرأة بشكل كاف 
في المناصب التنفيذية في فلسطين، في حين أن 59.2% منهم وافقوا على أن زيادة عدد النساء في البرلمان، سيؤدي 

طرديًا إلى ازدياد عددهم في المناصب الحكومية.

لديهن  البرلمانيات  النساء  أن  يوافقون، على  العينة  أفراد  72.1% من  فإن  البرلمان،  في  للنساء  األساسي  الدور  وحول 
المسؤولية بالدفاع عن مصالح كل النساء في المجتمع، و46.8% منهم يوافقون، على أن وجود نساء أكثر في البرلمان، 

يعني تأثيرًا أكبر في السياسة والسياسات.

وقد•جاءت•النتائج•التفصيلية•كالتالي:

في . 1 النساء  كل  مصالح  عن  بالدفاع  المسؤولية  لديهن  البرلمانيات  النساء  أن  يوافقون،  العينة  أفراد  من   %72.1
المجتمع. 58.6% من الذين أجابوا هم من اإلناث، و41.4% من الذكور. 

في . 2 الرجال  كل  مصالح  عن  بالدفاع  المسؤولية  لديهم  البرلمانيون  الرجال  أن  يوافقون،  العينة  أفراد  من   %63.1
المجتمع، 56.1% من الذين أجابوا من اإلناث، و43.9% من الذين أجابوا  من الذكور.

 
46.8% من أفراد العينة يوافقون، أن وجودًا أكبر للنساء في البرلمان، يعني تأثيرًا أكبر على السياسة والسياسات، . 3

62.7% من الذين أجابوا هم من اإلناث، و37.3% من الذين أجابوا هم من الذكور.

52.7% من أفراد العينة ال يوافقون، أنه يمكن للرجال تمثيل والدفاع عن مصالح المرأة بشكل كاف، بينما %47.3 . 4
يوافقون. نسبة 62.8% من الذين أجابوا هم من اإلناث، و37.2% من الذين أجابوا هم من الذكور. 
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57.7% من أفراد العينة ال يوافقون، أنه يمكن للنساء تمثيل والدفاع عن حقوق الرجال بشكل كاف، بينما %42.3 . 5
يوافقون. 53.1% من الذين أجابوا من اإلناث، و46.9% من الذين أجابوا من الذكور. 

73.1% من أفراد العينة يوافقون، أن وجهات النظر واالهتمامات السياسية للمرأة تختلف عن تلك التي لدى الرجال. . 6
55.9% من الذين أجابوا هم من اإلناث، و44.1% من الذين أجابوا هم من الذكور. 

58.3% من أفراد العينة ال يوافقون، أنه يتم تمثيل المرأة بشكل كاف في المناصب التنفيذية في منطقتهم، %56.4 . 7
من الذين أجابوا هم من اإلناث، و43.6% من الذين أجابوا هم من الذكور.  

59.2% من أفراد العينة يوافقون، أن كلما زاد عدد النساء في البرلمان زاد عددهم في المناصب الحكومية. %59.7 . 8
من الذين أجابوا بنعم هم من اإلناث، 40.3% من الذكور. 

المحور الخامس: توجهات المجتمع في قضايا العدل والشرعية والتمكين

تضمن هذا المحور 6 مفاهيم أساسية مرتبطة بقضايا العدل والمساواة في التعامل بين الجنسين، وقد أظهرت النتائج أن 
56.1% من أفراد العينة يوافقون، أن وجود المرأة في البرلمان، يعني زيادة الشرعية السياسية للبرلمانات، في حين أن 
المجتمع منقسم فيما يخص التمثيل المتساوي بين الجنسين في مراكز صناعة القرار، حيث أن 51% من أفراد العينة 

يوافقون، أن المرأة تشكل 50% من المجتمع، ويجب أن تكون ممثلة بنفس نسبة الرجل في كل مواقع صنع القرار.

وفي حين أن 65.7% من أفراد العينة يوافقون، أن المرأة تأتي باالختالف في وجهات النظر والتصورات الجديدة والموهبة 
في السياسة، فإن 75% من أفراد العينة يوافقون أن تمكين المرأة يؤدي إلى تطوير المجتمع كله.

وفيما يخص وجود المرأة في األحزاب السياسية، سينعكس إيجابًا على تمثيل هذه األحزاب في البرلمان، حيث أن %71.3 
السياسية  الجاذبية  إلى مزيد من  العملية االنتخابية، سيؤدي  المرأة في  العينة يوافقون، على أن زيادة مشاركة  أفراد  من 

لألحزاب والتجمعات.

وقد•جاءت•النتائج•التفصيلية•كالتالي:

51% من ـفراد العينة يوافقون، أن المرأة تشكل 50% من المجتمع، ويجب أن تكون ممثلة بنفس نسبة الرجل في كل . 1
مواقع صنع القرار، 63.9% من الذين أجابوا هم من اإلناث، و36.1% من الذين أجابوا هم من الذكور. 

56.1% من أفراد العينة يوافقون، أن وجود المرأة يعني زيادة الشرعية السياسية للبرلمانات. 61% من الذين أجابوا . 2
هم من اإلناث، و39% من الذين أجابوا هم من الذكور.

68.7% من أفراد العينة يوافقون، أنه ينبغي أن تمثل المرأة في هيئات صنع القرار، ألن هذا الحق مكرس في الصكوك . 3
الدولية والقوانين الوطنية. 58.6% من الذين أجابوا هم من اإلناث، و41.4% من الذين أجابوا هم من الذكور. 

65.7% من أفراد العينة يوافقون، أن المرأة تأتي باالختالف في وجهات النظر والتصورات الجديدة والموهبة في . 4
السياسة. 58.7% من الذين أجابوا هم من اإلناث، و41.3% من الذين أجابوا هم من الذكور.

75% من أفراد العينة يوافقون، أن تمكين المرأة يؤدي إلى تطوير المجتمع ككل. 61.1% من الذين أجابوا هم من . 5
اإلناث، و38.9% من الذين أجابوا هم من الذكور. 

71.3% من أفراد العينة يوافقون، أن زيادة مشاركة المرأة في العملية االنتخابية، سيؤدي إلى مزيد من الجاذبية . 6
السياسية لألحزاب والتجمعات. 59% من الذين أجابوا من اإلناث، و41% من الذين أجابوا من الذكور. 
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في  والمشاركات  المشاركون  اتفق  المجتمع،  توجهات  حول  االستبيانات  من  إليها  التوصل  تم  التي  النتائج  إلى  إضافة 
المقابالت والمجموعات البؤرية، على أن هناك تغيرًا حقيقيًا وجديًا في توجهات المجتمع الفلسطيني نحو تعزيز مشاركة 
المرأة السياسية، وأن وجود المرأة في الكثير من مراكز صناعة القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني، أصبح ظاهرة 
طبيعية ومطلوبة في المجتمع، ولكن ما زال هذا الدور يحدده الرجل والمجتمع، وهو أقرب ألن يكون دورًا ممنوحًا للمرأة في 
المجتمع، وليس استحقاقًا لها، حيث يقول بعض المشاركين، أنه لوال الكوتا النسوية التي أقرت، لما كان للنساء أي تمثيل 
في البرلمان والمجالس البلدية. في حين يرى البعض، أن تقصير المرأة والمؤسسات النسوية واالتحادات في الترويج للنماذج 
النسوية الناجحة، وهي كثيرة، ساهم في تدني مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة السياسية، في حين أن الكثير 
من األحزاب الفلسطينية، يعتمد في شعبيته إلى حد كبير على النساء. ويرى بعض المشاركين، أن على المرأة أن تثبت 
تفوقها وكفاءتها في المجال السياسي والمشاركة، مثلما أثبتته في الكثير من الموضوعات األخرى وخاصة التعليم، فيما 
اعتبر البعض أن االنقسام السياسي الفلسطيني، لم يعط المرأة الفرصة إلثبات جدارتها في حل الصراع وتحقيق المصالحة.

فيما•يلي•بعض•االقتباسات•التي•وردت•على•لسان•المشاركين•والمشاركات•في•المجموعات•البؤرية،•والتي•تعبر•عن•آراء•
المجتمع•حول•المشاركة•السياسية•للمرأة:

“المجتمع عنده رغبة في مشاركة المرأة في السياسة، احنا بنحضر كثير اجتماعات ولقاءات مع مؤسسات الي هي حقوق 
المرأة او العنف ضد المرأة، يعني فأنهم كلهم بتوجهوا للدفاع عن المرأة وأنها تمارس حريتها زيها زي الرجل. هناك ميل 

حقيقي نحو التعديل ومشاركة المرأة السياسية”. )إحدى المشاركات من منطقة رفح(.

“في ناس ما بتخلي بناتها يطلعو يشاركو في االنتخابات أو يرشحو حالهم أو تشارك في العمل السياسي، يعني المجتمع 
بدو توعية أكثر في عملية مشاركة المرأة السياسية”. )إحدى المشاركات من منطقة نابلس(.

“المجتمع بدأ يتقبل مشاركة المرأة في جميع المواقع السياسية في كل التنظيمات، تحديدًا في تنظيمي فتح وحماس، حتى 
في تنظيمات الشعبية والجهاد بدأ هناك مشاركة فعلية بالنسبة للمرأة”. )إحدى المشاركات من قطاع غزة(. 

“المجتمع يعمل على تعزيز مشاركة المرأة السياسية، ولكن ظروف المجتمع الصعبة التي يمر بها بسبب االحتالل، تعيق 
مشاركة المرأة السياسية بشكل جيد”. )أحد المشاركين من الضفة الغربية(.

“... وأعتقد أنه لو كان هناك تعميم واضح للتجارب الناجحة، ستساعد في تغيير اتجاهات القطاعات المتحفظة أو المترددة، 
وكسبها لجهة القطاعات الداعمة”. )أحد المشاركين من قطاع غزة(.

من•اآلراء•األخرى•حول•دور•المجتمع•والتوجهات•التي•برزت•أثناء•المقابالت•والمجموعات•البورية،•أن•دور•المرأة•ال•زال•
محصورًا•في•أدوار•بسيطة•أو•شكلية•وأن•هنالك•إشكالية•في•المجتمع•حول•أهمية•هذا•الدور•للمرأة•الفلسطينية:•

“إن المرأة تأخذ الدور الشكلي في المشاركة السياسية، سواء في الحكومات أو المناصب اإلدارية، ونلحظ أيضًا أن دور 
المرأة انتقل من المشاركة السياسية النضالية، إلى دور يقتصر على قيادة مؤسسات أهلية، تسعى إلى توعية المرأة بحقوقها”، 

)إحدى المشاركات من الضفة الغربية(. 

“ما زلنا نرى اتجاهات المجتمع نحو دور المرأة اتجاهات سلبية، والمجتمع ليس عنده اإليمان الكافي بدور المرأة، وليس 
عنده القناعة الكافية بدور المرأة في هذا المجال، وأنه يمكن أن تنجح فيه”. )أحد المشاركين من قطاع غزة(.

“لغاية اآلن ال يوجد تشجيع من قبل المجتمع للمرأة بالمشاركة، والدليل على ذلك النسب التي تحصل عليها المرأة في 
االنتخابات”. )إحدى المشاركات من الضفة الغربية(. 

أما فيما يتعلق برضى المجتمع حول مستوى تمثيل المرأة في األحزاب الفلسطينية، أشار العديد من المشاركين والمشاركات 
في المقابالت، أنهم غير راضين عن مستوى التمثيل النسوي في األحزاب السياسية، وأن وجود المرأة في األحزاب السياسية 
هو بسبب إقرار نظام الكوتا، الذي فرضه القانون في البرلمان والبلديات، ولو لم يقر هذا النظام، لما كان هناك تمثياًل للمرأة 
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في األحزاب. وبرهنوا على ذلك بأن معظم النساء الالتي فزن في االنتخابات الحزبية، فزن من خالل تمثيلهن بالكوتا، ولم 
ينجحن في االنتخابات، وأن االتجاهات الذكورية في األحزاب الفلسطينية هي أكثر رفضًا لتمثيل المرأة بشكل حقيقي في 
األحزاب، والكثير من األحزاب تتخذ الموضوع بشيء أقرب إلى “الديكور” الذي فرضه القانون، ويبدو واضحًا للعيان غياب 
القيادات النسوية عن لعب دور حقيقي في األحزاب والتمثيل اإلعالمي للحزب،  والمشاركة الفاعلة في تحقيق المصالحة 
والتصدي للقضايا والمشكالت االجتماعية. فيما يرى بعض المشاركين والمشاركات، أن غياب القيادات النسوية الفاعلة 
عن األحزاب السياسية، هو السبب في تدني مشاركة المرأة في هذه األحزاب، وأن قلة الكفاءة وغياب حمالت المناصرة 
والتوعية، أدت إلى غياب القيادات النسوية الفاعلة والمؤثرة عن األحزاب السياسية. في حين يرى البعض أن سوء االوضاع 

االقتصادية، هو العامل األساسي في ضعف مشاركة المرأة السياسية ولعبها دور فاعل، يقلل من تبعيتها لألحزاب.

فيما•يلي•بعض•االقتباسات•التي•وردت•على•لسان•المشاركين•والمشاركات•في•المجموعات•البؤرية،•والتي•تعبر•عن•آراء•
المجتمع•حول•مشاركة•المرأة•في•األحزاب•السياسية:

“أكيد غير راضية، ما بنشوف النساء في الهيئات القيادية وقادة أحزاب أو ناطق رسمي باسم الحزب تكون امرأة، لكن 
بنشوف قائد حزب رجل أو متحدث رسمي باسم الحزب، مع أنه يوجد نساء جديرات ولديهن المهارة والكفاءة، وأنها تكون 

ناطق اعالمي باسم الحزب ولكن هذا الدور لألسف حكر على الرجال فقط”. )إحدى المشاركات من الضفة الغربية(.

“ما يسري على الكتل النسوية في المجلس التشريعي لألسف يسري على حضور النساء في األحزاب السياسية، احنا بحاجة 
ألن يكون عندنا وقفة تجاه التمثيل النسوي في األحزاب السياسية، وأن يتم تحقيق العدالة وتمثيل مشرف للنساء على األقل 

يرتقي ل%30 )أضعف اإليمان(”. )إحدى المشاركات من قطاع غزة(.

هذا  ثمار  بجني  قديش  المجتمع،  في  مفاهيم  تعزيز  على  والعمل  المجتمع  لدى  معينة  ثقافة  تغيير  على  بنعمل  “قديش 
الموضوع، أواًل بزيادة عدد مشاركة النساء وأنهم يكونوا مدليات بأصواتهم وأنهم يكونوا شركاء في صنع القرار هادا أواًل، 
ثانيا في إنصافهم للنساء القادرات والقياديات في أنهم يتمثلوا في المؤسسات الوطنية سيان بلدية أو برلمان وما إلى ذلك”. 

)إحدى المشاركات من شمال الضفة الغربية(.

“مؤسسات المجتمع لها الدور األكبر في تغيير وجهة المجتمع وبإبراز دور المرأة  ومشاركتها السياسية، بس مش أي 
حدا ثاني يعني ال التنظيمات وال غيره هو المجتمع المدني بما يمثله بالمؤسسات النسوية”. )إحدى المشاركات من الضفة 

الغربية(.

“دورها الرئيسي هو تكثيف جهودها وتكثيف أنشطتها وبرامجها في توعية النساء والجمهور العادي، الجمهور الزم يكون 
مؤمن وعنده قناعة بأهمية مشاركة المرأة السياسية إذا كان مؤمن ومقتنع حنقدر نغير”. )أحد المشاركين من قطاع غزة(.

“... ولكن أنا يعني بتصور أنه يجب أن تعي القيادات السياسية أن مؤسسات المجتمع المدني فيها قيادات نسوية ترتقي 
لصنع القرار، وبإمكانها أن تكون أداة تغيير إيجابي، بإمكانها أن تطرح سياسات نوعية وجديدة وهاي مسألة أنا بأكدها أنه 
حتى اآلن مؤسسات المجتمع المدني ما زالت في ظل االحتالل، وفي ظل وجود االنقسام تقدم رسالة تجاه النساء بصفة 

خاصة وتجاه المجتمع بصفة عامة ترتقي لطموح الناس”. )إحدى المشاركات من الضفة(.

“يعني المجتمع المحلي المرأة جزء منه، فعملية توعية الناس حول قدرة المرأة وأن تكون المرأة مشاركة في الموضوع السياسي 
ومشاركتها في السياسات العامة للسلطة الفلسطينية عبر طبعا تفاعل المرأة وتكون متواجدة في كل مؤسسات المجتمع 
المدني والجمعيات األهلية مؤسسات ثقافية أندية رياضية فهذا بيجعلها ضمن الجسد الفعال للشعب الفلسطيني، ومن خالل 

هذا التواصل والتفاعل بالتأكيد ستجد المرأة حقوقها في المجتمع”. )أحد المشاركين من قطاع غزة(.

“بالعكس أنا شايفة أن دور مؤسسات المجتمع المدني هو الدور االكبر في دعم هذا المجال، ألنه لو قلنا أن المؤسسات 
األخرى مثل الجامعات والمدارس لهم همومهم االولى ألن كل مؤسسة لها اولوياتها، حتى لو اشتغلت على برامج المرأة 
فيكون على هامش أولوياتها أو تعتبره برامج اضافية، اما مؤسسات المجتمع المدني هي األنسب ألنها يمكن أن تفرغ برامج 

كاملة في هذا المجال وألنها عندها الحرية أن تتحرك اكثر”. )إحدى المشاركات من قطاع غزة(.
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• السياسية 	 المشاركة  على  االحتالل  سياسات  أثر  الثاني:  الفصل 
للمرأة الفلسطينية 

للمرأة،  السياسية  المشاركة  على  اإلسرائيلي  االحتالل  سياسات  أثر  تناولت  أساسية،  بنود   5 المحور  هذا  تضمن 
وقد أظهرت النتائج أن 59.7% من أفراد العينة يوافقون، أن إجراءات االحتالل بحق النساء، عززت االتجاهات 
المجتمعية الداعية إلى عدم مشاركة المرأة في األنشطة السياسية خوفًا عليها، في حين أن 67.1% منهم وافقوا، على 
أن االحتالل يتبع سياسة االستهداف الجسدي للنساء في زمن الحروب واالجتياحات العسكرية، واتفق 72.9% من 
أفراد العينة، على أن إجراءات الفصل والحواجز التي يتبعها االحتالل، أضعفت الحركة النسوية الفلسطينية، %70.1 
من أفراد العينة يوافقون، أن سياسات االحتالل اإلسرائيلي تعيق فرص المرأة في المشاركة السياسية، وقال %72.7 

من أفراد العينة، أن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية عززت دورها السياسي.

وقد•جاءت•النتائج•على•النحو•التالي:•

%70.1 من أفراد العينة يوافقون، أن سياسات االحتالل اإلسرائيلي تعيق فرص المرأة في المشاركة السياسية. . 1
%58.6 من الذين أجابوا هم من اإلناث، و41.4% الذين أجابوا هم من الذكور. 58.3% من الذين أجابوا 
هم من الضفة الغربية، و41.7% من الذين أجابوا هم من قطاع غزة. 63.3% من الذين أجابوا يعملون، 

و36.7% من الذين أجابوا ال يعملون.

72.7% من أفراد العينة يوافقون، أن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية عززت دورها السياسي. . 2
56% من الذين أجابوا هم من اإلناث، و44% الذين أجابوا  من الذكور. 60.8% من الذين أجابوا من الضفة 
الغربية، و39.2% من الذين أجابوا من قطاع غزة. 63.7% من الذين أجابوا يعملون، و36.3% من الذين 

أجابوا ال يعملون.

شكل رقم )4(  يوضح أن سياسات االحتالل اإلسرائيلي تعيق فرص المرأة في المشاركة السياسية



25واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية  |

شكل رقم )7(  يوضح أن االحتالل يتبع سياسة االستهداف الجسدي للنساء في زمن الحروب 
واالجتياحات العسكرية

شكل رقم )5( يوضح أن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية عززت دورها السياسي

شكل رقم )6(  يوضح أن إجراءات االحتالل بحق النساء عززت االتجاهات المجتمعية الداعية إلى عدم 
مشاركة المرأة في األنشطة السياسية خوفًا عليها

59.7% من أفراد العينة يوافقون، أن إجراءات االحتالل بحق النساء عززت االتجاهات المجتمعية الداعية إلى عدم . 3
مشاركة المرأة في األنشطة السياسية خوفًا عليها، 56.8% من الذين أجابوا من اإلناث، و43.2% الذين أجابوا من 

الذكور. 60.7% من الذين أجابوا من الضفة الغربية، و%39.3 من الذين أجابوا هم من قطاع غزة.

67.1% من أفراد العينة يوافقون، أن االحتالل يتبع سياسة االستهداف الجسدي للنساء في زمن الحروب واالجتياحات . 4
العسكرية، 54.5% من الذين أجابوا هم من اإلناث، و%45.5 الذين أجابوا هم من الذكور. 61.2% من الذين 

أجابوا من الضفة الغربية، و38.8% من الذين أجابوا من قطاع غزة.
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72.9% من أفراد العينة يوافقون، أن إجراءات الفصل والحواجز التي يتبعها االحتالل، أضعفت الحركة النسوية . 5
الفلسطينية، 54.7% من الذين أجابوا هم من اإلناث، و45.3% الذين أجابوا هم من الذكور. 59.4% من الذين 

أجابوا من الضفة الغربية، و40.6% من الذين أجابوا من قطاع غزة.

أثناء•المقابالت•والمجموعات•البؤرية،•لقد•تم•تناول•أثر•االحتالل•على•المشاركة•السياسية•للمرأة•الفلسطينية•من•ثالثة•
محاور•أساسية•وهي•كالتالي:

غالق المعابر داخل األراضي الفلسطينية على المشاركة السياسية للمرأة؟. 1 كيف تؤثر صعوبات التنقل واإ
ما هو أثر الحصار على قيم واتجاهات المجتمع تجاه مشاركة المرأة السياسية؟. 2
ما هي أشكال االستهداف واالنتهاكات التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية، وكيف تؤثر على . 3

مشاركتها السياسية؟

غالق المعابر على مشاركة المرأة السياسية، فقد يكاد جميع من تمت مقابلتهم  أواًل: فيما يخص أثر صعوبات التنقل واإ
خالل اإلعداد لهذا البحث يجمعون، على أن لالحتالل اإلسرائيلي تأثير مباشر وأساسي في الحد من المشاركة السياسية 
غالق المعابر من قبل االحتالل، أثر سلبًا على مشاركتها  التنقل واإ الفلسطينية، حيث أجمعوا على أن صعوبات  للمرأة 
سياسيًا، حيث أن صعوبة السفر والتنقل حدت من تمكين المرأة الفلسطينية من المشاركة في كثير من المحافل الدولية 
والمؤتمرات العالمية، التي تعقد في بلدان العالم، كما أن الحواجز بين مدن الضفة الغربية من جهة وبين الضفة وقطاع 
غزة، منعت من حرية الحركة والتنقل للنساء في المحافظات، األمر الذي انعكس سلبًا على الحركة النسوية بشكل عام، 
وعلى الناشطات النسويات بشكل خاص، بل إنه تعدى ذلك ليعيق حركة النساء البرلمانيات المنتخبات أيضًا، األمر الذي 
أثر سلبًا على المشاركة النسوية، وبلورة حركة نسوية فلسطينية قادرة على تلبية حاجات المجتمع، وتليق بالتضحيات التي 
قدمتها المرأة الفلسطينية، وحد من دور المؤسسات النسوية واالتحادات، بشكل منع بلورة استراتيجية قادرة على تعزيز وجود 

المرأة الفلسطينية في مراكز صنع القرار أسوة بالرجال.

“طبعا اغالق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة، شكل معيق كبير على المرأة منعها من المشاركة في المؤتمرات، 
ألن مشاركتها في المؤتمرات الخارجية يعطيها طابع سياسي أكبر ويعطيها انفتاح اكبر على العالم، ويزيد وعيها بما يدور 

في الدول األخرى، ولكن الحصار المفروض حاليا صعب امكانية المشاركة عليها”. )أحد المشاركين من قطاع غزة(.

“لقد تجاوز األمر الناشطات النسويات، فقد أثر االحتالل والحصار والحواجز على مشاركة السيدات البرلمانيات والحزبيات 
أيضًا، فقد منع كثير منهم من التنقل بين شطري الوطن، منهم سيدات أعضاء لجان مركزية وأعضاء بمنظمة التحرير 
ومؤسساتها مثل أعضاء األمانة العامة لالتحاد العام للمرأة، وقيادات المجتمع المدني، كل هذا أعاق مشاركة المرأة الخارجية 

شكل رقم )8(  يوضح أن إجراءات الفصل والحواجز التي يتبعها االحتالل أضعفت 
الحركة النسوية الفلسطينية
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التواصل أيضًا”. )إحدى  النسوية في فلسطين، وأضعف  التواصل والعمل المشترك بين أعضاء الحركة  وأيضا أضعف 
المشاركات من قطاع غزة(.

“وجود الحواجز يمنع ويحول دون سفر النساء، والحواجز واالعتقاالت وأشياء كثيرة يمارسها االحتالل، المنع من السفر 
والرفض األمني لبعض النساء كما أن النساء ترفض أمنيا من السفر فأكيد كون االحتالل اإلسرائيلي المتحكم على المعابر 
األساسية الفلسطينية بيمنع وممكن المرأة تكون قادرة وجديرة ولكن صعوبة التنقل بسبب الحواجز الكتيرة وخصوصا في 

الضفة الغربية الحواجز اللي كتير موجودة”. )إحدى المشاركات من الضفة(.

“إغالق المعابر أكيد يؤثر تأثير مباشر على مشاركة النساء، ويفترض أن يكون في لقاءا المرآة لمضايقات غزة والضفة، 
ولكن لألسف غالبا االحتالل يمنع عملية التواصل، وموضوع إغالق المعابر الوطنية مثل معبر بيت حانون ومعبر رفح 
بيقلل من الحراك النسوي اإلقليمي والدولي، وبصفة خاصة حضور المؤتمرات ولقاءات قد تعزز المشاركة السياسية، وهذا 
يؤثر على مشاركة القيادات النسائية والنساء بصفة عامة في تطوير ذاتهم وفي أنهم يكونوا نساء قادرات قياديات حاضرات 

سيان على الساحة الوطنية أو الساحة اإلقليمية والدولية”. )إحدى المشاركات من غزة(.

“نحن مجتمعات تمتلك عادات وتقاليد محافظة، هناك رفض من الشارع الفلسطيني أن تتعرض المرأة  لمضايقات من قبل 
االحتالل على المعابر والحواجز”. )أحد المشاركين من الضفة(.

“يؤثر إغالق المعابر على المرأة الفلسطينية من خالل معاملتها معاملة سيئة على المعابر والحواجز وعدم احترامها وعدم 
معاملتها معاملة تليق بشخصيتها ومكانتها”. )إحدى المشاركات من القطاع(.

المشاركة  المجتمع نحو  اتجاهات  أثر االحتالل والحصار على  مقابلتهم حول كيف  الذين تمت  وعند سؤال األشخاص 
مشاركة  نحو  المجتمع  اتجاهات  على  حقيقيًا  تأثيرًا  هناك  أن  على  مقابلتهم،  تمت  من  معظم  أقر  فقد  للمرأة،  السياسية 
الكثير  الحصار واالحتالل، جعلت  الفلسطينية، وشراسة  المرأة  بإهانة  والتقاليد ال تسمح  العادات  السياسية، حيث  المرأة 
من المواطنين يخشون على المرأة من التعرض لإلهانة واإلذالل واالعتقال والمضايقات من االحتالل، فيما كان الضرر 
األكبر لهذه السياسات يشكل تأثيرًا أكبر على النساء الشابات، أكثر منه على النساء األكبر سنًا. ولكن بالرغم من سياسات 
االحتالل والحصار، إال أن الكثير من المقابلين أثنوا على إصرار المرأة وتحديها لسياسات القمع واالعتقال التي يمارسها 
االحتالل، كما أنه تم التطرق إلى صعوبات الوضع االقتصادي والصعوبات الناجمة عن االنقسام الفلسطيني وغياب الحياة 
الفلسطيني، والذي انعكس على مكانتها الحزبية ونسبة تمثيلها وتأثيرها في سياسات األحزاب  الديمقراطية عن المجتمع 

والفصائل الفلسطينية.

الحصار  قويت علي  أنها  والمرأة بشكل خاص، حيث  الفلسطيني عامة  الشعب  والقوة عند  اإلرادة  “الحصار عزز روح 
واستطاعت التأقلم والتكيف في جميع المجاالت، وحاولت التعايش مع مختلف الظروف، وما يعيشه الشعب الفلسطيني 
من معاناة وظروف صعبة مثل الحروب والكوارث، أصبحت اتجاهات المرأة نحو المقاومة والنضال والطموح للوصول إلى 

مراكز صنع القرار”. )إحدى المشاركات من الضفة(.

“واالحتالل اإلسرائيلي له دور أيضا في تعزيز االنقسام، األمر الذي يقف معيقا في وجه إجراء االنتخابات في كثير من 
الدورية، وأن تكون االنتخابات نزيهة وتضمن مشاركة مرتفعة للمجتمع  المفترض أن يكون اساسها  التي من  المجاالت 
وخصوصا المرأة، مما يتيح دخول شخصيات جديدة بأعداد اكبر إلى الساحة السياسية، سواء من المرأة او الرجل. وهنا أود 
أن أشير إلى أننا في كثير من األحيان نغفل االحتالل ونتذرع بالحصار او بالحواجز، ألن االحتالل هو اساس المشكلة 
التي تولد أشكال الحصار والحواجز، لذا يجب التركيز على إنهاء االحتالل بشكل كامل”. )أحد المشاركين من القطاع(.

اقتصادي وسياسي واجتماعي،  إلى حصار فكري وحصار  أدت  التي  الكبرى  الطامة  أو  الكبرى  الفاجعة  “الحصار هو 
وأصبحنا كما يدق المسمار على رأسه بتوصيل ببطء فال إحنا نموت وال احنا نعيش جيدا، فالحصار اإلسرائيلي في حالتنا 
أصبح بسيط بجانب حصار النفس والكلمة والرأي  وحرية الفكر، فهو الحصار الداخلي الذي جاء من اإلخوة لبعضهم عندما 
انقسموا، فتاهت القضية ما بين حصار الخارج المتمثل في الحصار اإلسرائيلي والحصار المتمثل في حصار حماس”. 

)إحدى المشاركات من القطاع(.
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“تقريبا مجتمعنا الفلسطيني تخطى هذه المرحلة، يعني اآلن مفش نظرة أنه المرأة اآلن ما زالت حبيسة ضمن المجتمع، 
أنه المرأة متدخلش المجال السياسي ال المجتمع الفلسطيني بفهمه بتطوره بتطلعاته المستقبلية أنه خلص صار في عندو 
استيعاب، فهيك شغلة أنه ال بد المرأة شريكة مع الرجل في المجتمع السياسي في اتخاذ القرار في المناقشة في اتخاذ .. 
المرأة الي رشحت حالها لرئاسة الجمهورية زمن الرئيس ابو عمار نزلت مقابله البو عمار في أنها تكون منافسة البو 
عمار في رئاسة جمهورية هادا بيدل على الوعي الموجود عنا، هادا ما نمتاز به عن الشعوب العربية األخرى أن الشعب 

الفلسطيني عنده وعي”. )أحد المشاركين من القطاع(.

أما في ما يتعلق بأشكال االستهداف واالنتهاكات التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية، وكيف تؤثر 
على مشاركتها السياسية. لقد كانت إجابات المشاركين في هذا الجزء من الدراسة مختلطة بمزيج من المرارة والغضب، 
وخاصة أن هذا السؤال قد استحضر ذكريات ومشاهد مؤلمة لدى الكثيرين منهم، حيث أنهم أفادوا بأن المرأة هي الخاسر 
االكبر من كل ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي، فهي أواًل األخت، واألم، واالبنة، والزوجة، والعمة والخالة، بالتالي فهي 
المعابر  للمضايقات على  تتعرض  التي  ثانيًا، هي  فلسطيني،  أي مواطن  له  يتعرض  إسرائيلي  انتهاك  بأي  تأثرًا  األكثر 

والحواجز وفي السجون والمعتقالت.

“يعنى اول شكل من أشكال استهداف االحتالل للمرأة الفلسطينية هو قتل ألبناء المرأة نفسها أمام اعينها قتل لزوجها امام 
اعينها قتل اخوها ألبوها هذا كله بالنهاية يشكل عوامل ضغط وعوامل حرمان المرأة، باإلضافة ألنو صار هناك عملية 
اسر لبعض السيدات الفلسطينيات، قمعهن ومنع حرياتهن وحبسهن داخل السجون اإلسرائيلية،  كانت هناك بعض السيدات 
تعرضن لإلبعاد في بعض السيدات تعرض نحكى لعمليات االعاقات وهى اعاقات دائمة كانت موجودة في الضفة الغربية 
ابسط حقوق اإلنسان  العيش بكرامة وانتهاك  ابسط حقوق اإلنسان في  المتكررة وانتهاك  العدوانيات  إلى  وغزة باإلضافة 

بانتهاك حرمة بيته بالمداهمات والضرب واإلهانات والشتم وما إلى ذلك”. )أحد المشاركين من القطاع(.

“لحتى اآلن يوجد أسيرات ومعتقل في السجون وفي قضية الحواجز في الضفة الغربية يمكن هاي مش موجودة بقطاع 
غزة وتمنع حرية التنقل للنساء وتمنع وصولهم لعملهم بسهولة وموضوع الجدار بالضفة الغربية، الناس بقطاع غزة اللي ما 
طلعوا وما شافوا العذابات اللي بيعانوها الناس في أنه الجدار أصبح يقسم الوطن لقسمين وقديش المواصالت صارت متعبة 
للنساء المشوار اللي كان بده نص ساعة صار بياخد ساعتين، وهاي جملة من التحديات اللي بتواجهها النساء واالحتالل 

بممارساته طبعا بيعزز ذلك”. )إحدى المشاركات من الضفة(.

“بحكي بالنسبة لغزة، أما الضفة تختلف اختالف كلي، بالنسبة لغزة حتى أطلع أشارك في الضفة طبعا صعب، ممكن تكون 
في مشاكل كثيرة وممكن أكون على الحاجز العسكري اإلسرائيلي أو يكون أحد أقاربي مطلوب لالحتالل أخاف أنه أعدي 

الحاجز وممكن المخابرات اإلسرائيلية تستجوبني وممكن يتم االعتقال ومشاكل أخرى”. )إحدى المشاركات من القطاع(.

“السجن للمرأة، اعتقال السيدات، ،قصف المواقع، أثر كثيرا على النساء، في كثير من النساء استشهدوا، في نساء كثير 
انقطعت رجليهم، هذا أثر على مشاركة المرأة السياسية”. )إحدى المشاركات من الضفة(.

“يمكن احنا في غزة بنعانيش فيها كتير، يعني بنعاني بس اقل من الضفة الغربية، وهذه كانت تكون في اماكن معينة يعني 
كانت تكون الخروج على المعابر اإلسرائيلية يكون هناك تفتيش يكون تفتيش غير آدمي للمرأة الفلسطينية أيضا الذهاب 
لزيارة االسرى داخل السجون يتم تفتيش النساء تفتيش غير ّادمي او ال تنسجم مع القانون الدولي، هذه االمور كلها رغم هذا 
أنه بتالقي المرأة الفلسطينية بتصمم وعنيدة بدها تعمل الي بدها اياه، يعني اتفتشت المرة هادي المرة الجاية هترفض، وهذه 
حصلت في اكثر من موقف، يعني امهات المساجين لما كانو يروحو الهم بتفشتو في مرة ثانية يروحوا ويرفضوا يتفشتو يعني 
عند المنفذ، بالنسبة لسؤالك أنه مكانش حاجز امام عطاء المرأة في كافة المجاالت....”. )إحدى المشاركات من القطاع(.

إن االحتالل اإلسرائيلي يستهدف المرأة الفلسطينية بجميع أشكال وأنواع العنف، سواء عن طريق الترهيب، الترويع، األسر، 
الضرب، االغتيال ووضع الحواجز، هذا بدوره يحد من مشاركة المرأة السياسية ويمنع تنقلها لممارسة حقها في المشاركة 

السياسية على أكثر من صعيد”. )إحدى المشاركات من القطاع(.

أما فيما يتعلق بأثر الحصار االقتصادي اإلسرائيلي على مشاركة المرأة السياسية بشكل سلبي جدًا، حيث أن الحصار 
أدى لزيادة الفقر والحرمان في المجتمع الفلسطيني، الذي انعكس على كل فئات المجتمع، وزاد أثره وضوحًا على الفئات 
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المهمشة والفقيرة في المجتمع وخصوصًا المرأة، كما أدى لزيادة معدالت البطالة بين الشباب من كال الجنسين وباقي فئات 
المجتمع، مما أدى لزيادة تبعية هذه الفئات لألحزاب السياسية في المجتمع الفلسطيني، وذلك طلبًا لإلعانات والمساعدات.
من زاوية أخرى فقد أكد المشاركين أن الحصار اإلسرائيلي أدى إلى ظهور اقتصاديات طفيلية، ممثلة باألنفاق وتجارة السوق 
السوداء واالحتكارات وغالء االسعار وغياب فرص النجاح للمشاريع الصغيرة، بسبب نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها، 
وغياب الشفافية والمحاسبة وانتشار الفساد، والذي أدى لزيادة معدالت الفقر والتهميش، كل هذا تزامن مع غياب الحريات 
وتعطل الحياة الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، والذي انعكس على األحزاب والمؤسسات الفلسطينية، وأدى إلى تغول 
الذكورية داخل األحزاب السياسية واستبعاد المرأة من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار، سواء على المستوى الحزبي أو 
المؤسساتي، والذي أدى بدوره إلى عزوف جماهيري عن المشاركة الفاعلة في مجاالت صنع القرار، وعزز النمطية والتقليدية 

وغياب القيادات الشابة عن دوائر صنع القرار الحزبي والمجتمعي.

كل ما سبق عزز تبعية المواطنين بشكل عام، والمرأة بشكل خاص لفئة تعاني في األصل من الضعف والفقر والتهميش، 
زاد من تبعيتها لألحزاب السياسية، واقتصرت مشاركتها السياسية على االحتفاالت الحزبية التي تتطلب الحشود الجماهيرية، 
وكل هذا هو طلبًا للمساعدات والمعونات، وذلك بسبب انهيار نظام الضمان االجتماعي، الذي يفترض على الحكومة توفيره 
للمواطنين، مما أدى إلى تراجع إيمان المواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص بالمشاركة السياسية، وانغالق آفاق التغيير 
االجتماعي والسياسي، مما عزز من استفراد مجموعة من السياسيين والسياسيات بالقرار السياسي، وتهميش فئات المجتمع 
األخرى. وأوضح المشاركين، أن زيادة التمكين االقتصادي للمرأة، سوف يعزز اعتمادها على نفسها، ويعزز حضورها 
العائلي واالجتماعي في دوائر صنع القرار، ألن غياب التمكين االقتصادي سوف يعزز تبعية المرأة االقتصادية والسياسية 
للرجل، والتمكين االقتصادي سيعزز ثقة المرأة بنفسها وقدراتها، وممكن أن يعزز ظهور قيادات نسوية وشبابية قادرة على 

إحداث التغيير، وفرض الحضور السياسي النسوي.

أنا بحكيلك الوضع السياسي بيأثر مش على دور المرأة فقط، بيأثر على دور المرأة ودور الرجل، كيف هلقيت بدي ادخل 
لالوضاع االقتصادية الصعبة في غزة الي سببها كان سبب داخلي، االيشي كان في كتير بطالة زادت نسبة البطالة زادت 
نسبة الناس الي أنفصلو عن وظائفهم، الكل أنفصل عن الوظائف السياسية مهم كانت وهلقيت كانو بس بدهم يعيشو في 
المناطق الزراعية الشرقية، فبالتالي اليهود بيأثر بيكون في نسبة حظر، وبالتالي المرأة والرجل بدهم يرجعو لمصدر الدخل، 
بدهم يرجعو اليوم يدورو على مصدر الدخل، فبالتالي اليهود بيأثر بطريقة مباشرة أنه يمعنو الناس أنهم بشاركو في اراضيهم 

وأنهم يزرعو”. )أحد المشاركين من القطاع(.

“... بيتحكمو بالمرأة وبيتحكمو في الراتب، هذا بيتيح على أنه المرأة ليست مستقلة حاليا، يعني الراتب لجوزك ونص الراتب 
الهلك أثر على أنها ايش تشارك في العمل السياسي، يعني نسبة البطالة بشكل كبير يعني بيتخرجوا وبيقعدوا بالبيت، ال 
في شغل وال وظايف وال أي حاجة، والعادات والتقاليد الي بتحكم المرأة ممنوع تطلعي ممنوع تنزلي، مثال اعتصام في مسيرة 
وين بدك تروحي يطخوكي ومن هالكالم أثر يعني على مشاركتها في العمل السياسي”. )إحدى المشاركات من القطاع(.

اذا كانت المرأة ممكنة ماديا معها ما يكفيها، بامكانها توصل مناصب عالية بالمجتمع، بامكانها أنها تقتحم البوابة السياسية 
او االقتصادية او أي مكانة في المجتمع لتسمو فيها وهتكون ناجحة فيه”. )إحدى المشاركات من الضفة(.

“الحصار االقتصادي ممكن يؤدي إلى أمرين مختلفين، يضعف المشاركة من حيث األزمات االقتصادية فتمل وتيأس بعض 
النساء من الوضع السيء وتختصر الطريق وتجعل الثقل على الرجل. ومن ناحية أخرى، يقوي المشاركة حيث أن الوضع 
السيء يحفز العائلة والجو العام أنه يجعل المرأة تشارك في العمل ومن ضمن ذلك العمل السياسي. )أحد المشاركين من 

القطاع(.

“يجعل على كاهلها عبء أكبر ومسؤولية أكبر والطلبات عليها أكتر من قبل أفراد أسرتها ومع زيادة البطالة والفقر وسوء 
التغذية، أصبحت تتوجه للمؤسسات الخيرية من أجل الدعم والمساعدة، ومن هذا الباب أصبح من السهل تأطيرها ضمن 

أحزاب، وبعض األحزاب بتستغل حاجة المرأة لكسب مزيد من األصوات”. )إحدى المشاركات من الضفة(.

التمكين االقتصادي يجعل المرأة تقفز حواجز كبيرة كان يجب عليها أن تتعداها، مثل توفير المعونات لنفسها وعدم تكريس 
الوقت في التوفير االقتصادي، وهذا جعلها تتفرغ لألمور السياسية من غير معيقات”. )إحدى المشاركات القطاع(.
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• الفصل الثالث: معيقات المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية	

المجتمعية  )الثقافة  إلى أي مدى يؤثر كل من  العينة:  التالي ألفراد  السؤال  تم توجيه  الدراسة،  الجزء من  في هذا 
السائدة، الدين، القلق األمني، االحتالل اإلسرائيلي، قلة الموارد المالية، المسؤوليات العائلية، نقص الدعم من األحزاب 
السياسية، ثقة المرأة بنفسها، نقص الدعم والمساندة العائلية، نقص الدعم من الناخبين ومن المرأة والرجل وقلة الخبرة(، 

على الحد من ومنع المرأة من المشاركة السياسية؟

وقد•جاءت•النتائج•على•النحو•التالي:•

83.3% من أفراد العينة يوافقون، أن الثقافة المجتمعية السائدة حول دور المرأة في المجتمع، تؤثر في منع . 1
المرأة من المشاركة السياسية، 56.1% من الذين أجابوا من اإلناث، و43.9% من الذين أجابوا من الذكور. 
62.7% من الذين أجابوا من الضفة الغربية، و37.3% من الذين أجابوا من قطاع غزة. 64% من الذين 

أجابوا يعملون، و36% من الذين أجابوا ال يعملون.

54.2% من أفراد العينة يوافقون، أن الدين يؤثر في منع المرأة من المشاركة السياسية. 52.1% من الذين . 2
أجابوا من اإلناث، و47.9% من الذين أجابوا هم من الذكور. 62.4% من الذين أجابوا من الضفة الغربية، 
و37.6% من الذين أجابوا من قطاع غزة. 63.9% من الذين أجابوا يعملون، و36.1% من الذين أجابوا 

ال يعملون.

شكل رقم )9( يوضح الثقافة المجتمعية السائدة حول دور المرأة في المجتمع

شكل رقم )10( يوضح تأثير الدين في منع المرأة من المشاركة السياسية
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شكل رقم )11( يوضح تأثير القلق األمني في منع المرأة من المشاركة السياسية

شكل رقم )12( يوضح تأثير االحتالل اإلسرائيلي في منع المرأة من المشاركة السياسية

80.4% من أفراد العينة يوافقون، أن القلق األمني يؤثر في منع المرأة من المشاركة السياسية. 56.3% من الذين . 3
أجابوا من اإلناث، و43.7% من الذين أجابوا من الذكور. نسبة 62.1% من الذين أجابوا هم من الضفة الغربية، 

و37.9% من الذين أجابوا من قطاع غزة.

4 . %57 السياسية.  المشاركة  من  المرأة  منع  في  يؤثر  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  يوافقون،  العينة  أفراد  من   %77.7
من الذين أجابوا من اإلناث، و43% من الذين أجابوا من الذكور. 61.3% من الذين أجابوا من الضفة الغربية، 
و38.7% من الذين أجابوا من قطاع غزة. 64.1% من الذين أجابوا يعملون، و35.9% من الذين أجابوا ال يعملون.

72.8% من أفراد العينة يوافقون أن قلة الموارد المالية لدى المرأة تؤثر في منعها من المشاركة السياسية. %57.9 . 5
من الذين أجابوا هم من اإلناث، و42.1% من الذين أجابوا هم من الذكور. 61.5% من الذين أجابوا من الضفة 
الغربية، و38.5% من الذين أجابوا من قطاع غزة. 62.7% من الذين أجابوا يعملون، و37.3% من الذين أجابوا 

ال يعملون.

شكل رقم )13( يوضح تأثير قلة الموارد المالية في منع المرأة من المشاركة السياسية
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شكل رقم )14( يوضح تأثير المسؤوليات العائلية في منع المرأة من المشاركة السياسية

شكل رقم )15( يوضح تأثير األحزاب السياسية في منع المرأة من المشاركة السياسية

شكل رقم )16( يوضح تأثير نقص التعليم في منع المرأة من المشاركة السياسية

80.7% من أفراد العينة يوافقون، أن المسؤوليات العائلية تؤثر في منع المرأة من المشاركة السياسية. %55.2 . 6
من الذين أجابوا من اإلناث، و44.8% من الذين أجابوا من الذكور. 63.4% من الذين أجابوا من الضفة الغربية، 
و36.6% من الذين أجابوا من قطاع غزة. 64.1% من الذين أجابوا يعملون، و35.9% من الذين أجابوا ال يعملون.

71.1% من أفراد العينة يوافقون، أن نقص الدعم من األحزاب السياسية يؤثر في منع المرأة من المشاركة السياسية. . 7
57% من الذين أجابوا من اإلناث، و43% من الذين أجابوا من الذكور. 60.7% من الذين أجابوا من الضفة 

الغربية، و39.3% من الذين أجابوا من قطاع غزة.

70.1% من أفراد العينة يوافقون أن نقص التعليم يؤثر في منع المرأة من المشاركة السياسية، 56.9% من الذين . 8
أجابوا من اإلناث، و43.1% من الذين أجابوا من الذكور. 61.2% من الذين أجابوا من الضفة الغربية، و%38.8 

من الذين أجابوا من قطاع غزة. 63% من الذين أجابوا يعملون، و37% من الذين أجابوا ال يعملون.
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شكل رقم )17( يوضح تأثير الثقة بالنفس في منع المرأة من المشاركة السياسية

شكل رقم )18( يوضح تأثير نقص الدعم والمساندة العائلية في منع المرأة من المشاركة السياسية

شكل رقم )19( يوضح تأثير نقص الدعم من الناخبين في منع المرأة من المشاركة السياسية

68.8% من أفراد العينة يوافقون، أن قلة ثقة المرأة بنفسها، تؤثر في منعها من المشاركة السياسية. 54.9% من . 9
الذين أجابوا من اإلناث، و45.1% من الذين أجابوا من الذكور. 61% من الذين أجابوا من الضفة الغربية، و%39 

من الذين أجابوا من قطاع غزة. 64.3% من الذين أجابوا يعملون، و35.7% من الذين أجابوا ال يعملون.

81.6% من أفراد العينة يوافقون، أن نقص الدعم والمساندة العائلية، يؤثران في منع المرأة من المشاركة السياسية. . 10
56.5% من الذين أجابوا من اإلناث، و43.5% من الذين أجابوا من الذكور. 62.1% من الذين أجابوا من الضفة 

الغربية، و37.9% من الذين أجابوا من قطاع غزة.

%78.9 من أفراد العينة يوافقون، أن نقص الدعم من الناخبين يؤثر في منع المرأة من المشاركة السياسية. 56.8% . 11
من الذين أجابوا من اإلناث، و%43.2 من الذين أجابوا من الذكور. %61.5 من الذين أجابوا من الضفة الغربية، 

و%38.5 من الذين أجابوا من قطاع غزة.
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75.5% من أفراد العينة يوافقون، أن قلة دعم النساء للمرأة، يؤثر في منع المرأة من المشاركة السياسية. %57 . 12
من الذين أجابوا من اإلناث، و43% من الذين أجابوا من الذكور. 61.8% من الذين أجابوا من الضفة الغربية، 

و38.2% من الذين أجابوا من قطاع غزة.

 شكل رقم )20( يوضح تأثير قلة دعم النساء للمرأة في منع المرأة من المشاركة السياسية

شكل رقم )21( يوضح تأثير نقص الدعم من الرجال في منع المرأة من المشاركة السياسية

شكل رقم )22( يوضح تأثير قلة الخبرة لديها في قضايا االنتخابات والمشاركة السياسة في منع 
المرأة من المشاركة السياسية

75.5% من أفراد العينة يوافقون أن نقص الدعم من الرجال يؤثر في منع المرأة من المشاركة السياسية. %57.1 . 13
من الذين أجابوا من اإلناث، و42.9% من الذين أجابوا من الذكور. 62.7% من الذين أجابوا من الضفة الغربية، 
و37.3% من الذين أجابوا من قطاع غزة. 63.9% من الذين أجابوا يعملون، و36.1% من الذين أجابوا ال يعملون.

أمام . 14 والتحدث  السياسة  والمشاركة  االنتخابات  قضايا  في  لديها  الخبرة  قلة  أن  يوافقون،  العينة  أفراد  من   %72.6
الجمهور والمهارات األخرى، يؤثر في منع المرأة من المشاركة السياسية. 54.2% من الذين أجابوا من اإلناث، 
و45.8% من الذين أجابوا من الذكور. 61.6% من الذين أجابوا من الضفة الغربية، و38.4% من الذين أجابوا 

من قطاع غزة.
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من خالل استعراض إجابات المشاركين في المقابالت والمجموعات البؤرية حول محور العوائق التي تحد من مشاركة 
الثقافة المجتمعية السائدة والعادات والتقاليد والموروث  الذين تمت مقابلتهم، على أن  المرأة السياسية، أجمع األشخاص 
الثقافي الذي يحط من قدر المرأة مقارنة بالرجل، هي أهم المعيقات التي تواجه المرأة، هذا باإلضافة إلى الثقافة الذكورية 
للمجتمع الفلسطيني، والتي ترسخت ضمن التنشئة االجتماعية، التي عززت فرص الرجل على حساب المرأة والشاب على 

حساب الفتاة.

ويأتي بالدرجة الثانية االحتالل اإلسرائيلي كمعيق أساسي للحياة السياسية الفلسطينية، وما نتج عن االنقسام من تغييب 
االنتخابات وكل مظاهر الحياة الديمقراطية في المجتمع، وهذا انعكس على بنية األحزاب السياسية الفلسطينية، التي ال زالت 
تحافظ على وجود شكلي للمرأة ضمن أطرها الحزبية، وتحدث المشاركون أيضًا عن معيقات مرتبطة بالمرأة نفسها، مثل 
قلة الوعي النسوي بأهمية تعزيز المشاركة النسوية في مراكز صنع القرار، باإلضافة إلى قلة الخبرة عند النساء في المجال 

السياسي، باإلضافة إلى الوضع االقتصادي السيء، الذي تعاني منه المرأة في المجتمع الفلسطيني.

“العادات والتقاليد سلبية أو إيجابية: عاداتنا احنا طبعا العرب وخاصة فلسطين عنا يعني عادات زي ما تقولي بتضيق 
الخناق على المرأة، بدوهاش الحرية الكاملة، يعني ممنوع بعض اوقات بقوللولك ممنوع تسافر لشغل او لحاجة الزم يكون 
زوجها معها، مفش حرية مطلقة للمرأة هذا كمان الموضوع يعني يمكن يكون قبل 20  سنة، اما اآلن الحمد هلل يعني بدأوا 
الناس تتفهم خاصة االسر يعني الي كانت محافظة اتفهمت الوضع وبدأوا يدوا حرية للنساء تتحرك بحرية لجهات عملهن” 

)إحدى المشاركات من الضفة(.

“مجتمعنا الذكوري والبيئة المحيطة ممكن تكون مانعة للمرأة أنها تشارك ويكون الها دورها في المؤسسات أو األحزاب 
السياسية،  كمان زي ما حكيت أنه اوكي االحتالل هو أحد األسباب واألسباب الرئيسية وأنه ممكن نضرب مثال، يعني 
ممكن الزوج أو األهل يكونوا سامحين للمرأة تشارك سياسيًا، ولكن في احتالل بيمنع وفي حواجز وتأخيرات وفي اعتقاالت 
وفي منع واحنا ليش نفوت في هاي اإلشكاليات وفي هاي الدوشة، بيصفي )يبقى( أنه احنا نوقف على جنب أسلم النا”. 

)إحدى المشاركات من الضفة(.

أواًل العوائق التي تؤثر على مشاركة المرأة سياسيًا: العادات والتقاليد التي تعتبر دور المرأة في تربية األبناء فقط، وأن الرجال 
هم أقدر من النساء سياسيًا، عدم إيمان المرأة وثقتها بدورها في المشاركة السياسية، عدم معرفة المرأة لحقوقها السياسية،  

أيضا االحتالل وما خلفه من مشكالت تعيق مشاركة المرأة سياسيًا. )إحدى المشاركات من القطاع(.

بما يتعلق بأسباب ضعف ثقة المرأة بالمرأة، تعددت إجابات المشاركين حول ذلك، ولكن كان هناك شبه إجماع، على أن 
النساء المنتخبات أو القياديات، لم يعملن بشكل جدي على حل المشاكل التي تواجه النساء، وبمعنى آخر لم يكن نسويات 
ولم يحاولن تعزيز العمل المشترك مع النساء في المجتمع، وكن يمثلن مصالح األحزاب التي ترشحن عنها أكثر من كونهن 
نساء يدافعن عن حقوق المرأة، كما أنه لم يكن لهن بصمة واضحة في إقرار سياسات وقوانين تدعم حقوق المرأة بالمساواة، 
أو برفع نسبة الكوتا النسوية، في حين يرى البعض أيضًا أن جزء من هؤالء النساء لم تفرزهن القاعدة النسوية الفلسطينية، 
وكثير منهن غير معروفات للناس ولجموع المرأة، كما أن الكثير ممن فزن باالنتخابات أو الموجودات في األحزاب، ال 
يشعرن بأنهن موجودات بفضل الدعم النسوي لهن، بل نتيجة قرارات اتخذها الرجال صناع القرار، سواء في الحزب أو 
العائلة أو البلدية، كما أشار البعض إلى أن المجتمع المدني النسوي له دور وساهم بإقرار سياسات وقوانين لصالح المرأة، 

أكثر من الدور الذي قامت به النساء المنتخبات.
 

في حين أن جزءًا آخرًا من المشاركين قال، أن وجود المرأة في مواقع صنع القرار هو مكسب، ويجب أن نعمل على تطويره 
واستثماره، والعمل على زيادة نسبة تمثيل المرأة في كل مراكز صنع القرار، وأن المرأة أقدر على الدفاع عن حقوق النساء، 

والقى باللوم على الثقافة والتنشئة االجتماعية، التي أدت إلى ضعف المشاركة السياسية للمرأة وضعف ثقتها بنفسها.
 

“شو عملت النا هذه السيدات الي كانت موجودة، النساء الي مثلونا بالمجلس التشريعي ما ركزوا على قضايا المرأة بشكل 
كبير، يعني لوال الحركة النسوية لوال مؤسسات المجتمع المدني كانت تضغط، يعني مثاًل موضوع الكوتا الي ضغط بيها 
بشكل اكبر هم مؤسسات المجتمع المدني، واحرزوا  فيها إنجاز مش النساء الي مثلناهم والي رشحناهم أنهم يمثلونا بالمجلس 

التشريعي”. )إحدى المشاركات من الضفة الغربية(.  
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“ال يوجد قناعة عند النساء بأن المرأة لديها المقدرة ولديها اإلمكانية والقبول أنها تكون شريكة للرجل في قضايا صنع القرار 
او في قضايا الحل السياسي أو ما إلى ذلك”. )إحدى المشاركات من القطاع(.

“مجتمعنا ذكوري، ال يلجأ للمرأة بحل مشاكله بيلجأ للرجل، حتى المرأة بتلجأ للرجل بحل مشاكلنا ولكن هاذا غلط..”. 
)إحدى المشاركات من القطاع(.

“لو في هناك ثقافة تؤمن بحق المرأة في الوجود تؤمن في حق العطاء تؤمن في حق المرأة تأخذ دورها في كل المجاالت 
لما كان المجتمع ينظر للمرأة بهذه الطريقة وثانيًا عدم وجود ثقافة أن المرأة تتحمل مسؤولية داخل إطار المجتمع”. )أحد 

المشاركين من القطاع(.

“النخب السياسية بتحتكر، بتالقي النخب والصفوة من النساء بتحاولش أنها مثال تشتغل بشكل جدي مع النساء وتفعل 
دورهن، بس بتكون متربعة فوق وبدهاش حدا ينافسها على مركزها وعلى قيادتها ألي منصب، فهذا بيعتبر كمان اضطهاد 

المرأة للمرأة وهو واضح عندنا في المجتمع”. )إحدى المشاركات من الضفة الغربية(.

“أواًل قلة خبرة النساء في هذا المجال، وأنه في مجتمعنا لم نر تجارب كبيرة من قيادات نسوية شجعتنا على أن نقول أن 
المرأة قد تكون ناجحة في هذا المجال، وقلة القيادات النسوية ال تشجع على الثقة وتجعل المرأة غير واثقة من نجاحها، 
ونظرة المجتمع ما زالت تخيف المرأة أن تنتخب المرأة، وتفضل أن تنتخب رجل ينجح على أن تنتخب امرأة ستعيش التجربة 

من جديد يمكن أن تنجح ويمكن أن تفشل. )إحدى المشاركات من القطاع(.
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• الفصل الرابع: عرض لتجارب نسوية ناجحة	

“كل•قيادات•العمل•النسوي•الفلسطيني•بكل•الفصائل•تعاني•من•نفس•االضطهاد•والتهميش•والرجوع•للخلف•على•
مستوى•المشاركة•الفاعلة،•والتحدي•داخل•صفوف•الحزب•أكبر•من•التحدي•الجماهيري•في•االنتخابات”

نعيمة•الشيخ•علي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة حركة فتح، تبلغ من العمر 50 عامًا، متزوجة 
وأم لثالثة أبناء، تربت في أسرة سياسية، حيث توفي والدها وهي لم تتجاوز الستة أشهر من عمرها، واستشهد أخوها 
خوتها تربية وطنية،  األكبر زياد في معركة الكرامة في العام 1968، ولم تكن قد بلغت العشرة أعوام، ربتها أمها هي واإ

حاصلة على بكالوريوس اللغة العربية من الجامعة اإلسالمية في غزة، ومن ثم دبلوم عالي في علم النفس.

بدأت مشوارها السياسي منذ كانت في الثانوية العامة، حيث شاركت في المظاهرات ضد كامب ديفيد واطروحات 
بعد االنشقاق  الطالبية  الشبيبة  ثم في حركة  الوطنية، ومن  الطالبية  الحركة  انخرطت في  ثم  الذاتي، ومن  الحكم 
في العام 1983، عاصرت فترة السبعينات، التي كانت كلها مظاهرات ضد سياسات االحتالل القمعية، ومالحقات 

الفدائيين في المخيمات.

عملت في اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي في العام 1987 كمنسق عام وعضو مكتب تنفيذي الوطن. ترافقت 
فترة شبابها ودراستها الجامعية مع بدايات الصحوة الوطنية والعودة للعمل الوطني، بالرغم من فوزها في المجلس 
التشريعي، إال أنها لم تتخَل عن دورها في الحركة النسوية، ما زالت تعمل لحد اآلن كعضو في األمانة العامة لالتحاد 
العام للمرأة، وتعمل متطوعة كرئيس مجلس إدارة لجمعية الثقافة والفكر الحر، وتعمل على تعويض الدور المعطل 

للمجلس التشريعي الفلسطيني نتيجة لالنقسام السياسي، من خالل عملها في المجتمع المدني وفي الحركة النسوية.

ما زالت ترى أن الدافع الذي انطلقت منه وهي صغيرة للعمل السياسي والوطني، ما زال حاضرًا وهو تحرير فلسطين 
والحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الوطني الفلسطيني. تطمح في زيادة مشاركة المرأة في البناء الوطني، مثلما 
شاركت وتشارك في النضال، وتعمل على زيادة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، بنسبة تتناسب وحجم تضحياتها 

الوطنية، وترى أن هذا حق للمرأة وليس منة من أحد.

وتضيف، أن كل قيادات العمل النسوي الفلسطيني في كل الفصائل، تعاني من نفس االضطهاد والتهميش والرجوع 
للخلف على مستوى المشاركة الفاعلة، وتعتبر أن التحدي داخل صفوف الحزب أكبر من التحدي الجماهيري في 
اعالن  اتفاق  بعد  فيما  دورها  تراجع  قد  النسوية خاصة،  والحركة  الوطنية عامة  الحركة  بأن  وتعترف  االنتخابات، 
المبادئ – أوسلو-، وهذا انعكس على واقع المرأة الفلسطينية، بالرغم من أن الحركة النسوية الفلسطينية ما زالت شابة، 
وقياداتها ما زالت شابة، وكانت ذروة االستقطاب نحو العمل الوطني في فترة الثمانينات، ولكن بعد تشكيل السلطة 
العمل  النسوية نحو مؤسسات السلطة، وضعف  الكوادر  النسوية عانت من هجرة  الفلسطينية فإن الحركة  الوطنية 
التطوعي في المجتمع، وتعطل الحياة الديمقراطية الحقيقية داخل األحزاب السياسية، ونقص اإلمكانيات والمصادر 

المالية.

وتقول: “حلمي ال يبتعد عن المجتمع الذي أعيش فيه، أحلم بدولة ديمقراطية تسودها العدالة االجتماعية وفق القانون 
الفلسطيني ووثيقة االستقالل الوطني، ال أريد مجتمعًا مفصاًل للمرأة، أريد مجتمعًا ينصف الجميع على  األساسي 
قاعدة المساواة بين الجميع، المرأة جزء من المجتمع، أريد المساواة وحرية التعبير للجميع، أريد قانون أسرة ينصف 
المرأة والرجل، أريد قانون ينصف المجتمع ويحافظ على مدنية وديمقراطية الدولة، مع آليات لضمان إعمال القانون، 

ال أريد ألوالدي أن يعانوا مثلما عانيت.
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“كان•لدينا•حلم،•ولكن•االنقسام•لم•يمكننا•من•تحقيقه”•

حنان•أبو•عمرو، عضو المجلس البلدي عن منطقة المغازي وسط قطاع غزة، متزوجة وأم لستة أطفال، حاصلة على دبلوم 
اللغة العربية، فازت في االنتخابات البلدية على قائمة حركة فتح في العام 2005 ولغاية اآلن، ناشطة مجتمعية ونسوية 
معروفة في مخيم المغازي، ومديرة روضة داخل المخيم، وتربطها عالقات مميزة مع كل سكان المخيم، وقع عليها االختيار 
والتكليف من حركة فتح لتكون ممثلة للحركة في االنتخابات البلدية، حاصلة على عدد من الدورات التدريبية المتقدمة في 

مجال إدارة الحكم المحلي وآليات عمل المجالس المحلية وآليات دمج المجتمع المدني في العمل المحلي. 

تقول السيدة حنان: “لدي حلم بأن أرى النساء في كل مراكز صنع القرار، أراها رئيسة البلدية وليس عضو مجلس بلدي، 
رئيسة المجلس التشريعي ورئيس حكومة، أحلم بأن ينظر إلينا المجتمع وأن ننظر نحن النساء ألنفسنا بأننا قويات، أتمنى 

أن نتخلص من الموروث الثقافي واالجتماعي، الذي يقسم المجتمع على أساس رجل وامرأة”. 

“لم أكن أتوقع الدعم الذي حصلت عليه من المجتمع والعائلة وأهلي وزوجي، كنت سعيدة بالتجربة، وبزيارات سكان المخيم 
والجيران واألصدقاء ودعمهم لي، وخاصة الدعم المعنوي لي، كنت أرى الفخر والحماسة في عيون نساء المخيم، دائمًا 
أشعر بثقل المسؤولية التي على عاتقي، وهي أن أعبئ مكاني كامرأة، وأثبت للمجتمع أن المرأة على قدر الثقة التي أوالها 
لها المجتمع، ونستطيع أن نقوم بما يقوم به الرجل وأفضل في بعض األوقات، أريد لتجربة المرأة في االنتخابات البلدية أن 
تكون ناجحة والخطوة األولي التي تبني عليها النساء، لالنطالق نحو مشاركة أكبر وأوسع في مراكز صنع القرار، على 

أسس العدالة والنزاهة.

بالرغم من ظروف االنقسام وصعوبة العمل في ظل الظروف الحالية من انقسام سياسي وقلة موارد وحصار وانهيار للبنى 
التحتية في المجتمع، فإننا استطعنا أن نحقق نجاحات، وكنت أتمنى أن نكون في ظروف أحسن من هذه الظروف لكان 

اختلف األداء واختلف التقييم.

“أنصح الشابات بالخوض والمشاركة في العمل السياسي واالجتماعي، وتمكين أنفسهن وتطوير أدائهن وقدراتهن وثقافتهن، 
وأن يكن مثقفات ومتدخالت بعمق في قضايا المجتمع، علينا أن نواكب التطور، نطور أدوارنا من خالل المشاركة في 
المؤسسات األهلية وتطوير العمل النسوي، وعلينا أن نطور أدوارنا القيادية داخل األحزاب وداخل المجتمع، علينا االهتمام 
كأحزاب بالعمل التطوعي والتثقيفي، وتمكين النساء والشباب ليكونوا قادرين على إكمال المشوار نحو الوطن والتحرير واقامة 

دولة المواطنة والمساواة والحقوق، ونبني مجتمع نكون مطمئنين فيه على أوالدنا وبناتنا”.

“نخوض•صراع•مرير•داخل•األحزاب•لكي•ننتزع•دورنا•والتخلص•من•القيادات•التقليدية•ونكون•مؤثرين”

السيدة•رحمة•على•سليمان•أبو•ليلة، عضو المجلس البلدي عن منطقة رفح الشوكة، تبلغ من العمر 46 عامًا، حاصلة 
على  بكالوريوس التنمية االجتماعية، متزوجة ولديها 7 أبناء، وعضو في االتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، شاركت في 
عداد الكادر السياسي، وناشطة نسوية داخل  العديد من الدورات، وحاصلة على العديد من الخبرات في مجال القيادة واإ

الحزب وفي العديد من المؤسسات المجتمعية والنسوية في قطاع غزة.

تربت في أسرة سياسية، حيث اعتقل أخوها لمدة عشر سنوات عندما كانت صغيرة، وكانت النقاشات السياسية وزيارة أخيها 
في السجن ومشاهدتها للجنود اإلسرائيليين، شاركت في أنشطة وفعاليات االنتفاضة األولي عام 1987، كل هذا عزز لديها 

الدافع والرغبة بالمشاركة السياسية ولعب دور سياسي.

بدأ نشاطها الحزبي بعد الزواج، حيث انضمت إلى االتحاد الديمقراطي الفلسطيني- فدا، وعملت ضمن اللجان النسوية 
عداد كادر نسوي حقيقي، قادر على لعب دور مؤثر في  داخل الحزب، وأخذت على عاتقها مهمة تثقيف النساء والفتيات واإ
السياسة داخل الحزب، في حين أن النظرة الذكورية داخل األحزاب الفلسطينية كانت طاغية، والكثير منهم ال يريدون المرأة 

إال من أجل الديكور فقط، وتابعة وليست شريكة حقيقية في صناعة القرار داخل المؤسسات الحزبية.
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وجود  تستغرب  التي  والتقاليد،  والعادات  السائدة  المجتمعية  الثقافة  تحدي  النساء  على  سهاًل  “ليس  رحمة:  السيدة  تقول 
المرأة في مراكز صناعة القرار، أو مزاحمتها للرجال داخل المواقع الحزبية، ولكن صمود النساء في وجه هذه التحديات 
وعدم االستسالم، هو الذي غير اتجاهات المجتمع، وفرض تقبله لحضور المرأة في دوائر صنع القرار السياسي والمحلي 

واالجتماعي.

“قررت الترشح النتخابات البلدية، وقررت االستفادة من نظام الكوتا النسوية التي أقرت، وتلقيت الدعم من الحزب والعائلة 
وزوجي، واجهت المعارضة من البعض داخل الحزب، سعيت لتوحيد الصوت النسوي داخل الحزب، وتحديت االتجاهات 
السلبية للمجتمع، التي تريد المرأة في بيتها فقط، وأثبتت أن للمرأة دورًا حقيقيًا ومؤثرًا، فخورة وراضية عن أدائي، وسوف 
أترشح النتخابات المجلس التشريعي في المرة القادمة، وسأدعم النساء األخريات للوصول إلى مراكز صناعة القرار، هدفي 
األساسي هو أن تصل المرأة إلى كل مواقع صناعة القرار على المستوى المحلي والوطني واالجتماعي، هذا تاريخ لن 
أنساه في حياتي، وهو وجودي في المجلس البلدي، تستطيع المرأة أن تستفيد من الطفرة اإلعالمية ومن الوعي المجتمعي 
الذي بدأ يتقبل المرأة ومشاركتها السياسية، نريد قيادات شابة قادرة على الدخول في المعترك السياسي والدفاع عن قضايا 
المجتمع، فرص التعليم للبنات كبيرة اآلن، أكثر من الشباب، علينا االستفادة من هذه الفرص، على الشباب وخاصة الفتيات 
تعزيز مشاركتهم في مجال السياسة، وتثقيف أنفسهم ليكونوا قادرين على اقناع ذوي العالقة بأهمية وجودهم في مراكز صنع 
القرار، لدينا مهام جبارة يجب العمل عليها، نخوض صراع مرير داخل األحزاب، لكي ننتزع دورنا ونكون مؤثرين والتخلص 

من القيادات التقليدية، لدينا وطن ومستقبل”. 

“التوفيق•بين•مصلحة•الحزب•ومصلحة•المواطنين•صعب،•ولكني•ال•أختار•بين•مصلحة•المواطن•وبين•أي•شيء•آخر”.

رناد•نادي•عرار، عضو مجلس قروي قراوة بني زيد، تبلغ من العمر 35 عامًا، متزوجة وأم ألربع أوالد، حاصله على 
بكالوريوس الخدمة االجتماعية من جامعة القدس المفتوحة، فازت في انتخابات مجلس قروي قراوة بني زيد، على قائمة 
اليسار، تربت وكبرت في عائلة سياسية وألب سياسي، وقضى فترة من عمره في المعتقالت اإلسرائيلية، كانت تحضر 
اجتماعات لجان العمل في رام اهلل منذ كان عمرها عشر سنوات، تزوجت وعمرها 15 عامًا، وأكملت دراستها الثانوية بعد 
الزواج، ومن ثم أكملت دراستها الجامعية وهي متزوجة، لم يقف الزواج المبكر عائقًا أمام طموحها بإكمال التعليم والمشاركة 
في االنتخابات والفوز بعضوية المجلس القروي، في منطقة تغلب عليها العشائرية والكلمة العليا فيها للعائلة والرجل، منذ 
صغرها وهي مسكونة وجدانيًا بالعمل الوطني والسياسي، صقلتها تجربة الزيارات األسبوعية للمعتقالت اإلسرائيلية، لترى 
والدها المعتقل الذي ترك غيابه فيها فراغًا لم يستطع أحد أن يمأله، تعودت على المشاركة في الفعاليات السياسية والوطنية 
والميدانية في االنتفاضة األولى، لم تكن بحاجة إلى تأطير، وهي التي تربت في عائلة تعتبر السياسة فيها كأنها أحد أفراد 
األسرة، تعشق العمل المجتمعي الذي كانت تمارسه منذ طفولتها حين كانت ترافق خالها، الدكتور يوسف عرار استاذ علم 
النفس، الذي عمل لمدة 18 عام في اتحاد الجمعيات الخيرية، وكان ينتقل من مدينة لمدينة لممارسة مهامه، وعندما تخرجت 
من الثانوية العامة، أصرت بأن تتخصص في مجال الخدمة االجتماعية، ألنها تؤمن بالعمل المجتمعي، ومن ثم عملت 

في سلك التعليم كمرشدة تربوية في القرية.

عملت متطوعة في االنتخابات البلدية في العام 2005، وكان همها هو كيف تحقق النساء الفوز في االنتخابات وتكون 
موجودة، وبقي لديها الحلم بالترشح لالنتخابات حتى العام 2012، حيث قررت الترشح لالنتخابات البلدية، وتلقت الدعم 

من العائلة ومن الحزب وهو الجبهة الشعبية، وترشحت على القائمة الموحدة لقوى اليسار.

“أتمنى أن تتغير نظرة المجتمع للمرأة، وأن تتغير نظرة المرأة للمرأة، ما زلنا بحاجة إلى الشعور بالمساواة  كنساء، حلمي 
أال أكون مراقبة ومقيدة من المجتمع، نحن قدمنا وناضلنا مثل الرجال، المرأة هي أكثر الخاسرين من االحتالل، أتمنى 
أن تتغير النظرة، بأن حتى المرأة المنتخبة هي تكملة وليست أساس وشريك، في أحيان كثيرة يكون التحدي والصعب هو 
التوفيق بين مصلحة الحزب ومصلحة المواطنين، صحيح أنني أختار وال أتردد في اختيار مصلحة المواطنين، ألن هذه 

أمانة وسأحاسب نفسي عليها قبل أن يحاسبني أحد”.

“لكل امرأة حلم، وعلينا نحن النساء والشابات أن ندافع عن حلمنا وهدفنا في الحياة آلخر لحظة، علينا أن نمتلك المعرفة 
والمهارة لتغيير مجتمعنا، وال نستسلم للثقافة االجتماعية التي تحرمنا حقوقنا، وتشكل عائقًا بيننا وبين أحالمنا، علينا أن 

نحقق النجاح ونتمسك بالحلم”.



40 |  واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية

“ال•يمكنني•أن•أتصور•أن•المرأة•ال•تشارك•في•صناعة•القرار،•وال•أتصور•أننا•نستطيع•أن•نبني•وطن•بدونها،•المرأة•
وطن”.

يسرى•محمد•ديرية، تبلغ من العمر 45 عامًا متزوجة، فازت بعضوية مجلس قروي بيت فجار في بيت لحم، ضمن قائمة 
حركة فتح في العام 2012، حاصلة على بكالوريوس الخدمة االجتماعية من جامعة القدس اإلبراهيمية ودبلوم عالي في 
التربية، تعمل مدرسة في سلك التعليم، ناشطة نقابية وتعمل نائب أمين سر اتحاد المعلمين في محافظة بيت لحم، عملت 

كعضو متطوع في الهيئة اإلدارية لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية من العام 1997 ولغاية العام 2012. 

ناشطة منذ صغرها في الحركة الوطنية والحركة الطالبية في الجامعة، اعتقلت في العام 1985 على خلفية نشاطها في 
المسيرات والمظاهرات، تعرضت مرارًا لمضايقات االحتالل ومنعت من السفر إلكمال تعليمها الجامعي خارج الوطن.

نشأت في أسرة اعتقل األخ األكبر فيها لمدة 12 عامًا في معتقالت االحتالل، وتزوجت من أخ لشهيد، لم تواجه مشاكل 
من العائلة أو الزوج أو األهل في العمل السياسي والترشح لالنتخابات.

تقول: ال يمكننا أن نجلس في بيوتنا ونترك مصالح الناس في أيدي اآلخرين بدون محاسبة ومسائلة، يجب علينا االهتمام 
والمشاركة وتحديد شكل مجتمعنا ومستقبلنا، ال يمكنني أن أتصور أن المرأة ال تشارك في صناعة القرار، وال أتصور أننا 

نستطيع أن نبني وطنًا بدون المرأة، المرأة وطن. 

نجازي ووجودي في المجلس البلدي، وسأترشح في المرة القادمة لمنصب رئيس المجلس البلدي، سعيدة  “أنا فخورة بأدائي واإ
بثقة الناس، أحاول دائمًا إشراك المواطنين في كل األعمال، من خالل تشكيل لجان مجتمعية متعددة، أسعى لتحقيق النجاح 
برغم كل الظروف والتحديات، أسعى إلثبات أن المرأة قادرة على التأثير والمساهمة في البناء والتطور، وتستطيع دخول 
البرلمان والمنافسة على مواقع صناعة القرار، أسعى لخلق نخبة نسوية قادرة على دفع الوطن لألمام تليق بالتضحيات 
والتحديات، همي هو وصول النساء لمواقع صناعة القرار، وليس ما تتيحه لهن الكوتا النسوية، وفكرت في لحظة أن أشكل 

قائمة نسوية للتصدي لكل المحاوالت التي تسعى لتهميش النساء وتحقير دورهن”. 

“ال أستطيع تحمل مسؤولية الصمت في هذا الوطن، السكوت خطيئة، وترك اآلخرين يلعبون بمصير شعبنا خطير، الصمت 
ليس حاًل بل هو المصيبة، الزم نواجه الظلم، ونحاسب المسؤولين ونعلم الناس كيف يحاسبونا”.

“أسعى إلحداث تغيير حقيقي في المجتمع، وفي واقع المرأة الفلسطينية، ومقتنعة بتجربتي، ولو عاد بي الزمن سأكون رئيس 
مجلس قروي وليس عضو”.

“رسالتي للمرأة الفلسطينية، هي أال تتخلى عن دورها وأال تستسلم لمحاوالت تهميش دورها وعزلها في بيتها، علينا أن نأخذ 
دورنا الحقيقي، وأن نطور قدراتنا لكي نستحق هذا الدور، علينا االستعداد جيدًا للمشاركة الفاعلة في مراكز صنع القرار”.

براز•دورها،•فال•تنتظر•من•أحد•أن•يعطيها•حقها”• “إذا•لم•تغير•المرأة•الفلسطينية•رأي•المجتمع•تجاه•قضاياها•واإ

آمال•توفيق•حمد، حاصلة على شهادة دكتوراه في علم النفس االجتماعي، تبلغ من العمر 51 عامًا، تسكن في بلدة بيت 
حانون في شمال قطاع غزة، سكان بيت حانون، ناشطة سياسية منذ كانت طالبة في جامعة بير زيت في الضفة الغربية 
القطاع  العمل في  الحركة، جميعها عبر االنتخابات، ودأبت على  المواقع في  العديد من  قبل نحو ثالثين عاماً، تولت 
النسوي، وتولت مراكز قيادية في اتحادات المرأة، وعملت مدرسة للمرحلة اإلعدادية، وعملت كمديرة لدائرة المرأة في المجلس 
التشريعي الفلسطيني، انتخبت لعضوية إقليم الشمال في حركة فتح، وفازت في المؤتمر األخير لحركة فتح بعضوية المجلس 
الثوري، وانتخبت نائبًا ألمين السر، كما عملت كنائب لمفوض العالقات الدولية في حركة فتح، ومن ثم اختيرت لتكون 
عضوًا في اللجنة المركزية، أصبحت رئيسة المفوضية االجتماعية. تعتبر أن موضوع المرأة هو موضوع مفصلي، فيجب 

أن يكون لها دور في صنع القرار، وعلينا أن نعمل على توحيد جهود االتحادات النسوية. 
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تقول: “على المرأة أن تبادر وتطالب بالتغيير، تعمل باتجاه التحشيد مع من يؤمن بقضيتها، وتخوض معركة مع من يرفض 
دورها في المجتمع”. وتضيف: “يجب علينا أن نعمل على خلق قيادات شابة ووطنية، قادرة على إكمال المشوار من بعدنا، 

ويجب علينا كنساء أن نعمل على إحداث شراكة وتعاون مع الرجال في قضايا المرأة والمجتمع”.

من خالل عملها كمدرسة في منطقة سكناها في بيت حانون، تلمست عن قرب هموم المرأة الفلسطينية ومعاناتها وتهميش 
ناضلت من  بير زيت،  تعليمها في جامعة  لتكمل  كثيرة وتحديات جمة  والسياسي، واجهت مصاعب  االجتماعي  دورها 
أجل تعزيز المشاركة السياسية واالجتماعية للنساء، عملت كعضو مجلس إدارة في مؤسسة مشرقيات، التي دافعت عن 
قانون األحوال الشخصية وحقوق النساء، ال ترى بدًا من وجود المرأة في مراكز صناعة القرار، بعيدًا عن الوجود الديكوري 
والتكميلي، وترى أنه ال بد من العمل مع الرجال، في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، وقضية المرأة ليست شأنًا نسويًا 
فقط، بل هي شأن الرجال وكل المجتمع، تفتخر بأنها المرأة الوحيدة في اللجنة المركزية لحركة فتح، وتناضل من أجل أن 
يكون هناك زميالت لها في المؤتمر القادم، وأن تتحقق الكوتا النسوية داخل حركة فتح وهي %20 نساء داخل كل أطر 

الحركة، فالمرأة شريك أساسي وأصيل في الثورة الفلسطينية. 

وتقول، أن المرأة تستطيع التأثير في صناعة القرار، وتستطيع أن يكون لها دور في تحقيق الوحدة الوطنية والتحرر الوطني، 
التهميش  الرجال، وأن نرفض كل محاوالت  نناضل داخل األحزاب من أجل تحقيق شراكة كاملة مع  أن  وعلينا كنساء 
براز دورها،  واإلقصاء للمرأة من دوائر ومراكز صناعة القرار، إذا لم تغير المرأة الفلسطينية رأي المجتمع تجاه قضاياها واإ
فال تنتظر من أحد أن يعطيها حقها، علينا نحن كنساء سياسيات وموجودات في مراكز صناعة القرار، أن نأخذ بيد القيادات 

الشابة من كال الجنسين، من أجل خلق جيل قادر على إكمال المشوار نحو المساواة والعدالة والتحرير.

“المرأة•ليست•رقم،•المرأة•شريك،•وعليها•أن•تثبت•وجودها•وجدارتها،•ولن•يستطيع•أحد•عندها•أن•يهمشها•أو•يستثنيها”

السيدة•وفاء•عفيف•زكارنة، من محافظة جنين، متزوجة ولديها أربع أوالد، شابين وفتاتين، تبلغ من العمر 47 عامًا، 
حاصلة على شهادة الثانوية العامة، تلقت العديد من الدورات التدريبية ودورات إعداد الكادر ضمن عملها في حركة فتح 
وفي االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وهي رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع محافظة جنين، وعضو منتخب إلقليم 

حركة فتح في جنين. 

تعرضت لالعتقال وهي بعمر 19 عامًا على يد االحتالل اإلسرائيلي، على خلفية تنظيم وقيادة مظاهرات ضد االحتالل 
ودعمًا لألسرى في إضرابهم عن الطعام، حيث كان أخويها معتقلين في السجون اإلسرائيلية في حينه.

بدأت في العمل التنظيمي وهي في سن الخامسة عشر، ضمن فعاليات العمل التطوعي في المدارس، ومن ثم إلى الشبيبة 
الطالبية في العام 1982، وتقول إن أول تجربة انتخابية لها عندما شاركت في الحملة االنتخابية لوالدها عفيف زكارنة في 
عام 1976، حيث ترشح لالنتخابات البلدية عن محافظة جنين ضمن القوائم المحسوبة على منظمة التحرير الفلسطينية، 
كيف تربت على هذه التجربة التي بقيت في ذاكرتها، وكانت الدافع لها للترشح لالنتخابات التشريعية على قائمة حركة فتح 

في العام 2006 عن محافظة جنين، ومن ثم للترشح لعضوية المجلس الثوري لحركة فتح في العام 2009.

تربت في عائلة مناضلة، كل أفرادها يعملون في السياسة، حيث والدها المرحوم عفيف زكارنة أحد قيادات حزب البعث 
والقوميين العرب، وحكم عليه غيابيًا باإلعدام من قبل النظام األردني نتيجة لنشاطاته السياسية، واعتقل قبلها عدة مرات 
في السجون األردنية، وفاز في االنتخابات البلدية عن محافظة جنين في العام 1976، تقول وفاء، أن العائلة والبيت هما 
األهم في المسيرة النضالية للمرأة، حيث تتربى الفتاة على الثقافة الوطنية وثقافة المشاركة والعمل الطوعي، وتتحدث عن 
تجربتها وكيف كانت تصر على الذهاب لزيارة أخوتها في المعتقالت اإلسرائيلية، وكيف كانت تساعد في تنظيم المظاهرات 

المؤيدة لألسرى والمناهضة لالحتالل اإلسرائيلي، وكيف اعتقلت على خلفية نشاطها التنظيمي وهي في سن 18 عامًا.

وتقول وفاء، أن على المرأة أن تتواجد في كل األماكن والمواقع، وأن تفرض نفسها بالجدارة والكفاءة حتى تستطيع أخذ 
حقوقها، وتقوم بدورها في مناهضة االحتالل والدفاع عن قيم الحرية والمساواة، وفرض نفسها على المناهضين لمشاركتها 

السياسية ووجودها في مراكز صنع القرار، حيث أن الكثير من الرجال يريدون المرأة فقط ديكورًا، وليست بدور فاعل. 
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وتلوم الكثير من النساء الالتي عارضن الكوتا النسوية في المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح، مع أنه لوال الكوتا 
لما نجحت الكثيرات من النساء في االنتخابات البلدية والتشريعية. وتتحدث وفاء بمرارة عن بعض النماذج في المجتمع 
الفلسطيني، الذين يسعون للدفع ببعض المرشحات ضمن القوائم الحزبية والتشريعية بسيدات ليس لهن تجربة نضالية، بل 
ألنهن فقط بنات عائالت، وتتحدث عن حلمها بوجود أكبر عدد ممكن من النساء في مراكز صنع القرار، ويكن نساء 
نسويات على أساس الكفاءة والنضال ولسن مجرد ديكور، وتقول أن المرأة ليست رقم وفقط، المرأة شريك، وعليها أن تثبت 
وجودها وجدارتها، ولن يستطيع أحد عندها أن يهمشها أو يستثنيها، ولكي تكون شريكة في التغيير، يجب أن تسعى لتعزيز 

وجودها في مراكز صنع القرار، حتى تعمل على تغيير القوانين والسياسات. 

“المرأة تواجه الكثير من التحديات في المجتمع الفلسطيني، ذكورية المجتمع تحتم عليها أن تعمل بجد حتى تفرض نفسها، 
عليها أن تكون نسوية تدافع عن حقوق النساء في المساواة، عليها أن تثبت جدارتها وال تنتظر أن يمن عليها أحد ألنها 
بنت فالن أو زوجة فالن، ما زال حلمي لم يتحقق بعد، وهو زوال االحتالل اإلسرائيلي عن فلسطين، وهو الحلم الذي بدأ 

لدي مبكرًا منذ صغري، وكبر لدي وقت اعتقالي بعمر 19 عامًا، وها هو لم يتحقق بعد”. 

“أحلم بوصول أكبر عدد ممكن من النساء لمراكز صنع القرار، ويكن نساء نسويات حقيقيات مناضالت، قادرات على 
فرض التغيير اإليجابي في المجتمع، قادرات على تغيير القوانين والسياسات، ألن القوانين هي التي تستطيع أن تحقق العدل 

والمساواة، قادرات على الدفاع عن وجهة نظر المرأة ولسن ديكورًا للرجال”. 
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• المرأة 	 لحق  الداعمة  والمبادرات  البرامج  :توثيق  الخامس  الفصل 
الفلسطينية في المشاركة السياسية

المرأة  المجتمع حول وجود برامج ومشاريع داعمة لحق  للبحث، هو معرفة مدى وعي  الرئيسية  المحاور  أحد أهم 
الفلسطينية في المشاركة السياسية. أبرزت نتائج التحليل، أن هنالك نسبة وعي متدنية حول وجود أي برامج من هذا 
النوع. حيث أكد %80 من المقابلين، أنه ال علم لهم عن أي برامج، كما تم إبراز أهمية وصول النساء إلى مستوى 
متقدم من المعرفة العملية والعلمية، لذا يترتب على المؤسسات أن تهتم بالوصول إلى جميع النساء في كافة المناطق، 
لتمكينهن ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا. أما النسبة المتبقية، فقد أكدت على أن البرامج والمشاريع الحالية غير كافية، حيث 
أنه إلى اآلن لم تصل النساء إلى التمكين المطلوب، وأن المؤسسات تهتم بفئة معينة، لذا على المؤسسات الوصول 
إلى األماكن األكثر تهميشًا، والعمل على تبني منهجية واضحة إلشراك النساء في مختلف البرامج، وعدم اقتصارهن 
على برامج الدعم النفسي. كما تمت اإلشارة من البعض، إلى أن معظم المشاريع المنفذة تتركز في المدن الرئيسية، 

وتنتهي بعد انتهاء التمويل. 
 

والمؤسسات  البلديات  في  األعضاء  النساء  احتياجات  على  للتعرف  بدراسة  مشروع  في  قمنا  المثال،  سبيل  “على 
النسوية، ولمسنا من خاللهم أن النساء يتلقين التدريب في فترة االنتخابات فقط، واآلن هناك مشاريع تدريبية للنساء 
اللواتي وصلن إلى البلديات. هناك فقدان ثقة بالدورات والدراسات التي نحصل عليها، وتفسيرنا له أنه تطيير أموال 

وتكون بعيدة عن التغيير الواقعي”. )إحدى الناشطات من إحدى قرى الضفة الغربية(.

“أنا كموظف في وزارة التربية والتعليم، ألتقي مع الكثير من المؤسسات النسوية والمجتمعية، وأرجو أن ال يعد هذا 
هجومًا، ولكن مجرد وجهة نظر، وما أعنيه، هو أننا وصلنا لمرحلة يكفينا العمل مع مجموعة من النساء فقط، يجب 
برنامج سنضمن  إلى  تحويله  اعتمدنا  إذا  ولكن  أمواله،  بانتهاء  ينتهي  المشروع  برنامج، ألن  إلى  المشروع  تحويل 
االستمرارية، وغالبية مشاريعنا ال تحتاج إلى تمويل كبير جدًا، على سبيل المثال، نحن في جمعية رحمة أنجزنا ما 
يقارب ستة مشاريع وورشات لتعزيز دور المرأة بتمويل قليل جدًا، وهذه الجمعية منذ ستة أشهر تم إنشاؤها”. )أحد 

المشاركين في المجموعات البؤرية في شمال الضفة الغربية(.

“نحن ندرب، ولكن عند المخرجات ال نجد أحد، في كل مشروع نجد من يبقى معنا للنهاية نفس الوجوه المعروفة، 
نحن غير قادرين على الوصول إلى جيل جديد مستعد إلكمال هذه الخطوات، .... ال يوجد لدينا حاليًا في جيل 
الشباب روح التطوع، كنا نرى ذلك قديمًا دون أي مقابل، أما اآلن ذهبت روح التطوع وهذه خطورة، عشنا فترة طويلة 

ونحن نعمل على مشاريع قصيرة لفترة وجيزة ثم تنتهي”. )إحدى المشاركات في مجموعة بؤريه في منطقة الخليل(.
  

بعض•المبادرات•والمشاريع•التي•تم•إبرازها•والتعرف•عليها•خالل•عملية•البحث•

مشروع النساء والمشاركة السياسية المنفذ في قطاع غزة من قبل اتحاد لجان المرأة، حيث يعمل االتحاد مع 	 
كافة األطر النسوية، من أجل بناء وطن ديمقراطي يؤمن بالحرية ويعمل على إعالء مكانة المرأة، ويعزز دور 
المرأة في الحياة السياسية الفلسطينية، من خالل رفع مستوى الوعى لديها، وتعزيز دورها السياسي في األحزاب 

السياسية.

مشروع منفذ من فبل اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي. يمتد على مدار سنتين )2014-2013( ويهدف 	 
إلى تعزيز مستوى المشاركة السياسية الفاعلة والتمثيل الفعال للنساء في فلسطين، من خالل بناء قدرات النساء 
المنتخبات لمواقع المسؤولية ومنظمات المجتمع المدني ذات العالقة بالمرأة، ليصبحن قيادات مجتمعية وعوامل 
للتغيير في مجتمعاتهن، يعملن على تناول قضايا المرأة وتحسين التصورات حول المشاركة السياسية للنساء، 
وتأسيس آليات الحوار العام من خالل المنتديات المخصصة للنساء، وتوفير الدعم التقني والمالي للمبادرات 
التي تتناول احتياجات محددة وضرورية لهن، من أجل تطوير التصور واإلدراك العام، ودعم مشاركة المرأة في 
البيئات العامة والسياسية. يتبنى البرنامج المناهج المتعددة التركيز، لخلق قوة دافعة لزيادة مشاركة المرأة في 
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الحياة السياسية والعامة، حيث يركز على تعزيز الدور القيادي للمرأة، مع االهتمام بشكل خاص بالشابات والنساء 
بأهمية  الوعي االجتماعي  تمثيل أفضل، من خالل زيادة  الحصول على  المحليات في  النساء  المنتخبات، وبدعم 
المشاركة السياسية للمرأة، ودفع النساء باتجاه المشاركة في المحافل الوطنية القائمة، مثل المنتدى الوطني لتعزيز 
مشاركة المرأة في االنتخابات، فضاًل عن تسليط الضوء على أهمية دور المرأة المنتخبة في تلبية احتياجات المجتمع 
المحلي الخاصة بالنساء، من خالل تقديم نماذج ناجحة في وسائل اإلعالم للجمهور، وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل 
البرنامج على تسهيل تشكيل لجنة النهوض بالمرأة في مجال السياسة )CPWP( ودعم ائتالف المنظمات النسائية 

غير الحكومية، وشبكة غير حزبية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

برنامج دعم االنتخابات المنفذ من فبل مؤسسة مفتاح، خالل العامين 2012 - 2013، يقوم هذا البرنامج بعقد سلسلة 	 
من اللقاءات الجماهيرية التوعوية مستهدفة مختلف محافظات الوطن، وذلك بهدف رفع الوعي لدى الجمهور الناخب 
من  العديد  بتنظيم  المؤسسة  وتقوم  االنتخابية،  والعملية  والسياسية  المجتمعية  المشاركة  وأهمية  الفاعلة،  بالمواطنة 
الفعاليات كالتدريبات واللقاءات التوعوية، واللقاءات مع صناع القرار المحليين، والزيارات التبادلية للنساء العضوات 
براز دورهن وتعزيز تواصلهن مع المجتمع المحلي. كما ستعقد  في الهيئات المحلية بهدف تقوية قدرات النساء، واإ
المؤسسة دورات تدريبية مستهدفة النساء المرشحات لالنتخابات في الضفة الغربية، لتحضيرهن إلدارة حمالت انتخابية 

ناجحة، والقيادات النسوية في قطاع غزة، إلكسابهن التجربة وتحضيرهن للمستقبل.

مشروع “أصوات للتغيير” المنفذ من فبل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح”؛ استجابًة 	 
الصالح، ورفع  الديمقراطية والحكم  المشاركة في تعزيز  القيادية من  المجتمع  “تمكين مكونات  لهدفها االستراتيجي 
الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها”. تنفذ “مفتاح” هذا المشروع لدعم مجموعة من الشابات 
الناشطات، وتمكينهن في أدوارهن القيادية وتحفيزهن، التخاذ المبادرة والتقدم في نشاطهن المجتمعي بجاهزية ونجاح، 

عن طريق تنمية وتطوير مهاراتهن المعرفية والعملية.

توثيق مبادرات ائتالفات القرار األممي 1325

سيتم التركيز في هذا الجزء على مشروع “النوع االجتماعي، األمن والسالم”، المنفذ من قبل المبادرة الفلسطينية لتعميق 
الحوار العالمي والديمقراطية. يهدف المشروع لتشكيل ائتالفات مؤسساتية قاعدية لتفعيل القرار األممي 1325 في األرض 
الفلسطينية المحتلة منذ عام 2007، وقد تمت مراعاة التوزيع الجغرافي والتخصص، في محافظتي نابلس والخليل، والحقًا 
الجلسات  من  العديد  عقد  من خالل  فلسطينّيًا،  القرار  توطين  على  العمل  مع  بالتوازي  هذا  وجاء  واألغوار،  أريحا  في 
واالجتماعات مع الخبراء والخبيرات والناشطين/ات في المجال النسوي والحقوقي، للتوافق على اآلليات المناسبة الستخدام 

هذا القرار األممي االستخدام األمثل. 

فيما يلي عرض لبعض األمثلة المنفذة من قبل المبادرة والتي تعكس تجربة مفتاح في المساهمة في وضع القرار األممي 
1325 على جدول أعمال المؤسسات األعضاء، التي عملت على تعزيز وجودها في المجتمع المحلي، من خالل تجاوبها 
مع احتياجات المجتمع وأولوياته، ونجاحها في استقطاب فئات المجتمع المختلفة في التفاعل مع قضايا المرأة الفلسطينية، 
الفلسطينية،  المرأة  اإلسرائيلي ضد  االحتالل  انتهاكات  فضح  في  تساهم  أداة   ،1325 األممي  القرار  في  وجدت  حيث 

باإلضافة إلى دمج النساء في عملية صنع القرار السياسي. 

• مبادرة•جمعية•القمر•الخيرية	
قامت مبادرة “قوتي بمعرفتي القرار األممي1325 “ بكسر األسلوب النمطي في نشر الوعي حوله، فقد استهدفت جمعية 
القمر الخيرية ما يقارب 160 من المجتمع المحلي من عائالت ومؤسسات، وتم استقبال اإلجابات قبل األمسية الرمضانية 
التي تم تنظيمها لإلجابة عن األسئلة، التي تمحورت حول التعريف بقرارات األمم المتحدة 1325 و1889 و242 
دراك أهميتها، وقد شارك في اللقاء الذي تم فيه توزيع الهدايا العينية والمادية على الفائزين( 90 شابًا وشابة،  و181 واإ
)وقد عّبر بعض الحضور الذين تواجدوا بالصدفة في مكان األمسية بالقول: “لقد تواجدنا هنا بالصدفة، كنا مدعوين 

إلفطار رمضان، وقد استفدنا جدًا من المعلومات، وهذه المرة األولى التي نسمع فيها عن قرار مجلس األمن 1325”.
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• مبادرة•جمعية•اإلسراء•الخيرية	
استهدفت جمعية اإلسراء الخيرية عدة فئات من رواد الجمعية، واستغلت المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه لألطفال 
في جمعيتها للتوعية بالقرار األممي1325، حيث استفاد ما يقارب 30 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم ما بين )8 - 14( 
سنة من جلسات النقاش حول الحقوق والحريات لألطفال وأهمية وجود القوانين. كما استهدفت الجمعية مجموعة من 
النساء متجانسة عمريًا وثقافيًا بدورة تدريبية استمرت ثالثة أيام، تحت عنوان “المرأة غدًا”، استفادت منها 25 من 
النساء بمعلومات حول توطين القرار األممي 1325 فلسطينيًا، وأهمية المشاركة السياسية للمرأة، وصواًل إلى مراكز 

صنع القرار وعلى كافة المستويات.

وبالتنسيق مع جامعة القدس المفتوحة، نفذت الجمعية جلسة توعوية عن القرار1325  وأهمية توثيق انتهاكات حقوق 
اإلنسان ضد المرأة والفتيات الفلسطينيات في األرض الفلسطينية المحتلة، بمشاركة عشرات الطلبة.

• مبادرة•جمعية•الديوك•التعاونية•الزراعية	
تزامنت هذه المبادرة مع انتخابات المجالس المحلية، التي تمت في تشرين األول 2012، وسعت أنشطتها للعمل على 
تشجيع النساء للمشاركة في عملية الترشيح والتصويت، واستفادت منها 30 امرأة تتراوح أعمارهن بين)18 - 34(، 
وقد ساهمن في عملية التصويت للنساء اللواتي ترشحن ضمن القوائم، حيث فازت اثنتان من النساء في المجلس البلدي 
لمنطقة الديوك، وعّبرت المشاركات عن الحافز الذي تّشكل لديهن بعد الدورة التدريبية، للمشاركة في دعم المرأة في 

وصولها إلى مراكز صنع القرار.

• مبادرات•جمعية•النجدة•االجتماعية•لتنمية•المرأة•الفلسطينية•في•بني•نعيم•والظاهرية•وجمعية•	
سيدات•الظاهرية•الخيرية

انطالقًا من أهمية تمكين النساء، والشابات خصوصًا، من القرار 1325 وتوعيتهن بحقوقهن التي يكفلها هذا القرار، 
تشاركت جمعية النجدة االجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية في الظاهرية وبني نعيم، وجمعية سيدات الظاهرية في 

تنظيم هذه المبادرة في البلدتين، التي صادف تنظيمها في اليوم العالمي للوقاية من مرض اإليدز.

ضمن هذه المبادرة التي تواصلت شهرين، تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورشات العمل التي استهدفت النساء 
العامالت وربات البيوت والطالبات الجامعيات، وتمت دراسة أوضاع النساء في المنطقة والتعرف على مشاكلهن، 
وتمكينهن من القرار1325 ، وتطوير مفهوم االتصال والتواصل االجتماعي لديهن، والخروج بتوصيات ترفع من 
شأن المرأة، عبر تطوير نفسها والرفع من إمكانيتها وتمكينها من حل الصعوبات التي تواجهها، وتوفير كل ما يلزم 

للنهوض بقضاياها. 
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االستنتاجات

وأن . 1 السياسية،  المرأة  تعزيز مشاركة  نحو  الفلسطيني  المجتمع  اتجاهات  في  تغير حقيقي وجدي  هناك 
وجود المرأة في الكثير من مراكز صناعة القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني، أصبح ظاهرة طبيعية 
ومطلوبة في المجتمع. ولكن ما زال هذا الدور يحدده الرجل والمجتمع، وهو أقرب ليكون دورًا ممنوحًا 

للمرأة في المجتمع وليس استحقاقًا لها.

الثقافة المجتمعية السائدة والعادات والتقاليد والموروث الثقافي، الذي يحط من قدر المرأة مقارنة بالرجل، . 2
هي أهم المعيقات التي تواجه المرأة، هذا باإلضافة إلى الثقافة الذكورية للمجتمع الفلسطيني، التي ترسخت 

ضمن التنشئة االجتماعية، التي عززت فرص الرجل على حساب المرأة والشاب على حساب الفتاة.

قلة الكفاءة وغياب حمالت المناصرة والتوعية، هي سبب غياب القيادات النسوية الفاعلة والمؤثرة عن . 3
األحزاب السياسية.

قلة الوعي النسوي بأهمية تعزيز المشاركة النسوية في مراكز صنع القرار، باإلضافة إلى قلة خبرة النساء . 4
في المجال السياسي، عزز من ضعف المشاركة السياسية للمرأة.

المجتمع المدني النسوي له دور وساهم بإقرار سياسات وقوانين لصالح المرأة، أكثر من الدور الذي قامت . 5
به النساء المنتخبات. 

النساء المنتخبات أو القياديات، لم يعملن بشكل جدي على حل المشاكل التي تواجه النساء، ولم يكن . 6
نسويات ولم يحاولن تعزيز العمل المشترك مع النساء في المجتمع، وكن يمثلن مصالح األحزاب التي 

ترشحن عنها، أكثر من كونهن نساء يدافعن عن حقوق المرأة.

بالمساواة، . 7 المرأة  حقوق  تدعم  وقوانين  سياسات  إقرار  في  البرلمانيات  للنساء  الواضحة  البصمة  غياب 
أو برفع نسبة الكوتا النسوية، حيث يرى البعض أن جزءًا من هؤالء النساء لم تفرزهن القاعدة النسوية 
الفلسطينية، وكثير منهن غير معروفات للناس ولجموع المرأة، كما أن الكثيرات ممن فزن باالنتخابات أو 
الموجودات في األحزاب، ال يشعرن بأنهن موجودات بفضل الدعم النسوي لهن، بل نتيجة قرارات اتخذها 

الرجال من صناع القرار، سواء في الحزب أو العائلة أو البلدية.

أن االنقسام السياسي الفلسطيني لم يعط المرأة الفرصة إلثبات جدارتها.. 8

تحقيق . 9 في  الفاعلة  والمشاركة  واإلعالم،  األحزاب  في  حقيقي  دور  لعب  عن  النسوية  القيادات  غياب 
المصالحة والتصدي للقضايا والمشكالت االجتماعية.

ضعف مستوى التمثيل النسوي في األحزاب السياسية، وأنه انعكاس للكوتا التي تم فرضها بالقانون في . 10
الفلسطينية، هي أكثر رفضًا  الذكورية في األحزاب  البرلمان والبلديات، ويرجع ذلك إلى أن االتجاهات 
لتمثيل المرأة بشكل حقيقي في األحزاب، والكثير من األحزاب تتخذ الموضوع بشيء أقرب إلى”الديكور” 

الذي فرضه القانون.

النسوية . 11 الكوتا  قرار  واإ السياسة  بالمشاركة  المرأة  الدور األهم في تعزيز حقوق  المدني  المجتمع  لمؤسسات 
واالتفاقيات الدولية، وكان لها دور مميز في إبراز دور المرأة، وبذلت جهودًا من أجل توعية النساء وبناء قدارتهن، 

وتساهم في إعداد القيادات النسوية والشبابية المؤهلة، من خالل البرامج والمشاريع واألنشطة التي تنفذها.

أن تقصير المرأة والمؤسسات النسوية واالتحادات في الترويج للنماذج النسوية الناجحة، وهي كثيرة، ساهم . 12
في تدني مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة السياسية.
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المجتمع المدني فيه قيادات نسوية قادرة على تحقيق التغيير المنشود، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تطور . 13
وتطوير  الجنسين،  بين  المساواة  تحقيق  لضمان  والوزارات،  الحكومية  المؤسسات  ومتابعة عمل  لمراقبة  أدائها  من 
القوانين والتشريعات الكفيلة بتعزيز مشاركة المرأة السياسية، ورفع تمثيلها في مراكز صنع القرار، وهي مطالبة بتبني 

نصافهن. استراتيجيات واضحة تضمن تحقيق حقوق النساء واإ

سوء األوضاع االقتصادية، هو عامل مهم في ضعف مشاركة المرأة السياسية ولعبها دور فاعل، ويزيد من تبعيتها . 14
لألحزاب.

صعوبات الوضع االقتصادي والصعوبات الناجمة عن االنقسام الفلسطيني وغياب الحياة الديمقراطية عن المجتمع . 15
الفلسطيني، انعكس سلبًا على المكانة الحزبية للمرأة ونسبة تمثيلها وتأثيرها في سياسات األحزاب والفصائل الفلسطينية.

زيادة التمكين االقتصادي للمرأة سوف يعزز اعتمادها على نفسها، ويعزز حضورها العائلي واالجتماعي في دوائر . 16
والتمكين  للرجل،  والسياسية  االقتصادية  المرأة  تبعية  يعزز  سوف  االقتصادي  التمكين  غياب  ألن  القرار،  صنع 
االقتصادي سيعزز ثقة المرأة بنفسها وقدراتها، وممكن أن يعزز ظهور قيادات نسوية وشبابية قادرة على إحداث 

التغيير، وفرض الحضور السياسي النسوي.

لالحتالل اإلسرائيلي تأثير مباشر وأساسي في الحد من المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، حيث أن صعوبات . 17
غالق المعابر من قبل االحتالل، أثر سلبًا على مشاركتها سياسيًا، حيث أن صعوبة السفر والتنقل حدت من  التنقل واإ
تمكين المرأة الفلسطينية من المشاركة في كثير من المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية، التي تعقد في بلدان العالم، 
كما أن الحواجز بين مدن الضفة الغربية من جهة وبين الضفة وقطاع غزة، منعت من حرية الحركة والتنقل للنساء 
في المحافظات، األمر الذي انعكس سلبًا على الحركة النسوية بشكل عام، وعلى الناشطات النسويات بشكل خاص.

يعتبر االحتالل المعيق األساسي للمشاركة السياسية للنساء، وبلورة حركة نسوية فلسطينية قادرة على تلبية حاجات . 18
المجتمع، وتليق بالتضحيات التي قدمتها المرأة الفلسطينية، وأن سياسات الحد من حرية الحركة والتنقل، أثرت وحدت 
من دور المؤسسات النسوية واالتحادات، بشكل منع بلورة استراتيجية قادرة على تعزيز وجود المرأة الفلسطينية في 

مراكز صنع القرار أسوة بالرجال.

شراسة الحصار واالحتالل، جعلت الكثيرين من المواطنين يخشون على المرأة من التعرض لإلهانة واإلذالل واالعتقال . 19
والمضايقات من االحتالل، فيما كان الضرر األكبر لهذه السياسات، يشكل تأثيرًا أكبر على النساء الشابات، أكثر 

منه على النساء األكبر سنًا.

الحصار االقتصادي اإلسرائيلي، أدى لزيادة الفقر والحرمان في المجتمع الفلسطيني، الذي انعكس على كل فئات . 20
المجتمع، وزاد أثره وضوحًا على الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع وخصوصًا المرأة، كما أدى لزيادة معدالت 
البطالة بين الشباب من كال الجنسين وباقي فئات المجتمع، مما أدى لزيادة تبعية هذه الفئات لألحزاب السياسية في 

المجتمع الفلسطيني، وذلك طلبًا لإلعانات والمساعدات.

الحصار اإلسرائيلي أدى إلى ظهور اقتصاديات طفيلية ممثلة باألنفاق وتجارة السوق السوداء واالحتكارات، غالء . 21
الشفافية  وغياب  أسعارها،  وارتفاع  الخام  المواد  نقص  بسبب  الصغيرة،  للمشاريع  النجاح  فرص  وغياب  األسعار 
والمحاسبة وانتشار الفساد، الذي أدى لزيادة معدالت الفقر والتهميش، كل هذا تزامن مع غياب الحريات وتعطل الحياة 
الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، الذي انعكس على األحزاب والمؤسسات الفلسطينية، وأدى إلى تغول الذكورية 
داخل األحزاب السياسية، واستبعاد المرأة من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار، سواء على المستوى الحزبي أو 
المؤسساتي، الذي أدى بدوره إلى عزوف جماهيري عن المشاركة الفاعلة في مجاالت صنع القرار، وعزز النمطية 

والتقليدية وغياب القيادات الشابة عن دوائر صنع القرار الحزبي والمجتمعي.

يعتبر االحتالل اإلسرائيلي معيقًا أساسيًا للحياة السياسية الفلسطينية، وما نتج عن االنقسام من تغييب االنتخابات وكل . 22
مظاهر الحياة الديمقراطية في المجتمع، وهذا انعكس على بنية األحزاب السياسية الفلسطينية، التي ال زالت تحافظ 

على وجود شكلي للمرأة ضمن أطرها الحزبية.
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التوصيات

أواًل:•التوصيات•الخاصة•بصناع•القرار
على الحكومة أن تتخذ اإلجراءات والسياسات التي تعزز من وجود المرأة في مراكز صنع القرار، . 1

على أن تعطى الفرصة لتمارس دورًا حقيقيًا في القيادة والمناصب السيادية والعليا في هياكل الدولة.
عطائها فرصًا . 2 على الحكومة أن تتخذ إجراءات قابلة للمساءلة والمحاسبة في مجال تمكين المرأة واإ

متساوية مع الرجل.
تشكيل جهاز رقابي داخل مؤسسات الحكومة، يكون مكلفًا بمراقبة آليات المساواة والفرص المتكافئة . 3

بين الرجال والنساء.
استحداث لجنة في المجلس التشريعي، تكون مكلفة بمراقبة اإلجراءات الحكومية لضمان المساواة . 4

بين الجنسين.
رفع نسبة الكوتا النسوية في االنتخابات التشريعية والمؤسساتية، بنسبة ال تقل عن %30، واتخاذ . 5

اإلجراءات الكفيلة بتطبيق هذه النسبة، سواء داخل البرلمان أو داخل األحزاب السياسة أو مؤسسات 
المجتمع المدني.

على الحكومة تبني استراتيجية طويلة األمد، باتجاه رفع نسبة النساء في كل المؤسسات الحكومية . 6
ومراكز صناعة القرار، والمناصب العليا في الدولة.

رفع نسبة مشاركة المرأة في األحزاب السياسية، بنسبة ال تقل عن %30، وفي جميع المناصب . 7
والمراكز الحزبية، بحيث يكون لها دور وبصمة واضحة في العمل السياسي.

إعادة االعتبار لقضايا المرأة الفلسطينية كونها، شأنًا وطنيًا واجتماعيًا، وليس شأنًا نسويًا خاصًا.. 8
النسوية في . 9 للمرأة وللقضايا والهموم  اتخاذ اإلجراءات والسياسات الضامنة إلعطاء مساحة أكبر 

وسائل اإلعالم.
تعزيز فرص التمكين االقتصادي للنساء، الذي من شأنه أن يكثف الحضور المجتمعي للمرأة، ويحد . 10

من استمرارية حصر المرأة الفلسطينية داخل أدوار اجتماعية معينة.
في . 11 الجنسين  بين  المساواة  يخص  فيما  الواضحة  والسياسات  اإلجراءات  تتخذ  أن  الحكومة  على 

الوظيفة العامة، وأن تلغي كافة القرارات والسياسات التي من شأنها أن تميز الرجال عن النساء.
على الحكومة أن تتخذ اإلجراءات والسياسات التي تضمن تجريم العنف ضد المرأة، واعتباره شأنًا . 12

عامًا وليس شأنًا خاصًا.

ثانيا:•التوصيات•الخاصة•بالمؤسسات•النسوية
رفع كفاءة المؤسسات النسوية والحقوقية، بحيث تكون قادرة على رصد وتوثيق انتهاكات االحتالل . 1

بحق النساء.
تعزيز الشراكة والتشبيك بين المؤسسات النسوية وبين المؤسسات الحقوقية الدولية، لضمان وصول . 2

التقارير الخاصة باالنتهاكات اإلسرائيلية لمستويات دولية، للحد من االستعالء اإلسرائيلي.
ضرورة إيجاد طرق بديلة لضمان التواصل الحقيقي بين الحركة النسوية في كل األماكن الفلسطينية.. 3
إعادة االعتبار للحركة النسوية الفلسطينية في كل المناطق الفلسطينية في الوطن والشتات، ووضع . 4

آليات لترابطها واتخاذ قراراتها، بمعزل عن األحزاب السياسية.
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تشكيل جسم حقوقي نسوي خاص برصد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية خصوصًا، واالنتهاكات . 5
بحق كافة المواطنين الفلسطينيين عمومًا.

إعداد مقياس نسوي سنوي خاص بقياس مستوى الحريات والمساواة في المجتمع الفلسطيني، وقياس االنتهاكات . 6
ومدى عدالة السياسات واإلجراءات الحكومية في المجتمع الفلسطيني، باإلضافة إلى قياس مستويات مشاركة 
المرأة في األحزاب وكافة هياكل الدولة، يكون له هيئة إشراف، ويصدر سنويًا ويناقش على مستوى مؤسساتي 

وحكومي وشعبي.
الفلسطيني، خاصة، وأن . 7 المجتمع  التنويري في  الدور  بتعزيز  تقوم  النسوية أن  المؤسسات واالتحادات  على 

تغيير  أدوات  األحزاب  هذه  تعد  لم  وبالتالي  الدور،  هذا  عن  طواعية  تخلت  الفلسطينية  السياسية  األحزاب 
هذه  تستغل  أن  النسوية  والمؤسسات  االتحادات  االجتماعي، وعليه يجب على  الحراك  تعزز  اجتماعي، وال 

الفجوة وتقوم بهذا الدور.
زيادة الوعي لدى المجتمع بماهية الكوتا النسوية وآليات اختيارها وفوائدها االجتماعية والسياسية، حيث أن أكثر . 8

من 20% من المشاركين في الدراسة، قالوا بأنهم ال يعرفون عن الكوتا وآليات اختيارها.
قليمية ودولية وخاصة في أوروبا، للتضامن مع المرأة الفلسطينية وتسليط الضوء على . 9 تنظيم حمالت محلية واإ

االنتهاكات اإلسرائيلية واالحتاللية بحقها.
تعزيز الحضور النسوي في الشبكات الدولية والشبابية واالئتالفات والتحالفات، لنقل صورة ما يجري بحق المرأة . 10

الفلسطينية على كافة األصعدة.
تسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة على كل المستويات، سواء الثقافية أو التعليمية أو الجامعية أو . 11

السياسية أو األكاديمية، ألن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير اتجاهات المجتمع تجاه قضايا المرأة، ومن شأنه 
أيضًا أن يعزز ثقة المرأة بنفسها.

الضغط باتجاه تبني سياسة إعالمية طويلة األمد، من شأنها أن تسلط الضوء على التجارب النسوية الناجحة، . 12
عطاء المرأة مساحة إعالمية تعزز من دورها االجتماعي، وتؤثر على اتجاهات المجتمع إيجابيًا تجاه المرأة. واإ

التواصل . 13 الطفرة اإلعالمية ووسائل  باتجاه استغالل  الفلسطينية، أن تطور من قدراتها  النسوية  الحركة  على 
االجتماعي، للتغلب على المعيقات اإلسرائيلية باتجاه منع حرية الحركة والتنقل.

تعزيز التواصل بين النساء في مستويات صناعة القرار والفتيات الجامعيات، من أجل زيادة وعيهن بأدوار المرأة . 14
في السياسة، والذي من شأنه أن يعزز ثقة المرأة بنفسها ويزيد من مشاركتها السياسية.

قيم . 15 الدراسية والجامعية، بحيث تضمن وجود ما يعزز  المناهج  النسوية أن تطالب بمراقبة  المؤسسات  على 
المساواة بين الجنسين.

على المؤسسات النسوية أن تشجع النساء على خوض غمار السياسة، وتدعم السيدات الالتي يقررن العمل . 16
في السياسة واألدوار االجتماعية.

تشجيع المبادرات الفردية والجماعية غير الممأسسة وغير المنظمة، التي تهدف إلى زيادة الرصد والرقابة على . 17
االنتهاكات المجتمعية والسياسية بحق النساء.

تشجيع النساء على إكمال تعليمهن وخاصة التعليم العالي، والذي من شأنه أن يعزز حضورهن في المناصب . 18
العليا في هياكل الدولة.

تعزيز قدرات النساء في مجال القيادة والمناصرة واإلعالم وبناء الحمالت، بحيث يصبحن قادرات على القيام . 19
بحمالت مناصرة لقضاياهن، باإلضافة إلى مهارات كسب الناخبين.
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ثالثًا:•التوصيات•الخاصة•بالممولين
ضرورة زيادة الموارد المالية لالتحادات والمؤسسات النسوية، لتعزيز دورها االجتماعي في الدفاع والتصدي لكل . 1

ما يؤثر على تعزيز مشاركة المرأة السياسية ومراكز صناعة القرار.
زيادة التمويل الخاص بتعزيز المبادرات النسوية الفردية في مجال التمكين االقتصادي.. 2
زيادة التمويل الخاص بتطوير المهارات اإلعالمية ومهارات مخاطبة الجمهور وتطوير المهارات القيادية للنساء.. 3
تبني استراتيجيات تمويلية طويلة األمد، تهدف إلى تمكين المؤسسات النسوية من تنفيذ برامج قادرة على تحقيق . 4

العدالة االجتماعية.
تطوير كفاءة المؤسسات النسوية في مجال مراقبة أداء الهياكل الحكومية، لضمان تطبيق اإلجراءات والسياسات . 5

التي تعزز المساواة بين الجنسين في الوظيفة العامة والحريات.
براز النماذج النسوية الفلسطينية.. 6 رفع كفاءة المؤسسات النسوية في مجال المشاركة الدولية والتشبيك، واإ
الضغط على االحتالل اإلسرائيلي من أجل ضمان إعمال حق حرية السفر والتنقل لكل الفلسطينيين، وخاصة . 7

النساء.
إبراز االنتهاكات اإلسرائيلية التي تستهدف المجتمع الفلسطيني عامة والنساء خاصة، في مجال حماية المدنيين . 8

في زمن الحروب.
تخصيص موازنات لرفع كفاءة المؤسسات النسوية في مجال الحصول على التمويل من أجل ضمان استمرارية . 9

عملها.
 

رابعا:•التوصيات•الخاصة•باألحزاب•السياسية
تطوير استراتيجية وسياسة نقدية لألحزاب السياسية الفلسطينية، كونها هي أداة التغيير األساسية في المجتمعات، . 1

باتجاه تبني استراتيجية بناء وتغيير مجتمعي، تستند لكل الطاقات في المجتمع، سواء الرجال أو النساء أو 
الشباب والكبار.

العمل على تطوير البنية الحزبية، بحيث تصبح أكثر انفتاحا على دمج الطاقات والفئات االجتماعية المختلفة، . 2
وتعزيز العملية الديمقراطية داخل األحزاب السياسية، المستندة إلى تمثيل حقيقي لكل شرائح المجتمع الفلسطيني، 

والتخلص من الحالة التنظيمية النمطية، المستندة إلى إعادة إنتاج نفس الهياكل والشخوص التنظيمية.
التوقف عن التعامل مع المرأة الفلسطينية على كونها عنصر تكميلي، واألساس هو الرجل، بل يجب العمل . 3

معها كونها شريكًا، وقضيتها هي قضية وطن.
الفاعلة . 4 العمل الحزبي، ومشاركتهن  النساء في  الداخلية لألحزاب، لضمان دمج  العمل على تعديل األنظمة 

داخل األحزاب السياسية الفلسطينية، الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على شعبية هذه األحزاب، وعلى شرعية 
تمثيلها لكل فئات المجتمع.
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Annex 2:
About the Project:
The project “Grassroots Activists for Just Peace and Gender Equality” aims at empowering 
women affected by the conflict in the occupied Palestinian territories in accordance with UN 
Security Council Resolutions 1325 and 1820, as well as activating their role through social and 
local mobility, and raising awareness of policy makers and public opinion on the importance 
of women’s political participation. 

The project was implemented in 30 locations in the West Bank and Gaza Strip (20 in West 
Bank and 10 in Gaza Strip) for the period of 24 months. 300 male and female activists are 
targeted to enhance gender equality, peace and security. In addition, 50 male and female 
students from Palestinian universities are also targeted. It is expected that about 6000 women 
and men will benefit from this project through its activities in the West Bank and Gaza Strip.

Targeted locations in the West Bank and Gaza Strip:
10 governorates in the West Bank (Jenin, Tulkarem, Qalqilia, Nablus, Salfiet, Ramallah, 
Jericho and Al-Aghwar, Bethlehem, Hebron, and East Jerusalem), and 5 areas in Gaza Strip 
(Beit Hanon, Rafah, Al-Maghazi, Al-Nsierat, and Khan Younis)

Targeted Groups:
30 female activists from 30 communities, 50 male/female students from 5 universities, The 
coalition of Women’s Affairs Technical Committee, media persons, the Ministry of Women’s 
Affairs, and the Ministry of Planning.
  

Project’s Expected Results: 

 o Sustainable capacity of Women’s Affairs Technical Committee and member organizations 
of empowering women from the communities affected by conflict, as well as raising their 
voice in peace and security issues. 

 o Increasing self-confidence and skills as well as playing active roles in local community 
mobility for women of 30 communities affected by conflict, as well as increasing women’s 
contribution to achieve more peace and security. 

 o Youth active participation in enhancing women’s central role in achieving more peace 
and security.

 o Engagement of peace activists with effective national, regional and international entities.

57



  |  The Status of Political Participation of Palestinian Women  

Annex
Annex 1:
Table number )1( the distribution clarifies according to the targeted areas:

governor-
ate

No. % city No. % No. of 
inter-
views

No. of 
focus 

groups

No. of 
partici-
pants 
in all 

groups

G
aza Strip

North Gaza 183 7.7
Ezbet Beit 
Hanoon

88 3.7 5 2 22

Alboorah 94 4.0 5 2 24

Alwosta 
area 273 11.5

Almaghazi 96 4.1 5 2 23
Alnserat-

new camp
84 3.5 5 2 26

Alnserat - 
Alhasaini

93 3.9 5 2 24

Khan 
Younis 174 7.3

downtown 92 3.9 5 2 20
Khozaa 82 3.5 5 2 24

Rafah 280 11.8
town 91 3.8 5 2 24

Tal Al-Sultan 82 3.5 5 2 17
Alshukah 107 4.5 5 2 23

W
est B

ank 
Jenin 162 6.8

Arabeh 78 3.3 5 2 21
Qabatia 84 3.5 5 2 17

Qalqilia 65 2.7
Alnabi Saleh 30 1.3 5 2 23

Azoon 35 1.5 5 2 38

Hebron 336 14.2
Saeer 146 6.2 5 2 0

Beit Kahel 190 8.0 24

Nablus 217 9.2
Askar 

Albalad
105 4.4 5 2 33

Salem 112 4.7 5 2 21

Ramallah 182 7.7
Aljalazoon 92 3.9 5 2 20

Qarawa Bani 
Zaid

90 3.8 5 2 26

Jerusalem 220 9.3
Albalad 124 5.2 0 0 0

Mukhmas 96 4.1 0 0 0

Salfeet 45 1.9
Farkha 20 0.8 5 2 25
Albalad 25 1.1 5 2 59

Tulkarim 106 4.5
Ateel 53 2.2 5 2 24

Shwekeh 53 2.2 5 2 30

Jericho 30 1.3
Aqbat Jaber 15 0.6 5 0 0

Albalad 15 0.6 5 2 36

Bethlehem 97 4.1
Beit Fajar 51 2.2 5 2 17
Alkhader 46 1.9 5 2 22
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3. Increase funds to develop media skills, public speaking skills and leadership development 
skills for women.

4. Adopt a long-term funding strategies aimed at empowering women to implement programs 
that are able to achieve social justice.

5. Develop efficient women institutions in the field of monitoring the performance of 
government structures to ensure the application of the procedures and policies that 

promote gender equality in the civil jobs and liberties.
6. Raise the efficiency of women organizations in the field of international participation, 

networking and highlighting the Palestinian women’s models.

7. Lobby on the Israeli occupation in order to ensure the realization of the right of freedom 
of travel and movement for all Palestinians especially women.

8. Highlight Israeli violations targeting the Palestinian society in general and women in 
particular, in the field of protection of civilians during war. 

9. Allocating budgets to raise the efficiency of women organizations in the field of access to 
finance in order to ensure the continuity of their work.
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14. Promote communication among women in the levels of decision and university girls in 
order to increase their awareness of the roles of women in politics, which would enhance 
women’s self-confidence and increase their political participation.

15. Women organizations should claim to monitor the school and university curricula so as to 
ensure the existence of what promotes gender equality values.

16. Women organizations should encourage women to involve into politics and supports 
ladies who decide to work in politics and social roles.

17. Encourage individual and collective initiatives not institutionalized and non-organized, 
which aim to increase the monitoring and control of the social and political abuses against 
women.

18. Encourage women to complete their education, especially higher education, which would 
strengthen their presence in senior positions in the state structures.

19. Strengthen the capacities of women in leadership, advocacy, media and building 
campaigns so that they become able to create campaigns advocating their issues in 
addition to the skills of gaining the voters.

Third: Recommendations for Political Parties:

1. Develop a strategy and monetary policy for the Palestinian political parties as it is the 
basic tool for change in communities, towards the adoption of a building strategy, and 
community change based on all energies in the community for men and women, young 
and adults.

2. Work on infrastructure development so that they become more open to integrate the 
energies of different social groups, strengthen the democratic process within the political 
parties based on actual representation of all segments of Palestinian society and get rid 
of the regulatory state based on same re-organizing structures and produce the same 
stereotypical characters.

3. Palestinian society should start perceiving women as partners and that their cause is the 
cause of the nation.

4. Work to amend the bylaws of the parties to ensure the integration of women in party 
action and their active participation within the Palestinian political parties, which would 
be reflected positively on the popularity of these parties and the legitimacy of their 
representation for all society segments.

Fourth: Recommendations for Donors:

1. The need to increase financial resources for women’s organiztions and institutions, to 
promote their social role in the defense and address of each affects the promotion of 
women’s political participation and decision-making centers.

2. Increase the promotion of individual funding initiatives in the field of women’s economic 
empowerment.
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Second: recommendations for institutions feminism:

1. Raise the efficiency of women and human rights organizations to enable them to monitor 
and document the occupation violations against women.

2. Strengthen the partnership and networking between women’s organizations and the 
international human rights organizations to ensure submitting reports of Israeli violations 
to international levels to reduce the Israeli arrogance.

3. The need to find alternative ways to ensure real communication between the feminist 
movements in all Palestinian areas.

4. Reconsider the feminist movement in the Palestinian areas in all the Palestinian homeland 
and Diaspora, and to develop mechanisms for interdependence and make decisions 
aside from the political parties.

5. Formation of a human rights body dedicated for monitoring Israeli violations against 
Palestinian women in particular, and generally all violations against Palestinian citizens.

6. Prepare a feminist annual scale to measure the level of freedoms and equality in the 
Palestinian society, measure violations and extent of fairness of government policies 
and actions in the Palestinian community in addition to measuring the levels of women’s 
participation in political parties and all state structures which have a monitoring and 
overseeing body which is published annually and discussed on the institutional, 
government and people levels.

7. women unions and organizations should enhance  enlightenment role in Palestinian 
society, especially since the Palestinian political parties voluntarily renounced this role. 
Therefore; these parties have no longer been social change tools and do not enhance 
social mobility. Therefore, the feminism unions and institutions should exploit this gap and 
play this role .

8. Increase the awareness of the community about women quota, the mechanism of selecting 
women, its social and political benefits, as more than 20% of the study participants said 
they do not know about the mechanisms of the quota and the mechanism of its selection.

9. Organization, regional and international, especially in Europe, local campaigns in 
solidarity with the Palestinian women and to highlight the Israeli occupation  violations 
against her rights.

10. Promote women’s presence in the international youth networks, coalitions and alliances 
to convey the image of what is going on against the rights of Palestinian women at all 
levels.

11. Highlight the successful female role models at all levels, whether cultural, educational, 
academic, political or academic, because this would lead to a change in community 
attitudes toward women’s issues which enhances the women’s self-confidence.

12. Lobby for the adoption of a long-term media policy that will shed light on the successful 
women experiences and give women a media space that enhances her social role and 
affect the positive trends in society towards women.

13. The Palestinian women movement should develop itscapabilities towards benefiting 
from  media breakthrough  and means of social communication to overcome the Israeli 
obstacles towards preventing freedom of movement.
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Recommendations
First: Recommendations for decision makers:

1. The government should take measures and policies that promote the presence 
of women in decision-making positions, given the opportunity to exercise real 
leadership role, political and supreme positions in the state structures.

2. The government should take accountable procedures in the field of empowering  
women and give them equal opportunities with men.

3. The formation of a monitoring body within the governmental institutions, assigned 
to monitoring mechanics of equality and equal opportunities between men and 
women.

4. Forming development committee in the Legislative Council assigned to monitoring 
governmental measures to ensure gender equality.

5. Raise the proportion of women quota in legislative and institutional elections 
by not less than 30%, and to take measures to ensure the application of this 
percentage within the parliament, political parties, and  civil society institutions.

6. The government should adopt a long-term Strategy toward raising the percentage 
of women in all government institutions and positions of decision-making, top 
positions in the state.

7. Raise the percentage of women’s participation in political parties by not less than 
30% of all positions of party to have a role and a clear imprint in political action.

8. Reconsider the issues of Palestinian women as it is a national and social concern 
and not only a feminist concern.

9. Take actions and policies that guarantee providing more space for women, 
women’s issues and concerns in the media.

10. Enhance the opportunities of economic empowerment for women, which would 
intensify the societal presence of women and reduce limiting the presence of 
Palestinian women in certain social roles.

11. The government should take clear procedures and policies with regard to 
gender equality in public positions and cancel all decisions and policies that will 
distinguish men from women.

12. The government should take procedures and policies that ensure the 
criminalization of violence against women and consider it a public affair and not 
a private matter.
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18. The Israeli occupation is the main obstacle to political participation of women and the 
development of a Palestinian feminist movement which is able to meet the needs of the 
community, fit the sacrifices made by the Palestinian women. The policies of limiting the 
freedom of movement and mobility policies affected and reduced the role of women’s 
organizations and unions in a manner prevented the crystallization a strategy that is able 
to strengthen the presence of Palestinian women in decision-making positions as men.

19. Ferocity of the siege and occupation has made a lot of people afraid of women  exposure 
to insulations, humiliation, detention and harassment by the occupation. While the biggest 
effect of these policies influence greatly on young women than on older women.

20. Israeli economic seige has led to increased poverty and deprivation in the Palestinian 
community, which is reflected in all segments of society, its increased impact has been 
clear on the poor and marginalized groups in society, especially women. It also led 
to increased unemployment rates among young people of both sexes and the rest of 
society, which led to increased dependence of these categories on Political parties in the 
Palestinian community to request assistance and subsidies.

21. Israeli blockade led to the emergence of parasitic economies represented in tunnels, 
black trade market, monopolies, high prices and the absence of the chances of success 
for small businesses due to the lack of raw materials and rise of its price, lack of 
transparency, accountability and the spread of corruption, which has led to increased 
poverty and marginalization rates. All this coincided with the absence of freedoms and 
the disruption of democratic life within Palestinian society, which is reflected on parties 
and  Palestinian institutions, and led to the predominance of the male within the political 
parties and the exclusion of women from active participation in decision-making both 
at the party or institutional level. However, this role led to the reluctance of mass for 
active participation in decision-making, strengthened the typical, traditional and absence 
of young leaders from the party decision-making and community circles.

22. The Israeli occupation is a fundamental obstacle to Palestinian political life and the 
resulting effect of division represented in absence of elections, and all aspects of 
democratic life in society. This is reflected in the structure of the Palestinian political 
parties, which still maintain formality for women within the party frameworks.
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10. The low level of women’s representation in political parties as it is a reflection of the 
quotas that have been imposed by law in the parliament and municipalities. This is due 
to the patriarchal attitudes in the Palestinian parties which is more rejection for real 
representation of women in parties. Most of parties take the issue with something closer 
to a “decoration” imposed by law.

11. The institutions of civil society have the most important role in promoting women’s rights 
in political participation and approve the feminist quota and international conventions. 
The had a distinguished role in highlighting the role of women, efforts have been exerted 
to educate women and build their capacities and contribute to the preparation of qualified 
women and youth through the implemented programs, projects and activities.

12. The omission of women, women’s organizations and associations in promotion of 
successful women’s models which are many contributed to the low level of community 
awareness of the importance of women’s political participation.

13. Civil society has women leaders who are able to achieve the desired change. The 
institutions of civil society have to develop its performance to monitor and follow up the 
work of government institutions and ministries to ensure gender equality, development 
of laws and regulations to enhance women’s political participation and raise their 
representation in decision-making positions. They are required to adopt clear strategies 
to ensure the achievement of women’s rights and fairness.

14. The poor economic conditions is an important factor in the weakness of women’s political 
participation, play an active role and increases their dependence to parties.

15. Difficulties of the economic situation, difficulties caused by the Palestinian division, 
absence of democracy for the Palestinian community life has negatively reflected on the 
party status of women and the percentage of their representation and influence in the 
policies of Palestinian parties and factions.

16. Increase the economic empowerment of women will enhance the self-reliance, promotes 
family and social presence in decision-making circles. The absence of economic 
empowerment will enhance women economic and political dependency of women on 
men. While economic empowerment will enhance women’s self-confidence, capabilities 
and possible to enhance the appearance of feminist leaders and youth who are able to 
bring about change and the imposition of feminist political presence.

17. Israeli occupation has direct and fundamental impact in reducing the political participation 
of Palestinian women, as mobility difficulties and closures by the occupation negatively 
effect on political participation. The difficulty of travel and movement limited Palestinian 
women empowerment to participate in many international forums and international 
conferences held in the countries of the world. Moreover, the barriers between the cities 
of the West Bank and between the West Bank and the Gaza Strip was prevented from 
freedom of movement for women in governorates, which reflected negatively on the 
feminist movement in general and the feminists activists  in particular.
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Conclusions
1. There is a real and serious change in the attitudes of Palestinian society towards 

enhancing women’s political participation and that the presence of women in a lot 
of decision-making positions, private sector and civil society has become a natural 
phenomenon needed in the community. However; this role is still determined by 
the men and the community and it is closer to be granted role of women in society 
and not a merit for her.

2. Community prevalent culture, customs and traditions and cultural heritage which 
underestimates women compared to men, are the most important obstacles 
facing women, in addition to the masculine culture of Palestinian society, which 
has been rooted within the socialization that reinforced man’s chances at the 
expense of women and the young man on the expense of a girl.

3. Inefficiency, lack of advocacy and awareness campaigns are the causes of the 
absence of effective and influential women leaders of political parties.

4. The lack of awareness of the importance of promoting women participation in 
decision making positions, in addition to the lack of experience of women in 
the political sphere strengthened and enhanced the weakness of the political 
participation of women.

5. Women’s civil society has a role and contributed in approving policies and laws 
for the favor of women more than the role played by elected women .

6. Producing women or women leaders did not work in earnest to solve the problems 
facing women, they were not feminists, they did not try to promote joint work 
with women in community. The represented the interests of the parties that have 
nominated for more than they are women who defend women’s rights.

7. Absence of clear footprint of women parliamentarians in the adoption of policies 
and laws that support women’s rights to equality or  raise women’s quota ratio, 
where some believe that a part of these women were not elected by Palestinian 
women base, many of them were not known for people and masses of women. 
Many of those who won the elections or existed in the parties do not feel that they 
are existed through feminist support to them, but as a result of decisions taken 
by the men decision makers whether through the party or family or municipality.

8. The Palestinian political division did not give women the opportunity to prove their 
worth.

9. Absence of women leaders from playing a real role in the parties, media, and 
active participation in achieving reconciliation, addressing issues and social 
problems.
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•	 Initiative of Aldyouk agricultural cooperative Society:
This initiative has coincided with the local councils elections that took place in October 
2012, and expanded its activities to work to encourage women to participate in the 
nomination and voting processes. 30 women aged 18-34 have benefited, they have 
contributed in voting process for women who nominated within the lists. Two of women 
won to get seats in the municipal council at Aldyouk area. The participants expressed 
their motivation and incentive formed to them after the training course to participate in 
supporting women in their access to decision-making positions.

•	 Social Rescue Society initiatives for the development of Palestinian women 
in Bani Naim, Althahriya and Althahria  Ladies Charity:
Given the importance of empowering women and young women in particular of resolution 
number 1325 and make them aware of their rights under this resolution, social Rescue 
Association for the Development of Palestinian women at Althahria  and Bani Naim and 
the Association of Althahria women participated in the organization of this initiative on two 
towns, which marked the organization of the International Day for the prevention of AIDS.

Within this initiative, which continued two months, several training courses and workshops 
aimed the working women, housewives and female university students . The situation of 
women in the region and to identify their problems, and empower them in resolution 1325, 
develop the concept of communication and social networking among them and come up 
with recommendations that raise women status, through the development of herself and 
lifting her potential and enable them to solve the difficulties, provide all what is needed to 
promote their issues. 
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Documenting coalitions of UN resolution number 1325 initiatives

In this section, emphasis will be placed on project “Gender, Peace and Security” implemented 
by the Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy. The aim of 
the project is  to form institutional coalitions base to activate the UN resolution number 1325 in 
the occupied Palestinian territory since 2007. The geographical distribution and specialization, 
in Nablus and Hebron, and later in Jericho and the Jordan Valley. This has come in parallel 
with the work on the localization of the decision by Palestinians, through holding many of the 
sessions and meetings with male and female experts and activists in the feminist and human 
rights area, to agree on the appropriate mechanisms to use UN resolution in an optimal use.

Below are some examples performed by the initiative, which reflects Muftah institution 
experience in contributing to the development of the UN resolution 1325 on the agenda of  the 
work of the member institutions that have worked to strengthen its presence in the community, 
through its interaction with the community and priorities needs, and its success in attracting 
different segments of society to interact with the Palestinian women’s issues. It found in the 
UN resolution 1325 a tool contributes to disclose violations of the Israeli occupation against 
Palestinian women, in addition to the integration of women in political decision-making 
process.

•	 Initiative of Moon (Alqamar) Charity
The initiative entitled «My power is in my knowledge » UN resolution 1325 breaks the 
typical method in spreading awareness about it. Moon (Alqamar) Charity nearly targeted 
160 of the local community of families and institutions. Responses have been received 
before Ramadan evening, which was organized to answer the questions revolved around 
the definition of the United Nations resolutions 1325 and 1889, 242 and 181 and to 
recognize its importance. The meeting, where  kind gifts and material, distributed on the 
winners), 90 (young men and women ).Some of the audiences who were there by chance 
in place of the evening by saying: «We have been here by chance, we were invited to 
Ramadan breakfast, we have benefited from information, and this is the first time that we 
hear about the Security Council resolution1325. »

•	 Isra Initiative Charity
Isra Charity targeted several categories of the visitors of the Society. It exploited 
the annual summer camp organized for children in the society to raise awareness about 
the resolution of UN 1325, which benefited about 30 boys and girls between the ages 
of(8-14) years through discussion sessions on the rights and freedoms of children and the 
importance of applying laws. The society also targeted a group of homogeneous women 
in age and culturally in a training course which lasted three days under the title “Women 
Tomorrow”, where 25 women benefited with information about the localization of the UN 
resolution 1325 in Palestine and the importance of women’s political participation, access 
to decision-making positions and at all levels.

In coordination with Al-Quds Open University, the Society has implemented an awareness 
session for Resolution number 1325 and the importance of documenting human rights 
violations against Palestinian women and girls in the occupied Palestinian territory with 
the participation of dozens of students.
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Some	of	the	initiatives	and	projects	that	have	been	highlighted	and	identified	
during the research process:

• Women’s Project and political participation implemented in Gaza Strip by the Union 
of Women Committees, where the Union works with all the feminist frames to build a 
democratic country believe in freedom, works to uphold the status of women and promote 
the role of women in the Palestinian political life by raising the level of her awareness and 
to strengthen political role in political parties.

• An implemented project by the Federation of Women’s Committees for Social Work. 
It continued for two years (2013-2014) and is designed to enhance the level of active 
political participation of women in Palestine through capacity building of elected women 
to positions of responsibility and related civil society organizations to women to become 
community leaders and agents of change in their communities who work to address of 
women’s issues, improve perceptions about the political participation of women and the 
establishment of mechanisms for public dialogue (through dedicated forums for women), 
the provision of technical and financial support for initiatives that address the specific 
needs of their essential for the development of public perception and cognition and support 
women’s participation in public and political environments. The program adopts a multi-
curriculum focus to create a driving force to increase women’s participation in political 
and public life where they focuses on strengthening the leadership role of women with 
particular attention to elected young women and women with support to local women to 
get the best representation by increasing social awareness of the importance of women’s 
political participation and motivate women towards participation in national existing 
forums such as the National Forum to promote women’s participation in elections, as well 
as highlight the importance of the role of elected women to meet the community needs of 
women by providing successful models in the media to the public. In addition to that, the 
program will facilitate the formation of the Committee for the Advancement of Women in 
politics (CPWP) and support a coalition of women’s organizations and non-governmental, 
non-partisan network to promote women’s political participation.

• Election Support Program implemented by (Muftah) key institution during years 2012 _ 
2013. This program  holds a series of public meetings for raising awareness in various 
governorates of the country with the aim of raising awareness among the public voters 
in active citizenship, importance of community participation, political and practical 
electoral. The institution organized numerous awareness events and meetings with local 
decision-makers and mutual visits for women members in the local bodies for the aim 
of strengthening and enhancing women capabilities with the community. The institution 
will hold training courses targeting women candidates for elections in the West Bank to 
prepare them to manage successful election campaigns, women leaders in Gaza Strip, 
to familiarize them with the experiment and prepare them for the future.

• Project of “Vote for Change” implemented by the Palestinian Initiative for the Promotion 
of Global Dialogue and Democracy - Muftah “key”; in response to a strategic goal of 
“community empowerment components of leadership to participate in the promotion of 
democracy, good governance and to raise community awareness about the rights of 
good citizenship and duties” implemented by Muftah “key”. This project supports a group 
of young activists and empowerment in leadership roles and motivates them to adopt the 
initiative and progress in their community activism with readiness and success, through 
the development of their knowledge and practical skills.

45



  |  The Status of Political Participation of Palestinian Women  

Chapter Five: Documentation of programs and initiatives 
in support of the right of Palestinian women in political 
participation

One of the main axes of the research is to know the extent of the community’s awareness 
about the existence of supportive programs and projects about the right of Palestinian 
women in political participation. The results of the analysis highlighted that there is a low 
percentage of awareness about the existence of such programs. 80% of the interviewees 
that they do not aware of any programs; the importance of women access to the advanced 
level of practical and scientific knowledge has been highlighted. Therefore; the concerned 
institutions should access to all the women in all areas to empower them culturally, socially 
and politically. The remaining percentage have confirmed that the programs and current 
projects are not sufficient, as so far, the women did not reach the required empowerment 
and that institutions are interested in a particular category. So, the institutions should access 
to the  most marginalized places and work to adopt a clear methodology for the involvement 
of women in various programs and not limited to programs of psychological support. As has 
been noted by some that most of the implemented projects are concentrated in major cities 
and these projects end after the funding ends.

“For example we have conducted a project study to identify the needs of women members in 
municipalities and women institutions. We have known from them that women receive training 
during election period only. Now there are training projects for women who are members at 
municipalities. There is no confidence in courses and studies that we get, and our interpretation 
of these funds that it is loss of funds and far away from the real change. “(One of the activists 
from one of the villages of West Bank).

“I am as an employee at the Ministry of Education, I meet with a lot of feminist and community 
institutions, I hope that this is not an attack but just a point of view. What I mean is that we 
have reached the stage which is enough to work with a group of women only, the project 
should be transferred into a program, because the project ends with ending its money. 
However, if we have approved to convert it into a program, we will ensure its continuity. The 
majority of our projects do not need a very large funding. For example, we, at Rahmeh (mercy) 
Association we have completed approximately six projects and workshops to promote the role 
of women with very little funding. This Association was established since six months. (One of 
the participants in focus groups in the northern of West Bank).

“We train, but when outputs, we do not find one, in every project we find with us the same 
known faces, we are unable to reach a new generation who is ready to complete these steps, 
.... We do not have currently in the younger generation the spirit of volunteerism. We used 
to see that previously without any benefits. However, nowadays this has, I mean the spirit of 
volunteerism. This is seriousness. We have lived a long period of time and we are working on 
a short projects for a short period and then ends.” (one of the participants in focus groups in 
the Hebron area).
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She began in the organizational work at the age of fifteen within the events of the volunteer 
work in schools and then to Students Youth in 1982. She says that the first electoral test 
when she participated in the election campaign of her father, Afif Zakarneh in 1976, where 
he nominated for the municipal elections in Jenin within the lists of  PLO. She was educated 
on this experience, which remained in her memory which motivated her to nominate for 
the legislative elections on the list of the Fatah movement in 2006 from Jenin, and then to 
nominate for membership of the Revolutionary Council of Fatah movement in 2009.
Grew up within a struggler’s family, all of its members working in politics, where her father, the 
late Afif Zakarneh, was a leader of the Baath Party and Arab nationalists, sentenced to death 
in absentia by the Jordanian regime as a result of his political activities, was arrested several 
times in Jordanian prisons and won the municipal elections in Jenin list in 1976.

Wafa says that the family and the home are the most important in the march of struggle for 
women, where woman is brought up on the national culture, the culture of participation and 
voluntary work, talks about her experience and how she insists on going to visit her brothers 
in Israeli jails, and how she helps in organizing demonstrations in support of prisoners, anti-
Israeli occupation and how she was arrested on the back of organizational activity at the age 
of 18 years.

Wafa says that women should be present in all places and locations, and to impose herself 
merit and efficiency so that they can take their rights, implement her role to fight against the 
occupation, defense of freedom and equality, and to impose herself on those who refuse 
women political participation and presence in decision-making positions. Many of the men 
want only decorative role and not an active role for women.

She blames a lot of women who opposed the women’s quota in the Revolutionary Council 
and the Central Committee of Fatah. Without the quota a lot of women would not succeed 
in municipal and legislative elections. Wafaa talks bitterly about some of the models in the 
Palestinian community who are trying to push some of the female candidates within the party 
and legislative lists with ladies who do not have struggle experience but because they are 
sons of families. She talks about her dream in existence of the largest possible number of 
women in decision-making positions, and to be women on the basis of efficiency and struggle 
and not just a decoration. She says that women are not a number only, a woman is a partner  
she has to prove her existence and worth. No one can marginalize or exempt her, and in order 
to be a partner in the change, she must seek to strengthen her presence in the decision-
making positions, even working to change laws and policies.

Women face a lot of challenges in the Palestinian society, masculine society makes her to 
work hard so that she imposes herself. She has to be a feminist advocates for women’s rights 
in equality, to prove their worth and not waiting to be dominated by one because she is the girl 
or wife. My dream is still not achieved, the end of the Israeli occupation to Palestine, a dream 
that I have begun as early from childhood, grew up at the time of my arrest at the age of 19 
years, still not  achieved.

I dream of involvement the largest possible number of women to decision-making positions,  
women real feminists, strugglers who are able to impose a positive change in the community, 
capable to change laws and policies because laws can achieve justice and equality, have the 
capacity to defend the woman’s point of view and not a decoration for men.
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Conference of the Fatah Movement as a member in Revolutionary Council, was elected as 
deputy secretary. I also worked as deputy commissioner of international relations in the Fatah 
movement, then chosen to be a member of the Central Committee, became the head of Social 
Commission. She considers that the subject of women is an important subject, she must have 
a role in decision-making, and we must work to unify the efforts of women’s federations.

She says that women have to take the initiative and calls for change, working toward mobilizing 
people who believe in her  case, fight against who reject their role in society. She and adds: 
We must work to create a young and national leaders who are able to complete the journey 
after us, we must as women work to make cooperation and partnership with men in women’s 
and community issues.

Through her work as a teacher in her place of residence in Beit Hanoun, she knew closely 
the concerns of Palestinian women in terms of their suffering, marginalization of their social 
and political role,  faced many difficulties and challenges to complete her education at Birzeit 
University, fought for the promotion of social and political participation of women, worked as 
a member of the Board of Directors in Musharkiet Foundation, which defended the personal 
status and women’s rights. She sees it is necessary for the presence of women in decision-
making positions, away from decorative complementary role. She sees it is necessary to work 
with men in achieving justice and equality between the sexes, and the issue of women is not 
a feminist issue only, it is like Men and all community, prides itself on being the only woman 
in the Central Committee of the Fatah movement and struggles to be a colleague in the next 
Congress and achieve feminist quota within the Fatah movement which is 20% of women 
within movement frameworks. Women say that they are basic and fundamental partner in the 
Palestinian revolution.

She says that women can influence the decision-making process, and may have a role in the 
achievement of national unity and national liberation, and we women have to fight within the 
party in order to achieve full partnership with men, and to reject all attempts to marginalization 
and exclusion of women from the departments and centers of decision-making, if not 
Palestinian women change the opinion of the community towards the issues and highlighting 
its role is not waiting for the one that gives them the right, we, as women politicians and assets 
in Mrako decision-making to keep However, young leaders of both sexes were to create a 
capable generation to complete the journey towards equality, justice and liberation.

“Women are not a numbers, they are partners, they must prove their existence and 
their worth, and no one can marginalize or except her”.

Mrs.	Wafaa	Afif	Zakarneh, from Jenin, married, has four children, two young men and two 
girls, aged 47 years, holds a high school, has received numerous training courses, staff training 
courses within her work in the Fatah movement and in the General Union of Palestinian 
Women, president of General Union of Palestinian Women; of Branch Jenin, and an elected 
member of the region of  Fatah movement in Jenin,

She has been detained at the age of 19 years at the hands of the Israeli occupation on the 
background of organizing and leading demonstrations against the occupation and in support 
of the prisoners in their hunger strike, where her two brothers were detained in Israeli prisons 
at that time.
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works as a teacher in education, union activist and works as deputy secretary of the Union 
of teachers in Bethlehem, worked as a member a volunteer in the administrative body of the 
General Federation of Palestinian Women  from 1997 till 2012.

She has been activist since her youth in the national movement and the student movement at 
the university, arrested in 1985 on the back of its activities in the marches and demonstrations 
had been repeatedly harassed by the occupation and prevented from traveling to complete 
university education outside the homeland.

I grew up in a family where the elder brother was detained for a period of 12 years in occupation 
jails, I am married to a brother of a martyr, did not face any problems from family or spouse or 
parents for working in politics and nominated for  elections.

She says: We cannot stay in our homes and leave the interests of the people in the hands 
of others without accounting and accountability. We must interest ,participate to shape our 
society and our future. I can not imagine that women do not participate in decision-making, I 
do not think that we can build a nation without women – woman is homeland.

I am proud of my performance, accomplishment and my presence in the municipal council. 
Next  time, I will nominate  for the post of President of the Municipal Council, I am happy in 
people’s trust, I always try to involve citizens in every activities through the formation of a multi-
community committees, trying to succeed in spite of all the circumstances and challenges, 
trying to prove that women are able to influence and contribute to the construction and 
development, may enter the parliament and  compete for decision-making positions, trying 
to create a feminist elite who are able to lead homeland that fit the sacrifices. My interest is 
omen’s access to positions of decision-making and not what is offered by their feminist quota. 
I thought for a moment to form a feminist list to address each attempts that seek to marginalize 
the role of women and contempt their role. I can not take responsibility for the silence in this 
country, the sin of silence, and let others play the fate of our people seriously, silence is not a 
solution, but a sad thing. We have to face of injustice, account officials  and teach our people 
how to account us.

I am trying to make a real change in society, in the reality of Palestinian women. I am convinced 
in my experience. I should have been president of village council and not a member.

My message to the Palestinian women not to abandon their role and not give in to attempts 
to marginalize their role and isolate her in her home, we have to take a real role and develop 
our capabilities in order to deserve this role, we have to prepare well for active participation in 
decision-making positions.

“If the Palestinian women did not change the opinion of the community towards her 
issues and highlight her role, she should not wait others  to give her right.”

Amal	Tawfiq	Hamad, holds a doctorate in social psychology, age of 51 years, lives in the 
town of Beit Hanoun in the northern Gaza Strip, residents of Beit Hanoun, a political activist 
since she was a student at Birzeit University in West Bank, about thirty years ago, took many 
positions in the movement, all through the elections. She has been working in the women 
sector and assumed leadership positions in women’s federations, worked at School for the 
preparatory phase, and worked as director of the Department of Women in the Palestinian 
Legislative Council, was elected to the North region in the Fatah movement, won in the last 
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“Matching between the party’s interest and citizens’ interest  is difficult, but I do not 
choose between the interests of citizens and anything else.”

Renad Nadi Arar, a member of the village council - Qarawat Bani Zeid, age 35 years, married 
and mother of four children, holds a Bachelor degree in Social Work from Al Quds Open 
University, won the Qarawat Bani Zeid village council elections, on list of the left.
 
Raised and grew up in a political family and a political father who spent a period of his life in 
Israeli jails. She used to attend meetings of working committees in Ramallah since she was 
ten years old, got married at the age of 15 years old, completed high school after marriage, 
completed her undergraduate studies while she  is married, early marriage did not stand in front 
of her ambition or formed an Early impediment to complete her education and participation in the 
elections and win membership of the village council in an area dominated by tribal traditions and 
the upper word for the family and the man. Since her childhood, she is inhabited emotionally, 
nationally and politically work. Her experience was well formulated through her weekly visits 
Israeli jails to see her detained father whose absence no one could fill. She used to participate 
in the political, national and field events in the first intifada. She did not need to be organized 
because she  grew up in a family who considered policy as a family member, love community 
work, which she has  practiced since childhood when she was accompanied by her uncle, 
Dr. Yousef Arar, professor of Psychology who served for 18 years in the charities Union and 
was moving from city to city to exercise his duties. When she graduated from high school, she 
insisted to specialize in the field of social service because she believes in community work, then 
worked in education field as an educational counseling in the village.

I worked as a volunteer in municipal elections in 2005, I was concerned with how women 
achieve victory in the elections and be present. I remained with the dream to nominate for 
election until 2012.So, I decided to nominate for the municipal elections, I  received support 
from the family and the party which is the Popular Front, I nominated on the list of unified list 
of the forces of the left.

I wish I could change society’s perception towards women and to change the look of women 
for women. We still need a sense of equality as women. My dream  not be monitored and 
restricted from the community. We have fought like men, women are more losers from 
occupation, I wish I could change the perception,  even the elected women are supplement 
and not a basis and a partner. In many cases be the challenge is difficult to reconcile between 
the party’s interest and the interest of the citizens. It is true that I choose not hesitate in 
choosing the interests of citizens, because this an honesty and I will account myself on it.

Every woman has a dream. So, we, women and young women have to defend our dream and 
our goal to another life for a moment, because the goals need to struggle to achieve it, we 
have to have the knowledge and skill to change our society does not give in to social culture 
that deprive us of our rights and constitute an obstacle between us and our dreams, we can 
achieve success and stick to the dream.

I can not imagine that women do not participate in decision-making, I do not think that 
we can build a home without them – woman is homeland.

Yusry Mohamed Diriehe, age  45 years, married, won membership village of Beit Fajar 
Council in Bethlehem on the list of the Fatah movement in 2012, holds a Bachelor in Social 
Work from the University of Jerusalem, Ebrahemia and a High diploma in education. She 
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“Fighting a bitter struggle within the party in order to get our role and get rid of the 
traditional leaders and be influential.”

Mrs. Rahma Ali Suleiman Abu Laila, a member of the municipal council for the Rafah Shuka 
area, 46 years old, holds a bachelor degree in social development,  married with seven sons, 
a member of the Palestinian Democratic Union Fida, participated in several courses, holds a 
number of experiences in leadership and prepare the political cadre, feminist activist within 
the party and in many community-based women’s organizations in Gaza Strip.

Grew up in a political family where her brother was arrested for ten years when she was small. 
The political debates, visit to her brother in prison watch the Israeli soldiers, participated in 
the activities and events of the first intifada in 1987.All of this has strengthened and created 
motivation to her, the desire for political participation and play a political role.

She began her party activities after marriage where she joined the Palestinian Democratic 
Union- Fida, worked within the women’s committees within the party, took on the task of 
educating women, girls and to prepare a real women cadre that is able to play an influential 
role in politics within the party, while the masculine outlook within the Palestinian parties was 
a tyrant and a lot of them do not want women except for decoration only, dependent and not 
a real partner in decision-making within the party institutions.

Mrs. Rahmeh says: it is not easy for women to challenge societal prevailing culture, customs 
and traditions, which see strangeness in presence of women in decision-making centers or 
crowding out of the men inside the party positions. However; the steadfastness of women 
in the face of these challenges and not surrendering has changed community trends and 
enforced  acceptance  to the presence of women in political, social and local decision-making 
circles.

“I decided to nominate for municipal elections and decided to take advantage of the women’s 
quota system, which was approved. I received the support from the party, family, my husband. 
I have faced opposition from some within the party, sought to unify the voice of feminist within 
the party, I challenged the negative trends of the community who want women to be in her 
home only, and proved that a woman  has a real effective role I am Proud and satisfied with 
my performance, and will nominate for the Legislative Council elections in the next time. I will 
support other women to get to the decision-making centers, my main goal is to help  women 
reach decision making centers at the local, national and social level. This history will not be 
forgotten  in my life, my existence  in the Municipal Council.

Women can benefit from the media boom, community awareness, which began to accept 
women’s political participation, we want young leaders to be able to enter the political 
sphere and  defend social issues, education opportunities for girls are available now more 
than the youth, we have to take advantage of these opportunities. Young people, especially 
girls, to promote their participation in politics and educate themselves to be able to convince 
stakeholders of the importance of their presence in decision-making positions, we have 
tremendous tasks to  work on, fighting a bitter struggle within the party in order to get our 
roles, be influential and get rid of the traditional leaders, we have a homeland and  future.”
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everyone on the base of equality for all, woman is a part of the community, I want equality and 
freedom of expression for all, I want to justice to the family law for women and men, I want a 
just law which equals society and maintains a civil and democratic state with mechanisms to 
ensure the works of the law, I do not want my children to suffer as I did.

 “We had a dream, but we cannot achieve due to division “

Hanan Abu Amr, a member of the municipal council for the Maghazi area in central Gaza Strip, 
married and mother of six children, holds a diploma in Arabic, won the municipal elections on 
the list of the Fatah movement in 2005, but until now, she is a community activist and feminist 
known in the Maghazi refugee camp, a director of the kindergarten inside camp, and linked by 
a special relationship with all the inhabitants of the camp. She was selected and commissioned 
by Fatah movement to be representative of the movement in the municipal elections, holds 
a number of advanced training courses in the field of local governance, mechanisms of local 
councils and the mechanics of the integration of civil society in the local labor,

Mrs. Hanan says: I have a dream that I see women in all decision-making positions, see her 
a mayor and not a member of the municipal council, president of the Legislative Council and 
President of the Government. I dream that society looks at us and we look at ourselves as 
women that we are strong, I wish we could get rid of the socio-cultural heritage which divides 
community on the basis of a man and a woman,

I did not expect the support that I got from the community, family and my husband. I was 
happy in the experience, and visits of camp’s residents, neighbors and friends who supported 
me, especially moral support to me, I could see the pride and enthusiasm in the eyes of 
women in the camp, I always feel the weight of responsibility upon me to fill out my place as a 
woman, to proved to society that women is on the confidence level given to her by community, 
that we can do what men can do and sometimes better. I want to woman experience in the 
municipal elections to be a successful and to be the first step which women  build upon to go 
towards greater and wider participation in the decision-making centers on the principles of 
justice and fairness.

Despite the division and difficult working conditions in the present circumstances of political 
division, lack of resources, siege, collapse of infrastructure in the community, we were able 
to achieve success, and I wish we could in better  conditions of these conditions which may 
cause in varied performance and differed assessment .

“I advise young women to participate in political and social work, empower themselves, 
develop their performance, their abilities, their culture, to be educated , involve deeply in 
society issues, we should keep up with evolution - develop our roles through participation in 
the civil institutions, develop women’s work, develop our roles of leadership within the parties 
and within the community. We, as parties have to care about  voluntary, educational work, 
empowerment of women and young people to be able to complete the journey towards the 
nation, liberation and statehood, citizenship, equality and rights, and to build a society in which 
we are assured on our children and our daughters. “
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Chapter Four: Presentation of women’s successful 
experiences
“All the leaders of the Palestinian feminisms factions feminist suffer from the same 
persecution, oppression and marginalization. Going back to the level of active 
participation, and challenge within the party ranks, is larger than public challenge in 
the elections.”

Naima Sheikh Ali, a member of the Palestinian Legislative Council on the list of Fatah 
movement, at the age of 50 years old, married and a mother of three children, grew up in a 
political family where her father died before while she was six months old, her brother Ziad 
martyred in the battle of Al-Karama in 1969.She  was not ten years, her mother raised her and 
her brothers on nationally, holds a Bachelor of Arabic language from the Islamic University in 
Gaza and then Higher Diploma in Psychology.

She began her political career since she was in high school where she participated in 
demonstrations against Camp David and self autonomy proposals,  then engaged in national 
student movement, then in the student youth movement after the split in 1983. She witnessed 
the seventies, which were all demonstrations against the repressive policies of Israeli 
occupation and following resistance men in camps.

I worked at the Union of Women’s Committees for Social Work in 1987 as coordinator and 
member of the executive office in homeland. Her youth period and her university study started 
at beginnings of national awakening and return for national action. In spite of her victory in the 
Palestinian Legislative Council, but she did not abandon her role in the feminist movement. 
She still works as a member of the Secretariat General of the Federation for Women and 
working as a volunteer as chairman for the Association of Culture and Free Thought and 
works to compensate inactivated role of the Palestinian Legislative Council as a result of the 
political division through her work in civil society and in the feminist movement.

She still believes that the motivation that launched her while she was small for political and 
national action is still present. It is the liberation of Palestine, preservation of national identity 
and Palestinian national heritage. She has an ambition in increasing women’s participation 
in national construction as she participated and engaged in the struggle, working to increase 
women’s participation in decision-making positions by a percentage that commensurate the size 
of the national sacrifice. She sees  that this is a right of women and not a favor from one.

She adds that all the leaders of the Palestinian feminist with all factions suffer from the same 
oppression, marginalization and go back to the level of active participation. She considers that 
challenge within the ranks of the party is greater than the mass challenge in the elections. She 
recognizes that the National Movement in general and Women Movement in particular has 
regressed in terms of  role after Oslo Accords, and this is reflected in the reality of Palestinian 
women. Despite the fact that Palestinian women’s movement is still young, its leaders are still 
young, the peak of national action polarization was in the eighties. However;  after the formation 
of the Palestinian National Authority, the feminist movement has suffered from the migration of 
women cadres towards PNA institutions which weakened the voluntary work in the community, 
the disruption of real democratic life within political parties and lack of potential financial sources.

She says: My dream is not far from the society in which I live, I dream in  a democratic 
state dominated by social justice in accordance with the Palestinian Basic Law and the Bill of 
national independence, I do not want a detailed community for women, I want a just society to 
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While another part of the participants said that the presence of women in decision-making 
positions is a benefit and must work to develop, invest and work to increase the representation 
of women in all decision-making positions, and that women are better able to defend the rights 
of women. Blame has been directed on culture and socialization that led to the weakness of 
the political participation of women and her poor self-confidence.

“What have these ladies who have existed and represent us in Legislative Council made to 
us, they have not focused on women’s issues. As without the feminist movement and without 
the institutions of civil society who pressing  for women issues such as quota and achieved 
success and not women who are in the Legislative Council “ (One of the participants from 
West Bank).

“There is no conviction by women that women have the ability , potential and acceptance to 
be men’s partners in decision-making issues, or in a political solution or such issues” (one of 
the participants from Gaza Strip).

“Our Patriarchal masculine society, do not resort to women for solving problems but resort to 
man, so that women even woman resorts to  man for solving our problems, but this is wrong” 
(one of the participants from Gaza Strip).

If there is a culture that believes in  woman’s right to exist, believes in the right  of women to 
take their role in all spheres of society, society would not have looked at  women in this way 
and secondly the lack of a culture that women bear the responsibility within the framework of 
the community. (One of the participants from Gaza Strip).

“The political elites monopoly their roles and leaderships, do not like to work for the interests 
of women seriously, they do not like to be competitive on their leaderships, this position 
is considered oppression for the  role of woman as it is clear in our society“ (One of the 
participants from West Bank).

First, the lack of women’s experience in this field, and in our community did not see great 
experiences of women leaders encouraged us to say that women may be successful in this 
area, shortage of women leaders do not encourage on confidence and make women not 
confident of her success, and society’s perception still make woman scare to elect a woman 
and prefer to elect a man who succeed and not elect a woman who will live a new experience 
that may succeed or fail. (one of the participants from Gaza Strip).

“what these ladies have made to us who represent us in Legislative Council. They did not 
focus on women’s issues. Without feminism movement and without the institutions of civil 
society who practiced pressures  such as quota subject which they have succeeded in“ (One 
of the participants from West Bank).
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Through reviewing answers of participants in the interviews and focus groups about  the 
axis of the barriers that limit women’s political participation, the interviewees agreed that 
community prevailing culture, customs, traditions and cultural heritage which underestimate 
women compared to men, are the most important obstacles facing women. In addition to the 
masculine culture of Palestinian society, which has been rooted within the socialization of men 
that have enhanced men opportunities at the expense of women and young males on young.

The second thing is related to Israeli occupation as a fundamental obstacle to Palestinian 
political life resulted in division which led to absence of elections, all aspects of democratic 
life in the community. This is reflected in the structure of the Palestinian political parties, which 
still maintain a formality for women within the framework of parties. Participants also talked 
about the obstacles associated with women themselves such as lack of awareness of the 
importance of promoting feminism participation in decision-making centers, lack of experience 
among women in the political sphere, in addition to the bad economic situation experienced 
by women in Palestinian society.

“Customs and traditions are negative or positive: our habits of course, Arabs and especially 
Palestine have restriction habits on woman, they do not give her complete freedom , she is 
prevented from travelling or work . She should be accompanied with her husband , she does 
not have full freedom that might be 20 years ago. However; now thankfully people began 
to understand the situation, they started giving women freedom in their work“ (one of the 
participants from West Bank).

“Patriarchal masculine society and the surrounding environment might be prohibitive for 
women to participate and have a role in institutions or political parties. As I said, occupation 
is one of the reasons, family and parents might allow women political participation but Israeli 
occupation prevent this through checkpoints, delays and arresting. So, we do not want to be 
involved in these problems and these troubles, we want to live safely (one of the participants 
from West Bank).

First barriers that affect women’s political participation: customs and traditions which consider 
the role of women in the education of their children only and that men are more capable 
than women politically, women lack faith in her  role in political participation, women lack  
knowledge in her political rights, also occupation and the resulted problems hindering women 
political participation. (one of the participants from Gaza Strip).

As regards to the reasons for women’s lack of confidence, there were many answers from 
participants about that, but there was almost a consensus that elected women or leaders 
did not seriously work to solve the problems faced by women. In other words, they are not 
feminists, they did not try to promote joint work with women in the community. They represent 
the interests of the parties they nominated for; they are women who defend the rights of 
women. Moreover; they did not have a clear imprint in adoption of policies and laws that 
support women’s rights in equality, or to raise the proportion of women’s quota. While some 
believe that part of these women were not elected by Palestinian Women basis,  many of them 
not for people and the masses of women.Many of those who won the elections or available in 
the party  do not feel that they are existed due to feminists support for them also for decisions 
taken by men as decision makers whether in the party or family or municipality .Some have 
pointed out that feminists civil society have a role and contributed to adoption of policies and 
laws in favor of women more than the role played by elected women.
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12. 75.5% agreed that lack of support from women hindered women’s political participation. 
(57%: females, 43%: males, 61.8%: West Bank, 38.2%: Gaza Strip).

Figure (20) effect of support of other women on women’s political participation

Figure number (21) clarifies effect of support shortage from men in preventing 
woman from political participation

Figure (22) clarifies the effect of experiences shortage in issues of elections and 
political participation in preventing woman from political participation
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13. 75.5% agreed that lack of men’s support hindered women’s political participation. (57.1%: 
females, 42.9%: males, 62.7%: West Bank, 37.3%: Gaza Strip, 63.9 employed, 36.1%: 
unemployed).

14. 72.6% of respondents agree that the lack of experience for women in issues of elections, 
political participation and talking in front of the public and other skills influence in 
preventing women from political participation. 54.2% of the respondents were females, 
and 45.8% of the respondents were males. 61.6% of respondents from the West Bank, 
and 38.4% of the respondents from the Gaza Strip.
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Figure (17) effect of self-confidence on women’s political participation

Form (18) effect of lack of family support on women’s political participation

Figure (19) effect of voters’ support on women’s political participation
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9. 68.8% agreed that lack of self-confidence had negative effects on women’s political 
participation. (54.9%: females, 45.1%: males, 61%: West Bank, 39%: Gaza Strip. 64.3: 
employed, 35.7: unemployed).

10. 81.6% agreed that lack of family support hindered women’s political participation. (56.5%: 
females, 43.5%: males, 62.1%: West Bank, 7.9%: Gaza Strip).

11. 78.9% agreed that lack of voters’ support hindered women from political participation. 
(56.8%: females, 43.2%: males, 61.5%: West Bank, 38.5%: Gaza Strip).
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6. 80.7% agreed that family responsibilities hindered women’s political participation. (55.2%: 
females, 44.8%: males, 63.4%: West Bank, 36.6%: Gaza Strip, 64.1: employed, 35.9: 
unemployed).

Figure (14) effect of family responsibilities on women’s political participation

Form (15) effect of the political parties on women’s political participation 

Form (16) effect of lack of education on women’s political participation
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7. 71.1% agreed that lack of support from political parties adversely affected women’s 
political participation. (57%: females, 43%: males, 60.7%: West Bank, 39.3%: Gaza Strip).

8. 70.1% agreed that lack of education hindered women’s political participation, (56.9%: 
females, 0.1%: males, 61.2%: West Bank, 38.8%: Gaza Strip, 63%: employed, 0.37%: 
employed).
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Figure (11) effect of security concerns on women’s political participation

Figure (12) effect of the Israeli occupation on women’s political participation

Figure (13) effect of lack of financial resources on women’s political participation
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3. 80.4% agreed that security concerns hindered women’s political participation (56.3%: 
females, 43.7%: males, 62.1%: West Bank, 37.9%: Gaza Strip).

4. 77.7% agreed that the Israeli occupation hindered women’s political participation. (57%: 
females, 43%: males. 61.3%: West Bank, 38.7%: Gaza Strip, 64.1%: employed, 35.9%: 
unemployed).

5. 72.8% agreed that lack of financial resources prevented women from political participation. 
(57.9%: females, 42.1%: males, 61.5%: West Bank, 38.5%: Gaza Strip, 62.7%: employed, 
37.3%: unemployed).
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Chapter Three: The Obstacles to women’s political 
participation
In this chapter, the respondents answered the following question: What is the influence of 
(prevailing community culture, religion, security concerns, Israeli occupation, lack of financial 
resources, family responsibilities, lack of support from political parties, lack of self-confidence, 
lack of family support, lack of support from voters, women and men, lack of experience) on 
women’s political participation?

The results were as follows:

1. 83.3% agreed that the prevailing community culture concerning women’s roles in the 
society prevented women from political participation. (56.1%: females, 43.9% males. 
62.7%: West Bank, 37.3%: Gaza Strip, 64%: employed, 36%: unemployed).

Figure (9) prevailing community culture concerning women’s roles in the society

Figure (10) effects of religion on women’s political participation
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2. 54.2% agreed that religion had passively affected women’s political participation. 52.1%: 
females, 47.9%: males, 62.4%: West Bank, 37.6%: Gaza Strip, 63.9%: employed, 36.1%: 
unemployed).
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weakened the faith of the people in general and women in particular in the political 
participation, and prospects for social and political changes. Therefore, a group of politicians 
monopolized marginalized other groups in the society. Moreover, the participants assumed 
that the women’s economic empowerment would enhance their self-reliance and strengthen 
their social presence in decision-making sectors. It would also promote the emergence of 
women’s and young leaders capable of making changes, and affirm their political presence.
The political situation affects both the women’s roles as well as men’s roles. The difficult 
economic situation in Gaza resulted from internal causes. Many people have lost their jobs 
because of political reasons and divisions. Thus they tried to work in agriculture in their fields 
in the eastern area. However, the Jews won’t allow them to do that. Hence many families 
remained without source of income. (Gaza Strip)  

They control women through their salaries, which makes them dependent on their families. 
They have to share their salaries with their husbands and parents. The rate of unemployment 
among them is rising; they get higher qualifications, but they cannot get job. Local traditions 
and customs forbid women from leaving their houses and participate in sit-downs and marches. 
These things have adverse impacts on their political participation. (Gaza Strip) 

If women have adequate financial empowerment, they are more likely to assume and excel in 
higher positions, economic and political fields, or any other sphere. (West Bank)

The economic siege leads to two different outcomes. From one hand, it weakens women’s 
participation due to general miserable situation, frustration, and despair. On the other hand, 
it reinforces their participation since the worsening situations motivates them to actively 
participate in many aspects including the political sphere. (West Bank) 

Women bear greater burden, responsibility and demands at home. Increased unemployment, 
poverty and malnutrition made many women seek support and assistance from charities. 
These hard conditions made them vulnerable to parties, which exploit them to gain more 
votes. (West Bank)       

Economic empowerment makes women overcome many substantial obstacles. If they can 
provide enough sustenance, they would probably have more time for political participation. 
(Gaza Strip)
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So far there are female prisoners and detainees in the Israeli prisons. The barriers exist in the 
West Bank, but not in the Gaza Strip; they obstruct women’s movement and access to work. 
The separation wall is yet another problem in the West Bank; many people from the Gaza 
Strip have not seen the suffering of the people due to this wall that divides the nation. It made 
transport and mobility more difficult. This is only part of the challenges incurred by women due 
to the occupation policies. (West Bank)

In the West Bank, things are completely different. I cannot travel from the Gaza Strip to the 
West Bank. Passing through the military roadblocks is very risky; I fear that one of my relatives 
is wanted by the occupation. I also worry that the Israeli intelligence agents might as well try 
to interrogate me, and then get arrested. (Gaza Strip)

Some women got arrested and now in prisons; bombing houses and war affected a lot of 
women; some women are killed; other lost their legs. This whole thing effected women’s 
political participation. (West Bank)

In Gaza we live and suffer more than people do in the West bank. Passing through the Israeli 
crossings may lead to degrading inspection of the Palestinian women at the hands of the 
Israeli soldiers. During visits to the Palestinian detainees in the Israeli prisons, women are 
often subjected to non-human inspection that is inconsistent with the international laws. 
Despite this, Palestinian women remain determined and stubborn. Mothers of the prisoners 
won’t always allow inspection to take place; sometimes they even refuse to be inspected. As 
for your question, nothing will stop the Palestinian women from giving in every area. (Gaza 
Strip)

The Israeli occupation targets the Palestinian women in every way possible, either through 
intimidation, terror, detention, beating, murder or barriers. These conditions hinder women’s 
political participation and obstruct their right to participate in every other field. (Gaza Strip)

The Israeli economic blockade had adverse impacts on women’s political participation. It led 
to increased poverty and deprivation in the Palestinian society, especially the marginalized 
and the poor groups in the society including women. It also led to increased unemployment 
rates among young men and women, and other segments of the society. This in turn led to 
increased dependency on these groups on political parties in the Palestinian community to 
get aid and support.

On the other hand, participants stressed that the Israeli blockade led to the emergence of 
parasitic economics such as tunnel trade, black markets, monopolies and high prices. It also 
led to lack failure of small businesses due to lack to raw materials and higher prices. Besides, 
corruption, and absence of transparency and accountability led to increased poverty and 
marginalization. The absence of fundamental freedoms and democracy within Palestinian 
society impacted the parties and organizations, which lead to encroachment of masculinity 
within political parties and exclusion of women’s effective participation in decision making 
process at both party and institutional levels, which led to general reluctance to participate 
in decision-making process, and strengthened the traditional and stereotypical forms and 
deprived the young people from political decision-making action.

These conditions headed for dependency of the citizens in general, and women in particular, 
who suffer from weakness, poverty and marginalization. These groups sided with certain 
political parties, and their political participation was limited only to the festivals which required 
supporting crowds. Naturally, these people sided with the parties to gain some assistance and 
sustenance due to the collapse of the official social security system. This form of subordination 
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The closure of the crossings affects the Palestinian women. They are often treated badly, I 
away that exposes them to disrespect and indignity. (Gaza Strip)

As for the impact of the occupation and blockade on the community attitudes towards women’s 
political participation, the majority of the respondents concurred on its real impacts on the 
community attitudes towards women’s political participation. Customs and traditions attempt to 
protect Palestinian women from harassment. The vicious siege and occupation made people 
concerned about the indignity, humiliation, arrest and harassment of women. These policies had 
greater impacts on younger women than older women. Yet, the majority underscored women’s 
determination and defiance of the occupation’s policies of repression and arrests. In addition, 
the respondents referred to the difficulties resulted from the economic situation, Palestinian 
division and the absence of democratic life in the Palestinian society, which adversely reflected 
women’s representation, influence, and policies in the Palestinian parties.

The blockade strengthened the sense of the determination of the Palestinian people in general 
and the women in particular. These women managed to cope with the challenging conditions, 
distress, wars and disasters incurred by the Palestinian people. They are an essential part 
of the resistance and struggle; they aspire to reach decision-making positions, either. (West 
Bank)

The Israeli occupation played a big role in fostering the Palestinian political division, which 
impeded holding fair periodic elections. Such elections would positively include a higher 
percentage of votes of both genders, a step that would allow participation of newer personalities 
in the political stage. It is worth mentioning that we tend to focus on the siege itself rather the 
occupation, which constitutes root cause of blockades and checkpoints. As a result, we should 
focus on ending the occupation itself. (Gaza Strip)

The Israeli blockade led to greater intellectual, economic, political and social traumatic 
consequences. The Israelis would not let us die, yet they would not let us have peace of 
mind. The economic blockade is modest compared with the blockade of expression, opinion 
and thought. The ongoing internal division led to another form of blockade. We are now lost 
between the blockade of the Gaza Strip by Israeli and the internal blockade by Hamas. (Gaza 
Strip)

The Palestinian society has almost entered a new era.  Women are no longer housebound; 
the society has changed – it has prospects, and women’s political participation is part of. The 
woman is a partner with the man in the political community and decision-making process. A 
woman activist was the opponent of the late President Yasser Arafat in the 1996 Presidential 
Elections. This shows that the Palestinian people has a big advantage, education and 
awareness, which distinguishes us from other Arab nations. (Gaza Strip)

With regard to the Israeli occupation violations against the Palestinian women, and their 
implications on their political participation, the replies expressed a mixture of bitterness and 
anger. Truthfully, this subject invoked painful memories. Their accounts recalled that women 
are the biggest losers as a result of the Israeli occupation. They are indeed affected by the 
Israeli violations against the Palestinian people more than any group; besides, they frequently 
encounter degrading harassment at checkpoints, barriers, in prisons and in detention centers.
The Israeli occupation targets the Palestinian women by attempting to murder their husbands, 
brothers, fathers, and children, in front of their eyes. Some women were their arrested and 
confined inside the Israeli prisons, whereas others were deported. Others suffered from 
permanent disabilities. They also suffer from recurrent aggression, human rights violations, 
house raids, beatings, humiliation, insults and others. (Gaza Strip)
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During interviews and focus groups, the impact of the occupation on the Palestinian 
women’s political participation was discussed from three main perspectives:
1. What is the impact of the mobility restrictions and closures in the Palestinian territories on 

women’s political participation?

2. What is the impact of the siege on the societal values and attitudes towards women’s 
political participation?

3. What are the forms of violations of the Israeli occupation against the Palestinian women, 
and how do they affect their political participation?

As for impact of the mobility restrictions and closures in the Palestinian territories on women’s 
political participation, the participants agreed that the Israeli occupation had a direct and 
significant impact on reducing women’s political participation. Indeed, mobility restrictions and 
closures had adverse impacts on the ability of the Palestinian women to participate in many 
national and international meetings and conferences. Besides, barriers inside the areas of 
the West Bank and between the West Bank and the Gaza Strip hampered the freedom of 
movement, which negatively impacted the feminist movement in general, and the women 
activists in particular. Most importantly, they adversely affected the movement of women MPs, 
women’s participation, and the development of a Palestinian women’s movement, which is 
able to meet the needs of the community in satisfactory manner. Moreover, they hindered 
women’s associations and trade unions from developing a strategy for promoting women in 
the decision-making positions.

“Certainly the Israeli siege around the Gaza Strip constituted a major obstacle that prevented 
women from participating in transnational conferences, which give them greater political 
character, wider openness, and better awareness of what is happening worldwide. The siege 
made such thing quite difficult”. (Gaza Strip)

“These impacts exceeded the women movement leaders. The Israeli occupation, siege and 
barriers prevented many women MPs and activists from participation and movement between 
the two parts of the country. Such personalities included VIPs, members in the Fatah Central 
Committee, members in the PLO bodies, members of the General Union of Palestinian 
women (GUPW), and other civil society leaders. This situation in the Gaza Strip hindered the 
broad participation of women, and weakened communication and joint collaboration between 
members of the Palestinian women movement as well”. (Gaza Strip)

The occupation barriers prevented women from travelling. In addition to barriers, some women 
suffered from arrests, security-related travel ban, and other actions. The Israeli occupation 
controls the Palestinian areas through roadblocks and checkpoints, especially in the West 
Bank. Women are empowered and they have capabilities t, but they cannot move freely. 
(West Bank)

Continuous Israeli blockade led to adverse impacts on women’s participation, as well as 
communication between the Gaza Strip and the West Bank. Unfortunately, the occupation 
often hindered this communication process. Closing key crossings, such as Beit Hanoun and 
Rafah, obstructed women’s regional and international action, conferences and meetings, which 
promoted political participation. This situation affected the development and participation of 
women leaders from becoming capable leaders at the national, regional and international 
levels. (Gaza)

We live in a community with conservative customs and traditions. Palestinian people 
disapprove the harassment of women at the Israeli checkpoints and barriers. (West Bank)
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3. 59.7% agreed that the occupation measures against the Palestinian women reinforced 
societal attitudes against women’s participation in the political activities. (56.8%: females, 
43.2%: males, 60.7%: West bank, 39.3%: Gaza Strip).

Figure (6) occupation measures against the Palestinian women reinforced societal 
attitudes against their participation in political activities
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Disagree

I don’t know

4. 67.1% agreed that the occupation targeted the Palestinian women physically during wars 
and incursions. (54.5%: females, 45.5%: males, 61.2%: West Bank, 38.8%: Gaza Strip).

Figure (7) the occupation targeted the Palestinian women physically during wars and incursions
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5. 72.9% agreed that the occupation policies of separation and barriers weakened the 
Palestinian women’s participation. (54.7%: females, 45.3%: males, 59.4%: West Bank, 
40.6%: Gaza Strip).

Figure (8) policies of separation and barriers weakened the Palestinian women’s 
participation
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 Chapter Two: The Impact of the Israeli occupation 
measures on women’s political participation
This theme included 5 items, which tackled the impact of the Israeli occupation policies on 
the Palestinian women’s political participation. The results showed that 59.7% agreed that 
the occupation measures against the Palestinian women reinforced societal attitudes against 
women’s participation in the political activities. 67.1% agreed that the occupation targeted the 
Palestinian women physically during wars and incursions. 72.9% agreed that the occupation 
policies of separation and barriers weakened the Palestinian women’s participation. 70.1% 
agreed that the Israeli occupation policies hindered women’s political participation. 72.7% 
agreed that the Israeli violations against the Palestinian women strengthened their political 
roles.

The results of this theme were as follows:

1. 70.1% (58.6% female, 41.4% males) agreed that the Israeli occupation policies hampered 
women’s political participation. (58.3%: West Bank, 41.7%: Gaza Strip, 63.3%: employed, 
36.7%: unemployed).

Figure (4) Israeli occupation policies hindered women’s political participation
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2. 72.7% agreed that the Israeli violations against the Palestinian women strengthened their 
political roles. (56%: females, 44% male, 60.8%: West Bank, 39.2%: Gaza Strip, 63.7%: 
employed, 36.3%: employed).

Figure (5) the Israeli violations against women strengthened their political roles
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women’s political participation; that most of the parties consider women’s political participation 
as compulsory and “cosmetic”. Obviously, women leaders did not play satisfactory roles in 
factional representation and publicity, active participation in the political reconciliation, and 
social issues and problems. Some participants argued that the absence of active women 
leaders in the political parties (due to lack of competence, advocacy, and bad economic 
conditions as well) led to poor women’s political participation. 

The	following	are	some	of	the	participants’	quotes	in	the	focus	groups	that	reflected	
community’s attitudes towards women’s participation in the political parties:

I am definitely dissatisfied with the situation. We hardly see women as senior directors, party 
leaders or spokeswomen. We only see men as party leaders or spokesmen. However, we 
do have such capable women who could make competent party spokespersons or leaders. 
Unfortunately, these roles are an exclusive privilege for men. (West Bank)

Unfortunately, the situation of women in the Legislative Council is not different from that of 
women in the political parties. We need a firm stand to support women’s political representation 
of the political parties. I think we should achieve a fair women’s representation that reaches up 
to 30% at least. (Gaza Strip)

We could gain greater benefits the more we endeavor to modify the community’s culture and 
enhance its widespread conceptions. First, we need to increase the number of the active 
women frontrunners in the decision-making positions.  Second, we ought to do justice to those 
competent women frontrunners by increasing their representation in the parliament, national 
institutions, local councils and others. (Northern West Bank)

The civil society organizations play a greater role in changing community attitudes and 
highlighting the role of women’s political participation. Political parties cannot do that. I think 
that civil society with its women’s organizations is surely capable of doing this. (West Bank)

Women’s main role entails carrying out sufficient efforts, activities and programs to promote 
and raise awareness among women and other ordinary people. There is a widespread 
conviction of the importance of women’s political participation, which may help achieve the 
desired changes. (Gaza Strip)

I assume that the political leaders are required to be fully aware that the civil society organizations 
have plenty of women leaders who are quite competent to be ideal decision-makers. Women 
are indeed capable of making positive changes and put forward new efficient policies. Despite 
the {Israeli} occupation and the {Palestinian} political division, the civil society organizations 
properly serve women interests in particular and the society in general. (West Bank)

Women are part of the local community. Therefore, they should be actively involved in the 
political milieu and the policy-making process in the Palestinian Authority. To achieve this 
goal, they need to interact and be present in all civil society organizations, NGOs and cultural 
forums. This would make them an essential part of the Palestinian people. Communication 
and interaction would surely lead them to attain their rights in their society. (Gaza)

On the contrary, I believe that civil society organizations play the biggest role because the 
other organizations, including universities and schools, have their own concerns. Even 
if such organizations run women’s programmes, they are treated as minor and marginal 
programmes. Hence the civil society organizations are more suitable as they can allocate 
complete programs and act more freely. (Gaza Strip)
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role was still largely defined and bestowed by male members. In this regard, some participants 
agreed that the gender quota system fostered women’s representation in the parliament and 
local councils. Others considered that women, women’s organizations and associations did 
not adequately promote the successful female models; leading to weak community awareness 
of the importance of women’s political participation (although many Palestinian parties largely 
depended on women to gain popularity). Some believed that women should demonstrate their 
excellence and efficiency in the political arena as they did in other areas such as education. 
Finally, some considered that the Palestinian political division deprived women from an ideal 
opportunity to attest their capacities of finding problem solving and reconciliation.

The	following	are	some	of	the	participants’	quotes	in	the	focus	groups	that	reflected	
the community’s attitudes towards women’s political participation:

The Palestinian society is interested in women’s political participation. We attend meetings 
and conferences at the competent institutions that are concerned with women’s rights and 
violence.  It seems that people are interested more and more in gender fairness and equality. 
I reckon that there is a genuine propensity towards women’s political participation. (Rafah)

Some people ban their daughters from going out and participating in elections, or even taking 
part in the political activities. The community needs to raise public awareness of women’s 
political participation. (Nablus area)

Most of the political factions welcome women’s political participation, including Fatah and 
Hamas. Even the popular parties such as the Islamic Jihad allow women to actively participate 
with them. (Gaza Strip)

The society is working towards promoting women’s political participation, but this participation 
is somehow hampered by the difficult conditions due to the {Israeli} occupation. (West Bank)

I think the apparent dissemination of the successful female experiences may alter conservative 
attitudes in favour of supporting attitudes. (Gaza Strip)

The following quotes revealed that the Palestinian women’s roles were only simple or 
formal,	and	that	the	community	was	still	divided	on	the	significance	of	women’s	roles:

We note women are assuming merely formal roles in the political participation, both in 
government or administrative positions. Besides, the women’s roles have shifted from political 
struggle to lead NGOs, pertinent to awareness of women’s rights. (West Bank)

The community attitudes towards women’s are still negative. People lack conviction in the 
success of women in their roles. (Gaza Strip)

“The society does not indorse women’s political participation as indicated by women’s ratios 
in the elections. (West Bank)

With regard to the community attitudes towards the level of  in women’s political participation 
Palestinian parties, the interviews indicated that most of the participants were dissatisfied with 
the level of women’s representation in the political parties; that the representation of women’s 
political participation in political parties resulted from the gender quota system enforced by the 
law on the parliament and local councils; that without it, women would not have any political 
participation in the political parties; that most women were only elected due to the prescribed 
gender quota system; that male-dominated Palestinian parties oppose any actual form of 
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6. 73.1% (55.9% females, 44.1% males) agreed that women’s views and concerns were 
different from men’s.

7. 58.3% (56.4% females, 43.6% males) disagreed that women had sufficient executive 
positions in their district.

8. 59.2% (59.7% females, 40.3% males) agreed more female MPs would lead to larger 
number of women in the official bodies.

Fifth Theme: the attitudes of the community towards justice, 
legitimacy and empowerment
This theme included six key concepts related to gender justice and equality. The results 
showed that 56.1% agreed that the female parliamentary representation fostered the political 
legitimacy of the parliaments.  However, the community was divided on the equal gender 
representation in the decision-making positions. 51% agreed that women constituted half of 
the community, and thus they had to be equally represented in the decision-making positions.
65.7% agreed that women bring different perspectives, new perceptions and creative talents 
to the political arena. In addition, 75% agreed that the empowerment of women would lead to 
the development of the society as a whole.

The representation of women in the political parties has positive implications on their 
representation in the parliament. 71.3% agreed that increasing women’s participation in the 
electoral process would probably enhance the political popularity of the parties and groups. 

The results of this theme were as follows:

1. 51% (63.9% females and 36.1% males) agreed that women constituted half of the society, 
and they should be equally represented in the decision-making positions. 

2. 56.1% (61% female, 39% male) agreed that women’s parliamentary representation 
strengthened the political legitimacy of the parliaments.

3. 68.7% (58.6% female, 41.4% male) agreed that women should have greater power 
in the decision-making bodies as is enshrined in the national and worldwide laws and 
conventions.

4. 65.7% (58.7% female, 41.3% males) agreed that women bring different perspectives, 
new perceptions and creative talents to the political arena.

5. 75% (61.1% 38.9% females, males) agreed that women’s empowerment would lead to 
the development of the society as a whole.

6. 71.3% (59% female, 41% male) agreed that increasing women’s participation in the 
electoral process would probably enhance the political popularity of the parties and 
groups.

In addition to these results, the participants in the interviews and focus groups agreed that there 
are real and sincere changes in the attitudes of the Palestinian community towards promoting 
women’s political participation. Thus, woman’s role in the decision-making bodies, private 
sector and civil society became a rather natural and desired phenomenon. Nonetheless, this 
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The results of this theme were as follows:

1. 60.9% (59.2% females, 40.8% males) agreed that gender quota system is necessary and 
vital for increasing women’s parliament role. 

2. 51.6% (51.3% female, 48.7% males) agreed that the quota system should be used in 
certain times only; however, 48.4% disagreed.

3. 68.6% of the respondents (55.8% females, 44.2% males) agreed that the quota was a 
good system, but not enough, as it required public awareness. 

4. 46.5% of the respondents (54.1% females, 45.9% males) agreed that the quota was 
useful as it made women’s participation rather genuine. 

5. 52.5% of the respondents (53.6% female, 46.4% males) agreed that the quota was not 
necessary, and that women should be elected on the basis of merits.

6. 45% of the respondents (57.7% female, 42.3% males) disagreed that the quota system 
reinforced gender discrimination against women. 

Fourth Theme: attitudes of the community towards women’s 
roles in Parliament
This theme addressed the attitudes of the community about the women’s parliamentary role 
and its impact on the public. It included 8 fundamental items. The results showed that 58.3% 
of the respondents disagreed that the women had adequate representation in the official 
senior posts. On the other hand, 59.2% agreed that increasing the number of the female MPs 
would certainly lead to an increase in their number the official positions.

72.1% agreed that female MPs bore the responsibility of promoting women’s interests in the 
community. Beside, 46.8% agreed that more female MPs would lead to a greater women’s 
political power.

The results of this theme were as follows:

1. 72.1% (58.6% females, 41.4% males) agreed that women MPs bore the responsibility of 
promoting women’s interests in the community.

2. 63.1% (56.1% males, 43.9% females) agreed that male MPs have the responsibility of 
promoting men’s interests in the community.

3. 46.8% (62.7% females, 37.3% males) agreed that more female MPs would probably lead 
to a greater women’s political power.

4. 52.7% (62.8% females, 37.2% males) disagreed that men could represent and promote 
women’s interests adequately, however, 47.3 % agreed.

5. 57.7% (53.1% females, 46.9% males) disagreed that could represent and promote 
women’s interests adequately, however, while 42.3 agreed.
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2. 83.8% (57.9% females, 42.1% males) agreed that both men and women should be equal 
salaries in the same type of jobs.

3. 60.2% (52.1% males, 47.9% females) agreed that men were more competent than 
women as political leaders. 

4. 77.6% (58.1% female and 41.9% male) agreed that the government should ensure the 
presence of women in the government positions.

5. 76.4% (56% females, 43.7% males) agreed that women perceive problems in rather a 
different way. 63.2% of the respondents were employed, 36.8% were unemployed. 

6. 0.4% agreed that men make decisions in different ways from women.

7. 49% agreed (45.6% disagreed) that men and women have the same capacity and 
competency regarding decision-making on public matters.

8. 71.1% agreed that men were more competent than women in some political positions.

9. 49.1% agreed that both men and women should equally participate in government; 
however, 50.9% disagreed. 

10. 58.8% disagreed that women have equal status to men in politics.

11. 56.9% agreed that women should have equal roles in business and industry.

12.  81.6% agreed that government should ensure that women have equal opportunities to 
achieve success.

13. 66.5% agreed that official bodies should promote principle of gender equality.

14. 73.2% agreed that all official bodies should promote gender equality in terms of gender 
perspective.

15.  73% agreed on the need to establish committee to ensure the implementation of gender 
equality in Palestine.

Third Theme: the attitudes of the community towards quota 
system
This theme included six items, which measured the attitudes of the community towards 
gender quotas in the Palestinian electoral roll. The results showed that a quota system is a 
controversial issue in the Palestinian society, where nearly 20% of the respondents said they 
had no clue of how the quota system worked. 68.6% agreed that the quota system was a 
good procedure, but lacked adequate public awareness, whereas 45% argued that the quota 
system enhanced gender discrimination. Nearly 52.5% agreed that women should be elected 
in terms of the merit.
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First Theme: attitudes of the community towards gender 
equality in politics. 
This theme included eight essential items, which were ranked in terms of their importance for 
the respondents. The results showed that there is a remarkable support for women’s political 
participation: 66.4% of respondents approved women’s role in the political process and active 
participation at all levels; 53.1% approved women’s right to become a prime minister and/or a 
president; 65.5% rejected customs and traditions that limited women’s participation as much 
as men.

The results of this theme were as follows:

1. 59.6% agreed that men could become better leaders than women and they had greater 
chances in elections; however, 38.3% disagreed. The rate of the respondents to this item 
was 55.1% of males and 44.9 of females.

2. 63.7% agreed that women had the same opportunity to public positions as men. 60.9% 
of females answered Yes compared with 39.1% of males. This showed that a high rate of 
researched women denied the existence of any gender discrimination in access to higher 
positions.

3. 65.5% (60.4% females, 39.6% males) disagreed that women were controlled by customs 
and traditions.

4. 75.6% (62% females, 38% males) agreed that men and women should receive equal 
employment opportunities.

5. 53.1% (62.8 females, 37.2% males) agreed that women and men have equal rights to 
become a prime minister and/or a president.  

6. 74.7% agreed that women have equal rights to men in terms of making decision on family 
matters.

7. 55.9% agreed that women should have the same rights as men in everything.

8. 66.4% disagreed that women should stay away from the political milieu.

Second Theme: Attitudes of the community towards gender 
equality in public positions.
This theme included 15 items designed to measure the attitudes of the community on gender 
equality in employment rights in terms of the variable of gender. 

The results of this theme were as follows:

1. 54.5% (63.5% females, 36.5% males) disagreed that men should have greater access to 
jobs; however, 43.4% agreed.
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Part 2: Results and outcomes

The research included five main chapters. Chapter I focused on assessing attitudes 
of the community towards women’s political participation. Chapter II focused on 
the impact of the Israeli occupation on women’s political participation. Chapter III 
addressed the obstacles to women’s political participation in the Palestinian society. 
Chapter IV focused on the nature of the programmes and projects designed to 
promote women’s political participation. Chapter V elaborated some of the successes 
of women in the realm of political participation, both at the national level or the local 
level.

Chapter One: Attitudes of the Community towards 
Women’s Political Participation
This chapter consisted of six main areas (see figure below). The results and the 
responses were analyzed in the light of three key variables, namely, gender, place of 
residence and work.

Table 2: descriptive statistics of community activists’ empowerment to 
achieve fair peace and gender equality

Effect of Israeli occupation 
on women's political 
participation

Average Standard 
deviation

Overall 
score

Relative 
weight Ranking

Gender equality 13 1.8 30872 0.481 5

General function 28.8 4.6 68148 0.565 2

Quota 10.2 3.2 24082 0.567 1

Effect of occupation’s poli-
cies 6.9 1.9 16411 0.460 6

Women’s roles in the parlia-
ment 12.4 2.5 29305 0.517 3

Justice, legitimacy and 
empowerment 8.7 2.5 20569 0.483 4

Total score 79.9 11.8 189387 0.481
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3. Obstacles and challenges against women’s political 
participation in the society:

There are several factors which hinder and eliminate women’s political participation in the 
society; here we mention these factors in detail:

1. Women - activity related factors
• Weak women’s roles in building and establishing lobbying networks for involving 

them in decision-making.

• Lack of community awareness on the concept of political participation which direct 
feminist activities towards the path which enhances their participation.

• Absence of governmental support to women organizations.

• Women’s lack of understanding of their rights and roles.

• Limited women’s interest in political participation.

• Women’s lack of confidence regarding political participation.

• Emphasizing on certain specializations and trends concerning women education.

2. Political Factions Related Factors:
• Palestinian factions are still adopting the male perspective without granting real 

opportunities for feminist participation.

• Women’s participation at leadership level and decision-making is still limited, in 
addition to the weak influence of leading women in the political factions on factions 
programs.

• The Palestinian political and social reality has granted the priority to the national 
programs on the account of social programs

3. Community Related Factors:
• Lack of community awareness on women’s issues and rights. 

• Customs and traditions which enhance male culture and negative perspective 
towards women’s role in the society.

• The expansion of poverty.

• Lack of legal awareness on women’s issues and rights.

• Lack of democratic climate.

• The increase in unemployment rates among women in the society.
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of privacy compared to women’s status in the Arab societies who live in similar situations. The 
most important factor is the existence of the Israeli occupation and the formation of Palestinian 
National Liberation Movement which was capable of attracting women to participate in national 
struggle, in addition to other factors associated with the political and social system.  

Although the Palestinian women have played a role in political participation under the 
Palestinian Liberation Organization and the Palestinian National Authority, their participation 
in the non-governmental institutions and organizations was much wider and more effective. 
The increasing numbers of non-governmental organizations, within the absence of actual 
authority, has granted an opportunity for the feminist movement to prove itself as an active 
factor in confronting the emergent challenges encountered by women within the society. 
It has been noticed during the last two decades, that there are about 3000 institutions; as 
the institutions working in the feminist field constituted 15% out of which. However, such 
institutions have not paid a serious attention to improve women’s participation in the society 
in general and in the political life in particular. Available data and statistics at the level of 
the Palestinian society indicate the weakness of feminist participation in non-governmental 
organizations and associations and trade union work. Moreover, women are present in base 
non-leading levels; therefore they are far away from decision-making positions, in addition 
women’s participation in the government, diplomatic work and municipal councils does not 
achieve the principle of equal opportunities, and it is incompatible with the desired presence 
of women within their national authority.   

Women’s participation in the governmental sector in 2008 constituted about 29.3%, which is 
the largest percentage of labor forces throughout the years; as women occupied the position 
of two ministers out of thirty ministerial positions, and there are 13 women out of 101 general 
directors and 971 women out of 5251 directors. Although the PA adopted laws which enhance 
equity between men and women, women’s participation is still relatively weak. 

Women’s participation within political parties and organizations reflect the reality in which 
women live within the society; as women do not play a major role in decision-making processes, 
leading such organizations, or setting the factional policies and programs. Data revealed the 
existence of an inverse relationship between women’s contribution and the authority level; as 
women’s contribution decreases if decision-making level increases. For example, 5% only of 
the members of Fateh Movement Central Committee members are women, while 4% are in 
the Higher Committee are women. This applies on the Palestinian political parties including 
left-wing parties. 

The Palestinian laws; particularly the basic law, provide equality for all people in the society; 
However, indeed, women are clearly excluded from playing a role in participating in decision-
making processes, crisis management and creating peace. For example, women have been 
deprived of contribution in national reconciliation processes for ending division; which is an 
indicator of the male mentality that is still dominant in the Palestinian society. The shortage 
in applying such laws is reflected on the level of daily practices; as several problems 
encountered by women are solved in a community manner before resorting to courts; leading 
therefore to the fact that women surrender and waive their rights. The Palestinian feminist 
movement was involved in the first and second Palestinian elections which is indicative of 
Hamas and the trend of the feminist movement to play its normal role within the Palestinian 
political movement, as well as it refusal of any deliberate or undeliberate exclusion. Despite 
all the challenges encountered by the feminist movement during this participation, it has won 
5 seats in the Legislative Council out of 88 seats in 1996, and 17 out of 132 seats in 2006; 
which proves the interest of women and the feminist movement, in general, in involvement 
and participation in the general political life. 
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for humanitarian programs, processes of preservation of peace, and creating peace after the 
end of conflict. This resolution calls for:

• Women’s participation in all decision-making levels
• Preventing violence against women through enhancing women’s rights, accountability 

and enforcing the law. 
• Generalizing and integrating gender perspective in peace preservation processes

This resolution is considered a platform which enables the Palestinian feminist movement to 
make its voice heard, to demand the Security Council and the General Secretary to provide 
protection for Palestinian women from the occupation and its violence. In addition, the 
Palestinian woman can, through such resolution, demand a fact-finding commission to identify 
the reasons which hinder the implementation of such resolution in the occupied Palestinian 
territories. This resolution can be used for holding Israel accountable for its crimes. According 
to Resolution 1325, the Palestinian feminist movement can suggest programs and demands 
for participating in the efforts of civil peace and reconciliation through participation in national 
dialogues or through a special initiative for women which emphasize on dialogue for preserving 
the Palestinian social structure. 

In 2011, the first conference of the National Coalition was held for applying the UN Resolution 
1325 in Palestine. This conference aimed to set a national action plan to apply the UN 
Resolution 1325 for ensuring protection and security for Palestinian women struggling under 
occupation, and for the effective participation of women to end the occupation and establish the 
Palestinian independent sovereign state and its capital the Holy Jerusalem. The conference 
was considered the starting point for launching the Coalition with a unified vision from all 
participant parties. 

2. The status of Palestinian Women political participation:
The international community strived for enhancing the concepts of justice and equality 
between men and women in civil and political rights as well as economic, cultural and social 
aspects, and aimed to enhance women’s participation in development and decision-making 
processes; while encouraging both parts to participate for finding solutions to the political 
conflicts. While the international attention is focused on equality between men and women, 
the Palestinian women are still suffering from exclusion and marginalization at rights level; 
which reflects the gap between international standards and the actual reality in which the 
Palestinian women live.  

The political participation is based on different concepts which exceed the involvement in 
elections to reach to the participation in decision-making for having a direct influence on the 
management of political affairs. By entering to the third millennium, Arab societies still live in 
a state of regression as women encounter violence and abuse; contributing therefore to the 
increase in illiteracy rates among women, depriving them from working outside home, lack 
of women’s actual participation in economic production as well as their weak participation in 
general political work.  

Despite the efforts made for improving the status of the Palestinian women in the society and 
the rich feminist experience at different social, economic and political levels, women’s political 
participation is still modest in comparison with the size of exerted sacrifices. The Palestinian 
women’s political participation has been influenced by several factors which grant it some sort 
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1.3  Election Law 
The Election Law No. 13 of the year 1995 has stipulated that there should be no discrimination 
between men and women. Article 12 of this Law emphasized that it is necessary to enjoy 
the legal rights, and asserted on the right of being nominated at the Legislative Council 
regardless of gender; male or female. The Palestinian Election Law has emerged based on 
the memorandums of understanding achieved by Oslo Accords including any reservations 
and understandings with the signed sponsoring parties which deprive Palestinians abroad, 
in Jerusalem and in the lands of 1948 from their right to participate in the election process; 
as the first elections were limited to the West Bank and Gaza Strip in addition to residents of 
East Jerusalem, and Oslo Accords has identified the number of candidates and powers of the 
Legislative Council. 

The presidential decision 1/2007 on general elections was issued without violating the 
preceding laws; although it has adopted one way for elections which is represented in the full 
relative system which depends on party lists, as the legislator intervened in organizing such 
lists in the preceding law. The legislator intervened again in this law by approving on the quota 
system which was previously adopted in the preceding law; while keeping the distribution of 
feminist positions in the election lists as previously organized in the preceding law. This new 
trend of the Palestinian legislator exceeds the criticism directed against the old law which 
allowed the political parties to select their nominees of departments without any restrictions. 
Through this new trend, it is supposed that the percentage of women’s participation will 
increase in their party lists to the double in comparison with the previous percentage. 

Controversy still exists on the legality and effectiveness of quota system as a system ensuring 
women’s right to reach to a part of their role in political participation. A group of feminist 
movement leaders consider that the quota system is important within a society which does not 
believe in women’s ability to make a change; as it is considered a tool for ensuring women’s 
political participation. While another group thinks that it contradicts with some laws which 
were approved by the Basic Law and the Election Law. Whereas a third group believes that 
quota system has not granted women the minimum level of their rights; as it has not taken 
into consideration the size of competing seats as a limited number of seats was allocated for 
women without considering the percentage represented by such seats out of the grand total 
to have an influence in political mobility.  

1.4  Labor Law:
The Palestinian labor law included a number of articles which ensure that women enjoy their 
right to work; and this is confirmed by a number of articles; as Article 2 emphasized that it is 
necessary that every citizen should enjoy the job he/she is capable of, and the Palestinian 
Authority works based on equal opportunities principle without any discrimination. Article 100 
asserted on preventing discrimination between men and women in the workplace.
  

1.5 UN Security Council Resolution 1325
The International Security Council has adopted the Resolution 1325 during Namibia’s 
presidency of the International Security Council in October 2000. This Resolution is considered 
the legal, political and historical framework which recognizes the importance of women’s 
participation and involvement of gender perspective in peace negotiations, as well as planning 
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Part 1: Literature Review
1. Legal Framework

TThe clauses of the Palestinian laws, mentioned in the Declaration of Independence, 
as well as the modified basic law emphasized that women, like men, are entitled 
to enjoy all rights on the basis of equal opportunities and lack of discrimination; 
otherwise the gap is still large in terms of application and procedures which should 
be taken to ensure the further participation of women and to guarantee commitment 
to applying the laws which ensure that women enjoy all rights completely. 

We present the most significant local laws and international resolutions whose 
clauses stipulate that it is necessary to have gender equality and to enhance women’s 
political participation.

1.1  Modified Basic Law
The Palestinian Modified Basic Law of 2005 confirmed on the basic rights of individuals 
and groups; as the basic law emphasized that women should enjoy a group of rights; 
particularly their right to equity. It has also emphasized, in Article 9, that all Palestinians 
are equal before the law and jurisdiction without any discrimination between them 
based on race, gender, color, religion, political view or disability. Moreover, Article 
26 asserted on the Palestinians’ right of political participation, whether individuals or 
groups, and it also emphasized their right of forming political parties or being affiliated 
to them, and confirmed on their right to form unions, trade unions, associations 
and clubs according to the law. The law also asserted on the right of voting and 
nomination in the elections to select representatives according to the law. It also 
emphasized that all Palestinian are entitled to fill the general occupations based on 
equal opportunities. 

1.2 Palestinian Declaration of Independence
The Palestinian Declaration of Independence 1988 emphasized that all Palestinians, 
in all their locations (Positions), fully and equally enjoy the rights while preserving 
their dignity, and they also enjoy religious freedom under a democratic regime which 
depends on freedom of opinion and political parties and respecting the freedom of 
minorities and decisions of both minorities and majorities. It also asserted on the 
concept of equal justice in equality and lack of discrimination in general rights based 
on gender, color and religion. It also emphasized on the significance of protecting 
such freedoms by the law and the independence of jurisdiction. The Palestinian 
Declaration of Independence asserted on women’s right to nomination and election; 
contributing therefore to establishing the environment of equality and enhancing 
active political participation of women; however, the reality is still between theory and 
practice as discrimination still exists; so this requires the availability of a monitoring 
system to follow-up the degree of commitment to such laws. 
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Third Phase: Training Field Team
A training course was organized for field researches. Through this training course, the project 
objectives and evaluative study were explained; as all the questions which include tools (such 
as questionnaire, interviews, and focus groups) were explored. Moreover, the field team was 
trained on the manner of applying the study tools; and the following points were taken into 
consideration during training the field team on the study tools: 

• Emphasizing on the understanding of topics and questions
• Recognizing the general objective of the study
• Applying tools on a pilot sample to solve the communication problem
• Practical training on the manner of conducting interviews with the category and filling the 

questionnaire 

Implementing 30 local trainings which targeted 300 of field researchers who were introduced 
with the principles of action (participatory) research, and working with them to identify the 
research mechanism and setting an action plan for data collection and role playing.

Fourth Phase: Auditing & Encoding Information )Data(:
All questionnaires and data underwent several stages of review and auditing in compatibility 
with quality standards of data collection. Such stages are represented in the following:

•	 Field Auditing: field coordinators are responsible for field auditing; as supervisors audit 
and review a group of questionnaires which are randomly selected before being sent to 
the main office

•	 Office	Auditing: all questionnaires in this stage have been audited by the research team; 
as the team reviewed all the questionnaires in terms of reliability and reasonability of 
answers. 

•	 Encoding Questionnaires: after finishing auditing, questionnaires are encoded with 
reference to the pre-prepared encoding evidences; as the questionnaire is prepared in its 
final form for data entry

•	 Auditing During Data Entry: it is performed using the entry program; as the program is 
prepared with logical precautionary bases which do not allow the entry of any false data. 

•	 Cleaning data: after finishing data entry, frequency tables are extracted to measure the 
study indicators, then they are reviewed by the statistical team to ensure the validity of 
entered data and the absence of any excessive cases which may affect the result, and if 
any errors exist, the questionnaire should be entered again. 

Fifth Stage: Analyzing Results and Report Writing: 
After finishing data entry process and ensuring its validity and readiness for analyzing and 
extracting the results, results were analyzed using Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) program; then focused workshops were held with researchers for confirming the 
results and coming out with recommendations which reflect all points of view.
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3.1 Research Methodology

Action (Participatory) research approach was adopted as the research methodology to ensure 
effective participation of society members in all the research phases staring from planning, 
moving to implementation and reaching to analysis.

Action (Participatory) research is a way to know and take aware actions which reflect what 
is important for the society. This kind of research is practical and cooperative and addresses 
people’s special questions; as it is designed by the people participating in it. Participants 
should find ways compatible with the research topic and context as well as their own questions; 
as results are achieved through the research process. This approach includes narration and 
dialogue; and it also includes a large set of other techniques for integrating several points 
of view and creating understanding between them. The research team identifies what the 
situation requires; whereas researchers pose questions, collect and analyze data, take 
procedures and ask questions about them, and discuss what they learn from others within 
their society. 

1.3.1  Adopted Mechanisms for Providing Technical Support to the Research 
        Team

To verify the project and study objectives, the study was performed in several phases as 
illustrated in the following figure; then we will discuss each phase separately. 

Preparation 
Phase

Preparation 
of Research 

Tools

Data 
Collection

Training of 
Researchers 

Staff

Results 
Analysis & 

Report Writing

1.3.2 Phases of Research Methodology

First Phase: Preparation
Through this phase, there was preparation for the study through examining the targeted group 
of the project, recognizing the general and special objectives of the project, and then reading 
the project’s plan in details.

Second Phase: Preparing Study Tools
Through this stage, questionnaires and guiding questions were prepared in order to conduct 
interviews and focus groups on the empowerment of grassroots activists for achieving just 
peace and gender equality. At the end of the phase, all the research tools were prepared in 
cooperation with researchers to be ready for implementation.
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Figure (3)

Table (1): Sample Distribution Based on Age

Number Age %

14 – 18 43 1.8

19 – 23 558 23.6

24 – 28 598 25.2

29 – 35 403 17.0

36  -  46 434 18.3

TOTAL 2036 100

2.1 Challenges

The main challenges which encountered the research team include: 
1. Lack of commitment of some local institutions to facilitate the research process.

2. Inability to complete some interviews in the required time due to the busyness of 
targeted groups.

3. The increasing number of researched individuals and targeted areas which has led 
to the difficulty of achievement by using the available resources.

4. Difficulty of transportation and movement between some villages and cities.

5. Busyness of some targeted personalities in the interviews which has led to the 
delay in conducting interviews with them.

Chart Clarifying Job Nature for Sample Members

HousewifeSpecial JobEmployeeUnemployedCivil SocietyUNRWAOthers
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persons; and 6 interviews were conducted with leading women who won in the elections for 
the purpose of recognizing their experiences and success. Furthermore, 2369 persons were 
targeted through the questionaires distributed to West Bank, Gaza Strip and Jeruslem; as 
their average ages was 23 years with a standard deviation of 11 years; as females constituted 
55.6% and males constituted 44.4%.

Figure (1): Females constituted 55.6% and males constituted 44.4% of the sample

Figure (2): Sample was distributed as follows: 62% from West Bank & 
38% from Gaza Strip

Sample Distribution Based on Gender

Sample Distribution Based on Geographical Area

Males 
44%

West Bank
62%

Females
56%

Gaza Strip
38%
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1. Theoretical Framework
1.1 Research Objective & Scale 

1.1.1 General Objective 
The overall objective of the research is to  examine the different factors which 
influence Palestinian women’s political participation in compatibility with the principles 
of UNSCR 135, which focuses on considering the privacy of women and involving 
them in the processes of preservation of security and creating peace particularly in 
the areas affected by the conflict.
 

Special Objectives of the Research:

1. Identifying the main obstacles which hinder the active participation of Palestinian 
women in the political process.

2. Recognizing the society’s role and trends regarding women’s political 
participation.

3. Recognizing the feminist political experiences and their role in enhancing 
women’s political participation.

1.1.2 Research Population

The study population consists of 30 villages and cities included by the study; 20 
out of which are located in the West Bank and Jerusalem; while 10 are located in 
Gaza Strip. The study population has included all citizens who are above the age of 
17 in the specified areas; as they are the category which has been targeted for the 
project’s activities. 

1.1.3 Research Sample 

The total research sample includes 3255 of West Bank and Gaza Strip citizens; as 
the members of the study sample are of the age category (17-76). 

1.1.4 Demographic Charachterisitics of the Targeted Category

The study has aimed at reaching to all society categories within the targted areas. 
The study sample includes 3255 distributed pesons; 140 out of which were targeted 
through interviews; as 5 interviews were conducted in each targeted area (30 areas) 
in the project. Moreover, 56 focus groups were implemented and attended by 740 
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• 67.1% of the sample agrees that the occupation targets women physically at war ad during 
military invasion.

• 72.9% of the sample agrees that the checkpoints and separation policies practiced by the 
occupation decreased the interaction of the feminist movement in Palestine.

• 70.1% of the sample agrees that the Israeli policies hinder the political participation of 
women.

• 72.7% of the sample thinks that the Israeli violations enhanced the political role of 
Palestinian women. 

Recommendations:
According to these results, a list of recommendations was suggested. These recommendations 
address the decision makers, women’s organizations, donors and political parties. The most 
prominent recommendations were: 

Recommendations for Decision makers:
• The government should adopt and take policies and procedures that enhance the feminine 

existence in decision making positions, and adopt accountability procedures, in addition to 
raising the feminine Kota percentage in legislative and institutional elections. 

• Enhancing the economic empowerment of women opportunities which enhances the 
societal presence of women. 

Recommendations for Feminist Organizations: 
• Raise the efficiency of feminist and legal organizations to be qualified to monitor and 

document violations against women. Also these organizations and women unions should 
enhance the enlightenment role in the Palestinian society.

• Organizing local, regional and international campaigns especially in Europe to enhance 
solidarity with Palestinian women and shed light on the Israeli violations against her. In 
addition to empowering women in the fields of leadership and advocacy and building 
campaigns. 

Recommendations for donors:
• The need to increase financial resources provided for unions and feminist organizations to 

enhance her social role and address every challenge that affects the political participation of 
women. In addition to increasing the funds provided for women initiatives and development 
of media skills. 

• The need to raise the efficiency of feminist organizations to obtain funds to guarantee their 
sustainability. 

Recommendations for Political Parties: 
• Developing a critical policy and a strategy for the Palestinian political parties since they are 

a changing tool in societies. This aims to adopt a building and societal change strategy that 
combines all social categories including both men and women. 

• Working on adjusting and modifying the bylaws of political parties in Palestine to ensure 
women’s involvement in partial work and their active participation in these political parties 
which can be reflected on the popularity of political parties. 
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Introduction
Abstract 
This study was conducted in cooperation between WATC and Care. It aims to 
understand the impact of the Israeli Occupation on the Political Participation of 
Palestinian Women. The study was conducted based on the participatory action 
research methodology. The research sample consisted of 3255 person from Jerusalem, 
West Bank and Gaza aging between (17 - 76) years old. They were divided into focus 
groups and questionnaires respondents. 

The main objective of the research: 
Recognizing the impact of the Israeli occupation on the political participation of women.

Specific	objectives:
• Recognizing the role of society and its orientations towards women’s political 

participation

• Recognizing the main obstacles that affect the political participation of women. 

• Recognizing policies and programs that seek to enhance the political participation 
of women. 

• Shed light on feminist experiences, and the role of successful women in enhancing 
the political participation of women. 

According to previous studies, it was concluded that the political participation of 
women in Palestine faces 3 kinds of obstacles which are: societal obstacles, feminist 
obstacles, and the concept of political participation. Other studies indicated that these 
obstacles can be classified as following: political, social, economic and legal obstacles. 

Main	findings:	
The research consisted of 5 chapters. The first chapter talks about society’s orientations 
towards political participation of women. This chapter was divided into 6 main themes 
which are affected by the occupation; they were ranked according to respondents 
as following: The Kota system, the public job, women’s role in Parliament, justice, 
legitimacy and empowerment, equality between men and women, and the impact of 
occupational policies.  

The second chapter addressed the impact of occupation’s policies and the political 
division between West Bank and Gaza on the political participation of women. The 
main findings of this chapter show that:

• 59.7% of the sample agrees that the occupation’s policies enhanced the societal 
orientation that doesn’t encourage women’s participation in the political activities 
because of the Israeli threats. 
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