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 "مجلس أعلى للمرأة الفلسطینیة... تصورات وتحدیات"

 

 ساما عویضھ، تفیدة جرباوي،عزمي الشعیبي، حنان عشراوي، لیلي فیضي، : )مع حفظ األلقاب(الحضور 
عال عوض، سحر القواسمي، نجاة أبو بكر، آمال خریشة، تیري بالطة، عنان األتیرة،  سھام البرغوثي،

  .عبدالقادر الحسیني عمار الدویك،ضیاء صباح، عال خویرة، بیسان أبو رقطي، 

  ، خلود الجعبة.، محمد عبد ربھیاغيروال المظفر، لمیس الشعیبي، نجوى   طاقم "مفتاح":

  

  مقدمة

لتوصیات اللقاء الوطني السادس للنساء القیادیات الذي نظمتھ التأمت جلسة السیاسات ھذه، الحقا 
، وفیھ 2015المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة "مفتاح"، في مطلع نیسان من العام 

توافقت القیادات النسائیة من مختلف الفصائل على تشكیل مجلس أعلى للمرأة الفلسطینیة  كوسیلة تنفیذیة 
  ل والمساءلة، ولیس بدیال عن أي ھیئة أخرى.للتدخ

 

 النقاش: اإلطار العام

مفوض بمھام وصالحیات، كوسیلة من وسائل تمكین المرأة  تشكیل مجلس أعلى للمرأة الفلسطینیة
  وإطالق صوتھا، بموجب قانون واضح وصالحیات مستمدة من الدستور.

یر للمرأة وما حققتھ من إنجازات، وإن تاریخ الحركة النسویة في فلسطین یؤكد على الدور الكب
كانت لیس بمستوى الطموح. علما بأن المرأة الفلسطینیة انخرطت نضالیا ووطنیا في مختلف المراحل بدءا 

، باعتباره قاعدة من قواعد منظمة التحریر الفلسطینیة، مرورا 65من تأسیس االتحاد العام للمرأة في العام 
المجلس األعلى للمرأة من مختلف التنظیمات، ثم مرحلة المفاوضات  باالنتفاضة األولى، حیث تشكل

حیث تشكل طاقم شؤون المرأة، وانتھاء باستحداث وزارة شؤون المرأة، السیاسیة وتشكیل الطواقم الفنیة، 
  وما أعقب ذلك من إنشاء وحدات النوع االجتماعي في مختلف الوزارات.

عتباره واحدا من مؤسسات الدولة، ولھ صفحتھ الشخصیة الحاجة إلى تشكیل مجلس أعلى للمرأة، با
  واالعتباریة، ویتمتع باستقالل إداري، ومالي وفني.

یتمتع المجلس المقترح، بمھام استشاریة تلزم جمیع الھیئات الحكومیة بما فیھا المجلس التشریعي 
المجلس بصالحیات بعرض أي مشروع قانون على المجلس المقترح قبل إقراره، وبالتالي یتمتع ھذا 

بمھام تنمویة، بحیث یطرح المجلس المقترح قضایا تنمویة لھا عالقة تشریعیة وتنفیذیة. إضافة إلى تمتعھ 
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، وطرح سیاسات وبرامج ومشاریع یستطیع من خاللھا النھوض بواقع تنمیة المرأة اجتماعیا واقتصادیاب

  الدائمة، ومراقبة التزام الدولة باالتفاقیات الدولیة.المرأة، إضافة إلى تمتعھ بدور في المساءلة والرقابة 

  التوصیات

ورقابة مستمرة لعمل جمیع المؤسسات  لمرأة، وأن تكون ھناك عملیة تقییموضع رؤیا عامة لقضایا ا -
 العاملة في مجال قضایا المرأة سواء كانت حكومیة أو خاصة.

زارة تكافؤ الفرص"، إلى جانب وجود ى آخر، وھو "ومإلغاء مسمى وزارة المرأة، واستبدالھ بمس -
 مجلس أعلى للمرأة.

والشراكة بین ھذه المؤسسات والحكومة وإیجاد  التأكید على الدور الكبیر لمؤسسات المجتمع المدني -
 .آلیة تشاركیة بین الجانبین

منح دور استشاري لھذا المجلس، بما في ذلك حق التقاضي للنساء إلبطال بعض القرارات أو  -
 ت التي تنتقص من المرأة وحقوقھا.السیاسا

 العام للمرأة  وجود االتحادما یتطلب على الدعم والشرعیة، لیحظى أن یكون المجلس المقترح جامعا  -
بما یمكن من تمكین  إضافة إلى وجود تمثیل تنظیمي لكل النساء فیھ فیھ وتفعیل دوره وتطویره.

 المرأة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا.
 أن المرأة ھي قوة نقل وتغییر ولیست عنوان استكانة وخنوع.التأكید على  -
ضرورة إجراء تقییم شامل حول وضعیة المرأة الفلسطینیة، مع األخذ بعین االعتبار أبرز مشكالتھا  -

 والمتمثلة بالعمل الفوقي واالبتعاد عن القاعدة النسویة، واالنحیاز التقلیدي للفكر السائد في المجتمع.
ن المرأة، واالتحاد العام للمرأة ة التحریر الفلسطینیة، ووزارة شؤوعیل منظمالتأكید على تف -

 الفلسطینیة.
 العمل على إعادة النظر في المناھج التعلیمیة التي تعزز النظرة السلبیة للمرأة بشكل عام. -
 إعادة النظر في جمیع بنى وھیاكل السلطة الوطنیة. -
 ن وزارات ومؤسسات ومجلس تشریعي.الدعوة إلى تعزیز الحوار بین جمیع النخب م -
دعوة وزارة شؤون المرأة واالتحاد العام للمرأة الفلسطینیة إلى دراسة تجارب دول أخرى على  -

 صعید التعاطي مع المرأة وقضایاھا واالستفادة منھا.
ضرورة إشباع فكرة إنشاء المجلس األعلى للمرأة بالنقاشات الالزمة، وأن تكون ھناك مشاركة  -

 لورة صیغة نھائیة متفق علیھا.أوسع لب
إفساح المجال للجیل الجدید كي یتبوأ مركز القیادة والبناء على تجربة الجیل القدیم الذي سبقھ،  -

 وكذلك البناء على العملیة التراكمیة لمصلحة المرأة.
 المقترح واالتحاد العام للمرأة الفلسطینیة م وجود أي تناقض بین المجلس األعلىالتأكید على عد -

 باعتبار األخیر ذراعا من أذرع منظمة التحریر الفلسطینیة.
الشكل األمثل لتشكیل أي جسم تمثیلي للمرأة ، ھو القیام بدراسة جدوى ممنھجة تتطرق إلى الفرص  -

الممنھجة، دراسة ھذه التشكیل لجنة مصغرة إلجراء والفجوات التي تواجھ المرأة. وبالتالي ال بد من 
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بخلفیات إداریة وتنمویة، وقانونیة، مع التأكید على عامل الوقت وإجراء من قبل مجموعة تتمتع 

 مقاربة ومقارنة مع تجارب أخرى.
الدعوة إلى تشكیل لجنة صیاغة تضع تصورا كامال لورقة عمل متكاملة تأخذ بجمیع االقتراحات  -

  ، واقتراح خطوات مستقبلیة تبلور الصیغة األنسب.واألفكار التي طرحت خالل الجلسة
  

  

  

  

 


