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 حول تعزيز مشاركة النساء في انتخابات الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية 
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"، المنفذ من قبل شركة  GROWالغربية "مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب في الضفة  ضمن  تأتي هذه الورقة  
"كوواترسوجيما" بالشراكة مع جمعية اصالة ومؤسسة الشرق األدنى، والممول من حكومة كندا وبالتعاون مع وزارة االقتصاد 

 الفلسطينية.



 

2 | P a g e  
 

 

 

 
 : ومنهجية اعدادها أهمية ورقة السياساتالمقدمة  

العام   في  الفلسطينية  الصناعية  التجارية  للغرف  العام  االتحاد  التي فرضتها ظروف   1989أنشأ  الوطنية  للتحديات  كاستجابة 
، مع المؤسسات الوطنية االخرى  hعلى  فلسطينيةاالنتفاضة الفلسطينية االولى. وقد شكل االتحاد وقتئذ، وفي ظل غياب سلطة 

ي الحياة االقتصادية للفلسطينيين بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام. وقد تأسس  جهة مرجعية وطنية لعبت دورا مهما ف
القدس    لغرفةسندت رئاسته  أراضي الفلسطينية. و ألاالتحاد في مدينة القدس وضم في عضويته كل الغرف التجارية العاملة في ا

  13غرفة )   14الرئيسية للغرفالفلسطينية وعددها الحالي  ويشكل االتحاد المظلة  نظرا لالعتبارات السياسية التي تحتلها المدينة.  
اناث وما تبقى   3,166عضو/ة منهم   81,054  العامة بلغتللهيئة    الخمسة( وبعضويةفي الضفة الغربية، وغرفة غزة بفروعها  

بحيث تعكس هذه  ، 1نساء  2في الضفة الغربية وقطاع غزة منهم فقط   عضوا  198ما عضوية مجلس ادارته فلقد بلغت أذكور، 
الورقة واقع الغرف التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة لكون اتحاد الغرف التجارية هو الجسم القانوني المسؤول عن إدارة 

(  2وقرار مجلس الوزراء رقم )الغرف التجارية    ( بشأن9القرار بقانون رقم )الغرف التجارية في األراضي الفلسطينية، كما أن  
 بشأن الغرف التجارية.  في الضفة الغربية وقطاع غزة  ةساريالهما القوانين  2013لتجارية لعام بنظام الغرف ا

 
منهجا   االتحاد  أخذ  ومؤسساتها،  وزاراتها  ونشوء  الفلسطينية  السلطة  تأسيس  بتمثيل    وأصبحمهنيةأكثر وبعد  المخول  الجسم  هو 

قليمي والدولي. كما يعتبر االتحاد الجهة الرسمية المخولة  إلواهلي  ألمام مؤسسات القطاع العام والخاص واأالغرف الفلسطينية  
، وقد حاز االتحاد  للقيام بتسهيل وتنسيق نشاطات كافة الغرف الفلسطينية وتقديم المساعدة لها وتمثيل مصالحها والدفاع عنها

في   كعضويته  والدولية  واالسالمية  واالقليمية  والعربية  الوطنية  الشراكات  من  العديد  المشتركة، على  األجنبية  العربية  الغرف 
 ومنظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، واتحاد الغرف العالمية وغيرها.

 
صبح  هذا وأوبمعظمه أخذ من التجربة األردنية نظرًا لتأثر النظام القانوني بها،    2011تم اقرار قانون الغرف التجارية في آب  

جزءاً  ا  االتحاد  بقانون.  تنشأ  التي  الفلسطينية  المؤسسات  منظومة  مصالح    الذي  مرألمن  تمثيل  مجال  في  قوية  دفعة  أعطاه 
. تم اجراء انتخابات مجالس ادارة الغرف التجارية  ساسي في الحياة االقتصادية للفلسطينيينأعضاء الغرف ولعب دور  أ عضائه و أ 

التجارية، وفي عام    أربعبرزت نجاح  أو    2011في صيف   الغرف  الوزراء      2013نساء في مجالس ادارة  نظام  أقر مجلس 
وتم   حاد تم وضع معايير النتخابات الغرف التجارية والصناعية وكذلك االت  بموجبهانتخابات الغرف التجارية والصناعية  والذي  

تم    2019ومطلع عام    2018واخر عام  أ، وفي  اعداده بمساهمة مجلس ادارة الغرف آنذاك ولم يكن هنالك مراجعة جندرية له
التجارية بموجب   الغرف  انتخابات  المذكور  أعقد  النظام  النظام  حكام  لهذا  التي جاءت تطبيقًا  االولى  االنتخابات  وبذلك تكون 

مما شكل  تراجعا عن  في انتخابات الغرف التجارية  امرأتين فقط    وكانت النتيجة فوز 2011ات  سنوات منذ عقد انتخاب  8وبعد  
السابقة،   المجالس  انتخابات  في  تمثيلهن  لعام  نسبة  االنتخاب  لهن  اللواتي يحق  النساء  بلغت نسبة  %  5كانت    2018بحيث 
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النساء المشاركات في مجالس الغرف التجارية كانت أقل من  % ونسبة  3بينما بلغت نسبة النساء اللواتي يحق لهن حق الترشح  
2.%2 

الجنسي بين  بالمساواة  المتعلقة   الوطنية  واالستراتيجيات   السياسات  من  العديد  إقرار  بعد  ذلك  ابرزها    نجاء  النساء  وتمكين 
الوطنياالقتصااستراتيجيةتنمية   بين  (،  2022-2017)  د  للمساواة  الوطنية  الوطنية و   الجنسينواالستراتيجية  السياسات  أجندة 

ركزت على  التي  و   المرأة عديد من السياسات المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين  واقرارها لل    2022-2017لألعوام  
وإزال العنــف ضدهــن،  أشــكال  كافــة  علــى  والقضــاء  والفتيــات،  النســاء  ضــد  التمييــز  أشــكال  كافــة  التــي ازالــة  العوائــق  كافــة  ــة 

الرابعة    تحــول دون المشــاركة الكاملــة للنســاء في التنميــة المجتمعيــة واالقتصاديــة والحيــاة العامــة كما جاءت تحديدا في السياسة 
قديم الدعم للشركات ضرورة تحقيق االستقالل االقتصادي في تمنها  والتي تقضي ب   ولوية الوطنية السادسة  وتخصيصهالألفيها،  

تدخالت خاصة  للعدالة  فيهال  ولوية  الوطنية السابعة  ألا  ايراد، و والمتوسطةالناشئة وتنمية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة  
من   للحد  تحديدا  القانون  وسيادة  الفاالجتماعية  للفئــات  واالجتماعــي  االقتصــادي  التمكــين  برامــج  تطويــر  واهمها   قيــرة  الفقر 

الفقيــرة والمهمشــة واالدماج االجتماعي   باإلضافةةوالمهشم الفئــات  الى مراعــاة السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة الحتياجــات 
جاء في قراري المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير عام ، باإلضافة الى ما  ذوي االعاقة والنساء والشباب  لألشخاص

 لفلسطينية.% للنساء في كافة المؤسسات ا30 ال تقل عن ان أقرا كوتاواللذ  2018

بعد   جاء  أيضًا  لحقوق  هذا  الدولية  والمواثيق  الحقوق  لمنظومة  فلسطين  الخاصة  من  ،  اإلنسانانضمام  االتفاقيات  ضمنها 
ال  بتعزيز المنظومة الحقوقية للنساء في كافة المجاالت    الذي يؤكد التزامالحكومةبالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء،  

االقتصادية،  سيما   للجنة )سيداو(   فقدالمشاركة  الحكومة  تقرير صادر عن  أول  بتقديم ومناقشة  فلسطين  المنتصف    قامت  في 
العام    الثاني عليه  2018من  ترتب  الذي  األمر  من    اإلشارة،  والتدابيرلعدد  اتخاذها  يجب  التي    اإلجراءات  الحكومة  على 

في   ومواقع صنع القرار في هذا القطاع،ويساهم  تلقائيًا    وتعزيزها لتطوير أوضاع النساء الفلسطينيات في المجال االقتصادي
م لتعزيز  عملية  مداخل  لتطوير  مرجعية  النساء  تشكيل  القطاع  شاركة  هذا  الثقافية  في  للعوامل  والتصدي  الريادية  فيها  بما 

االقتصادية  والمجتمعية  والمؤسسية بحقوقهن  التمتع  على  النساء  قدرة  دون  تحول  القطاع   التي  مكونات  قيادة  في  ومشاركتهن 
هذه  الخاص واالقتصادي وتعتبر  يم  االلتزامات،  التي  والمرتكزات  المهمة  المداخل  النساء من  ريادة  لتعزيز  عليها  االستناد    كن 

 .ومشاركتهن في صنع القرار للقطاع االقتصادي وازالة أية عقبات تعتري ذلك
التجارية   الغرف  النتخابات  االخيرة  والنتائج  أعاله  سبق  ما  مع شكلت  كل  والعاملة  الشريكة  المؤسسات  لدى    صدمة 

رفع التوصيات لتعزيز  بهدف    دت الى هذا التراجع  أسباب التي  أللحالي والتحليل الواقع ا   العملية  الحاجة  االتحادوأضاءت على
في انتخابات الغرف التجارية والصناعية واالستفادة من الدروس    الفاعلة في الهياكل المختلفة وكذلك  فرص النساء في المشاركة

قبل    ولذاوالتجارب،   من  الشأن  هذا  في  سياسات  ورقة  اعداد  من  الهدف  األعمال جمعية  الجاء  لصاحبات  الفلسطينية 
خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب في الضفة  ذلك ضمن مشروع  الغرف التجارية والصناعية و   د مع اتحا(وبالتعاون  أصالة)

 الممول من حكومة كندا.(، المنفذ من قبل شركة "كووترسوجيما " و GROWالغربية )
 

 
التجارية  : النسب كما افاد بها السيد ايهاب الحاج ياسين منسق شؤون الغرف التجارية في وزارة االقتصاد وعضو اللجنة المركزية النتخابات الغرف 2
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وعدد المنتسبات  زيادة األعمال الريادية النسويةوتأتي هذه الورقة لعرض توصيات تهدف إلى تمكين النساء اقتصاديا من خالل  
لعضوية الغرف التجارية مما يؤدي إلى زيادة عدد المنشآت النسوية الرسمية وتعزيز نجاحهم االقتصادي، كما تدعوا هذه  منهن  

خلق بيئة حاضنة للنساء   واجتماعيا وإزالة المعيقات االجتماعية التي تحد انتسابهن للغرف التجارية    النساءالورقة إلى تمكين  
زيادة نسب النساء   من خالل الرياديات داخل الغرف، لتعزيز وجود النساء في الغرف التجارية ، إضافة إلى التمكين السياسي  

 ارية للغرف التجارية.دهن كعضوات في المجالس اإلدو في مواقع صنع القرار ووج
 

الورقة  إعتم    لقد هذه  استخدام  داد  تم   حيث  التشاركي  النهج  أهمها    باستخدام  أدوات  واأمراجعة   عدة  العمل  دبيات ألوراق 
العالقة ألواالستراتيجيات وا البؤرية ذات  المجموعات  المتخصصة  3نظمة والتشريعات  ونتائج عمل  أمين عام    مع  ، واللقاءات 

،  ومع  وطاقم   التجارية  الغرف  اتحاد  في  االجتماعي  النوع  لمعرفة وحدة  الدولية  العمل  في منظمة  االجتماعي  النوع  مسؤولة 
، باإلضافة  انتخابات الغرف التجارية  العضوية وكذلك في  السياسات وخطط العمل والتوصيات في موضوع مشاركة النساء في

وحدات   مع  مستديرة  طاوالت  االإلى   منعجتماالنوع  في  التجارية  الغرف  في  الغربية  اطقي  الضفة  وجنوب  وشمال  ،  وسط 
والصناعية،  االقتصاد واتحاد الغرف التجارية  ارة  ، وز المرأة في كل من وزارة العمل، وزارة شؤون  وللمؤسسات الحكومية الشريكة  

معمقة شخصية  القانونية،    ومقابالت  الشؤون  وح،  للشركاتالعامة    اإلدارةمع   القورئيس  النوع دة  ووحدة   ، الخاص  طاع 
التجارية  و االجتماعي  في وزارة االقتصاد   الغرف  المركزية النتخابات  اللجنة  التجاريةو رئيس  الغرف  ،  المستشارالقانوني التحاد 

في انتخابات الغرف التجارية   بالنجاحلواتي حالفهن الحظ  لعضوات ال، وا 2011عضوات الغرف التجارية للدورة االنتخابية لعام ول
الحظ في ذلك بهدف   لم يحالفهن  المستف  االطالعالحالية واللواتي  التجارب والدروس  المؤسسات دة والتوصياتاعلى  ، واشراك 

بمناقشة نتائج وتوصيات الورقة بعد اعدادها من    4الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والنسوية والدولية والحكومية ذات العالقة 
 خالل طاولة مستديرة اخرى لجمع التوصيات والمقترحات.

 
 التجارية:  التحديات العملية التي واجهت النساء في انتخابات الغرف تحليل الواقع و  

 ُملخص للواقع الحالي:

على إحصائيات وحدة النوع االجتماعي التحاد الغرف التجارية حتى بداية شهر آذار للعام  نادا لما ورد في المقدمة وبناًء  است
منهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة    عضو/ة  81,054  العامة لالتحادهيئة  العضوية  والواردة سابقا فلقد بلغت    2019
الغربية التي جرى فيها فقط انتخابات االتحاد للعام  .وحيثا أننا في هذه الورقة سنركز على الضفة  اناث وما تبقى ذكور  3,166
  2750ذكور و    59763في الضفة الغربية بواقع    عضو/ة  62513لالتحاد   هيئة العامة  العضوية  فلقد بلغت     2018-2019
  ،  1,757مشاريع الملكية الفردية    % نساء،هذا وبلغ عدد النساء الفاعالت صاحبات4% ذكور و  96اي بنسبة تقارب  اناث  

 غرفة في الضفة الغربية والقدس وبلغت أعلى نسبة فيها منطقة الخليل  والحاصلة  13توزعت على 

 
لية التحليل هي التدقيق التشاركي من منظور النوع االجتماعي لعمل تحاد الغرف التجارية لعام  : األدبيات الرئيسية التي تم االستناد عليها في عم3

،  2022-2019دعم ريادية المرأة في فلسطين لألعوام   ة ، استراتيجي2015-2013لمنظمة العمل الدولية، الخطة االستراتيجية التحاد الغرف  2010

 جمعية أصالة.  –التجارية أوراق حقائق حول النوع االجتماعي في الغرف 
النساء، و 4 الفلسطينية، واللجنة الوطنية لتشغيل  للمرأة  العام  التجارية ووزارة شؤون    ILOو  UNW: كاالتحاد  الغرف  والمؤسسات الشريكة من اتحاد 

 المرأة واالقتصاد والعمل ومجلس القضاء االعلى النظامي. 
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مشروعا نسويًا فرديًا وتبعها منطقة نابلس والتي حازت على    326مشروعًا نسويًا تالها منطقة رام هللا والتي فيها     332على  
مشروعًا نسويًا فقط، هذا وحازت منطقة قلقيلية على ارتفاع في   38مشروعًا نسويا وأقلها كان منطقة أريحا والتي حصدت   185

لحم، معظم المشاريع الفردية في بيت    78مشروعا في قلقيلية و    80عدد مشاريعها النسوية الفردية عن منطقة بيت لحم بواقع  
 دناه.فئات العضوية موضحة في الجدول أ النسوية كانت مشاريع خدماتية من الفئة الرابعة والثالثة.

 2019التجارية الفاعالت حتى نهاية شباط  أعداد المنتسبات في الغرف 

 

 

 

 

 

 

 ملكية فردية   الغرف التجارية  العدد 

 326 رام للا   .1

 38 أريحا  .2

 53 سلفيت   .3

 332 الخليل   .4

 59 جنوب الخليل   .5

 190 جنين   .6

 130 شمال الخليل   .7

 78 بيت لحم   .8

 106 طولكرم   .9

 80 قلقيلة   .10

 70 طوباس   .11

 185 نابلس  .12

 110 القدس   .13

 1757 المجموع   
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 درجات العضوية في الغرفة التجارية 

رسم االنتساب  رأس المال  الدرجة 
 )دينار( 

رسم 
االشتراكالسنوي 

 )دينار( 
 300 300 مليون دينار فأكثر الخاصة 
 150 150 الف الى أقل من مليون ينار 250من  الممتازة
 100 100 الف دينار 250دينار الى اقل من الف  100من  األولى
 80 80 الف دينار 100الف دينار الى اقل من  40من  الثانية 
 60 60 دينار ألف 40دينار الى اقل من  آالف 5من  الثالثة

 آالف 5التي يقل رأسمالها عن  والمتناهية الصغر المنشآت الصغيرة  الرابعة 
 20 20 دينار  

قامت وزارة االقتصاد الوطني خالل شهر شباط  فلقد    2019ومن الالفت أنه بموجب إحصائيات وزارة االقتصاد لشهر شباط  
العدد    جديداً تاجرًا    653  بتسجيل  2019 هذا  من  اإلناث  نسبة  بين    5، %فقط  5.2بلغت  ما  اختالفا  هنالك  أن  هنا  ويتضح 

عدد المشاريع النسوية ذات الملكية الفردية، ولم نرى هنالك تفصياًل لنسب د في ية ووزارة االقتصاغرف التجار اتحاد ال  إحصائيات
المشاريع النسوية الريادية في إحصائيات الوزارة وتحليل الفجوات لتلك المشاريع في المناطق كمنطقة بيت لحم وغيرها سواء في 

 الغرف.إحصائيات الوزارة أو في اتحاد  

 
 .  2019قرير اإلحصائي الشهري عن إنجازات ونشاطات الوزارة لشهر شباط : وزارة االقتصاد الموقع اإللكتروني الرسمي، الت5
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هنا كون معظم هذه المشاريع وجود النساء فيها غير  ك في أصولها مع  أقاربهن لم نرتئي جمعها هذا ويوجد مشاريع للنساء تشار 
لعائالتهن التابع  الشكلي  للوجود  أقرب  وهو  قيادي  بشكل  للمشاريع   6بارز  تأثرا طرديًا  هنالك  أن  نرى  النسب  لهذه  وبتحليل   ،

النسوية االقتصادية بالحراك االقتصادي في المنطقة ذاتها مع وجود اعتبارات النفتاح المنطقة على سوق الداخل ولهذا حازت  
االقتصادي للمشاريع  نسب  على  االقتصادي  نشاطها  ومحدودية  حجمها  من صغر  بالرغم  قلقيلية  من  منطقة  أعلى  النسوية  ة  

المباشر على   الداخل منطقة بيت لحم النفتاحها  أكثر منها بتأكيد  -48أراضي  -  خط  ليست بنقطة قوة  اعمتادية على  ، وهذه 
الداخل، تلك سوق  في  بمعظمه  النسوي  االقتصادي  النشاط  وارتبط  هذا  المحيطة،  السياسية  باألوضاع  المشاريع  هذه  وتأثر 

الداخلالمناطق   سوق  العرب،باقتصاد  أكثر   بمواطنيه  من  هي  الغذائية  المواد  وانتاج  والزراعة  الخياطة  مشاريع  أن  نجد  حيث 
أسواق محلية دورية ومنتظمة  كافية ومناسبة تتيح للنساء تسويق منتجاتهن   للداخل، وال يوجد  المشاريع النسوية انتاجًا وتسويقاً 

االقتصادية  بالمعيقات  المتعلق  الشق  في  التحليل  من  بمزبد  تناوله  سيتم  ما  وهذا  مقبولة،  وبأسعار  أنواعها   مختلف  على 
الما عضوية مجلس ادار والمؤسسية الواردة أدناه في هذه الورقة، أ عضوا في الضفة     198بلغت    توضيح  ة االتحاد فكما تم 

%(  5) 2018حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يحق لهن االنتخاب لعام ، 7  2019للعام  نساء  2الغربية وقطاع غزة منهم فقط 
الترشح) اللواتي يحق لهن حق  النساء  التجارية  3بينما بلغت نسبة  الغرف  المشاركات في مجالس  النساء  %(  حيث أن نسبة 

مع العلم بأن انتخابات الغرف تمت في الضفة الغربية فقط، وتم عقد االنتخابات بشكل تنافسي في   8%. 2بة أقل من  حققت نس 
 .  سبعة غرف، بينما نجحت قوائم بالتزكية في ستة غرف

 
 : مقابلة مع موسى سالمه، مسؤول وحدة النوع االجتماعي في اتحاد الغرف التجارية. 6
 )مرجع سابق(. 2019: البيانات واألرقام صادرة من وحدة النوع االجتماعي في التحاد الغرف التجارية والصناعية لعام 7
 النسب كما تم التوضيح سابقا بموجب المرجع السابق. : 8
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هذا وبموجب البيان الصحفي الذي ألقاه رئيس لجنة االنتخابات المركزية، القاضي بشار النمر عشية انتخابات الغرف التجارية  
 والذي كانت ُملخص نتائجها ما يلي:   

ابات فيها  بالنظر إلى عدد األعضاء/وات الذين/اللواتي يحق لهم/ن االقتراع في االنتخابات األخيرة في الغرف التي تم عقد انتخ
بلغ   قد  المجموع  فإن  تنافسي،  أصل  13,843بشكل  من  بنسبة  41,096عضو/ة،  أي  مسجل/ة،  من  33.6عضو/ة   %

المسجلين/ات، في حين أن من قاموا/قمن بممارسة حقهم/ن في االقتراع بلغ   % ممن يحق لهم/ن  77.7األعضاء/العضوات 
وبنسبة   السبعة26.2االقتراع،  الغرف  في  المسجلين/ات  من  نفس    %  في  المرشحات  عدد  أن  ذكره،  الجدير  ومن  المذكورة. 

 ، فازت منهن اثنتان. 3الغرف بلغ 

الفاعلين/ات   بين األعضاء/وات  الغرف وما  في  المسجلين/ات  بين األعضاء/وات  فجوة كبيرة ما  إلى  ُتشير هذه اإلحصاءات 
هذا الواقع ابتعاد قاعدة العضوية بشكل عام عن    المسددين/ات الشتراكاتهم/ن بحسب النظام الخاص بالغرف التجارية، ويعكس

 الغرف التجارية وال يقتصر ذلك على النساء فقط. 

 والمعيقات  التحديات  يمكن تصنيفأبرزدبيات واالستراتيجيات ذات العالقة  ألمن خالل المقابالت وتحليل اعلى هذا الواقع و   بناء
 يلي: انتخاباتها بشكل خاص بمافي عضوية الغرف بشكل عام و في التي تواجه النساء وتؤثر على مشاركتهن 

األعضاء ممن لهم حق   الغرفة 

 االقتراع 
 عدد المقاعد  المرشحين المقترعين 

 الغرف التي تم عقد انتخابات والتنافس على عضوية مجالس اإلدارة  : أوال

 ( بما فيها امرأة واحدة) 11 17 1605 1880 قلقيلية  .1

 13 29 2082 2838 جنين  .2

 11 24 569 643 سلفيت  .3

 11 17 1619 1981 طولكرم .4

 13 36 1868 2144 الخليل  .5

 ( واحدةبما فيها امرأة  ) 13 24 831 1495 رام هللا والبيرة  .6

 13 27 2188 2862 نابلس  .7

 الغرف التي تم التوافق على قائمة بالتزكية : ثانيا

 13  القدس  .8

 11 بيت لحم  .9

 11 شمال الخليل  .10

 11 جنوب الخليل   .11

 11 أريحا  .12

 11 طوباس   .13

 النتيجة الُمحصلة لالنتخابات 

 فورز امرأتين فقط في مقاعد الغرف التجارية  

 وما تبقى كلها رجال  
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 معيقات سياساتية وقانونية: أوال:  

من أبرز المعيقات السياساتية والقانونية التي تم تحليلها في الشأن محل الورقة عدم وجود برامج توعية قانونية كافية ومنتظمة 
حول   العامة  الهيئة  وعضوات  التجاريألعضاء  الغرف  الغرفقانون  واتحاد  الغرف  وصالحيات  ودور  االنتخابي  والنظام  ،  ة 

النساء،وافرز   تحديدا  عليهن/م  المترتبة  وااللتزامات  والتشريعات  القوانين  لهذه  وعيهن/م  على  بذلك  خاطئ  عكست  فهم  وجود 
مختلفة، كما لوحظ عدم  و لمعظم النساء تحديدا من الفئة الرابعة بأن التسجيل في الغرف التجارية يفرض عليهن ضرائب متنوعه  

الغرف،  وجود  سياسات ومعايير واحدة وموحدة لتسجيل النساء في الغرف التجارية والسجل التجاري كاستحقاق في التسجل في  
الى   والمالية  ومن مديرية  االقتصاد  العالقة لدى وزارة  ذات  الضريبة والدوائر  دوائر  باختالف  وهي تختلف من غرفة ألخرى 

لتفسير لهذه االجراءات المبني على التنفيذ الحرفي للقانون واالجراءات غير الواضحة وغير الكافية أصاًل وغير  أخرى واختالف ا 
كعقود اإليجار والملكية وغيرها، باإلضافة    9المستجيب/ة لمصالح وحاجات النساء تحديدا ذوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة  

والذي يجهد النساء، هذا من جانب ومن جانب آخر فان    واختالفها المكاني والبنيوي عتها  الى تعدد الجهات التي ال بد من مراج
المشاريع االقتصادية الكبيرة بموجب قانون االستثمار الساري يفرض تبعات مالية واجراءات بحاجة الى إعادة نظر لزيادة في  

النساالت تسجيل  لضمان  األخرى  واالمتيازات  الضريبية  اإلعفاءات  في  في  سهيالت  لمشاريعهن  قلة  أصاًل   وهن  المقتدرات  ء 
التجاري  السجل  تعديل  الصناعة ومشروع  اقتصادية مختلفة كقانون  قوانين  المميزة واألولى، كما ولوحظ وجود مشاريع  الدرجة 

طط  كافية  بما يراعي احتياجات النساء، هذا باإلضافة الى عدم وجود سياسات و خ  االقتصاد لم يتم مراجعتها جندريً لدى وزارة  
القطاعات  لتسويق منتجاتهن حتى عند  فيها سياسات  الغرف بما  أنشطة وبرامج  ادماجهن في  للنساء تلبي احتياجاتهن وتفعل 
الحكومية التي يرد في سياساتها دعم وتمكين النساء والتي تصطدم اجراءاتها بإمكانية تسويق منتجات النساء التي تحتاجها هذه 

% من ميزانية كل مؤسسة حكومية بحيث تشمل تحف، 30ما يقارب    اال النثريات والتي تبلغ ميزانياتهالقطاعات على سبيل المث
للعطاءات تحول دون    هدايا وضيافة وغيره باإلمكان تغطيتها وبجودة عالية باالعتماد مشاريع نسوية ولكن االجراءات المالية 

 .ذلك

العملية االنتخابية وعدم    عدمُيضاف إلى ذلك    التجارية  انتظام  المسبقة بما فيها    والتهيئةالتحضير المسبق النتخابات الغرف 
تحديدا   لذلك  الالزمة  والتوعية  الغرف  انتخابات  مواعيد  وجدولة  واالنتخاب  للترشح  الالزمة  تجرى أنهاأالشروط  انتخابات  ول 

الكافي لذلك  2013بموجب نظام الغرف التجارية لعام   للترشح لالنتخابات القيود  ، و بالرغم من وجود الوقت  المالية واالجرائية 
، السجل التجاري   ومستلزماتالتسجيل في  دينار غير المستردات(، واالنتظام السنوي لتسديد الرسوم،    1000كالرسوم االنتخابية )

ال العمر  االقتراع، وشرط  أو  بالترشح  االنتخابات سواء  في  الفاعلة والمشاركة  للعضوية  فيه كشرط  التسجيل  ذي يحرم  واشتراط 
تقل عمرها عن   التي  الشابة  النسوية  الريادية  المشاريع  التجارية،    30بعض  الغرف  المادة   و عاما من عضوية  تفسير  اختالف 

بخصوص دفع الرسم المنتظم في بداية اجراء االنتخابات من قبل اللجان المحلية لالنتخابات وقرار محكمة العدل    4الفقرة    13
بعد اجراء ما يقارب ثلثي العملية االنتخابية في الغرف والذي خفض سنوات    2018لعام    12  رالعليا الصادر في نهاية شه

  قبل قرار المحكمة   ن تفسير السادة القضاة رؤساء لجان االنتخابات المحلية كانأخر سنيتن  في حين  آا  وحصرها في  االنتظام  
بعض النساء من الولوج للعملية االنتخابية كتجربة السيدة/ ، مما حرم  2013منذ سريان مفعول نظام الغرف التجارية من العام  

 
ألخرى  : حسب ما ورد في الطاولة المستديرة للمؤسسات الحكومية أن هنالك اختالف في تفسير دوائر وإدارات مديرات االقتصاد والمالية من منطقة  9

 تها في الغرف. إلجراءات تسجيل النساء وهذا يؤثر تشجيعها الستكمال إجراءات التسجيل ومن ثم عضوي 
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لحم  بيت  غرفة   عن  الترشح   في  سلسع  على  10ماجدة  سلبًا  وأثر  االنتخابية  العملية  في  النساء  مشاركة  من  حد  ذلك  كل   ،
،  التجارية ومجلس ادارة اتحاد الغرفلى مجالس الغرف  بعدم إمكانية وصولهنإقناعتهن  و في انتخابات الغرف التجارية    اهتمامهن

لعام   التجارية  الغرف  قانون  إلى  اإلشارة  من  بد  للعام     2011وال  لها  االنتخابي  يتم   2013والنظام  لم  األصل  حيث  من 
 الحتياجات النساء وبما يضمن االستجابة للسياسات واالستراتيجيات المتعلقة   امراجعتهما جندريا عند إعدادهما لضمان مراعاتهم

المساواة والعدالة بين الجنسين والتي تم اقرارها آنذاك كاالستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف  النساء اقتصاديا وتعزيز  بتمكين 
لألعوام   المرأة  لألعوام    2019-2011ضد  الجنسين  بين  للعدالة  الوطنية  القانون  2013-2011واالستراتيجية  هذا  وكأن   ،

 كانا بعيدين عن هذه السياسات والتوجهات وغير مستجيبان لها. ونظامه االنتخابي عند إعدادهما  

 وهيكلية:  معيقات مؤسساتيةثانيًا: 

للعمل على استقطاب النساء وتفعليهن وتنفيذ  برامج بالرغم من الجهود المبذولة لمأسسة وحدات النوع االجتماعي في االتحاد  
حسب الهيئة  بخرى  ألى  إمنطقة    وبفاعلية تختلف من   فقط  مناطق  5في    واقعياً ن هذه الوحدات موجوده  تراعي احتياجاتهن، إاّلأ

هذه   لها  تتبع  التي  للغرفة  وال  الوحدةاالدارية  استراتيجيات  وال  خطط  لديها  يوجد  ال  الوحدات  هذه  ومعظم  هياكل ،  موازناتوال 
ومحددهتنظيمية   المناطق  واضحه  تلك  في  النساء  الحتياجات  ومالئمة  منتظمة  وأنشطة  خدمات  غير  وال  االداري  وطاقمها   ،

وغير كاٍف، ومستوى الوعي الجندري لديه متفاوت، وال يوجد مرجعية واضحه ومنظمة وُممأسسة بينها وبين وحدة النوع   متفرغ،
تكون  االستراتيجية  والخطط  اللقاءات  ومعظم  لالتحاد،  يوجد    االجتماعي  وال  االتحاد  في  االجتماعي  النوع  وحدة  مستوى  على 

تسهيلي اجراءات  والجودة    ةهناك  والكفاءة  بالسرعة  الراجعة  التغذية  على  والحصول  االجتماعي  النوع  وحدات  اشراك  تضمن 
النوع اال المثال لوحظ أن وحدات  التخطيط  المؤسسي واالستراتيجي والوطني، فعلى سبيل  جتماعي غير المطلوبة في جداول 

الُمعدة بمسودتها األخيرة وعند سؤالها عنها   2022-2019  لألعوامالخطة االستراتيجية لدعم الريادية في فلسطين  مطلعة على  
هذا وتسمية هذه الوحدات تختلف من منطقة ألخرى، وعالقتها مع المؤسسات األخرى العاملة في مجال  في الطاولة المستديرة،  
أن بعض الهيئات اإلدارية قد اتخذت قرارًا تلف باختالف نشاط من تدير هذه الوحدة، وما يثير الدهشة  التمكين االقتصادي تخ 

بعدم تسجيل النساء من الدرجة الرابعة وألزمت وحدات النوع االجتماعي فيها ألسباب غير واضحة ولم يتم مساءلة أو مراجعة  
 .11ابات هذه الغرف من المشاركة في انتخ نساء 6هذه الغرف مما أدى لحرمان 

تقليدية وموسمية تتركز في   هذا وال يوجد هنالك عالقة منتظمة بين عضوات الهيئة العامة والغرفة ذاتها، ومعظم األنشطة تكون 
وبعض   كالمحافظة  للنساء  والمعارض  التدريب  خدمات  تقدم  أخرى  مؤسسات  وهنالك  تقليدية،  بمعارض  األم  وعيد  المرأة  يوم 
مؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن الغرف ومعظم النساء تتوجه إليها، وهنالك ضعف في التشبيك بين الغرف والمؤسسات التي  

الوعي والتدريب واالحتياجات األخرى للنساء عضوات الهيئة العامة وهذا بدوره أثر سلبًا على عالقة النساء في   تقدم خدمات رفع
الغرف، وشتت الجهود التي من المفترض أن تتظافر لسد االحتياجات المتعلقة بالنساء في تلك الغرف وبشكل تكاملي وتراكمي،  

 
: مقابلة مع السيدة ماجدة سلسلع وهي عضوة سابقة في غرفة بيت لحم ترشحت للدورة الحالية وحرمت من خوض االنتخابات بسبب عدم انتظام  10

ه قرار المحكمة العليا  وذلك باالستناد الى قرار لجنة االنتخابات في منطقة بيت لحم والذي جاء بعد او قبل ذلك حسبها،  2016الحد الدفعات للعام  دفعها 

 وسمح فقط باالنتظام آلخر سنتين ليكون هذا التفسير لصالحها ولكن بعد فوات األوان. 
مثل غرفة 11 التجارية  الغرف  إدارة بعض  قبل مجالس  الشفهية من  القرارات  أن هنالك بعض  تم االطالع على  إنجازها  تم  التي  المقابالت    : بموجب 

نساء الدرجة الرابعة من سجالت الغرف وعدم تسجيلهن ألسباب مختلفة منها دواعي عدم الحصول على تصاريح عمل  تقييد  الخليل وطولكرم بعدم 

، وقد تكون التأثير على األصوات االنتخابية في االنتخابات حسب ما أفادت الجهات المتقابلة، علما ًبأن  1948عام    في الداخلضي الفلسطينية  ألرابهدفل

 هذه القرارات تم وقفها وإلغاؤها من قبل مجالس الغرف المنتخبة مؤخرا. 
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غرف التجارية أكثر منه تقوية دور النساء في تلك الغرف  وال  ضوات الهيئة العامة  بين عوأعطى شكالً نمطيًا ومنفعيًا للعالقة  
االنتخابات وتطويره لخوض  وتحفيزهن  دورهن  وتفعيل  االقتصادي  والمسار  الغرف  في  النساء  مرئية  على  أثر  وبدوره    ،

 ومساعدتهن في ذلك.  

 معيقات اجتماعية: ثالثًا: 

العامة للقط البيئة  اع االقتصادي بما فيه الغرف واالتحاد بالذكورية والنمطية والعائلية المستمدة من الجذور  بصفة عامة تتسم 
الفكر النمطي التقليدي الذي يشكك في مقدرة النساء على خوض االنتخابات وقيادة التاريخية االقتصادية في مجتمعنا، ويسودها  

جيب لوجود نساء في بنيته القيادية والتي لم ُيعتاد على وجودها  ، وغير المستل الى مجلس ادارة االتحادو الغرف التجارية والوص
يتم تشكيلها  التي  والقوائم  االقتصادية  العائلية  الكوتات  للنساء يكون من خالل  تمثيل  في هكذا مناصب، هذا وإن كان هنالك 

إلى   باإلضافة  المنحى،  هذا  تأخذ  بمعظمها  والسياسية    شكالياتإلاوالتي  الغرف    خيرةألااالجتماعية  انتخابات  قبل  دارت  التي 
بعض  التجارية   واوالتي صاحبتها  تقديمها  تم  التي  الشخصية  االنتخابات ألالطعون  عقد  قبل  دارت  التي  االيجابية  غير   جواء 

عدم دعم الفصائل الوطنية التي خاضت  ، و هامقراطيتيودوالتي أثرت على انطباع قاعدة األعضاء بمدى جدية انعقادهاوشرعيتها  
انتخابات الغرف التجارية لوجود النساء في قوائمها االنتخابية وعدم التزامها بالنسب التي تم اقرارها في المجلس المركزي  في  

ت الشفهية من بعض الغرف  اووجود بعض القرار التي تم تشكيلها  عدم تقييد النساء في قوائم الغرف التجارية  ، و القوائم االنتخابية
الرابعةدهن تحديدا  يبعدم تقي الدرجة  فيها  ذوات  القوى  إلى   ،  12للحيلولة دون خوض االنتخابات والتأثير على موازين  باإلضافة 

اداؤهن    على  أثرا  له  كان  مما  ألدوارهن  التقييد  من  نوعًا  فيها  واجهن  الغرف،  في  سابقات  لعضوات  التجارب  بعض  وجود 
التحديات والمعيقات المجتمعية واالجتماعية ة، واالصطدام مع  وأعمالهن مما قلل من  حماسة نساء أخريات لخوض ذات التجرب

عضاء المجلس ذكور وطبيعة أ لوجود نساء في مواقع صنع قرار الغرف واالتحاد، على سبيل المثال كون معظم    الداعمة غير  
واستثناء النساء منها    متأخرة، وتوزيع المناصب األساسية والقيادية على الذكورقات  أو اجتماعات المجالس والتي قد تكون في  

عدم وجود تجربة كافية للنساء  ناهيكم عن  13. في اللجان ذات البعد النسوي فقط كاللجنة الوطنية لتشغيل النساء  وتنميط النساء  
كل ذلك    14أثر على صورة ظهورها في تلك العملية،  هميتها وآلية خوضها من قبلهنأ و   االنتخاباتعضوات الهيئة العامة في  

 شكل عوامل رافضة ومانعة لمثابرة النساء على خوض االنتخابات ووصولهن إلى مجالس الغرف التجارية.

 معيقات اقتصاديةرابعًا: 

للعام   الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  إحصائيات  األعمال؛    ،2018بموجب  صاحبات  نسبة  بـ 1.9بلغت  مقارنة   %
العامالت لحسابهن  7.3 النساء  للرجال. وكذلك بلغت نسبة  ارتفاع 19.3% مقابل  %14.3  الى  البيانات  للرجال. وتشير   %

 
سابقا هنالك قرارات شفهية اتخذت من قبل المجالس اإلدارية لبعض الغرف مثل    : بموجب المقابالت مع وحدات النوع االجتماعي وما تم توضيحه12

بة عليها  غرفة الخليل سابقا، تقضي بضرورة عم تسجيل مشاريع الدرجة الرابعة للنساء بهدف عدم الحسم في االنتخابات، هذه القرارات لم يتم المحاس 
المنت المجلس  قبل  من  تعطيلها  وتم  االتحاد  مجلس  قبل  من  من  النساء  النسوية وحرمت  المشاريع  تسجيل عشرات  عدم  على  أثرت  ولكن  مؤخرا  خب 

 المشاركة في االنتخابات. 
ومجابهة  : الفكر النمطي التقليدي الذكوري السائد بان المجلس هو مغلق على الذكورة وان النساء ال تستطيع وال يليق ان تكون في عضويته ونكران  13

التقاليد السلبية السائدة، باإلضافة الى نمط عقد اجتماعات المجلس في الفترات المسائية والتي ستخلق اشكاليات اضافية  وجودها فيه بموجب العادات و
 لغرف. للنساء بالرغم من امكانية عقد المجالس في الفترات الصباحية، واعتبار هذه النقطة معيق اجتماعي اساسي ُمنفر لوجود النساء في مجالس ا

االنت 14 تجربة  الغرف  :  انتخابات  نظام  بعد  لما  انتخابية  تجربة  اول  كونها  االخيرة،  االنتخابات  في  النساء  تخوضها  مرة  ألول  انتخابية  كعملية  خابات 

 كان أكثر منه تعيين وتزكية أكثر منه منتخب.   2011، والمجلس السابق عام 2013التجارية للعام  
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والمنشآت التضامنية  غير  االسرية  والمشاريع  األسرية  المشاريع  يشمل  بما  المنظم   غير  القطاع  في  العاملين  الذكور    15نسبة 
المنظم في الضفة الغربية  لإلناث%  31.4%، مقابل  51.6حيث بلغت   القطاع غير  العامالت في  ، بينما تزيد نسبة االناث 

 . % على التوالي21.3% مقابل 34.9عنها في قطاع غزة لتبلغ 

لغرف التجارية هي  هذا وتتركز معظم مشاريع النساء  بشكل نمطي في قطاع الخدمات ومعظم المشاريع النسوية المسجلة في ا
مواضيع  التسويق في سد احتياجاتهن االقتصادية و ولويات النساء  تتبلورأحيث  ذات البعد التقليدي  الفئة الرابعة والثالثة  ضمن  

قطاع الخدمات والفروع  ،  ليس هذا وحسب ال بل ان  كثر منها مواضيع انتخابات الغرف والعضوية فيهاأوتطوير هذه المشاريع  
%، حسب 11.9%، يليها قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة  66.4ر المشغل الرئيسي للنساء العامالت بنسبة  األخرى ُتعتب

للعام   المركزي  العاملة لجهاز اإلحصاء  القوى  النساء في قطاع    16، 2018بيانات  وهذا إن دل على شيء فيدل على تمركز 
تحديدا    النساء في القطاع غير المنظمأعداد    ركزتتهذا و لعاملة فيه،  الخدمات سواء على مستوى المشاريع الفردية أو القوى ا 

في المشاريع األسرية الذي تركز المرأة فيه على سد قوتها وأسرتها  كأولوية تشكل أهمية أكبر بكثير من أهمية  التسجيل في  
كافية لمعظم النساء ويعزو ذلك لعدة    الغرف التجارية و الخوض في العملية االنتخابية، وال يوجد خبرات ومعارف اقتصادية  

وبرامج   وخيارات  والجامعية  المدرسية  التعليمية  المناهج  في  وريادية  اقتصادية   مساقات  وجود  عدم  ابرزها   مهنيةأسباب 
متخصصة ومعاهد خاصة لذلك وبتكاليف مناسبة، كما وال يوجد خطط واضحة ومتكاملة حتى اآلن لدى االتحاد وال المؤسسات 
تنسجم   مشاريع  لتطوير  االخريات  النساء  وتشجع  للنساء  االقتصادية  المشاريع  لدعم  العالقة  ذات  والدولية  والحكومية  األهلية 

تطوي ثم  وامكانياتهن ومن  السوق  المحلية  وحاجة  السوق  في  لتنافس  تدريجي  بشكل  وتطويرها  هكذا مشاريع  لقيادة  قدراتهن  ر 
والخارجية، ومن ثم اخراجها للفضاء المرئي الذي سيساهم في كسب النساء لفرص منافسة تدعم عوامل ومقومات دخولهن الى  

 مواقع صنع القرار في الغرف واالتحاد جنبا الى جنب مع الرجل. 

( دينار أردني غير مسترده 1000اليف الترشح لالنتخابات والمحددة بموجب النظام االنتخابي للغرف ب )ومن جانب آخر فتك
لكافة الفئات، وهي ذاتها للفئة المميزة والرابعة وما دون، باإلضافة إلى تكاليف الدعاية االنتخابية والحمالت الخاصة بها والتي  

االقتصادية   المعيقات  أبرز  وهي  جدا  مكلفة  الرابعة، هي  الفئة  من  النساء  تحديدا  لالنتخابات  النساء  ترشح  دون  تحول  التي 
 باإلضافة عدم ضمانها بالفوز وخسارة هذه المبالغ.

 والصناعية.تعزيز مشاركة النساء في انتخابات الغرف التجارية حول  ت لورقة السياساأبرز التوصيات  

المقابالتبناءً  ا  على  ومجموعات  المستديرة  ذات  والطاوالت  الجهات  مع  عقدها  تم  التي  التشريعات   العالقة،لعمل  وتحليل 
على نتائج ورشة العمل التي عقدت لعرض نتائج وتوصيات ورقة   ، وبناءً بالخصوص  تواالستراتيجياوالبيانات    واإلحصائيات

التجارية    2019/ 2/4السياسات بتاريخ   الغرف  إدارة اتحاد  بحضور من مؤسسات حكومية وأهلية ودولية ذات عالقة ومجلس 

 
 المشاريع التالية:  لذي يشملا  الجهاز المركزي لإلحصاءحسب تصنيف القطاع غير المنظم ب  : يُقصد15

o نى. المنشأة: مؤسسة أو جزء من مؤسسة تنتج فيها مجموعة واحدة من السلع والخدمات )مع إمكانية وجود أنشطة ثانوية(، إما داخل أو خارج المب 
o تنتج منتج واحد على األقل للسوق وغير مسجلة في الضريبة.  المشاريع األسرية غير التضامنية: يتألف من جميع المشاريع األسرية الفردية والتي 
o   المشاريع األسرية )ليس منشأة أو مؤسسة(: هو مشروع مملوك من أحد أفراد األسرة مقيم في األراضي الفلسطينية وال يحمل أي صفة من صفات

 المنشأة أو المؤسسة. 
 2018لين في القطاع غير المنظم، لعام البيانات المذكورة حسب الجهاز المركزي لإلحصاء، نسبة العام

 
 . 50- 52، صفحة2018: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قضايا وإحصائيات المرأة والرجل للعام 16
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أكثر من مستوى   التالية والتي تم تقسيمها على  التوصيات  فيها تبني  كما هو مبين في  والصناعية المنتخب مؤخرًا، حيث تم 
 الجدول أدناه:

 أواًل: التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات واألنظمة
 التوصيات على المستوى السياسي

 يالمستوى اآلن المدى متوسطالمستوى 
  

خدمات ُيوصى   ➢ مركز  و/أو  موحده  نافذه  تأسيس  على  العمل 
التالية: وزارة   المالية  مشترك في الغرف التجارية يضم الجهات 

الخدمات    ووزارة مراكز  توحيد  لغاية  فلسطين  وبنك  االقتصاد 
الالزمة لتسجيل المشاريع االقتصادية داخل الغرف التجارية في  

لكالكل   ا   محافظة  وحدات  تقوم  ان  على  لنوع الجنسين 
وتسهيلاالجتماعي   تلك   بمتابعة  في  النساء  مشاريع  تسجيل 

المعايير   ووضع  لذلك   واإلجراءاتالمراكز  الالزمة    والنماذج 
العالقة   ذات  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  بالشراكة 

 والمؤسسات الدولية ذات االهتمام،

مراجعة النظام الداخلي والسياسات ببضرورة المسارعةُيوصى   ➢
المتعلقة بتسجيل   اإلجراءاتالتجارية وتوحيد    الداخلية للغرف

النساء في الغرف التجارية وكتابتها وتعميمها ومتابعة العمل  
النساء  بموجبها وتطويرها كل فتره بما ينسجم مع احتياجات 

الغرف المدني   في  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون 
 . ولية ذات العالقةوالمؤسسات الد

بأ ➢ للنوع ُيوصى  استشارية  لجنة  بتشكيل  االتحاد  يقوم  ن 
االجتماعي تضم نساء ومؤسسات وطنية ودولية ذات عالقة  
الجهود   توحيد  بهدف  الخاص  القطاع  في  االجتماعي  بالنوع 
النساء   وجود  فرص  لتعزيز  وتمكينه  االتحاد  لدعم  والطاقات 

المحتفلة ولجانه  وهيئاته  االتحاد  النساء   في  احتياجات  وسد 
 17في هذا القطاع، ويتم مأسسة هذه اللجنة ومعايير لعملها. 

 

القطاعية   ➢ اللجان  تشكيل  على  العمل  بضرورة  ُيوصى 
سياسا ووضع  القانون  في  عليها  بما    تالمنصوص  لعملها 

 .يراعي إدماج النوع االجتماعي فيها
 

المقدسيات   ➢ النساء  لتشجيع  خاصة  سياسة  وضع  ضرورة 
استثنائية   معايير  ووضع  التجارية  الغرف  في  للتسجيل 
السياسية   للتحديات  نظرًا  القدس  في  خاصة  وتسهيالت 
والقطاع   القدس  بمدينه  الخاصة  واالقتصادية  واالجتماعية 

المدنية   هذه  في  المشاريع   وأثراالقتصادي  على  ذلك 
 .18النسوية

 
 

العمل   ➢ بضرورة  يوصى  توحيد  كما  تسجيل    إجراءاتعلى 
وتضمينها   المالية  وزارة  مع  البلديات  في  االقتصادية  المشاريع 

وتوزي  مكتوب  دليل  المراكز  عفي  في  في   الموحدةالمقترحةها 
مع    السابقةالتوصية   بخصوصها،  ضرورةتخفيض والتوعية 

الضرائب  أو/ من  النسوية  المشاريع  اعفاء  لدى    المفروضةو 
 ، المالية والمجالس البلدية وزارة

ن تقوم وحدات النوع االجتماعي  بأكتوصية أخرى متوسطة المدى ➢
الغرف   واتحاد  االقتصاد  ووزارة  المرأة  شؤون  وزارة  من  كل  في 

استصدار   على  بالعمل  لتسويق   ة خاص  إجراءاتالتجارية 
المشاري الحكومية  منتجات  المؤسسات  من  كل  في  النسوية  ع 

شروط  ألوا وضع  ضرورة  مع  الخاص  والقطاع  استثنائية  هلية 
و/  تمنح الفواتير  ضريبيًا،  المعفاة  تحديدا  المشاريع  و  أهذه 

الستكمال   الالزمة  المالية  ذات    إجراءاتالمستندات  العطاءات 
 ، الصلة

سياسات  و   ➢ رسم  على  عملالعمل  المشاريع   وخطط  لتسجيل 

 
 لعرض نتائج ورقة السياسات. 2019/  4/ 2: توصية تم تقديمها من مجلس إدارة الغرف في الجلسة التي عقدت بتاريخ 17
 من قبل منظمة العمل الدولية.  2019/  2/4ورشة العمل التي عقدت لنقاش توصيات ورقة السياسات بتاريخ : توصية تم رفعها في 18
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المنظم داخل الغرف التجاريةا القطاع غير  من    القتصادية في 
واالقتصادية   والقانونية  االجتماعية  الحماية  لهذه  باب 

 لذلك. الالزمة  واإلعفاءاتومنح االمتيازات المشاريع
النسوية واالنتخابات  ➢ المشاريع  لمعالجة  ضرورة وضع سياسات 

 .19في قطاع غزة واالستفادة من تجربة الضفة الغربية  
 

 التوصيات على مستوى القوانين والتشريعات 
 المستوى اآلني المستوى متوسط المدى

المدى ➢ متوسطة  موحده كتوصية  وطنية  لجنة  تشكيل  المهم  من 
مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تحديدًا العاملة  تضم 

و  للنساء  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  مجال  وحدات  في 
القانونية في كل من وزارة االقتصاد   النوع االجتماعي والشؤون 

العدل ووزارة    ووزارةالوطني ووزارة شؤون المرأة ومجلس الوزراء  
اللجان    وربطها كلجنة فنية متخصصة مع   العمل ووزارة المالية، 
التشريعية   التشريعات الوطنية  لموائمة  الوطنية  كاللجنة  األخرى 

ولجنة قطاع    الدولية التي انضمت إليها فلسطين  تمع االتفاقيا
االجتماعي للنوع  العادلة  تقوم بوضع خطة بحيث  ،  التشريعات 

ا وطنية  االجتماعي تشريعية  للنوع  مستجيبة  موحدة  قتصادية  
ومحدده   واضحه   أولويات  بوذات  التشريعات  وتقوم  مراجعة 

االقتصادي   للقطاع  القوانين  التجارية  ومشاريع  الغرف  كقانون 
و  التجارية  الغرف  و ونظام  الشركات  تشجيع  قانون  قانون 

الوطني  المنتج  وتشجيع  والصناعة  التجاري  والسجل  االستثمار 
  الواردة على الخطة التشريعية لوزارة االقتصاد والحكومة   وغيرها

االجتماعي النوع  منظور  برسم  ،  من  وتقوم  سياسة  كما 
واضحة والدولية  تشريعية  واإلقليمية  المحلية  بالخبرات  وتستعين 

تلك  الالزمة   احتياجات   األنظمةلتعديل  يراعي  بما  والتشريعات 
االقتصادية   النساء لالستثماروتحفزيه  وأوضاعهن  وإزالة   ن 

الخاصة    المعيقات تلك  الريادياتمثل  النساء  تواجه  التي 
المشاريع ببدء  الخاصة  والتسهيالت  من   ،بالضرائب  واالستفادة 

الفضلى   ريادة   إقليمياالممارسات  تشريعات  مجال  في  ودوليا 
ضمن فرص وجودهن في مواقع صنع القرار  بشكل يو   األعمال

االستعجال ➢ وجه  وعلى  المسارعة  بضرورة  بمراجعة ُيوصى 
حاليا  مطروح  كونه  متخصصة  مراجعة  الشركات  قانون 

علىللنقاش تسهيالت  بنودإلدراج    ورسوم إجراءات    ، واضافة 
كما  الصغر،  متناهية  والمنشآت  الصغيرة  للمنشآت  التسجيل 

% لمجالس  30والتأكيد على مقترح ادراج كوتا نسائية بنسبة  
 إدارة شركات المساهمة العامة.  

بمراجعة   ➢ المسارعة  بضرورة  االستثمار يوصى  تشجيع  قانون 
 .إلدراج حوافز للمنشآت الصغيرة والمنشآت متناهية الصغر

لمجلس الوزراء    مذكره قانونية  صياغةفي    ُيوصى بالمسارعة ➢
قبل والقطاع   من  أعاله  المدني  المجتمع  مؤسسات 

الغرف   الخاصووزارة واتحاد  المرأة  شؤون  ووزارة  االقتصاد 
سياسات وتعديالت على نظام   تتضمن ضرورة إقرارالتجارية  
والتدرج  التجاريةالغرف   األولويات  باب  نص تحديدا    ،من 

غير    المتعلقة  3الفقرة    16  ةالماد الترشح    المستردة برسوم 
صاحبات    1000) للنساء  تخفيضها  يتم  بحيث  دينار( 

الترشح   األعمال على  لتشجيعهن  والتصنيف  الدرجة    حسب 
خفضها  الذي  األردن  في  الساري  األردني  القانون  كحال 
القانون   في  الوارد  المبلغ  نصف  لمبلع  للجميع  عام  بشكل 

( وكذلك   دينار(  500الفلسطيني  الترشح ،   شروط  تعديل 
المادة    الواردة نص  في     3الفقرة     13في  تشترط  والتي 

وز أن للغرفة  المرشح/ة  انتساب  على  مضى  قد  ل  وا يكون 
قبل   متتالية  سنوات  ثالث  عن  تقل  ال  مدة  الفعلي  النشاط 
االنتساب  مدة  تخفيض  يتم  بحيث  للمجلس،  ترشحه  تاريخ 

 
 لمناقشة ورقة السياسات.  2/4/2019: توصية تم رفعها من منظمة العمل الدولية في ورشة العمل التي عقدت بتاريخ 19

 



 

15 | P a g e  
 

التجارية واالتحاد الغرف  بكفاءة    نوقيامه  في  ذلك  في  بدورهن 
 .مهنيةو 

للترشح قبولها  يتم  كي  األعمال  القانون    لصاحبات  كحال 
أخرى  شروط  أي  دون  فقط  بسنتين  اكتفي  الذي  ،  األردني 

المادة   نص  في  الوارد  العمر  شرط    2الفقرة    13وتخفيض 
عاما لتشجيع المشاريع الشبابية    25يث ال يقل عن  ، بحأيضا

علما بان شرط العمر لم يرد من    ومن ضمنها مشاريع النساء
من ذات     4وكذلك الفقرة  ،  حيث األصل في القانون األردني 

السنوي   لالشتراك  المنتظم  الدفع  بخصوص  بشكل المادة 
مستجيب لقرار المحكمة العليا األخير بالخصوص أو يضمن  

سبقت  وجود   التي  المرحلة  ضمن  االنتظام  لعدم  تسوية 
الحالي المنتخب  القانون    20المجلس  مع  بالمقارنة  انه  علما 

ومن   هذا  أهميته،  على  شرط  هكذا  اشتراط  يتم  لم  األردني 
بما  %   30نص خاص  للكوتا النسوية بنسبة     إضافةالمهم  

ينسجم مع عدد النساء المسجالت في عضوية الهيئة العامة  
 .فة ووضع خطط العمل لتنفيذ ذلكلكل غر 

الغرف   ➢ واتحاد  االقتصاد  وزارة  تقوم  أن  أيضا  يتطلب   وهذا 
و  تنظيمية  عمل  بإقرارلوائح  اخطط  تمثيل تضمن  في  لتدرج 

الفئات والدرجات  في انتخابات الغرف   النساء على مختلف 
ووضع خطط منتظمة ضمن النسبة المقترحة أعاله    التجارية  

خوض   من  تمكينهن  بهدف  احتياجاتهن  حسب  لتدريبيهن 
وفاعلية بكفاءة  وطنيًا   االنتخابات  لها  المخطط  وبالنسب 

االنتخا قبل  ما  القادمة  سنوات  األربع  القادمة، خالل  بات 
الدرجات  تلك  على  بناء  واالنتساب  التسجيل  رسوم  وجدولة 

األردنية   التجربة  مؤسسات 21كحال  مع  بالشراكة  وذلك   ،
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنية  المدني  المجتمع 

 للنساء والمؤسسات الدولية ذات العالقة . 

 
التي جرت مؤخرا، حتى ال يؤثر عدم دفع اشتراك واحد حتى قبل   ة مرحلة االنتخابي: المقصود أن يشمل حال لموضوع االنتظام في الدفع لما قبل ال20

 على القدرة على الترشح النتخابات االتحاد والغرف بشكل أبدي ومطلق. 2019-2018إجراء االنتخابات الحالية للعام 

 
 لى رسوم الخدمات التالية: % تخفيض ع50لقد ورد في القانون األردني رسوم تخفيضيه للمشاريع الصغيرة بنسبة  : 21

 دينار  50دنانير وال تزيد عن   4رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد باأللف من قيمتها، على أال تقل عن  .أ

 . دينارا رسوم التدقيق على الكفاالت وتكون بنسبة واحد باأللف من قيمتها، على أال تقل عن أربعة دنانير وال تزيد على عشرين . ب

 .ستندات األخرى ويكون مقدارها أربعة دنانير عن كل نسخةشهادات والمرسوم التصديق على ال . ت

مشابهة للتجربة األردنية وتطويرها بشكل مستمر، ويفضل إضافة نص في قانون الغرف التجارية   تولهذا من األفضل أن يتم وضع إجراءات وسياسا
 الفلسطيني الحالي يراعي ويضمن ذلك وإزاله اي قيد قانوني يحول دون هذا. 
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 والهيكليةعلى مستوى البنى المؤسسة التوصيات ثانيًا: 
 على مستوى الهياكل التنظيمية

 المستوى اآلني المستوى متوسط المدى
العمل    ُيوصى ➢ بضرورة  االجتماعي  النوع  وحدات  تقوم  بأن 

المدى متوسطة  االجتماعي   على  كتوصية  للنوع  شبكة  أنشاء 
الخاص القطاع  تعمل  في  بحيث  عمل علىتطويرعالقات  ، 

والعالقات    واضحة وشراكات   االجتماعي  النوع  وحدات  بين 
الغرف   في  والمؤسساتالعامة  والوطنية  النسوية    التجارية 

العاملة في مجال التمكين االقتصادي للنساء وتسجيلهن  والدولية
ومنظمة  مشتركة  عمل  خطط  ووضع  التجارية  الغرف  في 

 .يمها وتطويرها بشكل دوري ي ومتابعتها وتق
على ضرورة أن يعمل االتحاد  ب  توصية أخرى متوسطة المدىو  ➢

على    تطوير االجتماعي  للنوع  مستجيبة  ميزانيات  واعتماد 
الغرف   واالتحادمستوى  وتطوير    التجارية  متابعة  على  والعمل 
الميزانيات   االقتصاد بمساعدة ومشاركة من هذه  قبل وزارة  من 

 المرأة وبالتعاون مع المؤسسات ذات العالقة  وزارة شؤون قبل 

على ُيوصى   ➢ االستعجال  بداية  الهياكل بضرورة  وجه  مراجعة 
التجارية    ةالتنظيمي الغرف  في  االجتماعي  النوع  لوحدات 

على   الغرف    إقراروالعمل  كافة  في  الوحدات  هذه  وجود 
الالزمة  التجارية، بالكوادر والخبرات  ا  ورفدها  سماء ألوتوحيد 

 .وخطط العمل الخاصة بها واإلجراءاتمهنيةوالمواصفات ال
الحقة ➢ ضرورة    وكتوصية  معايير  لذلك    وإجراءات وضع 

عمل االجتماعي وبرامج    وخطط  النوع  لوحدات  مكتوبة 
ال المرجعيات  الغرف    واإلداريةمهنيةوتوضيح  مجالس  بين 

ووحدة النوع االجتماعي في اتحاد الغرف بهدف توحيد العمل  
و و  الغرف  تبادلتطويره  بين  والتجارب  جانب   الخبرات  من 

النساء في  ومن جانب آخر يضمن   تشجيع وتسهيل تسجيل 
مستدامة   مشاريع وبرامجالغرف ومتابعة احتياجاتهن وتطوير  

لهنومنتظمة   وداعمة  االحتياجات  هذه  وتفعل    تغطي 
ومجالس   العامة  الهيئة  في  والمنتظمة  المستمرة  عضويتهن 

 اإلدارة
 وعلى مستوى الخطط 

 المستوى اآلني المستوى متوسط المدى
االستراتيجية  الخطط  ضمن  التالية  األنشطة  تبني  يتم  بان  وُيوصى  كما 

 والتنفيذية متوسطة المدى لالتحاد ووحدات النوع االجتماعي: 
دراسة   • النساء  إعداد  تحتاجها  التي  المهارات  حول  احتياجات 

العمل  سوق  في  المناطق  للدخول  خصوصية  وزيادة  حسب   ،
وتبني  الغرف،  مجالس  انتخابات  في  وتمثليهن  مساهمتهن، 

 ذلك. حول  تدريبية مستمرةتنظيم برامج 
والتعليم   • التربية  وزارة  مع  تطوير    ووزارةالتعاون  بهدف  العمل 

وتد توجيه  ومشاريع  بهدف  برامج  مهني  وتوجيه ريب    تشجيع 
وتصميم مساق كيف    المهني،الطلبة من الجنسين على التعليم  

من   المحلي  السوق  احتياجات  سد  بهدف  مشروعك  تدير 
تدريب   برامج  وتطوير  النساء  من  تحديدا  المطلوبة  الكفاءات 
مهني متخصصة وغير نمطية لكال الجنسين في معاهد ومراكز  

النوع األولويةعلى سبيل  ُيوصى   ➢ االتحاد ووحدات  يتبنى  بأن 
والتنفيذية  االستراتيجية  الخطط  يتضمن  بما  فيه  االجتماعي 
االقتصاد  وزارة  بالتعاونمع  التالية  الرئيسية  األنشطة 

 والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العالقة: 
مختلف   • من  أعمال  سيدات  لنساء  الناجحة  النماذج  تعميم 

ويع الخبرات والتجارب وعدم تركيزها  الدرجات والتصنيفات وتن 
 على ذات المشاريع / التجارب التي يتم ترويجها. 

ضمان تمثيل النساء وتشجيعهن وتقوية دورهن لتمثيل االتحاد   •
والدولية   واإلقليمية  الوطنية  واللجان  للهيئات  عضويته  في 

 المختلفة.  
في   • الريادية  لدعم  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  على  العمل 

الغرف  2022-2019  لألعوام فلسطين   على  وتعميمها   ،
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حوافز لدعم مشاريع ريادية للفتيات/  التدريب المهني ودعم نظام
 ،   النساء

تشجيع المستثمرين على التعاون مع الجامعات المحلية، باتجاه  •
واالستثمار   العمل،  لسوق  الالزمة  التخصصات  بعض  دعم 

لدعم    ودعم نظامبالخريجين والخريجات على حد سواء   حوافز 
 للنساء. مشاريع ريادية  أفكار

 

الالزمة   الخطط  في    ألنشاءووضع  للنساء  الريادية  المشاريع 
 لذلك. الالزمة  اإلمكانياتكل غرفة تجارية وتوفير 

األعمال بمختلف   • المشاركة    الدرجات علىتشجيع صاحبات 
الندوا ونقل  في  عمل  أوراق  وتقديم  والدولية  اإلقليمية  ت 

ا  للعضوات  والمعارف  يتم   خرياتألالخبرات  معينه  وبنسب 
 رصدها وتطويرها بشكل دوري.  

برامج   • في  مشاركتهن  وتشجيع  الرياديات،  النساء  تحفيز 
والتسهيالت  الخدمات  وتقديم  المختلفة،  التجارية  الغرف 

 الالزمة لهن للقيام بذلك. 
برام • في  تنظيم  الدخول  على  النساء  تشجيع  تستهدف  ج 

ومشاريع على   صناعات  تقتصر  ال  تقليدية،  غير  اقتصادية 
 المعتادة. الحرف اليدوية التقليدية 

والمشاريع   صتخصي  • االجتماعي  النوع  لوحدات  أـكشاك 
ينظمها   التي  المعارض  في  التجارية  للغرف  التابعة  النسوية 

لتسويق   فيها،  يشارك  أو  النوع    ةأنشطاالتحاد  وحدات 
االجتماعي والمشاريع النسوية، وترويجها، وحشد الدعم الالزم  

 لها 
 

 على مستوى رفع الوعي وبناء القدراتالتوصيات  :ثالثاً 
 المستوى اآلني المستوى متوسط المدى

المدى  ➢ متوسطة  ضرورة    وكتوصيات  في  ُيوصى  االستثمار 
باتجاه   األعمال  صاحبات  النساء  برامج  تأهيل  ووضع  الريادة 

المحلي السوق  وخارج  داخل  إلدارة  تسويق  برامج  وتخصيص   ،
الجنسين  لكال  وغيره  الجمركي  والتخليص  والتسويق  األعمال 

 وتحديدا للنساء.
ضرورة   ➢ مع  التدريبات هذا  في  للمشاركة  للنساء  فرص  إعطاء 

والدولية   اإلقليمية  العمل  وورشات  المؤتمرات  وفي  البالد  خارج 
ضمن برامج وخطط التوعية   نسبة مشاركة للنساء(  تخصيصب)

 لالتحاد 
ضرورة وضع برامج توعية سنوية ومنتظمة على قانون الغرف  و  ➢

الكوتا  االتج ونظام  التجارية  العرف  انتخابات  ونظام    وأهميةرية 
التجارية الغرف  انتخابات  في  النساء  ويوصى وجود  كما   ،

تهدف  بضرورة   التي  واألعمال  النشاطات  تعريف  إقامة  إلى 

على ➢ االستعجال   ُيوصى  االتحاد بسبيل  يقوم  أن  ضرورة 
بالتعاون مع وحدة النوع االجتماعي في وزارة االقتصاد ووزارة 
المحلية   العالقة  ذات  األخرى  والمؤسسات  المرأة  شؤون 

بوضع توعية  والدولية  االتحاد    برامج  في  العامل  للكادر 
كال الجنسين حول    العامة منوالهيئة    اإلدارةمجلس    وأعضاء

القطاع   في  النساء  واحتياجات  االجتماعي  النوع  قضايا 
و  الغرف  أ االقتصادي  انتخابات  في  مشاركتهن  دعم  همية 

 ، التجارية وصنع القرار في االتحاد 
داخل  وضرورة   ➢ خبرات  إدماجاالتحاد  تطوير   لمراعاة 

وفي   االتحاد  في خطط  االجتماعي  والنوع  النساء  احتياجات 
التحليل   أدوات  واستخدام  التقدم،  لقياس مدى  معايير  تطوير 

 .المختلفة لتحقيق ذلك
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التجارية   والغرف  االتحاد  بدور  األعمال  صاحبات  السيدات 
مجالس    وأهمية في  فيه  اإلدارةوجودهن  القرار  صنع  ،  ومواقع 

برامج  و  وممنهج    إعالميةوضع  منتظم  بشكل  لكال وتوعوية 
التجارية  أهميةتوضح  الجنسين   الغرف  في  النساء  مشاركة 

 ةالمستجيبصادية  ودورهن في صنع القرار ورسم السياسات االقت
 الحتياجات النساء  

المدى ➢ ُيوصى بتشكيل مجلس ظل يضم أعضاء  وكتوصية بعيدة 
لحضور   تدريبهم/ن  يتم  الجنسين  كال  من  العامة  الهيئة  من 

ن في  /إليهماجتماعات المجلس لضمان نقل التجارب والخبرات  
 إدارة أمور االتحاد. 
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