
 

 

 
 
  



 

 

  
والصناعية   التجارية  الغرف  انتخابات  في  النساء  مشاركة  تعزيز  "حول  بعنوان  السياسات  ورقة  استعرضت 

  1989الفلسطينية في الضفة الغربية" واقع الغرف التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة ونشأتها منذ العام  
أعدتها الباحثة فاطمة دعنا لصالح ومسارها التاريخي مرورًا بأوسلو وحتى يومنا هذا. ورقة السياسات التي  

أصالة ضمن إطار مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب    –الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال  
، تناولت أيضًا القوانين المنظمة إلطار الغرف التجارية )قانون الغرف التجارية GROWفي الضفة الغربية  

رية والصناعية للعام الذي أقر من قبل مجلس الوزراء في العام ( ونظام انتخابات الغرف التجا2011للعام  
تناولت الورقة أنه في أواخر العام  2013 تم عقد انتخابات الغرف التجارية    2019ومطلع العام    2018. 

سنوات منذ عقد االنتخابات    8بموجب أحكام النظام المذكور لتكون االنتخابات التي جاءت تطبيقًا للنظام بعد  
والتي كانت قد أبرزت نجاح أربع نساء في مجالس إدارة الغرف التجارية. المفاجأة    2011في العام    األولى

التي أفرزت فوز امرأتين فقط في انتخابات الغرف التجارية مما شكل تراجعًا   2019كانت في انتخابات العام 
 عن نسبة تمثيلهن في انتخابات المجالس السابقة. 

 
اإلشكالية الكامنة خلف شبه انعدام للتمثيل النسوي في مجالس الغرف التجارية،    بحثت ورقة السياسات هذه

بالرغم من انضمام السلطة الفلسطينية لمجموعة من المعاهدات الدولية التي تنص على ضرورة إشراك المرأة 
لمرأة في المشاركة  في الميادين االقتصادية والسياسية، باإلضافة إلى القوانين المحلية الناظمة التي تكفل حق ا 

السياسية. باإلضافة إلى ازدياد المشاريع النسوية على الصعيد الفلسطيني، والتي أثبت أن لها أثرًا طرديًا على  
الحراك االقتصادي الفلسطيني. كشفت الورقة أنه بناًء على احصائيات النوع االجتماعي التحاد الغرف التجارية  

عضو/ة في كل من    81,054بلغت عضوية الهيئة العامة لالتحاد    أنه   2019حتى بداية شهر آذار للعام  
إناث وما تبقى ذكور، وركزت الورقة على واقع الضفة الغربية حيث   3,166الضفة الغربية وقطاع غزة منهم 

عضو/ة    62,513حوالي    2019-2018بلغت عضوية الهيئة العامة لالتحاد قبيل إجراء االنتخابات للعام  
 % إناث. 4% ذكور و96إناث، أي بنسبة تقارب   2,750ذكور و 59,763ة بواقع في الضفة الغربي
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"تعزيز مشاركة النساء في انتخابات الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية في الضفة الغربية"  

احصائيات اتحاد الغرف التجارية ووزارة االقتصاد في عدد ووضحت الورقة أن هنالك اختالفًا ما بين 
من المشاريع النسوية ذات الملكية الفردية، مما يزيد عدم وضوح حقيقة التمثيل ومشاركة النساء في  

 الغرف التجارية وفي االقتصاد الفلسطيني بالمجمل. 
 



 

 

 
لهم/ن االقتراع في االنتخابات  لكن ما سلط عليه الضوء في هذه الورقة هو مسألة عدد األعضاء/وات الذين/الالتي يحق   

عضو/ة، من أصل    13,843األخيرة في الغرف التي تم عقد انتخابات فيها بشكل تنافسي، حيث أن المجموع قد بلغ  
% من األعضاء/العضوات المسجلين/ات، في حين أن من قاموا/قمن  33.6عضو/ة مسجل/ة، أي بنسبة  41,096

% من المسجلين/ات في الغرف  26.2ممن يحق لهم/ن االقتراع، وبنسبة % 77.7بممارسة حقهم/ن في االقتراع بلغ 
غرف تجارية وهي: قلقيلية، جنين، سلفيت، طولكرم، الخليل، رام هللا والبيرة،    7التجارية التي كانت ضمن عينة الورقة )

 نابلس(. 
الغرف التجارية بالتالي انتخابهن خرجت ورقة السياسات بمجموعة من المعيقات التي تواجهها النساء لزيادة تمثيلهن في  

ومشاركتهن في التصويت، وصنفت الورقة المحاور على الشكل التالي: معيقات سياساتية وقانونية، معيقات مؤسساتية  
بعد إجراء مراجعة لكافة األدبيات واالستراتيجيات والتشريعات المتعلقة  وهيكلية، معيقات اجتماعية ومعيقات اقتصادية.  

غرف التجارية ودور المرأة فيها وإجراء العديد من المقابالت والطاوالت المستديرة مع الجهات ذات العالقة،  في اتحاد ال
 ما يلي:   كان أبرزها النتائج والتوصيات خرجت الورقة بمجموعة من 

التجارية وتوحيد   • للغرف  الداخلية  الداخلي والسياسات  المسارعة بمراجعة النظام  اإلجراءات  ُيوصى بضرورة 
المتعلقة بتسجيل النساء في الغرف التجارية وكتابتها وتعميمها ومتابعة العمل بموجبها وتطويرها كل فتره بما  
ذات   الدولية  والمؤسسات  المدني  المجتمع  بالتعاون مع مؤسسات  الغرف  في  النساء  احتياجات  مع  ينسجم 

 العالقة. 
استشارية للنوع االجتماعي تضم نساء ومؤسسات وطنية ودولية ذات  ُيوصى بان يقوم االتحاد بتشكيل لجنة  •

عالقة بالنوع االجتماعي في القطاع الخاص بهدف توحيد الجهود والطاقات لدعم االتحاد وتمكينه لتعزيز  
فرص وجود النساء في االتحاد وهيئاته ولجانه المختلفة وسد احتياجات النساء في هذا القطاع، ويتم مأسسة  

 1لجنة ومعايير لعملها. هذه ال 
ُيوصى بضرورة العمل على تشكيل اللجان القطاعية المنصوص عليها في القانون ووضع سياسات لعملها   •

 بما يراعي إدماج النوع االجتماعي فيها. 
ضرورة وضع سياسة خاصة لتشجيع النساء المقدسيات للتسجيل في الغرف التجارية ووضع معايير استثنائية   •

في القدس نظرًا للتحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية الخاصة بمدينه القدس والقطاع وتسهيالت خاصة  
 ة.االقتصادي في هذه المدنية وأثر ذلك على المشاريع النسوي

 

 
 

2 

  pal.org-info@asala  :لالطالع على الدراسة كاملة ومحتواها يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني*

 02-2413035 :أصالة عبر هاتف رقم –أو التواصل مع مكتب الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال 
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