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شكر وعرفان
ي�س��ر معه��د در��س��ات �مل��ر�أة يف جامع��ة بريزي��ت �أن يتق��دم بال�س��كر �إىل جمي��ع �لن�س��اء 
و�لرج��ال �لذي��ن �س��اهم�� يف ه��ذ� �لتقري��ر. ويت�ج��ه بال�س��كر �خلا���ص للن�س��اء م��ن مر�ك��ز 
ت���سل �لتابعة ل�ز�رة �س�ؤون �ملر�أة يف �أريحا و�سلفيت و�خلليل �لل��تي �ساركن يف نقا�سات 
ومقاب��الت �ملجم�ع��ات �لب�ؤري��ة و�لنا�س��طات يف جم��ال حق���ق �ملر�أة يف م�ؤ�س�س��ات �ملجتمع 
�مل��دين و�لقط��اع �لع��ام، وللن�س��اء يف غ��زة �لل��ت��ي �س��اركن يف �لنقا�س��ات و�ملقاب��الت عل��ى 
�لرغم من ��ستنفاد طاقاتهن – مرة �أخرى – يف ترميم �جلر�ح وعمليات �إعادة �لبناء يف 
جمتمعاتهن يف �أعقاب �حلملة �لع�سكرية �الإ�سر�ئيلية �الأخرية على قطاع غزة يف ت�سرين 
�لث��اين 2012. كم��ا يتق��دم �ملعه��د بال�س��كر �إىل طاق��م عم��ل �ل���ز�ر�ت �ملعني��ة لتزويدن��ا 
بالبيان��ات و�ملعل�م��ات. ويرغ��ب �ملعه��د بالتقدم بخال�ص �لعرف��ان �إىل هيئة �الأمم �ملتحدة 
للمر�أة، مكتب غزة، ملا قام به من عمل �س��اق ل�سمان �أن ي�س��تمل هذ� �لتقرير على حتليل 
ل��ق��ع �لن�س��اء يف قط��اع غ��زة بالرغ��م م��ن �ملعيق��ات و�لتحدي��ات �ل�سعب��ة. و�أخ��ريً� ولي���ص 
�آخ��رً�، نت�ج��ه بال�س��كر �إىل هيئ��ة �الأمم �ملتح��دة للم��ر�أة ووز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة و�أع�س��اء 

�للجن��ة �لت�جيهية للم�س��روع. 
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1. مقدمة
1.1 غايات واأهداف الدرا�سة

ق��ام معه��د در��س��ات �مل��ر�أة يف جامع��ة بريزي��ت باإع��د�د ه��ذه �لدر��س��ة بن��اء عل��ى طل��ب وز�رة 
�س���ؤون �مل��ر�أة بالتع��اون م��ع هيئ��ة �الأمم �ملتح��دة للم��ر�أة. وج��رى تكلي��ف معهد در��س��ات �ملر�أة 
الإجر�ء هذه �لدر��سة بهدف تزويد طاقم �ل�ز�رة باأدلة بحثية تدعم جه�د �ل�ز�رة من �أجل: 

تغذي��ة �لتقيي��م �مل�س��تمر للخط��ة �الإ�س��ر�تيجية �حلالي��ة )2012-2013( ل���ز�رة �س���ؤون 
�مل��ر�أة وتط�ي��ر �خلط��ة �الإ�س��ر�تيجية �لقادم��ة )2014-2016(؛ 

منا�س��رة �دم��اج �إ�س��ر�تيجيات متك��ني �مل��ر�أة يف �خلط��ط �لقطاعي��ة �مل�س��تهدفة   1
لل�ز�ر�ت �ملعنية لل�سن��ت )2014-2016( وذلك يف �س�ء  فهم للفج��ت �لقائمة يف 

�ل�سيا�س��ات �حلالي��ة و �مكان��ات �لتغي��ري �لبن��اء؛ 

وهك��ذ�، ف��اإن �لتقري��ر �لنهائ��ي ه��� عب��ارة ع��ن م�ج��ز �سيا�س��ات مرتك��زة عل��ى �الأدل��ة   2
ح���ل جم��االت م���سيعي��ة خمت��ارة، حت��دد ت�جه��ات رئي�س��ية، وحتدي��ات، و�أول�ي��ات 
�سيا�س��اتية، وجمم�عة من �لفر�ص �الإ�س��ر�تيجية ت�س��تطيع وز�رة �س���ؤون �ملر�أة تركيز 
خطته��ا �الإ�س��ر�تيجية ح�له��ا و�إ�س��ر�ك وز�ر�ت �أخ��رى به��دف معاجل��ة �مل�س��كالت 

�لقائم��ة بطريق��ة منظم��ة وفعال��ة1. 

2.1 املنهجية

�أ�س��رف عل��ى �لدر��س��ة جلن��ة ت�جيهي��ة م�ؤلف��ة م��ن ممثلني/ممث��الت م��ن كل م��ن وز�رة 
�س���ؤون �ملر�أة وهيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة ومعهد در��س��ات �ملر�أة/ جامعة بريزيت. ن�س��اأت 
فكرة هذه �لدر��سة و�إطارها �لعام بناء على �سل�سلة من �مل�ساور�ت مع �للجنة �لت�جيهية، 
جرى، خاللها، �إعطاء �أول�ية ل�س��تة جماالت حم�رية رئي�س��ية: �ملر�أة و�ل�سحة و�ل�س��كان، 
و�مل��ر�أة و�لتعلي��م، و�مل��ر�أة و�حل�س���ل عل��ى �حلماي��ة �الجتماعي��ة، و�مل��ر�أة و�مل�س��اركة 
�القت�سادي��ة و�لتمك��ني، و�مل��ر�أة و�ل��س���ل �إىل �لعد�ل��ة، و�مل��ر�أة و�مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية ويف 
�حلي��اة �لعام��ة. �إ�ساف��ة �إىل ذل��ك، ج��رى تعريف �لعنف �سد �ملر�أة و�إ�س��ر�تيجيات تعميم 
�لن���ع �الجتماع��ي وهيكل��ة �مل�س��اعد�ت �لدولي��ة كمح��اور تقاط��ع. �أخ��ريً�، �أعط��ت �لدر��س��ة 
�هتماما خا�سا عرب جميع �ملحاور للن�ساء و�لبنات من �ملجم�عات �ملهم�سة و�الأقل حظًا. 

ونظ��ر� ل�ج���د جمم�ع��ة و��س��عة م��ن �لبيان��ات وت�ف��ر �لعدي��د م��ن �لدر��س��ات و�لتقاري��ر 
و�لتجارب و�خلرب�ت �ملر�كمة لدى وز�رة �س���ؤون �ملر�أة، �رتاأينا �أن تك�ن �لدر��س��ة عبارة 

ع��ن مر�جع��ة معّمق��ة وحتلي��ل لالأدبي��ات �ملت�ف��رة. كما �أك��د �أع�ساء �للجن��ة �لت�جيهية �أن 

1 - �نظ��ر حم�س��ر �جتماع��ات �للجن��ة �لت�جيهي��ة للم�س��روع يف 23 ت�س��رين �الأول، 2012؛ �ل�س��روط 
�ملرجعي��ة للم�س��روع. 

تبن��ى �لدر��س��ة عل��ى م��ا ه��� مع��روف م��ن �لتحلي��ل �ل��سع��ي �ل��ذي ج��رى �إع��د�ده للخط��ة 
�الإ�س��ر�تيجية للث��الث �س��ن��ت �ملا�سي��ة، و�لتقيي��م �مل�س��تمر )تقري��ر مر�جع��ة �خلط��ة 
�ال�س��ر�تيجية �لعرب قطاعية �ملا�سية(، و�الأدبيات �ملت�فرة. وعليه، مل يكن هناك حاجة 
للتحلي��ل �ل��سع��ي �ل�س��امل، ومل يك��ن ذل��ك منا�س��بًا �سم��ن �الإط��ار �حل��ايل. و��س��تنادً� �ىل 
ذل��ك، ُطل��ب م��ن فري��ق �لبح��ث �لركي��ز عل��ى تغي��ري�ت هام��ة وت�جهات جدي��دة يف حماور 
�لدر��س��ة، وت�ف��ري حتلي��ل مل��ا ل��ه عالق��ة بالفر���ص �الإ�س��ر�تيجية و�أول�ي��ات �ل�سيا�س��ات 
�ملن�س��جمة م��ع �لروؤي��ة �لعام��ة ل���ز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة، به��دف تعزي��ز حق�ق وفر�ص مت�س��اوية 
للن�س��اء و�لرج��ال و�لفتي��ات و�لفتي��ان يف �إ�س��ر�تيجيتها �ل�طني��ة ع��رب �لقطاعي��ة للن���ع 

 .2013-2011 �الجتماع��ي 

و��س��تناد� �إىل �ملح��اور �ملتف��ق عليه��ا، �س��ّكل معه��د در��س��ات �ملر�أة فريق بح��ث ت�سمن �أكرث 
م��ن �س��تة م��ن كب��ار �لباحث��ني و�لباحث��ات، �لذي��ن لديه��م �خل��ربة يف جم��االت �لدر��س��ة. 
وبينم��ا �نخ��رط �الأكادميي���ن، نظري��ًا وعملي��ًا، يف �ملج��االت ذ�ت �ل�سل��ة، ق��دم �لباحث���ن 

حتلي��الت هام��ة ومعل�م��ات حديث��ة ح���ل �ملح��اور �مل�س��تهدفة، وكذلك تب�س��ر� غنيا يف 

�ل�س��ياقات �ل���س��عة �لت��ي تعط��ي معل�مات ح���ل �لتجارب، وت�س��كل �لطم�حات و�لتحديات 
�لت��ي ت��ج��ه �لن�س��اء �لفل�س��طينيات ب�س��كل خا�ص و�ملجتمع �لفل�س��طيني عم�م��ا. باالإ�سافة 

�إىل �لعمل �لبحثي، قام �أع�ساء �لفريق بعقد �سل�س��لة من �الجتماعات ملناق�س��ة �الأطر 

�لنظرية وق�سايا جمع �لبيانات ومناق�سة ونقد نتائج وحتليالت بع�سهم �لبع�ص. 

ب��د�أ �لبح��ث �الأويل له��ذه �لدر��س��ة مبر�جع��ة �أدبي��ة و��س��عة بالركي��ز، خ�س��س��ًا، عل��ى 
در��س��ات وتقاري��ر �س��درت من��ذ �ج��ر�ء �لتحلي��ل �ل��سع��ي للخط��ة �ل�طني��ة �لع��رب قطاعي��ة 
ل���ز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة. �إ�ساف��ة �إىل ذل��ك، ج��رى حتلي��ل �إح�سائي لبيانات �جله��از �ملركزي 
لالإح�س��اء �لفل�س��طيني ح���ل ع��دة ق�ساي��ا حم�ري��ة حم��ددة. وج��رى �أي�س��ا عق��د �سل�س��لة 
م��ن نقا�س��ات جمم�ع��ات ب�ؤري��ة وت�سمي��م م�س��اور�ت ومقابالت مع خرب�ء لطلب م�س��اركة 
ومدخ��الت جمم�ع��ة و��س��عة من ممثل��ي �ملجتمع �ملدين و�لهيئ��ات �حلك�مية ذ�ت �ل�سلة. 
وبعد �النتهاء من م�س�دة �لتقرير �الأولية، جرى تنظيم �سل�سلة من ور�ص �لعمل للح�س�ل 
عل��ى تغذي��ة ر�جع��ة م��ن خ��رب�ء ح���ل �لنتائ��ج و�لت��سي��ات �الأولي��ة. ويف ح��ني �أن �أ�سا���ص 
�لدر��س��ة كان بحث��ًا ثان�ي��ًا جم��ار�ة اللتز�م��ات �للجن��ة �لت�جيهي��ة بعملي��ة ت�س��اركية، وعل��ى 
�لرغ��م م��ن �سي��ق �لف��رة �ملت�ف��رة الإع��د�د �لتقري��ر، �سمنت عملي��ة �لبحث م�س��اهمة �أكرث 

م��ن 50 �م��ر�أة ورج��ل، م��ن �سمنه��م نا�س��ط�ن وممار�س���ن و�سن��اع ق��ر�ر و�أكادميي�ن.  

�أعط��ى فري��ق �لبح��ث �هتمام��ا خا�س��ا لتحلي��ل طبيع��ة �الأنظم��ة و�لعملي��ات �ملتاأث��رة بالن���ع 
�الجتماع��ي، وفه��م كي��ف تختل��ف جتارب وحم�سالت هذه �الأنظم��ة و�لعمليات مع خط�ط 
�لن�ع �الجتماعي. يف كثري من �لقطاعات، �إن مل يكن يف معظمها، تبني مقارنة �مل�ؤ�سر�ت 
�لكمية للذك�ر و�الإناث، �ملتعلقة بال��س�ل �إىل �خلدمات يف �الأر��سي �لفل�س��طينية، وج�د 
تباي��ن منخف���ص؛ وتعت��رب م�س��ت�يات �الأر��س��ي �لفل�س��طينية متنا�س��بة م��ع بل��د�ن �أخ��رى يف 
�ملنطق��ة به��ذ� �خل�س����ص. ويف �ل�ق��ت ذ�ت��ه، ت�س��ري �الختالف��ات  يف �ل��س���ل �إىل فر���ص 
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�س��بل �لعي���ص و�ل�س��يطرة عل��ى �مل����رد و�الأ�س���ل، مث��ل مع��دالت م�س��اركة �لن�س��اء يف �لعم��ل 
مقارن��ة بالرج��ال، وج���د �ختالف��ات فعلي��ة كب��رية  يف �لتج��ارب �ملعا�س��ة للن�س��اء و�لرجال. 
ولذلك، و�جه �لباحث�ن حتديات بخ�س��ص در��سة كيفية عمل �الأنظمة و�لبنى و�لعمليات 
)وم�ؤ�س��ر�تها �ملعياري��ة( لتعزي��ز حال��ة ع��دم �الإن�س��اف ع��رب م�س��ار�ت �لن���ع �الجتماع��ي. 

وه��ذ� �لعم��ل ت�سم��ن ط��رح �أ�س��ئلة تتعل��ق، لي���ص فق��ط مب��ا تعني��ه �مل�ؤ�س��ر�ت �ملختلف��ة. �إمن��ا 
�أي�س��ا مب��ا ف�س��لت �الأرق��ام �أن تخربن��ا ب��ه، وم��ا مبكنه��ا �ن تخربن��ا ب��ه. ولذل��ك، مث��اًل، 
يلزمنا فهم �أف�سل لعدم عد�لة �لن�ع �الجتماعي يف قطاع �ل�سحة بالنظر �إىل  م�ؤ�سر�ت 
�ل�سح��ة و�لرفاهي��ة ب��دال م��ن �لنظ��ر �إىل م�ؤ�س��ر�ت �ملر���ص. ويف قط��اع �لتعلي��م، جت��اوز 
�لتحليل م�ؤ�سر�ت �ل��س�ل �إىل �لتعليم �إىل فح�ص ما يتعلمه �ل�سبيان و�لبنات يف �لغرف 

�ل�سفي��ة، وم��ا ه��ي �ملح�س��الت م��ن حيث فر���ص �حلياة �لت��ي يت�قع�نها نتيج��ة تعلمهم. 

التحديات/املعيقات

ت�س��تمر �لقي�د �لتي تفر�سها �إ�س��ر�ئيل على �حلركة بني �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، - 
وكذلك �سيا�سات �لف�سل و�لتجزئة لالحتالل، و�النق�سام �ل�سيا�سي �لد�خلي �مل�ستمر 
ب��ني �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة يف ��سع��اف جه���د حتلي��ل �ل�سيا�س��ات عل��ى �مل�س��ت�ى 

�ل�طني و�إعطاء �لت��سيات. 

يف ح��ني �أن �لتقاري��ر و�لدر��س��ات ح���ل �الأر��س��ي �لفل�س��طينية وف��رية، غ��ري �أن كث��ري� - 
م��ن �لدر��س��ات تعي��د تدوي��ر حتلي��الت �سعيف��ة وغ��ري كامل��ة �أحيان��ا، وتف�س��ل يف �تب��اع 

مقارب��ة م��ن منظ���ر �لن���ع �الجتماعي.

م��ن -  �لتاأك��د  يجع��ل  غيابه��ا،  �أو  �لدقيق��ة،  وغ��ري  �لكامل��ة  غ��ري  �القتبا�س��ات  �إن 
�ملعل�م��ات �أم��رً� �سعب��ا. 

بينم��ا يح��رز �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني تقدم��ًا يف قدر�ت��ه �لتحليلي��ة - 
�ملحلي��ة ويف �نت��اج جمم�ع��ات بيان��ات ن�عي��ة تغطي نطاقا من �لق�ساي��ا �ملختلفة، غري 
�أن جمم�ع��ات �لبيان��ات ه��ذه تبق��ى عم�م��ا ب��دون حتلي��ل. وتنح�س��ر معظ��م تقاري��ر 
�الأدبي��ات �لرمادي��ة �لت��ي ت�س��تخدم بيان��ات �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني 
بتقدمي ن�س��ب مئ�ية ب�س��يطة بدون مزيد من �لتحليالت، وكاأن �لبيانات تف�س��ر ذ�تها. 
عل��ى �أي��ة ح��ال، �ملطل���ب م��ن �لباحثني حتلي��ل �لبيانات ذ�تها، ومن �سمنها ��س��تخد�م 

بيان��ات �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني لت�لي��د معل�م��ات جديدة. 

�لبيان��ات �لتف�سيلي��ة، ح�س��ب �جلن���ص، غالب��ا ما تك�ن ناق�سة؛ وحيثما تت�فر، تف�س��ل، - 
غالب��ا، يف ت�ف��ري ه��ذ� �لتف�سيل ح�س��ب �ملنطقة �جلغر�في��ة �أو خ�سائ�ص �جتماعية – 

�قت�سادية ذ�ت �سلة. 

هيكلية التقرير
�لعام��ة يف  لل�س��ياقات  �لرئي�س��ية  بنب��ذة عام��ة ح���ل �خل�سائ���ص  �لتقري��ر  يب��د�أ 
�الأر���ص �لفل�س��طينية �لت��ي ت�ؤث��ر بفاعلية على �حتماالت ت�س��كيل �ل�سيا�س��ات �ل�طنية. 
ينق�س��م باقي �لتقرير �إىل ت�س��عة �أق�س��ام؛ تعالج �سبعة ف�س�ل منها �ملجاالت �ملح�رية 
�ملعنية: �ل�سحة و�ل�س��كان، و�لتعليم، و�ل��س�ل �إىل �حلماية �الجتماعية، و�مل�س��اركة 
�القت�سادي��ة و�لتمك��ني، و�ل��س���ل �إىل �الأ�س���ل و�ل�س��يطرة عليه��ا، و�ل��س���ل �إىل 
�لعد�ل��ة، و�مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية و�حلي��اة �لعام��ة. وي�س��رب �لق�س��مان �الأخ��ري�ن �ملح��اور 
�ملتقاطعة مثل �لعنف �سد �ملر�أة و�مل�ساعد�ت �لدولية. كتب كل ف�سل باحث خمتلف 
ل��ه خ��ربة ذ�ت �سل��ة، مم��ا وف��ر جمم�ع��ات �أ�س��اليب ومقارب��ات غني��ة وخمتلف��ة لفهم 
�أهم �لتحديات و�لفر�ص �سمن قطاعاتهم. وكل من هذه �لف�س�ل ينق�سم �إىل ثالثة 
�أج��ز�ء: 1( مقدم��ة و�س��ياق، ي�ف��ر ه��ذ� �جل��زء خلفي��ة ح���ل �ل�س��ياق �ملحل��ي و�الأط��ر 
�لنظري��ة ؛ 2( نتائ��ج رئي�س��ية، �لت��ي تلق��ي �ل�س���ء عل��ى ت�جه��ات وحتدي��ات رئي�س��ية 
حم��ددة �سم��ن �س��ياقات �الأر��س��ي �لفل�س��طينية �حلالي��ة؛ 3( فر���ص �إ�س��ر�تيجية 
و�أول�ي��ات �سيا�س��ات، و�ل��ذي يت�سم��ن جمم�ع��ة م��ن �لت��سي��ات. يف حتري��ر �لتقري��ر 
�لنهائي، حاولنا �حلفاظ على �س�ت كل باحث، وعلى غنى �لتحليل ووجهات �لنظر 

�لت��ي قدمه��ا تن�ع �مل�س��اهمني. 

3.1 ال�سياق العام يف الأرا�سي الفل�سطينية 

يبقى الحتالل الع�س��كري الذي طال اأمده والعنف املنت�س��ر الذي ميار�س��ه الحتالل 
اأكرث املالمح التي ُتعّرف الواقع ال�سيا�سي والجتماعي – القت�سادي للفل�سطينيني 
الذي��ن يعي�س��ون يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة. تت�سم��ن �حلي��اة �لي�مي��ة حرمان��ا 
منتظم��ا م��ن معظ��م حق���ق �الإن�س��ان �الأ�سا�س��ية – �س����ء يف �لذه��اب �إىل �ملدر�س��ة �أو 
�لعم��ل �أو م��كان �لعب��ادة، �أو �ل��س���ل للرعاي��ة �ل�سحي��ة �أو زر�ع��ة �حلق��ل �أو زي��ارة �الأهل 
�أو �ختي��ار م��كان �لعي���ص. ي��ج��ه �لفل�س��طيني�ن، حت��ت �الحتالل �لع�س��كري �الإ�س��ر�ئيلي، 
عنفا م�ستمر� و�سديد� على نح� دوري، وعلى نطاق و��سع – علنيًا وخفيًا ويخرق جميع 
ن��ح��ي �حلي��اة، وال ي��رك م��الذ� �آمن��ا. يت�سم��ن ه��ذ� �لعنف ت�غالت ع�س��كرية متكررة؛ 
وتدم��ري �حلي��اة و�ملمتل��كات و�س��بل �لعي���ص �القت�سادي��ة؛ ونزوح��ًا وت�س��ريدً� م�س��تمرين؛ 
و�عتق��االت؛ وحكم��ًا معق��دً� و�س��اماًل يف �ل�س��يطرة عل��ى �الأر���ص. وم��ن �سم��ن ذل��ك قي���د 
و��س��عة على حركة �لفل�س��طينيني مما ي�ؤدي �إىل ف�سل �ملجتمعات �لفل�س��طينية وعزلتها 

وجتزئتها. 

يوج��د توثي��ق وا�س��ع ح��ول تاأث��ر ال�سيا�س��ات الإ�س��رائيلية الطويل��ة يف اإح��داث »ع��دم 
الفل�س��طيني.  للمجتم��ع  واجتماعي��ة  و�سيا�س��ية  جغرافي��ة  وجتزئ��ة  منظ��م  تنمي��ة« 
ولك��ن، يبق��ى فه��م الأبع��اد املتاأث��رة بالن��وع الجتماع��ي للتح��ولت الناجت��ة يف املجتم��ع 
الفل�س��طيني حتدي��ا. خ��الل 15 �س��نة �ملا�سي��ة، ب�س��كل خا���ص، ح��دث ع��دم ��س��تقر�ر 
ح��اد يف �حلي��اة �الجتماعي��ة و�القت�سادي��ة، وكذل��ك يف �أدو�ر وعالق��ات وت�قع��ات �لن���ع 
�الجتماعي �لعادية. ومع �س��ق�ط �لكثري من �الأ�س��ر �لفل�س��طينية �سحايا للتدمري �مل�س��تمر 
ل�س��بل عي�س��هم وغي��اب �الأم��ن �لي�م��ي، وق��ع كث��ري م��ن �الأدو�ر و�لرتيب��ات �ل�س��ابقة  ب��ني 
�لرج��ال و�لن�س��اء و�لت�قع��ات �ملتبادل��ة �ملرتبط��ة بهم حتت �سغ�طات قا�س��ية . هذ� �ل��سع 
يط��رح �أ�س��ئلة هام��ة يف م��ا يتعل��ق بالط��رق �لت��ي �أدى فيه��ا �س��دة وحج��م �لعن��ف �ل�سيا�س��ي 
و�الجتماعي و�القت�سادي �إىل �نحالل �لرتيبات �ل�سابقة للن�ع �الجتماعي و�إىل �أي مدى 

ظه��رت ترتيب��ات جدي��دة ب��دال منه��ا.

�سم��ن ه��ذ� �ل��س��ع �ملعق��د، يظه��ر عدد من �خل�سائ���ص �لبارزة للمجتمع �لفل�س��طيني يف 
ي�منا هذ�، مع ما يرتب على ذلك من �سيا�سات ذ�ت داللة. 

اأو  امل�س��ر  تقري��ر  م��ن  منخف�س��ة  ودرج��ة  اخلارج��ي  التدخ��ل  م��ن  عالي��ة  درج��ة 
لية �س��تقال ل ا

ت�س��تمر �إ�س��ر�ئيل، م��ن خ��الل �آليته��ا �لع�س��كرية �ل�سخم��ة، يف �مت��الك ق���ة �س��املة 
وحا�س��مة على جميع ن��حي �حلياة �لفل�س��طينية. ومن خالل �س��يطرتها على احلدود 
اخلارجي��ة، و�س��جل ال�س��كان ونظ��ام احلرك��ة الداخلي��ة، ت�س��تمر جمي��ع نواح��ي �سن��ع 
القرار الفل�س��طيني خا�سعة لأن تقررها الآفاق املحدودة التي ت�س��مح بها اإ�س��رائيل. 
وهكذ�، على �مل�ست�ى �ل�سيا�سي، يعتمد �إجر�ء �نتخابات �ملجل�ص �لت�سريعي �لفل�سطيني 
على �سماح �إ�سر�ئيل بذلك. كما ت�ستطيع �إ�سر�ئيل عدم �لتعاطي عن نتائج دميقر�طية 
– مث��ل م��ا ح�س��ل بع��د �نتخاب��ات �ملجل���ص �لت�س��ريعي 2006، عندم��ا �عتقل��ت �إ�س��ر�ئيل 
غالبي��ة ممثل��ي حما���ص �ملنتخب��ني دميقر�طي��ا، وو�سعته��م يف �ل�س��جن. وعل��ى م�س��ت�ى 
�حلك��م �لي�م��ي، ال ت�س��تطيع  حك�مت��ا �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة �لقي��ام مبعظ��م 
م�س���ؤولياتهما �حلك�مي��ة يف �أي م��كان ، وال ت�س��تطيعان تقري��ر م��ن ه��� »�مل��ط��ن«، �أو 
م��ن ي�س��تطيع �لدخ���ل �إىل �أو �خل��روج م��ن �الأر��س��ي �لت��ي تق��ع حت��ت �س��يطرتهما. كم��ا 
ال ت�س��تطيع �أي م��ن �حلك�مت��ني �لقي��ام باأعم��ال �حلماي��ة – م��ع مه��ام تنح�س��ر يف عم��ل 
�ل�س��رطة �لد�خلي��ة و�ملدني��ة. �إن معظ��م ن��ح��ي �لتخطي��ط �القت�س��ادي )مث��ل �لتج��ارة 
�لد�خلي��ة و�خلارجي��ة و��س��ر�تيجيات �لتنمي��ة �القت�سادي��ة( ال تق��ع �سم��ن �سالحي��ات 
�أي م��ن �حلك�مت��ني؛ وينطب��ق �ل�س��يء ذ�ت��ه عل��ى �الأر��س��ي و�سيا�س��ات �مل����رد �لطبيعي��ة 
و�لتخطي��ط �حل�س��ري و�لبني��ة �لتحتي��ة �لت��ي تنح�س��ر جميعه��ا �سم��ن �حل��دود �ملادي��ة 

للمناط��ق )�أ( و)ب(، و�سم��ن م��ا ت�س��مح ب��ه �إ�س��ر�ئيل.

فاإنه��م،  الإ�س��رائيلي،  للتدخ��ل  عر�س��ة  وحكوماته��م  الفل�س��طينيني  اأن  ح��ني  ويف 
اأي�س��ا، عر�س��ة لالعب��ني الدولي��ني، �لذي��ن، ب��دال م��ن حتم��ل م�س���ؤولياتهم مب�ج��ب 
�لقان���ن �ل��دويل �الإن�س��اين )وخ�س��س��ا �تفاقي��ات جني��ف( يف حماي��ة �ل�س��كان حت��ت 
�الحتالل، يتدخل�ن للتاأثري على �لت�سرف و�ل�س��ل�ك �ل�سيا�س��ي للقيادة �لفل�س��طينية �أو 
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تقري��ر قابلي��ة حي��اة ه��ذه �لقي��ادة.2 

نتيج��ة له��ذه الدرج��ة العالي��ة م��ن التدخ��ل الأجنبي وغياب ال�س��تقاللية �ساق النطاق 
اأم��ام الفل�س��طينيني يف ممار�س��ة اإرادة ح��رة و�سن��ع ق��رار م�س��تقل، ويت�س��ح ه��ذ� �الأم��ر 
عل��ى م�س��ت�ى �حلك�م��ة. عل��ى �س��بيل �ملث��ال، م��ن حي��ث �لن���ع �الجتماع��ي، تبق��ى �سيا�س��ات 
�حلك�م��ة مقي��دة باملج��االت �ملح��دودة للحي��اة و�ل�س��كان �لذي��ن ه��م حت��ت �س��يطرتها، ويف 
ذ�ت �ل�ق��ت تبق��ى غ��ري ق��ادرة عل��ى و�سع �أول�يات وم����رد كافية لغايات �لن���ع �الجتماعي 
بحري��ة، نظ��ر� العتماده��ا �لكلي على م�س��اعد�ت �ملانحني. وينطبق �ل�س��يء ذ�ته من حيث 
�الأ�س��ر و�أفر�دها الأن معظم قر�ر�ت �حلياة �الأ�سا�س��ية – مكان �ل�س��كن و�لعمل و�لدر��س��ة 
تقع خارج قدرة �الأ�سر على �الختيار بحرية. ويف مثل هكذ� و�سع، يك�ن �خليار يف �لزو�ج 
�أو �إجن��اب طف��ل �آخ��ر مقي��د� بال�قائ��ع �خلانق��ة ملتطلب��ات �الإقام��ة وقي���د �حلرك��ة. كم��ا �أن 
�لتعام��ل م��ع �ختي��ار�ت حم��دودة للحي��اة يت�سم��ن ح�س��ابات تق���م على �لن���ع �الجتماعي – 

ع��ادة م��ا تك���ن على ح�س��اب �الأط��ر�ف �ل�سعيفة من �لن�س��اء و�لفتيات.

درجة عالية من الأمننة بدون حماية 
حالي��ا، تتك���ن ق����ت �الأم��ن �خلا�س��ة بال�س��لطة �لفل�س��طينية يف �ل�سف��ة �لغربي��ة م��ن 
ح��يل 23,000 �سخ�ص، بينما متلك حك�مة حما�ص ق�ة منف�سلة تبلغ ح��يل 25,000 
ف��رد )ملت���ن - �دو�ردز، 2009(. وهك��ذ� تبل��غ ن�س��بة �ل�س��رطة لل�س��كان �ملدني��ني ح����يل 1 
�إىل 60 يف غ��زة، و1 �إىل 110 يف �ل�سف��ة �لغربي��ة؛ بينم��ا تبل��غ ه��ذه �لن�س��بة يف 
�لدميقر�طي��ات �حل��رة م��ا مت��س��طه 1 �إىل 500. ومب��ا �أن��ه حت��ى يف �أو�س��اع م��ا بع��د 
�ل�سر�ع��ات غ��ري �مل�س��تقرة مث��ل �ل��سع يف ك��س���ف� حيث تبلغ هذه �لن�س��بة 1 
�إىل 404، م��ن �ل���س��ح �أن �لفل�س��طينيني لديه��م �أعل��ى ن�س��ب �س��رطة مدني��ة 
يف �لع��امل )ال�س��ت و�آخ��رون 2009، 13، 31(. ع��الوة عل��ى ذل��ك، يف ح��ني �أن ق����ت 
�الأم��ن ال ت�س��تطيع تق��دمي حماي��ة �سد �لع��دو�ن �الإ�س��ر�ئيلي، فاإنها غري قادرة 

�أي�س��ا عل��ى ت�ف��ري �حلماي��ة �ملدني��ة للكثري م��ن �ملجتمع��ات �ملحلية. 
تعت��رب نتائ��ج �الأمنن��ة ب��دون �أم��ن �ملتاأث��رة بالن���ع �الجتماع��ي كث��رية ج��د�. عل��ى �مل�س��ت�ى 
�القت�س��ادي، ت�س��كل ميز�ني��ة قط��اع �الأم��ن غالبي��ة م����رد �حلك�م��ة عل��ى ح�س��اب �ل�سح��ة 
و�لتعلي��م و�ل�سم��ان �الجتماع��ي. تعت��رب وظائ��ف قط��اع �الأم��ن �إق�سائي��ة م��ن حي��ث �لن���ع 
�الجتماع��ي – حي��ث �إن �أك��رب م�س��غل يف �لقطاع��ات �لعام��ة �لتابع��ة لل�س��لطة �لفل�س��طينية 
وحما���ص مغل��ق تقريب��ا ب�س��كل كام��ل �أم��ام �لن�س��اء، ونظ��ر� الأن ملب���ص و�س��ل�ك �لن�س��اء هما 
�لهدف��ان �لرئي�س��يان »لل�س��رطة �الجتماعي��ة«، ف��اإن �نق�س��ام �لن���ع �الجتماع��ي م��ن حي��ث 

�ل�س��رطة و�ل�س��رطة �الجتماعي��ة و��سح��ا. 

احليز املتناق�ض للعمل العام: حميط عام ُمرو�ض
ت�س��يطر �إ�س��ر�ئيل عل��ى �ملناط��ق �ملحا�س��رة �ل�سيقة �لتي من �ملمك��ن �أن يجري فيها �لعمل 
�لع��ام، حي��ث ي��ج��ه �لعم��ل �لعام خارج ح��دود منطقة »�أ«، حتى ل� كان هذ� �لعمل يت�سف 
بالالعنف )مثلما يح�سل يف قرى نعلني وبلعني �أو يف �لقد�ص �ل�سرقية(، �لردود �لع�سكرية 
و�لعق�بات �لبريوقر�طية �الإ�سر�ئيلية. كما ي�ستمر حيز �لعمل �لعام �سمن حدود منطقة 
»�أ« يف غ��زة باالنكما���ص – جزئي��ا نتيج��ة �لطبيع��ة �ملتز�ي��دة لالأمنن��ة. ومب��ا �أن ق��ت �الأمن 
�لفل�س��طينية غ��ري ق��ادرة عل��ى ممار�س��ة �ملقاوم��ة �ل�طني��ة وعل��ى ت�ف��ري �حلماي��ة م��ن 
�لتهدي��د�ت �لت��ي يتعر���ص له��ا �ل�س��كان �ملدني�ن )�س����ء كان��ت من �جلن�د �الإ�س��ر�ئيليني �أو 
�مل�س��ت�طنني �أو �ل�سيا�س��ات �الإ�س��ر�ئيلية عم�ما( يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، �أ�سبحت 
هذه �لق��ت �أكرث تركيز� على �ل�س��كان �سيا�س��يا �أو �أيدول�جيا �أو �جتماعيا. وهكذ� ي�سبح 
�ملحي��ط �لع��ام يف �ل�سف��ة و�لقط��اع جم��رد� م��ن حي��ز ت�جي��ه نق��د ع��ام الأي م��ن �حلك�متني 

�حلك�م��ة  نفق��ات  م��ن   %162 �إىل   %53 ح����يل  �لدولي��ة  �مل�س��اعد�ت  بلغ��ت   ،2000 �لع��ام  من��ذ   -  2
�لفل�س��طينية �ل�س��ن�ية، مم��ا ي�س��هد عل��ى درج��ة �عتم��اد �الأر��س��ي �لفل�س��طينية عل��ى �لدع��م �مل��ايل �خلارجي 
)ما���ص 2009، 16(. وكان��ت �مل�س��اعد�ت تتاأرج��ح ب�س��كل كب��ري م��ع تدف��ق م�س��اعد�ت ع��اٍل خ��الل ف��ر�ت 
�حلاالت »�الإن�س��انية« �لطارئة )مثل ما حدث قي 2012، �س��نة �لغزو �لع�س��كري �الإ�س��ر�ئيلي لل�سفة �لغربية، 
حي��ث و�سل��ت �مل�س��اعد�ت �إىل 162% م��ن نفق��ات �حلك�م��ة(، وكذل��ك عندم��ا ي�ج��د ��س��تثمار �سيا�س��ي يف 
حك�م��ة قائم��ة. وهك��ذ�، وعل��ى �س��بيل �ملث��ال، بع��د دع��م 2008 لل�سف��ة �لغربي��ة، قف��زت م�س��اعد�ت �ملانح��ني 
لل�س��لطة �لفل�س��طينية يف �ل�سف��ة �لغربي��ة ح����يل 16% كن�س��بة م��ن نفق��ات �حلك�م��ة )ما���ص 2009، 16(. 
ويك�ن �لدعم منخف�سا عندما ال يك�ن �ملجتمع �لدويل ر��سيا عن �لت�سرف �ل�سيا�سي �لفل�سطيني مثل ما 
ح��دث ع��ام 2005 بع��د �نتخاب��ات �ملجل���ص �لت�س��ريعي وبن��اء حك�م��ة وح��دة وطني��ة ب��ني فتح وحما���ص، حينها 

ت�ق��ف �لدع��م كلي��ا تقريبا.

و�سيا�ساتهما، حيث يف غزة ال ت�سيق فقط ق��ت �الأمن وب�سكل متز�يد على حيز �حلريات 
�لعام��ة و�من��ا �ي�س��ا عل��ى �لن�س��ال �ل��ذي حتق��ق ب�سع�ب��ة بخ�س����ص حرك��ة حق�ق �لن�س��اء 

�مل�س��تقلة و�لت��ي ه��ي �ي�سا عانت من هذ� �مل�سري �ل�سيا�س��ي. 

�سرذمة اجتماعية متنامية ول م�ساواة اجتماعية – اقت�سادية

خ��الل �ل�س��ن��ت �لع�س��ر �ملا�سي��ة، �أ�سب��ح ف�س��ل �الأر��س��ي �لفل�س��طينية �إىل ث��الث وحد�ت 
جغر�في��ة �سيا�س��ية مماأ�س�س��ا، حي��ث �أ�سب��ح �لفل�س��طيني�ن �ملقيم���ن يف غ��زة و�لقد���ص 
�ل�س��رقية وباقي �ل�سفة �لغربية يعي�س���ن يف �قت�ساد�ت منف�سلة وحتت �أنظمة �سيا�س��ية/
بريوقر�طي��ة خمتلف��ة )حت��ت حك��م �ل�س��لطة �لفل�س��طينية �أو حك�م��ة حما���ص �أو �حلك��م 
�الإ�س��ر�ئيلي �ملبا�س��ر(. ونظر� للكنتنة )�لتح�ل �إىل كنت�نات( �مل�س��تمرة يف �ل�سفة �لغربية 
– تختل��ف �حلي��اة �لي�مي��ة و�الحتم��االت �الجتماعي��ة و�القت�سادي��ة و�مل�س��تقبل ح�س��ب 

م��كان �الإقام��ة، �س����ء كان ذل��ك يف مرك��ز ح�س��ري، �أو يف منطق��ة »ج«، �أو غ���ر �الأردن، 
�أو يف منطق��ة �لتما���ص �ل��قع��ة ب��ني �جل��د�ر �لفا�س��ل و�إ�س��ر�ئيل. وه��ذا ل يعن��ي فق��ط اأن 
فر���ض احلي��اة ُتق��رر ب�س��كل متزاي��د بالأمكن��ة اجلغرافي��ة املح��ددة، ولك��ن اأي�سا اأدت هذه 
العملي��ات والإج��راءات اإىل جمتم��ع فل�س��طيني اأ�سب��ح اأك��رث اختالف��ا واأك��رث ل م�س��اواة. 

انهيار م�سروع وطني موحد ون�سوء كيان �سيا�سي م�ستقَطب 
�أخ��ري�، رمب��ا يك���ن �لتح��دي �الأك��رب �ل��ذي ي��ج��ه �لفل�س��طينيني، و�ملتمث��ل ب�حدته��م يف 
�لع��ام 2013، ه��� �نهي��ار �الإجن��از �ل��ذي �كت�س��به �لفل�س��طيني�ن مب�س��قة، و�لقائ��م من��ذ 
وق��ت ط�ي��ل – وحدته��م ككي��ان �سيا�س��ي يف ظ��ل �حلرك��ة �ل�طنية ممثال مبنظم��ة �لتحرير 
�لفل�س��طينية. �إن �نهيار �حلركة �ملاأثرة �مل�حدة  عرب وج�د حك�متني متخا�سمتني ميكن 
فهم��ه فق��ط كنت��اج �لعملي��ات �ملختلف��ة �ملذك�رة �أعاله. ولكن �نهيار �حلركة �ل�طنية لي���ص 
جم��رد نتيج��ة �أخ��رى له��ذه �لق���ى �لق�ي��ة �لت��ي جنح��ت يف حرم��ان �لفل�س��طينيني م��ن 
حق�قهم �ل�طنية يف �لقرن 21، ع��سا عن ذلك، تعترب �حلركة �ل�طنية �مل�حدة �س��رطا 

م�س��بقا الإيج��اد �لطري��ق �إىل �الأم��ام. 

4.1 تطوير �سيا�سات وطنية لإن�ساف النوع الجتماعي

حتم��ل مالم��ح �ل�س��ياق �لفل�س��طيني �ملذك���رة �أع��اله ت�سمين��ات خا�س��ة ح���ل �مكاني��ة 
وكيفية تط�ير �سيا�سات وطنية. يتطلب و�سع �سيا�سات �أوال وقبل كل �سيء، روؤية �سيا�سية 
��دث(. يتطل��ب ذلك  ح���ل كيفي��ة ت�س��كيل وتنظي��م �ملجتم��ع )ول��ر، م�ري���ص و�سمب�س���ن، حُمَ
�إط��ار عم��ل، و ��سا���ص �أخالق��ي ي�س��كل و يدع��م ه��ذه �لروؤي��ة و يق���م عل��ى �أجن��دة �سيا�س��ات 
)�أول�ي��ات(، م�س��تقاة م��ن معل�م��ات علمي��ة مرتك��زة عل��ى م�سال��ح �جتماعي��ة جماعي��ة 
ومنطقي��ة وحم��ددة )�س��يم�ن، 1997(. ع��ادة م��ا يتم تط�ير �ل�سيا�س��ات م��ن قبل �حلك�مة 
�لتي تتبنى معتقد�ت وقيم تربز من �لعملية �لدميقر�طية، وت�سرك �لناخبني ومن هم يف 
دث(. كما يجب �أن تك�ن �ل�سيا�س��ات متما�س��كة  �حلك�مة )ولر، م�ري���ص و�سمب�س���ن، حُمَ
ومر�بطة منطقيا )مي�س��ال، 2007(، �أي يجب تن�س��يق �ل�سيا�س��ات �ملختلفة من قطاعات 
خمتلف��ة م��ع بع�سه��ا لكي تدعم �سيا�س��ة ما �ل�سيا�س��ات �الأخ��رى، وال تتناق�ص معها، ويجب 

�أن تق���م ه��ذه �ل�سيا�س��ات على نف���ص �ملعتق��د و�لقيم. 

عالوة على ذلك، يجب �س��رح �ل�سيا�س��ات و�لدفاع عنها يف �ملناق�س��ات �لعامة بحيث 
يتم �ل��س�ل �إىل �تفاق عام على �لعنا�سر �الأ�سا�سية. يف �خلتام، ت�سبح �ل�سيا�سات 
ن�س��س��ا مكت�ب��ة ت�س��ف �ملب��ادئ و�ملتطلب��ات و�ملقي��د�ت، وتخطط م�س��ار�ت ما يجب 
فعل��ه، وتع��رف �حلق���ق، و�ملتطلب��ات و�مل�س���ؤوليات )وح��دة، 2005( ب��ني �مل��طن��ني 

و�لدولة. 

لذل��ك، يتطل��ب �ل�س��ياق �حل��ايل يف �الأر��س��ي �لفل�س��طينية ع��دد� م��ن �الأ�س��ئلة يف م��ا يتعلق 
باحتماالت و�إمكانيات تط�ير �سيا�س��ات وطنية:

• كيف ت��سع وُتعرف �ل�سيا�سات؟	

• ما هي �ملبادئ و�لقيم �الأخالقية �لتي تدعم وتعزز �ل�سيا�سات؟	

• ما هي �أهد�ف �ل�سيا�سات؟	
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• كيف جرى و�سع هذه �الأهد�ف، وما هي �الأدلة �لتي تق�م عليها؟	

• ه��ل و�ف��ق �مل��طن���ن و�حلك�م��ة، عل��ى ح��د �س����ء، عل��ى ه��ذه �ل�سيا�س��ات؟ وم��ا ه��ي 	
�الآلي��ات �لت��ي ��س��تخدمت لتاأم��ني �التف��اق؟

• ه��ل ج��رى رب��ط وتن�س��يق �ل�سيا�س��ات �لقطاعي��ة �ملختلف��ة لك��ي تعم��ل مع��ا نح��� �أه��د�ف 	
�سيا�سات عامة؟

• ما ه� دور �مل�ساعد�ت �لدولية و�الإن�سانية يف و�سع �سيا�سات؟ وما هي �لع��قب؟ 	

ه��ذه لي�س��ت �س���ى بع���ص �الأ�س��ئلة �لت��ي جت��ب �إثارته��ا يف م��ا يتعل��ق ب��س��ع �سيا�س��ات خا�سة 
بالن���ع �الجتماع��ي يف �الأر��س��ي �لفل�س��طينية. وم��ن �ل���س��ح �أن �لقلي��ل ج��د� م��ن �ملعاي��ري 
�ملذك���رة �أع��اله ق��د ج��رى �إتباع��ه وتبني��ه، مم��ا يعن��ي �أن وجه��ة نظرن��ا للن���ع �الجتماع��ي 
حتت��اج �إىل تط�ي��ر قائ��م عل��ى مبادئن��ا �الأخالقي��ة وروؤيتن��ا �ل�سيا�س��ية، �لت��ي يج��ب �أن تق�م 

عل��ى �مل�س��او�ة و�الإن�س��اف و�حلري��ة و�لعد�ل��ة. 
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2. الصحة والسكان: 
نحو أطر ومؤشرات صحية

1. مقدمة وخلفية

خطاب بديل

�أول حقيق��ة علين��ا م��جهته��ا م��ن �أج��ل فه��م �ل�سح��ة و�ملر���ص بطريق��ة �س��ليمة ه��� �أن 
“�لظروف �لتي ُي�لد ويرعرع فيها �ل�سكان، و�لظروف �لتي يعي�س�ن ويعمل�ن ثم ي�سيخ�ن 
فيه��ا، وم��ن �سمنه��ا �ملنظ�م��ة �ل�سحية” هي حمدد�ت �جتماعية لل�سحة – وه� ما �أكدت 
علي��ه منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملية يف 2008 )جلنة �ملح��دد�ت �الجتماعية لل�سحة، 2008(. 
و�جلدير بالذكر هنا �أن �لفل�س��طينيني �لعاملني بال�سحة �أدرك��، منذ �لثمانينات، تاأثري 
�ل�س��ياقات �الأك��رث �س��م�ال كال�س��ياقات �الجتماعي��ة و�القت�سادي��ة و�ل�سيا�س��ية عل��ى �سح��ة 
�ل�س��كان، و��س��تاأثر �نتباهه��م مفه���م �ل�سح��ة كبني��ة �جتماعي��ة من��ذ ذل��ك �حل��ني، ورمب��ا 
يرجع �هتمامهم �ملبكر �إىل �سدة و�س�ح ظروف �الحتالل �لع�سكري �الإ�سر�ئيلي، وتاأثريه 
�ملبا�س��ر عل��ى �حلال��ة �ل�سحي��ة لل�س��كان، خ�س��س��ا خ��الل ف��رة �النتفا�س��ة �لفل�س��طينية 
 Giacaman, Health( .الأوىل، وم��ا نت��ج عنه��ا م��ن جرح��ى وح��االت �إعاق��ة ب��االآالف�
 as a Social Construction: The Debate in the Occupied Territories,

1989(. ه��ذه �لنظ��رة �لبديل��ة ملاهي��ة �ل�سح��ة و�ملر���ص و�أ�س��بابهما ه��ي حج��ر �أ�سا���ص يف 

�أي حماول��ة للتعام��ل م��ع �سح��ة �مل��ر�أة و�ل�س��كان، حي��ث ان هن��اك �س��رورة ملح��ة للخ��روج 
يف اإط��ار ح��دود العي��ادة وامل�ست�س��فى، ب��ل لتخط��ي حي��ز اخلدم��ات والقطاع��ات ال�سحي��ة 
يف �س��بيل اإجن��از اأي حت�س��ن يف اأو�س��اع ال�سح��ة، كم��ا يج��ب علين��ا العم��ل عل��ى ت�ساف��ر 
اخلدم��ات الطبي��ة م��ع روؤي��ة املجمت��ع املحل��ي لنف�س��ه، ومب�س��اركته، واأن نكر���ض التع��اون 
ب��ني القطاع��ات املختلف��ة والرتكي��ز عل��ى مفهوم العدالة، وعلى املبادئ الأولية للرعاية 

ال�سحي��ة. 

�م��ا �مل�س��األة �الأخ��رى �لت��ي يتحت��م علين��ا �لتعر���ص له��ا فهي تركيز �لدر��س��ات �لفل�س��طينية 
على �ملر�ص بدال من �ل�سحة. وبالفعل فاإن معظم �مل�ؤ�س��ر�ت �مل�س��تخدمة لتقييم �ل�سحة 
ه��ي م�ؤ�س��ر�ت طبي��ة حي�ي��ة معني��ة باالأمر����ص فق��ط. ولناأخ��ذ م�ؤ�س��ر ن�س��بة �ل�في��ات يف 
�الأمه��ات و�الأطف��ال كمث��ال، �أو مع��دالت �الإ�ساب��ة باالأنيميا عند �لن�س��اء �حل��مل، �أو معدل 
�الإ�ساب��ة باالأمر����ص �ملزمن��ة. ه��ذه �مل�ؤ�س��ر�ت تر�س��د مرحل��ة متاأخ��رة م��ن �لتاأرج��ح ب��ني 
حالت��ي �لر�ح��ة و�ملر���ص، حي��ث يتاأرج��ح �الإن�س��ان ب�س��كل مت���س��ل ب��ني �الأطي��اف �لعدي��دة 
�أو  �ملعن���ي  �أو  �جل�س��دي  )�الأذى  �ل�س��رر  �أو  �الأذى  درج��ة  وح�س��ب  �حلالت��ني،  لهات��ني 
�الجتماع��ي، وكم��ا يف حال��ة �لفل�س��طينيني – �الأذى �ل�سيا�س��ي(؛ وال ي�س��تثنى هنا �الإهانات 
�ملر�كمة عرب �سني �لعمر. بعد فرة من �الأرجحة، قد ي�ستقر �حلال باالإن�سان يف منطقة 
�ملر���ص، وهن��ا فق��ط يت��م ر�س��د �حلالة، ب��دون �الهتمام بتل��ك �الأح��ل �لت��ي تر�كم خالل 

 )Giacaman R, et al, 2010( حي��اة �الإن�س��ان وتف�س��ي �إىل �ملر���ص

ثالث��ا، �إذ� �تفقن��ا �أن �ل�سح��ة لي�س��ت �ملر���ص، وهي بالتاأكيد لي�س��ت كذل��ك، حتتم علينا �أن 
نب��د�أ يف ��س��تخد�م م�ؤ�س��ر�ت �ل�سح��ة لقيا���ص �ل�سح��ة وم�ؤ�س��ر�ت �ملر�ص لقيا���ص �ملر�ص، 
مما ي�س��لمنا �إىل �سرورة ��س��تدعاء �مل�ؤ�س��ر�ت �مل�س��تمدة من �لتقارير �لذ�تية عن �ل�سحة 
)وهي �مل�ؤ�س��ر�ت �لتي تعتمد على تقييم �الإن�س��ان حلالته �ل�سحية، مثل ’م�ؤ�س��ر �لرفاهية’ 

من منظمة �ل�سحة �لعاملية( )وحدة �الأبحاث �لنف�سية، منظمة �ل�سحة �لعاملية، 
1998(، جنب��ا �إىل جن��ب م��ع �لقيا�س��ات �لطبية-�حلي�ي��ة )�مل��س�عي��ة(. وه��ذه �الأخ��رية 

�سروري��ة، ولكنها غ��ري كافية لتقييم �ل�سحة.  

ر�بع��ا، �لن�س��ب �ملئ�ي��ة، �أي �الأرق��ام، ال تتكل��م ع��ن نف�س��ها. �الأرق��ام حتت��اج لتحليل وتف�س��ري 
حت��ى تتح���ل �إىل قاع��دة للمعل�م��ات �ل�سروري��ة ل��س��ع �ل�سيا�س��ات. فم��ن غ��ري �ملفي��د �أن 
ن�س��تمر يف �لت�سري��ح ب��اأن �لن�س��اء ال يق�س��دن خدم��ات رعاي��ة م��ا بع��د �ل���الدة، وذلك بناء 
عل��ى �لن�س��بة �ملئ�ي��ة �ل�سئيل��ة �لت��ي ت�س��تخدم ه��ذه �خلدم��ات. �لت�ج��ه �حلا�س��م يف ه��ذه 
�حلالة ه� �أن ن�سعى لفهم �أ�سباب قلة ��ستخد�م �لن�ساء خلدمات �لرعاية ما بعد �ل�الدة، 
دون �أن نل���م �ل�سحي��ة، �أي دون �أن نفر���ص، تلقائي��ا، �أن �س��بب ع��دم ح�س���ر �لن�س��اء ه��� 
’�جلهل’، مما ي�س�قنا يف �جتاه �لت�عية �سحية �لتي تبقى بال تاأثري يف كثري من �الأح��ل. 

وبالفع��ل، هن��اك در��س��ة عل��ى و�س��ك �الكتم��ال م��ن معه��د �ل�سح��ة �لعام��ة و�ملجتمعي��ة يف 
بريزي��ت تث��ري ت�س��اوؤالت ح���ل ن�عي��ة وج���دة �خلدم��ات �ملقدم��ة يف عي��اد�ت رعاي��ة م��ا بعد 
�ل�الدة، ومدى �سلتها باحتياجات �لن�س��اء، وت��سي ب�سرورة �إعادة تقييم هذه �خلدمات 

م��ع و�س��ع �حتياج��ات �لن�س��اء يف �العتب��ار قب��ل �مل�سي قدما. 

و�أخري�، ومتا�س��يا مع �لكثري من �التفاقات �لدولية، ومتا�س��يا مع روؤية وز�رة �س���ؤون �ملر�أة 
�لفل�س��طينية، وت��سيح��ا له��ا، علين��ا تقيي��م �أ�س��باب معان��اة جمم�ع��ات بعينها من �ل�س��كان 
)كالن�س��اء وم��ن يعي�س���ن حت��ت خ��ط �لفق��ر، �ل��خ( من ت��دٍن يف �أو�ساعها �ل�سحي��ة مقارنة 
بغريه��ا م��ن �ملجم�ع��ات �ل�س��كانية، وم��ا ه��ي �لهي��اكل �لتنظيمي��ة و�الآلي��ات �لتي ت���ؤدي �إىل 
ه��ذ� �لتباي��ن يف حال��ة �ل�سح��ة ب��ني جمم�ع��ة و�أخ��رى د�خ��ل �ملجتم��ع. �لقيا�س��ات �لطبي��ة 
�حلي�ي��ة ت���ؤدي، غالب��ا، �إىل تقيي��م �سح��ة �لف��رد، ولي���ص �إىل تقيي��م �سح��ة �ملجم�ع��ة، مما 
ي���ؤدي �إىل �إهم��ال ع��م��ل هام��ة ت�س��ارك يف ت��دين �سح��ة جمم�ع��ات معين��ة م��ن �ل�س��كان، 
ك�نه��ا تتعر���ص لع��م��ل �جتماعي��ة م�ؤث��رة عل��ى �ل�سح��ة. ه��ذا ه��و، بالتحدي��د، م��ا يجع��ل 
املوؤ�س��رات الطبي��ة احليوي��ة غ��ر كافي��ة بالرغ��م م��ن �سرورته��ا، وم��ا يجعلن��ا نحت��اج اإىل 
التوج��ه نح��و نظ��رة اأو�س��ع م��ن النظ��رة املجهري��ة، وننفت��ح عل��ى روؤي��ة �س��املة تاأخ��ذ يف 
العتب��ار ال�س��ياق، اأي توج��ه ي�س��ل اإىل ج��ذور الأ�س��باب الت��ي تت�س��بب يف �س��وء ال�سح��ة يف 

املجتم��ع الفل�س��طيني، وبالأخ���ض ب��ني الن�س��اء. 

�إطار للتحليل

عا���ض الفل�ش��طينيون، الذي��ن ي�ش��كنون الأر���ض الفل�ش��طينية املحتل��ة، يف حال��ة �ش��به ح��رب 
لعق��ود طويل��ة. ه��ذه الظ��روف غ��ر العادي��ة اأث��رت عل��ى احلال��ة ال�شحي��ة لل�ش��كان بط��رق 
عدي��دة، اأغلبه��ا ل يوؤخ��ذ بع��ن العتب��ار عندم��ا يت��م اإح�ش��اء ع��دد الأم��وات واجلرح��ى 
والإعاق��ات الناجت��ة ع��ن العن��ف ال�شيا�ش��ي. وم��ن املفارق��ة، عل��ى �ش��بيل املث��ال، اأن��ه ح�ش��ب 
املوؤ�ش��رات الطبية احليوية، فقد حت�ش��نت ال�شحة الفل�ش��طينية خالل الثمانينيات. وتبعا 
لنف���ض ه��ذه املوؤ�ش��رات، فق��د �ش��اءت يف الف��رة م��ا بعد اأو�ش��لو. واإىل حد كب��ر، ترجع هذه 
املفارق��ة اإىل ا�ش��تحالة درا�ش��ة النظ��ام ال�شح��ي م��ن منظ��ور ال�شح��ة العام��ة املجتمعي��ة 
يف ظ��ل اإج��راءات الإغ��الق واحل�ش��ار الت��ي تفر�شه��ا اإ�ش��رائيل، بالإ�شاف��ة اإىل انع��دام 
 Giacaman, R  et( ال�ش��يادة عل��ى احل��دود والأر���ض واملي��اه وحرك��ة ال�ش��كان والب�شائ��ع
al, 2009(. كم��ا ت�ش��ببت حي��اة الفل�ش��طينين حت��ت الإحت��الل الع�ش��كري يف 

اإح�شا���ض مزمن بالكرب واملعاناة الجتماعية، وتدهور الإح�شا���ض بالأمان؛ وكلها مرتبط 
بظ��روف احل��رب )Batniji, R, et al, 2009( )Ziadni, M, et al, 2011(. ي�س��اف 
�إىل ذلك �الآثار �ل�س��لبية �لناجتة عن �لتعر�ص للعنف �ل�سيا�س��ي �ملبا�س��ر وم�س��اهدته. تدل 
�الأبحاث �لتي �أجريت على �لفل�س��طينيني �أن �نعد�م �الإح�سا���ص باالأمان و�ل�س��ع�ر بالكرب 
لهم��ا �آثارهم��ا �ل�س��لبية عل��ى �ل�سح��ة يف حال��ة ��س��تخد�م م�ؤ�س��ر�ت مرتبط��ة بالرفاهي��ة 
وتاأثريه��ا عل��ى �ل�سح��ة )Abu-Rmeileh, N, et al, 2011(، �س��ف �إىل ذل��ك �أن��ه �س��ار 
من �ملتعارف عليه �الآن �أن �لت�تر �لذي يت�س��بب يف �ل�س��ع�ر بالكرب قد يف�سي �ىل �ملر�ص 
)Stewart-Brown, 1998(. م��ن هن��ا، تاأت��ي �أهمي��ة ��س��تخد�م �مل�ؤ�س��ر�ت �مل�س��تمدة 

م��ن �لتقاري��ر �لذ�تي��ة لل�سح��ة، و�لت��ي به��ا يقّي��م �الأف��ر�د حالته��م �ل�سحي��ة، عن��د تط�ي��ر 
�ل�سيا�س��ات �ملتعلقة بال�سحة. �إن فهم ال�س��ياق ال�س��امل الذي يعي���ض فيه ال�س��كان �س��رط 

اأ�سا�س��ي لفه��م ال�سح��ة، وبالأخ���ض �سح��ة امل��راأة. 

 

2. نتائج رئي�سية – اجتاهات وحتديات
التحولت الدميوغرافية والوبائية

مي��ر �لفل�س��طيني�ن، من��ذ 20 �إىل 30 عام��ا، بف��رة �نتقالي��ة دمي�غر�في��ا. يالح��ظ، يف 
هذه �لفرة، �نخفا�ص يف ن�س��بة �ل�فيات بني حديثي �ل�الدة، وتنامي ما يطلق عليه ��س��م 
’�لت�سخ��م �ل�س��بابي’، وه��� يتمي��ز ب��اأن 29% م��ن �ل�س��كان ه��م م��ن �ل�س��باب �لذي��ن ت��ر�وح 
�أعماره��م ب��ني �س��ن 15 �إىل 29 عام��ا، و�أن 72% م��ن �ل�س��كان حت��ت �س��ن �لثالث��ني  
)Palestinian Central Bureau of Statistics, 2010(. ويف نف���ص �ل�ق��ت، ف��اإن 

�ملجتمع ي�س��يخ بتخطي 4 4% من �ل�س��كان �س��ن �ل� 60. كما �نخف�ست �خل�س�بة �إىل 1 4 
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يف 2009-2008، وبلغ��ت �حل��د �الأدن��ى يف �ل�سف��ة �لغربي��ة بن�س��بة 1 3، ويف غ��زة عن��د 
ه��ذه  تبع��ت  كم��ا   .)Palestinian Central Bureau of Statistics,2008(  4 9

�لتح���الت �لدمي�غر�في��ة حت���الت وبائي��ة متي��زت بانخفا���ص مع��دل �الأمر����ص �ملعدي��ة، 
وباالأخ���ص �أمر����ص �لطف�ل��ة. ونتج عن ذلك �نخفا�ص معدل �ل�فيات بني حديثي �ل�الدة 
و�الأطف��ال، و�رتف��اع يف مت��س��ط �لعم��ر �ملت�ق��ع، و�رتف��اع ميك��ن و�سفه بال�بائ��ي لالأمر��ص 
غ��ري �ملعدي��ة، كارتف��اع �سغ��ط �ل��دم ود�ء �ل�س��كري و�أمر����ص �لقل��ب و�الأوعي��ة �لدم�ي��ة 

و�ل�سرطان. 

ت�ؤك��د �لدر��س��ات، �لت��ي �أجري��ت عل��ى مع��دالت �ل�ف��اة، عل��ى م��رور �الأر���ص �لفل�س��طينية 
�ملحتلة بتح�ل دمي�غر�يف ووبائي �سريع، حيث كانت �الأمر��ص �ملعدية منذ 30 عاما هي 
�ل�س��بب �لرئي�س��ي لل�فاة، �أما �لي�م، فاالأمر��ص �ملزمنة هي �ملت�س��بب �لرئي�س��ي يف �ل�فاة 
)Abu-Rmeileh, N, et al, 2008(. وتعت��رب زي��ادة مع��دالت �الأمر����ص �ملزمن��ة 

ذ�ت دالل��ة خا�س��ة بالن�س��بة ل�سح��ة �لن�س��اء. فالدرا�س��ات احلديث��ة ت�س��ر اإىل اأن 
الن�س��اء يف عم��ر 51-60 اأك��رث اإ�ساب��ة ب��داء ال�س��كري بن�س��بة 25% باملقارن��ة ب���16% م��ن 
الرج��ال. باملث��ل، ف��� 32% م��ن الن�س��اء م�ساب��ات بارتف��اع ال�سغ��ط باملقارن��ة ب��� 16% م��ن 
الرج��ال، وكذل��ك بالن�س��بة لل�س��رطان يف الفئ��ة العمري��ة 41-50 �س��نة، مت ح�س��ر 7 %0 
 Palestinian( م��ن الن�س��اء امل�ساب��ات بال�س��رطان باملقارن��ة م��ع 2 0% م��ن الرج��ال
 Husseini, A, et al,( كما تدلل �الأبحاث  )Central Bureau of Statistics, 2010

2009( عل��ى �أن من��� �مل��دن وحت���ل �لع��اد�ت �لغذ�ئية من �لنظام �لغذ�ئي للبحر �ملت��س��ط 

�إىل �أمناط �لغذ�ء �لغربية �لتي ي��كبها �رتفاع يف ن�س��بة �ل�س��منة �لز�ئدة )وباالأخ�ص بني 
�لن�س��اء(، ه��ذه �لتغ��ري�ت �لغذ�ئي��ة ت�س��اهم يف �رتف��اع ن�س��بة �الأمر����ص �ملزمن��ة. وي�سع��ب 
عل��ى النظ��ام ال�سح��ي القائ��م املَُبَم��ج لتق��دمي خدم��ات للطفول��ة والأموم��ة التعام��ل 
مع هذه التغرات، ويواجه عبًء مزدوجاً، فبالإ�سافة اإىل اخلدمات املعتادة لالأمهات 
والأطف��ال، اأ�سي��ف ع��بء التعام��ل م��ع ارتف��اع ن�س��بة الأمرا���ض الت��ي ت�سيب كبار ال�س��ن. 
وباملقاب��ل، اأ�سب��ح عل��ى ال�س��كان اأن يتعامل��وا م��ع ه��ذه التغ��رات الدميوغرافية الوبائية 
بتغي��ر اأ�س��لوب حياته��م يف حماول��ة لزي��ادة الن�س��اط اجل�س��ماين والعم��ل عل��ى اإنقا���ض 

ال��وزن وتغي��ر من��ط الغذاء. 

ولك��ن تنفي��ذ ه��ذه التغ��رات احلياتي��ة �شع��ب ب�ش��بب القي��ود عل��ى حري��ة احلرك��ة م��ن قب��ل 
اجلي�ض الإ�شرائيلي، والقيود الجتماعية على حركة الن�شاء، وعدم كفاية املجهود البدين 
ب�ش��بب ابتع��اد ال�ش��كان ع��ن امله��ن امل��درة للدخ��ل ذات العالق��ة بالعمل يف الأر���ض والإقبال 
على املهن ذات الطبيعة ال�شاكنة )مثل الوظائف املدنية(. وباملثل، فاإن تغير منط النظام 
الغذائ��ي للتقلي��ل م��ن العوام��ل املوؤدي��ة لالإ�شاب��ة بالأمرا���ض املزمن��ة، كالإق��الل م��ن تن��اول 
الدهون والن�شويات ي�شكل �شعوبة بالن�شبة للمراأة، لأن املاأكولت ال�شحية الالزمة لتباع 
احلمي��ة اأك��ر تكلف��ة. وهك��ذا، فغالب��ا م��ا يك��ون الفق��ر ه��و م��ا يعر���ض طري��ق التحك��م يف 
النظ��ام الغذائ��ي )ولي���ض م��ا ي�ش��ميه بع���ض العاملن بالرعاي��ة ال�شحية بال��� ’اجلهل’(. من 
هن��ا، يط��رح �ل�س��وؤ�ل ح��ول ج��دوى تق��دمي �لتوعي��ة �ل�سحي��ة نف�س��ه، بينم��ا تعج��ز �مل��ر�أة 
عن تغيري �س��لوكها ب�س��بب �ل�س��ياق �لذي تعي���ض فيه. وتت�سح لنا �حلاجة لتغيري بع�ض 
عنا�سر هذ� �ل�سياق �لذي تعي�ض فيه �ملر�أة حتى ت�ستطيع �ال�ستفادة بالتوعية �ل�سحية 

�لت��ي تتلقاها. 

�أمر��ض �لتخلف

بالرغ��م م��ن ا�ش��تمرار التح��ول الوبائ��ي وارتف��اع ن�ش��بة الأمرا���ض املزمن��ة، اإل اأن هن��اك 
بع���ض الأمرا���ض املتعلق��ة بالتخل��ف والفق��ر م��ا ت��زال امل��راأة الفل�ش��طينية ُتبتل��ى به��ا. عل��ى 
�ش��بيل املث��ال، ت�ش��ر درا�ش��ة م��ن اجله��از املركزي لالإح�ش��اء الفل�ش��طيني اإىل اأن معدالت 
فقر �لدم بني �لن�ساء �ملتزوجات وغري �حلو�مل �للو�تي بلغن �سن �الإجناب كانت �أعلى 
قليال باملقارنة مع ن�س��بتها بني �لن�س��اء �حلو�مل، بن�س��بة 35% �إىل 31% على �لتو�يل   
 .)Palestinian Central Bureau of Statistics  Birzeit University, 2003(

ه��ذه �لنتائ��ج غ��ري متنا�س��قة م��ع �حلقيق��ة �لعاملي��ة �لت��ي ت�س��ري �إىل �أن فق��ر �ل��دم �أك��ر 
�نت�س��ار� ب��ني �لن�س��اء �حلو�م��ل. ولك��ن اإذا قمن��ا بتحلي��ل ه��ذه املعلوم��ة يف �ش��وء متح��ور 

خدم��ات الرعاي��ة ال�شحي��ة الفل�ش��طينية والأبح��اث ال�شحية على خدمات م��ا قبل الولدة 
و�شح��ة الأموم��ة والطفول��ة ب�ش��كل اأ�شا�ش��ي، وجتاهله��ا الت��ام ل��كل الأوج��ه الأخ��رى ل�شح��ة 
واحتياج��ات امل��راأة، بالإ�شاف��ة اإىل ا�ش��تمرار الإهتم��ام املحل��ي عل��ى الرج��ال فق��ط فيم��ا 
يخ���ض الأمرا���ض املزمن��ة، ن�ش��تطيع اأن ن�ش��تخل�ض اأن��ه الإح��د�ث تغي��ري يج��ب �أن ت�سب��ح 
�الأولوي��ة �مللح��ة لل�سيا�س��ات وبر�م��ج �لتنفي��ذ تغي��ري �لنظ��رة ل�سحة �مل��ر�أة ومر�سها �إىل 
نظ��رة �س��املة لل�سح��ة �لعام��ة، و�أال تبق��ى حم�س��ورة عل��ى �سح��ة �لطفول��ة و�الأموم��ة، 
و�أن يت��م تطوي��ر �لنظ��ام �ل�سح��ي ليتعام��ل م��ع �حتياج��ات �مل��ر�أة �لفل�س��طينية بغ���ض 

�لنظ��ر ع��ن حالته��ا �الجتماعي��ة �أو كونه��ا حام��ال �أم ال.  

�لزو�ج �ملبكر و�رتفاع ن�سبة �لعزوبية

ت��دل املعلوم��ات امل�ش��تمدة م��ن اجله��از املرك��زي لالإح�ش��اء الفل�ش��طيني عل��ى اأن متو�ش��ط 
�ش��ن اأول زو�ج للن�س��اء ق��د �رتف��ع �إىل 20 عام��ا يف 2011، ب��ق��ع 2 20 �س��نة يف �ل�سف��ة 
 Palestinian Central Bureau of Statistics,( لغربية و19.8 �سنة يف قطاع غزة�
2011(. ولك��ن �ملعل�م��ات �الأولي��ة جله��از �الإح�س��اء لف��رة 1997-2007 ت�س��ري �إىل 

�رتفاع ن�س��بة �لزو�ج حتت �س��ن �ل� 18 م�ساحبا الرتفاع ن�س��بة �لعزوبية؛ وتتفاوت �لن�س��ب 
يف كل منطق��ة م��ن مناط��ق �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة. وق��د مت ر�سد �أعلى ن�س��بة للزو�ج 
 Abu( ملبك��ر يف منطق��ة �خللي��ل، و�أعل��ى مع��دالت للعزوبي��ة يف منطق��ة ر�م �هلل/�لب��رية�
جه��از  �س��جل  كم��ا   .)Rmeileh and Hammoudeh, unpublished data

�الإح�س��اء �لفل�س��طيني ارتفاع��ا يف ن�س��بة العزوبي��ة ب��ني الن�س��اء يف 2010 مبع��دل 9% من 
 Palestinian(  ن�س��اء ف���ق �س��ن �لثالث��ني غ��ري متزوج��ات يف مقاب��ل 3% م��ن �لرج��ال
Central Bureau of Statistics, 2010(. وبالطب��ع، فه��ذه �لتغ��ري�ت تنعك���ص عل��ى 

�سح��ة �مل��ر�أة. فم��ن ناحي��ة، ميث��ل ال��زواج املبك��ر واحلم��ل املبك��ر عوام��ل خط��ورة عل��ى 
ال�سح��ة، ويزي��د م��ن احتم��الت م�ساعف��ات متنوع��ة، ولذل��ك هن��اك حاج��ة للرتكي��ز 
عل��ى منطق��ة اخللي��ل ب�س��كل خا���ض. وم��ن �لناحي��ة �الأخ��رى، يزي��د �رتفاع ن�س��بة �لعزوبية 
م��ن �ل�سغ���ط �لعائلي��ة و�الجتماعي��ة، باالإ�ساف��ة �إىل �أن العزوبي��ة حتم��ل يف جوانبه��ا 
الإق�س��اء م��ن اخلدم��ات ال�سحي��ة ب�س��بب ح�س��ر اهتم��ام النظ��ام احلايل عل��ى احتياجات 
�سح��ة احلم��ل والأموم��ة والطفول��ة. �ملنط��ق �ل��ذي يق�م عليه ه��ذ� �لنظام ه� �أن 
�الحتياج��ات �ل�سحي��ة للم��ر�أة تتعل��ق بعملية �الإجناب فقط، مم��ا ي�حي باأن �لدور �ل�حيد 
�ل��ذي ميك��ن �أن ي�ؤث��ر عل��ى �سح��ة للم��ر�أة ه��� عملي��ة �لتكاث��ر �لبي�ل�ج��ي، ولي���ص �أي ن�س��اط 
�آخر من ن�ساطات �حلياة، كالعمل مدف�ع �الأجر، �أو �لعمل �ملنزيل، وال �أية مرحلة �سحية 
�أخرى من دور�ت حياة �ملر�أة. تلك �لنظرة �ل�سيقة لدور �ملر�أة يف �ملجتمع ت�ؤدي حتما �إىل 
�إهمال �الحتياجات �ل�سحية للمر�أة غري �حلامل، �س��ء �لعزباء �أو �ملتزوجة. هذه نقطة 
اأخرى حتتاج اإىل انتباه �سيا�سي وتنفيذي حيث اإن 9% من الن�ساء الفل�سطينيات فوق 
�س��ن الثالث��ني يف الأرا�س��ي املحتل��ة غ��ر متزوج��ات، اأي ح��وايل 190,000 ام��راأة يت��م 
اإق�ساوؤه��ن م��ن الرعاي��ة ال�سحي��ة ب�س��بب ع��دم وج��ود برام��ج موجه��ة اإىل �سح��ة امل��راأة 
العازب��ة. وذل��ك بالإ�ساف��ة اإىل اأن امل��راأة غ��ر املتزوج��ة، وخ�سو�س��ا اإذا كان �س��نها ف��وق 
الثالث��ني تتعر���ض لو�سم��ة اجتماعي��ة ب�س��بب العزوبي��ة. وت�سن��ف العازبات يف فئة غر 
علمية حتمل معنى ازدرائي بالعربية وهي كلمة ’عان�ض’ بدل من الكلمة’عزباء’، وهي 
الكلمة الب�سيطة امل�ستخدمة للرجال غر املتزوجني، مما ينبه اإىل احلاجة ل�ستخدام 
ت�سنيفات طبية مو�سوعية وموؤ�سرات معنوية متعلقة بنوعية احلياة وجودتها للن�ساء 

العازب��ات عن��د ر�س��د حال��ة �سح��ة امل��راأة يف امل�س��تقبل. 

�حلمل و�لوالدة ورعاية ما بعد �لوالدة

ت�ش��ر الدرا�ش��ات اإىل اأن الرعاي��ة ال�شحي��ة اأثن��اء احلم��ل وال��ولدة حت��ت اإ�ش��راف مهن��ي 
)اأي يف امل�شت�ش��فيات والعي��ادات ولي���ض يف املن��زل( ق��د ارتفع��ت ب�ش��كل ثاب��ت من��ذ ال� 2000 
ج���دة  تبق��ى  ولك��ن   .)Abdul Rahim, H, et al, 2009( م��كان   كل  يف  وتقريب��ا 
ه��ذه �خلدم��ة حم��ل �س���ؤ�ل، فمث��ال، مت ر�سد �رتفاع ملح�ظ يف ن�س��بة �ل�الد�ت �لقي�سرية 
  2006 15% يف ع��ام  �إىل   1996 6% يف ع��ام  يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة م��ن 
)Abul-Rahim, H, et al, 2009(، ومت ت�س��جيل �أعل��ى ن�س��بة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة ب��ق��ع 
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بذل��ك �لن�س��ب �ملقب�ل��ة �لت��ي ت��س��ي به��ا منظمة �ل�سح��ة �لعاملية. هناك �حتم��ال �أن تك�ن 
ه��ذه �لنتائ��ج �نعكا�س��ا الإج��ر�ء جر�ح��ات غري �سروري��ة، مما يعر�ص �سحة �مل��ر�أة و�مل�ل�د 
لل�س��رر، الأن �خل�س�ب��ة �ملرتفع��ة وت��دين م�س��ت�ى �خلدم��ة �ل�سحي��ة يزي��د�ن م��ن �لع��م��ل 
�لتي ُتعر�ص للخطر. هذه �لنتائج ت�س��ري �أي�سا �إىل �حتمال وج�د خلل يف نظام �لط��رئ؛ 
ولذل��ك، ي��س��ى ب��سع��ه حت��ت �ملالحظ��ة. كم��ا �إن هن��اك حاج��ة للتحقي��ق يف كيفي��ة �تخاذ 
قر�ر �إجر�ء �لتدخل بالقي�سرية، وتتبع نتائج هذه �جلر�حات. �إذً�، هناك حاجة ملر�جعة 
دقيق��ة للممار�س��ات �جلاري��ة و�إدخ��ال م�ؤ�س��ر�ت جدي��دة يف �لتقيي��م حت��ى ميك��ن حتدي��د 
�لثغ��ر�ت �لت��ي تف�سلن��ا ع��ن نظ��ام ت�لي��د مالئ��م. �إن حتدي��د �حل��االت �لت��ي حتت��اج لل�الدة 
�لقي�سري��ة وو�س��ع خط��ة لالإق��الل من �لعمليات �لتي جترى الأ�س��باب غ��ري طبية لها �أول�ية 
يف م�س��ار �ل�سيا�س��ات �لقادم��ة. فاجلر�ح��ات �لقي�سري��ة تثق��ل كاه��ل �لنظ��ام �ل�سح��ي 

�ملنه��ك �أ�س��ال �س����ء م��ن �لناحي��ة �ملالي��ة �أو م��ن ناحي��ة �مل����رد �لب�س��رية. 

�أم��ا خدم��ات �لرعاي��ة فيم��ا بع��د �ل���الدة فه��ي ال ت��ز�ل غ��ري م�س��تغلة م��ن قب��ل �لكث��ري م��ن 
�لن�س��اء )و�جله��ل لي���ص �ل�س��بب(. وي�س��ري جه��از �الإح�س��اء �إىل �أن 38% فق��ط م��ن �لن�س��اء 
�أبلغ��ن ع��ن تلق��ي رعاي��ة بع��د �ل���الدة م��ن قب��ل �س��خ�ص متخ�س���ص بع��د �آخ��ر والدت��ني 
)Palestinian Central Bureau of statistics, 2010(. وح�س��ب جه��از �الإح�س��اء، 

فالرعاية بعد �ل�الدة تت�سمن زيارة و�حدة على �الأقل لدى متخ�س�ص �ل�سحة يف �أول 6 
�أ�س��ابيع بع��د �ل���الدة )Palestinian Central Bureau of Statistics, 2007(، مم��ا 
يطاب��ق بدق��ة تعري��ف منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملية للخدم��ة �ل�سحية �لتي حتق��ق �حلد �الأدنى 
�ملطل���ب م��ن �لرعاي��ة. ونظ��رً� الأن �لف��رة �لت��ي تل��ي �ل���الدة تعت��رب ف��رة حرج��ة يف م��ا 
يخ���ص �سح��ة وج���دة حي��اة �الأم و�مل�ل���د، لذل��ك ترك��ز �لكث��ري م��ن �الأبح��اث عل��ى �الأوج��ه 
�لطبي��ة �حلي�ي��ة مث��ل مقابل��ة �ملتخ�س���ص �ل�سحي، وه� ما ال يالق��ي �إقباال كبري� من قبل 
�مل��ر�أة �لفل�س��طينية. باملقاب��ل، ك�س��فت درا�س��ة ترك��زت عل��ى ج��ودة احلي��اة للم��راأة يف ف��رتة 
م��ا بع��د ال��ولدة ع��ن جمموع��ة م��ن الإحتياج��ات ال�سحي��ة الت��ي تتخط��ى م�س��األة زي��ارة 
املتخ�س�ض. فقد لفتت الدرا�س��ة النظر اإىل نوعية اخلدمات املقدمة للمراأة فيما بعد 
ال��ولدة، حي��ث ع��ربت 44% م��ن �لن�س��اء ع��ن �أن �لدع��م �ملعن���ي على ر�أ���ص �حتياجاتهن، 
يف مقاب��ل 21% ق��ررن �ن �خلدم��ة �لطبي��ة تاأت��ي يف �ملقام �الأول. هذه النتيجة اإمنا توؤكد 
على �سرورة اإدخال موؤ�سرات قيا�ض تخرج من اإطار اخلدمات الطبية احليوية البحتة 
املقدم��ة حالي��ا يف ف��رتة م��ا بع��د ال��ولدة، وه��ي اأي�س��ا ت�س��ر اإىل اأن اخلدم��ات ال�سحي��ة 
ذاته��ا عليه��ا اأن تذه��ب اإىل اأبع��د م��ن معاي��ر ال�سح��ة التقليدي��ة )داخ��ل العي��ادة( لتويف 
احتياجات املراأة، كما تعب عنها املراأة. كما اإن برامج زيارات البيوت باخلدمات املتاحة 

ل��الأم واملول��ود تعت��ب اأ�سا�س��ية لتوف��ر الدع��م ال��ذي يحتج��ن اإلي��ه. 

اخل�سوبة والعقم

�س��كلت �خل�س�ب��ة �لفل�س��طينية م��س�ع��ا ملناق�س��ات كث��رية ل�سلته��ا �لل�سيق��ة بكف��اح 
�ل�سعب �لفل�سطيني من �أجل �لبقاء وحتقيق �لعدل، ومن �أجل دولة ذ�ت �سيادة. وم��س�ع 
�ل�سر�ع ه� �لت��زن �ل�س��كاين بني �لفل�س��طينيني و�الإ�س��ر�ئيليني. حيث يرى �الإ�س��ر�ئيلي�ن 
 .)Courbage, 1999( خطر� يف �خل�س�بة، ويرى �لفل�سطيني�ن فيها �سالحا للمقاومة
وبالرغ��م م��ن �نخفا���ص ن�س��بة �خل�س�بة �لفل�س��طينية من 1 6 ’�إجم��ايل معدل �خل�س�بة’ 
يف   4 1 )Palestinian Central Bureau of Statistics, 2006(�إىل    1991 يف 
�أنن��ا  �إال   ،)Palestinian Central Bureau of statistics, 2010(  2008-2009

نالحظ �أن معدالت �الإقبال على �الأطفال و�خل�س�بة يعترب، �إىل حد ما، لغز�؛ حيث �إنه ال 
يرتبط فقط مب�ست�ى تعليم �ملر�أة، فاملر�أة �ملتعلمة يف قطاع غزة �أكرث خ�س�بة من �ملر�أة 

�ملتعلم��ة يف مناط��ق �أخرى من �لعامل. 3

هن��اك �عتق��اد �أن �نخفا���ص ن�س��بة ت�ظي��ف �الأنث��ى �لبالغ��ة �سم��ن �لق���ة �لعامل��ة ميث��ل 
تف�سري� لبقاء �خل�س�بة مرتفعة بالرغم من �نخفا�سها �لن�سبي. من ناحية �أخرى، جند 
�أن �إقب��ال �لفل�س��طينيني عل��ى �إجن��اب �الأطف��ال مل ي�ؤث��ر على ن�س��بة �ال�س��تثمار يف �سحتهم، 
حيث �إن معدل وفيات �الأطفال يف �نخفا�ص، وال على ن�س��بة �ال�س��تثمار يف تعليمهم، حيث 
�إن �لفل�سطينيني يتمتع�ن باأعلى ن�سبة تعليم يف �لعامل �لعربي. بالفعل، جند �أن �حتياجات 
�لفل�س��طينيني �ل��س��طيني و�الإط��ار �ل��ذي يعي���ص في��ه �ل�س��كان، و�ل��ذي ب��دوره يح��دد مع��دل 
3  �ت�س��ال �س��خ�سي م��ع �الأ�س��تاذ �لدكت���ر م��رو�ن خ��ج��ة، باح��ث دمي�غ��ر�يف و�إح�سائ��ي ر�ئ��د يف مرك��ز 

�أبح��اث �الإح�س��اء و�ل�س��كان، ��س��ك��، ب��ريوت #

خ�س�بتهم، ال ي�ؤخذ يف �العتبار يف هذه �لنقا�سات �لد�ئرة ح�ل �خل�س�بة �لفل�سطينية. 
من �ل���سح مثال �أن التدابر التي يلجاأ اإليها الفرد اأو الأ�سرة من اأجل البقاء واملعي�سة 
تدفع��ه نح��و الإقب��ال عل��ى اإجن��اب الأطف��ال؛ ولذل��ك، تبق��ى مع��دلت اخل�سوب��ة عل��ى ما 
هي عليه. فطاملا لي�ض هناك نظام للتاأمني الجتماعي يكفل حياة كرمية لكبار ال�سن 
ويغط��ي احتياج��ات احلي��اة املتع��ددة، كال�س��كن والرعاي��ة ال�سحي��ة والدخ��ل املنا�س��ب 
واحتياج��ات الإعاق��ة والغ��ذاء وعل��ى راأ�س��ها الأغذي��ة الت��ي تقل��ل م��ن احتم��الت الإ�سابة 
بالأمرا���ض املزمن��ة، فم��ن املتوق��ع اأن ي�س��تمر الفل�س��طينيون يف العتم��اد عل��ى اأولده��م 
يف �س��يخوختهم عو�س��ا ع��ن ال�سم��ان الجتماع��ي. مم��ا يف�س��ر، اإىل ح��د كب��ر، ا�س��تمرار 
ارتف��اع مع��دلت اخل�سوب��ة الت��ي نراه��ا باملقارن��ة م��ع م��ا ه��و متوق��ع عن��د كل مرحل��ة 
 Giacaman, Population and Fertility  Population( م��ن املراح��ل التنموي��ة
 .)Policies, Women’s Rights, and Sustainable Development, 1997

يتطل��ب ه��ذا الو�س��ع �سيا�س��ات �س��املة تذه��ب اإىل اأبع��د م��ن جم��رد اإمكاني��ة احل�س��ول 
على و�سائل تنظيم الأ�سرة اأو التحكم يف عدد ال�سكان كموؤ�سرات حلدوث تغير، وهذ� 
 MoWA indicators( ما ت�ؤكد عليه وز�رة �س��ئ�ن �ملر�أة وبع�ص در��س��ات �الأمم �ملتحدة
 2011-2013( )Division for the Advancement of Women  Department

of Economic and Social Affairs, undated(؛ كم��ا يتطل��ب �ل��س��ع �سيا�س��ات 

اأو�س��ع م��ن �سيا�س��ة الرتكي��ز عل��ى احل�س��ول عل��ى الرعاي��ة ال�سحي��ة، تل��ك ال�سيا�س��ة التي 
تفرت���ض اأن الحتياج��ات الت��ي ل توفره��ا الرعاي��ة ال�سحي��ة �س��تجد حله��ا تلقائي��ا يف 
تنظي��م الأ�س��رة ب��دل م��ن التعام��ل معه��ا كاحتياج��ات �س��املة توؤث��ر عل��ى معي�س��ة وج��ودة 
حي��اة الن�س��اء، وبالأخ���ض كب��ار ال�س��ن منه��ن. اأو بعب��ارة اأخ��رى، كل هذه احلقائق املركبة 
تتطل��ب �سيا�س��ات ذات نظ��رة اأ�س��مل م��ن جمه��ودات تنظي��م الأ�س��رة، وتتطل��ب اإع��ادة 
�سياغة، بحيث ت�سبح واعية بالإطار الجتماعي، وتظهر ح�سا�سية للم�سائل املرتبطة 
بالن��وع الجتماع��ي وت�س��رك كل القطاع��ات، بحي��ث تتمك��ن م��ن التعام��ل م��ع تعقي��دات 
م�س��اكل ال�س��كان يف الأر�ض الفل�س��طينية املحتلة. بل ميكننا القول: اإننا لن نتمكن من 
التعام��ل م��ع التعار���ض القائ��م حاليا بني احتياجات املعي�س��ة الآنية والتخطيط لتنمية 
م�س��تقبلية م�س��تدامة اإل اإذا حتلين��ا بتوج��ه مت��وازن متكام��ل يف �س��كل �سيا�س��ات تاأخ��ذ 

احتياج��ات ال�س��كان املعي�س��ية يف العتب��ار. 

وم��ن ناحي��ة اأخ��رى، اذا كن��ا �س��نتوىل احتياج��ات امل��راأة والرج��ل يف جم��ال تقلي���ض 
اخل�سوب��ة ب�س��كل ج��دي فعلين��ا اأن نت��وىل بجدي��ة مماثل��ة امل�س��اكل امل�ساحب��ة للعق��م. 
ل�سنوات عديدة ونحن نعلم اأن معدل العقم بني الأزواج الفل�سطينيني يبلغ %7-10، 
 ،)Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011( 2010 وبل��غ 4 8% يف
وم��ع ذل��ك فموؤ�ش��رات �شح��ة امل��راأة تعج��ز ع��ن اأخ��ذ ه��ذه النقط��ة الهام��ة يف العتب��ار، 
م�ش��األة اأن هن��اك رج��ال ون�ش��اء يحتاج��ون احل�شول على رعاية وع��الج للخ�شوبة. وكما 
راأين��ا، يف النقا���ض اأع��اله، ف��اإن دور الأطف��ال يف �شم��ان احلماي��ة الجتماعي��ة يف �ش��ن 
ال�شيخوخة نظرا لعدم وجود نظام تاأمن اجتماعي فعال للمواطنن الفل�شطينين، فاإنه 
لي���ض غريب��ًا اأن الأزواج ذوي اخل�شوب��ة املنحف�ش��ة اأو امل�شاب��ن بالعق��م يعان��ون معان��اة 
�ش��ديدة ج��راء ع��دم قدرته��م عل��ى الإجناب، فالإجناب م��ن الأهداف الأ�شا�ش��ية للزواج 
يف املجتم��ع الفل�ش��طيني. باالإ�ساف��ة �إىل ذل��ك، يع��زز �الإجن��اب و�س��ع �ملر�أة �لفل�س��طينية 
وقدرتها �الجتماعية، ويفتح �أمامها �إمكانية �لو�سول �إىل نطاقات �جتماعية بحرية 
�أك��ر. ومم��ا يزي��د �لطين��ة بل��ة �أن �مل��ر�أة �لعاق��ر يق��ع عليه��ا �لل��وم لع��دم خ�سوبته��ا، 
�أو  �لنب��ذ  �إىل  �الأم��ر  �الأحي��ان ي�س��ل  �ملعامل��ة، ويف بع���ض  وتتعر���ض لال�س��تهز�ء يف 
�لطالق؛ كما تعي���ض �ملر�أة �لعاقر حتت �سغط �جتماعي كبري لي���ض فقط من طرف 
�ل��زوج وعائلت��ه، ب��ل م��ن جمتمعه��ا �ملحل��ي وم��ن �ملجتم��ع ككل. وم��ن هن��ا، ف��اإن �لعق��م 
ميث��ل تهدي��د� كب��ري� لو�س��ع �مل��ر�أة ونفوذه��ا يف �ملجتم��ع، باالإ�ساف��ة �إىل خط��ر �لع��وز 
 Giacaman,(  .مل��ادي و�ل�سح��ي و�أ�س��كال �أخ��رى م��ن �الحتياجات يف �ل�س��ن �ملتقدم��ة�
 Introduction  Reproductive Health  Infertility Among Palestinian

 .)Women: Urgent Medical and Socio-cultural Concerns, 2012

وتناق�س��ا م��ع �الأه��د�ف �ملعلن��ة مل�ؤ�س�س��ات دع��م �مل��ر�أة، جن��د �لقلي��ل م��ن �لدعم 
للمر�أة يف م��جهة �لعقم، مبا يف ذلك من �ملم�لني �لدوليني و�مل�ؤ�س�سات �الإن�سانية �لتي 
ته��دف �إىل حت�س��ني حال��ة �مل��ر�أة �لفل�س��طينية. عل��ى �لعك���ص من ذلك، يبدو وكاأن ال �س��ئ 
يثري �الهتمام �إال حتديد �لن�سل، وذلك من خالل �لتمح�ر على خدمات تنظيم �الأ�سرة 
�ل��ذي تدعم��ه وتكر�س��ه م�س��اعد�ت �لتنمي��ة. ب��ال �س��ك، فاإن �لركي��ز على ت�ف��ري �إمكانية 
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�حل�س���ل عل��ى خدم��ات تنظي��م �الأ�س��رة ي�س��كل �أهمي��ة كب��رية، ولكن��ه غ��ري كاف الأن��ه ال 
ياأخذ يف �العتبار حق �لنا�ص �الأ�سلي يف �الإجناب، وب�سفة خا�سة بالن�سبة للمر�أة. مما 
تق��دم، يت�س��ح �أن ت�ف��ري خدم��ات عالج �لعقم عن طريق �مل�ؤ�س�س��ات �ل�سحية �حلك�مية 

يج��ب �أن ي�سب��ح �أول�ي��ة عن��د ر�س��م �ل�سيا�س��ات �جلديدة وو�سع �لرب�م��ج �لتنفيذية.

�سن انقطاع احلي�ض و�سحة املراأة كبرة ال�سن

ال ت�ج��د، �إىل تاريخن��ا ه��ذ�، معل�م��ات كافي��ة ع��ن ن�عي��ة و�س��كل �خلدم��ات �ل�سحي��ة 
�ملقدمة من قبل �مل�ؤ�س�س��ات �ل�سحية يف �الأر�ص �لفل�س��طينية �ملحتلة. وبينما هناك كمية 
وف��رية م��ن �لتقاري��ر �ملت�سل��ة بع��دد �حل��االت )ولي���ص ع��دد �الأف��ر�د( �لذي��ن يت��ف��دون على 
�لعياد�ت، �إال �أننا ال نز�ل يف حاجة �إىل �أبحاث �أكرث الإز�حة �لنقاب عن �لثغر�ت �مل�ج�دة 
يف �خلدم��ات �ملقدم��ة، وب�سف��ة خا�س��ة لأن الرعاي��ة ال�سحي��ة للمراأة ل يجوز اأن تكتفي 
بتق��دمي اخلدم��ات قب��ل واأثن��اء وبع��د ال��ولدة فقط، بل عليها اأن ت�س��مل كل الحتياجات 
ال�سحية ولكل الن�ساء، �سواء عازبات اأو متزوجات بال حمل، اأو يف �سن انقطاع احلي�ض 
اأو كب��رات ال�س��ن. ولك��ن هن��اك بع���ص �الأبح��اث �الأولي��ة �لت��ي مت��ت يف حمافظ��ة ر�م �هلل 
 Khatib, R, Ghandour, R, et al,( ميك��ن �أن تلق��ي �س���ءً� عل��ى بع���ص ه��ذه �لثغ��ر�ت
2011(. ي�س��ري ه��ذ� �لبح��ث �إىل �أن �لعي��اد�ت ال تق��دم، باالأ�سا���ص، �إال خدم��ة قب��ل 

وبع��د �ل���الدة وتنظي��م �الأ�س��رة وع��الج �أمر����ص �لن�س��اء، و�لت��ي ت�س��مل �لرعاي��ة �لطبي��ة 
لاللتهاب��ات و�مل�س��اكل �ملتعلق��ة بالث��دي �أو باملباي���ص و�لرح��م و�إج��ر�ء �لفح��س��ات. كم��ا 
ت�س��ري نتائ��ج ه��ذ� �لبح��ث �إىل �أن �لغالبية �لعظمى للن�س��اء �لل��ت��ي جلاأن �إىل �لعياد�ت كن 
متزوج��ات، وذل��ك ط����ل ف��رة �لبحث )4 �س��ه�ر(. ح��يل ن�سفهن جل��اأن للعيادة من �أجل 
�حل�س���ل عل��ى خدم��ات م��ا قب��ل �ل���الدة؛ �لغر���ص �لثاين �ل��ذي تاأتي من �أجله �لن�س��اء �إىل 
�لعي��ادة ه��� �حل�س���ل عل��ى خدمات تنظيم �الأ�س��رة. �أما �خلدمات �ملت�فرة ملا بعد �ل�الدة 
فكانت قليلة جد�. ويف �لعم�م، فاإن �خلدمات �ملت�فرة تق�م بتهمي�ص و�إق�ساء �حتياجات 
بع���ص �لن�س��اء، وباالأخ���ص �مل��ر�أة غ��ري �ملتزوج��ة، �أو �لت��ي مت��ر بف��رة �نقط��اع �حلي���ص، �أو 
كب��رية �ل�س��ن. وخل�س��ت �لدر��س��ة �إىل �أن��ه يف �س��بيل �ل��س���ل �إىل نظ��رة م��س��عة مل��ا يج��ب 
�أن تك���ن علي��ه �لرعاي��ة �ل�سحي��ة للم��ر�أة هن��اك �س��رورة ملح��ة لتدري��ب وت�عي��ة �لعاملني، 
ومتابعتهم، و�الإ�سر�ف عليهم حتى يق�م�� بتطبيق �لربوت�ك�الت �خلا�سة ب�سحة �ملر�أة. 
فق��د ر�س��دت �لدر��س��ة درج��ة م��ن �مل�س��اكل يف ط��رق �لت�س��خي�ص وو�س��ف �لع��الج؛ وت��سي 

�لدر��س��ة برقاب��ة ومالحظ��ة هذه �ملمار�س��ات ومتابعتها. 

ال�س��ن  ويف  احلي���ض  انقط��اع  �س��ن  امل��راأة يف  احتياج��ات  ف��اإن  الأح��وال،  كل  ولك��ن، يف 
املتقدم��ة تتخط��ى نط��اق اخلدم��ات ال�سحي��ة. ونك��رر اأن ا�س��تيفاء ه��ذه الحتياج��ات 
ي�س��تلزم ت�سافر جهود و�سيا�س��ات عدد من الوزارات والقطاعات املختلفة. وعلى �س��بيل 
�ملث��ال م��ن �لناحي��ة �الجتماعي��ة، تع��اين �لكث��ري م��ن �لن�س��اء م��ن �الإهان��ة ب�س��بب مرحل��ة 
بي�ل�جيي��ة مت��ر به��ا، وه��ي ف��رة �نقط��اع �حلي���ص وزو�ل �لقدرة على �إجن��اب �الأطفال، بل 
�إن هن��اك بع���ص �لعامل��ني يف �ملج��ال �لطب��ي مم��ن ي�س��تخدم�ن عب��ارة ’�س��ن �لياأ���ص’ عن��د 
�حلدي��ث ع��ن ف��رة �نقط��اع �حلي���ص، مم��ا يظه��ر م��دى تغلغ��ل �لنظ��رة �ملهين��ة للمر�ح��ل 
�لبي�ل�جي��ة �لت��ي مت��ر به��ا �مل��ر�أة حت��ى م��ن قب��ل �لعاملني عل��ى تقدمي �خلدم��ات �ل�سحية. 
مرة �أخرى، وكاأن دور �ملر�أة �ل�حيد يف �ملجتمع ه� �إجناب �الأطفال، فما �إن ت�سبح �ملر�أة 
غري قادرة على �الإجناب فال بد �أن ي�سيبها �لياأ�ص الأنها تك�ن قد فقدت قيمتها �لرئي�سية 
يف �حلي��اة، بينم��ا يت��م �إهم��ال �الأعر��ص �لفعلية وتبعات �نقط��اع �حلي�ص بالرغم من �أنها 
ق��د تت�س��بب يف �لكث��ري م��ن �ملعان��اة، وتتطلب معاملة فعالة د�خ��ل وخارج �لعيادة من خالل 

زي��ار�ت منزلي��ة  وعملي��ات تاأهي��ل وت�عي��ة للمجتمع بامل�س��اركة. 

هن��اك بع���ص �الإح�سائي��ات �لفل�س��طينية ع��ن كب��ار �ل�س��ن �لت��ي ق��د ت�قظن��ا م��ن غف�تن��ا. 
فف��ي �لع��ام 2010، مل تع��د �لعائ��الت �ملمت��دة متّث��ل �إال 12% م��ن �إجم��ايل عائ��الت 
�ملناط��ق �لفل�س��طينية �ملحتل��ة، وه��ذ� يعن��ي �أن غالبي��ة كبار �ل�س��ن يعي�س���ن وحدهم. كما 
�إن 91% م��ن كب��ار �ل�س��ن م��ن �لرج��ال متزوج���ن، وذل��ك يف تباي��ن كب��ري م��ع 
ن�س��بة �لن�س��اء كبري�ت �ل�س��ن �ملتزوجات و�لتي ال تتخطى ن�س��بة 43%، كما �إن %50 
م��ن �لن�س��اء �أر�م��ل مقاب��ل 8% فق��ط م��ن �لرج��ال )مما ي�س��ري ب��س���ح �إىل �أن �لرجال 
يتزوج���ن يف حال��ة وف��اة �لزوج��ة، بينم��ا ال تت��زوج �لن�س��اء بع��د م�ت �ل��زوج(. ومن ناحية 
�أخرى� فاإن 25% من كبار �ل�سن من �لفقر�ء بالرغم من �أنهم ميثل�ن 4 4% من 
�إجمايل عدد �ل�سكان، �أي 5% فقط من �إجمايل عدد �لفقر�ء يف �الأر�ص �ملحتلة، وعلية 

ف��اإن كب��ار �ل�س��ن �أك��رث فقر� من باقي �ل�س��كان. 

هن��اك �جت��اه و��س��ح لتز�ي��د �ل�س��يخ�خة يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة، حي��ث وج��د �أن 
 Palestinian( 2011 مت��سط �لعمر قد �رتفع �إىل 71 عاما للرجال و73.9 للن�ساء يف
Central Bureau of Statistics, 2011(  م��ن ناحي��ة �أخ��رى، هن��اك �رتف��اع يف ن�س��بة 

�الأ�س��ر �لن�وية، مما يثري �لت�س��اوؤل ح�ل كيف ُيعتنى، ومن يعتني بكبار ال�س��ن، خ�سو�سا 
يف ظ��ل انع��دام وج��ود موؤ�س�س��ات لرعايته��م، بالرغ��م م��ن وف��رة املوؤ�س�س��ات املتخ�س�س��ة 
يف الأ�س��رة. اإن م�س��ر كب��ار ال�س��ن والطريق��ة الت��ي �س��تتم رعايته��م به��ا يف بي��وت الأ�س��ر 
النووي��ة، والت��ي بدوره��ا تنق�سه��ا الإمكاني��ات املادي��ة واملعنوي��ة والجتماعي��ة الالزم��ة 
لدعم كبار ال�سن، يفر�ض اإ�سكالية ل حتتمل ال�ستخفاف بها. فاإذا و�سعنا يف العتبار 
ف��روق ال�س��ن ب��ني الأزواج وارتف��اع متو�س��ط عم��ر الن�س��اء بالن�س��بة للرج��ال، جن��د اأن 
اأع��دادا اأك��ب م��ن الن�س��اء يرتمل��ن ويع�س��ن يف حال��ة م��ن الع��وز يف ال�س��ن املتقدم��ة. �أي 
�إن �ل�س��يخ�خة ن�عية، وجند فيها ن�س��بة �أكرب من �لن�س��اء يع�س��ن فرة �أط�ل من �لرجال، 

ويعان��ني من �إعاق��ات متن�عة. 

ويبل��غ �س��ن ال�س��يخوخة ع��دد اأك��ب م��ن النا���ض ب�سف��ة عام��ة، ول �س��ك اأنه��م �س��يحتاجون 
اإىل خدمات متنوعة، لي�ض فقط طبية، ولكن اأي�سا خدمة منزلية ومتابعة للخدمات 
الجتماعية، مبا فيها خدمة تو�سيل الوجبات الغذائية. وامل�سكلة هنا ل تخ�ض حقوق 
الإن�س��ان والعدال��ة والع��دل فح�س��ب، ب��ل ترتب��ط اأي�س��ا ب�س��رورة تخفي��ف ع��بء رعاي��ة 
كب��ار ال�س��ن ع��ن كاه��ل ال�س��باب، وبالأخ���ض الن�س��اء، حت��ى يت�س��نى له��ن م�س��اركة اأك��رث 
كف��اءة يف ق��وة العم��ل، ب�س��رط اأن ت��درج خدم��ات رعاي��ة امل�س��نني والأطف��ال يف اخلدم��ات 
املوؤ�س�س��ية على حد �س��واء. مثل هذه �ل�سيا�س��ات �لتي ترعى �حتياجات �مل�س��نني و�الأطفال 
من �س��اأنها جتديد �س��باب �القت�ساد وتكري���ص ��ستقاللية �لن�ساء وكبار �ل�سن، ورفع ن�عية 
�حلياة و�الإح�سا���ص بالكر�مة و�لثقة بالنف���ص يف �آن و�حد. ويف كل الأحوال، فالجتاهات 
الدميوغرافي��ة الت��ي مت ر�سده��ا خ��الل العق��د املا�س��ي تل��ح عل��ى م�س��األة توف��ر رعاي��ة 
لكبار ال�سن من خالل اإعطائهم اأولوية يف ال�ستق�ساءات والأبحاث ور�سم ال�سيا�سات، 

وو�س��ع برام��ج التنفي��ذ يف امل�س��تقبل.

الأ�سخا�ض ذوو الإعاقة

ج��اءت ن�س��بة �الإعاق��ة يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة يف مع��دالت ثابت��ة عل��ى مّر �ل�س��نني، 
فف��ي �لع��ام 2011، ج��اءت �لتقاري��ر بن�س��بة 2 7%، مبع��دل 9 2% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة 
و4 2% يف قط��اع غ��زة. وت�سي��ب �الإعاق��ة جمي��ع �الأعم��ار �بت��د�ء من �ل���الدة، ولكن ي��جه 
�ملع�ق���ن تبع��ات �س��يخ�خة �ملجتم��ع، حيث ت�س��اف �سع�بات �ل�س��يخ�خة �إىل عبء �الإعاقة 

عن��د كبار �ل�س��ن م��ن �ملع�قني. 

2011، مبعل�م��ات قيم��ة ب�س��دد  �أج��ر�ه جه��از �الإح�س��اء يف  يزودن��ا �مل�س��ح، �ل��ذي 
�الأ�س��خا�ص ذوي �الإعاق��ة. كم��ا ه��� مت�ق��ع جن��د �أن مع��دالت �الإعاق��ة ترتف��ع م��ع �رتف��اع 
�ل�س��ن، حت��ى جن��د �أن 32% مم��ن ه��م ف�ق �س��ن 75 م�س��جلني كمعاقني. وهناك 
1 34% م��ن �لن�س��اء باملقارن��ة ب��� 28.9% م��ن �لرج��ال، و8 1% م��ن �الأوالد 

و3 1% م��ن �لبن��ات م�س��جلني كمعاق��ني. ثل��ث �ل�س��كان ذوو �الإعاق��ة مل ي�س��بق ل��ه 
�لزو�ج، وثلث �آخر مل ي�سبق له �لذهاب �إىل �ملدر�سة، كما �إن 87% منهم ال يعمل�ن. 
كم��ا ر�س��دت الدرا�س��ة ع��ددا م��ن الحتياج��ات غ��ر امللب��اة عن��د ه��وؤلء املعاق��ني، ابت��داء 
م��ن اأب�س��ط اأدوات الدع��م كالنظ��ارات الطبي��ة مل�س��اعدتهم عل��ى الروؤي��ة، اأو �س��ماعات 
ل��الأذن لتح�س��ني ال�س��مع، اأو مقاع��د متحرك��ة واأدوات اأخ��رى ميكنه��ا اأن ت�س��اعد عل��ى 
الأداء يف املجتم��ع اأو العم��ل، ناهي��ك ع��ن برام��ج ع��الج النط��ق اأو الع��الج الطبيع��ي، اأو 
املهن��ي، اأو اأي �س��كل م��ن اأ�س��كال التاأهي��ل ال��ذي ميكن��ه اأن يخف��ف بع�س��ا م��ن معاناته��م. 
كم��ا يع��اين املعوق��ون بالطب��ع م��ن �سع��ف الندم��اج يف املجتم��ع. هن��اك ن�س��بة مرتفع��ة 
م��ن �ملع�ق��ني ت�س��ل �إىل 4 76% ال ي�س��تخدم�ن �مل���س��الت �لعام��ة، الأن �مل���س��الت 
تفتقر �إىل �لبنية �لتحتية �لتي قد ت�سمح لهم با�ستخد�مها؛ ح��يل ُخم�ص �ملع�قني ترك�� 
�ملد�ر���ص ب�س��بب م�س��اكل مالية �أو ع��ئق بيئية، كما يعاين �أغلبهم من �ل��سمة �ملقرونة 
كل  توؤك��د   .)Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011( باالإعاق��ة  
ه��ذه النتائ��ج عل��ى �س��رورة اإدخ��ال احتياج��ات الأ�س��خا�ض ذوي الإعاقة وكبار ال�س��ن يف 

�سيا�س��ات جمي��ع القطاع��ات. 
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التعر�ض اإىل العنف ال�سيا�سي الإ�سرائيلي وتاأثره على ال�سحة

م��ن �ملع��روف �أن �حل��روب و�ل�سر�ع��ات ت�ؤث��ر �س��لبيا عل��ى �ل�سح��ة. فباالإ�ساف��ة �إىل 
�مل���ت و�الإ�ساب��ة و�الإعاق��ة و�لن��زوح و�سع�ب��ة �حل�س�ل عل��ى �خلدمات �ل�سحي��ة، يتعر�ص 
�ل�س��كان، ب�س��كل مت���س��ل، للخط��ر �أثن��اء �ل�سر�ع��ات. وه��ذ� �لت�ت��ر �لنف�س��ي ي���ؤدي �إىل 
حال��ة م��ن �لك��رب �ل��ذي يف�سي �إىل �ملر���ص )Watts et al, 2007(. ومع ذلك، وب�سفة 
عام��ة، ي�س��تمر و�س��ف معان��اة �لفل�س��طينيني من خ��الل �إح�ساء ع��دد �الأم����ت و�الإ�سابات 
و�الإعاق��ات فق��ط، ب��دون �اللتف��ات �إىل تاأث��ري �حل��روب على �سحة �ل�س��كان وم��ا حتدثه من 

’ج��روح د�خلية’.

 يفت��ح �الهتم��ام باالإط��ار �الأمن��ي لالإن�س��ان جم��اال الأخذ �لقيا�س��ات �مل�س��تمدة م��ن �لتقارير 
�لذ�تي��ة ع��ن �ل�سح��ة يف �العتب��ار، كتقيي��م �لنا���ص الأمنه��م �ل�س��خ�سي، و�ملخ��اوف �لت��ي 
ي��جه�نه��ا، وحالته��م �ل�سحي��ة، با�س��تخد�م م�ؤ�س��ر �لتقيي��م �لذ�ت��ي لل�سح��ة و�لرفاهي��ة 
ال�س��تكمال �لقيا�س��ات �مل��س�عي��ة وتقيي��م حال��ة �ل�سح��ة )Schalock, 2004(. وهن��ا، 
يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة، متدن��ا ه��ذه �لقيا�س��ات �مل�س��تمدة م��ن �لتقيي��م �لذ�ت��ي 
لل�سح��ة ب��س��يلة لتقيي��م �أث��ر �لظ��روف �ل�س��بيهة باحل��رب عل��ى �حلال��ة �ل�سحي��ة لل�س��كان، 

حي��ث ال ميك��ن للقيا�س��ات �لطبي��ة �حلي�ي��ة وحده��ا �أن تعك�س��ها. 

يف �لع��ام 2005، مت ��س��تخد�م ’م�ؤ�س��ر �لرفاهي��ة’ �لتاب��ع ملنظم��ة �ل�سح��ة �لعاملي��ة لتقيي��م 
م�س��ت�ى حي��اة �لفل�س��طينيني �لذي��ن يعي�س���ن يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة، ومت تطبيقه 
على عينة ممِثلة من �لبالغني من عامة �ل�سكان. تبني، من هذ� �لبحث، �أن ج�دة �حلياة 
يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة �أك��رث �نخفا�س��ا م��ن ج���دة �حلي��اة يف �أي م��ن �لب��الد �لت��ي 
�أدرجته��ا منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملي��ة يف در��س��تها )Mataria et al, 2009(. وتب��ني م��ن 
�لدر��س��ة �أي�س��ا �أن �مل�س��اركني لديه��م خم��اوف كب��رية عل��ى �س��المتهم �ل�س��خ�سية، وعلى 
عائالته��م، وم��ن فق��د�ن م�س��در �لدخ��ل �أو �لبي��ت �و �الأر���ص، خم��اوف عل��ى م�س��تقبلهم 
وم�ستقبل عائالتهم، وم�ساب�ن ب�’�لهّم’، وه� تعبري و��سع يحيل �إىل ثقل �ملخاوف و�حلزن 
و�لكاآب��ة و�لك��رب، باالإ�ساف��ة �إىل �لقل��ق و�لعج��ز و�حلرم��ان. �أف�سح معظم �مل�س��اركني عن 
تاأثره��م ب�س��كل �س��لبي م��ن �النته��اكات �مل�س��تمرة م��ن قبل �الحتالل �لع�س��كري �الإ�س��ر�ئيلي 

و�الإغالق��ات و�حل�س��ار�ت، وكذلك �لعنف بني �لفل�س��طينيني. 

وم��ن �جلدي��ر بالذك��ر �أن �لن�س��اء �س��جلن تقييم��ات �أعل��ى م��ن �لرج��ال بالن�س��بة جل���دة 
�حلي��اة )Mataria et al, 2009(. وه��ي نتيج��ة مث��رية للده�س��ة م��ن حي��ث �إن 
�مل��ر�أة تاأخ��ذ فر�س��ا �أق��ل ب�سف��ة عام��ة بالن�س��بة للرج��ل يف جمتم��ع �أب���ي ميي��ز �س��د �ملر�أة، 
ويح��ّد م��ن حرياته��ا. ويب��دو �أن �لنظام �الأب�ي، بتقيي��ده حلركة �ملر�أة خارج �لبيت وبدفعه 
بالرج��ل خارج��ه بحث��ا ع��ن �لق���ت بعي��د� ع��ن �ملحي��ط �ملن��زيل، ق��د ت�س��بب يف ه��ذ� �لتاأث��ري 
�ل�قائ��ي �ملتناق���ص للم��ر�أة. فالف�س��اء �لع��ام، �أو ع��امل �لرج��ال، مفع��م باملخاط��ر �لي�مي��ة 
و�النته��اكات و�ل�س��ع�ر بالك��رب �أثن��اء عب���ر نقاط �لتفتي���ص، و�لتعر�ص للت�قيف و�لتفتي���ص 
�لذ�تي و�العتقال و�ملنع من �لعب�ر و�لتعر�ص لالإهانة، مما قد يف�سر هذه �لنتيجة. ولكن 
ه��ذه �لنتائ��ج ت�ؤك��د �حلاج��ة لاللتف��ات ل�سح��ة �لرج��ال �أي�سا يف م��ا يتعلق باإ�س��كالية �لن�ع 
�الجتماعي �لتي ي�ساء فهمها على �أنها تتعلق بالن�ساء فقط، يف حني �أن �لن�ع �الجتماعي 

و�ق��ع يلت��ف ح���ل حي��اة �لرج��ال و�لن�س��اء يف �آن و�حد. 

تك�س��ف �لد�ر��س��ات �لت��ي �أجري��ت عل��ى �س��كان �ل�سف��ة �لغربي��ة ع��ن م�س��ت�يات عالي��ة م��ن 
�لك��رب �لنف�س��ي د�خ��ل �ملن��زل، وباالأخ���ص �أثن��اء �جتياح��ات �جلي���ص �الإ�س��ر�ئيلي. ومنه��ا 
ح��االت م��ن �لك��رب �ل�س��ديد و�الأرق و�خل���ف �ل��ال �إر�دي و�الإنه��اك و�الكتئاب و�الإح�سا���ص 
باملهان��ة؛ وق��د تز�من��ت كله��ا م��ع �أعر����ص �سحي��ة �س��لبية. ومن خ��الل در��س��ة �أجريت على 
�ملر�هقني يف حمافظة ر�م �هلل نتبني �أن �لتعر�ص للمهانة يقرن ب�سكل ملح�ظ بال�سك�ى 
م��ن �ل�سح��ة )Giacaman, 2007(، بينم��ا يق��رن �لتعر���ص للعن��ف �جلماع��ي بالتاأث��ري 
�ل�س��لبي على �ل�سحة �لنف�س��ية حتى بعد �إجر�ء تعديالت على �لنتائج يف ما يتعلق بالن�ع 

�الجتماع��ي وحم��ل �الإقام��ة و�لع��م��ل �ملرتبطة �الأخرى. 

وتعت��رب ه��ذه �لدر��س��ة ذ�ت �أهمي��ة �أي�س��ا الأنه��ا تظه��ر �الخت��الف ب��ني �الأوالد و�لبن��ات يف 
تعر�سه��م للعن��ف وظه���ر �الأعر����ص عليه��م. فبينم��ا كان م�س��ت�ى �لعن��ف �ل��ذي يتعر�ص له 
�الأوالد م��ن �جلن�س��ني مرتفع��ا ج��د�، اإل اأن الأولد يتعر�س��ون ب�س��كل اأك��ب لأن��واع عن��ف 
مث��ل ال�س��رب م��ن قب��ل �جلي���ص �الإ�س��ر�ئيلي، �أو �الإهان��ة، �أو �ال�س��تخد�م ك��درع ب�س��ري، �أو 
��ستن�س��اق غاز م�س��يل للدم�ع، �أو �لتفتي���ص �لذ�تي، �أو �لت�قيف، �أو �العتقال، �أو �نتهاكات 

�أخ��رى. يف املقاب��ل، �س��جلت البن��ات ظه��ورا اأو�س��ح لالأعرا���ض، مب��ا فيه��ا اأعرا���ض �س��بيهة 
بالكتئاب. هذه �لنتائج مماثلة لنتائج �لدر��س��ات �الأخرى يف �س��ّقي �الأر�ص �لفل�س��طينية 
�ملحتل��ة وغريه��ا، وميك��ن تف�س��ريها باخت��الف �لبيئ��ة �الجتماعي��ة لكل من �لرج��ل و�ملر�أة، 
حيث ت�سمح �لقاعدة �الجتماعية لالأوالد بحيز حرية �أكرب خ�س��سا خارج حميط �ملنزل 
و�ملدر�سة، فيتعر�س�ن للعنف �ل�سيا�سي �أكرث مقارنة بالبنات )�لل��تي يبقني حمميات من 

�النته��اكات، م��رة �أخ��رى كنتيجة متناق�سة لقي���د �لنظام �الأب�ي(.

وق��د �أظه��رت در��س��ة، �أجري��ت يف قط��اع غ��زة يف �لع��ام 2008، نتائ��ج مماثل��ة لتل��ك �لت��ي 
�أجري��ت يف �ل�سف��ة �لغربي��ة، مبع��دالت مرتفع��ة من �لك��رب و�خل�ف خ�س��سا ب��ني �الأطفال. 
ويذك��ر �أن �الأطف��ال يتعر�س���ن حل����دث �سادم��ة كم�س��اهدة مقت��ل �الأقرب��اء، �أو روؤي��ة جث��ث 
م�س���هة، �أو �أن يت��م تدم��ري منازله��م. ه��ذه �لدر��س��ات ت�س��ري �إىل ع��دة �أعر����ص نف�س��ية م��ن 
�سمنها م�ساكل �سل�كية �أو �سع�بة يف �لكالم، �أو خماوف، �أو قلق، �أو غ�سب، �أو �نخفا�ص يف 
 .)United Nations, 2008( لركيز يف �ملدر�س��ة، �أو �سع�بة يف �أد�ء �لفرو�ص �ملدر�س��ية�

ورمب��ا ال ميكنن��ا �أن نفع��ل �لكث��ري حالي��ا ل�ق��ف �نته��اكات �الحت��الل �الإ�س��ر�ئيلي �ملزم��ن 
�لت��ي يتعر���ص له��ا �ل�س��كان ب�س��كل ي�م��ي، ولك��ن م��ن ال�س��رورة مب��كان األ نت�س��بب يف 
’اإح��داث �س��رر اإ�سايف’،بحي��ث اأن الأ�س��رار الناجت��ة ع��ن انته��اك ال�س��عب الفل�س��طيني 
جت��د جذوره��ا يف ق�ساي��ا اجتماعي��ة �سيا�س��ية، مم��ا ي�س��تدعي من��ا، باملقاب��ل، البح��ث ع��ن 
حل��ول اجتماعي��ة �سيا�س��ية، ولي���ض جم��رد و�سف��ات طبي��ة مبهدئ��ات وم�س��كنات اآلم اأو 
اإىل  نتح��ول  واأل  كاأمرا���ض،  والك��رب  ال�سدم��ة  ت�س��خي�ض  اأو  نف�س��ي،  ع��الج  جل�س��ات 
م�س��اهمني يف اإ�سف��اء �سف��ة املر���ض عل��ى املعان��اة الناجت��ة م��ن احل��رب. وبذل��ك، ق��د 
نزيد ال�سغط النف�س��ي على ال�سحايا. يف �ل��قع، فاإن در��س��تنا ح�ل م�ؤ�س�س��ات �ل�سحة 
�لعقلية و�لنف�سية و�الجتماعية �أظهرت ن�عا من �ل�لع �ملبالغ فيه بالعالج ي�سل �إىل درجة 
رف���ص �أي دع���ة �إىل تن��اول �أ�س��باب �لك��رب م��ن جذوره��ا )Giacaman, 2004(. وبينم��ا 
ال ي�ج��د ج��د�ل ح���ل �حتي��اج ج��زء م��ن �ل�س��كان �إىل �لعقاق��ري �لطبي��ة وجل�س��ات �لع��الج 
�لنف�سي �إال �أن ن�سبتهم �سغرية جد�. فالغالبية العظمى من الفل�سطينيني يتاأرجحون 
ب��ني الراح��ة واملر���ض ب�س��كل متوا�س��ل، متاأثري��ن بتعر�سه��م اليوم��ي للعن��ف وال�سدم��ة 
والك��رب. وبالرغ��م م��ن ظه��ور بع���ض الأعرا���ض عليه��م نتيج��ة له��ذا التاأرج��ح املتوا�س��ل 
اإل اأنهم لي�سوا مر�سى؛ اإنهم يعانون من النتهاك، ويتوقون اإىل وقف هذا النتهاك، 

واإىل حتقي��ق العدال��ة. 

ن�ساء يرزح �أزو�جهن يف �ل�سجون �الإ�سر�ئيلية

توؤك��د التقاري��ر اأن اجلي���ض الإ�ش��رائيلي اأوق��ف اأو اعتق��ل اأك��ر م��ن 800 األ��ف فل�ش��طيني 
 Palestinian Central Bureau of Statistics(  بُتهم �شيا�شية منذ 1967 حتى الآن
and Ministry of Detainee and Ex-detainee Affairs, 2012(. ويق��در ع��دد 

�ملقب����ص عليه��م، يف �لع��ام 2012، ب��� 4000 �س��خ�ص )B’tselem, 2012(. وبينم��ا 
يهت��م �الإع��الم و�لتقاري��ر �ملختلف��ة مب�س��األة �الأ�س��ر و�العتق��ال �إال �أنن��ا ال نع��رف �إال �لقلي��ل 
عن تاأثري �س��جن �لرجال على زوجاتهم و�أطفالهم. حتى �أن در��س��ة حديثة �أطلقت عليهم 
 Rabaia, Balsam, & Giacaman,( و�س��ف ’�سحاي��ا غ��ري مرئي��ني’ للعن��ف �ل�سيا�س��ي
2013(. وت�س��ري ه��ذه �لدر��س��ة �إىل �أن �لزوج��ة �لت��ي يت��م �عتق��ال زوجه��ا �أو �حلك��م علي��ه 

بال�س��جن يف �ل�س��ج�ن �الإ�س��ر�ئيلية تع��اين خمتل��ف �مل�س��اكل �الإ�سافي��ة يف �حلي��اة �لي�مي��ة. 
وياأت��ي �لع���ز �مل��ايل عل��ى ر�أ���ص قائم��ة �لتبع��ات �ل�س��لبية الأ�س��ر �لرج��ل، وباالأخ���ص ل��� كان 
�الأ�س��ري �لعائ��ل �لرئي�س��ي، ولك��ن بالرغ��م م��ن �أن وز�رة �س��ئ�ن �الأ�س��رى و�ملحرري��ن ت�ف��ر 
’دخال’ وحمامني للم�سج�نني �ل�سيا�سيني �إال �أن هذه �مل�ساعدة �ملالية ُنعتت ب�’ال �سيء’ من 

قبل �لن�ساء. فن�سبة كبرية من هذ� �لدخل يتم �إنفاقها على �حتياجات �مل�سج�نني 
�أنف�سهم مثل �سر�ء �مللب�ص و�لغذ�ء و�ل�سجائر من متجر �ل�سجن باأ�سعاف ثمنها �الأ�سلي. 
�إن و�سف ’ال �سيء’ يعك�ص �أي�سا �إح�سا�سا ق�يا بالعزلة �ملعن�ية �لذي ال تخففه �مل�ساعدة 
�ملالي��ة م��ن �حلك�م��ة. كم��ا يت�س��ح لنا �أي�سا �أن تقدير �ل�ق�ع يف �الأ�س��ر من قبل �ملجتمعات 
�ملحلية و�ملجتمع ككل قد �نخف�ست بعد �تفاقيات �أو�سل� 1993 باملقارنة بفرة �النتفا�سة 
�الأوىل، مما �أدى �إىل تعميق عزلة �لن�ساء زوجات �الأ�سرى حتى د�خل جمتمعاتهم �ملحلية 

 .)Rabaia, Balsam, & Giacaman, 2013(

كم��ا تلق��ي نتائ��ج ه��ذه �الأبح��اث �ل�س���ء عل��ى �ملعاناة و�ملهان��ة �لتي ت�ساحب زي��ارة �الأزو�ج 
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يف �ل�س��ج�ن �الإ�س��ر�ئيلية. وم��ن ناحي��ة �أخ��رى، ع��ربت �لن�س��اء ع��ن تده���ر ��س��تقالليتهم 
بع��د �لقب���ص عل��ى �أزو�جه��ن، حي��ث ينتق��ل �الإ�س��ر�ف عل��ى �مل��ر�أة �إىل و�ل��دْي زوجه��ا، مم��ا 
يزي��د م��ن �لقي���د عل��ى حريته��ا وحركته��ا وملب�س��ها م��ن قب��ل �لعائل��ة و�ملجتم��ع �ملحلي. كما 
الحظن��ا م�س��اكل �جتماعي��ة نف�س��ية، فق��د �أ�س��ارت �لن�س��اء �إىل �إ�ساب��ة �أطفاله��ن مب�س��اكل 
نف�س��ية كالك��رب و�ال�سطر�ب��ات �ل�س��ل�كية و�حلن��ني �إىل �الأب خ�س��س��ا يف �أيام �الإجاز�ت 
و�الأعي��اد. و�أخ��ري�، ل�ح��ظ �أي�س��ا، ب��س���ح، وج���د عن�س��ر �لتخ���ف من �مل�س��تقبل؛ فبع�ص 
�لزوج��ات ك��ن قلق��ات عل��ى تغ��ري طبيع��ة �لعالق��ات د�خ��ل �الأ�س��رة بع��د خ��روج �ل��زوج م��ن 
�ل�س��جن. م��ن ناحي��ة، كان��ت �لن�س��اء يف حال��ة �نتظ��ار ي�سلني من �أجل �الإف��ر�ج عن �لزوج، 
وم��ن ناحي��ة �أخ��رى، تخ���ف بع�سهن من معاملة �لزوج الأطفاله �لذين كربو� �أثناء ت��جده 
يف �ل�س��جن، و�ي�سا من تقدمهن هن �أنف�س��هن يف �ل�س��ن، مما قد يدفع �لزوج �إىل �لزو�ج 
م��ن �أخ��رى )Johnson & Giacaman, 2013(. وبينم��ا يب��دو اأن هن��اك ع��ددا م��ن 
املوؤ�س�سات املعنية باحتياجات الأ�سرى، ولكن القليل منهم يهتم باحتياجات الزوجات، 
الجتماعي��ة  ال�سغ��وط  م��ع  والتعام��ل  والأطف��ال  الجتماع��ي  بالدع��م  وبالأخ���ض 
الإ�سافي��ة الت��ي حت��ط عل��ى الزوج��ة اأثن��اء غياب زوجها يف ال�س��جن. ه��ذه النتائج تنبهنا 
اإىل الحتي��اج ل�س��ب الهتم��ام عل��ى زوج��ات املعتقل��ني الفل�س��طينيني، والتاأك��د من اإدراج 

احتياجاته��ن يف �سيا�س��ات �س��املة تعم��ل عل��ى تخفي��ف معاناته��ن. 

3. اإمكانيات ا�سرتاتيجية واولويات ال�سيا�سات

تو�سيات على م�ستوى عاملي:

• يت��م بن��اء �ل�سح��ة وهدمه��ا �أي�س��ا ب�س��كل كب��ري يف �لبيئ��ة �لت��ي يعي���ص فيها �الإن�س��ان. 	
مما يعني �أن علينا �أن ن�ست�عب �الإطار �ل���سع �لذي يعي�ص فيه �لنا�ص �إذ� �أردنا �أن 

نفه��م ونتعام��ل م��ع �حلال��ة �ل�سحي��ة للفل�س��طينيني رج��اال ون�س��اء.

• م��ن �ل�س��رورة مب��كان �أال نت�س��بب يف ’�إح��د�ث �س��رر’، �إن �الأ�س��ر�ر �لناجت��ة ع��ن 	
�نته��اك �ل�س��عب �لفل�س��طيني جت��د جذوره��ا يف ق�ساي��ا �جتماعي��ة �سيا�س��ية، مم��ا 
ي�ستدعي منا، باملقابل، �لبحث عن حل�ل �جتماعية �سيا�سية، ولي�ص جمرد و�سفات 
طبي��ة مبهدئ��ات وم�س��كنات �آالم،�أو جل�س��ات ع��الج نف�س��ي، �أو ت�س��خي�ص �ل�سدم��ة 
و�لك��رب كاأمر����ص، و�أال نتح���ل �إىل م�س��اهمني يف �إ�سف��اء �سف��ة �ملر���ص عل��ى 
�ملعان��اة �لناجت��ة م��ن �حل��رب. وبذل��ك، ق��د نزي��د �ل�سغ��ط �لنف�س��ي عل��ى �ل�سحاي��ا. 
�إن �لرج��ال و�لن�س��اء �لفل�س��طينيني يعان���ن م��ن �النته��اك، ويت�ق���ن �إىل وق��ف ه��ذ� 

�النته��اك، و�إىل حتقي��ق �لعد�ل��ة. 

• �إذ�، فهن��اك �س��رورة ملح��ة للخ��روج م��ن ح��دود �لعي��ادة و�مل�ست�س��فى، ب��ل لتخط��ي 	
حي��ز �خلدم��ات و�لقطاع��ات �ل�سحي��ة حت��ى ننج��ز حت�س��ن يف �أو�س��اع �ل�سح��ة. 
كم��ا يج��ب علين��ا �لعم��ل عل��ى ت�ساف��ر �خلدم��ات �لطبي��ة م��ع روؤي��ة �ملجتم��ع �ملحل��ي 
ومب�س��اركته، و�أن نكر���ص �لتع��اون ب��ني �لقطاع��ات �ملختلف��ة و�لركي��ز عل��ى مفه���م 

�لعد�ل��ة، �أي عل��ى �ملب��ادئ �الأولي��ة للرعاي��ة �ل�سحي��ة. 

• ه��ذ� ه��� بالتحدي��د م��ا يجع��ل �مل�ؤ�س��ر�ت �لطبي��ة �حلي�ي��ة غ��ري كافي��ة بالرغ��م م��ن 	
�سرورته��ا، وم��ا يجعلن��ا نحت��اج �إىل �لت�ج��ه نح��� نظرة �أو�س��ع من �لنظ��رة �ملجهرية، 
وننفت��ح عل��ى روؤي��ة �س��املة تاأخ��ذ يف �العتب��ار �ل�س��ياق، �أي ت�ج��ه ي�س��ل �إىل ج��ذور 
�الأ�س��باب �لت��ي تت�س��بب يف �س���ء �ل�سح��ة يف �ملجتم��ع �لفل�س��طيني. كم��ا �إن هن��اك 
�حتياج��ًا الإدخ��ال م�ؤ�س��ر�ت جدي��دة يف �مل�س��تقبل لتقيي��م �ل�سح��ة، وذل��ك باالإ�سافة 
للم�ؤ�س��ر�ت �لت��ي تهت��م باملر���ص، مث��ل م�ؤ�س��ر�ت ن�عي��ة �حلي��اة و�لتقيي��م �لذ�ت��ي 
لل�سح��ة و�لك��رب و�الإح�سا���ص باالأم��ن �ل�س��خ�سي و�الأمن �لغذ�ئي وم�ؤ�س��ر�ت �أخرى 
تعتم��د عل��ى �لتقيي��م �لذ�ت��ي، مم��ا ميكنن��ا م��ن �الإحاط��ة بالع��م��ل �الجتماعي��ة 

و�ل�سيا�س��ية و�لنف�س��ية و�القت�سادي��ة �لت��ي تعج��ل م��ن �ملر���ص.  

• �إعط��اء �أول�ي��ة ل�سح��ة �مل��ر�أة ومر�سه��ا يف �ل�سيا�س��ات ويف بر�م��ج �لتنفي��ذ. وذل��ك 	
م��ن خ��الل منظ���ر لل�سح��ة �لعام��ة ال يت�قف عند �سحة �الأم و�لطفل، بل يتعامل مع 
�حتياجات �ملر�أة �لفل�سطينية بغ�ص �لنظر عن ك�نها متزوجة �أم عزباء �أو متزوجة 

ولكن غري حامل، �أو متر بفرة �نقطاع �حلي�ص، �أو كبرية يف �ل�س��ن. ولذلك، يجب 
�أن نق���م بتاأهي��ل �لعامل��ني يف �ل�سح��ة ومتابعته��م و�الإ�س��ر�ف عليه��م حت��ى يق�م���� 
بتنفي��ذ بروت�ك���الت �سح��ة �مل��ر�أة �لت��ي ال يق�م���� بتنفيذه��ا يف �ل�ق��ت �حلايل، رمبا 

با�س��تثناء بروت�ك���الت فرة �حلمل.

• يتطل��ب ه��ذ� �ل��س��ع �سيا�س��ات �س��املة تذه��ب �إىل �أبع��د م��ن جم��رد ت�ف��ري �إمكاني��ة 	
�حل�س�ل على و�سائل تنظيم �الأ�سرة �أو �لتحكم يف عدد �ل�سكان كم�ؤ�سر�ت حلدوث 
تغي��ري، وه��ذ� م��ا ت�ؤك��د علي��ه وز�رة �س��ئ�ن �مل��ر�أة وبع���ص در��س��ات �الأمم �ملتح��دة 
 MoWA indicators 2011-2013( )Division for the Advancement(

 of Women, Department of Economic and Social Affairs,

undated(؛ كم��ا يتطل��ب �ل��س��ع �سيا�س��ات �أو�س��ع م��ن �سيا�س��ة �لركي��ز عل��ى 

�حل�س�ل على �لرعاية �ل�سحية، تلك �ل�سيا�س��ة �لتي تفر�ص �أن �الحتياجات �لتي 
ال ت�فرها �لرعاية �ل�سحية �ستجد حلها تلقائيا يف تنظيم �الأ�سرة بدال من �لتعامل 
معه��ا كاحتياج��ات �س��املة ت�ؤث��ر عل��ى معي�س��ة وج���دة حي��اة �لن�س��اء، وباالأخ���ص كبار 
�ل�س��ن منه��ن. �أو بعب��ارة �أخ��رى، كل ه��ذه �حلقائ��ق �ملركب��ة تتطل��ب �سيا�س��ات ذ�ت 
نظ��رة �أ�س��مل م��ن جمه���د�ت تنظي��م �الأ�س��رة، وتتطلب �إع��ادة �سياغ��ة بحيث ت�سبح 
و�عية باالإطار �الجتماعي، وتظهر ح�سا�س��ية للم�س��ائل �ملرتبطة بالن�ع �الجتماعي، 
وت�س��رك كل �لقطاع��ات بحي��ث تتمك��ن م��ن �لتعام��ل م��ع تعقي��د�ت م�س��اكل �ل�س��كان 
يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة. ب��ل ميكنن��ا �لق���ل �أنن��ا ل��ن نتمك��ن م��ن �لتعام��ل 
م��ع �لتعار���ص �لقائ��م حالي��ا ب��ني �حتياج��ات �ملعي�س��ة �الآني��ة وب��ني �لتخطي��ط لتنمي��ة 
م�س��تقبلية م�س��تد�مة �إال �إذ� حتلينا بت�جه مت��زن متكامل يف �س��كل �سيا�س��ات تاأخذ 

�حتياج��ات �ل�س��كان �ملعي�س��ية يف �العتب��ار. 

• يعت��رب �لن���ع �الجتماع��ي �نعكا�س��ا لبني��ة �جتماعي��ة ت�ؤث��ر عل��ى �أدو�ر وم�س��ئ�ليات 	
�لرج��ال و�لن�س��اء. ويع��اين �لرج��ال �لفل�س��طيني�ن م��ن �لتعر���ص لدرج��ة كب��رية م��ن 
�لعن��ف ت�س��ت�جب �لتعام��ل معه��ا و�النتب��اه �إىل �سح��ة �لرج��ال �أي�س��ا يف م��ا يتعل��ق 
باإ�س��كالية �لن���ع �الإجتماع��ي �لت��ي ي�س��اء فهمه��ا عل��ى �أنه��ا تتعل��ق بالن�س��اء فق��ط، يف 
ح��ني �أن �لن���ع �الجتماع��ي و�ق��ع يلت��ف ح���ل حي��اة �لرج��ال و�لن�س��اء يف �آن و�ح��د. 

• يحت��اج نظ��ام �ملعل�م��ات �خلا���ص بال�سح��ة و�ل�س��كان �إىل حت�س��ني ن�ع��ي وم��جه��ة 	
ظ��ه��ر مث��ل �لع��زوف ع��ن �الإبالغ باملعل�مات، وعدم دقة �لتقارير، وهب�ط م�س��ت�ى 
تف�س��ري �لتقاري��ر �ملتاح��ة. �إن تل��ك �لتقاري��ر ت�س��تخدم ل��س��ع �خلط��ط و�ل�سيا�س��ات، 
ولذل��ك يل��زم �أن تعك���ص، بدق��ة، �حلال��ة �لدمي�غر�في��ة و�ل�سحي��ة لل�س��كان. فعل��ى 
�س��بيل �ملث��ال، ل��ن ميكنن��ا �أن نح��دد مت��س��ط �لعم��ر �ملت�ق��ع ب��دون معل�م��ات دقيق��ة 
ع��ن مع��دل �ل�ف��اة ح�س��ب �ل�س��ن، كم��ا �إنن��ا ل��ن ن�س��تطيع و�س��ع �لت�قع��ات �ل�سحيح��ة 
لع��دد �لعي��اد�ت �ملطل�ب��ة لالأمر����ص �ملزمن��ة ب��دون معل�م��ات دقيق��ة، لي���ص فق��ط 
بخ�س����ص ن�س��بة كل مر���ص فح�س��ب، ولك��ن ن�س��بة �ملر���ص ح�س��ب �ل�س��ن و�جلن���ص 
و�ملنطق��ة و�مل�ق��ع �جلغ��ر�يف. �العتم��اد عل��ى �إج��ر�ء در��س��ات ��س��تق�سائية ب�س��كل 
دوري مكل��ف للغاي��ة. وق��د يحتاج �لتح�س��ني �لن�عي لنظام تدوي��ن �ملعل�مات �حلايل 

ملجه���د كب��ري، ولكن��ه �أك��رث دق��ة، و�أق��ل تكلف��ة عل��ى �مل��دى �لط�يل. 

• ب�س��كل ع��ام، يدفعن��ا �لتط���ر �لدمي�غ��ر�يف �ملر�س���د خ��الل �لعق��د �ملا�س��ي نح��� 	
�الهتم��ام برعاي��ة كب��ار �ل�س��ن كاأول�ي��ة يف �مل�س��تقبل م��ن خ��الل �لدر��س��ات ور�س��م 

�ل�سيا�س��ات وبر�م��ج �لتنفي��ذ. 

تو�سيات حمددة

نظ��ر� ل�س��رعة �رتف��اع ن�س��بة �لن�س��اء �مل�ساب��ات باالأمر����ص �ملزمن��ة، يحب��ذ �أن   1
تتخ��ذ �إج��ر�ء�ت عملي��ة د�خ��ل وخ��ارج قط��اع �ل�سح��ة مل�س��اعدة �مل��ر�أة عل��ى �إنقا���ص 
�ل�زن وممار�س��ة �لن�س��اط �لريا�سي، وم�س��اعدتها على �لع�دة �إىل �لنظام �لغذ�ئي 
�لفل�سطيني �لتقليدي �لذي يتك�ن، باالأ�سا�ص، من منتجات �الأر�ص، �أي من خمتلف 
�خل�سر وزيت �لزيت�ن، بديال عن �لغذ�ء �لذي �أ�سبح يتع�د على ��س��تهالكه �ملزيد 

م��ن �ل�س��كان، وه��� غ��ذ�ء غني بالده���ن، و�لكثري من��ه �سناعي. 
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م��جه��ة ظاه��رة �ل��زو�ج �ملبك��ر �أول�ي��ة �أخ��رى، وباالأخ���ص يف منطق��ة �خللي��ل،   2
ويج��ب �أن ت�ساح��ب �لت��س��ع يف �خلدم��ات �لت��ي حتتاجه��ا �لن�س��اء �لعازب��ات عل��ى 
م�س��ت�ى �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة. مم��ا يتطل��ب �إدخ��ال م�ؤ�س��ر�ت لتقيي��م �سح��ة 

�مل��ر�أة �لعازب��ة. 

نظ��ر� الرتف��اع مع��دل �إج��ر�ء �ل���الد�ت �لقي�سري��ة �إىل ن�س��ب غ��ري مقب�ل��ة، هن��اك   3
حاج��ة للتحقي��ق يف كيفي��ة �تخ��اذ ق��ر�ر �لت�لي��د بالقي�سري��ة، وتتب��ع نتائ��ج ه��ذه 
�جلر�ح��ات. �أي �إن هن��اك حاج��ة ملر�جع��ة دقيق��ة للممار�س��ات �جلاري��ة و�إدخ��ال 
م�ؤ�س��ر�ت جدي��دة يف �لتقيي��م، حت��ى ميك��ن حتدي��د �لثغر�ت �لت��ي تف�سلنا عن نظام 
ت�لي��د مالئ��م. �إن حتدي��د �حل��االت �لت��ي حتت��اج لل���الدة �لقي�سري��ة، وو�س��ع خط��ة 
لالإقالل منها، خ�س��سا �حلاالت �لتي جترى الأ�س��باب غري طبية، �أول�ية يف م�س��ار 
�ل�سيا�س��ات �لقادم��ة. فاجلر�ح��ات �لقي�سري��ة تثق��ل كاه��ل �لنظ��ام �ل�سحي �ملنهك 
�أ�س��ال، �س����ء م��ن �لناحي��ة �ملالي��ة �أو من ناحية �مل��رد �لب�س��رية. وهذه �لنتيجة �إمنا 
ت�ؤك��د عل��ى �س��رورة �إدخ��ال م�ؤ�س��ر�ت قيا���ص تخ��رج م��ن �الإط��ار �ملح��دود للخدم��ات 
�لطبي��ة �حلي�ي��ة �ل�س��رف �ملقدم��ة حالي��ا يف فرة ما بعد �ل�الدة، وهي �أي�سا ت�س��ري 
�إىل �أن �خلدم��ات �ل�سحي��ة ذ�ته��ا عليه��ا �أن تذه��ب �إىل �أبع��د م��ن معاي��ري �ل�سح��ة 
�لتقليدي��ة )د�خ��ل �لعي��ادة( لت���يف �حتياج��ات �مل��ر�أة كم��ا ت�سفه��ا �مل��ر�أة. كم��ا �إن 
بر�م��ج زي��ار�ت �ملن��ازل باخلدم��ات �ملتاح��ة ل��الأم و�مل�ل���د تعت��رب �أ�سا�س��ية لت�ف��ري 

�لدع��م �ل��ذي يحتج��ن �إليه. 

�اللتف��ات �إىل خدم��ات ع��الج �لعق��م، و�لتاأك��د م��ن ت�ف��ري �جل���دة، وتقيي��م �الإه��د�ر   4
يف رعاية �لعقم يجب �أن يك�ن �أول�ية يف ر�سم �ل�سيا�سات وو�سع بر�مج �لتنفيذ من 

قب��ل نظام �ل�سحة �حلك�مي. 

رف��ع درج��ة �الهتم��ام برعاي��ة مرحل��ة ت�ق��ف �حلي���ص، و�لركي��ز عل��ى �أعر����ص   5
وتبع��ات ه��ذه �ملرحل��ة، الأنه��ا تت�س��بب يف �لكث��ري م��ن �ملعان��اة، وت��ج��ه بالكث��ري م��ن 
�الإهم��ال يف �لعم���م. ويتطل��ب ذل��ك �لعم��ل بكف��اءة د�خ��ل وخ��ارج �لعي��ادة من خالل 

زي��ار�ت �لبي���ت، وتاأهي��ل �ملجمت��ع �ملحل��ي، و�لعم��ل عل��ى م�س��اركته. 

تنبهن��ا نتائ��ج �لكث��ري م��ن �لتقاري��ر �إىل �س��رورة �إعط��اء �أهمي��ة خا�س��ة لزوج��ات   6
�مل�س��ج�نني �لفل�س��طينيني �ل�سيا�س��يني يف �ل�س��ج�ن �الإ�س��ر�ئيلية، و�لتاأكد من �إدر�ج 

�حتياجاته��ن يف �سيا�س��ات ته��دف �إىل �لتقلي��ل م��ن معاناته��ن.. 
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3. التعليم - ما وراء الوصول: 
نحو تعليم مستجيب للنوع االجتماعي 

1. خلفية و�سياق

1.1 التعليم يف ال�سفة الغربية يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية

يبق��ى حتقي��ق �حل��ق بالتعلي��م لالأطف��ال �لفل�س��طينيني يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة 
من�ط��ا باإنه��اء �الحت��الل، حي��ث �إن �لعن��ف وع��دم �ل�س��ع�ر باالأم��ن يف �ملدر�س��ة و�لبي��ت 
و�ملجتم��ع، يعط��ل وي�سع��ف �لعملي��ة �لتعليمي��ة. كم��ا ت�س��كل �لقي���د �ملفرو�س��ة عل��ى �حلرك��ة 
عائق��ا رئي�س��يا للمعلم��ني و�لط��الب يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة وم��ا بينهم��ا. �إ�ساف��ة 
�إىل ذل��ك، ف��اإن �الأزم��ة �القت�سادي��ة �لط�يل��ة و�لت��ي ج��اءت نتيج��ة �ح��كام  قب�س��ة �الحتالل 
�خلانق��ة عل��ى �لتط���ر �القت�س��ادي و�لقي���د �القت�سادي��ة ذ�ت �لدو�ف��ع �ل�سيا�س��ية )م��ن 
�سمنه��ا �حتج��از �إ�س��ر�ئيل الإي��ر�د�ت �ل�سر�ئ��ب وقي���د �ملانح��ني على �لتم�يل( ق��د �أدت �إىل 
�أزم��ة مالي��ة م�س��تمرة يف �لقط��اع �لتعليم��ي. ه��ذه �لقي���د، �إ�ساف��ة للقي���د �الأخ��رى �ملرتبطة 
باالحتالل ، تعترب تر�كمية يف طبيعتها وذ�ت تاأثري�ت على �لطالب )وكذلك على �ملعلمني 
و�لنظ��ام �لتعليم��ي باأكمل��ه(  و تتفاق��م م��ع م��رور كل �س��نة در��س��ية يف بل��د يعي���ص يف حال��ة 

ط����رئ م�س��تمرة. 

وعل��ى الرغ��م م��ن التحدي��ات الهائل��ة، �س��جلت ال�س��نوات اخلم���ض ع�س��رة الأوىل من��ذ 
ت��ويل ال�س��لطة الفل�س��طينية مه��ام نظ��ام التعلي��م اإجن��ازات وا�سح��ة، وخ�سو�س��ا فيم��ا 
يتعل��ق مبع��دلت التح��اق وم�س��اركة الط��الب و�لبني��ة �لتحتي��ة و�ملنه��اج. ويف منت�س��ف 
ع��ام 2000، تبل���ر �تف��اق ع��ام ح���ل �حلاج��ة ملزي��د م��ن �لركي��ز عل��ى ن�عي��ة �لتعلي��م، 
كم��ا ج��اء يف مب��ادرة وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل4 »�لتعلي��م للجمي��ع«، ويف خطته��ا 
�ال�س��ر�تيجية لل�س��ن��ت 2008-2012 و�خلط��ة �ملر�فق��ة �خلا�س��ة بتدري��ب �ملعلم��ني، 
وكذل��ك �لتخطي��ط و�ل�ثائ��ق �لربناجمية لالعبني �ملحليني و�لدوليني �لرئي�س��يني يف قطاع 
�لتعليم. ولكن �ل��سع �ل�سيا�س��ي و�القت�سادي �الجتماعي غري �مل�س��تقر و�لد�ئم �لتغري يف 
�ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، وتز�يد �لعنف �ملتك��رر و�ملتطرف على �أيدي ق��ت �الحتالل 
�الإ�س��ر�ئيلية ق��د �أدى �إىل �إع��ادة ت�جي��ه �جله���د و�مل��رد نح� �الأو�س��اع �ملتنازعة و�لطارئة 
)�لتج��اوب م��ع �الأزم��ات و�إع��ادة �لتاأهي��ل( ب��دال م��ن ت�جيهه��ا �إىل �لتنمي��ة )وز�رة �لربي��ة 

و�لتعلي��م �لع��ايل، 2008(. 

�إن �الإج��ر�ء�ت �الإ�س��ر�ئيلية �ملتز�ي��دة يف �س��رذمة وتق�س��يم �الأر���ص �لفل�س��طينية جغر�في��ا، 
ق��د �أ�سعف��ت و�أعاق��ت، �إىل ح��د كب��ري، عم��ل وتط���ر نظام �لتعليم �لفل�س��طيني. ونتيج��ة لقيام 
اإ�س��رائيل بتق�س��يم الأر���ض الفل�س��طينية اإىل مناط��ق حي��ث لل�س��لطة الفل�س��طينية اإمكاني��ة 
حم��دودة اأو معدوم��ة يف الو�س��ول والإدارة وال�س��يطرة، ل ب��د م��ن الأخ��ذ بع��ني العتب��ار اإىل 
اأي م��دى ميك��ن تطوي��ر روؤي��ة وطني��ة وت�سمي��م وتنفي��ذ خط��ط و�سيا�س��ات عل��ى م�س��توى 
وطني. فالقد�ص �ل�سرقية ومناطق )ج( وقطاع غزة و�ملناطق �ملحاذية للجد�ر �أو للحدود بني 

قط��اع غ��زة و�إ�س��ر�ئيل ت�س��كل جميعه��ا �أو�ساعا وحتدي��ات خا�سة. 

ال�س��لطات  ب��ني  عميق��ا  الرا�س��خ  والنق�س��ام  الوطني��ة  الوح��دة  انهي��ار  ف��اإن  كذل��ك، 
احلاكمة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة فاقم الو�سع كثرا؛ فاملكا�سب �لتي مت �لت��سل 
�إليها مب�سقة من �أجل ت�حيد روؤية تعليمية ونظام تعليمي عانى ط�يال من �ل�سرذمة �لتي 
فر�سته��ا �لق���ى �ال�س��تعمارية، تاآكل��ت خ��الل �ل�س��ن��ت �ل�س��بع �ملا�سي��ة؛ وبا�س��تثناء �إد�رة 
�متح��ان �لثان�ي��ة �لعام��ة )�لت�جيه��ي( مل يب��ق ب��ني �ل�سف��ة و�لقطاع يف جمال �لتعليم �س���ى 
�لقليل من �لتعاون �مللم��ص. ففي �ل�سفة �لغربية، تتجنب �جلهات �ملعنية �لقيام باأي ن�ع 
م��ن �الإ�س��الح ق��د يب��دو وكاأن��ه يع��زز �النق�س��ام، و�ل��ذي �أدى فعلي��ا، عل��ى �س��بيل �ملث��ال، �إىل 
تعلي��ق �إ�سالح��ات تتعل��ق باملناه��ج �لتعليمية كان قد ج��رى تخطيطها منذ وقت ط�يل. ويف 
قط��اع غ��زة، تعم��ل حك�م��ة �الأم��ر �ل��ق��ع عل��ى و�سع �إ�سافات عل��ى �ملناهج و�إدخ��ال �أنظمة 
ذ�ت �أبع��اد تتعل��ق بالن���ع �الجتماع��ي، مث��ل قان���ن �لتعلي��م رقم 1 لع��ام 2013، �لذي �سدر 
م�ؤخر� ومينع �لتعليم �ملختلط بعد �سن �لتا�سعة، ويدع� �إىل تاأ�سي�ص مد�ر�ص بنات بحيث 

4 - ج��رى تق�س��يم وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل �إىل وز�رة �لربي��ة ووز�رة �لتعلي��م �لع��ايل يف ربي��ع 2012، 
وقد جرت �سياغة معظم �خلطط و�لرب�مج �حلالية يف ظل �ل�ز�رة �مل�سركة. وهكذ� ت�ستمر وز�رة �لربية 

و�لتعليم �لعايل يف ك�نها �ملرجع �لرئي�سي يف هذ� �لتقرير. 

تت�سم��ن طالب��ات ومعلم��ات فق��ط يف جميع م�س��ت�يات �لتعليم5. 

كم��ا اأن التوجه��ات العاملي��ة يف التعلي��م تزي��د تعقي��دات الآف��اق لظه��ور م�س��روع تعليم��ي 
موحد لل�سعب الفل�سطيني �لذي يعاين �أ�سال من حتديات �الحتالل �لع�سكري �مل�ستمر، 
و�لتق�س��يم �لدميغر�يف و�جلغر�يف �ملفرط، و�العتماد �س��به �لكلي على �لتم�يل �خلارجي. 
لق��د �س��هدت �ل�س��نتان �الأخريت��ان تركي��ز� متز�ي��د� عل��ى �لتعلي��م “�الأكرث فائ��دة و�الأكرث 
جتاري��ة و�الأك��رث عملي��ا« )مقتب���ص ع��ن Giroux يف معهد در��س��ات �ملر�أة( م��ع �البتعاد عن 
�اللت��ز�م بالقي��م �الأكادميي��ة و�الإن�س��انية �لت��ي تخدم �مل�سلحة �لعام��ة وتعزز فر�ص �حلياة 
)مبا ي�سمل، ولي�ص ح�سر�، �لعمل �ملجدي( �إىل روؤية تعليم ت�سيطر عليها فقط قيم �ل�س�ق 

و�لت�س��لع )م�سطلح ي�س��ري �إىل �أن �ل�س��لعة هي �ل�سيء �الأهم( ومفه�م �مل�ؤ�س�سات �لتعليمية، 
وخ�س��سا م�ؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، ك�سبكات �سركات م�جهة نح� �مل�ستهلك و�لتي تقّيم 
قيمتها فقط بفعالية �لتكلفة و�لكفاءة و�الأرباح. �إن تاأثري روؤية �لتعليم هذه ر��سخة عميقا 
يف �خلط��اب و�ل�سيا�س��ات و�خلط��ط �لفل�س��طينية �حلالي��ة. كم��ا �أن �النخ��ر�ط �ملتز�ي��د 
للهيئات �لدولية وخ�س��سا �سندوق �لنقد �لدويل و�لبنك �لدويل يف �لقطاع �لتعليمي قد 

عمل على تر�س��يخ وجهة �لنظر هذه عامليا ويف �الأر�ص �لفل�س��طينية6. 

كم��ا تزي��د �ملطالب��ات �لعاملي��ة باإج��ر�ء �قتطاع��ات يف �الإنف��اق �لع��ام وتقلي���ص �اللتز�م��ات 
جت��اه دع��م �لقط��اع �لع��ام للتعلي��م �لفروق��ات يف فر���ص �لتعلي��م للفئات �الأق��ل حظا، مبا يف 
ذلك �لبنات/�لن�س��اء، وي�سعف، ب�س��كل �أ�سا�س��ي، مبد�أ �ل��س�ل �ملت�س��اوي للتعليم �لن�عي 
)نب��ذة ع��ن �لن���ع �الجتماع��ي قادم��ة(. ويف ه��ذ� �ل�س��ياق، ت�سب��ح �لتحدي��ات �ملت�سَمن��ة 

يف تعزي��ز عملي��ات �لتعلم/�لتعلي��م �لت��ي تعم��ل عل��ى �لنه����ص مب�س��او�ة �لن���ع �الجتماع��ي 
و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة عل��ى م�س��ت�ى �أو�س��ع م��ن خ��الل متك��ني �لنا���ص عل��ى حت�ي��ل عالق��ات 

�لق���ة غ��ري �ملت�س��اوية و�النخ��ر�ط كلي��ا يف عم��ل ه��ادف وحي��اة عام��ة �سعب��ة وهائلة. 

تعت��رب �ل�س��لطة �لفل�س��طينية طرف��ا يف �التفاقي��ات �لدولي��ة �لت��ي تع��رف ب��س���ح بح��ق 
�لتعليم كحق عاملي و ثابت، ومن �سمن ذلك �الإعالن �لعاملي حلق�ق �الإن�سان7، و�لعهد 
�ل��دويل �خلا���ص باحلق���ق �القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة )1966(، و�تفاقي��ة 
�لق�س��اء عل��ى جمي��ع �أ�س��كال �لتميي��ز �س��د �مل��ر�أة )�تفاقي��ة �س��يد�و، 1979(، و�تفاقي��ة 
حق���ق �لطف��ل )1989(. كم��ا يتبن��ى �لقان���ن �لفل�س��طيني يف �مل��ادة 24 م��ن �لقان���ن 
�الأ�سا�س��ي �ملع��دل للع��ام 2003 ح��ق كل م��ط��ن بالتعلي��م8. ويب��دو جلي��ا �لت��ز�م �ل�س��لطة 

5 - قان���ن �لتعلي��م رق��م 1 لع��ام 2013 �س��در يف غ��زة. متن��ع �ملادت��ان 46 و74 �لتعلي��م �ملختل��ط يف �مل�ؤ�س�س��ات 
�لتعليمي��ة يع��د �س��ن �لتا�س��عة، وتعطي��ان �ل���ز�رة م�س���ؤولية »تاأني��ث« مد�ر���ص �لبن��ات. كم��ا تل��زم �ملادت��ان 13 
و56 �ملد�ر���ص �حلك�مي��ة �اللت��ز�م باملعاي��ري �لدني��ا �لت��ي فر�سته��ا �حلك�م��ة. وعل��ى �أث��ر ذل��ك، �نتق��دت �ل�س��بكة 
�لفل�س��طينية للم�ؤ�س�س��ات غري �حلك�مية وم�ؤ�س�س��ات حق�ق �الإن�س��ان �لفل�سطينية �لقان�ن، معربة عن قلقها »باأن 
ذل��ك ج��زء م��ن �س��ياق �أك��رب ته��دف �حلك�م��ة م��ن خالل��ه �إىل فر���ص �يدول�جي��ا وه�ي��ة حم��ددة عل��ى قط��اع غ��زة 
ال حترم �لتن�ع �لثقايف و�الأيدي�ل�جي يف �ملجتمع �لفل�س��طيني«، وبذلك ال حترم ن�ص وروح �لقان�ن �الأ�سا�س��ي 
�لفل�س��طيني. يع��رب �لبي��ان �مل�س��رك ع��ن قلق��ه �إز�ء �الإج��ر�ء�ت �ملختلف��ة �لت��ي ته��دد باإقام��ة نظام��ني قان�ني��ني 
خمتلف��ني يف قط��اع غ��زة و�ل�سف��ة �لغربي��ة، ويدع��� �ل�س��لطات �لفل�س��طينية يف �ل�سف��ة وغزة لالمتن��اع عن �أعمال 
ت�سعف �جله�د �لر�مية �إىل »بناء نظام قان�ين فل�سطيني م�حد )�ملركز �لفل�سطيني حلق�ق �الإن�سان، 2013( 
6 - “خ��الل �لعقدي��ن �الأخريي��ن، كثف��ت �مل�س��اعد�ت �لدولي��ة، وخ�س��س��ا �سن��دوق �لنق��د �ل��دويل و�لبن��ك 

�ل��دويل، �أن�س��طتها يف قط��اع �لتعلي��م م��ن وجه��ة نظ��ر ن�عي��ة وكمي��ة. عل��ى م�س��ت�ى عامل��ي، �رتفع��ت �لتز�مات 
�لقرو�ص �جلديدة من 4% عام 1980 �إىل 9% يف عام 1999، وجتاوز �الإقر��ص �ملتعلق بالتعليم 8 2 مليار 
دوالر يف �أو�خر �لت�سعينيات )�لبنك �لدويل، 1999(. من وجهة نظر ن�عية، ز�د �لبنك �لدويل خمرجاته 
�لفكرية �سمن �سياق �ل�سيا�سات �لتعليمية، من حيث عدد �ملتخ�س�سني �لعاملني يف �لقطاع، وعدد وتكر�ر 
�لتحليل و�أور�ق �ل�سيا�سات �لتي ن�سرتها دو�ئر �لتعليم لديه. لقد ل�حظ �أن �الأزمة �لد�خلية للي�ن�سك� �أدت 
�إىل �س��يطرة �مل�ؤ�س�س��ات مث��ل �سن��دوق �لنق��د �ل��دويل و�لبن��ك �ل��دويل يف ت�س��كيل �الأجن��دة �لدولي��ة للتنمي��ة؛ 
حيث ي�سخ �لبنك �لدويل ح��يل 30% من م�ساعد�ت �لتنمية �لدولية يف �لتعليم، و�لذي ي�سعه يف مقدمة 
�ملخرج��ات، و�إبق��اء �لنم���ذج �للي��رب�يل �جلدي��د للتنمي��ة. وق��د ت�س��ادف ه��ذ� م��ع تطبي��ق �سيا�س��ات �لتكي��ف 
�لهيكل��ي و�الإ�سالح��ات �مل�ؤ�س�س��اتية �لت��ي �أ�سبح��ت �س��رطا ملن��ح �لقرو���ص )Mundy, 2002(  ه��ذه �لقرو�ص 

�مل�س��روطة �أثرت ب�س��كل خا�ص على �إد�رة �الأنظمة �لتعليمية” )معهد در��س��ات �ملر�أة، در��س��ة قادمة(
7 - �ملادة 26 من �الإعالن �لعاملي حلق�ق �الإن�سان: »لكل �سخ�ص �حلق يف �لتعلم«.

8 - تن�ص �ملادة 42 من �لقان�ن �الأ�سا�سي �ملعدل:
�لتعلي��م ح��ق ل��كل م��ط��ن، و�إلز�م��ي حت��ى نهاي��ة �ملرحل��ة �الأ�سا�س��ية عل��ى �الأق��ل وجم��اين يف �ملد�ر���ص   1

و�ملعاه��د و�مل�ؤ�س�س��ات �لعامة. 
ت�سرف �ل�سلطة �ل�طنية على �لتعليم كله ويف جميع مر�حله وم�ؤ�س�ساته وتعمل على رفع م�ست��ه.   2
يكف��ل �لقان���ن ��س��تقاللية �جلامع��ات و�ملعاه��د �لعلي��ا ومر�ك��ز �لبح��ث �لعلمي، وي�سم��ن حرية �لبحث   3

�لعلمي و�الإبد�ع �الأدبي و�لثقايف و�لفني، وتعمل �ل�س��لطة �ل�طنية على ت�س��جيعها و�إعانتها.
 تلتزم �ملد�ر�ص و�مل�ؤ�س�سات �لتعليمية �خلا�سة باملناهج �لتي تعتمدها �ل�سلطة �ل�طنية وتخ�سع الإ�سر�فها. 4  
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�لفل�سطينية بالتعليم �لعاملي

م��ن خ��الل �نخر�طه��ا باجله���د �لدولية، وم��ن �سمن ذلك �الأه��د�ف �الإمنائية لالألفية، 
ومب��ادرة �لتعلي��م للجمي��ع. ع��الوة عل��ى خطط وبر�م��ج9 وز�رة �لربي��ة و�لتعليم �لعايل، 
يت��م ط��رح ومعاجل��ة �إ�س��ر�تيجيات و�لتز�مات متعلقة بالتعليم يف وثائق �الإ�س��ر�تيجية 
�ل�طني��ة �لرئي�س��ية، مب��ا يف ذل��ك خط��ة �الإ�س��الح و�لتنمي��ة �لفل�س��طينية )2007(، 

و�لتقري��ر �ل�طن��ي ح���ل �لفق��ر )2004( )وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل، 2008(.  

يبل��غ �الإنف��اق �ل�طن��ي لل�س��لطة �لفل�س��طينية عل��ى قط��اع �لتعلي��م م��ا يق��ارب �أو �أك��رث 
للمنطق��ة بح����يل 18-17% م��ن �مليز�ني��ة �ل�طني��ة و5 6% م��ن �لن��اجت �ل�طن��ي 
�الإجم��ايل خم�س���ص مبا�س��رة للتعلي��م10. كم��ا بل��غ �لتعلي��م �أك��رث م��ن 30% من 
�مليز�نية �ملقرحة خلطة �الإ�سالح و�لتنمية �لفل�سطينية )2007( وح��يل 
20% من دعم �ملانحني �ملطل�ب لربنامج �ال�س��تثمار �لعام )وز�رة �لربية و�لتعليم 

�لع��ايل، 2008(، بينم��ا �أرق��ام �حلك�م��ة �لفعلي��ة يف قط��اع غ��زة �أق��ل بكث��ري11. 

2.1 اأطر العمل النظرية – التعليم واإن�ساف النوع الجتماعي

خ��الل �لعق���د �لقليل��ة �ملا�سي��ة، �أنتج��ت �الأبح��اث جمم�ع��ة و��س��عة م��ن �الأدل��ة �لت��ي تب��ني 
�أن �لنه����ص بالتعلي��م �ملن�س��ف للن���ع �الجتماع��ي يتطل��ب معاجل��ة جمموع��ة وا�س��عة من 
الق�ساي��ا الت��ي تتعل��ق بنوعي��ة التعلي��م ووثاقت��ه باملو�س��وع واإمكاني��ة الو�س��ول اإلي��ه. �إن 
�لتع�سب �الجتماعي و�لثقايف و�ملمار�سات �لتمييزية يف �ملجتمع ب�سكل عام ي�ؤتى بها �إىل 

�ملد�ر���ص و�ل�سف�ف.

�إن �لتغل��ب عل��ى ه��ذه �لق�ساي��ا يتطل��ب �سيا�س��ات وبر�م��ج مب��اِدرة وفعال��ة. وتب��ني �أه��م 
�لنتائج �حلاجة �إىل معاجلة �لق�سايا �لتالية: تفاعالت �ملعلم – �لطالب؛ و�ملنهاج وم��رد 
�لتعل��م؛ و�أنظم��ة وهيكلي��ات �لتعلي��م. تث��ري ه��ذه �لق�ساي��ا جمم�ع��ة م��ن �الأ�س��ئلة �لنقدي��ة 
ل�سانع��ي �ل�سيا�س��ات �لتعليمي��ة وممار�س��ي �لتعلي��م �ملعني��ني باإمكاني��ة �ل��س���ل �ملن�س��ف 

و�لع��ادل للتعلي��م �لن�ع��ي للجمي��ع:

• كيف تختلف فر�ص �لتعلم وجتارب هذه �لفر�ص بني �لذك�ر و�الإناث؟	

• م��اذ� يتعل��م �لذك���ر و�الإن��اث – لي���ص فق��ط م��ن حي��ث �مل���سي��ع �الأكادميي��ة، �إمن��ا 	
فيم��ا يتعل��ق باملعاي��ري و�لت�قعات �لثقافية وقدر�ته��م �لذ�تية وفر�ص �حلياة؟

• كي��ف تت��م تق�ية/حت��دي �الأن����ع �الجتماعي��ة �لنمطي��ة و�لكتاب��ات �لت��ي تع��زز/	
تتح��دى �لتميي��ز ب��ني �جلن�س��ني يف �لغ��رف �ل�سفي��ة و�ملد�ر���ص؟

• م��ا ه��ي �لع��م��ل �لبيئي��ة و�لبن��ى �لتنظيمي��ة �لت��ي ت�س��جع/تعيق �لتعل��م؟ وكي��ف 	
ت�ؤث��ر ه��ذه �لع��م��ل عل��ى �لذك���ر و�الإن��اث و�لط��الب ذوي �الإعاق��ة، و�لط��الب 
�لذين يعان�ن من �سع�بة بالتعلم، و�لطالب من خلفيات �جتماعية و�قت�سادية 

؟ خمتلفة

�إن �أهمية رعاية وتنمية �لطف�لة �ملبكرة يف حت�يل �أدو�ر وفر�ص �لن�ع �الجتماعي 

9 - وتت�سم��ن ه��ذه ب��ني �الأ�س��ياء �الأخ��رى �الإ�س��ر�تيجية �ل�طنية للتدري��ب و�لتعليم �لتقني و�ملهن��ي، 1999؛ �خلطة 
�خلم�س��ية للتعلي��م 2001-2005؛ �خلط��ة �لتنم�ي��ة للتعلي��م �لع��ايل؛ �إ�س��ر�تيجية تدري��ب �ملعلم��ني، 2008؛�خلط��ة 

�الإ�س��ر�تيجية لتط�ي��ر �لتعلي��م 2008 – 2012؛ و�الإ�س��ر�تيجية �ل�طني��ة لتعلي��م �لطف�لة �ملبكرة 2012.
10 - ت�س��ع ميز�ني��ة 2013، كم��ا �أف��ادت وكال��ة مع��ا �الإخباري��ة، 17% م��ن �مليز�ني��ة �الإجمالي��ة ل���ز�رة �لربي��ة 

ووز�رة �لتعليم �لعايل، )وز�رة �ملالية كما �أفادت وكالة معا يف �س��بكة �مل�س��تقبل(؛ ووفقا ل�ز�رة �لربية و�لتعليم 
�لع��ايل ووز�رة �ملالي��ة، بلغ��ت ن�س��بة �الإنف��اق �لع��ام للحك�مة على �لتعليم %2 18، %9 17 و%1 18 يف �ل�س��ن��ت 
2009، 2010 و2011 عل��ى �لت����يل )وز�رة �ملالي��ة، 2012، نظ��ام �ملتابع��ة و�لتقيي��م(. يج��ب �لتعام��ل م��ع ه��ذه 

�الأرق��ام كتقدي��ر�ت الأن �ل�س���رة �ملالي��ة �حلقيقي��ة �أكرث تعقيد� بكثري: يتم �إنفاق ماليني �لدوالر�ت �س��ن�يا على 
�لتعلي��م م��ن خ��الل ميز�ني��ات غ��ري ميز�ني��ة وز�رة �لربي��ة ووز�رة �لتعلي��م �لع��ايل، �س����ء كان ذل��ك م��ن خ��الل 
�لبلدي��ات �أو �ملجال���ص �ملحلي��ة �أو �جلامع��ات �أو �مل�ؤ�س�س��ات غ��ري �حلك�مي��ة وم��ن �ل�سعب تتب��ع �الإنفاق �الإجمايل 

عل��ى �مل�س��ت�ى �ل�طن��ي )مقابل��ة م��ع ب�سري �سال��ح، وز�رة �لربية، 17 ني�س��ان، 2013( 
11 -  وفق��ا الإط��ار �الأمم �ملتح��دة للم�س��اعدة �لتنم�ي��ة، يت�سم��ن �لتعلي��م %11 م��ن ميز�ني��ة 2012 ل�س��لطات 

غزة �لفعلية. وعلى نقي�ص ذلك، فاإن ميز�نية وز�رة �لد�خلية بلغت %34 من �مليز�نية �لعامة )�إطار �الأمم 
�ملتحدة للم�ساعدة �لتنم�ية، 2012( 

�ل�سائدة ر��سخة ووطيدة12. 

وبطريق��ة مماثل��ة، تدع��م �الأدبي��ات �أهمي��ة �لرب�م��ج �لتعليمي��ة �لبديل��ة وغ��ري �لر�س��مية 
يف م�س��اعدة �الإن��اث يف �لتغل��ب عل��ى �الأع��ر�ف و�لت�قع��ات �ملقي��دة �جتماعي��ا �لت��ي قلم��ا 
يت��م حتديه��ا يف م��ق��ع �ملدر�س��ة و�ل�س��ف )وتتج��اوب م��ع �الأطف��ال ذوي �حتياج��ات �لتعل��م 
�ملختلفة(. فمثال، ي�جد دليل ق�ي باأنه من خالل ت�فري بنية �جتماعية و �سحية مالئمة، 
»ميك��ن �أن تلع��ب �لريا�س��ة دور� هام��ا يف حي��اة �الإن��اث.« )Brady، 2011، ���ص. 2(13. يف 
�ل�سياق �لفل�سطيني، ت�سري �الأدلة �لق�س�سية �إىل �أن �لرب�مج �لالمنهجية وبر�مج 
�لتعليم �لعالجية وغري �لر�سمية ميكن �أن تلعب دور� حا�سما ومهما يف تع�ي�ص �خل�سائر 
�لتعليمي��ة خ��الل ف��ر�ت �الأزم��ات وتعطي��ل �لدر��س��ة �ملتك��رر �لناجت عن �الحتالل �مل�س��تمر 

 .)Nicolai، 2007( و�لعن��ف �ملر�ف��ق ل��ه

12 - »تب��ني �الأبح��اث يف �ل��دول �لنامي��ة �أن �الإن��اث �لل��ت��ي يلتحق��ن برب�م��ج �لطف�ل��ة �ملبك��رة �أك��رث ��س��تعد�د� 

للمدر�س��ة �البتد�ئي��ة، ويتاأقلم��ن بطريق��ة �أف�س��ل، ويبق��ني يف �ملدر�س��ة لف��رة �أط���ل م��ن �لل��ت��ي ال يذه��ن« 
)�لي�ن�س��ك�، 2007(.

�الأطف��ال �الأق��ل حظ��ا �جتماعي��ا �لذي��ن يلتحق���ن بالتعلي��م ما قبل �ملدر�س��ة يك�ن�ن �أكرث ��س��تعد�د� للمدر�س��ة 
�البتد�ئية، ويك�ن حت�سيلهم �أف�سل يف �ملدر�سة، و�أقل �حتماال للت�سرب من �ملدر�سة من نظر�ئهم �لذين ال 
يح�سل���ن عل��ى �لتعلي��م م��ا قبل �ملدر�س��ة. كم��ا �أن بر�مج �لطف�لة �ملبكرة �لتي تعط��ي �الأطفال وجبات طعام 

خفيف��ة �أو وجب��ات تزي��د فر�ص �الأطفال �لفقر�ء يف �لبقاء على قيد �حلياة. 
رعاي��ة وتعلي��م �لطف�ل��ة �ملبك��رة يح��رر�ن �الأخ����ت �الأك��رب �س��نا للطف��ل م��ن م�س���ؤولية رعاي��ة �لطف��ل �لت��ي 
ت�سحبهن من �ملدر�سة. يف �لكثري من �لعائالت، يجب على �لبنات �لعناية باإخ�تهن و�أخ��تهن �ل�سغار لكي 
ي�س��تطيع �ل��ل��د�ن �لعم��ل. ويف حال��ة كان �الأخ���ة �الأ�سغ��ر يف �أم��ن ورعاي��ة خدم��ات �لطف�ل��ة �ملبكرة، �س���ف 

يك���ن لالأخ��ت �الأك��رب فر�س��ة �أف�س��ل يف �لذهاب �إىل مدر�س��ة �بتد�ئية.« �أ�س���ص �لي�ن�س��ك�.
13 - وفق��ا ل��رب�دي )2011، ���ص. 2(، يب��ني �لبح��ث �أن بر�م��ج ريا�س��ة �الإن��اث ت�س��تطيع »�إذ� ج��رى ت�سميمه��ا 

وتنفيذها جيد�«:
• ت�فري مكان �آمن لتعلم مهار�ت جديدة وبناء م�ج�د�ت؛	
• حت��دي �سي��غ تقليدي��ة لالإن��اث، وحتطي��م ��ل�س���ر �لنمطي��ة للن���ع �الجتماع��ي، وتزي��د ح�س���ر �لبن��ات 	

�لن�س��ط و�ملرئ��ي يف �ملجال �لعام؛
• تغري �لطرق �لتي تنظر فيها �لفتيات الأنف�سهن، وطريقة نظر �لعائلة و�ملجتمع لهن؛	
• ترفع م�ست�ى معرفة �الإناث حلق�قهن و�أج�سادهن و�سحتهن؛	
• بناء مهار�ت �لقيادة، وتقدمي فر�ص للممار�سة �لقيادة؛	
• ت��سيع �سبكات �لدعم �الجتماعي و�الأ�سدقاء و�إمكانية �ل��س�ل مل��رد �ملجتمع؛	
• تزويد �الإناث باالإر�ساد ومناذج �أدو�ر.	
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2  نتائج رئي�سية – توجهات وموؤ�سرات/حتديات

2 1 الو�سول اإىل التعليم

و�لع��ايل14  و�لثان���ي  �الأ�سا�س��ي  �لتعلي��م  �إىل  �ل��س���ل  تعك���ص  �لت��ي  �مل�ؤ�س��ر�ت  تعت��رب 
للفل�س��طينيني يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة مرتفع��ة وفق��ا للمعايري �الإقليمي��ة و�لدولية، 
وتعترب عم�ما من�سفة وعادلة كثري� ح�سب �جلن�ص و�مل�قع )ريف، مدن( وو�سع �ملخيمات 
ودخ��ل �الأ�س��رة )�لي�ن�س��ك� – �ملكت��ب �ل��دويل للتعلي��م، 2011(. حتتف��ظ الإن��اث حالي��ا 
مبع��دلت مت�س��اوية واأك��رث اإيجابي��ة م��ن الذك��ور فيم��ا يتعل��ق باملوؤ�س��رات الرئي�س��ية 
للو�س��ول اإىل التعلي��م ع��ب جمي��ع م�س��تويات التعلي��م )الأ�سا�س��ي والثان��وي واجلامع��ي( 
مع ا�س��تثناءات رئي�س��ية يف جمال معدلت التحاق الإناث يف التعليم والتدريب التقني 

واملهن��ي ويف مع��دلت التحاقه��ن بريا���ض الأطف��ال. 

كم��ا يبق��ى اللتح��اق يف برام��ج رعاي��ة وتنمي��ة الطفول��ة املبك��رة منخف�س��ا )51 3% ع��ام 
2010(، حيث تبلغ معدلت التحاق الإناث 9 14%، وهو معدل اأقل بقليل من التحاق 

الذكور )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2012، بيان �سحفي: م�سح �لعنف(.

تعت��رب �لفروق��ات يف م�ؤ�س��ر�ت �ل��س���ل �إىل �لتعلي��م ع��رب �ملناط��ق �جلغر�في��ة حم��دودة 
ب�س��كل ع��ام. يف قط��اع غ��زة، حي��ث ح�س���ر �الإن��اث �أق��ل من �لذك���ر، وخ�س��س��ا يف مرحلة 
م��ا بع��د �لثان�ي��ة، ت�سي��ق فج����ت �لن���ع �الجتماع��ي �إىل �أق��ل م��ن 1% )�جله��از �ملرك��زي 
لالإح�س��اء �لفل�س��طيني(. وباملث��ل، ف��اإن مع��دالت ت�س��رب �الإن��اث �لت��ي كان��ت م��رة �أعلى من 
مع��دالت ت�س��رب �لذك���ر يف قط��اع غ��زة، �أ�سبح��ت �الآن �أق��ل �أو م�س��اوية ملع��دالت �لذك���ر 
حتى �ملدر�س��ة �لثان�ية، حيث �ساقت �لفج��ت �سمن 5 0% )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء 
�لفل�س��طيني(15. وب�س��كل ع��ام، بلغ��ت مع��دالت �لت�س��رب يف �ملرحل��ة �لثان�ي��ة يف �ل�س��نة 
�لدر��س��ية 2011/2010 ح����يل %2 3 م��ع �أعل��ى مع��دالت للذك���ر و�الإن��اث يف مناط��ق 
�خللي��ل �لث��الث )9 4%، و7.2%، و%6 7( يف جن���ب �ل�سف��ة �لغربي��ة، وتزي��د مع��دالت 
ت�س��رب �لبنات عن �لذك�ر يف �س��مال �خلليل ومناطق �خلليل. كما تظهر �ختالفات �لن�ع 
�الجتماعي جلية يف معدالت �لت�سرب يف �ملرحلة �لثان�ية لالإناث مقارنة بالبنني يف �سرق 

غ��زة و�أريح��ا ومناطق نابل���ص16. 

تعت��رب مع��دالت حم��� �الأمي��ة للفل�س��طينيني ف���ق 15 �س��نة عالي��ة )95%( م��ع فج����ت ن���ع 
�جتماعي كانت و��س��عة و�ساقت �إىل �أقل من 5% يف �لعام 2012 مقارنة باأكرث من %41 
يف �لع��ام 1995. ت�س��كل �لن�س��اء �لل��ت��ي تزي��د �أعماره��ن عل��ى 45 �س��نة �لفج���ة �لباقي��ة 
�ل�حيدة �لتي تزيد على 1% حيث يبلغ معدل حم� �الأمية 4 71% للن�ساء مقارنة بح��يل 
5 93% للرجال يف هذه �لفئة �لعمرية )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2013(.

2 2 نوعية ومالءمة التعليم

يف من��اخ �الأزم��ة �لت��ي ط��ال �أمده��ا و�لت��ي تخللها ف��ر�ت عنف ودمار كبريي��ن خالل �لعقد 
�ملا�سي ب�سكل خا�ص، حالت الأو�ساع امل�ستمرة لل�سراع وحالة الطوارئ دون حتقيق 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل للتزاماته��ا مبعاجل��ة نوعي��ة وج��ودة التعلي��م، مم��ا 
اأوجب على الوزارة الرتكيز على »�سيانة وحفظ نظام التعليم« اأكرث من الرتكيز على 

14 -  لق��د �س��هد �لتعلي��م �لع��ايل زي��ادة ثابت��ة للطالب��ات خ��الل �ل�س��ن��ت �ملا�سي��ة و�سل��ت �إىل 53% يف �لع��ام 

2004، وح��يل 59% يف 2010. كما ل�حظت معدالت عالية للخريجات �جلامعيات بلغت 56% يف 2004 

و61% يف 2010، مما يعك���ص معدل تاآكل بني �لطالب �لذك�ر )وز�رة �لتعليم �لعايل، 2004، 2010( 
15  - تبق��ى مع��دالت �لت�س��رب يف �ملرحل��ة �لثان�ي��ة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة �لت��ي بلغت 2 3% ت�س��كل قلقا. على �أية 

ح��ال، يج��ب فه��م �ملع��دالت �الأعل��ى بقلي��ل لالإن��اث )3 3% مقابل 2 3% للذك�ر( �سمن �س��ياق �أع��د�د �لتحاق 
�الإن��اث �لعالي��ة يف �لتعلي��م �لثان���ي ومع��دالت �لبق��اء حت��ى �ل�س��ف �لعا�س��ر ومع��دالت �النتق��ال م��ن �ملرحل��ة 
�الأ�سا�سية للمرحلة �لثان�ية وكذلك معدالت �لر�س�ب �لعالية للذك�ر )وز�رة �لربية و�لتعليم �لعايل، 2012، 
نظ��ام �ملتابع��ة و�لتقيي��م(. وتتعل��ق مع��دالت �لت�س��رب �لعالي��ة لالإن��اث يف �ملرحل��ة �لثان�ية بقط��اع غزة )1 %3 
لالإن��اث و6 2% للذك���ر مقاب��ل %4 3 لالإن��اث و%6 3 للذك���ر يف �ل�سف��ة �لغربي��ة( وب�س��كل �أ�سا�س��ي نتيج��ة 
ملع��دالت �لت�س��رب �لعالي��ة يف �لف��رع �ل�سناع��ي و�ل�س��نة �لثان�ي��ة للف��رع �الأدب��ي )وز�رة �لربي��ة، 2012، كتاب 

�لتعلي��م �الإح�سائي �لثان�ي( 
16 - يف �لع��ام 2010/2011، بلغ��ت مع��دالت ت�س��رب �الإن��اث يف �ملرحل��ة �لثان�ي��ة ل�س��رق غ��زة و�أريحا ونابل���ص 

9 2% و2% و 1% �أعل��ى م��ن مع��دالت �لذك���ر. كم��ا �ُس��جلت مع��دالت ت�س��رب �إن��اث عالي��ة يف جن��ني وجن���ب 

نابل���ص ور�م �هلل و�لب��رية و�خللي��ل و�س��مال �خللي��ل و�س��مال غ��زة وخ��ان ي�ن���ص، ولك��ن جمي��ع �لفروقات كانت 
�سم��ن 1% )وز�رة �لربي��ة، 2012، �لكت��اب �الإح�سائ��ي �لرب�ي �ل�س��ن�ي( 

تنفي��ذ خططه��ا )وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لعايل، 2008(. 

غ��ري �أن �لقل��ق ب�س��اأن �نح��د�ر ن�عي��ة �لتعلي��م وحم�س��الت �لتعلم ذ�ت �ل�سلة تبقى و��س��عة 
�النت�س��ار، وتبق��ى �ملكا�س��ب يف ن�عي��ة �لتعلي��م �سئيل��ة وجم��ز�أة يف �أح�س��ن �الأح����ل. ي�س��ري 
�خلرب�ء �إىل ت�ساعد يف عنف �الحتالل و�لقي�د على �حلركة و�إمكانية �ل��س�ل وتاأثري�ت 
ذلك على �الأو�ساع �القت�سادية �الجتماعية و�ل�سحة ورفاه �الأطفال وعائالتهم كاأ�سباب 
رئي�سية لهذ� �النحد�ر. تبني �الختبار�ت �ل�طنية و�لدولية، ب�سكل عام، �نحد�ر� ملح�ظا 
يف �الأد�ء �الأكادمي��ي خ��الل �لعق��د �ل�س��ابق �أو �أك��رث. وب�س��كل ع��ام، حت�س��ل الإن��اث عل��ى 
عالم��ات اأف�س��ل م��ن الذك��ور ع��ب اأن��واع وجم��الت المتحان��ات. ولك��ن، م��ا ه��� مه��م 
فيم��ا يتعل��ق بعد�ل��ة و�إن�س��اف �لتعلي��م ه��� �الختالف��ات �لعالي��ة يف نتائ��ج �المتحان��ات ب��ني 
�ملد�ر���ص وب��ني �لطالب/�لطالب��ات يف نف���ص �ملدر�س��ة، وه��ذ� ي�س��ري �إىل وج���د الم�س��او�ة 
خفي��ة يف �لنظ��ام �لفل�س��طيني – يف نظ��ام �لعد�ل��ة تغي��ب �الختالف��ات �لعميق��ة الأن نظ��ام 
�ملدر�س��ة يعم��ل عل��ى �لتغل��ب عل��ى �الختالف��ات يف �لتح�سيل و�الإجناز �لن��اجت عن �الأو�ساع 
�القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة و�لعائلي��ة )�لبن��ك �ل��دويل، 2006(. فمث��ال، در��س��ة �لت�جه��ات 
�لدولية يف �لريا�سيات و�لعل�م 2011 �لتي تد�ر وطنيا حققت �ملد�ر�ص �خلا�سة عالمات 
�أعل��ى م��ن �ملد�ر���ص �حلك�مي��ة ومد�ر���ص وكال��ة �لغ���ث )�الأون��رو�( يف �لريا�سي��ات و�لعل�م؛ 
وح�سلت �ملد�ر���ص �ملختلطة على عالمات �أعلى يف �لريا�سيات و�لعل�م �أي�سا، وتبع ذلك 

مد�ر���ص �الإن��اث، وم��ن ثم مد�ر���ص �لذك���ر )وز�رة �لربية(.

ركز تعريف وز�رة �لربية جل�دة ون�عية �لتعليم، ب�سكل �أ�سا�سي، على حت�سني �لتح�سيل 
�الأكادميي للطالب/�لطالبة و�متالك مهار�ت �حلياة. حيث جرى ��س��تهد�ف حت�س��ني يف 
خدم��ات �لطال��ب ويف �الأن�س��طة �لالمنهجي��ة. كم��ا رك��زت ��س��ر�تيجياتها لتح�س��ني ن�عي��ة 
�لتعلي��م، ب�س��كل �أ�سا�س��ي، عل��ى �أد�ء �ملعل��م ومالءم��ة �ملنه��اج وت�ف��ره، و��س��تخد�م وج���دة 
�لكت��ب �ملدر�س��ية وم����رد تعلي��م وتعل��م �أخ��رى )وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل، 2008(. 
وتعك���ص �لهيئ��ات �لدولي��ة و�مل�ؤ�س�س��ات غ��ري �حلك�مي��ة �ملحلي��ة �لتاأكي��د�ت ذ�ته��ا. وعل��ى 
الرغ��م م��ن اللتزام��ات بالتعلي��م ال�س��امل واإن�س��اف وعدال��ة الن��وع الجتماع��ي م��ن 
قب��ل الالعب��ني الدولي��ني والوطني��ني، ف��اإن اخلط��ط والبام��ج التعليمي��ة تعامل��ت م��ع 
اإن�س��اف الن��وع الجتماع��ي كق�سي��ة و�س��ول حم�سورة ب�سمان م�س��اواة من حيث العدد، 
يف �س��ياق حي��ث فج����ت �لن���ع �الجتماع��ي قليل��ة �أو ل�سال��ح �الإن��اث. وق��د �أعطي��ت بع���ص 
�العتبار�ت لت�س��جيع ت�س��غيل �لن�س��اء على جميع �مل�س��ت�يات يف �لنظام �لتعليمي وت�ستهدف 
�خلط��ة �الإ�س��ر�تيجية لتط�ي��ر �لتعلي��م ت�س��جيع �لن�س��اء يف م�س��ت�يات �سن��ع �لق��ر�ر �لعلي��ا 
)وز�رة �لربية و�لتعليم �لعايل، 2008(17. وثمة ن��حي هامة �أخرى ل�سمان عد�لة �لن�ع 

�الجتماعي يف �لتعليم �لن�عي، ولكن جرى �إهمالها ب�سكل كبري حتى هذ� �ل�قت. كما اأنه 
مل يجر التطرق مبا فيه الكفاية اإىل الق�سايا احلا�سمة فيما يحدث لالإناث والذكور 
حامل��ا يلتحق��ون باملدر�س��ة، وكي��ف يعم��ل النظ��ام التعليم��ي عل��ى تعزيز اأو حت��دي التمييز 

وع��دم العدال��ة الجتماعي��ة. 

وعم�م��ا، تت�ف��ر معل�م��ات قليل��ة ح���ل جه���د حت�س��ني ن�عي��ة �لتعلي��م. بالن�س��بة للق�س��م 
الأك��ب، ل يوج��د توثي��ق جي��د لبام��ج ومب��ادرات حت�س��ني نوعي��ة ووثاق��ة �سلة التعليم، 
وتفتق��د الوثائ��ق املتوف��رة للبيان��ات والتحلي��ل ال��الزم لر�س��د وتعزي��ز فر���ص م�س��او�ة 
�لن���ع �الجتماع��ي وحم�س��الت �لتعل��م. حاولت عدة در��س��ات �أن تفح�ص �لتح�س��ن �ملتعلق 
بالن�عي��ة ووثاق��ة �ل�سل��ة مب�س��اريع �أو بر�م��ج حم��ددة، ولك��ن ال يت�ف��ر �س���ى �لقلي��ل م��ن 
�لتحلي��ل �لقائ��م عل��ى �لن���ع �الجتماع��ي، �إن ت�فر، خلرب�ت وحم�سالت تعل��م �الأطفال18. 
كما ت�سري �لبيانات �ملت�فرة ح�ل �لتعليم يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة و�الأبحاث �لدولية 
ح���ل ن�عي��ة �لتعلي��م �إىل ع��دد م��ن �لتحدي��ات �حلا�س��مة للجه���د �ملبذول��ة لتح�س��ني ن�عي��ة 

�لتعلي��م �لفل�س��طيني كم��ا ه��� مب��ني يف �لق�س��م �أدناه. 

17 - ت�سري در��سة قادمة �إىل بع�ص �لتح�سن بهذ� �خل�س��ص )ع�ساف، �لفار و�أب� غ��ص، 2011( 

18 - مثال، در��س��ة حالة �ملدر�س��ة �ل�سديقة للطفل، وهي در��س��ة من 45 �سفحة �أعدها �لي�ني�س��يف ف�س��لت 

يف تقدمي حتليل ن�ع �جتماعي؛ ويف حني �أن �ل�سم�لية هي �أحد �مل���سيع �لرئي�سية �لثالثة للربنامج، جرى 
فق��ط ذك��ر خاط��ف و�س��ريع الأي متيي��ز يف �أه��د�ف �أو تنفي��ذ �أو حم�س��الت �لربنام��ج ع��رب خط���ط �جلن���ص/
�لن���ع �الجتماع��ي. وم��ع ذل��ك، يتبن��ى ر�سد وز�رة �لربية و�لتعليم �لع��ايل CSF  �مل�سف�فة �لدولية للمعايري 
�لت��ي تت�سم��ن »ح�سا�س��ية ن���ع �جتماعي/�س��املة ك��ح��دة م��ن �أرب��ع ق�ساي��ا بحاج��ة �إىل ر�س��د )�أنظ��ر وز�رة 

�لربي��ة و�لتعلي��م �لعايل، 2012، نظ��ام �ملتابعة و�لتقييم(.
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3.2 حتديات رئي�سية اأمام البنات/الن�ساء

1. الأطفال مهملون
�إن �أهمي��ة �لفه��م �الأف�س��ل وت�سمي��م �ل�سيا�س��ات و�لرب�م��ج للتج��اوب م��ع �الأطف��ال و�ل�س��باب 
�ملهم�س��ني و/�أو �الأقل حظا �سمن �لنظام/�الأنظمة �حلالية، يعترب حا�س��ما وهاما مع وج�د 
�أدل��ة ب��اأن �إق�س��اء ه��ذه �ملجم�عات يرتفع ب�س��كل متك��رر خالل �أوقات �لط����رئ �أو �الأزمات، 
ويك���ن تعر���ص �لبن��ات يف ه��ذه �ملجم�عات للخط��ر م�ساعف��ا )Nicolai, 2007(. الأطفال 
يف املناط��ق اجلغرافي��ة املعزول��ة اأو املناط��ق املهم�س��ة والأطف��ال ذوو الإعاق��ة والأطف��ال 

الذي��ن ه��م خ��ارج املدر�س��ة، ه��م م��ن ب��ني الأك��رث احتم��ال لفقدان فر���ض التعليم. 

�له��م�ص �جلغر�فية

ي�س��كل النق���ض يف ال�سف��وف املدر�س��ية والبني��ة التحتي��ة املنا�س��بة معيق��ات هام��ة اأم��ام 
التعلي��م يف املناط��ق اجلغرافي��ة الأك��رث ت�س��ررا بالقي��ود الإ�س��رائيلية املفرو�س��ة عل��ى 
التنمي��ة واحلرك��ة واإمكاني��ة الو�س��ول، وم��ن �سمنه��ا القد���ض ومناط��ق )ج( وقط��اع غ��زة 
ب�سكل عام، وكذلك املناطق التي تفر�ض اإ�سرائيل قيودا على الو�سول اإليها يف ال�سفة 

الغربي��ة وقط��اع غ��زة. 

يف �لقد���ص، ويف ح��ني �أن للفل�س��طينيني �حل��ق بالتعلي��م �حلك�م��ي �ملج��اين كم��ا ه��� مذك�ر 
يف قان���ن �لتعلي��م �الإلز�م��ي �الإ�س��ر�ئيلي، غ��ري �أن �إ�س��ر�ئيل ال تف��ي بالتز�ماته��ا. ووفق��ا 
لدر��سة �أُعدت عام 2012، فاإن 24 �ألف طفل فل�سطيني يف �سن �ملدر�سة ال تتحمل �إد�رة 
�لتعليم يف بلدية �لقد���ص م�س���ؤوليتهم. ويف �سيف 2012، كان نظام �لتعليم �لعام �ملتعلق 
بالفل�س��طينيني يف �لقد���ص يفتقر �إىل 1100 �سف مدر�س��ي19. كذلك، مل يجد �س�ى 
5% فقط من 15,000 طفل فل�س��طيني يف �لقد���ص من �ملجم�عة �لعمرية 3-4 

�س��ن��ت مكان��ا له��م يف م��ا قب��ل �لتعلي��م �ملدر�س��ي �حلك�م��ي �ملج��اين يف �ل�س��نة �لدر��س��ية 
2012/2013 )جمعية �حلق�ق �ملدنية يف �إ�س��ر�ئيل، 2012(. كما �أن �أكرث من ن�سف 

�ل�سف���ف يف مد�ر���ص بلدي��ة �لقد���ص )647 م��ن 1,398 مدر�س��ة( – غ��ري منا�س��بة 
للمعايري، وتفتقد ل�سروط �ل�سالمة �الأ�سا�سية و�ملعايري �ل�سحية. �إ�سافة �إىل ذلك، تعترب 
مع��دالت �لت�س��رب م��ن �ملدر�س��ة يف �لقد���ص �ل�س��رقية �أعل��ى بكث��ري م��ن �أي م��كان �آخ��ر يف 
�الأر�ص �لفل�سطينية، بدء� من 2% من �ل�سف �الأول، وي�سل معدل �لت�سرب �إىل 5% يف 
�ل�سف �لثامن، ويت�ساعف هذ� �ملعدل لي�سل �إىل 10% من �ل�سف �لتا�سع و�س�ال 

.)Maimon, 2012( إىل مع��دل مذه��ل ي�س��ل �إىل 40% م��ن �ل�سف �لثاين ع�س��ر�

يف �لع��ام 2010، ج��رى تقيي��م 26 مدر�س��ة يف منطق��ة )ج( كمدار���ض ل تف��ي باملعاي��ر، 
وغ��ر �ساحل��ة، وذات مراف��ق غ��ر اآمن��ة وغ��ر �سحي��ة، ومه��ددة باله��دم، ومعر�س��ة 
واإىل  م��ن  و�سوله��م  عل��ى  وقي��ود  الط��الب،  عل��ى  امل�س��توطنني  واعت��داءات  لهجم��ات 
املدر�س��ة. ويف �لع��ام 2011، و�جه��ت 18 مدر�س��ة �أو�م��ر باله��دم نتيج��ة عدم وج�د رخ�سة 
بن��اء، كم��ا �أن مع��دالت �لت�س��رب يف �ملد�ر���ص �ملت�س��ررة عالي��ة وخ�س��س��ا ب��ني �الإن��اث، 
بينما ي��جه �لطالب �لذين يبق�ن يف �ملدر�س��ة خماطر �سحية وخماطر تتعلق بال�س��المة 

)�أوت�س��ا، 2010، 2011؛ �لي�ني�س��يف، 2011، مدر�س��ة �سديق��ة للطف��ل(. 

يف قط��اع غ��زة، يعت��رب �لنق���ص يف �ل�سف���ف �ملدر�س��ية ق�سي��ة خطرية. يف العام الدرا�س��ي 
2012/2011، اأفادت اليوني�سيف اأن 5,000 طالبة بداأن ال�سنة الدرا�سية يف اخليام اأو 

الكرافان��ات اأو يف اأك�س��اك م��ن اأك�س��اك م��ن ال�سفي��ح )�ملجل���ص �القت�س��ادي و�الجتماع��ي 
لالأمم �ملتحدة، 2012( و85% من جميع املدار�ض يف العام 2012 عملت بنظام التناوب 
)عل��ى مرحلت��ني( ل�س��تيعاب الط��الب، مم��ا قل���ض �س��اعات الدرا�س��ة بح��وايل الثل��ث 

)�لي�ني�س��يف، 2012(. كم��ا �أن �لنق���ص يف �ل�ق���د و�نقط��اع �لكهرب��اء �ملج��دول �أو غ��ري 

�ملجدول �أثر كثري� على �لعمل �ملنتظم للمد�ر�ص )�ملجل�ص �القت�سادي و�الجتماعي لالأمم 
�ملتحدة، 2012(. 

19 - وفق��ا للمحكم��ة �الإ�س��ر�ئيلية �لعلي��ا يف �س��باط 2011، كان 40,000 طف��ل م��ن �لذي��ن له��م �حل��ق 

بالتعليم �ملجاين ملتحقني مبد�ر���ص بديلة للمد�ر���ص �لر�س��مية، وهذ� يعترب �نتهاكا للحق �الأ�سا�س��ي الأطفال 
�لقد���ص �ل�س��رقية بامل�س��او�ة يف �لتعلي��م )Maimon, 2012(، علم��ا ب��اأن ح����يل ن�سف �الأطفال �لفل�س��طينيني 
يف �لقد���ص يلتحق���ن حالي��ا باملد�ر���ص �حلك�مي��ة بينم��ا �لط��الب �لباق���ن جم��ربون عل��ى دفع �أق�س��اط للتعليم 
 )Maimon, 2012( �خلا�ص �أو غري �لر�سمي �و ملتحق�ن مبد�ر�ص �الأوقاف �أو غري ملتحقني باملد�ر�ص �أبد�

و/�أو  �جلن���د  وم�سايق��ات  و�حل��ج��ز(  )�الإغالق��ات  �حلرك��ة  عل��ى  �لقي���د  �أن  كم��ا 
�مل�س��ت�طنني و�لعن��ف �ملمار���ص عل��ى �لط��رق م��ن و�إىل �ملدر�س��ة باال�ساف��ة �ىل �لط��رق غري 
�ملنا�س��بة و�الفتق��ار �إىل نظ��ام م���س��الت قلي��ل �لتكلف��ة يف مناط��ق بعي��دة وذ�ت حمدودي��ة 
يف �ل��س�ل �إليها ت�سكل جميعها معيقات �أمام �إمكانية �ل��س�ل �إىل �لتعليم و�إىل خدمات 
�أ�سا�سية �أخرى. وكذلك، ت�سكل القيود التي تفر�سها اإ�سرائيل على احلركة وال�سالمة 
وق�ساي��ا الأم��ن هموم��ا لالأطف��ال يف القد���ض ومناط��ق )ج( وال�سف��ة الغربي��ة »منطق��ة 
التما���ض« وم��ا يدع��ى املنطق��ة املقي��د الو�س��ول اليه��ا يف غ��زة20. يف �لع��ام �لدر��س��ي 
2010/2009، كان �أك��رث م��ن 1200 طف��ل و�أك��رث م��ن 860 معلم��ا و�إد�ري��ا ومر�س��د� 

م�سطري��ن للم��رور ي�مي��ا م��ن خ��الل »�جل��د�ر« �لفا�س��ل، �لذي �س��يدته �إ�س��ر�ئيل، لل��س�ل 
�إىل مد�ر�سهم؛ كما �أن 50% من �لطالب �ملت�سررين كان�� ملتحقني مبد�ر�ص يف منطقة 
�لقد���ص )وز�رة �لربي��ة 2012، تاأث��ري �جل��د�ر(. يف �لع��ام 2011، جرى ت�س��جيل 26 حالة 
هج�م على مد�ر���ص يف �الأر�ص �لفل�س��طينية �ملحتلة، 33% منها يف قطاع غزة، مما �أدى 

�إىل تدم��ري �ملب��اين �ملدر�س��ية و�نقط��اع عملي��ة �لتعل��م21.

�الأ�سخا�ص ذوو �الإعاقة

يق��در ع��دد �الأطف��ال �لفل�س��طينيني يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة �لذي��ن يعان���ن من ن�ع 
م��ا م��ن �الإعاق��ة بح����يل 28,000 طف��ل )Nicolai, 2007(22. ويف ح��ني �أن وز�رة 
�لربي��ة تبن��ت  �اللت��ز�م بالتعلي��م �ل�س��امل ر�س��ميا من��ذ �لع��ام 1997، لك��ن تبق��ى هن��اك 
ثم��ة حتدي��ات جم��ة. فف��ي قط��اع غ��زة مل يج��ر �إع��د�د �أي��ة �إ�س��ر�تيجية ر�س��مية بخ�س����ص 
ه��ذ� �الأم��ر من��ذ �النق�س��ام �ل��ذي وق��ع يف �لع��ام 2008. يف الع��ام 2010، فق��ط 50% م��ن 
املدار���ض يف الأر���ض الفل�س��طينية ج��رى تكييفه��ا ل�سم��ان اإمكاني��ة و�س��ول الأ�س��خا�ض 
ذوي الإعاق��ة اجل�س��دية، وتبق��ى املعيق��ات يف املنه��اج الر�س��مي وغ��ر الر�س��مي واملعل��م 
ودلل��ة  اأهمي��ة  ذات  التعليم/التعل��م  واأ�س��اليب  الجتماعي��ة  والجتاه��ات  والطال��ب 

20 - يف �لقد���ص، ي��ج��ه م��ا تقدي��ره 2,000 طال��ب و�أك��رث م��ن 250 معلم��ا تاأخ��ري� عن��د �حل��ج��ز ونق��اط 

�لتفتي���ص �أو نتيجة لفح�ص �لت�ساريح على �لطريق �إىل �ملدر�س��ة. وقد وجدت در��س��ة �أعدتها �لي�ن�س��ك� �أن 
69% من �الأطفال ال ي�سعرون باالأمان يف طريقهم من و�إىل �ملدر�سة )�لي�ن�سك�، 2011(. وكذلك يف �ملناطق 

�لت��ي تفر���ص قي���د يف �ل��س���ل �إليه��ا من �سمنها جتمعات يف �ل�سفة �لغربية تقع بالقرب من �جلد�ر، حيث 
ت�سري �لن��در �أن �لقي�د على �حلركة تتطلب طرق �سفر ملت�ية من �لبيت �إىل �ملدر�سة ورج�عا، و�ملرور من 
خالل نقاط تفتي���ص ع�س��كرية �إ�س��ر�ئيلية وما ير�فق ذلك من م�سايقات �أو �لتهديد بالتحر���ص ملا لذلك من 
�أث��ر خا���ص عل��ى م�س��اركة �لبن��ات يف �ملدر�س��ة، مم��ا ي���ؤدي �إىل ع��دم �ر�س��ال بع���ص �الأه��ل بناته��م للمد�ر���ص 
)مرك��ز �مل��ر�أة للم�س��اعدة و�الإر�س��اد �لقان���ين، 2010(. وكذل��ك يف غ��زة، يف �ملناط��ق �سم��ن 5 1 كل��م ع��ن 
�خل��ط �الأخ�س��ر وثالث��ة �أمي��ال بحري��ة م��ن �ل�س��اطئ، تفر���ص �إ�س��ر�ئيل قي���د� �س��ديدة عل��ى �حلرك��ة، وتفت��ح 
�لنري�ن على �لنا���ص يف �ملناطق �ملحظ�رة وكذلك ت�س���ية �الأر�ص يف منطقة �حلز�م. تت�سمن هذه �ملنطقة 
13 مدر�س��ة يرتاده��ا ح����يل 4,500 طال��ب، ويعم��ل فيه��ا طاق��م تعليم��ي يتاأل��ف م��ن �أك��رث م��ن 300 �س��خ�ص 

)�لي�ن�س��ك�، ؟؟؟�ل�س��نة؟؟؟؟(. ي�ث��ق تقري��ر حدي��ث �أعده �لي�ن�س��ك� »تهديد�ت �الأمان و�حلماي��ة �لتي تنتهك 
�حلق يف �لتعليم وت�سعف دوره �الإن�س��اين �لرئي�س��ي« للطالب و�ملعلمني على حد �س����ء )�لي�ن�س��ك�، �ص. 3(. 
ي�س��ري �لتقري��ر �إىل �أن “�ملنطق��ة �ملقي��د �ل��س���ل �ليه��ا” ه��ي �أي�س��ا منطق��ة معر�س��ة ملخاط��ر �لن��زوح ب�س��بب 
تهديد�ت �حلماية هذه، ومعظم �لذين يبق�ن يف هذه �ملناطق يفتقدون بب�س��اطة للم��رد �لكافية للمغادرة 

�أم��ام �ل�سغ�ط��ات �لتي يعي�س���نها«  )�لي�ن�س��ك�، �ص. 3( 
CAAC -  21 �لتقري��ر �ل�س��ن�ي 2011، كم��ا ج��اء يف �إط��ار عم��ل �الأمم �ملتح��دة للم�س��اعد�ت �الإمنائي��ة، 

2012، ���ص. 25.

يف �ملنطق��ة )ج(، يرج��ع �س��بب ع��دم وج���د بني��ة حتتي��ة منا�س��بة للخدم��ات �لعام��ة للتخطي��ط �الإ�س��ر�ئيلي 
�لتقيي��دي ونظ��ام �لت�ساري��ح؛ �أم��ا يف غ��زة، فريج��ع �ل�س��بب �إىل وج���د »منطق��ة �حل��ز�م«، �نظ��ر �لي�ن�س��ك�.

22 - با�س��تخد�م �لتعري��ف �ل�سي��ق لالإعاق��ة، بل��غ �نت�س��ار �الإعاق��ة ب��ني �الأطف��ال 0-17 �س��نة يف �الأر��س��ي 

�لفل�سطينية 5 1% حيث كانت معدالت �الإعاقة يف �ل�سفة �لغربية )6 1%( �أعلى من نظريتها يف قطاع غزة 
)%4 1(، وكان��ت مع��دالت �عاق��ة �لذك���ر )8 1%( �أعل��ى م��ن �الإناث )3 %1( 

وفق��ا للتعري��ف �ل���س��ع لالإعاق��ة، كان مع��دل �نت�س��ار �الإعاقة يف �الأر��سي �لفل�س��طينية ح����يل 7% مبعدالت 
مت�س��ابهة يف كل م��ن �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة. با�س��تخد�م �لتعريف �ل�سيق لالإعاقة، بل��غ معدل �الإعاقة 
�لع��ام يف �الأر��س��ي �لفل�س��طينية 7 2% )9 2% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة و%4 2 يف قط��اع غ��زة؛ 9 2% للذك���ر 
و5 2% لالإن��اث(. يف �ل�سف��ة �لغربي��ة، كان��ت �أعل��ى ن�س��بة لالأ�س��خا�ص ذوي �الإعاق��ة يف حمافظ��ة جن��ني 
)1 4%( تليه��ا حمافظ��ة �خللي��ل )6 3%( م��ع �أق��ل ن�س��بة يف �لقد���ص )4 1%(  يف قط��اع غ��زة، �ُس��جلت �أعل��ى 

ن�س��بة يف حمافظ��ة غ��زة )5 2%( ث��م حمافظ��ات �س��مال غ��زة ورف��ح ودي��ر �لبل��ح )4 2% يف كل منه��ا( بينم��ا 
�س��جلت حمافظ��ة خ��ان ي�ن���ص �أق��ل ن�س��بة )2 2%( )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني ووز�رة �س���ؤون 

�مل��ر�أة، 2011(.
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)ري��ادة، 2011(23، كم��ا اأن مع��دلت التح��اق الأ�س��خا�ض ذوي الإعاق��ة باملدار���ض تق��ل 

كث��را ع��ن املع��دلت العام��ة. فق��د وج��دت در��س��ة �أجري��ت يف �لع��ام 2011، �أن��ه بينم��ا 
يعتق��د 97% م��ن ذوي �الإعاق��ة )50% م��ن �لعين��ة �أعماره��م  2- 20 �س��نة( و�أهله��م �لذين 
ج��رى م�س��حهم ب��اأن لالأ�س��خا�ص ذوي �الإعاق��ة �حل��ق يف �لتعلي��م؛ �أج��اب 5 18% من ذوي 
�الإعاق��ة )5 15% لل�سف��ة �لغربي��ة و5 22% لقط��اع غ��زة( باأن��ه مل تت��اح له��م �لفر�س��ة 
بالتعلي��م. كم��ا اأظه��رت الدرا�س��ة اأن الإن��اث م��ن ذوات الإعاق��ة كان لديه��ن فر�س��ا اأق��ل 
بح��وايل 10% م��ن الذك��ور بخ�سو���ض احل�س��ول عل��ى التعلي��م )29% لالإن��اث اللوات��ي 
مل تك��ن لديه��ن فر�س��ة الو�س��ول اإىل التعلي��م مقارن��ة بح��وايل 19% للذك��ور(. كذل��ك 
�لتحق �أكرث من 50% من �الأ�س��خا�ص ذوي �الإعاقة �لذين جرى م�س��حهم فقط باملدر�س��ة 
�البتد�ئية، و�لتحق فقط 5 19% من جميع �مل�ستطلعني باملدر�سة �لثان�ية و9 5% بكليات 
�أو جامعات )ريادة، 2011(. كما بلغت معدالت �لت�سرب من �ملدر�سة بني �الأ�سخا�ص ذوي 
�الإعاق��ة 9 37% )44% للذك���ر و1 28% لالإن��اث( وه��ي ن�س��بة عالي��ة �إذ� م��ا �أخذن��ا بع��ني 
�العتب��ار �أن ن�س��بة �لت�س��رب م��ن �ملدر�س��ة منخف�س��ة ب�س��كل ع��ام )ري��ادة، 2011(. وبينم��ا 
ت�زع��ت مع��دالت �لت�س��رب م��ن �ملدر�س��ة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة ب�س��كل مت�س��او، ف��اإن ه��ذه 
�ملع��دالت كان��ت �أعل��ى يف قط��اع غ��زة، و�ختلف��ت وفق��ا للمنطق��ة �جلغر�في��ة؛ حي��ث كان��ت 
75% و8 50% و1 11% يف �ل�س��مال و�ل��س��ط و�جلن���ب عل��ى �لت����يل )ري��ادة 2011(24. 

و�أظهرت در��س��ة �أخرى الأن��ع �الإعاقات �أن �الأ�س��خا�ص ذوي �الإعاقة �لعقلية 
و�لذين يعان�ن من �سع�بات يف �لتعلم هم �الأكرث �حتماال �أن ال يلتحق�� �أبد� 

باملدر�س��ة )ري��ادة، 2011(. 

كذل��ك، ف��اإن برام��ج التعلي��م احلكومي��ة لالأ�س��خا�ض ذوي الإعاق��ة قليل��ة، وخ�سو�س��ا يف 
غ��زة، حي��ث، وفق��ا لعين��ة درا�س��ة، ي�س��تفيد فق��ط 9 20% م��ن ذوي الإعاق��ة م��ن البام��ج 
احلكومي��ة. وه��ذ� �الأم��ر ل��ه دالل��ة خا�سة بالن�س��بة للفتي��ات ذو�ت �الإعاقة على 
نقي���ص �ملع��دالت �لعام��ة للح�س���ل عل��ى �لتعلي��م ل��ذوي �الإعاق��ة، حي��ث م��ع �أن 
�لفتي��ات ذو�ت �الإعاق��ة ه��ن 10% �أق��ل �حتم��اال للح�س���ل عل��ى �لتعلي��م ب�س��كل ع��ام، ف��اإن 
�الإن��اث ي�س��تفدن م��ن �لرب�م��ج �حلك�مي��ة �أك��رث م��ن �لذك���ر )4 69% و3 38% عل��ى 
�لت����يل( )ري��ادة، 2011(. كم��ا ظه��ر �أن �مل��ق��ف �ل�س��لبية جت��اه �لفتيات/�لن�س��اء ذو�ت 
�الإعاقة ق�ية جد� مما ي�ؤدي لي�ص فقط �إىل �لتحامل و�لتمييز و�إمنا يف �لغالب ي�ؤدي �إىل 
عزل��ة �جتماعي��ة ح��ادة؛ ويلع��ب �ل��س��م �الجتماعي دور� هام��ا يف �لتاأثري على رغبة �الأهل 

يف تعلي��م �أطفاله��م )ري��ادة، 2011(.

�أطفال خارج �ملدر�سة

تعت��رب ن�س��بة �الأطف��ال �لذي��ن مل يلتحق�� �أبد� باملدر�س��ة منخف�س��ة )65 0% للفئة �لعمرية 
10-15 �س��نة يف 2004 – �لبن��ك �ل��دويل، 2006( ولك��ن ل توج��د معلوم��ات ح��ول م��ن 

هم هوؤلء الأطفال، واإىل اأي مدى توجد مبالغة يف متثيل املجموعات املهم�سة يف هذه 
املجموع��ة. وفق��ا الأرق��ام وز�رة �لربي��ة، 10% م��ن �لذك���ر و5% من �الإناث من 
�لفئة �لعمرية 15-6 �سنة هم خارج �ملدر�سة، وترتفع هذه �الأرقام لت�سل �إىل %41 
و24%، عل��ى �لت����يل، للفئ��ة �لعمري��ة 16-17 �س��نة )وز�رة �لربي��ة كم��ا ج��اء يف با�س��يا، 

2013، �ص. 380(.

23 - وفق��ا ل���ز�رة �لربي��ة، يف �لع��ام �لدر��س��ي 2011/2012، و�س��ل مع��دل �ملد�ر���ص ذ�ت �الأدر�ج للط��الب 

ذوي �الإعاق��ات �إىل 37% و9 51% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة على �لت��يل، و�ملد�ر���ص �لتي ي�جد فيها 
مر�حي���ص للط��الب و�سل��ت �إىل 8 50% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة و 5 52% يف قط��اع غزة )وز�رة �لربية، 2012، 

�لكتاب �الإح�سائي �لرب�ي �ل�سن�ي(.
24 - �إن غي��اب مر�ك��ز �لتعلي��م �خلا���ص )6 15% م��ن ذوي �الإعاق��ات( ورف���ص �ملد�ر���ص �حلك�مي��ة قب�له��م 

)11% م��ن �الأ�س��خا�ص ذوي �الإعاق��ة( كان��ا �ل�س��ببني �لرئي�س��يني لع��دم متابع��ة �لتعلي��م. كم��ا بين��ت �الأبح��اث 

�لن�عي��ة �أن غي��اب بني��ة حتتي��ة منا�س��بة يف �ملد�ر���ص و�لقي���د �الجتماعي��ة ودع��م �الأه��ل وت�س��جيعهم، وكذلك 
�إعط��اء �الأول�ي��ة لالأ�س��خا�ص غ��ري �ملعاق��ني كان��ت عقب��ات وح��جز رئي�س��ية للح�س���ل على �لتعليم. بالن�س��بة 
الأولئك �لذي يح�سل�ن على �لتعليم، يف�سل �الأهل �ملد�ر�ص �حلك�مية؛ ولكن �الفتقار للخدمات �ل�سرورية 
)�س��بب رئي�س��ي لالإن��اث( وع��دم وج���د فائ��دة م��ن �لتعليم �الأكادميي )�س��بب رئي�س��ي للذك�ر( وغي��اب �لرب�مج 

�ملالئم��ة و�سع��ف �الندم��اج �الجتماع��ي، جميعه��ا �س��كلت عقبات لال�س��تمر�ر يف �ملدر�س��ة )ري��ادة، 2011(.

وبينم��ا تعت��رب �ملع��دالت �لعام��ة لعمال��ة �الأطفال �ملدف�عة �الأجر �أو غ��ري �ملدف�عة �الأجر25، 
وفق��ا للجه��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، منخف�س��ة ن�س��بيا 7 3% )3 6% للذك���ر 
و1 1% لالإن��اث ومبع��دل 7 5% لل�سف��ة �لغربي��ة مقارن��ة بح����يل 6 0% يف قط��اع غ��زة 
ع��ام 2011(، ف��اإن الأطف��ال الذي��ن يعمل��ون يكون��ون اأق��ل احتم��ال لاللتح��اق باملدر�س��ة 
م��ن الأطف��ال الآخري��ن، حي��ث �إن 3 24% م��ن �الأطف��ال غ��ري �مللتحقني باملدر�س��ة يعمل�ن 
)1 33% ذك���ر و2 3% �إن��اث؛ 4 33% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة و8 7% يف قط��اع غ��زة(.26 �إن 

�لعالق��ة �لتبادلي��ة ملع��دالت �ل�سع�ب��ات �القت�سادي��ة وعمالة �الأطفال و�اللتحاق باملدر�س��ة 
معق��دة، وثم��ة حاج��ة الإج��ر�ء مزيد من �لبحث لفهم �لعالقة �لتبادلية للع��مل �لتي ت�ؤدي 

لع��دم �لتح��اق �لذك�ر و�الإناث باملدر�س��ة. 

جمم�عات �أطفال �أخرى مهم�سة/يف خطر

ثم��ة جمم�ع��ات �أخ��رى يف خط��ر �أ�س��رنا �إليه��ا يف �الأدبي��ات، ولكنن��ا نفتق��ر لبيان��ات كافي��ة 
لفه��م �لع��ئ��ق �أم��ام ه��ذه �ملجم�ع��ات يف �ل��س���ل �إىل �لتعلي��م و�ال�س��تمر�ر في��ه )�لن�عي��ة 
ووثاق��ة �ل�سل��ة(، وتت�سم��ن �الأطف��ال �ملعتقل��ني، و�الأطف��ال �ملعر�س��ني للعن��ف، و�لب��دو، 
و�الأطف��ال �لرع��اة، و�الأطف��ال �ملت�سرري��ن ب�س��بب �ملخ��در�ت، و�الأطف��ال �لذي��ن يعان�ن من 
�سعف �لتح�سيل �الأكادميي. ويف حني �أننا نعرف �لقليل عن هذه �ملجم�عات يف �ل�س��ياق 
�لفل�س��طيني، ت�س��ري �الأدل��ة، يف جمي��ع �أنح��اء �لع��امل، �إىل �حلاج��ة �إىل �أ�س��كال بديل��ة 

للتعلي��م ل�سم��ان �أن ه���ؤالء �الأطف��ال يح�سل���ن عل��ى حق�قه��م �لتعليمي��ة و�لتنم�ي��ة. 

2. ف�سل اأفقي – ا�ستمرار الأنواع النمطية للنوع الجتماعي
ويف ح��ني �أن �الإن��اث حقق��ن تع��ادال �أو �أك��رث يف �لع��دد يف مع��دالت �مل�س��اركة و�لتح�سي��ل 
تتاأث��ر مبعاي��ر  زال��ت  الدرا�س��ة ل  املتعلق��ة مبج��الت  اخلي��ارات  اأن  غ��ر  �لتعليم��ي، 

وتوقع��ات الن��وع الجتماع��ي لالإن��اث والذك��ور يف املراح��ل الثانوي��ة واجلامعي��ة. 

�أمناط �اللتحاق يف �ملرحلة �لثان�ية ح�سب جمال �لتخ�س�ص

م��ن املالح��ظ اأن اختالف��ات الن��وع الجتماع��ي يف التخ�س���ض واملرحلت��ني الثانوي��ة 
واجلامعية اآخذة بالت�ساوؤل يف بع�ض املجالت، ولكنها ل زالت ذات دللة. ففي حني 
�أن �أع��د�د �لذك���ر و�الإن��اث يف �ملرحل��ة �لثان�ي��ة �لذي��ن يلتحق���ن بالف��رع �الأدب��ي مقارن��ة 
بالفرع �لعلمي يف تز�يد م�ستمر، ولكن يبقى عدد �الإناث �مللتحقات بالفرع �الأدبي �أكرب 
م��ن ع��دد �لذك���ر، وبذل��ك تنح��از �الإن��اث �إىل �أدو�ر �لن���ع �الجتماعي �ملت�قع��ة �خلا�سة 
)�جله��از   )2011/2012 �لدر��س��ي  �لع��ام  �لت����يل يف  عل��ى  و8 %6   %73 3( به��ن 
�ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، ن�س��اء ورج��ال(. غ��ري �أن فج���ة �لن���ع �الجتماع��ي يف 
�ملرحلة �لثان�ية يف �لفرع �لعلمي تزد�د �سيقا مع �ل�سنني ب�سكل ملم��ص، بحيث �أ�سبح 
�لتح��اق �الإن��اث بالف��رع �لعلم��ي �أق��ل بح����يل 1% فق��ط ع��ن �لذك���ر )8 21% و4 %23 
عل��ى �لت����يل ع��ام 2011/2012( )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، ن�س��اء 
ورجال(، بينما ن�سبة �الإناث �مللتحقات يف �لفرع �لعلمي يف �لت�جيهي، يف نف�ص �ل�سنة، 
فاقت ن�سبة �لذك�ر بح��يل 2 % )وز�رة �لربية و�لتعليم �لعايل، 2012، نظام �ملتابعة 

و�لتق�مي(.

كم��ا ارتفع��ت مع��دلت اللتح��اق يف التعلي��م والتدري��ب املهن��ي والتقن��ي، ولكنه��ا تبق��ى 
معدلت منخف�سة )و�سل معدل اللتحاق باملدر�سة الثانوية املهنية يف العام الدرا�سي 
2012/2011 ح��وايل 8 6% م��ن اإجم��ايل ع��دد ط��الب املدار���ض الثانوي��ة(. وي�س��تمر 

مع��دل التح��اق الإن��اث )3 4%( متخلف��ا وراء مع��دل الذك��ور )4 9%( )�جله��از �ملرك��زي 
لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2011، ن�س��اء ورج��ال(  وترك��ز �لغالبي��ة �ل�س��احقة مل�ؤ�س�س��ات 
�لتعليم و�لتدريب �ملهني و�لتقني يف مر�كز �ملدن، حيث من �ل�سعب للن�س��اء، يف �ملناطق 
�لريفي��ة وخميم��ات �لالجئ��ني، �ل��س�ل �إىل هذه �ملر�كز. وت�س��تثنى �إناث كثري�ت من هذ� 

25 - عم��ل 63% م��ن �الأطف��ال �لعامل��ني لعائالته��م يف �أعم��ال غ��ري مدف�ع��ة �الأج��ر، و�الأغلبية �ل�س��احقة من 

�الأطف��ال غ��ري مدف�ع��ي �الأج��ر ه��م م��ن �الإن��اث )2 94% لالإن��اث مقارن��ة بح����يل 9 57% للذك���ر( )�جله��از 
�ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، �الأطف��ال �لفل�س��طيني�ن – ق�ساي��ا و�إح�سائي��ات(.

26 - ع��الوة عل��ى ذل��ك، 3 2% م��ن �لط��الب يعمل���ن )معظمه��م يف �ل�سف��ة �لغربي��ة: 6 3% ذك���ر و0 %1 

�إن��اث( )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، �الأطف��ال �لفل�س��طيني�ن – ق�ساي��ا و�إح�سائيات(.
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�لن���ع م��ن �لتعلي��م ب�س��بب متطلب��ات �جل��د�رة و�لت��ي غالب��ا م��ا تت�سم��ن عالم��ات �أكادميية 
عالي��ة �أو م�ؤه��الت م��ا قب��ل �لتدري��ب. ع��الوة عل��ى ذل��ك، ف��اإن التدري��ب املتوف��ر للن�س��اء 
اأو ال��ذي ميكنه��ن الو�س��ول اإلي��ه ينح�س��ر مبج��الت »اأنثوي��ة« قليل��ة مقبول��ة اجتماعي��ا 
ومهن اأ�سبحت م�سبعة. وهكذا، فاإن جتزئة �سوق العمل على اأ�سا�ض النوع الجتماعي 
يت�س��كل ويت��م تعزي��زه بتق�س��يم العم��ل عل��ى اأ�سا���ض الن��وع الجتماع��ي يف الأ�س��رة ويف 
النظام التعليمي. ومن �ل���سح تركز �لتحاق �الإناث يف �لتعليم و�لتدريب �ملهني و�لتقني 
يف �لزر�ع��ة )8 3% لالإن��اث و4 5% للذك���ر(، م��ع �لتح��اق �أق��ل يف �ملج��ال �ل�سناع��ي 
)3 0% لالإن��اث و1 3% للذك���ر(، ويف جم��االت �أخ��رى )2 0% لالإن��اث و3 0% للذك���ر( 

)�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2011، ن�س��اء ورج��ال(.

�أمناط �اللتحاق بالتعليم �لعايل ح�سب فرع �لدر��سة

تبق��ى �الختي��ار�ت �ملتعلق��ة مبج��االت �لدر��س��ة على م�س��ت�ى �لتعلي��م �لعايل متاأث��رة بالن�ع 
�الجتماع��ي، وخ�س��س��ا عندم��ا يتعل��ق �الأمر بالعل�م و�لهند�س��ة؛ حي��ث يلتحق 13% فقط 
م��ن �الإن��اث مقارن��ة بح����يل 22% م��ن نظر�ئه��ن �لذك���ر )وز�رة �لتعليم �لع��ايل، 2004، 
2010(. كذل��ك ي�س��كل الذك��ور الذي��ن يخت��ارون درا�س��ة الهند�س��ة �سع��ف ع��دد الإن��اث، 

وتك���ن ن�س��ب �لتخ��رج مت�س��ابهة )وز�رة �لتعلي��م �لع��ايل، 2004، 2010(.27 ويف ح��ني �أن 
جم��االت �لعل���م و�لريا�سي��ات و�حل��س��بة �أظه��رت مع��دالت مت�س��ابهة اللتح��اق �لذك���ر 
و�الإن��اث، ف��اإن در��س��ة دقيق��ة للتخ�س�س��ات �لفرعي��ة د�خ��ل �ملج��ال �الأو�س��ع تك�س��ف ثاني��ة 

وج���د طبق��ات لبع���ص �ملج��االت ينظ��ر �إليه��ا باأنه��ا ذك�رية و�أخ��رى �أنث�ية. 

وبينم��ا يتز�ي��د دع��م �الأه��ل ملتابع��ة �الإن��اث تعليمه��ن �لع��ايل، يب��دو اأن معاي��ر الن��وع 
الجتماع��ي لالأه��ل تلع��ب دورا حا�س��ما يف حتدي��د اختي��ار الإن��اث للتخ�س���ض يف مرحل��ة 
التعلي��م الع��ايل. �أف��ادت طالب��ات باأنه��ن مل ي�س��تطعن �لتخ�س���ص يف �ملج��االت 
�لت��ي �خرنه��ا، وذل��ك ب�س��بب �الأهل �لذين يطالب���ن �الإناث بااللتحاق مبجاالت در��س��ة 
»منا�س��بة للن���ع �الجتماع��ي« – وخ�س��س��ا يف جم��ال �لربي��ة )حمام��ي و�سي��ام، 2012(. 
وتب��ني در��س��ات �أخ��رى �أن �لت�قع��ات �لقائم��ة عل��ى �لن���ع �الجتماع��ي يف تربي��ة �الأطف��ال 
و�إد�رة �الأ�س��رة وتنمي��ط جم��االت خا�س��ة مثل »ذك��ر« و«�أنثى« و�الجتاه��ات �ملماثلة �ملتاأثرة 
باختالف��ات �لن���ع �الجتماع��ي، �لتي تنعك���ص يف نظ��ام �لتعليم من خالل �ملناهج و�ملعلمني 

و�ملر�س��دين و�الأت��ر�ب، تعم��ل �أي�س��ا �س��د �ختي��ار�ت �الإن��اث يف �لتخ�س���ص �الأكادمي��ي.28

3. ف�سل اأفقي – اأر�ض لزجة و�سقف زجاجي

فيم��ا يخ���ص �لدر��س��ات �لعلي��ا ينخف���ص تكاف���ؤ �لن���ع �الجتماع��ي ب�س��كل ح��اد يف �اللتح��اق 
و�لتح�سي��ل �لعلم��ي. وبطريق��ة مماثل��ة. بينم��ا ي�ج��د متثي��ل جي��د �أو ف���ق �جلي��د للن�س��اء 
كمعلم��ات يف م�ؤ�س�س��ات م��ا قب��ل �ملدر�س��ة و�ملد�ر���ص و�لتعلي��م �لع��ايل، ف��اإن ن�س��بة الن�س��اء 
تنخف���ض ج��دا م��ع الرتف��اع يف ال�س��لم الوظيف��ي يف وظائ��ف التعلي��م والإدارة يف جمي��ع 
اأنواع املوؤ�س�سات التعليمية، مما يرتك الن�ساء اأقل متثيال يف مواقع القوة و�سنع القرار.

م�ست�ى �لدر��سات �لعليا

تنخف���ص مع��دالت تكاف���ؤ �لن���ع �الجتماع��ي ب�س��كل ح��اد يف �لتح�سي��ل �لتعليم��ي م��ا بع��د 
م�س��ت�ى �لبكال�ري����ص، حي��ث 10% فق��ط م��ن حامل��ي �س��هادة �لدكت���ر�ه ه��م م��ن �الإن��اث. 
ويرج��ع �ل�س��بب يف ذل��ك �إىل ع��دة ع��م��ل يرتب��ط جميعه��ا باإمكاني��ة و�س���ل �لن�س��اء 

27 - يف �لع��ام 2004، �لتحق��ت 2,649 طالب��ة )4% م��ن جمم���ع �لطالب��ات �الإناث( يف در��س��ة 

�لهند�س��ة و�لت�سني��ع و�لت�س��ييد مقارن��ة بح����يل 5،612 طالب��ا )10% م��ن جمم���ع �لط��الب 
�لذك���ر(. �رتفع��ت ه��ذه �الأرق��ام �إىل 3،824 )4%( و7،551 )12%( عل��ى �لت����يل يف �لعام 2010 

)وز�رة �لتعلي��م �لع��ايل، 2004، 2010( 

28 - �نظ��ر/ي مث��ال جقم��ان، �سائ��ب، نيغ�ي��ن غله��ام، عب��د�هلل ونا�سر، 2004؛ �أب��� ع��د، 2003؛ 

مركز �ملر�أة �لفل�سطينية لالأبحاث و�لتنمية، 2009 وفيل��س�، 1996.
�لقي�د على �حلركة تلعب �أي�سا دور� يف تقييد �الختيار�ت �لتعليمية )جقمان و�آخرون، 2004( 

للتعليم �لعايل. حتى وقت ق�سري، مل تكن �جلامعات �لفل�سطينية تقدم بر�مج �لدكت�ر�ه؛ 
وحتت��اج �الإن��اث �لل��ت��ي يرغ��ن بدر��س��ة �لدكت���ر�ه يف �خل��ارج ل�سم��ان مت�ي��ل و�لتغل��ب 
عل��ى �سغ���ط �جتماعي��ة ومعيق��ات عائلي��ة ال ي��جهه��ا نظر�وؤه��ن م��ن �لذك���ر )�جله��از 

�ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2009(.29

كم��ا �أن �لت�زي��ع �لن�س��بي حلام��الت �س��هادة �لدكت���ر�ه ع��رب �ملج��االت �لعلمي��ة يتع��ادل م��ع 
ن�س��بة حاملي �لدكت�ر�ه من �لذك�ر، با�س��تثناء �لعل�م �الجتماعية و�لهند�س��ة، حيث ميكن 
مالحظة عدم ت��زن و��سح، وخ�س��سا يف جمال �لهند�سة )5% لالإناث مقارنة بح��يل 
11% للذك���ر(، بينم��ا متث��ل �الإن��اث يف �لعل���م �الجتماعي��ة 22% مقارن��ة بح����يل %17 

للذك���ر. وباملث��ل، �إن �س��رب ت�زي��ع �لن�س��اء و�لرج��ال م��ن حامل��ي �لدكت���ر�ه �سم��ن �ملج��االت 
�لفرعية للعل�م و�لهند�س��ة، يقدم دليال على وج�د �ختالفات ن�ع �جتماعي، حيث تركز 
غالبي��ة �الإن��اث يف �لعل���م �حلياتي��ة بينم��ا يرك��ز نظر�وؤه��ن �لذك���ر يف �لهند�س��ة )�جله��از 

�ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2009(.

م�قع �ملر�أة يف نظام �لتعليم

تبق��ى هيمن��ة �لن�س��اء يف قط��اع �لتعلي��م عالي��ة عن��د م�س��ت�يات �لتعلي��م �الأك��رث �نخفا�س��ا، 
وعن��د م�س��ت�يات منخف�س��ة م��ن حي��ث �الأج��ر و�ل�س��لم �ل�ظيف��ي.30 كم��ا �أن �ملعلم��ات 
يف مرحل��ة م��ا قب��ل �ملدر�س��ة )حت��ى �الآن ال يحميه��ن �حت��اد( ميثل��ن 100% م��ن طاق��م 
�لتعليم، و55% من طاقم �لتعليم يف �ملد�ر�ص �حلك�مية هم من �الإناث )�جلهاز �ملركزي 
لالإح�س��اء �لفل�س��طيني 2012، ن�س��اء ورج��ال(. في م�ؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��ايل، بلغ��ت 
ن�سبة �لن�ساء �لل��تي يحملن درجة �لدكت�ر�ه ح��يل 7% عام 2004 و9% عام 2010. 
وتب��دو �إمكاني��ة و�س���ل �الإن��اث �ملحدودة �إىل بر�مج �لدكت�ر�ه و��سحة من خالل اأن 
72% من طاقم عمل الإناث الأكادميي يعمل يف فئة املحا�سر/املربي مقارنة بحوايل 

45% لنظرائه��ن الذك��ور )وز�رة �لتعلي��م �لع��ايل، 2004، 2010(. وميك��ن �أن نع��زو ذلك 

�إىل عمل ظاهرتني ر��سختني يف �الأدبيات ح�ل �لتمييز �مل�ؤ�س�ساتي: »�أر�ص لزجة«، و�لتي 
ت�س��ري �إىل ع��م��ل حتب���ص �لن�س��اء يف م��ق��ع دني��ا وباأج���ر دني��ا؛ و”�ل�س��قف �لزجاج��ي”، 
�لت��ي ت�س��ري �إىل ق���ى منظم��ة مرئي��ة وغ��ري مرئي��ة متنع �لن�س��اء )�أو جمم�ع��ات �أخرى( من 
�ل��س�ل �إىل م��قع عليا و�أج�ر عليا خالل عملهن �ملهني و�الأكادميي. بلغ م�ؤ�س��ر �ل�س��قف 
�لزجاج��ي31 لالأر���ص �لفل�س��طينية 1 3 للعام��ني 2004 و2010؛ وي�س��ر ذل��ك اإىل اأن��ه 
لك��ي حتق��ق الإن��اث، يف املج��ال الأكادمي��ي، تقدم��ا يف مه��ن البح��ث، فاإنه��ن يواجه��ن 
�سعوبة تبلغ ثالثة اأ�سعاف ما يواجهه نظراوؤهن الذكور )�ملف��سية �الأوروبية، 2009؛ 
وز�رة �لتعلي��م �لع��ايل، 2004، 2010(. وم��ن غ��ري �ملحتم��ل �إح��د�ث تغي��ري يف ه��ذ� �ل��سع 
ب��دون �لتفك��ري �جل��دي يف طبيع��ة �ل�سيا�س��ات و�الإج��ر�ء�ت �ملتاأث��رة بالن���ع �الجتماع��ي 

و�لت��ي تعيق تقدم �لن�س��اء. 

كما �أن �لتمثيل �ملنخف�ص للن�ساء يف �ملر�تب �لعليا لل�ظائف �الأكادميية يحد من فر�سهن 
يف �مل�س��اهمة يف �ل�سيا�س��ات و�لت�ظيف و�الأبحاث �لتي تتح�س���ص �لن�ع �الجتماعي. وحتى 
الآن، مل ترتاأ�ض امراأة اأي موؤ�س�سة تعليم عاٍل يف فل�سطني تقدم درجات البكالوريو�ض 
واأعل��ى. كم��ا اإن متثي��ل الن�س��اء منخف���ض يف معظ��م هيئ��ات الأمناء وجمال���ض اجلامعات 

والكليات يف موؤ�س�سات التعليم العايل )وز�رة �لتعليم �لعايل، 2004، 2010(.

4. تعليم وتطوير الطفولة املبكرة – فر�سة مفقودة
من��ذ مرحل��ة م��ا قب��ل �ملدر�س��ة، يك���ن معظ��م �الأطف��ال ق��د تبن���� �أدو�ر ن���ع �جتماع��ي مقب�ل��ة 

29 - مالحظ��ة: غط��ى �لتع��د�د �ل�س��كاين 2007، �ل��ذي ق��ام ب��ه �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 

�ل�سف��ة �لغربي��ة فق��ط ، ومل يت�سم��ن قط��اع غزة و�لقد���ص 
30 - وفق��ا لدر��س��ة �أجرته��ا م�ؤ�س�س��ة مفت��اح، �أعب��اء �لتعلي��م �ل��ذي تق���م بع���ص �ملعلم��ات �الإن��اث �أعل��ى )فيما 

يتعلق بعدد �لطالب وعدد �حل�س�ص �الأ�سب�عية و�الأق�سام �ملزدحمة وعدد �مل���سيع �لتعليمية(، ومع ذلك 
يحت��ل �ملعلم���ن �لذك���ر درجات �أعلى يف �ل�س��لم �ل�ظيف��ي، ويتلق�ن دخال �أعلى )عبد �لكرمي، 2010( 

31 - ُيع��رف م�ؤ�س��ر �ل�س��قف �لزجاج��ي باأن��ه ن�س��بة ع��دد �لرج��ال �لذي��ن لديه��م رتب��ة بروف�س���ر �حلامل��ني 

ل�س��هادة �لدكت���رة �إىل ع��دد نظر�ئه��م �لن�س��اء. ي��ر�وح م�ؤ�س��ر �ل�س��قف �لزجاجي من �سف��ر �إىل ما ال نهاية، 
بحي��ث تعك���ص �لقيم��ة 1 �مل�س��او�ة ب��ني �لرج��ال و�لن�س��اء. وكلم��ا كان��ت �لقيم��ة �أعل��ى، كلم��ا كان �لزج��اج �أكرث 

�س��ماكة، وكان �الأم��ر �أك��رث �سع�ب��ة للن�س��اء لل�سع���د يف مهنه��م �الأكادميي��ة )�لبعث��ة �الأوروبي��ة، 2009( 
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�جتماعي��ا ومن��اذج �س��ل�ك له��ا تاأث��ري هائ��ل عل��ى تعلمه��م وحياته��م. تب��ني �الأبح��اث �أن تعلي��م 
�لطف�لة �ملبكرة ميكن �أن يعمل كم�سار ق�ي لالأطفال �الأقل حظا، ومن �سمنهم �لبنات. ت�سري 
�الأدل��ة �إىل �أن جمابه��ة �ل�س���ر �لنمطي��ة للن���ع �الجتماع��ي، و�لن�س��ص �لت��ي تقيد طم�حات 
وفر�ص �لبنات و�ل�سبيان �ملبادرة يف �أماكن تعليم �لطف�لة �ملبكرة يك�ن لها �إمكانيات ق�ية 
لت��س��يع فر�ص حياة �لبنات، وكذلك مناه�سة �لتمييز �لقائم على �جلن���ص وت�س��جيع م�ساو�ة 
�لن�ع �الجتماعي يف �لتجمعات و�ملجتمع على �لنطاق �الأو�سع. يف �ل�سياق �لفل�سطيني، تعترب 
مع��دالت �اللتح��اق يف مرحل��ة م��ا قب��ل �ملدر�س��ة منخف�س��ة، حي��ث بل��غ �ملع��دل �لكل��ي لاللتحاق 
بريا���ص �الأطف��ال 1 38% يف �لع��ام �لدر��س��ي 2011/2010. وم��ن �ملالح��ظ، وبعك���ص 
مر�ح��ل �لتعلي��م �الأخ��رى يف �الأر���ص �لفل�س��طينية، ينخف���ض مع��دل التح��اق البن��ات 
)7 34%( يف ريا���ض الأطف��ال ع��ن ال�سبي��ان )2 41%( بح����يل 6.5% )وز�رة �لربي��ة 

2012، �الإ�س��ر�تيجية �ل�طني��ة لتط�ي��ر �لطف�ل��ة �ملبكرة(. وبينم��ا يق�م �ملمثل�ن 

�لدولي���ن و�ملحلي���ن باإعطاء مزيد م��ن �الهتمام الأهمية رعاية وتنمية �لطف�لة 
�ملبك��رة و�إ�س��د�ر وز�رة �لربي��ة خطة �س��املة لتنمية هذ� �لقطاع يف �لعام 2012، 
مل يوؤثر دور رعاية وتنمية الطفولة املبكرة يف ت�س��جيع/تقليل م�س��اواة النوع الجتماعي 

كثرا يف مناق�س��ات اأو برامج ال�سيا�س��ات. 

5. جتارب التعليم والنوع الجتماعي – ماذا يتعلم البنات وال�سبيان

وب��دون �سيا�س��ات وعملي��ات و��سح��ة و�إيجابي��ة لتعزي��ز عد�ل��ة �لن���ع �الجتماع��ي، ف��ان 
�أنظم��ة �لتعلي��م �س���ف تع��زز حتم��ا �الجتاه��ات و�ملمار�س��ات �لتمييزي��ة �لقائم��ة. ويف ح��ني 
�أن �الهتم��ام مب�س��او�ة �لن���ع �الجتماع��ي فيم��ا يتعل��ق باحل�س���ل عل��ى �لتعلي��م يف �الأر���ص 
�لفل�س��طينية كان ق�ي��ا وكان��ت �الإجن��از�ت �ملتعلق��ة ذ�ت داللة و�أهمي��ة،�ال �أنه مل يخ�س�ص 
�س���ى �لقلي��ل م��ن �الهتم��ام لكيفي��ة تاأث��ري عم��ل �ملر�ف��ق �لتعليمي��ة وما يت�فر م��ن خرب�ت و 
معل�م��ات ح���ل  �لعن��ف و�ملنهاج �لر�س��مي و�خلف��ي و�لنظام �لتعليمي �لعام على ت��س��يع �أو 
حتدي��د �لتنمي��ة �ل�س��املة و�ختي��ار�ت �حلي��اة و�لفر�ص للطالب مبا يتما�س��ى مع �جلن���ص/

�لن���ع �الجتماعي. 

�ملر�فق �ملدر�سية و�ل�سفية

بينم��ا ي�س��تمر �لت�ج��ه �لع��ام بالتح�س��ن م��ن حي��ث ن�س��ب �لطالب/�لغرفة �ل�سفي��ة و�لطالب/
�ملعل��م، تبق��ى ن�س��ب �لطالب/�ملعل��م يف مد�ر���ص �الأون��رو� �أعل��ى بكث��ري منه��ا يف �ملد�ر���ص 
�حلك�مي��ة و�خلا�س��ة )3 27، 20 8 و5 16 عل��ى �لت����يل، وفق��ا للجه��از �ملرك��زي لالإح�س��اء 
�لفل�سطيني، 2012، 34(. وتبقى ثمة فج��ت هامة بخ�س��ص �لطالب يف �لقد�ص ومناطق 
)ج(، ومناطق �لتما�ص، وغزة وخ�س��سا “ �ملنطقة �ملقيد �ل��س�ل �ليها” كما ذكرنا �سابقا. 

وجدت درا�سة، اأجريت عام 2010، اأن مدار�ض البنات اأكرث ازدحما من حيث عدد الطالب 
يف كل �س��ف وحج��م ال�س��ف )عب��د �لك��رمي، 2010(. ع��الوة عل��ى ذل��ك، ونظ��ر� لالأدلة �لق�ية 
يف �الأدبيات فيما يتعلق باهتمام �ملعلمني �ملنحاز للذك�ر على �الإناث يف �لغرف �ل�سفية من 
جه��ة، و�لعالق��ة ب��ني �هتم��ام �ملعل��م وحت�سي��ل �لطال��ب، فاإن �الزدح��ام يف �لغرف��ة �ل�سفية32 
يف �لتعلي��م �ملختل��ط يحم��ل يف طيات��ه تاأث��ري� �س��لبيا عل��ى فر���ص تعل��م �لطالب��ات. وعل��ى 
�لرغ��م م��ن �لتق��دم �مللح���ظ يف جتهي��ز �ملد�ر���ص مبخت��رب�ت �لعل���م و�حلا�س���ب و�إىل ح��د 
م��ا باملكتب��ات. غ��ري �أن مد�ر���ص كث��رية مل ت�س��ت�ِف حت��ى �الآن �ملعاي��ري �مل�س��تهدفة، ولك��ن 
ال تت�ف��ر �أرق��ام ح���ل م��دى ت�ف��ر مع��د�ت ومر�ف��ق تعلمي��ة ح�س��ب ن���ع �ملدر�س��ة )ذك���ر، 
�إن��اث، �أو تعلي��م خمتل��ط( )عب��د �لك��رمي، 2010(. �إ�ساف��ة �إىل ذل��ك، �أف��ادت �ل���ز�رة �أن��ه 
حت��ى �ملر�ف��ق و�مل����رد �ملت�ف��رة غ��ري م�س��تخدمة بطريقة منا�س��بة )وز�رة �لربي��ة و�لتعليم 
�لع��ايل، 2008(، وت�ج��د معل�م��ات قليلة ح�ل �ختالفات يف �ل��س�ل و�ال�س��تخد�م، �س����ء 
للذك���ر �أو �الإن��اث �أو �لط��الب م��ن خلفي��ات �قت�سادي��ة �جتماعي��ة حم��دودة، �أو �لط��الب 
ذوي �حتياج��ات �لتعل��م �ملختلف��ة، عل��ى �لرغ��م م��ن �أن ر�س��د ومتابع��ة �نخ��ر�ط �لط��الب 

32 - ثل��ث �ملد�ر���ص تقريب��ا ه��ي مد�ر���ص م�س��ركة، وخ�س��س��ا يف �ملر�ح��ل �لدني��ا؛ ي�س��تهدف بن��اء �ملد�ر���ص 

)Nicolai, 2007( يف �ل�سفة �لغربية 70% مد�ر���ص م�س��ركة �أو مد�ر���ص �إناث

و��س��تخد�مهم للمر�ف��ق من��ذ ع��ام 2009 ي�ف��ر بيان��ات مف�سل��ة ح�س��ب �جلن���ص.33 ت�س��ري 
�الأدل��ة �لق�س�سي��ة ودر��س��ات �سغ��رية باأنه يج��ب �إعطاء �هتمام خا���ص للمر�فق �ل�سحية 

و�لريا�س��ة �لبدني��ة ومر�ف��ق تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات �خلا�س��ة باالإناث.34 

جتارب �ل�سدمات و�لعنف و�لن�ع �الجتماعي

نظ��ر� لطبيع��ة �الحت��الل �مل�س��تمر، يع��اين �لطالب/�لطالب��ات م��ن �خلط��ر و�لعن��ف 
�أماك��ن �س��كنهم وق��رب وبي�ته��م و�أحيان��ا د�خله��ا. لق��د �أدى عن��ف  و�ل�سدم��ات يف 
�الحت��الل، �س����ء عل��ى ي��د �جلي���ص �الإ�س��ر�ئيلي �أو �مل�س��ت�طنني، �إىل م�س��ت�يات عالي��ة من 
�لتعر���ص للعن��ف ب�س��كل ف��ردي وجماع��ي �أ�س��اب �الإن��اث و�لذك���ر. على �أية ح��ال، تختلف 
�أن��ع �لعنف وفهمه و�لتجاوب معه وتاأثري�ت �لتعر�ص له كثري� ح�سب �لن�ع �الجتماعي 

)جقم��ان و�آخ��رون، 

وخ�س��س��ا  دالل��ة،  ذ�ت  ظاه��رة  و�الأت��ر�ب  �ملعل��م  عن��ف  �أ�سب��ح  كم��ا   35.)2004

بالن�س��بة للط��الب �لذك���ر. ووفق��ا للجه��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، �أف��اد %22 
م��ن �لطالب/�لطالب��ات، م��ن �لفئ��ة �لعمري��ة 12-17 �س��نة، بتعر�سه��م لعن��ف نف�س��ي �أو 
ج�س��دي، م��ن �ملعلم��ني �أو م��ن زمالئه��م �لط��الب، يف �ملدر�س��ة خ��الل �ل�س��نة �لدر��س��ية 
2011/2010، مبع��دل 7 28% للذك���ر و1 15% لالإن��اث. وق��د عك���ص مع��دل �لتعر���ص 

للعن��ف يف قط��اع غ��زة )7 22%( و�ل��ذي جاء �أعلى بقليل م��ن �ل�سفة �لغربية )6 %21(، 
ح��دوث عن��ف �أعل��ى ب��ني �لبن��ات يف قطاع غ��زة )7 16%( مقارنة بالعن��ف �لذي تعر�ست 
ل��ه �لبن��ات يف �ل�سف��ة �لغربي��ة )1 15%( )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 
2012، بي��ان �سحف��ي: م�س��ح �لعن��ف(. ومل يت��م ن�س��ر بيان��ات ح�س��ب ن�ع �ملدر�س��ة )ذك�ر، 

�إناث، خمتلطة(، كما مل تت�سمن �لبيانات �لتحر���ص �جلن�س��ي �أو �لعنف �جلن�س��ي د�خل 
�ملدر�س��ة، عل��ى �لرغ��م م��ن �أن �لعن��ف �جلن�س��ي ج��رى �حلديث عنه يف �أج��ز�ء �أخرى من 

�مل�سح.

ت�س��ري �الأبح��اث �إىل عالق��ة و��سح��ة ب��ني �لعن��ف �ملمار���ص يف �ملدر�س��ة و�الأد�ء �ملدر�س��ي 
وت�س��رب �لطالب. وفقا لدر��س��ة �أعدتها جامعة بريزيت عام 2005، كلما كان م�س��ت�ى 
حت�سي��ل �لط��الب منخف�س��ا، كلم��ا كانت م�س��ت�يات �أ�س��كال �لعنف �مل�ج��ه �سدهم �أعلى 
)ح�س��ب �لي�ني�س��يف، 2011، و�س��ع �لط��الب �لفل�س��طينيني، ���ص. 18(. وحت��ى الآن، مل 

جت��ر بح��وث معمق��ة ح��ول اختالف��ات الن��وع الجتماع��ي يف فه��م وحدوث العنف �س��واء 
كان م��ن الأت��راب اأو املعلم��ني، وكيفي��ة التج��اوب مع��ه.

33 - ملزي��د م��ن �لتفا�سي��ل ح���ل ن�عي��ة �لتعلي��م �ملدر�س��ي، �نظ��ر: وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل، نظ��ام 

�ملتابع��ة و�لتق���مي خلط��ة �إ�س��ر�تيجية تط�ي��ر �لتعلي��م 2012-2008، �لتقري��ر �ل�س��ن�ي 2011. من��ذ ع��ام 
2009، يتب��ع نظ��ام �ملتابع��ة و�لتق���مي يف وز�رة �لربي��ة و�لتعليم �لعايل بيانات مف�سلة ح�س��ب �جلن���ص ح�ل 

درجة ن�س��اط �نخر�ط �لطالب و��س��تخد�مهم للمكتبات وخمترب�ت �حلا�س���ب وخمترب�ت �لعل�م و�الأدو�ت 
�لتعليمي��ة وح���ل �الختب��ار�ت �ملعياري��ة. ت�ف��ر �لتقاري��ر �ل�س��ن�ية بيان��ات مف�سل��ة ح�س��ب �جلن���ص، ولكنه��ا ال 

تق��دم حتلي��ال للبيان��ات مبني��ا على �لن���ع �الجتماعي.
34 - وفق��ا مل�س��ح �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني ع��ام 2008، 27% و30% م��ن �ملد�ر���ص يف 

�ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، عل��ى �لت����يل، مل تلب��ي معاي��ري ع��رب �لبالد ملر�ف��ق �ملياه و�ملر�ف��ق �ل�سحية يف 
�ملد�ر���ص �لت��ي حتت���ي عل��ى مرحا���ص و�ح��د حل����يل 30 طالبا/طالب��ة. كم��ا �أن ع��دد� كب��ري� م��ن �ملد�ر���ص 
�ملختلط��ة يف قط��اع غ��زة ال ي�ج��د فيه��ا مر�حي���ص منف�سل��ة )�لي�ني�س��يف، 2011(. وت�س��ري �ملعل�م��ات �إىل 

ع��دم وج���د مر�حي���ص �ساحل��ة لال�س��تخد�م )ع�ي�س��ة، 2013(. �نظ��ر/ي �أي�س��ا عب��د �لك��رمي، 2010  
35 - كما جاء يف در��سة �لبنك �لدويل: 

“يف م��جهته��م للجن���د �الإ�س��ر�ئيليني، تك���ن �لن�س��اء، بط��رق عدي��دة، �أك��رث عر�س��ة للخط��ر م��ن �لرج��ال. يف 
ه��ذ� �مل�ق��ع، ب��دون حماي��ة �الأ�س��رة، ت��ج��ه �مل��ر�أة لي���ص فق��ط ع��دم يق��ني �ملم��ر �الآم��ن، و�حتم��ال �لتاأخ��ري يف 
�لتح��رك م��ن م��كان �إىل �آخ��ر، و�الإذالل وم��ا ير�فق��ه م��ن �لتفتي���ص �جل�س��دي �لتطفلي و�العتق��ال، ولكن �أي�سا 
خطر ت�س�يه �سمعتها. ومبا �أن �سمعة �ملر�أة مرتبطة د�خليا ب�سرف �لعائلة، فاإن ما يحدث للمر�أة �لفل�سطينية 
عندما جتابه جهاز �الحتالل مثال خالل �لتفتي�ص على �حل��جز ونقاط �لتفتي�ص قد يك�ن له ع��قب مدمرة 
عل��ى ��س��تقالليتها وحركته��ا وطم�حاته��ا بالتعلي��م و�لعم��ل. ويختل��ف �ل��س��ع بالن�س��بة للرجال �لذي��ن ال تتاأثر 
�س��معتهم بنف���ص �لطريقة �ملبنية على �لن�ع �الجتماعي. عالوة على ذلك، فاإن عملية تقدمي طلب للح�س�ل 
على ت�سريح و�لعمل �لبط�يل يف جلب �ل�سلع لل�س�ق و�إيجاد عمل وزيارة �لعائلة و�ل��س�ل �إىل �خلدمات �لتي 
تق��ع خ��ارج ح��دود �ملن��زل تط��رح جميعه��ا حتديات �إ�سافية  للن�س��اء تاأتي م��ن �لثقافة �ل�س��ائدة لعالقات �لن�ع 

�الجتماع��ي، وق��د تفاق��م ذل��ك و��س��تفحل بالقي���د” )�لبن��ك �ل��دويل، 2010، ���ص  14( 
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�ملنهاج �لر�سمي

ج��رى بع���ص �لركي��ز عل��ى حتلي��ل �ملنه��اج �ملتاأث��ر بالن���ع �الجتماع��ي، وج��رت ع��دة 
مر�جع��ات للن���ع �الجتماع��ي يف �ملنه��اج، وتق��دمي عدد م��ن �لت��سيات الإجر�ء حت�س��ينات. 
ولك��ن، ب�س��كل ع��ام، ال ز�ل��ت ه��ذه �الأم�ر بحاج��ة للمعاجلة،36 وت�جد خط��ط ط�يلة �الأجل 
الإ�س��الح �ملنه��اج يف �ل�سف��ة �لغربي��ة تعطلت نتيجة �النق�س��ام �ل�سيا�س��ي �مل�س��تمر مع قطاع 
غ��زة. ويف ذ�ت �ل�ق��ت، وكم��ا �أ�س��ارت �الإ�س��ر�تيجية �ل�طني��ة ع��رب �لقطاعي��ة لتعزي��ز 
�مل�س��او�ة و �لعد�ل��ة ب��ني �جلن�س��ني 2013-2011 ل���ز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة، اأن املناه��ج والكت��ب 
املدر�س��ية والأدل��ة ت�س��تمر يف عك���ض اأن��واع منطي��ة تقليدي��ة ومتيي��ز قائ��م عل��ى الن��وع 

الجتماع��ي يف ا�س��تخدام اللغ��ة واملحت��وى )25(.37

�ملنهاج �خلفي

ثم��ة �تف��اق �س��ائع ب��اأن �لتعلي��م �ملدر�س��ي يبق��ى مت�س��ما باإلق��اء �ملحا�س��ر�ت و�إ�س��د�ر �الأو�م��ر 
وكتاب��ة مالحظ��ات و�حلف��ظ بالتك��ر�ر و�لتقيي��م �لقائ��م عل��ى �المتحان��ات، و�أن حت�س��ني ن�عي��ة 
�لتعلي��م يتطل��ب معاجل��ة ه��ذه �لق�ساي��ا، �س����ء م��ن خ��الل تدري��ب فع��ال قب��ل �خلدم��ة، و�أثن��اء 
�خلدمة، و�إ�سالح �ملنهاج و/�أو �إد�رة تعليم منظمة �أو مبنية على �أ�سا�ص �ملدر�سة. ولكن جرى 
القلي��ل م��ن النقا�س��ات فيم��ا يتعل��ق بديناميكي��ات الن��وع الجتماع��ي داخ��ل الغرف��ة ال�سفي��ة 
واملدر�س��ة، واملعامل��ة التمييزي��ة ب��ني الأطف��ال داخ��ل املدر�س��ة وبني املدار���ض وكيف توؤثر هذه 
عل��ى ع��دم العدال��ة وع��دم الإن�س��اف م��ن حي��ث الفر���ض واملح�س��الت، �س����ء لالإناث و�الأطفال 
ذوي �الإعاق��ات و/�أو ذوي �حتياج��ات تعل��م خا�س��ة، و�أطفال م��ن خلفيات �قت�سادية �جتماعية 

�أق��ل حظ��ا �أو جمم�ع��ات مهم�س��ة �أخ��رى مثل �الأطف��ال �لعاملني �أو �الأطف��ال �ملعتقلني. 

�لذي��ن  �أن �الأطف��ال  �لفل�س��طينية �ملحتل��ة، مث��ال،  �الأولي��ة يف �الأر���ص  ت�س��ري �الأبح��اث 
م��رده��م �سعيف��ة ي��جه���ن �س��خرية ومتيي��ز� م��ن �أتر�به��م ومعلميه��م )�إنق��اذ �لطف��ل، 
2001(، و�أن �الأطف��ال ذوي �الإعاق��ات، وخ�س��س��ا �الإن��اث، ي��جه���ن حتام��ال ثقافي��ا 

�جتماعي��ا ي�سع��ف �ل��س���ل لفر���ص �لتعلي��م ون�عيت��ه )ري��ادة، 2011(، و�أن �لت�سعي��د يف 
عن��ف �الحت��الل، من��ذ �لع��ام 2000، ق��د �أدى �إىل تز�ي��د �لقي�د على �حلرك��ة خارج �لبيت 
نتيجة �لغياب �أو �لغياب �ملفه�م �سمنا لالأماكن �لعامة �الآمنة و�ملنا�سبة، مما يزيد عزلة 
�الإن��اث )�إنق��اذ �لطف��ل، 2011(.وله��ذه �الجتاه��ات �أهمي��ة خا�س��ة فيم��ا يتعل��ق بت�سمي��م 
وت�سغيل بيئات وبر�مج �لتعلم، وكذلك بالن�سبة لن�ع تدريب �ملعلم �ملطل�ب لتحقيق تقدم 

عل��ى �لت��ز�م وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل بتعلي��م ن�ع��ي �س��امل. 
هذه بع�ص من بني �أهم �لتحديات يف هذ� �خل�س��ص:

• وت��سي��ح 	 �ل�سيا�س��ات  �الجتماع��ي يف �سياغ��ة  بالن���ع  متاأث��ر  غي��اب منظ���ر 
�الأه��د�ف و�مل�ؤ�س��ر�ت �ملتعلق��ة بن�عي��ة �لتعلي��م �سم��ن خط��ط �لتعلي��م �ل�طني��ة 

ووثائ��ق �لربنام��ج �ل��دويل.

• ن��درة �ملعل�م��ات �ملتعلق��ة ب��دور �ملعلم��ني و�ملر�س��دين و�الإد�ري��ني والعب��ني �آخري��ن يف 	
تعزي��ز �أو حت��دي �لتميي��ز �لقائ��م على �لن�ع �الجتماعي �أو �أ�س��كال متييز �أخرى.

• �الفتق��ار �إىل تدريب��ات م�س��تجيبة للن���ع �الجتماع��ي  يف جم��ال تدري��ب �ملعلم��ني 	
و�ملعاي��ري �ملهني��ة للمعلم��ني.

• غي��اب �ملعل�م��ات �لكافي��ة فيم��ا يتعل��ق بتج��ارب ونتائ��ج �لتعل��م �ملتباين��ة لالإن��اث يف 	
�سف���ف مدر�س��ية م��ن جن���ص و�ح��د مقابل �سف���ف خمتلطة.38

 Nicolai,( 1999 36 - ج��رت و�ح��دة م��ن �أوىل مر�جع��ات �لن���ع �الجتماع��ي للمنه��اج �لفل�س��طيني يف

2007(. وت�س��ري در��س��ة قادمة من �إعد�د ع�س��اف و�لفار و�أب� غ����ص �إىل بع�ص �لتغري�ت يف �للغة )��س��تخد�م 

�جلمع بدال من �ملذكر(، وزيادة يف عدد �لن�ساء �مل�ساركني يف �إعد�د �لكتب �ملدر�سية. ولكن ت�سري �لدر��سة 
�إىل �أن �لكث��ري ال ز�ل بحاج��ة للعم��ل ملعاجل��ة �ل�س���ر �لنمطي��ة للن���ع �الجتماع��ي و�لتميي��ز يف �ملنه��اج  

37 - �نظر �أي�سا تقييم �لنظام �لتعليمي يف فل�سطني: وجهة نظر م�ؤ�س�سة غري حك�مية 

38 - ولهذ� �أهمية خا�سة، حيث �إن �لت�جه يف �ل�سفة �لغربية يتجه نح� �أعد�د متز�يدة من �ل�سف�ف �ملختلطة 

به��دف ي�س��ل �إىل 70% مد�ر���ص خمتلط��ة �أو بن��ات )Nicolai, 2007(، بينم��ا �أعلن��ت �ل�س��لطات، يف غ��زة، �أن��ه ل��ن 
ي�س��مح بالتعلي��م �ملختل��ط بع��د �ل�س��ف �لتا�س��ع وم��ا ف���ق، و�أن مد�ر���ص �الإن��اث يج��ب �أن يك���ن فيه��ا معلم��ات فق��ط 
)�نظ��ر قان���ن �لربي��ة رق��م 1، 2013(. ووفق��ا ل���ز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل، يعت��رب �نخ��ر�ط �ملتعلم��ني �لن�س��ط 
يف عملي��ات �لتعلي��م و�لتعل��م منخف�س��ا يف جمي��ع �ملد�ر���ص، ولكن��ه �أك��رث �نخفا�س��ا يف �ل�سف���ف �ملختلطة )7 %8( 
مقارن��ة بح����يل 13% لالإن��اث و1 16% للذك���ر يف ع��ام 2011 )وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل، 2012، نظ��ام 

�ملتابع��ة و�لتق���مي(. ولك��ن ال تت�ف��ر بيان��ات بخ�س����ص �لفروق��ات بني �الإن��اث و�لذك�ر يف �ل�سف���ف �ملختلطة  

• غي��اب �لنق��د �ل�سري��ح �ملبن��ي عل��ى �لن���ع �الجتماع��ي للنظ��ام �لتعليمي ب�س��كل عام، 	
و�حلاج��ة �ملقابل��ة ملقارب��ة مبني��ة عل��ى �لن���ع �الجتماع��ي بطريق��ة و��سح��ة الإج��ر�ء 
حت�سينات يف �حل�كمة و�الإد�رة وتطبيق �لنظام �لتعليمي �سمن خطط وز�رية فيما 
يتعل��ق، عل��ى �س��بيل �ملث��ال، بالت�ظي��ف و�لرقي��ة و�لتدري��ب وبن��اء �لق��در�ت )معاجلة 

ظ��ه��ر �الأر���ص �للزجة و�ل�س��قف �لزجاجي(.

• قل��ة ت��ج��د من��اذج ن�س���ية قيادي��ة يف �مل��ق��ع �لعلي��ا للتعلي��م و�الإد�رة وم��ق��ع قيادي��ة 	
�أخ��رى يف �ملد�ر���ص و�جلامع��ات )يعت��رب هام��ا يف حت��دي منطي��ة �لن���ع �الجتماع��ي 
ووجهات �لنظر �ملتعلقة باختيار�ت �لدر��سة و�لعمل للذك�ر و�الإناث، وكذلك حتدي 

�لثقاف��ات �مل�ؤ�س�س��اتية �لتي يهيم��ن عليها �لذك�ر(.

�ل��س�ل �إىل/ وجتارب �الأن�سطة �لالمنهجية و�لتعليم غري �لر�سمي وخدمات �لدعم

لق��د �أعط��ت وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل �أول�ي��ة لل�سح��ة �ملدر�س��ية و�الإر�س��اد �لرب���ي 
و�مل�س���رة �ملهني��ة، وحقق��ت مكا�س��ب مهم��ة يف �إدخ��ال ه��ذه �خلدم��ات، �لت��ي مل تك��ن عمليا 
م�ج�دة قبل عام 1994. ولكن ال ز�ل عدد كبري من �ملد�ر�ص و�لطالب/�لطالبات يفتقد 
الإمكاني��ة �حل�س���ل عل��ى ه��ذه �خلدم��ات و�مل����رد. ع��الوة عل��ى ذل��ك، تتوف��ر معلوم��ات 
قليل��ة بخ�سو���ض تنفي��ذ واأث��ر البام��ج الإر�س��ادية، وخ�سو�س��ا ح��ول اختالف��ات الن��وع 
الجتماعي املرتبطة بالأن�سطة الال�سفّية والعالجية وغر الر�سمية، �س��ء من حيث 
�الأع��د�د و�أن����ع �لفر���ص �ملت�ف��رة ومع��دالت �مل�س��اركة �أو �لنتائ��ج؛ كم��ا ي�ج��د �لقلي��ل م��ن 

�ل�ثائ��ق ح���ل �لتف��اوت ع��رب �أن��ع �ملد�ر���ص و�ملناط��ق �جلغر�فية.39 

وق��د يك���ن للفه��م �الأف�س��ل لالختالف��ات �لقائم��ة عل��ى �لن���ع �الجتماع��ي �أهمي��ة خا�سة يف 
هذ� �ل�سياق نظر� لالأدبيات �لكثرية �لتي ت�ؤكد على �أهمية مثل هذه �الن�سطة و �خلدمات  
يف م��جه��ة متيي��ز �لن���ع �الجتماع��ي �س��د �الإن��اث )وجمم�عات �أخرى �أقل حظ��ا( �ملهيمنة 
يف بيئ��ات �ل�سف���ف �ملدر�س��ية و�ملد�ر���ص و�ملجتم��ع عم�م��ا. تب��ني �لرب�م��ج �لتعليمي��ة يف 
�ملنطق��ة ويف �أماك��ن �أخ��رى �لت��ي تدم��ج م�س��اركة �الإناث يف �لريا�سة و�لن�س��اط �جل�س��دي، 
مث��ال، �أن��ه عندم��ا يت��م ت�سمي��م بر�م��ج �لريا�س��ة �خلا�سة باالإن��اث بطريقة جي��دة وبعناية 
ودق��ة، تك���ن ه��ذه �لرب�م��ج �أدو�ت فعال��ة لك�س��ر �الأ�س��كال �لنمطي��ة للن���ع �الجتماع��ي �لت��ي 
حت��د م��ن طم�ح��ات و�إجن��از�ت �الإن��اث.40 كم��ا ت�ج��د بيان��ات قليل��ة ترتب��ط باجلن���ص ح�ل 
و�س�ل �الإناث وم�ساركتهم يف �لريا�سة و�لربية �لبدنية، �س��ء يف نظام �لتعليم �لر�سمي 
�أو يف �لقط��اع غ��ري �لر�س��مي. وم��ن �ملحتم��ل �أن تتع��زز �أهمي��ة ه��ذه �الأن�س��طة نظ��ر� لل�س��ياق 
�مل�ستمر لعنف �الحتالل و�لقي�د �لتي تفر�سها �إ�سر�ئيل على �حلركة، و�لتي �إذ� �أ�سيفت 
�إىل �ملعايري �الجتماعية �لتقليدية، ترك �الإناث يف عزلة. كما �أ�سارت �إحدى �لدر��سات:

يف جمي��ع �ملناط��ق، قال��ت �مل�س��اركات �الإن��اث �أنه��ن يق�س��ني وقت��ا ط�ي��ال يف �لبي��ت، حي��ث 
�إن جترب��ة  �لفتي��ات �لفل�س��طينيات مقي��دة بال�سغ���ط �لعائلي��ة وغي��اب �ملر�ف��ق �خلا�س��ة 
به��ن، وخ�س��س��ا خ��ارج �مل��دن. و�إن كان ثم��ة �س��يء ما، ف��اإن �لفتيات ي��جه��ن قي�د� �أكرث، 
ويق�س��ني وقت��ا �أط���ل يف �لبي��ت، ي�س��اف �إىل ذل��ك �حل��زن م��ن �ل�س��ر�ع و�الإفق��ار. ي�س��عر 
�لكث��ري م��ن �الأطف��ال �لذي��ن �س��ارك�� يف �لدر��س��ة �أن �لفتي��ات ي��جه��ن م�س��كالت �أك��رث من 

�ل�سبي��ان ب�س��بب عزلته��م �ملتز�ي��دة )�إنق��اذ �لطف��ل، 2001(. 

39 - ت�س��ري در��س��ة قام��ت به��ا مفت��اح �أن��ه يف ح��ني �أن �لطالب��ات �أك��رث �حتم��اال لالعتق��اد ب��اأن لديه��ن فر�س��ا 

للم�س��اركة يف �أن�س��طة ال�سفّية حمليا، فاإنهن ي�س��عرن باأن فر�سهن للم�س��اركة مب�ؤمتر�ت وور���ص عمل دولية 
خارج جمتمعاتهن �أقل �حتماال. وباملثل، ت�سعر �لطالبات باأنهن �أقل �حتماال باحل�س�ل على فر�ص مت�ساوية 
للم�س��اعد�ت و�ملن��ح �لدر��س��ية م��ن نظر�ئه��ن �لذك���ر، و�أنه��ن �أق��ل �حتم��اال يف �لق��درة عل��ى تق��دمي �س��كاوى، 
و�أق��ل �حتم��اال م��ن �لذك���ر ع��ن �الإب��الغ ع��ن �أماك��ن لع��ب وغ��رف ريا�س��ة )عب��د �لك��رمي، 2010(. ويف ح��ني 
�أن نط��اق �لدر��س��ة كان حم��دود�، ومل تك��ن �لنتائ��ج د�ئم��ا و��سح��ة، ت�س��ري �لدر��س��ة �إىل ق�سايا هامة حتتاج 

ملزي��د من �لبحث 
م��ن حي��ث �الختالف��ات ع��رب جمم�ع��ات �لط��الب و�ملناط��ق �جلغر�في��ة، ت�س��ري در��س��ة �أع��دت ع��ام 2010 
�أن »م��ع وج���د مزي��د م��ن �الأطف��ال �لذي��ن ي��جه���ن �سدمات نف�س��ية، �أ�سبحت �خلدمات �ملح��دودة للطالب 
ذوي �الحتياجات �خلا�سة �أكرث و�س�حا. كما �أ�سبحت �لالعد�لة يف تخ�سي�ص �مل��رد بني �ل�سفة �لغربية 

وقط��اع غ��زة �أكرث ح��دة« )�لبنك �ل��دويل، 2010، 90(  
40 - تر�ف��ق �الأن�س��طة و�لريا�س��ة �لبدني��ة م��ع تط���ر �لطف��ل �ل�سح��ي وبن��اء كف��اءة ذ�تي��ة وجمم�ع��ة م��ن 

 )Brady, 2011( مله��ار�ت �حلياتي��ة وتاأث��ري�ت عالجي��ة للتج��اوب م��ع �ل�سدم��ات�
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6. طموحات وحم�سالت التعلم – من امل�ساواة  اإىل العدالة 
م��ن حي��ث �الأد�ء �الأكادمي��ي، ت�س��ري بيان��ات م��ن �ختب��ار�ت معياري��ة �أن �لفتي��ات عل��ى ق��دم 
�مل�س��او�ة يف م�س��ت�يات �لتح�سي��ل �الأكادمي��ي م��ع �لذك���ر، �أو يتف�ق��ن عليه��م. ولك��ن، لي���ص 
بال�سرورة �أن تك�ن نتائج �الأد�ء �الأكادميي �لناجحة م�ؤ�س��ر� �سروريا للمالءمة �لتعليمية �أو 
مرتبط��ة بزي��ادة �خلي��ار�ت �أو فر���ص �حلياة كما ينعك���ص ذلك يف ت�جه��ات �لف�سل �لعم�دي 

و�الأفق��ي م��ع تق��دم �لفتي��ات م��ن خالل �لنظ��ام �لتعليم��ي وحماولتهن دخ�ل ق���ى �لعمل. 

�ال�ستثمار يف �لتعليم و�لنتائج �ملت�قعة

يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، �تخ��ذ �لتعلي��م �أهمي��ة خا�س��ة يف من��اخ �الأزم��ة �القت�سادي��ة 
و�ل�سيا�س��ية �لت��ي ط��ال �أمده��ا، ويعت��رب ��س��تثمار �لعائل��ة يف �لتعلي��م م�ؤ�س��ر� هام��ا يف تغي��ري 
�لت�قعات �الجتماعية لتعليم �الإناث، وكذلك عامال هاما يف �الأد�ء �الأكادميي. تبني �لبيانات 

هن��ا جمم�ع��ة �أمن��اط خمتلط��ة ومتغ��رية ت�س��ري �إىل حاجة و��سحة ملزيد م��ن �لبحث.41 
وم��ن الوا�س��ح اأن التوقع��ات والنتائ��ج التعليمي��ة  للذك��ور والإن��اث خمتلف��ة وتتح��دى، 
يف ذات الوق��ت، واإىل ح��د م��ا، تت�س��كل ب��الأدوار الجتماعي��ة ال�س��ائدة لل�س��ابات وال�س��باب. 

لق��د �أ�سب��ح �لتعلي��م ب�لي�س��ة تاأم��ني للفل�س��طينيني ولي���ص جم��رد و�س��يلة للح�س���ل عل��ى 
عم��ل. وبالن�س��بة للبن��ات ب�س��كل خا���ص، ميكن للتعلي��م �لعايل �أن يجلب �آف��اق زو�ج �أف�سل، 
ومتكينه��ن م��ن دع��م دخ��ل �الأ�س��رة، ويلع��ب دور ب�لي�س��ة تاأم��ني للم�س��تقبل يف حالة فقد�ن 
�ملعيل �لذكر. بالن�سبة لل�سبيان، �لتعليم مفتاح للهجرة بحثا عن فر�ص عمل يف �خلارج 
جمدية �أكرث. عمليا، يعاين �ل�س��باب و�ل�س��ابات �ملتعلم�ن، وب�س��كل خا�ص �ل�س��ابات، كثري� 

م��ن �أج��ل �حل�س���ل عل��ى عم��ل )�لبنك �ل��دويل، 2010، �ص. 16(42 

مالءمة �لتعليم وعائد�ت �لتعلم

يف ح��ني �أن �لبيان��ات ت�س��ري �إىل �أن �س��ن��ت �لتعلي��م وعم��ر �ل��زو�ج �ملتاأخ��ر يتب��ع �أمناط��ا 
عام��ة لعالق��ة متبادل��ة �إيجابي��ة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، حي��ث تك�س��ف در��س��ة 
للعائ��د�ت �القت�سادي��ة لتعلي��م �لبن��ات ب�س��كل خا���ص �س���رة �أك��رث تعقي��د�. وعل��ى نقي���ض 
الأمن��اط املتوقع��ة، م��ع مع��دلت تعت��ب الأق��ل مل�س��اركة الإن��اث يف ق��وة العم��ل يف الع��امل، 
ف��اإن تف��اوت الن��وع الجتماع��ي يف امل�س��اركة يف العم��ل يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة 
�إن  التعلي��م.  يف  الجتماع��ي  الن��وع  مل�س��اركة  العالي��ة  املع��دلت  م��ع  كث��را  يتناق���ض 
م�س��اركة �لن�س��اء يف �القت�س��اد �لر�س��مي جم��ز�أة ب�س��كل ح��اد ومقي��دة كث��ري� مبجم�ع��ة 
�سيق��ة م��ن �ملج��االت يف قط��اع �خلدم��ات عل��ى ط��رف ويف �لزر�عة على ط��رف �آخر، حيث 
ي�ظف قطاع �خلدمات �لن�ساء ذو�ت �لتعليم �لعايل، بينما ي�ست�عب �الآخر �لن�ساء ذو�ت 
�لتعلي��م �لقلي��ل �أو غ��ري �ملتعلم��ات. )�نظ��ر/ي �أي�س��ا �لق�س��م ح�ل �مل�س��اركة �القت�سادية يف 

41 - م��ن جه��ة �أخ��رى، ��س��تنتجت در��س��ة حديث��ة ل��الأمم �ملتح��دة للمر�أة �أن »�الأ�س��ر يف غزة يعط���ن �الأول�ية 

يف �لتعلي��م �لع��ايل لالأبن��اء عل��ى �لبن��ات، وه� �نحياز عربت عنه �الأ�س��ر يف �ملجتمعات �لزر�عية بق�ة« ووفقا 
له��ذه �لدر��س��ة، ميك��ن لل�س��ابات �لتغل��ب عل��ى ه��ذ� �النحي��از �ل��ذي يف�سل تعلي��م �إخ�تهن �لذك���ر »من خالل 
�لتف�ق عليهم بالدر��سة و�إثبات ��ستحقاقهن للتعليم �لعايل، وكذلك من خالل جد�رتهن يف �حل�س�ل على 
من��ح در��س��ية« )حمام��ي و�سي��ام، 2012، 46(. باملث��ل، عل��ى م�س��ت�ى �لتعلي��م �الأ�سا�س��ي، ف��اإن ت�زي��ع �لط��الب 
ح�سب �جلن�ص يف �ملد�ر�ص �خلا�سة غري متنا�سب ب�سكل الفت 41% �إناث و59% ذك�ر. )مقتب�ص من وز�رة 
�لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل يف �لي�ني�س��يف، 2011، و�س��ع �الأطف��ال �لفل�س��طينيني، ���ص. 17(، مم��ا ي�س��ري �إىل 
�نحياز جلي لال�س��تثمار يف تعليم �لذك�ر نظر� للفرق �لكبري يف نفقات �ملد�ر���ص �خلا�سة، حيث �لتح�سيل 
�الأكادمي��ي ونتائ��ج �لتعل��م �ملت�قع��ة �أعل��ى بكثري. وبطريقة مماثلة، �أفادت در��س��ة للبن��ك �لدويل )2006( �أن 
�إنف��اق �الأ�س��رة عل��ى �لطالب/�لطالب��ات يتف��اوت كث��ري�؛ ويعتق��د �أن ه��ذ� ي�ؤثر كثري� عل��ى حت�سيل �لطالب/

�لطالب��ة، ولك��ن �لدر��س��ة ال ت�ف��ر حتلي��ال مبني��ا عل��ى �لن���ع �الجتماع��ي للف��رق يف �الإنف��اق. يف �ل�ق��ت ذ�ت��ه، 
ت�س��ري بيان��ات �إح�سائي��ة وطني��ة حديث��ة و�أبح��اث ن�عي��ة �أن �لق�س��ط �لت��ي ت�سع��ه �الأ�س��ر للتعلي��م ع��ال للبن��ات 
)�لبن��ك �ل��دويل، 2010(. تفي��د ذ�ت �لدر��س��ة �أن �ل�سغ��ط عل��ى �لن�س��اء لالنخ��ر�ط فق��ط يف �أعمال »مقب�لة 
�جتماعيا«، يف �ل�قت �لتي �أ�سبح من �ل�سعب وج�د هذه �الأعمال، فاإن �لن�ساء �لعازبات هن �الأكرث �حتماال 
يف متابع��ة �لدر��س��ات �لعلي��ا �أم��ال يف زي��ادة فر�سه��ن يف تاأم��ني �أعم��ال مقب�ل��ة �جتماعي��ا. ونتيج��ة لذل��ك، 
»ع��ربت كث��ري م��ن �لعائ��الت �لل��ت��ي ج��رت مقابلته��ن ع��ن تف�سيله��ن لت�س��رب �لذك���ر ب��دال م��ن �الإن��اث م��ن 

�ملدر�س��ة �أو �جلامع��ة« )�لبن��ك �ل��دويل، 2010، ���ص  28( 
42 - حمامي و�سيام )2012( ي�ؤكد�ن ذ�ت �الجتاهات يف در��سة حديثة تركز على غزة 

ه��ذ� �لتقري��ر(. يف ه��ذ� �ل�س��ياق، يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، متل��ك �لن�س��اء �لل��ت��ي 
يحمل��ن �س��هاد�ت بكال�ري����ص �أو ماج�س��تري �حتمالي��ة �أك��رب للدخ���ل يف �س���ق �لعمل، ويتبع 
ذلك �لن�ساء غري �ملتعلمات، بينما �لن�ساء �لل��تي لديهن 10-12 �سنة مدر�سية هن �الأقل 

�حتم��اال يف �إيج��اد فر���ص عم��ل )�لبن��ك �ل��دويل، 2010(.43 

وم��ع ذل��ك، ت�س��تمر الن�س��اء املتعلم��ات يف مواجه��ة �سعوب��ات وا�سح��ة مقارن��ة بالذك��ور: 
“�لن�س��اء �لل��ت��ي ح�سل��ن عل��ى تعلي��م م��ا بعد �لثان���ي، يع��سن �جل��زء �الأكرب 
لعدم عمالة �الإناث، على عك�ص نظر�ئهن �لذك�ر، �لذين ي�سكل�ن جمم�عة �لرجال 
�الأق��ل �حتم��اال ليك�ن���� عاطلني عن �لعم��ل« )�لبنك �لدويل، 2012، �ص.71(. عالوة على 
ذل��ك، ي�س��تمر اأ�سح��اب العم��ل يف تف�سي��ل توظي��ف خريج��ني ذكور عل��ى خريجات اإناث؛ 
وت�س��تمر الن�س��اء املتعلم��ات يف دخ��ول �س��وق العم��ل مبع��دلت اأق��ل م��ن مع��دلت الرج��ال، 
ويتلقني اأقل اأجورا واأقل حماية، وتنتظر اخلريجات اأربعة اأ�سعاف ما ينتظره الذكور 
لإيجاد عمل )منظمة �لعمل �لدولية، كما جاء يف در��سة �لبنك �لدويل 2010، �ص. 30(. 
ويف ح��ني �أن ثل��ث �لذك���ر �خلريج��ني م��ن �لتعليم و�لتدريب �لتقن��ي و�ملهني يجدون �أعماال 
يف �ل�س��نة �لت��ي تل��ي تخرجه��م، فق��ط 6% من �خلريجات يجدن عمال �سمن نف���ص �لفرة 

)منظمة �لعمل �لدولية(.

كم��ا يب��دو �أن �لتعلي��م ي�ؤث��ر �أي�س��ا يف كيفي��ة جترب��ة �لن�س��اء م��ع �لعم��ل. فقد �أفادت �لن�س��اء 
�لل��ت��ي لديه��ن مع��دالت حت�سي��ل تعليمي عال »�أن �لعمل يعطيهم �ل�س��ع�ر بالتمكني«. كما 
�أ�س��ارت در��س��ة �لبنك �لدويل )2010(: »ترى �لن�س��اء �ملتعلمات يف �س���ق �لعمل �لر�س��مي، 
مث��ل �ملعلم��ات، �أنف�س��هن ب��اأن لديه��ن عمال حمرما يك�س��ن من خالل��ه �الحر�م يف �لبيت 
ويف �ملجتم��ع، وه��ن يتحرك��ن ب�س��ه�لة ب��ني م��كان �لعم��ل وم��كان �لبي��ت« )�لبن��ك �ل��دويل، 
2010، ���ص. 68(. و�أظه��ر نف���ص �لبح��ث اأن التعلي��م الثان��وي اأو اجلامع��ي ه��و العام��ل 

الأول بالإ�ساف��ة اإىل العم��ل العائ��د بالرب��ح والعم��ر الكب��ر يف حماي��ة الن�س��اء من الأذى 
اجل�س��دي يف اأمثل��ة العن��ف الأ�س��ري )�لبن��ك �ل��دويل، 2010، ���ص. 68(. وعل��ى نقي���ص 
ذلك، فاإن �لن�ساء ذو�ت �ملهار�ت �ملحدودة �لل��تي يعملن يف �لقطاع غري �لر�سمي باأج�ر 
منخف�س��ة وي�س��تمررن يف �لقي��ام مب�س���ؤولية �الأ�س��رة، يري��ن �أن م�س��اركتهن يف �لعم��ل غ��ري 
جمدي��ة، ويف�سل��ن �لبق��اء يف �لبي��ت )�لبن��ك �ل��دويل، 2010(. وثم��ة »عائ��د�ت �جتماعي��ة« 
على �لتعليم قد تك�ن ذ�ت �أهمية ولكن مل ُت�ستك�سف جيد� يف �الأدبيات، وثمة حاجة ملزيد 
من �لبحث لفهم �أف�سل للعالقات �ملتبادلة بني �سع�ر �ملر�أة بالق�ة و�لتمكني وت��سع فر�ص 
�حلي��اة وب��ني م�س��ت�يات �لتعلي��م؛ و�الأه��م م��ن ذل��ك، كيفي��ة تاأث��ري مركب �ملناهج �لر�س��مية 

و�خلفي��ة، وكذل��ك �الأن�س��طة �لال�سفّية على ه��ذه �الأمناط. 

�لروؤى �لتعليمية و �دماج �لن�ع �الجتماعي

يلت��زم �لالعب���ن �لرئي�س��ي�ن يف قط��اع �لتعلي��م، بق���ة، بالتعلي��م ذو �جل���دة �لعالي��ة 
جلمي��ع �الأطف��ال ومبعاجل��ة فج����ت �لن���ع �الجتماع��ي يف �حل�س���ل عل��ى �لتعلي��م يف 
جمي��ع �مل�س��ت�يات، وينعك���ص ذل��ك يف �خلط��ط �الإ�س��ر�تيجية ل���ز�رة �لربي��ة و�لتعليم 
�لعايل. لقد عربت وز�رة �لربية و�لتعليم �لعايل و�ل�سلطة، ب�سكل عام، عن �لتز�مهما 
بقي��ت جمي��ع خط��ط وبرام��ج وزارة الرتبي��ة  ولك��ن  �لن���ع �الجتماع��ي؛  بتعمي��م 
والتعلي��م الع��ايل حيادي��ة م��ن حي��ث الن��وع الجتماع��ي ب��دل من اتخاذ املب��ادرة فيما 
يتعلق بادماج النوع الجتماعي، مما اأدى اإىل ا�ستدامة الفروقات القائمة واملبنية 
عل��ى الن��وع الجتماع��ي يف اأ�س��واأ الأح��وال، و حتقي��ق نتائ��ج جزئي��ة تدريجي��ة عو�س��ا 
ع��ن تاأث��ر اإ�س��رتاتيجي يف اأح�س��ن الأح��وال. ي�س��ري نق��د ُوج��ه �إىل �خلط��ة �خلم�س��ية 
لل�ز�رة )2003-1998( �أنه، حتى �الآن، مل يتم �إدماج �لن�ع �الجتماعي كفئة حتليلية 
�أو ق�سية م�س��ركة مت���ص �خلطة باأكملها، مما نتج عنه �إف�س��ال دمج �لن�ع �الجتماعي 
بني�ي��ا )كم��ا ت�س��ري در��س��ة قادم��ة ملعه��د در��س��ات �مل��ر�أة بعن����ن نب��ذة ع��ن �لن���ع 
�الجتماعي(. وهكذ�، وبينما يتم تبني روؤية جمتمع قائم على عد�لة �جتماعية مبنية 
على �لن�ع �الجتماعي )وز�رة �لربية و�لتعليم، 2011(، فاإن �لتحليل �ل��سعي للخطة 
�الإ�س��ر�تيجية �حلالية )ل�س��لطة �ل�طنية �لفل�س��طينية، 2011( حمدود تقريبا وب�سكل 

43 - يف���ق ع��دد �لن�س��اء �لل��ت��ي يحمل��ن �س��هاد�ت جامعي��ة يف �اللتح��اق ب�س���ق �لعم��ل م��ن 18 �إىل 37 م��رة 

ع��دد �لن�س��اء �لل��ت��ي يحمل��ن �س��هادة �لثان�ية �لعام��ة )�لت�جيهي( )�لبن��ك �لدويل، 2010( 
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كام��ل لق�ساي��ا �إمكاني��ة �ل��س���ل م��ع تركي��ز عل��ى حتقي��ق �إن�س��اف يف �الأع��د�د، وتبقى 
�ل�سيا�س��ات و�لتدخ��الت وكذل��ك �ملح�س��الت �ملت�قعة و�مل�ؤ�س��ر�ت �ملن�س��ص عليها يف 
وثيق��ة ملخ���ص �الإ�س��ر�تيجية تفتق��د �إىل حتلي��ل و��س��ح مبني على �لن���ع �الجتماعي. 
تت�سم��ن �الإ�س��ر�جتية �ل�طني��ة ع��رب �لقطاعي��ة: تعزي��ز �مل�س��او�ة و�لعد�ل��ة ب��ني 
�جلن�سني لالأع��م 2011-2013 �لتي �أعدتها �ل�سلطة �ل�طنية، وحت�سني »�خلدمات 
�لتعليمي��ة يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة م��ن حي��ث �لكمي��ة و�لن�عي��ة م��ن وجهة نظر 
�لن�ع �الجتماعي«، ولكن تركز جميع �مل�ؤ�سر�ت �لثالثة على �ل��س�ل �إىل �لتعليم بدال 
من �لركيز على �لن�عية ووثاقة �ل�سلة بالتعليم. تت�سمن �الأهد�ف �ملتعلقة بالتعليم، 
�ل��ردة يف �خلطة �ل�طنية �لفل�س��طينية للتنمية 2011-2013، عدة م�ؤ�س��ر�ت بد�ية 
للن�عي��ة م��ع ��س��تثناء�ت عالم��ات �لت�جه��ات �لدولي��ة يف �لريا�سي��ات و�لعل���م، وال 
تعال��ج فروق��ات �جلن���ص/�لن�ع �الجتماع��ي، وتفتق��د �خلطة ب�س��كل ع��ام مقاربة فعالة 
ح���ل �لن���ع �الجتماع��ي.44 يق���م نظ��ام �ملتابع��ة و�لتقيي��م يف �ل���ز�رة مبتابعة عدد من 
�مل�ؤ�سر�ت �لن�عية مق�سمة ح�سب �جلن�ص منذ �لعام 2009. وقد تقدم هذه �لبيانات 
تب�سر� يف جتارب تعليم مبنية على �لن�ع �الجتماعي مع مرور �لزمن. ولكن، ال ت�فر 
�لتقاري��ر �ل�س��ن�ية حتلي��ل ن���ع �جتماع��ي لهذه �لبيانات، وال تبني �لتقارير �ل�س��ن�ية �أي 
م�ؤ�س��ر�ت للتق�س��يم ح�س��ب �جلن���ص �أو حتلي��ل مبن��ي عل��ى �لن�ع �الجتماع��ي فيما يتعلق 

بجم��ع �لبيان��ات �أو �الإب��الغ ع��ن م�ؤ�س��ر�ت �أد�ء رئي�س��ية لالإد�رة و�ملجتمعات �له�س��ة. 

3. فر�ض اإ�سرتاتيجية واأولويات ال�سيا�سة
عل��ى �لرغ��م م��ن �لتحدي��ات �لكب��رية، ف��اإن قط��اع �لتعلي��م لي���ص ب��دون فر���ص، فالنج��اح 
يف حتقي��ق مع��دالت عالي��ة يف �ل��س���ل �إىل �لتعلي��م ي�ف��ر �أ�س�س��ا هام��ة ملعاجل��ة �حل��ج��ز 
و�ملعيق��ات �الأفقي��ة و�لعم�دي��ة �لت��ي م��ا ز�ل��ت قائم��ة �أم��ام جمم�ع��ات خا�س��ة م��ن �لن�س��اء 
و�لبن��ات. كم��ا �أن �الإجم��اع )ب��ني �سانع��ي �ل�سيا�س��ات و�ملرب��ني وجمم�ع��ات �ملجتم��ع �ملدين 
و�لطالب/�لطالب��ات وعائالته��م( ح���ل �س��رورة �لركي��ز عل��ى �لتعلي��م �لن�ع��ي و�ل�س��امل 
يعت��رب و��س��عا، و�الهتم��ام �لع��ام يف �لتعلي��م يعت��رب عالي��ا. عل��ى م�س��ت�ى �ل�سيا�س��ات، تعم��ل 
�س��بكة ق�ي��ة م��ن �ملانح��ني، ع��ن ق��رب، م��ع وز�رة �لربي��ة م��ن خ��الل جمم�ع��ة �لعم��ل 
�لقطاعي��ة.45 وت�س��رك وكاالت �الأمم �ملتح��دة م��ع �ل���ز�رة يف و�س��ع �أول�ي��ات لتح�س��ني 
ن�عي��ة ووثاق��ة �سل��ة �لتعلي��م، وتلت��زم �أي�س��ا يف تعزي��ز بر�م��ج تعلي��م وبيئ��ات تعل��م �آمن��ة 
و�سديق��ة للطف��ل و�س��املة تتج��اوب م��ع تن���ع ق��در�ت و�حتياج��ات �لتعل��م.46 عملي��ا، �س��هد 
قط��اع �لتعلي��م تدخ��الت متن�ع��ة وغني��ة  تع��زز وت�س��جع �لتعلي��م �لن�ع��ي، وم��ن �سم��ن ذلك 
مب��ادر�ت حك�مي��ة وغ��ري حك�مي��ة. ويحظ��ى ه��ذ� �لقط��اع، حالي��ا، ب�س��ر�كات فعالة ن�س��بيا 

ع��رب العب��ي �لقط��اع �لع��ام وغ��ري �حلك�م��ي م��ع دع��م دويل. 

تو�سيات

1. روؤي��ة/روؤى تعليمي��ة – منا�س��رة التعلي��م م��ن اأج��ل التحري��ر والعدال��ة 
الجتماعية

تبق��ى �ملعيق��ات �أم��ام تط�ي��ر �لتعلي��م – �س����ء فيم��ا يتعل��ق بال��س���ل �إىل �لتعلي��م �أو ج���دة 
�لتعليم – نتيجة لالحتالل �الإ�سر�ئيلي ولقر�ر�ت �سيا�سية خارجية.47 وهكذ�، فاإن �لتغلب 

44 - ج��رت �الإ�س��ارة م��رة و�ح��دة فق��ط لالعتب��ار�ت �ملرتبط��ة بالن���ع �الجتماع��ي يف �خلط��ة �ل�طني��ة 

2011-2013 يف �أك��رث م��ن خم���ص �سفح��ات م��ن �جل��د�ول �لت��ي تلخ���ص �ل�سيا�س��ات و�لتدخ��الت، ومل تذك��ر 

م��رة و�ح��دة يف �لنتائ��ج �ملت�قع��ة �لت�س��ع و�لع�س��رين. كما تقدم نظ��رة فاح�سة للخطة �الإ�س��ر�تيجية لتط�ير 
�لتعليم نتائج م�سابهة. وعلى �لرغم من �أن ذلك خارج نطاق هذ� �لبحث، غري �أن تفح�ص وثائق �سيا�سات 

وبر�م��ج �ل���كاالت �لدولي��ة �لنا�س��طة يف قط��اع �لتعلي��م �لفل�س��طيني تبني �جتاه��ات مماثلة   
45 - مقابلة مع ب�سري �سالح، 17 ني�سان 2013  

46 - �نظر/ي �إطار عمل �الأمم �ملتحدة للم�ساعد�ت �الإمنائية 

47 - عل��ى �س��بيل �ملث��ال: �حل�س���ل عل��ى مت�ي��ل، وق�ساي��ا �حلرك��ة، و�إمكاني��ة �ل��س���ل 

�ملتعلق��ة بالقي���د عل��ى �حلرك��ة �لت��ي تفر�سه��ا �إ�س��ر�ئيل و�لت��ي ت�ؤثر على �حل�س���ل �لتعليم 
وج���دة �لتعلي��م، وكذل��ك �الأو�س��اع �القت�سادي��ة �لت��ي ت�ؤث��ر، ب�س��كل ج�ه��ري، عل��ى عر���ص 

وطل��ب �لتعلي��م، و�حل�س���ل علي��ه، وج�دت��ه  

عل��ى ه��ذه �ملعيق��ات وحتقي��ق مكا�س��ب ملم��س��ة يخ�سع��ان، عم�م��ا، للتط���ر�ت و�لق��ر�ر�ت 
�ل�سيا�س��ية. وعل��ى �س��وء ه��ذا، ف��اإن املنا�س��رة الفعالة لإنهاء الحت��الل وقب�سته اخلانقة 
على جميع نواحي احلياة والآفاق الفل�س��طينية للتنمية يجب اأن يكون حجر الأ�سا���ض 
لتحقيق كامل حقوق الطفل الفل�سطيني بالتنمية. كما يجب �أن تلعب منظمة �لتحرير 
�لفل�س��طينية و�ل�س��لطة �ل�طنية ووز�ر�تها، ومن �سمنها وز�رة �لتخطيط و�لتنمية ووز�رة 
�إنه��اء  �لربي��ة ووز�رة �لتعلي��م �لع��ايل ووز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة دور� فاع��ال يف منا�س��رة 

�الحت��الل مع �ملانح��ني و�ملجتمع �لدويل.

• �لبن��اء عل��ى تاري��خ فل�س��طني �لغن��ي يف �النخ��ر�ط يف �لتعلي��م م��ن �أج��ل �لتحري��ر 	
و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة48 به��دف تعزي��ز روؤي��ة وطني��ة للتعلي��م، ت�س��جع م�س��او�ة �لن���ع 

�الجتماع��ي و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة يف معانيه��ا �ل���س��عة.

• مقاوم��ة �ل�سغ���ط ح���ل تقلي���ص دع��م �لقط��اع �لع��ام للتعلي��م و�لت�جه��ات نح��� 	
خ�سخ�ست��ه �لت��ي تعم��ل عل��ى �إف��ر�غ �الأنظم��ة �لتعليمي��ة م��ن م�سم�نه��ا عل��ى 

�لنط��اق �لعامل��ي.

• حت��دي ت�جه��ات �ل��روؤى �ل�سيقة �مل�جه��ة نح� �لتجارة بالتعليم، وتعزيز ت��سيح 	
روؤى بديل��ة للتعلي��م كعملي��ة تطل��ق عن��ان �إمكانيات �لنا���ص لتغي��ري عالقات �لق�ة 
غ��ري �ملتكافئ��ة، ودع��م ��ستك�س��اف تن���ع م��ن �ملب��ادر�ت يف �لقطاع��ني �لر�س��مي 
وغ��ري �لر�س��مي به��دف حماي��ة وت��س��يع �مل�ؤ�س�س��ات �لتعليمي��ة كاأمكن��ة مفت�ح��ة 
للتبادل �لديناميكي، و�لنقد، و�لتفكري �مل�ستقل، وحرية �لتعبري، و�إنتاج �ملعرفة 

للتمك��ني و�لتحرير. 

• �لطل��ب م��ن �ملانح��ني �لدولي��ني �لتز�م��ا ق�ي��ا بعد�ل��ة �لن���ع �الجتماع��ي كاأول�ي��ة 	
عل��ى جمي��ع م�س��ت�يات �لتعلي��م فيم��ا يتعل��ق بج���دة �لتعلي��م ولي���ص فق��ط �إمكاني��ة 

�حل�س���ل علي��ه. 

2. تتطل��ب جه��ود تعزي��ز نوعي��ة التعلي��م ومالءمت��ه مقارب��ة اأك��رث مب��ادرة لدم��اج الن��وع 
الجتماعي والتعليم ال�سامل والتعليم التحويلي 

• تبن��ي م�ق��ف م�ح��د و�أك��رث فعالي��ة ومب��ادرة لتعمي��م �لن���ع �الجتماع��ي ع��رب دور�ت 	
�لتخطي��ط، و�لتنفي��ذ، و�ملتابع��ة، و�لتقيي��م، وتعزي��ز ق��در�ت �لطاقم �ل���ز�ري �ملعني 

بالنه����ص ب�سيا�س��ات وممار�س��ات وبر�م��ج عد�ل��ة  �لن���ع �الجتماعي.

• تدري��ب �ملعلمني/�ملعلم��ات م��ا قب��ل �خلدم��ة و�أثن��اء �خلدم��ة؛ كم��ا يج��ب عل��ى 	
�ملديري��ن و�الإد�ري��ني تبن��ي تعمي��م مقارب��ات تعلي��م تتح�س���ص �لن���ع �الجتماع��ي، 
وت�س��تجيب له، وت�سمني وحد�ت در��س��ية حمددة ل�سمان م�س��او�ة �لن�ع �الجتماعي 

و�لتعلي��م �ل�س��امل.

• دم��ج عد�ل��ة �لن���ع �الجتماع��ي يف �ملعاي��ري �ملهني��ة �خلا�س��ة باملعلم��ني و غريه��م من 	
مهنيي �لتعليم ، وحتميلهم م�س���ؤولية حتقيق �لعد�لة �مل�س��تهدفة �ملتعلقة بالكفاء�ت 

و�ملمار�سات و�ملخرجات.

• �لن���ع 	 عد�ل��ة  تع��زز  و�لطال��ب/ة  و�ل�س��ف  للمدر�س��ة  �س��ل�ك  مدون��ات  تط�ي��ر 
�أو�س��ع. بطريق��ة  وت�سمين��ه  �الجتماع��ي 

• تعزي��ز ودع��م مب��ادر�ت تعم��ل عل��ى �إ�س��ر�ك �الأه��ل و�ملجتمعات بطريقة �أك��رث فعالية 	
يف دع��م تعلي��م �لفتي��ات، وحت��دي �لقي���د �ملبني��ة عل��ى �لن���ع �الجتماع��ي فيم��ا يتعل��ق 

مبج��االت �لدر��س��ة و�لعم��ل �ملقب�لة �جتماعيا لالإن��اث و�لذك�ر.

• تبن��ي مب��ادر�ت عم��ل �إيجابي��ة ذ�ت �سل��ة لزي��ادة م�س��اركة �لذك���ر و�الإن��اث يف 	
�ملج��االت »غ��ري �لتقليدي��ة«، ومعاجل��ة جتارب �لتعلم �ملختلف��ة و�لنتائج �لقائمة على 

�لن���ع �الجتماع��ي عل��ى جمي��ع م�س��ت�يات �لتعلي��م. 

• �إعط��اء مزي��د م��ن �الهتم��ام لديناميكي��ات تتاأث��ر بالن���ع �الجتماع��ي وتاأثري�تها على 	

48 - تقري��ر �لي�ني�س��يف، ي�س��ري ه��ذ� �لتقري��ر مث��ال �إىل �أن��ه »ميك��ن تعري��ف �لتعليم وغاياته لي���ص فقط من 

قب��ل �أولئ��ك �لذي��ن يف �ل�س��لطة، �إمن��ا �أي�س��ا م��ن قب��ل �أولئ��ك �لذي��ن ي�س��ارك�ن يف �لتعليم. تاريخيا، ��س��تخدم 
�ملحتل���ن لالأر��س��ي �لفل�س��طينية �لتعلي��م كاأد�ة �سيا�س��ية، ولك��ن �لفل�س��طينيني ��س��تغل�� �لفر���ص ك��س��يلة 

 )Nicolai, 2007(  »للنه����ص باأنف�س��هم/ن
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�لتعلم يف �أماكن تعليم �سفية وال �سفية.

• �سم��ان مر�جع��ة �ملنه��اج وجه���د �إ�س��الح مبني��ة عل��ى مر�جع��ات �لن���ع �الجتماع��ي 	
�لت��ي ج��رى تبنيه��ا، وو�س��ع �أول�ي��ات الإج��ر�ء تعدي��الت ح�سا�س��ة وم�س��تجيبة للن���ع 

�الجتماع��ي. 

• يعط��ي 	 مم��ا  �لط��الب،  تعل��م  �أد�ء  لقيا���ص  متن�ع��ة  �أدو�ت  وتعزي��ز  ��ستك�س��اف 
فر�س��ة للتن���ع يف �ن�س��طة �لتعلم/�ملتعلم��ني، ويعك���ص جمم�ع��ة و��س��عة م��ن �أه��د�ف 

وحم�س��الت �لتعل��م.

• �سم��ان تنفي��ذ بر�م��ج ��سر�س��ادية وطني��ة مث��ل برنام��ج مدر�س��ة �سديق��ة للطف��ل 	
م�س��تجيبة للن���ع �الجتماع��ي يف �لتخطي��ط و�لتنفي��ذ و �ملتابع��ة و�لتقيي��م.

• �لن���ع 	 لتغي��ري معاي��ري  �لب��دين  و�لن�س��اط  �لريا�س��ة  ��س��تخد�م  �إمكاني��ة  تق�س��ي 
�الجتماع��ي �ل�س��ائدة و �ملقي��دة م��ن خ��الل تنفي��ذ بر�م��ج م�ثق��ة جي��دة �لت�سمي��م 

بانتب��اه وح��ذر لريا�س��ة �الإن��اث يف �ملد�ر���ص و�أماك��ن �لتعلي��م غ��ري �لر�س��مية. 

اأو�س��اع ومتطلب��ات حم��ددة  3. �سم��ان �سيا�س��ات، وخط��ط، وبرام��ج، تعال��ج بفعالي��ة 
للبن��ات والن�س��اء يف املجموع��ات املهم�س��ة والأك��رث عر�س��ة للخط��ر فيم��ا يتعل��ق بنوعي��ة 

التعلي��م والو�س��ول اإىل التعلي��م. 

• يج��ب �أن تعط��ي �جله���د �ملتعلق��ة بال��س���ل �إىل �لتعلي��م �أول�ي��ة للقد���ص و�ملنطق��ة 	
)ج( وغ��زة و�ملناط��ق �ملح��دودة �ل��س���ل يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وغ��زة، وتبن��ي �أط��ر 

عم��ل و��سح��ة ت�س��تجيب للن���ع �الجتماع��ي بحي��ث تعط��ي �نتباه��ا خا�س��ا لكيفي��ة 
تاأث��ري )�فتق��ار �أو غي��اب( �الأجه��زة و�ملر�ف��ق و�الأمان و�ملرور �ل�س��هل للمدر�س��ة على 

�لبنات/�ل�س��ابات. 

• يج��ب �أن ترك��ز �سيا�س��ات وبر�م��ج �إدم��اج �لن���ع �الجتماع��ي عل��ى تغي��ري منظ��م 	
ولي���ص فقط على �أفر�د؛49 وتط�ير ح��فز فعالة و/�أو �سيا�س��ات عمل �إيجابية لدمج 
�لطالبات و�ملعلمات و�الإد�ريات و�ملدير�ت ذو�ت �الإعاقات يف نظام �لتعليم �لعام، 
باالإ�سافة �إىل مر�جعة �لت�سريعات ب�ساأن ح�س�ل �الأطفال ذوي �الإعاقة على �لتعليم 

م��ن وجه��ة نظ��ر مبني��ة على �لن���ع �الجتماعي، و�سمان �لتنفي��ذ �لكامل لذلك.

• �الع��ر�ف بال��دور �حلا�س��م و�مله��م للتعلي��م �لبدي��ل وغ��ري �لر�س��مي، وخ�س��س��ا يف 	
دع��م تعل��م �الأطف��ال ذوي �الحتياج��ات و�لقدر�ت �لتعلمية �ملختلف��ة، وتط�ير بر�مج 
م�سمم��ة بح��ذر و�نتب��اه تتبن��ي ف�س��اء�ت ومقارب��ات ووح��د�ت قيا���ص تعل��م بديل��ة 

م�س��تجيبة بفعالي��ة للن���ع �الجتماع��ي و�أك��رث �س��م�ال لتن���ع �ملتعلم��ني. 

الأطف��ال  لتعلي��م  �س��موليا  نهج��ا  تدع��م  والبام��ج  ال�سيا�س��ات  جمي��ع  اأن  �سم��ان   .4
ورفاهيته��م. يرب��ى �الأطف��ال ويك��ربون يف عائ��الت وجمتمع��ات - وه��م ال يتط���رون 
ويتعلم���ن فق��ط يف �ملدر�س��ة، وترتب��ط قدرة �لطفل يف �لتعل��م برفاهيته عم�ما. كما تعترب 
�ل�سحة �جل�س��دية و�لعقلية و�لعالقات �الجتماعية �ل�س��ليمة يف بيئة �آمنة �س��روطا م�س��بقة 
للتعل��م �لفع��ال. يتطل��ب �لتعلي��م �لناج��ح و�لفع��ال جمم�ع��ة م�ح��دة و�س��م�لية م��ن �لفر�ص 
و�خلدمات لالأطفال تبد�أ من �لطف�لة �ملبكرة ومتتد حتى �لبل�غ د�خل �ملدر�سة وخارجها. 

• �ل�س���ؤون 	 )وز�رة  و�ملعلم��ني وم�ظف��ي �حلماي��ة  �ملر�س��دين  ب��ني  �لعالق��ات  تق�ي��ة 
�الجتماعي��ة( و�الأه��ل ملعاجل��ة ق�ساي��ا تتعل��ق باإن�س��اف وعد�ل��ة �لن���ع �الجتماع��ي يف 
�لغرف��ة �ل�سفي��ة و�ملدر�س��ة و�ملجتم��ع عم�م��ا، و�لعم��ل ل�سمان �أن م��زودي �خلدمات 
ع��رب �لقطاع��ات �ملختلف��ة يتلق���ن تدريبا ودعما يف تخطيط وتنفي��ذ ومتابعة وتقييم 

�خلدم��ات �ملقدم��ة لالأطف��ال و�ل�س��باب.

• �إعطاء �أول�ية للرب�مج �مل�ستجيبة للن�ع �الجتماعي ملعاجلة �لعنف يف �ملد�ر�ص. 	

• تط�ي��ر وتنفي��ذ �سيا�س��ات فعال��ة خا�س��ة بالتحر���ص �جلن�س��ي جلميع �أع�س��اء �لنظام 	
�لتعليم��ي )�لطالب و�ملعلمني و�الإد�ريني و�ملديرين(.

2007 ،Nicolai - 49

اإىل كي��ف تع��زز  اإعط��اء مزي��د م��ن النتب��اه   – التعلي��م  اإدارة واأنظم��ة   .5
الأنظم��ة والإج��راءات انحي��از الن��وع الجتماع��ي واملمار�س��ات التمييزي��ة.

• مر�جع��ة وتعدي��ل �ل�سيا�س��ات و�ملمار�س��ات يف قط��اع �لتعلي��م م��ن وجه��ة نظ��ر ن���ع 	
�جتماع��ي ل�سم��ان �يج��اد �أو�س��اع د�عم��ة وممّكن��ة للمعلم��ني و�الإد�ري��ني و�ملديري��ن، 
و�ملب��ادرة مبعاجل��ة فج����ت �لن���ع �الجتماع��ي �لقائم��ة يف رزم تع�ي�س��ات وفر���ص 

�لتط�ي��ر �ملهن��ي و�لت�ظي��ف و�لرقي��ة و�لتحر���ص �جلن�س��ي.  

6. اأبحاث وتوثيق – عمل ل�سد فجوات املعرفة
• يج��ب �أن تت�سم��ن �أه��د�ف وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل )�ل��س���ل �إىل �لتعلي��م 	

وحت�س��ني ن�عيته( �أرقاما مق�س��مة ح�س��ب �جلن���ص، ومن �سمن ذلك بيانات مف�سلة 
ح�س��ب �جلن���ص ح���ل �الأطف��ال ذوي �الإعاق��ة و�الأطف��ال �لذي��ن لديهم �سع�ب��ات تعلم. 

• معاجل��ة �لفج���ة م��ن خ��الل �أبح��اث كمي��ة ون�عي��ة ح���ل م��ا يج��ري م��ن عم��ل فيم��ا 	
يتعل��ق بن�عي��ة �لتعلي��م ب�س��كل خا���ص، وتق��دمي حتلي��ل و��س��ح م��ن وجه��ة نظ��ر �لن���ع 
�الجتماع��ي. كذل��ك حت�س��ني �لبيان��ات �لكمي��ة و�لن�عي��ة ح���ل م�س��اركة �الإن��اث 
وجتاربه��ن يف �لتعلي��م عل��ى جمي��ع �مل�س��ت�يات وح�س��ب �أن����ع �ملد�ر���ص و�الأماك��ن 

�لتعليمي��ة، وبن��اء بر�م��ج ت�س��تجيب للن���ع �الجتماع��ي. 

7. تدخالت م�ستهدفة على م�ستوى حمدد
• �لتاأكي��د عل��ى بيئ��ات ومقارب��ات وم����رد تعليم/تعل��م ح�سا�س��ة وم�س��تجيبة للن���ع 	

�الجتماع��ي يف بر�م��ج تعلي��م �لطف�ل��ة �ملبك��رة.

• ت��س��يع وتق�ي��ة م�س��ار�ت �لعل���م و�مل�س��ار�ت �لتقني��ة يف �ملرحل��ة �لثان�ي��ة، وجعله��ا 	
�أك��رث �س��ه�لة لل�س��ابات، و�لعم��ل م��ع �ملعلم��ني و�ملر�س��دين و�الأه��ل للتغلب عل��ى �لقي�د 
�ملتاأث��رة بالن���ع �الجتماع��ي �ملفرو�س��ة عل��ى ف��روع وم���سي��ع �لدر��س��ة، وت�س��جيع 

�لفتي��ات و�ل�سبي��ان عل��ى متابع��ة در��س��تهم يف نط��اق و��س��ع م��ن �ملج��االت. 

• �ال�س��تمر�ر بتح��دي �لف�س��ل �الأفق��ي يف �لتعلي��م م��ا بع��د �لثان���ي، م��ع تركي��ز 	
عل��ى جمم�ع��ة �أو�س��ع م��ن �لدرج��ات �لعملي��ة �لت��ي تعطي فر�س��ا �قت�سادي��ة �أف�سل 

لل�س��ابات و�ل�س��باب. 

• �لتاأكي��د �خلا���ص عل��ى تط�ي��ر �سيا�س��ات وبر�م��ج �أك��رث ��س��تجابة للن���ع �الجتماع��ي 	
يف �لتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني، وحت�سني �إمكانية و�س�ل �الإناث جغر�فيا لهذ� 
�لن���ع م��ن �لتعلي��م و�لتدري��ب، باالإ�ساف��ة �إىل تط�ي��ر �إ�س��ر�تيجية و��سح��ة الدم��اج 
�لن�ع �الجتماعي يف مناهج �لتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني مع تركيز خا�ص على 
زيادة تن�ع �ملناهج ملنا�سبة  تن�ع �لطالب �لذين لديهم خلفيات �أكادميية خمتلفة، 
وخ�س��سا �لتخ�س�سات غري �لتقليدية �لتي ت�فر فر�ص عمل باالإ�سافة �إىل �إدخال 
�لتكن�ل�جيا �إىل �لتخ�س�سات �لتقليدية لت�س��جيع وتعزيز ت�س���يقها. وكذلك تعزيز 
م�س��اركة �ملر�أة يف �لتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني ويف جمم�عة و��س��عة من �أدو�ر 

�لعم��ل، وذل��ك م��ن خالل حمالت ت�عية عامة ذ�ت ح�سا�س��ية ثقافية.50

• �سمان �أن بر�مج تعليم �لكبار ت�ستجيب للن�ع �الجتماعي. 	

50 - ت��سيات بلغت منظمة �لعمل �لدولية، عنها، بال تاريخ، بطريقة خا�سة. 
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4. الخدمــات االجتماعيــة – مــن اإلحســان 
ــة  ــى الحماي إل

املقدمة

يعتم��د ه��ذ� �لتقري��ر مفه���م �حلماي��ة �الجتماعي��ة وفق��ا للتعري��ف �لذي �عتمدت��ه وز�رة 
�ل�س���ؤون �الجتماعية يف »��س��ر�تيجية قطاع �حلماية �الجتماعية 2011«. حيث قدمت 
�ال�س��ر�تيجية تعريف��ا �س��مل فل�س��فة �حلماي��ة �الجتماعي��ة، و�أن�س��طتها، و�مل�ؤ�س�س��ات 
�لعاملة يف هذ� �لقطاع، ووظيفتها. وو�سفت �ال�سر�تيجية هذ� �لتعريف �أنه: “حق�قي 
و�نعتاق��ي وحت���يل”، يلق��ي عل��ى عات��ق �ل�س��لطة �لفل�س��طينية و�ج��ب “ت�ف��ري �حلماي��ة 
�الجتماعي��ة مل��طنيه��ا يف ظ��ل عقد �جتماعي يف ط�ر �لت�س��كل”. وم�س��تند� �إىل �العالن 
�لعامل��ي حلق���ق �الإن�س��ان )1948( �ل��ذي ين���ص عل��ى �أن »ل��كل �إن�س��ان �حل��ق يف م�س��ت�ى 
م��ن �ملعي�س��ة، كاف للمحافظ��ة عل��ى �ل�سح��ة و�لرفاهي��ة ل��ه والأ�س��رته، وم��ن �سمن ذلك 
�لتغذي��ة و�مللب���ص و�مل�س��كن و�لعناي��ة �لطبي��ة و�خلدمات �الجتماعي��ة �لالزمة، وله �حلق 
يف تاأم��ني معي�س��ته يف ح��االت �لبطال��ة و�ملر���ص و�لعج��ز و�ل�س��يخ�خة، وغ��ري ذل��ك م��ن 

فق��د�ن و�س��ائل �لعي���ص نتيج��ة ظ��روف خارجة ع��ن �إر�دته«.

وين�س��جم ه��ذ� �لتعري��ف م��ع م�سم���ن مفه���م �حلماي��ة �الجتماعي��ة يف �أدبي��ات �الأ�س��ك�� 
ومنظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة، حي��ث تتمث��ل يف جمم�ع��ة م��ن �لتدخ��الت و�الأن�س��طة �لت��ي يق���م 
بها جمتمع ما حلماية �أفر�ده من �ملخاطر و�النك�ساف، ومن �أجل ��ستد�مة ��ستقر�رهم، 
وتعزيز قدر�تهم على �إد�رة �ملخاطر �لتي ميكن �أن يتعر�س�� لها بطريقة تق�د �إىل تعزيز 
�الندم��اج �الجتماع��ي )�للجن��ة �القت�سادي��ة و�الجتماعية لغربي �آ�س��يا- ��س��ك��، 2003(. 

وح��ددت وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة �لفل�س��طينية تد�ب��ري �حلماي��ة �الجتماعي��ة يف �لت��ايل 
)وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعية، 2011(:

امل�س��اعدات النقدي��ة والعيني��ة و�خلدم��ات و�لرب�م��ج �لت��ي تق��دم لالأ�س��ر و�الأف��ر�د   1
�ل��قع��ني حت��ت خ��ط �لفق��ر 

�لرب�م��ج و�مل�س��اريع �مل�جه��ة للفئ��ات امل�س��ت�سعفة واملهم�س��ة وه��ي: �الأ�س��خا�ص ذوي   2
�العاق��ة، و�مل�س��نني، و�الأطف��ال، و�لن�س��اء يف �سائق��ة 

و�لبطال��ة   3 �لتقاع��د  خم�س�س��ات  ت�س��مل  و�لت��ي  الجتماع��ي،  ال�سم��ان  برام��ج 
و�الإعاقة و�الإ�سابات �لناجتة عن �لعمل، وتع�ي�سات �لعمال، و�الأم�مة، وم�ت �ملعيل. 
كم��ا ت�س��مل خم�س�س��ات �لتاأم��ني �ل�سح��ي و�خلدم��ات �ل�سحي��ة �الأ�سا�س��ية للجمي��ع. 
ويت��م م��ن �أج��ل ذل��ك �إن�س��اء �سنادي��ق لل�سم��ان �الجتماع��ي مت�له��ا �حلك�م��ة و�لقطاع 

�خلا���ص و�مل��طن���ن 

�لب�س��ري   4 �مل��ال  ر�أ���ص  تك�ي��ن  به��دف  وذل��ك  )الت�س��جيعية(،  التمكيني��ة  البام��ج 
�ملنا�س��ب لل�ل���ج يف �س���ق �لعم��ل �ملتغ��ري، مب��ا يف ذل��ك بر�م��ج �لتدري��ب و�مل�س��اريع 

�ل�سغ��رية و�ملن��ح و�لقرو���ص �ملي�س��رة وبر�م��ج �لت�س��غيل  

وتنظ��ر وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة للحماي��ة �الجتماعية ب��سفها »ج��زء من عملية تنم�ية 
هادف��ة، ترتب��ط فل�س��فتها و�أهد�فه��ا بامل��زن��ات �ملت�فرة له��ا«. وهي مرتبطة »بال�سيا�س��ات 
�ملطبق��ة يف جم��االت �لتعلي��م و�ل�سح��ة وحماية ومتكني �لن�س��اء و�الأطف��ال«. وت�ؤكد على �أن 
م�س��ت�يات �حلماي��ة �الجتماعي��ة ه��ذه »مربط��ة ومتكامل��ة«. كل منه��ا �س��روري بح��د ذ�ته، 
ولذل��ك فاإنه��ا جميع��ا ت�س��تفيد م��ن وج�د �إطار ت�س��ريعي متناغ��م يلتزم باالإط��ار �ملفاهيمي 
�مل�ستند �إىل تقنني �حلماية يف �إطار �حلق�ق و�ل��جبات �لتي تقع على �لدولة و�مل��طنني، 
وتطبيق �لرب�مج �لتي ت�سمن متتع �لفقر�ء و�ملحتاجني للرعاية و�حلق�ق« )وز�رة �ل�س�ؤون 
�الجتماعي��ة، 2011(. وتعك���ص ه��ذه �ل�سياغ��ة طم���ح �ل���ز�رة، بحي��ث ت�س��كل ب��سل��ة 

م�جه��ة لتط�ير بر�جمها.

ويج��ري �لركي��ز يف ه��ذ� �لق�س��م عل��ى �إج��ر�ء�ت �حلماي��ة �الجتماعي��ة �ملماأ�س�س��ة، �أي �لتي 
ت�فره��ا �مل�ؤ�س�س��ات �حلك�مي��ة وغ��ري �حلك�مية و�لدولية. وال يجري تناول �أ�س��كال �حلماية 
�الجتماعي��ة غ��ري �ملماأ�س�س��ة، و�لت��ي ت�س��مل �الإج��ر�ء�ت �لت��ي يج��ري �تخاذه��ا عل��ى م�س��ت�ى 

�لعائل��ة و�ملجتم��ع �ملحل��ي، و�لت��ي م��ا ز�ل��ت تلع��ب دور� مهم��ا يف نظ��ام �حلماي��ة �الجتماعي��ة 
�لفل�س��طيني مبعن��اه �ل���س��ع. لك��ن ال تت�ف��ر بيان��ات ودر��س��ات ت�س��مح بر�س��د وزن وفاعلي��ة 
نظ��ام �حلماي��ة �الجتماع��ي غ��ري �ملماأ�س���ص، و�أث��ره عل��ى �مل��ر�أة �لفل�س��طينية، وتفاعل��ه م��ع 
نظ��ام �حلماي��ة �ملماأ�س���ص. ورغ��م �أن��ه من �لبديهيات حتّمل �لن�س��اء �مل�س���ؤولية �لرئي�س��ية يف 
رعاي��ة �مل�س��نني، و�الأطف��ال، وذوي �الحتياج��ات �خلا�س��ة، و�ملر�س��ى، وه��� م��ا ق��د يكر���ص 
دوره��ا �لتقلي��دي )�ملن��زل(، ويع��زز م��ن تهمي�س��ها، �إال �أنن��ا نحت��اج �إىل در��س��ة تف�س��ل نظ��ام 
�حلماي��ة �الجتماعي��ة غ��ري �ملماأ�س���ص م��ع �لنظ��ام �ملماأ�س���ص م��ن جه��ة، وتاأث��ريه عل��ى مكان��ة 
و�أدو�ر �لن�س��اء، و�مكاني��ات وفر���ص بن��اء من��اذج م��ن �لتفاع��ل ب��ني �مل�س��ت�يني م��ن �حلماي��ة 
�الجتماعي��ة، مب��ا ي�س��اهم يف تعزيز �الإن�ساف و�لعد�لة بالن�س��بة للن�س��اء �لفل�س��طينيات51. 

وي�س��تند تقيي��م و�ق��ع �حلماي��ة �الجتماعي��ة يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة �إىل  
�لقان���ن �الأ�سا�س��ي �لفل�س��طيني، ووثيق��ة �إع��الن �ال�س��تقالل، و�للت��ني �أكدت��ا عل��ى 
حق���ق �مل��طن��ة �الأ�سا�س��ية، وعل��ى �ملعاي��ري �لت��ي ت�سمنته��ا �التفاقي��ات و�الإعالن��ات 
�لدولي��ة ذ�ت �لعالق��ة. ويف ه��ذ� �ل�س��ياق، وقع �لرئي���ص �لفل�س��طيني �تفاقية �س��يد�و 
يف �إ�س��ارة و��سح��ة �إىل �لت��ز�م �ل�س��لطة �لفل�س��طينية بامل�س��او�ة ب��ني �جلن�س��ني. وق��د 
بل���رت �مل�ؤ�س�س��ات �لعامل��ة يف جم��ال متك��ني �مل��ر�أة يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة 
عام 1967 وثيقة حق�ق �ملر�أة �لفل�س��طينية بال�س��ر�كة ما بني �مل�ؤ�س�س��ات �حلك�مية 

و�الأهلي��ة )�الحت��اد �لع��ام للم��ر�أة �لفل�س��طينية ووز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة، 2008(.

م��ن جان��ب �آخ��ر، تتع��دد �جله��ات �لعامل��ة يف قط��اع �حلماي��ة �الجتماعي��ة، وه��ي ت�س��مل 
عدد� كبري� من �ل�ز�ر�ت و�مل�ؤ�س�س��ات �حلك�مية، و�الأهلية، و�لدولية، و�الأجنبية. وكذلك 
تتع��دد م�س��ادر دع��م ه��ذ� �لقط��اع، وتتع��دد �ملج��االت �لت��ي تعم��ل فيه��ا: وت�س��مل �إج��ر�ء�ت 
وقائية، مثل �لتاأمينات �الجتماعية؛ و�إغاثية، مثل �مل�ساعد�ت �لنقدية و�لعينية �ملبا�سرة؛ 
ومتكيني��ة، مث��ل ت�ف��ري �لقرو���ص وفر���ص �لعم��ل؛ ورعائي��ة، مث��ل خدم��ات �لرعاي��ة للفئ��ات 
�ل�سعيفة )�مل�س��نني، وذوي �الحتياجات �خلا�سة، و�الأطفال و�لن�س��اء يف �سائقة(. وتتباين 
�أدو�ر ه��ذه �مل�ؤ�س�س��ات م��ن حي��ث روؤ�ه��ا، و�آلي��ات عمله��ا، و�لقطاع��ات �لت��ي ت�س��تهدفها، 

وحج��م ون���ع �لدعم �ل��ذي تقدمه52. 

وجت��ري مقارب��ة �حلماي��ة �الجتماعي��ة يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة ب��سفه��ا غاي��ة 
وو�س��يلة يف نف���ص �ل�ق��ت. فت�ف��ري حماي��ة فعال��ة للفل�س��طينيني، ن�س��اء ورج��ااًل، يرتب��ط 
ب�س���رة مبا�س��رة برف��اه �مل��طن،وتعزيز �سم�ده ومقاومت��ه لالحتالل، »وبناء جمتمع 
ديناميك��ي، مر�ب��ط، خ��ال من �لفقر و�ل�سعف، من خ��الل �إن�ساف و�أمن متز�يدين« 
)م��طن، 2010(. ويجري �لركيز، يف هذ� �ل�سياق، على مبادئ �الإن�ساف و�لعد�لة 

�الجتماعي��ة و�لتمك��ني يف مقارب��ة و�ق��ع �مل��ر�أة �لفل�س��طينية يف ه��ذ� �لنظ��ام: وحتدي��د� 
��س��تجابة خدم��ات �لرعاي��ة �الجتماعي��ة �إىل �حتياج��ات �لفئ��ات �مل�س��تفيدة )مر�ع��اة 
�الحتياج��ات �خلا�س��ة بن��اء عل��ى متغ��ري�ت عديدة، �أهمها متغري �لنن���ع �الجتماعي(، 

و�مل�س��اهمة يف تغيري �أدو�ر �لن�س��اء على م�س��ت�ى �الأ�س��رة و�ملجتع.

51 -  وفرت بع�ص �لدر��س��ات بيانات ح�ل بع�ص ج��نب �حلماية غري �ملماأ�س�س��ة، خا�سة فيما يتعلق ب�س��بكة 

تب��ادل �ملناف��ع عل��ى م�س��ت�ى �ملجم�ع��ات �لقر�بي��ة و�ملجتم��ع �ملحل��ي، مثل در��س��ة ه��الل و�ملالك��ي )1996(، �أو 
�آلي��ات تكي��ف �الأ�س��رة �لفل�س��طينية خ��الل �النتفا�س��ة �لثاني��ة، ودور �لن�س��اء يف ه��ذه �لعملي��ة، مثل در��س��ة �أب� 
نحل��ة )2008(. و�أث��ارت كلت��ا �لدر��س��تني م�س��األة ق��درة ه��ذ� �لنظ��ام عل��ى �ال�س��تمر�ر يف لع��ب دوره، و�أث��ره 
�ل���س��ح يف جم��ال تاأكي��د �لنظ��ام �الأب���ي �لتقلي��دي. ورمب��ا نحت��اج �إىل در��س��ات حديث��ة تفح���ص فاعلي��ة 
نظام �حلماية غري �ملماأ�س���ص، و�أثره على متكني �ملر�أة، وفر�ص تغيري �أدو�رها �لتقليدية، باجتاه �ملزيد من 
م�س��اركتها يف خمتلف ن��حي �حلياة �لعامة. كما ت�س��ري بع�ص �لدر��س��ات �إىل تاآكل دور �لعائلة و�ملجم�عات 

.)UK Aid, 2012( لقر�بي��ة و�ملجتم��ع �ملحل��ي يف ه��ذ� �ملج��ال�
52 -  ت�س��مل قائم��ة �مل�ؤ�س�س��ات �لرئي�س��ية �لعامل��ة يف ه��ذ� �ملج��ال: �ل���ز�ر�ت و�مل�ؤ�س�س��ات �حلك�مي��ة، وتلع��ب 

وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة �ل��دور �لرئي���ص، م��ن حي��ث �لتخطي��ط و�ملتابع��ة و�ملر�قب��ة وتق��دمي �خلدم��ات، 
باالإ�سافة �إىل م�ؤ�س�س��ة رعاية �أ�س��ر �ل�س��هد�ء و�جلرحى، ووز�رة �س���ؤون �الأ�س��رى و�ملحررين. ويجري تقدمي 
خدم��ات �حلماي��ة �الجتماعي��ة م��ن قب��ل ع��دد م��ن �ل���ز�ر�ت �الأخ��رى )باالإ�ساف��ة للمذك���رة(، مث��ل وز�رة 
�ل�سح��ة، �لربي��ة و�لتعلي��م، �لعم��ل، �الأوق��اف؛ �مل�ؤ�س�س��ات �الأهلي��ة: �جلمعي��ات �خلريية و�مل�ؤ�س�س��ات �الأهلية 
)�أكرث من �ألف جمعية وم�ؤ�س�سة(، وجلان �لزكاة )11 يف �ل�سفة �لغربية و5 يف قطاع غزة(؛ �لقطاع �خلا�ص 
�لفل�س��طيني؛ �مل�ؤ�س�س��ات �لدولي��ة، وت�س��مل: وكال��ة غ���ث وت�س��غيل �لالجئ��ني �لفل�س��طينيني )�أن��رو�(، وبرنام��ج 
�لغ��ذ�ء �لعامل��ي، منظم��ة �الأغذي��ة و�لزر�ع��ة، و�الحت��اد �الأوروب��ي، و�لبن��ك �ل��دويل، برنام��ج �المم �ملتح��دة 
�الإمنائ��ي، و�لي�ني�س��يف، وبرنام��ج �ل�س��كان �لعامل��ي، و�الأمم �ملتح��دة للن�س��اء، ووكاالت تنمي��ة دولية خمتلفة، 
وم�ؤ�س�س��ات �أجنبي��ة غ��ري حك�مي��ة.  ملزي��د من �لتفا�سيل ميكن مر�جعة: وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعية، 2011. 

�إ�س��ر�تيجية قط��اع �حلماي��ة �الجتماعية.
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ق�سايا وموؤ�سرات

يعال��ج ه��ذ� �لق�س��م و�ق��ع �حلماية �الجتماعية �لقائم يف �الأر�ص �لفل�س��طينية ح�س��ب �لفئة 
�الجتماعي��ة �لت��ي حتت��اج �إىل حماي��ة وم��ن منظ�ر �لن���ع �الجتماعي. و�س��يتم حتليل مكثف 
ل��ق��ع �لبني��ة �مل�ؤ�س�س��ية و�لت�س��ريعات، وو�قع �لن�س��اء يف كل فئة، وحتلي��ل كفاية �خلدمات، 

و�إبر�ز �لفج��ت. 

بيئة قانونية ناق�سة ومتناق�سة 

يتمث��ل �الإط��ار �لقان���ين �لناظ��م للحماي��ة �الجتماعي��ة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة يف 
جملة �لق��نني و�لت�س��ريعات و�لل��ئح و�ال�س��ر�تيجيات ذ�ت �لعالقة بتحقيق هذ� �ملفه�م  
وتت���زع ق�ساي��ا �حلماي��ة �الجتماعي��ة عل��ى ق��ن��ني: �لتقاع��د �لع��ام، و�لطف��ل، و�ل�سح��ة 
�لعام��ة، و�مل�س��نني، وحق���ق �ملع�ق��ني، ونظ��ام مر�ك��ز حماي��ة �مل��ر�أة �ملعنفة، لت�س��مل معظم 
�لفئات �الجتماعية �مل�س��م�لة يف �حلماية. ويت�س��م �الإطار �لقان�ين يف هذ� �ملجال بنق�ص 
يف �لت�س��ريعات، خا�س��ة غي��اب قان���ن لل�سم��ان �الجتماع��ي، ويف مزي��ج م��ن �لت�س��ريعات 
�لت��ي تع���د �إىل حق��ب  خمتلف��ة، وبع�سه��ا ق��ن��ني متقادم��ة. وجن��د، يف ه��ذ� �ملج��ال، بع���ص 
�لق��ن��ني تع���د �إىل �حلقب��ة �الأردني��ة، وه��ي �لق��نني �لت��ي كانت �س��ائدة يف �ل�سفة �لغربية 
)�لتقاع��د �مل��دين �ملع��روف ب��� 2%، �لق��نني �ملتعلقة باالأحد�ث، قان���ن �لعق�بات(، وهناك 
�أي�س��ا بع���ص �لق��ن��ني �النتد�بي��ة وه��ي �لت��ي كان��ت �س��ائدة يف قط��اع غ��زة )نظ��ام �لتاأم��ني 

و�ملعا�س��ات،  قان���ن �لعق�ب��ات، �الأح��د�ث(.

ويف ه��ذ� �ل�س��ياق ي��رى �الأم��ني �لع��ام ملنظم��ة �لعمل �لدولي��ة �أن عدم وج�د قان���ن لل�سمان 
�الجتماع��ي �أف�س��ى �إىل �لتميي��ز ب�س��كل خا���ص �س��د �لن�س��اء و�لعم��ال ذوي �مل�س���ؤوليات 
�لعائلية. وبناء على �لدر��س��ات �لتي �س��اركت فيها �أو رعتها منظمة �لعمل �لدولية، فاإنها 
ت��س��ي ب��س��ع قان���ن لل�سم��ان �الجتماع��ي ي�سم��ن تق��دمي �لرعاي��ة �لطبي��ة و�مل�س��اعدة 
�ملالي��ة للعم��ال، باالإ�ساف��ة �إىل ت��س��يع نط��اق �حلماي��ة �الجتماعي��ة الإدر�ج حماية �الأم�مة 
وتد�بري ي�س��تفيد منها �لعمال ذوو �مل�س���ؤوليات �لعائلية، ولي�س��مل، يف �ل�قت نف�س��ه، كافة 
�لن�س��اء �لعام��الت يف خمتل��ف �لقطاع��ات )منظم��ة �لعمل �لدولية، 2012(  ويكت�س��ب هذ� 
�لت�س��خي�ص �أهميت��ه م��ن ك���ن منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة �س��ريكا رئي�س��يا لل�س��لطة �ل�طني��ة يف 

ه��ذ� �ملجال.

�أم��ا بالن�س��بة للت�س��ريعات �لت��ي �س��درت من��ذ قي��ام �ل�س��لطة �لفل�س��طينية وتت�سم��ن �أ�س��كاال 
من �حلماية �الجتماعية، فتتمثل يف: قان�ن �خلدمة �ملدنية، وقان�ن �لعمل، وقان�ن حق�ق 
ذوي �الحتياج��ات �خلا�س��ة، وقان���ن �ل�سح��ة �لعام��ة، وقان���ن �لتقاع��د �لع��ام، ومر�ك��ز 

حماي��ة �مل��ر�أة �ملعنف��ة، وقان�ن �لطفل. 

وم��ن �لبديه��ي �لتاأكي��د على �أن �لق��نني �ل�س��ابقة على قيام �ل�س��لطة �ل�طنية �لفل�س��طينية 
ال ت�س��تند �إىل �لقان���ن �الأ�سا�س��ي �لفل�س��طيني، وه��� �ملرجعي��ة �لقان�ني��ة لباق��ي �لق��ن��ني. 
وعليه، فاإن هذه �لق��نني ال تعاين من �لتقادم، فح�سب، بل تتناق�ص مع �لقان�ن �الأ�سا�سي 
�لذي ي�سمن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني. وتربز، يف هذ� �ملجال، �لت�سريعات �حلاكمة لق�سايا 
�لعن��ف �س��د �لن�س��اء و�الأطف��ال، وحتدي��د� ق��نني �لعق�بات و�الأح��ل �ل�س��خ�سية. وي�س��مل 
ذلك تعريف �جلر�ئم و�لعنف �ملرتكبة �سد �لن�ساء، و�لعق�بات �ملرتبة عليها. و�ساهمت 
مر��س��يم رئا�س��ية، �أو �أنظمة من قبل جمل���ص �ل�زر�ء، يف �حلد من �لت�س��ريع �ملتحيز �سد 
�لن�س��اء، مث��ل تعلي��ق �مل����د �خلا�س��ة بتخفي��ف �لعق�ب��ة عل��ى مرتكب��ي جر�ئ��م �لقت��ل عل��ى 
خلفية “�ل�س��رف”. ومن �ملت�قع �أن ي�س��اهم نظام �لتح�يل – تكامل يف حت�س��ني عمل 
�مل�ؤ�س�س��ات �لفل�س��طينية �ملختلف��ة يف جم��ال معاجل��ة �لعن��ف �سد �لن�س��اء �ملبن��ي على �لن�ع 
�الجتماع��ي. و�أخ��ذ نظ��ام �لتح�ي��ل �جلدي��د باالعتب��ار خ��ربة �مل�ؤ�س�س��ات �لعامل��ة يف ه��ذ� 
�ملج��ال، و�لتكام��ل ب��ني �مل�ؤ�س�س��ات �الأهلية و�ل���ز�ر�ت ذ�ت �لعالقة، خا�سة وز�رة �ل�س���ؤون 
�الجتماعي��ة، وجه��از �ل�س��رطة، وف��ق بروت�ك�الت حددت �آليات حت�يل �لن�س��اء �ملعنفات �أو 
�لل��ت��ي يع�س��ن يف بيئ��ة خط��رة، ورزم��ة �خلدم��ات. وه��ذ� يعن��ي حال��ة م��ن �لتناق���ص، عل��ى 
�مل�ست�ى �لقان�ين يف �لتعامل مع هذ� �جلانب )على �سبيل �ملثال(: ق��نني متقادمة معادية 
للمر�أة من جهة، و�أنظمة حديثة مبنية على مر�عاة �حتياجات �لن�ساء وحمايتها. وهذه 
حال��ة ترب��ك �أجه��زة �إنف��اذ �لقان���ن: �ل�س��رطة و�لق�س��اء يف �لتعامل مع ق�ساي��ا �ملر�أة. ما 

ي�س��ت�جب �لعمل على �ن�س��جام �لق��نني مع �لقان�ن �الأ�سا�س��ي �لفل�س��طيني، و�التفاقيات 
�لدولي��ة ذ�ت �لعالق��ة، خا�س��ة �تفاقي��ة �س��يد�و. م��ن جه��ة �أخ��رى، ف��اإن بع���ص �لق��ن��ني 
�لت��ي �س��درت بع��د قي��ام �ل�س��لطة �ل�طني��ة �لفل�س��طينية، و�ال�س��ر�تيجيات ذ�ت �لعالقة، 
تت�سم ب�سياغة حمايدة من حيث �لن�ع �الجتماعي، مثل قان�ن حق�ق �ملع�قني، وقان�ن 
�لطف��ل، و��س��ر�تيجية �مل�س��نني، و��س��ر�تيجية �لطف��ل. و�ل�سياغ��ة �ملحاي��دة حتمل على 
�العتق��اد �أنه��ا مبني��ة عل��ى مب��د�أ �مل�س��او�ة، حي��ث تتعام��ل م��ع ف��رد م�س��تهدف م��ن ه��ذه 
�لت�س��ريعات بغ���ص �لنظ��ر ع��ن جن�س��ه. لكنه��ا ، من جه��ة �أخرى، قد مت���ه �لتمييز �مل�جه 
�س��د �لن�س��اء. ل��ذ� م��ن �ملفي��د فح���ص �أث��ر ه��ذه �للغ��ة �ملحاي��دة يف �ملمار�س��ة، م��ن حي��ث 
قدرتها على �لتعاطي مع �الحتياجات �خلا�سة بالن�ساء، و�ملرتبطة بتك�ينها �لبي�ل�جي، 
�أو و�قعه��ا �الجتماع��ي �لثق��ايف و �لت��ي ت�س��كل عائق��ا �مام ح�س�ل �لن�س��اء على حق�قهن، 
و�ل��ذي يتطل��ب �أحيان��ا �الأخ��ذ مبب��د�أ �لتميي��ز �الإيجاب��ي لتحقي��ق مب��د�أ �الإن�س��اف. بحيث 
يج��ري �لعم��ل على ت�س��ليط �ل�س���ء على �الحتياجات �خلا�سة بالن�س��اء، على �الأقل، على 
م�س��ت�ى �لل��ئح �لتنفيذية للق��نني، و�خلطط �لتنفيذية لال�س��ر�تيجيات، وفح�ص �أثر 

ذلك عل��ى و�قع �ملر�أة.

بينم��ا �أب��رزت ق��ن��ني و�أنظم��ة �أخ��رى �الحتياج��ات �خلا�س��ة للن�س��اء، مث��ل قان���ن �لعم��ل، 
و�ل��ذي �أف��رد م����د خا�س��ة بعمل �لن�س��اء، وقر�ر جمل���ص �ل���زر�ء ح�ل تنظيم عمل �لن�س��اء 
لي��ال. كم��ا �أن بع���ص �الأنظم��ة م�سمم��ة خ�سي�س��ا للتعام��ل م��ع ق�ساي��ا �لن�س��اء مث��ل نظ��ام 
�لتح�ي��ل- تكام��ل. ولك��ن وج���د �لن���ص �لقان���ين ال يعن��ي فاعلي��ة تطبيق��ه، فقان���ن �لعم��ل 
يحدد حق�ق �لعاملني وو�جباتهم، كما ي�سع �س��بط لل�سالمة �لعامة، و�لعمل يف �الأعمال 
�خلطرة، حيث ي�جد ق�سم خا�ص يعالج عمالة �لن�ساء. ويلقى على عاتق �حلك�مة متابعة 
تنفي��ذ �لقان���ن م��ن خ��الل د�ئ��رة تفتي���ص �لعم��ل، حي��ث ي�س��كل متابع��ة �س��روط �ل�س��المة 
�لعامة، وعمل �الأحد�ث، مبا فيه �لفتيات، ومكافحة عمل �الأطفال �أحد حماور عمل هذه 
�لد�ئرة، ومتابعة �اللتز�م باحلق�ق �ملن�س��ص عليها فيما يتعلق بالن�س��اء. وت�س��ري تقارير 
وز�رة �لعم��ل �إىل �سع��ف يف ه��ذ� �ملج��ال، خا�س��ة يف جم��ال �لتفتي���ص �لعم��ايل. ويع�د ذلك 
�إىل �سع��ف �المكاني��ات �لب�س��رية و�لتجهي��ز�ت �لالزم��ة، ح�س��ب ت�س��خي�ص �ل���ز�رة )وز�رة 
�لعمل �لفل�س��طينية- د�ئرة �لتفتي���ص �لعمايل، 2013(. وهذ� ينقلنا �إىل �سرورة مر�جعة 
�لق��ن��ني ذ�ت �لعالق��ة بالر�ب��ط ب��ني م�س��ت�يني: ح�سا�س��يتها لق�ساي��ا �لن���ع �الجتماع��ي 
)تعاطيها مع �الحتياجات �خلا�سة بالن�س��اء(، و�لبنية �مل�ؤ�س�س��ية �لتي من خاللها جتري 

ترجم��ة �لقان���ن ومتابع��ة تنفي��ذه، و�س���ال �إىل ر�سد �أثره يف حماية �لن�س��اء.

تفتق��ر بع���ص �لفئ��ات �إىل ت�س��ريعات مالئم��ة، مث��ل غي��اب قان���ن لل�سم��ان �الجتماع��ي 
حت��ى �الآن، و�قت�س��ار �لتاأمين��ات عل��ى قان���ن �لتقاع��د �لعام �ملعدل، و�لذي �أ�سبح ي�س��مل 
جميع �لعاملني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص بعد تعديله بقر�ر رئا�سي عام 2007، لكن 
تطبيق ذلك حمدود، فه� ما ز�ل ي�سمل م�ظفي �حلك�مة، وم�ستخدمي بع�ص �لبلديات 

وبع�ص �جلامعات. 
�أن  �ملت�ق��ع  وم��ن  لالأج���ر.  �الأدن��ى  �حل��د  �إق��ر�ر   ،2012 �لع��ام  نهاي��ة  يف  وج��رى، 
ينعك���ص ذل��ك �إيجاب��ا عل��ى �لن�س��اء ب�س���رة خا�س��ة يف ح��ال تطبيق��ه، خا�س��ة �لعام��الت 
يف �لقط��اع �خلا���ص )�لعام��الت يف ريا���ص �الأطف��ال، �ل�س��كرتري�ت، عام��الت م�س��اغل 
�خلياط��ة( و�لل��ت��ي يتلق��ني رو�ت��ب �أق��ل م��ن �حل��د �الأدن��ى لالأج���ر. ويج��ري �لعم��ل حاليا 
على �إعد�د قان�ن �سمان �جتماعي، حيث ت�س��كلت جلنة وز�رية برئا�س��ة رئي���ص �ل�زر�ء 
له��ذ� �لغر���ص، وتعم��ل وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة و�س��ركاوؤها يف �ملجل���ص �ال�ست�س��اري 
لل�سيا�سات �الجتماعية يف فل�سطني، و�لذي ي�سارك يف �أعماله خمتلف مك�نات �ملجتمع 
�لفل�س��طيني، عل��ى �إع��د�د قان���ن لل�سم��ان �الجتماع��ي. وي�س��تند �لقان���ن �ملق��رح �إىل 
در��سة م��طن )2010( »نح� قان�ن �سمان �جتماعي«. وي�ستخدم �مل�سروع لغة حمايدة 
جندري��ا يف �سياغ��ة �لن�س����ص. وتق���م �ل�سيغ��ة �ملقرح��ة عل��ى �مل�س��او�ة ب��ني �جلن�س��ني 
يف �ال�س��تفادة م��ن �لتاأمين��ات �لت��ي يت�سمنه��ا م�س��روع �لقان���ن، مب��ا يف ذل��ك �س��روط 
��س��تحقاق �لتقاع��د )نف���ص �لف��ر�ت �لزمني��ة للجن�س��ني، ونف���ص �ملناف��ع، مب��ا يف ذل��ك 
��ستفادة �ل�رثة من ر�تب �ملر�أة �ملتقاعدة �ملت�فاة(. باالإ�سافة �إىل ��ستمال �مل�سروع على 

تاأم��ني �الأم�م��ة حت��ت بن��د رزم �إ�سافي��ة. 

و ق��د تر�س��خ تقلي��د يف ه��ذ� �ملج��ال يتمث��ل يف ماأ�س�س��ة حق���ق و�حتياج��ات �لفئ��ات �ملهم�س��ة 
يف ق��ن��ني، مث��ل قان���ن حق���ق �ملع�ق��ني، وم�س��روع قان���ن حق���ق �مل�س��نني. وه��ذ� �لت�ج��ه 
ي�س��اهم يف �إر�س��اء �أر�سي��ة مهم��ة للتعام��ل م��ع �حتياج��ات �لفئ��ات �ملختلفة ب��سفه��ا حق�قًا 
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حممي��ة بالقان���ن. وه��ي، بذل��ك، مرتكز مهم لدى هذه �لفئات، و�مل�ؤ�س�س��ات �ملنا�سرة لها 
للن�س��ال م��ن �أج��ل جت�س��يد هذه �حلق���ق على �أر���ص �ل��قع.

ويف �الجت��اه نف�س��ه، يج��ري �لعم��ل عل��ى بل���رة بني��ة م�ؤ�س�س��ية تق���م عل��ى �ل�س��ر�كة يف 
قي��ادة �لعم��ل ومتابعت��ه يف �ملج��االت �ملختلف��ة. مث��ل �للجن��ة �ل�طني��ة ملكافح��ة �لعن��ف �س��د 
�لن�ساء، و�للجنة �ل�طنية للم�سنني، و�ملجال�ص �ال�ست�سارية �لقطاعية للقطاعات �لتنم�ية 
�ملختلف��ة. وي�ف��ر ه��ذ� �لتقلي��د فر�س��ا �أف�س��ل ل�س��ر�كة فاعل��ة م��ن �الأط��ر�ف �ملختلف��ة ذ�ت 

�لعالقة.

الفئات امل�ستهدفة من خدمات احلماية الجتماعية53:
يعال��ج ه��ذ� �لق�س��م �لفئ��ات �لت��ي ت�س��تهدفها �أن�س��طة �حلماي��ة �الجتماعي��ة، وخدم��ات 
�حلماي��ة �لقائم��ة يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة. وي�س��تثني بع���ص �لفئ��ات �أو �خلدم��ات 
�لتي جرت معاجلتها يف �أق�س��ام �أخرى من هذه �لدر��س��ة، خا�سة �لتاأمينات �ل�سحية، �أو 

�حلماي��ة �مل�جه��ة للن�س��اء يف �سائق��ة.

الأ�سر والأفراد حتت خط الفقر: على طريق مكافحة الفقر
ت�س��ّكل ظاهرة �لفقر يف �ملجتمع �لفل�س��طيني و�حد� من �لتحديات �الأ�سا�س��ية �لتي ت��جه 
�سانع��ي �ل�سيا�س��ات نتيج��ة �نعكا�س��اتها وتاأثري�ته��ا �لت��ي تط��ال �س��ر�ئح و��س��عة يف �ملجتم��ع 
�لفل�سطيني، وهي من �مل�ؤ�سر�ت �ملهمة على فاعلية �حلماية �الجتماعية �لقائمة. كما �أن 
و�قع �النت�سار �لكبري للفقر ي�ؤثر يف طبيعة وم�ست�يات �حلماية �الجتماعية �ملطل�بة، فمن 
يعان���ن م��ن �لفق��ر له��م �الأول�ي��ة يف ت�ف��ري خدمات �حلماي��ة �الجتماعي��ة. وترتبط ظاهرة 
�لفق��ر يف �الأر���ص �لفل�س��طينية بال�س��رط �ال�س��تعماري �ل��ذي ي�س��م �حلال��ة �لفل�س��طينية، 
ويتاأث��ر بالع��م��ل �ل�سيا�س��ية و�الأمني��ة و�لع��م��ل �خلارجي��ة �الأخ��رى كامل�س��اعد�ت �لدولية. 
وه��ذ� بال�س��رورة ي�سع��ف م��ن فر�ص ��س��تخد�مها كم�ؤ�س��ر على جدوى �ل�سيا�س��ات �لعامة. 
وال يعاين �ملجتمع �لفل�سطيني من ظاهرة �لفقر فقط، بل يتعر�ص هذ� �ملجتمع �إىل عملية 
�إفق��ار وتهمي���ص ممنه��ج ميار�س��ه �الحتالل به��دف �الإبقاء على م�س��ببات �لفقر، و�إ�سعاف 
�لقاعدة �الإنتاجية لالقت�ساد �لفل�سطيني، وزيادة �عتماديته على �القت�ساد �الإ�سر�ئيلي. 

بلغ��ت ن�س��بة �لفق��ر يف �الأر���ص �لفل�س��طينية 8 25% ع��ام 2011 )8 17% يف �ل�سف��ة 
�لغربية و8 38% يف قطاع غزة(، ويعي���ص 5 25% من �لذك�ر حتت خط �لفقر، مقابل 
2 26% من �الناث. ومن �جلدير بالذكر �أن �لفرد �لفقري ه� من يعي�ص يف �أ�سرة فقرية 

)�الأ�س��رة ه��ي وح��دة �لتحلي��ل(. ويظه��ر �جل��دول �لت��ايل �الخت��الف ب��ني �ل�سف��ة �لغربي��ة 
وقطاع غزة يف �جتاهات �لفقر ح�س��ب جن���ص رب �الأ�س��رة. فاالأ�س��ر �لتي تر�أ�س��ها ن�ساء يف 
قط��اع غ��زة �أق��ل فق��ر� من �الأ�س��ر �لتي ير��س��ها ذك�ر، بينما تظهر بيان��ات �ل�سفة �لغربية 
ت�جه��ا معاك�س��ا. وه��ذه حال��ة خا�س��ة )�أن تك���ن �الأ�س��ر �لت��ي تر�أ�س��ها ن�س��اء �أق��ل فق��ر� م��ن 
�الأ�س��ر �لتي ير�أ�س��ها ذك�ر( عائدة، جزئيا، �إىل �الفر��سات �مل�جهة للجهات �لعاملة يف 
جم��ال تق��دمي �مل�س��اعد�ت �الجتماعي��ة للفقر�ء، و�لتي ترى �أن �الأ�س��ر �لتي تر�أ�س��ها ن�س��اء 
�أكرث فقر� من �الأ�سر �لتي ير�أ�سها ذك�ر، وتعاين من فقر �أ�سد. وهذ� يعني �إعطاء �أول�ية 
يف تقدمي �مل�ساعد�ت �إىل هذه �الأ�سر، وه� ما ي�ساهم يف رفع م�ست�ى ��ستهالكها، ويقلل 
من ن�سب �لفقر يف �سف�فها. وتلعب �مل�ساعد�ت �الجتماعية دور� مهما يف تقلي�ص ن�سبة 
�لفقر يف �ملنطقتني، لكنها ذ�ت تاأثري �أكرب يف قطاع غزة. فقد �أفادت �لبيانات �لر�سمية 
�أن ن�س��بة �لفق��ر ب��ني �الأف��ر�د تر�جع��ت يف قط��اع غ��زة م��ن 9 49% قب��ل تلق��ي �مل�س��اعدة 
�إىل 8 38% بع��د تلق��ي �مل�س��اعدة، بينم��ا تر�جع��ت ه��ذه �لن�س��بة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة م��ن 
2 20% �إىل 8 17% )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2012، ب(. لك��ن ال 

ت�جد بيانات ت�س��مح بر�سد �لتغري يف ن�س��بة �لفقر يف �أو�س��اط �الأ�س��ر �لتي تر�أ�س��ها ن�س��اء 
مقابل �الأ�سر �لتي ير�أ�سها ذك�ر نتيجة تلقي �مل�ساعدة �الجتماعية. ويذكر �أن �الأ�سر �لتي 
تر��س��ها ن�س��اء �س��كلت 43% من جمم�ع �الأ�س��ر �لتي تلقت م�س��اعد�ت من وز�رة �ل�س���ؤون 
�الجتماعي��ة نهاي��ة ع��ام 2011 )مفت��اح، 2012،(. وق��د بلغ��ت ن�س��بة �الأ�س��ر �لت��ي تر�أ�س��ها 
ن�س��اء يف �الأر��سي �لفل�س��طينية �ملحتلة 3 9% )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 
2012، ج(. وق��د ي�س��ري ذل��ك �إىل تاأث��ري �أك��رب للم�س��اعد�ت يف تقلي���ص �لفق��ر يف �أو�س��اط 

53 - ج��رى ��س��تثناء بع���ص �أوج��ه �حلماي��ة �مل�جه��ة لفئ��ات معين��ة الأنه��ا ن�ق�س��ت يف �أق�س��ام �أخ��رى م��ن ه��ذه 

�لدر��س��ة، وخا�س��ة �لتاأمين��ات �ل�سحي��ة وحماي��ة �لن�س��اء يف �سائقة.

�الأ�س��ر �لتي تر�أ�س��ها ن�س��اء مقابل �الأ�س��ر �لتي ير�أ�س��ها رجال.

ويف نف���ص �ل�س��ياق، �أظه��رت م�س���ح �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني تر�ج��ع 
م�ست�يات �لعد�لة يف م�ست�يات �ملعي�سة عام 2011 مقارنة بالعام �لذي �سبقه. كما تظهر 
�لبيان��ات تر�جع��ا يف ��س��تهالك �أفق��ر 20% م��ن �ال�س��تهالك �الأ�س��ري خ��الل نف���ص �لف��رة 
)تر�ج��ع م��ن 6 10% ع��ام 2010 �إىل 2 10% ع��ام 2011( )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء 

�لفل�سطيني، 2012، �أ(. لكنها ال ت�سمح بر�سد �لتغري يف �لفج�ة ح�سب �لن�ع �الجتماعي.

وبالن�س��بة لر�س��م �ل�سيا�س��ات، فم��ن �ملفي��د �العتم��اد عل��ى بيان��ات �لفق��ر ح�س��ب �لدخ��ل، 
الأنه��ا ت�س��مح ببن��اء �سيا�س��ات تنم��ي م��رد �الأ�س��ر، وتظهر �أثر �آلي��ات �لتكيف �لتي تعتمدها 
�الأ�س��ر �لفل�س��طينية يف م��جه��ة تر�ج��ع �أو �نقط��اع �لدخ��ل، و�لتي ت�س��كل عبئا ��س��ر�تيجيا 
عل��ى �الأ�س��رة، �أو ت�س��اهم يف تعمي��ق درج��ة �نك�س��افها، مث��ل بي��ع مقتني��ات �الأ�س��رة، �أو 
�القر����ص. وتب��ني ن�س��بة �لفق��ر، ح�س��ب �لدخ��ل، �أن دخ��ل نح��� ن�س��ف �الأ�س��ر �لفل�س��طينية 
�أقل من خط �لفقر، كما �أن �الأ�سر �لتي تر�أ�سها ن�ساء �أكرث فقر� )4 53%( من �الأ�سر �لتي 

ير�أ�س��ها ذك���ر )2 47%( )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني 2012، �أ(.
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ويف �ل�س��ياق ذ�ته، تعاين ن�س��بة كبرية من �الأ�س��ر �لفل�س��طينية من �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي، حيث 
بلغ��ت ن�س��بة �الأ�س��ر �لت��ي تع��اين م��ن �نع��د�م �الأم��ن �لغذ�ئ��ي 27% يف ع��ام 2011 عل��ى �مل�س��ت�ى 
�ل�طني؛ ب��قع 44% يف قطاع غزة و17% يف �ل�سفة �لغربية )ما�ص، 2012(. وتظهر �لبيانات 
�أن حت�س��نا ملح�ظ��ا عل��ى م�س��ت�يات �الأم��ن �لغذ�ئ��ي ق��د حتقق��ت باملقارن��ة م��ع عام��ي 2009-
2010، حي��ث بلغ��ت ن�س��بة �الأ�س��ر �لت��ي تع��اين م��ن �نع��د�م �الأم��ن �لغذ�ئ��ي على �مل�س��ت�ى �ل�طني 

33% يف ع��ام 2010، ب��ق��ع 52% يف قط��اع غ��زة و22% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة، ويف ع��ام 2009، 

كانت �لن�سبة 36% على �مل�ست�ى �ل�طني، ب��قع 60% يف قطاع غزة و22% يف �ل�سفة �لغربية  
)�ل�س��لطة �ل�طنية �لفل�س��طينية، 2012؛ ما���ص، 2012(. 

وميك��ن �لق���ل �أن �لتح�س��ن يف م�س��ت�يات �الأم��ن �لغذ�ئ��ي ب��ني �الأع����م 2009-2011 م��رده 
�إىل �مل�س��اعد�ت �لنقدي��ة و�لعيني��ة �لت��ي تق��دم ع��رب بر�م��ج �لتح�ي��الت �لنقدي��ة و�لعيني��ة ل��دى 
�ل�س��لطة �ل�طني��ة �لفل�س��طينية، �لت��ي �رتف��ع ع��دد �مل�س��تفيدين منه��ا ب�س��كل مّط��رد، وكذل��ك 
بر�مج �مل�س��اعد�ت �لتي تنفذها �مل�ؤ�س�س��ات �لدولية، وبخا�سة يف قطاع غزة )�ل�س��لطة �ل�طنية 
�لفل�سطينية، 2012(. وت�ؤكد �لدر��سات ذ�ت �لعالقة �أنه رغم �لتح�سن �لطفيف على م�ست�يات 
�الأم��ن �لغذ�ئ��ي �إال �أن �ل��س��ع م��ا ز�ل ه�س��ا. وميك��ن تعمي��م �ال�س��تنتاج �ل��ذي ت��سل��ت ل��ه در��س��ة 
حديثة عن �الأمن �لغذ�ئي يف قطاع غزة على �الأر�ص �لفل�سطينية ب�سكل عام، حيث �أكدت هذه 
�لدر�سة على وج�د عاملني متد�خلني ي�ؤثر�ن يف ت�جهات �الأمن �لغذ�ئي ويف �لقطاع �لزر�عي، 

وهم��ا: �الحت��الل �الإ�س��ر�ئيلي وت�جه��ات مت�ي��ل �ل��دول �ملانحة )ما���ص، 2013(.

وتظه��ر �لبيان��ات �ملت�ف��رة �أن مع��دالت فق��د�ن �الأم��ن �لغذ�ئي �أعلى يف �أو�س��اط �الأ�س��ر 
�لت��ي تر�أ�س��ها ن�س��اء مقارن��ة باالأ�س��ر �لت��ي ير�أ�س��ها ذك���ر، حي��ث كان �لف��ارق 7% عل��ى 
�مل�س��ت�ى �ل�طني، و�س��كلت �الأ�س��ر �لتي تر�أ�س��ها ن�س��اء 44% من �الأ�سر �لتي تعاين من 
�نع��د�م �الأم��ن �لغذ�ئ��ي يف قط��اع غ��زة، و17% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة )�الأمم �ملتح��دة- 

�ملجل���ص �القت�س��ادي �الجتماع��ي، 2013(.

ت�ؤك��د �لف��او )2012، �أ( عل��ى �أهمي��ة �لنم��� �لزر�ع��ي يف �حل��د م��ن �جل���ع و�س���ء 
�لتغذية، حيث تعمل ن�سبة كبرية من �لفقر�ء يف �لزر�عة، ويك�ن للنم� �لزر�عي �لذي 
ي�س��ارك في��ه ذوو �حلي��از�ت �ل�سغ��رية فاعلي��ة كب��رية يف �حل��د م��ن �لفق��ر. بالر�ف��ق 
م��ع �حلماي��ة �الجتماعي��ة للفئات �لفقرية، خا�سة متكينه��ا، وتعزيز قدر�تها، وحماية 
وتط�ي��ر م��رده��ا )ف��او 2012�أ ، 39(. بالرغ��م م��ن ذل��ك، ف��اإن �لرب�م��ج �ملنف��ذة يف 
�الأر���ص �لفل�س��طينية ترك��ز عل��ى تق��دمي �مل�س��اعد�ت �الإغاثي��ة )نقدي��ة وغذ�ئي��ة(، م��ع 
��س��تمر�ر تهمي���ص �لقط��اع �لزر�ع��ي. فعل��ى �س��بيل �ملث��ال، هن��اك ثالث جلان )دولي��ة 
من  �الأ �نعد�م  من  �أجل �حلد  من  تعمل  �ملحلي��ة(  �مل�ؤ�س�س��ات  م��ع  بال�س��ر�كة  تعم��ل 
ر��سي �لفل�س��طينية،وهي جلنة »�مل�ساعد�ت �لغذ�ئي��ة«، وجلنة �لنق�د  �لغذ�ئي يف �الأ
مقابل �لعمل و«جلنة �لزر�عة«. و��ستاثرت هذه �للجان �لثالث ب� 70% من متطلبات 
جلن��ة  ح�س��ة  وكان��ت   ،2013 للعام  �لدولي��ة  للم�ؤ�س�س��ات  �مل�حد54  �لند�ء  عملي��ة 

54 -   �لن��د�ء �مل�س��رك  للم�ؤ�س�س��ات �لدولي��ة �لعامل��ة يف �الأر��س��ي �لفل�س��طينية �ملحتل��ة ع��ام 1967 �ل��ذي 

يح��دد متطلب��ات مت�ي��ل م�س��اريعها. وتخط��ط جلنة �لنق�د مقابل �لعمل تقدمي م�س��اعد�تها �إىل ح��يل 320 
�أل��ف �س��خ�ص، منه��م 72% يف قط��اع غ��زة. وبلغ��ت ن�س��بة �لن�س��اء م��ن �إجم��ايل �مل�س��تهدفني 55%  �أم��ا جلن��ة 
�لزر�ع��ة، فتخط��ط تق��دمي م�س��اعد�تها �إىل ح����يل 22 �أل��ف �أ�س��رة لديه��ا ملكي��ة زر�عي��ة، منه��ا 30% �أ�س��ر 

تر�أ�س��ها ن�س��اء )ما���ص، 2013(.

�لزر�عة 7% فقط من قيمة �لند�ء �مل�حد )ما�ص، 2013(. كما بلغت ح�سة �لزر�عة 
6 1% م��ن �مل�س��اعد�ت �لتنم�ي��ة ع��ام 2010 )ف��او، 2012 ، ب،(.

غياب ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الفقر
وال ت�ج��د �سيا�س��ة متكامل��ة ملكافح��ة �لفق��ر يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة حت��ى �الآن، 
وم��ا ي�ج��د م��ن بر�م��ج وم�س��اريع هي �أقرب �إىل فل�س��فة تخفيف �لفق��ر منها �إىل مكافحته. 
وت�ج��د وف��رة م��ن �لرب�م��ج و�مل�س��اريع �مل�س��تتة و�ملت�سارب��ة �أحيانا، وكذلك ت�ج��د وفرة من 
�لق��ن��ني �لت��ي م��ر بع�سه��ا مبخا���ص ط�يل، ويت��الءم بع�سها مع �أح��دث �ملعايري �لدولية يف 
جماله. بالرغم من ذلك، فاإن �الأر�ص �لفل�سطينية �ملحتلة تفتقد لنظام حماية �جتماعية 
فعال��ة. وتاأخ��ذ �الإج��ر�ء�ت �لقائم��ة يف ه��ذ� �ملج��ال �س��كل �الإج��ر�ء�ت �لتكييفي��ة م��ع حال��ة 
�الأزم��ة �لعميق��ة �مل�س��تد�مة �لت��ي يفر�سه��ا �الحت��الل �الإ�س��ر�ئيلي. وت�س��ري �لدر��س��ات ذ�ت 
�لعالق��ة �إىل ه��در �ل�ق��ت و�جله��د و�مل��ال نتيج��ة ت�س��رذم ه��ذ� �لقط��اع، وتع��دد �جله��ات 
�حلك�مي��ة وغ��ري �حلك�مي��ة �لعامل��ة في��ه، و�سع��ف م�س��ت�ى وفاعلي��ة �لتن�س��يق فيم��ا بينه��ا. 
وه� ما يجعل �لت�جهات �لقائمة فيه �أقرب �إىل �الرجتال، ومرتهنة بت�فر �لتم�يل )وز�رة 
�لتخطي��ط �لفل�س��طينية، 2009؛ ه��الل، 2007(. وتتمث��ل �الإج��ر�ء�ت �لقائم��ة يف �الأر���ص 

�لفل�س��طينية �ملحتل��ة ع��ام 1967 يف تق��دمي �مل�س��اعد�ت �الجتماعي��ة.

 وت�س��مل �لرب�م��ج �مل�جه��ة للفق��ر�ء خدم��ات م�زع��ة عل��ى جه��ات عدي��دة، �أهمه��ا وز�رة 
�ل�س���ؤون �الجتماعي��ة و�أن��رو� وجل��ان �ل��زكاة. وت�س��مل �أنظم��ة خمتلف��ة، �أهمه��ا نظ��ام 
�مل�س��اعد�ت �لنقدي��ة، خا�س��ة بر�م��ج �مل�س��اعد�ت �لنقدي��ة يف وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة 
و�أنرو�. وتتن�ع �لتدخالت �لتي تنفذها �جلهات �ملختلفة ما بني بر�مج م�س��اعد�ت نقدية 

وعيني��ة )خا�س��ة �لغذ�ئي��ة( وخدم��ات )�سح��ة، تعلي��م، تعدي��ل �س��كن...(.

�ل�س���ؤون  وز�رة  )تق��دم  �الأ�س��ر  م��ن  كب��ري  لع��دد  �الجتماعي��ة  �مل�س��اعد�ت  وتق��دم 
�الجتماعي��ة م�س��اعد�ت دوري��ة لنح��� 100 �ألف �أ�س��رة يف �ل�سف��ة �لغربية وقطاع غزة( 
م��ن خ��الل بر�م��ج دع��م دوري��ة. ويج��ري تطبي��ق معاي��ري خمتلف��ة لتحدي��د �مل�س��تفيدين 
ح�س��ب �جله��ة �لت��ي تق��دم �مل�س��اعدة، كم��ا �أن رزم��ة �مل�س��اعدة خمتلف��ة ب��ني جه��ة 
و�أخ��رى. وت�س��تند ه��ذه �مل�س��اعد�ت، �إىل ح��د كب��ري، �إىل �لتم�ي��ل �خلارج��ي م��ن جه��ات 
عدي��دة �أهمه��ا �الحت��اد �الأوروب��ي و�لبن��ك �الإ�س��المي للتنمي��ة. يق�م �لطاب��ع �لعام لهذه 
�مل�س��اعد�ت عل��ى مب��د�أ �الإح�س��ان، و�س��لم �مل�س��اعد�ت هزي��ل، ومره���ن بت�ف��ر �لتم�ي��ل، 
وتق�م �آليات �ال�ستهد�ف على �أ�سا�ص �إق�سائي. وكذلك، تقدم بر�مج دعم طارئة من 
جهات عديدة، وح�س��ب ت�فر �مليز�نيات، وهي ��س��تجابة �س��ريعة ل��قع �الأزمة �لكارثية 
يف �الأر�ص �لفل�س��طينية )هالل، �لكفري، وكتاب، 2008؛ �ملالكي، لد�دوة، �س��حلة، 

و�لربغ�ث��ي، 2012(. 

وباال�س��تناد �إىل نتائ��ج در��س��ات خمتلف��ة رك��زت عل��ى بر�م��ج وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة، 
خا�س��ة در��س��ة �ملب��ادرة �لفل�س��طينية لتعمي��ق �حل����ر و�لدميقر�طي��ة- مفت��اح )2012( 
ميك��ن   )2007( وه��الل   ،)UK Aid, 2012( �لربيطاني��ة  �مل�س��اعد�ت  ودر��س��ة 
�إب��ر�ز �لق�ساي��ا �لتالي��ة، ب��سفه��ا ذ�ت تاأث��ري يف جم��ال �لعد�ل��ة و�الإن�س��اف يف تقدمي هذه 

�خلدم��ات، خا�س��ة فيم��ا يتعل��ق ببع��د �لن���ع �الجتماع��ي:

ن�سب الفقر بني الأفراد والأ�سر وفقاً لأمناط ال�ستهالك ال�سهري يف الأر�ض الفل�سطينية ح�سب املنطقة واجلن�ض، 2011-2009

اجلن�ض/ جن�ض رب 
الأ�سرة

اأ�سر اأفراد

الأرا�سي الفل�سطينيةقطاع غزةال�سفة الغربيةالأرا�سي الفل�سطينيةقطاع غزةال�سفة الغربية

9 425 539 517 625 438 17ذكور

0 725 529 222 026 339 18اإناث

�مل�سدر: �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2012. م�ستويات املعي�سة يف الأر�ض الفل�سطينية: الإنفاق، ال�ستهالك، الفقر، 2011.  رام اهلل - فل�سطني.
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�إىل  )باال�س��تناد  �لفق��ر،  خ��ط  وف��ق  �لفق��رية  �الأ�س��ر  ��س��تهد�ف  يج��ري  ال�س��تهداف: 
معادل��ة خا�س��ة(. وج��رى يف �ل�سف��ة �لغربي��ة �إ�سف��اء مرون��ة يف عملي��ة �ال�س��تهد�ف م��ن 
خالل �الأخذ بعني �العتبار �حتياجات �لعائلة باال�س��تناد �إىل �لتدقيق �مليد�ين و��ست�س��ارة 
�س��بكات �الأم��ان يف �ملجتم��ع �ملحل��ي. حي��ث تخ�س��ع وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة يف �ل�سف��ة 
�لغربي��ة و�آلي��ات ��س��تهد�فها �إىل مر�جع��ة م�س��تمرة ت�س��اهم يف حت�س��ينها. لكنه��ا ُتبق��ي 
�آلي��ة �ال�س��تهد�ف �لقائم��ة �إق�سائي��ة، مبعن��ى ترك��ز عل��ى ��س��تثناء �لفئ��ات �لت��ي ال ت�س��تحق 
�مل�ساعدة وفقا ملعايري �لربنامج. وقد يع�د ذلك �إىل حمدودية �مل��رد �ملت�فرة للربنامج، 
مما ي�سع �مل�س�ؤول عن تقدمي �مل�ساعدة �أمام حتدي �تخاذ قر�ر من ه� �الأكرث ��ستحقاقا، 
ولي�ص من ه� �مل�ستحق. فاملعايري ت�ستثني فقر�ء ل�سالح من هم �أكرث فقر�. �أما يف قطاع 
غ��زة، فاالحت��كام للمعادل��ة، دون ت�ف��ر فر�س��ة للتدقيق �مليد�ين �لفاعل، ب�س��بب �النق�س��ام 

�لقائ��م ب��ني �ل�سف��ة �لغربي��ة وقطاع غزة.

وحتت��اج معاي��ري و�آلي��ات �ال�س��تهد�ف �إىل فح���ص متك��رر لل�ق���ف عل��ى ح�سا�س��يتها للن���ع 
�الجتماع��ي. فاملعاي��ري تر�ع��ي �حت�س��اب نق��اط ل�سال��ح �الأ�س��ر �لتي فيها ن�س��اء مهم�س��ات، 
لكنها تتعاطى مع �الأ�س��رة ك�حدة م�س��تهدفة ب�س��كل عام، حيث يجري، �أحيانا، ��س��تهد�ف 
�أف��ر�د يف ح��االت خا�س��ة )مر�س��ى مزمن��ني، ذوي �إعاق��ة(. وبالرغ��م م��ن تاأكي��د وز�رة 
�ل�س���ؤون �الجتماعي��ة يف ��س��ر�تيجية �حلماي��ة �الجتماعي��ة، و��س��ر�تيجية �مل�س��اعد�ت 
�لنقدي��ة عل��ى مب��د�أ �حل��ق يف �حل�س���ل عل��ى �مل�س��اعدة، �إال �أن �ملمار�س��ة م��ا ز�ل��ت بعي��دة 

ع��ن جت�س��يد ه��ذ� �حلق.

فل�س��فة امل�س��اعدة: تق���م عل��ى تقلي���ص �لفج���ة ب��ني و�س��ع �الأ�س��رة وخ��ط فقره��ا بن�س��بة 
50%. �أي تخفي��ف �لفق��ر. وه��ذ� ي�سع��ف فر���ص �لتعاط��ي م��ع تن���ع �حتياج��ات �الأ�س��ر 

م�س��ت�ى  �أو  �لعم��ر،  �أو  �مل��كان،  �الحتياج��ات ح�س��ب  �لتن���ع يف  ير�ع��ي  وال  و�أفر�ده��ا. 
�لتعليم، �أو �حلالة �ل�سحية، �أو �جلن�ص. وقد خطت وز�رة �ل�س�ؤون �الجتماعية يف �ل�سفة 
�لغربي��ة خط����ت مهم��ة يف ه��ذ� �ملج��ال من خالل �إ�سف��اء مرونة على �آليات �ال�س��تهد�ف، 
و�ال�س��تجابة الحتياج��ات �أف��ر�د يف بع���ص �حل��االت، �أو �ال�س��تجابة �إىل �حتياج��ات خا�س��ة 
لالأ�سرة من خالل �مل�ساعد�ت �لطارئة. وتق�م وز�رة �ل�س�ؤون �الجتماعية حاليا مبر�جعة 

�حت�س��اب قيم��ة �مل�س��اعدة، �آخ��ذة بع��ني �العتب��ار �لتن���ع يف �حتياج��ات �أف��ر�د �الأ�س��ر.

وط���رت وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة برناجم��ا خا�س��ا ي�س��تهدف �لفق��ر�ء �ملتاخم��ني خل��ط 
�لفق��ر، و�لذي��ن تت�ف��ر له��م م��د خمتلفة بهدف �إخر�جه��م من �لفقر، وه� برنامج متكني 
�الأ�س��ر �ملحروم��ة �قت�سادي��ا، وه��� برن��اج حدي��ث، �أجن��زت من��ه �ملرحل��ة �الأوىل، وب��د�أ يف 
تنفي��ذ �ملرحل��ة �لثاني��ة. وت�س��عى �ل���ز�رة �إىل ��س��تهد�ف 18 �أل��ف �أ�س��رة يف �ملرحل��ة �لثاني��ة 
)مفت��اح، 2012(. ويحت��اج هذ��لربنام��ج �إىل تقيي��م م��ن منظ���ر �لن���ع �الجتماعي، بحيث 

يج��ري فح���ص مالءم��ة �مل�س��اريع الحتياج��ات �لن�س��اء، وقدرته��ا على �ال�س��تجابة للتن�ع يف 
�حتياج��ات �لن�س��اء و�لرج��ال م��ن جهة، وتاأثري �مل�س��اريع �لتي قدمه��ا �لربنامج على متكني 

�لن�س��اء و�لرج��ال، وتفعيل دوره��م يف �ملجتمع.

ويف �س���ء ت�ج��ه �ل�س��لطة �لفل�س��طينية �إىل بن��اء ��س��ر�تيجية عام��ة ملكافح��ة �لفقر ت�س��تند 
�إىل مفه���م �لفق��ر متع��دد �الأبع��اد، م��ن �مله��م �إع��ادة �لنظ��ر يف بر�مج �مل�س��اعد�ت �ملقدمة 

للفق��ر�ء بحي��ث تر�ع��ي ه��ذ� �لت�جه �جلديد. و�لذي ياأخ��ذ بعني �العتبار:

• �الختالف يف �حتياجات �أفر�د �الأ�سرة، 	

• معاجل��ة �أ�س��كال �لتهمي���ص �ملختلف��ة و�لع��م��ل �مل�ل��دة له��ا، مب��ا فيه��ا ت�سمي��م 	
تدخالت تدمج ما بني ��س��تهد�ف �ملنطقة )�أو �لقرية �أو �حلي( و��س��تهد�ف �الأ�س��ر، 
و�أف��ر�د معين��ني )�لتجمع��ات �لبدوي��ة، �الأغ����ر، �لق��رى �لت��ي عزله��ا �جل��د�ر، ....(

• تقييم �الأ�سرة �لذ�تي الحتياجاتها.	

ه��ذ� ي�س��مح بزي��ادة فاعلي��ة �مل�س��اعدة، وي�س��مح باال�س��تجابة الحتياج��ات �أف��ر�د �الأ�س��رة 
)ن�س��اء وذك���ر�(. وم��ن �مله��م �لتاأكي��د عل��ى �أن قاع��دة بيان��ات �لفقر �حلالية تخ��دم �لت�جه 

�جلدي��د. كم��ا �أن وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة تق��رب م��ن ه��ذ� �ملدخ��ل 
يف �لتعام��ل م��ع �لفق��ر م��ن خ��الل �ملرون��ة �لت��ي تتعاط��ى به��ا يف ��س��تهد�ف �الأ�س��ر �لفقرية. 

�س��ي�ؤدي  �لفق��ر  ملكافح��ة  �ملدخ��ل �جلدي��د  �أن  ت�ج��د �سمان��ات  ال  �آخ��ر،  وم��ن جان��ب 
ب�س���رة �آلي��ة �إىل �ال�س��تجابة �إىل �حتياج��ات �لن�س��اء، فه��ذ� يتطل��ب ن�س��ااًل ومتابع��ة ترك��ز 
عل��ى مر�ع��اة �آلي��ة �ال�س��تهد�ف الحتياج��ات �لن�س��اء )تن���ع جمتمع �لفقر�ء ح�س��ب �ملنطقة 

وم�س��در تهمي���ص �مل��ر�أة(، و�أث��ر ه��ذه �مل�س��اعد�ت على متكني �لن�س��اء، وه��ذ� يتطلب حتليل 
�أث��ر ه��ذه �لتدخ��الت عل��ى م�س��ت�ى �الأ�س��رة/�لفرد، وع��دم �الكتف��اء مب�ؤ�س��ر�ت �القت�س��اد 
�لكل��ي. وب��دون �س��ك م��ن �مله��م تخفي���ص مع��دالت �لفق��ر، لكن من �مله��م �أي�س��ا فح�ص �أين 
ج��رى �لر�ج��ع )�ملناط��ق و�لفئ��ات �الجتماعي��ة(، وه��ل ��س��تفاد م��ن ه��ذ� �لر�ج��ع �لن�س��اء 

و�لرج��ال؟ وه��ل �أح��دث ذل��ك تغي��ري� يف �أدو�ر كل منهم��ا؟ .....

الأ�سخا�ض ذوو العاقة: حيادية يف ال�سياغة ت�سر بالن�ساء

رغ��م وج���د قان���ن حق���ق ذوي �العاق��ة، �إال �أن كث��ري� م��ن م����ده يحت��اج �إىل تفعيل. فحتى 
�الآن، ال ت�ج��د ل��ئ��ح تنظيمي��ة للقان���ن. ويجري حاليا �الهتم��ام بتطبيق �ملادة �لتي تن�ص 
عل��ى �أن يك���ن 5% م��ن �لعامل��ني يف �مل�ؤ�س�س��ة م��ن ذوي �العاق��ة، ويقت�س��ر تطبيق��ه عل��ى 
�ل�ظائ��ف �جلدي��دة يف �لقط��اع �حلك�م��ي. من جانب �آخر، فاإن لغة �لقان�ن حمايدة جتاه 
ق�ساي��ا �لن���ع �الجتماع��ي. حي��ث تنعك���ص �للغ��ة �ملحاي��دة �س��لبا عل��ى �لن�س��اء يف �لتطبي��ق، 

مثلم��ا ه��� �حل��ال يف جم��ال ح�س��ة �لن�س��اء يف �ل�ظائف، �الإعف��اء �جلمركي..

�لتدخ��ل �الأه��م �ل��ذي ق��د يح��دث �لف��ارق يف ه��ذ� �ملج��ال ه��� بطاق��ة �ملع��اق، فم��ن خ��الل 
بطاق��ة �ملع��اق يج��ري �لتعاط��ي م��ع �حتياج��ات �ل�س��خ�ص ذي �العاق��ة. وقد نف��ذت �ل�ز�رة 
بالتع��اون م��ع �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء  �ملع��اق  �ملرحل��ة �الأوىل م��ن م�س��ح بطاق��ة 
�لفل�س��طيني. وم��ن �مله��م، يف ه��ذ� �ملج��ال، �الهتم��ام باآلي��ة حتدي��د �الحتياج��ات، بحي��ث 

تر�ع��ي �حتياج��ات �لن�س��اء يف ه��ذه �لفئ��ة.

ويف ه��ذ� �ل�س��ياق، تق���م ��س��ر�تيجية رعاي��ة ه��ذه �لفئ��ة عل��ى دجمها يف �ملجتم��ع ورعايتها 
يف و�س��طها �الجتماع��ي )�الأ�س��رة و�ملجتم��ع �ملحل��ي(. ويف ه��ذه �حلال��ة ق��د تتحم��ل �لن�س��اء 
�مل�س���ؤولية �لرئي�س��ية ع��ن رعايته��م، وق��د يكر���ص �ل��دور �لتقلي��دي للم��ر�أة، �لقائ��م عل��ى 
ربطها بالعمل �ملنزيل، و�إق�سائها عن �مل�س��اركة يف �حلياة �لعامة. لذ�، من �ملهم در��س��ة 
�أث��ر ذل��ك عل��ى �لن�س��اء، و�أدو�ره��ن، و�ل�ق��ت �ملت��اح له��ن. و��س��تكمال ه��ذه �ال�س��ر�تيجية 

باإج��ر�ء�ت منا�س��بة، مث��ل مر�ك��ز �لروي��ح �لنهاري��ة، و�جلمعي��ات �ملحلي��ة، .... 

وبالن�س��بة للرب�م��ج �لتمكيني��ة له��ذه �لفئ��ة، و�ملتمثل��ة يف بر�م��ج �الإقر����ص و�لتدري��ب، فه��ي 
حم��دودة م��ن حي��ث ع��دد �مل�س��تفيدين منها. على �س��بيل �ملثال، ن�س��بة �لن�س��اء �مل�س��تفيد�ت 
م��ن �سن��دوق �إقر����ص ذوي �الحتياجات �خلا�سة يف وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعية 28 �س��يدة 
م��ن �أ�س��ل 108 م�س��تفيدين. ه��ذ� يتطل��ب مر�جع��ة 3 ج��ن��ب مر�بط��ة يف ه��ذه �مل�س��اريع: 
�الأنظمة �لتي حتدد �سروط �ال�ستفادة و�آليتها؛ �الفر��سات �لقائمة لدى مقدمي �خلدمة 
)�لتف�سي��الت(، حي��ث تعط��ى �الأول�ي��ة للرج��ل، فه��� �لر�ع��ي، و�ل��ذي ي�س��تحق �لتمك��ني؛ 
ت�قع��ات �ملر�س��حات لال�س��تفادة، حي��ث ت�ؤث��ر ت�قعاتهن من مالءمة �خلدم��ة الحتياجاتهن 

يف مطالبته��ن بحق�قه��ن.

وم��ن �مله��م �لتاأكي��د عل��ى �أول�ي��ة مالءمة �ملن�س��اآت �لعام��ة ال�س��تخد�مات ذوي �الحتياجات 
�خلا�سة. ويف هذ� �ل�سياق، فاإن �حلق �لذي كر�ص يف �لقان�ن ما ز�ل بعيد� عن �لتحقق يف 
�ل��قع، وما ز�ل �لتعامل مع حق�ق هذه �لفئة �أقرب �إىل منظار �الإح�س��ان و�الإغاثة، حيث 

يجري ربط ح�س�ل ه�ؤالء على �مل�ساعدة بدخل �أ�سرهم.

امل�سنون: نحو مراعاة خ�سو�سية الن�ساء امل�سنات

ي�س��كل �مل�س��ن�ن ح����يل 4 4% م��ن جمم���ع �ل�س��كان ع��ام 2012، وه��ذه �لن�س��بة مر�س��حة 
للزيادة، منهم 55% ن�ساء. كما �أن �لن�ساء كبري�ت �ل�سن �أكرث عر�سة للفقر و�لتهمي�ص، 
و�الإ�ساب��ة باالأمر����ص مقارن��ة بامل�س��نني �لذك�ر. ويف هذ� �ل�س��ياق، تعي���ص ن�س��بة كبرية من 
�لن�س��اء وحدهن )�أ�س��رة من �س��خ�ص و�حد(، وبلغت ن�سبتهن 2 14% من �مل�سنات مقابل 
4 2 من �مل�س��نني يعي�س���ن وحدهم يف �ل�سفة �لغربية عام 2007، و�الجتاه نف�س��ه م�ج�د 

يف قط��اع غ��زة باال�س��تناد �إىل �إح�س��اء�ت �أق��دم؛ و�أك��رث م��ن ن�سف �لن�س��اء كبري�ت �ل�س��ن 
مرم��الت )2 52%(، �أو مل يتزوج��ن )7 3%( م��ن جمم���ع كب��ري�ت �ل�س��ن، مقاب��ل 7 %8 
و1% للذك�ر على �لت��يل )خليفة، 2008(؛ يعاين 7 70% من كبار �ل�سن يف �الأر�ص 
�لفل�س��طينية م��ن مر���ص مزمن و�حد على �الأق��ل، ب��قع 6 71% يف �ل�سفة �لغربية مقابل 
7 68% يف قط��اع غزة، وبلغ��ت 4 75% ب��ني �الإن��اث مقاب��ل 7 64% للذك���ر. ويعي���ص 
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%22 من �مل�س��نني يف �أ�س��ر فقرية )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 2012، د(.

وبالرغ��م م��ن وج���د �ختالف��ات مهم��ة ب��ني �لن�س��اء و�لرج��ال يف ه��ذه �لفئ��ة �لعمري��ة، 
و�لت��ي ترج��م باحتياج��ات خمتلف��ة، �إال �أن ��س��ر�تيجية �مل�س��نني، �سيغ��ت بلغ��ة حماي��دة، 
وال تر�ع��ي �الحتياج��ات �خلا�س��ة لكب��ري�ت �ل�س��ن. فهي تتحدث عن �مل�س��ن ب�س�رة عامة. 
وتق���م ه��ذه �ال�س��ر�تيجية عل��ى مب��د�أ رعاي��ة �مل�س��ن يف بيئته، وهذ� يثري �الأ�س��ئلة �ل�س��ابقة 
�ملتعلقة برعاية ذوي �الإعاقة. ففي �ل�قت �لذي ت�سكل هذه �ال�سر�تيجية �خليار �الأف�سل 
للم�س��نني )�لدم��ج ب��دل �لع��زل(، وللدول��ة )تكالي��ف �أق��ل(، فه��ي ق��د ت�ؤث��ر �س��لبا عل��ى �لن�س��اء 
يف �أ�س��رهن. فم��ا ه��ي �حلل���ل �ملمكن��ة يف ه��ذ� �ملج��ال؟ يحت��ل تاأهي��ل �ملر�س��د �الجتماع��ي 
�ملخت�ص بالعمل مع �مل�سنني �أهمية خا�سة يف هذ� �ملجال، مبا يف ذلك مر�عاة �الختالف 
يف �حتياج��ات �لن�س��اء و�لرج��ال م��ن جه��ة، و�ل�ع��ي باأث��ر �سيا�س��ات �لتدخل �لر�س��مية على 
و�ق��ع �لعالق��ات ب��ني �جلن�س��ني م��ن جه��ة ثاني��ة. وم��ن �ملمك��ن �أن تلع��ب �أن�س��طة جمتمعي��ة 
معين��ة )�لركي��ز عل��ى بي���ت �خلدم��ات �لنهاري��ة للم�س��نني، وتنظي��م زي��ار�ت م��ن قب��ل 
�مل�س��نني لبي���ت �إي����ء للم�س��نني، وتنظي��م زي��ار�ت ميد�نية من قبل �ملر�س��دين �أو متط�عني 
للم�س��نني يف جمتمعاته��م �ملحلي��ة ويف منازله��م، ....( دور� يف تقلي���ص �أث��ر رعاية �مل�س��نني 
يف جمتمعاته��م �ملحلي��ة، مب��ا يف ذل��ك �الأث��ر �ل�س��لبي �ملت�ق��ع عل��ى �لن�س��اء. ورمب��ا يفي��د، يف 
هذ� �ملجال، �ال�ستفادة من جتربة برنامج �لتاأهيل �ملبني على فهم �ملجتمع يف ��ستهد�ف 

ذوي �الإعاق��ة يف جمتمعاته��م �ملحلي��ة.

وبالن�س��بة لبي���ت �مل�س��نني، فمعظمه��ا تاب��ع جلمعي��ات �أهلي��ة، ت�س��ري �ل���ز�رة خدم��ات 
فيه��ا، وي�ج��د بي��ت و�ح��د تاب��ع لل���ز�رة يف �أريح��ا. وه��ي بي���ت �إي����ء للم�س��نني �لذي��ن يقرر 
ذووه��م و�سعه��م فيه��ا تخل�س��ا م��ن تبعات رعايته��م، �أو نتيجة �فتقاده��م ملعيل لهم. وعلى 
�الأغلب، فاإن �الإقامة يف بيت �مل�سنني لي�ص خيار �مل�سن )معهد �ل�سحة �لعامة و�ملجتمعية- 
جامع��ة بريزي��ت، 2012(. وم��ن �ملفي��د �لنظ��ر يف تط�ي��ر عم��ل بي���ت �مل�س��نني، بحيث تبنى 
عل��ى تط�ي��ر عالق��ات �مل�س��نني م��ع �ملجتم��ع �ملحل��ي، مبا يف ذلك �ال�س��تفادة م��ن خرب�تهم، 

و�الهتم��ام بخ�س��سية �لن�س��اء.

كم��ا مت �إع��د�د قان���ن خا���ص بحق���ق �مل�س��نني، ينتظ��ر �الإق��ر�ر. ويف نف���ص �ل�س��ياق، ج��رى 
ت�س��كيل جلنة وطنية خمت�سة ب�س���ؤون �مل�س��نني.

الأطفال: 

ت�ج��د ��س��ر�تيجية وطني��ة للطف��ل، حماي��دة م��ن حي��ث �للغ��ة. فه��ي تتح��دث ع��ن �لطف��ل 
ب�س��كل عام دون مر�عاة خ�س��سية �الإناث مقارنة بالذك�ر يف هذ� �ملجال. وت�س��مل فئات 

�الأطف��ال �لتي ت�س��ملها �إج��ر�ء�ت �حلماية:

�الأطف��ال يف ظ��روف �سعب��ة، ويج��ري �لتعام��ل معه��م وف��ق نظ��ام حت�يل �إىل م�ؤ�س�س��ات - 
رعاي��ة �جتماعي��ة )بي���ت �أيت��ام و�لت�ج��ه نح��� ت�ف��ري �أ�س��ر بديل��ة(. وج��رى بل���رة نظ��ام 
للتح�ي��ل، ي�س��مل حتدي��د �حل��االت �لت��ي ت�س��ت�جب �لتدخ��ل م��ن قب��ل �ملجتم��ع و�ل���ز�رة 

حلماي��ة �لطفل.

�الأيت��ام، ويج��ري تق��دمي م�س��اعد�ت نقدي��ة وعيني��ة له��م، حي��ث ي�ف��ر �سن��دوق - 
�ل��زكاة كف��االت حل����يل 20 �ألف يتي��م )�سندوق �لزكاة، 2012(، باال�سافة �إىل 
م�س��روع كفال��ة �الأيت��ام يف وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة، و�لت��ي ت�س��مل 3750 يتيم��ا 
ح�س��ب م��ا ورد عل��ى �ل�سفح��ة �الإلكروني��ة لل���ز�رة ع��ن ع��دد �مل�س��تفيدين خ��الل 
�لع��ام 2013. وهن��ا ال ي�ج��د متاي��ز ب��ني �جلن�س��ني م��ن حي��ث �ال�س��تهد�ف �أو قيم��ة 
�مل�س��اعدة. كم��ا تق��دم خدم��ات �إي��ئي��ة ت�س��رف عليها جمعيات خريي��ة يف �لغالب. 
وت�س��مل خدم��ات بي���ت �الأيت��ام ت�ف��ري رعاي��ة له��م حت��ى �س��ن مع��ني )بل���غ �س��ن 18 
�س��نة، �أو �النته��اء م��ن �لدر��س��ة(. وتختل��ف ه��ذه �لبي���ت يف �آلي��ات عمله��ا م��ا ب��ني 
 ،SOS م�ؤ�س�س��ات تعم��ل عل��ى رعاي��ة �لطف��ل �سمن �أ�س��رة ترعاها �أم متط�ع��ة مثل
وبي�ت �أخرى تعتمد على رعاية �الأيتام من خالل م�س��رفني وم�س��رفات. وال ت�جد 
در��سات عن فاعلية بر�مج م�ؤ�س�سات �إي��ء �الأيتام من حيث فاعليتها يف تاأهيلهم 
�إىل مرحل��ة م��ا بع��د �لتخ��رج م��ن هذه �لبي���ت، و�أثرها على كل من �جلن�س��ني، مبا 
يف ذل��ك مر�جع��ة �أث��ر �الإج��ر�ء�ت �لت��ي تتخذه��ا هذه �مل�ؤ�س�س��ات )ورمب��ا �حلك�مة 
�أي�س��ا( عل��ى ت�ف��ري فر���ص منا�س��بة الإعادة �ندماج ه���ؤالء يف �ملجتمع )عمل، زو�ج، 

....(. وحتت��ل �حل��االت جمه�ل��ة �لن�س��ب �أهمي��ة خا�س��ة يف ه��ذ� �ملج��ال.  

�أطف��ال �الأ�س��ر �لفق��رية �ملت�س��ربني م��ن �ملد�ر���ص: ويق��دم له��م تاأهي��ل مهن��ي، وه��� - 
برنام��ج حم��دود م��ن حي��ث فاعليت��ه، و�لفر���ص �ملتاح��ة للفتي��ات في��ه قليل��ة، ويج��ري 
�لركيز على مهن تقليدية يف �لغالب. ويحتاج هذ� �لربنامج �إىل �إعادة نظر وتط�ير 
بحي��ث يتنا�س��ب و�حتياج��ات �س���ق �لعم��ل، وتعزي��ز قدرت��ه على ��س��تقطاب كال �جلن�س��ني.

عم��ل �الأطف��ال: �لقان���ن يح��ّرم عم��ل �الأطف��ال حت��ت �س��ن 15 �س��نة. م��ع ذل��ك، فه��ذه - 
�لظاهرة منت�سرة، وهي ت�سري �إىل �سعف يف �أجهزة �ملتابعة )ط��قم �لتفتي�ص �لعمايل 
يف وز�رة �لعم��ل ب�س���رة خا�س��ة(، و�إىل �سع��ف فاعلي��ة �لرب�مج �لتي ت�س��تهدف ه�ؤالء 

�الأطفال من قبل �مل�ؤ�س�س��ات �ملختلفة، خا�سة بر�مج دعم �الأ�س��ر �لفقرية.

�الأح��د�ث �جلانح��ني: �لت�ج��ه �لع��ام نح�ه��م ه��� �إع��ادة دجمه��م يف �ملجتم��ع، وال - 
ت�جد خ�س��سية يف �لتعامل مع �لفتيات وفق �الأنظمة، �س��ء على م�ست�ى �لتقا�سي، 
�أو ق�س��اء ف��رة �لعق�ب��ة. وه��ذ� ي�س��ت�جب �ملعاجل��ة عل��ى �أر�سي��ة ت�ف��ري �أنظم��ة خا�س��ة 
تر�عي ه�سا�سة و�سع �لفتيات، و�أثر بر�مج �إعادة �لتاأهيل يف جمال ت�فريها خيار�ت 

منا�س��بة الإع��ادة �ندم��اج �لفتي��ات )و�لفتي��ان( يف �ملجتم��ع الحقا.

خدم��ات ال�سم��ان الجتماع��ي: حماي��ة اجتماعي��ة ه�س��ة يف ظ��ل غي��اب قان��ون لل�سم��ان 
الجتماعي

للتقاع��د  قان���ن  م�ج���د  ه���  وم��ا  �الآن،  حت��ى  �الجتماع��ي  لل�سم��ان  قان���ن  ي�ج��د  ال 
�لع��ام )�نظ��ر ملح��ق بالتاأمين��ات �لقائم��ة يف �الأر���ص �لفل�س��طينية �ملحتل��ة ع��ام 1967 يف 
�مللح��ق(، ي�س��مل، نظري��ا، �لعامل��ني يف �لقطاع��ني �لع��ام و�خلا���ص، ولكن��ه م��ا ز�ل ي�س��تثني 
معظ��م �لعامل��ني يف �لقط��اع �خلا���ص، وح�س��ب �لبيان��ات �ملت�ف��رة ف��اإن �أق��ل م��ن رب��ع �لق�ى 
�لعاملة �لفل�س��طينية ت�س��تفيد من خم�س�سات �لتقاعد )�لقطاع �لعام وم�س��تخدمي بع�ص 
�لبلدي��ات وبع���ص �جلامع��ات(، ي�س��اف له��م �ملقد�س��ي�ن. وق��درت در��س��ة م��ط��ن )2010( 
حج��م �لعمال��ة �ملحمي��ة يف �الأر���ص �لف�س��طينية �ملحتل��ة 16% ب��ني �لذك���ر و30% ب��ني 
�الإن��اث. ويج��ب �حل��ذر يف �لتعام��ل م��ع ه��ذ� �لرق��م، فارتف��اع �لعم��ل �ملحم��ي يف �سف���ف 
�لن�س��اء مقارنة بالرجال، يخفي �أمرين: �الأول �سعف م�س��اركة �لن�س��اء يف �لق�ى �لعاملة، 
وبالت��ايل �سع��ف ن�س��بتها ب��ني �لعامل��ني )18% م��ن �لعامل��ني ن�س��اء( )�جله��از �ملرك��زي 
لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2012، ج(، و�لث��اين ترك��ز �لن�س��اء يف قطاع��ي �خلدم��ات )نح��� 
60% م��ن �لن�س��اء �لعام��الت( )�جله��از �ملرك��زي لالح�س��اء �لفل�س��طيني 2012 ج، 47(، 

ويف �لغال��ب يف �لقط��اع �حلك�م��ي حي��ث �س��كلت �لن�س��اء ح����يل 40% م��ن م�س��تخدمي 
�لقط��اع �مل��دين �حلك�م��ي )45% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة و30% يف قط��اع غ��زة( )�جله��از 
�ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني 2012 ج، 57(. وه� حممي، بينما يف قطاع �لزر�عة فه� 
غ��ري حمم��ي )22% م��ن �لن�س��اء �لعام��الت(. بينم��ا تبق��ى ن�س��بة كبرية م��ن �لعاملني خارج 
�إمكاني��ات ت�ف��ري خدم��ات تقاع��د له��م عل��ى �مل��دى �ملنظ���ر، ويتمث��ل ه���ؤالء يف �لعامل��ني يف 
�لقطاع غري �ملنظم55، و�لذين ي�سكل�ن �أكرث من ربع �لعاملني �لفل�سطينيني56، �أو �لعاملني 
يف �ملن�س��اآت �ل�سغرية، وتركز ن�س��بة كبرية من �لن�س��اء �لعامالت يف هذه �لقطاعات. وال 
يت�ف��ر له���ؤالء �لعامل��ني �أي م��ن �لتاأمين��ات �الجتماعي��ة حالي��ا، وال ت�ج��د خطط م�س��تقبلية 
لتغطيتهم. كما �أن غالبية �لن�ساء خارج �لتغطية باحلماية �الجتماعية، ب�سبب تدين ن�سبة 
م�ساركتهن يف �س�ق �لعمل. وبالن�سبة للن�ساء �مل�ستفيد�ت من �أنظمة �لتقاعد �مل�ج�دة يف 
�الأر�ص �لفل�س��طينية �ملحتلة، �أو �مل�س��ركات حاليا يف نظام �لتقاعد فهي �سدى لن�س��بتهن 
يف �لقطاع �لعام. وت�س��كل �لن�س��اء ح��يل 22% من جمم�ع �مل�س��ركني يف �أنظمة �لتقاعد 
)43% م��ن �مل�ظف��ني �ملدني��ني، و2% م��ن ب��ني م�س��تخدمي �الأجه��زة �الأمني��ة(. وعلي��ه ف��اإن 

ن�س��بة �لن�س��اء �مل�س��ركات يف �سنادي��ق �لتقاع��د ال قيم��ة له��ا بح��د ذ�ته��ا دون ربطه��ا ب��قع 
�لن�س��اء يف �س���ق �لعمل. 

55 - �أ�س��ارت در��س��ة جمي��ل ه��الل و�آخري��ن )2008( �إىل تغ��ري تقدي��ر�ت ع��دد �لعامل��ني يف �لقط��اع غ��ري 

�ملحم��ي )�أي �لذي��ن يفتدق���ن �إىل �حلق���ق �لعمالي��ة و�لتاأمينات �الجتماعية( ح�س��ب �لتعريف، وقدرت هذه 
�لدر��س��ة ع��دد ه���ؤالء بح����يل ن�س��ف �لعامل��ني �لفل�س��طينيني )هالل و�آخ��رون 2008(. 

56 - عم��ل ح����يل 180 �أل��ف �س��خ�ص يف �لقط��اع غ��ري �ملنظ��م يف �لع��ام 2003 )ح��يل رب��ع �لعاملني( )معهد 

�أبح��اث �ل�سيا�س��ات �القت�سادي��ة �لفل�س��طيني- ما���ص، 2004(. �لقط��اع �القت�س��ادي غ��ري �ملنظ��م يف �ل�سف��ة 
�لغربي��ة وقط��اع غ��زة: �خل�سائ�ص �الجتماعي��ة و�القت�سادية �لعامة. ر�م �هلل.
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�أم��ا بالن�س��بة للتاأمين��ات �الأخ��رى، فبا�س��تثناء �لتاأم��ني �ل�سح��ي �ل��ذي يغط��ي ثالث��ة �أرب��اع 
�الأ�س��ر �لفل�س��طينية، مب��ا فيه��ا �الأ�س��ر �لفق��رية، و�لعاطل��ني ع��ن �لعم��ل )تاأم��ني �لنقاب��ات(، 
فاإنه��ا حم��دودة م��ن حي��ث �لفئ��ات �مل�س��تقيدة منه��ا، وه��ي تقت�س��ر عل��ى م�ظف��ي �لقط��اع 
�حلك�م��ي، وبع���ص �ل�س��ركات �خلا�س��ة �لكب��رية، وبع�ص �مل�ؤ�س�س��ات �الأهلي��ة، و�جلامعات. 
وه��ي �لتاأمين��ات �ل����ردة يف قان���ن �خلدمة �ملدنية وقان�ن �لعمل وت�س��مل تامينات �لعجز، 
و�إ�ساب��ات �لعم��ل، و�ل�رث��ة، و�ملر���ص )�أمر����ص �ملهن��ة(. وبالن�س��بة لتاأم��ني �الأم�م��ة، ف��اإن 
قان���ين �لعم��ل و�خلدم��ة �ملدني��ة ي�سمن��ان للم��ر�أة �إجازة �م�م��ة ملدة 10 �أ�س��ابيع، يتحملها 
�مل�س��غل، وه��� م��ا ي�ؤث��ر �س��لبا عل��ى فر���ص ت�س��غيل �لن�س��اء، �أو يدف��ع بع���ص �مل�س��غلني �إىل 
�اللتف��اف عل��ى �لقان���ن باأ�س��كال خمتلف��ة، علم��ا �أن تطبي��ق �إج��ازة �الأم�م��ة خ��ارج �لقط��اع 
�حلك�مي حمدود، ويقت�سر على �مل�ؤ�س�سات �لكبرية �خلا�سعة �إىل �أنظمة �لتفتي�ص. بينما 
ال تت�ف��ر �أي��ة ��س��كال حلماي��ة �لعاطل��ني ع��ن �لعم��ل )تاأم��ني �لبطال��ة(، ويج��ري �لتعام��ل م��ع 
ملف �لبطالة ح�سب �لتم�يل �ملتاح )بر�مج �إغاثية، �أو من خالل بر�مج �لت�سغيل �مل�ؤقت(. 
ويف �لعادة، فاإن فر�ص �لن�س��اء لال�س��تفادة من هذه �مل�س��اريع حمدودة، خا�سة �أن �لن�س��اء 
�لل��ت��ي يتعطل��ن لف��رة ط�يل��ة )�س��ن��ت( يع��دن تعري��ف عالقته��ن ب�س���ق �لعم��ل، ويخ��رن 

خانة »رب��ة بيت«.

وق��د �أعلن��ت �حلك�م��ة �لفل�س��طينية، عل��ى ل�س��ان رئ���ص �ل���زر�ء ووزي��ر �لعم��ل، �أن ع��ام 
2013 �س��يك�ن عام �ل�سمان �الجتماعي، وقد ت�س��كلت جلنة وز�رية لهذ� �لغر�ص. وتعمل 

�الأطر�ف ذ�ت �لعالقة على بل�رة خيار�تها، مبا يف ذلك �إعد�د مقرحات قان�ن �ل�سمان 
�الجتماع��ي. ل��ذ� م��ن �مله��م �لركي��ز على �إق��ر�ر �لقان�ن �جلدي��د، و�لتاكيد على:

تغطي��ة �لفئ��ات �لت��ي تت��ج��د فيها �لن�س��اء �لعامالت بكثافة: �لقط��اع �القت�سادي غري - 
�ملحمي، �لعاملني يف �لزر�عة، �لتعاونيات و�لعاملني حل�سابهم.

�لتاأمين��ات ذ�ت �الأث��ر �ملبا�س��ر عل��ى �لن�س��اء وفر�سه��ن يف �لعم��ل، خا�س��ة تاأم��ني - 
�الأم�مة. فهذ� �لتاأمني ي�س��اهم جديا يف حت�س��ني فر�ص �لن�س��اء يف �لعمل، ومن جانب 

�آخ��ر ي�س��مح للم��ر�أة باحل�س���ل عل��ى دخ��ل مالئ��م خ��الل ف��رة �الإجازة.

�الهتم��ام ب��اأن يك���ن �لقان���ن ح�سا�س��ا لق�ساي��ا �لن���ع �الجتماع��ي، م��ن خ��الل �لن���ص - 
عل��ى ذل��ك. مث��ال، حقه��ا يف ت�ري��ث ر�تبه��ا �لتقاع��دي عل��ى �س��بيل �ملث��ال، �أو �إج��ازة 

�الأم�م��ة، �أو �الأب���ة، و�الإج��از�ت �لطارئ��ة �ملرتبط��ة باحتياج��ات �الأطف��ال.

كم��ا ي�س��اهم تاأم��ني �لبطال��ة يف ت�س��جيع �لن�س��اء عل��ى �لع���دة �إىل �س���ق �لعم��ل، - 
و�ال�س��تفادة م��ن �لفر���ص �ملتاح��ة الإع��ادة �لتدري��ب، و�النخ��ر�ط يف �س���ق �لعم��ل. ومن 
�ملت�ق��ع �أن ينعك���ص �أث��ر ت�ف��ري مث��ل ه��ذ� �لتاأم��ني �إيجاب��ا عل��ى �لن�س��اء، ورمب��ا �أك��رث من 
�أث��ره عل��ى �لرج��ال، وذل��ك من خالل م�س��اهمته يف رفع ن�س��بة م�س��اركة �ملر�أة يف �س���ق 
�لعمل. ومن �جلدير بالذكر �أن ن�سبة �لبطالة يف �أو�ساط �ملتعلمات مرتفعة )6 %44 
م��ن �لل��ت��ي �أنه��ني 13 �س��نة در��س��ية فاأك��رث مقاب��ل 16% للذك���ر م��ن نف���ص �لفئة عام 
2012. ويف نف���ص �ل�ق��ت ف��اإن %7 45 م��ن �لل��ت��ي �أنه��ني 13 �س��نة در��س��ية �أو �أك��رث 

�سنف��ن �أنف�س��هن رب��ات بي���ت )�جله��از �ملرك��زي لالح�س��اء �لفل�س��طيني، 2013(. 

م��ن �ل���س��ح �أن تطبي��ق �لقان���ن �س��يك�ن مره�ن��ا باالمكاني��ات �لفني��ة و�ملادي��ة، - 
وبالت��ايل ال ب��د م��ن �لت��درج يف تطبيق��ه، ويف ه��ذه �حلال��ة ال ب��د م��ن �لعم��ل عل��ى و�س��ع 
جدول زمني و��سح مبر�حل تطبيق �لقان�ن: �لتدرج يف �لتاأمينات، و�لتدرج يف �سم�ل 

�لفئ��ات �ملختلفة.

الفر�ض ال�سرتاتيجية واأولويات ال�سيا�سة: 

ت��ج��ه �حلماي��ة �الجتماعي��ة يف �الأر���ص �لفل�س��طينية حتدي��ات مهم��ة، تتمث��ل يف �الحت��الل، 
و�إجر�ء�ت��ه �لت��ي تع��زز �إفق��ار �ل�س��عب �لفل�س��طيني، و�الرته��ان �إىل �لتم�ي��ل �خلارج��ي، 
للفل�س��طينيني )جمتم��ع فت��ي، ذو مع��دالت �عتم��اد  �لبني��ة �لدميغر�في��ة  �إىل  باالإ�ساف��ة 
�قت�سادي��ة مرتفع��ة(، و�النق�س��ام �ل�سيا�س��ي. وال ب��د م��ن �أخ��ذ هذه �لتحديات بع��ني �العتبار 
عند نقا�ص �حلماية �الجتماعية و�آفاق تط�يرها يف �الأر�ص �لفل�سطينية �ملحتلة عام 1967. 

ويف �ل�ق��ت �ل��ذي ي�س��كل �الحت��الل حتدي��ا جت��ب م��جهت��ه، وت�ظي��ف �حلماي��ة �الجتماعية 

مبا يخدم مقاومة �الحتالل، فمن و�جب �ملجتمع �لدويل �ال�سطالع مب�س���ؤولياته يف هذ� 
�ملجال، )�لعمل على �إنهاء �الحتالل، و�آنيا �ل�سغط على �الحتالل الإيقاف �إجر�ء�ت عزل 
�لتجمعات �لفل�سطينية عن بع�سها، وح�سارها، و�إعاقة �حلركة، وغريها من �إجر�ء�ت(. 
مع �لتاأكيد على �أن �الحتالل �لعامل �لرئي�س��ي يف تده�ر �أو�ساع �لفل�س��طينيني يف �ل�سفة 
�لغربية وقطاع غزة، وهذ� يعني �أن �إنهاء �الحتالل و�ل�سيطرة �لكاملة للفل�سطينيني على 
م��رده��م ومقدر�ته��م، �س��رط �س��روري لبن��اء نظ��ام حماي��ة يت�س��م بالكفاي��ة و�ال�س��تد�مة. 

دون ذلك، �س��تبقى �إجر�ء�ت �حلماية رهينة ن��يا �الحتالل.

�أم��ا بالن�س��بة للتم�ي��ل �خلارج��ي، ف��اإن زي��ادة فاعليت��ه تاأتي م��ن خالل �ال�س��تعد�د �لد�خلي 
)�لفل�س��طيني( �جلي��د، و�إد�رة �ملفاو�س��ات م��ع �ملم�ل��ني باال�س��تناد �إىل �أول�ياتن��ا �ملحلي��ة. 
ومن جانب �آخر، ميكن ت�ظيف �مل�س�ؤولية �الجتماعية للقطاع �خلا�ص يف هذ� �ملجال، فقد 
�س��اع ��س��تخد�م هذ� �ملفه�م يف �الأر�ص �لفل�س��طينية �ملحتلة يف �الآونة �الأخرية، وه� ي�س��ري 
�إىل دور �لقط��اع �خلا���ص، خا�س��ة �ل�س��ركات �مل�س��اهمة، يف جم��ال �حلماي��ة �الجتماعي��ة. 
ويتمث��ل �لطاب��ع �لع��ام، حت��ى �الآن، لتج�س��يد ه��ذ� �ملفه���م يف رعاي��ة �أن�س��طة خمتلفة، �أو يف 
تق��دمي م�س��اعد�ت �جتماعي��ة، �أو �مل�س��اهمة يف مت�يل �أن�س��طة �جتماعي��ة )�سحية وتعليمية 
وم�ؤ�س�س��ات رعاي��ة �جتماعي��ة(. وال ي�ج��د قان���ن �أو نظ��ام ينظ��م ه��ذه �الأن�س��طة حت��ى �الآن 
)Khayyat, 2010(. وم��ن �لتط���ر�ت �ملهم��ة يف ه��ذ� �ملج��ال، �لت�ج��ه نح��� بل���رة 

ذل��ك �سم��ن �ل�س��ر�كة �لثالثي��ة، بحي��ث يجري تر�س��يم م�س��اركة �لقط��اع �خلا�ص يف جمال 
�حلماي��ة �الجتماعي��ة يف �أنظم��ة، ووف��ق ح�س�ص حتدد �حلد �الأدنى مل�س��اركته يف �ل�سمان 

�الجتماع��ي، ويف مت�ي��ل �ل�سنادي��ق �ملختلفة ذ�ت �لعالقة.

 ويف �إط��ار �أخ��ذ �لتحدي��ات �ل�س��ابقة بع��ني �العتب��ار، ف��اإن تقيي��م ��س��ر�تيجيات و�سيا�س��ات 
�حلماي��ة �الجتماعي��ة �لقائم��ة ينطل��ق م��ن مب��ادئ �لعد�ل��ة و�الإن�س��اف و�لتمك��ني، �أي 

: فح���ص

�لبيان��ات و�ملعل�م��ات ذ�ت �لعالق��ة، ومر�عاته��ا لق�ساي��ا �لن���ع �الجتماع��ي بالتقاط��ع - 
م��ع �ملنطق��ة، و�لعم��ر وم�س��ت�ى �لتعليم لتحدي��د �أول�يات �لتدخل، فهذه �أبعاد �أ�سا�س��ية 

م�لدة لالم�س��او�ة يف �ملجتمع. 

تقيي��م �لقان��ن��ني و�الأنظم��ة و�ال�س��ر�تيجيات �مل�جه��ه للعم��ل م��ع �لفئ��ة �ملعني��ة م��ن - 
حي��ث مر�عاته��ا خل�س��سي��ات �حتياج��ات �لن�س��اء. 

ترجم��ة ه��ذه �لق��ن��ني و�الأنظم��ة يف �ملمار�س��ة، و�أثره��ا يف متك��ني �لن�س��اء. فعن��د - 
مر�جعة �لق��نني و�الأنظمة و�ال�سر�تيجيات، من �ملهم تقييمها على م�ست�ى �لن�ص، 
وم�س��ت�ى ترجمت��ه �إىل �سيا�س��ات وتدخ��الت وبر�م��ج. فالتطبي��ق يتاأث��ر باالفر��س��ات 
�لت��ي يحمله��ا منف��ذ �لقان���ن، وكذل��ك ر�س��د �أث��ر ه��ذه �لتدخ��الت عل��ى �سعي��د متك��ني 

�لن�س��اء وتغي��ري �أدو�ر كال �جلن�س��ني م��ن منظ���ر �لن���ع �الجتماع��ي.

اأولويات التدخل

�لبيان��ات �ملت�ف��رة ال تخ��دم بن��اء �سيا�س��ات مبني��ة عل��ى مب��د�أ �لعد�لة وتكاف���ؤ �لفر�ص، - 
و�ل��ذي يتطل��ب �أحيان��ا ��س��تخد�م مب��د�أ �لتميي��ز �الإيجاب��ي ل�سال��ح �لفئ��ات �الأق��ل حظا 
يف �ملجتم��ع. وعلي��ه، م��ن �ملفي��د ر�س��م خر�ئ��ط بالفج����ت �ملناطقي��ة يف ه��ذ� �ملج��ال، 
ت�س��مح بر�سد عدم �مل�س��او�ة على م�س��ت�ى �ملنطقة و�ملجتمع �ملحلي. ومن �سمن ذلك 
�لفج����ت �ملرتبط��ة بالن���ع �الجتماع��ي. وه��ذه م�س���ؤولية وز�رة �لتخطي��ط. وتفيد هذه 
�خلر�ئ��ط يف ر�س��م تدخ��الت م��ربرة ميد�ني��ا، ويف نف���ص �ل�ق��ت ت�س��كل �أر�سية لقيا���ص 

�الإجن��از و�الأثر.

��س��تكمال �لت�س��ريعات �خلا�س��ة بقط��اع �حلماي��ة �الجتماعي��ة، وحتدي��د� �إق��ر�ر قان���ن - 
ع�س��ري لل�سم��ان �الجتماع��ي، ومر�ع��اة �أن يت�سم��ن �لقان�ن تاأمين��ات �الأم�مة مبا يف 
ذل��ك �إج��ازة �ل���الدة، وح��ق �أخ��ذ �إج��ازة غ��ري مدف�عة �الأجر خ��الل �ل�س��نة �الأوىل بعد 
�ل���الدة، وح��ق �أخ��ذ �إج��از�ت ح�س��ب �حتياج��ات �لطف��ل، و�حل�س�ل عل��ى ر�تب مالئم 
خ��الل ف��رة �نقط��اع �الأم ع��ن �لعمل ب�س��بب �حلمل و�ل���الدة، باالإ�سافة �إىل �خلدمات 
�ل�سحي��ة م��ا قب��ل �ل���الدة وم��ا بعده��ا. وحق���ق �لعامل��ني ذوي �مل�س���ؤولية �الجتماعي��ة، 
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و�لت��س��ع يف �س��م�ل �ل�سم��ان �الجتماع��ي للن�س��اء �لعام��الت يف �ملج��االت �ملختلف��ة. 
و�ال�ستفادة من خربة دول �جل��ر، خا�سة �الأردن يف �إ�سالح نظام �ل�سمان �الجتماعي 
وفق  معايري �مل�س��او�ة بني �جلن�س��ني )منافع مت�س��اوية يف �لتاأمينات �ملختلفة با�س��تثناء 
تاأم��ني �الأم�م��ة(. وه��ذ� يتطل��ب تقيي��م م�س��روع �لقان���ن �ملق��رح م��ن ز�وي��ة ��س��تجابته 
ملتطلبات �مل�ساو�ة بني �جلن�سني، و��ستجابته الحتياجات كال �جلن�سني. وبدون �سك، 
ف��اإن قان���ن �ل�سم��ان �الجتماعي ي�س��كل �أول�ية ق�س�ى. م��ن جانب �آخر، هناك ق��نني 
حتت��اج �إىل مر�جع��ة م��ن ز�وي��ة تطبيقه��ا، ور�س��د معيق��ات تطبيقه��ا، و�أث��ر ذل��ك عل��ى 
عالق��ات �لن���ع �الجتماع��ي، و�أثره��ا عل��ى �لفج�ة بني �جلن�س��ني، خا�س��ة قان�ن حق�ق 
ذوي �العاق��ة. وتط�ي��ر خ��رب�ت �ل��كادر �لب�س��ري �لعام��ل يف متابع��ة ومر�قب��ة �إنف��اذ 
�لقان���ن، مث��ل مفت�س��ي �لعم��ل. حي��ث ي�س��اهم ذل��ك يف حتفي��ز مر�ع��اة ق�ساي��ا �لن���ع 

�الجتماع��ي، وتقلي���ص �لفج���ة ب��ني �لن���ص �لقان�ين وجت�س��يد�ته عل��ى �الأر�ص.

بن��اء م�ؤ�س�س��ي فاع��ل مبن��ي عل��ى �ل�س��ر�كة، ي�سم��ن �الن�س��جام م��ا ب��ني �مل�ؤ�س�س��ات - 
�حلك�مي��ة �أوال يف روؤيته��ا الجتاه��ات تط�ي��ر قط��اع �حلماي��ة �الجتماعي��ة ب�س��كل ع��ام، 
و�لتاأمين��ات �الجتماعي��ة ب�س��كل خا���ص. وثاني��ا، �لتكام��ل يف �لعم��ل و�ملتابع��ة م��ا ب��ني 
م�ؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين و�حلك�مة. وحتديد� تر�سيخ �لت�جه �حلايل �لذي يق�م على 
بن��اء م�ؤ�س�س��ات عام��ة قائم��ة عل��ى �ل�س��ر�كة �لثالثي��ة ملعاجل��ة ومتابعة ق�ساي��ا خمتلفة 
ذ�ت عالقة باحلماية �الجتماعية )�الأ�سخا�ص ذوو �العاقة، �مل�سن�ن، ت�سغيل �لن�ساء، 
�ل�سم��ان �الجتماع��ي، �لعن��ف �س��د �لن�س��اء، �لطف��ل...(. و�لعم��ل عل��ى �إبق��اء �اللت��ز�م 

بامل�س��او�ة ب��ني �جلن�س��ني حا�س��رة يف عم��ل ه��ذه �للجان و�ملجال���ص. 

بالن�س��بة خلدم��ات �حلماي��ة �الجتماعي��ة: تر�س��يخ �لت�ج��ه �حل��ايل �ل��ذي يق���م عل��ى - 
ماأ�س�س��ة حق�ق �لفئات �ملهم�س��ة و�ل�سعيفة يف ق��نني، وهذ� ي�س��اهم يف تعزيز �لتح�ل 

نح��� مب��د�أ �حلق���ق يف تق��دمي خدمات �حلماي��ة �الجتماعية. 

بالن�س��بة ملكافح��ة �لفق��ر وبر�م��ج �لرعاي��ة �الجتماعي��ة: �لعم��ل على ت�سمني م�ؤ�س��ر�ت - 
تقي���ص �لفج���ة ب��ني �جلن�س��ني، خا�س��ة عندما ت�ج��د يف �إبر�ز خ�س��سية �لن�س��اء على 
م�س��ت�ى �الأه��د�ف، حي��ث م��ن �ملفي��د �إب��ر�ز ذل��ك عل��ى م�س��ت�ى �لتدخ��الت وم�ؤ�س��ر�ت 
�ملتابع��ة. وبالتحدي��د، و�س��ع م�ؤ�س��ر يقي���ص تقلي���ص �لفج���ة ب��ني �جلن�س��ني فيم��ا يتعل��ق 
بن�سبة �لفقر، و�ال�ستفادة من خدمات �لتدريب �ملهني، و�الإقر��ص. و�الهتمام بر�سد 
�لتط���ر�ت يف فج����ت ع��دم �مل�س��او�ة عل��ى م�س��ت�ى �ملنطق��ة، وق��د يتطل��ب ذل��ك، يف 
بع���ص �الأحي��ان، تط�ي��ر م�ؤ�س��ر�ت خا�س��ة مبنطق��ة معين��ة، مث��ل �الأغ����ر �أو �لتجمع��ات 
�لبدوي��ة يف �ملنطق��ة C، حي��ث تتطل��ب ه��ذه �ملناط��ق رزم��ة خدم��ات متكامل��ة، ت�س��مل 
�لبني��ة �لتحتي��ة، و�ل�سح��ة، وتنمي��ة �لزر�ع��ة، وم�س��اعد�ت عيني��ة، ونقدي��ة وغريه��ا. 
ورمب��ا �ملفي��د م��ءم��ة �لتدخ��الت �مل�جه��ة ل�سال��ح �الأ�س��ر �لفق��رية م��ع ��س��ر�تيجية 
جدي��دة يف مكافح��ة �لفق��ر تق���م عل��ى �لتعام��ل م��ع �لفق��ر متع��دد �الأبع��اد، وم��ا يتطلبه 
ذل��ك م��ن �النتق��ال �إىل ��س��تهد�ف �الأف��ر�د يف �إط��ار �الأ�س��رة بن��اء عل��ى �حتياجاته��م 
�خلا�سة، و��س��تهد�ف �ملجتمعات �ملحلية �ملهم�س��ة )تكامل وتقاطع يف �ال�س��تهد�ف ما 

ب��ني م�س��ت�يات �لف��رد- �الأ�س��رة- �ملجتم��ع �ملحل��ي(.

ويف ه��ذ� �ل�س��ياق ف��اإن حتقي��ق مب��د�أ �حل��ق يف �حل�س���ل عل��ى تاأم��ني �س��يخ�خة، �أو - 
تاأم��ني �لعج��ز، �أو �لبطال��ة �أو غريه��ا م��ن خدم��ات �حلماي��ة �ملرتبط��ة باحلق���ق، 
يتطل��ب ف��ك �رتب��اط ��س��تحقاق ه��ذه �خلدم��ات بدخ��ل �الأ�س��رة، و�لت�ج��ه �إىل �الأف��ر�د 
و�حتياجاتهم. وتربز يف هذ� �ملجال كاأول�ية �سريعة �ال�سر�ع يف �إجناز بطاقة �ملعاق، 
وجعله��ا ح�سا�س��ة للن���ع �الجتماع��ي م��ن خ��الل ��س��تجابتها خل�س��سي��ة �حتياج��ات 

�لن�س��اء يف ه��ذه �لفئ��ة، باالإ�ساف��ة �إىل تط�ي��ر نظ��ام م�س��ابه فيم��ا يتعل��ق بامل�س��نني.

مر�جع��ة �أث��ر �سيا�س��ات �لرعاي��ة �الجتماعي��ة عل��ى �لن�س��اء، وفر���ص متكينه��ن، خا�سة - 
��س��ر�تيجيات رعاية �مل�س��نني وذوي �الحتياجات �خلا�سة. و�لركيز لي���ص فقط على 
فر���ص �جلن�س��ني يف �ل��س���ل �إىل �خلدم��ات، و�إمن��ا يف �أث��ر �خلدم��ات عل��ى �الأدو�ر 
�جلندري��ة لكليهم��ا، و�أثره��ا يف متكني �لن�س��اء، وخروجها من د�ئ��رة �الأدو�ر �لتقليدية 
�لتي ت�سهم يف �إق�سائها عن �ل�ساأن �لعام. وهذ� يتطلب در��سات ن�عية ت�سمح بر�سد 
ديناميكيات �أثر هذه �لتدخالت على م�س��ت�ى �الأ�س��رة و�ملجتمع �ملحلي. ومن �لرب�مج 
ذ�ت �الأول�ي��ة يف ه��ذ� �ملج��ال، بر�م��ج متك��ني �لن�س��اء )�الإقر����ص �ل�سغ��ري(، وبرنام��ج 

متك��ني �الأ�س��ر �ملحروم��ة �قت�سادي��ا. وكذل��ك ر�س��د �أث��ر ��س��ر�تيجيات رعاي��ة ذوي 
�الإعاقة و�مل�س��نني. 

مر�جع��ة �آلي��ات �لعم��ل يف بي���ت �الإي��ء م��ن منظ�ر �لن�ع �الجتماع��ي، حتديد� فاعلية - 
�آلي��ات �لعم��ل يف بي���ت �الأيت��ام وبي���ت �حلماي��ة يف ت�فري مق�مات �ندم��اج �ملتخرجات 

يف �ملجتم��ع، وكذل��ك مر�ك��ز �الإ�سالح �خلا�سة بالفتيان �ملنحرفني.

تط�ي��ر نظ��ام متابع��ة يق���م عل��ى ��س��تقاق �ملعاي��ري باال�س��تناد �إىل �التفاقي��ات �لدولي��ة - 
و�لعربي��ة ذ�ت �لعالق��ة )م��ن حي��ث ت�ف��ري خدم��ات �لرعاي��ة �الجتماعي��ة، ون�س�س��بة 
�لتغطية، وفاعليتها(. وحتتل �تفاقية �سيد�و �أهمية خا�سة يف هذ� �ملجال. وقد حتتاج 
هذه �التفاقية �لعمل على ت�طينها من خالل �حل��ر �ملجتمعي. و��ستقاق معايري تقي�ص 
�أث��ر بر�م��ج �حلماي��ة �الجتماعية، وحتديد� ن�س��بة �لفقر ون�س��بة �الأ�س��ر �الآمنة غذ�ئيا. 
ويف ه��ذ� �ملج��ال، ال ب��د م��ن مر�جع��ة تعريف خط �لفقر، خا�س��ة و�أن �لتعريف �ملعتمد 
يع���د �إىل ع��ام 1998، وم��ن �ملحتم��ل ح��دوث تغي��ري�ت مهم��ة عل��ى �أمن��اط ��س��تهالك 
�الأ�س��ر �لفل�س��طينية. ومن �ملهم �أن تت�سمن �آليات �لتقييم وم�ؤ�س��ر�تها �عتماد مدخل 
�لفج���ة ب��ني �جلن�س��ني كاأح��د �بع��اد �ملنظ���ر �ملركب �ل��ذي ير�سد فج��ت �لالم�س��او�ة 
يف �ملجتم��ع. مث��ال ال يكف��ي �حلدي��ث ع��ن تقلي���ص �لفق��ر بن�س��بة معين��ة، فرمب��ا يك���ن 
ه��ذ� �لر�ج��ع عل��ى ح�س��اب فئات معين��ة، ول�سالح �أخرى. لذلك م��ن �ملجدي �أن يك�ن 
تقيي��م �الإجن��از، وم��ن ث��م تقيي��م �الأثر مبنيني على �خلر�ئط �لتي تر�س��م �أ�س��كال عدم 
�مل�ساو�ة �ملختلفة، وتقاطعها مع �لفج�ة بني �جلن�سني. ويتمتع باأول�ية يف هذ� �ملجال 
تط�ير معايري خا�سة بالفقر و�الأمن �لغذ�ئي، فهما قطاعان تتكثف، وتنعك�ص، فيهما 

خمتلف �أن�س��طة �حلماي��ة �الجتماعية.
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5  الـعــمـــــل والتـشـغيــــل – نحـو معالجـة 

الــمــعـيـــقـــــات الـبــنــيــويـــــــة 
1. خلفية و�سياق

يعت��رب �لتمك��ني �القت�س��ادي للم��ر�أة –�أي ق��درة �لن�س��اء عل��ى �إح��د�ث تغي��ري �قت�س��ادي 
الأنف�سهن وملجتمعهن– عامال مركزيا يف �آفاق �أي م�سار لتنمية �ملجتمع. من هذ� �ملنظ�ر، 
فانه ويف �ملجتمعات �لتي يك�ن فيها قدرة �ملر�اأة  لل��س�ل �ىل �لعمل �سئيال، فان �لن�ساء  
تك���ن مبثاب��ة م���رد� غ��ري  م�س��تغل  ب�س��كل كاف،  مم��ا ياأث��ر �س��لبا يف �مل�س��اهمة باح��د�ث 
تنمي��ة ومن��� �قت�س��ادي بال�س��كل �ملطل���ب. من جهة �أخرى، فان��ه يف �ملجتمعات �لتي تتمتع 
فيها �لن�س��اء مب�س��ت�يات عالية من �لتمكني �القت�سادي و�مل�س��اركة يف �لعمل، فان �لن�س��اء  
يك��ن م�س���ؤوالت ب�س��كل مبا�س��ر ع��ن ح�س��ة كب��رية م��ن �ملخرج��ات �القت�سادي��ة �ل�طني��ة،  

وي�س��تطعن �مل�س��اهمة يف �لرف��اه �القت�س��ادي لعائالته��ن وجمتمعاته��ن. 

ع��الوة عل��ى ذل��ك،  ي�س��كل و�س���ل �مل��ر�أة للعم��ل عامال �أ�سا�س��يا الإح��د�ث �لتق��دم و�لتمكني 
�القت�س��ادي للن�س��اء �أنف�س��هن. لق��د ج��رى تعري��ف و�سع/مكان��ة �مل��ر�أة م��ن خ��الل درج��ة 
�ل��س���ل )�أو �ل�س��يطرة عل��ى( �مل����رد �ملادي��ة )م��ن �سم��ن ذل��ك �لطع��ام و�لدخ��ل و�الأر���ص 
و�أ�س��كال �أخ��رى م��ن  �مل�س��ادر �و �ل��رثو�ت(، باالإ�ساف��ة �ىل  �مت��الك �مل����رد �الجتماعي��ة 
 Roy, Tisdel( يف �الأ�س��رة و�ملجتمع ب�س��كل عام )من �سمنها �ملعرفة و�ل�س��لطة و�العتبار(

فر�سه��ن  ي��س��ع  �لن�س��اء  م�س��اركة  فر���ص  �زدي��اد  �أن  كم��ا   .)& Blomqvist, 1996

�الجتماعي��ة و�القت�سادي��ة ويعطيه��ن فر�س��ا باال�س��تفادة م��ن مع��دالت عالي��ة م��ن �لن�س��اط 
�القت�س��ادي، وق��د ي�س��اهم يف حتقي��ق م�س��او�ة ب��ني �لرج��ال و�لن�س��اء، ويقل��ل م��ن مع��دالت 
�خل�س�ب��ة، ويح�س��ن �سح��ة �لن�س��اء و�آف��اق تعليمه��ن، باالإ�سافة �إىل تعزي��ز تفاو�سهن على 

.)Standing, 1978( ل�س��لطة د�خ��ل �الأ�س��رة�

وفق��ا لذل��ك، تت�سم��ن �مل�س��اهمة يف ه��ذ� �لف�س��ل م��ن �لدر��س��ة عل��ى ث��الث ن��ح��ي، �الأول: 
�إلقاء �ل�س�ء على �خل�سائ�ص �لرئي�س��ية مل�س��اركة �لن�س��اء �لفل�س��طينيات يف �س���ق �لعمل. 
و�س���ف نتط��رق له��ذ� باخت�س��ار م��ع �ن��ه هن��اك �أدبي��ات و��س��عة تغط��ي و�س��ع �لن�س��اء يف 
 Hammami, :س���ق �لعم��ل، وال ت�ج��د حاج��ة مل�ساعف��ة �جله���د يف ه��ذ� �ملج��ال )�نظ��ر�
 2001;Olmsted, 2001; Al-Botmeh&Sotnik, 2007; Hilal, Al-Kafri,

 &Kuttab, 2009; Shabaneh&Al-Kafri, 2009; DCAF, 2010; UN Women,

Economic and Social Council, 2012; Al-Botmeh, 2013 ;2011(. ثاني��ًا، 

�س���ف تاأخ��ذ �ل�رق��ة بع��ني �العتب��ار �لع��م��ل �لت��ي تعي��ق م�س��اركة �مل��ر�أة يف �س���ق �لعمل مع 
�لركي��ز عل��ى جان��ب �عتب��ار�ت �لعر���ص و�لطل��ب.  وثالث��ًا: ت�ف��ري ع��دد م��ن �لت��سي��ات 
و�ملبادر�ت و�الإ�سر�تيجيات �لعملية �لتي تهدف �إىل تعزيز م�ساركة �ملر�أة يف �س�ق �لعمل.

2. نتائج رئي�سية: توجهات وموؤ�سرات وحتديات

1.2 خ�سائ�ض م�ساركة املراأة يف �سوق العمل

كم��ا ج��رت مناق�س��ته ه��ذ� �مل��س���ع  بت��س��ع يف �الأدبي��ات �لكث��رية ح���ل �ل��دور �القت�س��ادي 
للم��ر�أة �لفل�س��طينية، يعت��رب مع��دل م�س��اركة �مل��ر�أة يف ق���ة �لعم��ل م��ن �أك��رث �ملع��دالت 
�نخفا�س��ا يف �لع��امل عل��ى �لرغ��م م��ن مع��دالت �لتعليم �ملرتفعة بني �لن�س��اء �لفل�س��طينيات 
 Olmsted, 1999; Hammami, 2001; Al-Botmeh and Sotnik, 2007;(

Shabaneh& Al-Kafri, 2009(. وعل��ى �لرغ��م م��ن �رتف��اع ه��ذه �ملع��دالت م��ع م��رور 

�ل�س��نني، �ال �أنه��ا تبق��ى منخف�س��ة مقارن��ة م��ع كث��ري م��ن �لبل��د�ن. فف��ي �لع��ام 2012، بل��غ 
مع��دل م�س��اركة �الإن��اث يف ق���ة �لعم��ل 4 17%57 مقارن��ة مع 17% في باقي دول �ل�س��رق 
�الأو�س��ط و�س��مال �أفريقي��ا، و53% م��ع �لع��امل )�لبن��ك �ل��دويل، 2011؛ �جله��از �ملرك��زي 
لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2013(.58 تث��ري ه��ذه �ملع��دالت �لقل��ق و�الهتم��ام نظ��ر� الأن��ه يف 

57 -  7 14% يف قطاع غزة و9 18% يف �ل�سفة �لغربية. 

58 - �لبن��ك �ل��دويل )2011( م�ؤ�س��ر�ت �لتنمي��ة �لدولي��ة. �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني )2013( 

م�س��ح �لق�ى �لعاملة: �لتقرير �ل�سن�ي 

جمتمع��ات �أك��رث حمافظ��ة، مث��ل دول �خللي��ج، ف��اإن مع��دل م�س��اركة �مل��ر�أة يف �لعم��ل �أعل��ى 
من نظريه يف �الأر��سي �لفل�سطينية، مما يدل �سمنا على �أن ع��مل عدم م�ساركة �ملر�أة 
يف �لعم��ل يف �الأر��س��ي �لفل�س��طينية تتج��اوز �لبن��ى �الجتماعي��ة و�لتي ه��ي �أقل حمافظة �أو 

ت�س��به �لبلد�ن �لعربية �ملجاورة.

ع��الوة عل��ى مع��دالت �مل�س��اركة �ملنخف�س��ة، تعت��رب �جتاه��ات م�س��اركة �لن�س��اء يف �س���ق 
�لعم��ل متغ��رية59 م��ع م��رور �ل�ق��ت. فمث��ال، يف �لف��رة ب��ني 1995 و2000، كان��ت معدالت 
م�س��اركة �مل��ر�أة يف �س���ق �لعم��ل يف �رتف��اع، ولكنه��ا �نخف�س��ت يف ف��رة �النتفا�س��ة �لثانية، 
لتب��د�أ باالرتف��اع ثاني��ًة يف �لف��رة بع��د 2003 حت��ى 2013. يرت��ب عل��ى ه��ذه �الأمن��اط غري 
�مل�ستقرة و�ملتذبذة لت�جهات �مل�ساركة يف �س�ق �لعمل ع��قب ت�سعف رغبة �لن�ساء ط�يلة 

�الأم��د يف �مل�س��اركة يف �س���ق �لعم��ل و�لبقاء فيه. 

كم��ا �أن مع��دالت �لبطال��ة ب��ني �لن�س��اء �أعل��ى ويف  �زديادمقارن��ة بالرج��ال. فف��ي �لع��ام 
2004، بل��غ مع��دل بطال��ة �لن�س��اء 1 20%، و�رتف��ع �إىل 9 32% يف �لع��ام 2012. بينم��ا 

�س��هدت مع��دالت �لبطال��ة ب��ني �لرج��ال �نحد�ر� خالل نف���ص �لفرة، حي��ث �نخف�ص معدل 
بطالة �لرجل من 24,3% يف �لعام 2004 �إىل 5 20% يف �لعام 60.2012 وهكذ�، وعلى 
�لرغم من �أن م�ساركة �الإناث يف ق�ة �لعمل �سهدت �رتفاعا خالل �ل 15 �سنة �ملا�سية 
)م��ن 2 11% يف ع��ام 1995 �إىل 4 17% ع��ام 2012(، �إال �أن �لن�س��اء ي��جه��ن 

�أو�س��اع� �أك��رث  متيي��زً� يف �س���ق �لعم��ل مقارن��ة بالرج��ال )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء 
�لفل�س��طيني، 2005، 2012(. وه��ذ� ي�س��ري �إىل م�س��كالت نا�س��ئة م��ن جان��ب �لطل��ب يف 
�س���ق �لعم��ل )بن��ى �لقطاع��ات �القت�سادي��ة، و�إدر�ج �لعامل��ني �سم��ن ه��ذه �لقطاع��ات، 

وق��درة �القت�س��اد عل��ى �إنت��اج مناذج م�س��تجيبة لت�س��غيل م�س��تقر(. 

كم��ا �أن مع��دل �مل�س��اركة ب��ني �لن�س��اء �لل��ت��ي ح�سل��ن عل��ى 13 �س��نة تعلي��م �أو �أك��رث �أعل��ى 
بكثري من فئات تعليمية �أخرى )7 43%(. وتاأتي فئة �لن�س��اء �الأقل تعليما )1-6 �س��ن��ت( 
ثاين �أعلى معدالت م�ساركة )9 12%( مقارنة باأو�سع فئة من �لن�ساء �لل��تي ح�سلن على 
9-12 �س��نة تعلي��م؛ حي��ث بلغ��ت مع��دالت م�س��اركتهن يف �لعم��ل 6 6% )�جله��از �ملرك��زي 

لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 2012(. ت�س��ري هذه �ملعدالت �سمنا �إىل �أن �أكرب فئة من �لن�س��اء 
�لفل�سطينيات �لل��تي لديهن 9-12 �سنة تعليم، م�ستبعدة كليا “تقريبا” من �س�ق �لعمل. 
وهك��ذ�، ت�س��ارك �لن�س��اء �لل��ت��ي ه��ن عند طريف �سل�س��لة �لتعلي��م، �أي �لل��تي ح�سلن على 
مع��دالت تعلي��م منخف���ص �أو ع��ال، يف �س���ق �لعم��ل �أك��رث م��ن �لن�س��اء �لل��ت��ي ح�سل��ن عل��ى 
تعليم “مت��س��ط”. هذ� �ل��سع يدلل على �مل�س��كالت �لبني�ية يف �القت�ساد، حيث يّ�لد 
�س�ق �لعمل عمال للمجم�عات �الأقل و�الأكرث تعليما من �لن�ساء، ولي�ص للمجم�عة �ل�سائدة 
منه��ن. وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن ه��ذه �لظاه��رة  تنت�س��ر ب��ني �لن�س��اء يف باق��ي بل��د�ن �ل�س��رق 

�ملت��س��ط، لكنها تبقى �أكرث تطرفًا يف �ل�س��ياق �لفل�س��طيني. 

لق��د تز�ي��د مع��دل م�س��اركة �لن�س��اء �الأك��رب �س��نا يف ق���ة �لعم��ل م��ع م��رور �ل�ق��ت، حي��ث 
�ُسجلت �أعلى معدالت م�ساركة بني �لن�ساء خالل �لفرة 2002–2012 للفئة �لعمرية 25-

44 �سنة، مما ي�سري �إىل �أن عمر �لعمل �الأف�سل/�الأمثل للن�ساء يف �الأر��سي �لفل�سطينية 

يبل��غ �أوج��ه يف ه��ذه �لفئ��ة �لعمري��ة،61 كم��ا �أن ه��ذ� ياأ�س��ر �ىل �إىل �أن مزي��د� م��ن �لن�س��اء 
يبق��ني يف �س���ق �لعم��ل مقارن��ة بف��ر�ت �س��ابقة. وبن��اء علي��ة ف��ان حقيق��ة �أن �أعل��ى ن�س��بة 
م�س��اركة �ُس��جلت له��ذه �لفئ��ة �لعمري��ة )25-44 �س��نة( ي�س��ري �إىل �أن جمم�ع��ات �لن�س��اء  

�الأ�سغ��ر �س��نا )�أق��ل م��ن 25 �س��نة( ت��ج��ه �سع�ب��ات يف دخ�ل �س���ق �لعمل. 

ومثلم��ا ه��� �حل��ال يف �س��ائر �أنح��اء �ملنطق��ة، ي��ج��ه �ل�س��باب �لفل�س��طيني�ن مع��دالت 
بطالة �أعلى من �لعاملني �الأكرب �س��نا، ولكن �ل�س��ابات يف و�سع �أكرث �س���ء� يف �س���ق �لعمل 
مقارنة  بال�سباب و�لن�ساء �الأكرب �سنا، حيث بلغت معدالت �لبطالة بني �ل�سابات يف �لفئة 
�لعمري��ة 15-24 �س��نة ع��ام 2011 �أربع��ة �أ�سع��اف مثيالته��ا ب��ني �لن�س��اء يف �لفئة �لعمرية 
59 - م��ن �مله��م �عط��اء بيان��ات ح���ل و�س��ع �لن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل عل��ى م��ر �ل�ق��ت ولي���ص فق��ط �أح��دث 

�لبيان��ات �ملت�ف��رة، نظ��ر� الن �لت�جه��ات تعط��ي تب�س��ر� يف �س��ل�ك �لن�س��اء يف ق���ة �لعم��ل م��ع نظ��رة �إىل 
�لت�قع��ات �مل�س��تقبلية ل��س��ع ه���ؤالء �لن�س��اء يف ق���ة �لعم��ل. 

60 - بلغ��ت مع��دالت �لبطال��ة 3 17% للرج��ال و3 25% للن�س��اء يف �ل�سف��ة �لغربي��ة، وبلغ��ت 1 50% للن�س��اء 

و8 26% للرجال يف قطاع غزة عام 2012. 
61 - يختل��ف عم��ر �لعم��ل �الأف�س��ل ع��رب �لبل��د�ن باالعتم��اد عل��ى �أمن��اط حم��ل �لن�س��اء و�اللتح��اق بالتعلي��م 

  )Goldin, 1990( و�الإنتاجي��ة  خ��الل حياته��ن يف �ل�س���ق مقاب��ل �ل�ق��ت خ��ارج �ل�س���ق
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25-65 �س��نة )10% مقارن��ة بح����يل 54% عل��ى �لت����يل( )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء 

�لفل�س��طيني، 2012(. كما �أن معدل بطالة �ل�س��ابات ي�سل �إىل �سعف �ملعدل بني �ل�س��باب 
يف نف���ص �لفئ��ة �لعمرية. 

يف �ل�ق��ت ذ�ت��ه، تع��اين �لن�س��اء �لل��ت��ي ح�سل��ن عل��ى )13–15 �س��نة( م��ن �لتعلي��م �أو �أك��رث 
م��ن م�س��ت�يات عالي��ة م��ن �لبطال��ة بطريق��ة غ��ري متنا�س��بة. كما تبل��غ مع��دالت �لبطالة بني 
�ل�س��ابات �أق��ل م��ن 25 �س��نة �لل��ت��ي ح�سل��ن عل��ى 15-13 �س��نة در��س��ة، �أربع��ة �أ�سع��اف 
مع��دالت �لبطال��ة مقارن��ة  بالن�س��اء �لل��ت��ي �أعماره��ن 30 �س��نة �أو �أك��رث، و�لل��ت��ي لديه��ن 
نف���ص �س��ن��ت �لدر��س��ة. هذه �مل�ؤ�س��ر�ت �ل�س��لبية �ملتز�يدة لل�س��ابات مقارنة بن�ساء ورجال 
�آخرين تعني �سرورة �إعطاء �هتمام خا�ص لهذه �لفئة �لعمرية عند و�سع �ل�سيا�سات من 

�أج��ل معاجل��ة �لعقب��ات و�ل�سع�ب��ات �لت��ي ي��جهنها يف �س���ق �لعمل.

ترك��ز عمال��ة �لن�س��اء ب�س��كل كب��ري يف قطاع��ني: �لزر�ع��ة و�خلدم��ات. فف��ي �لع��ام 2011، 
بلغ��ت عمال��ة �لن�س��اء يف قط��اع �لزر�ع��ة 22%، كم��ا وبلغ��ت 60% يف قط��اع �خلدم��ات 
)�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2012(. ت�سري هذه �ملعدالت �إىل ف�سل �أفقي له 
داللة يف �س���ق �لعمل،62 ويحمل يف طياته م�س��اكل الأنه ي�س��ري �إىل حمدودية و�س�ل �لن�س��اء 
�إىل �لقطاع��ات �القت�سادي��ة، ويك���ن �القت�س��اد م��ن ناحي��ة بني�ي��ة معادي��ا مل�س��اركة �أو�س��ع 
للن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل. وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن ه��ذ� �ل��س��ع يعترب �إح��دى خ�سائ�ص عمالة 
�لن�س��اء يف �س��ائر �أنحاء �لعامل، غري �أن �ل��سع يف �الأر��سي �لفل�س��طينية �أكرث حدة، مما 

ي�س��ري �إىل �أهمي��ة �لتدخ��الت ح���ل جان��ب �لطلب يف �س���ق �لعمل. 

�إ�ساف��ة �إىل �لف�س��ل �الأفق��ي، ت�ساءل��ت ح�س��ة عمال��ة �لن�س��اء يف �لقطاع��ات �الإنتاجي��ة 
)�لزر�ع��ة و�لت�سني��ع(، بينم��ا �زد�دت ح�سته��ن يف قط��اع �خلدم��ات. فف��ي �لع��ام 1995، 
بلغ��ت عمال��ة �لن�س��اء يف �لزر�ع��ة و�لت�سني��ع 43% مقارن��ة بح����يل 47% يف قط��اع 
�خلدم��ات. م��ع حل���ل 2011، �س��اهمت �لقطاع��ات �الإنتاجية 31% فقط من عمل �لن�س��اء 
مقارن��ة بح����يل 60% يف قط��اع �خلدم��ات )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 
2000، 2012(. يع���د �ل�س��بب يف ذل��ك �إىل ت��اآكل �لطاق��ة �الإنتاجي��ة لالقت�س��اد، مم��ا 

�أدى �إىل �نخفا���ص م�س��اهمات قطاع��ي �لزر�ع��ة و�لت�سني��ع يف �لن��اجت �ملحل��ي �الإجم��ايل 
م��ع م��رور �لزم��ن. وينعك���ص ه��ذ� �ل��س��ع يف مع��دالت �لعمال��ة �ملنخف�س��ة للن�س��اء يف هذين 
�لقطاع��ني، وتركيزه��ن يف قط��اع �خلدم��ات. كم��ا �أن �لتده���ر يف �لف�س��ل �الأفق��ي �ملتز�يد 
م��ع �ل�ق��ت ينب��ه �إىل �خلط��ر، خ�س��سا م��ع وج�د هياكل قطاع��ات �قت�سادية متّكن عدد� 
قلي��ال م��ن �لن�س��اء  م��ن  �مل�س��اركة يف �مل�س��تقبل. وهن��ا �أي�س��ا، حتت��اج ه��ذه �لظاه��رة �إىل 

تدخ��الت يف جان��ب �لطل��ب. 

كم��ا تعت��رب �مل�س��ت�يات �لعالي��ة �لثابت��ة  للعمل �ملتقطع �أو �أن�س��طة قطاع �لعمل غري �لر�س��مي 
ب��ني �لن�س��اء م�س��كلة كب��رية  وذ�ت دالل��ة ت��ج��ه م��س���ع �لتمك��ني �القت�س��ادي للن�س��اء. يف 
�لف��رة قب��ل �النتفا�س��ة �لثاني��ة )2000(، كان مت��س��ط �لنم��� �ل�س��ن�ي للن�س��اء �لعام��الت 
�سم��ن �لعائل��ة غ��ري مدف�ع��ات �الأج��ر 1 0% �س��ن�يا مقارن��ة بح����يل 3 0% يف ف��رة م��ا 
بع��د 2003 )2003-2012( )�لبطم��ه، 2013(. تظه��ر ه��ذه �لبيان��ات �أن��ه مع حل�ل �لعام 
2011، و�سل��ت ن�س��بة �لن�س��اء �لل��ت��ي يعمل��ن كاأع�س��اء عائل��ة غ��ري مدف�ع��ات �الأج��ر �إىل 

ح����يل 23% م��ن �إجم��ايل �لن�س��اء �لعام��الت مقارن��ة بح����يل 5,5% للرج��ال �لعامل��ني 
)�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2012(. وحي��ث �إن��ه ال ت�ج��د حماي��ة الأن����ع 
�لعمل غري �لر�سمي يف قان�ن �لعمل، فاإن هذه �الأمناط من �لعمل تك�ن خارج ��سر�طات 
�حلك�م��ة م��ن حي��ث �حلق���ق وتاأم��ني �لعم��ال، وع��ادة م��ا يعم��ل ه���ؤالء ب��دون �أج��ر �أو باأج��ر 
قلي��ل، وه��ذ� يعن��ي �أن �لن�س��اء يف �لعم��ل غ��ري �لر�س��مي �أك��رث عر�س��ة للخطر مقارنة بن�س��اء 

�أخري��ات ومقارن��ة بالرجال. 

كم��ا �أن �الختالف��ات ب��ني �أج���ر �لرج��ال و�لن�س��اء ال ت��ز�ل م�س��تمرة. فف��ي �لع��ام 2010، 
بل��غ مت��س��ط �الأج��ر �حلقيق��ي للن�س��اء 60 �س��يكال مقارن��ة بح����يل 72 �س��يكال للرج��ال م��ع 
�ال�ستمر�ر يف �نخفا�ص �أج�ر �لن�ساء مبعدل �أعلى من �نخفا�ص �أج�ر �لرجال. يف �لفرة 
بني 2003 و2011، �نخف�ص معدل �الأجر �حلقيقي للن�ساء بح��يل 12% مقارنة بح��يل 
5% للرجال، مما يعني �أن �لف�سل �لعم�دي للن�س��اء ال يز�ل م�س��تمر� ويف تز�يد )�جلهاز 

�ملرك��زي لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 2012(.63

62 - ي�سري �لف�سل �الأفقي �إىل تركيز �لن�ساء يف قطاعات �قت�سادية قليلة. 

63 -  �لف�سل �لعم�دي ه� تركيز �لن�ساء يف مهن قليلة �سمن قطاعات 

وعم�م��ا، ميك��ن �لق���ل �أن��ه عل��ى �لرغ��م م��ن �الرتف��اع �لقلي��ل يف م�س��اركة �لن�س��اء يف �س���ق 
�لعم��ل، �ال �أن و�سعه��ن يف �ل�س���ق �لعم��ل م��ا ز�ل �سعيف��ًا ويف تر�ج��ع م�س��تمر. وتت�سم��ن 
م�ؤ�سر�ت هذ� �ل��سع معدالت م�ساركة منخف�سة مع تركيز عال على �لن�ساء 
�لعام��الت �ملتعلم��ات، ومع��دالت بطال��ة عالي��ة، و�إق�س��اء �لن�س��اء �ل�س��ابات م��ن �س���ق 
�لعمل، و�لف�سل �الأفقي و�لعم�دي، وكذلك ��س��تمر�ر �أ�س��كال عمل �لقطاع غري �لر�س��مي. 
وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن ه��ذه �خل�سائ���ص ال تنح�س��ر فقط يف �لن�س��اء �لفل�س��طينيات، �ال �ن 
�الأر��س��ي �لفل�س��طينية متي��ل �إىل �إظه��ار م�ؤ�س��ر�ت �سعيف��ة بخ�س����ص م�س��اركة �لن�س��اء 

ب�س���ق �لعم��ل مقارن��ًة بالن�س��اء يف �ل�س��رق �الأو�س��ط وباقي �لع��امل عم�مًا. 

2.2 عوامل تعيق م�ساركة املراأة يف �سوق العمل

ناق�س��ت �الأدبي��ات �ملت�ف��رة ع��دة ع��م��ل ت�س��اهم �س��لبا يف و�س��ع �لن�س��اء �ملت��دين يف 
�س���ق �لعمل؛ وتت�سمن: �أوال، �لنق�ص يف �لطلب على عمالة �لن�س��اء، و�لطبيعة �مل�س���هة 
لالقت�س��اد �لفل�س��طيني ل�سال��ح قط��اع �خلدم��ات. كما �أن تدمري �القت�ساد �لفل�س��طيني 
�ملحل��ي من��ذ �النتفا�س��ة �لثاني��ة �أدى بالت��ايل �إىل �سغ��ط �القت�س��اد �ملحل��ي، حي��ث �إن 
مع��دالت �لبطال��ة �لعالي��ة ب��ني �لن�س��اء مقارن��ة بالرج��ال خ��الل ه��ذه �لف��رة تعن��ي �أن��ه 
عل��ى �لرغ��م م��ن مع��دالت �لتعلي��م �لعالي��ة ب��ني �لن�س��اء، �ال �ن �س���ق �لعم��ل م��ا ز�ل م��ن 
جانب �لطلب يت�سمن مع�قات كبرية �أمام م�س��اركة �لن�س��اء، مما يف�س��ر، جزئيا، �س��بب 
��س��تمر�ر مع��دالت م�س��اركة �الإن��اث �ملنخف�س��ة يف �س���ف �لعم��ل عل��ى �لرغ��م م��ن �رتف��اع 

ت�جه��ات ه��ذه �ملع��دالت. 

يف �ل�ق��ت ذ�ت��ه، تب��ني بيان��ات �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�س��طيني �أنه على �لرغم من 
مع��دالت �لتعلي��م �لعالي��ة للن�س��اء �مل�س��اركات يف �س���ق �لعم��ل، متي��ل �لن�س��اء �إىل �لركي��ز 
على مهن قليلة من �سمنها �لكتبة يف �ملكاتب، و�لتعليم، و�ملهن �ملر�فقة للتعليم، وكذلك 
عام��الت �لزر�ع��ة �ملاه��ر�ت  وم��در�ت �لدخ��ل. ه��ذ� �لركي��ز يعن��ي �أن �لطل��ب عل��ى 

عمالة �لن�س��اء مقيد.  
ثاني��ا، �ل�س��ياق �ل�سيا�س��ي �ملهيم��ن، و�الحت��الل �الإ�س��ر�ئيلي �لط�ي��ل �أج��رب� �لن�س��اء 
عل��ى �يج��اد �آلي��ات تكي��ف لدع��م �أ�س��رهن م��ن خ��الل مب��ادر�ت ريادي��ة و�أن�س��طة 

�قت�سادي��ة غ��ري ر�س��مية. 

 Esimال ي�ج��د تعري��ف ثاب��ت للعم��ل غ��ري �لر�س��مي. ووفق��ا له��الل و�آخري��ن )2009( و
وكّتاب )2002(، ي�سري �لعمل غري �لر�سمي �إىل �لعمل �لذي تنق�سه �حلق�ق مثل �لتاأمني 
�ل�سحي، وبر�مج �لتقاعد، و�إجاز�ت �الأم�مة مدف�عة �الأجر، و�إجاز�ت �ملر�ص �ملدف�عة 
�الأج��ر، وخم�س�س��ات �لبطال��ة،  ويت�س��م �ي�س��ًا ب�س��اعات عم��ل ط�يل��ة وتد�ب��ري عم��ل غ��ري 
�آمن��ة. �مل�س��در �لثال��ث للتعري��ف ه� م�س���حات �لقطاع غري �لر�س��مي �لت��ي يجريها �جلهاز 
�ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني )2004، 2011(، و�لت��ي عّرف��ت طبيع��ة وخ�سائ���ص 
و�أو�س��اع �لقط��اع غ��ري �لر�س��مي.64 يف م�س���حات �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 
ي�سريتعريف �ملن�ساأة غري �لر�سمية �إىل �نها من�ساأة يعمل فيها 5 عاملني/عامالت �أو �أقل، 
وهم/هن عادة �أ�سحاب �ملن�ساأة و�أع�ساء عائلة غري مدف�عي �الأجر، وهذه �ملن�ساأة تك�ن 
ذ�ت ر�أ�س��مال منخف���ص، وينق�سه��ا �س��جالت حما�س��بة كاملة، وال ي�ج��د فيها عق�د عمل. 
�جلدير بالذكر �أن �مل�س��ح ��س��تثنى �ملهنيني مثل �الأطباء و�ملهند�س��ني ومدققي �حل�س��ابات 
و�ملهن �الأخرى ذ�ت �ل�سلة. من جهة �أخرى، ي�سري م�سروع �الأ�سرة غري �لر�سمي على �نه 
�مل�سروع �لذي تق�م �الأ�سرة �أو فرد منها بتاأ�سي�سه لت�ليد م�سدر دخل، وذلك نظر� لغياب 
فر���ص �لعم��ل يف �القت�س��اد �لر�س��مي، حي��ث يعتم��د �مل�س��روع بق�ة على عالق��ات �جتماعية 

�أخرى. و�سخ�سية 

�القت�س��ادي  للن�س��اط  �لفل�س��طيني  لالإح�س��اء  �ملرك��زي  �جله��از  تعري��ف  عل��ى   بن��اء 
غ��ري �لر�س��مي، �كت�س��ف م�س��ح 2008 وج���د 90,607 من�س��اأة غ��ري ر�س��مية يف �الأر��س��ي 
�لفل�س��طينية مقارن��ة بح����يل 54,885 من�س��اأة يف ع��ام 2003 )من��� بح����يل %65(. 
كم��ا �أظه��ر ه��ذ� �مل�س��ح �أن ع��دد �لعامل��ني يف �لقط��اع غ��ري �لر�س��مي  بل��غ ح����يل 191,917 
�سخ�سا يف عام 2008 مقارنة  بح��يل 98,727 �سخ�سا يف عام 2003 )�رتفاع بح��يل 

64 -  قام �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�س��طيني باأول م�س��ح يف عام 2003، و�أعاده يف عام 2008؛ حيث 

قام معهد �أبحاث �ل�سيا�سات �القت�سادية �لفل�سطيني )ما�ص( بتحليل م�سح 2003 
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95%(. وميكنن��ا �لق���ل �أن 77% تقريب��ا م��ن �لعامل��ني يف ه��ذ� �لقط��اع يف 2008 كان���� 

غ��ري مدف�ع��ي �الأج��ر )�أع�س��اء �أ�س��رة �أو �أع�س��اء مالك��ني(. كم��ا تعت��رب �لزر�ع��ة �لن�س��اط 
�القت�س��ادي �ملهيم��ن )40%( للعامل��ني يف ه��ذ� �لقط��اع، ويتبعه��ا �لتج��ارة �لد�خلي��ة )�لتي 

ت�س��غل 30% م��ن �لعامل��ني يف ه��ذ� �لقط��اع( وم��ن ث��م و�لت�سني��ع بن�س��بة )%20(.

وعل��ى �لرغ��م م��ن فر�سي��ة �أن ع��دد �لن�س��اء �لعام��الت يف �لقط��اع غ��ري �لر�س��مي �أعل��ى من 
ع��دد �لرج��ال نتيج��ة حمدودي��ات �س���ق �لعم��ل، ك�س��ف م�س��ح �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء 
�لفل�س��طيني �أن 85% م��ن �لعامل��ني يف ه��ذ� �لقط��اع ه��م م��ن �لرج��ال و15% فقط ن�س��اء. 
ولك��ن خ��الل �لف��رة م��ن 2003 �إىل 2008، ت�ساعف��ت م�س��اركة �لن�س��اء يف ه��ذ� �لقط��اع 
تقريب��ا )م��ن 3 8% يف ع��ام 2003 �إىل 15% يف 2008(. ه��ذه �لنتيج��ة تعن��ي، �سمنا، �أن 
�زدي��اد� ملح�ظ��ا يف عمال��ة �لن�س��اء ب��د�أ ين�س��اأ �سم��ن طبق��ات �لقط��اع غ��ري �لر�س��مي. و�إذ� 
�أخذن��ا باالعتب��ار �أع��د�د عمال��ة �الإن��اث �لكلي��ة يف 2008، جن��د �أن �لقط��اع غ��ري �لر�س��مي 

�س��غل تقريب��ا رب��ع �لن�س��اء، وه��ي ن�س��بة عالية يف جمي��ع �ملعايري. 

وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن �لقط��اع غ��ري �لر�س��مي يعت��رب م�س��در� هام��ا لعمال��ة �لن�س��اء، �ال 
�ن��ه ال ميكنن��ا �لتقلي��ل م��ن قيم��ة �لطبيع��ة �ال�س��تغاللية له��ذ� �لن���ع م��ن �لعم��ل، �أو �إهم��ال 
ع��دم �الأم��ان وغي��اب �حلماي��ة �الجتماعي��ة �لت��ي يت�سمنه��ا ه��ذ� �لقط��اع. وم��ع �أن �لقط��اع 
غ��ري �لر�س��مي يح���ل دون جماع��ة �الأ�س��ر، غ��ري �أنه ال يحميها من �لفق��ر وال يخرجها منه. 
ع��الوة عل��ى ذل��ك، ونظ��ر� الأن ه��ذ� �لقط��اع يرتب��ط ع�س�ي��ا بالقط��اع �لر�س��مي �ل��ذي �إذ� 
�أ�سابه خلل بني�ي ينعك�ص ذلك يف �الأن�سطة �القت�سادية غري �لر�سمية وياأثر يف ت�سكيلها. 
�أخري�، ي�جد خطر يتمثل مبزيد من حت�ل �س�ق �لعمل �إىل غري �لر�سممة )�أي �أن ي�سبح 
غري ر�س��مي( ب�س��بب �ل�سغ�ط �الإ�س��ر�ئيلية �مل�س��تمرة على �القت�ساد، و�أ�س��كال �مل�ساعد�ت 

�الإن�س��انية �لت��ي تخل��ق �العتمادي��ة ب��داًل من �الإب��د�ع )Esim وكّت��اب، 2002(.  

ثالث��ا، كم��ا ج��رت �الإ�س��ارة م��س��عا يف �أدبي��ات �أمكن��ة �أخ��رى يف �ملنطق��ة، ت��ج��ه �لن�س��اء 
عقب��ات �أك��رث م��ن �لرج��ال يف �ل��س���ل �إىل �لقرو���ص، وذل��ك لع��دة �أ�س��باب. عل��ى �س��بيل 
�ملثال، تتاأثر قدرة �لن�ساء يف �حل�س�ل على مت�يل ب�سمانات �ملمتلكات �لتقليدية. وعلى 
�لرغ��م م��ن �ل�س��ماح، قان�ني��ا، للن�س��اء بامتالك ممتلكات، فاإنه، وعل��ى �ل�سعيد �لعملي ، 
غالب��ا م��ا ميل��ك �الأزو�ج/�الأخ�ة/�الأب��اء �سك���ك �لبي���ت ب��دال م��ن �لزوج��ات �أو �أقاربهن. 
ونتيج��ة لذل��ك، ال متل��ك �لن�س��اء، غالب��ا، �ل�سمان��ات �ل�سروري��ة لل��س���ل �إىل قرو���ص 
جتاري��ة )�س��مل�، 2008(  يف ح��االت �أخ��رى، تعن��ي طبيع��ة �مل�س��اريع �ل�سغ��رية و�الأ�س��رية، 
�لت��ي تديره��ا �الأغلبي��ة �ل�س��احقة م��ن �لن�س��اء يف �ل�س��رق �الأو�س��ط، �أن �ل��س���ل �إىل 
�لقرو���ص �ملهني��ة مقي��د �أي�س��ا )دي �س���ت�، 1997(. كم��ا �أ�س��ارت در��س��ات �أخ��رى �إىل �أن 
�لن�س��اء ال يف�سل��ن �أخ��ذ قرو���ص الأن ه��ذه �لقرو�ص متثل �س��كال من �أ�س��كال �ل�سغ�ط على 

�لن�س��اء )�أ�سال��ة، 2010(. 

�إ�ساف��ة �إىل �الإقر����ص �لر�س��مي، �أ�سبح��ت م�س��اريع �لن�س��اء �مل�س��تفيدة �لرئي�س��ية م��ن 
بر�م��ج �لتم�ي��ل �ملتناه��ي �ل�سغ��ر، وتنطب��ق هذه �حلالة على �ل�سف��ة �لغربية وقطاع غزة. 
حيث �أخذ هذ� �لن�ع من �لتم�يل بالت��سع منذ �لعام 1980، ووجه نح� �لن�ساء. يف 2011، 
كان ي�جد 10 م�ؤ�س�س��ات مت�يل متناهي �ل�سغر يف �الأر��سي �لفل�س��طينية، قدمت، خالل 
ع��دة �س��ن��ت، 139 ملي���ن دوالر عل��ى �س��كل قرو�ص حل����يل 47,836 مقر�ص/مقر�سة 
يف �ل�سفة �لغربية وغزة. ويف حني ال ت�جد بيانات مف�سلة بالكامل ح�ل م��س�ع �ل��س�ل 
له��ذ� �ل�س��كل م��ن �أ�س��كال �الإقر����ص غري �لر�س��مي ح�س��ب �لن���ع �الجتماعي، لكن ن�س��تطيع 
�الفر��ص �أن عدد� كبري� من �مل�ستفيدين من هذ� �لن�ع من �الإقر��ص هن من �لن�ساء.65

وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن �لتم�ي��ل �ملتناه��ي �ل�سغ��ر ميث��ل �إمكاني��ة ت�س��تطيع خلق حي��ز للتمكني 
�القت�س��ادي م��ن خ��الل �إعط��اء �لرياديني/�لريادي��ات و�لفق��ر�ء �إمكاني��ة �ل��س���ل �إىل 
قرو���ص، ولك��ن ه��ذه �الأد�ة ال تخل��� م��ن �مل�س��اكل. كم��ا ت�ج��د خماط��ر م��ن ت��س��ع �لقط��اع 
غ��ري �لر�س��مي م��ن خ��الل �لتم�ي��ل �ملتناه��ي �ل�سغ��ر، بحي��ث ي�سبح �لنا���ص �أك��رث وق�عا يف 
�س��رك �لفق��ر. وكذل��ك، ميك��ن �أن ي���ؤدي �لتناف���ص �لب�س��يط يف حتقيق �أرب��اح منخف�سة �إىل 

ت�لي��د مزي��د م��ن �لف�س��ل �القت�سادي. 

ر�بع��ا، �إن ع��دم �مل��ءم��ة ب��ني �لتعلي��م ومتطلب��ات �س���ق �لعم��ل يعت��رب عام��ال هام��ا �آخ��ر، 
حي��ث �إن ن�س��بة �اللتح��اق بالتعلي��م �جلامع��ي عالية يف فل�س��طني. ولكن ذلك يقدم �س�رة 
غري مت��زنة، خ�س��سا �أن �اللتحاق باجلامعات و�لكليات �جلامعية �لتقليدية ت�ساعف 

65 - على �سبيل �ملثال: �أ�سالة و�سندوق �ملر�أة وفاتن 

خ��الل �لعق��د �الأخ��ري. تلتح��ق معظم �الإن��اث يف تخ�س�سات منطية »�أنث�ية« متثل ت��س��عا 
يف �أدو�ره��ن �لتقليدي��ة، وخ�س��س��ا يف جم��االت �لرعاي��ة �ل�سحي��ة، و�لربي��ة، و�لفن�ن، 
و�لعل���م �الإن�س��انية، و�لعل���م �حلياتي��ة. وم��ع �أن �لن�س��اء يتمتع��ن بتمثي��ل ق���ي يف عل���م 
�حلي��اة و�لعل���م �لفيزيائي��ة، �إال �أن ه��ذه �مل���سي��ع متي��ل �أن تك���ن، �إىل ح��د م��ا، نظري��ة 
غ��ري تطبيقي��ة، وت�ج��ه �لطالب��ات �إىل مه��ن يف جم��ال �لتعلي��م. كم��ا �أن مع��دالت �لتح��اق 
�الإناث �لعالية بالتعليم �جلامعي، �س��ء �ملهني �أو �الأكادميي، ال تبدو �أنها ت�ساعد ه�ؤالء 
�لن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل. ويع���د �ل�س��بب يف ذل��ك، جزئيا، الأن تعليمه��ن حمدود مبجاالت 
منطية قليلة. وهذ� يعني �أن �ختيار�ت �لن�ساء ومهار�تهن يف �س�ق �لعمل حمددة م�سبقا 
بطبيع��ة �لتحاقه��ن يف �ملد�ر���ص وم�ؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��ايل. وه��ذ�، كم��ا �سنناق���ص يف 
ق�س��م �لت��سيات، يعترب جماال هاما يتطلب تدخالت �سيا�س��اتية لت��س��يع نطاق �مل���سيع 
و�لتخ�س�س��ات �لت��ي تنخ��رط فيه��ا �لن�س��اء للم�س��اعدة يف م�س��اركتهن ع��رب قطاع��ات 
خمتلف��ة يف �س���ق �لعم��ل. �إ�ساف��ة �إىل ذل��ك، فق��د جم��ع م�س��ح �أو�س��اع �خلريجني 2010، 
�لذي �أعده �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، �الأ�سباب، كما �أفاد بها �خلريج�ن 
�أنف�س��هم، �لت��ي جتع��ل �إيج��اد عم��ل �أم��ر� �سعب��ا للخريج��ني �جل��دد. و�أه��م �الأ�س��باب يف 
ذل��ك، كم��ا ج��رى �لتن�ي��ه �إلي��ه، ه��� غي��اب �لر�أ�س��مال لب��دء م�س��روع ذ�ت��ي، مم��ا ي�س��ري 
�إىل �أن �حتمالي��ة �لت�س��غيل �لذ�ت��ي ياأخ��ذه �خلريج���ن �جل��دد عل��ى �الأق��ل بع��ني �العتبار. 
و�ل�سبب �لثاين لعدم �لقدرة على �إيجاد عمل ه� �لنق�ص يف فر�ص �لعمل للخريجني يف 
تخ�س�س��ات معين��ة، وه��ذ� �ل�س��بب يع���د �ىل �ن �جلامعات تتي��ح تخ�س�سات كثرية جد� 
يف �لعل�م �الإن�سانية و�لعل�م �الجتماعية ت�سل �إىل %55 على �الأقل من خريجي �لدرجة 

�ملهنية و�لبكال�ري����ص. 

خام�س��ا، كم��ا �أن مع��دالت �خل�س�ب��ة �لعالي��ة، و�لتغي��ري يف بني��ة �الأ�س��رة يف �الأر��س��ي 
�لفل�س��طينية ع��رب �ل�س��نني، �س��كال عام��ال �آخ��ر معيق��ا للم�س��اركة �لفعالة للن�س��اء يف �س���ق 
�لعم��ل. �أي �إن��ه، خ��الل �ل�س��ن��ت، كم��ا يف جمتمع��ات �أخ��رى، �أ�سبح��ت �لعائل��ة �لن�وي��ة 
�ل�س��كل �ل�س��ائع مل�ؤ�س�س��ة �الأ�س��رة يف �الأر��سي �لفل�س��طينية. ففي �مل�س��ح �ل�س��كاين 1997، 
تب��ني �أن 2 73% م��ن �الأ�س��ر �لفل�س��طينية ه��ي �أ�س��ر ن�وي��ة، و�رتفع��ت ه��ذه �لن�س��بة �إىل 
1 82% يف 2011. يف �ل�ق��ت ذ�ت��ه، �نخف�س��ت ن�س��بة �الأ�س��ر �ملمت��دة م��ن 23%، ع��ام 

2012�أ(.  �لفل�س��طيني،  �ملرك��زي لالإح�س��اء  )�جله��از   2011 2 14% يف  �إىل   ،1997

ت�س��تطيع �الأ�س��ر �ملمت��دة �أن تق��دم �آلي��ة لرعاي��ة �الأطف��ال م��ن خ��الل �لن�س��اء  ذ�ت �الأعمار 
�لكبرية �لل��تي يقمن �سمن �الأ�سرة. ولكن نظر� للر�جع يف هذ� �ل�سكل من �الأ�سر، مع 
ع��دم وج���د �أ�س��كال دع��م �أخ��رى لرعاي��ة �الأطفال، رمبا �سي�س��اهم يف �ن�س��حاب مزيد من 

�لن�س��اء من �س���ق �لعمل.

يف �ل�ق��ت ذ�ت��ه، عل��ى �لرغ��م م��ن �نح��د�ر مع��دالت �خل�س�ب��ة م��ن 1 6 ل��كل �م��ر�أة، يف 
1997، �إىل 6 4  ل��كل �م��ر�أة ع��ام 2007، تبق��ى ه��ذه �ملع��دالت م��ن �أعل��ى �ملع��دالت يف 

�لع��امل، حي��ث كان��ت مع��دالت �خل�س�ب��ة �الإجمالي��ة يف �لبل��د�ن �ملج��اورة �أق��ل بكث��ري يف 
2007 حت��ى يف �ملجتمع��ات �الأك��رث حمافظ��ة مث��ل �ململك��ة �لعربية �ل�س��ع�دية. ووفقا مل�ؤ�س��ر 

�لتنمي��ة �لدولي��ة، كان مع��دل �خل�س�ب��ة �الإجم��ايل يف �الأردن 8 3 م��لي��د ل��كل �م��ر�أة ع��ام 
2007، و)9 1( يف لبن��ان، و)3( يف �ل�س��ع�دية، و)1 3( يف �س���ريا، و)9 2( يف م�س��ر، 

و)1 2( يف تركي��ا )�لبن��ك �ل��دويل، 2011(.66 

�ساد�س��ا، تعت��رب �لذك�ري��ة عن�س��ر� �آخ��ر ي�ؤث��ر �س��لبا عل��ى �آف��اق �لن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل. 
حيث مينح �ملجتمع �لفل�سطيني �لرجال �لنف�ذ و�ل�سلطة يف حميط �لعائلة، وكذلك يف 
�ملحي��ط �لع��ام. ونتيج��ة لذل��ك، يك���ن للرج��ال �أف�سلي��ة يف �ل��س���ل �ىل �مل����رد، وينظ��ر 
�إليه��م باأنه��م يتمتع���ن بخ�سائ���ص �س��خ�سية عالية ومهار�ت وقدر�ت م��ن �ملفر�ص �أن 
�لرجال وحدهم ميلك�نها. ووفقا لذلك، �أ�سبح من �ملقب�ل يف �ملجتمع �إخ�ساع �لن�ساء 
للمع�ق��ات و�لتميي��ز، �لت��ي تفر���ص ع��ادة عليه��ن بدرجة �أكرب من �لرج��ال د�خل وخارج 
�الأ�س��رة. �إن ع��دم �مل�س��او�ة �القت�سادي��ة و�لبني��ة �ملهني��ة للمجتمع��ات �لذك�ري��ة، م��ن 
�سمنه��ا �ملجتم��ع �لفل�س��طيني يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، ي��ركان للن�س��اء بد�ئ��ل 
قليل��ة يف �ل��س���ل �ىل مل����رد �القت�سادي��ة �ملتاح��ة. وعم�م��ا، ف��اإن ه��دف وو�سعية �ملهن 
و�الأعمال �ملفت�حة للن�ساء �أدنى منزلة من تلك �ملت�فرة للرجال. لهذ� �ل�سبب والأ�سباب 
�أخرى، تك�سب �لن�ساء �لفل�سطينيات، يف حاالت عديدة، �أج�ر� �أقل من �لرجال �لذين 

66 - تعت��رب �أفغان�س��تان و�أنغ���ال وز�مبي��ا م��ن ب��ني �ل��دول �الأك��رث. حي��ث �إن ع��دد �مل��لي��د ل��كل �م��ر�أة يف ه��ذه 

�لبل��د�ن �أعل��ى مم��ا ه��� يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وغ��زة )�لبنك �ل��دويل، 2011( 
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يعمل���ن يف نف���ص �الأعم��ال. وب��دون متك��ني �لن�س��اء م��ن �ل��س���ل �إىل �أعم��ال »جي��دة«، 
�س�ف ت�ستمر �لن�ساء يف �العتماد �قت�ساديا على �أزو�جهن �أو �سركائهن )�حلاج يحي، 

 .)2005

3. فر�ض و�سيا�سات اإ�سرتاتيجية: تعزيز م�ساركة الن�ساء يف �سوق العمل
 م��ن ناحي��ة �لتدخ��الت، رك��زت �ل�سيا�س��ات �لت��ي تعالج م�س��اركة �الإناث يف �س���ق �لعمل 
يف �الأر��س��ي �لفل�س��طينية عل��ى ناحي��ة �لعر���ص ل�س���ق �لعم��ل، وكذل��ك عل��ى �ملع�ق��ات 
�مل�ؤ�س�س��اتية مل�س��اركة �مل��ر�أة. حي��ث رك��زت هذه �ل�سيا�س��ات على �سرورة تزويد �لن�س��اء 
بالتعليم/�مله��ار�ت لتح�س��ني فر�سه��ن باملناف�س��ة يف �س���ق �لعم��ل، و�إط��الق حم��الت 
ملعاجل��ة بع���ص �ملع�ق��ات �لت��ي ت��ج��ه �مل��ر�أة يف �س���ق �لعم��ل. وه��ذ� �الأم��ر ينعك���ص، 
ب��س���ح، يف �الإ�س��ر�تيجية �ل�طني��ة ع��رب �لقطاعي��ة للن���ع �الجتماعي: تعزيز م�س��او�ة 
و�إن�س��اف �لن���ع �الجتماع��ي، ه��دف �إ�س��ر�تيجي رقم 8، »رفع م�س��ت�ى م�س��اركة �ملر�أة 
يف �س���ق �لعمل، وزيادة م�س��اركتها يف �سنع �لقر�ر �القت�سادي«. تركز �الإ�س��ر�تيجية 

حتدي��د� على:

)1( معيق��ات م�ؤ�س�س��اتية )تعدي��ل �لقان���ن ح���ل ق�ساي��ا غ��ري م�ؤ�تي��ة تتعل��ق بامل�س��اركة 

�القت�سادي��ة للم��ر�أة، وت�ف��ري حماي��ة �أف�س��ل للن�س��اء يف �لقط��اع غ��ري �لر�س��مي(؛ )2( تبن��ي 
�حلك�م��ة ل�سيا�س��ات ت�س��جيعية )�إعف��اء �سريب��ي للمنتج��ات �لزر�عي��ة للن�س��اء و�لتعاونيات 
�خلا�سة بالن�ساء، وكذلك ت�سهيل ت�سدير منتجات �لن�ساء �لريفيات(، )3( تعزيز �ملعرفة 
ح���ل و�س��ع �لن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل، و��س��تهد�ف �لن�س��اء م��ن خ��الل حم��الت ت�عي��ة ح���ل 
حق�قهن؛ )4( تعميم ق�سايا �لن�ع �الجتماعي يف �ل�ز�ر�ت �ملحلية، وتعزيز �لعالقات مع 
�مل�ؤ�س�س��ات �الإقليمي��ة و�لدولي��ة �لت��ي تتعام��ل م��ع �لن���ع �الجتماع��ي؛ )5( ت�ف��ري فر�ص عمل 
للن�س��اء �لل��ت��ي لديه��ن 13 �س��نة تعلي��م �أو �أك��رث )وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة وهيئ��ة �الأمم �ملتحدة 

للم��ر�أة، 2011، ���ص. 38(. 

جمي��ع ه��ذه �لتدخ��الت ذ�ت �سل��ة عالي��ة وهام��ة يف تاأثريه��ا عل��ى عالق��ات وحم�س��الت 
�لن���ع �الجتماع��ي يف �س���ق �لعم��ل. ولك��ن، ال تعال��ج ه��ذه �ل�سيا�س��ات �ملذك���رة �أع��اله 
�ملعيق��ات �لبني�ي��ة �القت�سادي��ة �لت��ي حت���ل دون م�س��اركة �مل��ر�أة يف �س���ق �لعم��ل. �أي �أن 
�ملعيق��ات �لبني�ي��ة �لنا�س��ئة ع��ن ت�س��كيل قطاع��ات �قت�سادي��ة ود�س��ت�ر �س���ق �لعم��ل ت���ؤدي 
�إىل مع��دالت بطال��ة عالي��ة وف�س��ل �أفق��ي وعم���دي، �ل��خ. يعت��رب �لنق���ص يف فر���ص �لعم��ل 
يف �الأر��س��ي �لفل�س��طينية �ل�س��بب �ل�سمن��ي له��ذه �مل�س��كالت. وه��ذ� �لنق���ص يعترب نتيجة 
لت��اآكل �لق��درة �الإنتاجي��ة لالقت�س��اد �لفل�س��طيني، و�عتم��اده عل��ى �مل�س��ادر �خلارجي��ة 
للنم��� )حت�ي��الت م��ن �لعمال يف �إ�س��ر�ئيل، وم�س��اعد�ت �ملجتمع �ل��دويل(. ونتيجة لذلك، 
وبهدف �لتعامل مع �الأ�س��باب �لبني�ية �خلا�سة باق�ساء�لن�س��اء عن �س���ق �لعمل، حتتاج 
�لتدخالت �ل�سيا�س��ية �ىل �إحد�ث حت�ل من خالل �لركيز على �لعالقات �ملتد�خلة بني 
جانب��ي �لعر���ص و�لعم��ل. وه��ذ� يعن��ي، ت�سمي��م تدخ��الت عملي��ة تع��زز �لطل��ب عل��ى عم��ل 
�لن�س��اء، ويف ذ�ت �ل�قت �ال�س��تمر�ر مبعاجلة �ملعيقات �مل�ؤ�س�س��اتية و�ل�س�قية �لتي ت��جه 

م�س��اركة �لن�س��اء يف �س���ق �لعمل. 

يعت��رب ه��ذ� �لتح���ل �سروري��ا على �س�ء حقيقة �أن �ل�سيا�س��ات �حلالية ق��د بلغت �أق�ساها، 
�إ�سافة �إىل �لقي�د �لتي تفر�سها �إ�س��ر�ئيل وقلة �مل��رد �ملت�فرة لدى �ل�س��لطة. على �س��بيل 
�ملثال، على �لرغم من وج�د فر�سة لتح�سني مهار�ت �لن�ساء و�ملعرفة ح�ل عمل �لن�ساء، 
�س���ف يبقى م�قع �لن�س��اء يف �س���ق �لعمل �سعيفا ما مل ير�فق هذ� مع �سيا�س��ات لت��س��يع 

طاقة ��س��تيعاب �القت�ساد لعمل �لن�ساء. 

تو�سيات
به��دف تعزي��ز م�س��اركة �لن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل، ت��س��ي ه��ذه �ل�رق��ة بالتدخ��الت �لعملي��ة 
وتدخ��الت �ل�سيا�س��ات �لتالي��ة؛ بع���ص ه��ذه �ل�سيا�س��ات عب��ارة ع��ن متابع��ة لالإ�س��ر�تيجية 
�ل�طني��ة ع��رب �لقطاعي��ة للن���ع �الجتماع��ي، بينم��ا يه��دف �لبع���ص �الآخ��ر لل��س���ل �إىل 

�لفعالي��ة �لق�س���ى:

• تعزيز �لطلب على عمل �ملر�أة يف �القت�ساد	

• ربط مهار�ت وتعليم �ملر�أة باحتياجات ومتطلبات �القت�ساد/�س�ق �لعمل	

• معاجلة �ملعيقات على م�ست�ى �الإطار �مل�ؤ�س�سي �لذي يحكم �س�ق �لعمل	

• تنفيذ تدخالت وحمالت عملية ملعاجلة �نتهاكات حق�ق �ملر�أة يف �لعمل	

• تعزيز و�س�ل �ملر�أة �إىل �الإقر��ص �لر�سمي وغري �لر�سمي	

• تق�ية تعاونيات �لن�ساء و�مل�ساريع �القت�سادية �جلماعية �لتي تديرها ن�ساء	

• �ال�س��تفادة م��ن خطط/ميز�ني��ات �حلك�م��ة و�ملجتم��ع �ل��دويل لت��س��يع �لطل��ب عل��ى 	
عمل �ملر�أة

تعزيز الطلب على عمل املراأة يف القت�ساد  1

كم��ا �أ�س��لفنا �س��ابقا، يعت��رب �لنق���ص يف �لطل��ب عل��ى �لعم��ل يف �القت�س��اد �ملحل��ي يف 
�ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة وعم��ل �مل��ر�أة ب�س��كل خا���ص �أح��د �أه��م �ملعيق��ات �أم��ام زي��ادة 
م�س��اركة �مل��ر�أة يف �لعم��ل )�لبطم��ه وSotnik، 2007(. ت��درك �لن�س��اء ه��ذ� �لنق���ص يف 
�لطلب �لذي ي�ؤثر كثري� على قر�ر�ت �س���ق �لعمل، ولذلك نرى �أن 83% من �لن�س��اء هن 
خارج �س�ق �لعمل. كما �أن قطاع �خلدمات، �لذي �سهد �أ�سرع ت��سع منذ عام 1995، قد 
و�س��ل �إىل �أق�س��ى �حل��دود  بخ�س����ص ��س��تيعاب �لن�س��اء. وبهدف تقدمي حل �إ�س��ر�تيجي 
مل�س��كلة �مل�س��اركة �ملنخف�س��ة للن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل ومع��دالت �لبطال��ة �لعالي��ة، يج��ب �أن 
ت�س��تهدف �ل�سيا�س��ات ت��س��يع حج��م �لقطاع��ات �الإنتاجي��ة )�لزر�ع��ة و�لت�سني��ع(، وكذل��ك 
تق�ي��ة قط��اع تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات ال�س��تيعاب �لن�س��اء، حي��ث تعت��رب ه��ذه �لقطاع��ات �أك��رث 
�لقطاع��ات �لت��ي تهيم��ن عليه��ا �لن�س��اء يف جمي��ع �أنح��اء �لع��امل. وم��ن خ��الل ت��س��يع فر�ص 
�لعم��ل يف ه��ذه �لقطاع��ات، �س���ف ترتف��ع، بال�سرورة، م�س��ت�يات م�س��اركة وعمالة �لن�س��اء 
يهت��م  �أن  �إىل ذل��ك، يج��ب  �إ�ساف��ة   .)Standing,1999, Oppenheimer, 1982(

ج��زء م��ن ه��ذه �الإ�س��ر�تيجية يف تعزي��ز �سيا�س��ة تقلي��ل �العتم��اد عل��ى �مل�س��ادر �خلارجية 
للنم���، وم��ن �سم��ن ذل��ك �العتماد على �إ�س��ر�ئيل وعلى �مل�س��اعد�ت �لدولية. وهي �سيا�س��ة 
�سروري��ة، الأن مث��ل ه��ذ� �العتم��اد يعن��ي �أن ق��درة �لفل�س��طينيني عل��ى تنفي��ذ خط��ط ط�يلة 
�الأمد م�سروط بع��مل هي خارج �سيطرتهم. وعلى �لرغم من �أن هذه هي طبيعة �حلياة 

حت��ت �الحت��الل، ت�ج��د فر�س��ة م��ا لتقلي��ل ه��ذ� �العتماد، كم��ا �سنناق���ص �أدناه. 

عمليا، ميكن تنفيذ هذه �لت��سية �ل���سعة من خالل طرق عديدة:

• عل��ى �س���ء حقيق��ة �أن �لفل�س��طينيني ممن�ع���ن م��ن ممار�س��ة حي��اة �قت�سادي��ة 	
»عادي��ة« حت��ت �الحت��الل، وخ�س��س��ا �لقي���د �ملفرو�س��ة عل��ى �لتج��ارة م��ع باق��ي 
�لع��امل، و�لت��ي تعي��ق �مل�س��اريع �القت�سادي��ة �لقابل��ة للحي��اة، تن�س��اأ فر�س��ة عظيم��ة 
لت��س��يع �لقطاع��ات �الإنتاجي��ة )�لزر�ع��ة و�لت�سني��ع( م��ن خ��الل ��س��تبد�ل ��س��تري�د 
�لب�سائ��ع و�خلدم��ات �الإ�س��ر�ئيلية مبنتج��ات حملي��ة، حي��ث ت�س��ل �لقيم��ة �الإجمالية 
لل��رد�ت �لفل�س��طينية �إىل 4 3 مليار دوالر كل �س��نة، 3 مليار�ت منها )70%( �س��لع 
وخدم��ات م��ن �إ�س��ر�ئيل )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2011�أ(. كم��ا 
�أن ق�س��ما كب��ري� م��ن ه��ذه �ل����رد�ت ه��ي منتج��ات زر�عي��ة و�س��لع �سناعي��ة ب�س��يطة، 
و�لتي ميكن ��ستبد�لها ب�سه�لة باإنتاج حملي. �س�ف ي�ؤدي حتقيق �رتفاع يف �الإنتاج 
�ملحلي، بال�سرورة، �إىل �إيجاد مزيد من فر�ص �لعمل؛ ومبا �أن �لن�س��اء يهيمّن على 
ه��ذه �لقطاع��ات، ف��اإن ت��س��عها �س��يعطي �لن�س��اء فر�س��ا �أك��رث لاللتح��اق ب�س���ق �لعمل. 

•  تكم��ن �أهمي��ة �لزر�ع��ة و�لت�سني��ع يف حقيق��ة �أن هذي��ن �لقطاع��ني يخلق��ان �أ�س��كاال 	
من فر�ص �لعمل �لتي ال تتطلب، بال�سرورة، م�س��ت�يات تعليم عالية. �إن مثل فر�ص 
�لعم��ل ه��ذه ت�س��مح للن�س��اء م��ن م�س��ت�يات تعلي��م خمتلفة بامل�س��اركة يف �س���ق �لعمل، 
خالف��ا لقط��اع �خلدم��ات، حي��ث معظم �الأعمال تتطلب م�س��ت�يات تعليم عالية ن�س��بيا.

• ولك��ن، ال ب��د م��ن �الع��ر�ف ب��اأن �حلماي��ة �لفعال��ة لل�س���ق �ملحل��ي م��ن �ل�س��لع 	
و�خلدم��ات �الإ�س��ر�ئيلية ميك��ن حتقيقه��ا فقط من خالل تد�ب��ري عملية على �الأر�ص 
تق�ده��ا �حلك�م��ة، بينم��ا تق���م مبعاجل��ة �ملك�ن��ات �ملختلف��ة للعالق��ات �لتجاري��ة 
�س��بكات �لت�زيع. وهذ� �الأمر يتطلب �سيا�س��ات للركيز على تط�ير وتعزيز �س��بكات 
�لت�زي��ع �ملحلي��ة و�أنظم��ة ت�س���يق حملي��ة، مما قد ي�ؤدي �إىل زي��ادة �الإنتاجية، وت�ليد 
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• ولك��ي تنج��ح �ملقرح��ات �ل����ردة �أع��اله، تتمث��ل �ل�سيا�س��ات، �لت��ي ت�س��اعد �الإنت��اج 	
�ملحل��ي يف �لت��س��ع وخل��ق فر���ص عم��ل، يف دعم معاي��ري ج�دة �الإنت��اج �ملحلي لتعزيز 
فر�ست��ه يف �ملناف�س��ة حملي��ا. �إن مث��ل ه��ذه �ل�سيا�س��ات �لتي حتم��ي �القت�ساد �ملحلي 
يف رعاي��ة وتعزي��ز ج���دة ون�عي��ة �ل�س��لع و�خلدم��ات قد قامت �إ�س��ر�ئيل بتنفيذها يف 
�س��بعينيات وثمانيني��ات �لق��رن �ملا�س��ي لت�س��جيع تط�ره��ا �القت�س��ادي، كم��ا ج��رى 
تنفيذها من قبل �أكرث �القت�ساد�ت �حلديثة تقدما يف �لعامل، �لهند و�لرب�زيل، مع 

ف��ئ��د هائل��ة القت�سادهم��ا وخ�س��س��ا فيما يتعلق بعمل �لن�س��اء. 

• ثم��ة ق�سي��ة �أخ��رى ت��ربز يف هذ� �ملجال تتعلق باالإمكانيات �ملت�فرة للن�س��اء يف قطاع 	
تكن�ل�جيا �ملعل�مات، حيث يعترب هذ� �لقطاع جزء� من �ل�سناعات �الآخذة  بالنم� 
ح���ل �لع��امل و�ل��ذي ميك��ن للن�س��اء �ن تلع��ب دور� هاما في��ه. بد�أت �إ�س��ر�ئيل، حاليا، 
بالهيمنة على هذ� �لقطاع يف �الأر��سي �لفل�سطينية من خالل تكن�ل�جيا وت�سميم 
بر�م��ج بالتعاق��د م��ن �لباط��ن. ونظ��ر� الأن ه��ذ� �لقط��اع ي�س��تطيع جت��اوز �حل��دود، 
ميك��ن �عتب��اره �أح��د �لقطاع��ات �لت��ي ت�س��تطيع �لت��س��ع و�الزده��ار دون �خل�س���ع 
للقي�د �الإ�سر�ئيلية. ولكن �ل��قع على �الأر�ص �أن �إ�سر�ئيل قد �أخ�سعت هذ� �لقطاع 
م��ن خ��الل �لتعاق��د م��ن �لباط��ن، مم��ا يعن��ي �أن من��� ه��ذ� �لقط��اع يخ�س��ع لل�س��يطرة  
�الإ�س��ر�ئيلية، دون �أن يك���ن للفل�س��طينيني  ق��درة عل��ى �ر���ص �ل��ق��ع للنه����ص ب��ه. 
بخ�س����ص ه��ذ� �لقط��اع، يج��ب �أن تعم��ل �لتدخ��الت عل��ى م�س��ت�يني: �الأول ف��ك 
�لتبعية الإ�سر�ئيل من �أجل �لتمكن من ت�جيه هذ� �لقطاع بطريقة تلبي �حتياجات 
ومتطلبات �لفل�سطينيني، مما ميكّننا من و�سع خطط �أف�سل  لتعظيم فر�ص دخ�ل 
�لن�س��اء يف ه��ذ� �لقط��اع. وميك��ن فع��ل ه��ذ� م��ن خالل  قيام �ل�س��لطة بربط �س��ركات 
تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات �ملحلي��ة مع قطاع تكن�ل�جي��ا �ملعل�مات �لدويل دون �ملرور من 
خالل �إ�سر�ئيل ك��سيط. �مل�ست�ى �لثاين ه� دعم تدخالت �سيا�سية تربط �لتدريب 
�ملهن��ي لالإن��اث مبه��ار�ت م�جه��ة نح��� قط��اع تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات. وه��ذ� يتطل��ب 
�إ�س��ر�تيجيات د�عم��ة ته��دف �إىل تعزي��ز ن�عي��ة ووثاق��ة �سلة بر�م��ج �لتعليم �ملهني، 
وت�س��جيع �الأه��ل عل��ى �لتفك��ري باإحل��اق �الناث مبثل هذه �لرب�م��ج. عالوًة على ذلك، 
يتطل��ب ه��ذ�، �أي�سا، �سيا�س��ات د�عمة ته��دف �إىل تعزيز دو�ئر تكن�ل�جيا �ملعل�مات 

يف م�ؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��ايل، وت�س��جيع �لتح��اق  �الإن��اث يف ه��ذه �لرب�مج. 

• به��دف ت��س��يع قاع��دة �لطل��ب يف �س���ق �لعم��ل، وتق�ية فر�ص �لن�س��اء يف �الن�سمام �إىل 	
�س���ق �لعم��ل، ف��ان ذل��ك يت�سم��ن �أن يق���م حمام�ن/مد�فع���ن، بالنياب��ة ع��ن �لن�س��اء، 
وخ�س��س��ا يف وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة، مبناق�س��ة ودعم خطط/ميز�ني��ات حك�مية تهدف 
�إىل ت��س��يع قطاع��ات �لت�سني��ع و�لزر�ع��ة من خالل ��س��تبد�ل �سيا�س��ة �ال�س��تري�د �لتي 
ترك��ز عل��ى ��س��تبد�ل �ل�س��لع و�خلدم��ات �الإ�س��ر�ئيلية مبنتج��ات حملي��ة. وكذل��ك، يجب 
على وز�رة �س�ؤون �ملر�أة دعم ومنا�سرة ف�سل قطاع تكن�ل�جيا �ملعل�مات �لفل�سطيني 

ع��ن �إ�س��ر�ئيل، وربط��ه مبا�س��رة مبر�كز تكن�ل�جي��ا �ملعل�مات �لدولية.

• ج��رت بع���ص �لنقا�س��ات يف و�س��ائل �الإع��الم ح���ل قط��اع غ��زة فيم��ا يتعل��ق باالكتف��اء 	
�لذ�ت��ي يف بع���ص �ملنتج��ات �لزر�عي��ة. ولك��ن م��ن �ل�س��روري در��س��ة ه��ذه �لتجرب��ة 
لتقيي��م فيم��ا �إذ� كان��ت ه��ذه �لنم��اذج من �الكتفاء �لذ�تي �القت�س��ادي ذ�ت �أهمية، 

وتقيي��م تاأثريه��ا عل��ى عمل وم�س��اركة �لن�س��اء يف �س���ق �لعمل. 
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• به��دف �سم��ان زي��ادة ح�س��ة �مل��ر�أة يف �لقطاع��ات �الإنتاجي��ة، يج��ب �أن ُترك��ز 	
�لتدخالت على �إعد�د �لن�س��اء الأعمال يف قطاعات �لت�سنيع وتكن�ل�جيا �ملعل�مات 
ب�س���رة خا�س��ة. وه��ذ� يعن��ي ��س��تهد�ف �لفتي��ات لت�س��جعيهن عل��ى �كت�س��اب تدري��ب 
مهن��ي يف مرحل��ة مبك��رة. كم��ا يعت��رب و�س��ع بر�م��ج تدري��ب مهن��ي ن�عي من�س��جم مع 
ه��ذه �ل�سناع��ات �ملمكن��ة �لت��س��ع �أمر� هاما، كذلك �الأمر بالن�س��بة لت�جيه �لفتيات 
يف �س��ن مبك��ر )12-10( نح��� �لتدري��ب �ملهن��ي م��ن خالل �س��رح �لف��ئ��د �القت�سادية 

67   عل��ى �لرغ��م م��ن �أن �إ�س��ر�ئيل �س��ادرت �لكث��ري م��ن �أر��س��ي �ل�سف��ة �لغربي��ة، وت�س��ع رقاب��ة �سارم��ة عل��ى م�س��ادر 

�ملي��اه، غ��ري �أن �الإنت��اج �حل��ايل للقط��اع �لزر�ع��ي ال ي�س��تفيد من �مل�س��ادر �ملت�فرة. وبكلمات �أخ��رى، ت�جد قدرة فائ�سة  
�سم��ن ه��ذ� �لقط��اع. لذل��ك ميك��ن �لعم��ل م��ع وز�رة �ل�سح��ة للركي��ز عل��ى �لدف��ع لال�س��تفادة �لكاملة م��ن �الأر��سي �لتي 

ت�س��يطر عليها �ل�س��لطة �لفل�س��طينية من خالل ت�س��ريعات ت�س��جع �لعمل. 

�ملحتملة لهن ولعائالتهن، ما ميكن له �أن ي�ساهم يف زيادة فر�ص �لن�ساء بااللتحاق 
يف �س���ق �لعمل. ويف �ل�قت ذ�ته، من �ل�سروري معاجلة �ل�س�رة �ل�س��لبية �ل�س��ائدة 

�ملتعلق��ة بالتدريب �ملهني.

• ت�ؤك��د �إ�س��ر�تيجية �لتعلي��م و�لتعلي��م �لع��ايل و�إ�س��ر�تيجية �ل�س��باب عل��ى �أهمي��ة 	
�لرو�ب��ط ب��ني �لتدري��ب �ملهن��ي و�مله��ار�ت �ملكت�س��بة يف �س���ق �لعم��ل. ولك��ن هات��ني 
�ل�ثيقتني ال ت�ؤ�س�سان للعالقة بني قطاعات �س�ق �لعمل �لتي يجب تعزيزها و�أ�سكال 
�لتدري��ب �ملهن��ي و�مله��ار�ت �لت��ي يج��ب ��س��تهد�فها الإحر�ز مزيد م��ن �لتنمية. وهذ� 
يعن��ي بق��اء �ل�ثيقت��ني و��س��عتني يف تغطيتهم��ا، ولك��ن دون تركي��ز حم��دد عل��ى حت�يل 
تعلي��م �الإن��اث �إىل مه��ار�ت مفي��دة تتنا�س��ب م��ع �لقطاع��ات �الآخ��ذة بالت��س��ع يف 

�لعم��ل. �س���ق  �و  �القت�س��اد 

• وهك��ذ�، م��ن �مله��م و�س��ع �أول�ي��ات لبع���ص �لقطاع��ات، وحت�ي��ل �ملعرف��ة و�مله��ار�ت 	
نح��� �حتياج��ات مث��ل ه��ذه �لقطاع��ات. ومن منطلق هذ� �ملنظ���ر، يجب خلق عالقة 
ما بني �ل�ثائق �الإ�سر�تيجية �ملختلفة )�سباب، تعليم، حكم حملي، م��رد طبيعية، 

�ل��خ( به��دف �إنت��اج تد�بري �سيا�س��اتية فعالة نح� متكني �لن�س��اء �قت�ساديا. 

العم��ل   3 �س��وق  يحك��م  ال��ذي  املوؤ�س�س��ي  الإط��ار  م�س��توى  عل��ى  املعيق��ات  معاجل��ة 
العم��ل(68 )قان��ون 

ج��رت �مل�سادق��ة عل��ى قان���ن �لعم��ل يف �لع��ام 2000، وكان��ت ه��ذه خط���ة �إىل �الأم��ام. 
ولك��ن فيم��ا يتعل��ق بالن�س��اء، يع��اين �لقان���ن م��ن ع��دد م��ن �مل�س��كالت:

• �لعم��ل 	 ق���ة  م��ن  و��س��عة  قطاع��ات  �حل��ايل،  �س��كله  يف  �لعم��ل،  قان���ن  ي�س��تثني 
�لفل�س��طينية، وم��ن �سم��ن ذل��ك �لعامل��ني الأنف�س��هم )�لعمال��ة �لذ�تي��ة(، و�لعم��ال 
�مل��س��ميني، وعم��ال �لعائل��ة غ��ري مدف�ع��ي �الأج��ر، و�أولئ��ك �ملنخرط��ني يف �لرعاي��ة 
�الأ�س��رية غ��ري مدف�ع��ة �الأج��ر، و�لعمل �الإجنابي يف �لبي��ت. وهذه �لفئات من �لعمل 
تهيمن عليها �لن�ساء بق�ة، ولذلك نرى �أن �لقان�ن ال يحمي، ب�سكل كاف، قطاعات 
و��س��عة م��ن �لن�س��اء �لعام��الت. ع��الوة عل��ى ذل��ك، ال يغط��ي قان���ن �لعم��ل �لعم��ال 
يف �إ�س��ر�ئيل ويف �مل�س��ت�طنات �الإ�س��ر�ئيلية. وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن ن�س��بة �لن�س��اء 
�لعام��الت يف �إ�س��ر�ئيل منخف�س��ة، ولكنه��ن  يبق��ني عر�س��ة للخط��ر. ونظ��ر� الأن 
�ملجل�ص �لت�سريعي معطل، يجب تن�سيق �ملبادر�ت مع وز�رة �لعمل لكي تق�م �ل�ز�رة 
باإ�س��د�ر تعليم��ات خا�س��ة بحماي��ة ه���ؤالء �لعم��ال. ومب��ا �أن عم��ل ه��ذه �ملجم�ع��ات ال 
يقع �سمن �لقطاع »�لر�سمي«، فيجب در��سة جتارب من بلد�ن �أخرى ملعرفة كيفية 
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• ومع �أن قان�ن �لعمل و��سح يف مادته ح�ل �ملعاملة �ملت�س��اوية بني �لرجال و�لن�س��اء، 	
غ��ري �أن��ه ال يح��دد عق�ب��ات الأ�سحاب �لعمل �لذي��ن ينتهك�ن هذه �ملادة من �لقان�ن. 

لذلك، يجب �لعمل مع وز�رة �لعمل الإ�سد�ر تعليمات تعالج هذه �لن��ق�ص. 

• عل��ى �لرغ��م م��ن �أن قان���ن �لعم��ل و��س��ح ح���ل ح��ق �لن�س��اء �حل��م��ل يف �إج��ازة 	
�أم�مة مدف�عة �الأجر، غري �أنه ال مينع �ساحب �لعمل من طرد �لن�ساء �حل��مل يف 
�سهرهن �لثامن �أو �لتا�سع من �حلمل حلرمانهن من �حلق باإجازة �أم�مة ت�ستغرق 
10 �أ�سابيع. ومرة �أخرى، يجب �إدخال تعديالت �أو تعليمات ت�سدرها وز�رة �لعمل 

ملعاجل��ة هذ� �لعي��ب يف �لقان�ن. 

• كم��ا �أن �لقان���ن غ��ري و��س��ح فيم��ا يتعل��ق بح��ق �لتع�ي�ص يف ح��ال كان �لعقد �أقل من 	
�سنة. وهذ� �الأمر يتعلق، ب�سكل خا�ص، بقطاع �مل�ؤ�س�سات غري �حلك�مية �لتي ت�سغل 
عدد� كبري� ن�س��بيا من �لن�س��اء. ولهذ�، من �ل�سروري �لقيام بعمل مع وز�رة �لعمل 

لت��سيح ق�سايا تتعلق بتع�ي�ص �لعمال �لذين يعمل�ن الأقل من �سنة. 

68   يعتم��د ه��ذ� �لق�س��م كث��ري� عل��ى تقري��ر »�لعم��ل غ��ري �ملحم��ي يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة: منظ���ر �مل�س��او�ة ب��ني 

�جلن�س��ني وحق���ق �لعم��ال«، جمي��ل ه��الل و�سال��ح �لكفري و�أيلني كت��اب )2009(، منظم��ة �لعمل �لدولية:  
http://www ilo org/public/english/region/arpro/beirut/employment/

informalemploy/palestine_en pdf

69   �نظ��ر، عل��ى �س��بيل �ملث��ال، �لق���س��مي و�آخ��رون )2009( �ل�سم��ان �الجتماع��ي للعام��الت يف �لقطاع غري �لر�س��مي: 

هيكلية ووكالة.
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• ال ت�ج��د مح�ك��م خمت�س��ة يف ح��ل نز�ع��ات �لعم��ل؛ ونتيج��ة لذل��ك، ي�ج��د �آالف م��ن 	
ق�سايا نز�عات �لعمل، ح�سب ما �أفادت �حتاد�ت نقابية وعمال �أفر�د، تنتظر حال 
يف �لنظ��ام �لق�سائ��ي. ه��ذ� �الأم��ر �أ�سع��ف �لثقة باملحاكم، و�س��جع �لطريق �مل�س��دود 
حل��ل ق�ساي��ا نز�ع��ات �لعم��ل �أ�سح��اب �لعم��ل عل��ى �نته��اك �لقان���ن وع��دم �لعم��ل 
بالتد�بري �لتي حتمي حق�ق �لعمال، وهذ� يزيد من تعقيد و�سع �لن�ساء، نظر� الن 
�إط��ار �لعم��ل �لقان���ين �ل��ذي يحك��م �لقط��اع ال يوف��ر �آليات حلل مثل ه��ذه �لنز�عات. 

تنفيذ تدخالت وحمالت عملية ملعاجلة انتهاكات حقوق املراأة يف العمل  4

• ه��ذه �إح��دى �لنق��اط �لت��ي �أثاره��ا ع��دد م��ن ت��سي��ات �الإ�س��ر�تيجيات و�ل�سيا�س��ات 	
عل��ى م��ر �ل�س��نني �ملا�سي��ة، ولك��ن لي���ص ل��دى وز�رة �لعم��ل ع��دد كاف من �ملفت�س��ني/

�ملفت�س��ات �ملدرب��ني جي��د� ل�سم��ان �اللت��ز�م باملعاي��ري �لدني��ا بالعم��ل �لالئ��ق كم��ا ه� 
من�س����ص علي��ه يف قان���ن �لعم��ل. يعت��رب م��كان �لعم��ل �الآم��ن، �ل��ذي يلت��زم مبعاي��ري 
�لعم��ل �لالئ��ق، هام��ا للن�س��اء ب�س��كل خا���ص، الأن ذل��ك ي�س��هل عل��ى �لن�س��اء �اللتحاق 
ب�س���ق �لعم��ل عل��ى �س���ء �لقي���د �لكث��رية �لت��ي يفر�سه��ا �ملجتم��ع على �مل��ر�أة. ولكن، 
ه��ذه �لق�سي��ة تتعل��ق بال�سيا�س��ات وتخ�سي���ص ميز�ني��ات حتت��اج �ل�س��لطة �ل�طني��ة 
�إىل �إعطائه��ا �أول�ي��ة. ثم��ة فك��رة ق��د تك���ن مفي��دة ومكلف��ة قلي��ال ل���ز�رة �لعمل وهي 
�ال�س��تفادة م��ن �س��اعات �لعم��ل �ملجتمع��ي لط��الب �جلامع��ات للقي��ام بالتفتي���ص  
عل��ى م�ؤ�س�س��ات �الأعم��ال. يف ه��ذ� �ل�س��ياق، ميك��ن تدري��ب �لط��الب، ودف��ع تكالي��ف 
�مل���س��الت له��م عن��د قيامهم بتفتي���ص �مل�س��اريع كجزء من �لعم��ل �ملجتمعي وتقدمي 
تقاري��ر لل���ز�رة. وه��ذ� يتطل��ب ترتيب��ات ب��ني �ل���ز�رة وخمتل��ف �جلامع��ات و�لكلي��ات. 

• وثم��ة جم��ال �آخ��ر ه��ام الإط��الق حم��الت ت�عي��ة حق�قية للن�س��اء �لعام��الت، تت�سمن 	
زيار�ت �إىل �أمكنة �لعمل، وخ�س��سا �مل�ساريع �ل�سغرية. مثل هذه �حلمالت ميكن 
�أن حتق��ق هدف��ني. �الأول ه��� تثقي��ف �لن�س��اء ح���ل حق�قه��ن، و�لث��اين ت�جي��ه حتذير 
�إىل �أ�سحاب �لعمل باأن �لقان�ن مطبق. ومرة �أخرى، ميكن �ال�ستفادة من �ساعات 
�لعم��ل �ملجتمع��ي للط��الب بع��د تدريبه��م للم�س��اركة يف ه��ذه �حلمالت. وه��ذ� �لعمل 

يتطل��ب ترتيبات م��ع �جلامعات و�لكليات. 

تعزيز و�سول املراأة اإىل م�سادر الإقرا�ض الر�سمي وغر الر�سمي  5

ال ت�ج��د �سل�س��لة بيان��ات زمني��ة ثابت��ة ومتنا�س��قة ح���ل م��س���ع و�س���ل �لن�س��اء لالإقر����ص 
)�لر�س��مي وغ��ري �لر�س��مي( يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غزة.70وه��ذ� ي�س��ري �إىل �ل�سيا�س��ة 
�الأوىل من �لت��سيات ح�ل �حلاجة �إىل جمع وتنظيم بيانات ح�ل �ل��س�ل �إىل �الإقر��ص 
وفق��ا للن���ع �الجتماع��ي. وه��ذ� يت��م م��ن خالل �لتن�س��يق مع �س��لطة �لنقد �لفل�س��طينية لكي 
تك���ن �لبيان��ات �لت��ي يت��م �حل�س���ل عليه��ا م��ن �لقط��اع �مل�س��ريف بخ�س����ص �الإقر����ص 
مف�سل��ة وفق��ا للن���ع �الجتماع��ي، وتكمل��ة ذل��ك باملعل�م��ات �لت��ي تت�ف��ر م��ن م�ؤ�س�س��ات 
�الإقر��ص �ملتناهي �ل�سغر وتعاونيات �الدخار، ليعك���ص ذلك جانب �لقطاع غري �لر�س��مي 
م��ن م�س��هد �الإقر����ص. ويف �ل�ق��ت ذ�ته، من �ملهم �إجر�ء در��س��ات لتقيي��م �أمناط وطبيعة 

��س��تخد�م �لن�س��اء للقرو���ص �لر�س��مية وغ��ري �لر�س��مية. 

وه��ذ� ي�س��ري للحاج��ة �إىل معاجل��ة �لعقب��ات �لت��ي ت��ج��ه �لن�س��اء م��ن منظ���ر �سيا�س��ات، 
و�ل��ذي ق��د يت�سمن:

• �الع��ر�ف �أن �حتياج��ات �لن�س��اء وطريق��ة قيامه��ن باالأعم��ال ق��د تختل��ف ع��ن �لرج��ال. 	
عل��ى �س��بيل �ملث��ال، قام��ت م�ؤ�س�س��ات �لتم�ي��ل يف �لبل��د�ن �الأوروبي��ة بزي��ادة ع��دد �لن�س��اء 
�مل�ظف��ات يف ه��ذه �مل�ؤ�س�س��ات، الأنه��ن يفهم��ن م�س��اريع �لن�س��اء، وي�س��تطعن تقيي��م �أف��كار 
�الأعم��ال �الإبد�عي��ة �لت��ي لي���ص له��ا م�ؤ�س��ر�ت قيا���ص مقارن��ة ال�س��تخد�مها يف تقيي��م �لقر���ص. 

• �إن �إدخ��ال �أ�س��كال خمتلف��ة م��ن �سمانات �لقرو�ص ميكنه حت�س��ني �ل��س�ل �إىل مت�يل 	
�أعم��ال �سغ��رية، وميك��ن تطبي��ق مناذج ت�س��تهدف �أعماال متلكها �لن�س��اء. تعترب كفالة 
�لقر���ص �لتز�م��ا م��ن �ل�كال��ة �لكافل��ة بت�س��ديد ج��زء �أو كامل مبلغ �لقر���ص للد�ئن يف 

 70   يت��م �ل��س���ل �إىل �الإقر����ص �لر�س��مي م��ن خ��الل �لبن���ك. يت�سم��ن �لتم�ي��ل غ��ري �لر�س��مي �الإقر����ص �ملتناه��ي 

�ل�سغ��ر وكذل��ك �لقرو���ص م��ن �ل�سيارف��ة �أو م�ؤ�س�س��ات �الإقر����ص و�الدخ��ار �مل��دور،  

حال��ة �لتخل��ف ع��ن �لت�س��ديد. وتختلف معايري �الأهلية باالعتم��اد على �أهد�ف �ل�كالة 
�لكافل��ة. ع��ادة، تتلق��ى �مل�ؤ�س�س��ة �ملقر�س��ة �لكفالة بدل ر�س���م. ميكن ت�س��غيل وكاالت 
كفال��ة �لقرو���ص م��ن قب��ل �لقط��اع �خلا���ص �أو �لع��ام. تعت��رب كف��االت، وه��ي �مل��زود 
�لرئي�س��ي لكفال��ة �لقرو���ص يف لبن��ان، مث��اال عل��ى بر�م��ج كفال��ة �لقرو���ص. مبدئي��ا، 
بد�أت �حلك�مة هذ� �لربنامج وه� �الآن يد�ر من قبل م�ؤ�س�سة خا�سة )منتدى �أعمال 
�لن�س��اء، 2011(. ولك��ن، م��ن �مله��م در��س��ة كيفي��ة عم��ل ه��ذه �مل�س��اريع حت��ت �أو�س��اع 

�الحت��الل حي��ث ي�س��يطر ع��دم �ليق��ني عل��ى �لن�س��اط �القت�سادي ب�س��كل عام. 

• يع��زز ��س��تهد�ف �مل�س��اريع �ملتناهي��ة �ل�سغ��ر نح��� �أن�س��طة �إنتاجي��ة يف �لقط��اع 	
�لزر�ع��ي وقط��اع �لت�سني��ع �آف��اق �لن�س��اء بالعم��ل �مل�س��تد�م يف �س���ق �لعم��ل. �إن 
�إدخ��ال �لتدري��ب يف �الإد�رة �ملالي��ة و�لت�س���يق يعت��رب عامال هام��ا يف �سمان جناح 

مث��ل هذه �مل�س��اريع. 

تقوية تعاونيات الن�ساء وامل�ساريع القت�سادية اجلماعية التي تديرها ن�ساء  6

�الإقر����ص  وتعاوني��ات  و�لتعاوني��ات  ت��د�ر جماعي��ا  �لت��ي  �مل�س��اريع �القت�سادي��ة  تعت��رب 
م�س��ادر هام��ة لتمك��ني �لن�س��اء يف �لتغل��ب عل��ى �س��رك �لقط��اع غ��ري �لر�س��مي و�ملناف�س��ة 
�لتجاري��ة �ل�سغ��رية. حي��ث ت�س��تطيع مث��ل ه��ذه �لتعاوني��ات تزوي��د �مل�ساركني/�مل�س��اركات 
بالق��در�ت لتط�ي��ر �مله��ار�ت م��ن خ��الل جتمي��ع خ��رب�ت وت�ف��ري تدريب و�أ�س����ق للت�س���يق. 
كم��ا �أن �ملنتج��ني و�مل�سنع��ني �ل�سغ��ار ميكنه��م ب��ذل �سغ���ط عل��ى �سناع �لق��ر�ر من خالل 
جه���د م�س��ركة. ي�ج��د ع��دد م��ن من��اذج �لتعاوني��ات يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة م��ن 
�سمنه��ا من��اذج ح�س��ب �لقط��اع �أو ح�س��ب �ملنت��ج.  ميكن ربط هذه �لتعاوني��ات بنظام �إنتاج 
م�ج��ه د�خلي��ا مبن��ي ح���ل م�س��اريع �قت�سادي��ة �سغ��رية ميكنه��ا �مل�س��اهمة يف بن��اء �إنت��اج 
حملي يلبي �حتياجات �ال�س��تهالك �ملحلي. وميكن �لقيام بذلك من خالل بناء �س��ر�كات 
ب��ني وز�رة �القت�س��اد �ل�طن��ي ووز�رة �لزر�ع��ة ووز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة لتعزي��ز ثقاف��ة �س��ر�ء 
منتج��ات حملي��ة م��ن خ��الل تنظي��م حم��الت ت�عي��ة وحت�س��ني ن�عي��ة وج���دة �ملنت��ج �ملحل��ي 

ودع��م �س��بكات �لت�س���يق. 

 دور خطط/ميزانيات احلكومة واملجتمع الدويل يف دعم التمكني القت�سادي للمراأة7  

تق��دم �القر�ح��ات �أع��اله تب�س��ر� يف تدخ��الت ميكنه��ا تعزي��ز م�ق��ع �لن�س��اء يف �س���ق 
�لعم��ل. ولك��ن، يبق��ى �لتحلي��ل ناق�س��ا بدون در��س��ة دور �إ�س��ر�تيجيات وخط��ط �حلك�مة، 
وكذل��ك مت�ي��ل �ملجتم��ع �ل��دويل لتمك��ني �لن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل. ووفق��ا لذل��ك، ياأخ��ذ هذ� 
�لق�س��م بع��ني �العتب��ار وباخت�س��ار طريق��ة تعام��ل ع��دد م��ن �الإ�س��ر�تيجيات و�خلط��ط مع 
متك��ني �مل��ر�أة يف �القت�س��اد. تت�سم��ن �ل�ثائ��ق �لت��ي ج��رى تغطيته��ا خط��ة �لتنمي��ة �ل�طنية 
�للجن��ة  للن���ع �الجتماع��ي،  �الإ�س��ر�تيجية �ل�طني��ة ع��رب �لقطاعي��ة   ،)2013-2011(

�ل�طنية ح�ل خطة ت�س��غيل �لن�س��اء،  ��س��ر�تيجية �ل�س��باب، �إ�س��ر�تيجية �لتعليم و�لتعليم 
�لع��ايل، �إ�س��ر�تيجية �لقط��اع �لزر�ع��ي، �إطار عمل �الأمم �ملتحدة للم�س��اعد�ت �الإمنائية، 
م�س��اريع وز�رة �لتخطي��ط �ملم�ل��ة م��ن �ملانح��ني �ملتعلق��ة مب�س��او�ة ومتك��ني �مل��ر�أة، و�أخري�، 

�إ�س��ر�تيجية جلن��ة تن�س��يق �مل�س��اعد�ت �ملحلي��ة للن���ع �الجتماع��ي.

عل��ى �س���ء �لنقا���ص �ل�س��ابق ح���ل معيق��ات �مل�س��اركة �القت�سادي��ة للن�س��اء، وكذل��ك 
ت��سي��ات �لتعام��ل م��ع هذه �ملعيقات، ميكنن��ا ت�سنيف �الإ�س��ر�تيجيات/�خلطط �ملذك�رة 

�أع��اله يف ث��الث فئ��ات رئي�س��ية:

�الإ�س��ر�تيجيات/�خلطط �لت��ي ال تدم��ج ق�ساي��ا �لن���ع �الجتماع��ي يف روؤيته��ا   1
ومفاهيمه��ا وتد�ب��ري �ل�سيا�س��ات �ملقرح��ة �أو يف �أح�س��ن �الأح����ل تتعام��ل معه��ا 
ب�س��طحية. م��ن �سمنه��ا �إ�س��ر�تيجية قط��اع �الإ�س��كان، و�إ�س��ر�تيجية �حلك��م 
�ملحل��ي، و�إ�س��ر�تيجية قط��اع �لطاق��ة. ال تع��رف ه��ذه �ل�ثائ��ق ب��س��ع �لن�س��اء 
�الأق��ل حظ��ا فيم��ا يتعل��ق بال��س���ل �إىل �مل����رد، ولذل��ك ال حت��اول معاجل��ة 
�ل��س���ل و�ملتطلب��ات �لتفا�سل��ي للن�س��اء �سم��ن ه��ذه �لقطاع��ات. ولذل��ك، م��ن 
�ملهم جد� ل�ز�رة �س�ؤون �ملر�أة ووز�رة �لتخطيط �لعمل مع �لدو�ئر ذ�ت �ل�سلة 
يف ه��ذه �ل���ز�ر�ت ل�سم��ان فه��م �أف�س��ل ل��س��ع �لن�س��اء وكيفي��ة معاجل��ة ه��ذه 
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�الإ�س��ر�تيجيات الحتياج��ات و�أل�ي��ات �مل��ر�أة. 

�الإ�س��ر�تيجيات/�خلطط �لت��ي تع��رف بال��س��ع �القت�س��ادي �ل�سعي��ف للن�س��اء،   2
وتق��رح تدخ��الت عالجي��ة، ولكنه��ا تق�س��ر يف معاجل��ة �الأ�س��باب �القت�سادي��ة 
�لبني�ية �لتي تكمن ور�ء �ل��سع �ملتدين للن�س��اء يف �س���ق �لعمل. مثال، تقدم خطة 
�لتنمية �ل�طنية 2011-2013 تب�سر� يف جمرى �لتنمية يف �الأر��سي �لفل�سطينية، 
وتعرف باأهمية ج�سر ف��رق �لن�ع �الجتماعي، وتزويد �لن�ساء بالفر�ص للم�ساركة 
يف �الأن�س��طة �القت�سادي��ة كريادي��ات وم�س��اركات يف �س���ق �لعم��ل. ولك��ن، ال تق��دم 
�خلط��ة �أي تب�س��ر يف معاجل��ة ت��اآكل �لق��درة �الإنتاجي��ة لالقت�س��اد، ويف �سمي��م 
ذل��ك �ل��س��ع �ل�سعي��ف للن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل، م��ن خ��الل جمم�ع��ة متما�س��كة 
ومن�س��جمة م��ن �لتدخ��الت �لت��ي ت�سم��ن �أن �ل���كالء �القت�سادي��ني ق��ادرون عل��ى 
�إنت��اج وت�س���يق وت�لي��د �لرب��ح. و�الأك��رث �أهمي��ة، �أن ه��ذه �لتد�ب��ري و�الآلي��ات يف ه��ذه 
�خلطة ال تقدم �أي منها حماية للمنتجني و�مل�سنعني �ملحليني من �لتناف�ص �ملدمر، 
وخ�س��س��ا م��ن �جلان��ب �الإ�س��ر�ئيلي. ب��دال من ذلك، ترى �خلط��ة �أن �النفتاح على 
�إ�س��ر�ئيل وباق��ي دول �لع��امل يح�س��ن �حل��د �لتناف�س��ي لل���كالء �القت�سادي��ني. وق��د 
تنطب��ق ه��ذه �حلال��ة عل��ى بع���ص �القت�س��اد�ت. ولكن، نظ��ر� لل��ق��ع �لك�ل�نيايل يف 
�الأر��س��ي �لفل�س��طينية، ف��اإن ع��دم حماي��ة �القت�س��اد �ملحل��ي �س��اهم يف ت��اآكل ق��درة 
�القت�س��اد �الإنتاجي��ة، و�أدى �إىل �عتم��اد �س��لبي عل��ى �إ�س��ر�ئيل م��ع ع��ق��ب م�ؤذي��ة 

للعم��ال، وخ�س��س��ا �لن�س��اء منهم. 

• هك��ذ� ه��� �ل��س��ع فيم��ا يتعل��ق باالإ�س��ر�تيجية �ل�طني��ة ع��رب �لقطاعي��ة للن���ع 	
�الجتماعي �لتي الم�س��ت طيف و��س��ع من �ل�سيا�س��ات و�لت��سيات للتعامل مع متكني 
�لن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل. ولك��ن ه��ذه �الإ�س��ر�تيجية ينق�سها روؤي��ة و��سحة من حيث 
معاجل��ة مع�ق��ات جان��ب �لطل��ب النخر�ط �لن�س��اء يف �س���ق �لعمل، مع ��س��تثناء ذكر 
�أن »خل��ق فر���ص عم��ل للن�س��اء �لعاط��الت ع��ن �لعم��ل �لل��ت��ي لديه��ن 13 �س��نة تعلي��م 
�أو �أك��رث”، ف��اإن ه��ذه �الإ�س��ر�تيجية ال ت�س��ري �إىل �آلي��ات كيفي��ة حتقي��ق ذلك من حيث 
معاجل��ة �لع��م��ل �لبني�ي��ة ور�ء ذل��ك، و�لت��ي ت�س��كل �لقطاع��ات �القت�سادي��ة يف 
�الأر��س��ي �لفل�س��طينية، و�لت��ي ه��ي يف �سمي��م �ل��س��ع �القت�س��ادي �ملت��دين للن�س��اء. 

• م��ن ه��ذ� �ملنطل��ق، يج��ب �أن يك���ن �لتعام��ل م��ع خل��ق فر���ص عم��ل م��ن خ��الل تعزي��ز 	
�لق��درة �الإنتاجي��ة لالقت�س��اد يف قطاع��ات مث��ل �لت�سني��ع وتكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات 
و�لزر�ع��ة وتقلي��ل �لتبعي��ة الإ�س��ر�ئيل، وتعت��رب �لنقط��ة �ملح�ري��ة الأي �إ�س��ر�تيجية 
ته��دف �إىل زي��ادة م�س��اركة �لن�س��اء يف �س���ق �لعم��ل. وه��ذ� يت�سم��ن جع��ل �مل�س��اريع 
�القت�سادي��ة مربح��ة م��ن خالل تخفي�ص كلفة �الإنتاج وخلق ظروف لفر�ص ت�س���يق 
وه��ذ� م��ا  قام��ت ب��ه �لعدي��د م��ن �لبل��د�ن عل��ى م��ر �ل�س��نني و�ي�سا من خ��الل ترويج 
وت�س��جيع �ل�س��ادر�ت. ولك��ن نظ��ر� لالحت��الل �الإ�س��ر�ئيلي عل��ى �أر���ص �ل��ق��ع، 
وق��درة �إ�س��ر�ئيل عل��ى خن��ق وتقيي��د حرك��ة �لب�سائ��ع و�خلدم��ات �إىل �خل��ارج حت��د 
م��ن حتقي��ق ذل��ك. كم��ا �أن حماي��ة �ل�س���ق م��ن �لب�سائ��ع �الإ�س��ر�ئيلية �لرخي�س��ة، 
�لتي ت�سعف تدريجيا �حلد �لتناف�س��ي للب�سائع و�ل�س��لع �لفل�س��طينية، يعترب عامال 
هام��ا. ه��ذه �ل�سيا�س��ات ج��رى تنفيذه��ا من قبل �لفه�د �جلن�ب �س��رق �آ�س��ي�يني يف 
�خلم�سينيات من �لقرن �ملا�سي، وحديثا من قبل �قت�ساديات نا�سئة من �إ�سر�ئيل 

و�لرب�زي��ل و�لهند. 

• و�الأه��م م��ن ذل��ك، ف��اإن �لركي��ز عل��ى م��اأزق �لن�س��اء، �لل��ت��ي لديه��ن 13 �س��نة 	
تعلي��م و�أك��رث يف �الإ�س��ر�تيجية �ل�طني��ة ع��رب �لقطاعي��ة للن���ع �الجتماع��ي، ي�س��كل، 
ب�س���رة جزئي��ة، م�س��كلة �سعب��ة عل��ى �سعيدي��ن: �سحي��ح �أن مع��دالت �لبطال��ة ب��ني 
ه��ذه �ملجم�ع��ة م��ن �لن�س��اء �الأعل��ى �إح�سائي��ا، وذل��ك جزئي��ا ب�س��بب �أن ح�س��ة هذه 
�ملجم�عة  من �مل�س��اركني يف ق�ة �لعمل عالية، ولذلك، تك�ن م�س��كلتهن مرئية �أكرث 
م��ن م�س��كلة ن�س��اء �أخري��ات. ب��دال من ذل��ك، كان يجب على �الإ�س��ر�تيجية �الهتمام 
بطريق��ة مت�س��اوية لغي��اب �لن�س��اء �لل��ت��ي لديه��ن 9-12 �س��نة تعلي��م )�لفئ��ة �الأو�س��ع 
م��ن �لن�س��اء( م��ن �س���ق �لعم��ل. �إن غي��اب هذه �ملجم�ع��ة يتعلق ببنية �لعمل يف �س���ق 
�لعم��ل �ملنح��از ل�سال��ح �لن�س��اء �لل��ت��ي لديه��ن م�س��ت�يات منخف�س��ة �أو م�س��ت�يات 
عالية من �لتعليم. وهكذ�، من خالل تركيز �جله�د على �لن�ساء �لل��تي لديهن 13 
�سنة تعليم و�أكرث، رمبا تعمل �الإ�سر�تيجية على �إد�مة حتيز م�ج�د �أ�سال يف �س�ق 

�لعم��ل ل�سال��ح �لتعلي��م �لع��ايل وقط��اع �خلدمات. 

• ت�س��ري م�س��اريع وز�رة �لتخطي��ط �ملم�ل��ة م��ن �ملانح��ني و�لت��ي تتعلق مب�س��او�ة ومتكني  	
�لن�س��اء وم�س��روع تقيي��م �لن���ع �الجتماع��ي للجن��ة تن�س��يق �مل�س��اعد�ت �ملحلي��ة �إىل 
ق�ساي��ا هام��ة تتعام��ل م��ع �ختالف��ات �لن���ع �الجتماع��ي. م��ن �سم��ن ذل��ك �ملعيق��ات 
�مل�ؤ�س�س��اتية، و�لنظ��رة �ملجتمعي��ة لعم��ل �مل��ر�أة، وتعزي��ز تن�س��يق �أف�س��ل ح���ل ق�ساي��ا 
�لن���ع �الجتماع��ي، وتق�ية قدر�ت وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة لتق�م بتعميم ومتابعة ق�سايا 
�لن�ع �الجتماعي ب�سكل فعال، ودعم �مل�ؤ�س�سات �ملنخرطة يف  �لتمكني �القت�سادي 
للم��ر�أة. ولك��ن ال تعال��ج �أي م��ن ه��ذه �ل�ثائ��ق �ملع�ق��ات �أم��ام �لتمك��ني �القت�س��ادي 
للمر�أة ح�ل جانب �لطلب يف �س�ق �لعمل. هذه �خلطط ال تتطرق لقدرة �القت�ساد 
عل��ى خل��ق �أ�س��كال عم��ل للن�س��اء، ويف غي��اب �لتعام��ل م��ع ه��ذه �ملع�ق��ات �لبني�ي��ة 
للم�ساركة �القت�سادية للن�ساء، ي�سبح نطاق وفعالية �لتد�بري �مل�ؤ�س�ساتية وحمالت 

�لت�عي��ة يف حمل �س��ك.

�لن���ع �لثال��ث م��ن �الإ�س��ر�تيجيات/�خلطط ه��ي تل��ك �لت��ي حت��اول معاجل��ة و�س��ع   3
�لن�س��اء �ل�سعي��ف يف �س���ق �لعم��ل م��ن خ��الل مقارب��ة �س��م�لية تاأخ��ذ بع��ني �العتب��ار 
�حلاج��ة خلل��ق مزي��د م��ن فر���ص �لعم��ل للن�س��اء. وتت�سم��ن ه��ذه �الإ�س��ر�تيجيات/
�خلطط خطة �للجنة �ل�طنية لت�سغيل �لن�ساء و�إ�سر�تيجية وز�رة �لزر�عة وكذلك 
�إط��ار عم��ل �الأمم �ملتح��دة للم�س��اعد�ت �الإمنائي��ة، �ل��ذي يع��رف �أن ج��زء� م��ن 
�مل�س��كلة �لت��ي ت��ج��ه �لن�س��اء يف �القت�س��اد، يرج��ع �إىل غي��اب �لفر���ص �القت�سادي��ة 
للن�س��اء نتيج��ة ت��اآكل �لق��درة �الإنتاجي��ة لالقت�س��اد و�لتبعي��ة الإ�س��ر�ئيل ويق��دم بع�ص 
�ملقرح��ات لالإ�س��الح. ت�س��ري �إ�س��ر�تيجية وز�رة �لزر�ع��ة، عل��ى �س��بيل �ملث��ال، �إىل 
�أهمي��ة دع��م م�س��اريع تنفذه��ا ن�س��اء وتعاونيات �إنتاج ن�س��ائية لتط�ي��ر قاعدة بيانات 
خا�س��ة للن�س��اء يف �لزر�ع��ة، ورف��ع م�س��ت�ى ق��درة �لن�س��اء عل��ى �ل��س���ل �إىل �مل����رد 
�ملالي��ة و�ملادي��ة وم�س��ادر �ملعرف��ة ودع��م �ملب��ادر�ت �الإبد�عي��ة للن�س��اء يف قط��اع 
�لزر�ع��ة. ويف �ل�س��ياق ذ�ت��ه ي�ؤك��د �إط��ار عم��ل �الأمم �ملتح��دة للم�س��اعد�ت �الإمنائي��ة 

)2012( عل��ى: 

�س���ف ت�س��عى �لرب�م��ج �لت��ي تن�س���ي حت��ت ه��ذه �ملح�سل��ة �إىل معاجل��ة ق�سايا هام��ة ت�ؤثر 
على �ل��سع �الجتماعي و�القت�سادي للن�ساء كما جرى تعريف ذلك يف �لتحليل �ل�سامل، 
وم��ن �سم��ن ذل��ك �لقاع��دة �الإنتاجي��ة لالقت�س��اد �الآخ��ذة بالت�سائ��ل  )لذل��ك ت�س��تهدف 
قطاع��ات مث��ل )�لزر�ع��ة و�لت�سني��ع و�ل�س��ياحة(، و�إق�س��اء وو�س���ل حم��دود وغ��ري مت�س��او 

)لذل��ك ي�س��تهدف �لن�س��اء و�ل�س��باب(. )���ص. 4(  

ولك��ن، وعل��ى �لرغ��م م��ن حقيقة �أن هذه �خلطط تلق��ي �ل�س�ء على مع�قات جانب �لطلب 
للتمك��ني �القت�س��ادي للن�س��اء، ال ب��د م��ن وج���د عملي��ة لتط�ي��ر تدخ��الت تعال��ج �لعالق��ات 
�خللفي��ة و�الأمامي��ة يف عملي��ة �الإنت��اج، وكذلك قدرة �ل�س���ق على ��س��تيعاب منتجات جميع 

�أ�س��كال �لعمل، وخ�س��سا عمل �لن�س��اء. 

نقط��ة �أخ��رية تتعل��ق بالتع��اون ب��ني �الإ�س��ر�تيجيات/�خلطط و�مليز�ني��ات فيم��ا يتعل��ق 
مبعاجل��ة �ختالف��ات �لن���ع �الجتماع��ي يف �ل��س���ل �إىل �مل����رد �القت�سادي��ة و�لعم��ل 
و�لت�س��غيل. ينبغ��ي �أن تهت��م �الإ�س��ر�تيجيات باملع�ق��ات �لبني�ي��ة �لت��ي ت��ج��ه �لن�س��اء 
با�س��تمر�ر، �أي �الع��ر�ف باحلاج��ة �إىل حت�س��ني �لق��درة �الإنتاجي��ة لالقت�س��اد، ويف ذ�ت 
�ل�ق��ت حماي��ة �ملنتج��ني؛ ويج��ب �أن يك���ن دور �لن�س��اء يف ه��ذه �لعملي��ة و��سح��ا يف خمتلف 
�خلط��ط، مث��ل خط��ة �لتنمي��ة �ل�طني��ة �إىل �الإ�س��كان و�لزر�ع��ة ومت�ي��ل �ملانح��ني، �ل��خ. 
حاليا، ومع �أن �لتدخالت �مل�س��تهدفة غري متناق�سة، فاإنها �أكرث متا�س��يا مع جمم�عة من 

ت��سي��ات �سيا�س��اتية ذ�ت �سل��ة ع��س��ا ع��ن تدخ��الت �إ�س��ر�تيجية.
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6. النساء واألصول – الحلقة المفقودة 
1. مقدمة و�سياق

الو�سول للموجودات، لي�ض جمرد دخل

�لن�س��اء  ��س��تهدفت متك��ني  �لت��ي  �ملب��ادر�ت  �الأخريي��ن، رك��زت غالبي��ة  �لعقدي��ن  خ��الل 
�قت�ساديا يف �الأر��سي �لفل�س��طينية، ب�س��كل �أ�سا�س��ي، على تعزيز و�س�ل �لن�ساء �ىل م�سادر 
�لدخ��ل. �تخ��ذت ه��ذه �الأن�س��طة م�س��ارين رئي�س��يني: )1( تق��دمي تدري��ب وخدم��ات �أخ��رى 
به��دف تعزي��ز �ندم��اج �لن�س��اء يف �لعم��ل �ملدف���ع �الأج��ر؛ �أو )2( تط�ي��ر ت�س��هيالت �الإقر����ص 
�ملتناه��ي �ل�سغ��ر لدع��م �لت�س��غيل �لذ�ت��ي للن�س��اء م��ن خ��الل م�س��اريع م�ل��دة للدخ��ل. وهذ�ن 
�لن�عان من �ملبادر�ت لهما �أهمية خا�سة، ولكن يبقى تاأثريهما على �مل�ست�ى �لكلي حمدود� 
يف ت��س��يع �لفر�ص �القت�سادية للن�س��اء؛ وت�س��تمر �لن�س��اء يف ت�س��كيل �أقلية �سغرية من �لق�ى 
�لعامل��ة �لر�س��مية م��ع ��س��تمر�ر مع��دالت بطال��ة عالي��ة ج��د� )بلغت م�س��اركة �الإن��اث يف �لق�ى 
�لعامل��ة 27% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة يف 2010، وبلغ��ت م�س��اركة �لن�س��اء يف �لق���ى 
�لعامل��ة يف غ��زة 48% يف نف���ص �ل�س��نة(. كم��ا ت�س��تمر بر�م��ج �الإقر����ص �ملتناه��ي �ل�سغ��ر يف 
�حلفاظ على �أهميتها يف ت�فري ر�أ�سمال عمل للرياديات على نطاق �سغري. ويف �ل�قت ذ�ته، 
يعت��رب تنفي��ذ ه��ذه �لرب�م��ج حم��دود�، ب�س��كل �أ�سا�س��ي، بن�س��اء منخرط��ات �أ�س��ال يف �أن�س��طة 
�قت�سادية على نطاق �سغري. لذلك، ال يعترب �الإقر��ص �ملتناهي �ل�سغر �آلية الإدخال �لن�ساء 
يف �ل�س���ق للم��رة �الأوىل؛  وبه��ذ� فه��� ال ي�س��تطيع تق��دمي حل���ل للع��دد �لكب��ري م��ن �لن�س��اء 
�لعاط��الت ع��ن �لعم��ل يف فل�س��طني، �لل��ت��ي، يف غالبيته��ن، لي���ص لديه��ن خربة عمل �س��ابقة.

�س���ف يبق��ى و�س���ل �لن�س��اء �إىل �لعم��ل وت�لي��د دخ��ل م��ا حتدي��ا كب��ري�، ويج��ب �أن يبق��ى 
�أول�ي��ة هام��ة و�أن يك���ن �سم��ن �الأول�ي��ات: و�س���ل �لن�س��اء و�ل�س��يطرة عل��ى �مل�ج���د�ت. 

عاملي��ا، ي�ج��د �ع��ر�ف متز�ي��د باأهمي��ة ملكي��ة �مل�ج���د�ت يف �ح��د�ث رفاهي��ة �الأ�س��رة 
�القت�س��ادي، وذل��ك الأن �مل�ج���د�ت تق���م ب�ظيفت��ني �أ�سا�س��يتني:

ك�س��بكات �أم��ان �جتماع��ي: ف��ان �مل�ج���د�ت تق���ي ق��درة �الأ�س��ر يف �لتاأقل��م م��ع ه��ز�ت   1
عل��ى �مل�س��ت�ى �لكل��ي )مث��ل �الأزم��ات �ملالي��ة، وك����رث �حل��رب و�لك����رث �لطبيعي��ة(، 
وكذل��ك �له��ز�ت عل��ى م�س��ت�ى �الأ�س��رة )فق��د�ن �لدخ��ل نتيج��ة �لط��الق �أو �ملر���ص 
�أو �مل���ت(. �إن ملكي��ة �الأر���ص �أو �ملب��اين �أو �س��لع ر�أ�س��مالية ت�ف��ر �الأم��ن مقاب��ل فق��د�ن 
�لدخل. على �سبيل �ملثال، تعني ملكية �ل�سخ�ص للبيت و/�أو �الأر�ص  �ال�ستقر�ر وعدم 
م��جه��ة �الإخ��الء م��ن م��كان �ل�س��كن يف ح��ال �اليج��ار نتيج��ة ع��دم �لق��درة عل��ى دف��ع 
�الإيجار �ل�س��هري، كما وميكن ��س��تخد�م هذه �مل�ج�د�ت لال�س��تهالك �أو �لبيع عندما 

ال يت�ف��ر م�س��در �آخ��ر للدخ��ل. 

كاآلي��ة ت�لي��د دخ��ل: ميك��ن للم�ج���د�ت �ن تك���ن م�س��ادر �نت��اج �و �ن ت�س��كل  �سمان��ا   2
للح�س���ل عل��ى قر���ص �أو ر�أ�س��مال م��ن م�ؤ�س�س��ات �القر����ص . على �س��بيل �ملثال، ميكن 
و�س��ع �الأر���ص ال�س��تخد�م �إنتاج��ي، وميك��ن تاأج��ري �ملب��اين للح�س���ل عل��ى دخ��ل �أو 
��س��تخد�مها للعم��ل، كم��ا و�أن �لقرو���ص �لبنكي��ة  وكذل��ك متك��ني �الأبن��اء م��ن �اللتح��اق 
بالتعلي��م �لع��ايل يف غالبيته��ا تعتم��د عل��ى وفرة �متالك �الأ�س���ل �و �مل�ج�د�ت،  و�لتي 

ميك��ن �ن ت�س��تخدم ك�سمان��ات. 

وهك��ذ�، لي���ص مده�س��ا �أن ن��رى �أن ع��دم �إمكاني��ة �ل��س���ل �إىل م�ج���د�ت و�أ�س���ل يرتب��ط 
بق���ة م��ع �النك�س��اف؛ فاالأ�س��ر و�الأفر�د �لذي��ن ال ميتلك�ن م�ج�د�ت يك�ن�ن �أكرث �نك�س��افا 
للفق��ر و�لع���ز، بينم��ا ُتظه��ر �الأ�س��ر و�الأف��ر�د �لذي��ن ميلك���ن م�ج���د�ت ق��درة �أك��رب عل��ى 

مقاوم��ة �الأزم��ات �القت�سادي��ة �أو �لتغل��ب عليه��ا )�لبن��ك �ل��دويل، 2007(. 

فجوة النوع الجتماعي واملوجودات 

عاملي��ا،  ت��ج��ة �لن�س��اء و�س��ع ن���ع �جتماع��ي �س��يئ وعمي��ق  بخ�س����ص �ل��س���ل للم�ج���د�ت فيم��ا 
ُي�سمى »فج�ة �لن�ع �الجتماعي �خلا�سة بامل�ج�د�ت«، حيث �إن �لرجال هم �الأكرث �حتماال المتالك 

�مل�ج���د�ت، وخ�س��س��ا �مل�ج���د�ت �الإنتاجي��ة و�ملالي��ة )Deere 2006، �لبن��ك �لدويل 2008(.

كم��ا �أن �لرج��ال ه��م �لفئ��ة �الأك��رث ��س��تفادة  بخ�س����ص ط��رق �مت��الك �مل�ج���د�ت، و�لت��ي 
ع��ادة م��ا تق���م عل��ى �لتمييز ح�س��ب �لن�ع �الجتماعي. حيث ي�س��تفيد �لرجال يف �حل�س�ل 

عل��ى �مل�ج���د�ت م��ن خ��الل �لقان���ن �أو �لع��اد�ت )ق��ن��ني و/�أو ع��اد�ت �مل��ري�ث(؛ و�ل�س���ق 
)م��ن خ��الل و�س�له��م للدخ��ل( وحت�يالت �لدولة )�حل�س�ل على معا�س��ات تقاعد �أو ت�زيع 

�الأر��س��ي �أو م�س��اريع �أخ��رى( )Deere 2006, Gown 2005(. رمب��ا يعت��رب و�س���ل 
�لذك���ر �إىل �ل�س���ق مي��زة م��ن �أه��م �ملز�ي��ا �لتي متك��ن �لرجال من ��س��تخد�م �لدخل �لذي 
يح�سل���ن علي��ه المت��الك �مل�ج���د�ت �لت��ي غالب��ا م��ا تبق��ى حت��ت ملكيته��م �لفردي��ة . �أم��ا 
�لن�س��اء، فهن �أقل و�س�اًل لل�س���ق، ولذلك تك�ن �لن�س��اء يف و�سع غري جيد، ويح�سلن على 
�مل�ج���د�ت م��ن خ��الل �آلي��ات حم��دودة مث��ل �مله��ر �أو �مل��ري�ث – و�لذي ع��ادة ي�فر لهن، يف 

�حلالت��ني، م�ج���د�ت �أق��ل قيم��ة م��ن تل��ك �لت��ي تت�ف��ر للرج��ال �و ب�س��كل منق����ص. 

ع��الوة عل��ى �ل��س��ع غ��ري �مل���ؤ�ت للن�س��اء يف �ل��س���ل للم�ج���د�ت، غالب��ا م��ا تعم��ل 
�لع��اد�ت �الجتماعي��ة )و�أحيان��ا �لقان���ن( عل��ى �إلغ��اء �ل��س���ل �إىل م�ج�د�ته��م �ملحتمل��ة 
�أو �ملت�قع��ه. عل��ى �س��بيل �ملث��ال، �سم��ن �س��ياق �ل��زو�ج، ي�س��اهم �لعم��ل غ��ري �لر�س��مي �أو 
�الأ�س��ري يف �مت��الك �ل��زوج للم�ج���د�ت �لت��ي ال يك�ن للزوج��ة فيهاحق قان�ين. وثمة منط 
�س��ائع الحظ��ه �لباحث���ن ح���ل فج���ة �لن���ع �الجتماع��ي �خلا�س��ة بامل�ج���د�ت يتمث��ل يف �أن 
�لرج��ال مييل���ن �إىل جتمي��ع ومر�كم��ة �مل�ج���د�ت خ��الل دورة �حلي��اة، بينما متيل �لن�س��اء 
لالإنفاق )تتناق�ص( على �حتياجات �الأ�س��رة و�الأطفال )Doss و�آخرون 2009(. و�أخري�، 
حتى عندما يعطي �لقان�ن �لن�ساء �حلق باملري�ث و�حلق بامللكية، غالبا ما تعمل �لعاد�ت 
و�لتقالي��د عل��ى �حل��د م��ن ق��درة �لن�س��اء عل��ى �ملطالب��ة بحق�قه��ن  و�لع��دول ع��ن تقا�س��م 

حق�قه��ن يف �مل��ري�ث ويف م�ج���د�ت �لعائل��ة . 

يف �ل�س��ياق �لفل�س��طيني، ف��ان �لن�س��اء يف و�س��ع �س��يء بخ�س����ص طرق �مت��الك �مل�ج�د�ت 
مقارنة بالرجال: 

الطرق الرئي�سية لمتالك املوجودات: ال�سياق الفل�سطيني

طرق تتعلق بال�س�ق
�أج�ر/دخل- 
ر�تب تقاعدي/نفقة- 
م�ساريع �إ�سكان �مل�ظفني- 

مري�ث- طرق ال تتعلق بال�س�ق
مهر- 

�ن �ملعيقات �أمام �لن�ساء يف �ال�ستفادة من �أي من هذه �لطرق ال يكمن يف �لن�ص �حلريف 
�لر�س��مي للقان���ن، �إمن��ا يف تع�س��ب و�نحي��از �لن���ع �الجتماع��ي �لعمي��ق يف �القت�س��اد 
و�ملجتم��ع. �إن �مل�س��ت�ى �ملنخف���ص ل��س���ل �لن�س��اء للق���ى �لعامل��ة وبالت��ايل ح�س�لهن على 
دخ��ل منخف���ص ه��� �لعائ��ق �لرئي�س��ي ل��س�له��ن �إىل م�ج���د�ت م�س��تقلة م��ن خ��الل ط��رق 
وو�سائل تتعلق بال�س�ق، وهذ� مينعهن �أي�سا من �لقدرة على مر�كمة م�ج�د�ت من خالل 
�لدخ��ل �أو �سنادي��ق �لتقاع��د �أو �ال�س��تفادة م��ن م�س��اريع م�ج���د�ت �مل�ظف��ني مثل م�س��اريع 
�الإ�س��كان. وبه��ذ�، ت�سب��ح �لط��رق �لت��ي ال تتعل��ق بال�س���ق الكت�س��اب �مل�ج�د�ت �أك��رث �أهمية 
للن�س��اء، م��ع وج���د معيق��ات وقي���د. ويف ح��ني �أن �لن�س��اء، يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقطاع غزة، 
لديه��ن حق���ق قان�ني��ة ر�س��مية بامل��ري�ث )م��ع �أن��ه مب��د�أ قان���ين يتحي��ز للن���ع �الجتماع��ي 
للن�س��اء ن�سف ما يحق للرجال(، غري �أن �لعاد�ت و�ملعايري �الجتماعية  ت�ؤدي بالعادة ىل 
حرم��ان �لن�س��اء  منال��س���ل  �ىل حق�قه��ن، و�لطريقة �ل�حي��دة لل��س�ل للم�ج�د�ت �لتي 
تنح��از ل�سال��ح �مل��ر�أة ه��ي م��ن خ��الل �آلي��ة �مله��ر عند �ل��زو�ج. ولكن، كما وجدن��ا من حيث 
م�ج���د�ت �مل��ر�أة عاملي��ا، ف��اإن �لقيم��ة �ملحتملة لهذه �مل�ج�د�ت، �ملقب�ل��ة �جتماعيا، تعترب 
منخف�س��ة مقارن��ة م��ع ن���ع �مل�ج���د�ت �لتي ميلكها �لرجال. وكذلك، يف و�سع م�س��رك مع 
منط ومن�ذج �لن�ساء عامليا، متيل �لن�ساء يف فل�سطني الإنفاق ثروة مه�رهن )و�لتي غالبا 

م��ا تك���ن جم�ه��ر�ت ذهبي��ة( بالنيابة ع��ن �لعائلة خ��الل دورة �حلياة �لزوجية. 

التاأثرات

بينم��ا تعت��رب ق�سي��ة ع��دل و�إن�س��اف للن���ع �جتماع��ي، ف��اإن �فتق��اد �لن�س��اء، عاملي��ا، 
للم�ج�د�ت له ع��قب �جتماعية �سلبية كثرية، وميكن م�ساهدة �أكرث �لتاأثري�ت و�لع��قب 
و�س�ح��ا عل��ى �لن�س��اء )و�أطفاله��ن( عندم��ا ت�سب��ح �لن�س��اء منك�س��فات �قت�سادي��ا نتيج��ة 
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�نف��كاك �ل��زو�ج م��ن خ��الل �النف�س��ال �أو �لط��الق �أو �مل���ت. ويف �أ�س����أ �ل�س��يناري�هات، 
ُت��رك �لن�س��اء �ملطلق��ات �أو �الأر�م��ل و�أطفاله��ن ب��دون بيت/م��الذ �آم��ن وب��دون م�س��در 
دخ��ل ثاب��ت، وال يك���ن له��ن �أر����صٍ �أو �س��لع ر�أ�س��مالية متكنهن من �إنت��اج دخل خالل هذه 
�لظ��روف �لع�سيب��ة. ولك��ن حت��ى �سم��ن �ط��ار �ل��زو�ج، يزي��د غي��اب �مل�ج�د�ت �نك�س��اف 
�لن�س��اء م��ن خ��الل تقيي��د خيار�ته��ن �القت�سادية. فالن�س��اء �لل��تي لي���ص لديهن دخل �أو 
م�ج�د�ت يكن �أكرث �حتماال للبقاء يف �أ�س��ر حيث تك�ن هذه �ملجم�عة من �لن�س��اء و/�أو 
�أطفاله��ن �سحاي��ا �الإيذ�ء �الأ�س��ري نتيجة غي��اب �لبد�ئل. عالوًة على ذلك، فاإن غياب 
�مل�ج���د�ت و�أ�س��كال �أخ��رى م��ن �مل����رد �القت�سادي��ة �مل�س��تقلة  ت���ؤدي �ىل ت��رك �لن�س��اء 
بدون  تاأثري يف �سنع قر�ر�ت �لعائلة. ومن �سمن ذلك كيفية ��ستخد�م و��ستثمار �مل��رد 
�القت�سادي��ة ل�سال��ح �الأ�س��رة )Deere, 2006(. وه��ذ� �الأم��ر بال��غ �الأهمي��ة نظ��ر� الأن��ه 
ر��سخ يف �لن�ع �الجتماعي و�أدبيات �لتنمية، حيث ي�جد تنميط ن�ع �جتماعي يف كيفية 
تقري��ر �لرج��ال و�لن�س��اء يف �الأ�س��ر �لفق��رية �أول�ي��ات �إنف��اق �الأ�س��رة، حي��ث متيل �لن�س��اء 
�إىل �إعط��اء �أول�ي��ة لال�س��تثمار يف �لطع��ام و�ل�سح��ة و�لتعلي��م، بينم��ا ميي��ل �لرج��ال �إىل 
�إعط��اء �أول�ي��ة »ل�س��لع �لرج��ال« �لت��ي تتعل��ق باأوق��ات فر�غه��م و��س��تهالكهم �ل�س��خ�سي 
)Doss و�آخ��رون 2009(. ومب��ا �أن ملكي��ة �مل�ج���د�ت هام��ة يف متك��ني ت�لي��د دخ��ل م��ن 

خ��الل ملكي��ة م�ج���د�ت �إنتاجي��ة )�أر���ص، �آالت( �أو م��ن خ��الل ت�ف��ري �سمان��ات للح�س�ل 
عل��ى قرو���ص،  فه��� ي��س��ح �ل�س��بب يف ك���ن �لن�س��اء يف و�س��ع غ��ري جي��د بخ�س����ص تن�ي��ع 

.)Deere, 2006(ط��رق ت�لي��د �لدخ��ل

وباخت�س��ار، تعت��رب ملكي��ة �لن�س��اء للم�ج���د�ت ذ�ت �أهمي��ة بالغ��ة يف �لتاأث��ري  و�سن��ع 
�لق��ر�ر �سم��ن �الأ�س��رة، وت�سب��ح �أك��رث �أهمي��ة عندم��ا جت��د �لن�س��اء �أنف�س��هن منك�س��فات 
�قت�سادي��ا نتيج��ة تف��كك �الأ�س��رة م��ن خ��الل �النف�س��ال �أو �لط��الق �أو �مل���ت. ولذل��ك، فاإن 
ملكي��ة �مل�ج���د�ت تعت��رب عن�سر� هاما وحا�س��ما لتمكني �لن�س��اء �قت�سادي��ا الأن ذلك يزيد 
م�س��اركتهن يف �سن��ع �لق��ر�ر د�خ��ل �الأ�س��رة، وي��س��ع جمم�ع��ة خياره��ن وقدر�ته��ن عل��ى 
�لتج��اوب م��ع �الأزم��ات، وي�ف��ر لهن والأطفاله��ن �الأمن و�حلماية يف ح��ال فقد�نهن �لدخل 

.)Deere & Leone 2003, Grown 2005( . ملتاأت��ي م��ن معي��ل �الأ�س��رة �لرج��ل�

موج��ودات ذات عالق��ة بال��زواج، والط��الق وفق��دان ال��زوج )الرتم��ل( يف ال�سف��ة 
الغربي��ة وقط��اع غ��زة

ت�ف��ر ق��ن��ني �الأح����ل �ل�س��خ�سية �ملعم���ل به��ا يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة حق�ق��ًا 
قان�ني��ة دني��ا بخ�س����ص �متالك �لن�س��اء للم�ج�د�ت �ملرتبط��ة بالزو�ج يف حاالت �نفكاك 
�الأ�سرة. عالوًة على ذلك، ت�سمح �لفج��ت �مل�ج�دة يف هذه �لق��نني بحرمان �لن�ساء يف 
ح��االت �لط��الق و�لرم��ل م��ن ه��ذه �حلق�ق �لقان�ني��ة �لدنيا من خالل �ملمار�س��ات �الأب�ية 

�ل�سائدة.  �الجتماعية 

فف��ي ح��االت �لط��الق يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، تفق��د غالبي��ة �لن�س��اء �لدع��م 
�القت�س��ادي و�حلق���ق �لت��ي ك��ن يتمتعن به��ا �ثناء �لزو�ج، باالإ�ساف��ة الحتمالية فقد�نهن 
لبيت �لعائلة �الآمن. ونظر� لعدم وج�د تقاليد بامللكية �مل�س��ركة بني �الأزو�ج، فاإن �حلق 
�القت�س��ادي �لرئي�س��ي للن�س��اء عن��د �لط��الق ه��� �مله��ر غ��ري �ملدف���ع، وخ�س��س��ا �مله��ر 
�مل�ؤخ��ر، وكذل��ك دفع��ات �لنفقة – حيث �نه لي���ص للن�س��اء �حل��ق بامل�ج�د�ت �لتي تر�كمت 
خ��الل ف��رة �ل��زو�ج. ولك��ن، حت��ى �حلق���ق �ملالية �ملح��دودة �لتي هي من ح��ق �ملطلقات ، 
فانه ال ميكنهن �ل��س�ل �إليها بدون �سغط قان�ين �أو �سغ�ط �أخرى متار�ص بالعادة على 
�لزوج )مثال تاأ�سي�ص وز�رة �س�ؤون �ملر�أة ل�سندوق �لنفقة كان مبثابة ��ستجابة م�ؤ�س�ساتية 
ل�سع�بة تنفيذ دفع �لنفقة(. ولكن عندما ت�سعى �لزوجة للطالق مبح�ص �ر�دتها، فاإنها 
تفق��د حت��ى ه��ذه �حلق���ق �لدني��ا كبدي��ل مل��فقة �ل��زوج على �لطالق. ومع وج���د مثل هذ� 
�ل��سع يف �ل�سفة �لغربية، تفتقد غالبية �لن�س��اء حلق�ق �مل�ج�د�ت �لزوجية، مما يعني 
�أن �لط��الق ي���ؤدي به��ن �إىل فقر مذل. وبالن�س��بة للن�س��اء �لل��تي يعان��ني من �إيذ�ء �لزوج، 
ف��اإن م��ا ذكرن��اه يعن��ي �أن ل��دى �لن�س��اء خياري��ن فق��ط: �لبق��اء يف يف �ط��ار زو�ٍج م���ؤٍذ �أو 

م��جه��ة حي��اة ذ�ت  فقرمدقع. 

كم��ا تعت��رب تهدي��د�ت �حل��ق بال��ساي��ة �جل�س��دية  عل��ى �الأطف��ال �آلي��ة رئي�س��ية ميك��ن م��ن 
خاللها حرمان �ملطلقات وكذلك �الأر�مل من حق�قهن �القت�سادية �لقان�نية �لدنيا عند 
�نف��كاك �ل��زو�ج. ق��دم تقري��ر �لي�نيف��ام ح���ل �أر�مل �حلرب يف غزة ع��ام 2009 تف�سياًل 

ح���ل م��دى ��س��تغالل �أه��ل �أزو�ج �أر�م��ل �حل��رب �ل�س��ابات وممار�س��ة �لتع�س��ب و�لتحي��ز 
�الأب�ي �ملتاأ�سل يف قان�ن �الأح��ل �ل�سخ�سية �حلايل بخ�س��ص و�ساية �الأطفال حلرمان 
�لن�س��اء وجتريده��ن م��ن �حلق���ق �لقان�ني��ة للم�ج���د�ت �لزوجي��ة وحق�قه��ن �الجتماعي��ة 
كاأر�مل حرب )ي�نيفام، 2009(. كما �أظهرت در��س��ة متابعة �أعدتها هيئة �الأمم 
�ملتح��دة للم��ر�أة ع��ام 2011 �أن��ه بع��د �إ�س��الح �لقان���ن )�ل��ذي �س��نه �ملجل���ص 
�لت�س��ريعي �لتاب��ع حلما���ص يف غ��زة 2009( فق��د مت �إعط��اء �الأر�م��ل ح��ق �ل��ساي��ة 
�جل�سدية لالأبناء حتى �سن 15 و�لبنات حتى �سن �لبل�غ( مع �حلد من ��ستخد�م �لتهديد 
م��ن قب��ل �أه��ل �ل��زوج للزوج��ات �الأر�م��ل.. ولك��ن ب�س��كل ع��ام ت�س��تمر �ملطلق��ات يف �ل�سفة 
�لغربي��ة وقط��اع غ��زة مب��جهة �لتهديد�ت بفقد�ن حق�قهن �القت�سادية �لدنيا من خالل 

��س��تخد�م �لتحي��ز و�لتع�س��ب �الأب���ي يف ق��ن��ني �ل��ساي��ة عل��ى �الأطفال. 

افتقار الن�ساء للموجودات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة: تاأثرات اقت�سادية

�أ�س��ارت در��س��ة حديث��ة �أعدته��ا �جلمعية �لفل�س��طينية ل�ساحبات �الأعم��ال )�أ�سالة( �إىل �ملعيقات 
�لرئي�سية �لتالية �لتي ت��جه متكني �لن�ساء �القت�سادي يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة: 

�أ�س��رية د�خلي��ة  اإمكاني��ة الو�س��ول للتموي��ل: غي��اب �مل�ج���د�ت نتيج��ة ديناميكي��ات 
تقليدي��ة وممار�س��ات �أ�س��رية و�إجتماعي��ة متعلق��ة بامل��ري�ث.

البيئةالناظم��ة والقانوني��ة: كلف��ة عالي��ة ومعيق��ات تنظيمية ومتييزقائم على ��سا���ص �لن�ع 
�الجتماع��ي يف �لنظ��ام �لقان���ين �ملتعل��ق بقان���ن �الأح����ل �ل�س��خ�سية �ل��ذي يحك��م �مل��ري�ث 
و�ل��زو�ج و�لط��الق، �ل��خ ... و�ل��ذي ي�ؤث��ر عل��ى �حلري��ات �الأ�سا�س��ية للن�س��اء. كم��ا �أن ق��ن��ني 
�ل�سركات و�ال�ستثمار ال تخدم �حتياجات �الأعمال �ملتناهية �ل�سغر و�ل�سغرية و�ملت��سطة.

اجتاه��ات ومواق��ف ثقافي��ة: رف���ص �لن�س��اء يف ع��امل �الأعم��ال و�ل�س��ك�ك ح���ل كف��اءة 
�لن�س��اء و�لنظر �إىل دخل �ملر�أة باأنه د�عم وثان�ي، وبقاء �لرجال هم �ملعيلني �لرئي�س��يني 

يف عي���ن �ملجتم��ع )�أ�سال��ة، 2010(. 

تعت��رب �ملعيق��ات �ملذك���رة �أع��اله معيق��ات �س��املة )�جتماعي��ة وثقافي��ة وقان�ني��ة ومادي��ة(. 
كما تبني هذه �ملعيقات �إىل �أي درجة تاأ�س�ص �لبيئة �ل�ساملة لتحيز �لن�ع �الجتماعي �سد 
�لن�س��اء يف �ل��س���ل للم�ج���د�ت  و�ل��ذي ي���ؤدي بالن�س��اء �ىل و�س��ع �قت�س��ادي �س��يء . عل��ى 
�س��بيل �ملث��ال، �النحي��از �لقان���ين و�مل��ق��ف و�الجتاه��ات �لثقافي��ة �لت��ي تنظر للن�س��اء على 
ك�نه��ن تابعات/مع��االت �قت�سادي��ا  م��ن قب��ل �لرج��ال، ت���ؤدي �إىل �إ�سع��اف و�س�ل �لن�س��اء  
لل�س���ق، و�ل��ذي ب��دوره ي���ؤدي �إىل ع��دم قدرته��ن للح�س���ل عل��ى دخ��ل م�س��تقل )�أو ع��دم 
�لقدرة على �ل�سيطرة على دخ�لهن( مما ي�ؤدي �ىل حرمان �لن�ساء من  �ال�ستح��ذ على 
م�ج���د�ت م�س��تقلة. وب��دوره، ي���ؤدي غي��اب �مل�ج���د�ت �إىل عدم  �لن�س��اء يف �حل�س�ل على 
قرو�ص مالية، مما يعني �أن �مل��رد �لتي ميكن لها �ن ت�ؤدي �ىل متكني �لن�ساء �قت�ساديا  

هي غ��ري متاحة. 

ولك��ن حت��ى عندم��ا تك���ن �لن�س��اء ن�س��يطات �قت�سادي��ا يف �إد�رة م�س��روع �سغ��ري �أو 
متناه��ي �ل�سغ��ر، ف��اإن و�سعه��ن �ملت��دين م��ن حي��ث �مت��الك �مل�ج���د�ت، ي�سعه��ن يف 
و�س��ع �قت�س��ادي �س��يء ج��د�، ويركه��ن غ��ري ق��ادر�ت عل��ى ت��س��يع �أعماله��ن �أو زي��ادة 
�أرباحه��ن �أو ت�س��غيل غريه��ن م��ن �لن�س��اء. ولي���ص مده�س��ا �أن نتائ��ج م�س���حات �لقرو�ص 
�ملتناهي��ة �ل�سغ��ر يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة تب��ني �أن��ه باملقارن��ة م��ع �لرج��ال، فاإن 
م�س��اريع �لن�س��اء �ملتناهي��ة �ل�سغ��ر تك���ن بالغال��ب غري م�س��جلة، وعادة م��ا تتم يف �طار 
�لبيت، وت�لد دخال �أقل، وت�سغل عدد� قليال من �لعامالت )جمم�عة �لتم�يل �لدولية، 
2007(. كما �أن �لن�ساء يح�سلن على قرو�ص �أ�سغر حجما من �لقرو�ص �لتي يح�سل 

عليه��ا �لريادي���ن �لذك���ر؛ كم��ا �أن �أعماله��ن ه��ي �ق��ل �حتم��اال للت��س��ع و�لنم��� م��ع م��رور 
�ل�ق��ت )جمم�ع��ة �لتم�ي��ل �لدولي��ة، 2007(. كم��ا بين��ت نتائ��ج در��س��ات جمم�ع��ات 
ب�ؤري��ة ح���ل �لريادي��ات �لعام��الت الأنف�س��هن يف قط��اع غ��زة �أن �مل�ج���د�ت �الأ�سا�س��ية 
�لتي ��س��تخدمت يف �لبد�ية كانت عقبة رئي�س��ية �أمام ت��س��ع �أعمالهن. كذلك، �الفتقار 
ملبنى مل�ساريعهن يعني �أنهن كن جمرب�ت على �إبقاء �أن�سطتهن يف �طار �لبي�ت مما مل 
ميكنهن من ت��س��يع قاعدة �لزبائن من خالل �متالك م�قع عام الأن�س��طتهن �لتجارية 

)هيئ��ة �الأمم �ملتح��دة للم��ر�أة، 2011(. 
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)امل�س��در: بيان��ات 1999 مقتب�س��ة م��ن معه��د الدرا�س��ات التطبيقي��ة الدولي��ة؛ بيان��ات 
1999 م��ن اجله��از املرك��زي لالإح�س��اء الفل�س��طيني؛ بيان��ات 2010 م��ن اأ�سال��ة 2010(

كم��ا يب��ني �جل��دول �أع��اله، يف �مل�س��ح �ل�س��امل �ل��ذي �أج��ري ع��ام 1999، �أجاب��ت 5% م��ن 
�لن�س��اء فق��ط يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة �أنهن ميلكن م�ج���د�ت )�أو ح�سة يف �أر�ص( 
باأ�س��مائهن )5% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة مقاب��ل 4% يف غ��زة( ومتل��ك 8% فق��ط م�س��كنا )�أو 
ح�س��ة يف م�س��كن( باأ�س��مائهن )11% يف غ��زة مقاب��ل 6% يف �ل�سف��ة �لغربية(. كما ك�س��ف 
�مل�س��ح �أن �أق��ل م��ن 1% م��ن �لن�س��اء يف �ل�سف��ة و�لقط��اع ميلك��ن �س��يارة خا�س��ة �أو ح�س��ة 
يف م�س��روع؛ و�أن ملكي��ة �مل�ج���د�ت �لكب��رية كان��ت �أعل��ى بقلي��ل ل��دى �لن�س��اء �لن�س��يطات 
�قت�سادي��ا يف �ل�سف��ة �لغربي��ة؛ حي��ث �أظه��رت در��س��ة ج��رت ع��ام 2010 �أن ح����يل %30 

منه��ن ميلك��ن �أر�س��ا �أو ح�س��ة يف �أر���ص، و11% منه��ن ميلك��ن بيت��ا. 

كم��ا بين��ت جمي��ع �مل�س���حات �أن �الأن����ع �ل�س��ائدة للم�ج���د�ت �ل�س��خ�سية �لتي متلكها �لن�س��اء هي 
م�ج���د�ت مالي��ة – يف �ملق��ام �الأول جم�ه��ر�ت وبدرج��ة �أق��ل ح�س��ابات بنكي��ة �س��خ�سية. يف ع��ام 
1994، 8% فقط من �لن�ساء كان لهن ح�سابات مالية �سخ�سية، و�رتفعت هذه �لن�سبة قليال يف 

عام 1999 �إىل 12%، ولي�ص ملفتا للنظر �أن غالبية تلك �لن�ساء هّن منخرطات يف �لق�ى �لعاملة. 
يف جميع �ل�سن��ت، كانت �ملدخر�ت على �سكل جم�هر�ت ت�سكل �لفئة �الأعلى مل�ج�د�ت �لن�ساء، 
وذل��ك الأنه��ا �ل�س��كل �ل�حي��د »�لتقلي��دي« و�ملقب���ل �جتماعيا للملكي��ة �لتي يقدمها �ملجتمع للن�س��اء 
عند �لزو�ج من خالل �آلية �ملهر. يف عام 1994، قالت 48% من �لن�ساء )37% يف غزة مقارنة 
بح����يل 57 يف �ل�سف��ة �لغربي��ة( �أنه��ن ميلك��ن جم�هر�ت ذهبية ي�س��تطعن �لت�س��رف بها بحرية، 
بينما يف عام 1999، قالت 42% من ن�ساء غزة �أن لديهن مدخر�ت �سخ�سية ب�سكل جم�هر�ت 
�و مدخ��ر�ت مقارن��ة بح����يل 74% يف �ل�سف��ة �لغربية )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 
1999(. كذل��ك تب��ني م��ن خ��الل م�س��ح، �أج��ري ع��ام 2010 و�س��مل �لن�س��اء �لن�س��يطات �قت�سادي��ا 

يف �ل�سف��ة �لغربي��ة �أن �ملج�ه��ر�ت كان��ت �ل�س��كل �الأ�سا�س��ي للم�ج���د�ت �ل�س��خ�سية/�لفردية 
)52%(، ولك��ن مل ُت�س��األ �لن�س��اء فيم��ا �إذ� كان لديه��ن ح�س��ابات بنكي��ة م�س��تقلة. 

م��ن �لناحي��ة �لدميغر�في��ة، �أظه��ر م�س��ح 1999 ع��دد� م��ن �الأمن��اط �لهام��ة. وعل��ى �لرغم 
م��ن �نخفا�سه��ا يف �ملنطقت��ني، كان��ت �لن�س��اء يف �ل�سف��ة �لغربي��ة �أك��رث �حتم��اال المت��الك 
ح�س��ة يف �أر���ص، بينم��ا �لن�س��اء يف غ��زة �أك��رث �حتم��اال المت��الك بي��ت �أو ح�س��ة يف بي��ت 
باملقارنة مع نظري�تهن يف �ل�سفة �لغربية. ومن حيث �لعمر، فان �لن�ساء �الأكرب �سنا )65 
وم��ا ف���ق( �أك��رث �حتم��اال المت��الك ممتل��كات غ��ري منق�ل��ة )بي��ت �أو �أر���ص �أو ح�س��ة فيهما( 
– وبالغال��ب معظمه��ن �أر�م��ل. وعل��ى نقي���ص ذل��ك، �نخف�س��ت ملكي��ة �لن�س��اء للم�ج���د�ت 
�ملالي��ة، وم��ن �سم��ن ذل��ك �ملج�ه��ر�ت. وم��ن حي��ث �لعمر – فان �لن�س��اء �الأ�سغر �س��نا هن 
�أكرث �حتمااًل من �لن�ساء �الأكرب �سنا يف �متالك م�ج�د�ت مالية. يتنا�سب هذ� �لنمط مع 
�لنم��ط �ل��دويل، حي��ث متي��ل �لن�س��اء مع م��رور �لزم��ن �إىل �إنفاق م�ج�د�ته��ن على رفاهية 
و�س��عادة �لعائل��ة. يف �ل�س��ياق �لفل�س��طيني، حت�س��ل �لن�س��اء عل��ى جم�ه��ر�ت ذهبي��ة عن��د 

�ل��زو�ج وبالغال��ب  ينفقنه��ا عل��ى �لعائل��ة خ��الل دورة �حلياة. 

ي�س��ري م�س��ح 2010 للن�س��اء �لن�س��يطات �قت�ساديا يف �ل�سفة �لغربية �إىل �أن �ل��س�ل �إىل 
�س�ق �لعمل ميكن �لن�ساء ن�سبيا من �حل�س�ل على م�ج�د�ت هامة – يف �ل�سفة �لغربية، 
وخ�س��س��ا م��ن حي��ث �مت��الك �الأر���ص. ولك��ن نظ��ر� لعدم وج���د بيانات ح�ل �لن�س��اء غري 
�لعام��الت �أو ن�س��اء غ��زة لل�س��نة ذ�ته��ا – يج��ب �حل��ذر و�النتب��اه يف �لت��س��ل �إىل نتائ��ج م��ن 

خالل هذه �لبيانات ح�ل تاأثري دخل �لن�س��اء على �إمكانية ح�س�لهن على م�ج�د�ت.

املراث

كم��ا ذكرن��ا �س��ابقا، نظ��ر� مل�س��اركتهن �ملنخف�س��ة ج��د� يف �لق���ى �لعامل��ة، ف��اإن غالبي��ة 
�لن�س��اء يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة غ��ري قادر�ت  عل��ى �ل��س�ل �إىل م�ج�د�ت م�س��تقلة 
م��ن خ��الل دخله��ن. ويف مث��ل هك��ذ� و�س��ع، يعت��رب �مل��ري�ث لغالبي��ة �لن�س��اء لي���ص فق��ط �الآلية 
�لرئي�س��ية لل��س���ل �إىل م�ج���د�ت ذ�ت قيم��ة عالي��ة )م��ن �سم��ن ذل��ك �ملمتل��كات غ��ري 
�ملنق�لة(، ولكنها �أي�سا تعترب �الآلية �ل�حيدة و�الأكرث �أهمية. ي�فر قان�ن �الأ�سرة �الإ�سالمي 
�ملعم���ل ب��ه يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وغ��زة للن�س��اء حق���ق م��ري�ث مب�ج��ب ه��ذ� �لقان���ن.. ولك��ن 
ت�جد وثائق عديدة ت�ؤكد باأن �لعاد�ت و�لتقاليد يف �ملجتمع �لفل�سطيني قد �أعاقت تاريخيا 
�لن�س��اء م��ن �ملطالب��ة به��ذة �حلق���ق – خ�س��س��ا فيم��ا يتعل��ق باملمتل��كات غ��ري �ملنق�ل��ة مث��ل 
�حل�س��ة يف بي��ت �أو �أر���ص �لعائل��ة )Moors(. وهك��ذ�، ف��اإن �لفج���ة �لرئي�س��ية يف حق���ق 
م��ري�ث �لن�س��اء مل تك��ن نتيج��ة �لق��ن��ني �لديني��ة �إمن��ا نتيج��ة �لعاد�ت �ملحلي��ة – وه� بذلك، 
يف �حلقيق��ة، يتناق���ص م��ع �لعقائ��د �لديني��ة. وعلى �أية حال، ت�جد �أدل��ة يف �لعقد �الأخري �أن 

�لن�س��اء �أ�سبح��ن �أك��رث حتدي��ا للع��اد�ت و�أك��رث مطالب��ة بحق�قه��ن يف �ملري�ث. 

م��ن حي��ث �مل�ؤ�س��ر�ت ح���ل �مل��ري�ث، يبق��ى م�س��ح �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني لع��ام 
1999 ح���ل �مللكي��ة و�ل��س���ل �إىل �مل����رد  �مل�س��ح �الأ�سا���ص. تب��ني نتائ��ج حديث��ة م��ن م�س��ح 2013 

)�أع��ده معه��د در��س��ات �مل��ر�أة يف جامع��ة بريزي��ت( �إىل وج���د تز�ي��د يف مطالب��ة �لن�س��اء بحق�قه��ن 
بامل��ري�ث، وكذل��ك يف ع��دد �لن�س��اء �لل��ت��ي يح�سل��ن عل��ى مطالبته��ن �لكامل��ة �أو ق�س��م منه��ا من��ذ 
�الألفي��ة. وكم��ا يب��ني �جل��دول �أدن��اه، ب��ني �لفرت��ني �للتني يغطيهما �مل�س��حان، �نخف�ص عدد �لن�س��اء 
�لل��تي مل يطالن مبري�ثهن ب�سكل ملح�ظ – من 64% عام 1999 �إىل 38% فقط عام 2013. 

املراأة واملراث: موؤ�سرات رئي�سية 1999 – 2013   

19992013ن�ساء فقط

% �إجم��ايل �لل��ت��ي كان لديه��ن �حتم��ال 
13%25%حق �ملطالبة باملري�ث

38%64%% �إجمايل �لل��تي مل يطالن باملري�ث

جامع��ة  امل��راأة،  درا�س��ات  معه��د  الفل�س��طيني؛  لالإح�س��اء  املرك��زي  اجله��از  )امل�س��در: 
)2013 برزي��ت، 

2. نتائج رئي�سية
ملكية الن�ساء للموجودات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

ت�جد بيانات ن�عية حمدودة جد� وحديثة ح�ل ملكية �لن�ساء للم�ج�د�ت يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، ولكن ما يت�فر من معل�مات ي�سري بالغالب �إىل �أن ملكية �لن�ساء للم�ج�د�ت 
هي منخف�سة جد�. 

نتائج درا�سات متوفرة حول ملكية الن�ساء للموجودات 2010/1999/1991

1991

�ل�سفة �لغربية وقطاع غزة
1999

�ل�سفة �لغربية وقطاع غزة

2010

�ل�سفة �لغربية )فقط �لن�ساء �لن�سيطات 
�قت�ساديا( 

15%1%-�سيارة

29%5%8%�أر�ص )�أو ح�سة يف �أر�ص(

11%8%9%بيت )�أو ح�سة يف بيت(

غري مت�فر12%8%ح�ساب بنكي
5%2 0%-م�سروع ��ستثمار خا�ص )�أو ح�سة يف �مل�سروع(

52%53%48%جم�هر�ت

غري مت�فر9%9%م�ج�د�ت �أخرى
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* �ساأل م�سح 1999 �إذ� كان للمر�أة مري�ث حمتمل يف �أي وقت من �الأوقات، بينما �ساأل م�سح 2013 فقط �إذ� كان لديهن مري�ث حمتمل خالل خم�ص �ل�سن��ت �ملا�سية. 
ع��الوة عل��ى ذل��ك، وج��د م�س��ح 2013 �أن��ه عل��ى �لرغ��م م��ن �أن وج�د ن�س��بة عالية ن�س��بيا من �لن�س��اء )38%( مل يالحقن �ملطالب��ة باملري�ث، 33% منهم ح�سلن عل��ى ح�س�سهن تلقائيا، 
و28% الحق��ن بفعالي��ة مطالبته��ن م��ن �مل��ري�ث �لت��ي حرم��ن منه��ا. ي�س��ري هذ� �إىل وج�د تقدم هام نح� حتقيق �لن�س��اء حلق�قهن باملري�ث منذ �نته��اء �الألفية، ولكن يبقى حتقيق كامل 

حق�قهن �لقان�نية هدفا هاما. 

مل ي�س��تخدم �مل�س��حان �الأ�س��ئلة ذ�ته��ا عن��د �س���ؤ�ل �لن�س��اء مل��اذ� مل يطال��ن بح�س�سه��ن؛ ولك��ن ميكنن��ا �إجر�ء بع���ص �ملقارنات �لعامة. يف ع��ام 1999، جاءت �أعلى �إجابة �أنهن بب�س��اطة مل 
يطالن بح�س�سهن، وجاءت �الإجابة �الأعلى �لتالية �أن مقد�ر �ملري�ث ال ي�ستحق �حد�ث �مل�ساكل. يف عام 2013، كانت �الإجابة �الأعلى لعدم �ملطالبة بح�س�ص �ملري�ث هي لعدة �أ�سباب 
)42%(. وقد ت�سمنت هذه �الأ�س��باب: ل�س��ت بحاجة حل�ستي، مقد�ر �ملري�ث ال ي�س��تحق �مل�س��اكل، ال �أرى �أنه من �ملنا�س��ب �ملطالبة به. وح�سل كل من هذه �الأ�س��باب على ن�س��ب مت�س��اوية 

من �الإجابات )13%(. وبينما ال ي�جد �أي بيانات من �أي من �مل�س��حني ح�ل �لقيمة �حلقيقية حل�س�ص �ملري�ث �لتي قد حت�سل عليها �لن�س��اء. ت�س��ري �إجابات �لن�س��اء، ب��س�ح، �أن قيمة 
ح�س�ص �ملري�ث �ملحتملة )عادة حت�ل �إىل نقد(. وقد كانت �مل�ساكل �ملحتملة �لتي قد ي��جهنها يف حال �ملطالبة بهذه �حل�س�ص عامال رئي�سيا لعدم �قد�مهن على �ملطالبة بحق�قهن. 

من حيث مقد�ر �حل�سة �الإجمالية �لتي ح�سلن  عليها �لن�ساء، ي�جد �أي�سا تز�يد كبري يف �أعد�د �لن�ساء �لل��تي يح�سلن على كامل ح�س�سهن يف �ملري�ث بني عامي 1999 و2013. 
فف��ي ع��ام 1999، م��ن ب��ني �إجم��ايل �أع��د�د �لن�س��اء �لل��ت��ي كان لديه��ن مطالب��ة حمتملة باملري�ث )من بينهن مل يطالن(، ح�سلت 20% من �لن�س��اء عل��ى كامل ح�س�سهن و12%، على 
ج��زء م��ن ح�س�سه��ن، ومل حت�س��ل 67% عل��ى �أي م��ن ح�س�سه��ن. �س��األ م�س��ح 2013 فق��ط �لن�س��اء �لل��تي ح�سل��ن تلقائيا على ح�س�سه��ن �أو �لل��تي طالن بح�س�سهن، عن �لن�س��بة 
�لتي ح�سلن عليها، ووجد �لتايل: 51% ح�سلن على كامل ح�س�سهن، و19% على جزء منها، و18% مل يح�سلن على �أي من ح�س�سهن )على �لرغم من �ملطالبة بذلك(، بينما 

9% من �لن�ساء ما ز�لت ق�ص�ياهن معلقة. 

عل��ى �لرغ��م م��ن �لت�ج��ه �الإيجاب��ي �لع��ام، ت�ج��د �أدل��ة ب��اأن �ل��س���ل �ملتز�ي��د للن�س��اء حلقه��ن بامل��ري�ث و�ملطالب��ة بذل��ك ق��د ت�س��ادف م��ع عقب��ات ونز�ع��ات متز�ي��دة. يف ع��ام 1999، مل 
تطال��ب غالبي��ة �لن�س��اء )64%( بحقه��ن بامل��ري�ث - مم��ا ي�س��ري �إىل �أن معظ��م �لن�س��اء مل يتحدي��ن �لع��اد�ت �ل�س��ائدة. ويف ع��ام 2013، طالبت غالبية مت�س��اوية تقريب��ا )62%( بحقهن، 
ولك��ن ن�سفه��ن تقريب��ا )46%( كان عليه��ن �ملطالب��ة بحقه��ن ب��دال م��ن �حل�س���ل عليه��ا ب�س��كل تلقائ��ي. وقد �أظهرت �سل�س��لة م��ن جمم�عات ب�ؤري��ة، �أُجريت يف غزة عام 2010 مع ن�س��اء 
طال��ن بحق�قه��ن يف �مل��ري�ث ، �أن �لن�س��اء و�جه��ن تهدي��د�ت وعنف��ا ج�س��ديا حقيقي��ًا م��ن �أقاربه��ن �لذك���ر )ع��ادة �الأخ���ة( )هيئ��ة �الأمم �ملتح��دة للم��ر�أة، 2011(. ع��الوًة عل��ى ذل��ك، 
ف��ان �لن�س��اء �لل��ت��ي �أخ��ذن حق�قه��ن ح�سل��ن عليه��ا فق��ط بع��د معرك��ة ط�يل��ة غالبًا ما �قت�ست �للج���ء �إىل �ملحاكم، وحتى مع فع��ل ذلك، كانت �لنتيجة ح�س�له��ن على جزء �سغري من 

حق�قه��ن �لفعلي��ة )هيئ��ة �الأمم �ملتحدة للم��ر�أة، 2011(.

�لفجوات بني م�ساهمة الن�ساء يف دخل الأ�سرة و�سيطرتهن على املوجودات

الزراعة:

كم��ا يب��ني �جل��دول �أدن��اه، ت�س��كل �لن�س��اء تقريب��ا 22% م��ن �لق���ى �لعامل��ة �لد�ئم��ة يف قط��اع �لزر�عة يف �ل�سف��ة �لغربية وقطاع غزة، ولكنهن ي�س��كلن �أقل من 5% م��ن مالكي �حلياز�ت 
�لزر�عية. هذه �لفج�ة بني �مل�س��اهمة يف �النتاج وملكية �مل�ج�د�ت �لزر�عية تبدو �أكرث و�س�حا يف �ملناطق �لزر�عية �لعالية �الإنتاج يف �س��مال �ل�سفة �لغربية، حيث ت�س��كل �لن�س��اء �أقل 

من 6% من �ملالكني للحياز�ت �لزر�عية، ولكنهن ي�س��كلن تقريبا 30% من �لعاملني ب�س��كل د�ئم يف قطاع �لزر�عة. 

جدول: توزيع املالكني للحيازات الزراعية مقابل العاملني/العامالت يف الزراعة ح�سب اجلن�ض يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 2004 – 2005

ت�زيع �لعاملني/�لعامالت يف �لزر�عة ح�سب �جلن�صت�زيع مالكي �حلياز�ت �لزر�عية ح�سب �جلن�ص
�إناثذك�ر �إناثذك�ر 

2 822 577 54 95الأرا�سي الفل�سطينية

3 724 475 37 95ال�سفة الغربية

8 229 770 35 94ال�سمال

1 919 980 14 95الو�سط

9 116 084 03 97اجلنوب

9 17 092 03 97غزة

)امل�سدر: اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني م�سح هيكلية املزارع 2005-2004 )كان�ن �الأول 2005(  

ع��الوة عل��ى ذل��ك، يب��ني ذ�ت �مل�س��ح �أن��ه بينم��ا ت�س��كل �لن�س��اء 31% م��ن �لعم��ال �لد�ئم��ني يف �لب�س��اتني )32% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة و6% يف غزة(، فاإنهن ي�س��كلن �أقل م��ن 5% من �أولئك 
�لذي��ن ميلك���ن �لب�س��اتني. ووفق��ا للجه��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني م�س���حات �لق���ى �لعاملة، فاإن �لغالبية �ل�س��احقة من �لن�س��اء �لعام��الت يف �لزر�عة يف �ل�سف��ة �لغربية وقطاع 
غزة م�سنفات »كاأع�ساء �أ�سرة غري مدف�عات �الأجر« – مما يثبت حقيقة �أن �لن�ساء يعملن يف �لزر�عة �خلا�سة باالأ�سرة ولكنهن ال يح�سلن على دخل م�ستقل لعملهن، وال ي�سيطرن 
عل��ى، �أو ميلك��ن م�ج���د�ت زر�عي��ة، و�لت��ي تبق��ى باأغلبيته��ا �ل�س��احقة يف �أي��دي �لرج��ال �سم��ن �الأ�س��رة. �إن �لفج�ة بني م�س��اهمات �لن�س��اء وحق�قهن �القت�سادي��ة يف �لزر�عة متتد �أي�سا 
لدعم �ملانحني للقطاع �لزر�عي؛ حيث �إن �لن�س��اء �أي�سا هن غري م�س��تفيد�ت من هذ� �لدعم. يف م�س��ح بخ�س��ص دعم �ملانحني للزر�عة يف عام 2008، تبني �أنه من ما جمم�عه 36 
ملي���ن دوالر �أنفق��ت عل��ى قط��اع �لزر�ع��ة، بلغ��ت �مل�س��اريع �لت��ي ت�س��تهدف �لن�س��اء �أق��ل م��ن APIS, 2008, 69( )$980,000( %3(. وق��د ت��س��ل �لتقري��ر �إىل �أن��ه “م��ن خ��الل �لبيان��ات 

 .)APIS, 2008, 69( يتبني عدم وج�د تركيز على �لن�س��اء يف �لقطاع �لزر�عي وعلى �لدور �لرئي�س��ي �لذي تلعبه �لن�س��اء يف �لزر�عة

ع��رب �مل�س���حات �ملختلف��ة ودر��س��ات �ملجم�ع��ات �لب�ؤري��ة، ت�س��جل �لن�س��اء �لعام��الت يف �لزر�ع��ة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وغ��زة نقاط��ا منخف�س��ة عل��ى جمم�عة م�ؤ�س��ر�ت من �سمنه��ا �لتعليم 
و�لعمر عند �أول زو�ج و�سنع �لقر�ر و�ل�سيطرة على �لدخل )هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة، 2011(. ت�سري هذه �لنتائج �إىل عالقة ق�ية بني �لتمكني �ملنخف�ص وعدم �إمكانية �ل��س�ل بني 

�لن�س��اء �مل�ساركات يف �لقطاع �لزر�عي. 
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احلقوق القت�سادية للن�ساء املطلقات والأرامل

ي�ج��د نق���ص ح��اد يف �لبيان��ات ح���ل جمي��ع ن��ح��ي �لط��الق و�لرم��ل يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة. ومل تت�ف��ر بيانات ح�ل مع��دالت �لطالق �ل�س��ن�ية �أو معدالت �لرمل �ل�س��ن�ية منذ 
منت�س��ف �لت�س��عينيات عندم��ا ت�ق��ف �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني ع��ن جم��ع ه��ذه �لبيان��ات م��ن �س��جالت �ملحكم��ة �ل�س��رعية. �إ�سافة �إىل ذل��ك، ي�جد نق���ص بالبيانات ح�ل 
�لظ��روف �القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة للن�س��اء �ملطلق��ات و�الأر�م��ل يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، ونق���ص ح���ل رفاهية �أبنائه��ن. و�أخري�، ت�جد فج���ة بيانات كبرية فيم��ا يتعلق بتجربة 
�لن�ساء �لل��تي يحاولن �لطالق، ويح�سلن عليه. �لبيانات �مل�ج�دة ت�ستند، ب�سكل �أويل، على در��سات ن�عية وعلى تقارير حق�ق �الإن�سان، وهي ال ت�ستطيع ت�فري نظرة �ساملة )�سحادة، 
2005؛ جمل���ص �لالجئني �لرنويجي، 2008؛ هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة، 2011(. ولكن، وعلى �لرغم من نق�ص �لبيانات، ي�جد ثمة معرفة عامة باأن �حلق�ق �القت�سادية �حلالية 

�لتي يجب �أن تن�س��اأ وت�سبح حقا للمطلقات و�الأر�مل �ل�س��ابات غري كافية. 

وجهات نظر حول احلقوق القت�سادية احلالية للمطلقات والأرامل ال�سابات ح�سب النوع واملنطقة )2013(

نعم، �لق��نني �حلالية �ل�سارية �ملفع�ل تعطي �لزوجات دعما �قت�ساديا كافيا يف حالة �لطالق
جمم�عغزة�ل�سفة �لغربية

�أنثىذكر�أنثىذكر�أنثىذكر
%31 5%26%51%45%41%35

نعم، �لق��نني �حلالية �ل�سارية �ملفع�ل تعطي �الأر�مل �ل�سابات و�أطفالهن دعما �قت�ساديا وحماية كافية
%28%28%49%47%38%37

)امل�سدر: معهد درا�سات املراأة، جامعة برزيت/مركز اأوراد، 2013(

ب�س��كل ع��ام، تعتق��د �أقلي��ة و��س��عة م��ن �لرج��ال )40%( وثل��ث �لن�س��اء )35%( يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة �أن �حلق���ق �القت�سادي��ة �حلالي��ة للن�س��اء �ملطلق��ات غ��ري كافي��ة، بينما يرى 
�أقل من 40% من �لرجال و37% من �لن�ساء �أن �حلق�ق �القت�سادية �حلالية لالأر�مل �ل�سابات كافية. ولكن، ت�جد فج�ة �إقليمية ق�ية، حيث �إن عدد �لرجال و�لن�ساء يف غزة �لذين 
يرون �أن �حلق�ق �القت�سادية �حلالية للمطلقات و�الأر�مل �ل�سابات كافية �أكرب من عدد نظر�ئهم يف �ل�سفة �لغربية. وعلى �لرغم من �أن �لن�ساء يف )�ل�سفة وغزة( يدعمن مزيد� من 

�حلق���ق �القت�سادي��ة للمطلق��ات �أك��رث م��ن �لرج��ال، ال ي�جد يف �الإقليمني فج�ة ن�ع �جتماعي من حيث �مل��قف من �حلق�ق �القت�سادية �حلالية لالأر�مل.

حتديات/معيقات حمددة 

كما �أ�سرنا �سابقا، يعترب �لتع�سب و�النحياز جتاه و�س�ل �لن�ساء للم�ج�د�ت يف �ل�سفة وغزة )ومتكني �لن�ساء �القت�سادي ب�سكل عام( �سامال ويخلق ديناميكية دورية ت�ؤدي �ىل و�سعا 
�جتماعيا و�قت�ساديا �سيئا عميقا وم�ستمر� للن�ساء. وهذ� يعني �حلاجة �إىل �تخاذ مقاربة �ساملة، و�أن تركز �إ�سر�تيجيات عملية، يف �ل�قت ذ�ته، على معيقات حمددة ت��جه �لن�ساء 
يف و�س�ل��هن الأن����ع وجم��االت حم��ددة م��ن �مل�ج���د�ت. ويف معظ��م �حل��االت، ي�س��كل �لقان���ن و�الجتاه��ات �ملهيمن��ة �لتح��دي �الأك��رب. ويف ح��االت �أخ��رى، يعت��رب �ل��س��ع �مل��ادي �ل�سعي��ف 
للن�س��اء عقب��ة يف �لتغل��ب عل��ى �أو�ساعه��ن �ل�س��يئة و�ملعيق��ة وم��ا يتب��ع ذل��ك م��ن نتائ��ج )على �س��بيل �ملثال، عندما ال متلك �لن�س��اء دخال لرفع ق�سي��ة يف �ملحكمة(. ويف ح��االت �أخرى �أي�سا، 

ميكن ��س��تخد�م �لقان�ن �ل�س��اري �ملفع�ل لتحدي معيقات �جتماعية من حيث �ملبد�أ. 

على �س��بيل �ملثال، من حيث و�س�ل �لن�س��اء �إىل حق�ق �ملري�ث، ال تك�ن �ملعيقات �الأ�سا�س��ية يف ن�ص �لقان�ن، �إمنا يف �لعاد�ت و�الجتاهات �ملهيمنة. وكما ت�س��ري نتائج ��س��تطالع �لر�أي 
�ل��ذي ج��رى يف غ��زة و�ل�سف��ة �لغربي��ة، ع��ام 2008، ي�س��عر ثل��ث �ملجتم��ع �أن �لقان���ن مطب��ق – وه��ذ� يعن��ي �أن �ملجتم��ع على معرفة ب�ج�د فج���ة بني �حلق�ق و�لتنفيذ عندم��ا يتعلق �الأمر 

مبطالبة �لن�س��اء باملري�ث )�أور�د، 2008(.

�لجتاهات واملواقف من حقوق الن�ساء باملراث )2008(  

قطاع غزة�ل�سفة �لغربية
يعطي القانون املعمول به حاليا للن�ساء حقوق مراث ت�ساوي ن�سف ما ياأخذه الذكور – هل تعتقدون اأن هذا القانون مطبق يف جمتمعنا 

9 28%5 30%نعم

9 42%2 39%�إىل حد ما

5 26%4 28%كال

7 1%8 1%ال �أعرف

هل يجب على املحاكم واجلهات التنفيذية تطبيق هذه القوانني بالقوة فيما يتعلق باملراث و�سمان ح�سول الرجال والن�ساء على ح�س�سهم؟
93%93%نعم

5%5%كال

2%2%ال �أعرف

من حيث تعديل قوانني املراث املطبقة حاليا ...
80%78%�إبقاوؤها كما هي بحيث حت�سل �لن�ساء على ن�سف ح�سة �لرجل

تعدي��ل �لقان���ن بحي��ث ياأخ��ذ جمي��ع �الأ�س��خا�ص )ذك���ر� و�إناث��ا( ح�س�سه��م م��ن �مل��ري�ث وفق��ا الحتياجاته��م 
و�أو�ساعهم

%8%7

10%10%تعديل �لقان�ن بحيث تت�ساوى ح�س�ص �لرجال و�لن�ساء

2%7 3%ال �أعرف

)�مل�سدر: �أور�د، 2008(  
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ولك��ن وعل��ى �لرغ��م م��ن م��فق��ة �أك��رث م��ن 90% م��ن �مل�س��تطلعني يف �ل�سف��ة وغ��زة عل��ى فر���ص �لقان���ن بالق���ة – وه��ذ� يعن��ي، �أن لديه��م �لرغب��ة بتق��دمي �لدعم للن�س��اء �لل��ت��ي يطالن 
بحق�قه��ن – �ال �ن��ه يف كل ي���م ت��ج��ه �لن�س��اء �لل��ت��ي يحاول��ن �ملطالب��ة بحق�قه��ن، معيق��ات �جتماعية ق�ي��ة. فمثاًل، �أظهرت بيانات بحث جمم�عة ب�ؤري��ة، �أجريت يف غزة عام 2010، 
�أن �لن�ساء �لل��تي طالن بح�س�سهن يف �ملري�ث و�جهن معيقات متعددة من �سمنها تهديد�ت وعنف فعلي من �أحد �أفر�د �لعائلة �لذك�ر )هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة، 2011(. فقد 
وج��دت �لدر��س��ة �أن �لن�س��اء �لل��ت��ي حتدي��ن �لتهدي��د�ت  وح�سل��ن عل��ى ح�س�سه��ن بامل��ري�ث ع��ن طريق �ملحاكم  ح�سلن فقط على جزء ب�س��يط من حق�قه��ن مع مالحظة �أن 
�ملحاكم كانت تطبق �سغ�طات على �لن�ساء �ملعنيات باأخذ ح�سة �أقل مما يجب )هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة، 2011(. وهكذ�، فانه لي�ص مفاجئا باأن م�سح �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء 
�لفل�س��طيني ق��د وج��د �أن غالبي��ة �لن�س��اء )64%( يف �ل�سف��ة و�لقط��اع مل يطال��ن بامل��ري�ث – نظ��ر� للمعيق��ات �لهائل��ة �لت��ي ي��جهنه��ا  به��ذ� �خل�س����ص )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء 

�لفل�سطيني، 1999(. 

ت�ؤك��د نتائ��ج �ملجم�ع��ات �لب�ؤري��ة �لت��ي �أجرته��ا مر�ك��ز ت���س��ل يف �ل�سف��ة �لغربي��ة ح���ل ق�ساي��ا �مل��ري�ث �أن��ه عل��ى �لرغ��م م��ن �أن مزي��دً� م��ن �لن�س��اء �أ�سبح��ن مهتم��ات باملطالب��ة 
بحق�قهن يف �ملري�ث، �ال �ن �ل�سغ�ط �الجتماعية ت�ستمر بك�نها  عائقا �مام �لن�ساء بخ�س��س� �ملطالبة بهذه �حلق�ق. كما يبدو فاأن هناك ثمة �نق�سام متز�يد بني �لن�ساء يف 
�لفئ��ات �لعمري��ة �ملختلف��ة بخ�س����ص مب��د�أ �حل��ق بامل��ري�ث، حي��ث �أ�س��ارت بع���ص �مل�س��اركات يف �ملجم�ع��ات �لب�ؤري��ة �أن �لن�س��اء �لكب��ري�ت يف �ل�س��ن )�إىل جانب �لرجال( ي�س��جعن 
غالبا �لعاد�ت �الأب�ية �لتقليدية �سد ح�س�ل �لن�ساء على حق�قهن. كما تبني �أي�سا وج�د �ختالفات و��سحة من منطقة �إىل �أخرى؛ حيث كانت �لن�ساء يف منطقة �سلفيت �أكرث 
�حتم��اال للمطالب��ة بحقه��ن بامل��ري�ث، عل��ى �لرغ��م م��ن �أنه��ن، وفق��ا للم�س��اركات، يح�سل��ن عادة على جزء من ح�س�سهن �لقان�نية. وكما �أ�س��ارت بع�ص �لن�س��اء �أن��ه عندما يتعلق 
�الأمر باالأر�ص، ي�س��تخدم �الأقارب �لذك�ر حيلة �س��ائعة �ال�س��تخد�م باإعطاء �لن�س��اء �أر��سي تقع على �جلانب �الإ�س��ر�ئيلي من جد�ر �لف�سل – وبذلك تعطى �لن�س��اء حق�ق »على 
�ل���رق« ب��دون �أي��ة قيم��ة عملي��ة. يف �خللي��ل، تظه��ر �مل�ؤ�س��ر�ت عدد� متز�يد� من �لن�س��اء �لل��تي يطالن بحق�قهن باملري�ث، وتظهر �أي�س��ا ردة فعل �جتماعية �أكرث حدة جتاه هذه 
�ملطالب. يف هذ� �ل�س��ياق، قالت نا�س��طة يف مركز ن�س���ي �أن �ملركز يتعامل مع عدد متناٍم من �لن�س��اء )�مر�أة �أو �ثنتني يف كل �أ�س��ب�ع( �لل��تي يعانني من �لعنف  من قبل �الأخ�ة 
نتيج��ة مطالبته��ن باحل��ق بامل��ري�ث. بينم��ا يف �أريح��ا، ووفق��ا للم�س��اركات يف جمم�ع��ة ب�ؤري��ة، ت�س��تمر �لغالبي��ة �ل�س��احقة م��ن �لن�س��اء باالمتث��ال للمعاي��ري �لتقليدي��ة، وال يطال��ن 

باملري�ث. بح�س�سهن 

ويف ح��ني �أن��ه ال ت�ج��د �أي��ة معيق��ات قان�ني��ة م��ن حي��ث ت�س��جيل م�ج���د�ت �الأ�س��رة با�س��م �ل��زوج و�لزوجة �الأحياء، غ��ري �أن �ملعايري �الجتماعية تعم��ل بق�ة �سد هذ� �الأمر. فق��د بينت نتائج 
حديثة )معهد در��س��ات �ملر�أة جامعة بريزيت، 2013( �أن �لرجال عم�ما يقاوم�ن وميانع�ن حق�ق �لن�س��اء بملكية �مل�ج�د�ت �لزوجية )لها عالقة بالزو�ج( يف حاالت �نفكاك �لزو�ج. 

هل يجب اأن حت�سل الن�ساء يف حالت الطالق على ح�سة من موجودات الأ�سرة التي �ساهم بها الزوجان خالل فرتة الزواج؟

�إناثذك�ر
46%41%نعم، ولكن فقط تلك �مل�ج�د�ت �لتي �ساهمت �ملر�أة مبا�سرة يف �حل�س�ل عليها

25%14%نعم، يجب �أن يعرف �لقان�ن بامل�ساهمات غري �ملالية للزوجات و�الأمهات يف بناء ثروة �لعائلة

10%8%كال، ولكن يجب تغيري �لق��نني �ملعم�ل بها حاليا ل�سمان ح�س�ل �لن�ساء على دعم �أف�سل من �ل��سع �حلايل

18%36%كال، �حلق�ق �ملالية �حلالية من�سفة وعادلة

)�مل�سدر: معهد در��سات �ملر�أة، جامعة بريزيت/مركز �أور�د، 2013(

كم��ا يب��ني �جل��دول �أع��اله، يدع��م �لرج��ال و�لن�س��اء حق���ق �مل��ر�أة بامل�ج���د�ت �لزوجي��ة يف حال��ة م�س��اهمة �مل��ر�أة مبا�س��رة يف �حل�س���ل عل��ى ه��ذه �مل�ج���د�ت )41% م��ن �لرج��ال مقاب��ل 
46% م��ن �لن�س��اء( خالف��ًا مل�س��اهمتهن غ��ري �ملبا�س��رة يف ه��ذه �مل�ج���د�ت )14% رج��ال و25% ن�س��اء(. ولك��ن ي�س��عر 44% م��ن �لرج��ال و28% م��ن �لن�س��اء �أن��ه ال يجب �أن يك�ن للن�س��اء 

حق���ق بامل�ج���د�ت �لزوجي��ة يف �أي ظ��رف من �لظروف يف حاالت �لطالق. 

3  فر�ض اإ�سرتاتيجية/اأولويات �سيا�سات عامة 
�لن�س��اء  و�س���ل  تدع��م  �سيا�س��ات  لبح��ث  �إ�س��ر�تيجية  فر�س��ا  �لت��ايل  �جل��زء  يق��دم 

للم�ج���د�ت

على �ل�سعيد �الجتماعي  1

تب��ني نتائ��ج �مل�س��ح �الأخ��ري، وج���د وجه��ة نظ��ر عام��ة متنامي��ة ب��اأن ت�زي��ع حق���ق - 
�مل�ج���د�ت �حل��ايل �ملتاأث��ر بالن���ع �الجتماع��ي و�لقائ��م عل��ى قان���ن �لعائل��ة )قان���ن 
�الأح����ل �ل�س��خ�سية( )�أو �الأع��ر�ف( غ��ري ع��ادل وغ��ري من�س��ف للن�س��اء. وعل��ى �لرغ��م 
من وج�د فج�ة ن�ع �جتماعي وفج�ة �إقليمية ح�ل ن��حي حمددة من حق�ق �لن�س��اء 
بامل�ج���د�ت د�خ��ل �لعائل��ة )�أو م��ن خ��الل قان���ن �لعائل��ة( – ي�ج��د ت�ج��ه ثاب��ت يب��ني 

�لدع��م لت��س��يع حق���ق �لن�س��اء يف ه��ذ� �ملج��ال. 

�إىل جان��ب نتائ��ج �مل�س��ح، ت�س��ري بيان��ات ميد�ني��ة م��ن م�ؤ�س�س��ات ن�س���ية ب��اأن �أع��د�د� - 
متنامي��ة م��ن �لن�س��اء يف �ل�سف��ة و�لقط��اع يطال��ن �أو لديه��ن �ال�س��تعد�د للمطالب��ة 
بحقه��ن يف �مل��ري�ث باملقارن��ة م��ع �لعق��د �ملا�س��ي. حتت��اج ه��ذه �لنتائ��ج �أن ت��س��ع يف 
�سياقات حملية كما يظهر ذلك يف �ملجم�عات �لب�ؤرية �لتي عقدتها ت���سل يف �ل�سفة 
�لغربية – كما �إن �لنم� و�الزدياد يف هذه �لظاهرة يختلف من جمتمع �إىل �آخر. كما 
ي�جد م�سدر رئي�سي يف دعم هذ� �لت�جه يف قان�ن �لعائلة �لقائم على �لدين – مما 
يعني �أن متابعة �لن�ساء ملطالبهن له �سرعية دينية وقان�نية. وهكذ�، ثمة حاجة ل��سع 

تركي��ز كب��ري على تنفي��ذ هذه �حلق�ق. 

على �مل�ست�ى �مل�ؤ�س�ساتي و�لفعالية  2

من حيث �ملري�ث: تق�م م�ؤ�س�س��ات ن�س���ية كثرية بحمالت ت�عية ح�ل ق�سية �حلق�ق - 
�القت�سادي��ة للن�س��اء و��س��تحقاقها. ت�س��جع حمل��ة »�مل��ري�ث ح��ق ... للحرم��ان ال« �لت��ي 
�أطلقه��ا �ئت��الف م�ؤ�س�س��ات ن�س���ية )جمعي��ة �ل�س��بان �مل�س��يحية، جمعي��ة �مل��ر�أة �لعامل��ة 
�لفل�س��طينية للتنمي��ة، مرك��ز �س���ؤون �مل��ر�أة يف غ��زة وم�س��اعد�ت �لكن�س��ية �لدمناركية( 
بدع��م �الحت��اد �الأوروب��ي حم��� �أمي��ة �لن�س��اء �لقان�ني��ة مقاب��ل حق�قه��ن بامل��ري�ث كم��ا 
ت�فر لهن �لدعم �لقان�ين. ولكن، قالت جمم�عات �لن�ساء يف مر�كز ت���سل �لل��تي 
�س��اركن يف حمالت �لت�عية �أن �مل�س��كلة �لرئي�س��ية ال تكمن يف غياب �لت�عية، �إمنا يف 

غي��اب �حلماي��ة �لقان�ني��ة ودع��م �لن�س��اء �لل��تي يرغن باملطالب��ة بحق�قهن. 

��س��تطاعت حملة عامة قامت بها جمم�عات ن�س���ية يف غزة عام 2009 �لتاأثري على - 
�أع�س��اء �ملجل���ص �لت�س��ريعي يف غ��زة وجعله��م مي��ررون مب��ادرة �إ�س��الح قان���ن �لعائل��ة 
�ملعم���ل ب��ه الإيق��اف ��س��تخد�م �ل��ساي��ة عل��ى �الأطف��ال ك��س��يلة النت��ز�ع �مل��ري�ث م��ن 

�أر�م��ل �حلرب �ل�س��ابات. 

�أ�س���ص قا�س��ي �لق�س��اة للمحاك��م �ل�س��رعية يف �ل�سف��ة �لغربي��ة ت�س��جيل م��ري�ث �ملت�يف - 
�أوال قب��ل ت�زيع �حل�س�ص �الأرثية.

تظه��ر نتائ��ج �مل�س��ح �أي�س��ا وج���د نظ��رة �جتماعي��ة عام��ة ب��اأن �حلق���ق �ملالي��ة �لت��ي تعط��ى   3
حالي��ا للمطلق��ات و�الأر�م��ل م��ن �لن�س��اء غ��ري عادل��ة وغ��ري كافي��ة. – مم��ا ي�س��ري �إىل وج���د 
جم��ال لت��س��يع حق�قه��ن. كم��ا ي�ج��د دلي��ل ب��اأن بع���ص ق�س��اة �ملحاك��م �ل�س��رعية يحاول���ن 
�لتقلي��ل م��ن �خل�س��ائر �القت�سادي��ة للن�س��اء �لل��ت��ي ي�س��عني �إىل �لطالق. على �س��بيل �ملثال، 
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يف حالة �خللع، �أدخل �ل�سيخ ي��سف دعي�ص يف �ل�سفة �لغربية عام 2012 �أحكاما جديدة 
ت�سع حد� ملدة ثالثة �سه�ر الإنهاء �إجر�ء�ت �خللع، ومنعت �الأزو�ج من طلب تع�ي�ص مايل 

ما ع��د� �ملهر. 

اأولويات �سيا�ساتية عامة

حق�ق �ملري�ث، حق�ق �ملطلقات و�الأر�مل  1

تاأ�سي���ص �سنادي��ق دع��م قان���ين للن�س��اء �لل��ت��ي يرغ��ن �حل�س���ل عل��ى حق�قه��ن - 
باملري�ث.

ت�ف��ري دع��م قان���ين للن�س��اء �ملطلق��ات )�أو �لل��تي ي�س��عنّي للط��الق( للح�س�ل على - 
حق�قهن �القت�سادية �لقان�نية.

دع��م �إ�س��الح �لت�س��ريعات �لت��ي جُت��ّرم حرم��ان �لن�س��اء م��ن حق�قه��ن �لقان�ني��ة - 
بامل��ري�ث. 

تط�ير �آليات د�خل �ملحاكم لدعم �لن�ساء يف �ملطالبة بحق�قهن يف �ملري�ث. - 

تط�ي��ر �آلي��ات لل�س��رطة �ملدني��ة لفر���ص تنفي��ذ �الأح��كام �لق�سائي��ة �لت��ي ت�سدره��ا - 
�ملحاك��م وحماي��ة �لن�س��اء م��ن �لتهديد�ت عندما يحاول��ن �حل�س�ل على حق�قهن 

�القت�سادية. 

�لدف��ع م��ن �أج��ل �إ�سالح��ات قان�ني��ة تتعل��ق ب��س���ل �لن�س��اء �إىل �مل�ج���د�ت كم��ا - 
�ق��رح �الئت��الف �ل�طن��ي �ل��ذي يعم��ل عل��ى �إ�س��الح قان���ن �لعائلة. 

يف �لقط��اع �لزر�ع��ي: تط�ي��ر �سيا�س��ات تتعل��ق بالالعب��ني �لدولي��ني لت�سم��ني تعزي��ز   2
ملكي��ة �لن�س��اء و�ل�س��يطرة عل��ى �حلي��از�ت �لزر�عي��ة م��ن �سمن ذلك، ولي���ص ح�س��ر�، �الأر�ص 

كج��زء م��ن مقارب��ة تعمي��م �لن���ع �الجتماع��ي �لع��ام يف �لزر�عة.

يف قط��اع �الإقر����ص �ملتناه��ي �ل�سغ��ر: تط�ي��ر �سيا�س��ات مت�سل��ة مبانح��ي �الإقر����ص �ملحليني   3
و�لدوليني تعزز ت�سجيل �مل�ج�د�ت �الإنتاجية )�أعمال �سغرية( با�سم �لن�ساء �لل��تي يح�سلن 

على قرو�ص. 

ملحق

اأ. العالقة مع الإ�سرتاتيجية الوطنية عب القطاعية للنوع الجتماعي 2013-2011

 �ن تعزي��ز و�س���ل �لن�س��اء للم�ج���د�ت يتقاط��ع م��ع معظ��م �الأه��د�ف �الإ�س��ر�تيجية 
لالإ�س��ر�تيجية �ل�طني��ة ع��رب �لقطاعي��ة للن���ع �الجتماع��ي. ولذلك عالقة مبا�س��رة 
باله��دف �الإ�س��ر�تيجي رق��م 1 )متك��ني �لن�س��اء م��ن �لتمت��ع بقان���ن �أ�س��رة وحق���ق 
مدنية ت�سمن �مل�ساو�ة و�الإن�ساف(. كما يرتبط ذلك بالهدف �الإ�سر�تيجي رقم 8 
)رفع ن�سبة م�ساركة �ملر�أة يف �س�ق �لعمل(، نظر� الأن �مل�ج�د�ت تلعب دور� هاما يف 

�لتمك��ني ويف ت�لي��د �أ�س��كال خمتلف��ة م��ن �لدخ��ل للن�س��اء. وكما يتبني لن��ا عامليا، فاإن 
ذلك �س���ف ي�س��اهم يف �لهدف �الإ�س��ر�تيجي رقم 3 )تخفي�ص ن�س��بة �لعنف �مل�جه 
�س��د �لن�س��اء يف كاف��ة �أ�س��كاله( وكذل��ك �له��دف �الإ�س��ر�تيجي رقم 7 )زي��ادة حماية 

�سحة �مل��ر�أة و�أطفالها(.

ب. العالقة مع الأهداف الإمنائية لالألفية

�إن �الع��ر�ف بفج���ة م�ج���د�ت �لن���ع �الجتماع��ي كم�ؤ�س��ر ه��ام لتمك��ني �لن�س��اء قد 
�أث��ر عل��ى ع��دة مب��ادر�ت �سيا�س��ات حديث��ة، حي��ث ي��س��ي فري��ق عم��ل م�س��روع �ألفي��ة 
�الأمم �ملتح��دة ح���ل م�س��او�ة �لن���ع �الجتماع��ي ومتك��ني �مل��ر�أة �أن ت�س��تخدم �ل��دول 
وهيئات �مل�س��اعدة �لدولية قيا�س��ا لفج�ة م�ج�د�ت �لن�ع �الجتماعي كم�ؤ�س��ر تقدم 
نح��� �الأه��د�ف �الإمنائي��ة لالألفي��ة �لثالث��ة )Grown و�آخ��رون، 2005(. وباحل��د 
�الأدن��ى، �س���ف ي�س��اعد وج���د معل�م��ات ح�ل حج��م فج�ة �لن���ع �الجتماعي �سانعي 
�لق��ر�ر يف تقيي��م �إىل �أي م��دى ج��رى حتقي��ق �الأه��د�ف �الإمنائي��ة لالألفي��ة �لثالث��ة. 

ج. احتياجات البحث والبيانات:
توج��د حاج��ة ما�س��ة لتطوي��ر واإج��راء درا�س��ات وم�س��وحات ح��ول نواح��ي خمتلف��ة 

تتعل��ق بو�س��ول الن�س��اء للموج��ودات يف ال�سف��ة الغربي��ة.

يعت��رب م�س��ح �مللكي��ة و�ل��س���ل للم����رد 1999 �ل��ذي �أج��ر�ه �جله��از �ملرك��زي - 
لالإح�س��اء �لفل�س��طيني �مل�س��ح �لقاع��دي �لفل�س��طيني ح�ل فج�ة م�ج���د�ت �لن�ع 
�الجتماعي. ومن �ل�سروري تنفيذ هذ� �مل�سح مرة �أخرى جلمع بيانات �إح�سائية 
حديث��ة ح���ل و�س���ل �لن�س��اء للم�ج���د�ت. ع��الوة عل��ى ذل��ك، يج��ب �إ�ساف��ة بع�ص 
�لق�سايا �جلديدة للم�سح لتغطية ق�سايا مثل تقييم �لعقبات �لتي و�جهت �لن�ساء 
�لل��ت��ي طال��ن بحقه��ن بامل��ري�ث )م��ن �سمن ذلك �ملحاك��م و/�أو �لتهديد بالعنف 

م��ن �أف��ر�د �لعائل��ة( وم�سادر دعم ه�ؤالء �لن�س��اء. 

م��ن �ملفي��د، �إج��ر�ء ع��دد من �مل�س���حات �لب�ؤرية ح���ل �لقطاعات �لفرعية للن�س��اء - 
)�لل��ت��ي م��ن �ل�سع��ب �ل��س���ل �إليه��ن يف �لعين��ات �ملعياري��ة �لت��ي ي�س��تخدمها 
�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني( وكذل��ك جت��ارب �لن�س��اء �الأك��رث عر�سة 
لعدم �ل��س�ل �إىل �مل�ج�د�ت )�ملطلقات و�لن�س��اء �الأر�مل( من �جل �لقاء �ل�س�ء 
عل��ى �لكلف��ة �الجتماعي��ة و�ملعن�ي��ة �لت��ي ي�س��ببها غي��اب �أم��ن �مل�ج���د�ت للن�س��اء 
و�أطفاله��ن. وكذل��ك �إج��ر�ء در��س��ات ب�ؤري��ة ح�ل و�سع �لن�س��اء يف �لزر�عة  اللقاء 
�ل�س���ء عل��ى �لفج����ت ب��ني م�س��اهمتهن �القت�سادي��ة وغي��اب ملكي��ة �مل�ج���د�ت، 
و�ج��ر�ء مر�جع��ات لرب�م��ج و�سيا�س��ات �ملانح��ني يف قط��اع �الإقر����ص �ملتناه��ي 
�ل�سغ��ر و�لقطاع��ات �لزر�عي��ة �لت��ي تق���م بتقيي��م م��دى م�س��اهمة ه��ذه �لرب�م��ج 

و�ل�سيا�س��ات �حلالي��ة يف متك��ني �لن�س��اء م��ن �ل��س�ل/ملكي��ة للم�ج���د�ت.  
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قانونــي  بنــاء  نحــو   – للعدالــة  الوصــول   .7

النســاء  لتمكيــن 
مقدمة: 

ورث��ت �ل�س��لطة �ل�طني��ة �لفل�س��طينية نظام��ًا قان�ني��ًا يت�سم��ن مزيج��ا م��ن �لق��ن��ني و�الأنظمة 
�لت��ي تنتم��ي �إىل حق��ب تاريخي��ة خمتلف��ة نتيجة لتعاقب حكم و�حتالل فل�س��طني من قبل ق�ى 
�أجنبي��ة و��س��تعمارية. فاحت���ى �لنظ��ام �لقان���ين �لفل�س��طيني ق��ن��ني عثماني��ة، و�نتد�بي��ة، 
و�أردني��ة، وم�سري��ة و�أو�مر ع�س��كرية �إ�س��ر�ئيلية؛ كما ت�سمن �زدو�جي��ة يف �لنظام �لقان�ين، 
�إذ تختلف �لق��نني �لتي تطبق يف �ل�سفة �لغربية عن تلك �لتي تطبق يف قطاع غزة. ولذلك، 
كان �لهدف �لرئي�س��ي لدى �ل�س��لطة �ل�طنية �لفل�س��طينية ه� ت�حيد �لق��نني ما بني �ل�سفة 
�لغربية وقطاع غزة، باالإ�سافة �إىل �لعمل على م��ءمة هذه �لق��نني و�لت�سريعات للمتغري�ت 
�الجتماعي��ة و�القت�سادي��ة و�ل�سيا�س��ية و�لتط���ر�ت �ملعا�س��رة. ويف �إط��ار ذل��ك، ب��د�أ �حلديث 
عن �آليات لتط�ير �لنظام �لقان�ين �لفل�سطيني ل�سالح ق�سايا �ملر�أة و�لن�ع �الجتماعي. �إذ 
قامت �حلركة �لن�س�ية بالدفع باجتاه �إ�سالحات ت�سريعية تتبنى �مل�ساو�ة كمبد�أ ��سر�تيجي 
يف �لبن��اء �لقان���ين )برنام��ج �الأمم �ملتح��دة �الإمنائ��ي، 2012(. �إال �أن �الإ�س��الح �لقان�ين يف 
ظ��ل �ل�س��لطة �ل�طني��ة �لفل�س��طينية م��ر بعملي��ات �س��د وج��ذب باجتاهات خمتلف��ة، فقد كانت 
هن��اك د�ئم��ا م�سال��ح وم��ق��ف خمتلف��ة تتج��اذب م�سم���ن �الإ�سالح��ات و�أول�ياته��ا. فهن��اك 
�الأول�ي��ات �لت��ي فر�سته��ا بر�م��ج �ملانح��ني �لدولي��ني، وهن��اك �أول�ي��ات �ل�س��لطة يف �حلك��م، 
و�أول�يات �ملجتمع �ملدين يف ت��سيع د�ئرة �حلق�ق، و�أول�يات رجال �الأعمال يف زيادة �الأرباح 
وتقليل �لرقابة؛ وهناك �الأول�يات �ل�طنية يف �لتخل�ص من �الحتالل. يف ظل هذ� �ل�س��ياق، 
مت �إجن��از �لعدي��د م��ن �لتغي��ري�ت �لقان�ني��ة ل�سال��ح �مل��ر�أة وتط�ي��ر بر�م��ج فاعل��ة للتعامل مع 
ق�ساياها. ولعل من �أبرز هذه �الإجناز�ت ه� تبني ت�سريعات متيل �إىل حتقيق �مل�ساو�ة ومنح 
�ملر�أة حق�قا �أ�سا�سية �س��ء على �مل�ست�ى �لد�ست�ري �أو م�ست�ى �لق��نني �لعادية. �إال �أن هذ� 
�ل�س��ياق �أي�س��ا �أف��رز ع��دة معيقات �أبطاأت عملية �الإ�س��الح، �أو قادتها �إىل �جتاهات خمتلفة؛ 

لذل��ك ماز�ل��ت بع�ص �لق��نني بحاج��ة للتط�ير و�لتعديل. 

• �س��يقدم ه��ذ� �لتقري��ر ��س��تنتاجات �أ�سا�س��ية وت��سيات �إ�س��ر�تيجية تتعل��ق بالقان�ن 	
و�مل��ر�أة م��ن منظ���ر و�س���ل �مل��ر�أة �إىل �لعد�ل��ة و�الإط��ار �الإ�سالح��ي وم�ؤ�س��ر�ته. 
و�ستق�م هذه �ل�رقة بتقدمي هذه �ال�ستنتاجات و�لت��سيات بعد �الطالع على وثيقة 
�مل��ر�أة �لفل�س��طينية ل�س��نة 2008، وعل��ى �الأدبيات �ملختلفة �ملتعلق��ة باملر�أة و�لقان�ن 
يف فل�س��طني، وعل��ى �خلط��ط �حلك�مي��ة �ملختلف��ة �ملتعلق��ة بالقان���ن وم�ؤ�س�س��اته، 
ومنه��ا خط��ة قط��اع �لعد�ل��ة، وخط��ة وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة، و�الإ�س��ر�تيجية 
�ل�طني��ة ملناه�س��ة �لعنف، و�الإ�س��ر�تيجية �ل�طنية عرب �لقطاعية لتعزيز �مل�س��او�ة 
و�لعد�ل��ة ب��ني �جلن�س��ني 2011- 2013  كم��ا ومت �الط��الع عل��ى بع���ص �لرب�م��ج 
�لت��ي تق���م بتنفيذه��ا �مل�ؤ�س�س��ات غ��ري �حلك�مي��ة �س����ء م��ن ناحي��ة تقدمي �مل�س��اعدة 
�لقان�نية للن�س��اء �أو تلك �لتي تهدف �إىل حت�س��ني و�س�ل �لن�س��اء للعد�لة من خالل 
�إج��ر�ء تغي��ري�ت قان�ني��ة. كم��ا ويرتك��ز ه��ذ� �لتقري��ر عل��ى در�ي��ة بامل��ثي��ق �لدولي��ة 
�ملختلفة �لتي تتعلق بحق�ق �ملر�أة و�اللتز�مات �ملختلفة �لتي ت�سمنها هذه �مل��ثيق، 
�س����ء تل��ك �اللتز�م��ات �ل����ردة يف �التفاقي��ة �لدولي��ة للق�س��اء عل��ى كاف��ة �أ�س��كال 
�لتميي��ز �س��د �مل��ر�أة )�س��يد�و(، �أو غريه��ا م��ن �التفاقي��ات �الأخ��رى �ملرتبطة بالعمل 
و�مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية و�لت��سيات �ملختلفة �ل�سادرة عن �مل�ؤمتر�ت �ملختلفة. هذ�، 
وقد �أكدت �ل�سلطة �ل�طنية �لفل�سطينية على �اللتز�م �لر�سمي و�لقان�ين باملعايري 
و�مل��ثيق �لدولية، و�لتاأكيد على �حر�مها. �إذ ن�ست عدة وثائق قان�نية فل�سطينية 
رئي�س��ية عل��ى �ح��ر�م �ملب��ادئ و�التفاقي��ات �لدولي��ة و�اللت��ز�م بها، وذل��ك قبل قب�ل 
فل�س��طني كدول��ة مر�ق��ب يف �الأمم �ملتح��دة. فق��د �أك��دت وثيقة �ال�س��تقالل �ل�سادرة 
ع��ن �ملجل���ص �ل�طن��ي �لفل�س��طيني، يف �لع��ام 1988، عل��ى �لت��ز�م دول��ة فل�س��طني 
مبيثاق �الأمم �ملتحدة و�الإعالن �لعاملي حلق�ق �الإن�سان، كما ن�ست �ملادة )10( من 
�لقان���ن �الأ�سا�س��ي �لفل�س��طيني عل��ى �أن “1- حق���ق �الإن�س��ان وحريات��ه �الأ�سا�س��ية 
ملزمة وو�جبة �الحر�م، 2- تعمل �ل�سلطة �ل�طنية �لفل�سطينية، دون �إبطاء، على 
�الن�سمام �إىل �التفاقيات و�مل��ثيق �الإقليمية و�لدولية �لتي حتمي حق�ق �الإن�سان«. 
�أما فيما يتعلق بحق�ق �ملر�أة، فقد �سدر �ملر�س���م �لرئا�س��ي رقم )19( ل�س��نة 2009 
لي�ؤك��د عل��ى تبن��ي �ل�س��لطة �ل�طني��ة �لفل�س��طينية �تفاقي��ة �لق�س��اء على كافة �أ�س��كال 

�لتمييز �سد �ملر�أة »�سيد�و«، و�سرورة �حر�م و�إنفاذ كافة �جلهات �ملعنية الأحكام 
ه��ذه �التفاقية.

يق���م ه��ذ� �لتقري��ر عل��ى فه��م �ل��س���ل �إىل �لعد�لة من خالل حتديد لي���ص فقط �جل��نب 
�الإجر�ئي��ة و�لتقني��ة �لت��ي حت��د وتعي��ق من متتع �لقا�سدين مل�ؤ�س�س��ات �لعد�ل��ة من �ل��س�ل 
�إليه��ا و�إمن��ا م��ن خ��الل فه��م �أعمق ي�س��مل ت��س��يع م�س��احة �لبح��ث و�لتق�س��ي و�لتدخل �إىل 
ف�س��اء �أك��رب. وم��ن هن��ا، ف��اإن ه��ذ� �لفه��م يرتك��ز عل��ى حتدي��د �ل��س���ل �إىل �لعد�ل��ة باأن��ه 
ياأت��ي م��ن خ��الل �إمكانية �الأ�س��خا�ص �لذين يلج���ؤون �إىل �لعد�لة من �حل�س�ل على و�سفة 
قان�ني��ة ق��ادرة عل��ى �ال�س��تجابة للظ��روف �الجتماعي��ة و�القت�سادي��ة و�ل�سيا�س��ية �لت��ي 
يعي�س���ن فيه��ا )Kelly, 2005(  وم��ن هن��ا، تك���ن �ملح��دد�ت �الأ�سا�س��ية لقيا���ص �ل��س���ل 
�إىل �لعد�ل��ة لي���ص فق��ط م��دى م��ءم��ة �لق��ن��ني و�الإج��ر�ء�ت للم��ثي��ق �لدولي��ة وحق���ق 
�الإن�س��ان، �أو م��دى قدرته��ا لال�س��تجابة للق��ع��د �ملعياري��ة حل�س��ن �س��ري �لعملي��ة �لق�سائي��ة 
و�إمن��ا عل��ى فه��م كيفي��ة عمل �لق��ن��ني و�الأنظمة يف ظل �إطار قان�ين حمدد، بحيث ي�س��هم 
ذل��ك، �إم��ا يف زي��ادة فر���ص �ل��س���ل �إىل �لعد�ل��ة، �أو �حل��د منه��ا. لذل��ك، فاإط��ار �لبح��ث 
هن��ا ل��ن يق��دم ��س��تنتاجات حم��ددة ح���ل ق��ن��ني حمددة، و�إمنا �س��يدع� �إىل �إع��ادة قر�ءة 
�الإ�س��الح �لقان���ين م��ن منظ���ر �أ�س��مل، ومعرف��ة �الأث��ر �ل��ذي ينت��ج ع��ن تفاع��ل عنا�س��ر 

خمتلف��ة يف ظ��ل �إط��ار قان���ين و�حد.  

 وم��ن هن��ا، ي�س��تعر�ص ه��ذ� �لتقري��ر ه��ذه �ال�س��تنتاجات و�لت��سي��ات عل��ى ثالث��ة حم��اور: 
�الأول، يق��دم ��س��تنتاجات �أ�سا�س��ية تتعل��ق بتط�ي��ر �لعملي��ة �لقان�ني��ة وو�س���ل �لن�س��اء �إىل 
�لعد�ل��ة؛ �أم��ا �ملح���ر �لث��اين، فيعر�ص للتحديات  �لتي ت��ج��ه تط�ير هذ� �لقطاع؛ و�ملح�ر 
�لثال��ث، يعر���ص �أهم �لت��سيات �الأ�سا�س��ية وبر�م��ج �لتدخل �لتي يجب تط�يرها بناًء على 

هذه �ال�ستنتاجات.  

 

 ق�سايا وتوجهات1- 

• م�س��األة �لن�س��اء و�لقان���ن و�ل��س���ل �إىل �لعد�ل��ة ه��ي م�س��األة ح�سا�س��ة عل��ى ع��دة 	
م�ست�يات �سيا�سية

تاأت��ي �لنقا�س��ات ح���ل م�س��األة �لقان���ن و�مل��ر�أة يف ظ��ل وج���د �الحت��الل �الإ�س��ر�ئيلي ويف 
ظل �لقي�د و�ملع�قات �لتي فر�ستها �تفاقات �أو�سل� وو�قع �الحتالل على �ل�سلطة �ل�طنية 
�لفل�س��طينية. فال�س��لطة �ل�طنية �لفل�س��طينية مقيدة يف كثري من �الأحيان من �أن متار���ص 
�ل�س��يادة �لكامل��ة عل��ى �الأر���ص �لفل�س��طينية. نتيج��ة لذل��ك، تتج��اذب �ملطالب��ات بال��س�ل 
�إىل �لعد�ل��ة ت�ت��ر�ت عل��ى �مل�س��ت�ى �لعمل��ي �لي�م��ي )ylleK, 5002(. ه��ذ� كل��ه ي�ؤث��ر، 
م��ن جه��ة، عل��ى ق��درة �الأ�س��خا�ص يف �ل��س���ل �إىل م�ؤ�س�س��ات �لعد�ل��ة خا�س��ة يف �ملناط��ق 
خارج �س��يطرة �ل�س��لطة مثل مناطق �لقد���ص ومناطق )ج(. كما �أنه ي�ؤثر، من جهة �أخرى، 
على قدرة م�ؤ�س�سات �لعد�لة و�لقان�ن على �إعطاء معنى للقان�ن و�إنفاذه. �إذ �إن �لق��عد 
�ملعياري��ة �لر�س��مية تعتم��د يف ق�ته��ا عل��ى م��دى �لق��درة عل��ى ترجمته��ا �إىل ف��ئ��د ملم��س��ة 
عل��ى �الأر���ص وقدرته��ا عل��ى فر���ص �لقان���ن و�سم��ان ��س��تحقاقاته )Kelly, 2006(. م��ن 
جهة �أخرى، فاإن �ملطالبات �لن�س�ية بحق�ق �ملر�أة �أ�سبحت عر�سة للتجاذبات �ل�سيا�سية 
م��ا ب��ني ق���ى خمتلف��ة يف �ل�س��احة �ل�سيا�س��ية �لفل�س��طينية و�حلرك��ة �لن�س���ية )برنام��ج 
�الأمم �ملتح��دة �الإمنائ��ي، 2012(. ه��ذ� كل��ه جع��ل م��س���ع حق���ق �مل��ر�أة يدخ��ل يف �إط��ار 
��س��تقطاب �أيدول�جي باجتاهات خمتلفة مل ت�ؤدي �س���ى �إىل تعطيل �الإ�سالح يف جماالت 
مهم��ة للم��ر�أة )Sh’hada, 1999(. ولع��ل م��ن �أه��م تل��ك �ملج��االت ق��ن��ني �الأح����ل 
�ل�س��خ�سية و�لق��ن��ني �جلز�ئي��ة. كم��ا �أدت عملي��ة �النق�س��ام �ل�سيا�س��ي م��ا ب��ني �ل�سف��ة 
�لغربي��ة وقط��اع غ��زة �إىل زي��ادة �لفج�ة �لقان�نية، و�إعادة م�س��األة �زدو�جية �لق��نني مرة 
�أخ��رى �إىل مرب��ع �لبد�ي��ة. �إذ �إن هن��اك ق��ن��ني جدي��دة تفر���ص يف كل م��ن قط��اع غ��زة 
و�ل�سفة �لغربية ب�س��كل منف�سل. فقد مت �إجر�ء تعديالت �أ�سا�س��ية على ق��نني �لعق�بات 
و�الأح���ل �ل�س��خ�سية يف كال �جلزئ��ني م��ن �ل�ط��ن، دون �أن يك���ن له��ذه �لتعدي��الت �أث��ر يف 
�جل��زء �الآخ��ر. كم��ا و�أدى �النق�س��ام �ل�سيا�س��ي �أي�س��ا �إىل تعطي��ل �ل��س���ل �إىل �لعد�ل��ة يف 
كث��ري م��ن �لق�ساي��ا �لت��ي يك���ن �أطر�فه��ا م��ن �ملنطقت��ني؛ فف��ي ق�ساي��ا �الأح��ل �ل�س��خ�سية 
كث��ري م��ن �لن�س��اء ال ت�س��تطيع �أن تنف��ذ �أحكاما ح�سلت عليها م��ن �ل�سفة �لغربية يف قطاع 
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غ��زة �س����ء كان��ت ه��ذه �الأحكام تتعل��ق بالط��الق �أو �لنفقة.71 

• �لركيز على �لدور �جل�هري للتغري�ت �لقان�نية يف تعزيز مكانة �ملر�أة ومتكينها	

تق���م �ملنظ�م��ة �الأ�سا�س��ية يف فه��م ق�ساي��ا �مل��ر�أة يف فل�س��طني على �عتب��ار �أن �لقان�ن يلعب 
�ل��دور �ملح���ري �الأ�سا�س��ي يف تعزي��ز مكان��ة �مل��ر�أة ومتكينه��ا. �إذ �أن��ه يف كث��ري م��ن �حل��االت 
تتلخ���ص ق�ساي��ا �مل��ر�أة وتفه��م من خالل �الإط��ار �لقان�ين وحده، ف�ج�د �لن�ص �لت�س��ريعي 
ومدى ج�دته يعترب�ن �ملقيا�ص �الأ�سا�سي لتقرير مدى و�س�ل �لن�ساء �إىل �لعد�لة )برنامج 
�الأمم ��ملتح��دة �الإمنائ��ي، 2012(. لذل��ك، ف��اإن معظم �لت�جه��ات �الإ�سالحية تن�سب نح� 

�لقان�ن وم�ؤ�س�س��اته باجتاه �مل�س��او�ة و�إلغاء �لتمييز. وبناء على ذلك:  

ياأت��ي �لركي��ز عل��ى �إج��ر�ء تعدي��الت ت�س��ريعية �أ�سا�س��ية عل��ى �لن�س����ص �لتميزي��ة أ- 
خا�س��ة تل��ك �لت��ي يت�سمنه��ا كل م��ن قان���ن �لعق�ب��ات وقان���ن �الأح����ل �ل�س��خ�سية. 
ومتي��ل ه��ذه �لتعدي��الت جلع��ل �لق��ن��ني تت��الءم �أك��رث م��ع �ملب��ادئ �لدولي��ة ومعاي��ري 
حق���ق �الإن�س��ان. وق��د مت �لعم��ل، يف �ل�س��ن��ت �الأخ��رية، عل��ى تط�ي��ر م�س���دة قان���ن 
للعق�ب��ات تتق��دم م��ن ناحي��ة مر�عاته��ا للم��ر�أة وحق�قه��ا ع��ن م��ا �س��بقها م��ن ق��نني 
)برنام��ج �الأمم �ملتح��دة �الإمنائ��ي، 2012(. كم��ا مت ت��د�ول م�س���د�ت لقان���ن 

�الأح����ل �ل�س��خ�سية تطال��ب بتغي��ري�ت �أ�سا�س��ية يف ه��ذ� �لقان���ن ت�س��مل �ل��زو�ج، 
و�حل�سان��ة، و�لط��الق، و�الأم����ل �مل�س��ركة، و�الأهلي��ة �لقان�ني��ة )برنام��ج �الأمم 
�ملتحدة �الإمنائي، 2012(. �إذ تدع� �الإ�س��ر�تيجية �ل�طنية عرب �لقطاعية لتعزيز 
�مل�س��او�ة و�لعد�ل��ة ب��ني �جلن�س��ني 2011- 2013  �إىل متك��ني �مل��ر�أة قان�نيا من �أجل 
�لتمت��ع بحق���ق �أ�س��رية مت�س��اوية م��ن خ��الل جمل��ة م��ن �لتدخالت ت�س��مل �س��ن قان�ن 
�أ�سرة م�حد، وتط�ير نظام لنماذج عقد �لزو�ج وغريها. وقد قام جمل�ص �لق�ساء 
�ل�س��رعي باإ�س��د�ر تعميم��ات تت�سم��ن تعدي��الت يف ق�ساي��ا �ل�س��قاق و�لن��ز�ع ل�سال��ح 
ت�س��هيل عملي��ة �إثباته��ا. كم��ا ت�سمنت ه��ذه �لتعميمات �إمكاني��ة �حل�س�ل على �خللع 
�لق�سائ��ي يف �حل��االت �لت��ي ينعق��د فيه��ا عق��د �ل��زو�ج، ولك��ن ال يك���ن فيه��ا دخ���ل. 
كم��ا و�س��در ع��ن �ملجل���ص �الأعل��ى  للق�س��اء �ل�س��رعي تعميم��ات تتعلق باآلي��ات �لتنازل 
�أو �لتخ��ارج ع��ن �حل�س���ص �الإرثي��ة م��ن ناحي��ة �عتم��اد �إج��ر�ء�ت متك��ن �ملتخ��ارج 
م��ن معرف��ة �لقيم��ة �حلقيقي��ة لالأم����ل �لت��ي مت �لتن��ازل عنه��ا، وذل��ك به��دف جع��ل 
�لن�س��اء �أك��رث وعي��ا مب�سم���ن �لتن��ازل و�أث��ره م��ن �لناحي��ة �لقان�ني��ة. وتق���م وز�رة 
�لعم��ل مبر�جع��ات لقان���ن �لعم��ل ل�سال��ح تقييمه على عدة �أ�س���ص منها حق�ق �ملر�أة 

ومتكينه��ا )برنام��ج �الأمم �ملتح��دة �الإمنائ��ي، 2012(.

ترك��ز �لرب�م��ج �الإ�سالحي��ة �لقان�ني��ة، ب�س��كل �أ�سا�س��ي �أي�س��ًا، عل��ى بن��اء �لق��درة ب- 
�الإد�رية و�لتنظيمية لل�سلطات �ملختلفة �لق�سائية و�لت�سريعية و�لتنفيذية، باالإ�سافة 
�إىل بناء مهنة �ملحاماة. ولتحقيق ذلك، يتم تط�ير قدرة كل من م�ؤ�س�س��ات �لعد�لة 
و�لق�س��اء عل��ى تق��دمي �خلدم��ات �ملن�ط��ة به��ا م��ن ناحي��ة تهيئ��ة �لبني��ة �لتحتي��ة لهذه 
�مل�ؤ�س�س��ات، م��ن حي��ث �ملب��اين و�الأجه��زة، كم��ا يت��م �لعم��ل �أي�سا على ت�ف��ري �لتدريب 
و�لتعلي��م �مل�س��تمرين للقائم��ني عل��ى ه��ذه �مل�ؤ�س�س��ات، وزي��ادة �ل�ع��ي باحلق���ق 
و�حلري��ات، وتط�ي��ر مدون��ات �ل�س��ل�ك �خلا�س��ة ب��كل جه��از وتعميمه��ا.72 وقد مت، يف 
�ل�س��ن��ت �الأخ��رية، �إن�س��اء وح��دة للن���ع �الجتماع��ي يف وز�رة �لع��دل �أ�س���ة ب���ز�ر�ت 
�أخ��رى، مث��ل �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة و�لربي��ة و�لتعليم لتهدف هذه �ل�ح��دة �إىل تعزيز 
ورف��د قط��اع �لعد�ل��ة وبر�جم��ه �ملختلف��ة باقر�ح��ات تط�ي��ر �سيا�س��ات تع��زز حق���ق 

�مل��ر�أة وو�س�له��ا �إىل �لعد�ل��ة )به��دي، �س��حل��ة، و�جلني��دي، 2010(. 

 دع��ت �خلط��ة �ل�طني��ة للعد�ل��ة و�س��يادة �لقان���ن �إىل تط�ي��ر وماأ�س�س��ة نظ��ام ج- 
للم�س��اعدة �لقان�ني��ة م��ن �أج��ل ت�س��هيل و�س���ل �لفئ��ات �ملهم�س��ة و�لفق��رية �إىل 
�خلدم��ات �لقان�ني��ة.73 فق��د كانت بر�مج �مل�س��اعدة �لقان�ني��ة، خا�سة تلك �ملتعلقة 
بالن�س��اء، وال ز�ل��ت، تق��دم م��ن قب��ل �مل�ؤ�س�س��ات ومر�ك��ز �ملر�أة غ��ري �حلك�مية. على 
�س��بيل �ملث��ال، تق��دم كل م��ن جمعي��ة �مل��ر�أة �لعامل��ة ومركز �مل��ر�أة لالإر�س��اد �لقان�ين 
و�الجتماع��ي وغريه��ا م��ن �مل�ؤ�س�س��ات و�جلمعي��ات خدم��ات �مل�س��اعدة �لقان�ني��ة 

71    مقابالت مع ن�ساء وحق�قني �أجريت يف �لفرة ما بني  �سباط 2011 وكان�ن �أول 2012  

72    �نظ��ر يف ه��ذ� �ل�س��اأن مث��ال �خلط��ة  �ل�طني��ة �ملتعلق��ة ببن��اء �لعد�ل��ة و�س��يادة �لقان�ن لل�س��ن��ت -2011 

2013 �ل�سادرة عن جمل���ص �ل�زر�ء.  

73   �نظر يف هذ� �ل�ساأن �خلطة �ل�طنية لقطاع �لعد�لة و�سيادة �لقان�ن  2013-2011. 

للن�س��اء خا�س��ة يف ق�ساي��ا �الأح����ل �ل�س��خ�سية. �إال �أنه ال ي�جد، حت��ى �الآن، برنامج 
متكامل يعنى بامل�ساعدة �لقان�نية للفئات �ملهم�سة و�لفقرية. والز�لت وز�رة �لعدل 

تدر�ص عدة خيار�ت و��سر�جتيات تتعلق بهذ� �مل��س�ع. 

  كم��ا يرك��ز كث��ري م��ن �الأه��د�ف و�لتدخ��الت �ملتعلق��ة بالقان���ن و�ل��س���ل �إىل د- 
�لعد�ل��ة �س����ء تل��ك  �ل����ردة يف �ال�س��ر�جتيات �ل�طني��ة �أو يف �لرب�م��ج �ملختلف��ة 
للم�ؤ�س�س��ات �لن�س���ية عل��ى �أهمي��ة �ل�ع��ي باحلق���ق يف تقري��ر �ل��س���ل �إىل �لعد�لة. 
لذلك، فهي ت�س��عى �إىل تعريف �لن�س��اء بحق�قهن ون�س��ر �ل�عي بذلك. لذلك، يق�م 
�لعديد من �ملر�كز بتقدمي �ملعرفة بهذه �حلق�ق من خالل �لندو�ت وور���ص �لعمل، 
باالإ�سافة �إىل �لعمل على تقدمي �الأدلة �لقان�نية �لتي حتاول تقدمي معرفة مب�سطة 
باالإج��ر�ء�ت �لقان�ني��ة �أم��ام �ملحاك��م، وخا�س��ة �ملحاك��م �ل�س��رعية. ولع��ل �أح��د هذه 
�لنم��اذج، مث��ال، �لدلي��ل �ملتعل��ق بالنفق��ة �ل��ذي ق��ام بتط�ي��ره مرك��ز �ملر�أة لالإر�س��اد 

�لقان���ين و�الجتماع��ي.

التحديات 2-

• �لركيز على �ملنهج �ل�سكلي و�لهيكلي يف فهم �لقان�ن	

ه��ذ�، وعل��ى �لرغ��م م��ن �أهمي��ة هذه �لرب�مج �لقان�نية �ملطروحة على �ل�س��احة فيما يتعلق 
بالقان�ن و�ملر�أة و�ل��س�ل �إىل �لعد�لة، �إال �أنها قد تك�ن، يف كثري من �الأحيان، حمدودة. 
�إذ متي��ل �إىل �لتعام��ل م��ع �لقان���ن م��ن منظ���ر هيكل��ي فق��ط دون �لتعام��ل م��ع �لقان���ن 
وم�ؤ�س�ساته كعملية تفاعلية. ويق�م �لركيز على �ملنظ�ر �لهيكلي للقان�ن وم�ؤ�س�ساته على 
فه��م �إجر�ئ��ي تقن��ي للقان���ن، يتم �لركيز فيه على �لعملي��ة �لد�خلية يف �لنظم �لقان�نية، 
ولي���ص عل��ى خ��ارج �إط��ار ه��ذه �لنظ��م )Kelly, 2005(. بينم��ا يق���م �لركي��ز عل��ى 
�لقان���ن وم�ؤ�س�س��اته كعملي��ة تفاعلي��ة على �لتعامل مع �لقان�ن بهياكله �ل�س��كلية ون�س��سه 
�لقان�ني��ة، م��ع �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار، م��ن جه��ة، �الأدو�ر �ملختلف��ة �لت��ي يلعبه��ا �لفاعل���ن 
�الأ�سا�سي�ن، �س��ء كان�� متقا�سني �أو �سخ�سيات  قان�نية يف حتديد معنى �لقان�ن وطرق 
تطبيقه؛ ومن جهة �أخرى، �لظروف �الجتماعية و�القت�سادية و�ل�سيا�سة �لتي قد ت�ساهم 
يف رف��د �لقان���ن �أي�س��ا باملعن��ى �حلقيق��ي له. �إذ �ن ما يفتق��ر �إليه هذ� �لنهج �الإجر�ئي ه� 
�لفه��م �ل�س��ياقي للقان���ن، �ل��ذي يق���ل ب��اأن �لقان���ن يتاأثر بالق���ى �ل�سيا�س��ية و�القت�سادية 
و�الجتماعي��ة �ملحيط��ة، وباأن��ه ياأخ��ذ معن��اه من خالله��ا )برنامج �الأمم �ملتح��دة �الإمنائي، 
2012(. لذل��ك، ف��اإن �لركي��ز يف �لت�ج��ه �لتقن��ي يك���ن عل��ى �لن���ص �لقان���ين �أك��رث م��ن 

�ملمار�س��ة �لقان�ني��ة )برنام��ج �الأمم �ملتح��دة �الإمنائ��ي، 2012(. فكث��ري م��ن �ملطالب��ات 
�ملتعلق��ة بامل��ر�أة و�لقان���ن ال تاأخ��ذ بعني �العتبار كيفية ��س��تعمال �لن���ص على �أر�ص �ل��قع 
�أو �آلي��ات �ال�س��تفادة م��ن �ملمار�س��ة �لق�سائي��ة لتمك��ني �مل��ر�أة يف �ل��س���ل �إىل �لعد�ل��ة. كما 
�أن �لت�ج��ه �لتقن��ي نح��� �لقان���ن يغف��ل �مل����رد �لت��ي ق��د تلجاأ �إليه��ا �لن�س��اء يف �ل��س�ل �إىل 
�لعد�ل��ة، �أو �ملعيق��ات �ل��قعي��ة �الجتماعي��ة و�القت�سادي��ة و�ل�سيا�س��ة �لت��ي ق��د حت��د دون 
و�س���ل �لن�س��اء �إىل �لعد�ل��ة. كم��ا �أن هن��اك �سعف��ًا يف حتدي��د �أدو�ر �لفاعل��ني �الأ�سا�س��يني 
يف متكني �لن�ساء لل��س�ل �إىل �لعد�لة. �إذ ت�سكل �ملمار�سة �لق�سائية منبعا �أ�سا�سيا لفهم 
م��دى و�س���ل �لن�س��اء للعد�ل��ة، وعالقتهن بالقان�ن و�لفاعلني �الأ�سا�س��يني فية. ويغفل هذ� 
�لت�ج��ه �لتقن��ي للقان���ن ع��ن �أن �لقان���ن ج��زء م��ن عملي��ة متك��ني �مل��ر�أة يف �ل��س���ل �إىل 

.)Faundez, 2000( لعد�ل��ة ولي���ص �لعملي��ة كله��ا�

• تعترب �لن�ساء يف ظل �لرب�مج �ملختلفة للقان�ن وم�ؤ�سر�ته وحدة و�حدة	

تنتم��ي �لن�س��اء �إىل فئ��ات �جتماعي��ة و�قت�سادي��ة و�سيا�س��ية خمتلف��ة. فف��ي كثري من 
�حل��االت ال تت��الءم �لتغي��ري�ت �لت��ي يتناوله��ا �إ�س��الح �لقان���ن وتط�يره م��ع حاجات 
�لفئ��ات �ملختلف��ة وم��ع �آلي��ات و�س�لها �إىل �لعد�لة )برنام��ج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، 
2012(. فقيا�ص �أثر �لت�سريع على �لفئات �الجتماعية �ملختلفة ه� جزء من �سمان 

حتقي��ق �لقان���ن للغاي��ات �ملرج���ة من��ه )برنام��ج �الأمم �ملتح��دة �الإمنائ��ي، 2012(. 
�إذ لي���ص بال�س��رورة �أن يك���ن تاأث��ري �لقان���ن �ملر�ع��ي للمعاي��ري �لدولي��ة 
�إيجابيا على كل �ل�سر�ئح �ملجتمعية. لذلك، فاإن تط�ير م�ؤ�سر�ت ت�سنيفية ملعرفة 
من �مل�ستفيد ومن �ملت�سرر قد ي�سهم يف تط�ير بر�مج قان�نية �أكرث دقة. ومن هذه 
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�مل�ؤ�س��ر�ت �لت�سنيفي��ة ال ب��د م��ن معرف��ة �الأث��ر �لقان���ين مث��ال للقان���ن عل��ى �لن�س��اء 
من �لفئات �لفقرية، �لن�ساء �لعامالت، �لن�ساء غري �لعامالت، �لن�ساء �ل�سغري�ت 
يف �لعمر، �لن�س��اء كبري�ت يف �لعمر. وهذ� قد ي�ؤدي �إىل معرفة �أو�س��ع عن �لقان�ن 
وح��االت تطبيق��ه. فمث��ال زي��ادة �الإج��ر�ء�ت �لقان�ني��ة بغر���ص حماي��ة �مل��ر�أة م��ن 
�ال�س��تغالل ق��د يك���ن جمدي��ا للن�س��اء �ملتعلم��ات �أو �لن�س��اء �لرثيات، ولكن قد ي�س��كل 
عبئ��ا عل��ى �لن�س��اء �لفق��ري�ت �أو غ��ري �ملتعلم��ات، وق��د يح��د م��ن و�س�له��ن للعد�ل��ة 
�أو م��ن حتقي��ق غاياته��ن ب�س��رعة وفاعلي��ة. فق��د ت�س��هم مث��ال زي��ادة �الإج��ر�ء�ت �إىل 
تعقيد �مل�ساألة من ناحية قان�نية، وتعدد �جلهات �لتي قد تلجاأ �إليها �ملر�أة، وزيادة 
�لتكالي��ف و�الأعب��اء �ملادي��ة عل��ى �لن�س��اء. فلناأخ��ذ مث��ال م��س���ع �لتعدي��الت عل��ى 
�لتخ��ارج ع��ن �حل�س���ص �الإرثي��ة، �له��دف من��ه حماية �مل��ر�أة من �ال�س��تغالل، وعدم 
ح�س�له��ا عل��ى ح�سته��ا �الإرثي��ة، وذل��ك م��ن خ��الل زي��ادة �الإج��ر�ء�ت و�ملتطلب��ات 
�لت��ي متكنه��ا م��ن معرف��ة م�سم���ن وقيم��ة م��ا مت �لتن��ازل عن��ه. �إال �أن ه��ذ� �الإج��ر�ء 
�أي�س��ًا  ق��د يح��د م��ن ق��درة �لن�س��اء م��ن �لت�س��رف يف تركاته��ن بحري��ة، �س����ء كان 
هذ� �لتنازل ل�سالح �لرجال �أو ل�سالح ن�س��اء �أخريات. ومن جهة �أخرى، قد ي�ؤدي 
ه��ذ� �الإج��ر�ء �إىل جل���ء �لن�س��اء �إىل �لت�س��رف بركاته��ن خ��ارج منظ�م��ة �لق�س��اء 
�ل�سرعي و�إجر�ء�ت �لتخارج من خالل مثال �ل�كاالت �لدورية، �أو من خالل �لعق�د 
�البتد�ئي��ة �لت��ي ميك��ن �إبر�مه��ا ب�س��كل قان���ين عل��ى �الأر��س��ي خ��ارج نظ��ام ت�س��جيل 
�الأر��سي )�لطاب�(. �إذ قد يك�ن �أثر هذ� �الإجر�ء على �لن�ساء يف منطقة )ج( �سلبيا، 

بينم��ا ق��د يك���ن �إيجابي��ا يف منطقة )�أ(. 

كم��ا وترك��ز بر�م��ج و��س��ر�جتيات �الإ�س��الح يف قط��اع �لعد�ل��ة، �أي�س��ا، عل��ى متثي��ل   
�أكرث للن�ساء يف م�ؤ�س�سات �لعد�لة؛ ويف بع�ص �حلاالت ترجم هذه �مل�ساركة كم�ؤ�سر 
على فهم �أكرث لق�سايا �لن�ساء، وبالتايل و�س�ل �لن�ساء �إىل �لعد�لة ب�سكل �أكرب. �إال 
�أن ذلك �مل�ؤ�س��ر، و�إن كان �سروريا ملعرفة مدى م�س��اركة �لن�س��اء يف قطاع �لعد�لة، 
وهذه �مل�ساركة �أ�سا�سية، �إال �أنه ال ي�فر دليال عن تغري م��س�عي يف نظرة �مل�ؤ�س�سة 

لق�ساي��ا �مل��ر�أة )برنامج �الأمم �ملتح��دة �المنائي،2011(.   

• �لتعددية �لقان�نية وتعدد م�ؤ�س�سات حل �لنز�عات 	

لي���ص بال�س��رورة �أن يك���ن �لقان���ن ه��� �ملرج��ع �ل�حي��د �ل��ذي يلج��اأ �إلي��ه �لنا���ص يف 
ح��ل خالفاته��م وتربي��ر ت�سرفاته��م. فهن��اك تعدد للق��ع��د �ملعيارية �س����ء �لعرفية 
�أو �لديني��ة �أو غريه��ا. فف��ي كث��ري م��ن �حل��االت مين��ع �لقان���ن ممار�س��ة عم��ل م��ا، 
ولكن ذلك ال يعني، بال�سرورة، �أن �لنا���ص �س��يلتزم�ن بذلك، ك�ن �أن �لقان�ن لي���ص 
ه��� وح��ده �ملرج��ع �ل�حي��د لتقري��ر م��دى م�س��روعية �لت�س��رف م��ن عدم��ه. ففي هذه 
�حلالة، قد يت�سرف �ملعني�ن خارج �لقان�ن، ولكن �سمن �إطار ما ه� مقب�ل دينيًا 
�أو عرفي��ا )برنام��ج �الأمم �ملتح��دة �الإمنائ��ي، 2012(. يج��ب �أن تاأخ��ذ ه��ذه �الأبع��اد 
�لتعددي��ة للق��ع��د �ملعياري��ة يف ع��ني �العتب��ار ودر��س��ة �أثره��ا عل��ى تطبي��ق �لقان���ن 
وق�ته �الإلز�مية، �إذ �إن �إخر�ج بع�ص �لق��عد من د�ئرة �لقان�ن و�إبقاءها يف د�ئرة 
�مل�سروعية، قد يرتب عليه �إخر�ج فئة من �لنا�ص من نطاق �لقان�ن وحمايته وه�، 
يف كثري من �حلاالت، ي�ؤثر �سلبا على م�ؤ�س�سة �لقان�ن وعلى �لفئة �لتي تخرج خارج 

تطبيقه. 

باالإ�ساف��ة �إىل ذل��ك، تتج��اور �مل�ؤ�س�س��ات �لر�س��مية �لنظامي��ة للعد�ل��ة مع م�ؤ�س�س��ات 
وجه��ات �أخ��رى تق���م بالتدخ��ل وت�ف��ري �آلي��ات حل��ل �لنزع��ات �ملطروح��ة. وع��ادة م��ا 
يلجاأ �لنا���ص �إىل هذه �مل�ؤ�س�س��ات �س����ء كانت ر�س��مية مثل �ملحافظة �أو غري ر�س��مية 
مث��ل �لق�س��اء �لع�س��ائري �أو رج��ال �الإ�س��الح يف ح��ل نز�عاته��م وت�س���يتها )معه��د 
�حلق�ق، 2005(. هذه �مل�ؤ�س�سات لي�ست، بال�سرورة، تقليدية و�إمنا قد تك�ن 
م�ؤ�س�س��ات ترتك��ن �إىل �لثق��ل �ل�سيا�س��ي �أو �القت�س��ادي �ملت�ف��ر عل��ى �أر���ص �ل��ق��ع. 
وق��د �أن�س��ئت يف كث��ري م��ن �ملحافظ��ات جل��ان �إ�س��الح تت���ىل ت�س���ية �لنز�ع��ات قب��ل 
و�س�له��ا �إىل �ملحاك��م وم�ؤ�س�س��ات �لعد�ل��ة �لنظامي��ة. يف بع�ص �حل��االت قد ال تك�ن 
مرجعية هذه �مل�ؤ�س�سات قان�نية، مبعنى ال تق�م هذه �جلهات باللج�ء �إىل �لقان�ن 
وتطبيق��ه، و�إمن��ا حت��اول ح��ل �لن��ز�ع باللج���ء الآلي��ات خمتلفة وحل�ل و�س��ط قد تك�ن 
مر�سي��ة للطرف��ني �أو لط��رف و�ح��د عل��ى �الآخ��ر )معه��د �حلق���ق، 5002(. لكن 
�أ�س��ارت بع���ص �لدر��س��ات �إىل �أن��ه يف كث��ري م��ن �حل��االت يك���ن �لقان���ن 
 Kelly,( وق��ع��ده ون�س��س��ه حا�س��رً� كمرج��ع حل��ل �خل��الف وت�س���يته

2006( . تغف��ل كث��ري م��ن ��س��ر�جتيات �لتط�ي��ر و�الإ�س��الح �أن ج��زء� 

م��ن ح��ل �لنزع��ات ه��� خ��ارج م�ؤ�س�س��ات �لعد�ل��ة �لنظامي��ة، و�أن هن��اك �أي�س��ا ق��درة 
لدى هذه �مل�ؤ�س�سات الإعطاء معنى للقان�ن وتطبيقه. وهي بذلك قد ت�سهم �سلبا �أو 

�إيجابي��ا يف ف��رز معن��ى مغاي��ر للمعن��ى �لذي �أر�ده �مل�س��رع.

يف ظ��ل �ال�س��تنتاجات �الأ�سا�س��ية �ل����ردة �أع��اله، ف��اإن هن��اك هام�س��ا م��ن �لفر���ص 
�الإ�س��ر�جتية �ملهم��ة، �لت��ي يج��ب �لعم��ل عليه��ا وتط�يره��ا م��ن �لناحي��ة �لقان�نية. 

 التو�سيات الأ�سا�سية 3-

• �لبع��د ع��ن �لركي��ز عل��ى �إج��ر�ء�ت ت�س���ية �لنز�ع��ات ل�سال��ح �لبع��د �مل��س�ع��ي 	
لل��س���ل للعد�ل��ة 

عل��ى بر�م��ج �الإ�س��الح �أن تاأخ��ذ �أي�س��ًا �جلان��ب �مل��س�ع��ي ولي���ص فق��ط �الإجر�ئ��ي 
عن��د تط�ي��ر بر�جمه��ا وتدخله��ا. ويق�س��د باجلان��ب �مل��س�ع��ي ه��� م��دى ق��درة 
�لق��ن��ني و�الأنظم��ة عل��ى حتقي��ق �لغاي��ة �لت��ي يريده��ا �مل�س��رع له��ا �أن حتققه��ا. ف��ال 
يكفي �أن تك�ن �لق��نني تدع� �إىل �مل�ساو�ة، �أو �أنها لي�ست متييزية، و�إمنا يجب على 
ه��ذه �لق��ن��ني �أي�س��ًا �أن تك���ن ق��ادرة ع��ن ��س��تعمالها م��ن قبل �لفاعل��ني على حتقيق 
ذلك، وهي بالتايل ت�سب� �إىل فح�ص �لنتيجة ولي���ص فقط �إىل تك�ين قان�ن �س��كلي 
ممت��از. ف�سب��ط �مل�س��هد �لقان���ين �ل�س��كلي و�الإجر�ئ��ي �س��روري، ولكن ق��د ال ي�ؤدي، 
بال�سرورة، �إىل حت�سني و�س�ل �لن�ساء �إىل �لعد�لة. هناك حاج �إىل تط�ير �جلانب 
�مل��س�ع��ي يف عم��ل م�ؤ�س�س��ات �لعد�ل��ة. لذل��ك، هن��اك حاج��ة �إىل تط�ي��ر در��س��ات 

خمتلف��ة، و�لرب�م��ج �ملختلف��ة م��ع �جله��ات ذ�ت �لعالق��ة و�لت��ي م��ن �أهد�فها:  

�لعم��ل عل��ى تط�ي��ر �آلي��ات �لتف�س��ري و�لتكيي��ف يف �لعم��ل �لق�سائ��ي ل�سال��ح �لن�س��اء أ- 
وق�ساياه��ن. لذل��ك، ال ب��د، يف ه��ذ� �الجت��اه، م��ن �لعم��ل م��ع �جله��ات �ملختلف��ة يف 
م�ؤ�س�س��ات �لعد�لة لدعم وتط�ير هذه �الآليات، وعمل �لدر��س��ات �ملعمقة يف حتديد 

كيفي��ة قي��ام م�ؤ�س�س��ات �لعد�ل��ة باإعط��اء معن��ى للن���ص ول�سالح مِن. 

�لدف��ع باجت��اه تط�ي��ر حمام��اة عامة تق�م لي���ص فقط مب�س��اعدة �لن�س��اء يف �ل��س�ل ب- 
�إىل �لعد�ل��ة و�إمن��ا يف �مل�س��اهمة يف �إعط��اء معن��ى مغاي��ر للن���ص �لقان���ين عن��د 
�لتطبيق مينح �ملر�أة حق�قا �أو�سع. وال بد، كذلك، من �لعمل على تعزيز دور �لن�ساء 

�ملحامي��ات يف �لعم��ل �لقان���ين وت�ف��ري �آلي��ات لدع��م بقائه��ن يف �ملهنة.  

كم��ا ال ب��د �أي�س��ا م��ن حتدي��د �أدو�ر �لفاعل��ني �الأ�سا�س��يني من ق�س��اة، وحمامني، ج- 
وك����در �إد�ري��ة يف �ملحاك��م و�مل�ؤ�س�س��ات �لقان�ني��ة يف �إعط��اء �مل��ر�أة حق�قه��ا. 
هن��اك حاج��ة �إىل معل�م��ات ن�عي��ة ع��ن عم��ل �ملحاك��م ودور �لفاعل��ني يف حتقيق 

�لعد�لة للن�س��اء.

هن��اك حاج��ة لتط�ي��ر م�ؤ�س��ر�ت ن�عي��ة للق�ساي��ا �لت��ي ي��ر�د حله��ا ح�س��ب �مل��س���ع د- 
�ملط��روح، بحي��ث تاأخ��ذ بع��ني �العتبار �لفئ��ات �ملختلفة من �لن�س��اء وت�جهاتهن نح� 
�لقان���ن وم�ؤ�س�س��اته. هن��اك حاج��ة لي���ص فق��ط لتط�ي��ر معرف��ة ع��ن ع��دد �لن�س��اء 
�لل��ت��ي يلج��اأن �إىل �لق�س��اء و�إمن��ا �لطبق��ة �الجتماعية، و�لفئ��ة �لعمرية، و�لظروف 
�لتعليمية، و�ملنطقة �جلغر�فية، و�حلالة �الجتماعية وغريها من �لت�سنيفات �لتي 
قد ت�ساعد يف فهم �أو�سع لق�سايا �لن�ساء وحاجاتهن. هناك حاجة لدر��سة جتارب 
�لن�س��اء م��ن ناحي��ة حتدي��د م��ا ه��ي �لع��م��ل و�الأ�س��خا�ص �لذي��ن ي�س��اهم�ن يف رف��د 

و�س���ل �لن�س��اء �إىل �لعد�ل��ة �أو تثبي��ط ه��ذ� �ل��س�ل.  

عل��ى �ملب��ادر�ت و�خلط��ط �ل�طني��ة �أن تت�سم��ن تدخ��الت �أعمق تتعل��ق ب�سلب عملية ه- 
�ل��س���ل �إىل �لعد�ل��ة، وه��ي �ملمار�س��ة �لق�سائي��ة. م��ن �ل�س��روري �لعم��ل عل��ى ر�س��د 
ه��ذه �ملمار�س��ة وحتدي��د �جل��ن��ب �لد�عم��ة ل��س���ل �لن�س��اء �إىل �لعد�ل��ة لتعزيزه��ا، 
وكذل��ك �جل��ن��ب �لت��ي حت��د م��ن و�س���ل �لن�س��اء �إىل �لعد�لة  لتعديله��ا. مبعنى �أن ال 
تبقى ج�دة �لن�ص �لقان�ين هي �مل�ؤ�سر �ل�حيد، و�إمنا تط�ير م�ؤ�سر�ت �أخرى تعنى 
بج�دة �ملمار�سة �لي�مية لهذ� �لن�ص. فمثال، حتى �الآن، وبالرغم من تاأكيد قان�ن 
�لعم��ل عل��ى حق���ق مت�س��اوية للرجل و�مل��ر�أة يف �لعمل، �إال �أنه، يف كثري من �حلاالت، 
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يك���ن هن��اك متيي��ز يف بيئ��ة �لعم��ل ب��ني �لرجل �مل��ر�أة. هذ� �لتميي��ز ال يظهر يف عمل 
�ملحاك��م �لي�م��ي، مبعن��ى �أن��ه ال ت�جد ق�سايا يف �ملحاكم تتعلق بالتمييز يف �الأجر �أو 
غ��ريه )برنام��ج �الأمم �ملتح��دة �الإمنائ��ي، 2012(. ه��ذ� يعن��ي باأن��ه ال ب��د مث��ال م��ن 
فح�ص معيقات و�س�ل �لن�ساء �إىل �لعد�لة، و�لتي قد ال تك�ن، بال�سرورة، مرتبطة 
بالن���ص �لت�س��ريعي مبا�س��رة، و�إمن��ا �إذ� م��ا عرف��ت ق��د تتطل��ب تعدي��ال يف �لن���ص 

�لت�س��ريعي �أو غريه من �لتدخالت.  

• تط�ير بر�مج م�ساحبة للتغيري�ت يف �لت�سريعات و�لق��نني 	

تفر���ص بر�م��ج �الإ�س��الح �ل��دور �ملرك��زي للقان���ن، وه��ي بذل��ك تتجاه��ل رزم��ة م��ن 
�لتدخ��الت �الأ�سا�س��ية �لت��ي ت�س��هم يف �إعط��اء �لقان�ن معن��اه. لذلك ال بد من:

 تط�ي��ر �آلي��ات تدخ��ل �س��م�لية يف قط��اع �لعد�ل��ة لتحقي��ق و�س�ل �أف�سل للن�س��اء لهذ� أ- 
�لقط��اع. فم��ن جه��ة، يج��ب �أن ت�س��مل هذه �لتدخ��الت رزمة من �لتغي��ري�ت �لهيكلية 
ل�سال��ح �مل��ر�أة، فتعزي��ز م�س��اركة �مل��ر�أة يف �ل�ظائ��ف �لعم�مي��ة يتطل��ب، باالإ�ساف��ة 
�إىل تغي��ري �لقان���ن، تط�ي��ر بر�م��ج تاأهي��ل للم�ظف��ات م��ن �لفئ��ة �ملت��س��طة و�لدني��ا، 
ت�س��مح برقيته��ن وتط�ي��ر مهارتهن لت�يل منا�س��ب �إد�رية عليا. يجب على �خلطط 
�الإ�س��ر�تيجية �لعم��ل عل��ى  حتدي��د �لتدخ��الت �الأ�سا�س��ية �لت��ي يج��ب �لبن��اء عليه��ا 
لدعم �لقان�ن ولي���ص �لعك���ص. فمثال رفع �س��ن �لزو�ج لي���ص فقط ن�ص قان�ين و�إمنا 
�أي�س��ا ��س��تهد�ف للقطاع��ات و�ملناط��ق �لت��ي تعاين م��ن هذه �لظاه��رة برب�مج تعنى 
بت�ف��ري تاأهي��ل تعليم��ي ومهن��ي للفتي��ات يف ه��ذه �ملناطق، ي�س��هم يف �إعطائهن �أدو�ر� 
خمتلف��ة يف �حلي��اة �الجتماعي��ة و�القت�سادي��ة. متك��ني �مل��ر�أة �لعامل��ة يتطل��ب �أي�س��ا 
�لعمل على ت�فري لي�ص فقط ن�س��سا قان�نية مت�ساوية، و�إمنا �أي�سا رفدها برب�مج 
جتع��ل ه��ذه �حلق���ق مت�س��اوية حقيق��ة. فمث��ال، ال بد من فر�ص نظ��ام للح�سانات يف 
�مل�ؤ�س�س��ات �لكب��رية ت�س��هم يف ت�س��هيل رعاي��ة �الأم الأطفاله��ا، باالإ�ساف��ة �إىل قيامه��ا 
بعمله��ا )برنام��ج �الأمم �ملتح��دة �الإمنائ��ي، 2012(. لذل��ك، فاإن تعزي��ز حق�ق �ملر�أة 
كه��دف �إ�س��ر�تيجي ق��د يتطل��ب ن�ع��ني م��ن �لتدخ��الت، �أحده��ا قان���ين ل��ه عالق��ة 
بالن�ص �لقان�ين، و�آخر يعزز هذ� �لقان�ن وتطبيقه من خالل جملة من �لتدخالت 

غري �لت�س��ريعية. 

  هن��اك حاج��ة �إىل �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار �الأث��ر �لت�س��ريعي عل��ى �لفئ��ات �ملختلف��ة ب- 
للقان���ن، فبع���ص �لفئ��ات ق��د تت�س��رر م��ن �لتغي��ري�ت �لت�س��ريعية �لت��ي نفر���ص �أنه��ا 
جي��دة وفق��ا للمقايي���ص �الإجر�ئي��ة و�لدولي��ة. فمث��ال، بع���ص �لق�ساي��ا مث��ل �خلل��ع ق��د 
تك���ن مفي��دة، ولك��ن ق��د تك���ن غ��ري مفي��دة لبع���ص �لن�س��اء �لفق��ري�ت. فالب��د م��ن 
حتدي��د �لفئ��ات �لت��ي �س��تت�سرر وكي��ف �س��تت�سرر؟ �إذ� مل نفه��م كي��ف مث��ال �س��تق�م 
�ملحاك��م �ل�س��رعية بفر���ص مفه���م �لتكالي��ف �لت��ي تكبدها �لزوج، وماذ� ت�س��مل )�أي 
كيف �ستقدر �ملحاكم �لتكاليف �لتي يجب ��سرد�دها(. لن نعرف كيف �سيك�ن �أثر 
ه��ذ� �لتعدي��ل �جلدي��د على �لفئات �ملختلفة من �لن�س��اء، من �س��يك�ن �مل�س��تفيد ومن 
�س��يك�ن �ملت�سرر؟ هل �لفئات �لفقرية م�س��تفيدة �أم �أن هذ� �لقان�ن �سي�س��كل عبئا؟ 
هذ� لي�ص �إجابة، و�إمنا ت�ساوؤل يجب طرحه عند كل قان�ن نفر�ص باأن له �أثر� على 

عدة م�س��ت�يات. 

 لذل��ك عل��ى وز�رة �مل��ر�أة كجه��ة تق���م، بحك��م وظيفته��ا، بامل�س��اهمة يف تط�ي��ر ج- 
�لت�س��ريعات و�ق��ر�ح تعدي��الت قان�ني��ة ل�سال��ح �مل��ر�أة حتى ت�س��تطيع �لقي��ام مبا ه� 
و�رد يف )�أ( و)ب( م��ن تط�ي��ر دو�ئره��ا �لقان�ني��ة بحي��ث تق���م ه��ذه �لدو�ئ��ر، لي���ص 
فق��ط باق��ر�ح تعدي��الت ت�س��ريعية تقني��ة، و�إمن��ا �أي�سا تك�ن قادرة على قيا���ص �الأثر 
�لت�س��ريعي له��ذه �لق��ن��ني عل��ى �لن�س��اء بفئاته��ن �ملختلف��ة. كم��ا البد م��ن ت�فري �أطر 
د�خ��ل �مل�ؤ�س�س��ة ت�س��هم �أي�س��ا يف تط�ي��ر بر�م��ج ت�س��هم يف دع��م �لق��ن��ني وتق�يته��ا، 

بحي��ث تك���ن �لق��ن��ني ج��زء� م��ن رزم��ة م��ن �لتغي��ري�ت و�لرب�مج �ل�س��م�لية.  

• تط�ير بر�مج تدر�ص وتقّيم �لق�ساء غري �لنظامي 	

تلع��ب �مل�ؤ�س�س��ات غ��ري �لنظامي��ة، ر�س��مية كان��ت �أو غري ر�س��مية، كما �أ�س��رنا �س��ابقا، 
دور� ب��ارز� يف ح��ل �لنز�ع��ات. ال ب��د م��ن حتدي��د �أدو�ر ه��ذه �مل�ؤ�س�س��ات م��ن ناحي��ة 
حتقي��ق و�س���ل �لن�س��اء �إىل �لعد�ل��ة �أو حجبه��ا عنه��ن. كم��ا ال ب��د م��ن �إدخ��ال ه��ذ� 

�لعام��ل عن��د تط�ي��ر �لرب�م��ج �مل�س��تقبلية، �إذ �إن �أي تغيري يف �لقان�ن قد يتم تعزيزه 
�أو حجب��ه �إذ� م��ا تعامل��ت ه��ذه �مل�ؤ�س�س��ات مع��ه بطريق��ة �إيجابي��ة �أو �س��لبية. 

• تط�ير �آليات �للج�ء للم��ثيق �لدولية و ت�طينها يف �لنظام �لقان�ين �لفل�سطيني	

نظ��ر� للظ��روف �ل�سيا�س��ية �لفل�س��طينية، ف��اإن ق��درة �ل�س��لطة �لفل�س��طينية عل��ى 
تطبي��ق �لقان���ن و�لتاأث��ري يف معن��اه يعتم��د عل��ى قدرته��ا عل��ى ترجم��ة ه��ذه �ملب��ادئ 
�إىل ف��ئ��د ملم��س��ة عل��ى �الأر���ص، و�لت��ي تاأت��ي ع��ن طري��ق تكري���ص حق���ق �ل�س��عب 
�لفل�س��طيني �جلماعي��ة �لت��ي تكر���ص �لق��درة �ل�س��يادية لل�س��لطة. وم��ن هن��ا، م��ن 
�ل�س��روري �لعم��ل عل��ى كاف��ة �مل�س��ت�يات �ل�سيا�س��ية و�لقان�نية لتط�ير �إ�س��ر�جتيات 
وطنية قان�نية و�سيا�سية قادرة على �للج�ء �إىل �الأطر �لدولية بالق�سايا �جلماعية 
لل�س��عب �لفل�س��طيني م��ن خ��الل ط��رح ق�ساي��ا �لن�س��اء �لفل�س��طينيات عل��ى ه��ذه 
�ملحاف��ل. وم��ن جه��ة �أخ��رى، هن��اك حاج��ة �إىل تط�ي��ر �آلي��ات يف �لنظ��ام �لقان���ين 
�لفل�س��طيني لت�ط��ني �التفاقي��ات �لدولي��ة، وحت�يله��ا �إىل �لتز�م��ات ميكن �الحتجاج 
به��ا �أم��ام �ملحاك��م. ف��ال يكف��ي �أن نق���ل ب��اأن هن��اك ق��ر�ر� رئا�س��يا بالت�سدي��ق عل��ى 
)�س��يد�و(، ولك��ن كي��ف ميك��ن �أن تك���ن )�س��يد�و( وثيق��ة قان�ني��ة ميك��ن �الحتج��اج بها 

�أم��ام �ملحاك��م �لفل�س��طينية. ه��ذ� م��ع �لعلم �أنه من �مله��م �أن ال يتم ترتيب �لتز�مات 
و�أعب��اء ال ميك��ن تطبيقه��ا �أو �اللت��ز�م به��ا. 
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8. المشاركة السياسية – ما وراء االرقام
1- مقدمة واإطار نظري عام

ت�س��ري �لعدي��د م��ن �مل��ثي��ق �لدولي��ة و�لدر��س��ات �ملختلف��ة �إىل �أهمي��ة �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية 
للن�س��اء. تع��رف �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية �ملحقق��ة للدميقر�طي��ة باأنه��ا تل��ك �لعملي��ة �لهادف��ة 
�إىل �لتاأث��ري عل��ى �لق��ر�ر�ت و�ل�سيا�س��يات و�الإ�س��ر�تيجيات �لعام��ة، �إ�ساف��ة �إىل �ختي��ار 
�حل��كام و�أع�س��اء �مل�ؤ�س�س��ات �لتمثيلي��ة، و�لتاأث��ري عليه��م خدم��ة للم�سلح��ة �لعام��ة. تتعدد 
ط��رق �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية لت�س��مل ممار�س��ة ح��ق �لر�س��يح و�لت�س�ي��ت، و�مل�س��اركة يف 
�مل��د�والت و�ملناق�س��ات، وت�جي��ه �لنق��د، �إ�ساف��ة �إىل �الن�سم��ام للهيئ��ات و�ملر�فق �حلزبية 
و�جلماهريي��ة، و�نته��اء بال��س���ل لل�س��لطة )�لزبي��دي، 2003: ���ص. 75(. تع���د �أهمي��ة 
�مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية يف �أنه��ا تر�س��خ حتقي��ق �لدميقر�طي��ة يف �ملجتم��ع �ملعن��ي كم��ا ي��رى 
�لبع���ص، ويربطه��ا �لبع���ص �الآخ��ر بتحقي��ق مع��دالت تنمي��ة �أعل��ى، �أو باأنه��ا ح��ق م��ن حق�ق 
�مل��طنة �لتامة للن�ساء. فمن بني 12 دولة كان متثيل �لن�ساء يف برملاناتها �أعلى من %33 

 .)Bari, 2005( و�سل��ت 9 دول �إىل و�جه��ة �ل�س��د�رة يف �لتنمي��ة �لب�س��رية

 ت�ؤث��ر �لعدي��د م��ن �لع��م��ل    عل��ى تهمي���ص �لن�س��اء يف �ل�سيا�س��ة �أهمه��ا: 1- �خلطاب��ات 
�الجتماعية و�ل�سيا�سية �ل�سائدة يف �ملجتمع )ع��مل �أيدول�جية(؛ 2- �لبنى �ل�سيا�سية 
و�مل�ؤ�س�س��اتية �حلاكم��ة؛ 3- �لع��ئ��ق �لثقافية/�الجتماعي��ة و�ل�ظيفي��ة �لت��ي ت��س��ع 
يف وج��ه �لن�س��اء )Bari, 2005(. يق�س��د بالعام��ل �الأول م��دى تر�س��خ �الأب�ي��ة كنظ��ام 
ع��ام يخل��ق هرمي��ة يف �لعالق��ة ب��ني �لن�س��اء و�لرج��ال و�لت��ي يق�س��د به��ا “نظام �سيا�س��ي، 
�أيدي�ل�جي، �جتماعي–عائلي ميار���ص فيه �لرجال �سغ�طا من خالل �لقان�ن، �لعاد�ت، 
�لطق����ص، �للغ��ة، �الأع��ر�ف، �لتعلي��م، تق�س��يم �لعم��ل يح��دد م��ا عل��ى �مل��ر�أة �أن تق���م �أو ال 
 Rich, 1977 in Bari,( »تق���م بعمل��ه، وفي��ه تك���ن �مل��ر�أة يف و�سعي��ة دوني��ة مقاب��ل �لرج��ل
2005(. و�الأب�ي��ة نظ��ام غ��ري ثاب��ت، ويتغ��ري، ويتاأث��ر باالأو�س��اع �ل�سيا�س��ية، �القت�سادي��ة، 

�الجتماعي��ة للمجتم��ع �ملعن��ي، وو�س��ع �لن�س��اء يف �ملجتم��ع.

�أم��ا �لع��م��ل �ل�سيا�س��ية، فتتعل��ق مبفه���م �ل�سيا�س��ة �لتقلي��دي و�ل��ذي يق���م عل��ى �أنه��ا 
»�مل�س��اركة �لفاعل��ة، �ل��عي��ة، �ملح��ددة يف �لعملي��ة �لت��ي يق���م عل��ى �أ�سا�س��ها ت�زي��ع �مل����رد 
ب��ني �مل��طن��ني« )Randall, 1987, p 8(. �إن ه��ذ� �ملفه���م يعن��ي �أن �ل�سيا�س��ة متار���ص 
يف �ملج��ال �لع��ام م��ا يجع��ل كل م��ا ميار���ص يف �ملجال �خلا�ص )حيث �ملر�أة و�الأ�س��رة( خارج 
نط��اق �ل�سيا�س��ة، وحت��ى ل��� ��س��تح�سرن للمج��ال �لع��ام، فياأتني كزوجات و�أمه��ات. ي�ساف 
�إىل ذلك �س��يطرة �لرجال على �مل�ؤ�س�س��ات �ل�سيا�س��ية، و�الأحز�ب و�لثقافة �ل�سيا�سية �لتي 
تركز على ق�سايا وطنية عامة وال تنظر لق�سايا �لن�س��اء كق�سايا �سيا�س��ية، وال تعك���ص يف 
بر�م��ج �الأح��ز�ب. كم��ا متار���ص �ل�سيا�س��ة م��ن خ��الل هي��اكل ي�س��يطر عليها ع��ادة �لرجال، 
وتت��م يف �أوق��ات تتعار���ص م��ع م�س���ؤوليات �لن�س��اء �الأخ��رى يف �ملج��ال �خلا���ص )�الأ�س��رة 
و�ملن��زل(. كم��ا ت�ؤث��ر طبيع��ة �لنظام �ل�سيا�س��ي )دميقر�طي منفت��ح �أو حمافظ منغلق( على 

طبيع��ة م�س��اركة �لن�س��اء. �إذ ل�حظ��ت زي��ادة م�س��اركة �لن�س��اء يف �لنم���ذج �الأول.

�أما �لع��مل �الجتماعية/�لثقافية �ملكر�س��ة لتبعية �لن�س��اء، فلها عالقة بالنظرة �ل�س��ائدة 
ل��دور كل م��ن �لرج��ال و�لن�س��اء يف �ملجتم��ع، و�لتي على �أثرها حت��دد م�سادر �أكرب للرجال 
)باعتباره��م معيل��ني الأ�س��رهم( مقارن��ة بالن�س��اء، م��ا ينعك���ص  يف فروق��ات ب��ني �جلن�س��ني 

يف �ل�سح��ة، و�لتعلي��م، و�لعم��ل، و�مللكي��ة، و�ل�سيا�س��ة. ه��ذه �لنظ��رة تتاأث��ر ب��س��ع �لن�س��اء 
�أي�س��ا ح�س��ب �لطبق��ة، �لع��رق، �ل�س��ن، �حلال��ة �ل�سحية..�ل��خ. كم��ا تتاأثر م�س��اركة �لن�س��اء 
�أي�س��ا بت�س��ارب �أدو�ره��ن )�الإنتاجية و�الإجنابية(؛ وتعدد م�س���ؤولياتهن يف �ملجتمع و�لبيت 
و�الأ�س��رة م��ا ي��رك له��ن قلي��ال من �ل�قت لل�سيا�س��ة. كما حتد �أي�سا ع��م��ل �قت�سادية من 
ه��ذ� �ل��دور، حي��ث يتز�ي��د �الحتي��اج لالأم����ل للع��ب دور �سيا�س��ي، وم��ع قل��ة و�س���ل �لن�س��اء 
للم�سادر و�مللكية يحد ذلك �أي�سا من م�س��اركتهن �ل�سيا�س��ية. �إ�سافة ل�سعف �لر�أ�س��مال 
�الجتماعي للن�ساء،  فهن لي�ست  رئي�سات لع�سرية، حم�لة، عائلة �أو للجان،  �المر �لذي 
يح��د م��ن و�س�له��ن لق��ع��د �جتماعي��ة �أو �سيا�س��ية وه��� م��ا ينعك���ص �س��لبا عل��ى تدريبه��ن 

.)Bari, 2005( ل�سيا�س��ي وتعليمه��ن وو�س�له��ن للمعل�م��ات و�خل��رب�ت �ملتن�ع��ة�

تتفاع��ل �لعنا�س��ر �ل�س��ابقة م��ع عنا�س��ر �أخ��رى د�عم��ة ومر�س��خة للتميي��ز مث��ل �أن يق��ع 
�ملجتمع �ملعني حتت هيمنة ق�ى �أخرى، �س����ء ق�ى ��س��تعمارية �أو ق�ى مهيمنة �قت�ساديا 
و�سيا�س��يا على �ل�سعيد �لعاملي، مثل �حلالة �لفل�س��طينية، و�لتي تقع حتت هيمنة �لت��س��ع 

�ال�س��تيطاين �الإ�س��ر�ئيلي و�لتبعي��ة �القت�سادي��ة و�ل�سيا�س��ية ملر�ك��ز �لق��ر�ر �ل��دويل. وه��ي 
ع��مل ت�ؤثر، ب�سكل كبري، على �سيا�سات و�إمكانات �ل�سلطة �لفل�سطينية، ما يزيد من فقر 
جمم�ع��ات و��س��عة م��ن �لنا���ص، وزي��ادة تهمي���ص �لبع�ص منه��م، ما ي�ؤدي ل�سعف �مل�س��اركة 

�ل�سيا�س��ية للمجم�ع��ات �ملهم�س��ة و�لفقرية.

�إن �لعنا�س��ر �ل�س��ابقة تعن��ي �أن��ه ال ميك��ن حتقي��ق �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية �لفاعل��ة للن�س��اء 
باالعتم��اد عل��ى �إ�س��ر�تيجيات ال تاأخ��ذ �أث��ر تل��ك �لعنا�س��ر جمتمع��ة بع��ني �العتب��ار. 

الإطار العام لبيئة داعمة مل�ساركة الن�ساء يف ال�سيا�سة والتنمية

�إن خل��ق بيئ��ة د�عم��ة مل�س��اركة �لن�س��اء يف �ل�سيا�س��ة ال ميك��ن �أن يت��م يف �إط��ار ح��دود 
جمتم��ع م��ا، ولك��ن يج��ب �أن ينظ��ر �إليه��ا يف �إط��ار �لعنا�س��ر �لعاملي��ة و�خلارجي��ة، �لت��ي 
ت�ؤث��ر عل��ى ذل��ك �ملجتم��ع �أي�س��ا، و�لت��ي ق��د ت�ل��د �الإفق��ار و�لتهمي���ص لكث��ري من �ل�س��ر�ئح.  
وبالت��ايل ف��ان   خلل��ق بيئ��ة د�عم��ة مل�س��اركة �لن�س��اء يج��ب حتدي وم��جهة تل��ك �لعنا�سر، 
ورب��ط ذل��ك بحق���ق �ل�س��ع�ب يف �لدف��اع ع��ن نف�س��ها وحترره��ا م��ن كاف��ة �أ�س��كال �لتبعي��ة 
�لبني�ي��ة عل��ى �ل�سعي��د �القت�س��ادي،  �لع��ئ��ق  و�ال�س��تغالل. فب��دون حت��دي وتغي��ري 
�ل�سيا�س��ي، �الجتماعي-�لثق��ايف يبق��ى ه��دف حتقي��ق م�س��او�ة �لن���ع �الجتماع��ي وحتقيق 

�مل�س��او�ة يف م�س��اركة �لن�س��اء يف �ل�سيا�س��ة و�لتنمي��ة م�س��تحيال.

كم��ا �أن �س��يادة نظ��ام دميقر�ط��ي وخل��ق بيئ��ة حتف��ز عل��ى �مل�س��اركة �لدميقر�طي��ة وت�زي��ع 
�ل�س��لطات تخل��ق م�س��احة �أو�س��ع للم��طن��ني للم�س��اركة يف عملي��ات وهي��اكل �حلك��م، 
م��ا ي�ؤ�س���ص بيئ��ة د�عم��ة مل�س��اركة �لن�س��اء. كذل��ك ف��اإن تخ�سي���ص �مل����رد  �لالزم��ة لبن��اء 
�لق��در�ت �لب�س��رية يف �لتعلي��م، �ل�سح��ة، �لعم��ل يط���ر �إمكان��ات �الإن�س��ان، وي��س��ع م��ن 
خيار�ت��ه. وه��� �الأم��ر �ملرتب��ط مبا�س��رة بتط�ي��ر ق��در�ت �لن�س��اء، ويفت��ح جم��االت عدي��دة 

له��ن يف �ل�سيا�س��ة و�لتنمي��ة.

كم��ا �أن �ل�ع��ي باحلق���ق �ل�سيا�س��ية وخل��ق �لق���ى �لتي ت�س��عى للتغيري مثل حركات ن�س���ية 
ق�ي��ة وفاعل��ة يعت��رب�ن م��ن �ل�س��روط �لهام��ة خلل��ق بيئ��ة د�عم��ة لتغي��ري وجه��ة �ل�سيا�س��ة 
و�لتنمية ل�سالح �لن�ساء. كما �أنه وبدون �أخذ �أدو�ر �لن�ساء �ملتعددة )�إجنابية، �إنتاجية، 
�جتماعية، �سيا�سية( بعني �العتبار، عن طريق دعم دور �لرعاية و�الأم�مة، فلن ت�ستطيع 

�لن�س��اء �مل�س��اركة بفاعلية يف �ل�سيا�س��ة و�لتنمية.

2- الإطار ال�سيا�سي العام املحدد للم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة الفل�سطينية

تنطل��ق �ملطالب��ة مب�س��او�ة �مل��ر�أة يف �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية م��ن �إع��الن �ال�س��تقالل لع��ام 
1988، و�لقان���ن �الأ�سا�س��ي لدول��ة فل�س��طني، و�ل�ثيق��ة �حلق�قي��ة للم��ر�أة لع��ام 2008، 

و�التفاقي��ات �لدولي��ة، وخا�س��ة �تفاقي��ة �لق�س��اء عل��ى كاف��ة �أ�س��كال �لتميي��ز �س��د �مل��ر�أة 
)�س��يد�و(، وق��ر�ر جمل���ص �الأم��ن رق��م 1325 للتعام��ل م��ع �مل��ر�أة يف �أوق��ات �حل��روب. يعي��ق 

وج���د �الحت��الل �الإ�س��ر�ئيلي حتقي��ق �مل��طن��ة يف �الإط��ار �لفل�س��طيني، �إ�ساف��ة للقي���د 
و�ملعيق��ات �لت��ي فر�سته��ا �تفاقات �أو�س��ل�، و�لتي حتد من قدرة �ل�س��لطة �لفل�س��طينية على 
تعريف ما هي �مل��طنية �لفل�س��طينية، ما يحد من قدرة تلك �ل�س��لطة على حتديد من له 
ح��ق �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية و�لتمت��ع باحلق���ق �ملختلف��ة كم��ا يحدده��ا �لد�س��ت�ر؛ مم��ا يعن��ي:

• �أن��ه م��از�ل هن��اك د�ئم��ًا ت�ت��ر يف �ملطالب��ات �ملتعلق��ة بامل��طني��ة و�مل�س��او�ة، �إذ �إنها، 	
يف كث��ري م��ن �حل��االت، ق��د تتعار���ص م��ع �ملفه���م �ل�سي��ق للم��طني��ة �ل��ذي فر�ست��ه 
فال�س��لطة   .)Hammami & Johnson, 1999( وقيدت��ه  �أو�س��ل�  �تفاقي��ات 
�ل�طني��ة �لفل�س��طينية مقي��دة يف كث��ري م��ن �الأحيان من �أن متار���ص �ل�س��يادة �لكاملة 
على �الأر�ص �لفل�س��طينية، �س����ء نتيجة ال�س��ر�طات �تفاقات �أو�سل� �أو من خالل ما 
تفر�س��ه �إ�س��ر�ئيل عل��ى �أر���ص �ل��قع من �إج��ر�ء�ت. فاالأر��سي �لفل�س��طينية �ملحتلة 
مق�س��مة، وفق��ا الأو�س��ل�، �إىل ث��الث مناط��ق ه��ي )�أ(، )ب(، )ج(، و�أن مناط��ق )�أ( فق��ط 
هي مناطق خا�سعة لل�س��لطة �ل�طنية �لفل�س��طينية، ولكنها، يف ذ�ت �ل�قت، لي�س��ت 

خارج نطاق �س��لطة �إ�س��ر�ئيل.

• �أن �لفل�س��طينيني يف �لقد���ص ويف �ل�س��تات ماز�ل���� خ��ارج �س��يطرة �ل�س��لطة �ل�طني��ة 	
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�لفل�س��طينية. كذل��ك �الأم��ر بالن�س��بة للتنق��ل م��ا ب��ني �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، 
�إ�سافة لعدم �ل�س��يطرة على �حلدود و�ملعابر �لد�خلية و�خلارجية. �أي، باخت�سار، 

.)Jad, 2004( ال ت�ج��د �س��يادة لل�س��لطة عل��ى �ل�س��كان �أو �الأر���ص �أو �مل����رد

• كر�س��ت �أو�س��ل�، وم��ا ز�ل��ت، �لف�س��ل �ل�سيا�س��ي و�لقان���ين ب��ني �إ�س��ر�ئيل و�ملناط��ق 	
�لفل�س��طينية �ل��ذي تكر���ص م��ن خ��الل �حل��ج��ز، و�جل��د�ر، وبطاق��ات �له�ي��ة، 
و�لت�ساري��ح، و�ملن��ع، و�الإغالق��ات �لت��ي ت�س��كل �حلي��اة �لي�مي��ة للفل�س��طينيني. م��ا 
�أدى لتحك��م �س��لطة �الحت��الل، وفق��ا له��ذه �لرتيب��ات، بتحدي��د �حلق���ق �لت��ي ميك��ن 

�ملطالب��ة به��ا م��ن قب��ل �أي جمم�ع��ة ويف �أي��ة �أماك��ن )�لبطم��ة، 2011(. 

• م��ن 	 بالرغ��م  �لت�س��ريعية،  �النتخاب��ات  بنتائ��ج  �ل��دويل  �ملجتم��ع  �ع��ر�ف  ع��دم 
نز�هتها. ما ت�سبب يف �ل�سر�ع �ل�سيا�سي وما �أدى �إليه من �نق�سام بني حركتي فتح 
وحما�ص، وبني �سلطة يف غزة و�سلطة يف �ل�سفة �لغربية، �أدى لكثري من �النتهاكات 
يف �حلق���ق �ل�سيا�س��ية و�ملدني��ة، م��ا جع��ل �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية ع��رب �النتخاب��ات، 
بالرغ��م م��ن �أهميته��ا، قليل��ة �لتاأث��ري. حي��ث، وبالرغ��م م��ن و�س�ل بع�ص من �لن�س��اء 
ملر�ك��ز �سيا�س��ية عل��ى �مل�س��ت�ى �ملحل��ي و�ل�طن��ي، �إال �أن �ل�س��ر�ع �ل�سيا�س��ي �أ�سع��ف 
�لبع�ص �الآخر، وه� ما جت�سد يف عديد من �ال�ستقاالت �أو �الإقاالت �لتي طالت ن�ساء 

و�سل��ن ملر�ك��ز �تخ��اذ ق��ر�ر الأول م��رة يف حياتهن.

• ترتبط عملية �لت��س��ع يف �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية للن�س��اء بتعميق مفه�م �لدميقر�طية 	
و�لتح���ل �لدميقر�ط��ي يف �ملجتم��ع �ملعن��ي لتحقي��ق �ال�س��تقر�ر و�لتنمي��ة �ل�سيا�س��ية. 
يف �حلال��ة �لفل�س��طينية، مل ت�ؤ�س���ص �ل�س��لطة �لفل�س��طينية، ح�س��ب �تفاق��ات �أو�س��ل�، 
لتحقيق �لدميقر�طية، ولكن، باالأ�سا�ص، للتفاو�ص على �الأر�ص و�حلدود �لد�ست�رية 
لتحقي��ق م��ا ي�س��به �لدول��ة يف ظ��ل عالق��ات ق���ة �س��ديدة �الخت��الل ل�سال��ح �لط��رف 
�الإ�س��ر�ئيلي، و�ل��ذي و�س��ع �س��روطا متن��ع، بني�ي��ا، حتقيق دميقر�طي��ة حقيقية، الأنه 
ربط �س��يطرته على �مل�سادر �القت�سادية �لفل�س��طينية بقدرة �ل�س��لطة �لنا�س��ئة على 
حتقيق �الأمن، ح�س��ب ما يعرفه �لطرف �الإ�س��ر�ئيلي، ما جعل �لتعار�ص بني حتقيق 
�حلق���ق �لدميقر�طي��ة للفل�س��طينيني، خا�س��ة �ملعار�س��ني لتل��ك �التفاقي��ات، وب��ني 

.)Khan et  al, 2004( س��تقر�ر �الأم��ن مع�سل��ة تع�س��ى على �حل��ل��

• م��ع �سع��ف �ل�س��لطة �لفل�س��طينية، باأجهزته��ا �لتنفيذي��ة و�الأمني��ة و�لق�سائي��ة، 	
ج��ر�ء ت�ساع��د �إج��ر�ء�ت �الحت��الل �سده��ا و�س��د �لتنظيم��ات �ل�سيا�س��ية خ��الل 
�النتفا�س��ة �لثاني��ة، وم��ع فر���ص تفتي��ت جدي��د عل��ى �ملجتم��ع �لفل�س��طيني ع��رب 
ن�س��ر �حل��ج��ز �الأمني��ة وبن��اء �جل��د�ر �لع��ازل، تكر���ص �لن��زوع �ملحل��ي كاأم��ر و�قع، 
ووج��د ه��ذ� يف �لعائلي��ة و�النتم��اء �ملحل��ي بع���ص تعبري�ت��ه. و�أخ��ذ �لق�س��اء �لع��ريف 
ي��س��ع جماالت��ه عل��ى ح�س��اب �لق�س��اء �لنظام��ي، وبات��ت �الأح��ز�ب �ل�سيا�س��ية 
تر�ع��ي �العتب��ار�ت »�لع�س��ائرية« و�لعائلي��ة يف ط��رح مر�س��حيها يف �النتخاب��ات 
�ملحلي��ة.  و �ل�ق��ت �ل��ذي  يج��ب في��ه ع��دم �لتقلي��ل م��ن تاأث��ري �لعائلي��ة و�لع�س��ائرية 
يف �ملجتمع��ات �ملحلي��ة، فاإن��ه يج��ب ع��دم �ملبالغة يف هذ� �لدور، و�لنظر �إليه خارج 
�س��ياقه �ل�سيا�س��ي و�لظ��ريف. فالعائلي��ة »و�لع�س��ائرية« ق��د ت�س��تثمر�ن م��ن �أف��ر�د �أو 
تنظيم��ات �سيا�س��ية، يف حلظ��ات معين��ة )�نتخاب��ات حملي��ة، يف نظ��م �نتخابي��ة ال 
تق���م عل��ى �لتمثيل �لن�س��بي(، كر�أ���ص مال �جتماعي، وه� ر�أ���ص م��ال يت�فر للبع�ص 
فقط��� ويح��رم من��ه �لبع���ص �الآخ��ر. وم��ن هن��ا، فه��� عر�س��ة الأن يك���ن دوم��ا م��س��ع 
�سر�ع. كما �إنه مرتبط بقان�ن �النتخابات ومدى ق�ة �ل�سلطة �ملركزية �أو �سعفها 

)ه��الل، 2006(. 

• �لت�س��كيك يف �س��رعية �لنخب��ة �ل�طني��ة )�لطبق��ة �ل��س��طى(، مب��ا فيه��ا �لنخب��ة 	
�لن�س���ية. حي��ث �كت�س��بت �لطبق��ة �ل��س��طى، قب��ل قي��ام �ل�س��لطة �ل�طنية، �س��رعيتها 
م��ن دوره��ا �ل�طن��ي �ل�سيا�س��ي و�الإعالم��ي ومن �هتمامها مب�س��كالت وهم�م �لنا���ص 
�ملبا�س��رة. بع��د قي��ام �ل�س��لطة، تر�ج��ع ه��ذ� �ل��دور، و�سع��ف �الهتم��ام  بامل�س��كالت 
�الجتماعية �ملرتبطة باأثر �الحتالل على �ل�س��ر�ئح �ملختلفة. �س��حب هذ� �الأمر على 
�حلرك��ة �لن�س���ية �لفل�س��طينية بع��د �أو�س��ل�، و�لت��ي نظ��ر �إليه��ا باأن �س��رعيتها )هالل، 
2006( لي�ست م�ستمدة من د�خل �ملجتمع �لفل�سطيني، كما كانت قبل �أو�سل�، ولكن 

م��ن �مل��ثي��ق �لدولي��ة و�ملم�لني.

• ت�س��رذم �حلرك��ة �لن�س���ية  نتيج��ة  لع��دم ت�ح��د �لن�س��اء عل��ى ق�ساي��ا �جتماعي��ة 	
م�ح��دة، كم��ا كان��ت ت�حده��ن ق�ساي��ا �لتح��رر �ل�طن��ي و�س��د �لع��دو�ن �خلارج��ي، 
كم��ا �نت�س��ر �لفك��ر �ملحاف��ظ ب�س��كل كب��ري ب��ني �لن�س��اء، و�أ�سبح��ت �لن�س��اء م��ن �أك��رث 

�لقطاع��ات تاأيي��د� للتي��ار�ت �الإ�س��المية يف �النتخاب��ات �ملختلف��ة.

• �سع��ف ر�س���خ تقالي��د  �لدميقر�طي��ة يف �حلي��اة �ل�سيا�س��ية و�مل�ؤ�س�س��ات �ل�سيا�س��ية 	
�لفل�س��طينية  مل��ا قب��ل �أو�س��ل�. حي��ث ي�ج��د �حت��كار لل�س��لطة و�سن��ع �لق��ر�ر، فرد�ني��ة 
�لنف���ذ، �سع��ف �لتقلي��د �مل�ؤ�س�س��اتي، �لت�س��بث بنظ��ام �ملحا�س�س��ة �لف�سائلي��ة 
�ل�سيق��ة، �الفتق��ار �إىل �آلي��ات م�س��اءلة و�س��فافية حقيقي��ة )�لزبي��دي، 2003(. م��ا 
�أدى الإ�سع��اف م�ؤ�س�س��ات منظم��ة �لتحري��ر �لفل�س��طينية و�لف�سائ��ل �ملن�س�ي��ة حتت 
ل��ئه��ا ب�س��كل ع��ام، وه��ي �جله��ة �ملكلفة با�س��تكمال مرحلة �لتح��رر �ل�طني وحتقيق 
�ال�س��تقالل. م��ا �أ�سع��ف متثي��ل �ملنظم��ة ل��كل �س��ر�ئح �ل�س��عب �لفل�س��طيني خا�سة يف 
�ل�س��تات، كم��ا �أ�سع��ف متثي��ل م�ساحلهم على �مل�س��ت�يني �لدويل و�الإقليم��ي. �إ�سافة 
ال�س��تمر�ر �أثر �إرث منظمة �لتحرير �ل�سيا�س��ي على �لنظام �ل�سيا�س��ي �لفل�س��طيني، 
و�لذي �رتبط ب�سعف حكم �مل�ؤ�س�سات وتغييب �مل�ساءلة و�ملحا�سبة، وتعزيز �لفئ�ية 
و�ال�س��تئثار، و�سع��ف �الآلي��ات �لالزم��ة حلماي��ة حق���ق �الإن�س��ان وحتقي��ق �لتنمي��ة 

و�الإد�رة �لفاعل��ة لل�س��اأن �لع��ام )�لزبي��دي، 2003(.

• 	dis-( �القت��د�ر  بع��دم  بال�س��ع�ر  �لفل�س��طينية   �ل�سيا�س��ية  �لثقاف��ة  �ت�س��ام 
empowerment(. م��ا جتل��ى يف �ل�س��ع�ر بع��دم �إمكاني��ة �لتاأث��ري عل��ى جم��رى 

�حلي��اة �ل�سيا�س��ية. �إن حال��ة ع��دم �القت��د�ر ه��ذه ال تقت�س��ر عل��ى �ل�س��ر�ئح �أو 
�لفئ��ات �الجتماعي��ة �ملختلف��ة، و�إمن��ا تتعد�ه��ا لت�س��مل خمتل��ف ق���ى ومنظم��ات 
�ملجتم��ع كاالأح��ز�ب �ل�سيا�س��ية و�لنقاب��ات و�جلمعي��ات وغريه��ا. �الأم��ر �ل��ذي 
دفع، وما ز�ل يدفع، بالكثري من �أع�سائها �إىل مغادرتها و�الن�سمام �إىل جي���ص 
متز�ي��د م��ن �لالمنتم��ني �سيا�س��يا )�لزبي��دي، 2003(. م��ن �الآث��ار �ملرتب��ة عل��ى 
��س��تفحال �س��ع�ر ع��دم �القت��د�ر ظه���ر و�نت�س��ار منظ�م��ة م��ن �لقي��م �الأناني��ة 
و�النهز�مي��ة كالتزل��ف و�لتمل��ق و�ل���س��طة يف �سف���ف �س��ر�ئح ع��دة يف �ملجتم��ع 
)�لزبي��دي، 2003(، وع��دم �لت�س��امح، و�سع��ف قب���ل �لنق��د و�النتق��اد، و�لنظ��ر 
للنق��د كاعت��د�ء عل��ى �ل�س��خ��ص وكر�مته��م �أك��رث م��ن ك�ن��ه تعب��ري� ع��ن تباي��ن 
و�خت��الف يف �ل��روؤى و�لرب�م��ج )�لزبي��دي، 2003(. كذل��ك �س��يادة �س��ع�ر بع��دم 
�لثق��ة �ل�سيا�س��ية، م��ا يزي��د م��ن حج��م �جلمه�ر �ل��ذي ال يثق بالنظام �ل�سيا�س��ي 
وم�ؤ�س�س��اته و�أحز�ب��ه وت�جهات��ه وبن��اه، كم��ا ال يث��ق، �أي�س��ا باملنظم��ات و�الأط��ر 

�ملجتمعي��ة. 

• �أن �مل�س��اركة يف �النتخاب��ات، وه��ي �إح��دى و�س��ائل �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية، ال تعت��رب، 	
يف ح��د ذ�ته��ا، �سمان��ة كافي��ة الإح��د�ث �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية �ملحقق��ة للدميقر�طي��ة 
و�لتغي��ري، خا�س��ة �إذ� مل ي�ؤخ��ذ بنتائ��ج تل��ك �النتخاب��ات، كم��ا ح��دث يف �حلال��ة 
�لفل�س��طينية ع��ام 2006، و�لت��ي �أدت لزي��ادة �حل�س��ار �القت�س��ادي عل��ى �ل�س��عب 

�لفل�س��طيني.

• �عتماد �ل�سلطة �ل�طنية �لفل�سطينية على �مل�ساعد�ت �لدولية، �لتى  ت�ؤثر وب�س�رة 	
م��ا  يف حج��م ه��ذه �مل�س��اعد�ت وبن�د �سرفها، مما ي�ؤثر �س��لبا عل��ى �لعملية �لتنم�ية 
برمته��ا. حي��ث �إن �جل��زء �الأك��رب م��ن م��زن��ة �ل�س��لطة ي�س��رف كرو�ت��ب وم�ساريف 
ت�سغيلية، مما يقف حائال دون تنفيذ �خلطط �ال�سر�تيجية على �مل�ست�ى �ل�طني،    
مما ي�ؤثر  �س��لبا على تنفيذ �خلطط و�لرب�مج و�الأن�س��طة ب�س��كل عام، وتلك �ملتعلقة 
باملر�أة �لفل�س��طينية.  فالربغم من �أن �ل�س��لطة �ل�طنية �لفل�س��طينية  ح�سلت على 
تعهد بدعم بلغ قيمته  7.7 مليار دوالر لتنفيذ �خلطة �الإ�سر�تيجية 2010-2008، 
�إال �أن 30% فقط مما  ت�فر لها ي�سرف للم�س��روعات �لتنم�ية ومل�س��روعات ت�س��هم 
ف��ى تنفي��ذ بر�م��ج �إ�س��الح ف��ى م�ؤ�س�س��ات �ل�س��لطة �ملختلف��ة، و70% مم��ا د ي�سرف 
ل�سد عجز ميز�نية �ل�سلطة لالأع��م �ل�سابقة. �إال �أنه، باالإطالع على خطة �الإ�سالح 
و�لتنمي��ة 2008-2010، جن��د �أن��ه مل يك��ن و��سح��ا �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار بالف��روق 
بني �لرجل و�ملر�أة ب�سكل عام، و�إمنا ت�سمنت �لتز�م �حلك�مة �لفل�سطينية بق�سايا 
�لن���ع �الجتماع��ي م��ن خ��الل ت�سمينه��ا ه��ذ� �لبع��د عل��ى م�س��ت�ى �لغاي��ات )وثيق��ة 
غاي��ات و�أه��د�ف �ل�س��لطة �ل�طنية(؛ غاية تعزيز ج���دة حياة �مل��طنني: �لعد�لة فى 
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ت�زي��ع �خلدم��ات، كاأح��د حم��اور �ل�سيا�س��ات ف��ى �إط��ار تنمي��ة ر�أ���ص �مل��ال �الجتماعي. �أي �إن بعد �لن�ع �الجتماعي مل يكن �أحد �ملحركات �لرئي�س��ية لبناء �خلط��ة  �لثالثية �ل�طنية.74.

• �لت��س��ع يف �ال�س��تيطان وزي��ادة هجم��ات �مل�س��ت�طنني، وم��ا ي���ؤدي �إلي��ه م��ن تهدي��د الأم��ن �ل�س��كان وتبدي��د م�س��ادر رزقه��م، وه��دم ممتلكاته��م، و�النقط��اع ع��ن �ل��س���ل للخدم��ات، 	
و�العتماد على �ملع�نات. ما هدد كثري� من �لن�ساء يف معي�ستهن ورفاههن، باالأخ�ص يف �ملناطق �لقريبة من �مل�ست�طنات و�لقد�ص  )UN, 2013(. حيث و�سل معدل عدم �الأمن 

.)UN, 2013( يف �ل�سفة �لغربية )لغذ�ئي بني �الأ�س��ر �لتي تعيلها ن�س��اء ما ن�س��بته 39% يف مناطق )ج�

• ما ز�لت بع�ص �لن�ساء يف �ل�سج�ن �الإ�سر�ئيلية، وبع�ص �ملحرر�ت يعانني من م�ساكل �الندماج �الجتماعي بعد خروجهن من �ل�سج�ن.	

3- توجهات وموؤ�سرات عن امل�ساركة ال�سيا�سية للن�ساء: ما وراء الأرقام

�أ-  املراأة فى موقع �سنع القرار

�أ�س��ارت �خلطة عرب �لقطاعية للن�ع �الجتماعي يف �لهدف �ال�س��ر�تيجي �خلام���ص �إىل �أهمية م�س��اركة �ملر�أة �ل�سيا�س��ية، وو�س�ل �لن�س��اء ملر�كز �تخاذ �لقر�ر. وو�سعت ثالثة م�ؤ�س��ر�ت 
لقيا�ص حتقيق هذ� �لهدف تتعلق: بزيادة متثيل �لن�ساء يف �ملجل�ص �لت�سريعي، و�ملجال�ص �ملحلية، و�مل�ؤ�س�سات �ملهنية. وقد حققت وز�رة �س�ؤون �ملر�أة بالتعاون مع م�ؤ�س�سات ومنظمات 
�ملر�أة كثري� من �الإجناز�ت يف زيادة متثيل �لن�ساء يف م��قع �سيا�سية عدة. حيث رفعت �لن�ساء يف �ل�سلطة، كما يف �ملجتمع �ملدين، ومتا�سيا مع ت�جهات م�ؤ�س�سات �لتنمية �لدولية وعلى 
ر�أ�سها �الأمم �ملتحدة، �سعار متكني �ملر�أة �سيا�سيا، وزيادة م�ساركتها �ل�سيا�سية عرب �ل��س�ل مل��قع �تخاذ �لقر�ر، �س��ء يف م��قع �ل�سلطة �أو يف م�ؤ�س�سات �ملجتمع �ملختلفة. جتلى هذ� 
�لت�جه يف رفع �س��عار »�ملحا�س�سة �لن�س��ائية–�لك�تا«، وه� ما �أدى لزيادة �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية للن�س��اء، �نتخابا وتر�س��يحا ومتثيال، يف �لعديد من �ملجال���ص �لبلدية و�ملحلية، �إ�سافة �إىل 

�ملجل�ص �لت�سريعي �لفل�سطيني. حيث �أ�سبح �لت�جه �لعام زيادة عدد �لن�ساء يف تلك �ملجال�ص من �نتخابات الأخرى، كما يف �مل�ؤ�سر�ت �لتالية:

1- بل��غ مع��دل م�س��اركة �لن�س��اء ف��ى �ملجل���ص �لت�س��ريعي، ع��ام 2006، 9 12%75، بع��د �أن كان��ت 6 5. وه��ي ن�س��بة �أدن��ى مما طالبت به �لن�س��اء و�أق��ره قان�ن �النتخابات لع��ام 2007، باأن 
يك�ن ح�سة للن�ساء بن�سبة 20%  هذه �لن�سبة هي �أدين من �ملعدل �لعاملي، و�لذي بلغ 5 19%، ولكن �أعلى من معدل م�ساركة �لن�ساء يف �لربملانات �لعربية، و�لتي تبلغ 7 10%، وهي 
�الأدين يف �لع��امل، ح�س��ب تقري��ر �مل��ر�أة يف �ل�سيا�س��ة ملنظم��ة �الأمم �ملتحدة-ن�س��اء وتقري��ر �حت��اد �لربملاني��ني )Inter – Parliamentary Union IPU( لع��ام 2012. ه��ذ� وق��د بلغ��ت 
ن�س��بة �الق��ر�ع يف �النتخاب��ات �لت�س��ريعية �الأوىل، يف �لع��ام 1996، 9 75% يف كٍل م��ن �ل�سف��ة �لغربي��ة وغ��زة. حي��ث بلغ��ت �لن�س��بة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة 13 70%، ويف غ��زة  18 %87. 
�أما يف �النتخابات �لت�س��ريعية �الأخرية، يف كان�ن �لثاين 2006، فبلغت ن�س��بة �القر�ع �لعام للق��ئم 18 77%، وبلغت ن�س��بة �ملقرعني ح�س��ب �لدو�ئر 75 45 من �الإناث و25 54 من 
�لذك�ر. �أما ن�سبة �لر�سيح، فبلغت، على م�ست�ى �لدو�ئر 15 مر�سحة من جمم�ع 343 مر�سحا، بن�سبة 3 4%، ومل تفز منهن و�حدة. وه� ما يظهر �أهمية �حلزب �ل�سيا�سي لر�سيح 
�لن�ساء. �أما على م�ست�ى �لق��ئم، فقد تر�سحت 70 �مر�أة من جمم�ع 414، بن�سبة 9 16%، فازت منهن 17 �مر�أة. وبذلك تك�ن ن�سبة تر�سيح �لن�ساء على �لدو�ئر و�لق��ئم 2 %11 

)�للجنة �ملركزية لالنتخابات، 2006(.

2- كان معدل م�ساركة �لن�ساء يف �ملجال�ص �ملحلية يف �ل�سفة �لغربية عام 1997 ال يتعدى 5 0%. وبلغ عام 2000 ما ن�سبة 8 1%، ثم بلغ 18% يف �النتخابات �ملحلية للعام 2004- 
2005 )يف كٍل من �ل�سفة وغزة(، وو�سل �إىل 6 20% يف �نتخابات 2012، و�لتي  جرت يف �ل�سفة �لغربية فقط، كما يف �جلدول �لتايل:

نتائج �النتخابات �ملحلية 20\10\2012 - وفق �جلن�ص و�ملنطقة �النتخابية يف �ل�سفة �لغربية

�ملنطقة 
�النتخابية

 عدد �لفائزين بالتزكية عدد �لفائزين �لكلي
عدد �لن�ساء 

�لفائز�ت 
بالك�تا ولي�ص 

باملناف�سة
�ملجم�عن�ساءرجال

ن�سبة �لن�ساء 
على �ملجم�ع 
�لكلي للن�ساء 

و�لرجال

�ملجم�عن�ساءرجال

ن�سبة �لن�ساء 
�لفائز�ت 

بالتزكية على 
�ملجم�ع �لكلي 

للن�ساء و�لرجال 
11 71634120420 1834522819�لقد�ص

49 31804922921 3158540021جنني

98 372199120 1373517220ط�لكرم

22 22883622 67178420ط�با�ص

313 22025826022 3168540121نابل�ص

52 01012612720 1403517520قلقيلية

513 23194022 1343416820�سلفيت

614 42657333821 41511352821ر�م �هلل �لبرية

21 62162722 40115121�أريحا

04 51885023821 2676933620بيت حلم

74  تعك�ص �الأرقام �ل��ردة ما مت �إدر�جه من قبل �جلهات �ملانحة من م�ساريع يف قاعدة بيانات وز�رة �لتخطيط. وبالتايل، فهي ال تعك�ص كافة �اللتز�مات �لتي ح�سلت عليها �ل�سلطة فيما يتعلق بتمكني �ملر�أة.

75  و�سلت �لن�سبة �الآن �إىل 4 12% بعد وفاة ثالثة �ع�ساء من �لرجال، ووفاة �مر�أة ع�س� 
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94 01453618119 2265327919�خلليل

271 61396375177121 2240582282220�ملجم�ع

3- بلغت ن�س��بة �لن�س��اء �ملقرعات من ن�س��بة �مل�س��جالت يف �النتخابات �ملحلية لعام 2004-2005 8 68%، وبلغت ن�س��بة �لرجال �ملقرعني من ن�س��بة �مل�س��جلني 5 71%، وهي ن�س��بة 
قريبة من ن�س��بة �لن�س��اء. كما بلغت ن�س��بة �لن�س��اء من عدد �ملقرعني 8 47% وهي ن�س��بة تدل على م�س��اركة �سيا�س��ية عالية �إذ بلغت تقريبا �لن�سف، كما بلغت ن�س��بة �ملر�س��حات %30 
من �ملر�س��حني. هذ�، وتب��أت ن�س��اء يف �ل�سفة �لغربية مر�كز رئي�س��ات بلديات �أو جمال���ص حملية للمرة �الأوىل، ما يغري من �ل�س�رة �لنمطية عن دور �لن�س��اء يف �ل�سيا�س��ية. هذ� ويجب 
�لتنبه �إىل �أن �ملخيمات �لفل�س��طينية، و�لتي ت�سم جتمعات كبرية من �ل�س��كان )3 9% من �ل�س��كان( )�الإح�ساء �ملركزي، 2011، �أح��ل �ل�س��كان �لفل�س��طينني( ال ت�س��ارك يف �النتخابات 

�ملحلي��ة، وال ي�ج��د متثي��ل له��ا فيه��ا، و�أن معظ��م �ملخيم��ات ت��د�ر م��ن قب��ل جلان ال ي�ج��د فيها متثيل للن�س��اء، وال يطبق عليها نظ��ام �ملحا�س�سة )�لك�تا(.

4-  بلغت ن�س��بة �لن�س��اء يف �ل�ظائف �لعامة يف قطاع �حلك�مة 5 40%، ح�س��ب بيانات 2013. حيث تقل ن�س��ب �لن�س��اء يف �ملر�كز �لعليا، وتزيد يف �ملر�كز �ل��س��طى، لتقل مرة �أخرى 
يف �ملر�تب �لدنيا، وه� ما قد ي�سري لدرجات علمية عليا للن�ساء كما يف �جلدول �لتايل:

�إح�سائية مل�ظفي �خلدمة �ملدنية ح�سب �لن�ع �الجتماعي 

�ملجم�ع �لن�سبة�أنثىذكر �لدرجة �ل�ظيفية 
A1386%13 644

A2855 %5 590

A38310%10 793

A463081%11 3711

A1324256%16 21580

B1393375%21 21768

C2300781%25 33081

13257 31%22421015�الوىل

58329 39%50383291�لثانية

713416 47%70096407�لثالثة

5117855%87489107�لر�بعة 

320213 48%104309783�خلام�سة

14804 40%28751929�ل�ساد�سة

23210 20%2561649�ل�سابعة

22837 18%2318519�لثامنة

82802 19%2247555�لتا�سعة

83384 23%2578806�لعا�سرة

31272 35%822450غري ذلك

588746 40%5272136025�ملجم�ع

�مل�سدر: دي��ن �س�ؤون �مل�ظفني، بيانات غري من�س�رة وردت لهذ� �لتقرير، 2013

5- بل��غ ع��دد �ل�س��فري�ت خم�س��ة �س��فري�ت، حت��ى �أيل���ل 2009، م��ن �أ�س��ل 106 ممثلي��ة لل�س��لطة �لفل�س��طينية يف �لع��امل، بن�س��بة 7 4%، لتر�ج��ع ه��ذه �لن�س��بة �إىل 3 4% لع��ام 2011 
)�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2012(. كما مت تعيني �أول �مر�أة يف من�سب حمافظ يف حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، ونائب حمافظ يف نابل�ص، كما مت تعيني �أول �مر�أة رئي�سة 

لهيئة �س���ق ر�أ���ص �ملال، وقائم باأعمال رئي���ص �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء. 

6- بلغت ن�س��بة �لقا�سيات 3 11% حتى �س��نة 2010، حيث بلغت �لن�س��بة يف �ل�سفة �لغربية 12% وح��يل 10% يف قطاع غزة. ودخلت �ملر�أة من�سب قا�ٍص �س��رعي الأول مرة، حيث 
عينت قا�سيتان �سرعيتان فى �سباط 2009، ورئي�سة نيابة �سرعية )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2011، �ملر�أة و�لرجل(.

7- بلغت ن�سبة �لن�ساء �ل�زير�ت يف �حلك�مة �لفل�سطينية �لثالثة ع�سرة 5 وزير�ت من 22 وزير، بن�سبة 7 %22.  

ب- متثيل الن�ساء يف موؤ�س�سات املجتمع املدين

يف �الطار �لعام ، وكما يف �حلك�مة،  فاإن �أعد�د �لن�س��اء يف م�ؤ�س�س��ات �ملجتمع �ملدين يف �زدياد، ولكن �ل��سع لي���ص باأف�سل من �حلك�مة. حيث ت�س��كل �لن�س��اء 25% من �مل�ؤمتر �لعام 
حلركة فتح، 0% من جلنتها �ملركزية )لعام 2009( و33% من �ملجل�ص �لث�ري للحركة، و11% من �ملجل�ص �حلركي �مل��سع. و�تخذ �ملجل�ص �لث�ري للحركة قر�ر� بناء على ت��سيات 
�مل�ؤمت��ر �لع��ام ب��اأال يق��ل متثي��ل �مل��ر�أة ع��ن 20% يف �الأط��ر �حلركي��ة. ويبل��غ متثي��ل �لن�س��اء يف �جلبهة �ل�س��عبية، �للجن��ة �ملركزية، 10% و20% م��ن �للجنة �ملركزي��ة �لفرعية، و11% من 
قي��ادة �لف��رع، و2 10% م��ن م�ؤمت��ر �لف��رع. ويف �جلبه��ة �لدميقر�طي��ة، ت�س��كل �لن�س��اء 5 19% م��ن �للجن��ة �ملركزي��ة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة، و5 16% يف قط��اع غ��زة، و18% م��ن �لقي��ادة 
�ملركزي��ة يف �ل�سف��ة، و13% يف قط��اع غ��زة، و17% م��ن ع�س�ي��ة جل��ان �لف��روع يف �ل�سف��ة، و9% يف قط��اع غ��زة و6% ع�س�ية �ملكتب �ل�سيا�س��ي. ويف �الحتاد �لدميقر�طي �لفل�س��طيني 
)فد�(، ت�س��كل �لن�س��اء 30% من �ملكتب �لتنفيذي و19% من �للجنة �ملركزية. �جلدير بالذكر هنا �أن حزب فد� �نتخب يف 2011/4/20 �أول �أمني عام �مر�أة حلزب فل�س��طيني، وهي 

زهرية كمال (�الإ�س��ر�تيجية �ل�طنية عرب �لقطاعية 2013-2011(.

ت�سري �لبيانات �ل�سابقة �إىل تز�يد عدد �لن�ساء يف �الأحز�ب �لي�سارية مقارنة بالتيار �ل��سطي حلركة فتح. لكّن هذه �لزيادة ال ترجم لق�ة �سيا�سية م�ؤثرة نظر� لتدين وتر�جع �سعبية 
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�الأحز�ب �لي�س��ارية ب�س��كل عام بعد �تفاقات �أو�س��ل� 1993. حيث مل تفز �إال �مر�أة و�حدة 
ع��ن �جلبه��ة �لدميقر�طي��ة يف �النتخاب��ات �لت�س��ريعية لع��ام 2006 عل��ى م�س��ت�ى �لدو�ئر، 
وكذلك �الأمر بالن�س��بة للجبهة �ل�س��عبية؛ وعلى م�س��ت�ى �لق��ئم، �أي�سا، فازت و�حدة عن 
قائم��ة �جلبه��ة �ل�س��عبية، �أم��ا �الئت��الف �النتخاب��ي �ل��ذي جم��ع ب��ني �جلبه��ة �لدميقر�طي��ة 

وح��زب �ل�س��عب وفد� فل��م تفز و�حدٌة منه.

 اإن ه��ذا ق��د يعن��ي اأن زي��ادة متثي��ل الن�س��اء يف تل��ك الأح��زاب مل تنعك���ض، بال�س��رورة، 
اإيجاب��ا عل��ى متثي��ل الن�س��اء يف احلي��اة ال�سيا�س��ية العام��ة، اأو زي��ادة القاعدة اجلماهرية 

والن�س��ائية لتل��ك الأح��زاب. 

�الأح��ز�ب �الإ�س��المية: تعت��رب �الأح��ز�ب �الإ�س��المية، و�لت��ي ت�س��مل �أ�سا�س��ا ح��زب �لتحري��ر، 
وحركة �جلهاد �الإ�سالمي، وحركة �ملقاومة �الإ�سالمية )حما�ص(، من �الأحز�ب �ملعار�سة. 
ه��ذ� �ل��ق��ع جع��ل عم��ل تل��ك �الأح��ز�ب، يف جممل��ه، �س��ريا م��ا ع��د�،  وحل��د م��ا،  يف قط��اع 
غ��زة، ومب��ا ال يتعار���ص م��ع �س��رية عم��ل تل��ك �لتنظيم��ات. ال تت�ف��ر �أع��د�د حم��ددة ع��ن 
م�س��اركة �لن�س��اء يف تل��ك �الأح��ز�ب، ولك��ن �أظه��رت �النتخاب��ات �ملحلي��ة، يف ع��ام 2004، 
و�أي�س��ا �النتخاب��ات �لت�س��ريعية، ن�س��اط �لن�س��اء بكثاف��ة يف تلك �الأحز�ب، �س����ء بالع�س�ية 
�أو بامل�س��اندة. تعمل �لن�س��اء يف تلك �الأحز�ب، ومن خاللها، يف ت��س��يع جمال م�س��اركتهن، 
و�أي�سا �إح�سار بع�ص ق�ساياهن �إىل قلب تلك �الأحز�ب، و�لتي كانت تتطرق لق�سية �ملر�أة 

بالعم�مي��ات )ج��اد، 2008(.

�أم��ا متثي��ل �لن�س��اء يف م�ؤ�س�س��ات منظم��ة �لتحري��ر �لفل�س��طينية في�ج��د 65 �م��ر�أة يف 
�ملجل���ص �ل�طن��ي )بن�س��بة 8%(، 10 ن�س��اء يف �ملجل���ص �ملرك��زي، و�م��ر�أة و�ح��دة يف �للجن��ة 

�لتنفيذي��ة م��ن 18 ع�س���� )بن�س��بة 5 %5(.

�أح��د �أ�س��كال �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية �جلدي��دة �لت��ي ب��رزت خ��الل �لعق��د �ملا�س��ي ه��� ظه���ر 
�س��ر�ئح م��ن �ل�س��باب، لعب��ت �لفتي��ات فيه��ا دور� ب��ارز�، �س��اهمن يف �لعمل �ل�سيا�س��ي �لعام 
خارج �الأطر �لتنظيمية �لتقليدية للن�س��اء عرب �س��بكات �لت���سل �الجتماعي. جذبت هذه 
�حلرك��ة �س��ريحة كب��رية م��ن �ل�س��ابات �س����ء طالب��ات مد�ر���ص �أو جامع��ات، وظهر دورهن 
ب��ارز� بع��د �لع��دو�ن عل��ى غ��زة ع��ام 2009/2008، حي��ث نظم��ن حمل��ة »كلنا غ��زة« بطبع 
�ل�س��عار عل��ى مالب�س��هن. كذل��ك �س��اهم ه���ؤالء �ل�س��باب يف �إط��الق حمل��ة 15 �آذ�ر 2011، 
و�لت��ي ت�س��اوقت م��ع ح��ركات �الحتج��اج و�لث���رة يف دول عربي��ة حميط��ة كم�س��ر وت�ن���ص، 
و�لت��ي �أ�سبح��ت تع��رف ب�”�لربي��ع �لعرب��ي”، حي��ث رفع��ت �س��عار�ت تتعل��ق ب�”�ل�س��عب يري��د 
�إنه��اء �النق�س��ام”، �أو “�ل�س��عب يري��د �نتخ��اب جمل���ص وطن��ي جدي��د” �أو م��ا �س��ابه. كان��ت 
هذه مبادرة �س��عبية هامة لرف�ص �ل��سع �ل�س��اكن، و�لذي بد�أ فيه �النق�س��ام يكر���ص نف�س��ه 
فل�س��طينيا. و�له��ام هن��ا، �أن ه��ذه �حلرك��ة جذب��ت جمم�ع��ات �س��باب م��ن مناط��ق خمتلفة 
)بي��ت حل��م، نابل���ص، �خللي��ل، جن��ني، قلقيلي��ة، و�أي�س��ا بع���ص �لق��رى �ملحيط��ة وخا�س��ة 

بلعني(. كما مت �لتن�س��يق لعمل نف���ص �لن�س��اط مع �س��باب غزة. وقد تعر�ست تلك �ملبادر�ت 
و�حلمالت �إىل ت�س�ي�ص وقمع �أجهزة �الأمن �لفل�سطينية �س��ء يف �ل�سفة �لغربية �أو قطاع 
غ��زة و�لت��ي قام��ت باعتق��ال ع��دد منه��م �س����ء من �س��ارك يف �حلمل��ة فعال، �أو ب�س��بب دوره 
على �سبكات �لت���سل �الجتماعي، حيث تتم مر�قبة ما يكتب على تلك �ل�سبكات. كما مت 

�العت��د�ء عل��ى �لتجم��ع بال�س��رب يف قط��اع غزة.

 م��ن �جلدي��ر باملالحظ��ة هن��ا، �أن دور �ل�س��ابات عل��ى �س��بكات �لت���س��ل �أدخ��ل �أ�س��كاال 
جدي��دة م��ن �لتنظي��م و�أ�س��كال �لتعب��ري �ل�سيا�س��ي �لت��ي تر�وح��ت ب��ني تنظي��م �ملظاه��ر�ت، 
م��كان  تنظي��ف  �مل��س��يقى،  ��س��تخد�م  �لطع��ام،  ع��ن  �الإ�س��ر�ب  خي��م  �العت�سام��ات، 

�ملظاه��رة بع��د �النته��اء منه��ا، و�لت��ي مي��زت مظاهر�ته��ن بق��در كب��ري م��ن �حلي�ي��ة. 

وتبل��غ ن�س��بة متثي��ل �لن�س��اء يف جمال���ص �لطلب��ة يف �جلامع��ات 8 26% مقاب��ل 2 %73 
)�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 2012( ولكن يجب �الأخذ باحل�س��بان �أن بع�ص 
�جلامع��ات يف غ��زة تخ�س���ص جمال���ص طلب��ة للن�س��اء منف�سل��ة ع��ن �لرج��ال، م��ا يزي��د يف 
ن�س��بتهن، بينما ال ت�جد ن�س��اء يف بع�ص �جلامعات �لكربى مثل جامعة �لنجاح يف نابل���ص 

و�جلامع��ة �لعربي��ة �الأمريكي��ة يف جنني. 
اإن متثي��ل الن�س��اء يف جمال���ض الطلب��ة يت�س��م باأهمي��ة خا�س��ة كونه��ا احلا�سن��ة الأوىل 
لت�س��كيل قيادات امل�س��تقبل، واملكان الأن�س��ب للتدريب ال�سيا�س��ي للن�س��اء. لذا فهو املكان  
املنا�س��ب لتطبي��ق نظ��ام املحا�س�س��ة لإتاح��ة فر���ض اأك��ب للفتي��ات للتدري��ب على العمل 

ال�سيا�سي واملجتمعي.

ه��ذا، ونتيج��ة لرتاج��ع �س��عبية الأح��زاب التقليدي��ة امل�س��ار له��ا �س��ابقا، انت�س��رت يف 
الآونة الخرة، وخا�سة بعيد ما يطلق عليه “الربيع العربي” العديد من التنظيمات 
ال�س��بابية ال�سغ��رة، والت��ي تتمي��ز مب�س��اركة ع��دد كب��ر م��ن ال�س��ابات، ع�سوي��ة وقيادة، 

ولك��ن خ��ارج الط��ر التقليدي��ة لتنظي��م الن�س��اء وحت��ى يف تعار���ض معه��ا.

ج- املراأة يف مراكز اتخاذ القرار- ما وراء الأرقام

��سر�تيجية و�س�ل �لن�ساء ملر�كز �تخاذ �لقر�ر عن طريق �ملحا�س�سة )�لك�تا(

من��ذ منت�س��ف �لق��رن �لع�س��رين، �س��ادت، ب�س��كل مهيم��ن، �إ�س��ر�تيجية �ملحا�س�س��ة 
)�لك�ت��ا( للن�س��اء كمنه��ج ناج��ع و�س��ريع الإ�س��ر�ك �لن�س��اء يف �ل�سيا�س��ة، ولت�سحي��ح غ��ن 
تاريخي ط�يل �أدى �إىل تهمي�سهن،  وه� ما �نعك�ص يف �لعديد من �مل��ثيق �لدولية كمنهاج 
بيج��ني و�أه��د�ف �الألفي��ة، و�لت��ي ن�س��ت عل��ى �س��رورة و�س���ل �لن�س��اء ملر�كز �تخ��اذ �لقر�ر 
يف �لهي��اكل �ل�سيا�س��ية �لر�س��مية كاأح��د �إ�س��ر�تيجيات متك��ني �لن�س��اء، �س����ء ع��ن طري��ق 
�لت�س��ريعات �أو يف �ملمار�س��ة. ولك��ن، يف وج��ه ه��ذ� �الإجم��اع، �أ�س��ارت �لعدي��د م��ن �الأدبي��ات 
�أي�سا لكثري من �النتقاد�ت لهذه �الإ�سر�تيجية. وباالإمكان تلخي�ص �أهم �لنقاط كالتايل:

1- �إن وج���د �لن�س��اء يف �لهي��اكل �ل�سيا�س��ية ال يعن��ي، بال�س��رورة، تعمي��م ق�ساي��ا �لن���ع 
�الجتماع��ي يف �ل�سيا�س��ة، �أو حت��ى متك��ني �لن�س��اء يف �ل�سيا�س��ة. فف��ي �ملجال���ص �ملحلية، يف 
�ل�سفة �لغربية مثال، بلغت ن�س��بة رئا�س��ة �لن�س��اء للمجال���ص �ملحلية 2 0%، ونائب رئي���ص 
بن�س��بة %1. وبلغ��ت ن�س��بة م��ن مت تعيينه��ن، بع��د ��س��تقالة �أو �إقال��ة ع��دد م��ن �لن�س��اء 
 %92 8% )70 �م��ر�أة( مقاب��ل   ،2005-2004 �ملنتخب��ات يف �النتخاب��ات �ملحلي��ة 
للرجال )795(. كما �أن ح�س�ر �لن�ساء جلل�سات �ملجال�ص �ملحلية ب�سكل فاعل 
�أو �س��كلي مل ي��زد ع��ن 13% مقاب��ل 87% للرج��ال. كم��ا مل ي�ق��ع عل��ى حما�س��ر 
جل�س��ات �ملجال���ص �ملحلي��ة �س���ى 11% م��ن �لن�س��اء مقاب��ل 89% م��ن �لذك���ر. 
كما بلغت ن�سبة تروؤّ�ص ن�ساء للجان يف جمال�ص �لهيئات �ملحلية 7 5% )�الإح�ساء �ملركزي 
2010، بيانات غري من�س���رة وردت لهذ� �لتقرير(. وتر�فق مع زيادة ح�س�ض الن�س��اء يف 

املجال���ض املحلي��ة زي��ادة ال�س��يطرة عل��ى تل��ك املجال���ض م��ن قب��ل وزارة احلك��م املحل��ي 
عل��ى ط��رد اأو اإبق��اء املجال���ض املنتخب��ة، ، وال��ذي ح��د م��ن اإمكاني��ة �س��يطرة تل��ك املجال���ض 
والتحك��م يف موارده��ا وم�سادره��ا وقراراته��ا املتعلق��ة بتطوي��ر الإط��ار املحل��ي، اإ�ساف��ة 
للتعيينات اجلديدة )UNDP، 2009(، ما قد ي�ؤدي لتهمي���ص دور هذه �ملجال���ص، ب�س��كل 

.)UNDP, 2009( ع��ام، ودور �لن�س��اء، ب�س��كل خا���ص

اإن ه��ذا يعن��ي اأهمي��ة العم��ل عل��ى حماي��ة الأ�س���ض الدميقراطي��ة للم�س��اركة يف النظ��ام 
ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني، وخل��ق بيئ��ة داعم��ة تكف��ل تطوي��ر ق��درات الن�س��اء يف املجال���ض 

املنتخب��ة ب�س��كل م�س��تمر. 

2- �إن �إدخ��ال �لن�س��اء يف �ل�سيا�س��ة ع��ن طري��ق �لك�ت��ا يف ظ��ل �س��يادة بن��ى ونظ��م متي��ز 
�سده��ن ل��ن يك���ن م�ؤث��ر� ب��دون �إح��د�ث تغي��ري عل��ى �إع��ادة ت�زي��ع �مل����رد و�مل�س��ادر 
�القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة )�لن�س��اء �لل��ت��ي ال يتمتع��ن بحق�قه��ن �ملدني��ة و�القت�سادية لن 
ي�س��تطعن ممار�س��ة حق�قه��ن �ل�سيا�س��ية كامل��ة( )Rai, 2007(؛ وه��� م��ا �نعك���ص يف ت��دين 
ن�س��بة �لن�س��اء �لل��ت��ي �أ�س��رن �إىل رغبته��ن يف �لر�س��ح النتخاب��ات جدي��دة �إىل 2 %52 
و27% مل يقررن بعد، بينما �أ�سارت 8 20% فقط �إىل رغبتهن يف �لر�سح من جديد 
)�الإح�س��اء �لفل�س��طيني 2010، بيان��ات غ��ري من�س���رة(. وق��د خط��ت وزارة �س��وؤون امل��راأة 
خط��وة هام��ة يف النتب��اه لأهمي��ة توزي��ع امل��وارد وامل�س��ادر القت�سادي��ة عندم��ا اأدخل��ت 
تدقي��ق امليزاني��ات م��ن منظ��ور الن��وع الجتماع��ي لتاأكي��د توزي��ع امل�س��ادر القت�سادي��ة 

ب�س��كل اأك��رث ع��دل للن�س��اء، م��ا يعن��ي اأهمي��ة الرتكي��ز عل��ى ه��ذا اجلان��ب.

3- تق���م �ملحا�س�س��ة عل��ى فر�سي��ات ر��س��خة ال ي�ؤكده��ا �ل��ق��ع، وت��رى يف 
�لن�ساء جمم�عة و�حدة متجان�سة بينما �لن�ساء تق�سمهن �لطبقة، �لعرق، �لدين، �النتماء 
�ل�سيا�س��ي، �ل�س��ن، �خللفية �الجتماعية )ريف/مدن، متزوجات/غري متزوجات، �حلالة 
�ل�سحية..�لخ(؛ وه� ما �أكده �ل��قع �لفل�س��طيني بعد �النتخابات �لت�س��ريعية لعام 2006 
و�النق�س��ام �ل�سيا�س��ي ع��ام 2007، و�ل��ذي �أدى لر�ج��ع بع���ص �ل��دول ع��ن مت�ي��ل �ملجال���ص 
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و�لبلدي��ات �لت��ي ف��از فيه��ا �الأ�س��المي�ن،  وه��� م��ا �أدى الخت��الل يف ت�زي��ع �مل����رد و�سع�ب��ة 
حتقي��ق خط��ة �الإ�س��الح �حلك�مي��ة، وه��� م��ا �أدى �إىل ��س��تقالة �أو �إقال��ة ن�س��اء منتخب��ات 
ك��ن يتبع��ن ف�سي��ال �سيا�س��يا خمالف��ا، م��ا يهم���ض م��ن دور ه��وؤلء الن�س��وة، وي�سع��ف اأث��ر 

جتربته��ن الأوىل يف امل�س��اركة ال�سيا�س��ية. 

4- �إن املحا�س�س��ة ل تق��وم بذاته��ا اإل اإذا مت تدعيمه��ا بعدي��د م��ن الآلي��ات الداعم��ة 
مث��ل التميي��ز الإيجاب��ي )Affirmative Actions(، بحي��ث يت��م خل��ق بيئ��ة داعم��ة 
وممكن��ة للن�س��اء، وه��� م��ا تق���م ب��ه وح��دة �لن���ع �الجتماعي يف وز�رة �حلك��م �ملحلي، على 
�س��بيل �ملثال، يف تاأ�سي���ص ملتقى �لن�ع �الجتماعي و�حلكم �ملحلي بهدف �لتن�س��يق ما بني 
�ل���ز�رة وم�ؤ�س�س��ات �ملجتم��ع �ملحل��ي �لعامل��ة يف نط��اق �مل��ر�أة و�حلكم �ملحل��ي لتط�ير روؤية 

ن�س���ية و�إ�س��رتيجية للعم��ل �ملحلي.

5- �إن��ه ال ميك��ن ف�س��ل �ملحا�س�س��ة للن�س��اء ع��ن �الإط��ار �ل�سيا�س��ي �لع��ام �ل��ذي متار���ص 
م��ن خالل��ه. ف��اإذ� كان ه��ذ� �الإطار �لعام يق�م على عالقات ق�ة وتر�تبية )ب�س��بب �النتماء 
�ل�سيا�س��ي، �لطبقة..�ل��خ( ل��ن ت�س��تطيع �لن�س��اء حتقي��ق �مل�س��او�ة، وال ت�س��تطيع تخط��ي 
�حل��ج��ز �لقائم��ة، ولك��ن متار���ص �لن�س��اء �ل�سيا�س��ة ح�س��ب ق��ع��د �للعب��ة �ل�س��ائدة، وال 
ت�ستطيع تغيري هذه �لق��عد دون تغيري �لبنى �لتي تر�سخها، ودون تط�ير ق���سم م�سركة 
تظه��ر �أن م��ا ي��جهه��ن م��ن تهمي���ص يع���د لك�نه��ن ن�س��اء. فقد �أ�س��ارت نتائ��ج �النتخابات 
�لبلدية لعام 2012 �أن �الإطار �ل�سيا�سي �لعام، وب�سبب ��ستمر�ر �النق�سام �ل�سيا�سي، �أدى 
لع��دم تناف���ص حقيق��ي ب��ني �لتيار�ت و�لق��ئ��م �ملختلفة، �لذي �أدى لزي��ادة عدد من و�سل�� 
ملنا�س��ب �سيا�س��ية بالتزكي��ة، وه��� م��ا ي�سع��ف ق��درة �لن�س��اء عل��ى �لتناف���ص �لدميقر�ط��ي. 
فبينما كانت 5 56% من الن�ساء منتخبات يف النتخابات املحلية لعام 2005-2004، 
و3 37% ف��زن بالكوت��ا، وفق��ط 2 6% بالتعي��ني، جن��د اأن جمم��وع م��ن ف��زن بالكوت��ا 
اأ�س��ارت نتائ��ج انتخاب��ات 2012 اإىل اأن ن�س��بة الن�س��اء  وبالتعي��ني كان 5 43%  بينم��ا 
الفائزات بالكوتا بلغ 5 2% من املجموع الكلي للفائزين، وما يعادل ن�سبة 1 12% من 
ن�س��بة الن�س��اء الفائ��زات. اأم��ا م��ن ع��ني بالتزكي��ة، فبلغ��ت ن�س��بتهن 2 21% م��ن ن�س��بة 
الفائزين، و4 64% من ن�س��بة الن�س��اء الفائزات. اإن هذا يجعل ن�س��بة الن�س��اء الفائزات 
بالكوتا اأو بالتزكية هي الن�سبة الغالبة 6 76% من جمموع الن�ساء الفائزات، وهو ما 
ي�سع��ف ق��درة الن�س��اء عل��ى التدري��ب ال�سيا�س��ي، وط��رح براجمه��ن النتخابي��ة، وت�س��كيل 
قواع��د انتخابي��ة له��ن عندم��ا يخ�س��ن غم��ار النتخاب��ات )اجله��از املرك��زي لالإح�س��اء، 

بيان��ات غ��ر من�س��ورة( 

د- املراأة الأ�سرة:

�أ�س��ارت �ال�س��ر�تيجية ع��رب �لقطاعي��ة للن���ع �الجتماع��ي عل��ى �أهمي��ة �لركي��ز عل��ى 
حت�س��ني �أو�س��اع �مل��ر�أة �الأ�س��رية كم��ا ورد يف �له��دف �ال�س��ر�تيجي �لر�بع، و�ل��ذي و�سع له 
م�ؤ�سر�ت تقي�ص مدى حتقيق هذ� �لهدف تتعلق ب�: مدى ت�ثيق جتارب �لن�ساء يف �الأ�سر، 
و�ملح��رر�ت م��ن �ل�س��ج�ن �الإ�س��ر�ئيلية، وم��دى ت�ف��ر �خلدم��ات �لنف�س��ية، و�الجتماعي��ة، 
و�لتعليمي��ة للن�س��اء �الأ�س��ري�ت و�ملح��رر�ت. والإلق��اء نظرة على �أو�ساع �الأ�س��ري�ت يف �الآونة 
�الأخ��رية، ن��رى �أن ع��دد �ملعتقل��ني �لفل�س��طينيني يف �ل�س��ج�ن �الإ�س��ر�ئيلية ي��ر�وح م��ن عام 
الآخ��ر. حي��ث بل��غ يف �لع��ام 2010 نح��� 6500 �أ�س��ري، مبع��دل 11 معتق��ال ي�مي��ا؛ وي��ر�وح 
عدد �الأ�س��ري�ت ما بني 39-34 )بن�س��بة 0،06%( �أ�س��رية ما بني حمك�مات وم�ق�فات �أو 
معتقالت �إد�ريا، بدون تهمة، معظمهن من �ل�سفة �لغربية و�لقد�ص )�ل�سمري، 2011(  

�أث��ر �النق�س��ام �ل�سيا�س��ي �ل�س��ائد يف �الأر��س��ي �لفل�س��طينية �إىل تر�ج��ع كب��ري يف �حلق���ق 
�نته��اك  �الإ�س��ر�ئيلية، متث��ل يف ماأ�س�س��ة  �ل�س��ج�ن  و�الأ�س��ري�ت يف  �ملكت�س��بة لالأ�س��رى 

حق�قه��م/ن، و�ل��ذي متث��ل يف:

فر�ص �لتفتي�ص �لعاري على �الأ�سري�ت؛- 

�لتعذيب �جل�سدي و�لنف�سي يف ظروف حتقيق و�عتقال قا�سية؛- 

حرمانهن من حقهن يف �الت�سال بالعامل �خلارجي، وخا�سة باملحامني؛- 

�عتد�ء�ت �ل�حد�ت �خلا�سة، وتخريب ما لديهن من ممتلكات؛- 

و�ل�س��لطة -  و�الأ�س��رى  �الأ�س��ري�ت  م����رد  ت�س��تنزف  باهظ��ة  مالي��ة  فر���ص غر�م��ات 
�لفل�س��طينية )قام��ت وز�رة �الأ�س��رى و�ملحرري��ن يف ع��ام 2010 باإنف��اق م��ا يع��ادل 

3,895,395 ملي���ن دوالر �أمريك��ي لدع��م م�س��ريات �الأ�س��رى م��ن �لكانت��ني(؛

�لعزل �النفر�دي، و�ل�سجن مع �جلنائيات؛- 

�حلرمان من �لرعاية �ل�سحية، و�حلرمان من زيار�ت �الأهل؛- 

�ملن��ع م��ن �لتعلي��م �جلامع��ي، و�لق��ر�ءة و�لكت��ب، ومتابع��ة �ل�سح��ف، وتلق��ي ر�س��ائل - 
عائلي��ة، و�س��حب �الأور�ق و�الأق��الم.

ه��ذا، وبالرغ��م م��ن اأهمي��ة توف��ر اخلدم��ات املختلف��ة لالأ�س��رات واملح��ررات اإل اأن 
التن��اول ال�سيا�س��ي ملل��ف الأ�س��رى والأ�س��رات يف املحاف��ل املحلي��ة والإقليمي��ة والدولي��ة 
يعت��ب م��ن اأه��م الولوي��ات، كم��ا تبل��وره املطال��ب امل�س��تمرة لالأ�س��رى والأ�س��رات. ل��ذا، 
فاإن امل�سارعة يف اإنهاء النق�سام لبلورة اإ�سرتاتيجية فل�سطينية موحدة لن�سرة ق�سية 
الأ�سرى والأ�سرات تقوم على تفعيل املحا�سبة وامل�ساءلة القانونية الدولية �سد قوات 

الحتالل.

تفعيل �لت�سامن و�لدعم �ملجتمعي لق�سية �الأ�سرى و�الأ�سري�ت؛- 

نق��ل معان��اة �الأ�س��ري�ت و�الأ�س��رى �إىل �ملناب��ر �لدولية، وف�سح �ل�سيا�س��ات �الإ�س��ر�ئيلية - 
يف تلك �ملنابر، وتفعيل �لت�سامن و�لدعم �لدوليني للحركة �ال�سرية. 

ز- الن�ساء يف الأ�سر امل�ستتة )جمع ال�سمل(

كم��ا �أ�س��ارت �خلط��ة �الإ�س��ر�تيجية ع��رب �لقطاعي��ة للن���ع �الجتماعي يف �له��دف �لثاين �إىل 
�سرورة �إيالء �الهتمام باملر�أة �ملقد�سية حلماية حقها يف �الإقامة و�لتنقل، ومتتعها بحق�ق 
�مل��طنة كاملة. وقد و�سعت بع�ص �مل�ؤ�سر�ت لقيا�ص �لتقدم على حتقيق هذ� �لهدف تتعلق 
ب�: معرفة عدد �له�يات �لتي مت �سحبها، ومعرفة عدد �له�يات �لتي مت ��سرجاعها. مقرح 
�أن يتم و�سع هذه �مل�ؤ�س��ر�ت يف �س��ياق �أو�س��ع يتعلق بدعم �لن�س��اء يف �لقد���ص ملنع �س��حب حق 
�إقامته��ن و�أ�س��رهن يف �لقد���ص وغريه��ا م��ن �ملناط��ق. ه��ذ�، ويعك��ف مرك��ز �مل��ر�أة لالإر�س��اد 
�لقان�ين و�الجتماعي على عمل در��س��ة �س��املة عن �أو�ساع �لن�س��اء يف �الأ�س��ر �مل�ستتة، و�لتي 

تعاين من عدم جمع �س��مل �لعائالت. كما �أ�س��ارت در��س��ة مل�ؤ�س�س��ة مفتاح �إىل:

م��ن -   50000 �إىل   45000 ب��ني  م��ا  ح�س��ل  و1972،   1967 �الأع����م  ب��ني  م��ا 
�لفل�س��طينيني عل��ى مل �س��مل. وه��ذ� �لرق��م �أق��ل م��ن �لذي��ن تقدم���� بطلبات مل �ل�س��مل 

.140000 عدده��م  وكان 

رف���ص معظ��م طلب��ات مل �ل�س��مل �لت��ي مت تقدميه��ا يف �لع��ام 1973 وحت��ى �لع��ام - 
1982. �إذ قدم��ت �أك��رث م��ن 150000 عائل��ة طلب��ات مل �ل�س��مل، ولك��ن مت��ت �مل��فق��ة 

عل��ى 1000 طل��ب �س��ن�يا فق��ط.

م��ا ب��ني �لعام��ني 1983 و1992، مت��ت �مل��فق��ة عل��ى �لقلي��ل م��ن طلب��ات مل �ل�س��مل - 
�لت��ي مت تقدميه��ا، والأ�س��باب �إن�س��انية فق��ط. ويف �لعام 1985، مت��ت �إ�سافة مزيد من 
�لقي�د، حيث ت�جب على مقدم �لطلب �أن يك�ن بعيد� عن �أ�سرته حتى يتم �لنظر يف 
طلبه. باالإ�سافة �إىل ذلك، فقد مت، يف �لعام 1987، �إدخال �أمر ع�سكري جديد ن�ص 
عل��ى من��ع ت�س��جيل �أطف��ال الأمه��ات ال يقم��ن يف �لقد���ص، بالرغ��م �أن��ه كان يت��م ت�س��جيل 

�الأطف��ال يف ه�ي��ات �آبائه��م، يف �ل�س��ابق، بغ���ص �لنظر عن م��كان �إقامة �الأمهات. 

يف �لع��ام 1995، جل��اأت �ل�س��لطات �الإ�س��ر�ئيلية �إىل �إ�ساف��ة قي���د جدي��دة تتعل��ق - 
بتقلي��ل ع��دد �لطلب��ات �ملقب�ل��ة �ىل 2000 طل��ب فق��ط. 

وم��ع ت�س��كيل �ل�س��لطة �ل�طني��ة �لفل�س��طينية يف �لع��ام )1994(، �أ�سب��ح تق��دمي طلب��ات - 
مل �ل�س��مل م��ن خ��الل �ملناط��ق �ملحتل��ة، وم��ن �سمنه��ا �ملناط��ق �لت��ي ت�س��يطر عليه��ا 

�ل�س��لطة �لفل�س��طينية، غ��ري مقب���ل. 

�أ�س��ار تقري��ر لهي�م��ن و�ت���ص، �أن��ه ومن��ذ �لع��ام 2000، �أ�سب��ح �لفل�س��طيني�ن غ��ري - 
�مل�س��جلني �لذي��ن �س��افرو� �إىل �خل��ارج مينع���ن ب�س��كل ممنه��ج م��ن �لع���دة �إىل �ل�سفة 
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�لغربي��ة، وم��ن بق��ي د�خ��ل �ل�سف��ة �لغربي��ة، ��سب��ح مه��دد� بنق��اط �لتفتي���ص �لت��ي 
حتتج��زه بتهم��ة �الإقام��ة غ��ري �مل�س��روعة )مفت��اح، 2007، يف مرك��ز �الإر�س��اد �لقان�ين 

و�الجتماع��ي، حت��ت �الأع��د�د، ���ص 10-3(.

بالرغ��م م��ن ��س��تمر�ر �ل�س��لطة يف �إحال��ة �لطلب��ات، يرف���ص �جلان��ب �الإ�س��ر�ئيلي - 
�لف�س��ل فيه��ا. حي��ث تلق��ت �إ�س��ر�ئيل م��ا يق��ارب 120 �أل��ف طل��ب ب��ني عام��ي 2000 
و2005، ومل تف�س��ل فيه��ا بع��د �نته��اء �النتفا�س��ة �لثاني��ة )»هي�م��ن ر�يت���ص تطال��ب 
�إ�س��ر�ئيل بالر�ج��ع ع��ن �سيا�س��ة حرم��ان �لفل�س��طينيني م��ن ح��ق �الإقام��ة و�ل�س��فر«، 

2012 يف مرك��ز �الإر�س��اد �لقان���ين و�الجتماع��ي، حت��ت �الإع��د�د(.

يف �لع��ام 2003، مت �س��ريان �أول قان���ن يتعل��ق بامل��طن��ة و�لدخ���ل �إىل �إ�س��ر�ئيل، - 
و�لذي منع منح �الإقامة، �أو �إعطاء �جلن�س��ية الأي �س��خ�ص من �ملناطق �ملحتلة متزوج 
م��ن م��ط��ن �إ�س��ر�ئيلي، �س����ء �أكان ه��ذ� �مل��ط��ن �الإ�س��ر�ئيلي يحم��ل ج����ز �س��فر 
�إ�سر�ئيليا �أو ت�سريح �إقامة للقد�ص. وهذ� يعني �أنه ال جمال للم �ل�سمل، �إال يف حالة 
�أن �أف��ر�د تل��ك �الأ�س��ر ق��ررو� �أن يعي�س���� يف مناط��ق، �أو ينتقل���� لل�س��كن يف �أماك��ن 
ال تطب��ق عليه��ا تل��ك �لتقيي��د�ت �لت��ي تتعل��ق باالإقام��ة ومل �ل�س��مل. يف �لع��ام 2007، 
�س��ادق �لكني�س��ت عل��ى متدي��د �إ�س��ايف للقان���ن، وو�س��ع �لكني�س��ت، يف ن���ص �لقان���ن، 
بحي��ث من��ع مل �ل�س��مل لي�س��مل م��طن��ني )دول معادي��ة( وه��ي �س���ريا ولبن��ان و�لع��ر�ق 
و�إي��ر�ن، وكل م��ن ي�س��كن مب��كان جت��ري في��ه عمليات ت�س��كل خط��ر� على �أمن �إ�س��ر�ئيل 
و�أم��ن م��طنيه��ا. ويف ع��ام 2008، ق��ررت �حلك�مة �إ�سافة قط��اع غزة لهذه �لقائمة. 
ومت تعري��ف �لقان���ن �أن��ه �أم��ر �س��اعة، �أي قان���ن م�ؤق��ت )و�س��ع ه��ذ� �لت��سي��ح عند �أول 

م��رة ي�س��تخدم فيه��ا �ملفه���م(، وق��د مت متدي��ده ت�س��ع م��ر�ت من��ذ �لع��ام 2008.

2011، قام��ت �س��لطات �الحت��الل ممثل��ة ب���ز�رة -  يف �لث��اين م��ن كان���ن �لث��اين 
�لد�خلي��ة بتمدي��د �لقان���ن �ل��ذي يه��دف �إىل جتمي��د �إج��ر�ء�ت مل �س��مل �لعائ��الت 
مل��دة �س��تة �أ�س��هر �أخ��رى. ه��ذ� وق��د �سادق��ت حمكم��ة �لعدل �لعلي��ا على ه��ذ� �لقان�ن 
�لعن�سري، و�لذي مينع �لفل�سطينيني يف �إ�سر�ئيل من حقهم يف �إقامة حياة عائلية 

ب�س��بب ق�مي��ة �ل��زوج �أو �لزوج��ة. 

ه��ذ� وق��د �أ�س��ارت در��س��ة مرك��ز �مل��ر�أة لالإر�س��اد �الجتماع��ي و�لقان���ين )حت��ت - 
�العد�د( �إىل �أن ن�س��بة قليلة من �لن�س��اء )3 3%( تلجاأ مل�ؤ�س�س��ات مل�س��اعدتها يف طلب 
جم��ع �ل�س��مل، بينم��ا �لن�س��بة �لغالب��ة كان��ت م��ن �لن�س��اء تعتمد عل��ى �أنف�س��هن )%35(،  
و�عتم��دت عل��ى �أزو�جه��ن )33%(، �أو ع��ن طري��ق حم��ام )22%(، و�أ�س��ار 3 8% ب��اأن 
ال �أح��د يتاب��ع. كم��ا �أ�س��ار ح����يل 76% �أنه��م يعرف���ن �الإج��ر�ء�ت �لقان�ني��ة و24% ال 
يعرف�نه��ا. و�الأخط��ر �أن ح����يل 78% �أ�س��ارو� باأنه��م �س��ريف�س�ن �أن يزوج���� �أبناءهم 
�أو بناته��م م��ن �أ�س��خا�ص يحمل���ن ه�ي��ة خمتلف��ة، بينم��ا و�ف��ق عل��ى ه��ذا الأم��ر %22 
فق��ط. اإن ه��ذا يعن��ي �س��رورة ا�س��تهداف جمي��ع الأ�س��ر الت��ي تع��اين م��ن م�س��اكل 
جمع ال�س��مل �سيا�س��يا ويف املحافل الدولية وخا�سة ن�س��اء القد���ض، مع دعم الن�س��اء 
اأنف�سهن اأو اأزواجهن حلني تفعيل دور املوؤ�س�سات بالوجه الأف�سل. كما يجب العمل 
عل��ى توثي��ق تل��ك احل��الت، وحتديثه��ا با�س��تمرار ل�س��تخدامها يف املحاف��ل الدولي��ة 
لف�س��ح ال�سيا�س��ات العن�سري��ة الإ�س��رائيلية وال�سغ��ط عل��ى احلكوم��ة الإ�س��رائيلية 
لإلغ��اء ه��ذه القوان��ني والإج��راءات. م��ن اجلدي��ر ذك��ره هن��ا اأن مراجع��ة امليزاني��ات 
الت��ي خ�س�س��ت م��ن قب��ل ممول��ني اأجانب لدعم الن�س��اء يف القد���ض واللواتي يعانني 
م��ن ال�سيا�س��ات الإ�س��رائيلية مل تتع��دى مبل��غ 320 األ��ف ي��ورو للف��رتة ب��ني -2011 
2012 )وزارة التخطي��ط، 2013(، اإن ه��ذا يعن��ي �س��رورة زي��ادة وا�س��تمرارية الدع��م 

ل�س��رائح الن�س��اء امل�س��ار لها �س��ابقا.

ر- تعميم النوع الجتماعي: دور الآليات الوطنية 

ورد يف �خلط��ة �ال�س��ر�تيجية ع��رب �لقطاعي��ة للن���ع �الجتماع��ي، يف �له��دف �لتا�س��ع، 
�لعمل على تعميم �لن�ع �الجتماعي يف �ل�ز�ر�ت �لفل�س��طينية، ومت حتديد �أربع م�ؤ�س��ر�ت 
لقيا���ص م��دى �لتق��دم يف حتقي��ق ه��ذ� �له��دف تتعل��ق ب���زيادة ن�س��بة �لن�س��اء �لك����در يف 
�ل���ز�ر�ت �لفل�س��طينية، وزي��ادة ع��دد وح��د�ت �لن���ع �الجتماع��ي يف �ل���ز�ر�ت �ملختلف��ة، 
ون�سبة عدد �لتدخالت �لتي تاأخذ منظ�ر �لن�ع �الجتماعي يف �مل�ساريع و�لرب�مج �ملختلفة 

لل���ز�ر�ت �ملعني��ة، وت�سني��ف كاف��ة بيان��ات �ل���ز�ر�ت �ملعني��ة ح�س��ب �لن���ع �الجتماعي. 

�أ�س��ارت مر�جعة �لعديد من �لدر��س��ات �إىل عدة حتديات ت��جه �الآليات �ل�طنية )وز�رة 
�ملر�أة ووحد�ت �لن�ع �الجتماعي(، �أهمها تلك �لتي تتعلق بتلك �ل�حد�ت مع وز�رة �ملر�أة:

• تتف��اوت وح��د�ت �لن���ع �الجتماع��ي يف �أدو�ره��ا وهياكله��ا وقدر�ته��ا، بالرغ��م م��ن 	
�س��دور ق��ر�ر وز�ري بت�حي��د هي��اكل و�أدو�ر تل��ك �ل�ح��د�ت.

• غي��اب م��زن��ة خم�س�س��ة ل�ح��د�ت �لن���ع �الجتماع��ي، بحي��ث ال تع��رف م�س���ؤوالت 	
وح��د�ت �لن���ع �الجتماع��ي م��زنته��ا، مم��ا ي�ؤث��ر عل��ى �لن�س��اطات و�لتخطي��ط له��ا، 

و�سع��ف �لعم��ل مب��زن��ات ح�سا�س��ة للن���ع �الجتماع��ي لتاريخ��ه.

• �أن �لق��در�ت �ملعرفي��ة لتح�ي��ل �ملعل�م��ات �إىل معرف��ة و�لت��ي ت�س��تخدم يف �لتخطي��ط 	
ور�س��م �ل�سيا�سات ماز�لت �سعيفة.

• �أن ن�س��اط �ل�ح��دة يع���د، يف �أحي��ان كث��رية، ل�س��خ�سية �ل�زي��ر �إذ� كان د�عم��ا �أو مع�ق��ا 	
�أو ال مبالي��ا.

• �الأزم��ة �ملالي��ة �لت��ي مت��ر به��ا �ل�س��لطة، و�لتي لها �نعكا���ص على �ل�س��ع�ر بع��دم �الأمان 	
و�لتهدي��د، و�خل���ف م��ن �لتح���ل يف �الأول�ي��ات، و�عتب��ار تعمي��م �لن���ع �الجتماع��ي، 

لي���ص �أول�ية ب�س��بب �ل�سع�بات �ملالية.

امل��راأة  اأم��ا عل��ى �سعي��د التحدي��ات والعقب��ات الت��ي توؤث��ر عل��ى العالق��ة ب��ني وزارة 
ووح��دات الن��وع الجتماع��ي:

• ع��دم و�س���ح يف روؤي��ة وز�رة �مل��ر�أة نح��� وح��د�ت �لن���ع �الجتماع��ي م��ن �لناحي��ة 	
�لعملي��ة؛ �أي عل��ى م�س��ت�ى �لتنفي��ذ و�آلي��ات �لعم��ل. هن��اك وثائ��ق ح���ل �لروؤي��ة نح��� 

�ل�ح��د�ت و�لعالق��ة فيم��ا بينه��ا، �إال �أنه��ا ظل��ت يف �الإط��ار �لنظ��ري.

• رب��ط تل��ك �ل�ح��د�ت بد�ئ��رة و�ح��دة يف �ل���ز�رة يلق��ي بثق��ل كبري على تل��ك �لد�ئرة، 	
م��ا ي�سع��ف �لتن�س��يق م��ع �ل�ح��د�ت �ملختلف��ة، كم��ا يحرمه��ا م��ن تع��دد �خل��رب�ت 
و�ملع��ارف يف دو�ئ��ر �أخ��رى يف �ل���ز�رة )�لتخطي��ط، �ل�سيا�س��ات، �لتدري��ب، ..�ل��خ(.

• �سع��ف �لت���س��ل �لفع��ال ب��ني �ل���ز�رة و�ل�ح��د�ت �ملختلف��ة م��ن �جتماع��ات دوري��ة 	
وحلق��ات نقا���ص لتج��ارب �ل�ح��د�ت، �س����ء �لناجح��ة �أو �لفا�س��لة، وكذل��ك هم�مه��م 
و�حتياجاته��م. كم��ا �أن ج��زءً� م��ن �لتدريب��ات �لت��ي نفذته��ا �ل���ز�رة عل��ى تعمي��م �لن���ع 
�الجتماع��ي كان نظري��ا غ��ري معتم��د عل��ى در��س��ة �حتياج��ات ب�س��كل منهج��ي،  وال تت��م 

متابع��ة لتقيي��م �لتدري��ب عل��ى �أر���ص �ل��ق��ع.

اإن هذا يعني �سرورة العمل على:

• وج���د ج�س��م تن�س��يقي م��ن قب��ل وز�رة �مل��ر�أة للعم��ل م��ع �ل���ز�ر�ت �ملختلف��ة ووح��د�ت 	
�لن���ع �الجتماع��ي. ويت�س��م ه��ذ� �جل�س��م بتن�ع �خل��رب�ت و�لق��در�ت، ويتخطى حدود 
وح��دة �لن���ع �الجتماع��ي مث��ل �أن يخاط��ب م�س���ؤول �لتخطيط يف وز�رة �ملر�أة م�س���ؤول 
�لتخطي��ط يف �ل���ز�رة �ملعني��ة ع��ن كيفي��ة تعميم �لن���ع �الجتماعي يف �خلطط ب�ج�د 

د�ئ��م ل�حدة �لن���ع �الجتماعي.

• �إيج��اد �آلي��ة فعال��ة لتدف��ق وتب��ادل �ملعل�م��ات و�لتقارير و�لتج��ارب بني �ل���ز�رة و�ل�حد�ت 	
�ملختلفة.

• دم��ج وح��د�ت �لن���ع �الجتماع��ي يف �الأجه��زة �الأمني��ة م��ع �ل���ز�ر�ت و�مل�ؤ�س�س��ات 	
�ملدني��ة لتب��ادل �ملع��ارف و�خل��رب�ت.

• عق��د حمط��ات دوري��ة ملر�جع��ة �خلط��ط وتقييمه��ا وتعديله��ا، و�لعم��ل عل��ى تذلي��ل 	
�لعقب��ات �لت��ي ت��ج��ه وح��د�ت �لن�ع �الجتماع��ي، وتقييم جتربة بن��اء �لقدر�ت �لتي 
مت��ت ع��رب �لتدريب��ات �ملختلف��ة، و�ال�س��تفادة م��ن �لثغ��ر�ت يف بن��اء ت�جه��ات �أك��رث 

تطبيقي��ة ومنهجي��ة وعملي��ة.

• �لعم��ل عل��ى تط�ي��ر م�س��ادر �لدعم �لذ�تية لتحقي��ق �الأهد�ف �الإ�س��ر�تيجية �ملقرة 	
لتخفي��ف ح��دة هيمن��ة �ملم���ل و�س��روطه وفر���ص �أجندت��ه، وذل��ك ع��رب تر�س��يخ تل��ك 
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�الأه��د�ف يف �س��ياقها �لفل�س��طيني و�أول�يات��ه )ع���دة، 2013(.  

4- فر�ض اإ�سرتاتيجية واأولويات �سيا�سية

�إن �الأول�ي��ات �مل�س��ار �إليه��ا يف ه��ذ� �جل��زء تتعل��ق بت�ف��ر فر���ص �إ�س��ر�تيجية ت�س��اهم يف 
حتقيقها، مثل تبل�ر �إر�دة �سيا�س��ية و��سحة من قبل �حلك�مة، ووق�ف �حلركة �لن�س���ية، 
بكاف��ة �إمكاناته��ا، خل��ف �الأول�ي��ات �ملتف��ق عليه��ا، وتبل���ر دع��م م��ايل لتل��ك �الأول�ي��ات. �إن 
ه��ذ� ال يعن��ي �إهم��ال �الأول�ي��ات �الأخ��رى، ولك��ن باالإم��كان �لتفك��ري به��ا ح��ني وج���د فر���ص 

�إ�س��ر�تيجية ت�س��اهم يف دفعه��ا لالأم��ام كم��ا يف �لت��ايل:

1- تعزي��ز ��س��تخد�م ق��ر�ر جمل���ص �ل�أم��ن 1325 كاآلي��ة �أ�سا�س��ية لزي��ادة �ل�سغ��ط عل��ى 
�س��لطات �الحت��الل �الإ�س��ر�ئيلية لتفعي��ل �حلماي��ة للن�س��اء �لل��ت��ي: يعان��ني م��ن �لق��ن��ني 
�الإ�س��ر�ئيلية �لعن�سري��ة يف جم��ع �ل�س��مل، و�لن�س��اء �الأ�س��ري�ت، و�لل��ت��ي هدم��ت بي�ته��ن، 
�أو �إنه��ا مه��ددة باله��دم، وم�س��ادرة �الأر��س��ي؛ �إ�ساف��ة �إىل ت�ف��ري �خلدم��ات �الإر�س��ادية 

و�لقان�ني��ة و�الجتماعي��ة لتل��ك �لن�س���ة.

�مل�س��ار  �لق��ر�ر  ال�س��تخد�م  �لفل�س��طينية  �لن�س���ية  �حلرك��ة  فاعلي��ة  زي��ادة  الفر���ض: 
ل��ه كاآلي��ة لطل��ب �حلماي��ة للن�س��اء �لفل�س��طينيات. �س��دور ق��ر�ر جمل���ص �ل���زر�ء رق��م 
�الأ�س��رى  ت�س��غيل  �آلي��ات  ب��س��ع  و�لقا�س��ي   ،2012 للع��ام  )14/20/01/م.و/���ص.ف( 

و�الأ�س��ري�ت �ملحرري��ن، وزي��ادة �لفعالي��ات �ل�س��عبية لدع��م �الأ�س��رى و�الأ�س��ري�ت، وزي��ادة 
ت�سليط �ل�س�ء �الإعالمي و�ل�سيا�سي على �أو�ساعهم. �إن تفعيل هذ� �لقر�ر قد يك�ن �أي�سا 
�أحد �الآليات �لهامة �لتي ت�ستخدمها �لن�ساء لر�أب �ل�سدع �ل�سيا�سي و�الجتماعي �لناجم 

ع��ن �النق�س��ام �لفل�س��طيني.

2- زي��ادة دع��م �لن�س��اء �ملت�س��رر�ت م��ن �حل�س��ار وجد�ر �لف�سل �لعن�سري. حيث ت�س��بب 
هذ� �جلد�ر يف حرمان �أعد�د كبرية من �لن�ساء من �ل��س�ل للم��رد و�مل�سادر �ل�سحية، 

و�لتعليمية، و�لت�سغيلية، و�الجتماعية، و�لثقافية. 

الفر���ض: وق���ف �حلرك��ة �لن�س���ية خل��ف ه��ذ� �ملطل��ب، وزي��ادة �لفعالي��ات �ل�س��عبية 
�مل�س��اندة للق��رى و�ملجم�ع��ات �ملت�س��ررة م��ن �جل��د�ر وم�س��ادرة �الأر��س��ي. ن���ص ق��ر�ر 
1325 عل��ى حماي��ة �ملدني��ني، م��ا ق��د يف�س��ح �سيا�س��ية �ال�س��تيطان وتهدي��د �أم��ن �ل�س��كان 

م��ن قب��ل �مل�س��ت�طنني، وزي��ادة وع��ي ودع��م �مل�ؤ�س�س��ات �لدولي��ة �ل�سيا�س��ي و�مل��ادي لتل��ك 
�ملجم�ع��ات، كم��ا  �أظه��ر  م�س��ح �لن���ع �الجتماع��ي يف هيكلي��ة تن�س��يق �مل�س��اعد�ت )2012( 

.)Reinprecht, 2012(

3- زي��ادة ن�س��ب و�س���ل �لن�س��اء ملر�ك��ز �تخ��اذ �لقر�ر عن طريق �لك�ت��ا. �إذ ورد يف �ل�ثيقة 
�لن�س���ية �لتي قدمتها �حلركة �لن�س���ية، وعلى ر�أ�س��ها �الحتاد �لعام للمر�أة �لفل�س��طينية، 
زي��ادة متثي��ل �لن�س��اء بن�س��بة 30% يف كاف��ة جمال���ص وجل��ان وهيئ��ات منظم��ة �لتحري��ر 
�لفل�س��طينية، حي��ث يت��م �لتفاو���ص ب��ني �لق���ى �ل�سيا�س��ية �ملختلف��ة الإع��ادة هيكل��ة وتفعي��ل 
دورها م�ستقبال، �إ�سافة مل�ؤ�س�سات �ل�سلطة �لفل�سطينية، وعلى ر�أ�سها �ملجل�ص �لت�سريعي، 
و�ملجال���ص �ملحلي��ة، و�أي�س��ا م�ؤ�س�س��ات �ملجتم��ع �مل��دين، وعلى ر�أ�س��ها �الأحز�ب �ل�سيا�س��ية، 
و�لنقاب��ات �لعمالي��ة و�ملهني��ة، و�ملجال���ص �لطالبي��ة، وه��� �الأم��ر �ل��ذي تتبن��اه �أي�س��ا وز�رة 

�س���ؤون �ملر�أة. 

الفر���ض: زي��ادة �لتقب��ل �لع��ام ل�ج���د �لن�س��اء يف مر�ك��ز �تخ��اذ �لق��ر�ر، ورف��ع �ملطل��ب 
لرئي���ص �ل�س��لطة م��ن قب��ل �حلرك��ة �لن�س���ية �لفل�س��طينية م��ع دع��م وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة، 

و�لزي��ادة �مل�س��تمرة يف �أع��د�د �لن�س��اء يف مر�ك��ز �تخ��اذ �لق��ر�ر.

4- �مل�س��اهمة يف تر�س��يخ قيم دميقر�طية يف �ملمار�س��ة �ل�سيا�س��ية �لفل�س��طينية عن طريق 

زي��ادة �لتن�س��يق م��ع وز�رة �حلك��م �ملحل��ي لر�س��يخ �آلي��ات و�س���ل �لن�س��اء ملر�ك��ز �لقر�ر يف 
�ملجال���ص �ملحلية، وت�قيع وثيقة متنع �إقالة �أو تعيني ن�س��اء يف تلك �ملجال���ص دون �نتخاب. 

الفر���ض: ن�س��اط وفعالي��ة وح��دة �لن���ع �الجتماع��ي يف وز�رة �حلك��م �ملحل��ي، ودع��م 
�أط��ر�ف يف �ملعار�س��ة )�س����ء يف �ل�سف��ة �لغربي��ة �أو قطاع غزة( لر�س��يخ نتائج �النتخابات 

وع��دم هدره��ا، وم�س��اهمة ه��ذ� �لت�ج��ه يف ر�أب �النق�س��ام �ل�سيا�س��ي �ل�س��ائد.

5- �لعمل على زيادة �لتثقيف �ل�سيا�س��ي و�الجتماعي عن �أهمية تغيري �لنظرة �لنمطية 
الأدو�ر �لن�س��اء و�لرج��ال يف �الأ�س��رة و�ملجتم��ع الإتاح��ة مزي��د م��ن �لفر���ص و�الإمكان��ات 
للن�ساء للم�ساركة �ل�سيا�سية وخا�سة يف قلب �الأحز�ب �ل�سيا�سية و�مل�ؤ�س�سات و�لنقابات 

�ملهنية �ملختلفة.

الفر���ض: رف��ع �ملطل��ب يف �ل�ثيق��ة �لن�س���ية للرئي���ص ولالأحز�ب �ل�سيا�س��ية، وجناح مناذج 
ن�س��ائية يف �إثب��ات ذ�ته��ن يف �حلي��اة �ل�سيا�س��ية، ووج���د عدي��د م��ن �لك����در �لن�س��ائية يف 

�ل���ز�ر�ت �ملختلف��ة ويف قل��ب �أحز�ب �سيا�س��ية خمتلفة.  

6- زي��ادة تفعي��ل وماأ�س�س��ة �لعالق��ة ب��ني وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة ووحد�ت �لن���ع �الجتماعي يف 

�ل���ز�ر�ت �ملختلف��ة ويف م�ؤ�س�س��ات �حلك��م �ل�أخ��رى )�لق�س��اء، و�الأم��ن، وجمل���ص �ل���زر�ء، 
و�ملجل���ص �لت�س��ريعي(، وذل��ك ع��ن طري��ق رب��ط م�س��ت�يات ر�س��م �ل�سيا�س��ات و�لتخطي��ط يف 
تل��ك �ل���ز�ر�ت و�مل�ؤ�س�س��ات م��ع م�س��ت�يات ر�س��م �ل�سيا�س��ات و�لتخطي��ط يف وز�رة �س���ؤون 
�مل��ر�أة، وع��دم  �أقت�س��ار �لعالق��ة ب��ني تلك �مل�س��ت�يات على �إد�رة وحد�ت �لن���ع �الجتماعي 
يف �ل���ز�رة. كذل��ك، زي��ادة تفعي��ل دور �لر�س��د و�ملتابعة جله�د تعميم �لن�ع �الجتماعي يف 
�ل���ز�ر�ت و�مل�ؤ�س�س��ات �حلك�مي��ة �ملختلف��ة، وزي��ادة �ملعرف��ة �ملعمق��ة و�ملتخ�س�س��ة يف كل 

قط��اع ووز�رة ع��ن �أهمي��ة تعميم �لن���ع �الجتماعي. 

الفر���ض: دع��م وح��د�ت �لن���ع �الجتماعي يف �ل�ز�ر�ت و�مل�ؤ�س�س��ات �ملختلفة لهذ� �لت�جه. 
ت�ف��ر فر���ص تخطي��ط ومت�ي��ل مرك��زي لدعم ه��ذ� �لت�جه، وتفعيل ودع��م دور تعميم �لن�ع 
�الجتماعي من قبل هيكلية تن�س��يق �مل�س��اعد�ت )LACS(، و�لتي �ست�س��ارك يف �جتماعاتها 

وز�رة �س�ؤون �ملر�أة. 
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9. الوصــول للفضــاء العــام - محِدد رئيســي 
للمشــاركة السياسية

1. خلفية و�سياق

كما �أ�س��رنا، يف �لف�سل �لثامن، �أن �سعف و�س�ل �لن�س��اء للم�س��اركة �ل�سيا�س��ية ال يت�س��كل 
فق��ط م��ن خ��الل �نحي��از�ت �لنظ��ام �ل�سيا�س��ي، ولك��ن  له��ا   ج��ذور عمي��ق يف �أيدول�جي��ة 
حت��دد �أدو�ر �لن���ع �الجتماع��ي ، باال�ساف��ة لع��م��ل ثقافي��ة �جتماعي��ة )Bari, 2005(.  و 
تتجل��ى  �أيدل�جي��ة  �أدور �لن���ع �الجتماع��ي �ل�س��ائدة يف حتدي��د �أدو�ر �لن�س��اء �إىل �ملج��ال 
�خلا�ص، مما يحد من و�س�لهن �إىل �ملجال �لعام للرجال حيث حتدث �ل�سيا�س��ة. عالوة 
عل��ى ذل��ك، تخ�س���ص �لع��م��ل �لثقافية �الجتماعية قيمة كبرية للذك���ر، وبذلك تزودهم 
بفر���ص عظيم��ة لل��س���ل �إىل �مل�س��ادر – �س����ء �لتعلي��م �أو �لعم��ل �أو  �مل��ال  �أو �لر�أ�س��مال 
�الجتماع��ي. ومب��ا �أن �لرج��ال ميلك���ن �س��يطرة �أك��رب على ه��ذه �مل��رد، ف��اإن ذلك يعطيهم 
دور� رئي�س��يا يف قدرتهم على �ل��س�ل و�ل�س��يطرة على �ملجال �ل�سيا�س��ي مقارنة بالن�س��اء 
)Bari, 2005(. وبذل��ك، يعتم��د تعزي��ز �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية للن�س��اء، ب�س��كل كب��ري، عل��ى 

�الع��ر�ف به��ذه �لعقب��ات �لعميق��ة وخل��ق �إ�س��ر�تيجيات ت�س��تطيع �لتغل��ب عليه��ا. ترجم��ة 
�لتحلي��ل �أع��اله �إىل خط����ت عملي��ة به��دف ت�س��جيع �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية للن�س��اء، يجب �أن 

ياأخ��ذ بعني �العتب��ار ما يلي:

�الإط��ار �ل���س��ع الأيدي�ل�جي��ة �لن���ع �الجتماعي و�لتمييز �لذي يحد م��ن و�س�ل �ملر�أة للحيز    1
�لع��ام عم�م��ا، وم��ن �سم��ن ذل��ك �ل��س���ل �إىل �لثقاف��ة و�حليز �لعام و�لت�س��بيك �الجتماعي 

و�مل�ساركة �ملدنية.

�لطريق��ة �لت��ي يتفاع��ل فيه��ا �لتهمي���ص م��ن �ملج��ال �لع��ام م��ع ع��دم �ل��س���ل �إىل �مل����رد   2
�الجتماعي��ة و�ملادي��ة، مم��ا يزي��د م��ن تر�س��يخ تبعي��ة �لن�س��اء وغي��اب �س�ته��ن �ل�سيا�س��ي.

طريق��ة �رتب��اط ع��دم �ل��س���ل �إىل �لثقاف��ة و�مل����رد �لعام��ة بعملي��ات �لتح���ل �الجتماع��ي   3
للن�ع �الجتماعي،  فاإق�ساء وتهمي�ص �لن�ساء يف مر�حل مبكرة من دورة �حلياة )خ�س��سا 
يف ف��رة �ملر�هق��ة( ي�سعه��ن  يف مر�حل��ة مبك��ر� يف و�س��ع   ي�سع��ب في��ه �ل��س���ل �إىل �مل����رد 
 Mensch, Bruce & Greene,( ل�سروري��ة للم�س��اركة �ل�سيا�س��ية يف مر�ح��ل تالي��ة�

 .)1998

يف �ل�س��ياق �لفل�س��طيني، تهيم��ن �أيدول�جي��ة ذك�ري��ة عل��ى �أدو� �لن���ع �الجتماع��ي  و�لت��ي 
تر�س��خ �أدو�ر �لن�س��اء يف �ملج��ال �خلا���ص و�أدو�ر �لرج��ال يف �ملج��ال �لع��ام. عملي��ا، ه��ذ� 
�لتق�س��يم لي���ص جام��د�. فمث��ال، يختل��ف فه��م �ل��س���ل �ل�س��رعي للن�س��اء �إىل �ملج��ال �لع��ام 
وفق��ا مل��ا �إذ� كان ل��دى �لن�س��اء تعلي��م ع��اٍل �أو عم��ل. كم��ا يعت��رب �لعم��ر عام��ال ب��ارز�، حي��ث 
يك���ن ل��دى �لن�س��اء �الأك��رب �س��نا �إمكاني��ة و�س���ل للمحي��ط �لع��ام �أك��رب مقارن��ة م��ع �لفتي��ات 
و�ل�س��ابات، حي��ث �خل���ف م��ن �ندماجه��ن �جل�س��دي يح��د غالب��ا م��ن و�س�له��ن للمحي��ط 
�لعام. عالوة على ذلك، يلعب �ل�سياق �ل�سيا�سي �الأكرب دور� – �لعنف �لع�سكري لالحتالل 
يخل��ق �أو�ساع��ا ينظ��ر من خاللها لالأو�ساع �لعامة كاأماكن خطرية للن�س��اء و�لفتيات. ويف 
�ل�قت ذ�ته، ميكن لالأيدول�جيا �ل�سيا�سية تق�ية �الأيدي�ل�جيات �الجتماعية �لقائمة مثل 
�ل�سيا�سة �لعامة لتعزيز  �لف�سل  يف �لن�ع �الجتماعي يف �حلياة �لعامة     من قبل حك�مة 

حما���ص يف غزة. 

مفاهيم نقدية ذات �سلة: املجال العام والراأ�سمال الجتماعي

�أ�س��ار  �أ�سح��اب �لنظري��ات �ل�سيا�س��ية �إىل �أن �لظه���ر �لتاريخ��ي لالأنظم��ة �ل�سيا�س��ية 
 Habermas,( »لدميقر�طي��ة يف �أوروب��ا �عتم��د عل��ى ب��روز م��ا ي�س��مى »�ملج��ال �لع��ام�
1989(. �ملج��ال �لع��ام ه��� جم��ال م��طَن��ة وم�س��اركة مدني��ة ن�س��طة منف�س��ل ع��ن �س��لطة 

�لدول��ة، ويختل��ف ع��ن جم��ال �حلي��اة �خلا�سة، ه� �أي�سا �ملجال   �لذي يجتمع  فيه �الأفر�د 
و�ملجم�ع��ات م��ع بع�سه��م ملناق�س��ة وط��رح �الأف��كار ح�ل ق�ساي��ا �ل�سالح و�الهتم��ام �لعام، 
وبذلك ي�س��تطيع�ن خلق ح��ر ور�أي عام تبقى، من خالله، �س��لطة �لدولة حتت �ملر�قبة/
�ملتابع��ة. يف ه��ذه �ملقارب��ة، ب��دال م��ن �أن تخل��ق �لدول��ة نظام��ا دميقر�طي��ا، يخل��ق �ملج��ال 
�لع��ام ويحاف��ظ عل��ى دولة دميقر�طية. كما �أن �جلمعي��ات �لتط�عية و�الحتاد�ت �لعمالية 

و�لنقابات تعترب من بني �الأ�س��كال �لتنظيمة �لتي مت من خاللها، تاريخيا، تنظيم �ملجال 
�لع��ام، وكان��ت �ل�سحاف��ة و�لفن���ن �لعام��ة و�لثقاف��ة �ل��س��ط �ل��ذي ��س��تخدم للتعب��ري ع��ن 
�لر�أي �لعام ون�سره. يف �لزمن �ملعا�سر، �أ�سبح �الت�سال �الجتماعي و�جلماهريي م��قع 

هام��ة لت��د�ول �حل����ر �ل�س��روري للحف��اظ على �ملج��ال �لع��ام �لدميقر�طي. 

غري �أن �لنظريات �لن�س���ية �ل�سيا�س��ية �أ�س��ارت �إىل  �لكيفية �لتي كان فيها  �ملجال �لعام، 
�لذي ظهر يف �لقرن �لثامن ع�س��ر يف �أوروب ، كان ي�س��يطر عليه �لرجال ويهم���ص �لن�س��اء 
)Fraser, 1990(. كم��ا ع��ّرف �ملج��ال �لع��ام �ل�سيا�س��ة كمج��ال خا���ص بالذك���ر  وع��زز 

�يدي�ل�جية �أن �أدو�ر �لن�س��اء �ملنا�س��بة هي يف �ملجال �خلا�ص للبيت )بن حبيب، 1997(. 
وهذ� كان يعني باأن �لن�ساء مل يكن فقط مهم�سات من �مل�ساركة يف ح��ر�ت ذلك �ل�قت، 
ولكن ،  ف�أن �لر�أي �لعام مل يعك���ص هم�م �لن�س��اء و�أول�ياتهن. وفقط من خالل حر�ك 
�حلرك��ة �لن�س���ية، �إ�ساف��ة �إىل �الندم��اج �ملتز�يد للن�س��اء يف ق�ة �لعم��ل يف �لن�سف �لثاين 
من �لقرن �لع�س��رين، جرى �لتحدي و�لتغلب، بدرجات متفاوتة، على تهمي���ص �لن�س��اء من 

�ملجاالت �لعامة يف �أوروبا و��س��تطاعت ق�سايا �لن�س��اء �قتحام �ملجال �لعام.

ويرتب��ط مفه���م »�لر�أ�س��مال �الجتماع��ي« �ل��ذي يرك��ز عل��ى �أهمي��ة �ل�س��بكات �الجتماعي��ة 
 Bourdieu, 1990:( لالأف��ر�د و�ملجتم��ع ب�س��كل ع��ام �رتباطا وثيق��ا بنظرية �ملجال �لع��ام
Putnam, 2002(. ت�ؤك��د نظري��ة �لر�أ�س��مال �الجتماع��ي عل��ى �أن �مل����رد �ل�سروري��ة 

لل��س�ل �إىل �لرثوة �أو �الندماج �ل�سيا�س��ي لي�س��ت �قت�سادية فح�س��ب، �إمنا تت�سمن �أي�سا 
�س��بكات وعالقات �جتماعية. يف �ل�س��ياق �لفل�س��طيني، تبدو �أهمية �لر�أ�س��مال �الجتماعي 
لل��س���ل و��سح��ة يف �س��كلها �ل�س��لبي )�ل���س��طه( حي��ث تك���ن �لعالق��ات �الجتماعية ذ�ت 

�المتي��از  يف �آلي��ات   �حل�س���ل عل��ى عم��ل وم��ق��ع �سيا�س��ية و/�أو ثروة. 

�إن �الع��ر�ف باأهمي��ة �لر�أ�س��مال �الجتماع��ي للعم��ل و�الندم��اج ق��د ياأخذن��ا يف �جت��اه �آخ��ر 
– م��ن خ��الل �لتاأكي��د عل��ى �أهمي��ة �ل�س��بكات �الجتماعي��ة و�الندم��اج �الجتماع��ي يف متكني 
و�س���ل �لن�س��اء �إىل �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية. �أ�س��ار �أ�سح��اب نظري��ات �لر�أ�س��مال �الجتماع��ي 
�إىل �أن �لر�أ�س��مال �الجتماع��ي للن�س��اء ميي��ل �إىل �الخت��الف ح�س��ب �لن���ع �الجتماع��ي، 
حي��ث تك���ن �لعالق��ات �الجتماعي��ة للن�س��اء قائم��ة ع��ادة على �س��بكات حملية وغري ر�س��مية 
وعائلية بينما تك�ن �سبكات �لرجال ر�سمية مع �نت�سار جغر�يف ي�سل �إىل ما ور�ء �لعائلة 
و�ملجتم��ع �ملحل��ي )Molyneux, 2005; Norris & Inglehart, 2003(. تعت��رب ه��ذه 
�الختالف��ات نتيج��ة ل��الأدو�ر �ملتاأث��رة بالن���ع �الجتماع��ي و�أيدي�ل�جي��ات �لعامة/�خلا�س��ة 
�لت��ي ت�س��ع �لن�س��اء )و�لفتي��ات( يف و�س��ع �سعي��ف غ��ري م���ؤ�ت يف �ل��س���ل �إىل جمم�ع��ة 
 Molyneux, 2005; Norris &( م��ن �مل����رد �الجتماعي��ة و�القت�سادي��ة و�ل�سيا�س��ية
Inglehart, 2003(. وباخت�س��ار، يح��د �فتق��ار �لن�س��اء لل��س���ل �إىل �ملج��ال �لع��ام 

قدرته��ن عل��ى بن��اء �س��بكات �جتماعي��ة، بالت��ايل، يقل��ل م��ن و�س�له��ن للم����رد �حلا�س��مة 
لالندم��اج يف �لنط��اق �لع��ام �ل�سيا�س��ي و�مل��دين. 

تبق��ى نظري��ات �ملج��ال �لع��ام و�لر�أ�س��مال �الجتماع��ي مرتبط��ة �رتباط��ا وثيق��ا مبعاجل��ة 
�لعقب��ات �ملعا�س��رة �أم��ام �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية للن�س��اء يف خمتل��ف �ل�س��ياقات �لثقافي��ة 
و�جلغر�فية. كما تبني كيف �أن �ندماج �لن�ساء يف �ل�سيا�سات �لر�سمية ال ميكن فهمها من 
خ��الل �لركي��ز فق��ط عل��ى �ملعيقات �لقان�ني��ة و�النحياز �لبني�ي لالأنظمة �ل�سيا�س��ية. بدال 
من ذلك، يعتمد �الندماج على �ل��س�ل �إىل جماالت �أو�سع للحياة �لعامة و�ملدنية، وكذلك 
�لق��درة عل��ى بن��اء �س��بكات �جتماعي��ة تتج��اوز �لعائل��ة و�ملجتم��ع �ملحل��ي. كم��ا تلف��ت ه��ذه 
�لنظري��ات �النتب��اه �إىل �أن �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية و�الندم��اج �الجتماع��ي مرتبط��ان �رتباط��ا 
ر��س��خا، مما يعني ت��س��يع فهمنا للم�س��اركة �ل�سيا�س��ية لتت�سمن �ل��س�ل �إىل �أن�س��طة غري 
�سيا�س��ية بطريق��ة مبا�س��رة )مث��ل �لثقاف��ة �لعام��ة و�لريا�س��ة(. كم��ا يعن��ي ذل��ك، �أن �مل����رد 
�الجتماعي��ة و�لرمزي��ة �ل�سروري��ة لل��س���ل �ل�سيا�س��ي مبني��ة من خالل جت��ارب �حلياة. �إن 
ع��دم و�س���ل �الإن��اث �إىل �حلياة �لعامة و�ملدنية ي�سعهن يف م�قع �سعف مبكر� وبا�س��تمر�ر 
مقابل �لذك�ر يف تط�ير �ملهار�ت �ل�سرورية و�لر�أ�سمال �الجتماعي للم�ساركة �ل�سيا�سية. 

2. نتائج رئي�سية – توجهات وحتديات  

�س���ف يعال��ج ه��ذ� �لق�س��م ق�ساي��ا و�س���ل �لن�س��اء و�لفتي��ات �إىل �حلياة �لعام��ة، من �سمن 
ذل��ك �مل�س��اركة �ملدني��ة و�لثقاف��ة �لعام��ة كعقب��ة كب��رية لل��س���ل �إىل �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ية. 
يف ح��ال ال متل��ك �لن�س��اء �إمكاني��ة و�س���ل لالأ�س��كال �ملختلف��ة م��ن �مل�س��اركة �ملدنية و�حليز 
�لع��ام، �س���ف تبق��ى قدرته��م عل��ى �مل�س��اركة ب�س��كل كام��ل يف �حلي��اة �ل�سيا�س��ية مقي��دة 
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ب�س��دة، بغ�ص �لنظر �س����ء كن يتمتعن باحلق�ق �ل�سيا�س��ية �لر�س��مية للت�س�يت �أو للر�س��ح. خط �لق�س��م �ل�س��ابق بيانات ح�ل ع�س�ية �لن�س��اء يف �لعمل �ل�سيا�س��ي �لر�س��مي، من �سمن 
ذلك �الأحز�ب �ل�سيا�س��ية و�النتخابات �ل�طنية و�ملحلية و�ملجال���ص �لبلدية. يتناول هذ� �لق�س��م م�س��اركة �لن�س��اء يف ثالثة جماالت من �حلياة �لعامة؛ و�ل��س�ل �إىل �مل�ؤ�س�س��ات �ملدنية 

وم�ؤ�س�س��ات �ملجتم��ع �مل��دين، و�ل��س���ل �إىل �ملج��ال �لع��ام �لعمل��ي م��ن خ��الل �ل��س���ل �إىل تكن�ل�جي��ا �ملعل�مات و�الت�س��ال؛ و�ل��س���ل �إىل �لريا�سة.

1.2  الو�سول اإىل الثقافة العامة واملوؤ�س�سات املدنية

البنية التحتية املوؤ�س�ساتية

يع��اين �لرج��ال و�لن�س��اء و�ل�س��باب و�ل�س��ابات يف �ملجتمع��ات �لفل�س��طينية يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة من نق���ص يف �لبنية �لتحتية �مل�ؤ�س�س��اتية للثقافة �لعامة. وفق��ا للجهاز �ملركزي 
لالإح�ساء �لفل�سطيني، يف عام 2010، كان ي�جد فقط 370 م�ؤ�س�سة ثقافية عامة يف �ل�سفة �لغربية مقارنة بح��يل 53 م�ؤ�س�سة يف غزة. تبني �لبيانات �ملت�فرة �أنه يف حني �أن عدد 
مث��ل ه��ذه �مل�ؤ�س�س��ات ق��د �زد�د يف �ل�سف��ة �لغربي��ة يف �لف��رة 2005-2010، �نخف���ص ع��دد �مل�ؤ�س�س��ات �لثقافية �لعامة يف غزة ب�س��دة خالل نف���ص �لف��رة )�جلهاز �ملركزي 

لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 2005، 2010(.

عدد ونوع موؤ�س�سات الثقافة العامة يف 2005 مقابل 2010

كامل فل�سطنيقطاع غزة�ل�سفة �لغربية
200520102005201020052010�ل�سنة

1453506852213471مر�كز ثقافية

714811415م�سارح

162072متاحف

1533707853234498جمم�ع

وفقا للتعريف �لذي ��ستخدمه �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني: �ملر�كز �لثقافية هي م�ؤ�س�سات تقدم ن�ساطات يف �لفن و�حلرف و�لريا�سة. 

)�مل�سدر: م�س�حات �لثقافة، �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2005، 2010(

يف �لف��رة ب��ني عام��ي 2005 و2010، تقل���ص �إط��ار �لعم��ل �مل�ؤ�س�س��اتي للثقاف��ة �لعام��ة يف قط��اع غ��زة ب�س��كل در�ماتيكي، بينما �زد�د �أكرث يف �ل�سفة �لغربية خالل نف���ص �لفرة. ب�س��كل، 
عام �نخف�ص عدد �مل�ؤ�س�سات �لثقافية �لعامة يف غزة من 78 �إىل 53 م�ؤ�س�سة، بينما �نخف�ص عدد �مل�سارح  من 8 يف عام 2005 )وه� عدد قليل باالأ�سل( �إىل م�سرح و�حد يف 2010 

)�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 2005، 2010(.

ت�س��ري ه��ذه �الأرق��ام �إىل �لدرج��ة �لت��ي �أث��ر فيه��ا �ل�س��ياق �مل�س��تمر لالأزم��ة و�لعق�ب��ات يف غ��زة على �حلي��اة �لثقافية �لعامة، حي��ث تركز �الأول�ي��ات �القت�سادية )من �سم��ن ذلك �أول�يات 
�ملانح��ني �لدولي��ني( عل��ى �الحتياج��ات �الإن�س��انية �الأ�سا�س��ية، مم��ا يعن��ي �أن��ه ينظ��ر للثقاف��ة �لعام��ة باأنه��ا ترف ولي�س��ت حقا �أ�سا�س��يا. وثمة عام��ل �إ�سايف وه��� تاأث��ري �أيدي�ل�جية �حلك�مة 
�حلالية �مل�سادة الختالط �جلن�سني و�لثقافة �لعلمانية. ومع بد�ية 2012، تبنت �ل�سيا�سة �الجتماعية، غري �لر�سمية، يف غزة �سفة حك�مية ر�سمية، حيث ��ستهدفت �حلياة �لثقافية  
و�لفعاليات �لريا�سية )�لتي ت�سم ن�ساء وبنات( و�أغلقت يف بع�ص �الأحيان. ويف عام 2013، �تخذت �حلك�مة قر�ر� يجعل �ختالط �ل�سبيان و�لفتيات �جتماعيا بعد �سن �لتا�سعة غري 
قان���ين، ومين��ع وج���د معلمني/معلم��ات م��ن �جلن���ص �الآخ��ر. ه��ذ� �لت�ج��ه �ل��ذي ي�س��تهدف حالي��ا �ل�س��باب �لذك���ر �أي�سا، قد يك���ن له تاأثري �أك��رب على �لن�س��اء و�لفتيات �لل��ت��ي و�س�لهن 
حم��دود �أ�س��ال  حلي��ز �لثق��ايف �لع��ام، نظ��ر� الأن �حلك�م��ة تنظ��ر �إىل �الأن�س��طة مث��ل �لريا�س��ة عل��ى �أنه��ا غ��ري منا�س��بة لالإن��اث والأن �لف�س��ل يف �حلي��اة �لعام��ة يعن��ي عادة تهمي���ص �لن�س��اء 

و�لفتيات.

موؤ�س�سات �سديقة للنوع الجتماعي؟

يف ح��ني �أن م�س���حات �لثقاف��ة �لت��ي يق���م �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني باإجر�ئه��ا ال ت�ف��ر بيان��ات ح���ل �ال�س��تهد�ف �ملتاأث��ر بالن���ع �الجتماع��ي للرب�م��ج يف �ملر�ك��ز �لثقافية، 
كذلك ال ت�فر بيانات ح�ل ت�زيع �مل�ظفني/�مل�ظفات يف هذه �ملر�كز ح�س��ب �جلن���ص.  يظهر �لت�زيع  ح�س��ب �لن�ع �الجتماعي  الد�رة هذه �ملر�كز و�أن�س��طتها ، بطريقة  غري مبا�س��رة ، 
كيف ميكن �ن تت�س��كل  �الأن�س��طة    وفق ه�يات وجتهات  �لن�ع �الجتماعي – مع وج�د طاقم عمل ومتط�عني ذك�ر قد يك�ن�ن يف و�سع ح�سا���ص فيما يتعلق باالحتياجات و�الهتمامات 

�خلا�سة لل�س��ابات و�لن�س��اء، مما ال يخلق بيئة �سديقة مل�س��اركة �لن�ساء و�ل�سابات. 

العاملون يف املراكز الثقافية ح�سب اجلن�ض 2005، 2010

كامل فل�سطنيقطاع غزة�ل�سفة �لغربية
�إناثذك�ر�إناثذك�ر�إناثذك�ر

200511033744541291195583

20101653156957730122301870

)�مل�سدر: م�س�حات �لثقافة، �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2005، 2010(

بني �لعامني 2005 و2010، �ختفت تقريبا �لفج�ة �لكبرية بني �لعاملني �لذك�ر و�الإناث يف �ملر�كز �لثقافية يف �ل�سفة �لغربية، وحت�سنت كثري� يف قطاع غزة – مما ي�سري �إىل وج�د �سيا�سة 
�أو ��ستثمار و��سح يف زيادة �أدو�ر �لن�ساء يف �مل�ؤ�س�سات �لثقافية مع �ل�قت. يف غزة، على �لرغم من �أن عدد �لن�ساء �زد�د �أكرث من �ل�سعف خالل نف�ص �لفرة، غري �أن عدد �لن�ساء ال ز�ل دون 

عدد نظر�ئهن �لذك�ر. عالوة على ذلك، نظر� للبيئة �الجتماعية/�ل�سيا�سية يف غزة، منذ عام 2010، من �ملحتمل �أن ال ت�ستمر �ملكت�سبات �لتي حققتها �لن�ساء كما �أظهرت �لبيانات �أعاله. 
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امل�ساركة يف املوؤ�س�سات املدنية

مبا �أن معدل ت�فر م�ؤ�س�سات ثقافية عامة للفرد منخف�ص يف �ل�سفة �لغربية وغزة، لي�ص غريبا �أن �لع�س�ية يف هذه �مل�ؤ�س�سات منخف�سة جد� بني �ل�سكان. يظهر م�سح �لثقافة �لعامة 
2009 �ل��ذي �أع��ده �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، �أن��ه با�س��تثناء �لن����دي �لريا�سي��ة و�لنقاب��ات، ف��اإن �أق��ل من 5% من �ل�س��كان هم �أع�ساء يف م�ؤ�س�س��ات مدني��ة مثل �لن��دي 

�لثقافية و�ملكتبات �لعامة و�جلمعيات. ولكن، حتى �سمن �مل�ست�يات �لعامة �ملنخف�سة للع�س�ية – ي�جد �أي�سا �ختالفات تتعلق باالأجيال و�لن�ع �الجتماعي، حيث �إن �ل�سغار )19-10 
�سنة( هم �الأكرث �حتماال �أن يك�ن�� �أع�ساء يف م�ؤ�س�سات مدنية غري �سيا�سية وغري نقابية من �لفئات �لعمرية �الأكرب، و كذلك  �لذك�ر �أكرث من �الإناث. 

ج��اء �أعل��ى مع��دل ع�س�ي��ة لالأن�س��طة �ملدني��ة ب��ني �لذك���ر يف �لفئ��ة �لعمري��ة 10-19 �س��نة يف �لن����دي �لريا�سي��ة )17%( مقارن��ة بح����يل 4% لالإن��اث يف نف���ص �لفئ��ة �لعمري��ة �أع�ساء يف 
�لن����دي �لريا�سي��ة. م��ن �جلدي��ر ذك��ره �أن �سغ��ار �ل�س��ن 19-10 �س��نة ه��م �الأك��رث �حتم��اال �أن يك�ن���� �أع�س��اء يف ن����دي ثقافي��ة )5% ذك���ر و4% �إن��اث( م��ن �لبالغ��ني م��ن نف���ص �جلن���ص 
)4% ذك���ر مقاب��ل 2% فق��ط �إن��اث(. وتتف���ق �ل�س��ابات �الإن��اث عل��ى جمي��ع �لفئ��ات م��ن حي��ث �لع�س�ي��ة يف �ملكتب��ات، حي��ث بلغ مع��دل ع�س�يتهن يف �ملكتب��ات 4% ولكنه��ن �الأقل �حتماال 

�أن ي�سبح��ن �أع�س��اء يف �الحت��اد�ت �لنقابي��ة )0%(. كم��ا �أن �ل�س��باب �لذك���ر ه��م �الأق��ل �حتم��اال �أن ي�سبح���� �أع�س��اء يف جمعي��ات، حيث تبل��غ ع�س�يتهم 7 0% فق��ط )�جلهاز �ملركزي 
لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 2009(

ويف حني �أن هذه �لبيانات تقي���ص فقط »�لع�س�ية« على نقي�ص �مل�س��اركة، فاإن  بيانات �أخرى تظهر �أن �مل�س��اركة يف هذه �الأن�س��طة )كما جرى قيا�س��ها من خالل ��س��تخد�م وقت �لفر�غ( 
حمدودة جد� بني �ل�سكان. 

الع�سوية يف املوؤ�س�سات املدنية يف ال�سفة الغربية وغزة ح�سب اجلن�ض 2009

)10 �سنوات واأكرث مقابل 10-19 �سنة(

�إناثذك�ر
جميع �الأعمار )10 +( 19-10 �سنةجميع �الأعمار )10 +( 19-10 �سنة

2%4%12%18%ن��دي ريا�سية

2%4%4%5%ن��دي ثقافية

3%4%3%3%مكتبات عامة

3%3%5%7 0%جمعيات

2%-7%1%نقابات

1%1%6%3%�أحز�ب �سيا�سية

2%4%2%1%�أخرى

)�مل�سدر: �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2009(

ويف ح��ني �أن م�س��ت�يات �لع�س�ي��ة منخف�س��ة جلمي��ع �الأعم��ار وللجن�س��ني – م��ن �ل���س��ح �أن فئ��ة �لن�س��اء �لكب��ري�ت يف �ل�س��ن ه��ي �لفئ��ة �الأق��ل ع�س�ي��ة يف �مل�ؤ�س�س��ات �لثقافي��ة، حي��ث م��ن 
�ملحتم��ل �أن تلع��ب �الأعب��اء �ملنزلي��ة و�الإجنابي��ة دور� يف �حل��د م��ن �أوقاته��ن ليك��ن �أع�ساء يف م�ؤ�س�س��ات مدنية. ولكن يجب �أن ال نغفل �أي�سا تاأثري جتربة دورة �حلياة، الأن �لن�س��اء �لل��تي 

مل يك��ن لديه��ن �ل��س���ل �إىل مث��ل ه��ذه �مل�ؤ�س�س��ات، ل��ن يك�ن من �ملحتمل �أن يط�رن قدرتهن للم�س��اركة يف هذه �مل�ؤ�س�س��ات وهن كبار�. 

يف م��ا يتعل��ق باالختالف��ات �الإقليمي��ة ب��ني �ل�س��باب م��ن حي��ث �لع�س�ي��ة �ملدني��ة، ي�ج��د تفاوت مذهل بني م�س��ت�ى �أعلى من �لع�س�ية ب��ني �لذك�ر و�الإناث يف غزة مم��ا ه� بني نظر�ئهم يف 
�ل�سف��ة �لغربي��ة )لك��ن يجب �النتباه باأن �لبيانات �ملت�فرة تع�د للعام 2009(.

ال�سباب من الفئة العمرية )19-10 �سنة( والع�سوية يف املوؤ�س�سات العامة ح�سب الإقليم، 2009 

�إناثذك�ر
غزة�ل�سفة �لغربيةغزة�ل�سفة �لغربية

5 4%1%13%14%ن��دي ريا�سية

4%2%5%2%ن��دي ثقافية

6%3%4%1%مكتبات عامة

1%5 0%5 1%1%جمعيات

)�مل�سدر: �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2009(

وعلى �لرغم من �أن �لبنية �لتحتية �مل�ؤ�س�س��اتية للثقافة �لعامة يف غزة �آخذة بالتقل�ص، يبدو �أن هناك ثمة م�س��ت�ى �أعلى من �مل�س��اركة بني �ل�س��باب يف �مل�ؤ�س�س��ات  �لقائمة. ومن حيث 
�لريا�سة، على �لرغم من وج�د فج�ة ن�ع �جتماعي بني �ل�سباب ل�سالح �لذك�ر، غري �أن ع�س�ية �الإناث يف غزة يف �لن��دي �لريا�سية �أعلى مما هي بني نظري�تهن يف �ل�سفة �لغربية. 
كما �أظهر �مل�سح �أن �ل�سباب و�ل�سابات يف قطاع غزة كان�� �أكرث �حتماال من نظر�ئهم/ن يف �ل�سفة �لغربية من حيث �لع�س�ية يف �لن��دي �لثقافية و�ملكتبات �لعامة. ورمبا يك�ن �أحد 
تاأثري�ت �حليز �لعام لالأن�سطة �لثقافية و�لريا�سية �ملتناق�ص و�الآخذ باالنكما�ص يف غزة د�فعا للذك�ر و�الإناث لل�سعي �إىل �أن�سطة تتم حتت �إطار عمل منظم – �أي من خالل �لع�س�ية. 

وح�س��ب ن���ع �ملجتم��ع �ملحل��ي، تب��ني م��ن خ��الل �مل�س��ح �أن �ملناط��ق �لريفي��ة حتت��ل �أعل��ى ع��دد ع�س�ي��ة ذك���ر و�إن��اث يف �لن����دي �لريا�سي��ة )ذك���ر 16%، �إن��اث 5%( ويف �لن����دي �لثقافي��ة 
)7% ذك���ر و5% �إن��اث(، كم��ا تب��ني �أن ع�س�ي��ة �جلن�س��ني يف �مل�ؤ�س�س��ات �ملدني��ة هي �الأق��ل يف �ملناطق �حل�سرية )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 2009( 
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2 2 النوع الجتماعي والريا�سة  

ب��ني �مل�ؤمت��ر �ل��دويل �الأول لريا�س��ة �لن�س��اء، ع��ام 1996، و�مل�ؤمت��ر �ل�ساد���ص، ع��ام 2012، ح��دث حت���ل يف �لنظ��ر �إىل و�س���ل �لن�س��اء و�لفتي��ات �إىل �لريا�س��ة م��ن جمرد ق�سي��ة �إن�ساف 
وعد�لة ن�ع �جتماعي �إىل �أد�ة متكني و�ندماج �جتماعي )Saavedra(. وعلى مدى عقد من �لزمن، �أظهرت در��س��ات �أن �لتاأثري�ت �الإيجابية ل��س�ل �لن�س��اء و�لفتيات �إىل �لريا�سة 

يتجاوز �لف��ئد �ل�سحية و�لنف�سية: 

 م�ساركة الن�ساء والفتيات يف الريا�سة
تعزيز �ل��سع �لنف�سي و�لعقلي- 
ت�فري فر�ص لتط�ير مهار�ت �لقيادة- 
بناء ثقة بالنف�ص وقدر�ت تنظيمية- 
متكني �الندماج و�لتكامل �الجتماعي- 
حتدي معايري �لن�ع �الجتماعي و�أن��عه �لنمطية- 

تبني �أربع تاأثري�ت من �لتاأثري�ت �خلم�س��ة �ملذك�رة �أعاله كيف �أن �الندماج يف �الأن�س��طة �لريا�سية يلعب دور� هاما يف تزويد �لن�س��اء و�لفتيات مبهار�ت وخرب�ت تتعلق بتق�ية وتعزيز 
م�س��اركتهن �ملدني��ة و�ندماجه��ن �الجتماع��ي. ولذل��ك، عن��د حتلي��ل �نحي��از �لن���ع �الجتماعي يف �ل��س�ل �إىل �لريا�س��ة يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، م��ن �ل�سروري �العر�ف كيف �أن 

ذلك يرتبط بديناميكية �الإق�ساء من عدد من �ملهار�ت و�مل��رد �ل�سرورية للم�س��اركة يف �حلياة �ملدنية و�لعامة. 

م��ن حي��ث �لنتائ��ج �خلا�س��ة بالن���ع �الجتماع��ي و�لريا�س��ة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة، كم��ا �س��اهدنا، حتت��ل �لن����دي �لريا�سية �أعلى م�س��ت�ى ع�س�ية ذك���ر من �أي م�ؤ�س�س��ة مدنية، 
حي��ث بل��غ مع��دل ع�س�ي��ة �لذك���ر )19-10 �س��نة( 18% يف �ل�سف��ة و�لقط��اع )12% ذك���ر بالغ��ني( )�جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2009(.

ولكنن��ا �س��اهدنا �أي�س��ا يف ع�س�ي��ة �لن����دي �لريا�سي��ة �أعل��ى فج���ة ن���ع �جتماع��ي )مبع��دل 4% لل�س��ابات و2% لالإن��اث �لبالغ��ات(. ع��الوة عل��ى ذل��ك، ت�ج��د فج���ة و��س��عة ب��ني �لع�س�ي��ة 
�لفعلي��ة يف �لن����دي �لريا�سي��ة ب��ني �لذك���ر و�الإن��اث �لذي��ن ميار�س���ن �لريا�س��ة كمك���ن رئي�س��ي الأوقات �لف��ر�غ )�جلهاز �ملرك��زي لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 2009(.

ع�سوية ال�سباب 19-10 �سنة يف النوادي الريا�سية مقابل الريا�سة كن�ساط اأ�سا�سي لق�ساء اأوقات الفراغ

�إناثذك�ر
غزة�ل�سفة �لغربيةغزة�ل�سفة �لغربية

5 4%1%13%14%ع�س�ية يف ن��دي ريا�سية

4%5%22%19%�لريا�سة كن�ساط �أ�سا�سي لق�ساء �أوقات �لفر�غ

)�مل�سدر: �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2009(

تك�س��ف �لبيان��ات �أن �ل��س���ل �إىل �الأن�س��طة �لريا�سي��ة ب��ني �ل�س��باب �لذك���ر ال يق���م عل��ى �أ�سا���ص �لع�س�ي��ة يف �لن����دي �لريا�سي��ة، بينم��ا يعتم��د و�س�ل �ل�س��ابات �إىل �لريا�س��ة على �إطار 
منظ��م وم�ؤ�س���ص، حي��ث تزي��د م�س��اركة �ل�س��باب �لذك���ر يف �ل�سف��ة �لغربي��ة ونظر�ئه��م يف غ��زة �لذي��ن ميار�س���ن �لريا�س��ة كن�س��اط رئي���ص لق�س��اء وق��ت �لف��ر�غ بح����يل 5% و9% عل��ى 
�لت��يل عن �الأع�ساء يف �لن��دي �لريا�سية يف �ل�سفة �لغربية وغزة. بالن�س��بة للفتيات يف غزة، ال ي�جد �ختالف بني ن�س��بة �لفتيات �الأع�ساء يف �لن��دي �لريا�سية و�لل��تي ميار�س��ن 
�لريا�سة كن�ساط رئي�سي لق�ساء وقت �لفر�غ. يف �ل�سفة �لغريبة، على �لرغم من وج�د ت�جه �سبيه بالذك�ر بني �لفتيات، فاإن �لغالبية �لعظمى من �لفتيات �لل��تي ميار�سن �لريا�سة 

كن�س��اط رئي�س��ي لق�ساء وقت �لفر�غ يع�س��ن يف خميمات �لالجئني – حيث من �ل���سح �أن �إطار� تنظيميا قد جرى ت�فره. 

ولك��ن �ختالف��ات �لن���ع �الجتماع��ي تب��دو و��سح��ة حت��ى م��ع وج���د �إط��ار تنظيم��ي. وفق��ا لبيان��ات 2013 �لت��ي وفره��ا �ملجل���ص �الأعل��ى �لفل�س��طيني لل�س��باب و�لريا�س��ة، يبل��غ ع��دد �لذك���ر 
�لنا�س��طني يف �لن����دي و�ملر�ك��ز �لريا�سي��ة تقريب��ا 10 �أ�سع��اف ع��دد �الإن��اث )63,965 للذك���ر مقاب��ل 7,038 لالإناث(. تنعك���ص فج�ة �لن�ع �الجتماعي �لكب��رية هذه يف طاقم �لعمل يف 

�لن����دي و�ملر�ك��ز �لريا�سي��ة. م��رة ثاني��ة، ع��دد �لذك���ر 10 �أ�سع��اف ع��دد �الإناث �لنا�س��طني يف �إد�رة هذه �مل�ؤ�س�س��ات و�الأط��ر )3,144 للذك�ر مقاب��ل 306 لالإناث(.

2 3 الو�سول اإىل تكنولوجيا املعلومات والت�سال والت�سال الفعلي

عاملي��ا، ثم��ة �ع��ر�ف ب��اأن �لق��درة عل��ى �ل��س���ل �إىل تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال، وخ�س��س��ا �ل��س���ل لالإنرن��ت، تعت��رب حم��دد� هام��ا يف �ل��س���ل �إىل �ملعرف��ة و�لعم��ل و�ل�س���ت 
�ل�سيا�س��ي يف �لع��امل �ملعا�س��ر )Bridge, 2004; Hafkin, 2002(. كم��ا �أن ع��دم �ل��س���ل �إىل تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال، وخ�س��س��ا لالإنرن��ت ي�س��ع �الأف��ر�د و�ملجتمع��ات 
يف و�س��ع �سعي��ف وغ��ري م���ؤ�ت يف �قت�س��اد�ت �لع�مل��ة �لقائم��ة عل��ى تبادل �ملعل�مات. من حيث �لن�س��اء، جرى ربط �ل��س�ل �إىل تكن�ل�جي��ا �ملعل�مات و�الت�سال، مبجم�عة من �لتاأثري�ت 

على قدر�ته��ن ومتكينهن.

تاأثرات الو�سول اإىل الإنرتنت على الن�ساء والفتيات 

- �س�ت يف تبادل �الأفكار و�لر�أي عرب �سبكة �النرنت )يف �الأ�سرة و�ملجتمع و�ملجال �ل�سيا�سي( بناء �الحر�م و�لقدرة على �لتعبري
- زيادة �حر�م �لذ�ت وتقدير �لذ�ت

- تعلم مهار�ت جديدة، �أو �حل�س�ل على تعليم غري ر�سميت�فري فر�ص
- �أن يكن رياديات، �أو �حل�س�ل على عمل

- ت��سيع �مل�ساركة �الجتماعية و�ملدنية و�ل�سيا�سية
- مزيد من �ل��س�ل للمعل�ماتبناء معرفة و�سبكات

- عالقات د�خل وخارج �ملجتمع �ملحلي للم�ساركة باالأفكار وتقدمي �لدعم وزيادة �لعالقات �الجتماعية 
)�مل�سدر: بريدج، 2004(
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باملقارن��ة م��ع �لبل��د�ن �لنامي��ة، تب��ني �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة م�س��ت�ى عالي��ا م��ن �ل��س���ل و�ال�س��تخد�م للحا�س���ب و�النرن��ت. ع��الوة عل��ى ذل��ك، ف��اإن مع��دالت �ل��س�ل ب��ني �لذك�ر 
و�الإن��اث ال تظه��ر فج���ة  رقمي��ة و��سح��ة على ��سا���ص �لن���ع �الجتماعي  

ن�سبة الو�سول العام اإىل احلا�سوب- ال�سفة الغربية وغزة - 2011

51%ن�سبة �الأ�سر �لتي متلك حا�س�ب

30%ن�سبة �الأ�سر �لتي لديها و�س�ل لالنرنت

54%ن�سبة �الأفر�د 10 �سن��ت و�أكرث �لذين ي�ستخدم�ن �حلا�س�ب

 )�مل�سدر: �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2011(

�حلقيق��ة �أن ن�س��ف �الأ�س��ر يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة متل��ك حا�س���با منزلي��ا، وثل��ث �الأ�س��ر م��س�ل��ة باالنرن��ت، وع��دد كب��ري م��ن �الأف��ر�د 10 �س��ن��ت و�أك��رث )54%( ي�س��تخدم�ن 
�حلا�س���ب. م��ن حي��ث �لن���ع �الجتماع��ي، ت�ج��د فج���ة �سغ��رية، ولك��ن ذ�ت داللة يف معرفة �حلا�س���ب تبلغ 10% وفج�ة تبلغ 7% من حيث ��س��تخد�م �النرن��ت. ولكن ت�جد فج�ة �أكرث 
�أهمي��ة م��ن حي��ث درج��ة �ل��س�ل/��س��تخد�م �النرن��ت – يزي��د ع��دد �لذك���ر �لذي��ن ي�س��تخدم�ن �النرن��ت ي�مي��ا بح����يل 17% ع��ن ع��دد �الإن��اث يف �ل�سف��ة و�لقط��اع. )�جله��از �ملرك��زي 

لالإح�س��اء �لفل�س��طيني، 2011(. 

ن�سبة الو�سول اإىل احلا�سوب والنرتنت ح�سب العمر واجلن�ض 

جميع �الأعمار 10 �سن��ت و�أكرث10-19 �سنة�لعمر
فج�ة�إناثذك�رفج�ة�إناثذك�ر�جلن�ص

10%49%5 58%4%74%78%��ستخد�م �حلا�س�ب

% م��ن م�س��تخدمي �حلا�س���ب ي�س��تخدم�ن 
�النرنت

%78%72%6%73%66%7

% م��ن م�س��تخدمي �النرن��ت ي�س��تخدم�ن 
�النرن��ت م��رة ي�ميا على �الأقل

%49%36%13%56%39%13

% م��ن �لذي��ن يق�ل���ن �أنه��م ي�س��تخدم�ن 
�النرن��ت كن�س��اط رئي�س��ي يف وق��ت �لف��ر�غ

%17%7%10%25%6%19

)�مل�سدر: �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2011(. 

ولك��ن جمي��ع �لفج����ت يف �مل�ؤ�س��ر�ت �الأربع��ة لل��س���ل �إىل تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال هي فج��ت تتعلق باالأجيال ومتاأثرة بالن�ع �الجتماعي، حيث تبني �أن �لن�س��اء �الأكرب �س��نا هن 
�الأق��ل و�س���ال �إىل �حلا�س���ب و�النرن��ت. وعن��د مقارنته��ن م��ع جمم�ع��ات �لرج��ال من نف���ص �لفئة �لعمرية، جند فج�ة تبلغ 10% يف �ل��س�ل �الأ�سا�س��ي للحا�س���ب، وفج�ة �أكرب )%13( 
يف درج��ة ��س��تخد�م �النرن��ت. ولك��ن ت��زد�د �لفج���ة لت�سب��ح 25% عن��د مقارنته��ن بال�س��ابات )بينما �لفج��ت يف ��س��تخد�م �النرنت ودرجة ��س��تخد�مها �أقل بكث��ري( )�جلهاز �ملركزي 

لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2011(  

ي�ج��د ل��دى �ل�س��باب و�ل�س��ابات )10-19 �س��نة( �إمكاني��ة �أك��رب لل��س���ل �إىل و��س��تخد�م تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال م��ن جمي��ع نظر�ئه��م/ن م��ن جمي��ع �الأعم��ار وم��ن حي��ث �لن���ع 
�الجتماعي. ولكن �سمن �الأجيال، ي�جد لدى �لذك�ر م�ست�ى من �ل��س�ل �أعلى من �الإناث. بني �ل�سباب �لذك�ر و�الإناث، ال ت�جد فج�ة ق�ية يف �ال�ستخد�م �الأ�سا�سي للحا�س�ب )%4( 
و�النرنت )6%(، ولكن ت�جد فج�ة هامة من حيث درجة ��ستخد�م �النرنت )13%(. كما من �ملحتمل لالإناث من جميع �لفئات �لعمرية �لل��تي ي�ستخدم �النرنت، ��ستخد�مها مرة 
يف �الأ�سب�ع فقط، بينما من �ملحتمل �أن ي�ستخدم �لذك�ر �النرنت ي�ميا )مع �أف�سلية و��سحة ل�سالح �لذك�ر �لبالغني على �ل�سغار( )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 2011(. 

تب��ني �لبيان��ات �ملت�ف��رة ح���ل ��س��تخد�م �النرن��ت كن�س��اط رئي�س��ي يف وق��ت �لف��ر�غ �أن �لذك���ر �الأك��رب �س��نا ه��م �الأك��رث و�س���ال لالنرن��ت م��ن جمي��ع �ملجم�ع��ات �لعمري��ة و وح�س��ب �لن���ع 
�الجتماعي. عالوة على ذلك، ت�سري فج�ة �لن�ع �الجتماعي �ل���سعة عرب �الأجيال من حيث ك�نها ن�ساطا لق�ساء وقت �لفر�غ �إىل درجة يعترب �النق�سام �لرقمي يف �ل�سفة وغزة، ب�سكل 

�أ�سا�س��ي، ح�ل كثافة �ال�س��تخد�م مقابل �ل��س�ل �الأ�سا�سي. 

كم��ا تعت��رب درج��ة ��س��تخد�م �النرن��ت، كفج���ة ن���ع �جتماع��ي، �أ�سا�س��ية يف �ل��س���ل �إىل تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وغ��زة ق�سي��ة هام��ة لالندم��اج �الجتماع��ي 
و�مل�ساركة �ملدنية للن�ساء و�لفتيات. يالحظ باحث� تكن�ل�جيا �ملعل�مات و�الت�سال �أن »�سدة �ال�ستخد�م« تعترب حمدد� هاما الأي درجة ت�ستطيع �النرنت تط�ير �لر�أ�سمال �الجتماعي 
للفرد. وفقط من خالل �ل��س�ل �ملنظم و�ملتكرر يتم حتقيق �الت�سال �لفعال �جتماعيا، ويتم بناء �ل�سبكات �الجتماعية، وت�ستطيع �الأ�س��ت �جلماعية �لتحالف بطرق هادفة �سيا�سيا. 
جميع هذه �لقدر�ت �ملحتملة ال ميكن حتقيقها �إن مل ت�ستطع �لن�ساء و�لفتيات، مع �أنهن يعرفن كيفية ��ستخد�م �النرنت، �ال�ستفادة بانتظام من �النرنت. وحقيقة �أن ُبعد �الت�سال 
و�لت�سبيك �الجتماعي يبقى عائقا للبنات و�لن�ساء، وه� ما تاأكده �لبيانات ح�ل ��ستخد�م �لن�ساء و�لفتيات لالإعالم �الجتماعي. وفقا ملنتدى �سارك �ل�سبابي )2011(، ت�جد فج�ة ن�ع 

�جتماعي هامة يف ��ستخد�م �الإعالم �الجتماعي بني �لذك�ر و�الإناث، حيث يزيد ��ستخد�م �لذك�ر )45%( لهذ� �لن�ع من �لتكن�ل�جيا بح��يل 11% عن ��ستخد�م �الإناث )%34(. 

2 4 املعيقات / التحديات  

بالنظر �إىل �لتحليل �أعاله، يبدو و��سحا �أن �لعقبات �أمام ت��سيع و�س�ل �لن�ساء و�لفتيات للحياة و�لثقافة �لعامة متعددة.

نق���ص يف �لبني��ة �لتحتي��ة و�مل����رد �ملالي��ة: ي�ج��د نق���ص يف �لبني��ة �لتحتي��ة و�مل����رد �ملادي��ة للثقاف��ة �لعام��ة لل�س��كان، وم��ن �سم��ن ذل��ك عل��ى �مل�س��ت�ى �ملجتمع��ي لالأن�س��طة �لثقافي��ة   1
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و�ل�س��بابية و�لريا�سي��ة.

�مل����رد �لب�س��رية: ي�ج��د �أي�س��ا مقد�ر حمدود من �مل��رد �لب�س��رية للتدريب و�الإ�س��ر�ف   2
يف جم��ال �لثقاف��ة �لعام��ة؛ كم��ا �أن �مل����رد �لب�س��رية لريا�س��ة �لن�س��اء و�لفتي��ات �أك��رث 

حمدودية. 

تع�س��ب نخب���ي وجغ��ر�يف للثقافة/�لفن���ن: ترك��ز معظ��م �لفعالي��ات و�مل�ؤ�س�س��ات   3
�لثقافية يف مر�كز �ملدن، ونادر� ما ت�سل �إىل �ملناطق �لريفية �أو �ملخيمات. من حيث 
�لريا�س��ة، ت�ف��ر �ملخيم��ات �ل��س���ل �الأعل��ى، بينم��ا ت�ف��ر �ملناط��ق �حل�سري��ة �ل��س���ل 

�الأقل. 

�ملعاي��ري �الجتماعية/�نحي��از �لن���ع �الجتماع��ي: يعت��رب �النحي��از  للن���ع �الجتماع��ي   4
و�مل�ؤ�س�س��اتية  �ملجتمعي��ة  و�لرب�م��ج  �الأ�س��رة  و�أول�ي��ات  نظ��رة  م�س��ت�ى  عل��ى  عقب��ة 
و�الإ�سر�تيجيات �ل�طنية، وكذلك �ال�ستثمار�ت يف �ملجاالت �ملختلفة للحياة و�لثقافة 
�لعام��ة. ي�ج��د ع��اد�ت وتقالي��د �جتماعي��ة ق�ي��ة �س��د م�س��اركة �لن�س��اء و�لفتي��ات يف 
�لريا�س��ة – م��ع خم��اوف تتعل��ق ب�س��المتهن �جل�س��دية، باالإ�ساف��ة �إىل �فر��س��ات 
ر��س��خة ح�ل �لطبيعة غري �ملنا�س��بة للن�س��اء و�لفتيات �لل��تي ميار�سن �أن�سطة ج�سدية 
عام��ة. ع��الوة عل��ى ذل��ك، تتخ���ف �لعائل��ة و�ملجتم��ع م��ن و�س���ل �لفتي��ات �إىل حمت���ى 
غري منا�س��ب على �النرنت �أو بناء �س��بكات �جتماعية غري الئقة مما ي�ؤدي �إىل تقييد 

و�س�له��ن لتكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال. 

�لبيئ��ة �ل�سيا�س��ية �الجتماعي��ة: لق��د عمل��ت �لبيئ��ة �ل�سيا�س��ية �الجتماعي��ة يف غ��زة عل��ى   5
ت�سيي��ق �حلي��ز للثقاف��ة �لعلماني��ة �لعام��ة �أو للثقافة �لتي ال تنظمها �ل�س��لطات يف غزة. 
وتر�فق��ت ه��ذه �لبيئ��ة م��ع �سيا�س��ات وحم��الت �لف�س��ل ب��ني �جلن�س��ني يف �مل�ؤ�س�س��ات 

�لعام��ة، وم��ع ت�ج��ه عام لتهمي���ص �لفتيات و�لن�س��اء م��ن �حليز �لعام. 

�الأط��ر �ملفاهيمي��ة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وغ��زة: بد�أت �الأطر �ل�س��ائدة �لت��ي تركز على تنمية   6
�ل�س��باب بالتعام��ل م��ع ق�ساي��ا �لن���ع �الجتماع��ي بطريق��ة هزيل��ة، حي��ث �إن �ملقارب��ات 
�ل�سائدة للريا�سة ال تبني عالقات مع �لتنمية �أو مع فهم �أو�سع لتمكني �لن�ع �الجتماعي. 
كم��ا ترك��ز �ملقارب��ات �ل�س��ائدة  لتكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال ب�س���رة �أ�سا�س��ية عل��ى 
عالقاته��ا بالتعلي��م و�لعم��ل، ولكنه��ا غ��ري مبني��ة عل��ى �لن���ع �الجتماع��ي. �أخ��ري�، تنظ��ر 
�ملقارب��ات �ل�س��ائدة للثقاف��ة �لعام��ة �إىل �لثقافة من حيث �لتثقي��ف �ملدين �أو وقت �لفر�غ،  

ولكنه��ا ال ترب��ط ذل��ك مبه��ار�ت وم��رد �حلياة �الأو�س��ع.  

3 فر�ض اإ�سرتاتيجية واأولويات �سيا�سات

3 1 الفر�ض

بينم��ا تق��ف عقب��ات عدي��دة �أم��ام ت��س��يع و�س���ل �لن�س��اء و�لفتي��ات �إىل �حلي��اة و�لثقاف��ة 
�لعام��ة، ي�ف��ر �ل�س��ياق �حل��ايل ع��دد� م��ن �لفر���ص للبناء عليه��ا وهي:

- ن�س���ء �إنت��اج فن��ي وثق��ايف ع��ايل �جل���دة يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وغ��زة خ��الل �لعق��د �ل�س��ابق 
باالإ�ساف��ة لتز�ي��د �الهتم��ام �لدويل باالإنتاج �لثقايف و�لفين �لفل�س��طيني.

- �لنم��� �لهائ��ل يف �حل��ر�ك �ل�س��بابي يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وغ��زة خالل �لعقد �ل�س��ابق ومن� 
�ل�س��بكات �ل�س��بابية عل��ى �مل�س��ت�ى �ل�طن��ي )مث��ل منت��دى �س��ارك �ل�س��بابي(، و�لركي��ز 

�ملتنام��ي   يف �لتنمي��ة ، و�ملانح��ني وو�س��ائل �الإع��الم و�حلك�م��ة على �ل�س��باب.

- وج���د بني��ة حتتي��ة متط���رة لتكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال: على �لرغم م��ن �لعقبات 
�ل�س��املة �لت��ي ي��جهه��ا قط��اع تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال م��ن �إ�س��ر�ئيل، ولكن��ه 

��س��تطاع ت�ف��ري بني��ة حتتي��ة تقني��ة �س��ليمة وممكن��ة �ل��س���ل لغالبية �ل�س��كان. 

- يحت���ي ع��دد م��ن �الإ�س��ر�تيجيات �ل�طني��ة، ذ�ت �لعالق��ة بتعزي��ز و�س���ل �لن�س��اء 
و�لفتيات �إىل �حلياة �لعامة، �لتز�ما و��سحا و�سريحا مب�ساو�ة �لن�ع �الجتماعي، ومن 
�سمنه��ا �الإ�س��ر�تيجية �ل�طني��ة لل�س��باب و�لريا�س��ة و�إ�س��ر�تيجية وز�رة �لثقاف��ة. كم��ا 
حتت���ي �خلط��ة �ل�طني��ة لتكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال �لتز�م��ا �سريح��ا بامل�س��اعدة 

عل��ى ج�س��ر فج����ت �لن���ع �الجتماع��ي يف حم��� �أمي��ة تكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات و�الت�س��ال. 

3 2 تدخالت اإ�سرتاتيجية عامة

حتت��اج �لتدخ��الت �لهادف��ة لزي��ادة م�س��اركة �لن�س��اء �ل�سيا�س��ية �إىل ت�حيد �ل�ع��ي و�لروؤى 
�لتالية:

- كي��ف يرتب��ط �ل��س���ل �إىل خمتل��ف جم��االت �حلي��اة و�لثقاف��ة �لعام��ة بتط�ي��ر ق��در�ت 
ق�ية �سرورية للم�س��اركة �ل�سيا�س��ية، حيث يرتبط تهمي���ص �لن�س��اء و�لفتيات من �حلياة 

�ل�سيا�س��ية بالفر���ص �ملح��دودة لتط�ي��ر �مله��ار�ت و�خلرب�ت يف �ملج��ال �لعام، عم�ما. 

- كي��ف تب��د�أ �ملعيق��ات �أم��ام م�س��اركة �لن�س��اء �ل�سيا�س��ية يف مر�ح��ل مبك��رة م��ن دورة 
�حلياة؛ يعترب دمج �لفتيات يف �حلياة و�لثقافة �لعامة ��ستثمار� هاما يف بناء �لقدر�ت 

م��ن �أج��ل ت�سمينهم �سيا�س��يا ع��رب دورة �حلياة. 

- كي��ف �أن �مل�س��اركة يف �لريا�س��ة و�حلي��اة �لثقافي��ة ال تق��دم فق��ط ترفيه��ا وف��ئ��د نف�س��ية 
وج�س��دية، �إمن��ا ت�ف��ر �أي�س��ا مه��ار�ت حي��اة وكذل��ك م����رد �جتماعي��ة وفكري��ة �سروري��ة 

للم�س��اركة �ملدني��ة و�لثقافية. 

- كي��ف ي���ؤدي تهمي���ص �لن�س��اء و�لفتي��ات م��ن �ملج��ال �لع��ام �إىل ع��دم قدرته��ن عل��ى 
بن��اء �س��بكات �إ�س��ر�تيجية �جتماعي��ة، مم��ا يح��د م��ن و�س�له��ن �إىل �مل����رد �الجتماعي��ة 

و�القت�سادي��ة و�ل�سيا�س��ية. 

تدخالت خا�سة:

اأول: الثقافة

- مقارن��ة متكني/م�س��او�ة �لن���ع �الجتماع��ي �ملعل��ن با�س��تثمار�ت �مل��رد �لب�س��رية و�ملادية 
�ملتز�يدة يف �الأن�سطة �ل�سديقة للن�ساء و�لفتيات يف �ملر�كز �لثقافية و�الجتماعية.

- �ال�س��تثمار يف �مل����رد �لب�س��رية �لن�س��ائية كمدرب��ات ومدي��ر�ت يف �لقط��اع �لثق��ايف �لع��ام 
ومن �سمن ذلك على �مل�س��ت�يات �ملجتمعية.

- تعزيز �لن��دي و�ل�سبكات �ملجتمعية للفتيات وعلى �مل�ست�ى �ل�طني �أي�سا.

- تعزيز �ل��س�ل �إىل �الأن�سطة �لثقافية من خالل �لنظام �ملدر�سي �لر�سمي. 

ثانيا: الريا�سة

- و�س��ع �أه��د�ف �س��ن�ية يج��ري حتقيقه��ا يف زي��ادة ع��دد �لفتي��ات يف �ملر�ك��ز و�لن����دي 
�لريا�سي��ة.

- تعزي��ز �أط��ر عم��ل منظم��ة لريا�س��ة �لن�س��اء و�لفتي��ات م��ع تركي��ز خا�ص عل��ى ت�فري ذلك 
يف مر�كز �ملدن.

- �إط��الق حم��الت ت�عي��ة عام��ة ح���ل �الآث��ار �الإيجابي��ة �ملتع��ددة للريا�س��ة عل��ى �لن�س��اء 
و�لفتي��ات.

- �ال�س��تثمار يف �مل����رد �لب�س��رية �لن�س��ائية لثقاف��ة �لريا�س��ة وت�ف��ري نط��اق و��س��ع م��ن 
�أن�س��طة �لريا�س��ة للن�س��اء و�لفتي��ات.

- ��ستخد�م �ملر�فق �ملدر�سية لتعزيز ريا�سة �لفتيات. 

ثالثا: تكنولوجيا املعلومات والت�سال 

- مقارن��ة �اللتز�م��ات �ملعلن��ة و�ل�سريح��ة يف �خلط��ط �ل�طني��ة بخ�س����ص تعمي��م �لن���ع 
�الجتماع��ي م��ع �ال�س��تثمارت �حلقيقي��ة يف �ل��نى �لتحتي��ة �ل�سديق��ة للن�س��اء و�لفتي��ات 

و�لتدريب.

- ت�فري �أطر عمل جمتمعية لتعزيز زيادة و�س�ل و��ستخد�م �لن�ساء و�لفتيات لالنرنت.

- تعزي��ز �لن����دي و�ل�س��بكات �لت��ي ته��دف �إىل تعزي��ز �لن�س��اء و�لفتي��ات كمنتج��ات ملحت�ى 
تكن�ل�جيا �ملعل�مات و�الت�سال. 

- ��س��تخد�م �ملر�ف��ق �ملدر�س��ية لت�ف��ري مزي��د م��ن و�س���ل �لفتي��ات لتكن�ل�جي��ا �ملعل�م��ات 
و�الت�سال بعد �س��اعات �ملدر�س��ة. 
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10- العنف ضد المرأة – تغيير المفاهيم 
مقدمة

ب��د�أ �الهتم��ام مب��س���ع م��جه��ة �لعن��ف �س��د �مل��ر�أة، فل�س��طينيا، يف �لعق��د �الأخ��ري م��ن 
�لق��رن �ملا�س��ي، �أي يف بد�ي��ة �لت�س��عينات، وق��د تر�ف��ق هذ� �الهتمام م��ع تنام يف م�سامني 
حق���ق �الإن�س��ان �لد�عي��ة ملناه�س��ة �لعن��ف، و�أهمه��ا �الإع��الن �لعاملي ملناه�س��ة �لعنف �سد 
�لن�س��اء يف فيين��ا ع��ام 1993، �ل��ذي ط���ر وح��دد مفه���م �لعن��ف �ل��ذي ت�سمنت��ه �تفاقي��ة 
�لق�س��اء عل��ى كاف��ة �أ�س��كال �لتميي��ز �س��د �مل��ر�أة )�مل�س��ري، 2000(. وكذل��ك، ف�إن ط��رح 
ونقا���ص م��س���ع �لعن��ف �س��د �مل��ر�أة مت تناول��ه ب�س��بب �أن �الأو�س��اع �ل�سيا�س��ية �لناجم��ة عن 
�الحتالل �الإ�س��ر�ئيلي وممار�س��اته �لقمعية و�نغما���ص �لن�ساء يف �لن�سال �ل�طني �أدى �إىل 
تط�ي��ر قدر�ته��ن �لقيادي��ة م��ن جه��ة، وم��ن جه��ة �خ��رى، فق��د مت فتح نافذة �أو�س��ع للن�س��اء 
عل��ى تفاع��الت �لع��امل ذ�ت �الأبع��اد �الجتماعي��ة و�القت�سادية و�لقان�ني��ة. وبالتايل، ف�إن 
حتليل ودر��س��ة مك�نات �ملجتمع �الأب�ي �أ�سبحا ي�س��تح�ذ�ن على حيز �أو�س��ع من ن�س��اطات 
و�هتمام بع�ص �الأو�س��اط �لن�س���ية. ومن �الأ�س��باب �الأخرى �لتي �أدت �إىل �لبدء باالهتمام 
مب��س���ع �لعن��ف �س��د �لن�س��اء عندم��ا مت �لربط بني حق���ق �ملر�أة بحق�ق �الإن�س��ان و�عتبار 

�لعن��ف �س��د �مل��ر�أة �نته��اكا �سارخا حلق�قها �الإن�س��انية �الأ�سا�س��ية )�مل�س��ري، 2000(. 

�ملجتم��ع  ب��اأن  �لعامل��ة،  �مل��ر�أة  جمعي��ة  ع��ن  �ل�س��ادرة  �لدر��س��ة  يف  �مل�س��ري،  ي�س��ري 
�لفل�س��طيني يتعامل مع م��س�ع �لعنف �سد �ملر�أة باأنه م�س��كلة تقع �سمن �الإطار �لعائلي، 
ويج��ب �لتعام��ل م��ع ه��ذه �مل�س��كلة باأنها عائلية. وبالت��ايل، ف�إن �لتعامل مع م��س�ع �لعنف 
�سم��ن ه��ذ� �لفه��م ي�س��تبعد �الأبع��اد و�الآث��ار �لنف�س��ية و�الجتماعي��ة قريب��ة وبعي��دة �مل��دى. 
وعليه،  فاإن عالج هذ� �مل��س�ع يقع �سمن �إطار �لعائلة، و�أن ممار�س��ة �لعنف �سد �ملر�أة 
هي معاناة حلظية تزول مبجرد �أن يعلن �ملعتدي �أ�سفه وندمه على ما بدر منه. ويتعر�ص 
�مل�سري، يف در��سته، �إىل �أن م�سكلة وممار�سة �لعنف �سد �ملر�أة تلقى قب�ال وتربير� من 
قبل �لرجال و�لن�س��اء، و�ملر�أة �ملعنفة ت�جد �لتربير�ت �ملختلفة ملمار�س��ة �لعنف جتاهها، 
ويف �أحي��ان كث��رية فاإنه��ا تل���م نف�س��ها، وتعط��ي �الأ�س��باب �ملختلف��ة ملمار�س��ة �لعن��ف �سده��ا 
)�مل�س��ري، 2000(. ويربه��ن �مل�س��ري عل��ى ذل��ك، باإي��ر�ده نتائ��ج بحث��ني خمتلف��ني، 
�أجر�هما حممد حاج يحيى، و�سمال 425 �مر�أة متزوجة، و489 رجال من مناطق �ل�سفة 
�لغربي��ة وقط��اع غ��زة، به��دف �لتعرف عل��ى �أر�ء ومفاهيم �لن�س��اء و�لرجال �لفل�س��طينيني 
نح��� م�س��كلة �العت��د�ء عل��ى �لزوج��ات. وق��د كان��ت �إح��دى �لنتائ��ج يف �لبحث��ني ب��اأن: %47 
م��ن �لرج��ال و35% م��ن �لن�س��اء ي�ؤي��دون �س��رب �ل��زوج لزوجته �إذ� مل تطع��ه. )حاج يحيى 
يف �مل�س��ري، 2000(. 49% م��ن �لرج��ال و43% م��ن �لن�س��اء يتهم���ن �لزوج��ة باأنه��ا 
�مل�س�ؤولة �ل�حيدة عن �عتد�ء زوجها عليها، و�أنه من �مل�ؤكد �أنها فعلت �سيئا ما ��ستفزت 

في��ه زوجه��ا )ح��اج يحيى يف �مل�س��ري، 2000(. 

ومعاجلته��ا  ب�س��طحية  �لنتائ��ج  ه��ذه  �إىل  �لنظ��ر  �أن��ه ال ميك��ن  �إىل  �مل�س��ري  وي�س��ري 
وجتريده��ا م��ن �الأبع��اد �لديني��ة و�لثقافي��ة و�الجتماعي��ة �لت��ي حتي��ط به��ا، بالرغ��م ب��اأن 
ه��ذه �لنتائ��ج ت�س��بب ن�ع��ا م��ن �الإرب��اك و�لقل��ق )�مل�س��ري، 2000(. ويف�س��ر �مل�س��ري 
تقب��ل �لرج��ال و�لن�س��اء و�ملجتم��ع �لفل�س��طيني، ب�س��كل عام، ممار�س��ة �لعنف �سد �لن�س��اء 
ك���ن �ملجتم��ع �لفل�س��طيني ه��� جمتم��ع �أب���ي، يق���م عل��ى �لهرمي��ة و�لذك�ري��ة، و�لذكر ه� 
مرك��ز �ل�س��يطرة يف ه��ذ� �ملجتم��ع، وجمم�عة �الأنظم��ة �لثقافية و�ل�سيا�س��ية و�الجتماعية 
و�القت�سادي��ة وتفاع��ل ه��ذه �الأن�س��قة ب�س��كل م�س��تمر ومتب��ادل يعط���ن وي�س��رع�ن �لنظ��ام 
�الأب���ي �ل�س��ائد ويع��ززون قيم��ة وف�قي��ة �لرج��ل، ويع��ززون دوني��ة �مل��ر�أة. وبالت��ايل، ف�إن 
فك��ر �مل��ر�أة يتق�ل��ب �سم��ن ه��ذه �الأنظم��ة، و�سمن �لنظ��ام �لبطريركي �لهرمي، و�لن�س��اء 
يعط��ني �ل�س��رعية للذك���ر ملمار�س��ة �لعن��ف �سده��ن، وي��ربرن، وي�ج��دن �الأع��ذ�ر �ملختلف��ة 

ملمار�س��ة �لعن��ف �سده��ن.

�سم��ن ه��ذ� �لفه��م، ف��اإن �مل�س���ؤولية �مللق��اة عل��ى كاه��ل �ملد�فع��ني ع��ن حق���ق �مل��ر�أة، ه��ي 
مهم��ة وم�س���ؤولية �سعب��ة ومركب��ة، ك���ن �أن �مل��س���ع يتمح���ر �سم��ن �لذهني��ة �لت��ي يتمت��ع 
بها كل من �لرجال و�لن�ساء؛ و�أي�سا فاإن على �ملد�فعني و�ملد�فعات عن ق�سايا �لن�ساء، 
وحتدي��د� م��س���ع �لعن��ف �س��د �لن�س��اء، �لعمل عل��ى نقل م��س�ع �لعنف �سد �لن�س��اء من 
م��س���ع ذي �س��اأن عائل��ي خا���ص �إىل م��س���ع ع��ام، ل��ه �أبعاد �جتماعية خطرية، ولي�س��ت 
م�س��كلة خا�سة تنح�سر �سمن فئة حمددة من �لنا���ص )�مل�سري، 2000(. يبدو، ح�س��ب 
در��س��ة �مل�س��ري، �أن �لذهني��ة و�لع��اد�ت و�لتقالي��د و�لفك��ر �لذك���ري �الأب���ي تعت��رب م��ن 

�الأ�س��باب �لرئي�س��ية ملمار�س��ة �لعنف �سد �لن�س��اء.

وح���ل فه��م �أو تف�س��ري �أ�س��باب ممار�س��ة �لعن��ف �س��د �مل��ر�أة، يف در��س��ة �س��ادرة ع��ن 
مركز �لدر��س��ات �لن�س���ية بعن��ن »فل�س��طينيات يف د�ئرة �لعنف«، فقد مت تف�س��ري �لعنف 
�ملمار���ص �سد �ملر�أة بالرج�ع �إىل �لتق�س��يم  �لتقليدي لالأدو�ر بني �لرجال و�لن�س��اء، حيث 
�إن �أدو�ر �لن�س��اء تق��ع، معظمه��ا، د�خ��ل �حليز �خلا�ص و�ملرتب��ط بالدور �الإجنابي، و�لذي 
يت�سم��ن �لعناي��ة بالعائل��ة، و�حلف��اظ عل��ى دمي�مته��ا، ودور �لرج��ال مرتب��ط باحليز �لعام 
و�ل��ذي يرك��ز ح���ل �لعم��ل �الإنتاج��ي و�لعم��ل �ل�سيا�س��ي. وبن��اء عل��ى ه��ذ� �لت�زي��ع، ف�إن 
�لقي��م و�ل�س��ل�كيات تتح��دد ك���ن �لف�س��اء �لع��ام يتطل��ب �لق���ة و�ل�س��يطرة وفر���ص �ملكان��ة 
�الجتماعي��ة. ل��ذ�، ف�إن �أف��ر�د ��س��رة �لرج��ل مطل���ب منه��ا �اللت��ز�م و�الن�سب��اط بالقي��م 
�الجتماعي��ة. وبالت��ايل، ي�سب��ح ه��� �مل�س���ؤول ع��ن ت�سرف��ات �أف��ر�د �أ�س��رته، وي��الم يف حال 
�أن ت�سرف��ات �أح��د �أف��ر�د �لعائل��ة ال تت��الءم م��ع �لقي��م �ملجتمعي��ة �ملتع��ارف علي��ه. وعلي��ه 
، ف��ان �ل��دور �ل��ذي ميار�س��ه �لرج��ل خارج �الأ�س��رة و�خلا�ص باتخاذ �لقر�ر ميار�س��ه د�خل 
�الأ�س��رة، وي�سب��ط ت�سرف��ات �لعائل��ة، وخا�س��ة ت�سرف��ات �الأطف��ال و�لن�س��اء، م��ن �أج��ل 
�ملحافظ��ة عل��ى مكانت��ه وتقبل��ه يف �ملجتم��ع. وباملقاب��ل، ف�إن��ه مطل���ب من �لن�س��اء �لطاعة 
و�ال�س��تكانة. ويف ه��ذه �الأثن��اء، ف�إن �مل��ر�أة تك���ن يف حت��د م��ع رغباته��ا وخيار�ته��ا، ولكنها 
تق���م، يف نهاي��ة �الأم��ر، مبمار�س��ة �ل�س��ل�ك �لذي يت��الءم مع �لثقافة �ملجتمعية، وممار�س��ة 
�لدور �ملر�س���م لها من �أجل �حلفاظ على �أ�س��رتها، وت�فري �لر�سى و�س��بل �لر�حة الأفر�د 
�لعائل��ة )عم��ر وع�ي�س��ة، 2012(. )ه��ذ� �ل�س��بب يقع �أي�سا يف نط��اق �الأب�ية، فاالأب�ية تق�م 
عل��ى ت�زي��ع �الأدو�ر، وعل��ى حماي��ة �لرج��ل لباقي �أفر�د �لعائلة. ويف در��س��ة لبني ج�ن�س���ن 
ح�ل ممار�س��ة �لعنف �الأ�س��ري، �أ�س��ارت �إىل �أن حتليل �لبيانات، �لتي مت جمعها، خل�ست 
ب��اأن ن�س��بة 30% م��ن �لن�س��اء �لل��ت��ي �أزو�جه��ن عاطل���ن ع��ن �لعم��ل، مت ممار�س��ة �لعن��ف 
�جل�س��دي عليه��ن، بينم��ا كان��ت �لن�س��بة �أن 21% م��ن �لن�س��اء تعر�س��ن، مل��رة و�ح��دة عل��ى 
�الأق��ل، للعن��ف �جل�س��دي، و�أزو�جه��ن غ��ري عاطل��ني ع��ن �لعم��ل؛ �أي �أن ه��ذ يعن��ي �أن بطالة 
�لرج��ال ت�ؤث��ر عل��ى ممار�س��ة �الأزو�ج للعن��ف �س��د زوجاته��ن )ج�ن�س���ن، 2011(. وكذل��ك، 
ف�إن جمم�ع��ات نقا���ص مرك��زة، مت عقده��ا يف غ��زة، �أ�س��ارت �إىل �أن بطال��ة �لرج��ال ع��ن 
�لعمل ملدة ط�يلة تزيد من ممار�سة �لعنف �الأ�سري ومن �لت�تر د�خل �لعائلة، و�أي�سا فاإن 
�لرجال، يف كثري من �الأحيان، يلج�ؤون لالبتعاد عن �ملنزل، وذلك جتنبا لتفريغ �لغ�سب 

و�الإحب��اط باأف��ر�د �الأ�س��رة )ج�ن�س���ن، 2011( 

م��ن �مله��م �لتط��رق، يف ه��ذه �ل�رق��ة، �إىل �لتعريف��ات �ملختلف��ة ملفه���م �لعن��ف، ح�س��ب م��ا 
وردت يف �الإعالنات و�مل��ثيق �لدولية، وكما وردت يف �ل�ثائق �ملحلية، ومقاربة �لتعريفات 
�ملختلفة. مت تعريف �لعنف يف  �الإعالن �لعاملي للق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة �لذي وقعته 
�الأمم �ملتحدة �س��نة 1993، باأنه: »�أي فعل عنيف قائم على �أ�سا���ص �جلن���ص، ينجم عنه، 
�أو يحتمل �أن ينجم عنه، �أذى �أو معاناة ج�س��مية �أو جن�س��ية �أو نف�س��ية للمر�أة، مبا يف ذلك 
�لتهدي��د باق��ر�ف مث��ل ه��ذ� �لفع��ل، �أو �الإك��ر�ه �أو �حلرم��ان �لتع�س��في م��ن �حلري��ة، �س����ء 

�أوق��ع ذل��ك يف �حلياة �لعامة �أو �خلا�سة.

وت�س��ري �ل�ثيق��ة �ل�س��ادرة ع��ن �مل�ؤمت��ر �لعامل��ي �لر�ب��ع للم��ر�أة يف بك��ني 1995 �إىل �أن 
»�لعن��ف �س��د �لن�س��اء ه��� �أي عن��ف مرتب��ط بن���ع �جلن���ص، ي���ؤدي، عل��ى �الأرج��ح، �إىل وق���ع 
�س��رر ج�س��دي �أو جن�س��ي �أو  نف�س��ي �أو معان��اة للم��ر�أة، مب��ا يف ذل��ك �لتهدي��د مبث��ل تل��ك 
�الأفع��ال. و�حلرم��ان م��ن �حلري��ة ق�س��ر� �أو تع�س��فا، �س����ء ح��دث ذل��ك يف م��كان ع��ام �أو يف 

�خلا�س��ة. �حلي��اة 

وفل�س��طينيا، فق��د ورد تعري��ف �لعن��ف �س��د �لن�س��اء، يف �لنتائ��ج �لرئي�س��ية مل�س��ح �لعن��ف يف 
�ملجتم��ع �لفل�س��طيني 2011، باأن��ه: �س��ل�ك �أو ت�س��رف م�ج��ه �س��د �مل��ر�أة، بجمي��ع �أ�س��كاله 
�جل�سدي، و�لنف�سي، و�جلن�سي، و�للفظي، و�حلرمان �الجتماعي و�القت�سادي، و�لتهديد 
بهذه �الأعمال، و�الإكر�ه، و�س��ائر �أ�س��كال �حلرمان من �حلرية، وذلك ب�س��بب ك�نها �أنثى، 
�س����ء كان ب�س��كل مبا�س��ر �أو غري مبا�س��ر، وي�ؤدي �إىل �إحلاق �سرر �أو �أمل ج�س��دي �أو نف�س��ي 
�أو جن�س��ي �أو عقل��ي �أو �جتماع��ي �أو �قت�س��ادي به��ا، �س����ء ح��دث ذلك يف �حلي��اة �لعامة �أو 

�خلا�س��ة )�جله��از �ملركزي لالإح�ساء �لفل�س��طيني، 2011(.

م��ن خ��الل تعريف��ات �الإح�س��اء �ملرك��زي للعن��ف �الأ�س��ري و�لعن��ف �س��د �لن�س��اء، ي�ج��د 
ت�س��ابه، �إىل ح��د كب��ري، م��ع �لتعريف��ات �لتي وردت يف �الإعالن �لعامل��ي للق�ساء على �لعنف 
�س��د �مل��ر�أة، ويتقاط��ع �أي�س��ا م��ع �ل�ثيق��ة �ل�سادرة ع��ن �مل�ؤمتر �لر�بع للم��ر�أة يف بكني عام 
1995، حي��ث �إن تعريف��ات جه��از �الإح�س��اء �سمن��ت �أن��ع��ا خمتلف��ة للعن��ف، وه��ي �لعن��ف 
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�جل�س��دي و�لنف�س��ي و�جلن�س��ي �أو تهدي��د باالإي��ذ�ء و�حلرم��ان م��ن �حلق���ق و�حلرم��ان من 
�لتمت��ع باحلرية. 

ت�ج��د �نتق��اد�ت لتبن��ي تعري��ف �لعن��ف �ل����رد يف �مل��ثي��ق �لدولي��ة، وذل��ك يف در��س��ة 
حتليلي��ة ملعه��د در��س��ات �مل��ر�أة يف جامع��ة بريزيت �سدرت يف �لع��ام 2006، وحللت نتائج 
م�س��ح �لعن��ف، �ل��ذي مت تنفي��ذه خ��الل �لف��رة 18-12-2005 �إىل 18-1-2006. حيث 
�عت��ربت �لدر��س��ة �لتحليلي��ة ب��اأن م��س���ع �لعن��ف م��س���ع ��س��كايل، وتب��د�أ �ال�س��كالية يف 
تعري��ف �لعن��ف. وتنتق��د �لدر��س��ة تبن��ي �ملعاي��ري �لدولي��ة لقيا���ص �لعن��ف الأن �ملفاهي��م 
�لدولي��ة تعي��ق فه��م �ل�س��ياق �لفل�س��طيني �ل��ذي يح��دث ب��ه �لعن��ف، وتعي��ق �أي�س��ا �لتعام��ل 
م��ع ظاه��رة �لعن��ف. وم��ن وجه��ة نظر �لقائمني على �لدر��س��ة، ف�إن تبن��ي و�العتماد على 
معاي��ري حم��ددة دولي��ا لقيا���ص م��دى �نت�س��ار �لعن��ف، ميك��ن �أن يعن��ي �عتبار �أن��ع��ا معينة 
من �ل�سل�ك مبثابة ممار�سة عنف دون �الأخذ بعني �العتبار ر�أي من ميار�ص جتاهه هذ� 
�ل�سل�ك. وميكن �أن يتم ��ستثناء بع�ص �الأفعال �لتي قد تعترب ممار�سة للعنف ومل ترد يف 

�ملقايي���ص �لدولي��ة �لت��ي يت��م �عتماده��ا )معهد در��س��ات �مل��ر�أة ، 2006( 

وت�س��ري �لدر��س��ة �أي�س��ا �إىل �أن �أ�س��ل�ب �ملجتم��ع �ل��دويل يف �لتعام��ل م��ع ق�ساي��ا �لعن��ف ه��� 
�إ�سالح��ي حد�ث��ي، يطال��ب با�س��تبد�ل �لثقاف��ة �لتقليدية بالق��ن��ني، و�ملجتمع �لدويل غري 
مدرك باأن �لق�سايا �لتي ت�سل �إىل �لق�ساء هي قليلة جد�. وكذلك، ف�إن �لدر��سة ت�سري 
�إىل �أن �خلط��اب �حلق�ق��ي �ل��دويل عج��ز ع��ن �لتعام��ل م��ع �ل��ق��ع �ل�سيا�س��ي و�الجتماع��ي 
و�القت�س��ادي �ل��ذي ي�ؤدي �إىل �إخ�ساع �لن�س��اء، وممار�س��ة �لتميي��ز و�لعنف �سدهن. حيث 
�إن �لنظام ه� نظام ر�أ�سمايل ج�هره �ل�سيطرة و��ستغالل �لفئات �ل�سعيفة و�ملهم�سة مبا 

فيها �لن�س��اء )معهد در��س��ات �ملر�أة، 2006(  

و�ذ� م��ا �أخذن��ا بع��ني �العتب��ار �النتق��اد�ت �لت��ي وردت يف �لدر��س��ة �لتحليلي��ة، وميك��ن 
�التف��اق م��ع م��ا ورد فيه��ا، �أن �لنتائ��ج ودر��س��ة ظاه��رة �لعن��ف بتبنيه��ا للمعاي��ري �لدولي��ة 
ق��د تك���ن �أغفل��ت �أن��ع��ا معين��ة م��ن �ل�س��ل�ك �ل��ذي ميك��ن �عتب��اره عنف��ا، وميك��ن �أن��ه مت 
�عتب��ار بع���ص �الأفع��ال عل��ى �أنه��ا ممار�س��ة للعن��ف وه��ي ال ت�س��كل عنف��ا م��ن وجه��ة نظ��ر 
م��ن ميار���ص جتاهه��م، �إال �أن��ه ال ميك��ن جتاه��ل �أن �لعن��ف م�ج���د، وميار���ص يف �ملجتم��ع 
�لفل�س��طيني، و�أن��ه ب��ات ي�س��كل ظاه��رة. ولك��ن، ف��اإن تعري��ف �لعن��ف يف م�س��ح �لعن��ف يف 
�ملجتم��ع �لفل�س��طيني 2011، �أخ��ذ بع��ني �العتب��ار �الأ�س��كال و�الأ�س��باب �ملختلف��ة ل�ق���ع 
�لعنف �الأ�س��ري و�لعنف �سد �لن�س��اء، وميكن �عتماد هذ� �لتعريف فل�س��طينيا. وقد ورد 
تعري��ف �لعن��ف �الأ�س��ري كالت��ايل: كل فع��ل �أو �متن��اع ع��ن فع��ل يق���م ب��ه ف��رد م��ن �أف��ر�د 
�الأ�س��رة جت��اه �أي ف��رد منه��ا، وينط���ي عل��ى �إي��ذ�ء ج�س��دي �أو جن�س��ي �أو نف�س��ي �أو عل��ى 
تهدي��د باإي��ذ�ء ج�س��دي �أو جن�س��ي �أو نف�س��ي �أو ي�ل��د تخ�ف��ا. كم��ا وي�س��مل �حلرم��ان م��ن 
�حلق���ق �الأ�سا�س��ية كامل��اأوى و�مل�س��رب و�مللب���ص و�لتعلي��م وحري��ة �حلرك��ة وتقرير �مل�سري 

وفق��د�ن �الأم��ان على نف�س��ه. 

توجهات وموؤ�سرات

كانت �أبرز نتائج �مل�س��ح 2011، �أن 37% من �لن�س��اء �لل��تي �س��بق لهن �لزو�ج تعر�سن 
الأح��د �أ�س��كال �لعن��ف م��ن قب��ل �أزو�جه��ن، 9 29% يف �ل�سف��ة �لغربي��ة مقابل 1 51% يف 
قط��اع غ��زة. كم��ا بلغ��ت ن�س��بة �لل��ت��ي تعر�س��ن لعن��ف نف�س��ي مل��رة و�ح��دة عل��ى �الأقل من 
ه�ؤالء �ل�سيد�ت 6 58% و1 55% تعر�سن لعنف �قت�سادي و8 54%، يتعر�سن لعنف 
�جتماع��ي، و5 23% يتعر�س��ن لعن��ف ج�س��دي، و8 11% يتعر�س��ن لعن��ف جن�س��ي. وق��د 
�أب��رزت �لنتائ��ج ب��اأن ح����يل ثل��ث �لن�س��اء �ملعنف��ات يف�سل��ن �ل�س��ك�ت، و�للج���ء للعائل��ة 
ه��� خياره��ن �لث��اين. حي��ث �إن 2 30% م��ن �لن�س��اء �لل��ت��ي �س��بق لهن �ل��زو�ج وتعر�سن 
للعن��ف م��ن �أزو�جه��ن جل��اأن �إىل بي��ت �ل��لدي��ن �أو �أح��د �الخ���ة و�الأخ����ت. و3 %65 
ف�سل��ن �ل�س��ك�ت �إز�ء �لعن��ف �ل��ذي تعر�س��ن ل��ه من قبل �أزو�جهن، يف حني مل تزد ن�س��بة 
�لن�س��اء �لل��ت��ي تعر�س��ن للعن��ف وت�جه��ن �إىل م�ؤ�س�س��ة �أو مرك��ز ن�س���ي لطل��ب ��ست�س��ارة 
ع��ن 7 0%  �س��ك�ت �لن�س��اء ح���ل ممار�س��ة �لعن��ف �سده��ن يت��فق مع ما ورد يف در��س��ة 
�لباحث��ة بن��ي ج�ن�س���ن، حي��ث �أ�س��ارت �إىل �أن م��س���ع �لعن��ف �س��د �لن�س��اء معق��د عل��ى 

�ل�سعيدي��ن م��ن حي��ث حجم��ه �لكبري و�ل�س��ك�ت و�ل�سم��ت �إز�ءه )ج�ن�س���ن،2011(.  

وه��ذ� ي�س��ري �إىل �أن ن�س��بة �لن�س��اء �لل��ت��ي يت�جه��ن �إىل �مل�ؤ�س�س��ات �ملخت�س��ة قليل��ة 
ج��د� مقارن��ة بن�س��بة �لن�س��اء �لل��ت��ي يتعر�س��ن لالأن����ع �ملختلف��ة م��ن �لعن��ف. وبالت��ايل، 

ي�س��تدعي عق��د در��س��ات و�أبح��اث  للبح��ث يف �أ�س��باب ع��دم ت�ج��ه �لن�س��اء �لل��ت��ي 
يتعر�سن للعنف لهذه �مل�ؤ�س�سات. ومن جانب �آخر، فاإنه ميكن �أن يك�ن جمديا �أن ت�جه 
�مل�ؤ�س�س��ات �ملخت�سة عملها وبر�جمها ال�س��تهد�ف �أفر�د �لعائلة ومتكينهم، ك�ن �لعائلة 
ه��ي �خلي��ار �لث��اين للن�س��اء �ملعنف��ات لطل��ب �مل�س��اعدة و�مل�س���رة. وبالت��ايل، ف�إن متت��ع 
�أفر�د �لعائلة مبهار�ت ومعارف يف م��س�ع م��جهة �لعنف قد يع�د بالفائدة على �ملر�أة 

�ملعنفة.

ويف در��س��ة للباحث��ة ن��ادرة كفركي��ان وح���ل دور �مل�ؤ�س�س��ات �لن�س���ية يف م��جه��ة �لعن��ف 
�الأ�س��ري، م��ن خ��الل �لدر��س��ة، ت���رد �لباحث��ة �أن �مل�ؤ�س�س��ات �لن�س���ية غ��ري حازم��ة يف 
�لتعام��ل م��ع �مل�ؤ�س�س��ات �حلك�مي��ة م��ن �ل�س��رطة �أو �الدع��اء، وذل��ك ب�س��بب �أنه��ا تري��د 
�حلفاظ على عالقات جيدة مع �حلك�مة. وقد برهنت �لباحثة ذلك باأن 50 من �لن�ساء 
�لل��تي تعر�سن لعنف يف �لثالثة �سه�ر �الأخرية، و�أفدن �أن �مل�ؤ�س�سات �لن�س�ية ال ت�سكل 
لهن عن��ن، و�إذ� ما جلاأت �لن�ساء �ملعنفات لتلك �مل�ؤ�س�سات، فاإن تدخل تلك �مل�ؤ�س�سات 
ه��� غ��ري ح��ازم وم��ردد ومتذبذب. وبح�س��ب ر�أي �لباحثة فاإن �مل�ؤ�س�س��ات �لن�س���ية تعمل 
عل��ى �حلف��اظ عل��ى عالق��ات جي��دة م��ع �أ�سحاب �لق��ر�ر، على �لرغم �أن هذه �مل�ؤ�س�س��ات 
يج��ب �أن تق��ف وحتم��ي وتد�ف��ع ع��ن �لن�س��اء �ملعنف��ات، وم�ق��ف �مل�ؤ�س�س��ات �لن�س���ية ه��ذ� 

ي�سع �لن�س��اء يف خطر.

م��ا مي��ز �مل�س��ح �الأخ��ري �ل��ذي نف��ذه �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء �لفل�س��طيني يف �لع��ام 
2011 )�أن��ه تعر���ص لعن��ف �الحت��الل. وق��د مت تف�سيل �ملناط��ق يف �ل�سفة �لغربية وقطاع 

غ��زة. ومت �إي��ر�د ن�س��بة �الأف��ر�د �لذي��ن تعر�س���� لعن��ف �الحت��الل ح�س��ب �لعم��ر و�جلن���ص 
)�الإ�سارة لالختالفات ح�سب �لعمر و�حلالة �لزو�جية، �إذ ظهر �أن �لعنف ميار�ص �أي�سا 
بن�س��بة كبرية �سد �لفتيات غري �ملتزوجات من قبل �فر�د �لعائلة(. ولكن مل يتم �لربط 

ب��ني �لتعر���ص لعن��ف �الحتالل و�لعنف �الأ�س��ري و�لعالقة بينهما. 

ويف �مل�سح �الأخري، مت تبيان ن�سبة �لن�ساء �لل��تي مل ي�سبق لهن �لزو�ج وتعر�سن للعنف 
�لنف�س��ي و�جل�س��دي و�جلن�س��ي و�لعنف �القت�سادي من قبل �أحد �أفر�د �الأ�س��رة، وتبيان 
ن�س��بة �لن�س��اء �لل��ت��ي �س��بق له��ن �ل��زو�ج وتعر�س��ن للعن��ف م��ن قب��ل �أف��ر�د �آخري��ن ع��د� 
�ل��زوج، ون�س��بة ح��دوث �لعن��ف خ��ارج �الأ�س��رة يف �ل�س��ارع و�أماك��ن �لعمل و�أماكن �لت�س���ق 
وح��ج��ز �الحت��الل وو�س��ائل �مل���س��الت وم��كان تلق��ي �خلدم��ات �ل�سحي��ة و�الجتماعي��ة 
و�لثقافية ويف �ملدر�سة و�جلامعة ومكان �لعمل. ومت تبيان ن�سبة �لن�ساء �لل��تي مل ي�سبق 

لهن �لزو�ج وتعر�سن للعنف �لنف�س��ي �أو �جل�س��دي �أو �جلن���ص �أو �لعنف �القت�سادي.

 وم��ن ناحي��ة �لن�س��ب ومقارن��ة ب��ني �مل�س��حني 2005-2006 و2010-2011، جن��د �أن 
ن�سبة �لن�ساء �لل��تي �سبق لهن �لزو�ج وتعر�سن الأن��ع خمتلفة من �لعنف من قبل �لزوج، 
حيث بلغت يف م�س��ح 2006-2005 9 31%، وبلغت يف م�س��ح 2011-2010 7 36%، �أي 
�أن �لن�سبة ز�دت مبقد�ر 8 4%. ون�سبة �لتعر�ص للعنف �جل�سدي من �لزوج للزوجة قلت 
بن�سة 9 0%  وز�دت ن�سبة تعر�ص �لزوجات للعنف �جلن�سي من �أزو�جهن بن�سبة 9 %0 

من �لزوج. وقلت ن�سبة �لتعر�ص للعنف �لنف�سي من �لزوج بن�سبة  1 %3   

وق��د قل��ت ن�س��بة �لن�س��اء �لل��ت��ي �س��بق له��ن �ل��زو�ج وجل��اأن �إىل م�ؤ�س�س��ات �أو مر�ك��ز 
ن�س���ية لطل��ب �ال�ست�س��ارة. حي��ث كان��ت ن�س��بتهن )ح�س��ب م�س��ح 2006-2005( 7 %1، 
ويف م�س��ح 2010-2011، بلغ��ت �لن�س��بة ح����يل 7 0%، �أي �أنه��ا قليل��ة ج��د�، وقل��ت 
مبقد�ر 1%  هذه �ملقارنة تثري ت�س��اوؤالت ح�ل عمل وفعالية �جله�د �لتي تبذل من �أجل 
�حل��د و�لق�س��اء عل��ى �لعن��ف �س��د �لن�س��اء، �س����ء تلك �جله���د من �مل�ؤ�س�س��ات �حلك�مية 
�أو غري �حلك�مية. و�أي�سا، ف�إن ن�سبة �لن�ساء �لل��تي يلجاأن للم�ؤ�س�سات �ملخت�سة �أقل، 
بالرغ��م �أن �لن�س��بة �أ�س��ال قليلة ح�س��ب �إح�سائي��ات 2005-2006. لذ�، من �ل�سروري 
�أن تر�ج��ع وتقي��م �مل�ؤ�س�س��ات �ملخت�س��ة عملها، وتدر���ص �الأ�س��باب �حلقيقية ح�ل عزوف 

�لن�س��اء ع��ن �لت�جه لتلك �مل�ؤ�س�س��ات  

و�أ�س��د �أ�س��كال �لعن��ف �س��د �مل��ر�أة ه� م��س�ع قت��ل �الإناث، بالرغم �أن��ه ال ت�جد معل�مات 
دقيقة �أو �ساملة ح�ل م��س�ع قتل �الإناث يف �ملجتمع �لفل�سطيني. ولكن ت�سري �ملعل�مات 
�ملت�ف��رة �إىل تك��ر�ر ح��دوث ه��ذه �جلر�ئ��م بح��ق �لن�س��اء و�لفتي��ات �لفل�س��طينيات. فق��د 
بل��غ ع��دد �حل��االت �لت��ي وثقه��ا مرك��ز �مل��ر�أة لالإر�س��اد �لقان���ين و�الجتماع��ي، يف �لفرة 
�ل��قع��ة م��ا ب��ني 2007 و2010، 29 حال��ة قت��ل، ومت ت�ثي��ق ت�س��ع ح��االت �نتح��ار )�أب��� 

غ����ص، 2010(   
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وق��د تز�ي��دت جر�ئ��م �لقت��ل �س��د �لن�س��اء ع��ام 2008، ح�س��ب ت�ثي��ق منت��دى �ملنظم��ات 
�الأهلي��ة، حي��ث كان هن��اك 19 حال��ة قت��ل يف �ل�سف��ة وغ��زة، وكان��ت �أ�سغ��ر �لقتي��الت ال 
تتج��اوز �لثالث��ة �س��ه�ر، وقتل��ت ب�س��بب �س��ك �الأب �أن �لطفل��ة لي�س��ت طفلت��ه. وبلغ��ت �أك��رب 
�لن�س��اء �س��نا م��ن �لل��ت��ي مت ت�ثي��ق حاالته��ن 75 �س��نة، ولك��ن مل يت��م معرف��ة �س��بب �لقت��ل. 
ومت �إير�د �أ�سباب �لقتل على �أنها ظروف غام�سة يف بع�ص �حلاالت. و�سجلت 10 حاالت 
على �أنها قتل على خلفية �ل�سرف )8 حاالت يف �ل�سفة �لغربية و2 يف قطاع غزة(. وت�سري 
�الأرقام �ل��ردة �إىل �أن ن�سبة حدوث حاالت �لقتل يف �ل�سفة �لغربية �أعلى منها يف غزة. 
ولك��ن ميك��ن �أن ال تك���ن ه��ذه �حلقيق��ة، ب�س��بب �أن��ه ال يت��م ت�ثي��ق كاف��ة �حل��االت �لتي تقتل 
يف غزة ب�سبب �ل�سع�بة يف �ل��س�ل و�حل�س�ل على �ملعل�مات �لدقيقة، حيث �إن �الأرقام 

�حلقيقي��ة حل��االت قت��ل �الإن��اث يف غزة غ��ري مت�فرة. 

وح�س��ب �إح�سائي��ات مرك��ز �مل��ر�أة لالإر�س��اد �لقان���ين و�الجتماع��ي، فاإن��ه مت قت��ل 13 
�م��ر�أة الأ�س��باب خمتلف��ة يف �لع��ام 2012 يف �ل�سف��ة �لغربي��ة وقط��اع غ��زة. 

وع��ن و�ق��ع �لعن��ف يف غ��زة، ويف مقابل��ة تلف�ني��ة م��ع مدي��رة طاق��م �س���ؤون �مل��ر�أة 
�ل�س��يدة نادي��ة �أب��� نحل��ة، فق��د ذك��رت �أن��ه ي�ج��د خ�س��سي��ة ل��ق��ع ممار�س��ة �لعن��ف يف 
غ��زة، باالإ�ساف��ة �إىل كاف��ة �أ�س��كال �لعن��ف �لت��ي متار���ص �س��د �لن�س��ا. وهن��اك حمل��ة يتم 
تنفيذها خالل �أ�س��هر �ل�سيف، وتدعى حملة �لف�سيلة، وتهدف �إىل ممار�س��ة �ل�سغط 
عل��ى �لفتي��ات و�لن�س��اء، ومنعه��ن م��ن �ل��س���ل �إىل �س��اطئ �لبح��ر وممار�س��ة �لريا�س��ة 
�أو �لرفي��ه، وتت��م مالحقته��ن م��ن �ل�س��رطة، وتطل��ب ه�ياته��ن للتاأك��د م��ن حالته��ن 
�الجتماعي��ة، و�أنه��ن متزوج��ات م��ن �لرج��ال �أو �ل�س��باب �لل��ت��ي برفقته��م. وذك��رت �أب� 
نحلة �أن �لن�ساء مينعن من �رتياد �ملقاهي �لعامة، ويتم ��ستهد�فهن من �أجل حثهن �أو 

�إجباره��ن عل��ى �رت��د�ء �جللب��اب، ويتعر�س��ن مل�سايق��ات ع��دة. 

العنف يف القوانني الفل�سطينية

�إن �لق��ن��ني �ملعم���ل به��ا، وحتدي��د� �لت��ي تتعل��ق بالن�س��اء، متي��ز �س��د �لن�س��اء، وتكر���ص 
�لدوني��ة �سده��ن )ويف ه��ذه �ل�رق��ة �س���ف يت��م ت�س��ليط �ل�س�ء على بع�ص �مل����د �لتي تتعلق 
بالن�ساء يف قان�ن �الأح��ل �ل�سخ�سية �الأردين رقم 16 ل�سنة 1976، �ملعم�ل به يف �ل�سفة 
�لغربية، وكذلك �لتعر�ص لبع�ص �مل��د �ل��ردة يف قان�ن �لعق�بات �الأردين لعام 1960(.

قان���ن �الأح����ل �ل�س��خ�سية: �مل��ادة 5 يف قان���ن �الأح����ل �ل�س��خ�سية �لت��ي تن���ص عل��ى: 
ي�سرط يف �أهلية �لزوج �أن يك�ن �خلاطب و�ملخط�بة عاقلني و�أن يتم �خلاطب �ل�سنة 

�ل�ساد�س��ة ع�س��رة و�أن تتم �ملخط�بة �خلام�س��ة ع�سرة من �لعمر.

تن���ص ه��ذه �مل��ادة، وب�سر�ح��ة، عل��ى �لتزوي��ج �ملبك��ر ل��كال �جلن�س��ني. و�لتزوي��ج �ملبك��ر 
يعت��رب ممار�س��ة عن��ف جت��اه �جلن�س��ني.

قان�ن �لعق�بات �الأردين لعام 1960:

�مل��ادة 62: يجي��ز �لقان���ن �س��روب �لتاأدي��ب �لت��ي ينزله��ا ب��االأوالد �آباوؤه��م عل��ى نح��� م��ا 
يبيح��ه �لع��رف �لع��ام.

�ملادة 98 : �مل�ستفيدون من �لعذر �ملخفف:

ي�س��تفيد م��ن �لع��ذر �ملخف��ف فاع��ل �جلرمي��ة �لذي �أق��دم عليها ب�س�رة غ�سب �س��ديد ناجت 
عن عمل غري حمق وعلى جانب من �خلط�رة �أتاه �ملجني عليه.

�مل��ادة 285: عق�ب��ة �ل�س��فاح: �ل�س��فاح ب��ني �الأ�س���ل و�لف��روع �س��رعيني كان���� �أو غ��ري 
�س��رعيني �أو ب��ني �الأ�س��قاء و�ل�س��قيقات و�الأخ���ة و�الأخ����ت الأب �أو الأم �أو م��ن ه��م مبنزل��ة 
ه���ؤالء جميع��ا م��ن �الأ�سه��رة �أو �إذ� كان الأحد �ملجرمني على �الآخر �س��لطة قان�نية �أو فعلية 

يعاق��ب عليه��ا باحلب���ص م��ن �س��نتني �إىل ث��الث �س��ن��ت.

�ن �لعق�ب��ة تعت��رب ب�س��يطة ج��د� مقاب��ل �جلرمي��ة �لت��ي يت��م �رتكابه��ا، وه��ذ� �أي�س��ا يعت��رب 
�نته��اك وممار�س��ة عن��ف �س��د �لفتيات.

�مل��ادة 308: �إيق��اف �ملالحق��ة و��س��تعادة �حل��ق يف �ملالحق��ة �إذ� عق��د زو�ج �سحي��ح ب��ني 

مرتكب �إحدى �جلر�ئم �ل��ردة يف هذ� �لف�سل وبني �ملعتدى عليها �أوقفت �ملالحقة و�إذ� 
كان �س��در حك��م بالق�سي��ة عل��ى تنفيذ �لعقاب �لذي فر���ص على �ملحك�م عليه.

ه��ذه �مل��ادة ت��ربئ �ل�س��خ�ص �لذي �غت�سب فتاة مبجرد �أن��ه و�فق على �لزو�ج منها، وهذ� 
مبثابة ممار�سة عنف �سارخ على �لفتاة و�نتهاك لكر�متها �إن�سانيتها.

�ملادة 340:

1-  ي�س��تفيد م��ن �لع��ذر �ملح��ل م��ن فاج��اأ زوجت��ه �أو �أح��د حمارم��ه ح��ال �لتلب���ص بالزن��ا م��ع 
�س��خ�ص �آخ��ر و�أق��دم عل��ى قتلهم��ا �أو جرحهم��ا �أو �إيذ�ئهما كليهم��ا �أو �أحدهما. 

2- ي�س��تفيد مرتك��ب �لقت��ل �و �جل��رح �أو �الإي��ذ�ء م��ن �لع��ذر �ملخف��ف �إذ� فاج��اأ زوج��ه �أو 
�إح��دى �أ�س�ل��ه �أو فروع��ه �أو �أخ��ت��ه م��ع �آخ��ر عل��ى فر����ص غ��ري م�س��روع.

�إن ه��ذه �مل��ادة تعط��ي ت�سريح��ا و��سح��ا ومبا�س��ر� ملمار�س��ة قت��ل �الإن��اث. وه��ذ� يعت��رب 
ممار�س��ة �أ�س��د �أن����ع �لعن��ف �س��د �مل��ر�أة وحرمانه��ا م��ن �حلي��اة.

العالقة بني عنف الحتالل والعنف الأ�سري

بعن��ف  و�رتباط��ه  �الأ�س��ري  �لعن��ف  ح���ل  �ملت�ف��رة  �ملعل�م��ات  م��ن حمدودي��ة  بالرغ��م 
�الحت��الل، �إال �أن بع���ص �ملعل�م��ات �ملت�ف��رة �أ�س��ارت �إىل �أن �لعن��ف �ملن��زيل ي��زد�د يف ظ��ل 
تز�يد �لبطالة �لناجمة عن �الحتالل �ال�سر�ئيلي. وهذ� �مل��س�ع بحاجة �إىل بحث �أكرث. 

 )World Bank, 2010(

وم��ن ناحي��ة �أخ��رى، فق��د ذك��رت �لباحثة ن��ادرة كفركيان �أن تق�س��يم �ملناطق �لفل�س��طينية 
�إىل مناط��ق )�أ( و)ب( و)ج(، و�س��يطرة �إ�س��ر�ئيل �إد�ري��ا و�أمني��ا عل��ى مناط��ق )ج(، و�لت��ي 
ت�س��كل 64% م��ن �أر��س��ي �ل�سف��ة �لغربي��ة، ي�ؤدي �إىل هروب كث��ري من مرتكبي �لعنف �إىل 
مناطق )ج(، و�ل�سلطة �لفل�سطينية لي�ص باإمكانها مالحقتهم. وهذه �ملناطق تعترب مالذ� 

للمعتدين.  

ويف در��س��ة �أخ��رى ق��ام عل��ى �إعد�ده��ا �أب��� بك��ر وع�ي�س��ة، مت �لتعر���ص لعالق��ة �لعن��ف 
�س��د �لن�س��اء و�لفتي��ات  و�ل��ذي يتعر�س��ن له �سمن �لعائلة، و�لعن��ف �لذي يتم �لتعر�ص 
له من �الحتالل. حيث �إن �لعنف �لعام �أثر على ممار�سة �لعنف �خلا�ص. �إن �لتعر�ص 
للعنف �ل�سيا�سي مرتبط بق�ة مع حدوث �لعنف يف �لعائلة و�لعنف بني �الأزو�ج. و�أي�سا 
فاإن �أبحاثا �أخرى �أ�سارت �إىل �أن �لتعر�ص للعنف �ل�سيا�سي نتج عنه �أن �لفتيات �أفدن 
ع��ن تعر�سه��ن مل�س��ت�ى �أعل��ى م��ن �لعن��ف �ملن��زيل، وع��ن �أد�ء �أق��ل م��ن �لذك���ر �سم��ن 
�لعائل��ة. بع��د �قتح��ام �ل�سف��ة �لغربي��ة يف �لع��ام 2002، برزت بع���ص �لق�سايا �لتي لها 
عالقة بال��سع �القت�سادي، مثل حرمان �لفتيات من �إكمال در��ستهن، وعدم مقدرة 
�لن�س��اء على �ختيار �أزو�جهن، و�لزو�ج �ملبكر. وز�دت �مل�س��اكل �لعائلية �أي�سا، و�لتي، 
بدوره��ا، ز�دت م��ن �لعن��ف �الأب���ي. كم��ا �أف��اد مقدم��� �خلدم��ات للن�س��اء �ملعنف��ات باأن 
هن��اك زي��ادة يف ح��االت �الإجها���ص و�لتحر���ص �جلن�س��ي و�العت��د�ء�ت �جلن�س��ية. ويف 
�لدر��س��ة، مل يت��م �لتف�س��ري �أو �إي��ر�د �الأ�س��باب له��ذه �لزي��ادة. يف م�س��ح مت عل��ى 31 
�م��ر�أة يف نابل���ص وبي��ت حل��م، ف��ان 35% م��ن �لن�س��اء �ملبح�ث��ات ي�ؤم��ن ب��اأن �لعن��ف 
�لنف�س��ي و�لعاطف��ي �س��د �لن�س��اء ز�د خ��الل �النتفا�س��ة �لثاني��ة، و25% م��ن �لن�س��اء 
�مل�س��اركات ي�ؤم��ن ب��اأن �لتحر���ص �جلن�س��ي �س��د �لن�س��اء ق��د ز�د، و23% م��ن �لن�س��اء 
�لل��ت��ي �س��اركن يف �لبح��ث ي�ؤم��ن �أن �لعن��ف �جل�س��دي �س��د �لن�س��اء ق��د �زد�د، و%19 
ي�ؤم��ن ب��اأن �الغت�س��اب ز�د. ولك��ن مل تتط��رق �لدر��س��ة �إىل �س��بب �لزي��ادة م��ن وجه��ة 

نظ��ر �لن�س��اء )�أب��� بكر و�آخ��رون، 2004(.

وح���ل �هتم��ام �جله��ات �ملانح��ة مب��س���ع �لعن��ف، ف��اإن �لباحث��ة ج�ن�س���ن �أ�س��ارت �إىل 
�أن �ملم�لني يدعم�ن �لرب�مج، ومهتم�ن بق�سايا �لعنف �ملبنية على �لن�ع �الجتماعي؛ 
ولكنه��م ي�س��تثن�ن �لعن��ف �ل��ذي ي�ج��ه للن�س��اء و�لرج��ال و�الأطف��ال �لفل�س��طينيني 
و�ل��ذي يتعر�س���ن ل��ه م��ن �الحت��الل �لك�ل�ني��ايل، و�أحيانا ي���ؤدي هذ� �لعن��ف �إىل �مل�ت 

)ج�ن�س���ن،2011(. 
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الإجنازات  والفر�ض

م��ن خ��الل مر�جع��ة �الإجن��از�ت �لت��ي مت��ت، وم��ا ز�ل يت��م �لعم��ل عليه��ا، ميك��ن �إي��ر�د �أبرز 
�الإجناز�ت �لتي ح�سلت و�لفر�ص �لقائمة �لتي من �ملمكن �أن ت�س��هم يف مناه�سة �لعنف 

�الأ�س��ري و�حلد منه، وهي �لتالية: 

-  وثيق��ة �إع��الن ��س��تقالل فل�س��طني، و�لت��ي ت�سمن��ت وكر�س��ت مفه���م �مل�س��او�ة ب��ني 
�جلن�س��ني. و�لقان���ن �الأ�سا�س��ي يف مادت��ه �لتا�س��عة: »�أن �لفل�س��طينيني �أم��ام �لقان���ن 
و�لق�س��اء �س����ء ال متيي��ز بينه��م ب�س��بب �لع��رق �أو �جلن���ص �أو �لل���ن �أو �لدي��ن �أو �ل��ر�أي 

�ل�سيا�س��ي �أو �الإعاق��ة”، �لقان���ن �الأ�سا�س��ي يف �لع��ام 2004.

-  وثيق��ة حق���ق �مل��ر�أة �لفل�س��طينية. وق��د مت �إعد�د ه��ذه �ل�ثيقة من �الحتاد �لعام للمر�أة 
�لفل�سطينية و�الأطر و�مل�ؤ�س�سات �لن�س�ية. وقد �أعلن عنها يف �لقد�ص يف �لعام 1994، 
و�لتي تطرقت �إىل �لعديد من �حلق�ق و�أهمها �حلق�ق �ل�سيا�سية و�حلق�ق �القت�سادية 
و�الجتماعي��ة، و�لت��ي ال تت�سم��ن حماي��ة �مل��ر�أة من �لعنف  و�حلق���ق �جلنائية و�حلق�ق 
�ملتعلق��ة باالأهلي��ة، و�سياغ��ة �إ�س��ر�تيجية وطني��ة للم��ر�أة �لفل�س��طينية، ع��ام 1997، 
مب�س��اركة �الحت��اد �لع��ام للم��ر�أة �لفل�س��طينية و�مل�ؤ�س�س��ات و�ملر�ك��ز �لن�س���ية، وتط�ي��ر 
وثيق��ة حق���ق �ملر�أة وتقدميها للمجل���ص �لت�س��ريعي يف �الأع����م 1997 و2000 و2002.

-  ت�س��كيل �ئت��الف قان���ن �الأح����ل �ل�س��خ�سية �ل��ذي مت ت�س��كيله يف �لع��ام 1998 م��ن 
م�ؤ�س�سات ومر�كز وف�سائل وق�ى �سيا�سية لتحديد ماهية قان�ن �الأح��ل �ل�سخ�سية. 
و��ستند �الئتالف يف عمله �إىل وثيقة ��ستقالل �إعالن فل�سطني، و�إىل �لنظام �الأ�سا�سي 
�لفل�سطيني �للذين ن�سا على �مل�ساو�ة بني �لذك�ر و�الإناث. كما ��ستند عمل �الئتالف 
�إىل �مل��ثي��ق و�ملعاه��د�ت �لدولي��ة �لت��ي و�فق��ت عليه��ا �ل�س��لطة �لفل�س��طينية. ويتمح���ر 
عم��ل ه��ذ� �الإت��الف يف تعدي��ل م����د قان���ن �الأح����ل �ل�س��خ�سية �الأردين �ملعم���ل ب��ه يف 
�ل�سف��ة �لغربي��ة، و�لت��ي له��ا عالقة بال�س��ن �ملبكر للزو�ج، وم��س���ع �ل�الية و�حل�سانة، 
تت�سم��ن  �لت��ي  �مل����د  تعدي��ل  �أي  للزوج��ني،  �مل�س��ركة  و�الأم����ل  �لزوج��ات،  وتع��دد 

ممار�س��ة �لدوني��ة و�لعنف �سد �لن�س��اء. 

-  ت�س��كيل وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة، يف �لع��ام 2003، كاإ�ساف��ة ن�عي��ة ل��س��ع �سيا�س��ات م��ن 
�س��اأنها تق�ي��ة �مل��ر�أة. وتعت��رب وز�رة �ملر�أة �لعن��ن �لرئي�س��ي و�ملظلة �لر�س��مية من حيث 
تبنيه��ا لق�ساي��ا م��جه��ة �لعن��ف �الأ�س��ري، حي��ث �أق��رت �ل���ز�رة �خلط��ة �الإ�س��ر�تيجية 
ملناه�س��ة �لعن��ف �س��د �لن�س��اء. و�أي�س��ا ف��اإن �ل���ز�رة تر�أ���ص �للجن��ة �ل�طني��ة ملناه�س��ة 

�لعن��ف �س��د �ملر�ة.   

-  ت�س��كيل منت��دى �ملنظم��ات �الأهلي��ة ملناه�س��ة �لعن��ف �س��د �مل��ر�أة، �ل��ذي مت ت�س��كيله يف 
�لعام 2000، و�لذي يتك�ن من خم���ص ع�س��رة م�ؤ�س�س��ة ن�س���ية وحق�قية، وحتالف �أمل 
يف غ��زة �ل��ذي مت ت�س��كيله يف ع��ام 2009، ويتك���ن من م�ؤ�س�س��ات �أهلية تعمل يف �ملجال 
�لن�س���ي و�حلق�ق��ي. ويه��دف �ملنت��دى و�لتحال��ف �إىل �لق�ساء على كافة �أ�س��كال �لعنف 

�س��د �مل��ر�أة، و�لعم��ل للق�ساء على وجمابهة قتل �لفتيات و�لن�س��اء. 

-  تاأ�سي���ص �للجن��ة �ل�طني��ة ملناه�س��ة �لعن��ف �س��د �مل��ر�أة بقي��ادة وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة، يف 
ع��ام 2008، بق��ر�ر م��ن جمل���ص �ل���زر�ء �لفل�س��طيني. وقد �سمت �للجن��ة يف ع�س�يتها 
فاعل��ني يف �مل�ؤ�س�س��ات �حلك�مي��ة وغ��ري �حلك�مي��ة مث��ل: وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة، وز�رة 
�ل�س���ؤون �الجتماعي��ة، وز�رة �لع��دل، وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل، وز�رة �ل�سح��ة، 
وز�رة �لعمل، وز�رة �الإعالم، وز�رة �الأوقاف و�ل�س�ؤون �لدينية، دي��ن قا�سي �لق�ساة، 
د�ر �الإفت��اء �لفل�س��طينية، وح��دة �س���ؤون �ملحافظ��ات يف مكت��ب �لرئي���ص، �الحت��اد �لع��ام 
للم��ر�أة �لفل�س��طينية، منت��دى �ملنظم��ات �الأهلية ملناه�سة �لعنف �س��د �ملر�أة. وقد �أنيط 
بهذه �للجنة م�س�ؤولية رئي�سية تتمثل يف �إعد�د �الإ�سر�تيجية �ل�طنية ملناه�سة �لعنف 

�س��د �مل��ر�أة، و�لعم��ل على مر�قب��ة �آلية تطبيقها.

-  تبن��ي �لرئي���ص التفاقي��ة �لق�س��اء عل��ى كاف��ة �أ�س��كال �لتميي��ز �س��د �مل��ر�أة وق��ر�ر 1325 
وهم��ا م��ن �الآلي��ات �ل�سروري��ة �خلا�سة بحماية حق�ق �لن�س��اء ب�س��كل ع��ام، ومن �لعنف 

ب�س��كل خا�ص.

-  ت�س��كيل �ئت��الف قان���ن �لعق�ب��ات، و�ل��ذي يتك���ن م��ن جمم�ع��ة م��ن �ملنظمات �لن�س���ية 
و�الحتاد �لعام للمر�أة �لفل�سطينية، و�لذي يهدف �إىل تعديل م��د لها عالقة بالتمييز 

�سد �ملر�أة يف قان�ن �لعق�بات. 

-  �إيج��اد نظ��ام حت�ي��ل وطن��ي �س��امل ي�س��تمل عل��ى �الإج��ر�ء�ت و�الأنظم��ة لتح�ي��ل ح��االت 
�لعن��ف ومتابعته��ا ب�س��كل فع��ال. بالرغ��م �أن��ه مل يت��م تبن��ي ه��ذ� �لنظ��ام بع��د، �إال �أن 
�لعم��ل ج��ار م��ن �أج��ل تبن��ي ه��ذ� �لنظ��ام عل��ى �ل�سعيد �ل�طن��ي. وقد بادر مرك��ز �ملر�أة 
لالإر�س��اد �لقان���ين و�الجتماعي وم�ؤ�س�س��ة جذور لالإمناء �ل�سح��ي الإيجاد هذ� �لنظام 
بالتع��اون م��ع �مل�ؤ�س�س��ات �حلك�مي��ة وغ��ري �حلك�مي��ة. وق��د ب��س��ر بالعم��ل الإيج��اد ه��ذ� 

�لنظ��ام من��ذ �لع��ام 2009.

-  بر�م��ج �إعالمي��ة تلفزي�ني��ة و�إذ�عي��ة وجم��الت دوري��ة مكت�ب��ة للبح��ث ولنقا���ص م��س�ع 
�لعن��ف �س��د �لن�س��اء. مث��ل برنام��ج “�س��د �ل�سم��ت”، �ل��ذي ينتجه وي�س��رف علي��ه طاقم 
�س���ؤون �مل��ر�أة، وبرنام��ج “ّعل��ي �س�ت��ك”، وجمل��ة “�س���ت �لن�س��اء” �ل�س��ادرة ع��ن طاق��م 
�س�ؤون �ملر�أة، وجمم�عة �أخرى من �لرب�مج �الإذ�عية و�لتلفزي�نية �لتي تناق�ص م��س�ع 

�لعنف �الأ�س��ري و�لعنف �سد �لن�س��اء.

-  �إجناز م�س���دة لقان�ن حماية �الأ�س��رة من �لعنف، حيث عمل على �إجناز هذه �مل�س���دة 
مرك��ز �مل��ر�أة لالإر�س��اد �لقان���ين و�الجتماع��ي بالتع��اون م��ع م�ؤ�س�س��ات �أخ��رى حك�مي��ة 
وغ��ري حك�مي��ة، وبدع��م م��ن وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة ووز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة. وه��ذه 

�مل�س���دة مت تقدميه��ا �إىل جمل���ص �ل���زر�ء، وه��ي قي��د �لبحث. 

-  ي�ج��د ت�ثي��ق حل��االت �لعن��ف �الأ�س��ري وحل��االت قت��ل �الإن��اث. وي�ف��ر �مل�س��ح �ل�طن��ي 
�ل�س��امل �ل��ذي ينف��ذه جه��از �الإح�س��اء �ملرك��زي معل�م��ات وبيان��ات ع��ن �لعن��ف �س��د 
�لن�س��اء. وي�ج��د ع��دد م��ن �لدر��س��ات �لتحليلي��ة �لت��ي تناق���ص م��س���ع �لعن��ف. وه��ذ� 
ي�س��اعد عل��ى فه��م �مل�س��كلة ووع��ي �أبعاده��ا. وبالت��ايل، ي�س��هم يف �سياغ��ة �لرب�م��ج 
و�لتدخ��الت م��ن �أج��ل مناه�س��ة و�لق�س��اء عل��ى �لعن��ف �الأ�س��ري، و�لعنف �سد �لن�س��اء. 
ولك��ن بالرغ��م م��ن وج���د �لبيان��ات �إال �أن��ه م��ا ز�ل ي�ج��د نق���ص وع��دم �س��م�لية يف هذه 

�لبيان��ات، وتناق���ص يف �الأرق��ام ب��ني �جله��ات �ملختلف��ة. 

-  وج���د مر�ك��ز �إي����ء حلماي��ة �لن�س��اء م��ن �لعن��ف، وحتدي��د� �لن�س��اء �لل��ت��ي حياته��ن 
مه��ددة باخلط��ر، حي��ث ي�ج��د ثالث��ة مر�ك��ز يف �ل�سف��ة �لغربي��ة، ي�س��رف عل��ى �ثن��ني 
منه��ا وز�رة �ل�س���ؤون �الجتماعي��ة وبي��ت �الأم��ان �لثال��ث، وه��� مرك��ز ط����رئ، وي�س��رف 
علي��ه ويدي��ره مرك��ز �مل��ر�أة لالإر�س��اد �لقان���ين و�الجتماع��ي. ومت �إن�س��اء مركز يف غزة، 
لكنه �ملركز ال ي�س��تقبل حاالت. وت�جد حاجة ملثل هذه �ملر�كز، حيث �إنها ت�فر حماية 
للن�س��اء �لل��تي حياتهن مهددة باخلطر. وهذه �ملر�كز بحاجة �إىل در��س��ة وتقييم من 

�أج��ل تط�ي��ر عملها. 

التحديات 

- بالرغم من �حر�م �ل�س��لطة �لفل�س��طينية وتبنيها مل��ثيق حق�ق �ل�إن�س��ان مثل �الإعالن 
�لعامل��ي حلق���ق �الإن�س��ان و�لعهدي��ن �لدولي��ني �خلا�س��ني باحلق���ق �ل�سيا�س��ية و�ملدني��ة 
و�القت�سادي��ة و�لثقافي��ة و�الجتماعي��ة، وت�قيعه��ا وم�سادقته��ا عل��ى بع���ص �التفاقي��ات 
مثل �تفاقية �سيد�و، �إال �أن م�سامني هذه �التفاقيات مل تت�سمنها �لق��نني �ملعم�ل بها 
يف فل�سطني. فكما مت نقا�ص بع�ص �مل��د يف قان�ن �لعق�بات وقان�ن �الأح��ل �ل�سخ�سية 
�ملعم���ل بهم��ا يف فل�س��طني يف مقدم��ة ه��ذه �ل�رق��ة، �إال �أن بع���ص م����د ه��ذه �لق��نني ما 
ز�لت متيز �سد �لن�ساء، وتكر�ص دونيتهن. وهذ� يعترب عنفا �سد �لن�ساء. �أي �أنه ي�جد 

غياب لالإر�دة �ل�سيا�س��ية لتعديل �لق��نني �ملعم�ل بها، و�لتي متيز �سد �لن�س��اء.

- وثيق��ة ��س��تقالل فل�س��طني و�لقان���ن �الأ�سا�س��ي �لفل�س��طيني يح��ث�ن عل��ى �مل�س��او�ة 
وع��دم �لتميي��ز. وه��ذه �ل�ثائ��ق م��ن �ملفر�ص �أن تك���ن �ملرجعية �لرئي�س��ية عند �سياغة 
�لق��نني، �إال �أن م�سامني بع�ص �مل��د �ملتعلقة بالن�ساء يف �لق��نني �ملعم�ل بها تتناق�ص 

م��ع م�سامني ه��ذه �مل��ثيق. 

- م��ا ز�ل��ت ت�ج��د �إ�س��كالية يف تعري��ف �لعن��ف، ل��ذ� م��ن �مله��م �التف��اق على تعري��ف ير�عي 
�ل�سياق �الجتماعي و�ل�سيا�سي و�لثقايف و�القت�سادي للمجتمع �لفل�سطيني من �أجل �أن 
يت��م �لتع��رف بدق��ة عل��ى حجم ظاهرة �لعنف �سد �لن�س��اء، و�لتعرف على مدى �نت�س��ار 

�لعنف �الأ�سري. 

- بالرغ��م م��ن وج���د �لبيان��ات، �إال �أن��ه ال ت�ج��د جه��ة متخ�س�س��ة تعم��ل ب�س��كل دوري 
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وم�س��تمر وممنه��ج م��ن �أج��ل ت�ثي��ق �لعن��ف �الأ�س��ري و�لعن��ف �س��د �لن�س��اء. لذل��ك، ف��ان 
�لبيان��ات �ملت�ف��رة ال تت�س��م بال�س��م�لية و�لدق��ة. 

- ال ت�ج��د در��س��ات و�أبح��اث تعال��ج �لعالق��ة ب��ني عن��ف �الحت��الل �ال�س��ر�ئيلي و�لعن��ف 
�ملن��زيل و�لعن��ف �س��د �لن�س��اء. وبالرغ��م م��ن �أن��ه ت�ج��د ��س��ار�ت هن��ا وهن��اك، �إال �أن 
�مل�ج���د ال ي��س��ح �لعالق��ة و�الرتب��اط ب��ني ن���ع �لعن��ف وكي��ف ي�ؤثر عن��ف �الحتالل على 

ممار�س��ة �لعن��ف �سد �لن�س��اء.

- تعط��ل �ملجل���ص �لت�س��ريعي �لفل�س��طيني، مم��ا يعي��ق م��ن تعدي��ل �لق��ن��ني ومر�جع��ات 
وق��ر�ءة لق��ن��ني قي��د �الق��ر�ح و�لتق��دمي. 

تو�سيات

- �التفاق على تعريف ملفه�م �لعنف ير�عي �ل�س��ياق �لفل�س��طيني من �لن��حي �ل�سيا�س��ية 
و�الجتماعية و�القت�سادية و�لثقافية. 

- عم��ل در��س��ات و�أبح��اث كمي��ة وكيفي��ة لفه��م �لعالق��ة ب��ني عن��ف �الحت��الل �الإ�س��ر�ئيلي، 
و�لعنف �لالأ�س��ري و�لعنف �سد �لن�س��اء.

- �أن تت���ىل جه��ة معين��ة، وميك��ن �أن تك���ن ه��ذه �جله��ة ه��ي وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة، لت�ثي��ق 
وجتمي��ع �لبيان��ات و�ملعل�م��ات ح���ل �لعن��ف �الأ�س��ري، و�أن تت��م ه��ذه �لعملي��ة بطريق��ة 
ممنهجة من ناحية �ال�ستمر�ر و�ل�سم�لية يف ت�فري �لبيانات، و�أن ت�سبح مرجعا وبنكا 

للمعل�م��ات للم�ؤ�س�س��ات �لعامل��ة يف �ملج��ال.

- بر�م��ج وقائي��ة ت�س��تهدف كال �جلن�س��ني، �لذك���ر و�الإن��اث، م��ن �أج��ل رف��ع �ل�ع��ي جت��اه 
جمابه��ة �لعن��ف �س��د �لن�س��اء، وم��ن �أجل تغيري �الأف��كار و�ملعتقد�ت �لتي تبيح ممار�س��ة 

�لعنف �سد �لن�س��اء.  

- مب��ا �أن �لعن��ف ل��ه �رتب��اط بال�س��ياق �الجتماع��ي و�لثق��ايف و�لقان���ين و�القت�س��ادي، ل��ذ� 
من �الأهمية مر�عاة كافة هذه �جل��نب عند �سياغة �لرب�مج �لتدخلية مل��جهة �لعنف 
�ل�إ�سر�ئيلي، و�أن يتم �إعد�د تدخالت على م�ست�ى �لتعليم و�ملناهج و�الإعالم، و�أي�سا 
�أن يتم �لعمل على حت�س��ني �ل��سع �القت�سادي لالأ�س��ر وللن�س��اء �لفل�س��طينيات. كذلك، 
من �ملهم دمج �مل�ؤ�س�س��ات �لدينية لرفع وعي �لنا���ص مل��جهة �لعنف �الأ�س��ري، من �أجل 
�أن ال تبقى ق�سية �لعنف �الأ�س��ري ذ�ت �س��اأن عائلي خا�ص، و�أن يتم تناولها و�عتبارها 

�سمن �الإطار �لعام.  

- تعدي��ل �لق��ن��ني �ملعم���ل به��ا، و�لت��ي متي��ز �س��د �لن�س��اء. عل��ى �أن تت��ف��ق م�سام��ني ه��ذه 
�لق��ن��ني م��ع �التفاقي��ات و�مل��ثي��ق �لدولي��ة، وكذل��ك �أن تت��فق مع �مل��ثي��ق �ملحلية مثل 
وثيقة �إعالن �ال�ستقالل و�لقان�ن �الأ�سا�سي �لليان يدع��ن �إىل �مل�ساو�ة وعدم �لتمييز، 
وحتدي��د� تعدي��ل قان���ين �الأح����ل �ل�س��خ�سية �الأردين �ملعم���ل ب��ه يف �ل�سف��ة �لغربي��ة 

و�لقان���ن �مل�س��ري �ملعم���ل ب��ه يف غزة، وتعديل قان���ين �لعق�بات �الأردين و�مل�سري. 

 - �مل�سادق��ة عل��ى م�س���دة  قان���ن حماي��ة �الأ�س��رة م��ن �لعن��ف، و�إق��ر�ره ليدخ��ل حي��ز 
�لتنفي��ذ.

- تبن��ي، و�لعم��ل بنظ��ام �لتح�ي��ل �ل�طن��ي �خلا���ص مب��س���ع �لعن��ف ب��ني كاف��ة �لقطاع��ات 
�ل�سحي��ة و�الجتماعية و�لقان�نية.

- عل��ى �ملانح��ني، ع��دم �لتعام��ل ب�سي��غ �مل�س��اريع لدع��م �مل�ؤ�س�س��ات �لت��ي تعم��ل يف جمابهة 
�لعن��ف �الأ�س��ري، و�أن يت��م �لعم��ل �سم��ن بر�م��ج قابل��ة لال�س��تد�مة و�ال�س��تمر�ر. الأن 

�لعم��ل يف ه��ذ� �ملج��ال يحت��اج لل�ق��ت �لط�ي��ل م��ن  �أج��ل �إح��د�ث �لتغي��ري.
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11- المساعدات الدولية وأسئلة السياسة 
ي�س��عى ه��ذ� �جل��زء م��ن �لتقري��ر �إىل ��س��تعر��ص �آلي��ات عم��ل و�مل�ؤث��ر�ت عل��ى �ملع�ن��ات 
�لدولي��ة �مل�جه��ة لالأر��س��ي �لفل�س��طينية �ملحتل��ة، وم��دى �إمكاني��ة �لتاأث��ري يف ت�جيهه��ا 
بفاعلي��ة لتعمي��م �لن���ع �الجتماع��ي. �إن فه��م �أثر �مل�س��اعد�ت �لدولية وجه��ات �لتم�يل على 
�أول�يات �ل�سيا�سات و�لرب�مج و�لتدخالت يتطلب، �أوال، فهم ت�سل�سل عملية �أخذ �لقر�ر�ت 
ومتابعتها مع �جلهات �لفل�سطينية �ملعنية، و�ملتمثلة يف هيكلية �إد�رة �مل�ساعد�ت، كما يف 

�لتايل: 

• �أن �لرباعي��ة �لدولي��ة )�ل�الي��ات �ملتح��دة �الأمريكي��ة، ورو�س��يا �الحتادي��ة، و�الحت��اد 	
�الأوروب��ي، و�الأمم �ملتح��دة(، و�لت��ي تاأ�س�س��ت يف مدري��د ع��ام 2002 للت��س��ط حل��ل 
�ل�سر�ع �لفل�سطيني �الإ�سر�ئيلي، هي �جلهة �ملقررة، و�لتي تتبع لها �للجنة �لقائمة 
لالرتب��اط Ad Hoc Liaison Committee، و�لت��ي ير�أ�س��ها: �لرنوي��ج، وميث��ل 
�ل�س��كرتاريا �لبن��ك �ل��دويل، وت�س��م يف ع�س�يته��ا كال م��ن: �ل�س��لطة �لفل�س��طينية، 
كن��د�، م�س��ر، �سن��دوق �لنق��د �لدويل، �ليابان، �الأردن، رو�س��يا، �ل�س��ع�دية، ت�ن���ص، 
�الأمم �ملتحدة، �إ�س��ر�ئيل. هاتان �جلهتان هما �الأ�سا�س��يتان �ملقررتان للم�س��اعد�ت 
�لدولي��ة. يق���م دور �للجن��ة عل��ى مر�جع��ة �سيا�س��ات و�إ�س��ر�تيجيات �مل�س��اعد�ت 
�لدولي��ة. �إن ه��ذ� يعن��ي �أن �ل�سيا�س��ات و�الإ�س��ر�تيجيات، �لت��ي حت��دد عل��ى �أ�سا�س��ها 

�مل�س��اعد�ت �لدولي��ة، �لط��رف �لفل�س��طيني فيه��ا و�ح��د من ع��دة �أطر�ف. 

• مبتابع��ة 	  Joint Liaison Committee �مل�س��ركة  �لتن�س��يق  جلن��ة  تق���م 
ق��ر�ر�ت �للجن��ة �لقائم��ة لالرتب��اط و�لتن�س��يق م��ع �حلك�م��ة �الإ�س��ر�ئيلية. كم��ا 
�لتنمي��ة �ملحل��يLocal Development Forum« مبتابع��ة  يق���م »منت��دى 
�مل�س��اعد�ت وق�ساي��ا �لدع��م �ل��دويل يف �الأر��س��ي �لفل�س��طينية �ملحتل��ة. ي�س��رف 
ه��ذ� �ملنت��دى عل��ى �لقط��اع �الجتماع��ي، و�ل��ذي ي�س��رف عل��ى ق�ساي��ا �لتعلي��م، 
�ل�سح��ة، �حلماي��ة �الجتماعي��ة، �مل�س��اعد�ت �الإن�س��انية. وكل قط��اع ل��ه من�س��ق 
حملي و�آخر دويل. فعلى �س��بيل �ملثال، قطاع �لتعليم ي�س��رف عليه وز�رة �لربية 
و�لتعليم �لعايل مع فرن�سا و�لي�ن�سك�، قطاع �ل�سحة ي�سرف عليه وز�رة �ل�سحة 
و�ملع�ن��ة �الأمريكي��ة ومنظم��ة �ل�سح��ة �لدولي��ة، وهكذ�. ين�س��ق �ملنت��دى مع وحدة 
 .Task Force on Project Implementation �لعم��ل لتنفي��ذ �مل�س��اريع 
 Local Aid �لدولي��ة  �مل�س��اعد�ت  تن�س��يق  �س��كرتارية  م��ع  �لهيئت��ان  تت���س��ل 
Coordination Secretariat LACS، و�لت��ي تق���م بدع��م منت��دى �لتنمي��ة 

�ملحل��ي، و�ملجم�ع��ات �الإ�س��ر�تيجية، وجمم�عات �لعمل �الإ�س��ر�تيجية، ووحدة 
�لعمل لتنفيذ �مل�س��اريع. وت�س��رف �أي�سا على قطاعات: �حل�كمة، �لبنية �لتحتية 

و�ل�سيا�س��ة �القت�سادي��ة.

• ومتابع��ة 	 �ل�سيا�س��ات  ر�س��م  عل��ى  تعم��ل  و�لت��ي  �الإ�س��ر�تيجية،  �ملجم�ع��ات  يف 
�لرب�م��ج، ي�ج��د ط��رف فل�س��طيني وط��رف دويل مم�ل. و�الأمر نف�س��ه ين�س��حب على 
كاف��ة �لتفا�سي��ل �ملتعلق��ة بالقطاع��ات �الأربع��ة �مل�س��ار له��ا �أع��اله، ما يعن��ي �أن جهات 
�لدع��م �لدولي��ة ال حت�س��ر �سلته��ا بال�س��لطة �لفل�س��طينية على �مل�س��ت�ى �لع��ام، ولكن 

تك���ن له��ا �سل��ة ب��كل ط��رف فل�س��طيني عل��ى م�س��ت�ى �لتخطي��ط �جلزئ��ي. 

• ت�س��عى �للج��ان و�لهيئ��ات �ملذك���رة لزي��ادة فاعلي��ة �ملع�ن��ات �مل�جه��ة للفل�س��طينيني 	
بن��اء عل��ى �إع��الن باري���ص يف 2005، و�ل��ذي ح��دد �أهمية ت�فر �لعنا�س��ر �لتالية: 

1- �مللكي��ة، وتعن��ي �أن يك���ن للبل��د �مل�س��تقبل للمع�ن��ات خط��ط �إ�س��ر�تيجة للتنمي��ة ذ�ت 
�أول�ي��ات ��س��ر�تيجية مرتبط��ة باإط��ار نفق��ات مت��س��ط �مل��دى، ت�س��ملها �مل��زن��ات 

�ل�سن�ية.
2- �مل��ءم��ة، وتعن��ى بتاأ�سي���ص نظ��م �إد�رة مالي��ة فعال��ة، وت����ءم �ملع�ن��ات م��ع �الأول�ي��ات 

�ل�طني��ة �ملقرة.
3- �لتن�س��يق، ويعن��ى �لتحلي��ل �مل�س��رك لل��ق��ع �ملحل��ي، وت�جي��ه ج��زء م��ن �ملع�ن��ات 

�إىل تن��اول تنم���ي يدعم بر�مج.
4- �الإد�رة م��ن �أج��ل حتقي��ق �لنتائ��ج، ويعن��ى بتاأ�سي���ص مناه��ج لتقيي��م �الأد�ء تت�س��م 

بال�س��فافية لر�سد �لتقدم �ملتحقق.
5- �مل�ساءلة �مل�سركة، وتعنى بتقييم �لتقدم �ملحرز يف حتقيق �الأهد�ف �ملقرة.

�نتق��د �إع��الن باري���ص باأن��ه مل يتط��رق مل��س���ع عد�ل��ة �لن���ع �الجتماع��ي، م��ا �أدى الهتم��ام 
بي��ان �ك��ر�، ع��ام 2008. ولك��ن مت �لتط��رق لعد�ل��ة �لن���ع �الجتماع��ي بتف�سي��ل �أو�س��ح 
 The Busan Partnership for  )2010( و�لتع��اون  للتنمي��ة  ب��س��ان  »�س��ر�كة  يف 

�إىل: تط��رق  و�ل��ذي   ،”)Development and Cooperation )BOD

1- تعمي��ق وت�س��ريع �جله���د جلم��ع، وتعمي��م، وتن�س��يق، و��س��تخد�م فع��ال لبيان��ات 
م�سنف��ة ح�س��ب �جلن���ص.

2- �لتاأكد من �أن �لنفقات �لعامة ت�جه لكل من �لن�ساء و�لرجال.

3- دمج معايري تتعلق مب�ساو�ة �لن�ع �الجتماعي ومتكني �لن�ساء يف نظم �مل�ساءلة.

4- تن��اول م�س��او�ة �لن���ع �الجتماع��ي، ومتك��ني �لن�س��اء يف كاف��ة مناح��ي جه���د 

�لتنمي��ة، مب��ا ي�س��مل عملي��ة بن��اء �ل�س��الم وبن��اء �لدول��ة.

ه��ذ�، وق��د مت��ت متابع��ة �لتق��دم �ملتحق��ق عل��ى �إع��الن باري���ص ع��ن طري��ق ط��رح ��س��تبيان 
يه��دف لتقيي��م �لتق��دم �ملتحق��ق يف فاعلية �ملع�نات �لدولية، و�لذي �س��اركت بتعبئته وز�رة 

�لتخطي��ط ع��ام 2011، ولك��ن دون �الإ�س��ارة للج��زء �ملتعل��ق بتعميم �لن���ع �الجتماعي.

• 	 ،LACS بن��اء عل��ى �مل��ثي��ق �ل�س��ابقة، ب��د�أت �س��كرتارية تن�س��يق �مل�س��اعد�ت �لدولي��ة
حديث��ا، بالعم��ل عل��ى تعمي��م �الهتم��ام بالن���ع �الجتماع��ي يف قل��ب �ل�س��كرتارية ع��ن 

طري��ق ت�حي��د �الأه��د�ف �ال�س��ر�تيجية �لت��ي يتم على �أ�سا�س��ها �لتم�ي��ل كالتايل:

حتقي��ق �لتنمية/�لتق��دم و�لنم��� �القت�س��ادي �لقائم��ني عل��ى �مل�س��اركة �ل���س��عة، 
و�مل�س��او�ة، و�لبيئ��ة �مل�س��تد�مة يف:

1- حق�ق �ل�إن�سان وم�ساو�ة �لن�ع �الجتماعي.

2- يف �حلكم �ل�سالح )وي�سمل نظام �ل�أمن و�لعد�لة(.

3- يف �ل��سع �الجتماعي لل�سكان.

.)Reinprecht, 2012( 4- يف �مل�ساركة �ل�سيا�سية وحل �ل�سر�ع

ه��ذ�، وتعتم��د �ل�س��لطة �لفل�س��طينية بن�س��بة 31% م��ن دخله��ا �لق�م��ي عل��ى �ملع�ن��ات 
�لدولي��ة طبق��ا لبيان��ات UN Women, 2012( 2010(، وه��� م��ا يعت��رب �ل�س��لطة �أك��رب 
متلق��ي للمع�ن��ات يف �لع��امل. ت�س��كل دول �الحت��اد �الأوروب��ي �مل�س��در �لرئي�س��ي للمع�ن��ات 
بن�س��بة 55%، يليه��ا �ل�الي��ات �ملتح��دة بن�س��بة 32%  كم��ا تق��دم �ل�س��ع�دية، و�الإم��ار�ت، 
و�جلز�ئ��ر ن�س��بة م��ن �ملع�ن��ات، تليه��م بدرج��ة �أق��ل كل م��ن م�س��ر، وقط��ر، ورو�س��يا حي��ث 

 .)UN Women, 2012( 2009 قدم���� جمتمع��ني مبل��غ 260 ملي���ن دوالر يف ع��ام

�أم��ا �أه��م �لقطاع��ات �لت��ي وجه��ت له��ا �ملع�نات، فكان��ت �لقطاع �الجتماعي بن�س��بة %53، 
يلي��ه �مل�س��اعد�ت �الإن�س��انية بن�س��بة 23%، ودع��م بر�م��ج 8%، و�سح��ة وتعلي��م 3%، وبني��ة 
�قت�سادي��ة وخدم��ات UN Women, 2012( %2(  وب�س��كل ع��ام، تتج��ه �ملع�ن��ات لدع��م 
ميز�نية �ل�س��لطة �لفل�س��طينية وبر�مج �الإغاثة �الإن�س��انية. هذ� وقد و�سلت �ملع�نات �أعلى 
معدل لها عام 2008، لت�سل �إىل ح��يل بلي�ن و700 ملي�ن دوالر، ولتتناق�ص �بتد�ء من 
ع��ام 2009-2010 لت�س��ل �إىل بلي���ن دوالر. ه��ذ�، وق��د وج��دت در��س��ة �الأمم �ملتح��دة 
للم��ر�أة �سع�ب��ة يف حتدي��د حج��م �ملع�نات �مل�جهة من مقدميها لتعميم �لن�ع �الجتماعي، 
ومتك��ني �مل��ر�أة. ناهي��ك ع��ن قيا���ص وتقيي��م �أثره��ا، و�إن كان��ت ع��دة منظم��ات دولي��ة ب��د�أت 
�لت��ي  �ملع�ن��ات  لتتب��ع   ”Gender Marker �الجتماع��ي  �لن���ع  »م�ؤ�س��ر  با�س��تخد�م 
تذه��ب لتعمي��م �لن���ع �الجتماع��ي، ومتك��ني �مل��ر�أة مث��ل برنام��ج �المم �ملتح��دة �الإمنائ��ي، 

 .OCHA و�لي�ني�س��يف، ومكت��ب �الأمم �ملتح��دة لتن�س��يق �ل�س���ؤون �الإن�سانية-�أوت�س��ا

كم��ا قام��ت وز�رة �لتخطي��ط، مب�س��اعدة دولي��ة، بتاأ�سي���ص برنام��ج �إد�رة �مل�س��اعد�ت 
�لدولية �إلكرونيا. ولكن خلى �لنظام من م�ؤ�سر�ت لقيا�ص حجم �ملع�نات �مل�جهة لتعميم 
�لن���ع �الجتماع��ي ومتك��ني �ملر�أة ماعد� نقطة و�حدة تتعلق باملع�نات �مل�جهة للم�ؤ�س�س��ات 
�لر�سمية وغري �لر�سمية �لفاعلة يف جمال متكني �لن�ساء دون �لتطرق للرب�مج و�ملجاالت 
و�لقطاعات �لتي ت�جه �إليها �ملع�نات، وتتعلق بتعميم �لن�ع �الجتماعي. هذ�، وقد قدمت 
وز�رة �لتخطي��ط ، وبن��اء عل��ى م��ا يت�ف��ر لديه��ا يف قاع��دة �ملعل�مات �خلا�سة بامل�س��اعد�ت 
�لتنم�ي��ة، قائم��ة تظه��ر �ملع�ن��ات �مل�جهة ل� 23 م�س��روعا يتعلق مب�س��او�ة �لن�ع �الجتماعي 
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للف��رة ب��ني 2006 – بد�ي��ة 2011، ق��درت فيه �ملع�نات لهذ� �لغر�ص ب� 1 14 ملي�ن دوالر 
م��ن جمم���ع 000 082 1 ملي���ن دوالر، �أي بن�س��بة 3 1% م��ن جمم���ع �مل�س��اعد�ت لتل��ك 
�لف��رة )UN Women, 2012(. �أم��ا فيم��ا يتعل��ق مب�س��اريع �لتع��اون �لثنائ��ي ب��ني �ملم�لني 
و�أطر�ف فل�س��طينية، فقد �أ�س��ارت �لدر��س��ة �ل�س��ابقة �إىل عدم و�س�ح، من جهة �ملم�لني، 
يف وع��ي �أو فه��م �أو تطبي��ق منه��ج تعمي��م �لن���ع �الجتماع��ي يف �سيا�س��اتهم. �أم��ا فيما يتعلق 
بتقيي��م �ملع�ن��ات �لدولي��ة يف �س���ء معاي��ري �إع��الن باري���ص، فق��د �أ�س��ارت �لدر��س��ة لبع���ص 
مناح��ي �لتق��دم، خا�س��ة �ملتعلقة باإجناز �إ�س��ر�تيجيات ياأخذ بع�سه��ا ببع�ص ق�سايا �لن�ع 
�الجتماع��ي. �أم��ا فيم��ا يتعل��ق ببقي��ة �ملعايري، فما ز�لت �لفج�ة كب��رية، خا�سة يف ما يتعلق 

مب��ءمة �الأهد�ف، وتن�س��يق �جله�د. 

• يف 	 �مل��ر�أة  �س���ؤون  وز�رة  ع�س�ي��ة  �مل�س��اعد�ت  تن�س��يق  هيكلي��ة  رئا�س��ة  �أق��رت    
جمم�ع��ات �لعم��ل �ال�س��ر�تيجية و�لقطاعي��ة، باعتباره��ا �اللي��ة �ل�طني��ة �مل�س���ؤولة 

ع��ن تعمي��م ق�ساي��ا � �الجتماع��ي يف �خلط��ط و�لربم��اج و�مل��زن��ات. .

• بالرغ��م م��ن �أهمي��ة م�س��اركة وز�رة �س���ؤون �ملر�أة يف هذ� �الإط��ار، �إال �أن هناك بع�ص 	
�لتحديات كالتايل:

هيكليةتن�س��يق -  يف   �الع�س��اء  ب��ني  �ملعرفي��ة   و�خل��رب�ت  �لق��در�ت  تف��اوت 
و�لق��ر�ر. �لقي��ادة  �لقائم��ني عليه��ا يف مرك��ز  ق��د يجع��ل  �مل�س��اعد�ت 

�إن��ه وبالرغ��م م��ن �الإ�س��ارة يف تقري��ر  م�س��ح �لن���ع  �الجتماع��ي يف �س��كرتارية - 
تن�س��يق �مل�س��اعد�ت )Reinprecht , 2012( �إىل �أن ق�ساي��ا مث��ل: �الحت��الل، 
و�لالجئ��ني، و�لقد���ص، ومناط��ق )ج( ت�س��كل �أه��م �لق�ساي��ا �مللحة و�الأك��رث �أهمية، 
م��ا ي�س��كل نقط��ة دخ���ل مثالي��ة ملعاجل��ة ق�ساي��ا م�س��او�ة و�س���ل �لن�س��اء و�لرجال 
مل�ؤ�س�س��ات �لدول��ة وخدماته��ا، يبق��ى م��س���ع �اللتز�م �ملايل لدعم ه��ذه �لق�سايا 

�مللح��ة حتدي��ا هام��ا �أم��ام �الط��ر�ف �لفل�س��طينية �ملمثل��ة يف تلك �ل�س��كرتارية. 

ل��دى مر�جع��ة ت�ج��ه �مل�س��اعد�ت �لدولي��ة، يف �لف��رة ب��ني 2007-2014، م��ن - 
خ��الل بع���ص �مل�س��اريع �ملدع�م��ة دولي��ا، جن��د �أن �أول�ي��ات �لتم�ي��ل مل تاأخ��ذ، 
بال�سرورة، �الأول�يات �أو �لق�سايا �مللحة �مل�سار لها �سابقا، بل كان �لركيز على 
ج��ن��ب مث��ل: �لعن��ف �س��د �مل��ر�أة، تعمي��م �لن�ع �الجتماع��ي يف �الجه��زة �الأمنية، 
دع��م قط��اع �ل�سح��ة �الإجنابي��ة... �ل��خ. وه��� م��ا ال يت��ف��ق �أي�س��ا م��ع �خلط��ط 

�الإ�س��ر�تيجية ل���ز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة ب�س��كل ع��ام. 

ال ت�ج��د �آلي��ة، حملي��ة �أو دولي��ة، يت��م م��ن خالله��ا معرف��ة جمم���ع �الأم����ل - 
�مل�جه��ة، م��ن �ملم�ل��ني �الأجان��ب �أو غريه��م،  مل�س��او�ة ومتك��ني �مل��ر�أة �أو لتعمي��م 

�لن���ع �الجتماع��ي ب�س��كل ع��ام.

تو�سيات:

�أن ت��س��ع �الأول�ي��ات �ل�سيا�س��ية و�الإ�س��ر�تيجية للتم�ي��ل بن��اء على معرفة �س��املة - 
ودقيقة لالإطار �لفل�س��طيني، وبت�س��اور و��س��ع من جمم�عات �لن�س��اء �ملختلفة مع 

�لدفاع عنها، باال�س��تناد على معرفة و�فية.

�أن ينظ��ر لالأط��ر�ف �لدولي��ة، لي���ص كط��رف مم���ل فق��ط، ولك��ن �أي�س��ا د�ع��م - 
�سيا�س��يا، وتفعي��ل ه��ذ� �لدع��م يف �لق�ساي��ا �الأك��رث �إحلاح��ا )�لقد���ص، �لالجئ��ني، 

�ل�س��يادة..(.

متابع��ة وتقيي��م حرك��ة �مل�س��اعد�ت �لدولي��ة م��ن قب��ل وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة للتاأك��د - 
م��ن وجهته��ا ح�س��ب �الأول�يات �لفل�س��طينية. 

خل��ق �آلي��ة ب��ني وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة وجلن��ة تن�س��يق �مل�س��اعد�ت حل�س��ر ن�س��بة - 
�مل�س��اعد�ت �لت��ي ت�ج��ه لتعمي��م وحتقي��ق �لعد�ل��ة ح�س��ب �لن���ع �الجتماع��ي.  

خل��ق نظ��ام م�س��اءلة يق���م عل��ى �لتقيي��م �لد�خل��ي و�مل�س��تمر ب��ني �الأط��ر�ف - 

�لفاعل��ة يف �حلرك��ة �لن�س���ية )وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة ومنظم��ات �ملجتم��ع �مل��دين( 
حلرك��ة �مل�س��اعد�ت، و�آثاره��ا، وكيفي��ة �لتاأث��ري يف م�س��ارها، وبالتع��اون �أي�س��ا م��ع 

�لربمل��ان ح��ني ين�س��ط دوره.

�أن ت�س��عى وز�رة �س���ؤون �مل��ر�أة بال�س��ر�كة م��ع �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء ووز�رة - 
�لتخطي��ط لتاأ�سي���ص نظ��م معل�م��ات ت�ف��ر بيان��ات دقيق��ة ح���ل مت�ي��ل ق�ساي��ا 

�مل�س��او�ة يف �لن���ع �الجتماع��ي. 
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Annex 1: Interviews and consultations

List of Meetings with Key Informants

Date Organization  Interviewees/Positions Focus Areas

2012-11-1  Ministry of Local
 Government

/Hanan Emseeh

Head of Gender Unit

 Resignation reasons of female members of local
 councils

2012-11-5  Right to Play
/Jamil Sawalmeh

 Program Officer

 Girls’ participation in the NGO’s activities

 Approaching conservative communities

2012-11-6 Ministry of Wom-
 en’s Affairs

/Fatina Wathaefi

 General Director of Planning and
Policies

 The national gender strategy: obstacles and priority
areas

 MOWA’s monitoring and evaluation system

2012-11-22 Ministry of Wom-
 en’s Affairs

/Fatima Radaydeh

 Head of Gender Unit

 Gender Units: tasks & obstacles & tactics

2012-11-27  Sawa Center  Lina Saleh  Sawa’s awareness campaigns at schools

2012-12-24 Ministry of Wom-
 en’s Affairs

 /Fatemah Botmeh

 Person in charge of Tawasol Centers

 Tawasol Centers: general information & activities
 they implement

 Coordination process with Tawasol Centers

2013-2-21  UN Women – Gaza
 Office Heba Zayyan Gaza briefing; planning joint consultation meeting

2013-2-24 Christian Aid Azzam El-Saqqa Gaza – general context

2013-2-24

 Bureij Women’s
 Health Centre,
 Culture & Free
 Thought Assoc

Maha Al-Akkad Gaza – general context

2013-2-25  Community Media
 Center  Andaleeb Hussein Gaza – general context

2013-2-25

 Community Media
 Center

/Andaleeb Adwan

 Director

 Joint Consultation with Experts and Activists on
  Women’s Issues

 Joint Consultation with Experts and Activists on
  Women’s Issues

PWWSD
/Wejdan El-Bayoumi

Office Coordinator

 Al-Ataa Society Jamila Alzaanin

WAC Amal Siam

MAAN
/Laila Al Bayoumi

 Community Development Officer

PCHR
/Mona Shawa

Director of Women’s Unit

PCDCR
 /Abedel Monem Tahrawy

 Projects Manager

AISHA
/Reem Frainah

Executive Manager

AISHA
/Mariam Abu Atta

Projects Officer

WATC Faten Al-Bayoumi

2013-4-4
 Accreditation and
 Quality Assurance
 Commission

Mirvat Bulbul/ Director Education
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2013-4-8  UN Women –Gaza
 Office  Heba Zayyan/ Head Gaza situation – general, VAW

2013-4-11  UN Women –Gaza
 Office  Heba Zayyan/ Head Gaza situation – follow-up on report gaps

 2013-4-15  MOE – Gender
Unit Jamil Shatayeh Education – gender, statistics

2013-4-17  MOE – Planning
and Development

Basri Saleh/ Assistant Undersecre-
tary Education – policies, trends, priorities

2013-4-22 MOE

Rabiha Elyan/ Acting Director, Moni-
toring and Evaluation

Saadeh Hamoudeh/ DG, Planning

Munjed Sliman/ Head, Statistics

Mamoun Jaber/ Director, Informa-
tion and Studies

Mahdi Al-Qarud/ Head, School Map

 Education – statistics
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List of Steering Committee Meetings

7 June 2012 )preparatory(

16 August 2012 

5 September 2012

7 September 2012

1 October 2012

10 October 2012

23 October 2012

28 November 2012

18 December 2012

19 February 2013 )MOWA workshop(

27 February 2013

13 March 2013

2 April 2013

9 April 2013

10 April 2013
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Information and Capacity Building Workshops

Wednesday, 27 March 2013 - Presentation and discussion on 

report findings related to health and education

  

Thursday, 28 March 2013 - Presentation and discussion on report 

findings related to

Economic participation and empowerment, Social Protection and 

International Aid 

 

Tuesday, 2 April 2013 - Presentation and discussion on report 

findings related to Political and public participation and Access 

to Justice

Tuesday, 7 May 2013 - Gender Analysis in Planning: Economic 

Participation and Access to and Control over Assets

Wednesday, 8 May 2013 - Gender Analysis in Planning: Social 

Services - Health and Education

Thursday, 9 May 2013 - Gender Analysis in Planning: Social 

Protection and VAW

Monday, 13 May 2013 - Gender Analysis in Planning: Political 

Participation and Access to Justice

Wednesday, 15 May 2013 - Gender Analysis in Planning: Using 

Power Analysis and Social Change Theory in Planning

Monday, 28 May 2013 – Briefing on key report findings for LACS
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Annex 2: Overview of focus group discussions 

with MOWA Tawasol Centers

In accordance with the participatory approach of this research, 

3 focus groups were organized in three governorates: Salfeet, 

Hebron and Jericho  The target group was women members of 

Tawasol  The latter is a coalition of local governmental and non- 

governmental women and academic organizations operating 

within the same governorate  It is a project which the Ministry of 

Women’s Affairs started to implement in 2005 by opening 4 centers 

in the governorates of Bethlehem, Hebron, Nablus and Jenin  

Now, there are 11 Tawasol Centers in the West Bank to enhance 

communication and partnership between governmental and 

non-governmental bodies  Therefore, these centers are located 

in the governorates’ premises at Women and Child Departments 

whose directors are also the coordinators of Tawasol  

 

Methodology 

To know about Tawasol Centers and facilitate the coordination 

process, a meeting with the coordinator of Tawasol centers at the 

Ministry of Women’s Affairs was held  The latter talked about the 

idea of Tawasol, how it started and provided a list of all Tawasol 

Centers, the coordinators names and their telephone numbers  

When asked about the most active centers, she nominated 

Tawasol Centers in Salfeet, Hebron and Jericho  Accordingly, 

contact with the coordinators in these governorates was made to 

arrange for focus groups of maximum 6 active female members 

of Tawasol per group  However, in Salfeet the number of women 

who attended the discussion was 11 whereas in Jericho it was only 

4  The focus groups’ discussion varied in duration; a minimum of 1 

hour and a maximum of one and a half hour 

The focus group discussions approach adopted the positive 

deviance theory 76; Thus, the aim behind arranging focus group 

discussions was to identify the most successful activities or 

initiatives which Tawasol Centers had implemented and their 

elements and reasons of success in addition to understanding the 

relationship between Tawasol Centers and their local community  

Accordingly, the guiding questions focused on knowing the most 

successful activities/initiatives, why and how these activities 

in particular succeeded while the others did not, and what was 

the reaction of the local community )attached are the guiding 

questions( 

 The positive deviance approach to social change is ”based on the observation  - 76

 that in any community, there are people whose uncommon but successful

 behaviors or strategies enable them to find better solutions to a problem than

 their peers, despite facing similar challenges and having no extra resources or

 knowledge than their peers  These individuals are referred to as positive deviants“

 ))http://en wikipedia org/wiki/Positive_Deviance
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Challenges, obstacles and limitations

- The public employees’ strike has limited the scheduling options 

of FDGs to two or three days per week )Sunday, Monday and 

Tuesday( as the public employees were always on strike on 

Wednesdays and Thursdays  Moreover, the FGD in Salfeet was 

once postponed because of the transport strike 

 

- Because of the long delay in securing a permit to Gaza and 

the absence of Tawasol Centres in Gaza, the meeting of local 

women activists in Gaza was re-designed as group consultation 

reflecting on factors contributing to/hindering successful 

initiatives for greater equality of rights and opportunities for 

women with current contexts in Gaza and identification of 

policy priorities, strategic opportunities 

- Given the number of FGDs held )3 FGDS( and the limited 

geographical distribution of the participants, the FGDs should 

not be taken as representative  Rather, the FGDs should be 

understood within the framework of the Steering Committee’s 

commitment to ensure stakeholders’ reflection on study 

findings through the FGDs, group consultations and interview 

along with the series of consultative workshops and to lay 

the foundations for an ongoing participatory process for the 

development of MoWA’s new strategic plan  The location-

specific nature of the FGDs allowed for checking back with 

local women activists regarding the study framework in 

terms of perceived priorities and focus of community-based 

activities  Results generally affirmed study parameters as 

well as suggesting several areas for further research not )for 

example the link between inheritance and honor killings and 

the practice of apportioning lands near the Wall to women in 

inheritance settlements( 
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أسئلة للمجموعات البؤرية

اأ�سئلة عامة:

-  كن�ساء ن�سيطات يف �لعمل �لن�س�ي، ما هي �لق�سايا و�مل���سيع �مللحة بالن�سبة للن�ساء 
يف �ملحافظة؟

- كمركز ت���سل، كيف تتعاملن مع هذه �لق�سايا؟ �أمثلة؟

الأن�سطة:

ما هي �الأن�سطة �لتي تنفذونها كمركز ت���سل؟- 

ما ه� �لن�ساط  �الأكرث جناحا من بني هذه �الن�سطة؟- 

ما هي  ع��مل جناح هذ� �لن�ساط، ملاذ� جنح هذ� �لن�ساط بالذ�ت؟- 

ملاذ� مل تنجح �الأن�سطة �الأخرى مثل هذ� �لن�ساط؟- 

هل هناك �أن�سطة كننت تردن تنفيذها ومل ت�ستطعن؟ ملاذ�؟ - 

على �ل�سعيد �ل�سخ�سي، كيف �أثر عملكن يف مركز ت���سل على  حياتكن؟  - 

املجتمع املحلي

كيف تقيم�ن تفاعل �ملجتمع �ملحلي مع �أن�سطتكم؟- 

هل و�جهنت �سع�بات بالتنفيذ؟ �أمثلة. - 

من عادة بدعمكن؟ فئات معينة؟ قطاعات؟ - 
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