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 تقديرشكر و 

 

 

 

 

 
الكامؿ والتسييالت الميني لوال الدعـ ز لتُنج   ،"فمسطيفالضفة الغربية، قتصادي لممرأة في اإل التمكيف"حوؿ  ،لـ تكف ىذه الدراسة
السيدة ، ةالتنفيذي ةريـ عبوشي، المدير السيدة  ، ونخص بالذكرػ الجمعية الفمسطينية لصاحبات األعماؿ "أصالة"التي قدمتيا مؤسسة 
عبير السيدة ي الضفة الغربية، و ف ةاإلقميمي ةماري صراؼ، المدير السيدة ، مةالعالقات العاتنمية الموارد و  ةسممى سميماف، مدير 

ية الفرعالمكاتب ف في يض والمدراء اإلقميميقرااإل ات/وليؤ الشكر كذلؾ إلى مسخالص ونوجو  .راـ اهلل في ضاقر اإل ةولؤ حساف، مس
 .جمع البيانات في تيسير عمميةموا ساىموا باستقباؿ باحثينا الميدانييف و تكرّ والذيف  "أصالة"لػِ  المختمفة

 
إضافة  ،في الوقت المناسب الدعـتوفير عمى  "أصالة"طاقـ  ، فقد حرصدعـ عممية التقييـمينيتيـ في و  لى جانب موضوعيتيـوا  

ؽ الوثائ عات البؤرية، باإلضافة إلى توفيرالمجمو مناقشات جتماعات والمقابالت والبحث الكمي و اإلفي  إلى توفير معمومات،
لدعـ ( بالرغـ مف أعبائيـ الوظيفية الكبيرة)دائمًا  وا متواجديفحيث كان التي اتبعت،المنيجية ب المطموبة والتغذية الراجعة فيما يتعمؽ

والغرؼ  ، الوزاراتالبمديات ي، وممثمالرئيسييف كافة الخبراءر عف تقدير خاص لكما نعبّ  .الدراسةفي جميع مراحؿ  "ريادة"ي باحث
 . التي زودونا بياالقّيمة ضاءات والتوصيات اإل ،لمعموماتعمى كؿ ا ،الميمةالذيف تمت مقابمتيـ خالؿ ىذه  ،التجارية

 
الشكر لػِ : باألسماء شخصياعتذار عف عدـ ذكرىـ ستبيانات، مع اإلاإل تعبئةقاموا بلكؿ األشخاص الذيف  نقدـ شكرنا وعرفانناأخيرا، 

 . ةات نسويعف جمعي ة/ممثالً  91لػِ و  سيدة 199
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              قائمة الجداول

 توزيع المقابالت :(1)جدوؿ رقـ  

 توزيع عينة المسح :(2)جدوؿ رقـ  

 الضفة الغربيةممرأة في االقتصادي لتمكيف التحسيف في حوؿ جيود المانحيف  التصورات :(3)جدوؿ رقـ  

 لممؤسسات النسوية وفقاً التمكيف االقتصادي لممرأة أىمية مؤشرات  :(4)جدوؿ رقـ  

 نشاطات تعميميةتكرار االستفادة مف  :(5)جدوؿ رقـ  

 البحثالمشموالت بمقارنة الموظفيف الذكور واإلناث العامميف تحت إشراؼ النساء  :(6)جدوؿ رقـ  

 (كما ىو متوفر)حسب القطاع  ،منساءلمرجاؿ و ل المتوسط ألجر اليوميا :(7)جدوؿ رقـ  

 مراكز قيادية في القطاع العاـساء في الن :(8)جدوؿ رقـ  

 حسب المحافظة ،القرار صنعاالستقاللية في  :(9)جدوؿ رقـ  

 الوظيفي الوضعحسب  ،القرية /المدينة داخؿة بحريّ  التنقؿالقدرة عمى  :(11)جدوؿ رقـ  
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 مكاف السكفنوع ، حسب المزدوجة ليةؤو التدريب بسبب المس /العمؿ التخمي عف :(12) جدوؿ رقـ 

، والدخؿ الوظيفي وضع، نوع مكاف السكف، مستوى التعميـ، النطقةالم مالحظات عامة حسب :(13)جدوؿ رقـ  
 الشيري

 

 :قائمة األشكال
 الضفة الغربية فياقتصاديًا نات النساء الممك   عددتصورات حوؿ ال :(1)شكؿ رقـ 
 وفقًا لمنساء المواتي شمميف البحث قتصادي لممرأةأىمية مؤشرات التمكيف اإل :(2)شكؿ رقـ 
 البحثب المشموالتيا النساء ممكالتي ت صوؿاألُ  :(3)شكؿ رقـ 
 التصورات حوؿ سيولة الوصوؿ لمخدمات المالية :(4)شكؿ رقـ 
 المحافظة بحس ،(أجبف  نعـ) خدمات مالية مف استفدف سابقاً النساء المواتي  :(5)شكؿ رقـ 
 حسب المحافظة ،(أجبف  نعـ)طمحف  إليو دائمًا حققف مستوى التعميـ الذي النساء المواتي  :(6)شكؿ رقـ 
 الذكور اآلراء بالنسبة لحصوليف عمى فرص تعميـ مساوية لما يحصؿ عميو إخوتيف :(7)شكؿ رقـ 
 نشاطات تعميمية إضافية الجيات التي توّفر :(8)شكؿ رقـ 
 (نسبة مئوية) حسب الجنس والعمر ،حالياً الذيف ىـ خارج قوة العمؿ توزيع سكاف الضفة الغربية  :(9)شكؿ رقـ 
 حسب الجنس والسنة ،سكاف الضفة الغربيةمف نسبة المشاركة في قوة العمؿ  :(11)شكؿ رقـ 
 الجنس والسنة حسب ،الضفة الغربية بيف سكافلة البطا :(11)شكؿ رقـ 
 سنوات التعميـعدد حسب  ،نسبة مشاركة النساء في قوة العمؿ :(12)شكؿ رقـ 
 مشاركة النساء في قطاعي الزراعة والخدمات، حسب عدد سنوات التعميـ :(13)شكؿ رقـ 
 الوضع الوظيفي :(14)شكؿ رقـ 
 سكف، حسب منطقة ال(أجبف  نعـ)يحصمف عمى أجور مساوية    :(15)شكؿ رقـ 
 إنشاء مشروع/ البحث عف عمؿ الذي حصمف  عميو خالؿنوع الدعـ      :(16)شكؿ رقـ 
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 القرار صنعاألب في  /االستقاللية عف الزوج :(17)شكؿ رقـ 
 حسب المحافظة ،مرأةبيف الرجؿ وال القانونيفي الوضع المساواة  :(18)شكؿ رقـ 
  اً اقتصاديالنساء لتمكيف  الضفة الغربيةفي بيئة مشجعة وجود حوؿ  آراء النساء المشاركات :(19)شكؿ رقـ 
 ذكر القرية بدوف مرافؽ /المدينةأنحاء القدرة عمى التنقؿ بحرية في  :(21)شكؿ رقـ 
 المزدوجة ليةؤو المسبسبب  وجود محدِّدات عمى خيارات المينة :(21)شكؿ رقـ 
 نطقةحسب الم ،التدريب /ةالطمب مف المرأة التخمي عف الوظيف تكرار :(22)شكؿ رقـ 
 نة حسب الفئة العمريةتوزيع العيّ  :(23)شكؿ رقـ 
 نوع مكاف السكفحسب  ،المشاركات منساءالدخؿ الشيري ل :(24)شكؿ رقـ 
 حسب مستوى التعميـ ،لمنساء المشاركاتالدخؿ الشيري  :(25)شكؿ رقـ 
 البحثب مشموالتمستوى التعميـ لمنساء ال :(26)شكؿ رقـ 

 حسب المحافظةالنسوية نة المؤسسات توزيع عيّ  :(27)ؿ رقـ شك
 لكؿ عشر سنوات ،تي شمميا البحثالمؤسسات ال نسبة إنشاء :(28)شكؿ رقـ 
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 :ممخص تنفيذي .1
 

 وقد .مى الظروؼ الخاصة لمبمد المستفيدغمب األحياف تعتمد عأكانت في و لجيود التنموية عبر السنيف، تعددت أشكاؿ وأنماط ا
أنو،  إال ،لمنجاح وحيدالمحرؾ ال كانت في بعض األحيافو شاممة، التنمية ال جيود في الً كمّ م أً قتصادية جزءت التنمية اإلأصبح

إال مف  تحقيقوال يمكف  اً مستدامو  اً حقيقي اً تقدمإدراؾ بأف ىناؾ  فقد أصبحقتصادية مف حيث المبدأ، وميما بمغ نجاح التنمية اإل
 .مرجؿعمى نحٍو مساٍو ل ياً خالؿ تمكيف المرأة اقتصاد

 
مع حاجة  ،لكؿ قطاعات المجتمع قتصاديالحاجة إلى التمكيف اإلبوضوح تتبيف  فمسطيف في الوقت الحاضر،النظر إلى  عند

مجموع مف % 51ما يقارب تشكؿ النساء الفمسطينيات . اؿ في ىذه العمميةفعّ  النساء وشمميف بشكؿخاصة إلى التركيز عمى 
التعميـ في ، و %(4904)مف المنخرطيف في التعميـ األساسي أعدادًا كبيرة تشكؿ المرأة الفمسطينية و . 1(نساء/جاؿر  1013) السكاف
، 2111عاـ  نتفاضة الثانيةندالع اإلفاف النساء الفمسطينيات، وبعد ا ،وكذلؾ. 2%(5404)في التعميـ العالي ، و %(5301)الثانوي 
ؼ جديدة كاستجابة مف استراتيجيات تكيّ وقدّ  ،(لرجاؿمف ابكثير قؿ ال زالت أنسبة لو بو )قوة العمؿ عمى نحٍو متزايد ل انضممف

مصدر دعـ في المناطؽ الريفية، أصبحف  النساء، وخصوصاً  كما أف .المتغيرة عمى األرضجتماعية إقتصادية واالاإلألوضاع ل
 .ةالمزود الرئيسي لمدخؿ في األسر حتى في بعض األحياف  وأأسرىف،  ميـ لدخؿ

 
ة مف ـ التالياقساأل توضحس ، وكما، ولكفكمحرؾ لمتنمية في فمسطيف قتصادي لممرأةـ، تتضح أىمية التمكيف اإلعمى ضوء ما تقدّ 

 فمسطيفالعاـ في قتصادي لممرأة لتتالءـ مع السياؽ صياغة مبادئ ومفاىيـ التمكيف اإل نو مف األىمية بمكاف إعادةإ، فالتقرير
باإلضافة لممشاكؿ البنيوية  ،حيث ،(ييؼ تمؾ المبادئ والمفاىيـ لتناسب السياؽ العاـ في الضفة الغربيةولغرض ىذه الدراسة تك)

البنية الثقافية والتقميدية والتي تراجعت إلى  إلى جانباإلسرائيمي، العسكري حتالؿ اإلالمستمر المتمثؿ بتحدي الىناؾ  المعتادة،
قبؿ عشريف  ما كاف عميوأكثر محافظة ماليـو المجتمع الفمسطيني  ، حيث أصبحؿحتالؼ بدؿ التقدـ إلى األماـ بسبب اإلالخم
 .يف اقتصادياً لتمكينلمنساء و ، مما يخمؽ معوقات إضافية اً عام

 

 بخصوصلتصورات الفيـ وايستكشؼ  (CIDA)الكندية ، المموؿ مف الحكومة الكندية مف خالؿ وكالة التنمية الدولية ىذا البحث
القارئ بحقائؽ ومعرفة حوؿ  دزوّ ، ويحالياً  فمسطيف، وعمى وجو الخصوص في الضفة الغربية،ادي لممرأة في قتصالتمكيف اإل

دعمتو سة عمى التعريؼ التالي، والذي تعتمد الدرا. قتصادي لممرأة في فمسطيف اليـوؼ التمكيف اإلالمؤشرات الرئيسية التي تعرّ 
 :مستقبميةلدراسات  إجرائي تعريؼخدـ كأف ييمكف  ليوبالتاخالؿ البحث، مف المشاركيف لبية عظمى غا
 
 العمؿتشجيع التوظيؼ الذاتي والريادية، ستخداـ و اإلفرص توسيع مثؿ ) يةقتصادإلالفرص اتوفير  قتصادي يشمؿتمكيف المرأة اإل"

، الممكيةالمرأة في حقوؽ تحسيف عمى سبيؿ المثاؿ ) يوالحقوق الوضع القانوني، (تحسيف فرص الوصوؿ لمتمويؿ الالئؽ والمنِتج،

                                                 
1
 .انسكاٌ واألسر: اإلحصائياث انًخؼهمت بانجُس. انجهاز انًركسي نإلحصاء انفهسطيُي  

<http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=4109&lang=en> 

 
2
 .، انطبؼت انثانثت4888اإلحصاءاث انًخؼهمت بانجُس، . انجهاز انًركسي نإلحصاء انفهسطيُي  

<http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1542.pdf> 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1542.pdf
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لتعزيز تطوير آليات ) قتصاديةالقرارات اإل في عممية صنع والمشاركة الدمجالتعبير، ، (األرضب ممكية وحرية التصرؼ الميراث،
 .    [4818 اإلنمائيبرنامج األمـ المتحدة ](. مشاركة المرأة في ىيئات صنع القرار

 

مع ، كما أف عددًا مف المقابالت التمييدية أجريت "أصالة"يا مع مؤسسة تقشانمو  ياتاألدبتـ تحديد المؤشرات مف خالؿ مراجعة 
فيما يمي ممخص لممؤشرات . تصنيؼ المؤشراتوضع و في أيضًا قتصادي لممرأة في فمسطيف ساىمت في التمكيف اإلرئيسييف خبراء 

 :الرئيسية والمالحظات التي تـ جمعيا مف خالؿ البحث الكمي والنوعي
 

 فيما يتعمؽ ال مساواة، ولكف (القانوف األساسي)األصوؿ ممكية  حيثمساواة أماـ القانوف مف ىناؾ  :(األصول)كية ممال 
يقارب الّربع أف ما  مسحتبيف مف خالؿ ال. بالنسبة لممرأة تحدياً  مّثؿفرص الممكية ت ظؿّ ، حيث ت(القانوف الشرعي)الميراث ب

القيـ التقميدية  عزوحيث ت. خاصة بيف أو شقة يمتمكف منزالً ( %1101)ط مف النساء يمتمكف أراض وفق%( 2807)فقط 
 .مالكًا لمعظـ األصوؿ األحياف األمر الذي يجعمو أيضًا في أغمب، رجؿولية كسب الرزؽ إلى الؤ مس

 
 ف، ألمر الييّ ليس با التمويؿف الحصوؿ عمى إغربية، فبينما تزداد الخدمات المالية المقدمة في الضفة ال: الماليةوارد الم

النساء مف  ، وخصوصاً سيولة الوصوؿ إلى التمويؿإلى  النساء المشموالت بالبحثمف %( 5208) حواليحيث أشارت 
والمدف يستطعف الوصوؿ إلى  الالجئيف مخيمات القاطنات فيف النساء إمف ناحية أخرى، فو  ،مدينتي بيت لحـ والخميؿ

في الوصوؿ  التي أشارت إلييا النساءولكف بالرغـ مف السيولة النسبية . لقرىالخدمات المالية بشكؿ أسيؿ مف النساء في ا
ف النساء مف مدف أ بدووي ،خدمات مالية ةمف أي لـ يستفدف مطمقاً %( 7609)أرباع النساء  ةف أكثر مف ثالثإف، تمويؿإلى ال

دخؿ الأف النساء ذوات حقيقة ىتماـ أيضا اإل ما يثيروم .ماليةالخدمات ال مف ستفادةلإل ميال أكثرنابمس وجنيف والخميؿ 
أو  قؿالشيري األدخؿ ال ذواتمنح مف النساء  /ىف األكثر رغبة في الحصوؿ عمى قروض ،شيكؿ 29499-511متوسط ال

 .األعمى

 
 3/5أكثر مف  وأشارت ،جتماعيالنوع اإلفي  فجوةفي المراحؿ األساسية والعميا بالتعميـ  لتحاؽاإلنسب ال تظير  :التعميم 

أكثر مف نصؼ كما قالت ، في البداية إلى عدـ وصوليف إلى المستوى التعميمي الذي طمحف إليو مف النساء%( 6803)
أف أولوية التعميـ في األسرة أعطيت ألشقائيف  %(5201)وذكرت  بحرية، تيفمين أنيف اخترفإلى %( 5209)النساء عدد 
 .الذكور

 
 مف المانحيف بالتالي يقـو بتزويدىا عدد كبير التنمية و  مة في جيودمكمّ القدرات أصبحت تنمية : والتدريب التعميم المستمر

نوعًا ما مف مف النساء حضرف %( 6109)ىناؾ ما نسبتو . ، باإلضافة إلى الحكومة والقطاع الخاصوالمؤسسات الدولية
زادت  اء المواتي شمميف البحث،منسمما زاد التحصيؿ العممي لنو كأولوحظ  ،منذ حصوليف عمى آخر درجة عممية التدريب

والعامالت في %( 85)النساء العامالت في الزراعة احتمالية التحاؽ  كما أف ،تدريبية دوراتحتمالية مشاركتيف في ا
 %(.48)النساء العامالت في التجارة تمؾ لدى أكثر مف ىي %( 8303)اإلنتاج 
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 عملال:  

o  نسبة  مف حيث ارتفاعحيث تـ إحراز تقدـ  الوقت الحاضر، فيىناؾ انقساـ واسع في اآلراء حوؿ سوؽ العمؿ
حصوؿ  فقط إلى ال ُيعزى ىذا، ولكف (نتفاضةما قبؿ اإل رنة مع مستوياتامق)مشاركة النساء في سوؽ العمؿ 
دخوؿ الحاجة إلى  إلىولكف أيضا  ،لمنساءبالنسبة التعميـ الحصوؿ عمى فرص  النساء عمى تعميـ أفضؿ وزيادة

ة االنتفاضة الثانيومنذ بدء حتالؿ خالؿ ضغوط اإلمباشرة لاستجابة جديدة ؼ تكيّ  استراتيجيةكسوؽ العمؿ  المرأة إلى
 ذيالغربية، حجز أمواؿ الضرائب ال القيود عمى الحركة، إغالؽ سوؽ العمؿ اإلسرائيمي أماـ العمالة مف الضفة)
، مما ىعماألىي لى أف نسبة البطالة بيف المتعممات وتجدر المالحظة إ(. الخ...انييار القطاع العاـ،  شبو إلى ىأد

فشؿ سوؽ  وكذلؾ عمى، الوظائؼ ذات النوعيةبيف الرجاؿ والنساء لمحصوؿ عمى  يدؿ عمى وجود منافسة عالية
 .لمحاصالت عمى التعميـ العالي فرص عمؿ كافية إنتاجالعمؿ في 

 
o ىتماـ أفوما يثير اإل، مف شمميف البحثبيف  حاً وضو  النماذج األكثر وظيؼ الذاتي ىيالعمؿ بدواـ كامؿ والت 

%( 6103)حيث اختارت أغمبية النساء  ،النسبة األعمى في مدف الخميؿ ونابمس وجنيفاحتؿ التوظيؼ الذاتي 
توفير مصدر ، %(2407) أسرتيزيادة دخؿ : ى النحو التاليكانت أسباب التشغيؿ الذاتي عمو  ،مينيف بأنفسيف

ألنني لـ أتمكف مف ، و %(2105)ي لزيادة دخم ،%(2105) لكي أمارس مينة، %(..23) دخؿ أساسي ألسرتي
 %(.504) إيجاد وظيفة

 
o  يعتقدف  المشموالت في البحثمف النساء %( 6102) ف، إال أف ما نسبتياألجورفي واضحة فجوة  وجودبالرغـ مف

مف بيت  أف النساءحسب المكاف،  سح،وقد بيف الم أنيف يتمقيف نفس الراتب الذي يتمقاه الرجؿ في نفس المنصب،
%( 6509)القرى  القاطنات فيف النساء إذلؾ، فلباإلضافة . يعتقدف بوجود مساواة في األجوربشكؿ خاص لحـ 

النساء إال أف  الرجاؿ في المراكز المماثمة،أجور يتمقيف نفس  فنيأأشرف إلى %( 7207)الالجئيف مخيمات  فيو 
 .ال يعتقدف بوجود مساواة في األجور ثخالفف ذلؾ حي%( 65)مف المدف 

 
 و نأفي القطاع العاـ، واألرقاـ الحديثة تشير إلى  ءالنسالمشاركة  (الكوتا)الحصة ت الحكومة نظاـ أقرّ : القرار والقيادة صنع

 : فيما يمي مؤشرات إضافية حوؿ مشاركة المرأة في صنع القرار داخؿ وخارج األسرة .الحصصىذه يتـ احتراـ 

 
o ف أمورىف المالية التي أرف بشيقرّ %( 6808)ميف، وبأنيف يتحكمف بالكامؿ بدخمف النساء %( 8408)تعتقد  :لالدخ

في األمور في اتخاذ القرارات  يةفعالب%( 7508) تشارؾ، و يخارج دوف أي تدخؿ في أعماليفثر فييف مباشرة و ؤ ت
متساوية في البيت بخصوص صنع القرار كانة مف النساء المتزوجات بم( %6407) تتمتع، و بيتالمالية في ال

 .دخميف عمى معائمةل نفوذما زلف يشعرف بوجود %( 5403)ف نسبة كبيرة مف النساء إوبشكؿ ممحوظ، ف. المالي

 
o في البيت  القرار صنعيشاركف في  في أغمب األحياف/  دائماً  أنيفإلى %( 7608)معظـ النساء أشارت  :العائمة

 معو %(. 81)ونابمس %( 8208)الخميؿ ، %(9106)مة، وخصوصا النساء مف جنيف بالعائ المتعمقة في األمور
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بشكؿ مستقؿ ف العائمة أيتخذف قرارات بش( في أغمب األحياف/ دائمًا )عمومًا فقط مف النساء %( 4107)ف إذلؾ ف
 .ال يتخذف أي قرار دوف الرجوع إلى العائمة%( 3902)الزوج، بينما ىناؾ  /دوف الرجوع إلى األب

 
o مجمس محمي أو  في أي حالياً  عضواتلسف  مواتي شممتيف الدراسةمف النساء ال%( 7803): المشاركة المجتمعية

أولئؾ أو %( 3408)عممف بدواـ جزئي يأو %( 2703)بدواـ كامؿ  فعمميف النساء الالتي قد لوحظ أو . مجتمعي
مع العامالت  مقارنة بالنساءمجتمعية  اتفي مؤسس عضواتيكف ل كثر احتماالً األىف %( 2204) العامالت ذاتياً 

 فإمع ما تقدـ، ف انسجاماً و %(. 11) اً ؾ النساء العاطالت عف العمؿ حاليوكذل%( 509)جر أبغير  العائمة
يشاركف %( 3307) مستوى المجتمعي، بينمافي عممية صنع القرار عمى ال مف النساء لـ يشاركف مطمقاً %( 4502)

 .  في اتخاذ القرارات المجتمعية في أغمب األحيافركف يشا%( 1701)فقط و ، أحياناً 
 

 ذكرت، و %(4107)مستقالت أنيف ب أنفسيف النساءوصفت العديد مف  :(الذات تقدير)الشخصية / الجوانب الذاتية 
أو عمى العائمة %( 2306)معتمدات عمى الزوج  فيأنفسأخريات  ترى ، بينماة بالنفسثقيتمتعف بال بأنيف%( 2506)
(705%). 

 
  بوضع قانوني  المرأة تتمتع يعتقدف أفالمواتي شممتيف الدراسة النساء مف %( 43) ما نسبتو :والحقوقالقانوني الوضع

أعربف عف انتقادىف وراـ اهلل ونابمس النساء مف جنيف عدد أكبر مف . منيف%( 57) لـ توافؽ عمى ذلؾلمرجاؿ، بينما  مساوٍ 
 %(4501)النساء مف القرى عددًا أكبر قمياًل مف ف إالنسبة لنوع مكاف السكف، فأما ب. المساواة أماـ القانوفإزاء موضوع 

النساء مف المدف الرئيسية  بخالؼرجاؿ مأعربف عف تمتعيف بحقوؽ مساوية ل%( 4701) الالجئيف مف مخيماتو 
يجابية، ا  داعمة و بأنيا ة بيئالمف النساء %( 3207)فقط  وصفتئة العامة في فمسطيف، فقد أما فيما يخص البي .%(3204)

التي تديرىا نساء أما المؤسسات  ،االقتصادي لممرأة بما يكفي لمتقدـأف البيئة ليست داعمة  مف النساء %(2301) ترى بينما
 .مف ممثمي المؤسسات عف وجود بيئة داعمة%( 5308)ما نسبتو  بحيث أعر بيذا الشأف يجابية إأكثر فكانت 

 
 ىناؾ ، و عمى حركتيف داخؿ مدنيف أو قراىفقيود أية وجود  ذكرف عدـ%( ..51)مف النساء نسبة كبيرة : حرية الحركة

أخرى، وخصوصًا إلى  ةبمدأو  ةنيمدسفر إلى ال أما. إلى جانبيفضرورة وجود ذكر مرافؽ أشرف إلى %( 2101)نسبة 
 .%(8109) لزوجأو مف ا%( 5208)خارج البالد، فقد ذكرت الغالبية أنو يتطمب إذف مسبؽ مف العائمة 

 
 أنيف يستطعف بنجاح ب%( 7206)نسبة  جابتبيذا الخصوص، حيث أ يجابية جداً إكانت اإلجابات : استخدام الوقت

األكثر %( 6401)ساء مف نابمس والن%( 6802)، وكانت النساء مف بيت لحـ بنسبة العمؿالمنزؿ و وليات ؤ مسالموازنة بيف 
لـ تشكؿ  "ولية المزدوجةؤ المس"ف أبذكرف %( 4201) ممف شمميف البحثؼ نصالما يقارب كما أف  .بيذا الخصوص ثقة

%( 45)حوالي  قالتو . في بعض األحياف عائقاً  تمثؿبأنيا %( 3409) شارتا خياراتيف الوظيفية، بينما أأم عائقاً  مطمقاً 
قد حدث %( 3104)اؾ ، بينما ىنولية المزدوجةؤ لترؾ عمميف أو عدـ حضور تدريب بسبب المسأبدًا ف ر أنيف لـ يضطر 
آبائيف مف قبؿ جبرف أأف  لـ يحصؿ مطمقاً %( 5201) المبحوثات مف النساءمجموعة كبيرة ف إ، فوأخيراً . ذلؾ معيف أحياناً 

 .ؾ العمؿ أو عدـ حضور تدريبتر أو أزواجيف ل
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ذات الجيات مختمؼ  ياتالتوص تخاطبو  ،الضفة الغربيةفي  قتصادي لممرأةمكيف اإلصياغة التوصيات لدعـ وتعزيز الت تتم

" أصالة"توصيات إضافية لمؤسسة  وضعكما تـ . المجتمع المدنيباإلضافة إلى  ،وليةوالد محميةالمؤسسات ال مثؿ الحكومة، العالقة
عممية التمكيف  توجوأف تدعـ و منذ فترة طويمة وبنجاح، يمكنيا ( الضفة الغربية وغزة) وعمميا في فمسطيف خبرتياخالؿ  مفوالتي، 

 .قتصادي لممرأة في فمسطيفاإل
 

 :توصيات عامة
 

  مشترك  في جهدن يتم هذا أويمكن  ،ي كل من الضفة الغربية وقطاع غزةحسب كل مؤشر ف اء تقييم احتياجات شاملإجر
 :المانحين والسمطة الفمسطينية من

o في أماكنيا مسح الجيود القائمة حاليا مف مشاريع وبرامج 

o  قتصاديإلاتمكيف المرأة يًا باتجاه التي تعمؿ حالمسح لممؤسسات 

o تصاديقمميف عمى تمكيف المرأة اإلامسح المانحيف الع 

o (مخيـ، قرية، مدينة)لكؿ نوع منطقة سكنية  حتياجات لكؿ محافظة أوتحديد ومسح اإل 

 
  قتصادي لممرأةالتمكين اإل بشأنتأسيس منتدى لمتعاون والتنسيق: 

o مؤسسات النسوية والسمطة الفمسطينية لتنسيؽ الجيودال، المؤسسات الدولية ،تشجيع المانحيف 

o القادمة العشر سنواتقتصادي لممرأة خالؿ المكيف اإلف وتعزيز التيتطوير خطة إستراتيجية حوؿ كيفية تحس 

o  لقياس التقدـ عبر الوقت( عتماد عمى ىذه الدراسةباإل)تطوير مؤشرات واضحة 

o  استخداـ نموذج المسح الحالي كدراسة أساس(baseline) 

o ضماف إجراء لقاءات دورية 

 
 داخلضمان الفعالية وتجنب الت: 

o  التي  المستقبمية حسب الخطة اإلستراتيجية واألولوياتوالبرامج عمى المانحيف والسمطة الفمسطينية أف تبني المشاريع
 يتـ تحديدىا

 
  ُزحر  رصد التقدم الم: 

o  وزارة شؤوف المرأة أو وزارة ) والسمطة الفمسطينية المانحيف جانبصد دوري لمتقدـ المحرز مف وجوب القياـ بر
 (قتصاداإل

o  ممؤشراتل وفقاً الرصد 

o رفع التقارير إلى المنتدى الجديد المقترح 
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 بناء القدرات: 

o قتصادي لممرأةالتمكيف اإل صمشتركة بخصو  اتوممارس ىنسوية ببناء قدرات لضماف وجود رؤ تزويد المؤسسات ال 

o  قتصادي لممرأة في بيئة العمؿ والمشاريعارات المعنية لتعميـ التمكيف اإلز توفير الخبرات والدعـ لمو 

 بتمويؿ مف المانحيفو  محمييف أو دولييفمستشاريف  قدـ مف خالؿيمكف ليذا الدعـ أف ي. 

  
 زيادة الوعي: 

o  إعالمية ت الثقافية عف طريؽ القياـ بحمالو التقميدية المساعدة في التغمب عمى الصعوبات التي تفرضيا المحددات
 .عبر اإلذاعة والتمفازمثاًل  ،(الذكور واإلناث) جتماعينوع اإلوتتعمؽ بموضوع ال

o  (الخ...الدخؿ الشيري، التنمية، )قتصادي لممرأة فوائد التمكيف اإلالتركيز في الحمالت عمى 

o  لخاص لمتعريؼ بمفيوـ القطاع اوشركات  ،الوزارات ،لمرافؽ التعميميةفي ا جتماعينوع اإللبا تتعمؽالقياـ بحمالت
 .التمكيف االقتصادي لممرأة

 

 :"أصالة"توصيات إلى مؤسسة 
 
 التقييم الذاتي: 

o  قتصادية لزبائنيافي التنمية اإل "أصالة"لجيود التي تبذليا استكشاؼ الالقياـ بدراسة 

o  أف يعززىا "أصالة"تحديد المؤشرات ذات الصمة والتي يمكف لعمؿ: 

 العمؿ 

 المالية مواردال الوصوؿ إلى 

 التعميـ المستمر 

 (الذات تقدير)الشخصية / الجوانب الذاتية 

 أمور أخرى؟ 

o  المشاريع الحالية حسب كؿ مؤشرو مسح الجيود 

o جديدة ممكنة لتعزيز المؤشرات أعالهبرامج / مشاريع العصؼ الفكري حوؿ 

o التوسع لمناطؽ جديدة داخؿ كؿ محافظةإمكانية  دراسة 

o ات جديدةالتوسع لمحافظ دراسة إمكانية 

 
 

  ذات التوجه المشابهالتأكيد عمى الحوار المستمر بين المؤسسات: 

o بشكؿ عاـ أو في التفويض في تغطية المناطؽ الجغرافية داخؿضماف عدـ وجود ت  

o قتصادي لممرأةالتمكيف اإل التشارؾ في المعمومات حوؿ مؤشرات 
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o دي لممرأةقتصاي يتحقؽ بخصوص مؤشرات التمكيف اإلالتشارؾ في التقدـ الذ 

 
 إدراج زيادة الوعي ضمن عمل المؤسسة: 

o زيادة الوعي 

  تزويد النساء بمعمومات حوؿ كيفية الوصوؿ إلى المصادر المالية ومتطمباتيا، وخصوصا لمنساء في
 القرى

o قتصادي لممرأةالتمكيف اإل 

  قتصادي لممرأةالتمكيف اإل موضوع شجيععمؿ ميدانية لت اتورشتمويؿ 

  قتصادي لممرأةبحمالت حوؿ التمكيف اإل( الموجودة ييئاتخالؿ المف )تزويد النساء 

  قتصادي لممرأة، بصورة دوريةكؿ مكتب ميداني، حوؿ التمكيف اإل لمنساء في" أياـ مفتوحة"تقديـ 

  (رجاؿ ونساء)إشراؾ القيادات المجتمعية في العممية 

 
 تنمية القدرات: 

o  دريبتوفير الت بخصوصالتنسيؽ مع المؤسسات المماثمة 

o ستدامة مف خالؿ برامج تدريب مدربيفتشجيع اإل 

o لمحصوؿ تقديـ الطمبات لمؤسسة أصالة مف أجؿ ( مؤخراً  تي تأسستمف خالؿ الييئات ال)لمنساء  وفير المساعدةت
 الدعـ الماليعمى 

o مة لمنساء الريادياتتقديـ تدريبات ذات ص 

 إدارة المشاريع 

 مشروع طالؽالريادة وكيفية إ 

 لية والموازناتاألمور الما 

 البشرية واردإدارة الم 

o الذات تقديرت صمة بتعزيز الميارات الشخصية و توفير تدريبات ذا 

 ميارات العرض 

 ميارات التفاوض 

 الثقة بالنفس 

 
 سنوات 3-2كل مؤشر كل  ضمن عملرصد ال 
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 لممستوى اإلقميمي توصيات
 
 قتصادي لممرأة في الشرق األوسطنتدى لمتمكين اإلتوفير م 

o في أنحاء المنطقة( البرامج/ المشاريع)سح الجيود القائمة حاليًا م 
o قتصادي لممرأةودة التي تعمؿ مف أجؿ التمكيف اإلمسح المؤسسات الموج 

o تنسيؽ الجيود بيف المانحيف 

 التوفيؽ بيف الجيود مف خالؿ مبادرة إقميمية 

o دراسة إنشاء مبادرات إقميمية أو مشاريع عابرة لمحدود 

 
 لمعمومات بين المنظماتالتشارك با 

o تبادؿ الممارسات الجيدة والدروس المستفادة 
o تبادؿ المعمومات حوؿ المؤشرات المستخدمة 

 
 جمع معمومات سنوية 

o جمع بيانات عف التقدـ الذي حصؿ بالنسبة لكؿ مؤشر وفي كؿ بمد 
o إصدار رسالة إخبارية أو تقرير سنوي عف التقدـ الحاصؿ، اإلنجازات، والتحديات 
o التقرير السنوي لمحكومات المعنية/ ؿ الرسالة اإلخباريةإيصا 

 
 عقد مؤتمر سنوي 

o ليخدـ كوسيمة لمتشارؾ بالمعمومات 
o ليخدـ كآلية لزيادة الوعي في الدوؿ المضيفة  

  



 16 

 :المقدمة .2

 
قد و  ،لمستفيدغمب األحياف تعتمد عمى الظروؼ الخاصة لمبمد اأكانت في و تعددت أشكاؿ وأنماط الجيود التنموية عبر السنيف، 

أنو، وميما  إال ،لمنجاح وحيدالمحرؾ ال كانت في بعض األحيافو شاممة، تنمية  جيودمف  كمالً م أً قتصادية جزءأصبحت التنمية اإل
إال مف خالؿ تمكيف المرأة  تحقيقوال يمكف  اً مستدام اً حقيقي اً تقدمقتصادية مف حيث المبدأ، فقد تـ اإلدراؾ بأف بمغ نجاح التنمية اإل

 .مرجؿعمى نحٍو مساٍو ل اقتصادياً 
 

قتصادي لممرأة كيف اإلمع ذلؾ فاف المفيـو العاـ لمتم كبيرة،أىمية  اقتصادي في فمسطيف ذح التمكيف اإلأصب ضوء ما تقدـ، في
الد ت البمرّ اإلسرائيمي، العسكري حتالؿ تحت اإل. في فمسطيف اليـوفيو األمور  تجريالسياؽ الخاص الذي ضمف  يطبؽيجب أف 

 ،احتالالً  تواجووتسير بشكؿ أبطأ مما ىو عميو الحاؿ في كثير مف الدوؿ األخرى التي ال  كثيراً في عممية تنمية كانت مختمفة 
السنوات الماضية،  طواؿ عديدة أشكاالً أنماطًا و  جيود التنمية تيا الفريدة، فقد اتخذتبيئبسبب و . اً اقتصادي اً عنؼ وركودأعماؿ 
والمؤسسات  ،القطاع الخاص، لمجتمع المدنيا ،غير الحكوميةالمنظمات  ،المؤسسات المحمية) مختمفةأطراؼ عمى  ورّكزت

، فقط مؤخراً  .منيا كمستفيديفكأدوات لمتنمية و ( وشباب ،أطفاؿ ،نساء ،رجاؿ)شرائح مختمفة مف المجتمع وعمى  ،(الحكومية
دوار ازداد احتماؿ اضطالعيف بالمزيد مف األناء أرضية لممشاركة و نت النساء مف بنتفاضة الثانية، تمكّ بعد اندالع اإل وخصوصاً 

 افوالقيود، وفقد اإلغالقات لقد كانت بيئة. المنزلية التقميدية الواجبات، باإلضافة إلى عاممة مرأةدور اتقميدية، وبالتحديد الغير 
ى تطوير عمالنساء التي أجبرت  مف العوامؿ ،بمف الضرائالقطاع العاـ تجميد مستحقات  فرص العمؿ لمرجاؿ في إسرائيؿ، وكذلؾ

 .عمى وجو الخصوص ةوغير الرسمي ة،العمؿ الرسمي قوة جعمت المرأة تدخؿؼ استراتيجيات تكيّ 
 

نحو توجو المجتمع  العسكريحتالؿ اإل فقد دفعمفيـو أكثر حداثة،  باتجاهالمرأة لتحريؾ دور بينما دفع السياؽ الخاص في فمسطيف 
ولذلؾ . قتصادي لممرأةالتمكيف اإل فرصة لتطويركيذا الزخـ التمسؾ بولكف يجب  ة، في الوقت ذاتو،محافظميدية و فكري أكثر تق

جؿ أقتصادي لممرأة عمى األرض وذلؾ مف رات والجيود فيما يخص التمكيف اإلالتصو و مبيئة الحالية أفضؿ لفيناؾ حاجة كبيرة لفيـ 
 .الشأفالالعبيف والمعنييف بيذا ستفادة مف كؿ ستجابة بشكؿ مناسب واإلاإل

 
 فمسطيف،أنحاء  في لمنساء المالي وغير المالي الدعـ تقديـمف خالؿ  التمكيف، جيود فيوىي مؤسسة منخرطة بنجاح  ،"أصالة"

بإدارة ُنّفذ و ، (CIDA)، ُقّدـ عبر الوكالة الكندية لمتنمية الدولية الكنديةحكومة ال، بدعـ مالي مف الدراسة ىذه جراءىي مف ف ّوض إ
الضفة الغربية في  في لممرأة قتصادياإل التمكيفالستكشاؼ تيدؼ ىذه الدراسة  0(Oxfam-Quebec)مف ِقبؿ أوكسفاـ كويبيؾ 

 وكذلؾ ،رضاأل عمى والتقدـ والنشاطات الجيود قياس خالليا مف يمكف التي والمؤشرات لممعايير أعمؽ فيـولتحقيؽ  ،يومنا ىذا
 ىذا فإف ،عميو وبناءً . الخاصة وبرامجيا مشاريعيا مف خالؿ النساء بيفاالقتصادي  التمكيف وتعزيز فيتحس كيفية معرفة جؿأ مف

عاـ في ال لسياؽفي ا تطبيقيا ثـ ومف قتصادي لممرأة عالميًا،المتعمقة بالتمكيف اإلالمفاىيـ  إدراؾعميؽ  بشكؿ يتفحص التقرير
 وتقيس تصؼ التي الرئيسية والمؤشرات لممرأة االقتصادي متمكيفل عميو المتفؽ يؼالتعر  الحقاً  التقرير ويناقشالضفة الغربية، 

 لمجيات توصياتيقدـ عددًا مف الو  النتائجيمخص كؿ  تاجاتعف االستن قسـ وىناؾ. في الوقت الحاضر لممرأة االقتصادي التمكيف
 توصيات إلى باإلضافة ،ةالحكومي والمؤسسات الخاص القطاع المانحيف، والدولية، المحمية المؤسسات تشمؿ والتي العالقة، ذات

 .لممرأة قتصادياإل متمكيفالممارسيف لو  األساسييف الالعبيف كأحد "أصالة" مؤسسةل
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 :هدف الدراسة .3

 
، ولكف بشكؿ خاص في قتصادي لممرأة في فمسطيفمكيف اإلوتقوية الت شجيعلت ىتماـ والجيودإلتزايد ال إدراكاً ىذه الدراسة  أجريت

أنيا أو  ،حالياً  نةبيئة ممكّ  تتوفرمدى إلى أي ُتعايف قتصادي لممرأة و التمكيف اإل مدى فيـتستكشؼ الدراسة حيث  الضفة الغربية،
 .، في الضفة الغربيةقيد التطوير

 
 مشاريعل إقراضـ قتصادية لممرأة مف خالؿ تقديالمكانة اإل س جيودىا لتعزيزتكرّ ػ الجمعية الفمسطينية لصاحبات األعماؿ ػ "أصالة"

عمى شكؿ تنمية بتقديـ خدمات غير مالية لمزبائف وذلؾ  أيضاً " أصالة"بدأت  ،آخر تابع لممؤسسةومف خالؿ مشروع  ،متعددة لمنساء
 توفرفة الغربية، الضجميع أنحاء تمكيف المرأة اقتصاديا في تشجيع ل "أصالة" جيود العظيمة التي تقـو بياال ضوء فيو . قدراتال

ة تـ إجراء بحث كمي وكيفي في خمس محافظات، وفي ثالث .عمى األرض ةالحالي حقائؽمل اً معمق تحميالً  "أصالة"لِػ  ةدراسىذه ال
 ، خبرات، ومستويات تعميميةخمفيات ذواتنساء ممت الدراسة وشالجئيف، قرى ومخيمات ، تحديدًا مدف، سكنيةالمناطؽ أنواع مف ال

الوقت في  نات فعمياً لى أي درجة ىف ممكّ وا   ،اقتصاديا ناتبأنيف ممكّ النساء  تشعرمدى ي إلى أ يستكشؼ ىذا التقرير. مختمفة
 .الضفة الغربيةقتصادي لممرأة في يف اإلتعزيز التمك ما يمكف أف تفعمو الجيات المختمفة ذات العالقة مف أجؿ، وكذلؾ الحالي

 
ضفة الغربية فقط، ورغـ أف بعض خبراء رئيسييف وفمسطينييف في الكؿ المنيجيات الكمية والكيفية اتبعت مع يجدر التنويو إلى أف 

ستنتاجات والتوصيات ُبني عمى البيئة ، إال أف التركيز األساسي عمى اإلستنتاجات قد تنطبؽ عمى كؿ مف الضفة الغربية وغزةاإل
، مع احتياجات متعاظمة لممساعدة غزة حالياً  قطاع وبسبب وجود بيئة طوارئ في. واألوضاع السائدة حاليًا في الضفة الغربية

قتصادي لممرأة سوؼ تحقؽ بحث التمكيف اإلالطارئة واإلنسانية، فإف المناقشات التمييدية ليذا البحث خمصت إلى أف محاوالت 
يد ومع ذلؾ، ينبغي التأك. في الوقت الحالي غزة قطاع نتائج أكثر فائدة واستدامة إف ىي رّكزت عمى الضفة الغربية وليس عمى

ؿ وتطبؽ الحقاً  عمى أي جيود مف  عمى أف الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في تعزيز تمكيف المرأة اقتصاديًا يمكنيا أف ُتدخ 
   . قتصادي لممرأة في غزةأجؿ التمكيف اإل
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 :المنهجية .4

 
الضفة قتصادي لممرأة في مكيف اإلتفيـ وتحميؿ معمقيف لم تقديـجؿ أومف  ،4818 ،آبو الفترة بيف تموز في ىذه الدراسة  أجريت

 البحث الميدانيب قامتو  ،دمج بيف أدوات منيج البحث الكمي والكيفي معاً  مفالدراسة تشكمت  فقد، الغربية في الوقت الحالي
 .ومؤىالت في ىذا المجاؿجيدة باحثات ذوات خبرة 

 
 :البحث الكيفي 4.1

 
 :دبياتاألمراجعة  4.1.1

 
 :المستويات التاليةمتابعة  تتمو ذات الصمة، والمنشورات  بمراجعة لألدبيات العمؿ نافريقبدأ 
 

 قتصادي لممرأةمفاىيـ التمكيف اإل 

 اإلقميمية لتمكيف المرأةلجوانب ا 

 قتصادي لممرأة في السياؽ الفمسطينيالتمكيف اإل 

 
 مـ المتحدة لتطوير المرأةصندوؽ األ ،(UNDP)برنامج األمـ المتحدة معديد مف المؤلفيف والمصادر، منيا شممت المراجعة مواد ل

(UNIFEM)، قاـ فريقناالمتوفرة لألدبيات ةأولي دراسةل واستناداً . الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني وآخروف ،البنؾ الدولي ،، 
لقائمة ( 4)يمكف مراجعة الممحؽ رقـ . البحث أدوات كؿ بتطوير( Oxfam Quebec) "أوكسفاـ كويبيؾ"أصالة و"بالتعاوف مع 

 .راجع المفصمةالم
 

 :المقابالت 4.1.2
 

المختمفة التي تشكؿ  كوناتحوؿ المالت دخ  ختصاص والعالقة لجمع مُ ابالت مع مجموعة كبيرة مف ذوي اإلتـ إجراء العديد مف المق
 .الضفة الغربيةلتمكيف االقتصادي لممرأة في ا
 

 توزيع المقابالت(: 1)جدول رقم 
 ":أصالة"طاقم 

 التاريخ لمكانا المسّمى الوظيفي االسم
 21/16/2111 راـ اهلل "أصالة"، ة التنفيذيةالمدير  ريـ عبوشي

 15/17/2111 راـ اهلل في الضفة الغربية ةاإلقميمي ةالمدير  ماري صراؼ
 15/17/2111 راـ اهلل البرنامج ةمنسق نسريف سويمـ

 15/17/2111 نابمس اإلقراض في فرع نابمس ةمسؤول منى أبو منصور
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 11/17/2111 جنيف اإلقراض في فرع جنيف ةمسؤول يالنيسامية الك
 11/17/2111 جنيف إداري ةمساعد مجدوليف زعرور

 12/17/2111 بيت لحـ إقراض ةمسؤول كفاح عمقـ
 13/17/2111 الخميؿ المنطقة الجنوبية ةمدير  أبو عياش. رانيا ز

 13/17/2111 الخميؿ إقراض ةمسؤول سوسف شراونة
 :ت نسويةممثمون عن مؤسسا

 التاريخ المكان المسّمى الوظيفي االسم
 15/17/2111 راـ اهلل لمرأةطاقـ شؤوف ا ةرئيس نيمة قورة
 15/17/2111 راـ اهلل جتماعيعاـ، اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ اإلالمدير ال سميـ دبور

قتصادي لممرأة، جمعية المرأة العاممة منسقة برنامج التمكيف اإل نعمة عّساؼ
 سطينية لمتنميةالفم

 13/17/2111 راـ اهلل

 12/19/2111 راـ اهلل المدير العاـ، مركز المرأة الفمسطينية لألبحاث والتوثيؽ رة كماؿيىز 
 :الخبراء الرئيسيون

 التاريخ المكان المسّمى الوظيفي االسم
 17/17/2111 راـ اهلل ، مركز المرأة الفمسطينية لألبحاث والتوثيؽاألبحاث ةمنسق شيريف عّساؼ
، جتماعيةالعاـ، اإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية واإلالمدير  يوسؼ فالح

  الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 13/17/2111 راـ ااهلل

 14/17/2111 راـ اهلل مركز معا التنمويالدير العاـ،  سامي خضر
 16/19/2111 يرزيتب معيد دراسات المرأة، جامعة بيرزيت في ةمحاضر  إصالح جاد. د

 :آخرون من ذوي العالقة
 التاريخ المكان المسّمى الوظيفي االسم
 18/17/2111 راـ اهلل جتماعي، وزارة االقتصاد الوطنيمدير عاـ لوحدة النوع اإل فاطمة شناعة

 11/17/2111 الخميؿ مدير المراكز المجتمعية، بمدية الخميؿ محمود أبو صبيح
 11/17/2111 راـ اهلل التجارة الخارجية والمعمومات مدير وحدة صالح حسيف
 18/17/2111 نابمس زاوية النساء، بمدية نابمس ةمدير  رفيؼ ممحيس

 21/17/2111 جنيف برنامج الدعـ النفسي، بمدية جنيف ةمدير  سياد دلبح
 22/17/2111 راـ اهلل التخطيط والسياسات، وزارة شؤوف المرأة ةمدير  فاتنة وظائفي

 22/17/2111 راـ اهلل العالقات العامة، بمدية راـ اهلل ةمدير  شحادة ميا
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 :يمّ لبحث الكا 4.2
 

 :المسح الميداني 4.2.1
 
المسح الثاني  شمؿ، و غير رياديات امرأة 199مف مكونة  لجزء األوؿ عينة عشوائيةا ناوؿييف، يتىذا البحث مف مسحيف كمّ  ألؼيت

: وىيفي الضفة الغربية ف في خمس محافظات االبحث كال أجريوقد  ،وجو النسويعف التعاونيات والمؤسسات ذات الت ممثمة 91
 :لمعينات ؼوفيما يمي وص. والخميؿ ،بيت لحـ ،راـ اهلل ،نابمس ،جنيف

 
 توزيع عينة المسح(: 2)جدول رقم 

 مؤسسات ذات توجه نسوي غير رياديات نساء الموقع
 19 32 جنيف
 21 41 نابمس
 12 34 راـ اهلل

 22 22 ت لحـبي
 18 71 الخميؿ

 91 199 المجموع
 

وجاءت العينة بمستوى ثقة الحصوؿ عمى عينة ممثِّمة، تـ التوصؿ إلى حجـ العينة مف خالؿ تطبيؽ الحسابات اإلحصائية، لضماف 
 (.3)لقائمة مفصمة بأسماء المؤسسات يرجى الرجوع إلى ممحؽ رقـ %(. 5)يقّدر بػِ وىامش خطأ %( 95)
 

عتبار حجـ المحافظة المعنية في توزيع األرقاـ، أي كمما كانت المحافظة وعدد سكانيا النساء غير الرياديات، ُأخذ باإل ة لعينةبالنسب
مّثمت ىذه العينة عينة عشوائية، مما أتاح لمباحثيف الوصوؿ إلى النساء غير الرياديات في المجاالت . أكبر، كانت العينة أكبر

 (.مستشفيات، أسواؽ، مدارس، وغيرىا)دية الحياتية اليومية العا
 

وبالنسبة لممؤسسات ذات التوجو النسوي، تأكد فريقنا مف توزيع عادؿ لممؤسسات بيف المحافظات، وكاف الدافع ليذا القرار ىو عدـ 
 عبرمؤسسات النسوية وقد تـ اختيار ال. وجود أعداد دقيقة لممؤسسات ذات التوجو النسوي العاممة حاليًا في أنحاء الضفة الغربية

، باإلضافة إلى قاعدة (PASSIA)الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤوف الدولية  ، بما فيياعدد كبير مف المصادر وقواعد البيانات
   .عف المؤسسات ذات التوجو النسوي التي سبؽ ليا العمؿ معيا" ريادة"البيانات لدى 
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 :عوقاتالم 4.3
 

قاـ فريؽ البحث بإضافة مؤسسات  وبالتالي ،ستجابة بيف المؤسسات ذات التوجو النسويمف عدـ اإل ياً واجو فريؽ البحث مستوى عال
مرتفعة ستجابة وكانت نسبة عدـ اإل ،مؤسسة 91تكماؿ عدد المؤسسات إلى جديدة لـ تكف في القائمة األساسية المقترحة وذلؾ الس

في شير رمضاف، ( المؤسسات ذات التوجو النسوي)الثاني  المسح أجريت بعض أجزاء بسبب ذلؾو . في مدينة راـ اهلل بشكؿ خاص
   .أدى إلى زيادة صعوبة جمع البيانات مما
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 :قتصادي لممرأةالتمكين اإل .5

 
 :العالمية التوجهات 5.1

 
لشاممة في جتماعية اقتصادية واإلفي عممية التنمية اإلالحاسمة العناصر  كثرقتصادية لممرأة كأحد أإلالقد تـ تحديد موضوع التنمية 

ال تتيح فقط قتصادي اإل العمؿ والنشاط قوةمنساء في الفاعمة لمشاركة ال ، إذ أفاألقؿ تطوراً ذات أدنى درجة مف التطور وتمؾ الدوؿ 
مشاركتيا  تتيحجتماعية و أيضا ستعزز مكانة المرأة اإل، بؿ إنيا مف حدة الفقر تخفؼقتصادي وزيادة الدخؿ القومي، و النمو اإل
 .الحياة ياديفي كافة مفالفاعمة 

 
وبالتالي أصبحت الحاجة واضحة  ،اً ميميمثؿ عاماًل جتماعي والحاجة إلى تمكيف النساء في النوع اإل التفاوتىناؾ إدراؾ بأف 

اليدؼ  تـ تكريس وقد. جتماعيحرؾ لمنمو والمساواة في النوع اإلمك دوليعمى نطاؽ قتصادي لممرأة عزيز التمكيف اإلشجيع وتلت
تـ تطوير ثالثة  كذلؾ،. "جتماعي وتمكيف المرأةالنوع اإل تعزيز المساواة في" مف أجؿ (MDGs) أىداؼ التنمية األلفية مف ثالثال

 :3المختمفةوالمناطؽ مؤشرات لقياس التقدـ في إحراز ىذا اليدؼ في البمداف 
 

 في التعميـ األساسي فتياتمساواة في التحاؽ ال 

 األجرمدفوع حصة النساء في العمؿ ال 

 تمثيؿ متساو لمنساء في البرلمانات الوطنية 

 
تمكيف قياس اليمكف بواسطتيا أعاله  ةلى المؤشرات الثالثإلموضوع مؤشرات عديدة أخرى إضافة ا افي ىذالعامة النقاشات  أظيرتو 

قتصادي لممرأة، وفيما ف اإللتعزيز التمكيعمؿ التنموية الدولية استراتيجيات وخطط  وكاالتوقد تبنى عدد مف . قتصادي لممرأةاإل
 :ف عمى ذلؾيمي مثاال

 
لـ يكف ذلؾ بشكؿ ممحوظ، ولكف  والنساءمستويات الصحة والتعميـ لمبنات ، تحسنت فقط خالؿ عقود قميمة"

 ،العمؿالمشاركة في قوة لرجاؿ في ا خمؼالنساء تظؿ  ،باستمرارأنو و حيث . قتصاديةرص اإلالحاؿ بالنسبة لمف
وىذا ليس  ،وفي الدخؿ الذي يحصمف عميو ،الميراث والممكيةحقوؽ و األعماؿ، ريادة  يؿ،الوصوؿ إلى التمو 

ستثمار في البنات الدراسات أف اإلوتبيف  ،الذكيقتصادي لتخطيط اإلباألمر المنصؼ أو حتى مف عناصر ا
 ".كبير جداً والنساء يؤدي إلى عائد اجتماعي 

 

 20084ك، رئيس البنك الدولي، يزولبي روبرت 

                                                 
3
 .4818 –انخمدو في أهداف انخًُيت األنفيت (. UNSTATS)نرئيسيت نًىلغ شؼبت اإلحصاء انخابؼت نأليى انًخحدة انصفحت ا  

<http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_Report_2010_Progress_Chart_En.pdf> 
 

4
 .4888لديها في االجخًاػاث انسُىيت نصُدوق انُمد اندوني وانبُك اندوني  انصفحت انرئيسيت نًىلغ انبُك اندوني، يالحظت  

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:21971215~menuPK:336874~pagePK:64

020865~piPK:149114~theSitePK:336868,00.html> 
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اواة مسالالإذ أف ، اقتصاد سيء أيضاً بؿ ىي جتماعية سيئة إفقط سياسة  تجتماعي ليسالالمساواة في النوع اإل"

عماًل لمنساء ليس فقط  الئقةفير فرص عمؿ ستثمار في تو إلإف ا. قتصاديالرخاء الإلتحد مف اإلنتاجية والنمو و 
 ".ذكي أيضاً و ولكن صحيحاً 

 

 لمكتب العمل الدوليلمدير العام جوان سومافيا، ا
 20085بمناسبة يوم المرأة العالمي، 

 
في  (ILO)ىنالؾ منظمة العمؿ الدولية  فمثالً تجارب كثيرة مختمفة في مياديف مختمفة، مف وكاالت األمـ المتحدة  استفادتوقد 

المرأة، وبرنامج األمـ  تمكيف نحوفي العمؿ  (UNIFEM) صندوؽ األمـ المتحدة لتطوير المرأةحقوؽ وقوانيف العمؿ، و مجاؿ 
 "اليونسكو"منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة ، و مف أجؿ التنميةالعمؿ تكريس في  (UNDP)المتحدة اإلنمائي 

(UNESCO)  قّدـ إصدار حديث لبرنامج األمـ المتحدة ، وبناًء عمى ذلؾ. التعميـ، ومؤسسات أخرى عديدة التركيز عمىفي
 :قتصادي لممرأة التعريؼ األكثر شمولية مف بينياحوؿ التمكيف اإل (UNDP)اإلنمائي 

 
التوظيؼ الذاتي ستخداـ و اإلفرص توسيع مثؿ ) قتصاديةإلتوفير الفرص اقتصادي يشمؿ إلتمكيف المرأة ا"

عمى ) يوالحقوق الوضع القانوني، (تحسيف فرص الوصوؿ لمتمويؿ الالئؽ والمنِتج، العمؿتشجيع والريادية، 
 الدمجالتعبير، ، (األرضب ممكية وحرية التصرؼ الممكية، الميراث،المرأة في حقوؽ المثاؿ تحسيف  سبيؿ

(. لتعزيز مشاركة المرأة في ىيئات صنع القرارتطوير آليات ) قتصاديةالقرارات اإل في عممية صنع المشاركةو 
 .    6[2111 اإلنمائيبرنامج األمـ المتحدة ]

 
 ،الحقوؽ والقوانيف متمويؿ،الوصوؿ ل ،التوظيؼ ،ـالتعمي ، مف بينيايتبادر لمذىف عدد مف المؤشراتلسابؽ، عتماد عمى التعريؼ اباإل

 .غيرىاالكثير و  األصوؿ،والتحكـ في الدخؿ و  ،القرار صنع
 
مف  يأو قتصادي لممرأة، لتمكيف اإللقياس ااألفضؿ الكيفية حوؿ  كثؼ، كاف ىناؾ نقاش ممختمفة عديدةمؤشرات وجود ضوء  فيو 

بدرجة مع بعضيا  رابطةالعديد مف المؤشرات مت( أ :وصمالحظتيف بيذا الخص إيرادويمكف  ،ستخداـمؤشرات أفضؿ لإلىذه ال
. جتماعيإلاكيف بالتمولكف أىميتيا تتعمؽ تصادي قغير ميمة لمتمكيف اإلشرات، ولموىمة األولى، تبدو بعض المؤ ( و بكبيرة، 

تـ تحديد العديد مف المؤشرات خالؿ مراجعة األدبيات . مؤشر ؿتحديا لتحميؿ منفصؿ لكدة عديمؤشرات يشكؿ الترابط بيف و 
 .ةـ التالياقسفي األبتفصيؿ أكبر في السياؽ الفمسطيني المؤشرات بحث  تـيوس ،أدخمت واستخدمت في ىذا البحثو 
 

                                                 
 

5
 .4888حشريٍ ثاَي،  15. أخبار يُظًت انؼًم اندونيت انًخؼهمت بانُىع االجخًاػي. اندونيت انصفحت انرئيسيت نًىلغ يُظًت انؼًم 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_101031.pdf> 
 

6
 .4888أيهىل،  45". انخًكيٍ االلخصادي نهًرأةيمارباث إبداػيت َحى حؼسيس (. "UNDP)برَايج األيى انًخحدة اإلًَائي   

<http://content.undp.org/go/cms-service/stream/asset/;jsessionid=a80PGxUr3ng_?asset_id=2524504> 
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ة، فقد عممي ونحو مقاربة أكثرقتصادي لممرأة تمكيف اإللم ةلمفاىيميا قاربةعف الم بعيداً  ،ىتماـفي اإل شيدت السنوات األخيرة تحوالً 
سر الفجوة الكبيرة في معظـ األحيافجتماعي و برامج النوع اإلدخاؿ عض الجيود الجادة إلب ُبذلت  ،وبالرغـ مف ذلؾ. بيف الجنسيف ج 

ستقرار اإل ، مف ضمنيا عدـالحاضرالوقت في  فيما يتعمؽ بالمرأة الدوؿ النامية تواجوتظؿ  سيةالرئيف ىناؾ عدد مف التحديات إف
ومف  جوة بيف مف يستطيعوف الوصوؿ إليوالف وسعيحيف ختالفات بيف الريؼ والمدينة، التقدـ التكنولوجي اإلقتصادي، السياسي واإل
بدرجة ت ىذه التحدياتتفاقـ و . التعميـ وسوؽ العمؿ واألجورالحصوؿ عمى في بيف الجنسيف  جواتباإلضافة إلى الف ،7ال يستطيعوف

متمكيف ينبغي عمى النساء التغمب عمييا في سعييف لالسياؽ الثقافي والديني لمبمد، مما قد يزيد مف المعوقات التي  بفعؿ أكبر
 .قتصادياإل

 
 :السياق الفمسطيني 5.2

 
، خاصاً  شكالً تصادي يأخذ قف التمكيف اإلإف ،بالتالي ،أخرىدوؿ  وال تسيؿ مقارنتو معبطبيعة خاصة في فمسطيف لسياؽ يتميز ا
والحكومة  ،المحميةالمؤسسات  ،وليةدات النظمالم ،المانحيفكؿ مف عمى  بينما يتوجب ،مع الواقع عمى األرض إلى حٍد مايتأقمـ 

 .الواقع الفمسطينيخصوصية استجاباتيا وجيودىا وفقًا ل تطّورأف الفمسطينية 
 

 ُيسيماف إضافييفميّميف عامميف ، كما ُذكر أعاله، تواجو فمسطيف اءكمية المعتادة التي تواجو النسعف المشاكؿ الييبصرؼ النظر 
 قتصادية لممجتمع الفمسطينيرات اإلاالخي عمىر بشكؿ كبير ثّ أحتالؿ العسكري اإلسرائيمي الذي اإل يماأول: لوضع الحالي لممرأةفي ا

ر ثّ وّجو وأ العامؿ األوؿأف  درؾومف الميـ أف ن. معالمجت صاغتالتقميدية التي الثقافية و ثاني، القيـ الو وحّد مف تمؾ الخيارات، 
 يكوفكاف لفي فمسطيف في الوقت الحاضر مما محافظة أكثر بيئة  األمر الذي نتج عنو سيادة ،عمى العامؿ الثاني كبيربشكؿ 

 .لـ يوجد مطمقاً  [حتالؿ العسكرياإل]يو األمر لو أف العامؿ األوؿ عم
  

فمنذ . العادي يقتصادية لمفمسطينالحياة اإلأيضا صاغ ، بؿ فقط حتالؿ عمى القيـ المجتمعيةاإل يقتصر تأثيرلـ مف ناحية أخرى، 
أصبح  ،مرور الوقتمع و إال أنو،  ،الصراع وُتشد د بموازاة الجزر والمد فيؼ خف  القيود عمى حركة الفمسطينييف تُ  كانت، 1967العاـ 

فرص  بما فييا، يفحياة الفمسطيني جوانبكافة  التدخؿ في، والتأثير عمى، مىعفي قدرتو  فعاليةو  اً طور جياز التحكـ نفسو أكثر ت
نظاـ يشمؿ  الذي يتصؼ بالشمولية وتعدد الطبقات، ىذا، جياز التحكـ. دخؿبالتالي فرص الحصوؿ عمى و  ؿ،يشغتال ،العمؿ

 يضادخوؿ إلى مناطؽ كثيرة مف أر منع ال، عمى البعض يقتصر استخداميا اً ، طرقمادية ُتعرؼ باإلغالقات تصاريح، حواجزال
أو المعازؿ جزر مجموعة مشّظية مف اللضفة الغربية إلى تحويؿ ا إلىذلؾ  ىأد. جدار الفصؿ الضفة الغربية، وأكثرىا وضوحاً 

 .8كما حوصرت غزة بسياج محيط مع معابر مضبوطة بصورة مشددة البعض، عف بعضيا مقطوعةقتصادية اإلجتماعية و اإل
 

في التنقؿ  ،النساءالناس، وبشكؿ خاص حرية حركة  ،حتالؿاإل وبسبب مخاوؼ أمنية قّيد ،2111نتفاضة الثانية سنة اإل بدايةمنذ 
. دخوؿ سوؽ العمؿ إلىفي المناطؽ الريفية،  خصوصاً و ولكنو أيضًا دفع العديد مف النساء،  .بيف المدف مف أجؿ التعميـ أو العمؿ

                                                 
7
 . 6-1ص . 4884(. UNIFEM)صُدوق األيى انًخحدة نخطىير انًرأة ". حًهيد انطريك َحى انخًكيٍ" 

 
8

، 4818انبُك اندوني، شباط . حث ػٍ سبم انؼيش في انضفت انغربيت وغسة، أبؼاد االَهيار االلخصادي انًخؼهمت بانُىع االجخًاػيانب:َماط انخفخيش وانحىاجس 

     <http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/GenderStudy-EnglishFeb2010.pdf>أو
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ؼ، آليات لمتكيّ  استحداثبدأت النساء ب ،قدرة السوؽ عمى استيعاب العمالة في أي مكاف آخرومع ازدياد البطالة بيف الرجاؿ وعدـ 
 ،في بعض األحيافأو حتى، األسرة  ميزانيةوذلؾ لممساىمة في  ،في نشاطات اقتصادية نخراطباإلالنساء  حيث بدأت المزيد مف

 .لكؿ األسرةالمصدر الرئيسي لمدخؿ  المرأةأصبحت 
 

 أصبحو  ،في قطاعي الزراعة والخدمات وخصوصاً  ،بشكؿ ثابت رتفاعمشاركة النساء في االعامة لنسب ال بدأتدـ، وكنتيجة لما تق
 فواجيال زلف يالنساء ، تجدر اإلشارة إلى أف وبالرغـ مف ذلؾ. لمكثير مف العائالت ةضرور ببساطة  نساء فاعالت اقتصادياً وجود 

كما يمي تمخيص ألىـ التحديات  فيما. قتصادي والمشاركةالتمكيف اإلبقوة التي تعيؽ و  في المجتمع الفمسطيني،العديد مف المحددات 
 :9مبنؾ الدوليلحديث  إصدار أكد عمييا

 
  ًالعمؿ ةفي قو  مستوى مشاركة منخفض نسبيا 

 مشاركة متفرقة مع محدودية الفرص 

 التركيز الرئيسي عمى قطاعي الزراعة والخدمات 

 في الوسط قميؿ عددو  أنيا بدوف تعميـ، وأ تعميـ عاؿٍ إما حصمت عمى  أعداد كبيرةيـ، حيث ت كبيرة في مستوى التعمفروقا 

  في األجورمتواصؿ تمييز 
  األصغر سناً مف البطالة بيف النساء  عاليةنسبة 

  (التأميف) حمايةال انعداـمنخفضة و غالبًا ما يترافؽ تشغيؿ النساء بأجور 

 (الرجاؿمقارنة ب)منساء بالنسبة لطالة بفترة زمنية أطوؿ في ال 

  قتصادي غير الرسمي، وخصوصا النساء القطاع اإللتحاؽ بيممف إلى اإلالتعميـ المستويات األقؿ مف النساء ذوات
 متوسطات األعمار

 (كعامالت) النساء في القطاع غير الرسمي يكف عادة مستضعفات وغير مؤمنات 

 جداً  مف برامج القروض الصغيرة قتصادية غير الرسمية تستفيدعديد مف النشاطات اإلال 

 
قتصادي اؿ لمتقدـ في التمكيف اإلجؿ قياس فعّ أومف  ،ضوء ما تقدـ، سيناقش ما تبقى مف التقرير الحالة الفمسطينية بعمؽ أكثر في

ات المبحوثات توجيوعة مف المؤشرات لمقارنة لذلؾ، باإلضافة إلى مجم اإلجرائيتعريؼ ال استخداـتـ فقد ، الضفة الغربيةفي لممرأة 
   .بخصوص التمكيف اإلقتصادي

                                                 
9

 Ibn 
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 :قتصادي لممرأةلمتمكين اإل إجرائيتعريف  .6
 

أف  يرغبمستقبمي  بحثليذه الدراسة وألي العاـ  اإلجرائيؼ التالي ليكوف التعريؼ يالتعر  تحديدتـ  ا البحث،خالؿ التحضير ليذ
 :يأساس بحث معموماتستفيد مف الدراسة الحالية كي
 

التوظيؼ الذاتي ستخداـ و اإلفرص توسيع مثؿ ) قتصاديةإلتوفير الفرص اقتصادي يشمؿ إلا تمكيف المرأة"
عمى ) يوالحقوق الوضع القانوني، (تحسيف فرص الوصوؿ لمتمويؿ الالئؽ والمنِتج، العمؿتشجيع والريادية، 

 الدمجلتعبير، ا، (األرضب ممكية وحرية التصرؼ الممكية، الميراث،المرأة في حقوؽ سبيؿ المثاؿ تحسيف 
(. لتعزيز مشاركة المرأة في ىيئات صنع القرارتطوير آليات ) قتصاديةالقرارات اإل في عممية صنع المشاركةو 
 .    [2111 اإلنمائيبرنامج األمـ المتحدة ]

 
قتصادي لتمكيف اإلباالميمة فيما يتعمؽ عناصر كؿ الفيما إذا كاف التعريؼ يشمؿ  ُسئمت النساء المواتي شمميف البحث المسحخالؿ و 

في  رئيسييفخبراء ، كما أف المقابالت التي أجريت مع التعريؼ عمى استخداـ %(99تحديدًا )الغالبية العظمى وقد وافقت  ،لممرأة
   .المذكورالتعريؼ أظيرت أف الكثيريف منيـ يتفقوف مع  موضوع تمكيف المرأة في الضفة الغربية
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 :ة الغربيةالضفقتصادي لممرأة في تمكين اإلال .7

 
كما ىو مبيف في  ،قتصادي في السياؽ الفمسطينيالتمكيف اإلوضع ف ع نقدياً  عّبرف عف تصوراً تي شممتيف الدراسة مواالنساء ال

قؿ مف نصؼ مشيرة إلى أف أ، قّدمت إجابات تتفؽ إلى حد كبير مع ما يظير في الشكؿ المؤسسات النسويةكما أف  ،الشكؿ أدناه
 .حالياً  ىف ممكنات اقتصادياً  النساء الفمسطينيات

 
َ   التصورات حول عدد(: 1)شكل رقم   الضفة الغربيةفي  نات اقتصادياً النساء الممكَّ

 

 
قتصادي يعتبرف التمكيف اإل شموالت بالبحثمف النساء الم%( 6103)لمبيئة الحالية، إال أف  نوعًا ما النظرة السمبيةىذه بالرغـ مف 

حيث  المرأة، التي تعمؿ مع، أو مف أجؿالمؤسسات  موىذا ممث كما دعـ. اً يعتبرنو ميم%( 2906)سبة في غاية األىمية، ونلممرأة 
 .ميـ أنو ـمني%( 2705)رى وي، جداً  اً ميم%( 6408) هاعتبر 

 

 ػ داً ج كثيراً )قتصادي المرأة اإل أف الحكومة تعمؿ بجيد لتقوية تمكيفمشموالت بالبحث مف النساء ال%( 4907) ترىوبشكؿ الفت، 
عدـ وجود ب مف النساء%( 2208)حوالي  كما أفادت ،إلى وجود جيود قميمة بيذا الخصوصمنيف  (%1808)، بينما أشارت (كثيراً 

 رأىحيث  ،الحكومة جيودلإلى حٍد ما  المؤسسات النسوية أكثر نقداً  ممثميبينما كانت آراء . رأي لدييف بيذا الخصوص
أف قمياًل مف يروف %( 3906) ما يقاربو  ،كثيرػ  كثير جداً ىو  تمكيف المرأة اقتصادياً أف عمؿ الحكومة نحو  ـمني %(3704)

 .الجيد تـ إحرازه حتى اآلف

 

 بذؿلكبير عف الجيود الحكومية حيث يروف أف ىناؾ مجاؿ عمومًا ، فقد أعربوا عف عدـ رضاىـ الرئيسييفأما بالنسبة لمخبراء 
في البنية الحكومية، ويجب التطرؽ إلييا في الجياز الحكومي وفي السياسات  تؤثر بعمؽطية فالقيـ التقميدية والصور النم. المزيد

متناىي التمويؿ  برامجلمدخؿ، وكذلؾ  ةمدر البرامج ال طمؽ المزيد مفعمى الحكومة أف تكما ينبغي  السياسات، تطبيؽفي عممية و 
ث وخبير مف معيد ماس لمدراسات صر عبد الكريـ، باحالدكتور ن ويعتقد. الريفية تشجع خصوصًا المرأةلمنساء،  الصغر

في موضوع التمكيف  ذات العالقةالجيات التي تقـو بيا ؽ كؿ الجيود يتنسلة عف ؤو تكوف مسالحكومة يجب أف "ف بأ ،قتصاديةاإل
 ."في فمسطيف ومستداماً  قتصادي لممرأة ممكناً عاوف ىو المفتاح لجعؿ التمكيف اإلفالت ،قتصادي لممرأةاإل
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جؿ أف اؿ مف المانحيف يعمموف بشكؿ فعّ أبعاـ ، فيناؾ تصور بشأف تمكيف المرأة اقتصادياً  جيود الجيات المانحةوبخصوص 
و ، كما ىمف النساء المواتي شممتيف الدراسة%( 5901) حيث كاف ذلؾ رأي الضفة الغربيةقتصادي لممرأة في لتمكيف اإلف ايتحس

جيود ليجابي إبشكؿ تنظر مف المؤسسات النسوية %( 4602)تبيف أف حوالي النصؼ  مع ذلؾ، رنةوبالمقا. مبيف في الجدوؿ أدناه
 لتشجيعالمانحيف  جانبف أنيا ترى القميؿ مف العمؿ مشارت إلى أ امني%( 2503)حوالي الرُّبع، وتحديدًا مقابؿ ( كثيراً )المانحيف 

 .تمكيف المرأة اقتصاديًا في الضفة الغربية

 
حول جهود المانحين في تحسين التمكين  تصوراتال(: 3)جدول رقم 

 الضفة الغربيةاالقتصادي لممرأة في 
 %1902 كثير جداً 

 %3909 كثير
 %1602 قميؿ

 %501 مطمقاً 
 %1907 ال أعرؼ

 
جب أف ي وومع ذلؾ يروف أن ،ضرورياً  أمراً بخصوص التمكيف االقتصادي لممرأة جيود المانحيف في  رأى الخبراء الرئيسيوفوقد 

 تستجيبال ( أ :مشاريع في نفقوف األمواؿال ينسؽ المانحوف جيودىـ وي حيث في أحياف كثيرة ،في الجيود تحسفيكوف ىناؾ 
 يرّكزوا أكثر عمىعمى المانحيف أف  ،ذلؾلباإلضافة . مستدامة ببساطة ليست( ب و متنمية االقتصادية،بالنسبة لحتياجات النساء ال

 ،قتصادي لممرأةعمؿ في التمكيف اإلالتي تالحكومية  غيرالمنظمات و  مؤسسات المجتمع المدنية و يالمجتمعقدرات لممؤسسات بناء ال
 .في الموضع المالئـت حوؿ المشاريع والبرامج أف يمعبوا دور الميسر بيف المؤسسات لتبادؿ الخبرات والمعموما بإمكانيـ كما
 

تقدـ العديد مف الخدمات  المنظمات غير الحكوميةف المؤسسات المجتمعية و ف البحث مف خالؿ آراء المؤسسات النسوية أوقد بيّ 
واألكثر صمة المقدمة  والنشاطاتالخدمات  بعضوفيما يمي . قتصادي لممرأة بشكؿ أو بآخرالتي تدعـ عممية التمكيف اإلو لمنساء 
 :لمرأةاتمكيف  بموضوع

 
 والندواتالعمؿ اتورش ،التدريبية دوراتتنمية القدرات مف خالؿ ال ،: 

o تربية النحؿ، المعجنات والحموياتإعداد  التجميؿ، ،تربية الحيوانات ،الحرؼ اليدوية ،وتشمؿ التطريز ،الميف ،
 والمقاصؼ النسائية

o دارة  ،إدارة المشاريعفي  الميارات الالزمة لمبدء أو إلدارة  الميارات ،الريادة ،التشبيؾ ،تعاونياتكيفية إنشاء وا 
 وبناء الثقة ،التغميؼ ،، التسويؽمكّيفة لتالئـ احتياجات النساء وأف تكوف لمدخؿ ةدرّ الم المشاريع

o اإلقراض  ،األحواؿ الشخصية والقانوف األساسي ،ؿماحقوؽ الع ،حقوؽ اإلنساف ،حوؿ حقوؽ المرأة زيادة الوعي
 والصحة ،الصغير والمتوسط

 ساعد عمى التشبيؾ بيف النساءجتماعية التي تالفعاليات اإل بما فييا ،جتماعيةالنشاطات اإل 

 معارض الحرؼ اليدويةو  ،حتفاالتالشعبي، الفنوف، الميرجانات، اإل الرقص ومنيا ،النشاطات الثقافية 

 الدعـ النفسي 
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 المخيمات الصيفية 

 ةيالصح أياـ لمرعاية 

 

في العمؿ رات قّيمة، حياف كانت تغيّ رات، وفي أغمب األقد حدثت العديد مف التغيّ  وأنإلى ف الرئيسييالمقابالت مع الخبراء  خمصتو 
حدثت في السنوات التي اإليجابية كانت التغيرات و . الكثير الذي يتوجب عمموما زاؿ ىناؾ  ولكف ،قتصادي لممرأةباتجاه التمكيف اإل

 :، كما يمياألخيرة، والتي أشار إلييا الخبراء
 

  منساء في سوؽ العمؿأكبر لمشاركة 
 الكميات والجامعاتمنساء في متزايد ل التحاؽ 

 الكميات والجامعاتمف خريجات  مزيد 

  قيادية أدوارالنساء في مزيد مف 

 واليندسة ،تكنولوجيا المعمومات ،الدخوؿ في قطاعات غير تقميدية مثؿ المواصالت النساء بدأت 

 قتصاديالنسوية المكرسة لمتمكيف اإلمف المؤسسات  مزيد 

  ئداتاوالر ئي النساالدور نماذج كبر مف أعدد 
  

 المجتمع ليس مستعداً  حيث ،نةكّ بيئة مم   تفتقر إلىبعض مف أجريت معيـ مقابالت أف فمسطيف  أشارفقد وعمى النقيض مف ذلؾ، 
و يلإما نحتاج سامي خضر، مدير عاـ مركز معا التنموي،  ويصؼ. األكثر حداثة والتمكيف نعتاؽاإلمفاىيـ ل بعد إلفساح المجاؿ

في المجتمع نحو نظرة  تراجعاً  تشيدقد إال أف السنوات األخيرة  ،التمكيف باتجاهبعض التقدـ  شيدنا ناع أنوم ،جتماعيإتغير " بأنو
برنامج المشاركة المدنية في مؤسسة  ةماجدة عواشرة، مدير  دت ىذا أيضاً أيّ و ". أكثر محافظة وتقميدية لممرأة، حقوؽ المرأة، والتمكيف

CHF النظاـ األبويعميو  سيطري مجتمعاً  ظؿمع الفمسطيني يأف المجتوالتي تعتقد ب ،الدولية . 
 

 ةستيدؼ الطبقالزخـ يالحكومة، يبدو أف ببالجيات المانحة و  اً مرتبطقتصادي اإلمى ذلؾ، وبينما أصبح مفيـو التمكيف عالوة ع
إلحصاء ، مدير وحدة السكاف وايوسؼ فالح يقوؿكما  كثر صعوبة،أواقعًا  فواجييتي الوال اتالريفي نساءمف ال بكثير الوسطى أكثر

وينبغي معالجة  والريفية،المناطؽ الحضرية فجوة  بيف إذ يمـز اإلقرار بوجود . إلحصاء الفمسطينيلجتماعي في الجياز المركزي اإل
ف ه يمكّ بدور  األمر الذيالتسويؽ،  ميارات عمى سبيؿ المثاؿ في، فةمكثّ  لمدخؿ وتنمية قدرات مدّرةشاريع مف خالؿ مىذه الفجوة 

 .قتصاديةنخراط في النشاطات اإلإللمشاركة بفاعمية ويصبحف أكثر قدرة عمى امف االنساء 
 

 بدرجة كبيرة، حيث تبدو الجيود نظرية الضفة الغربيةرأة في ممل قتصادياإلتمكيف أماـ الخر آ نصر عبد الكريـ تحدياً  الدكتور ويرى
يتـ مف خاللو تقييـ التمكيف ( وجيات مانحة ةحكومبإشراؼ ال)نامج شامؿ بر  تطويرويجب  .الذي يدعمياتطبيؽ قميؿ مف ال عم
 .قتصادي لممرأة عمى مستوى األسراإل
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 كدوأ. التمكيف تيدؼ إلىإضافية وبرامج مشاريع  إطالؽيجب إال أنو ، وفي المكاف الصحيح وبالرغـ مف وجود الكثير مف الجيود
أف  يجبدراسات  إلىباإلضافة  حتياجاتلإل جادّ  ضرورة القياـ بتقييـمى عجتماعي، لجاف المرأة لمعمؿ اإل اتحادمف  ،ورسميـ دبّ 
 .حتياجات الحقيقية لمنساءامج لضماف استجابة ىذه الجيود لإلالمشاريع والبر  إليياترتكز 
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 :قتصادي لممرأةمؤشرات التمكين اإل .8
 

 .كانت إجاباتيف كما يظير في الشكؿ أدناه صادي لممرأة،قتمتمكيف اإلالمختمفة لمؤشرات العف  مشموالت بالبحثحيف سئمت ال
الجوانب إال أف مؤشر ". الميمة جداً "يمكف مالحظة أف أكثر مف نصؼ العدد الكمي مف المجيبات قد وصفت كؿ المؤشرات بِػ 

لنساء عمى أنيا ُصنفت مف قب ؿ اقد %( 7104)الدخؿ مؤشر و %( 7104)التعميـ المستمر مؤشر ، و %(7904)الشخصية والذاتية 
 .األكثر أىمية
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 شممهن البحث منساء المواتيلممرأة وفقًا لقتصادي أهمية مؤشرات التمكين اإل(: 2)قم شكل ر 
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بالميمة جدًا في  بشكؿ عاـ، جميع المؤشراتيمكف مالحظة توجيات مشابية، حيث قّيمت المؤسسات،  بالنسبة لممؤسسات النسوية،
القرار  مؤشرا صنع يميياوالتوظيؼ  ،التعميـ ،مؤشرات الجوانب الشخصية والذاتيةلممرأة، ومرة أخرى تحتؿ قتصادي قياس التمكيف اإل

 .المراتب العمياوالتحكـ في الدخؿ 
  

 لممؤسسات النسوية وفقاً لممرأة ت التمكين االقتصادي أهمية مؤشرا(: 4)دول رقم ج
 مهم مهم جداً  

 %1302 %8608 (ذاتتقدير ال) الجوانب الشخصية الذاتية
 %1302 %8608 التعميم المستمر

 %1403 %8507 التعميم
 %1302 %8507 العمل

 %1706 %8204 صنع القرار
 %1908 %8102 الدخل

 %2109 %7609 الممكية
 %2503 %7103 الحقوق القانونية

 %2503 %7103 حرية الحركة
 %2806 %6801 استخدام الوقت

 
. المذكورة مى أىمية جميع المؤشراتع ،البحث النوعي في موضوع تمكيف المرأة والتمكيف االقتصادي، خالؿ فالرئيسيو الخبراء  ّكدوأ
قتصادي التمكيف اإل اختيرت لقياسلجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي، إلى ترابط المؤشرات التي  جمعية أشار سميـ دبور، مدير عاـقد ف

جؿ أف تصبح المرأة أفمف  ،عمؿ في سوؽ العمؿ الفمسطيني، وكذلؾ يجادإل أساسياً  طمباً لقد أصبح التعميـ الجيد مت"قائاًل  لممرأة
 ".الحاسمة ماتمف المقوّ ستقاللية التعميـ واإل يصبح ،ة في صنع القرار عمى مستوى العائمة والمجتمعيفاعممنخرطة ب

 
 مف أجؿ استيالؿ عممية التمكيف، ،لضفة الغربيةار في بكاألىتماـ اال تتطمب حالياً أي المؤشرات  عفالمقابالت  كما استطمعت

 :مف معظـ الذيف جرت مقابمتيـ، عمى أنيا األكثر إلحاحًا في الوقت الحاضر ،أىـ المؤشرات التي تـ تحديدىاوفيما يمي 
 

 التعميـ 

 التحكـ في الدخؿ 

 صنع القرار 

 الجوانب الشخصية والذاتية 

 عمؿال 

 
لكؿ مؤشر في السياؽ  اً نوعي اوصفً ( ب ،مؤشر كؿًا موجزًا لما ُيقصد بوصف( أ :حيث تشمؿ، اتمؤشر الكؿ تناقش الفقرات التالية 

 .المشموالت بالدراسةالنساء والمؤسسات كيفية إدراؾ كؿ مؤشر مف جانب  (جػ ، والفمسطيني
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 (األصول) ةالممكي: المؤشر األول 8.1

 
الممكية  عتبرت. منازؿ، بما فييا السيارات والاألصوؿ الماديةحرية وصوليا إلى و المرأة ممكية مستوى قياس ىذا المؤشر راد مف ي

س ماؿ ميـ أر  ُتشّكؿ إذ عادة ما ،متحكـ في األصوؿولحيازة لالنساء  خّوؿتحيث  ،قتصادي لممرأةفي التمكيف اإل أساسياً  مفيوماً 
مف خالؿ بيئة  الحصوؿ عمى، الممكية، منح النساء حرية الوصوؿ إلى، وفرص اددز انو كمما أفتراض ويمكف اإل .ستثمارلمدخؿ واإل

التحكـ بدخميف بشكؿ مستقؿ عف العائمة والزوج، كمما قدرتيف عمى  مف قانوف جزائي وقانوف إرث، وكذلؾ كمما ازدادت نة ممكّ 
نشاط اقتصادي  زادت احتمالية امتالؾ المرأة ألصوؿ مادية، مستقمة عف العائمة والزوج، األمر الذي يزيد إحتمالية انخراط النساء في

 .إف رغبف بذلؾ
 

 :، بحيث ينص عمى2113عاـ  10فمسطيف، تـ تعديؿ القانوف األساسيفي حالة 
 

يتحمموف الواجبات العامة و ة والسياسية يحقوؽ المدنالويتمتعوف بكافة  ،ف متساووف أماـ القانوفيجميع الفمسطيني"
وأينما ورد . اإلعاقةأو  ،رأي السياسيال ،ديفال ،موفال ،جنسال ،عرؽالبغض النظر عف  ،بدوف فرؽ أو تمييز

 ".شير إلى الذكر واألنثىي وفيفي الدستور، " مواطف"أو " يفمسطين"مصطمح 

 
القانوني  الوضعالممكية، أف وفيما يتعمؽ بفيـ، ميـ أف نولكف مف ال ،أماـ القانوف والنساءؿ ارجالنو ال فرؽ بيف إذًا يمكف الفيـ بأ

وبالتالي، فإف األمور المتعمقة بالزواج، الطالؽ، والميراث يجب النظر إلييا في سياؽ . "ةعيالشر "بقانوف محكـو  نساءالشخصي لم
مف ميراث العائمة لمنساء بحجة أف الرجاؿ يتحمموف مجموعة القوانيف المتعمقة بتمؾ األمور تنسب حصة أقؿ  ".الشريعة"قانوف 
ليف سيطرة أقؿ عمى األصوؿ، أكاف ذلؾ منزاًل، شقة، سيارة، أو أصواًل مالية النساء  أفبدوره يعني ىذا و  لية المالية األكبر،ؤو المس

 .(أسيماً )
 

يمتمكف %( 3901)ىناؾ  ،%(1101)بيف أولئؾ اؿ زليف، ومف امنل مالكاتأشرف إلى أنيف  النساء المشاركاتمف %( 1101)فقط 
. ، كما ىو مبيف في الشكؿ في األسفؿربما تممكيا النساءمفة مختعف أصوؿ  المسحاستكشؼ كما . يمتمكف منزالً ( %6109)شقة، و

 .خاصةال تيفأنيف يممكف سيار  (%1406)، بينما أشارت بيف رض خاصةأأنيف يممكف  (%2806) قد ذكرتوبشكؿ الفت، ف
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 <http://www.palestinianbasiclaw.org/2003-permanent-constitution-draft>. جايؼت بيرزيج 
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 شموالت بالبحثها النساء المممكالتي ت صولاأل(: 3)الشكل رقم 

 

 

 ةز جيأ ُحزف ممكيةي%( 6408) واتؼ نّقالة، ويمي ذلؾ نسبةمكف ىمف النساء يم%( 8809) الغالبية العظمى يمكف المالحظة أف
 .تمفاز

 
 المالية واردالم: انيالمؤشر الث 8.2

 
 اقتصادياً أكثر تمكنًا يمكف القوؿ أف النساء يكف بشكؿ عاـ،  .قتصادي لممرأةلتمكيف اإلالمتصمة باىذا القسـ الجوانب المالية  تناوؿي

 .والنمو االقتصادي لدييف دعـ مشاركتيف االقتصاديةت التيالمالية، مثؿ المنح والقروض،  در والمم صوؿ كاؼٍ و  إذا توفر ليف
 

أعداد متزايدة مف المانحيف و  ف،في فمسطيالشاممة لتنمية اجيود  ميمة في ،بما فييا المنح والقروض ،أصبحت الخدمات المالية
نما أيضا ستسمح  ،ستدامةأكثر اتنمية إلى فقط  لف تؤديف ىذه الخدمات أب قادىـعتخدمات الىكذا اىتماميـ إلى تقديـ  حولوا وا 

الخدمات تقديـ سي في رئيالمحرؾ ال متناىي الصغر التمويؿنظاـ  أصبحو . لمفمسطينييفالجيود واألولويات بالنسبة زيادة ممكية ب
التجمعات والتي تزود بشكؿ أساسي  ،متناىي الصغر ؿتمويتزايد عدد مؤسسات الوبمرور السنيف  ،المالية في السنوات األخيرة

عمميات و توسيع أ ةجديداريع صغيرة شبم ءشة بالقروض، مع بعض التركيز عمى النساء، مما يمكنيف مف البدالميمّ  السكانية
 PlaNet)" بالنيت فايننس"مؤسسة  المسوؽ أجرتي ةحديث يةمسحدراسية  ظيرذلؾ، تُ باإلضافة ل. لدييف المشاريع القائمة

Finance)  مؤسسة التمويؿ الدولية و(IFC)11  عمى وجو الخصوص متناىي الصغرلإلقراض في فمسطيف أف ىناؾ حاجة كبيرة ،
ميف بعدد زبائف   .مميوف دوالر 281 ػِ بمبمغ يقدر بومساىمة في السوؽ ، 1919111 ػِ يقدر بمحتم 
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 دراست يسحيت نهسىق ػٍ انخًىيم يخُاهي انصغر في انضفت انغربيت ولطاع غسة 
<http://www.palmfi.ps/-img/files-front-end/1219029236.pdf> 
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في التخفيؼ بؿ أيضا  ،إلجماليقتصادي ايـ فقط في النمو اإلسي ال( شكؿ خاصز عمى النساء بركّ يي ذال) متناىي الصغر تمويؿال
بيف الرجاؿ والنساء قتصادية اإل -جتماعيةالعالقات اإل ات فيتغيير إحداث  النساء، وفي تمكيف ،الفقر، تطوير قدرات النساءمف 

، خصوصًا التمويؿ متناىي الصغر ة لمتمويؿ،إمكانية وصوؿ المرأازدادت . الحاضر في فمسطيفكؿ مف الرجؿ والمرأة وفي وضع 
، المكرستيف لتقديـ خدمات مالية لمنساء في "فاتف"و" أصالة"طواؿ العقد األخير، وبصورة خاصة بعد إنشاء مؤسستي باضطراد 
 :12عتباردات التالية بعيف اإلخذ المحدِّ أ ينبغي ،ومع ذلؾ ،الفمسطينية المناطؽ

 
، رثقانوف اإل، معالقات العائمية الداخميةالتقميدية ل يةديناميكمنتيجة ل فتقار إلى األصوؿاإل :تمويلالوصول إلى ال -

 .والممارسات

 

فيما يتعمؽ في النظاـ القانوني بيف الجنسيف التمييز و تنظيمية، القات و معالعالية و ال اليؼتكال :القانونيةو البيئة التنظيمية  -
. يات األساسية لممرأةوالذي يتحكـ بالحر الخ، ...الطالؽ، ، ، الزواجالميراثبقانوف األحواؿ الشخصية الذي يحكـ مواضيع 

 متوسطةو ، الصغيرة، عماؿ التجارية متناىية الصغراأل متطمبات استثمار ال يخدماإلقانوف ف قانوف الشركات و إف ،وكذلؾ
 .الحجـ

 

عمى أنو ُمساعد دخؿ المرأة  ىالنظر إلو  ،النساء أىميةتشكؾ في اللمرأة في عالـ األعماؿ، اتقبؿ  عدـ :الثقافية المواقف -
 .ب الرزؽ الرئيسي بنظر المجتمعىو مكتسِ لرجؿ ا يظؿحيث أو ثانوي، 

 
لدييف فرص قميمة لنساء غير المتزوجات فإف ا إذ بشكؿ عاـ، لممرأة الحالة الشخصيةب، مباشرة، متمويؿالوصوؿ لترتبط إمكانية 
ف إف ،مماثؿ عمى نحوٍ و . ية التي توفر الدعـ الماليمف الشبكات غير الرسمستفادة ىّف أكثر تقييدًا في اإلو ويؿ متلموصوؿ إلى ال

كما أف . فييا الزوج عمى نحٍو نموذجي، يتحكـ ،العائمة، حيثالتي تممكيا  صوؿاألفي  ال يممكف تحكمًا كبيراً النساء المتزوجات 
تميؿ قانوف مكتوب بيذا الخصوص، إال أف البنوؾ د فرغـ عدـ وجو المالية،  الوصوؿ لمخدماتالمرأة  عمىب تصعّ  المواقؼ الثقافية

 .مرجاؿمنحيا لمف  ىعمأمخاطر  يحمؿلمنساء القروض منح أف  العتبار
 

. لنساء عمى مستوى العالـ ككؿتمكيف اغير مشجع لفي أحياف كثيرة عاماًل تعتبر  التنظيمية والقانونية البيئةوفي ىذا السياؽ فاف 
مما عميو الحاؿ تقييدًا قؿ أو  في صالح الريادة النسائيةالبيئة بشكؿ عاـ تبدو في الضفة الغربية،  وبصورة خاصةفي حالة فمسطيف، 
أو أحيانا عدـ  متسجيؿلفي فمسطيف، مثؿ التكاليؼ العالية  وائؽبقى ىناؾ عتومع ذلؾ  ،لبمداف العربية األخرىفي الكثير مف ا

 . إلخ عند التسجيؿ الحد األدنى مف رأس الماؿ متطمبات، النساء المعرفة باإلجراءات الالزمة يجعميا أكثر صعوبة عمى
 

ت شموالمف النساء الم العديدالمالية، تبيف مف خالؿ البحث الكمي أف ىناؾ  خدماتف محدودية الوصوؿ لمذكره عبالرغـ مما تقدـ 
 ،مالية في فمسطيف ماتدخإلى  سيؿ وؿوصعمى أنو يتوفر ليف  (أوافؽ بشدة وأوافؽ)وافقف  منيف، %(5208)بالدراسة، وتحديدًا 

ال يجدف مف الُمجيبات  %(1803)فقط بينما  ،المالية الوصوؿ لممواردالموقؼ مف محايدات بخصوص %( 2103)وكانت نسبة 
 .حسب المحافظة ،المالية خدماتسيولة الوصوؿ لمموضوع مف النساء المشاركات مواقؼ الشكؿ التالي يبيف  .الوصوؿ سيالً 
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. 4888، شركت ريادة نالسخشاراث وانخدريب، (ILO)يُظًت انؼًم اندونيت  حمييى أوضاع وحمييى يؤسسي نسيداث األػًال في انًُاطك انفهسطيُيت انًحخهت، 

 6ـ1ص 
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 المالية اتمخدسهولة الوصول إلى ال تصورات حولال(: 4)شكل رقم 

 
 

سيولة كثر أالمالية  خدماتؿ لمو ف الوصأيجدف %( 61)الالجئيف مخيمات  في، و %(6507)المدف  القاطنات فيف النساء ألوحظ 
 .%(4806) المواتي كف أقؿ تأييدًا ليذه العبارةمف القرى مقارنة بالنساء ( أوافؽ بشدة ػ أوافؽ)
 
 أبداً  حاولفلـ ي%( 7609)المشاركات رباع أ ةكثر مف ثالثأف فإ وصفف الوصوؿ بالسيؿ نسبيًا،ف غالبية النساء أبالرغـ مف و 
لمناطؽ، ا حسبما أ. خدمات كيذهمف فعاًل  استفدف فنيألى إ ،فقط%( 2301) ،البقيةشارت أمالية، بينما خدمات مف ستفادة اإل
شير تو . مالية منح وأقروض حصمف سابقًا عمى %( 25)مف جنيف ، و %(2701)الخميؿ  مف، %(3107)ف النساء مف نابمس إف

 دعـلى الحصوؿ عمى إيممف  قتصادية األصعبذات األوضاع اإلالمناطؽ  المواتي يسكفّ النساء عددًا أكبر مف ف ألى ىذه النتائج إ
كثر أ مراكزىذه ال يرّكزوف عمى مقدمي القروض/ نحيفلماا إلى أف العديد مفيضا أ قد يشير ىذاو  ،مالي مف خالؿ القروض والمنح

 (.مخيـ، قرية، مدينة)السكف  در الذكر أنو لـ ُيالحظ ىناؾ أي اختالؼ بالنسبة لنوع مكافكما يج .مناطؽ مثؿ راـ اهللمف 
 

 حسب المحافظة ،(نعمأجبن  ) خدمات مالية من سابقاً  مواتي استفدنالنساء ال(: 5)رقم  شكل

 

 
شيكؿ ىف أكثر  29499-511ف بي المواتي يتراوح دخميفأف النساء الشيري لمنساء المشاركات ائج المقارنة مع الدخؿ نت ظيرتوأ

شيكؿ  2,499-1,511، والفئة (%2809)شيكؿ  19499-511ئة حيت كانت نسبة الف ،ستفادة مف الخدمات الماليةلإل يةاحتمال
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منيف استفدف في السابؽ مف %( 809)، فقط (شيكؿ 511أقؿ مف )لؾ ذ ذوات الدخؿ األقؿ مفمف بيف النساء و . (4202%)
 أولئؾف إالقروض، ف بشأف مخاطرة، وخصوصاً يبتعدف عف الالنساء بشكؿ عاـ  حيث، و أوالً : ىناؾ تفسيراف يبرزاف. خدمات مالية
ف إ، فوثانياً  ،لتالي يتجنبنياوبا ،الفوائد عمى القروضعمى األرجح دفع  يكوف بإمكانيفلف الشيري القميؿ جدًا ذوات الدخؿ 

دخؿ لـ يحصمف قبؿ اآلف إال عمى قروض لنساء جدًا في منح البنوؾ، تعتقد بوجود مخاطر عالية  ، وخصوصاً الماليةمؤسسات ال
في بدرجة كبيرة رغبة أقؿ  كفّ شيكؿ  29511 المواتي يزيد راتبيف الشيري عفالنساء  مف الجدير بالمالحظة أفو . منخفض

، ويمكف االفتراض ىنا بأف األرجح أف المرأة التي تحصؿ عمى راتب شيري مقداره فقط%( 21) ،مف الخدمات المالية ستفادةاإل
 مؤسسات اإلقراضالخدمات المالية التي تعرضيا ع بدؿ المجوء إلى و لمقياـ بمشر  مدخراتيا ستخدـتيمكف أف  شيكؿ أو أكثر 29511

 .متناىي الصغر أو البنوؾ
 
ف إجراءات تقديـ الطمبات إلى أمنيف %( 7108)ة، أشارت خير المواتي استفدف مف خدمات مالية في السنوات األ مف بيف أولئؾو 

عالوة عمى . إضافية خدمات مالية التفكير في تكرار الطمب مرة أخرى لمحصوؿ عمى أنيا قد%( 6304)كما ذكرت سيمة، كانت 
، واقتصادياً  أف ىذه الخدمات ساىمت في تمكينيف اجتماعياً  %(8903) المشموالت بالبحثة عظمى مف النساء غالبي ذلؾ، أكدت

 .عمى حد سواء
 

 13التعميم: المؤشر الثالث 8.3

 
المراحؿ  لتحاؽ والتخرج في مختمؼمعدالت اإلفقط  يستكشؼوىو ال  ،ئة التعميمية السائدة في فمسطيفمؤشر التعميـ البي فحصي

الدرجات  عمىالنساء الفمسطينيات حصوؿ  تقّيدوالتي تمنع أو  الُبنيويةوجودة والمحددات المعيقات الم أيضاً يتحّرى ، ولكف التعميمية
استخداـ  ،مؤشرات أخرى مثؿ حرية الحركة متبادلة مع يرتبط مباشرة بعالقاتالمالحظة إلى أف ىذا المؤشر  روتجد. العممية
 .السوؽ في فمسطيف بيئةوالبيئة القانونية و  ،الوقت

 
يصبح بوجوده حيث العسكري، حتالؿ إلىو عامؿ يمكف أف ُيعزى لالمجتمع الفمسطيني ذو نسبة تعميـ مرتفعة، و ف إبشكؿ عاـ، ف

عالية  (غير األمييف)المتعمميف نسبة ُتعتبر  .التيجيربمخاطر اقتصادية وسياسية محتممة وتيديد  لمواجية ضرورياً س ماؿ أالتعميـ ر 
 والنساء%( 9702)بسيطة بيف الرجاؿ  جوةويمكف مالحظة ف ،سنة فما فوؽ 15 في سف الفمسطينييفمف %( 9309) وتصؿ إلى

 . نسبة التعميـ في فمسطيف عالية مقارنة مع دوؿ عربية مجاورة ودوؿ أخرى في العالـ ومع ذلؾ، فإف ،%(9105)
 

 كؿ اإلناثتشحيث  ،(والذكور اإلناث)لكؿ مف الجنسيف  بالنسبةة، وىي متشابية جدًا مرتفع األساسيالتعميـ ب لتحاؽاإلمعدالت 
 عدد الممتحقيف بالمدارس %(5301)أكثر مف نصؼ  مف عدد التالميذ الممتحقيف بالمدارس االبتدائية، كما تشكؿ%( 4904)

 .الماضيةخالؿ السنوات القميمة  اضطراداألساسي والثانوي قد ازدادت بالتعميـ ب ناثاإلشارة إلى أف نسب التحاؽ اإلوتجدر . ةالثانوي
مؤشر ، وىو (MDG 3)األلفية لتنمية الميدؼ الثالث مف أىداؼ حد المؤشرات المستخدمة أ ؿمف خالىذه المقولة دعـ تُ ويمكف أف 
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 .، انطبؼت انثانثت4888إحصاءاث انُىع االجخًاػي، . انجهاز انًركسي نإلحصاء انفهسطيُي  
<http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1542.pdf> 

 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1542.pdf
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حظي التحاؽ الفتيات بالتعميـ االبتدائي بأعمى ، فقد 2111 معاـمتقدـ لل الرسـ البيانيب سوح، "التعميـ االبتدائيبالفتيات التحاؽ "
 .14"اليدؼ قد تحقؽ"المعدؿ المطموب مف أجؿ القوؿ بأف  معدؿ، وىو بالتحديد

 
، مف مجموع الطالب %(5405)حيث تشكؿ اإلناث  ،النساءمرتفع بيف  فيو( الجامعات)التعميـ العالي لتحاؽ بإلمعدؿ ال ةبالنسبو 

 ،لإلناث%( 44)مقابؿ  %(56)أعمى  المتوسطةكميات الف نسبة الذكور في إفوبالمقابؿ،  ،لمطالب الذكور%( 4505)مع مقارنة 
مف %( 35)و درجة البكالوريوسخريجي مف %( 58)، بنسبة الجامعي مف مجموع خريجي التعميـ%( 73) تشكؿ اإلناثكما 

التعميـ الميني أما %(. 1509)النساء  تبمغ نسبةوبالنسبة لكوادر التعميـ في الجامعات والكميات، . فما فوؽ درجة الماجستيرخريجي 
الدراسات ستفادة مف كور اإليفضؿ الذ فبينما  ات المختمفة،القطاع بيفواضحة بيف الجنسيف  جوةبيف الذكور وبف نتشاراً أكثر افيبدو 
 .والمحاسبة امثؿ اإلدارة والسكرتاري اً الصناعة والزراعة والتجارة، تفضؿ اإلناث مينب المتعمقة

 
 فقط %(3107)ذكر الثُمث حيث  ،ذلؾ خالؼالبحث الكمي  ؼيصقطاع التعميـ،  عفيجابية إكؿ ما تقدـ صورة  رسـي في حيفو 

ققف لـ يح إلى أنيف( %68)أشارت بينما  ،يطمحف إليو عمى مستوى التعميـ الذي كفّ بالفعؿ أنيف حصمف  ستطمعاتمف النساء الم
الذي  بمغف  المستوى التعميمي قدونابمس  ،بيت لحـ ،أف النساء مف راـ اهللب القوؿأما بالنسبة لمتوزيع حسب المناطؽ، فيمكف  .ذلؾ

رغبف  بو في أوؿ عدـ حصوليف عمى مستوى التعميـ الذي  المواتي ذكرف  النساء تطمعف  إليو دائمًا، ويمكف المالحظة بأف غالبية 
 .فقط "الثانوية"و "األساسية"المرحمة  أكممف   قد األمر

 
 حسب المحافظة ،(أجبن  نعم) إليه دائماً  الذي طمحن  مستوى التعميم  نساء المواتي حققنال(: 6)شكل رقم  

  

 
دوف ضغط مف األىؿ بأنفسيف بمجاؿ دراستيف  أنيف اخترف  النساء إلى مف %( 5209) بالنسبة لمتخصصات، فقد أشارت أما

رت التعميـ التي توففرص  تمتعف بنفسات أنيف شاركمف الم%( 4709)رت ذكفقد  ،وبالنسبة لممساواة في التعميـ ،واألصدقاء
األمر الذي الشكؿ أدناه،  يوضحكما  ،يف الذكورتخو إلاألولوية أعطيت أف %( 5201)بقية النسبة المت ووجدت إلخوتيف الذكور،

                                                 
14

 .4818 –انخمدو في أهداف انخًُيت األنفيت (. UNSTATS)شؼبت اإلحصاء انخابؼت نأليى انًخحدة   
<http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_Report_2010_Progress_Chart_En.pdf> 



 41 

حيث يكوف  أبنائيا وليس بناتيا،ستثمار في تعميـ أف الكثير مف العائالت تفضؿ اإل إذ يؤكد أكثر استمرار وجود االعتبارات الثقافية،
 .ف يكبر األبناء في العائمة ليتسمموا المسؤوليات، وأف يدخموا سوؽ العمؿ، ويجدوف عماًل ذا مردود جّيداألكثر احتمالية أ

  
 الذكور راء بالنسبة لحصولهن عمى فرص تعميم مساوية لما يحصل عميه إخوتهناآل(: 7)شكل رقم 

 

 
%( 9103)تقريبًا كؿ النساء تبيف أف و د في أي وقت، البال خارج درسف   قد شاركاتضا فيما إذا كانت النساء المواستكشؼ البحث أي

 :يكما يم بمد آخرالدراسة في متابعة أسباب عدـ اإلجابات بخصوص وكانت  ،يحصؿ أف تمقيف  أي دراسة في الخارجلـ 
 

 (3606)ذلؾ ب لـ أرغب% 

 (2705)ال تسمح بذلؾ  تيعائم% 

  (1602) عمى تحمؿ النفقات( أنا أو عائمتي)ال نقدر% 

 (1907)أخرى  أسباب% 

 
في الخارج يعود إلى  ةدراسمتابعتيف العدـ في سبب أف الإلى أشرف  %(3606) النساءمف مث ثُ أف أكثر مف ال جدير بالمالحظةو 

 ـبناتيأف تبقى  يريد األىؿحيث  ،ممجتمع الفمسطينيل يةتقميدالو الثقافية قيـ الإلى ذلؾ  يمكف أف ُيعزىو  يكذا دراسة،رغبتيف بعدـ 
 .مراقبةإلى الخارج بدوف الكثير مف السفر بداًل  البيت ربة مفعمى مق

 
 
 

 والتدريب التعميم المستمر: المؤشر الرابع 8.4
 

 أفضؿ تطويرمف أجؿ بناء القدرات جيود التدريبية و  لمدوراتالنساء  تغالؿإلى تقييـ مدى اسالمتعمؽ بالتعميـ المستمر القسـ  ييدؼ
كما ، تمر، مثؿ رسـو التسجيؿ المرتفعةذا المؤشر المعوقات في الحصوؿ عمى التعميـ المسكما يستكشؼ ى ،مياراتيف ومؤىالتيفل

 .واستخداـ الوقت ،الدخؿ ،عمى مدى حرية التنقؿتعتمد حصوؿ المرأة عمى تدريب أف إمكانية 

39.9%43.2%
نعم

ال
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ف تنمية القدرات أبالتنمية، ُيعتقد  لكونيا جزءًا مكمِّاًل فيو  ،مف جيود المانحيفجزءًا مكمِّاًل التدريب وبناء القدرات جيود أصبحت 
معظـ برامجيـ ومشاريعيـ المقدمة  مف خالؿالمانحوف بناء القدرات  قدـي. تيح المزيد مف استدامة وممكية الجيودتسوؼ 

تدريبية في مواضيع مختمفة  ف أيضًا دوراتيمولو  بينما ، المنظمات غير الحكومية، المؤسسات الحكومية واألفراد،لممؤسسات
 .لراغبيف في تطوير مياراتيـأولئؾ اخريجيف الجدد، والريادييف، و لم

 

التدريب نوعًا ما مف  شموالت بالبحثمف الم%( 6109) حضرتوافر بشكؿ واسع لمنساء، حيث متأمر بارز و أف التدريب  ويبدو
تستفيد بينما  ة أشير،ات مرة كؿ ستتدريب ف أولئؾ يحضرفم%( 3301)حوالي الثُمث و  ،منذ حصوليف عمى آخر درجة عممية

 .شيرنشاطات تعميمية عمى األقؿ مرة في ال منيف مف%( 25) حوالي
 

 نشاطات تعميمية الستفادة منتكرار ا(: 5)جدول رقم 
 %2501 مرة في الشير

 %3301 مرة كؿ ستة أشير
 %1904 مرة في السنة

 %1904 يفسنتمرة كؿ 
 %302 مطمقاً 

 
ستفادة مف التدريب ت زادت احتمالية استمرارىا في اإللدى المشاركارتفع المستوى التعميمي نو كمما اأواستخمص البحث أيضا 

ممف %( 6601)مقارنة مع  ًا،إضافي تدريباً  ف  تمقيعمى تعميـ أساسي قد  حصمف  فقط ممف %( 3205) ، إذ أفبعد التخرج والدورات
وبالنسبة . عمى تعميـ جامعي ممف حصمف  %( 7108)و، متوسطة ميةدرسف  في كممف %( 1704)عمى تعميـ ثانوي، و حصمف  

ىّف ( بدواـ كامؿ أو جزئي أو يعممف في مشاريعيف الخاصة)فإف النساء المنخرطات بفعالية في سوؽ األعماؿ ، يالوظيف موضعل
يعممف المواتي و أ%( 81) عاطالت عف العمؿ حالياً ال أولئؾبينما  ،%(7602بمعدؿ )فقط مف التحقف  بنشاطات تعميمية إضافية 

، فالنساء العامالت في المختمفة وبالنسبة لمقطاعات. تدريب يحاولف الحصوؿ عمىلـ %( 5808)جر أبدوف  مشاريع لألسرةفي 
في القطاع الزراعي العامالت أكثر رغبة في الحصوؿ عمى تدريبات مف النساء  ،%(8303)وفي اإلنتاج  ،%(85)قطاع الخدمات 

 (.%48) في التجارةو %( 61)
 

 :شكؿ أدناهإجابات النساء كما في الكانت ، فقد يةالتدريبالدورات  التي تقّدـلجيات ا خصوصأما ب
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 نشاطات تعميمية إضافية الجهات التي ُتوّفر(: 8)شكل رقم 

 

 
فقط %( 1601) لتقاو ، ىذه التدريباتلـ يتحممف أيًا مف تكاليؼ مثؿ ف نيأ%( 5402)النساء  غالبية قد ذكرتذلؾ، فلباإلضافة 

 211يدفعف أكثر مف %( 1708)و ،شيكؿ 211-111ما بيف بيساىمف %( 1109) ويمييفشيكؿ،  111-11أنيف يدفعف 
 :مكف مالحظة األمور التاليةحيف فحص ىذه الفئات مف التكمفة مقابؿ الجية التي تقدـ التدريب، أو . شيكؿ

 
 تبيف أف ىذه ستفادة مف تدريبيميف أي مف الرسـو عند اإلتحمإلى عدـ مف بيف أولئؾ المواتي أشرف  :بدون تكمفة ،

، ثـ القطاع الخاص %(2304)يمييا المؤسسات المحمية ، %(25)لغالب مف القطاع الحكومي في ا مقدمةالتدريبات تكوف 
 %(.1808)، والمؤسسات الدولية %(2109)

 

  (2603)الجامعات وعًا لمتدريب الذي تقدمو يبدو أف نطاؽ التكمفة ىذا ىو األكثر شي :شيكل 100-10تكاليف بين% ،
 %(.2101)، والحكومة %(2101)، المؤسسات المحمية %(2101)ف و المانح

 

  ثـ %(3507) شيوعًا لمدورات التي توفرىا الحكومةأكثر التكمفة ضمف ىذا النطاؽ  :شيكل 200-100تكاليف بين ،
، والمؤسسات المحمية %(1403)الجامعات  التي توفرىاات ور لد، وكذلؾ ا%(2104)طاع الخاص القالتدريب المقد ـ مف 

(1403.)% 

 

  ويميو %(5204) شيكؿ ىي أكثر شيوعًا في القطاع الخاص 211التكمفة التي تبدأ مف : شيكل 200تكاليف أكثر من ،
 .%(1403)الجامعات 

 
 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

مؤسسات قطاع خاص

مؤسسات حكومٌة

مؤسسات محلٌة

مؤسسات أهلٌة

جامعات وكلٌات

ممولٌن

أخرى

23.7%

22.9%

19.5%
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 15عملال: ؤشر الخامسالم 8.5
 

وؿ إلى سوؽ العمؿ الفمسطيني، وصلاإمكانية ف يعتمد بشكؿ كبير عمى العمؿ،إف كوف النساء ممك نات اقتصاديًا أو غير ممك نات 
مكانية متساوية لموصوؿ إلى فرص العمؿ مقابؿ ال ف يانو ق ، إلى جانبلمنساء رجاؿ، والمساواة في األجور ووجود بيئة مساعدةوا 

 .ىذا المؤشرتحت لمتمكيف االقتصادي لممرأة تخدـ كشروط مسبقة العمؿ، كميا 
 

معدالت  استعادتاألخيرة فقط في السنوات و  ،حتالؿ العسكري عمى األرضاسي واإلموضع السيل وفقاً العمالة تقمبات  أوضاعت شيد
 .نتفاضةما قبؿ اإلوضعيا وعادت إلى مستويات  إلى حٍد ما، ،العمالة

 
%( 4308)، ىناؾ (2119)طيني الصادر عف الجياز المركزي لإلحصاء الفمس قوة العمؿ،وحسب التقرير السنوي األخير لمسح 

تشكؿ و  ،، والمرضاألسرةليات ؤو ومس ،العمر مف بينيا خارجيا لعدة أسباب%( 5602)بينما حاليًا، ف في القوى العاممة و مشارك
 وكما سيتـ مناقشتو الحقاً  .التاليف الشكؿ بيّ يما في الوقت الحاضر، كخارج قوى العمؿ  الذيف ىـالنساء الغالبية مف بيف أولئؾ 

 .التقميدية منزؿليات الؤو النساء خارج القوى العاممة ىو مس بقاءالسبب الرئيسي في ، فإف (تحت بند العمؿ والتعميـ)
 

 (نسبة مئوية)حسب الجنس والعمر حاليًا، العمل  ةخارج قو الذين هم  توزيع سكان الضفة الغربية: (9)شكل  رقم 

 

 
%( 1808)لمذكور و%( 1706)كانت النسبة ، و 2119في العاـ %( 1708)لضفة نسبة البطالة في ا بمغتذلؾ، فقد لباإلضافة 

، %(2605)سنة  24-15 يتيفالعمر  تيفالفئ، كما ُيذكر أف البطالة بيف النساء في الضفة الغربية مرتفعة بشكؿ خاص في لإلناث
. %(405)سنة  54-45و ،%(805)سنة  44-35 تيفالعمري تيففئللمنساء في اقؿ ىي أبينما  ،%(2309)سنة  34-25و

 قوة العمؿة الغربية مف ناحية المشاركة في وجود فروؽ بسيطة بيف المدف في الضفاألرقاـ األحدث  ظيرتُ  ،وحسب المحافظات
%( 1809)، والخميؿ %(1901)جنيف في  ،%(1905)في بيت لحـ ، حيث تبمغ البطالة بيف النساء لنساءبيف االبطالة  معدالتو 

 %(.1208)ونابمس %( 1603)راـ اهلل وىي تبدو أعمى بقميؿ مف المعدالت في 
                                                 

15
 >http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf  <.4889: م انسُىيحمرير يسح لىة انؼً 
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 ،قوى العمؿ والبطالة خالؿ العشر سنوات األخيرةالمشاركة في تجاىات في االفيما يمي  بّيفجؿ تقييـ أفضؿ لمبيئة الحالية، سنأومف 

، %7204: 1999)مستويات ما قبؿ االنتفاضة إلى بعد  رجعف نسبة مشاركة الرجاؿ لـ تإكما يوضح الشكؿ في األسفؿ، فو 
 أ، حيث بد%3نتفاضة بأكثر مف مستويات ما قبؿ اإل شاركة النساء في القوى العاممةنسبة م تجاوزت، بينما %(6905: 2119

 %(.2119:1704، %1401: 1999) 2113 عاـ أوائؿرتفاع في اإل
 

 حسب الجنس والسنة ،ة الغربيةالضف قوة العمل من سكاننسبة المشاركة في (: 10)شكل رقم 

 

 
 إمكانية( ب ،بيئة سياسية أكثر استقراراً ( أ :عزى إلىيمكف أف يُ  يلذاالعمؿ، و  ةمنساء في قو متزايدة لمشاركة ل جيداً دلياًل ويعتبر ىذا 

كاستجابة في دخؿ األسرة لممساىمة إلعالة األسرة و استراتيجيات التكيؼ التي طورتيا النساء ( ػ، جوأكبر لموصوؿ إلى التعميـ أفضؿ
الضفة في البطالة إف دراسة لمعدالت . العمؿنضماـ إلى قوة لإلتزايد عدد فرص العمؿ الجاذبة لمنساء ( دنتفاضة، و مباشرة لإل
 كما، ع نسب البطالة مع الوقتمع ارتفا تزامف أيضاً تبيف أف الزيادة في مشاركة النساء في قوة العمؿ طواؿ العقد الفائت، الغربية 
/ ألسبابزيادة عدد النساء المحتاجات إلى عمؿ ( و ب، عدد النساء المواتي يتمقيف تعميمًا أعمىزيادة ( أ :بأف فتراضاإليمكف 

ىذا بالضرورة  ال يسيِّؿف سوؽ العمؿ إحاؿ، ف ةوعمى أي. ضغوط اقتصادية، يؤدي إلى زيادة مباشرة في معدؿ دخوؿ قوة العمؿ
يتنافس المزيد مف المرشحيف عمى نفس عدد وبالتالي،  ،(لمرجاؿ أو لمنساءسواء )ف فرص العمؿ النمو عف طريؽ عرض مزيد م

 .وينتج عنيا تفضياًل ُيمنح لمرجاؿ عمى النساءىي المييمنة، ية والنمطية ثقافعتبارات الاإلصبح ، تحاالت كيذهوفي الوظائؼ، 
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 حسب الجنس والسنة ،الضفة الغربية بين سكانالبطالة ( 11)شكل رقم 

 
 

التعديف  يمييا، %(61.8)والخدمات بنسبة %( 2105) ةالزراع في النساء يعممف في الغالبالحديثة أف رقاـ األ فقد كشفت وأخيرا،
 %(.704)والضيافةالتجارة و ، %(809)لتصنيع او 

 
16والتعميم عمللا 8.5.1

 

 
المرأة زاد احتماؿ الذي حصمت عميو المرأة تعميـ الاد عدد سنوات نو كمما ز إلى أاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني يالج بياناتتشير 

 .العمؿ ةقو في  مشاركتيا بفاعمية
 

 حسب عدد سنوات التعميم ،نسبة مشاركة النساء في قوة العمل(: 12)شكل رقم 

 

 

                                                 
16

 .4889: حمرير يسح لىة انؼًم انسُىي  
<http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf> 
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العمؿ النسائية في  ةر مف نسبة قو ، تشير البيانات بوضوح إلى أف النسبة األكبأوالً ف في الشكؿ أعاله ىي مف األىمية بمكاف،النتائج 
نو كمما انخفض مستوى أشير إلى أيضًا اتجاه يمع ذلؾ فيناؾ  ،سنة تعميـ فأكثر 13الحاصالت عمى فمسطيف تتشكؿ مف النساء 

األمر عمى عالقة مباشرة مع  ومف المالحظ أف ىذا ،نشاطات اقتصاديةفي  التحصيؿ العممي لممرأة، يزداد احتماؿ انخراطيا
األمر الذي ، ةفي قطاع الزراع عممياتوى تعميـ لممرأة زاد احتماؿ كمما انخفض مسأكثر، إذ  النساء افيي تنشطي تال اتطاعالق

 .مكاف السكف، أي القرية نوعحوؿ  يعطي إشارة
 

 حسب عدد سنوات التعميم ،نسبة مشاركة النساء في قطاعي الزراعة والخدمات(: 13)شكل رقم 

 

 
 عامؿالمنزؿ ال إدارة شؤوفخارج قوة العمؿ الفمسطينية، حيث تشكؿ حاليًا يتواجدف  مف النساء%( 8206) إفف، باإلضافة لذلؾ

مستوى التعميـ قمت  ارتفعنو كمما أ، يمكف مالحظة كسبب لعدـ المشاركة "المنزؿ تدبير شؤوف"مستوى التعميـ وفحص وعند  الدافع،
 .الدراسة ىو في الواقع ، بؿتدبير المنزؿالسبب ىو  احتمالية أف يكوف

 
زاد ( سنوات فأكثر 11)مستوى التعميـ  ارتفعكمما : نا بفيـ جيد حوؿ التاليالبطالة، فالنقاش أعاله يمكف أف يزودب فيما يتعمؽأما 

مف  عددًا أكبرف حقيقة أر ىذا، بومرة أخرى، يمكف أف يفس   ،(سنوات 9-1)احتماؿ البطالة مقارنة مع مستويات التعميـ األقؿ 
 ذلؾ النوع مف فإف أيضًا،و  ،يجعميف أكثر عرضة لمبطالةالنساء المواتي يحممف درجات عممية أعمى يشاركف في قوة العمؿ مما 

ال يوّفره ( وفيره دائمًا، و بال يقـو االقتصاد بت( أ :، األمر الذيجيد مردودوذات  أكثر تأىيالً عف وظائؼ  في العادةالنساء يبحثف 
 .ورة، لمنساءقتصاد، بالضر اإل

 

 التوظيف وقانون العمل 8.5.2
 

تممؾ وتأسيس مشاريع، بحرية لمرأة ا تتمتعحيث  ،ي التوظيؼ والمساواة في المعاممةالمرأة ف وؽقانوف العمؿ الفمسطيني حق يدعـ
ي أدنى مرتبة مف قانوف ، والتي ىف التقاليد والقيـ الثقافيةإ، فناًء عميووب. أي مينة تتوؽ إلييادخوؿ  -مف ناحية قانونية  – ويمكنيا

 .لمرأةعائقًا أماـ مشاركة اتصبح  العمؿ الفمسطيني،
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نسبة ف إومقارنة مع دوؿ المنطقة، ف. قؿ بكثير مف مشاركة الرجؿأمشاركة المرأة  ال تزاؿ، فأظير النقاش سابقاً ومع ذلؾ، كما 
 وىي الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقياالمتوسطة لمنطقة عف النسبة  تأتي متدنية كثيراً  %(1704) حالياً في فمسطيف مشاركة المرأة 

مكانإال أف مشاركة النساء  ،الرغـ مف وجود القوانيف الداعمةوبوبالتالي،  .%17(26) لتنمية والنمو ودالالت ا اتيفي قوة العمؿ وا 
 .المانحيف والمؤسسات الدولية ،الحكومة ىتماـ الكافي مف جانبما زالت ال تمقى اإل قتصادياإل
 
 .%(2907) اً ذاتي يشتغمفو أ%( 3308)يعممف بدواـ كامؿ  النساء المواتي شمميف البحث معظـ كانتالشكؿ أدناه،  وضحما يوك
 

 الوضع الوظيفي(: 14)شكل رقم 

 

 
مف بيت لحـ  الغالبية مف النساء المشاركاتوبالنسبة لمتوزيع حسب المحافظات، فاف  ال يعممف،أنيف  ذكرف %(1509) طفقو 
احتؿ فقد  جنيف ونابمس ،لمخميؿبالنسبة أما  ،%(33.3)يعممف بدواـ كامؿ و أ، في الوقت الحالي عف العمؿعاطالت ( 47.6%)

، ويأتي في الدرجة (3205)ونابمس %( 3705)، ثـ جنيف %(3906)حيث كانت النسب في الخميؿ  التشغيؿ الذاتي المرتبة األعمى
 وظيفةب%( 4701) شاركاتالم غالبية تعمؿوبالنسبة لراـ اهلل،  .ه المحافظات الثالثليذ%( 31)الثانية العمؿ بدواـ كامؿ بمعدؿ 

معمومات  كما بّينت إجابات المشاركات مف التجمعات السكنية المختمفة. ةجزئي وظيفةيعممف ب%( 2305) حوالي الرُّبع، و ةكامم
 في%( 2102)ثـ القرى،  في%( 2601) ا، يميي%(51) كاف التشغيؿ الذاتي أعمى بيف النساء مف المدفحيث  نتباه،جديرة باإل
لدى النساء  %(3106)والبطالة %( 4201)بدواـ كامؿ مف العمؿ كؿ  بخصوص وكانت النسب األعمى. الالجئيفمخيمات 

 %(.1505)دواـ جزئي بو أ%( 3502)كامؿ العمؿ بدواـ  القروياتالنساء غمب عمى بينما  القاطنات في مخيمات الالجئيف،
 
، اً موظف 2-1يشرفف عمى %( 42)، حيث كانت في أعماليف نساءالالمسح أيضا عدد الموظفيف الذيف تشرؼ عمييـ  طمعستوا
مف النساء ال يشرفف عمى أي %( 36) لوحظ بأفو  ًا،موظف 31-4يشرفف عمى %( 11)موظفيف، وفقط  3يشرفف عمى %( 12)و

كما ىو مبيف  ،موظفيف ذكور وليس عمىإناث عمى موظفات النساء يغمب أف تشرؼ  جتماعي،وبخصوص النوع اإل. موظؼ حالياً 
 :المقارف التالي جدوؿفي ال

                                                 
17  

 .4818آذار ". َساء انشرق األوسظ وشًال إفريميا في لىة انؼًم –يجًىػت انبُك اندوني "
<http://www.allbusiness.com/population-demographics/demographic-trends/14094636-1.html>
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النساء  العاممين تحت إشرافالموظفين الذكور واإلناث  مقارنة(: 6)جدول رقم 

 البحثبالمشموالت 
عدد الموظفين تحت 

 اإلشراف
 إناث ذكور

1 7401% 4501% 
1 2201% 1108% 
2 201% 2305% 
3  -908% 
4  -201% 
5  -309% 
11  -201% 
12  -201% 
18 201%  -

 %100 %100 المجموع
 

 يتضمفمما  بأنفسيف المينة التي يعممف فييا،خترف اأنيف  ،(6103) ، وبالتحديدمف نصؼ النساء المستطمعات كما قالت أكثر
 الخاصة فيي اعتبار بعض األعماؿ تيفاختيار مينف، عدـ استطاعة النساء، في بعض األحيا أما أسباب ،قرار العمؿل امتالكيف

 .لنساء غير متزوجات وصاً ، وخص18"غير مقبولة اجتماعياً "
 
ورغـ  ،ي األجور في سوؽ العمؿ الفمسطينيالفجوة فتؤكد الجدوؿ التالي بيانات مف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  قدـي

عظـ مأف  :لسببيفىذا  قد يكوفو  ،بيانات رسمية حوؿ األجور أية توفرنو ال تأإال  ة،الزراعوجود شريحة كبيرة مف النساء تعمؿ في 
قتصاد وبالتالي بالنسبة لإلغير مرئيات  ال زلف أو أنيف، (مع العائمةعمؿ ) ىّف عامالت بدوف أجرالنساء العامالت في الزراعة 

 .الرجاؿبقؿ مقارنة أبشكؿ عاـ يحصمف عمى أجور  البيانات حوؿ القطاعات األخرى إلى أف النساء تشير ،، ومع ذلؾلمبحث
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18

انبُك اندوني، شباط ". انبحث ػٍ سبم انؼيش في انضفت انغربيت وغسة، أبؼاد االَهيار االلخصادي انًخؼهمت بانُىع االجخًاػي:اط انخفخيش وانحىاجسَم"  

 >http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/GenderStudy-EnglishFeb2010.pdf < ، أو4818

http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/GenderStudy-EnglishFeb2010.pdf
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 (كما هو متوفر)حسب القطاع  ،منساءللمرجال و المتوسط  األجر اليومي :(7)جدول رقم 
 نساء رجاؿ 

 غير متوفر %5101 الزراعة
 %3805 %6902 التعديف، الحاجر والتصنيع

 غير متوفر %7101 اإلنشاءات
 %3805 %5707 التجارة والضيافة

 %7801 %7609 المواصالت، التخزيف واالتصاالت
 %7609 %8406 الخدمات وغيرىا

 
التي يتمقاىا الرجاؿ مف النساء يعتقدف أنيف يحصمف عمى نفس األجور %( 6102)ف إمف وجود فجوة واضحة في األجور، فبالرغـ 

وبالنسبة . عتماد عمى أنفسيف فقطف الخاص باإلماًل أو باشرف مشروعيبأنيف وجدف ع%( 4901)كما ذكرت نفس الوظائؼ، في 
لمرجاؿ ف النساء مف بيت لحـ عمى وجو الخصوص يعتقدف بأنيف يحصمف عمى أجور مساوية وجدت الدراسة ألمناطقي، المتوزيع 

لى أشرف إ%( 7207)الالجئيف  مخيمات في ، و %(6509)القرى  القاطنات فيف النساء إوكذلؾ ف ،في الشكؿ أدناه يظيركما 
 %(65)عتقد لـ يوافقف عمى ىذا حيث ت مف المدفالمشاركات النساء ولكف  ،في نفس الوظائؼالرجاؿ حصوليف عمى نفس أجر 
 .ألجور الرجاؿة يمساو منيف بعدـ تمقييف أجورًا 

 
 حسب منطقة السكن، (أجبن  نعم) يحصمن عمى أجور مساوية: (15)شكل رقم 

 

 
أجور أعمى مف النساء في نفس في حصوؿ الرجاؿ عمى سبب ما يعتقدف أنو الة لتوضيح ات الفرصشاركالمالنساء وقد أعطيت 

في سوؽ العمؿ والمجتمع ككؿ، رأت أخريات أف الدائمة مساواة عدـ ال الوظائؼ، وبينما عزت الكثير منيف الفجوة في األجور إلى
 .االفتقار إلى تعميـ النساء ىو المسؤوؿ عف الفجوة في األجور

 
ينشطف في التجارة، %( 2303) يمييف ،إلى أنيف يعممف في قطاع الخدمات%( 3507) أشارت مشتغالت ذاتيًا،ال أولئؾ بيفومف 

 :األسباب التالية قّدمف   ،إنشاء مشروعيف الخاصالدافع وراء وحيف سئمف عف . ةالزراعفي يعممف %( 2203)و
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 (504)عمؿ  لـ أتمكف مف إيجاد% 

 (2105) لكي أمارس مينة أطمح إلييا% 

 (2105) لكي أعّزز دخمي الشخصي% 

  ً(2407) لعائمتي لكي أحقؽ دخاًل إضافيا% 

 (2307) لكي أوفر دخاًل اساسيًا لعائمتي% 

  (302)غير ذلؾ% 

 
 .و خالؿ إنشاء مشروعيف الخاصأنوع المساعدة التي حصمت عمييا النساء خالؿ بحثيف عف عمؿ  ص البحثتفحّ كما 

 
 إنشاء مشروع /خالل البحث عن عملعميه  ذي حصمن  الالدعم نوع (: 16)شكل رقم 

 

 
 صنع القرار والقيادة: ؤشر السادسالم 8.6

 
إلى ىذا ينبغي أف ال ُينظر و . والمجتمع ،عائمتيا ،دخمياب فيما يتعمؽع القرار التي تمتمكيا المرأة ىذا المؤشر قوة صن ستكشؼي

مشاركة ال ثبطت وأتشجع التي ة ساريالقوانيف المجموعات التعميـ و ًا بأيضالثقافية فقط، بؿ فيما يتصؿ بالقيـ التقميدية و المؤشر 
 .السياسي/ يمستوى المجتمعالعمى  فاعمة، وخصوصاً ال
 

 :المواقع القيادية
 

، في قوة العمؿالنساء مشاركة المواتي يتمتعف بإمكانية الوصوؿ إلى التعميـ وبمنافعو، وتزداد لنساء ا حيث تزداد أكثر فأكثر أعداد
كؿ مف ، فيما يخص تظؿ قائمة ف فجوة كبيرة بيف الجنسيفأرغـ و  ،قراروصنع  ةنساء في مواقع قيادرؤية مزيد مف البدأ تدريجيا ت

 :عطي داللة عمى زخـ آخذ بالحدوثالتالي ي جدوؿالفإف األجور وتمثيؿ النساء في المواقع اإلدارية والسياسية المتقدمة، 
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 اكز قيادية في القطاع العاممر النساء في (: 8)جدول رقم 

 الضفة الغربية المناطق الفمسطينية المسّمى الوظيفي
 كالىما أنثى ذكر كالىما أنثى ذكر

 24 2 22 30 2 28 نائب وزير
 57 2 55 92 4 88 مساعد وزير
 A3 88 13 101 44 9 53مدير عاـ 
 A4 536 62 598 325 42 367مدير عاـ 

 49281 971 55251 29291 528 25819 (A,B,C)مدير 
 135201 49313 89888 415267 129883 289384 (11-1)موظفوف درجة 

 45 5 41 760 186 574 غير ذلؾ
 165566 49911 119665 485099 149121 339978 المجموع

 
بحد  لمنساءوجود تمثيؿ  يينبغحيث  ،النساءمشاركة العاـ لتشجيع ( نظاـ الكوتا)صة نسائية وقد شيد القطاع العاـ تطبيؽ نظاـ ح

ممجمس نتخابات األخيرة لاإل ويالحظ أف. والمجالس المحميةالفمسطيني في المؤسسات، مثؿ المجمس التشريعي %( 21) ىدنأ
 .(%2201)، بينما كاف معدؿ تمثيؿ النساء في المجالس المحمية لمنساء( %1209)أنتجت ( 2115-2114)التشريعي 

 
 وعددىف مف النساء فّ مف المحاميف ى%( 2107)فحوالي  ماؿ تمثيؿ النساء في القطاعات القانونية،يقؿ احت عمى نحٍو مماثؿ،و 

ظ أف عددًا أقؿ مف النساء يعممف حاليًا في منصب وكيؿ نيابة يًا،محام 1113مقابؿ ات، محامي 211 في الضفة  كما يالح 
كما أف تمثيؿ النساء في مناصب القضاة أقؿ حتى مف  جاؿ،مف الر وكيؿ نيابة  44مقابؿ ، %(1104)نساء  5وتحديدًا  ،الغربية

عمى األرجح، فإف ىذا العدد القميؿ مف القاضيات النساء ينشأ عف حقيقة أف ىذه و . في الضفة الغربيةفقط، %( 7) تبمغ ذلؾ حيث
قوة صنع تقميديًا بسبب مستوى لرجاؿ اعمييا  يييمفمينة  واسعًا وخبرات عممية شاممة، بؿ أيضًا ُتعتبرالمينة ال تتطمب فقط تعميمًا 

 .القرار
 

 :الدخؿ واألمور المالية
 

يبقى مدى  ،ضطرادبإ مشاركة النساء في سوؽ العمؿ الفمسطينيتتزايد  وبينما، ابدخمي مرأةا المؤشر تقييـ مستوى تحكـ اليحاوؿ ىذ
نفاقيا موضع افي دخمي مرأةتحكـ ال  .تساؤؿ وا 

 
بأنيف %( 8408)غمبية األأجابت ف ،خميفديعتقدف بأنيف يتحكمف في  إذا كفّ فيما  عممف حالياً ممف يالمشاركات النساء ُسئمت 

لية المتعمقة بيف بأنيف يقررف في المسائؿ المانساء المواتي ذكرف مف ال (%6809) ، كما دعـ ىذاميفيتمتعف بسيطرة كاممة عمى دخ
استقاللية كبيرة ألنفسيف مف خالؿ إجابات صورة  نساء رسمف  ورغـ أف ال ،وعمى النقيض. بدوف أي تدخؿ خارجي أعماليفوب

النساء قؿ بكثير مف عدد أ أشارميف، دخ بشأف تدخُّؿأي ( ، األب، الزوجاألىؿ)لمعائمة  إف كاف مف  ئسُ  ما، فعندالسؤاليف السابقيف
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الواضح يمكف تفسير ىذا التناقض . ذاتيةأنيف ال يممكف استقاللية %( 5403) قالتو  ،%(4507)ذاتية أنيف يتمتعف باستقاللية 
الً يمكف اعتباره  األمر الذيآبائيف بخصوص المشتريات وطرؽ صرؼ الدخؿ،  /ف الكثير مف النساء يتشاورف مع أزواجيفأب ، تدخُّ

 . يتخذف القرار النيائي باستقاللية المواتيىناؾ الكثير مف النساء  ولكف

 
أجبف  ) إلى وجود مشاركة فاعمية في صنع القرار%( 7508) أشارتفي البيت ، ر المالية بما يتعمؽ باألمو أما بالنسبة لصنع القرار 
 مف%( 64.7) رأتبينما . يشاركف في اتخاذ القرار أحيانًا ما ُقمف  أنيفمف النساء فقط %( 1404)و ،(دائمًا وفي أغمب األحياف

 .ر أزواجيفأف دورىف في صنع القرار في البيت متساٍو مع دو  النساء المتزوجات
 

 : العائمة
 

 - دائماً )بأنيف %( ..76)المشاركات  ذكرت أكثر مف ثالثة أرباعالعائمة، متعمقة ب في شؤوفيخص اتخاذ القرار في البيت  وفيما
أكثر مشاركة  %(81)ونابمس  ،%(8208)الخميؿ ، %( 9106)جنيف  مفالنساء  بشكؿ خاص كانتو  ،يشاركف( أغمب األحياف

حيث  ،%(6108)و راـ اهلل  ،%(5405) يت لحـمقارنة مع النساء مف بفي قرارات تتعمؽ بالعائمة، ( ب األحياففي أغمدائما و )
 .قؿأبشكؿ في صنع القرار يشاركف 

 
ؿ مستقؿ عف ف األسرة بشكأبش( أغمب األحياف - دائماً )بصورة عامة  اتقرار  مف النساء يتخذف%( 4107) حواليىناؾ كما أف 

 .زوجالو أ األببدوف التشاور مع  أبداً أنيف ال يتخذف القرار إلى  %(3902)رت ، بينما أشاالزوج
 

 القرار صنعفي األب  /عن الزوجاالستقاللية (: 17)شكل رقم 

 

 
يظير القرار بشكؿ مستقؿ، بينما  التخاذ( أبداً ) قؿ احتماالً أ وعند النظر إلى مختمؼ المناطؽ يتضح أف النساء مف جنيف خصوصاً 

 .(في أغمب األحياف –دائمًا )بدرجة أكبر باستقاللية ونابمس يتخذف القرارات  ،بيت لحـ ،اء مف الخميؿالنسأف 
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 حسب المحافظة ،القرار صنعالستقاللية في (: 9)جدول رقم 
 أبداً  أحياناً  في أغمب األحيان –دائمًا  

 %33031 %23081 %42081 بيت لحم
 %27011 %17011 %55071 الخميل
 %62051 %21091 %15061 جنين

 %42011 %18041 %39051 نابمس
 %42041 %24021 %33041 رام اهلل

 
 :المشاركة المجتمعية

 
البقية و مف ىذا القبيؿ، و مؤسسات مجتمعية محمية أفي مجالس  عضواتأنيف بالبحث  تمشموالمف الفقط %( 2107) ذكرت

 ةجزئي وظيفةيعممف بومف أ%( 2703)يعممف بدواـ كامؿ  المواتياء النس ُيالحظ بأفو . مؤسسة ةفي أي عضوات لسف  %( 7803)
 مقارنة مع النساء غيربينيف العضوية في المؤسسات المجتمعية تزداد احتمالية %( 2204) ذاتياً ف شتغمومف ي%( 3408)

لـ %( 4502) فإما سبؽ، فمع  وتماشياً %(. 11) عاطالت عف العمؿ حالياً الوالنساء %( 509)مي عائمدفوعات األجر في العمؿ ال
%( 1701) فقطف يشاركف أحيانا، و بأني%( 3307)في صنع القرار عمى مستوى المجتمع، بينما أشارت  يحدث أبدًا أف شاركف  

 .في صنع القرارات المجتمعية ،في أغمب األحيافيشاركف 
 

لـ  بأنو%( 3609) ذكرت فقدساء الفمسطينيات، أمر غير بارز بيف النالمجتمعية  األحداثمشاركة في ال، يبدو أف عالوة عمى ذلؾ
النساء المواتي  أولئؾومف بيف . في أغمب األحياف يشاركف%( 2302)، ويشاركف أحياناً %( 3108)يسبؽ ليف المشاركة، بينما 

تة يشاركف مرة كؿ س%( 2806)شير، وال فيمرة في العادة %( 3303) تشارؾ في النشاطات المجتمعية، يشاركف بشكؿ منتظـ
 .يشاركف بمعدؿ مرة في السنة%( 2308)شيور، و

 
 (الذات تقدير) الجوانب الشخصية والذاتية: المؤشر السابع 8.7

 
ُيعتبر أمرًا ، العاـ في فمسطيفوفي السياؽ . ي تحممو المرأة عف ذاتياذال التصور موقع المتالـز معقتصادي لممرأة التمكيف اإل يتخذ

ية ال تشجع، بالضرورة، المرأة لتصبح قوية، واثقة مف نفسيا، ومشاركة مستقمة في المجتمع، بؿ عمى ميمًا أف القيـ التقميدية والثقاف
. لمرأةا تقدير الذات لدىعمى تنمية  سمباً أحيانًا والزوج، يؤثر  عمى األبالعائمة، وخصوصا عمى ف االعتماد إذ أ العكس مف ذلؾ،

 رأتنيف يتمتعف بالثقة بالنفس، بينما أ%( 45.6) ذكرتستقاللية، و الف باسيفأن%( 18.7)العديد مف النساء  وصفتفقد  ،ومع ذلؾ
 .أنيف يعتمدف عمى عائالتيفذكرف  %( 7.5)عمى أزواجيف، و معتمداتيف فسأن%( 44.6)
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 القانوني والحقوق وضعال: ثامنالمؤشر ال 8.8
 

تشجع مالئمة،  فوقواني ُبنياتبدوف وجود إذ  ،نحاء العالـفي كافة أ لتمكيف المرأة اقتصادياً  أساسياً  عامالً يئة القانونية تشكؿ الب
معظـ المؤشرات األخرى  وتتأثر. محدودة التي ستتاح لممرأة لف تكوف إالفرص ال، فاف اً واقتصادي اً اجتماعيف المرأة مف النمو وتمكّ 

قوانيف قوية وداعمة  غيابو أة الحركة بوجود وحري ،، القيادة(عمى مستوى المجتمع والعائمة)صنع القرار  ،التوظيؼ ،التعميـبما فييا 
 .وبالتحديد قوانيف العقوبات واألحواؿ الشخصية والعمؿ ،لممرأة

 
لرجاؿ، بينما ما يتمتع بو ال ثؿامقانوني م تمتعف بوضعف النساء يأات يعتقدف بشاركالمالنساء مف %( 43)ف إوبشكؿ الفت، ف
المساواة اء عف النس بآراء يتعمؽىتماـ فيما مبيانات الكمية نتائج مثيرة لإلل رنةأظيرت عمميات مقاوقد . يفمن%( 57)عارضت ذلؾ 

قدف بوجود مساواة في تراـ اهلل ال يعو  ،نابمس ،ف غالبية النساء مف جنيفإالشكؿ أدناه، ف تبيف األرقاـ فيوكما  ،في الوضع القانوني
أكثر  كفّ %( 6209)ومف الخميؿ  ،%(7207)اء مف بيت لحـ ف النسإوعمى العكس مف ذلؾ، ف أماـ القانوف، الوضع القانوني

 .ؿامرجلوضع القانوني مل مساوٍ معتبرات وضعيف القانوني  درجة كبيرة،ب يجابيةإ
 

 المساواة في الوضع القانوني بين الرجل والمرأة، حسب المحافظة(: 18)شكل رقم 

 

 
 والنساء مف مخيمات%( 4501)القرى مف نساء الأكبر بقميؿ مف  عددذكر  قد، فالتجمع السكانيلنسبة لمنتائج حسب نوع ما باأ

يف من%( 3204)أما النساء مف المدف الرئيسية، فقد وافقت ، مساٍو لوضع الرجؿقانوني  وضعب أنيف يتمتعف %(4701) الالجئيف
، بالتاليو  ،وضعيا موضع التنفيذول نظمةواأل فمقوانيأكثر ُعرضة لف النساء في المدف ىذا بافتراض أويمكف تفسير  ،فقط عمى ذلؾ

 .ولئؾ في القرى والمخيماتتي يعشف في المدف منيا بالنسبة أللمنساء الموا كثر وضوحاً تصبح أمساواة المستمرة فإف الال
 

في موضوع التمكيف  خصوصاً  ،مشجعة لمنساءالضفة الغربية الحالية في  ذا كانت البيئةإفيما  المسح طمعاستذلؾ، ل ضافةباإل
بينما تعتقد  فعاًل، يجابيةاإلمشجعة و بال البيئة شاركاتمف النساء الم%( 3207) تصؼ التالي، شكؿلا بيفة، وكما يأقتصادي لممر اإل
 .لممرأة قتصادياإل قدـلتال تدعـ اف البيئة فقط أ%( 2301)
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 اقتصادياً  ساءلتمكين الن في الضفة الغربية مشجعةحول وجود بيئة المشاركات النساء  آراء(: 19)شكل رقم 

 

 
يرى أكثر مف نصؼ عدد ممثمي المؤسسات المشمولة ، حيث إزاء الموضوع يجابيةإأكثر  التي تديرىا نساءالمؤسسات  وكانت
آخروف %( 1807) أشاربينما يروف القميؿ مف التشجيع متوفر، %( 1807) وفقط، (كثيراً ) ف البيئة مشجعةأ (%5308) بالبحث

المؤسسات النسوية  يمف ممثم%( 7901)، وشاركاتمف النساء الم%( 7104)ُيالحظ بأف و . لخصوصإلى أنيـ حياديوف بيذا ا
 .في فمسطيف حالياً  تنفيذىا أو مناقشتيا بيذا الشأف، يجريحكومية  ات أو سياساتإستراتيجي ةأي ليسوا عمى اطالع عمى

 
 حرية الحركة: المؤشر التاسع 8.9

 
 اتدرج عمى تحصيؿبمقدرتيف  ةترتبط مباشر  ليّف، وألنياقتصادي في عممية التمكيف اإل اً حاسم عامالً  تنقؿ النساءتعتبر حرية 

صبح حرية الحركة ت عمى سبيؿ المثاؿ في المدف األكبر، ،ستفادة مف فرص عمؿ في أماكف أخرىواإل ،دخوؿ سوؽ العمؿو  ،عممية
وتتأثر حرية الحركة إلى حٍد كبير ليس فقط بالقيـ . لممرأة مناقشة التمكيف االقتصاديعند  نبغي أخذه في االعتباري مفيومًا ىاّماً 

 .المتواصؿ عمى األرض حتالؿ العسكري اإلسرائيميبؿ أيضا باإل التقميدية لمثقافة العربية،
 

رية المدينة أو القفي  التنقؿ بحريةمف النساء بأنيف ال يواجيف أي قيود عمى %( 5108)أغمبية  ذكرت قدأدناه، فشكؿ ف اليوكما يب
 .إلى جانبيفإلى مرافؽ ذكر دائمًا بأنيف يحتجف %( 2101)أشارت بينما  التي يسكّنيا،
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 ذكر مرافق القرية بدون /المدينةأنحاء في  التنقل بحرّيةقدرة عمى ال(: 20)شكل رقم 

 

 
حرية احتمالية لمتمتع بقؿ األىف  أساسيتعميـ  الحاصالت عمىأف النساء ُيظير  أف المسح في ضوء ما تقدـ،، و مف الالفتو 

ف إف وفي المقابؿ،%(. 3705: اإلجابة أحياناً )التعميـ الثانوي  الحاصالت عمىالنساء  ف، ويميي%(4105 :اإلجابة أبداً ) الحركة
 بحرية الحركة دائماً  يتمتعف أشرف إلى أنيف%( 3407) الشيادات الجامعيةو %( 4604) حامالت شيادات الكميات المتوسطةالنساء 
حيث النساء  ،وحرية الحركةالوضع الوظيفي بيف الواضحة عالقة الىي أخرى يمكف اإلشارة إلييا  ومالحظة. مدنيف وقراىف داخؿ

بكثير أكثر عمى الحركة ًا يواجيف قيود%( 4502)حاليًا عاطالت عف العمؿ ال وأ%( 5209) المواتي تعممف بدوف أجر مع العائمة
 .أدناه جدوؿال يظير فيكما أو يشتغمف ذاتيًا، و جزئي أمف بدواـ كامؿ يعم المواتيمقارنة مع النساء 

 
 لوضع الوظيفيحسب ا القرية، / حرّية داخل المدينةالقدرة عمى التنقل ب(: 10)جدول رقم 

 أبداً  أحياناً  في أغمب األحيان دائماً  
 %15021 %21021 %33031 %31031 بدوام كامل موظفة

 %13011 %31041 %13011 %43051 بدوام جزئيموظفة 
 %52091 %35031 %11081-  أجربدون عمل مع العائمة ت

 %11031 %29031 %21071 %39071 مشروع خاص/ تشغيل ذاتي
 %45021 %29011 %9071 %16011 عاطمة عن العمل

 
نساء إلى أنيف لـ مف ال (%5208)أخرى يصبح أكثر صعوبة، حيث أشارت مدف أو بمدات ف السفر إلى إمف ناحية ثانية، ف

بأنيف %( 2101)قبؿ السفر، بينما أجابت  و الزوجأ والديفإذف مف الطمب بدوف  رى في الضفة الغربيةإلى مدف أخ يسافرف مطمقاً 
في  –دائمًا )بشكؿ عاـ يسافرف داخؿ الضفة الغربية دوف طمب اإلذف %( 2601)يفعمف ذلؾ أحيانًا فقط، وفقط أقؿ مف الرُّبع بقميؿ 

 .مف النساء%( 8109) وفقًا إلجابات ،و الزوجأ العائمةإذف  يتطمب دائماً فيو ما السفر إلى دوؿ أخرى أ(. األحيافأغمب 
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 استخدام الوقت: المؤشر العاشر 8.18
 

، أكثر حداثةدوار أمع  ،بنة وزوجةإكوالمسؤوليات التقميدية  الميماتبيف التي توفؽ بواسطتيا المرأة كيفية اليبحث ىذا المؤشر في 
 .وتحديدًا دورىا كطالبة، موظفة، وربما حتى قيادية

 
النساء  مف%( 2404)وأشارت  ،العمؿوليات المنزؿ و ؤ مسبيف في الموازنة  فمف النساء ينجح (%7206)أف إلى البحث  توصؿ

مف %( 6401)و مف النساء في بيت لحـ،%( 6802) فإف، ات في الضفة الغربيةمحافظبالنسبة لمو . صعوبات يواجيف حياناً أنيف أ
مف و  %(41) معظـ النساء مف الخميؿف إف ،وفي المقابؿ. ت والعمؿيبيف الب توفيؽال عمىقدرتيف بكبر أثقة  أبديفالنساء في نابمس 

مف النساء في  (%3705)أشارت توازف، بينما  في تحقيؽ "في أغمب األحياف"ناجحات أنيف ب وصفف  أنفسيف%( 51)راـ اهلل 
 مسحال توصؿ ،ذلؾلباإلضافة  .يبذلف جيدًا كبيرًا ألجؿ ذلؾبأنيف أحيانا  [أيضاً  مف النساء في الخميؿ%( 3701)وكذلؾ ]جنيف 
 :، كما ىو مبيف في الجدوؿ التاليات المزدوجةليؤو المس في مواجية قدير المرأة لذاتياتأثير مباشر في تلممستوى التعميمي أف إلى 

 

 حسب مستوى التعميم ،والوظيفة لبيتمسؤوليات االتوفيق بين (: 11) جدول رقم
 أبداً  أحياناً  في أغمب األحيان دائماً  

 %2051 %31011 %37051 %31011 تعميم أساسي
 %3061 %25011 %39031 %32011 تعميم ثانوي

 %11071 %17091 %17091 %53061 (كمية متوسطة)دبموم 
  %21011 %36061 %42031 تعميم جامعي

 

في  أنفسيف ،جامعيةال اتدرجال ف أولئؾ المواتي تحممفم%( 4203)، والمتوسط دبمـوشيادات الممف يحممف %( 5306)بينما ترى 
عمى تعميـ  كانت النساء ممف حصمفالعمؿ، في و  في البيتليات ؤو بيف المس قادرات عمى الوصوؿ إلى التوفيؽ أغمب األحياف

%( 4201)حوالي النصؼ  قد أكدتإضافة إلى ذلؾ، ف. "أحياناً "أو " حياففي أغمب اال"مياًل لإلجابة بِػ  أكثرفقط  و ثانويأساسي أ
مف  حدّ ت انيأمنيف إلى %( 3409) تعتقدتيف الوظيفية، بينما امف خيار  أبداً  حدّ تلـ " المسؤولية المزدوجة"مف المشاركات بأف 

 .خياراتيف أحياناً 
 

 المزدوجة ليةو ؤ المسبسبب  وجود محدِّدات عمى خيارات المهنة(: 21)شكل رقم 
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عدـ حضور لو ألترؾ العمؿ  مضطرات أبداً  لـ يكفّ %( 45) إجابات النساء المشاركات بأنيفّ  أعاله المالحظات المذكورة كما يدعـ
في أغمب و أ أف ىذا يحصؿ دائماً %( 2306) قالتبينما ، %(3104)أو أنيف فعمف ذلؾ أحيانًا  ،"ليةؤو ازدواج المس"تدريب بسبب 

، %(9505)مف النساء مف بيت لحـ  نسبة أكبرف إطؽ المختمفة في الضفة الغربية، فند النظر إلى النتائج في المناوع. األحياف
 ات في البيت وفي العمؿ،ليؤو و تدريب بسبب المسأعمؿ  لمتخمي عف أشرف إلى أنيف لـ يضطررف أبداً %( 6101)نابمس مف و 

ويبدو . في السابؽو تدريب أعف عمؿ  قد تخميف أحياناً  وراـ اهلل كفّ  ،جنيف ،ميؿالنساء في كؿ مف الخ نسبة أعمى مفبينما تبيف أف 
 :التاليبيف في الجدوؿ مكما ىو  ،أف ىناؾ تأثير لنوع مكاف السكف بيذا الخصوص أيضاً 

 
 ، حسب نوع مكان السكنالمزدوجة ليةؤو المسالتدريب بسبب  /التخمي عن العمل(: 12)جدول رقم 

 أبداً  أحياناً  األحيانفي أغمب  دائماً  
 %67061 %26051 %5091 1011 مدينة
 %36011 %34051 %24051 %5011 قرية

 %72021 %16071 %11011 1011 مخيم
 

عدـ  وأجبرف عمى ترؾ العمؿ أُ  وأمنيف  مبطُ يحدث أبدًا أف لـ %( 5201)نصؼ النساء مف وأشارت النتائج أيضا إلى أف أكثر 
أحيانًا، مف جانب  مب منيفطُ قد  نوأ%( 2701)بينما أكدت أكثر مف ُربع المشاركات  ،بائيفآو أجيف قبؿ أزواتدريب مف ِ  حضور
في ( في أغمب األحياف)ىذا قد حدث معيف ف أإلى %( 1702)، وقالت ال يشاركف في تدريبو أأف يتركف العمؿ  الزوج،/ األب

إلى %( 8607)وجنيف %( 9109)النساء في كؿ مف بيت لحـ  فقد أشارتوكما يظير في الشكؿ التالي، وبشكؿ الفت، . ماضيال
 .مواجية ضغط عائمي مف ىذا النوعلقؿ عرضة أأنيف 

 
 التدريب، حسب المنطقة/ تكرار الطمب من المرأة التخمي عن الوظيفة(: 22)شكل رقم 
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 :استنتاجات وتوصيات .9

 
 :عامةاستنتاجات  9.1

 
التنمية  مف جيود مكمِّال جزءاً  عمى نطاؽ عالمي، ُيعتبر تمكيف المرأة اقتصادياً و ، قتصادي لممرأة زخماً اكتسب مفيـو التمكيف اإل

العاـ في لسياؽ في ا أصبح مف الميـ تطبيؽ وترجمة مفيـو عالمي عتبار،آخذيف ىذا باإل. ةشاممجتماعية الادية واإلقتصاإل
 أيضاً  ودوؿ نامية أخرى، ولكن معمكيف االقتصادي لممرأة الت لعممية "عامةال"دات محدِّ ال فقط بعدد مفيشترؾ ال فمسطيف، والذي 

ما يترتب عمى وجوده مف حتالؿ العسكري اإلسرائيمي، و إلامف  ّكبًا مر تحديدىي ، و الفريدة ليذا البمدتحديات يواجو مجموعة مف ال
 .متغيرة باستمرار قيـ مجتمعية

 
بحث جيود ل إجرائي خدـ كتعريؼيمكف أف ي   وبالتاليالبحث،  خالؿ ىذا المشاركيف أغمبية واسعة مفمف لقي تأييدًا التعريؼ التالي 

 :أخرى في المستقبؿ
 

التوظيؼ الذاتي ستخداـ و اإلفرص توسيع مثؿ ) قتصاديةإلتوفير الفرص اقتصادي يشمؿ إلتمكيف المرأة ا"
عمى ) يوالحقوق يالوضع القانون، (تحسيف فرص الوصوؿ لمتمويؿ الالئؽ والمنِتج، العمؿتشجيع والريادية، 

 الدمجالتعبير، ، (األرضب ممكية وحرية التصرؼ الممكية، الميراث،المرأة في حقوؽ سبيؿ المثاؿ تحسيف 
(. لتعزيز مشاركة المرأة في ىيئات صنع القرارتطوير آليات ) قتصاديةالقرارات اإل في عممية صنع المشاركةو 
 ".2111 اإلنمائيبرنامج األمـ المتحدة ]

 
المسح الميداني شممتيـ عممية  م فو  مف تمت مقابمتيـف إاـ مجموعة متنوعة مف المؤشرات في ىذا البحث، ومرة أخرى، فتـ استخد

 العمؿ،، (تقدير الذات) الجوانب الشخصية والذاتيةؿ، مؤشرات التعميـ، التعميـ المستمر، الدخ حددواو  ،ختياراإل عمى وافقوا بشدة
وقد بينت . ىتماـ األكبر في فمسطيفولكنيا أيضًا بحاجة إلى اإل األكثر وثاقة لمصمة بالموضوع، المؤشراتعمى أنيا وصنع القرار 
 .القياسمؤشر واحد لغرض  التحدي الماثؿ في عزؿالقوي بيف المؤشرات و  داخؿالتمرة أخرى ىذه الدراسة 

 
 فيما يتعمؽ ال مساواة، ولكف (ألساسيالقانوف ا)األصوؿ ممكية  حيثمساواة أماـ القانوف مف ىناؾ  :(األصول)ممكية ال 

يقارب الّربع أف ما  مسحتبيف مف خالؿ ال. بالنسبة لممرأة تحدياً  مّثؿفرص الممكية ت ظؿّ ، حيث ت(قانوف الشرعيال)الميراث ب
القيـ التقميدية  عزوحيث ت. خاصة بيف أو شقة يمتمكف منزالً ( %1101)مف النساء يمتمكف أراض وفقط %( 2807)فقط 
 .مالكًا لمعظـ األصوؿاألحياف  األمر الذي يجعمو أيضًا في أغمبولية كسب الرزؽ إلى الزوج، ؤ مس

 
 ليس باألمر الييف،  التمويؿف الحصوؿ عمى إلية المقدمة في الضفة الغربية، فبينما تزداد الخدمات الما: الماليةوارد الم

النساء مف  ، وخصوصاً ولة الوصوؿ إلى التمويؿسيإلى  النساء المشموالت بالبحثمف %( 5208) حواليحيث أشارت 
والمدف يستطعف الوصوؿ إلى  الالجئيف مخيمات القاطنات فيف النساء إمف ناحية أخرى، فو  ،مدينتي بيت لحـ والخميؿ
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 في الوصوؿ التي أشارت إلييا النساءولكف بالرغـ مف السيولة النسبية . الخدمات المالية بشكؿ أسيؿ مف النساء في القرى
ف النساء مف مدف أ بدووي ،خدمات مالية ةمف أي لـ يستفدف مطمقاً %( 7609)أرباع النساء  ةف أكثر مف ثالثإفتمويؿ، إلى ال

أف النساء ذوات متوسط حقيقة االىتماـ أيضا  ما يثيروم .ماليةالخدمات ال مف ستفادةنابمس وجنيف والخميؿ مياالت أكثر لال
أو  قؿالشيري األدخؿ ال ذواتمنح مف النساء  /غبة في الحصوؿ عمى قروضشيكؿ ىف األكثر ر  29499-511دخؿ 
 .األعمى

 
 3/5أكثر مف  وأشارت ،جتماعيالنوع اإلفي  فجوةفي المراحؿ األساسية والعميا بالتعميـ  لتحاؽاإلنسب ال تظير  :التعميم 

أكثر مف نصؼ كما قالت ، البداية في مف النساء إلى عدـ وصوليف إلى المستوى التعميمي الذي طمحف إليو%( 6803)
أف أولوية التعميـ في األسرة أعطيت ألشقائيف  %(5201)وذكرت  بحرية، تيفمين أنيف اخترفإلى %( 5209)النساء عدد 
 .الذكور

 
 مف المانحيفبالتالي يقـو بتزويدىا عدد كبير التنمية و  مكممة في جيودأصبحت تنمية القدرات : والتدريب التعميم المستمر 

نوعًا ما مف مف النساء حضرف %( 6109)ىناؾ ما نسبتو . ، باإلضافة إلى الحكومة والقطاع الخاصوالمؤسسات الدولية
زادت  منساء المواتي شمميف البحث،نو كمما زاد التحصيؿ العممي لأولوحظ  ،منذ حصوليف عمى آخر درجة عممية التدريب

والعامالت في %( 85)النساء العامالت في الزراعة تمالية التحاؽ اح كما أف ،تدريبية دوراتاحتمالية مشاركتيف في 
 %(.48)النساء العامالت في التجارة تمؾ لدى أكثر مف ىي %( 8303)اإلنتاج 

 
 عملال:  

o  نسبة  مف حيث ارتفاعحيث تـ إحراز تقدـ  الوقت الحاضر،ىناؾ انقساـ واسع في اآلراء حوؿ سوؽ العمؿ في
حصوؿ  فقط إلى ال ُيعزى ىذا، ولكف (رنة مع مستويات ما قبؿ االنتفاضةامق)عمؿ مشاركة النساء في سوؽ ال

دخوؿ الحاجة إلى  إلىولكف أيضا  ،لمنساءبالنسبة التعميـ الحصوؿ عمى فرص  النساء عمى تعميـ أفضؿ وزيادة
االنتفاضة الثانية دء ومنذ بضغوط االحتالؿ خالؿ مباشرة لاستجابة جديدة تكيؼ  استراتيجيةكالمرأة إلى سوؽ العمؿ 

 ذيالقيود عمى الحركة، إغالؽ سوؽ العمؿ اإلسرائيمي أماـ العمالة مف الضفة الغربية، حجز أمواؿ الضرائب ال)
، مما يدؿ ىعمىي أوتجدر المالحظة إلى أف نسبة البطالة بيف المتعممات (. الخ...إلى انييار القطاع العاـ،  ىأد

فشؿ سوؽ العمؿ  وكذلؾ عمى، الوظائؼ ذات النوعيةاؿ والنساء لمحصوؿ عمى عمى وجود منافسة عالية بيف الرج
 .االطمب عميي مبيفرص عمؿ كافية ت إنتاجفي 

 
o وما يثير االىتماـ أف، مف شمميف البحثبيف  وضوحاً  النماذج األكثر العمؿ بدواـ كامؿ والتوظيؼ الذاتي ىي 

%( 6103)حيث اختارت أغمبية النساء  ،ونابمس وجنيفالنسبة األعمى في مدف الخميؿ احتؿ التوظيؼ الذاتي 
توفير مصدر ، %(2407) أسرتيزيادة دخؿ : كانت أسباب التشغيؿ الذاتي عمى النحو التاليو  ،مينيف بأنفسيف

ألنني لـ أتمكف مف ، و %(2105)ي لزيادة دخم ،%(2105) لكي أمارس مينة، %(2307) دخؿ أساسي ألسرتي
 %(.504) إيجاد وظيفة
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o يعتقدف  المشموالت في البحثمف النساء %( 6102) ف، إال أف ما نسبتياألجورفي واضحة فجوة  وجودلرغـ مف با
حسب المكاف، أف النساء مف بيت  وقد بيف المسح، أنيف يتمقيف نفس الراتب الذي يتمقاه الرجؿ في نفس المنصب،

%( 6509)القرى  القاطنات فيف النساء إذلؾ، فلباإلضافة . يعتقدف بوجود مساواة في األجوربشكؿ خاص لحـ 
النساء إال أف  الرجاؿ في المراكز المماثمة،أجور يتمقيف نفس  فنيأأشرف إلى %( 7207)الالجئيف مخيمات  فيو 

 .ال يعتقدف بوجود مساواة في األجور خالفف ذلؾ حيث%( 65)مف المدف 

 
 و نأفي القطاع العاـ، واألرقاـ الحديثة تشير إلى  ءالنساشاركة لم (الكوتا)الحصة أقرت الحكومة نظاـ : القرار والقيادة صنع

 .الحصصىذه يتـ احتراـ 

 
o ف أمورىف المالية التي أيقررف بش%( 6808)مف النساء بأنيف يتحكمف بالكامؿ بدخميف، و%( 8408)تعتقد  :الدخل

في األمور اتخاذ القرارات  في يةفعالب%( 7508) تشارؾ، و يدوف أي تدخؿ خارج في أعماليفثر فييف مباشرة و ؤ ت
كانة متساوية في البيت بخصوص صنع القرار مف النساء المتزوجات بم( %6407) تتمتع، و بيتالمالية في ال

 .دخميف عمى معائمةل نفوذما زلف يشعرف بوجود %( 5403)ف نسبة كبيرة مف النساء إوبشكؿ ممحوظ، ف. المالي

 
o في البيت  القرار صنعيشاركف في  في أغمب األحياف/  دائماً  أنيف إلى%( 7608)معظـ النساء أشارت  :العائمة

 معو %(. 81)ونابمس %( 8208)، الخميؿ %(9106)بالعائمة، وخصوصا النساء مف جنيف  المتعمقة في األمور
بشكؿ مستقؿ ف العائمة أيتخذف قرارات بش( في أغمب األحياف/ دائمًا )عمومًا فقط مف النساء %( 4107)ف إذلؾ ف

 .ال يتخذف أي قرار دوف الرجوع إلى العائمة%( 3902)الزوج، بينما ىناؾ  /وف الرجوع إلى األبد

 
o في أي مجمس محمي أو  حالياً  عضواتلسف  مواتي شممتيف الدراسةمف النساء ال%( 7803): المشاركة المجتمعية

أولئؾ أو %( 3408)اـ جزئي عممف بدو يأو %( 2703)بدواـ كامؿ  فعمميف النساء الالتي قد لوحظ أو . مجتمعي
مع العامالت  مقارنة بالنساءفي مؤسسات مجتمعية  عضواتيكف ل كثر احتماالً األىف %( 2204) العامالت ذاتياً 

ف إمع ما تقدـ، ف انسجاماً و %(. 11) اً وكذلؾ النساء العاطالت عف العمؿ حالي%( 509)جر أبغير  العائمة
يشاركف %( 3307)عممية صنع القرار عمى المستوى المجتمعي، بينما  في مف النساء لـ يشاركف مطمقاً %( 4502)

 .  في اتخاذ القرارات المجتمعية في أغمب األحيافيشاركف %( 1701)فقط و ، أحياناً 
 

 ذكرت، و %(4107)مستقالت أنيف ب أنفسيفالنساء وصفت العديد مف  :(الذات تقدير)الشخصية / الجوانب الذاتية 
أو عمى العائمة %( 2306)معتمدات عمى الزوج  أنفسفأخريات  ترى ، بينماة بالنفسثقبال يتمتعف بأنيف%( 2506)
(705)%. 

 
  بوضع قانوني  المرأة تتمتع يعتقدف أفالمواتي شممتيف الدراسة النساء مف %( 43) ما نسبتو :والحقوقالقانوني الوضع

أعربف عف انتقادىف النساء مف جنيف وراـ اهلل ونابمس  عدد أكبر مف. منيف%( 57) لـ توافؽ عمى ذلؾلمرجاؿ، بينما  مساوٍ 
 %(4501)النساء مف القرى عددًا أكبر قمياًل مف ف إأما بالنسبة لنوع مكاف السكف، ف. المساواة أماـ القانوفإزاء موضوع 
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ة النساء مف المدف الرئيسي بخالؼرجاؿ مأعربف عف تمتعيف بحقوؽ مساوية ل%( 4701) الالجئيف مف مخيماتو 
يجابية، ا  داعمة و بأنيا بيئة المف النساء %( 3207)فقط  وصفتأما فيما يخص البيئة العامة في فمسطيف، فقد  .%(3204)

التي تديرىا نساء أما المؤسسات  ،االقتصادي لممرأة بما يكفي لمتقدـأف البيئة ليست داعمة  مف النساء %(2301) ترى بينما
 .مف ممثمي المؤسسات عف وجود بيئة داعمة%( 5308)ما نسبتو  بأعر حيث بيذا الشأف يجابية إأكثر فكانت 

 
 ىناؾ ، و قيود عمى حركتيف داخؿ مدنيف أو قراىفأية وجود  ذكرف عدـ%( ..51)نسبة كبيرة مف النساء : حرية الحركة

وصًا إلى أخرى، وخص ةبمدأو  ةنيمدسفر إلى ال أما. إلى جانبيفضرورة وجود ذكر مرافؽ أشرف إلى %( 2101)نسبة 
 .%(8109) أو مف الزوج%( 5208)خارج البالد، فقد ذكرت الغالبية أنو يتطمب إذف مسبؽ مف العائمة 

 
 أنيف يستطعف بنجاح ب%( 7206)نسبة  جابتبيذا الخصوص، حيث أ يجابية جداً إكانت اإلجابات : استخدام الوقت

األكثر %( 6401)والنساء مف نابمس %( 6802)ـ بنسبة ، وكانت النساء مف بيت لحالعمؿالمنزؿ و مسؤوليات الموازنة بيف 
لـ تشكؿ  "ولية المزدوجةؤ المس"ف أبذكرف %( 4201) ممف شمميف البحثنصؼ الما يقارب كما أف  .بيذا الخصوص ثقة

( %45)حوالي  قالتو . في بعض األحياف عائقاً  تمثؿبأنيا %( 3409) شارتأما خياراتيف الوظيفية، بينما أ عائقاً  مطمقاً 
قد حدث %( 3104)، بينما ىناؾ ولية المزدوجةؤ لترؾ عمميف أو عدـ حضور تدريب بسبب المسأبدًا ف ر أنيف لـ يضطر 

ؾ تر آبائيف أو أزواجيف لمف قبؿ جبرف أأف  لـ يحصؿ مطمقاً %( 5201)مف النساء  غالبيةف إ، فوأخيراً . ذلؾ معيف أحياناً 
 .العمؿ أو عدـ حضور تدريب
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 :مالحظات عامة 9.2
 

 ، والدخل الشهريلوضع الوظيفيمالحظات عامة حسب المنطقة، نوع مكان السكن، مستوى التعميم، ا(: 13)دول رقم ج
 الفروق حسب                    

 المؤشر
 
 

 الوضع الوظيفي مستوى التعميم نوع مكان السكن المحافظة

منزؿ لدى تزداد احتمالية امتالؾ ال ال توجد معمومات ممكية المنزؿ الممكية
 النساء مف المدينة والمخيـ

تزداد احتمالية امتالؾ المنزؿ لدى  ال توجد معمومات
 النساء صاحبات المشاريع الخاصة

سيولة الوصوؿ في كؿ مف بيت  سيولة الوصوؿ الموارد المالية
لحـ وجنيف، الكثير مف نابمس ليس 

 لدييف رأي بيذا الخصوص

سيولة أكثر في الوصوؿ لمنساء 
 مدف والمخيماتمف ال

 ال توجد معمومات ال توجد معمومات

تجارب أكثر في كؿ مف نابمس،  تجربة سابقة
 الخميؿ وجنيف

 ال توجد معمومات ال توجد معمومات ال توجد فروؽ

تحقيؽ مستوى التعميـ الذي  التعميم
 طمحت إليو

كّف أقؿ تحقيقًا النساء مف جنيف 
 لمطموحات التعميمية

انخفض المستوى التعميمي  كمما ال توجد فروؽ
لممرأة، كمما قؿ احتماؿ أف تكوف 

 حققت طموحيا في التعميـ

 ال توجد معمومات

الحصوؿ عمى تدريب منذ آخر  التعميم المستمر
 درجة عممية حصمت عمييا

كمما ارتفع المستوى التعميمي لدى  ال توجد معمومات ال توجد معمومات
المرأة، ازداد احتماؿ حصوليا عمى 

 ريبتد

احتماؿ حصوؿ النساء الموظفات عمى 
 تدريب ىو أعمى

عالية مف في بيت لحـ نسبة  الوضع الوظيفي حالياً  عملال
عالية مف العمؿ نسبة و بطالة ال

 بدواـ كامؿ
في كؿ مف الخميؿ وجنيف ونابمس 
 نسبة عالية مف التوظيؼ الذاتي

التوظيؼ الذاتي ىو أعمى بيف 
ء مف النساء في المدف، يمييا النسا

المخيمات والقرى، النساء القرويات 
يزداد لدييف احتماؿ العمؿ بدواـ 

بيف النساء في جزئي، البطالة 
 المخيمات ىي األعمى

 ال توجد معمومات ال توجد معمومات

بيت لحـ األكثر إيجابية، يمييا  المساواة في األجور
 الخميؿ، جنيف، نابمس، ثـ راـ اهلل

ف بوجود النساء مف المدف ال يعتقد
مساواة في األجور، بينما النساء 

 والمخيمات يعتقدف ذلؾ مف القرى

درجات جامعية كّف المواتي يحممف 
األكثر إيجابية، والحاصالت عمى 
 التعميـ األساسي كّف األقؿ إيجابية

النساء المواتي يعممف بدواـ كامؿ أو 
جزئي، أو أولئؾ العاطالت عف العمؿ 

  ال يريف مساواة في األجور
 ال توجد معمومات ال توجد معمومات ال توجد معمومات النساء مف جنيف أكثر مشاركة الدخؿ صنع القرار والقيادة

النساء مف جنيف أكثر مشاركة في  صنع القرار في األمور المالية
صنع القرار في األمور المالية في 

حممف درجات جامعية أكثر يالمواتي  ال توجد فروؽ
 عض الشيءمشاركة ب

ات أكثر مشاركة في النساء الموظف
صنع القرار مقارنة بالعاطالت عف 
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 العمؿ أو المواتي يعممف بدوف أجر البيت
النساء مف جنيف، نابمس والخميؿ  صنع القرار في البيت

 أكثر مشاركة في صنع القرار 
النساء مف المدف أقؿ مشاركة مف 

 النساء مف القرى والمخيمات
ف عمى تعميـ النساء المواتي حصم

 جامعي أو ثانوي أكثر مشاركة
أكثر مشاركة في  النساء الموظفات

صنع القرار مقارنة بالعاطالت عف 
 العمؿ أو المواتي يعممف بدوف أجر

النساء مف جنيف ىّف األقؿ  االستقاللية في صنع القرار
احتمالية التخاذ قرارات مستقمة، 
النساء مف الخميؿ وبيت لحـ ىّف 

 تماليةاألكثر اح

األقؿ احتمااًل  النساء القرويات ىفّ 
التخاذ قرارات مستقمة، النساء مف 

  المدف ىّف األكثر

ذوات التعميـ األساسي ىّف األقؿ 
احتمالية وذوات التعميـ الجامعي ىّف 

األكثر احتمالية التخاذ قرارات 
 مستقمة

النساء الموظفات يزداد احتماؿ 
اتخاذىف قرارات مستقمة مقارنة 

عاطالت عف العمؿ أو العامالت بال
 بدوف أجر

عدد أكثر بقميؿ مف النساء مف راـ  العضوية في مجمس محمي 
 اهلل والخميؿ يشاركف 

كمما كاف المستوى التعميمي أعمى  ال توجد فروؽ
 زاد احتماؿ العضوية

الموظفات يتجيف أكثر لممشاركة مقارنة 
 بمف ال يعممف

 ال توجد معمومات ال توجد معمومات ال توجد معمومات ال توجد معمومات وجد معموماتال ت الجوانب الشخصية والذاتية
النساء في بيت لحـ والخميؿ يريف  المساواة في الوضع القانوني الوضع القانوني والقوانين

في الوضع القانوني،  اةوجود مساو 
 األخريات ال يوافقف

النساء مف المخيمات والقرى يريف 
القانوني أكثر  مساواة في الوضع

 مف النساء مف المدف

النساء ذوات المستوى التعميمي 
األساسي والجامعي يريف مساواة في 

الوضع القانوني أكثر مف أولئؾ 
ذوات التعميـ الثانوي أو خريجات 

 الكميات المتوسطة

النساء الموظفات يريف مساواة في 
الوضع القانوني، والنساء العاطالت 

بدوف أجر ال  عف العمؿ أو العامالت
 يتفقف مع ذلؾ

القرية / حرية الحركة داخؿ المدينة حرية الحركة
 التي تقطف فييا

النساء القرويات األقؿ احتمااًل  ال توجد معمومات
 لمحركة بحرية

كمما كاف المستوى التعميمي أعمى 
 ازدادت الحرية

 التوظيؼ يؤثر إيجابًا عمى حرية التنقؿ

ىناؾ تقييدات أكثر عمى حركة  حرية الحركة إلى مدف أخرى
 النساء مف جنيف وراـ اهلل

النساء مف المخيمات ىّف األكثر 
احتمالية لمتحرؾ بحرية، النساء مف 

القرى والمدف يريف وجود المزيد 
 مف التقييدات

النساء العامالت بدوف اجر ىّف األقؿ  ال توجد فروؽ
احتمالية لمسفر بحرية إلى مدف أخرى، 

 العاطالت عف العمؿويمييّف النساء 

الموازنة الناجحة بيف مسؤوليات  استخدام الوقت
 األسرة والمينة

النساء مف نابمس وبيت لحـ ىّف 
 األكثر موازنة

النساء مف المدف والمخيمات ىف 
 األكثر موازنة

الموظفات بدواـ كامؿ والعامالت  ال توجد فروؽ
 بمشاريع ذاتية ىف األكثر احتمالية

التدريب بسبب / ؿالتخمي عف العم
 المسؤولية المزدوجة 

النساء مف بيت لحـ األقؿ 
 احتمالية، يمييّف النساء مف نابمس

النساء مف القرى أكثر احتمالية 
 لترؾ العمؿ

كمما انخفض مستوى التعميـ زاد 
احتماؿ أف ُتجب ر المرأة عمى التخمي 

 عف عمميا

 ال توجد فروؽ

الزوج / اإلكراه مف جانب األب
 ؾ العمؿعمى تر 

النساء مف بيت لحـ وجنيف ىف 
 األقؿ احتمالية لذلؾ

النساء مف المدف والمخيمات أقؿ 
 احتمالية لمتعرض لإلكراه

 ال توجد فروؽ ال توجد فروؽ
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 :التوصيات 9.3
 

 :توصيات عامة
 

 مشترك  هدفي جن يتم هذا أويمكن  ،إجراء تقييم احتياجات شامل حسب كل مؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
 :المانحين والسمطة الفمسطينية من

o في أماكنيا مسح الجيود القائمة حاليا مف مشاريع وبرامج 

o  قتصاديإلاتمكيف المرأة التي تعمؿ حاليًا باتجاه مسح لممؤسسات 

o قتصاديمميف عمى تمكيف المرأة اإلامسح المانحيف الع 

o (مخيـ، قرية، مدينة)ية لكؿ نوع منطقة سكن حتياجات لكؿ محافظة أوتحديد ومسح اإل 

 
  التمكين االقتصادي لممرأة بشأنتأسيس منتدى لمتعاون والتنسيق: 

o المؤسسات النسوية والسمطة الفمسطينية لتنسيؽ الجيود، المؤسسات الدولية ،تشجيع المانحيف 

o القادمة العشر سنواتقتصادي لممرأة خالؿ الف وتعزيز التمكيف اإليتطوير خطة إستراتيجية حوؿ كيفية تحس 

o  لقياس التقدـ عبر الوقت( عتماد عمى ىذه الدراسةباإل)تطوير مؤشرات واضحة 

o  استخداـ نموذج المسح الحالي كدراسة أساس(baseline) 

o ضماف إجراء لقاءات دورية 

 
 داخلضمان الفعالية وتجنب الت: 

o  التي  لخطة اإلستراتيجية واألولوياتالمستقبمية حسب اوالبرامج عمى المانحيف والسمطة الفمسطينية أف تبني المشاريع
 يتـ تحديدىا

 
  ُزحر  رصد التقدم الم: 

o  وزارة شؤوف المرأة أو وزارة ) المانحيف والسمطة الفمسطينية جانبوجوب القياـ برصد دوري لمتقدـ المحرز مف
 (قتصاداإل

o  ممؤشراتل وفقاً الرصد 

o رفع التقارير إلى المنتدى الجديد المقترح 

 
 بناء القدرات: 

o  قتصادي لممرأةالتمكيف اإل صمشتركة بخصو  اتوممارس ىويد المؤسسات النسوية ببناء قدرات لضماف وجود رؤ تز 

o  قتصادي لممرأة في بيئة العمؿ والمشاريعزارات المعنية لتعميـ التمكيف اإلتوفير الخبرات والدعـ لمو 
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 ف المانحيفبتمويؿ مو  محمييف أو دولييفمستشاريف  قدـ مف خالؿيمكف ليذا الدعـ أف ي. 

  
 زيادة الوعي: 

o  إعالمية الثقافية عف طريؽ القياـ بحمالت و المساعدة في التغمب عمى الصعوبات التي تفرضيا المحددات التقميدية
 .مثاًل عبر اإلذاعة والتمفاز ،(الذكور واإلناث) جتماعيوتتعمؽ بموضوع النوع اإل

o  (الخ...الدخؿ الشيري، التنمية، )رأة قتصادي لممفوائد التمكيف اإلالتركيز في الحمالت عمى 

o  الخاص لمتعريؼ بمفيوـ القطاع وشركات  ،الوزارات ،لمرافؽ التعميميةفي اجتماعي اإل لنوعبا تتعمؽالقياـ بحمالت
 .قتصادي لممرأةالتمكيف اإل

 

 :"أصالة"توصيات إلى مؤسسة 
 
 التقييم الذاتي: 

o  بشكؿ دوري قتصادية لزبائنيافي التنمية اإل "لةأصا"لجيود التي تبذليا استكشاؼ الالقياـ بدراسة 

o  أف يعززىا "أصالة"تحديد المؤشرات ذات الصمة والتي يمكف لعمؿ: 

 عمؿال 

 المالية در واالوصوؿ إلى الم 

 التعميـ المستمر 

 (الذات تقدير)الشخصية / الجوانب الذاتية 

 أمور أخرى؟ 

o  المشاريع الحالية حسب كؿ مؤشرو مسح الجيود 

o  جديدة ممكنة لتعزيز المؤشرات أعالهبرامج / مشاريع ي حوؿالعصؼ الفكر 

o التوسع لمناطؽ جديدة داخؿ كؿ محافظةإمكانية  دراسة 

o التوسع لمحافظات جديدة دراسة إمكانية 

 
  ذات التوجه المشابهالتأكيد عمى الحوار المستمر بين المؤسسات: 

o بشكؿ عاـ  نفيذأو في الت في تغطية المناطؽ الجغرافية داخؿضماف عدـ وجود ت 

o قتصادي لممرأةالتمكيف اإل التشارؾ في المعمومات حوؿ مؤشرات 

o قتصادي لممرأةتمكيف اإلالتشارؾ في التقدـ الذي يتحقؽ بخصوص مؤشرات ال 
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 إدراج زيادة الوعي ضمن عمل المؤسسة: 

o زيادة الوعي 

 يا، وخصوصا لمنساء في تزويد النساء بمعمومات حوؿ كيفية الوصوؿ إلى المصادر المالية ومتطمبات
 القرى

o التمكيف االقتصادي لممرأة 

  قتصادي لممرأةالتمكيف اإل موضوع شجيععمؿ ميدانية لت اتورشتمويؿ 

  قتصادي لممرأةبحمالت حوؿ التمكيف اإل( الموجودة ييئاتمف خالؿ ال)تزويد النساء 

  ي لممرأة، بصورة دوريةقتصادكؿ مكتب ميداني، حوؿ التمكيف اإل لمنساء في" أياـ مفتوحة"تقديـ 

  (رجاؿ ونساء)إشراؾ القيادات المجتمعية في العممية 

 
 تنمية القدرات: 

o  توفير التدريب بخصوصالتنسيؽ مع المؤسسات المماثمة 

o ستدامة مف خالؿ برامج تدريب مدربيفتشجيع اإل 

o لمحصوؿ ت لمؤسسة أصالة تقديـ الطمبامف أجؿ ( مؤخراً  تي تأسستمف خالؿ الييئات ال)لمنساء  وفير المساعدةت
 الدعـ الماليعمى 

o مة لمنساء الريادياتتقديـ تدريبات ذات ص 

 إدارة المشاريع 

 مشروع طالؽالريادة وكيفية إ 

 األمور المالية والموازنات 

 البشرية واردإدارة الم 

o  الذات تقديرتوفير تدريبات ذات صمة بتعزيز الميارات الشخصية و 

 ميارات العرض 

 ميارات التفاوض 

 لثقة بالنفسا 

 
 سنوات 3-2كل مؤشر كل  ضمن عملرصد ال 

 
 أفكار لممستوى اإلقميمي

 
 قتصادي لممرأة في الشرق األوسطتوفير منتدى لمتمكين اإل 

o  في أنحاء المنطقة( البرامج/ المشاريع)مسح الجيود القائمة حاليًا 
o قتصادي لممرأةودة التي تعمؿ مف أجؿ التمكيف اإلمسح المؤسسات الموج 
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o يؽ الجيود بيف المانحيفتنس 

 التوفيؽ بيف الجيود مف خالؿ مبادرة إقميمية 

o دراسة إنشاء مبادرات إقميمية أو مشاريع عابرة لمحدود 

 
 التشارك بالمعمومات بين المنظمات 

o تبادؿ الممارسات الجيدة والدروس المستفادة 
o تبادؿ المعمومات حوؿ المؤشرات المستخدمة 

 
 جمع معمومات سنوية 

o ات عف التقدـ الذي حصؿ بالنسبة لكؿ مؤشر وفي كؿ بمدجمع بيان 
o إصدار رسالة إخبارية أو تقرير سنوي عف التقدـ الحاصؿ، اإلنجازات، والتحديات 
o التقرير السنوي لمحكومات المعنية/ إيصاؿ الرسالة اإلخبارية 

 
 عقد مؤتمر سنوي 

o ليخدـ كوسيمة لمتشارؾ بالمعمومات 
o  الدوؿ المضيفةليخدـ كآلية لزيادة الوعي في 
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 :لممحقاتا .18

 
 (العينة العشوائية)خمفية عن عينة المسح (: 1)ممحق رقم 

 
 66و  19 بيف تراوحت أعمارىفمف مختمؼ مناطؽ الضفة الغربية،  امرأة 199اشتمؿ البحث عمى عينة عشوائية مكونة مف 

 :كما ىو مبيف في الشكؿ التالي ،سنة
 

 العمرية ةتوزيع العينة حسب الفئ(: 23)شكل رقم 

 

 
 %(1101)، والمدففي  يسكف   %(1706) ف، يمييحالياً  سكاف القرىمف  يفّ من %(7204)بالبحث، وتحديدًا ت شموالغمبية المأ

عزباوات، منيف %( 1803) بينما حاليًا،متزوجات ( 7101)النساء في العينة  كما أف غالبية الالجئيف، مخيماتفي  يسكف  
 .أرامؿ%( 606)و
 

و  19511بيف  المواتي شمميف البحث إلى أف دخميف الشيري يتراوحمف %( 4106) 2/5أشارت حوالي ذلؾ، ل باإلضافة
%( 1608) كما يجدر الذكر بأف ،شيكؿ في الشير 19499و  511بيف دخميف  يتراوح%( 3105)ونسبة  ،شيكؿ 29499

غالبية النساء مف بيت  لوحظ أفلمحافظات، فقد وحسب توزيع ا .شيكؿ 29511 يزيد عف  شيرياً دخالً يتمقيف  أشرف إلى أنيف
يبدو أف النساء مف بينما ، 19499 - 511معدؿ يحصمف عمى دخؿ ب ، ومف راـ اهلل%(5303)، ومف جنيف %(6306)لحـ 

 . 29499 - 19511الخميؿ ونابمس يتمقيف دخاًل بمعدؿ 
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أعمى شيري دخؿ  ىيحصمف عمبشكؿ عاـ،  ،ف المدفيتضح أف النساء م التجمع السكني،ر إلى معدؿ الدخؿ ونوع وعند النظ
 511مف  أقؿلنساء مف المخيمات بيف امعظـ فبينما يتراوح دخؿ  ،والقرىالالجئيف النساء في مخيمات مقارنة بما تحصؿ عميو 

 .شيكؿ في الشير 29499و  511لنساء مف القرى يتراوح بيف معظـ اف دخؿ إشيكؿ، ف 19499و 
 

 حسب نوع مكان السكن نساء المشاركات،الشهري لم الدخل(: 24)رقم شكل 

 
 

المستوى  ارتفعنو كمما أ يتبيف، الذي تحصؿ عميو النساء الدخؿ الشيري كميةوحيف البحث في العالقة بيف مستوى التعميـ و 
لنسبة األكبر االبيانات أف  أظيرتالشكؿ في األسفؿ،  يوضحوكما  أعمى، شيريدخؿ احتماؿ حصوؿ المرأة عمى التعميمي زاد 

شيكؿ في الشير،  19499و  511يحصمف عمى دخؿ يتراوح بيف أقؿ مف بيف النساء الحاصالت عمى تعميـ أساسي وثانوي 
 .أكثرف 29511و  19511بيف وح المواتي يحصمف عمى دخؿ يتراالنساء مف حممة الدبمـو والدرجة الجامعية تزداد أعداد بينما 

 

 حسب مستوى التعميم منساء المشاركات،الدخل الشهري ل(: 25)ل رقم شك

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 511أقل من 
شٌكل

511-1499 
شٌكل

 1511-2499 
شٌكل

شٌكل  2511
فأكثر 

5.7%

22.9%

51.4%

20.0%

10.6%

33.8%

39.4%

16.2%

25.0%
30.0% 30.0%

15.0%

مدٌنة

قرٌة 

مخٌم

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

شٌكل 511أقل من  شٌكل 511-1499  1511-2499 
شٌكل

شٌكل فأكثر  2511

أساسً

ثانوي

كلٌة

جامعة



 72 

 حصمفنسبة مف كاف مثيرًا لالىتماـ مالحظة أف وعند معاينة مستويات التعميـ لمنساء المشموالت بالبحث، وعالوة عمى ذلؾ، 
 .ساسياألتعميـ المف حصمف عمى تعميـ ثانوي، ثـ نسبة مييا ت يّف،ينبجامعية ىي األعمى  تعميـعمى 

 
 لمنساء المشموالت بالبحثتعميم المستوى (: 26)شكل رقم 

 

 
أنيف %( 2403) قالت حوالي الرُّبع مف المشاركاتو ، مف أحداً أنيف ال يعُ إلى %( 2101)أشارت قد أما بخصوص اإلعالة، ف

 .حالياً  أفراد 5-4أشرف إلى أنيف يعمف %( 2403) حوالي ربع آخرأفراد، و  3-2مف يعُ 
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 والتعاونيات النسوية لمؤسساتا خمفية عن عينة(: 2)حق رقم مم
 

عمى نحٍو متكافئ الي أف العينة كانت موزعة ف الشكؿ التيالمؤسسات النسوية في الضفة الغربية، ويبكمي ثاٍف عمى مسح  رّكز
 .المستيدفة المحافظات الخمس بيف

 
 توزيع عينة المؤسسات النسوية حسب المحافظة(: 27)شكل رقم 

 
 

مف  ناتأواخر الثماني بدءًا مف سات ُأنشئتأف معظـ المؤس لوحظ، فقد ات المشمولة بالبحثس المؤسسسنة تأسيأما فيما يتعمؽ ب
حاد خالؿ أواخر  تزايداتجاه صعود مستمر في عدد المؤسسات منذ ذلؾ الوقت، مع ويمكف مالحظة  ،القرف الماضي

مع ىذا تمامًا يتوافؽ و  ،(2115 – 2111) انيةسنوات االنتفاضة الثوبعد معظـ المؤسسات خالؿ حيث تـ إنشاء  التسعينات،
كنتيجة  2111بشكؿ سريع منذ العاـ  بدأت باالنتشارقد  غير الحكوميةات أخرى والتي تبيف أف المؤسسات القاعدية و ءإحصا
 .ةمتغير ادية الؼ مع البيئة االقتصاستراتيجيات جديدة لمتكي بنيوحاجة النساء إلى توانييار الخدمات العامة، لالنتفاضة، مباشرة 

 

 لكل عشر سنوات نسبة إنشاء المؤسسات التي شممها البحث،(: 28)شكل رقم 

 
 

وما  48ويتغير عدد المستفيديف منذ إنشاء كؿ مؤسسة بشكؿ كبير، حيث يتراوح عدد الناس المستفيديف مف الخدمات بيف 
 .مستفيد 119311يقارب 
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 حثأسماء المؤسسات التي شممها الب(: 3)ممحق رقم 
 
 مركز نسوي بيت فجار 1
 مركز نسوي تقوع 4
 جمعية العبيدية لألمومة والطفولة 4
 مركز أبو فالح لتنمية المرأة 1
 لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي 5
 اتحاد لجاف العمؿ النسوي الفمسطيني 6
 نسائيةبرامج الالمركز  7
 مركز شؤوف المرأة واألسرة 8
 ربيةجمعية اتحاد المرأة الع 9

 جمعية رعاية الطفؿ وتوجيو األـ 18
 مركز السنابؿ 11
 جمعية نساء بالطة الخيرية 14
 مركز نساء عصيرة الشمالية 14
 جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية 11
 االتحاد العاـ لمجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي 15
 جمعية حوارة الخيرية 16
 راطية وحؿ النزاعاتالمركز الفمسطيني لمديمق 17
 ف الثقافي االجتماعيممركز يا 18
 جمعية دير شرؼ الخيرية 19
 مركز الناقورة النسوي 48
 جمعية نساء يتما 41
 مركز فقوعة النسوي 44
 جمعية مركز نسوي كفر داف 44
 مركز نسوي الياموف 41
 مركز نسوي رمانة 45
 جمعية سيدات جنيف 46
 يو مركز النجدة النس 47
 جمعية مركز كفر قود الخيرية النسائية 48
 جمعية تطوير المرأة الريفية 49
 مركز نسوي الفندقومية 48
 جمعية جمبوف التعاونية لمتنمية الريفية 41
 مركز النشاط النسوي 44
 مركز نسوي دير غزالة 44
 المركز النسوي الثقافي 41
 مركز نسوي حمحوؿ 45

 مركز صبايا 46
 المرأة الريفية مركز 47
 مركز نسوي بني نعيـ 48
 مركز المنتدى النسوي 49
 جمعية إنعاش األسرة 18
 مركز نسوي العروب 11
 مركز إبداع الشباب 14
 مركز دورا 14
 مركز نسوي دورا 11
 مركز نسوي السموع 15
 مركز نسوي كرمة 16
 مركز زاف 17
 جمعية قباطية الخيرية النسائية 18
 ية المرأة التعاونية لمتوفير والتسميؼجمع 19
 مركز نسوي الخضر 58
 مركز نسوي نحاليف 51
 مركز نسوي دار صالح 54
 مركز نسوي بتير 54
 جمعية النيضة النسائية 51
 مركز نسوي وادي فوكيف 55
 جمعية المرأة لرعاية الطفؿ 56
 جمعية األمؿ 57
 مركز بيت لحـ لمنشاط النسوي 58
 تنمية المرأة الريفية في صفا مركز 59
 مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي لممرأة 68
 جمعية نحاليف النسائية الخيرية 61
 مركز نسوي بيت سوريؾ 64
 جمعية بمد لإلبداع والتنمية  64
 مركز نسوي بير نباال 61
 مركز نسوي بيت عناف 65
 مركز نسوي الجيب 66
 مركز نسوي جبع 67
 قطنة لمتنميةجمعية  68
 جمعية الشابات المسيحية 69
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 ئمة المراجعقا(: 4)ممحق رقم 
 

 جامعة بيرزيت 
<http://www.palestinianbasiclaw.org/2003-permanent-constitution-draft> 
 

 "مسوؽ بخصوص التمويؿ متناىي الصغر في الضفة الغربية وقطاع غزةدراسة مسحية ل" 
<http://www.palmfi.ps/-img/files-front-end/1219029236.pdf> 

 

 "ة، أبعاد االنييار االقتصادي المتعمقة بالنوع االجتماعيالبحث عف سبؿ العيش في الضفة الغربية وغز :نقاط التفتيش والحواجز" .
 ، أو4818البنؾ الدولي، شباط 

<http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/GenderStudy-

EnglishFeb2010.pdf> 

 
 "نقطة تحوؿ في المساواة لمنوع االجتماعي في دوؿ آسيا (. باسيفيؾ –آسيا )المحيط اليادئ  –منطقة آسيا : تقرير التنمية البشرية

 2111. "(UNDP)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي . والمحيط اليادئ
 

 4888تشريف ثاني،  15. خبار منظمة العمؿ الدولية المتعمقة بالنوع االجتماعيأ. الصفحة الرئيسية لموقع منظمة العمؿ الدولية. 
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

gender/documents/publication/wcms_101031.pdf> 

 

 "4889. والبنؾ الدولي" ريادة لالستشارات والتدريب". "مف منظور النوع االجتماعي: العمالة واالقتصاد في المناطؽ الفمسطينة . 

 

 2119: تقرير مسح قوة العمؿ السنوي. 
<http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf> 

 

 "معيد جوف سنو لالبحاث والتدريب . ماليوتا، آنجو، تشولر، سيندي، وآخروف". قياس تمكيف المرأة كمتغّير في التنمية الدولية
(JSI)2112حزيراف،  28. ، ُأعّد لورشة عمؿ لمبنؾ الدولي. 

 

 الطبعة الثالثة2118إحصاءات النوع االجتماعي، . ركزي لإلحصاء الفمسطينيالجياز الم ،. 
<http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1542.pdf> 

 

 "مركز الدراسات النسوية، جامعة بيرزيت ومنظمة . لميس، ناصر، رندة، وآخروفنيمة، ". دراسة تقييمية: تمكيف المرأة الفمسطينية
 .2116(. اليونسكو) عمـ والثقافةتربية والاألمـ المتحدة لم

 

 "صندوؽ األمـ المتحدة لتطوير المرأة ". تمييد الطريؽ نحو التمكيف(UNIFEM) .2112 . 6-4ص. 

 
 " شركة ريادة لالستشارات والتدريب ومنظمة العمؿ "المناطؽ الفمسطينية المحتمةتقييـ أوضاع وتقييـ مؤسسي لسيدات األعماؿ في ،

 .4888نيساف (. ILO)الدولية 
 

http://www.palestinianbasiclaw.org/2003-permanent-constitution-draft
http://www.palmfi.ps/-img/files-front-end/1219029236.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/GenderStudy-EnglishFeb2010.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/GenderStudy-EnglishFeb2010.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_101031.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_101031.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1542.pdf
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 "مشروع األمـ المتحدة . غراوف، كاريف، غوبتا، غيتا، وآخروف". تحقيؽ مساواة النوع االجتماعي وتمكيف المرأة: عمؿالالشروع ب
 .2115. لمتنمية

 

 " 2111آذار ". نساء الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا في قوة العمؿ –مجموعة البنؾ الدولي. 
<http://www.allbusiness.com/population-demographics/demographic-trends/14094636-1.html> 

 

   برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي(UNDP). "4888أيموؿ،  45". مقاربات إبداعية نحو تعزيز التمكيف االقتصادي لممرأة. 
<http://content.undp.org/go/cms-service/stream/asset/;jsessionid=a80PGxUr3ng_?asset_id=2524504> 

 

  الصفحة الرئيسية لموقع شعبة اإلحصاء التابعة لألمـ المتحدة(UNSTATS .) 4818 –التقدـ في أىداؼ التنمية األلفية. 
<http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_Report_2010_Progress_

Chart_En.pdf> 

 

 "2118. دائرة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية. قسـ تطوير المرأة. كابيتسا، الريسا". التمكيف االقتصادي لممرأة. 

 

 "متحدة لمسكاف كور، آنجالي، صندوؽ األمـ ال". نساء الُمفق راتتمبية احتياجات ال: التمكيف االقتصادي لممرأة(UNFPA.) 
 

 "كالروس، أوغوستو،  –لوبيز. المنتدى االقتصادي العالمي". قياس الفجوة العالمية في النوع االجتماعي: التمكيف االقتصادي لممرأة
 .4885. زاىدي، سعديا

<http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf> 

 

 "االتفاؽ العالمي لألمـ المتحدة . المساواة تعني نجاح األعماؿ: كيف المرأةمبادئ تم(UNGC)".  صندوؽ االمـ المتحدة لتطوير
 .(UNIFEM)المرأة 

<http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/WEP_EMB_Booklet.pdf> 

 

 " مركز المرأة العربية لمتدريب والبحوث  ".الميزات، اإلسيامات والتحديات: إفريقياالنساء الرياديات في الشرؽ األوسط وشماؿ
 .2117. (IFC)ومؤسسة التمويؿ الدولية 

 

  4888الصفحة الرئيسية لموقع البنؾ الدولي، مالحظة ُقّدمت في االجتماعات السنوية لصندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي. 
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:21971215~m

enuPK:336874~pagePK:64020865~piPK:149114~theSitePK:336868,00.html> 
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 العينة العشوائية النساء، –المسح استمارة (: 5)محق رقم م
 

 :استمارة البحث
 "تمكين المرأة االقتصادي"

 ....:..............الرقـ المتسمسؿ لالستمارة

I. المعمومات األساسية: 

 ________________________________________________________:إسـ الباحثة .1
 ___________________________________________________________:الموقع .2
 ___________________________________________________________:التاريخ .3

 

II. معمومات عن المبحوثة: 
 (__________: )العمر .4

5. a- المحافظة:_______________b-  التجمع السكاني_____________________ 

 مخيـ   ريؼ  حضر  :نوع التجمع السكني .6

 مطمقة   أرممة  متزوجة  عزباء  :الحالة اإلجتماعية .7

 :معدؿ الدخؿ الشيري .8

  شيكؿ 511أقؿ مف 
 511-1499 شيكؿ 
 1511-2499 شيكؿ 
 2511  وأكثرشيكؿ 

 

 ميني  جامعة   كمية    ثانوي  أساسي  :المستوى التعميمي .9

 (________: )عدد المعاليف .11
 

III.  تمكين المرأة اإلقتصادي"تعريف" 

 
 ؟(سؤاؿ مفتوح" )التمكيف اإلقتصادي لممرأة"مف وجية نظرؾ، كيؼ تعرّفيف  .11

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

 :ىؿ توافقيف مع التعريؼ التالي لتمكيف المرأة اإلقتصادي .12

 نعـ 
 ال 
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مثؿ فرص العمؿ، التوظيؼ الذاتي ) الفرص اإلقتصاديةشمؿ عمى توفير تمكيف المرأة اإلقتصادي ي"
البيئة القانونية الداعمة ، (والريادية، اإلنخراط بالعمؿ اإلنتاجي وتحسيف فرص الوصوؿ لمتمويؿ إلخ

وجود صوت نسوي وقدرة عمى  ،(حقوؽ الممكية، الميراث، المصادر مثؿ األرض إلخ) والحقوق
تطوير آليات تساعد في وصوؿ النساء لمواقع التأثير وصنع القرار ) إلقتصاديةالتأثير في القرارات ا

  ".   2111برنامج األمـ المتحدة لمتنمية (. في المنتديات والييئات والمؤسسات اإلقتصاية

 

 

ميـ .1: تيايرجى تقييـ المؤشرات حسب درجة أىمي. )أي مف المؤشرات التالية تعتبرينيا أساسية لتمكيف المرأة اإلقتصادي .13
 (. غير ميـ إطالقا. 5قميؿ األىمية، . 4محايد، .3ميـ،  . 2جدا، 

 5 4 3 2 1 المؤشر
      (إلخ..الوصوؿ إلى المصادر، ممكيتيا، قدرة التصرؼ بيا)الممكية  -1
      (إلخ..الحصوؿ عمى التمويؿ والقروض )الموارد المالية  -2
      (إلخ..ة، التخصصات، المنح معدالت اإللتحاؽ في المراحؿ المختمف)التعميـ  -3
      (إلخ..بناء القدرات، الدورات التدريبية، اإلرشاد )التعميـ المستمر والتدريب  -4
فرص العمؿ المتاحة، تكافؤ األجور، العمؿ بدوف أجر، فرص )العمؿ  -5

 (إلخ...التوظيؼ الذاتي 
     

      (إلخ...فرص الحصوؿ عمى دخؿ، التحكـ بالدخؿ وأوجو الصرؼ )الدخؿ  -6
      (إلخ..اإلستقاللية، الثقة بالنفس، تحقيؽ الذات )الذاتية /الجوانب الشخصية -7
المشاركة في صنع القرار، القدرة عمى صنع القرار، الميارات )صنع القرار  -8

 (إلخ...القيادية
     

الحقوؽ، القوانيف، سياسات الحكومة تجاه المساواة وتكافؤ )الوضع القانوني  -9
 (إلخ...الفرص

     

      (إلخ.... القدرة عمى التنقؿ بدوف معيقات)حرية الحركة  -11
      (إلخ...التحكـ بالوقت، تقسيـ العمؿ عمى أساس الجنس)استخداـ الوقت  -11
 : غير ذلؾ، يرجى اإلضافة -12

________________________________________________ 
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IV. ممرأة الفمسطينيةمستويات التمكين اإلقتصادي ل: 
 

 (:الممتمكات المادية)الممكية  . أ
 

 ؟(مسجؿ باسمؾ كمالكة ) ىؿ تممكيف منزلؾ  .14
 نعـ 
 ال 

 

 إذا كانت اإلجابة نعـ، ما ىو نوع المنزؿ الذي تممكينو؟ .15
 شقة 

 غرفة في منزؿ 

 منزؿ 

 
 

 :ىؿ تممكيف أي مف الممتمكات التالية .16
 سيارة 

 ستيريو 

 تمفاز 

 موبايؿ 

 تؼ في المنزؿىا 

 حاسوب 

 انترنت 

 تأميف صحي 

 أرض 

 أسيـ 

 مجوىرات 

 

 %(______________%(: )111-1المعدؿ مف )كنسبة مئوية، ما ىي باعتقادؾ مساىمتؾ في ميزانية األسرة  .17
 
 

 (:الخدمات الحالية والمتاحة)الموارد المالية  . ب
 

 إلى الخدمات المالية مثؿ القروض والمنح؟ كإمرأة فمسطينية، ىؿ تشعريف أنو مف السيؿ عميؾ الوصوؿ .18

 

 موافقة بشدة 
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 موافقة 
 محايدة 

 ال أوافؽ 

 ال أوافؽ بشدة 

 
 

 ؟(قروض/منح)ىؿ استفدت مف أي خدمات مالية سابقا  .19

  نعـ 

  ال 

 

 إذا كانت اإلجابة نعـ، ىؿ كانت اإلجراءات سيمة؟ .21

  نعـ 

  ال 

 

 في المستقبؿ؟ (تسييالت -قروض)مالية التقديـ لمحصوؿ عمى خدمات إذا كانت اإلجابة نعـ، ىؿ ستقوميف ب .21

  نعـ 

  ال 
 

 إذا كانت اإلجابة نعـ، ىؿ ساىمت الخدمات المالية التي تمقيتيا في تمكينؾ إقتصاديا؟ .22
  نعـ 

  ال 
 أي تأثير يذكر لـ يكف ىناؾ 

 
 ؟(سؤاؿ مفتوح)إذا كانت اإلجابة نعـ، ما ىي جوانب التمكيف التي استفدت منيا  .23

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 :التعميم. ج

 ىؿ وصمتي إلى المستوى التعميمي الذي كنت تطمحيف إليو؟ .24
  نعـ 

  ال 

 
 ؾ؟ىؿ اخترت تخصصؾ حسب رغبت .25

  نعـ 

  ال 
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 باعتقادؾ، ىؿ كانت لديؾ نفس فرصة التعميـ مثؿ اخوتؾ الذكور؟ .26

  نعـ 

  ال 

 
 ىؿ درستي خارج البالد؟ .27

  نعـ 

  ال 

 
 إذا كانت اإلجابة ال، فمماذا؟  .28

 لـ أرغب بذلؾ 

 لـ تقبؿ عائمتي بذلؾ 

 ال نستطيع تحمؿ المصاريؼ 

 أخرى: __________________________________________________________ 

 
 :التعميم المستمر والتدريب. د

 
 ىؿ حصمت عمى أي نوع مف التدريبات منذ إنياء الدراسة؟  .29

 نعـ 

 ال 

 

 إذا كاف الجواب نعـ، ما مدى تكرار حصولؾ عمى الدورات التدريبية اإلضافية؟  .31

 مرة كؿ شير 
 مرة كؿ ستة أشير 
 مرة كؿ سنة 
 مرة كؿ سنتيف 
 ال أحضر أي نوع مف التدريبات 

 
 إذا كاف الجواب نعـ، ما ىي الجيات التي وفرت التدريب؟ .31

 مؤسسات حكومية 
  جامعات وكميات 
 مانحيف 
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 مؤسسات دولية 
 مؤسسات أىمية محمية 
 مؤسسات قطاع خاص 
  غير ذلؾ، يرجى

 ________________________________________________________:التحديد
 
 إذا كاف الجواب نعـ، ماذا كانت مساىمتؾ المادية في تكاليؼ التدريب؟ .32

 لـ يكف ىناؾ أي تكمفة 
 11 – 111 شيكؿ 
 111 – 211 شيكؿ 
  شيكؿ 211أكثر مف 

 

 :العمل. ه
 

 ما ىو وضعؾ العممي حاليا؟ .33

 موظفة بدواـ كامؿ 
 موظفة بدواـ جزئي 
 أعمؿ بمشروع لألسرة بدوف أجر 
 مشروع خاص/ذاتي توظيؼ 
 عاطمة عف العمؿ 

 
، ىؿ باعتقادؾ أنؾ تحصميف عمى نفس الراتب الذي يتقاضاه الرجؿ في نفس (دواـ كامؿ أو جزئي)إذا كنت حاليا موظفة  .34

 الوظيفة؟
 نعـ 
 ال 

 
 __________________________________________________________:إذا كاف الجواب ال، لماذا .35

 

 ميف حاليا كموظفة أو بعممؾ الخاص أو بمشروع األسرة، ما ىو موقع عممؾ؟إذا كنت تعم .36

 داخؿ المنزؿ 
 خارج المنزؿ 
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 ىؿ اخترت مجاؿ عممؾ الحالي؟  .37

 نعـ 
 ال 

 

 إذا كنت تعمميف في مشروعؾ الخاص، ما ىو القطاع الذي تعمميف فيو؟ .38

 الخدمات 
 اإلنتاج 
 الزراعة 
 التجارة 
  ،غير ذلؾ

 _____________________________________________________________:حددي
 
 :ات الذيف تشرفيف عمييـ حاليا/ما عدد الموظفيف .39

 

 إناث ذكور المجموع
   

 

 إذا كنت تعمميف بمشروعؾ الخاص، ما ىو الدافع الرئيسي لذلؾ؟  .41

 لـ أستطع الحصوؿ عمى وظيفة 
 لتحقيؽ طموحاتي 
 يلمحصوؿ عمى دخؿ لنفس 
 لمحصوؿ عمى دخؿ إضافي لألسرة 
 لمحصوؿ عمى دخؿ أساسي لألسرة 
  غير
 __________________________________________________________________:ذلؾ

 
 إذا كنت موظفة أو تعمميف بمشروعؾ الخاص، ماذا كاف مصدر الدعـ الرئيسي بالنسبة لؾ؟ .41

  اعتمدت عمى نفسي بالكامؿ 
 عائمتي 
 زوجي 
 أصدقائي 
 أقاربي 
 مؤسسة حكومية 
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 مؤسسة قطاع خاص 
 مؤسسة أىمية 
  غير
 _____________________________________________________________________:ذلؾ

 
 :الدخل. و

 
 إذا كنت موظفة أو تعمميف بمشروعؾ الخاص، ىؿ تعتبريف أنو مف حقؾ التصرؼ بالدخؿ الذي تحصميف عميو؟ .42

 نعـ 
 ال 

 
 ىؿ أنت مشاركة في القرارات المالية داخؿ أسرتؾ؟ .43

 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 

 
 عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بدخؿ األسرة؟زوجة، ىؿ تعتبيرف أف لديؾ نفس الفرصة كزوجؾ إذا كنت مت.44

  نعـ 
 ال 

 
 أو أسرتؾ؟ماليا عف زوجؾ /ىؿ تعتبريف نفسؾ مستقمة ماديا.45

 نعـ 
 ال 

 
 ىؿ أنت صاحبة القرار فيما يتعمؽ بأمورؾ الذاتية أو عممؾ الخاص؟ . 46

 نعـ 
  ال 
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 :الشخصية/ الجوانب الذاتية . س
 
 كيؼ تصفيف نفسؾ حاليا؟. 47

 مستقمة 
 واثقة مف نفسي 
 معتمدة عمى زوجي 
 معتمدة عمى عائمتي 
  غير
 __________________________________________________________________:ذلؾ

 

 :صنع القرار. ح
 

 ىؿ تعتبريف نفسؾ مشاركة فاعمة في صنع القرارات المتعمقة بشؤوف األسرة؟. 48
 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 

 
 أسرتؾ؟/ىؿ تتخذيف قراراتؾ باستقاللية عف زوجؾ. 49

 دائما 
 في أغمب األحياف 
 اناأحي 
 أبدا 

 
 ىؿ أنت عضوة بأي مؤسسة محمية؟. 51

 نعـ 
 ال 

  

 ىؿ تعتبريف نفسؾ مشاركة فاعمة في صنع القرار عمى مستوى مجتمعؾ المحمي؟. 51
 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 
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 ىؿ أنت مشاركة فاعمة في األنشطة والمناسبات المحمية؟ . 52
 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 

 
 :إذا كاف الجواب نعـ، ما مدى تكرار تمؾ المشاركة. 53

 مرة كؿ أسبوع 
 مرة كؿ شير 
  أشير 6مرة كؿ 
 مرة كؿ سنة 

 

 :الوضع القانوني. ط
 

 ىؿ باعتقادؾ تتمتع المرأة بوضع قانوني متساوي مع الرجؿ في فمسطيف؟ . 54
 نعـ 
 ال 

 
 ء في فمسطيف الذيف تعتبرينيف متمكنات إقتصاديا؟بتقديرؾ، ما ىي نسبة النسا. 55

 1- 19 % 
 21 – 39 % 
 41 – 59 % 
 61 – 79 % 
 81 – 111 % 

 
 ىو شيء ميـ في فمسطيف؟ " تمكيف المرأة اإلقتصادي"باعتقادؾ، ىؿ . 56

 كثيرا جدا 
 كثيرا 
 محايدة 
 قميال 
 ال أعتقد ذلؾ 
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 ؟"تمكيف المرأة اإلقتصادي"مسطينية مف أجؿ باعتقادؾ، ىؿ تعمؿ الحكومة الف. 57

 كثيرا جدا 
 كثيرا 
 محايدة 
 قميال 
 ال أعتقد ذلؾ 

 
 في فمسطيف؟" تمكيف المرأة اإلقتصادي"باعتقادؾ، ىؿ يعمؿ المانحيف والمؤسسات الدولية مف أجؿ . 58

 كثيرا جدا 
 كثيرا 
 محايدة 
 قميال 
 ال أعتقد ذلؾ 

 

 ىناؾ بيئة قانونية إيجابية وواعدة تجاه تمكيف المرأة اإلقتصادي في فمسطيف؟باعتقادؾ، ىؿ . 59
 كثيرا جدا 
 كثيرا 
 محايدة 
 قميال 
 ال أعتقد ذلؾ 

 
 المرأة اإلقتصادي؟ استراتيجية لمحكومة الفمسطينية حوؿ تمكيفىؿ لديؾ أي معمومات حوؿ سياسة أو . 61

 نعـ 
 ال 

 
 :حرية الحركة. ي

 
 ديؾ حرية لمحركة ضمف مجتمعؾ المحمي دوف مرافقة رجؿ؟ىؿ ل. 61

 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 
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 ىؿ لديؾ حرية لمحركة خارج مجتمعؾ المحمي دوف الحاجة إلذف مف الزوج أو العائمة؟ . 62
 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 

 
 الخارج دوف الحاجة إلذف مف الزوج أو العائمة؟ ىؿ لديؾ حرية اتخاذ القرار بالسفر إلى. 63

 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 

 
 :استخدام الوقت. ك
 
 باعتقادؾ، ىؿ أنت قادرة عمى موازنة مسؤولياتؾ داخؿ وخارج المنزؿ بنجاح؟. 64

 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 

 
إلى ترؾ عممؾ خارج المنزؿ أو عدـ المشاركة ( داخؿ وخارج المنزؿ)ؤوليات لديؾ ىؿ اضطررت يوما بسبب تعدد المس. 65

 في برنامج تعميمي أو تدريب؟ 
 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 

 

إلى ترؾ عممؾ خارج المنزؿ أو عدـ المشاركة في برنامج تعميمي هل اضطررت ٌوما بسبب ضغوطات من الزوج أو العائلة 0 66
 تدريب؟ أو 

 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
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 أبدا 
 

 ىؿ باعتقادؾ تعدد مسؤولياتؾ كإمرأة داخؿ وخارج المنزؿ يحد مف قدرتؾ عمى التطور عمى الصعيد الميني والعممي؟. 67

 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 

 
 (حضير الطعاـ ت+ تدريس+ تنظيؼ) ىؿ يساعدؾ زوجؾ بإعماؿ داخؿ المنزؿ . 68

 دائما 
 في أغمب األحياف 
 أحيانا 
 أبدا 
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 المؤسسات النسوية -المسح استمارة (: 6)ممحق رقم 
 

 :استمارة البحث
 "دور المؤسسات والتعاونيات النسوية في تمكين المرأة اإلقتصادي"

 
 :..........الرقم المتسمسل لالستمارة

 

I. معمومات عامة: 
 ______________________________________________________:اسـ الباحث .1

 _________________________________________________________:المكاف .4

 _________________________________________________________:التاريخ .4
 

II. معمومات حول المؤسسة التي تم مقابمتها: 
 _______________________________________________________:اسـ المؤسسة .1
 _______________________________________________________:سنة التأسيس .5
 _______________________________________________________:نوع المؤسسة .6
 ______________________________________________________:موقع المؤسسة .7
 ______________________________________________________:ىدؼ المؤسسة .8
 _____________________________________________:البرامج والنشاطات الرئيسية .9

 :الفئات المستيدفة .18

 الفئة العمرية( :___________) 
  لممؤسسةمواقع العمؿ:__________________________________________________ 
 إناث (________)ذكور : الجنس ،(__________) 

 (_______________: )عدد النساء المستفيدات مف خدمات المؤسسة منذ تأسيسيا .11
 

III.  تمكين المرأة االقتصادي :تم"تعريف:" 
 

 ؟(سؤاؿ مفتوح" )التمكيف اإلقتصادي لممرأة"مف وجية نظرؾ، كيؼ تعرّفيف  .14

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 :التالي لتمكيف المرأة اإلقتصاديىؿ توافقيف مع التعريؼ  .14
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 نعـ 
  إذا ال وضحي لماذا : ال: -----------------------------------------

مثؿ فرص العمؿ، التوظيؼ الذاتي ) الفرص اإلقتصاديةيشمؿ عمى توفير  تمكيف المرأة اإلقتصادي"
البيئة القانونية الداعمة ، (والريادية، اإلنخراط بالعمؿ اإلنتاجي وتحسيف فرص الوصوؿ لمتمويؿ إلخ

صوت نسوي وقدرة عمى ، وجود (إلخحقوؽ الممكية، الميراث، المصادر مثؿ األرض ) والحقوق
تطوير آليات تساعد في وصوؿ النساء لمواقع التأثير وصنع القرار ) القرارات اإلقتصادية التأثير في

  ".   2111برنامج األمـ المتحدة لمتنمية (. في المنتديات والييئات والمؤسسات اإلقتصاية

 

 

ميـ .1: يرجى تقييـ المؤشرات حسب درجة أىميتيا. )لمرأة اإلقتصاديأي مف المؤشرات التالية تعتبرينيا أساسية لتمكيف ا .11
 (. غير ميـ إطالقا. 5قميؿ األىمية، . 4محايد، .3ميـ،  . 2جدا، 

 5 4 3 2 1 المؤشر
      (إلخ..الوصوؿ إلى المصادر، ممكيتيا، قدرة التصرؼ بيا) الممكية1- 
      (إلخ.. الحصوؿ عمى التمويؿ والقروض) الموارد المالية2- 
معدالت اإللتحاؽ في المراحؿ المختمفة، التخصصات، المنح ) التعميم3- 

 (إلخ..
     

      (إلخ..بناء القدرات، الدورات التدريبية، اإلرشاد ) التعميم المستمر والتدريب4- 
فرص العمؿ المتاحة، تكافؤ األجور، العمؿ بدوف أجر، فرص ) العمل5- 

 (إلخ...التوظيؼ الذاتي 
     

      (إلخ...فرص الحصوؿ عمى دخؿ، التحكـ بالدخؿ وأوجو الصرؼ ) الدخل6- 
      (إلخ..اإلستقاللية، الثقة بالنفس، تحقيؽ الذات ) الذاتية/الجوانب الشخصية7- 
المشاركة في صنع القرار، القدرة عمى صنع القرار، الميارات ) صنع القرار8- 

 (إلخ...القيادية
     

الحقوؽ، القوانيف، سياسات الحكومة تجاه المساواة وتكافؤ ) الوضع القانوني9- 
 (إلخ...الفرص

     

      (إلخ.... القدرة عمى التنقؿ بدوف معيقات) حرية الحركة10- 
      (إلخ...التحكـ بالوقت، تقسيـ العمؿ عمى أساس الجنس) استخدام الوقت11- 
 : غير ذلؾ، يرجى اإلضافة12- 
________________________________________________ 

     

 
 
 

 أي مف المؤشرات السابقة بحاجة إلى اىتماـ أكثر في فمسطيف؟ .15
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 

 بناءا عمى اختيارؾ، كيؼ تقترحيف التعامؿ مع وتحسيف ىذه المؤشرات؟ .16
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
IV. التوجهات حول مفهوم تمكين المرأة اقتصاديا في فمسطين: 

 
 بتقديرؾ، ما ىي نسبة النساء في فمسطيف الذيف تعتبرينيف متمكنات إقتصاديا؟ .17

 1- 19 % 
 21 – 39 % 
 41 – 59 % 
 61 – 79 % 
 81 – 111 % 

 
 ىو شيء ميـ في فمسطيف؟ " تمكيف المرأة اإلقتصادي"باعتقادؾ، ىؿ  .18

 كثيرا جدا 
 كثيرا 
 محايدة 
 قميال 
 ال أعتقد ذلؾ 

 
 ؟"تمكيف المرأة اإلقتصادي"باعتقادؾ، ىؿ تعمؿ الحكومة الفمسطينية مف أجؿ  .19

 كثيرا جدا 
 كثيرا 
 محايدة 
 قميال 
 ال أعتقد ذلؾ 

 
 في فمسطيف؟" تمكيف المرأة اإلقتصادي"تقادؾ، ىؿ يعمؿ المانحيف والمؤسسات الدولية مف أجؿ باع .48
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 كثيرا جدا 
 كثيرا 
 محايدة 
 قميال 
 ال أعتقد ذلؾ 

 
 باعتقادؾ، ىؿ ىناؾ بيئة إيجابية وواعدة تجاه تمكيف المرأة اإلقتصادي في فمسطيف؟ .41

 كثيرا جدا 
 كثيرا 
 محايدة 
 قميال 
 أعتقد ذلؾ ال 

 
 تمكيف المرأة اإلقتصادي؟ معمومات حوؿ سياسة أو استراتيجية لمحكومة الفمسطينية حوؿىؿ لديؾ أي  .44

 نعـ 
 ال 

 
 :إذا كانت اإلجابة نعـ، الرجاء التحديد .44

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

V. دورك في تمكين المرأة اقتصاديا: 
 

 ما ىي الخدمات واألنشطة التي تقدميا مؤسستؾ وتساىـ في تمكيف المرأة اإلقتصادي؟ .41
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

 

 
 ىؿ تقيسوف أثر عممكـ عمى تمكيف المرأة اقتصاديا في المؤسسة؟  .45
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 نعـ 
 ال 

 
 كانت اإلجابة نعـ، فما ىي األدوات والوسائؿ المستخدمة لمقياس؟إذا  .46

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 إذا كانت اإلجابة نعـ، متى؟ .47
 كؿ ربع سنة 
 مرتيف في السنة 

 مرة واحدة في السنة 

 غيرذلؾ، الرجاء التحديد:__________________________________________________ 

 

 معرفة بأي دراسات، إحصاءات، أو نتائج حوؿ تأثير المرأة االقتصادي؟ ىؿ لديكـ  .48

  ما ىي : نعـ: ---------------------------------------
 ال 
 

  (الحصوؿ عمى نسخ) إذا كانت اإلجابة نعـ، ىؿ باإلمكاف االطالع عمى ىذه النتائج؟  .49

 
 

 


