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 1المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة
 الهدف الثالث من أهداف األلفية

 
 مقدمة:

/ سدبتمبر 1-6نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا بمقر األمم المتحددة فدي نيويدورن مدن "
مسدؤولية دعدم مبداد   ، وتقع على عاتقنا مسؤولية جماعية، هدي... ، في فجر ألفية جديدة2111

 .2"كرامة اإلنسانية، والمساواة، والعدل على المستوى العالميال

، وحتددى 2111األمددم المتحدددة قراراهددا، معلنددن عددن إعدد ن األلفيددة مددن العددام بهدد ا الكلمددات  طددت 
الدددورة ال امسددة وال مسددون علددى جدددول أعمالهددا، فددي شددهر  . جدداء هدد ا اإلعدد ن فددي2115العددام 

 . 2111سبتمبر من العام 
تدددم ات ددددا  مجموعدددة مددددن القدددرارات فددددي هددد ا اإلعدددد ن تتعلدددق بمحاربددددة الفقدددر، وا يدددددز، والصددددحة، 

واة بددين الجنسددين. لكددن سددنهتم بددالقرارات التددي ات دد ت فيمددا يتعلددق بالمسدداواة بددين الجنسددين، والمسددا
 وأهم بنود تلن القرارات، ركزت على التالي:

 :6نقطة رقم  هاالقيم والمبادئ، جاء في أواًل: في
وف للرجال والنساء الحق في أن يربوا أو دهم وبناتهم بكرامة، وفي مأمن مدن الجدوو وال د الحرية:

 من العنف أو القمع أو الظلم.
يجددع عدددم حرمددان أأ فددرد أو أمددة مددن فرصددة ا سددتفادة مددن التنميددة. ويجددع ضددمان  المســاواة:

 المساواة في الحقوق، وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة.
 في التنمية والقضاء على الفقر:ثانيًا: 

واألطفدال، مدن ظدروف الفقدر لن ند ر أأ جهد فدي سدبيل ت لديص بندي اإلنسدان، الرجدال والنسداء 
 المدقع المهينة وال إنسانية، التي يعيش فيها حاليا أكثر من بليون ش ص.

 منها: الهامةبعض البنود  01جاء في النقطة 
أن يتمكن األطفال في كل مكان، سواء الد كور أو اإلنداث مدنهم، مدن  2115أن نكفل بحلول عام 
ن األو د والبنددات مددن ا لتحدداق بجميددع مسددتويات التعلدديم ، وأن يددتمكا بتدددا يإتمددام مرحلددة التعلدديم 
 على قدم المساواة.

أن ين فض معدل وفيات األمهات، بحلول  لن العام نفسن، بمقدار ث ثة أربداو. ووفيدات األطفدال 
 دون سن ال امسة بمقدار ثلثي معد تهما الحالية.

                                                 
1

 إعداد رئيسي: أمين عاصي/ مدير دائرة الدراسات والسياسات. 

 سامي سحويل: القائم بأعمال دائرة التخطيط والسياسات.
2

 ب. 61إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، الدورة الخامسة والخمسون، البند  
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 :02جاء في النقطة 

لمددرأة باعتبارهمددا وسدديلتين فعددالتين لمكافحددة الفقددر والجددوو تعزيددز المسدداواة بددين الجنسددين وتمكددين ا
 والمرض، ولحفز التنمية المستدامة فع .

 في حقوق اإلنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد، جاء:
مكافحددة جميددع أشددكال العنددف ضددد المددرأة، وتنفيدد  اتفاقيددة القضدداء علددى جميددع أشددكال التمييددز ضددد 

 )ع( (. 61المرأة. )البند 

تمامنددا بهدد ا القددرارات ينبددع باألسددا  مددن أهددداف هدد ا التقريددر، حيددث يهدددف إلددى متابعددة سددير إن اه
 تقدم الهدف الثالث، من أهداف التنمية األلفية، المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

سددنعتمد فددي كتابتنددا فددي هدد ا التقريددر كمرجعيددة، علددى ثدد ث كلمددات أساسددية جدداءت فددي اإلعدد ن، 
 وهي:

 اإلنسانية، والمساواة، والعدلالكرامة 
 

 المنهجية:
 

 التقرير: خلفية
جدداءت فكددرة إعددداد تقريددر حددول الهدددف الثالددث، بعددد التوصدديات التددي طرحددت بضددرورة أن يكتددع 
التقريددر مددن قبددل المؤسسددات الحكوميددة المعنيددة. جددراء  لددن تعمددل وزارة الت طدديط والتنميددة اإلداريددة 

راضدددي العمدددل نحدددو تحقيدددق األهدددداف اإلنما يدددة ل لفيدددة فدددي األعلدددى كتابدددة التقريدددر الدددوطني لسدددير 
قة بالموضوو. حيث   لن بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية  ات الع. 2111الفلسطينية المحتلة 

تددم توزيددع كتابددة تقددارير األهددداف علددى المؤسسددات المعنيددة، وقددد كددان لددوزارة شددؤون المددرأة الهدددف 
 الع قة به ا الهدف. الثالث كونها المؤسسة الحكومية  ات

 
 :من التقرير الهدف

يهدددف هدد ا التقريددر إلددى متابعددة سددير تقدددم العمددل نحددو تحقيددق األهددداف اإلنما يددة ل لفيددة ال دداص 
 وسيركز على: بالهدف الثالث، المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

 وحتدى عدام 2111متابعة تقددم سدير العمدل للمؤشدرات ال اصدة بالهددف الثالدث، مدن عدام  .1
2111. 
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وحتددى عددام  2111تقيدديم سددير تقدددم العمددل للمؤشددرات ال اصددة بالهدددف الثالددث، مددن عددام  .2
2111. 

 

 أهمية التقرير:
تنبع أهمية ه ا التقرير من مراقبة وتقييم التقدم الحاصل على أسا  المساواة بين الجنسين، و لن 

تقريددر علددى معرفددة أيددن لتعزيددز التمكددين ا قتصددادأ، والسياسددي، وا جتمدداعي. إ  سيسدداعد هدد ا ال
 األ ير إلع ن األلفية. سيكون، ال أ 2115نحن اآلن من العام 

 
 :سئلةاال

 سيجيع التقرير على مجموعة من األس لة حتى يتم تحقيق األهداف من التقرير، أهمها:
 ما هو الهدف الثالث، وما هي مؤشراتن؟ .1
 ما هي المصطلحات المست دمة، وتعريفها؟ .2
 اآلن؟، وأين سنصل؟. أين كنا؟، وأين نحن .3
 ما هي الفرص التي ساهمت وتساهم نحو تحقيق الهدف إلى األلفية؟ .4
مددددا هددددي المعيقددددات، والصددددعوبات والتحددددديات التددددي سدددداهمت، وتسدددداهم فددددي اإلعاقددددة نحددددو  .5

 الوصول للهدف؟
 ما هي التوصيات التي من الممكن أن ن رج بها لتعزيز الوصول نحو الهدف؟. .6

 
 التقرير: منهجية
 تقرير من افتراض مؤداا: ينطلق ال

) علدددى  ، يتطلدددع  لدددن تمكيندددا اجتماعيدددا قويددداةأن الوصدددول لتمكدددين قدددوأ للمدددرأة الفلسدددطيني .1
، يدؤدأ إلدى تمكدين اقتصدادأ قدوأ، وصدو ي لتمكددين سدبيل المثدال و لدي  للحصدر التعلديم(

 سياسي.
وصدددددول إلدددددى التمكدددددين منحهدددددا التكدددددين ا جتمددددداعي للمدددددرأة الفلسدددددطينية، لدددددم التممبدددددادرات  .2

 ا قتصادأ والسياسي. 
 
 إلعداد هذا التقرير: لية المستخدمةاآل

البيانات اإلحصا ية الصادرة من الجهاز المركزأ لإلحصاء الفلسطيني، جمع و تحليل  .1
 كونن الرقم الوطني.

 سيتم رفع التقرير من وزارة شؤون المرأة، إلى وزارة الت طيط والتنمية اإلدارية. .2
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 ، وتمكين المرأةالمساواة بين الجنسينتعزيز : 3الهدف 
 

: إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم ا بتدا ي والثانوأ، ويفضل أن يكون  لن بحلول الغاية
زالتن من جميع مراحل التعليم في 2115عام   .2115عام  الربع الرابع، وا 

 المؤشرات:
 األساسي، والثانوأ، والعالي. البنين في مرحلة التعليمنسبة البنات إلى 

 حصة النساء من الوظا ف المدفوعة األجر في القطاو غير الزراعي.
 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية.

 

 في المفهوم:

 1115بعدد إقرارهدا فدي عدام  ،بلدان إقلديم الشدرق األدندىفي  ينف  نبين الجنسي ةا   مفهوم المساوا
يتنداول أدوار وع قدات الرجدل والمدرأة فدي السدياق ا جتمداعي الد أ ، ل طة عمل بكين حول المدرأة

هد ا يتضدمن التأكدد مدن . المستجد لكل بلد فدي صدياغة السياسدات والبدرامل والمشدروعات ،والثقافي
المددرأة والرجددل يمثددل محددورا  أن تحليددل م تلددف األدوار والحقددوق وا حتياجددات واألولويددات لكددل مددن

وأنددن قددد تددم تحديددد اإلجددراءات الم  مددة لمعالجددة  ،أساسدديا فددي صددياغة جميددع التددد  ت اإلنما يددة
 .(2114) المؤتمر اإلقليمي، الدوحة ،فجوات المساواة بين الجنسين

  Empowermentمفهوم التمكين

العشدرين ويكثدر اسدتعمالن فدي الظهدور فدي التسدعينات مدن القدرن  مفهوم حدديث ، بددأ فدي :التمكين
والمنظمدات األهليدة فدي برامجهدا ، وهدو مفهدوم يدرتبط ارتباطداي وثيقداي  سياسات المؤسسات الحكوميدة

 والتنميددة ويمكددن القددول بددأن التمكددين والمشدداركة همددا وجهددان لعملددة واحدددة . وتسددتلزم بالمشدداركة

مكاناتهددا  تمكنهددا مددن  لتمتلددن عناصددر القددوة التدديالمشدداركة الفاعلددة تنميددة المددرأة وتطددوير قدددراتها وا 
بدالنف  وقددراتها والعمدل  إحداث التغيير في مجتمعها. وتكمن مصادر ه ا القوة في المعرفة والثقة

، وهددو إحدددى المرتكددزات األساسددية التددي اسددتندت إليهددا ضددمن إطددار الجماعددة ولددي  العمددل الفددردأ
وعلدددى صدددعيد المؤسسدددات ويمكدددن  وزارة شدددؤون المدددرأة ودفعدددت باتجاههدددا علدددى الصدددعيد الحكدددومي
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لمعرفدددة حقوقهدددا  الفلسدددطينية تعزيدددز القددددرات وا رتقددداء بواقدددع المدددرأة تعريدددف التمكدددين بشدددكل عدددام
 الوسا ل الماديدة والثقافيدة والمعنويدة والتعليميدة لتدتمكن المدرأة مدن المشداركة فدي وواجباتها، وتوفير

 )3الموقع ا لكتروني.(ات ا  القرار

لمعرفدة  الفلسدطينية تعزيدز القددرات وا رتقداء بواقدع المدرأة إلدىيشدير المفهدوم  :التمكـين االجتمـاعي
، وشددعورها بدد اتها، وقدددرتها علددى ات ددا  قراراتهددا دا ددل العا لددة، ومدددى مشددتركتها حقوقهددا وواجباتهددا

ومساهمتها بالمؤسسدات المحليدة والمواقدع التدي تشدغلها، باإلضدافة لقرارهدا دا دل األسدرة والمجتمدع) 
 (.4قع ا لكترونيالمو 

و لدن علدى تحديدد  ياراتهدا بفاعليدة المرأة بشكل أفراد أو جماعات زيادة قدرة  التمكين االقتصادي:
بفاعليدددة، وشدددعورها باسدددتق ليتها، ومشددداركتها بسدددوق  المشددداركةو  ،الوصدددول للمعلومددداتمدددن  ددد ل 

العمددل، وعدددم وجددود ا ت فددات بددين الددد ل و الرواتددع، وكدد لن مشدداركة إفددراد األسددرة فددي األعمددال 
 غير مدفوعة األجر دا ل العا لة.

جراءات وهياكل مؤسسداتية وقانونيدة  :التمكين السياسي بأنن عملية مركبة تتطلع تبني سياسات وا 
غلددع علددى أشددكال عدددم المسدداواة وضددمان الفددرص المتكاف ددة ل فددراد فددي اسددت دام مددوارد بهدددف الت

المجتمع وفي المشاركة السياسية تحديدا. لي  القصد من التمكين المشاركة في النظم القا مة كمدا 
هي علين ، بل العمل الحثيث لتغييرها واستبدالها بنظم إنسانية تسمح بمشداركة الغالبيدة فدي الشدأن 

دارة الب د وفي كل مؤسسات صنع القرار ضد هيمنة األقليدة المتنفد ة)الموقع ا لكترونديالع ( 5ام وا 
. 

 
 المؤشرات الواقع: 

 أواًل: التعليم
يعتبدددر التعلددديم مدددن أهدددم الميدددزات النسدددبية ل سدددتثمار الفلسدددطيني، ونظدددرا لنددددرة المدددوارد ا قتصدددادية 
الفلسددطينية، وتددأثير ا حددت ل اإلسددرا يلي بشددكل مباشددر علددى ا قتصدداد الفلسددطيني، شددكل التعلدديم 

المواثيدق،  يعتبدر التعلديم مدن الحقدوق التدي أقدرت بهدا جميدع. 6ية األساسية للعا لة الفلسدطينيةاألولو 

                                                 
3

 isegs.com/forum/showthread 
4

 /www.amanjordan.org/a  
www.ahewar.org/debat/show.art5 

  

 2116نيسان  25اغبيكان، د.فارسين: التعليم والثقافة والتنمية البشرية، يوم دراسي حول السكان و التنمية، وزارة التخطيط،  6

http://www.ahewar.org/debat/show.art
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أكدددت واألعددراف وا تفاقيددات الدوليددة المتعلقددة بحقددوق اإلنسددان. وزارة التربيددة والتعلدديم العددالي كانددت 
رفعدت   لدن شدعار التعلديم حيدث (، 2113-1111( و)1111-1116ضمن  ططها )على  لن 

السددددلطة الوطنيددددة الفلسددددطينية ضددددمن  حددددق إنسدددداني، معتبددددرة إيدددداا مددددن حقددددوق المواطنددددة،  وأدرجتددددن
 .7أجندتها

كان لزاما على الدولة ا هتمام بالتعليم لك  الجنسين دون تمييز، للوصول إلى مجتمع  ات بعد 
تنموأ، إ  وفرت السلطة كل اإلمكانيات التي تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين، كبناء 

لزامية التعليم األساسي، ورفع نسبة الوعي لدى األسر بأهمية التعلي م. حيث تشير المدار ، وا 
البيانات اإلحصا ية أن نسبة البنات إلى البنين متقاربة في التعليم األساسي، ونسبة البنات هي 

 (.1أعلى من نسبة البنين في التعليم الثانوأ، كما يوضح  لن الشكل رقم )
 (:0شكل بياني رقم )

 
 ...المصدر: الجهاز المركزأ لإلحصاء الفلسطيني

يظهددر الشددكل أن المسدداواة فددي التعلدديم األساسددي تقتددرع شددي اي فشددي اي بددين البنددات والبنددين، أمددا فددي 
: بما اآلنالتعليم الثانوأ فأن نسبة البنات ترتفع بوتيرة متسارعة عن البنين. ه ا جيد، لكن السؤال 

بة ، بمعندددى أن نسدددامدددرأة 111رجدددل مقابدددل  113أن نسدددبة الجدددن  فدددي المجتمدددع الفلسدددطيني هدددي 
أن أحدد األسدباع المفسدرة لد لن: الد كور أعلدى، لمدا ا أ ن نسدبة اإلنداث فدي التعلديم الثدانوأ أعلدى؟ 

الوضع ا قتصادأ يتردى بصورة غير معقولة، مما يجعل ال كور ال روج مدن المدرسدة للمسداهمة 
 في إعالة األسرة.

 

                                                 
 .2113 1، معهد دراسات المرأة، ط1111-1114الفلسطينية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية من أبو عواد، نداء: التعليم والنوو ا جتماعي في األراضي  7

 

نسبة البنات إلى البنين في التعليم األساسي والثانوي في األراضي الفلسطينية، 2009-1999.
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أعلى من نسبة البنات أما على مستوى الضفة الغربية وقطاو غزة، ن حظ أن نسبة البنات هي 
 (.2( و)1في قطاو غزة، كما يوضح الجدول رقم )

 
)لالعوام  في التعليم األساسي، حسب المنطقة، نسبة البنات إلى البنين(: 0جدول رقم )

0111-0221) 
 قطاع غزة الضفة الغربية العام الدراسي

1111/2111 1.11 1.11 

2111/2111 1.11 1.11 

2111/2112 1.11 1.11 
2112/2113 1.11 1.11 

2113/2114 1.11 1.11 

2114/2115 1.11 1.16 
2115/2116 1.11 1.11 

2116/2117 1.11 1.17 
2117/2111 1.11 1.11 

2111/2111 1.11 1.17 

 المصدر:....
يبددين الجدددول أن نسددبة التحدداق البنددات فددي الضددفة الغربيددة فددي المرحلددة األساسددية، هددي أعلددى مددن 

قطدداو غددزة، ففددي حددين نسددبة البنددات ترتفددع تدددريجيا نحددو المسدداواة مددع الدد كور،  نسددبة البنددات فددي
متأرجحة، إ ا بقيت ك لن مدن الصدعع الوصدول فدي العدام  نسبة البنات في قطاو غزة  ن حظ أن

 نحو المساواة مع ال كور في المرحلة األساسية. 2115
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-0111 ،)لالعوام، حسب المنطقةالثانويالتعليم نسبة البنات إلى البنين في (: 0جدول رقم )
0221) 

 قطاع غزة الضفة الغربية العام الدراسي

1111/2111 1.11 1.11 
2111/2111 1.12 1.14 
2111/2112 1.11 1.14 
2112/2113 1.12 1.15 
2113/2114 1.11 1.13 
2114/2115 1.11 1.14 
2115/2116 1.13 1.16 
2116/2117 1.15 1.11 
2117/2111 1.17 1.11 
2111/2111 1.11 1.16 

 المصدر:.......
تظهر البيانات في الجدول أن نسدبة التحداق اإلنداث فدي المرحلدة الثانويدة فدي الضدفة الغربيدة، هدي 

تاهما أعلى من نسع ال كور. ه ا البيانات لها د  ل كثيرة، إ  احد كلفي قطاو غزة، و  هاأعلى من
قدل مدن ألاألسباع المفسرة  رتفاو نسبة اإلناث عن الد كور، هدو ان فداض الدزواج المبكدر لإلنداث 

. إضددافة ألسددباع 2111% عددام 25، إلددى 2112% فددي العددام 33عددام، حيددث ان فددض مددن  11
ه ا ا رتفداو فدي  األسر الفلسطينية، بأهمية تعليم الفتيات.أ رى تتعلق بدرجة التغير الثقافي لدى 

التحاق اإلناث على ال كور في المرحلة الثانوية، انعك  علدى نسدع ا لتحداق فدي التعلديم العدالي، 
 (.2كما يتضح  لن من الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 (:0شكل رقم )

 

 المصدر:........
العالي بصورة مستمرة، بمعنى أن اإلناث لها توجن نحو ترتفع نسبة اإلناث عن ال كور في التعليم 

 التعليم العالي أكثر من ال كور. لكن السؤال في أأ من الت صصات، وأأ من الكليات.
 

 التعليق:
تظهر مؤشدرات التعلديم، أن الغايدة التدي نسدعى أليهدا فدي المسداواة بدين الجنسدين، قدد تحققدت كميدا، 

ى أيددن تدددر  البنددات، وأيددن يدددر  البنددين للحصددول علددى لكددن يبقددى أن نفحددص  لددن نوعيددا، بمعندد
 شهادة الدراسات العليا، هل في أوروبا، أو أمريكا، أو أأ من الدول العربية؟

 ما هي المنح الم صصة لكل من ال كور واإلناث، وفي أأ المجا ت.
 ا  تراعدددات ض جودتدددن. أيدددن امدددن حقندددا أن نسدددأل، لمدددا ا ترتفدددع نسدددع التعلددديم؟، فدددي مقابدددل ان فددد

 العلمية، و براءات ا  تراو؟ تواإلبداعا
 لقبة ا  تراو واإلبداو العلمي، لكعلى الرغم من أهمية مراقبة سير التعليم كميا، من األفضل مرا

مدددن الددد كور واإلنددداث، كدددأن نسدددأل مدددا عددددد الدراسدددات واألبحددداث التدددي نشدددرت فدددي مجددد ت علميدددة 
 محكمة؟ هل هنان أأ إنتاج للمعرفة؟ من من ال كور، أو اإلناث؟.

 من المهم اإلشارة للتعليم المهني والتقني، كونن يساعد على د ول سوق العمر بيسر.
 ا حت ل والجدار..........

فلسطينية، 2008-1999. تعليم العالي، في األراضي ال بنين في ال بنات إلى ال نسبة ال
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 ثانيا: العمل
مدددن أهدددداف التنميدددة  فدددي سدددوق العمدددل يعتبدددر واحدددداي زيدددادة مشددداركتها إن موضدددوو تمكدددين المدددرأة و 

هام المددرأة فددي البندداء   شددن أن هنددان ارتبدداط وثيددق بددين إسددتصددادية فددي سددا ر الدددول الناميددة. و ا ق
 التنموأ من جانع أ ر.ن جانع، و بين التطور ا قتصادأ و تعزيز قدرتها مالمجتمعي و 

المجتمعدات التدي تمدار  التمييدز علدى أسدا  الندوو أكدت العديد من تقارير البنن الدولي على أن 
أن حجدم هد ا ال سدا ر يكدون اكبدر بشدكل ، و كافدة ا صدعدةيمة علدى ا جتماعي تتكبد  سا ر جس

أن الف ات المهمشة كالنساء و الفقدراء فدي هد ا الددول هدي ، و  اص في الدول  ات الد ل المحدود
 الرابدع . كد لن أكددت التوصديات التدي أثمدرت عدن المدؤتمر العدالميمنهدا تتحمل الجزء األكبدر التي

لمددرأة فددي لفعالددة المسددتدامة بدددون مشدداركة ايجابيددة و ، بأنددن   يمكددن تحقيددق التنميددة كددينفددي بللمددرأة 
والجهددود والدراسددات المحليددة  التقددارير الدوليددةنددا فددان المددؤتمرات العالميددة و البندداء ا قتصددادأ. مددن ه

الع قددددة بدددين جدددانبي المعادلدددة مدددن حيدددث التطددددور أن  ج يتمحدددور فدددياتدددؤدأ إلدددى اسدددتنت المب ولدددة
من هنا يجع علينا تعزيز وصول المرأة إلى وضدع ا قتصادأ وتمكين المرأة هي ع قة ايجابية. 

اقتصددادأ أفضددل، حيددث يظهددر الواقددع أن نسددع مشدداركة المددرأة فددي سددوق العمددل من فضددة. يظهددر 
 (.3  ل الشكل رقم )  لن من

 
 (:3الشكل رقم )

 

حصة النساء من الوظائف المدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي، في األراضي 

الفلسطينية، 2008-2000.
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يبددين الشددكل أن حصددة اإلندداث فددي الوظددا ف المدفوعددة األجددر ترتفددع وتددن فض، أأ أنهددا تت بدد ع، 
% 14أحد األسباع المفسرة ل لن هو الوضع السياسدي غيدر المسدتقر. لكدن ا رتفداو مدن أقدل مدن 

هنددان اهتمددام واضدح مددن قبددل هددي نسددبة جيددة، يدددل علدى أن  2111% عدام 11إلددى  2111عدام 
والمؤسسدات الشدريكة بأهميدة د دول المدرأة سدوق العمدل، هد ا ا هتمدام  الوطنيدة الفلسدطينية السلطة
يتضدح أكثدر مدن  د ل توظيدف النسداء بنسدع أعلدى مدن المؤسسدات  الوطنيدة الفلسدطينية  للسلطة

علدى صدعيد الحضدر  . أمدا2111% للعدام 21األ رى، إ  تبلغ نسبة النساء في القطاو الحكومي 
مدن النسداء هدن أكثدر حظدا فدي الوظدا ف  حضدروالريف والم يمات، فإنن من الواضح أن سدكان ال

 (.4المدفوعة األجر، كما يوضح الجدول رقم )
وعة األجر في القطاع غير الزراعي، حسب حصة النساء من الوظائف المدف(: 4جدول رقم )

 .0222-0222المنطقة، ونوع التجمع، 
 قطاو غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية السنة

 م يم ريف حضر  المجموو م يم ريف حضر المجموو م يم ريف حضر المجموو
2111 13.6 15.7 11.5 12.1 15.3 11.1 11.6 14.1 1.6 1.1 11.1 11.1 
2111 16.1 17.1 12.5 14.1 17.4 21.4 12.4 17.5 12.3 11.6 13.7 13.5 
2112 17.2 11.1 14.4 15.6 11.1 22.1 14.6 21.5 11.1 11.2 11.1 12.4 
2113 17.1 17.1 16.5 14.6 21.1 22.4 16.6 21.5 11.3 1.4 12.5 11.1 
2114 11.1 11.1 16.1 14.1 21.1 23.7 17.1 11.4 11.1 11.1 7.7 12.2 
2115 16.2 17.4 14.1 13.1 11.1 21.2 15.1 16.1 12.2 12.1 11.3 12.7 
2116 17.2 11.7 14.1 15.7 11.2 21.1 15.1 11.2 12.7 11.1 11.2 14.3 
2117 17.1 11.1 15.7 15.1 11.3 21.6 15.1 11.1 12.3 11.1 11.7 14.5 
2111 11.1 11.7 16.5 15.5 11.4 22.7 16.5 13.1 14.4 12.6 15.5 16.1 

األجدر مدن غيدرهن بشكل عام سكان الحضر من العام ت هن أكثر حظا في الوظا ف المدفوعدة 
مدن العدام ت فدي الريدف، ويوضدح الجددول أكثددر أن سدكان الحضدر فدي الضدفة الغربيدة هدن أكثددر 

كمدا يبدين الجددول أن سدكان  وصو  للوظا ف المدفوعة األجر من النساء الحضر فدي قطداو غدزة.
الريف مدن النسداء هدن أقدل وصدو  مدن غيدرهن مدن سدكان الم يمدات، وكد لن قطداو غدزة، إن أحدد 

أهددددل الريدددف علددددى الزراعددددة أكثدددر، وهدددد ا المؤشددددر   يقددددي   اعتمددددادألسدددباع المفسددددرة لدددد لن، هدددو ا
  العام ت في القطاو الزراعي.

 التعليق:
إن اإلشددارة للنسدداء العددام ت فددي القطدداو غيددر الزراعددي المدددفوو األجددر، لددن أهميددة كبيددرة، كمددا أن 

 أكبر.اإلشارة للنساء العام ت في القطاو الزراعي لن أهمية 
فددددي المنشددددات ا قتصددددادية هددددي  رعوننسددددبة النسدددداء فددددي قيددددادة المؤسسددددات ا قتصددددادية، أو المشدددد

 من فضة، من المهم أ  ها بعين ا عتبار عند تمكين اقتصادأ حقيقي.
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تطبيددق قددانون العمددل لددن أهميددة كبيددرة فددي الحمايددة للنسدداء  اصددة، كددونهن األضددعف مددن منظددور 
 ثقافي.

مشاركة المدرأة فدي سدوق العمدل، إلدى أنهدا تشدارن بشدكل كبيدر فدي النداتل على الرغم من ان فاض 
 المحلي اإلجمالي.

 
 ثالثا: صنع القرار

إن تحقيدق التنميددة والتنميددة المسددتدامة عندوان تحدددأ الشددعوع التددي ترسد  تحددت ا حددت ل،   وبددل 
أن  ،  شن فينكل الدول النامية ، وهي بحاجة لتضافر كافة الجهود في سبيل تحقيق  لن، ومما 

تددني النساء تشارن الرجل في كافدة ندواحي الحيداة، بينمدا يدتحكم الرجدل فدي ات دا  القدرار، مدن هندا 
عمليدددن ات دددا  القدددرار سددديؤدأ إلدددى إعاقدددة تحقيدددق التنميدددة علدددى الصدددعيدين المحلدددي مشددداركة المدددراة 

 والوطني، بل على مستوى األسرة.

الصددعيد الدددوطني، والمشدداركة فدددي الحيدداة السياسدددية الدددور الدد أ قامدددت بددن المدددرأة الفلسددطينية علدددى 
فددي وجددن التحددديات التددي  عظدديم األثددر علددى الصددمود الفلسددطينيالعامددة دور كبيددر، حيددث كددان لددن 

 واجهها ويواجهها.
مددن هنددا كددان   بددد مددن مشدداركة المددرأة فددي عمليددة صددنع القددرار وعدددم تهميشددها، أو اعتبارهددا تددابع 

يبدين الشدكل رقدم سدبة تواجدد النسداء فدي مواقدع صدنع القدرار، كمدا للرجل، لكدن الواقدع يظهدر تددني ن
(4). 

 (:4الشكل رقم )

 

فلسطينية، 2009-2000. نسبة أعضاء المجلس التشريعي من النساء في األراضي ال
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، إلددددى 2111% عددددام 5.7يظهددددر الشددددكل أن نسددددبة النسدددداء فددددي المجلدددد  التشددددريعي ارتفعددددت مددددن 
، هدد ا ا رتفدداو يعددود باألسددا  إلددى الكوتددا التددي ضددمنت مشدداركة امددرأة علددى 2111% عددام 12.1

األولى، وامرأة واحدة على األقل في األربعدة األسدماء التدي تليهدا، وامدرأة  األقل في الث ث األسماء
واحدة على األقل في أول  م  أسماء تاليدة، وهالمدا جدرا. فدي حدين كدان الفضدل فدي فدوز النسداء 

 ، إ  لم تفز أأ امرأة على نظام الدوا ر.للنظام النسبي ال أ يعتمد على القوا م
 

 التعليق:
إلدددى نسدددع القاضددديات، والمؤشدددرات األ دددرى فدددي الحيددداة العامدددة، كالنسددداء فدددي مدددن المهدددم اإلشدددارة 

 النقابات، والطبيبات، والصحفيات.
 .الموروث الثقافي و ا جتماعي السا د

 
 

 8نحو التحليل: التحليل البندولي
 

تقوم فكرة ه ا التحليل على أن التمكين ا قتصادأ في الوسط، يقوم التمكدين ا جتمداعي با تراقدن 
بقدددوة، فدددي حدددال كدددان التمكدددين ا جتمددداعي قدددوأ، وبددددورا التمكدددين ا قتصدددادأ، يضدددرع بدددالتمكين 
السياسدي ل علدى. ومددن الممكدن أن تكددون العمليدة بددالعك ، فدإ ا كددان التمكدين السياسددي قدوأ فإنددن 

 يضرع بالتمكين ا قتصادأ بقوة، ال أ بدورا يرفع التمكين ا جتماعي.
هندددددان ضدددددعف فدددددي التمكدددددين السياسدددددي، فإنندددددا نضدددددرع بدددددالتمكين  فدددددي واقدددددع المدددددرأة الفلسدددددطينية،

 ا جتماعي، وا تراق التمكين ا قتصادأ للوصول للتمكين السياسي.
 

                                                 
8

 فلسطين المحتلة. -فكرة أمين عاصي، مدير دائرة الدراسات والسياسات، وزارة شؤون المرأة 
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في وصدف الواقدع إلدى ان فداض مشداركة المدرأة فدي الوظدا ف المدفوعدة األجدر، وكد لن فدي  اشرنا،
 ليم مقارنة مع الد كور.ات في التعنسير التحاق البصنع القرار، كما أشرنا إلى التقدم الملحوظ في 

 لكن لما ا لم يضرع التعليم بقوة سوق العمل ويد ل فين، وصو  للتمكين السياسي؟
فددي البدايددة   بددد مددن اإلشددارة، أن التعلدديم هددو جددزء أساسددي، لددي  كددل فددي التمكددين ا جتمدداعي، 
وبالتالي ا عتماد على التعليم فقط في التمكين ا جتماعي للضرع بقوة فدي التمكدين ا قتصدادأ، 

 التمكدددينوالوصدددول مدددن   لدددن للتمكدددين السياسدددي سددديكون ضدددعيف جددددا، وربمدددا   يمكدددن مواجهدددة 
دأ على اإلط ق، وا  ا كان ا قتصاد أقوى من التمكين ا جتماعي للمرأة، و  يرغدع فدي ا قتصا

استقبالها من الممكن أن يدمر التمكين ا جتماعي، ل لن   بد أن تكون ال طوات محسوبة جيداي، 
إ  أن التعلدديم جددزء أساسددي، والصددحة كدد لن، والددزواج المبكددر، والثقافددة التقليديددة العامددة، كددل هدد ا 

 العوامل يجع أ  ها بعين ا عتبار، حتى ا تراق سوق العمل.
ا جتماعي بالضرع بقوة في التمكين ا قتصادأ، يعود  التمكينإن البحث في أسباع عدم تمكن 

 باألسا  لعدة عوامل، أهمها:
على الرغم من التقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات التمكين ا جتماعي، إ  أنن لم يصل  .1

لمرحلة الضرع بقوة في التمكين ا قتصادأ، وه ا باألسا  يعود إلى الثقافة ال كورية 

 تمكين المرأة

 اجتماعي

 اقتصادي

 سياسي

نسبة البنات إلى البنين 
 في التعليم

حصة العامالت مدفوعة األجر 
 في القطاع غير الزراعي

نسبة أعضاء المجلس 
 التشريعي من النساء
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ا جتماعي، كحصول النساء على شهادة الدراسات العليا  التمكينالتي تحد من نوعية 
 دول متقدمة علمية أ رى. ، أو أمريكا أوأوروبامن 

إن بعددض النسدداء عنددد تعليمهددا فددي ت صصددات حديثددة كالهندسددة مددث ، فإنهددا تبحددث عددن  .2
وظا ف تقليدية مثدل سدلن التعلديم، بهددف أن تصدل المندزل قبدل زوجهدا إلعدداد الطعدام أو 

 ما شابن.
فددي د ددول  إن التفكيدر الدددا م مدن قبددل المدرأة بإعمددال المنددزل، وتربيدة األو د يشددغلها أحياندا .3

 من المنافسة للقيادة في سوق العمل.
إن اعتماد المرأة على الرجل كمعيل ر يسي ل سرة، يفقدها بعض التحددأ لدد ول منافسدة  .4

 سوق العمل.

إن العندددف ضدددد المدددرأة فدددي المجتمدددع الفلسدددطيني، يشدددكل عب ددداي سدددلبيا مروعدددا فدددي ممارسدددة  .5
 عي.الحياة اليومية، لن انعكا  كبير على التمكين ا جتما

 
كيددف نعمددل علددى تقويددة البندداء ا جتمدداعي الدد أ يسدداهم فددي ا تددراق سددوق العمددل، وصددنع القددرار. 

 ؟2115حتى نعمل على تحقيق الهدف الثالث في 
 المعيقات والصعوبات نقاط القوة

 .وجود وزارة شؤون المرأة
 وحدات النوو ا جتماعي.

 طاقم مؤهل قادر على العمل في مجال المرأة.
 بأهمية العدالة والمساواة.اإليمان 

الثقافددة التقليديددة حددول مشدداركة المددرأة فددي بعددض 
 المهن، وصنع القرار.

 العنف ضد المرأة.
 الوضع السياسي المت ب ع.

اعتددددددددداءات ا حددددددددت ل علددددددددى القددددددددد  والمدددددددددن 
 األ رى.

التهديددد المسددتمر مددن الحكومددة اإلسددرا يلية بشددن 
 حرع مدمرة.

 الفرص
 إرادة سياسية قوية.

 توقيع الر ي  على اتفاقية سيداو.
قددددددرارات مجلدددددد  الددددددوزراء ب صددددددوص الموازنددددددة 

 الحساسة للنوو ا جتماعي.
قرارات مجلد  الدوزراء ب صدوص الت طديط مدن 

 منظور اجتماعي.
شراكة قويدة مدع المؤسسدات النسدوية والمنظمدات 

 الدولية.
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التغلددع علددى المعيقددات، مددن  إن اسددتغ لنا لنقدداط القددوة وللفددرص الموجددودة فددي المجتمددع، نسددتطيع
  ل سن القوانين التي تحد من العنف ضد المرأة مث ي، أو القيام بحم ت توعية بأهمية مشاركة 
المرأة في سوق العمل، وصنع القرار. أو وضع سياسة منظمة لإلقراض للمشاريع الصغيرة  داص 

 بالنساء.
 التوصيات:

أهددداف التنميددة األلفيددة هددو جيددد، لكددن إن وجددود هدددف  دداص بددالنوو ا جتمدداعي ضددمن  .1
نمددا  يجدددر ا نتبدداا إلددى أن النددوو ا جتمدداعي لددي  قطاعددا اقتصدداديا، أو نشدداطا سياسددياي، وا 
هو عملية تنموية متكاملة لكل من الرجل والمرأة، وبالتالي النظر لكدل أهدداف األلفيدة مدن 

 منظور نوو اجتماعي.
ا نت ددابي األنسددع، الدد أ يسدداعد فددي وصددول  دراسددة األنظمددة ا نت ابيددة، وا تيددار النظددام .2

 المرأة للمجل  التشريعي والمجال  المحلية.
إعداد ورش عمل لتبيان أهميدة مشداركة المدرأة فدي صدنع القدرار، وأهميدن انت ابهدا، وأهميدة  .3

 الثقة بها كقا دة.
مراجعة تجارع بعض الدول الناجحة التي ساهمت سياستها في تعزيز مشداركة المدرأة فدي  .4

 القرار. صنع
 محاربة العنف ضد المرأة أصبحت ضرورة ملحة للنهوض بالمرأة. .5
توحيدد الجهدود بدين المؤسسدات الحكوميدة واألهليدة، لوضدع السياسدات ال اصدة برفدع نسدبة  .6

 .النساء في التعليم المهني والتقني
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