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 مقدمة وشكر
 

ذه الدرا اءت ه ع     ج ع التوس ة تتناسق م رات اجتماعي وير مؤش ال تط ي مج ع ف طيني واس ام فلس ة ضمن اهتم س
ى توسيع                       ة، ويرآز عل ة التنموي الحاصل في مفهوم التنمية البشرية، والذي يدعو إلى التكامل بين عناصر العملي

ا           تفادة من ثماره ة واالس ا في مشارآتهم في صنع التنمي اس جميع ارات الن ذه الدراسة  . خي ديم  إن ه  تستهدف تق
ة                     ل دور الحرآات االجتماعي مقترحات وصفية وأخرى تحليلية حول قضية بحثية في غاية األهمية من أجل تفعي

اعي                 . وعلى رأسها الحرآة النسوية في مجاالت التأثير على السياسات التنموية عامة من وجهة نظر النوع الجتم
ينبغي أن يكون مصدر إلهام للمؤسسات العاملة في مجال           وفي هذا المجال فإن طرح الدراسة للفجوات الجندرية         

ذها المؤسسات                       ة تتحمل مسؤولية تنفي ات وطني ة وآلي تطوير وضع النساء الفلسطينيات للخروج بتوصيات عملي
ى المستوى              . المهتمة على المستوى الحكومي واألهلي     المرأة عل ومن المتوقع أن تقوم اللجنة التنسيقية للنهوض ب

ذه الدراسة في تطوير             الحكومي واال  تحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراآز النسوية المتخصصة باالستفادة من ه
ذه           . تدخالتهم في هذا المجال ومتابعة ما بعد بكين وفي إعداد التقارير الوطنية            تفادة من ه ل االس ذا ويمكن تفعي ه

ة وأخرى ذات صبغة تطبيق        اءات ذات صبغة عام د لق ة للخروج بتوصيات محددة حول      الدراسة من خالل عق ي
 .القطاعات المختلفة، تقوم بعقدها الجهات ذات االختصاص

 
اة                    ة وفي مجاالت الحي توياتهم المختلف ى مس رار عل ة لصناع الق ا الدراسة مهم ي توفره ات الت المؤشرات والبيان

ر بالمؤشرات                ا للتفكي دم منهج ا     (برمتها حيث أن الدراسة تق ة منه ا بمجاالت صنع      وعال) وخصوصا النوعي قته
ه                       . السياسات وم ب ا تق اعي في م آما أن مثل هذه الدراسة ستؤدي إلى وعي أآبر بأهمية دمج مفهوم النوع االجتم

ا                تفيد منه ا أن تس إن الدراسة       . مراآز البحث من دراسات حول القضايا المختلفة ويمكن له ك، ف ى ذل باإلضافة إل
ذه الفجوات، إال       . ةتسلط الضوء على الفجوات في البيانات النوعي       ل ه ى مث وبرغم أنها تقدم أمثلة عديدة لتدلل عل

تم تضمينها في                       م ي أنه ال يمكن اعتبار مثل هذه الدراسة شاملة لكافة المؤشرات الممكنة فنهاك مؤشرات أخرى ل
 .الدراسة، ليس لعدم أهميتها بل لضيق الوقت والمصادر المتوفرة، ويمكن معالجتها في دراسات أآثر تخصصا

 
ل (وفي نفس الوقت فإن الدراسة قامت باقتراح آلية          دم أو التراجع في وضع النساء الفلسطينيات           ) دلي اس التق لقي

ال يقدم صورة وافية لوضع النساء       ) وآباقي األدلة (وبرغم أن هذا الدليل     . يمكن استخدامه عبر السنوات المختلفة    
ائل المقتر  ن أفضل الوس ر م ه يعتب طينيات، إال أن طيني   الفلس ع الفلس ع خصوصيات المجتم ث تتناسب م ة حي ح

ة        . آمجتمع عربي وآمجتمع يواجه حالة من عدم اليقين والتغير المستمر     ة صياغة أدل ى أهمي دليل إل ذا ال ه ه وينب
اش أوسع من أجل التطوير                         ة لنق ر مقدم تعبر عن مؤشرات حيوية خاصة بطبيعة المكان المنوي دراسته، وتعتب

ا من مؤسسات أخرى     ألدلة قد يتم اقتراح    ى عمق حجم المشكلة وللحاجة           . ه اه إل رح االنتب دليل المقت د لفت ال وق
 . الماسة إلى جهد آبير في مجال الوصول بالنساء للمساواة في المجتمع

 
نتأمل أن تكون هذه الدراسة بداية لجهد حثيث ومنسق تجاه العمل الجدي من أجل الوصول بالنساء الفلسطينيات 

آما نأمل . تمرارا للجهد الحالي، من خالل استخدام البيانات والتوصيات في مجاالت الحياة المختلفةللمساواة واس
أن تشكل هذه الدراسة إلى أبحاث نوعية حول حياة النساء الفلسطينيات من منظور نوع اجتماعي متطور يأخذ 

 .م، وبين حقوق المرأة وحقوق الرجلبعين االعتبار العالقة الجدلية بين حقوق المواطنين والظرف السياسي العا
ذه الدراسة، وخصوصا األخوات             هذا، ويتقدم برنامج دراسات التنمية بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح ه

تمارات والمشارآة في النقاشات               ة االس اموا بتعبئ ذين ق ة         . واألخوة ال اموا بمراجع ة من ق دم بالشكر لكاف ا نتق آم
دموا المالحظات  االدراسة وق ي قامت . حوله ز النسوية الت ة والمرآ ز البحثي دم بالشكر للمراآ ا أن نتق وال يفوتن

ي يصدرها   . بتزويدنا بالبيانات والمعلومات المفيدة للبحث   لقد اعتمد البرنامج في إعداد بحثه هذا على البيانات الت
ناء العا       ة س ات الزميل ن مالحظ تفاد م ا اس طيني، آم اء الفلس زي لإلحص از المرآ رات   الجه ول المؤش صي ح

 . المقترحة في االستمارة
 

اء اليسير               يدة علي ونفيم في فلسطين         (هذا ويخص برنامج دراسات التنمية بالشكر الس ا  ) منسقة مشروع الي لعمله
بيل     ي س اءة ف ات بن ديمها القتراح ا وتق ة به ة التفاصيل المتعلق ا لكاف ة ومتابعته اح الدراس ن اجل إنج دؤوب م ال

رأة في وزارة التخطيط                  ونشكر هنا . تطويرها  أيضا السيد محمود عطايا من إدارة تخطيط وتطوير مشارآة الم
 .آما نتقدم بالشكر لألستاذ سامي خضر لمراجعته وإضافته للمحور المتعلق بالبيئة. والتعاون الدولي

 
اعي في فلس               وع االجتم دائر حول الن اش ال و متواضعة، للنق طين، وفي  نتمنى أن تشكل هذه الدراسة إضافة، ول

اعي وع االجتم ات مصنفة حسب الن ة تطوير مؤشرات وبيان ي صياغة سياسات . عملي اعد ف ا نرجو أن تس آم
 .تساهم في تطوير وضع النساء الفلسطينيات والعربيات وتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال
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 أهمية صياغة مؤشرات متحسسة للنوع االجتماعي  :مقدمة
ي تعيشها            رأة والظروف الت ة حول مرآز الم د  . شهد العقدين األخيرين تزايدا في المعارف والمعلومات الهام وق

الم  ي ب ع المعن المي الراب ؤتمر الع د الم وع   ) 1995( رأة أآ وم الن ى ضرورة صياغة مؤشرات تعكس مفه عل
وازن                          ة من الت ق حال االجتماعي، وجمع البيانات الدقيقة حولها ومتابعتها من أجل صوغ سياسات تساهم في خل
اة        االت الحي ي مج رأة ف وق الم ول حق ة ح ائق الدولي ي الوث اء ف ا ج ق م ي تطبي اهم ف ال وتس اء والرج ين النس ب

ؤتمر                وقد. المختلفة ر الم ا تقري ي نص عليه ات ومعلومات        " آان أحد األهداف االستراتيجية الت وفير ونشر بيان ت
يم           ى          ." مفصلة حسب الجنس ألغراض التخطيط والتقي ر إل ا  التقري ا دع ة        "آم إشراك مراآز الدراسات المتعلق

ات األبحاث من                   ة ومنهجي ار المؤشرات المالئم ل      بالمرأة ومنظمات البحوث في وضع واختب ز التحلي أجل تعزي
ل    اج العم داف منه ذ أه يم تنفي ذلك لرصد وتقي ين وآ ق بالجنس ى   1."المتعل دعوات عل ذه ال تجابة له م االس د ت  وق

 . مستويات عالمية وإقليمية ومحلية
  

أن        ة ب ة القائل ى الحقيق ة عل اعي قائم وع االجتم ب الن رات حس راز المؤش ة إب أتي أهمي ات  "وت رص والمعيق الف
ات          2."تية ليست محايدة من حيث النوع االجتماعي      والظروف الحيا   ومن المفترض أن يساهم توفر مثل هذه البيان

ين الرجال                  اواة ب تدامة والوصول للمس ة البشرية المس ق التنمي المفصلة في رسم سياسات مناسبة من أجل تحقي
 . والنساء

 
ام          دعوة لي       1995لقد جاء تقرير التنمية البشرية لع ذه ال ا مع ه ي تعكس        مترافق ة وضع المؤشرات الت د أهمي ؤآ

ى وضع             . التباين في الظروف الحياتية بين النساء والرجال       دلل عل وتم في هذا التقرير تقديم مؤشرات ومقاييس ت
ة لتفصيل                . النساء ضمن منظور النوع االجتماعي     اعي محاول النوع االجتم رتبط ب ة البشرية الم وآان دليل التنمي

دليل يوضح       .  اع االقتصادية والتعليمية والصحية لكل من النساء والرجال       البيانات المتعلقة باألوض   إن مثل هذا ال
ة البشرية   . وضع آل من الرجل والمرأة في هذه المجاالت آما يوضح حجم الفجوة بينهما            آما تم في تقرير التنمي

 .اسية وإداريةطرح دليل للتمكين يقيس مدى مشارآة النساء في صنع القرار في مجاالت اقتصادية وسي
 

 اهتمام إقليمي بمؤشرات النوع االجتماعي
تزايد االهتمام بالبيانات واإلحصاءات المرتبطة بالنوع االجتماعي على المستوى اإلقليمي، ، فقد جاء في التقرير       

اب اإلحصاءات والمعلومات       "أنه  ) 2000(العربي البديل للمنظمات غير الحكومية       في مجال مجابهة مشكلة غي
ة بتطوير                       عن   دوائر اإلحصائية المرآزي ك من خالل ال ة وذل الفجوات النوعية فقد قامت العديد من الدول العربي

  3."اإلحصاءات وتصنيفها حسب النوع وتدريب آوادرها لتكون أآثر حساسية واستجابة لقضايا المرأة
 

 فلسطين وخطوات متميزة في مجال البيانات
رز اإلنجازات، إ          ان أب ات                 وفي فلسطين آ وفير البيان ى ت ذي عمل عل رأة والرجل ال امج إحصاءات الم نشاء برن

رأة والرجل في فلسطين        "المتعلقة بقضايا النوع االجتماعي تلك المتضمنة في         از       "تقرير الم  الصادر عن الجه
طيني   اء الفلس زي لإلحص از ( المرآ ام ) الجه ي   . 1998ع ائم ف نقص الق ى أن ال ر عل ذا التقري د ه د أآ لق

اء ة      اإلحص ي عملي ية ف ة أساس كل عقب طيني يش ع الفلس ي المجتم ال ف اء والرج ول أوضاع النس بة ح ات المناس
وي يط التنم ام  . التخط داد الع ن خالل التع از وم ام الجه ا ق وع  ) 1997(آم ات مفصلة حسب الن بإصدار البيان

ات     على التحقق من قيام آافة المسوحات ال      "وقام الجهاز أيضا بتعزيز قدراته      . االجتماعي اول االختالف رسمية بتن
 4."القائمة بين الجنسين آعنصر أساسي

 
ين         آما تم في فلسطين توفير       ل التمك ه         ( دليل التنمية البشرية المرتبط بالنوع االجتماعي ودلي ا هو معمول ب آم

ر حيث     وآان هناك اهتمام في مجال البيانات المتعلقة بالمرأة       ). 5في تقارير البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة       والفق
اقي األسر                ) 1998(أشار تقرير الفقر الفلسطيني      ين ب ا ب . 6أن نسبة الفقر بين األسر التي ترأسها نساء أعلى منه

ة و السياسية                   إجراء الدراسات المسحية في المجاالت االقتصادية واالجتماعي وقد قامت الكثير من المؤسسات ب
 .من منظور النوع االجتماعي

 

                                                           
 . 3-راتيجي حاء والهدف االست2-، الهدف االستراتيجي حاء)1995(تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة .1
 .1997تراآي، ليزا . 2
 .6. ، ص)2000شباط ( التقرير العربي البديل للمنظمات غير الحكومية .3
 .1998 المرأة والرجل في فلسطين، .4
 .1999، )فلسطين( تقرير التنمية البشرية .5
 .1998 تقرير الفقر، .6
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 ت للنوع االجتماعيأهمية تطوير مؤشرا
ذا      برغم هذا االهتمام والتقدم في مجال المؤشرات المرتبطة بالنوع االجتماعي، إال أن هناك أهمية للتطوير في ه
ة                         اه تحسين السياسات المتعلق ة تج ة إيجابي المجال، حيث أن وضوح المؤشرات واستمرار إصدارها يعطي دفع

ا                 وت . بالمساواة بين المرأة والرجل في المجتمع       تم هن ل، ي ة من العوام ذه الحاجة في ظل مجموعة متداخل أتي ه
 :توضيح بعض منها

 
ام حديث، ومازالت المؤسسات                    )1 إن االهتمام بمؤشرات النوع االجتماعي على المستوى الفلسطيني هو اهتم

ة و                     د من المؤشرات للقضايا ذات األهمي ي  العاملة في هذا المجال حديثة العهد تسعى باتجاه تطوير المزي الت
 .تبرز على السطح مع مرور الوقت وتعقيد الظروف االجتماعية والسياسية في المجتمع الفلسطيني

ي، في نفس                          )2 ل في استمرار احتالل أجنب ي يعيشها المجتمع الفلسطيني، والتي تتمث إن طبيعة الظروف الت
ة فلسطينية، تتطلب تطوير                   ة دول المؤشرات المستخدمة    الوقت الذي تتشكل فيه مؤسسات دوالنية تجاه إقام

 . على المستوى الدولي لتتعامل مع الخصوصية التي تفرضها الظروف السائدة
ان الخروج بمؤشرات تتسم                            )3 ى المستوى السياسي يجعل من الصعب بمك ين عل إن استمرار حالة عدم اليق

ان       توى الزم ى مس رى، أو عل ات أخ ع مجتمع ان م توى المك ى مس واء عل ة س ة للمقارن ات قابل الل بالثب خ
 .  الفترات المتعاقبة

ياغة          )4 د ص ة عن تحق المتابع ي تس ايا الت ة القض ن الصعب متابع ل م رات يجع ن المؤش ر م اب الكثي إن غي
رأة                   ين الرجل والم اواة ب ى من المس ا أن عدم     . السياسات والقوانين التي ترفد إمكانيات تحقيق درجة أعل آم

اس التطور الجاري          ة        دورية المؤشرات يجعل إمكانيات قي ى وضع النساء في المجتمع الفلسطيني مهم عل
 .شبه مستحيلة

ة                      )5 ار نوعي ين االعتب ة ال تأخذ بع ا مؤشرات آمي تتميز غالبية المؤشرات المستخدمة على مستوى واسع بأنه
ولكن ال   ) مثل متوسط العمر  (حياة النساء، ففي الكثير من األحيان يظهر تطور آمي على بعض المؤشرات             

ة   . وعية حياة النساءيقابله تطور على ن   آما أن وضع قوانين جديدة ال يؤدي بحد ذاته إلى تطورات ذات دالل
 .  على حياة النساء

ين            )6 اواة ب ة من الالمس ا درجة عالي ات تخفي خلفه ة البيان إن المتوسطات الحسابية المستخدمة في تقديم غالبي
ة  ا ملحوظ اك فروق ث أن هن هن، حي اء أنفس ين النس اء، وب ال والنس ة  الرج اء حسب المنطق ين وضع النس  ب

د       الجغرافية والطبقة االجتماعية والتعليمية وغير ذلك من العوامل، الشيء الذي يجب أخذه بعين االعتبار عن
 .تصميم مؤشرات أو قراءة بيانات

 
ولهذا آله أصبح من الضروري إلقاء نظرة شمولية على ما تم إنجازه في فلسطين في مجال صياغة المؤشرات          

ع ات       وجم ول إمكاني يات ح روج بتوص رات للخ ذه المؤش يم ه ن الضروري تقي ا أصبح م ا، آم ات حوله  البيان
تطويرها أو اإلضافة إليها أو تنويعها لتعكس الجانبين الكمي والنوعي لحياة النساء وتأخذ بعين االعتبار المحاذير  

ة، والنساء والرجال من ن                 ة          المرتبطة بغياب المساواة بين النساء من ناحي رات اجتماعي ة أخرى حسب متغي احي
 .وديمغرافية واقتصادية متعددة

 
 المؤشرات أساس للتخطيط

ى أساسها التخطيط                        اعي سيشكل أرضية يمكن عل النوع االجتم إن مثل هذا التقييم لوضع المؤشرات المرتبطة ب
يمكن  ) Baseline Study(آما أنه سيوفر دراسة أساس  . لصياغة مؤشرات جديدة أو تطوير ما هو قائم منها

اعي              وع االجتم ام بقضايا الن ة        . االستناد لها في التخطيط لدراسات ذات اهتم ه يصبح من األسهل متابع ذا آل وبه
ين      نهن وب اواة بي وقهن وللمس ة وصولهن لحق ث درج ن حي طينيات م اء الفلس ي وضع النس أخر ف ور أو الت التط

د تشكل أداة دعوة وض          . الرجال ذه الدراسة ق ة في المجاالت       آما أن مثل ه ة والعامل ى المؤسسات البحثي غط عل
م             ) حكومية وغير حكومية  (االجتماعية واالقتصادية والسياسية     ي ته ام بالقضايا الت ى من االهتم إلبداء درجة أعل

 . النساء في محاولة لسد الفجوات التي تظهرها البيانات المختلفة في مجال النوع االجتماعي
 

 :بعة أقسام رئيسيةتنقسم هذه الدراسة إلى أر
 .يقدم نبذة حول المؤسسات العاملة في مجال مؤشرات النوع االجتماعي: القسم األول

 
 .ويعطي موجزا حول مؤشرات التنمية البشرية في فلسطين بارتباطها بالنوع االجتماعي: القسم الثاني

 
ا                : القسم الثالث  اعي حسب مح وع االجتم ين، وعرض       ويتم خالله تقديم عرض حول مؤشرات الن ؤتمر بك ور م

 .موجز للمصادر المتوفرة للبيانات، وتقييم للمؤشرات واقتراح مؤشرات مكملة، واقتراحات للتطوير
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ع  م الراب طين        : القس ي فلس اعي ف وع االجتم رح للن ل مقت ديم دلي ه تق تم خالل  Palestinian Gender(ي

Equality Index -- PGEI ( حيث مدى تحقيق أهداف وتوصيات  بهدف قياس وضع النساء لفلسطينيات من
 .آما يتم تقديم مالحظات ختامية وتوصيات عامة. مؤتمر بكين
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 القسم األول

  المؤسسات العاملة في مجال مؤشرات النوع االجتماعي
 

ة في                     يتعين قبل الدخول في طبيعة المؤشرات المتوفرة، تقديم نبذة ولو محدودة حول عدد من المؤسسات العامل
ذا القسم           . االجتماعي ويتوفر لديها بيانات حول مؤشرات آمية ونوعية مختلفة        مجال النوع    ذا، وال يمكن في ه ه

من الدراسة حصر آافة المؤسسات التي لديها مؤشرات مرتبطة بالنوع االجتماعي، فهناك العديد من المؤسسات                
ل ت            رة بعم رتبط مباش ة ت ددة ومتخصص رات مح ى مؤش ا عل ن خالله ول م ن الحص ي يمك ة الت ك المؤسس . ل

رة،                    ين النساء والرجال آثي فالمؤسسات التي تتوفر لديها مؤشرات حول أوضاع النساء الفلسطينيات والفجوات ب
دراسات  "منها مراآز نسوية تعمل مجاالت الترويج لحقوق النساء والضغط والمناداة، ومؤسسات تتخصص في              

ة               "المرأة ة مختلف ة وتنموي اعي         ، وأخرى تبحث في قضايا اجتماعي وع االجتم وم الن درجات    (وتضمن مفه و ب ول
ة            . في المؤشرات الصادرة عنها   ) مختلفة وبسبب محدودية الوقت والكادر البشري وطبيعة أهداف الدراسة الحالي

اعي والتي                          وع االجتم ي تعمل في مجال مؤشرات الن فإنه سيتم الترآيز في هذه العجالة على أهم المؤسسات الت
ين ودرجة استخدامها في           تصدر بيانات مرتبطة بق    ؤتمر بك ا بمحاور م ة وضمن ارتباطه ة عام ضايا ذات طبيع

ا               . الدراسات والتقارير المختلفة   سيتم أخذ عينات من عمل هذه المؤسسات، ولن تقدم الدراسة جردًا شامًال لكافة م
ديها بالتفصيل وفر ل م أ  . يت رى صغيرة الحج ات أخ ول مؤسس ة أي تفاصيل ح دم الدراس ا ال تق و محصورة آم

 .جغرافيا أو من حيث االهتمام، وقد تتوفر لديها مؤشرات محددة
 

  دائرة إحصاءات الرجل والمرأة–الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني : أوال
ام  " مرآز اإلحصاء الفلسطيني"تم إنشاء   ك        1993ع از المرآزي لإلحصاء الفلسطيني وذل ى الجه ه إل ، وتحويل

لى الجهاز جمع البيانات حول الفلسطينيين آافة في جميع أماآن تواجدهم وتبويبها ويتو. 1999-5-4اعتبارا من 
ذيا،     ( تقريرا418  بإصدار 2000وقد قام الجهاز حتى آانون أول    . ونشرها را موجزا، أو ملخصا تنفي أو تقري

ات    ه بيان ة، أو خارط ب المحافظ را حس ائه    ). أو تقري ذ إنش از من ى الجه د أول ة "وق ة خاص امج ل" أولوي برن
 ). 1998(، وذلك حسب تعبير رئيس الجهاز إحصاءات المرأة والرجل

 
ام    اعي ع وع االجتم ال الن ي مج م إصدار أول النشرات المتخصصة ف د ت ان ق رة )1998(وآ اء دائ د إنش ، بع

ة وشموال من حيث               . 1996متخصصة بإحصاءات المرأة والرجل عام       ر المصادر آثاف وتعتبر هذه النشرة أآث
اة      : عية المؤشرات، حيث غطت المجاالت التالية     عدد ونو  السكان واألسرة، التعليم، الصحة، القوى العاملة، والحي

اعي              30 جدوال و     97واشتمل التقرير على    . العامة والسياسية  وع االجتم وم الن ا مفصال حسب مفه .  رسما بياني
ت،     "، وأعدت   )1999مسح الملكية والوصول إلى المصادر      "آما قامت الدائرة بنشر تقرير       " مسح استخدام الوق
 .الذي تم نشر ملخص حوله

 
ارير،     ذه التق ى ه ه     باإلضافة إل دة من بيانات اعي في مجاالت عدي وع االجتم از بتضمين مفهوم الن وم الجه ، يق

ين         . ويتوفر لديه ثروة من المؤشرات في آافة مجاالت الحياة         وقد ترآزت البيانات التي تأخذ النوع االجتماعي بع
ة     اال وى العامل اءات الق ديمغرافي وإحص يم والوضع ال االت الصحة والتعل ي مج ار ف ر  . عتب ي تقري ح "فف المس

زة   اع غ ة وقط ي الضفة الغربي ية: الصحي ف ائج األساس ام " النت ة  ) 1997(لع وم البياني داول والرس كلت الج ش
اء      ب تخص النس ر بجوان كل مباش تم بش ي ته اعي أو الت وع االجتم نفة حسب الن ي  % 49المص دد الكل ن الع م

ة   رأة والصحة     . للجداول والرسوم البياني ى صحة الم ا رآزت عل ا، إال أنه ي تناولته رغم شمولية القضايا الت وب
المرأة    ا ب ل ارتباط حة الطف ة وص زة       . اإلنجابي اع غ ة وقط فة الغربي ي الض يم ف اءات التعل ر إحص ي تقري ( وف

 . من العدد الكلي% 23نحو " حسسة للنوع االجتماعيالمت"شكلت الجداول والرسوم البيانية   ) 1997/1998
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 )نماذج(بيانات الجهاز المرآزي المتحسسة للنوع االجتماعي  ): 1( جدول 

ات   اسم التقرير ة للبيان بة المئوي النس
 المتحسسة للنوع االجتماعي

 %75 )1997حزيران -تقرير دورة نيسان(مسح القوى العاملة 
 %65 ية الضفة الغربية وقطاع غزةالمسوح الديمغرافية أللو

زة    اع غ ة وقط فة الغربي ي الض حي ف ح الص ام  : المس ية لع ائج األساس النت
)1997( 

49% 

 %25  عمالة األطفال--) 1995تشرين أول -دورة أيلول(مسح القوى العاملة 
 %23  )1997/1998( تقرير إحصاءات التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة 

 %12 )1996منشور  (1994لعام تقرير الخدمات 
 %9 نتائج أساسية: 1997 –مسح المالية والتأمين 

 %4 نتائج أساسية: 1997 –المسح الصناعي 
 %1.6 1998 –مسح التجمعات السكانية 

 صفر  1998اإلحصاءات الجغرافية في األراضي الفلسطينية لعام 
 صفر 1997الصادر عام : 1994-1993اإلحصاءات الزراعية 
 صفر النتائج األساسية: 1998مسح البيئة الصناعي 

 صفر 1996مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية لعام 
 صفر 1999دليل التجمعات السكانية الفلسطينية لعام 

 
ة                    ة وقطاع غزة بلغت نسبة الجداول والرسوم البياني ة الضفة الغربي المتحسسة  "وفي المسوح الديمغرافية أللوي

ثال (أما تقارير مسح القوى العاملة      . من المجموع % 65نحو  " االجتماعيللنوع   ر دورة نيسان    : م ران   -تقري حزي
نفس      ." المتحسسة للنوع االجتماعي"من الجداول % 75فاشتملت على حوالي    ) 1997 ام ب ذا االهتم م يكن ه ول

ة           وى العامل ول  (الثبات في مسح أخر للق ر     ) 1995تشرين أول    -دورة أيل ال،      وهو تقري ة األطف متخصص بعمال
اعي          وع االجتم ة المتحسسة للن ذه الجداول في      %. 25حيث بلغت نسبة الجداول والرسوم البياني وآانت نسبة ه

ام         (1994تقرير الخدمات لعام     اني، المنشور ع نخفض نسبة        %. 12حوالي   ) 1996التقرير الث ام ت وبشكل ع
ة، حيث         الجداول والرسوم البيانية المتحسسة للنوع االجتماع      ة عام الج قضايا اقتصادية وخدماتي ارير تع ي في تق

ة   "، وفي    %4أقل من   " نتائج أساسية : 1997 –المسح الصناعي   "بلغت نسبة مثل هذه الجداول في        مسح المالي
ا 22أي جدولين من بين % (9بلغت  " نتائج اساسية : 1997 –والتأمين   ر   ).  جدوال ورسما بياني ا تقري مسح  "أم

ات السك ام " 1998 –انية التجمع ى 1999والصادر ع د شمل عل اعي% 1.6 فق وع اجتم د ن داول ذات بع . ج
د         ن أي بع ت م ي خل ارير الت ن التق د م اك العدي دري "وهن ل " جن ي     "مث ي األراض ة ف اءات الجغرافي اإلحص

طينية ام " الفلس طينية  "، و 1998لع ي األراضي الفلس ة ف تويات المعيش ام " مس ات  "، و 1996لع ل التجمع دلي
طينيةا كانية الفلس ام " لس ر 1999لع ة "، و تقري ام : 1994-1993اإلحصاءات الزراعي ، و 1997الصادر ع
 ".النتائج األساسية: 1998مسح البيئة الصناعي "
 

 المراآز البحثية المتخصصة بقضايا النوع االجتماعي: ثانيا
  جامعة بيرزيت–معهد دراسات المرأة  )1

ام           ذه الوحدة المتخصصة ع ذ نشوئها بلعب دور المراقب في مجال تضمين                   . 1994 تم إنشاء ه د قامت من وق
ة                         ر الحكومي ة وغي اعي، في الخطط والسياسات للمؤسسات الحكومي وع االجتم وم الن ا مفه حقوق النساء، والحق

ة  ة والدولي ة        . المحلي االت االجتماعي ن المج ة م ول مجموع ة ح ة وآمي ات نوعي وفير بيان د بت ام المعه ذلك ق ول
ة                   . يةواالقتصاد اوين التالي د سلسلة دراسية تحت العن دى المعه وفر ل ال، يت المجتمع الفلسطيني،   : على سبيل المث

 .الخصوبة والسكان، االقتصاد وسوق العمل، الدعم االجتماعي، التعليم والتدريب المهني
 
 مرآز الدراسات النسوية )2

ة وق                    اءات النسوية في الضفة الغربي يال للكف د أصدر دل دادا لنساء       )1994(طاع غزة     آان المرآز ق ، يشمل تع
ك       . يعملن في مجاالت مهنية متعددة     د ذل ام المرآز بمجموعة من الدراسات            . ولكنه لم يستمر بالصدور بع ا ق آم

اعي  النوع االجتم ا ب ة وعالقته االت االقتصادية واإلنتاجي ي المج اء . وخصوصا ف ة حول النس د دراس ثال نج فم
دم مجموعة من المؤشرات حول                     والرجال في القطاع غير الرسمي ف        ة وقطاع غزة، والتي تق ي الضفة الغربي

ي مجال صناعة الخياطة     ال ف امالت والعم ة النسوية ومؤشرات حول      . الع اك دراسات أخرى حول العمال وهن
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يفا          . السياسات اإلنجابية والمعتقدات والممارسات الجنسية والتعليم والتدريب المهني        دى المرآز أرش وفر ل ا يت آم
 .فيا يغطي مجاالت عديدة منها األدب والصحة والتعليمصح

 
  غزة–مرآز شؤون المرأة  )3

وان         اب بعن من آت وية ض اريع النس ول المش ة ح ات قيم ع بيان ز  بتجمي ام المرآ ة   "ق ات الخاص دة المعلوم قاع
اصدر المرآز  آما  ." بالمشاريع النسائية الصغيرة المدرة للدخل في المؤسسات النسائية الفلسطينية في قطاع غزة           

ق بالنساء في فلسطين                ي تتعل وان       . ببليوغرافيا تحتوي عى أسماء الكتب الت ا بعن النساء في   "وأصدر أيضا آتاب
وام   " الصحف ة لألع ي الصحف المحلي اء ف ق بالنس ي تتعل ار الت فة األخب ه أرش م في ام . 99 و98 و 97ت ا ق آم

ول   ة أوراق ح ر ومجموع زواج المبك ول ال ز بإصدار بحث ح وح،  المرآ ع والطم ين الواق طينية ب رأة الفلس  الم
وآتيب حول واقع التدريب واالحتياجات التدريبية في المؤسسات النسوية ودوائر المرأة في المؤسسات الحكومية            

ر، أوضاع النساء في             . وغير الحكومية في محافظات غزة       ى حد آبي الج، إل ومن المالحظ أن عمل المرآز يع
 . على مثل هذه القضايا في الضفة الغربية أيضاقطاع غزة، مع أهمية التعرف

 
  نابلس-مرآز شؤون المرأة  )4

ام              ل ع رة قب ي تغطي الفت ذه   . 1996يتوفر لدى المرآز مجموعة مهمة من الدراسات وخصوصا تلك الت ومن ه
ابهن     ن لحس واتي يعمل مي الل ر الرس اع غي ي القط اء ف ول النس رات ح ن المؤش ددا م مل ع ي تش اإلصدارات الت

ة ) 1995( امالت الخياط اء ع اة     .والنس ل الحي ة مث رات المتخصص ن النش ة م ز مجموع ن المرآ ا صدر ع آم
طينية    رى فلس الث ق ي ث رأة    ) 1992(والصحة ف ول الم كرتاريا، وح ل الس ي حق ل وف رأة واإلدارة والعم والم

ة       . واالنتخابات التشريعية  رأة  "وصدر عن المرآز  ثمانية أعداد من مجل دأ  " شؤون الم ام   والتي ب ت بالصدور ع
1991. 

 
 المراآز والجمعيات النسوية: ثالثا

ك عدد                         ة، يمل دعوة والضغط والتوعي هناك العديد من المؤسسات والمراآز النسوية المتخصصة في مجاالت ال
وبشكل . منها بعض البيانات المتخصصة والتي قد تشكل مادة ثرية الستخالص مؤشرات حول النوع االجتماعي             

ذه   ل ه إن مث ام ف ة         ع اث النوعي ال األبح ي مج لح ف ي تص ية الت االت الدراس ن الح ر م ك الكثي ات تمل  المؤسس
وق        ات حق دد، وانتهاآ زواج المتع الق وال ة للط االت نموذجي اء، وح د النس ف ض االت العن ي مج ا ف وخصوص

ذه          . العامالت والتمييز في مجال العمل، وحقوق النساء ذوات االحتياجات الخاصة          ل ه د أن مث واد  ومن المؤآ الم
ويتم مالحظة مجموعة من التحديات في        . آثيرة ومؤرشفة في بعض األحيان لتخدم أغراض الباحثات والباحثين        

 :الحصول على مؤشرات من مثل هذه المراآز من أهمها
 
ظ   )1 ات وحف ع البيان ي جم ا ف ى منهجياته لبيا عل ؤثر س ا ي ال البحوث مم ي مج ز ف ذه المراآ دم تخصص ه ع

عددا منها ال يسعى وبشكل ممنهج إلنشاء بنك متخصص للمعلومات في مجال       المؤشرات، وخصوصا أن   
 . عملها

روج        )2 ة الخ ان، ويصعب إمكاني ان والمك ر الزم اثرة عب ا متن ي أنه ا يعن ات مم ع البيان ي جم ات ف دم الثب ع
 .بتعميمات ذات داللة

 
 . وأحيانا آمية،"آيفية"ويتم هنا تقديم مختصر ألهم المراآز التي يوجد لديها بيانات وخصوصا 

 
 طاقم شؤون المرأة )1

ا  ام به وي القي ة ين ة معين اريع تطبيقي رتبط بمش داد الدراسات ي ه بإع إن قيام ذا ف ة، ول يس مؤسسة بحثي اقم ل . الط
ة والمجلس                    ات والمجالس المحلي ويتوفر لدى الطاقم مجموعة آبيرة من الحاالت الدراسية في مجاالت االنتخاب

ريعي اقم . التش تفظ الط ا يح اة      آم االت الحي ي مج اء تعرضن لالضطهاد ف ية لنس االت دراس رة لح ات آثي  بملف
وينشر الطاقم عدد من الحاالت         . العمل واألسرة، العنف، والتمييز  االقتصادي واالجتماعي والسياسي       : المختلفة

ة  ي نشرته الدوري اء"ف ي مجاال". صوت النس ة ف د من الدراسات الكيفي ام بالعدي وع ويمكن للدارسين القي ت الن
دعم بحث       . أسلوب تحليل المضمون، وذلك بالرجوع لهذه النشرة      "االجتماعي المختلفة من خالل      آما قام الطاقم ب

ا    )1995( مسوحات    4وقد تم في هذا البحث إجراء        . آمي حول النساء والمجالس المحلية واالنتخابات      م خالله ت
 :جمع البيانات التالية

ى              مسح  للدور التنموي   : المسح األول  -  27 للمجالس المحلية في حياة النساء من خالل استبانه تم توزيعها عل
 . مشروع تم تنفيذها في هذه المواقع200مجلس بلدي أو قروي وجمع معلومات وافية عن 
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ى                  : المسح الثاني  - رأة، شمل عل  850مسح لتقييم النساء لدور المجالس المحلية في التنمية وتطوير وضع الم
 .غربية وقطاع غزةمقابلة في الضفة ال

ة                  :  المسح الثالث  - ا إلشراك النساء في المجالس المحلي . تقييم عدد من المدن والقرى بالنسبة لمدى جاهزيته
ق      ي طري ف ف ي تق ات الت اء والمعوق ام النس ة أم ن المصادر المتاح ات ع ع معلوم ح جم ذا المس ي ه م ف وت

اس استداللي من خالل           . مشارآتهن في المجالس   را 21وتم صياغة مقي وفر معلومات حول    .  متغي  79ويت
 .موقع في الضفة الغربية وقطاع غزة

ع - ح الراب ف : المس ح لمواق ة   5453مس الس المحلي ي المج اء ف ارآة النس بة لمش طينية بالنس طيني وفلس  فلس
 . مدينة وقرية27ضمن عينة تم اختيارها بشكل عشوائي داخل 

 
 مرآز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي )2

ة في مجاالت العنف                          يتوفر   ام بدراسات نوعي لدى المرآز معلومات حول حاالت دراسية تصلح باألساس للقي
اة            حية والفت رأة الص وق الم امالت، وحق اء ع ات لنس ة وتعويض الطالق والنفق ة ب ة المرتبط االت القانوني والح

ل        ، و )1997(آما قام المرآز بنشر آتاب حول المرأة الفلسطينية والقانون          . المراهقة ة وتحلي ى مراجع يشمل عل
 .لمكانة المرأة في القانون في مجاالت العمل والتعليم والصحة والرفاه االجتماعي واألحوال الشخصية

  
 مرآز المرأة العاملة )3

ة                  . يتوفر لدى المرآز بيانات تشمل على سجالت لمراجعات في مجاالت العنف األسري والعنف بأشكاله المختلف
ة          هذه السجالت تشمل تفاصي     ة ومجموعات داعم ارير متنوعة            . ل حول حاالت فردي دى المرآز تق وفر ل ا يت آم

ة          ة المدني امالت وفي مجال التربي ة         . حول النساء الع رامج للتربي يم ب إجراء دراسة متخصصة بتقي ام المرآز ب ق
ارآن     م يش ات ل رامج وأخري ذه الب ي ه ارآات ف اء مش مل نس تطالع ش ة ضمن اس ز  . المدني دى المرآ وفر ل ويت

 .مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي توثق نشاطات وحاالت دراسية يمكن االستفادة منها
 
 مرآز القدس للنساء )4

دس،      ي الق طينيات ف اء الفلس ة للنس وق المواطن رائيلية لحق ات إس ات متخصصة بانتهاآ ز بيان دى المرآ وفر ل يت
مل    م الش ات ورفض ل حب هوي االت س مل ح ا  . وتش ز وث دى المرآ وفر ل ا يت ة  آم الحقوق الجماعي ة ب ئق متعلق

ات              . لمجموعات آعرب الجهالين   ق االنتخاب ه توثي م في ا ت ة         1996ويملك المرآز آتاب ى معلومات قيم  يشمل عل
 .حول العقبات التي وقفت بوجه النساء أو حرمتهن من المشارآة

 
 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية)5

 .في مجال البيانات وقواعد المعلوماتيقوم االتحاد في الوقت الحاضر بتطوير قدراته 
 
ه حاالت دراسية حول المشكالت األسرية وحاالت                   : مرآز الدفاع عن األسرة   ) 5 وفر لدي مرآزه في نابلس ويت

 .العنف ضد النساء
 

 دوائر المرأة في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية: رابعا
ة الفلس   لطة الوطني ي وزارات الس رأة ف ر الم وم بعض دوائ ال تخصص  تق ة بمج ات ذات عالق ع بيان طينية بجم

ا ع له ي تتب وزارات الت اون  . ال يط والتع ي وزارة التخط رأة ف يط وتطوير الم ال إدارة تخط ذا المج ي ه وتنشط ف
ة   اد الجندري ات ذات األبع ن الدراس دد م ي قامت بإصدار ع دولي الت ي أصدرتها  . ال ة الت ات المهم ن الدراس وم

رأة و ة حول الم دائرة دراس ي فلسطين ال رار ف اذ الق ة  ) 1997(اتخ ن المؤشرات المرتبط د م ى العدي مل عل تش
ة الفلسطينية              بية في مؤسسات السلطة الوطني دم مؤشرات حول        . بمشارآة النساء النس م إصدار دراسة تق ا ت آم

ا النساء       ي تواجهه اء نظام ممأسس ومتناسق         . تناول اإلعالم الفلسطيني للقضايا الت تم بن م ي ام ل داخل  وبشكل ع
ودا                           اك جه ى أن هن ه إل ة التنوي اعي، مع أهمي النوع االجتم ات والمؤشرات المرتبطة ب الوزارات في مجال البيان

 .حالية لتطوير قواعد البيانات في دوائر المرأة في الوزارات
 

 مراآز الدراسات التنموية واالجتماعية: خامسا
وطني              من المراآز ذات العالقة بدراسات النوع االجتماعي تلك ا         ى المستوى ال ة عل ارير ذات أهمي لتي تصدر تق

الذي قام  ) تقرير الفقر   ( ومن أهم التقارير المحلية التي لها دالالت بالنسبة لمؤشرات النوع االجتماعي            . والدولي
دولي               اون ال ر        . بإعداده الفريق الوطني لمكافحة الفقر الذي ينسق عمله وزارة التخطيط والتع ذا التقري ان ه د آ وق

از المرآزي لإلحصاء الفلسطيني                       هو وزارة والجه ى إصداره ال  األول من نوعه، حيث ضم الفريق الذي قام عل
وقد شمل التقرير   ). ماس(ومعهد دراسات المرأة وبرنامج دراسات التنمية ومعهد دراسات السياسات االقتصادية           
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ر            ا بالنسبة لمؤشرا     . على عدد آبير من المؤشرات العامة في مجال الفق ر           أم ام التقري د ق اعي فق وع االجتم ت الن
ي يرأسها رجال،                : بتقديم اآلتي  ة مع األسر الت ي ترأسها نساء بالمقارن مؤشرات حول نسبة الفقر بين األسر الت

اعي األخرى حسب                دعم االجتم ة ومؤسسات ال وبعض البيانات حول متلقي المساعدات من الشؤون االجتماعي
دم ال    . الجنس ونوع رب األسرة     ا ق ي ترأسها                    آم ين األسر الت ر ب ة لحاالت دراسية حول الفق اذج نوعي ر نم تقري

ة                        . النساء التعليم وطبيع ثال ب اعي بارتباطه م وع االجتم ر حسب الن وال يقدم التقرير أي تفاصيل أخرى حول الفق
 .المنطقة السكنية والحالة االجتماعية الشيء الذي سيكون ذو فائدة في المستقبل

 
ة                 ومن بين التقارير     ا بمجاالت التنمي اعي بارتباطه وع االجتم ي تابعت مؤشرات الن ة البشرية      ( الت ر التنمي تقري

ت )  لفلسطين ة بيرزي ي جامع ة ف امج دراسات التنمي ذي يصدره برن رية األول . ال ة البش رغم أن ملف التنمي وب
ارير أخرى، إال         ) 1996-1997( ي تق ه ف اعي حسب المعمول ب وع االجتم يال للن دم دل م يق دم عددا من   ل ه ق أن

ة وصحية وسكانية                  ا مؤشرات تعليمي ا فيه اعي بم ة    . المؤشرات المصنفة حسب النوع االجتم ر التنمي وجاء تقري
اني  رية الث اعي ) 1999-1998(البش وع االجتم ين للن رة، دليل دم، وألول م ا : ليق رية ( أولهم ة البش ل التنمي دلي

اعي   النوع االجتم رتبط ب ين   ) الم وة ب يس الفج ذي يق ر       ال ط العم دخل ومتوس االت ال ي مج ال ف اء والرج  النس
اعي       (والتحصيل التعليمي، ثانيهما     النوع االجتم رتبط ب درات النساء في مجاالت            ) دليل التمكين الم يس ق ذي يق ال

ام    ال الع توى المج ى مس رار عل اذ الق االت اتخ ي مج ية وف ادية وسياس داث   . اقتص ن إح دليل م ذا ال ن ه د مك وق
الم     مقارنات بين وضع ال    ة والع اقي      . نساء الفلسطينيات وغيرهن من النساء في المنطق ا هو الحال بالنسبة لب وآم

ذي يعيشه المجتمع                     تثنائي ال المؤشرات المقارنة فإن مثل هذه األدلة تبقى محدودة بطبيعية الظرف السياسي االس
د ع   . الفلسطيني بشكل عام   ات ومدى      آما أن إمكانية مقارنة الدليل والتقدم من خالله يعتم دفق البيان ى استمرار ت ل

 .دورية وثبات إصدارها من قبل الجهاز المرآزي لإلحصاء
 

اعي    " ومن التقارير المهمة أيضا في مجال التنمية         ذان يصدران    " والمراقب االقتصادي     " " المراقب االجتم الل
تثناء  (لنوع االجتماعي بالنسبة للمراقب االقتصادي فإنه ال يشمل على أي بيانات مصنفة حسب ا      ). ماس(عن   باس

ة          وى العامل ة بعض المؤشرات ذات               ). إشارة لمعدل مشارآة الرجال والنساء في الق ى طبيع ا إل ذا جزئي ود ه ويع
ا       ات مصنفة حوله وفر بيان ي يمكن تصنيفها حسب         . الطابع الكلي وعدم ت ر من المؤشرات الت اك الكثي إال أن هن

ات آتل           ا بيان وفر حوله اعي وتت ة واألجور والمشارآة في القطاعات االقتصادية           النوع االجتم ة بالعمال ك المتعلق
ى عدد        . ومستويات المعيشة وتحليل الموازنة  وغير ذلك من المؤشرات          اعي فيشمل عل بالنسبة للمراقب االجتم

يم          آبير من المؤشرات المصنفة حسب النوع االجتماعي وخصوصا في مجاالت السكان واألسرة والصحة والتعل
اعي          10 جدول إحصائي اشتملت     36ومن بين   . ل واإلعاقة والعم وع االجتم ات مصنفة حسب الن ى بيان  منها عل

 .   آما شملت المالحق على بيانات مصنفة. أو مرتبطة بشكل مباشر بوضع النساء في فلسطين
 

وم ال        دمج مفه دأت ب ة ب ة عام ة تنموي ات ذات طبيع ن مؤسس ادرة ع ارير الص ذه التق إن ه ام، ف كل ع وع وبش ن
ا       ات الصادرة عنه اتها وتصنيفها للبيان اعي ضمن دراس ر من     . االجتم اعي يتطلب أآث وع االجتم إال أن دمج الن

وم                    ة دمج لمفه تخصيص عدد من الجداول تتعلق بالنساء، أو تقارن وضعهن بوضع الرجال، للوصول إلى مرحل
ة المجاال            ان من المالحظ أن القضايا           . تالنوع االجتماعي في الصياغة األصلية للمؤشرات نفسها في آاف د آ وق

ي والسياسات االقتصادية                  ك المرتبطة باالقتصاد الكل ومن  . االجتماعية تتوفر حولها مؤشرات بشكل أآبر من تل
تقراء اتجاهات التحول                    المؤآد أن هناك صعوبات مشترآة تعاني منها جميع هذه التقارير ومن أهمها صعوبة اس

دم   بب ع رات بس ن المؤش دد م ي ع زمن  ف ر ال ة عب ل البياني وفر السالس ى أن   .  ت ابقة إل ارير الس ير التق ا تش آم
التبعثر           النقص و ب اعي         . المؤشرات المتعلقة بالنوع االجتماعي تتسم ب ا يشير المراقب االجتم إن  ) 1998(وآم ف

ا زالت دون ال                     اعي م ان االجتم يم ومستويات المعيشة واألم ة بالسكان والصحة والتعل مستوى  المعطيات المتعلق
ة                   . والشمول المطلوبين  ة واالقتصادية المختلف اد االجتماعي ين األبع ربط ب ي ت ات الت اك نقصا في البيان آما أن هن

ة أخرى اعي من ناحي وع االجتم ين مؤشرات الن ا وب ة، وبينه اة السكان من ناحي ة . لحي ير ملف التنمي ا ويش آم
رأة للنقص والتبعثر في اإلحصاءات الصحية وخص  ) 1997(البشرية   ر   . وصا تلك المتعلقة بصحة الم ا تقري ودع

رية   ة البش ين       ) 2000(التنمي اقض ب ر التن ال وجس ذا المج ي ه ات ف ع البيان ات جم د آلي د لتوحي ذل الجه ى ب إل
وقد بدء الجهاز المرآزي، بالتعاون مع وزارة الصحة، بالعمل على تطوير البيانات في هذا            . المؤسسات المختلفة 

 .المجال
  

ر         باإلضافة إ  ام والتي يمكن في الكثي لى ذلك، فإنه يتوفر لدى بعض مراآز األبحاث نتائج استطالعات الرأي الع
اعي    وع االجتم ي    . من الحاالت تصنيفها حسب الن ات ف ى التباين ي يمكن استخالصها عل وتشمل المؤشرات الت

ة المواقف بين النساء والرجال حول القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية ال          ى        . مختلف ائج عل ا تشمل النت آم
مؤشرات حول مواقف الفلسطينيين من قضايا مختلفة متعلقة بالنوع االجتماعي آالموقف من مشارآة النساء في                 
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ا            . الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية    ائج منه ذه النت ل ه ى مث ي يمكن الحصول عل : ومن أبرز المراآز الت
ة      7مرآز البحوث الفلسطينية  مرآز القدس للصحافة واإلعالم،      امج دراسات التنمي ى      . ، وبرن ويمكن الحصول عل

 .بيانات حول الرأي العام الفلسطيني من مؤسسات حكومية آالهيئة العامة لالستعالمات
 

 مؤسسات األمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى: سادسا
دعم        تلعب المؤسسات الدولية دورا مهما في تشجيع وحفز البحوث المتحسسة لل           ديم ال نوع االجتماعي من خالل تق

ذا المجال          اش                  . المالي والمعنوي للمؤسسات العاملة في ه ل النق ذه المؤسسات تساهم في نق د من ه ا أن العدي آم
ذا المجال والتي               . الدولي حول قضايا النوع االجتماعي لفلسطين      ومن بين مؤسسات األمم المتحدة النشطة في ه

مشروع تسهيل المعلومات عن     (رات مختلفة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة        تتوفر لديها بيانات حول مؤش    
ة       ة               ) المرأة في التنمي ه متابع م من خالل امج ت ين     "من خالل برن د بك ا بع وفر مؤشرات حول دور          "م ذي ي ، وال

ين             ؤتمر بك ة توصيات م دى  اليونسيف         . المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في متابع وفر ل ه يت ا أن ات  آم  بيان
ات                 . تتعلق باألطفال والمراهقين من آال الجنسين      ى بيان م المتحدة للسكان تشتمل عل آما أن تقارير صندوق األم

رة            . حول الواقع السكاني وصحة المرأة والصحة اإلنجابية       دعم إنشاء دائ ائي ب وقد قام برنامج األمم المتحدة اإلنم
از المرآزي لإل         ا أن    . حصاء إحصاءات النوع االجتماعي في الجه ة         UNSCO)(آم ات دوري وفير بيان وم بت  تق

 .في مجال االقتصاد وقضايا أخرى ذات أهمية
 

                                                           
الحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية للنساء في "نادر سعيد، :  لتفصيل حول النوع االجتماعي في الرأي العام، يمكن مراجعة.7

 .1997." الوعي الفلسطيني
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 القسم الثاني 
 مؤشرات النوع االجتماعي حسب دليل التنمية البشرية

 
ة البشرية                          ديم مؤشرات التنمي يتم تق ه س ين، فإن ا حسب محاور بك قبل الدخول في استعراض المؤشرات وتقييمه

فقد تم تضمين   .  أآثر من محور في نفس الوقت وتشمل على مؤشرات اقتصادية واجتماعية وسياسية            التي تغطي 
ة البشرية لفلسطين           ر التنمي م   . 1999-1998دليل للتنمية البشرية المرتبط بالنوع االجتماعي في تقري ا ت آم

وم         بالنسبة لدليل التنمية البشرية      .حساب دليل التمكين المرتبط بالنوع االجتماعي      اعي فيق النوع االجتم رتبط ب الم
ة البشرية    ل التنمي د من حيث مؤشرات دلي ديل متوسط إنجاز آل بل ا  : بتع يم وفق ر والتعل دخل ومتوسط العم ال

 . لدرجة التفاوت بين المرأة والرجل
 

 )1999-1998( فلسطين –مؤشرات النوع االجتماعي حسب أدلة التنمية البشرية  ): 2( جدول
 8%الفجوة  رجال ساءن السنة المؤشر

 )90.7- (9.3 $4127.9 $385.5 1997 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي المعدل
 73.1 1997 العمر المتوقع عند الوالدة

 سنه
69.9 104.6 

+)4.6( 
 )14- (86.0 %91.9 %79 1997 معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين

 )0.5- (99.5 %72.5 %72.2 98-97 التعليمية آافةمعدل القيد وااللتحاق في المراحل 
- (15.7 %86.4 %13.6 1997 اإلدارة العليا والمديرون

84.3( 
- (38.7 %72.1 %27.9 1997 المتخصصون والفنيون

61.3( 
 )94- (6.0 %94.3 %5.7 1997 التمثيل البرلماني

 )91- (9.0 %91.7 %8.3 1997 الدخل المكتسب من األجور
 0.638 نمية البشرية المرتبط بالنوع االجتماعيدليل الت

 0.290 دليل التمكين
 

ه                   ى أن اعي عل النوع االجتم رتبط ب ع فلسطين   )0.638(وقد قدر تقرير التنمية البشرية الفلسطيني الدليل الم ، وتق
دليل ا  ).  قطر 144وهي ( قطر من أقطار العالم التي يتوفر لديها مثل هذا الدليل          95بعد   ذي   بالنسبة ل ين وال لتمك

ـ        ديره ب م تق د ت ية، فق ع فلسطين في    )0.29(يقيس تمكين الرجال والنساء في المجاالت االقتصادية والسياس ، وتق
 .  9 دول تتوفر لديها بيانات حول الموضوع103 من بين 85المرتبة 

 
ن حيث مؤش  ة م ى الخارطة العالمي ى وضع فلسطين عل درتها عل ن ق ع م ة تنب ذه األدل ة ه ة إن أهمي رات التنمي

م المتحدة          ة          . البشرية ضمن التقارير الصادرة عن األم ة مع أقطار أخرى ممكن ة المقارن ا تجعل إمكاني ا أنه . آم
ى التطور أو التراجع في                        واألهم من ذلك، إمكانية المقارنة عبر الزمن في حال استخدام نفس الدليل للتعرف عل

ذه األ      . وضع النساء الفلسطينيات   إن ه ة   وبرغم ذلك، ف ة البشرية         (دل ر التنمي ا يوضح تقري ل متوسطات    ) وآم تمث
ففي حالة مؤشر متوسط العمر، وبرغم أهميته، إال أنه ال يظهر     . آمية ال تظهر بوضوح آامل نوعية حياة النساء       

ي                           ة الت وع المشكالت الصحية واالجتماعي ى ن دلل عل اتهن، وال ي ا النساء خالل حي نوع المصاعب التي تواجهه
ين النساء والرجال من حيث                           تعاني منه  رق األساسي ب رة، وخصوصا أن الف اتهن األخي ا النساء في سنوات حي

ي                              ة مع النساء الت ة بالمقارن ات قلبي ر لنوب ى تعرض الرجال بنسبة أآب ا إل زيادة متوسط عمر النساء يعود أساس
رجال تدخن السجائر وتشرب      آما يدلل على أن نسبة أآبر من ال       . تفرز أجسامهن هرمونات مقاومة لهذه النوبات     

ة             ات القلبي واد تسبب النوب ى م ذي يشتمل عل ة مؤشر    .  الكحول وتستهلك نسبا أآبر من اللحم األحمر ال وفي حال
ة صنع                       اس الكمي ال يوضح آلي الدخل، والذي يتوزع بشكل غير متعادل بين النساء والرجال، فإن مثل هذا المقي

ا             القرار المتعلق بهذا الدخل، فهل تقوم        المرأة بتحديد أولويات الصرف للدخل الذي تكسبه أم أنه قرار الرجل؟ آم

                                                           
، والفجوة تدلل على %100 يتم حساب الفجوة الجندرية آحاصل لتقسيم نسبة النساء على نسبة الرجال لكل مؤشر ثم طرحها من .8

 .سلبا آلما زادت درجة الالمساواة) -(فكلما زادت الفجوة . مقدار الجهد الالزم للوصول للمساواة
، وللتقارير )1999-1998( لتفاصيل آاملة حول طرق احتساب مثل هذه األدلة الرجاء العودة لتقرير التنمية البشرية الفلسطيني .9

 .الدولية الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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دخل                   تم صرف ال اذا ي ى م اييس         . أن مثل هذا المؤشر ال يدلل على طبيعة الصرف وعل ذه المق ل ه إن مث ذا ف وهك
 .10الكمية، ومع أهميتها الفائقة، ال بد أن تتكامل مع مؤشرات أخرى تحللها وتفصلها وتدلل على نوعيتها

 
دة                       ة مع دول عدي إن إمكانية احتساب هذين الدليلين لتؤآد التطور النسبي للوضع اإلحصائي الفلسطيني بالمقارن

ى            . في نفس المنطقة أو في نفس المستوى االقتصادي        د بالدرجة األول آما أن إمكانية اشتقاق هذه المؤشرات يعتم
ى    اعي في نشرات       على دورية إصدارها من قبل الجهاز المرآزي لإلحصاء، وعل وع االجتم تفصيلها حسب الن

ات                           . هذا الجهاز  زمن وستمكن من إحداث مقارن ر ال ة عب ة ستكون ممكن ذه المؤشرات أو األدل ة ه آما أن متابع
 .معقولة مع أقطار أخرى في العالم

 
ات وخصوصيات                          ر عن أولوي دليل إضافي يعب د الخروج ب وبرغم أهمية هذين المؤشرين فإنه سيكون من المفي

 .المجتمع المحلي من خالل إشراك خبراء محليين في صياغة مثل هذا الدليل
 
 

                                                           
التنمية البشرية في "متها للوضع الفلسطيني، يمكن الرجوع إلى  لمراجعة مفصلة حول مؤشرات التنمية البشرية ومدى مالء. 10

 .1998، "مساهمات أولية في النقاش حول المفهوم والقياس: فلسطين
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 القسم الثالث
 المؤشرات حسب محاور مؤتمر بكين

 
ين                    ؤتمر بك . يتم في هذا القسم من الدراسة استعراض عدد من المؤشرات المتوفرة حول المحاور االثني عشر لم

ة الب             ا      ويتم هنا تقديم وصف موجز للمؤشرات، و نوعي وفرة، وبعض المالحظات والتوصيات حوله ات المت . يان
ة من أجل تسهيل       . وبرغم تقسيم هذا الجزء من الدراسة حسب محاور مؤتمر بكين       تم ألسباب عملي إال أن ذلك ي

داخل بحيث يصبح من                         . التحليل وإمكانيات التدخل   ة من الت ا درجة عالي ى أن المحاور فيه د عل ة التأآي مع أهمي
ديم              . نب بدون فهم عالقته مع الجوانب األخرى      الصعب تحليل جا   ذا القسم تق تم في ه ه ال ي ومن المهم التذآير بأن

ة لمناقشة وضع المؤشرات والفجوات                      آافة المؤشرات، وإنما يتم استعراض عدد من المؤشرات األساسية آعين
 . البحثية التي ال بد من تغطيتها بشكل عام

 
ة   ( إضافية حول      آما يتم في هذا القسم تقديم تفاصيل        ك          )المؤشرات المحوري زمن وذل ر ال ا عب  من أجل متابعته
ة ويجب    . لتقدير التقدم أو التأخر في آل مجال  ولقد تم اختيار المؤشرات ليس ألنه ال يوجد مؤشرات أخرى مهم

ذه الدراسة                    ابلتهم خالل ه سب   وح11متابعتها، بل ألنها أفضل تعبير عن المحور حسب رأي الخبراء الذين تم مق
 .توفر البيانات ودرجة مصداقيتها

 
 : في هذا السياق ال بد من تقديم مالحظتين أساسيتين

وفر          ي يت المالحظة األولى، هناك تباين في حجم ونوعية البيانات المتوفرة تبعا للمحور، فهناك بعض المحاور الت
ات األطراف المختلفة في آل قضية      حولها بيانات آثيرة وأخرى تنعدم حولها البيانات، وذلك تبعا لحصيلة اهتمام          

اعي                 . على حده  وع االجتم ألة تضمين الن ا زالت مس ل، وم ا قلي ام فيه إن هناك بعض القضايا التي ما زال االهتم
افي       ا                 . عند تحليلها ال تلقى االهتمام الك ر من غيره ات أآث ا بيان وفر حوله ي يت يم والعمل    : ومن المحاور الت التعل

وق النساء فال        أ. والمؤشرات الديمغرافية  رويج لحق المرأة والت ما محاور البيئة واإلعالم واليات تعزيز النهوض ب
 . يتوفر حولها بيانات آافية

 
ات                    وفر البيان المالحظة الثانية، ال يتوفر مرجعيات محددة للبيانات التي تعالج عددا من القضايا، مما يؤدي لعدم ت

د الحاجة      ويثير تساؤالت حول نوعيتها، ومدى دوريتها، وي       فنجد  . ؤدي إلى صعوبة آبيرة في الحصول عليها عن
مثال أنه ال يتوفر مؤسسة رسمية أو غير رسمية محددة تحتفظ ببنك للمعلومات حول الجرائم ضد النساء وانتهاك         

 .حقوقهن في الحياة الخاصة والعامة

                                                           
 . من أجل تفاصيل أآثر حول المنهجية التي تم فيها تقدير أهمية المؤشرات، الرجاء مراجعة القسم الرابع.11
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 :المحور األول

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة
 

 12مقدمة
دول           الم وخاصة في ال ع أنحاء الع شكل الفقر الواقع على النساء عبأ واضحا باقترانه بتزايد عدد الفقراء في جمي

ة             . النامية بية أو المطلق ة النس راء من الناحي ة من الفق ى ضآلة فرص النساء       . وتشكل النساء أغلبي ك إل ود ذل ويع
. الملكية واإلرث وخدمات التعليم والضمان االجتماعي االقتصادية والسياسية واالجتماعية آما تتمثل في مجاالت        

اعي                وع االجتم ة متحسسة للن وفي هذا المجال يصبح من األهمية بمكان صياغة سياسات اقتصادية وخطط تنموي
 . وتستهدف إنهاء الفقر

 
 أهم المؤشرات

 :المذآورة أدناهتتنوع المؤشرات التي تتوفر حول محور عبء الفقر على النساء في فلسطين، ومن أهمها 
 
 .لباقي األسر% 22بالمقارنة مع % 30نسبة الفقر بين األسر التي تعيلها نساء، والتي تصل إلى  •
 %.8من األسر الفقيرة برغم أن نسبتها من األسر تصل إلى % 11تشكل األسر الفقيرة التي تعيلها نساء  •
اني     من األسر الفقيرة التي تعيلها نساء من الفقر المدقع        % 73تعاني   • ا       % 63 بينما تع ي يعيله من األسر الت

 .رجال من ذلك
 .أآثر من األسر التي يعيلها رجال) 1.6( ، %9يصل مؤشر فجوة الفقر بين األسر التي تعيلها نساء إلى  •
 %  4انخفضت نسبة الفقر بشكل قليل بين األسر التي يعيلها رجال، وارتفعت    : نسبة التغير في معدل الفقر     •

 ).1997 و 1996وذلك بين ( تعيلها نساء بين األسر التي
 .  13ترتفع نسب الفقر مع ارتفاع معدالت الخصوبة وحجم األسرة •
 .ترتفع نسبة الفقر بين األرامل والمطلقات •
ة مع   %) 33نحو  ( ترتفع نسبة الفقر بين معيلي األسر غير المنخرطين في سوق العمل       • %) 20(بالمقارن

اعي         ومن المفيد هن  . بين المنخرطين فيه   وع االجتم ق أيضا      . ا تصنيف البيانات مستقبليا حسب الن ذا ينطب وه
د                                ين، وسيكون من المفي ر من المتعلم ا أآب ل تعليم ين األق ر ب الفقر، حيث أن نسبة الفق يم ب على عالقة التعل
أن معدالت                      فحص إذا  آان التعليم يخرج النساء من الفقر بنفس الدرجة التي يؤثر فيها على الرجال، علما ب

 .البطالة تزداد بين النساء المتعلمات
ر من              • ى أآث ا نساء إل ة وتعيله تصل نسبة األسر الفقيرة والتي تتلقى مساعدات من وزارة الشؤون االجتماعي

 . في قطاع غزة% 55في الضفة الغربية وإلى أآثر من % 50
ن مط      • ة وه ؤون االجتماعي ن وزارة الش اعدات م ين مس واتي يتلق اء الل بة النس ل أو  تصل نس ات أو أرام لق

 .من مجموع الحاالت% 31مهجورات إلى 
دل عن             • الي المع ة      % (9ال تزيد حصة النساء من الدخل القومي اإلجم وة العامل رغم أن مشارآتهن في الق ب

 ).مما يدلل على تباين في معدالت األجور% 12تصل إلى نحو 
ع        على مستوى التمثيل والفاعلية في المؤسس     " فقر"تعاني النساء من     • ات الحكومية وغير الحكومية وفي مواق

التعليم والصحة                  ا  (صنع القرار، آما يعانين من محدودية في القدرة على الوصول للمصادر والخدمات آ آم
 ).سيتم توضيحه في المحاور التالية

 

                                                           
 .مقدمات في آافة المحاور تم استخدام توصيات مؤتمر بكين آأساس لل.12
 . باستثناء األسر التي تتكون من فرد واحد، وهي في غالبها لكبار في السن غالبهم من النساء األرامل.13
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 المؤشر المحوري
 نسبة الفقر بين األسر التي ترأسها نساء

ي ترأسها نساء     تم اعتبار هذا المؤشر األهم من بين المؤشر    ات حول الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر بين األسر الت
ي يرأسها رجال         % 22بالمقارنة مع    % 30إلى   ين األسر الت غ       . ب لبا ضد النساء % 36.3أي أن الفجوة تبل س

بالمقارنة % 26، بلغت نسبة الفقر بين األسر التي ترأسها نساء نحو 1998وفي عام ).   1997حسب بيانات (
أي أن االنخفاض الطفيف في معدالت %. 30 بين األسر التي يرأسها رجال، وبلغت الفجوة الجندرية        %20مع  

ين  ر ب ين     1998 و 1997الفق ذنا بع ا إذا أخ ال، وخصوص اء والرج ين النس وة ب ي الفج م ف كل مه ل بش م يقل  ل
اني بنسبة        فبالنظر لفجوة الفقر نجد أن األسر     . االعتبار نوعية الفقر بين  األسر ذات العالقة         التي ترأسها نساء تع

د بنسبة                        % 48 ي ترأسها نساء تزي ين األسر الت دقع ب ر الم أآثر من األسر التي يرأسها رجال، آما أن نسبة الفق
ان       .عن األسر التي يرأسها رجال  %) 38( اني من حرم ي ترأسها نساء تع األمر الذي يعني أن األسر الفقيرة الت

ة للنساء              أآبر بالمقارنة مع األسر الفقير     ة التي يرأسها رجال، وذلك برغم استهداف برامج المساعدات االجتماعي
ة     ) نسبة األسر الفقيرة  (إن ربط المؤشر الكمي     . بشكل أآبر من الرجال    ان وعمق      (بمؤشرات نوعي درجة الحرم

 .   سيكون مفيدا للتعرف على واقع الفقر بين النساء) الفقر
 
 

 أهم مصادر البيانات
د    تقرير الفقر الفلسطيني  قارير التي يمكن الحصول من خاللها على العديد من المؤشرات           ومن أهم الت    الذي اعتم

وام  ات ألع ى بيان ن  . 1997 و 1996عل ة م ن خالل مجموع تقاقها م م اش ى مؤشرات ت ر عل د شمل التقري وق
 :المسوح، وهي

 
 .آزي لإلحصاء الصادرين عن الجهاز المر1997 و 1996مسحي اإلنفاق واالستهالك لعامي  •
ى     • ة    1868مسح لحاالت تتلقى المساعدة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية وشملت العينة عل ة من آاف  حال

 .أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة
وع                              • ا حسب الن ات في عدد منه م تصنيف البيان ي ت رة من الجداول الت آما يشمل التقرير على مجموعة آبي

 .االجتماعي
ر،              آما أن هناك مجموعة      • اعي والفق أخرى من الدراسات التي تشمل على مؤشرات آمية حول النوع االجتم

از المرآزي           ام           . 14تم في غالبها اشتقاق المؤشرات من بيانات الجه ر لع ر الفق ع تقري د تب ر   1998وق ، تقري
ومن المؤآد أن الباحثين المهتمين سيجدون  . 2000آخر مختصر تم إصداره من قبل الجهاز المرآزي عام     

ر           ت اعي والفق وع االجتم از في مجال الن دى الجه ى       . فاصيل إضافية ل ي ترتكز عل ا بالنسبة للدراسات الت أم
ا استخدام          ) 1999(منهجيات نوعية فهي قليلة تتمثل في دراسة لبرنامج دراسات التنمية            م فيه ر ت حول الفق

في وزارة التخطيط  " مية البشرية دائرة بناء المؤسسات والتن"حاالت دراسية، والدراسة التي تقوم بها حاليا       
 .حول الفقر بمنهجية مشارآة

 
 مؤشرات إضافية واعتبارات مستقبلية

ا ضمن الوضع اإلحصائي الحالي أو إضافتها من خالل                  هناك العديد من المؤشرات التي يمكن الحصول عليه
ة  إن تحديد ماهية هذه  المؤشرات يرتبط ب. اشتقاقها أو جمع بيانات إضافية حولها      المفهوم الذي تتبناه الجهة القائم

ل                    . على أي بحث   ذي يتمث ر االقتصادي وال اك الفق ر، فهن وآما أصبح معروفا فإن هناك العديد من التعريفات للفق
ة                 وى العامل دخل واألجور والمشارآة في الق درات     . في العادة في مؤشرات ال ر الق اك فق ل في       15وهن ذي يتمث  ال

تم تحت إشراف          ) امسة أو أقل سن الخ (نسبة األطفال   : مؤشرات ي ال ت والدات الت وزن الصحي، نسبة ال تحت ال
ر               . طبي، و نسبة األمية بين النساء       ارا من فق ر انتش درات أآث ر الق ذه المؤشرات أن فق ل ه ل استخدام مث د دل وق

د يظهر ف                    . الدخل اعي، ق وع االجتم جوة  آما أن استخدام مثل هذا التعريف، ضمن توفر بيانات مصنفة حسب الن
ال اء والرج ين النس ر ب بة  . أآب ين، نس كان األمي بة الس ل نس ي  مؤشرات مث ل ف ذي يتمث ر البشري ال اك الفق وهن

اه صالحة                          ى خدمات صحية ومي ذين ال يحصلون عل السكان المتوقع وفاتهم قبل سن األربعين، ونسبة السكان ال

                                                           
آما يستعرض الملف الذي قام بإعداده معهد دراسات . 1993، هايبرغ و أوفنسين، 1996، هالل 1995 شعبان والبطمة، .14

عي مجموعة آبيرة من المؤشرات في مجاالت القانون وحقوق اإلنسان، التمثيل السياسي، العمل المرأة حول عالقات النوع االجتما
 . Sida, 1999)(والسوق، الفقر، الصحة، والتعليم 

15 . A. Sen, 1985. 
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الحالة الفلسطينية فإنه يمكن أيضا الحصول         وارتباطا ب . 16للشرب، ونسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية       
 . على بيانات حول الفقر مفصلة حسب وضع اللجوء وطبيعة مكان السكن والنوع االجتماعي

 
 مؤشرات فقر القدرات والفقر البشري ): 3( جدول 
 التقييم المؤشر

 دليل فقر القدرات
 نسبة األطفال تحت الوزن الصحي •
 نسبة الوالدات بدون إشراف طبي •
 نسبة األمية •
 

ذا  اب ه ن احتس اعي، يمك وع االجتم س للن ل متحس  دلي
ثالث           المؤشر على افتراض تساوي األوزان للمؤشرات ال

ين لكل مؤشر           ويمكن  . السابقة أو ضمن توصية بوزن مع
وع     أيضا أن يتم تقديم مؤشر فقر قدرات مصنف حسب الن
د        ذي ق اني ال ر الث ع المؤش ل م رط التعام اعي بش االجتم

ود  يعكس ن اء وال يفترض وج ى النس ر عل ه بشكل أآب فس
 .دور للرجل في هذا المجال

 دليل الفقر البشري
 نسبة السكان المتوقع وفاتهم قبل سن األربعين •
دمات  • ى خ ذين ال يحصلون عل بة السكان ال نس

 صحية
اه    • ى مي لون عل ذين ال يحص كان ال بة الس نس

 صالحة للشرب
 ذيةنسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغ •
 نسبة األمية •

ة توضيح األوزان لكل                 دليل في حال ذا ال يمكن احتساب ه
اعي    وع االجتم ب الن نيفه حس ة تص ع إمكاني ر م . مؤش

دمات        ى خ لين عل كان الحاص رات الس ى مؤش بة ال بالنس
ن    ه يمك ة، فإن اه مأمون ى مي ك الحاصلين عل صحية واؤلئ
ع   ل م ة التعام ع أهمي اعي م وع االجتم تصنيفها حسب الن

ها التميي ي يرأس ك الت اء وتل ها نس ي ترأس ين األسر الت ز ب
رجال،  وأيضا داخل األسرة حيث أن المؤشرات المتوفرة         

 .تأخذ األسرة آوحدة واحدة متجانسة

 
ا                وفرة حالي إن آافة هذه المؤشرات المتناغمة مع النقاش الدولي حول الفقر يمكن الحصول عليها من البيانات المت

زي    از المرآ ل الجه ن قب رى م ادر أخ ن مص ا   . وم ول به ب األصول المعم تقاقها حس ن اش ا يمك ع  . آم ذا م ه
ل مؤشر الوصول                     استثناءات معينة وخصوصا في مجال المؤشرات التي تتعامل مع األسرة آوحدة متجانسة مث

رة من                      .  والمياه المأمونة  17للخدمات الصحية  اك وف ه سيكون هن ة فإن ذه المؤشرات واألدل ة ه تقاق آاف وإن تم اش
وحيث أن مفهوم الفقر واسع فإنه سيتم تقديم مؤشرات .  لمؤشرات في مجال الفقر، باإلضافة لتلك المتوفرة حالياا

 . إضافية ضمن المحاور التي سيتم استعراضها الحقا في هذه الدراسة
 

ي   التي أصبحت ظاهرة عالمية وذلك بتزايد عدد " تأنيث الفقر "وفي المستقبل ينبغي التنبيه إلى  ظاهرة          األسر الت
ين                         واتي يتلق ترأسها أو تعيلها نساء أو آما تدلل عليه نسب البطالة المتباينة بين النساء والرجال ونسبة النساء الل

ال     ع الرج ة م ة بالمقارن م اجتماعي ات دع ن مؤسس اعدات م ر    . مس رات الفق ط مؤش ة رب ى أهمي دلل عل ذا ي وه
ة              ن: وخصوصا في حالة النساء بمؤشرات أخرى ذات أهمية        ة، البني اء، معدالت البطال ا نس ي تعيله سبة األسر الت

دعم            ات ال ة، وسياس ة والتدريبي ات التعليمي ات، والسياس ي أي القطاع ادي وف و االقتص وع النم ادية ون االقتص
وفي الحالة الفلسطينية فإنه ال بد من التنبيه إلى أن الظروف السياسية وطبيعة النمو االقتصادي أدت                 . االجتماعي

ي للسوق                        إلى ت  ل من السوق المحل ى الهجرة أو التنق د عل ناقص األعمال الزراعية وزيادة في األعمال التي تعتم
 . اإلسرائيلي مما أدى إلى تضاؤل فرص العمل للنساء

 
ف       ع تعري ل م ة التعام ى منهجي اك اعتراضات عل ر، يتضح أن هن اس الفق ال قي ي مج رة"وف ذي " رب األس ال

ى                  يستخدمه الجهاز المرآزي، ح    ا النساء هي أعل يث أن مجموعة من الباحثات يعتقدن أن نسبة األسر التي تعيله
وم     . 18بكثير من التي يتم الخروج بها من خالل بيانات الجهاز  ر بمفه ط  الفق تم رب ات   "آما أنه ال ي النساء آمعتني

درة            Female-care-givers(19" (باألسرة دخل  الشيء الذي يحدد من قدرتهن على الولوج ألعمال م ا  . لل آم
دون                        راد األسرة ب ة أف أن عدم قدرة الزوج على الحصول على دخل معقول يزيد من أعباء النساء في العناية بكاف

وفي نفس الوقت فإنه يمكن تحقيق استفادة أآبر من المؤشرات المصنفة حسب             . الحصول على أي دعم اجتماعي    

                                                           
16 . UNDP, Human Development Report, 1997.  

النساء والرجال وخصوصا في حالة الرعاية الصحية  سيتم في جزء الحق توضيح أن الوصول للخدمات الصحية غير متعادل ين .17
 .المقدمة لألطفال وفي مجال التغذية داخل األسرة

 .1999  جاد، .18
 .1997 ,جونسون .19
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تم  . 20طبقة االجتماعية ومتغيرات اجتماعية أخرى    النوع االجتماعي في حال ربطها أيضا بمتغيرات العمر وال         وي
ا في ظل شبكة من المؤشرات                        سرد آل هذا للتدليل على تعقيد مسألة المؤشرات المرتبطة بالفقر وأهمية قراءته

 .األخرى المرتبطة بها
 

                                                           
20. Abu Nahleh 1999. 
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 : المحور الثاني

 عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب
 
 

 مقدمة
د آال   .  وهو أداة أساسية في تحقيق أهداف المساواة والتنمية   التعليم حق من حقوق اإلنسان     والتعليم الالتمييزي يفي

تدامة                ة المس ق التنمي ذا          . من البنات والبنين، وهو وسيلة من أفضل الوسائل لتحقي ا في ه ة حيوي أتي دور الدول وي
ين         ة ب ى األمي النساء والرجال، وتحسين    المجال من حيث مسؤوليتها عن آفالة تكافؤ فرص التعليم، والقضاء عل

ر    ية غي اهج دراس يم المتواصل، وصوغ من ا والتعل م والتكنولوجي ي والعل دريب المهن اء للت ة وصول النس إمكاني
 . نمطية، وتخصيص الموارد الكافية لإلصالحات التعليمية ورصد تنفيذها

 
 أهم المؤشرات

ين اإلحصاءات الرسمية     يعتبر التعليم المجال األهم الذي قطعت فيه النساء الفلسطينيا         ت شوطا ملحوظا، حيث تب
ي المراحل األساسية دالت االلتحاق ف ي مع ي . فجوة ضئيلة ف دد من األشخاص ف دى ع ام ل اك اهتم ا أن هن آم

 :1999ومن أهم المؤشرات في هذا المجال للعام . الوزارة المختصة بقضايا النوع االجتماعي
 
ات في المرح         - ة     تبلغ معدالت االلتحاق للطالب ة العمري ة مع    % 90.7) 11-6(ل . للطالب % 91.6بالمقارن

 %. 89.2للطالب % 90.9يبلغ المعدل للطالبات )  سنة14-12(وفي المرحلة الثانية 
ين الصفوف   - ية ب ة الدراس ي المرحل ة ف وة الجندري زداد الفج ات  12-9ت اق للطالب دل االلتح غ مع ث يبل ، حي

 %.67.4وللطالب % 63.7
 .للطالبات% 48من طلبة رياض األطفال بالمقارنة مع % 52 يشكل األطفال الطالب -
ة األساسية               - ات وللطالب في المرحل اد في         %)2.4(تتساوى معدالت التسرب للطالب دأ الفجوة باالزدي ، وتب

 %.6.1وللفتيان % 8المرحلة الثانوية حيث تبلغ للفتيات 
ا             - ة علي ة مع     بالم%) 2.5(تبلغ نسبة النساء اللواتي يحملن درجات علمي ين الرجال   %) 6.3(قارن غ  . ب وتبل

 %.28من المجموع 
رع التمريض   % 13تبلغ نسبة التحاق الفتيات في برامج التدريب المهني إلى   - من المجموع، ويترآزن في ف

 .  والفرع التجاري
 
 

 المؤشر المحوري
  النساء في التعليم العالي

 
 حيث أن الفجوات بين الطالب والطالبات وخصوصا في مراحل التعليم حققت النساء الفلسطينيات تقدما آبيرا في مجال التعليم،

% 2.5وفي مجال التعليم العالي فإن نسبة النساء الحاصالت على شهادة بكالوريوس فأآثر تصل إلى . األساسي أصبحت شبه معدومة
حقين في الجامعات المحلية، ويشكل من الملت% 45.6في الوقت الحاضر، تشكل النساء . آما هو مذآور أعاله% 6.3بالمقارنة مع 

ومن الجدير بالذآر أن هناك آالف الطلبة . مما يدلل على أن الفجوة بدأت بالتناقص عبر األجيال) 1999% (54.4الرجال 
م الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة يدرسون في الخارج معظمهم من الطلبة األوالد حيث يفضل األهالي إرسال بناتهم للتعل

، مما يؤدي %90 آالف طالب، وتم تقدير نسبة الطالب منهم بـ 10لقد تم تقدير عدد الطلبة في الخارج حوالي . في جامعات محلية
 . 21%42إلى انخفاض نسبة التحاق الطالبات من طلبة الجامعات إلى نحو 

 
 

 أهم مصادر البيانات
سب النوع االجتماعي في مجاالت عديدة، سواء تلك بشكل عام يتوفر في مجال التعليم بيانات منتظمة ومصنفة ح 

 . المتعلقة بمعدالت معرفة القراءة والكتابة أو معدالت االلتحاق أو نسب التسرب أو التحصيل التعليمي
 

زي لإلحصاء       از المرآ ين الجه اون ب تم إصدارها بالتع نوية ي ارير س كل تق ى ش ات عل ذه البيان م ه أتي معظ وت
يم            . م ووزارة التعليم العالي   ووزارة التربية والتعلي   آما تقوم بعض المؤسسات األهلية المتخصصة في مجال التعل

ى مسح                   . بإصدار بيانات وتحليالت نوعية    ات المستخدمة عل اد البيان دارس اعتم يم في الم ات التعل ز بيان ا يمي وم
                                                           

 ).1999-1998(وتقرير التنمية البشرية ) 1997-1996( نفس النسبة التي تم عرضها في ملف التنمية البشرية .21
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أ ال    ة، مع     شامل لكافة المدارس ورياض األطفال، وليس على عينة مما يعني انعدام هامش الخط اتج عن المعاين ن
ك                        ابها عن تل ة حس ى اإلسقاطات السكانية والتي تختلف منهجي أهمية التمييز بين هذه البيانات وتلك المعتمدة عل

تثناء              . التي يتم نشرها ضمن التقارير الدورية      يم، فباس ة في مجال التعل ة الدراسات النوعي ومن الملفت للنظر قل
يم و  ة التعل ات تكون بعض المؤشرات حول نوعي ذه البيان ل ه إن مث اء، ف ي تطوير وضع النس اهمته ف مدى مس

ك من خالل دراسة قامت            . نادرة ومن المؤشرات التي تم التطرق لها بشكل مستفيض تلك المتعلقة بالتسرب وذل
 .  بها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تم من خاللها إبراز عدد آبير من المؤشرات حول الموضوع

 
 إضافية واعتبارات مستقبليةمؤشرات 

ة بهدف التطوير، ومن                   اس المؤشرات التعليمي هناك مجموعة من المدخالت التي ال بد من طرحها في مجال قي
 : أهمها

يس    - ي تق رب والت دالت التس ي     "إن مع ام الدراس اء الع ة أثن وا المدرس ذين ترآ ة ال بة الطلب س "نس ، ال تعك
ا ت           ة حول       بالضرورة حقيقة أمر التسرب، حيث أنه دم معلوم يس         " متوسط "ق ابق، وال تق ام الس التسرب للع
ا خالل             . المجموع الكلي للتسرب خالل العام المحدد      إن النظر في معدالت االلتحاق بشكل سنوي ومراآمته

ع   ي المجتم ار ظاهرة التسرب ف دى انتش ة حول م ر واقعي ات أآث تقاق بيان احثين من اش نوات تمكن الب الس
ا ال يت  . الفلسطيني  ر السنوات       آم ا عب ابع صفا معين ات تت د    ) Cohort Study(وفر بيان ذي ق ،  الشيء ال

ا في    % 50 عاما من الدراسة قد  تصل إلى  12يظهر أن نسبة المتسربين خالل       من الذين بدؤا الدراسة مع
وع      ). من طلبة التوجيهي الذين يرسبون في االمتحان    % 50هذا عدا عن    (عام معين    ذا الن د يظهر من ه وق

ة إلجراء دراسات متخصصة          .  الدراسات فجوة نوع اجتماعية أآبر من الظاهر       من آما أن هناك حاجة جلي
ية  ة المدرس ي المرحل ات ف ذه )12-9(حول تسرب الفتي ر حول ه دم الكثي ة ال تق ات الحالي ، حيث أن البيان

 . آما أن معدالت االلتحاق في التعليم تعبر بشكل أوضح عن حجم مشكلة التسرب. المسألة
 
از                   - ات الصادرة عن الجه رة في البيان ر السنوات األخي إن التغير في منهجية احتساب معدالت االلتحاق عب

ة         المرآزي، باستخدام اإلسقاطات السكانية، تؤدي إلى صعوبة في المقارنة وتؤدي إلى مؤشرات أآثر إيجابي
ع الحقيقي     ات والطالب ف             . من الواق ة وانخفضت       حيث ارتفعت معدالت االلتحاق للطالب ي المراحل الثانوي

 .بشكل ملحوظ في المراحل االبتدائية وذلك بسبب تغيير في المنهجية المستخدمة لقياس معدالت االلتحاق
 
دارس             - وجيهي             (في حالة حساب نسبة المتسربين من الم ك الراسبين في امتحان الت ا في ذل ة    ) بم خالل آاف

ديرات األول           ى     سنوات الدراسة تصل النسبة حسب التق ة إل ه هو            %. 70ي ة علي ذي يجب اإلجاب والسؤال ال
ذين ال يصلون   ة الفلسطينيين ال اذا يحدث لغالبي ة، م ذه المجموع ات ضمن ه حول مصير للطالب والطالب
روق                 ا أن توضح الف ي يمكن له ا هي المؤشرات الت ك؟ وم ل ذل لمرحلة امتحان التوجيهي والذين تسربوا قب

 .بين الطالب والطالبات
 
ارة قصيرة سهلة عن               "عرفة القراءة والكتابة والذي يقيس      معدالت م  - راءة عب م ق نسبة الذين يستطيعون وبفه

اس مدى انتشار       ) اللغوية(وبرغم أهمية هذا المؤشر من حيث قياسه لألمية المطلقة          ". حياتهم اليومية  فإن قي
رة وخصوصا بالنسبة للنساء               ة آبي ا    . األمية الوظيفية قد يكون له أهمي ا أن قي ة       آم راءة والكتاب ة الق س معرف

ر من                         ة أآب ي معدالت أمي د يعن ا ق ار محدد مم ى اختب اء عل يس بن ة ول راد العين ه أف يعتمد على ما يصرح ب
روق                       . الظاهر ة وااللتحاق لتشمل الف ة بمعدالت األمي آما أنه ال بد من تصنيف تفصيلي للمؤشرات المتعلق

دينة وحسب العمر حيث يالحظ أن نسبة األمية بين النساء       بين المناطق المختلفة وحسب القرية والمخيم والم      
 %. 87وبين األآبر عمرا إلى أآثر من % 55تزيد عن ) 55-45(في الفترة العمرية 

 
اعي                           - وع االجتم اهج وتصويرها النمطي ألدوار الن ة المن ك المرتبطة بطبيع م المؤشرات تل قد يكون من أه

ان ر من األحي ي آثي اء ف ا ضد النس رة حول الموضوع وبعض الدراسات . وتمييزه ات الكثي رغم الكتاب وب
اعي من             22المتفرقة وع االجتم ك المقترحة من منظور الن ة وتل اهج الحالي م النظر في المن    إال أنه من المه

ة        ل المضمون       (خالل مناهج بحثية آمية ونوعي اج الصف          ). باستخدام أسلوب تحلي ى منه ة عل وبنظرة أولي
ة    ة العربي رر السابق     وبا(األول للغ اب المق ة مع الكت اط        )لمقارن ر األنم د حدث في مجال تغيي دما ق إن تق ، ف

 .التقليدية لكل من الرجال والنساء
 

                                                           
 .2000، و خولة شخشير صبري، 1994اوي،  تفيدة الجرب.22
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أثيره    آما أنه    - سيكون من المفيد إجراء ربط بين التعليم آأحد مجاالت التقدم الرئيسية من ناحية آمية ومدى ت
اة االقتصادية والسياسية   على نوعية حياة النساء و مشارآتهن في سوق العمل وال          ر     . حي ا جاء في تقري فكم

),Sida, 1999 Abu Nahleh et.al, (        ى م يعكس نفسه عل يم ل فإن التقدم الحاصل في مؤشرات التعل
 .مشارآة فعالة للنساء في سوق العمل والحياة العامة

 
ي، فكيف تس           - دريب المهن ق بالت ك المتعل يم ذل تفيد آل من النساء    ومن مجاالت البحث المهمة في مجال التعل

ذه                     ى أي أسس وهل تساهم ه دريب وعل ار مواضيع الت تم اختي ي؟ وآيف ي دريب المهن والرجال من هذا الت
أن األبحاث ) 1996(البرامج في تغيير األدوار النمطية للمرأة والرجل؟ وتستنتج دراسة قامت بها أبو نحلة 

ذه     . في هذا المجال غير متحسسة للنوع االجتماعي       وفر ه دريب            وت أثير الت دة حول ت الدراسة مؤشرات عدي
ة        . على مشارآة النساء في المجاالت السياسية والتنظيمية والتقنية والبحثية         آما أنها توفر نتائج دراسة بالعين

 . من طلبة الصف الثاني عشر في المدار س الحكومية854تم إجراؤها على عينة مكونة من 
 
ين         هناك أهمية لمتابعة مدى تطبيق القرا      - اواة ب ا للمس رات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم وتضيف إيجابي

ا من أجل                          وم به ي تق الطالبات والطالب، ليس فقط من حيث إقرارها بل من حيث اإلجراءات اإلضافية الت
العودة      . تطبيق هذه اإلجراءات   ات المتزوجات ب فعلى سبيل المثال ال الحصر، قامت الوزارة بالسماح للطالب

ق األجواء                          لمق وزارة من أجل خل ا ال ي قامت به اعد الدراسة، ويبقى السؤال ما هي اإلجراءات المحددة الت
 المناسبة لعودتهن لمقاعد الدراسة؟

 
دة                          - ات والطالب في مجاالت عدي دارس الطالب ين م زا ب اك تميي ة أن هن . لقد أظهرت بعض الدراسات األولي

ي ه     ا ف ي متابعته ي ينبغ رات الت م المؤش ن أه الوم اء    : ذا المج اء والم ية آالكهرب دمات األساس وفر الخ ت
د المدرسة         رات، وبع ودورات المياه، وتوفر الوسائل التعليمية وخصوصا التكنولوجيا الحديثة وتوفير المختب

درس    ك م ة ل دد الطلب دل ع كاني، ومع ع الس ز التجم ن مرآ وفر   /ع عبة، وت ل ش ة لك دد الطلب دل ع ة، و مع
 . هالتالمرشدين والمرشدات المؤ

 
يم   - ين التعل ز ب ة التميي ع أهمي اق، م دالت االلتح د النظر لمع ن الحذر عن د م الي، ال ب يم الع ال التعل ي مج وف

آما أن هناك تحيزا في اإلحصاءات الصادرة في هذا المجال حيث             ). سنتين(والدبلوم  )  سنوات 4(الجامعي  
ا       ات الخ ين في جامع ة الملتحق ار الطلب ين االعتب ا ال تأخذ بع ة    أنه البيتهم العظمى من الطلب م في غ رج، وه

ين أن نحو . األوالد ي تب از المرآزي والت ات الصادرة عن الجه ك من البيان اء % 59ويتضح ذل من النس
ع     ة م طين، بالمقارن ل فلس ا داخ الوريوس حصلن عليه ى البك ذين حصل  % 34الحاصالت عل ال ال للرج

 .23غالبيتهم على شهاداتهم من الخارج
 
املتهم بالضرب أو                    ال يتوفر بيا   - اءة مع دارس من خالل إس نات منشورة لحاالت انتهاك حقوق الطلبة في الم

 ).عندما يحدث ( اإلهانة أو االعتداء الجنسي 
 

 :ومن المؤشرات األخرى الجديرة بالمتابعة
 .فحص التمايز بين المعلمين والمعلمات من حيث األجور والعالوات والضريبة والتأمين الصحي والتقاعد -
 .نسبة النساء والرجال في مناصب قيادية ومواقع صنع قرار في مجال التعليم -
 .أحوال الطالبات في المناطق النائية -
 .نوعية المناهج والقائمين عليها، ومدى قناعتهم بدمج النوع االجتماع فيها -
را        - اذ الق ى مستوى   الربط بين التعليم ومؤشرات الخصوبة والعنف ضد المرأة والمشارآة في عملية اتخ ر عل

 .األسرة
 .سياسات المنح والهبات للطلبة وإذا آانت تميز بين الطالب والطالبات -

                                                           
 .2000 في تقرير الخصائص التعليمية في األراضي الفلسطينية، تموز .23
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 :المحور الثالث

 عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها
 
  

 مقدمة
دام المرض                         ط بانع يس فق اعي والسياسي واالقتصادي ول إن الوضع الصحي للمرأة يتحدد ضمن السياق االجتم
ة،    ة والسالمة والصحة اإلنجابي ة والعقلي ن الصحة البدني تويات م أعلى المس التمتع ب رأة الحق ب ة،  فللم واإلعاق
وحقها ومسئوليتها في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية دون إآراه أو عنف أو تمييز، ضمن فرص المساواة في                  

 . الظروف والوضع والمتغيرات العامة
 

 أهم المؤشرات
رتبط ال ن    ي رة م ة آبي اع الصحي مجموع ه القط ث يواج ام، حي طينيات بالوضع الع اء الفلس وضع الصحي للنس

ؤدي الستمرار التساؤالت      . التحديات من حيث المصادر المالية والبشرية ومدى ثباتها       ذا الوضع ي آما أن مثل ه
ة  . حول آفاءة وآفاية الخدمات الصحية وشموليتها   ى النموذج     و ما زال النموذج السائد للرعاي د عل الصحية يعتم

ي        ع الوضع الصحي ف ل م ة التعام ي عملي ادية ف ة واالقتص اف للعناصر االجتماعي دمج آ رق ل م ي ي، ول الطب
ا أن . فلسطين رأة"آم دون " صحة الم ة ب دية واإلنجابي وم الصحة الجس ا زالت مرتبطة، بشكل أساسي، بمفه م

ة،           ز ضدها           اهتمام آاف بصحتها النفسية والجنسية واالجتماعي ؤدي  لتكريس التميي د ي ا ق ة    . مم فعدى عن أهمي
أمراض   ا يسمى ب ام بم إن االهتم مولية، ف ة الش رامج الوقائي ة والب ة الصحية األولي دمات الرعاي ى خ ز عل الترآي

 24.ما زال محدودا) مثل سرطان الثدي والرحم واالآتئاب النفسي(العصر التي تتعرض لها النساء 
 

ات متناسقة في مجال المؤشرات                   ومازال العاملون في مجاال    ى بيان ت البحث يجدون صعوبات في الحصول عل
ة                              ين الفلسطينيين عام ة الصحة ب ى حال ا عل ا ونوعي دلل آمي ات بشكل ي ذه البيان الصحية، مما صعب استخدام ه

 25.والنساء خاصة
 

 :ومن المؤشرات األآثر استخداما في هذه المجال
 

 بينما آان   1997 سنة في العام     73.1لعمر المتوقع عند الوالدة للنساء      بلغ ا : العمر المتوقع عند الوالدة    .1
رة       ا،               .  سنة  69.9للرجال في نفس الفت والدة مؤشرا خالفي د ال ع عن ه أن العمر المتوق د من التنوي ذا وال ب ه

ا و للرجال   ) 71(حيث أن وزارة الصحة آانت قد قدرت متوسط العمر للنساء على أنه    ا أن  ). 69(عام آم
 . ات أهلية عديدة قدرت متوسط العمر بأنه أقل من ذلكمنظم

 
دل             : معدالت الخصوبة  .2 غ مع ة حيث بل مازالت معدالت الخصوبة في فلسطين من أعلى المعدالت العالمي

ام   )  في قطاع غزة    6.9 في الضفة الغربية،       5.6(  مولود لكل امرأة بواقع      6.1الخصوبة الكلي    ك لع وذل
1997. 

 
زواج ال .3 رالخصوبة وال ر  : مبك ين عم اء ب كل خصوبة النس نة 19-15تش ي % 9 س وع الكل ن المجم م

 .في قطاع غزة% 12وتصل هذه النسبة إلى . للخصوبة، مما يدلل على انتشار الزواج المبكر
 

 
ة  .4 ات األموم ية (وفي ات النفاس ر    ): الوفي الف آبي ر  موضع خ ذا المؤش ة به ات المتعلق ت البيان ا زال . م

از ال     ين           ) 1995(مرآزي   وحسب تقديرات الجه ا ب دل يصل م ذا المع إن ه اة لكل   80-60ف  آلف  100 وف
  26. ألف والدة حية100 لكل 60-30وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن المعدل يتراوح بين . مولود

 
ع الحمل      .5 ام                     : استخدام وسائل من ع الحمل في الع واتي استخدمن وسائل من دل النساء الل غ مع   1997بل

 . 27في قطاع غزة %) 33.9(في الضفة الغربية، و %) 50.7( بواقع %) 44.8(
                                                           

 .1999تقرير التنمية البشرية الفلسطيني ،  .24
 . 2000 أعداد مختلفة البيدر. 1999 تقرير التنمية البشرية الفلسطيني ،.25
 .1998 البرغوثي ولينوك، .26
27. Lennock, and Atef Shubita,1998 Jean 
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من النساء الفلسطينيات دون أي نوع من أنواع اإلشراف الصحي في           % 7.0أنجبت  : اإلشراف الصحي  .6

 .1998العام 
 

ل .7 ة الصحية للحوام ق : الرعاي م تتل ة  % 11.0ل ن الرعاي وع م ل أي ن طينيات الحوام اء الفلس ن النس م
 ).1998 (الصحية خالل فترة الحمل

 
ة بصحتهن                    :  اتخاذ القرار  .8 رارات المتعلق م الق ما زالت نسبة آبيرة من النساء الفلسطينيات ال يتخذن أه

د صرحت         ة، فق وق      18(من النساء الفلسطينيات       % 43.5الجنسية واإلنجابي ا ف م يتخذن      )  سنة فم أنهن ل ب
من النساء ال يشارآن  % 44.0ما أن آ .28قرار زواجهن، وإنما تم الزواج بواسطة أحد الوالدين أو االخوة           

 .  29في القرارات المتعلقة بالحمل
 
 

تتمتع النساء بصالحيات محدودة في القطاع الصحي، حيث تشكل           : النساء في إدارة العملية الصحية      .9
ام،  و       % 17في وزارة الصحة، و       ) فما فوق (من المديرين   % 18النساء   من  % 93.0من رؤساء األقس

د عن                آما أ . السكرتيرات ات في القطاع الحكومي  ال تزي امالت آطبيب ا في   %8.0ن نسبة النساء الع ، أم
 %.51.0قطاع التمريض فتصل نسبتهن إلى 

 
ة .10 ات األهلي دمات الصحية   : دور المنظم ديم الخ ال تق ي مج ة ف ات األهلي ل المنظم ة عم م متابع ن المه م

طيني     ة الفلس ات األهلي ت المنظم د قام ة، فق ة و التثقيفي حية     الوقائي ات الص ن الحاج ر م زء آبي ة ج ة بتغطي
رأة     حة الم ة وص ة األولي ال الرعاي ي مج ا ف و    . وخصوص ر نح ت الحاض ي الوق دم ف ذه  % 40وتق ن ه م

 .الخدمات
 

 المؤشر  المحوري
 معدل الخصوبة

 
ى            . تعتبر فلسطين من الدول ذات المعدالت المرتفعة حسب مؤشر الخصوبة          ي إل دل الخصوبة الكل ود لكل     مو 6.1فقد وصل مع ل

وبرغم ارتفاع المعدل في آل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن المعدل يرتفع بشكل ملفت في قطاع غزة حيث يصل                       .  امرأة
ى    ). 1997 (5.6ويصل في الضفة الغربية إلى    .  والدة لكل امرأة   6.9إلى   ويختلف المعدل حسب المنطقة السكنية حيث يصل إل

ة        .  في المخيمات6.85في القرى، و  6.39 في المدن، مقارنة بـ      5.81 ا بالمقارن ل تعليم ين النساء األق وترتفع نسب الخصوبة ب
يم             ى تعل انوي   (مع النساء المتعلمات فمعدل الخصوبة لدى النساء الحاصالت عل ل من ث ى   ) أق واتي حاصالت   6.62تصل إل  والل

 . 30)1995 (4.72عالي إلى  بينما يصل المعدل للنساء اللواتي حصلن على تعليم 5.57على الثانوية 

 
 أهم مصادر البيانات

رة لتطوير                        اك حاجة آبي از المرآزي لإلحصاء ووزارة الصحة، إال  أن هن برغم الجهود المبذولة من قبل الجه
اعي                   وع االجتم وم الن ام وضمن مفه ة بالوضع الصحي بشكل ع ر من          . المؤشرات المتعلق ك يوجد الكثي ومع ذل

 : حول الوضع الصحي في فلسطين، ومنهاالمصادر التي توفر بيانات
 

ام           : الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني     إجراء مسح صحي في الع ، ومسح آخر   1996قام الجهاز ب
 .باإلضافة إلى بيانات حول صحة المرأة التي تتوفر في المسح الديمغرافي والتعداد العام. 2000في العام 

طينية   وفر وزارة الصح : وزارة الصحة الفلس ي    ت ول الوضع الصحي ف نويا ح را س طينية تقري ة الفلس
ارير والدراسات    ى بعض التق ام، باإلضافة إل ة بالوضع الصحي الع ه مؤشرات متعلق فلسطين وتطرح في

رأة          ة الم از المرآزي إلعداد               . الصادرة عن إدارة صحة وتنمي ة مع  الجه ع اتفاقي وزارة بتوقي د قامت ال وق
 .مسح حول أهم المؤشرات الصحية

تتوفر فيه عدة أبحاث ودراسات ومسوحات حول الوضع           : عهد الصحة المجتمعية في جامعة بيرزيت     م 
ة صحية                   رامج تدريبي الصحي، والصحة البيئية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويقوم المعهد أيضا بتنظيم ب

 . ودراسات تقويمية حول الوضع الصحي والخطط الصحية والتثقيف الصحي

                                                           
 .1999 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، .28
 .1997 حسب بحث استطالعي، تيسير عبداهللا،  لجمعية تنظيم وحماية األسرة .29
 1996/1997 ملف التنمية، .30
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د اإلعالم وال  ةمعه ددة : سياسات الصحية والتنموي ه دراسات وأبحاث ومسوحات صحية متع وفر في يت
 .حول خدمات البنية التحتية الصحية في فلسطين وحول مؤشرات صحية  أخرى

ددة خاصة في              : جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية      ة متع ة وتثقيفي يتوفر لدى الجمعية أبحاث ميداني
 .ية للمرأة الفلسطينيةمجال الصحة اإلنجابية والجنس

تراتيجيات        ول الوضع الصحي واس ة ح ات صحية أهلي ن مؤسس ارير تصدر ع ى تق افة إل ذا باإلض ه
ة      حة العالمي ة الص ة آمنظم ات دولي ا مؤسس طين منه ي فلس حي ف ع الص يف WHO)(الوض  واليونس

)UNICEF.( 
 

 مؤشرات إضافية واعتبارات مستقبلية
صحة المرأة، إال أن هناك مجاالت عديدة للتطوير ومؤشرات مهمة بحاجة برغم توفر العديد من الدراسات حول     

 :لبيانات تدلل عليها، منها على سبيل المثال
 

ر    .1 زواج المبكر بمضمونها االقتصادي                   : مجال الزواج المبك ط ظاهرة ال ان دراسة ورب ة بمك من األهمي
ر          . والسياسي واالجتماعي  يم وف ة         آما يصبح من المهم ربطها بنظام التعل ات التنمي ص العمل للنساء وإمكاني

 .في المجتمع
 

رامج الصحية          أهمية   .2 يم في مجاالت الب ة والتقي ذها مؤسسات     تطوير مؤشرات للرقاب ي تنف ة الت  المختلف
ذه           ر ه يم أث ة تقي حكومية ومجتمعية مختلفة حول تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية والرعاية األولية، مع أهمي

ى          ويرتبط بذلك   . جالالبرامج على النساء والر    مؤشرات استخدام العقاقير وحبوب منع الحمل وتأثير ذلك عل
 .صحة النساء

 
رأة      : أداء المؤسسات الصحية   .3 ام بصحة الم ى مدى االهتم ا عل د قامت وزارة   . يعتبر هذا مؤشرا مهم فق

اء  طينية بإنش رأة"الصحة الفلس ة الم ام "إدارة صحة وتنمي ن دول ومؤس1995، ع جيع م ك بتش ات  وذل س
ة  رأة         . مانح حي للم الواقع الص وض ب ل النه ن أج ة م تراتيجية قومي ع اس ذه اإلدارة وض داف ه ن أه وم

ق                           . الفلسطينية ا يتعل رأة وخاصة فيم ى  إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بصحة الم ا تهدف إل ا أنه آم
والدة         ان         .  بوفيات األمهات واألمراض الناتجة عن الحمل وال ذه      ويصبح من الضرورة بمك ة عمل ه متابع

ي تطوير األوضاع الصحية  اهمتها ف دى مس ى م ة للتعرف عل ا من المؤسسات ذات العالق دائرة وغيره ال
 .للنساء

 
 . وذلك من خالل التعمق في تحليل الظاهرةربط العمر المتوقع للنساء بمؤشرات أخرى نوعية وآمية .4

 
ي  .5 ق ف كل متعم ال األوالد و البحث بش ين األطف ز ب ألة التميي اتمس اء البن ة األطب ة ومراجع ي التغذي  ف

 . سنة وغير ذلك من المؤشرات18ووفيات األطفال تحت سن 
 

درة المجموعات المهمشة       بعدالة التوزيع في الخدمات الصحية جغرافيا       ربط تحليل وضع النساء      .6 ، وبق
 .في القرى والمخيمات على الوصول لهذه الخدمات

 
ائل      ول الصحة النفسية  بمؤشرات ح إن هناك أهمية خاصة للخروج       .7 العنف واالغتصاب     وربط ذلك بمس

 .وفرص الحرآة للنساء
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 :المحور الرابع

 العنف الموجه ضد المرأة
 

 مقدمة
ة ة والثقاف دخل والطبق دني وجنسي ونفسي يتخطى حدود ال ات لعنف ب اء والفتي دني . تتعرض النس د يكون ت وق

وال يقتصر العنف  . ة على حد سواء ألعمال العنف ضد المرأة    المرآز االجتماعي واالقتصادي للمرأة سببا ونتيج     
على أشكاله المباشرة، بل يتعداه النتهاك حقوق النساء في آافة ميادين الحياة سواء في التعليم أو الصحة أو اتخاذ  

ين النساء والرجال             درات ب ع الق ة في وجه المساو       . القرار، وفي عدم التكافؤ في توزي ذا، ويقف العنف عقب اة ه
ة المجتمع            ات تنمي م المتحدة العنف ضد            . والسالم االجتماعي، ويؤدي إلى تعطيل في إمكاني ائق األم وتعُرف وث

ه                "النساء على أنه     ه أو من المحتمل أن يترتب علي أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب علي
ك الت             ا في ذل رأة، بم راه أو        أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للم ل أو اإلآ ذا القبي ال من ه ام بأعم د بالقي هدي

 31."الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة
 

اقي                          ا هو الحال في ب اعي واالقتصادي آم ة أشكال العنف االجتم وفي المجتمع الفلسطيني، تتعرض النساء لكاف
الم  ار الع اقي أقط ة وب دول العربي ا عن  ويضاف إل. ال يا ناتج ا سياس اعي واالقتصادي عنف أ العنف االجتم ى عب

راد المجتمع الفلسطيني       وفي نفس الوقت أدى انغماس     . استمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارساته العنيفة ضد أف
ر              ى النساء بشكل أآب رت عل ة أث المجتمع الفلسطيني بمقاومة االحتالل إلى التباطؤ في معالجة مشكالت اجتماعي

ع، وبشكل                . نف ضد النساء والفتيات   آالع راد المجتم ة أف وعلى األرجح فإن العنف الذي مارسه االحتالل ضد آاف
ال                 . مباشر ضد الرجال فيه، أدى إلى درجة عالية من التوتر العصبي وبالتالي العنف الموجه ضد النساء واألطف

ول من المعي                   أمين الحد المعق ذب مستويات المعيشة وصعوبة ت وتر             آما أن تذب ة من الت ى درجة عالي شة أدى إل
ة جوانب             . االجتماعي الذي يعكس نفسه وبشكل ملحوظ ضد النساء        هذا وقد مس العنف االحتاللي النساء في آاف

اة          ى الحي ارهن عل لية وإجب انهن األص ن أوط رهن م م تهجي ا ت اء، آم ى النس ار عل الق الن م إط د ت اتهن، فق حي
ة          وتم وضع النساء في السجون ا     . آالجئات ى العيش في ظل ظروف اعتقالي ارهن عل إلسرائيلية وتعذيبهن وإجب

آما أن النساء تأثرن بشكل مباشر من العنف الذي مارسه االحتالل ضد الرجال، حيث أن استشهاد                 . غير إنسانية 
اعي األساسي لألسرة                دعم االجتم رزق وال دان النساء لمصدر ال ا  . الرجل، أو اعتقاله، أو هجرته أدت إلى فق آم

اب الرجل                   ا غي ي يترآه ذا باإلضافة   . اضطرت الكثير من النساء للعمل بمجهود مضاعف لتعويض الفجوة الت ه
ارب            النتشار أعراض نفسية وحاالت اآتئاب بين النساء وذلك بعد فقدان األبناء واألزواج واألخوة واألخوات وأق

اة الفلسطينيين أجراه                  . 32آخرين ى حي أثيرات الحصار عل ة        و في مسح حول ت امج دراسات التنمي باط،  (  برن ش
 .، بينت النتائج أن النساء أآثر معاناة وتعرض لالضطرابات النفسية )2001

 
 أهم المؤشرات

ر      (إن التعرف على حجم وانتشار العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني عملية صعبة               آما هو الحال في الكثي
آما أن البنى المؤسساتية القائمة ال تتيح       . هذه المؤشرات ضعيفا  ، فما زال االهتمام بمثل      )من المجتمعات األخرى  

ال         وفرة تشير                . قياس حجم مشكلة العنف ضد النساء بشكل فع ات المحدودة المت إن المؤشرات والبيان ك ف ومع ذل
 .  إلى انتشار العنف ضد النساء الفلسطينيات، وبأن االهتمام بهذه المشكلة غير آاف

 
 ويةاضطهاد النساء ليس أول

ة         1995آشف مسح للتوجهات تم إجراؤه عام         ) 18(  بأن الفلسطينيين يضعون قضية اضطهاد النساء بالمرتب
ا     21من حيث األولوية من بين       ر من        .  قضية تم السؤال عنه ا أن أآث زوج أن           % 42آم ه من حق ال روا أن اعتب

 .يضرب زوجته في حال شعر أن هناك ضرورة لذلك
 

 :اء تبرز المؤشرات اإلضافية التاليةوفي مجال العنف ضد النس
ات مسح الضحية  • أن ) 1997(أظهرت بيان القرب % 50ب ازل أو ب تم داخل المن ة ت ال اإلجرامي من األفع

ا ة    . منه ات دولي اك بيان اعي، إال أن هن وع االجتم ة حسب الن دالت الجريم ح ال يفصل مع رغم أن المس وب

                                                           
  ).1995(  حسب التقرير الصادر عن مؤتمر بكين .31
 .2001 برنامج دراسات التنمية، مسح واستطالع، .32
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داءات       ن االعت ة م بة عالي ى أن نس دلل عل ة ت ارب      ومحلي رة أو األق راد األس ل أف ن قب تم م اء ت ى النس عل
 33.والمعارف

 
ر من النساء ضمن                              • ا الكثي ي تتعرض له ة الت ة المهين يتمثل العنف ضد النساء في ظروف العمل والمعامل

ة ائف معين ال      . وظ ال مج داء واإلهم ة واالعت اء لإلهان ه النس رض في ي تتع ل الت االت العم ر مج ن أآث وم
مصنع "ومن أسطع األمثلة على ذلك الحريق الذي شب في . ي تعمل فيها النساء أساسا    المشاغل الصغيرة الت  
ل ي الخلي ل " الوالعات ف ه مقت تج عن ر14ون ل العم ي مقتب ة ف ة أوضاع .  عامل ة لمتابع اك أهمي ا أن هن آم

 .وظروف عمل العامالت األجنبيات في مجال الخدمة المنزلية
 
اد، وأن            من ال % 35أن نحو   ) 1995(أظهرت دراسة    • نساء والفتيات تعرضن للعنف الكالمي والنفسي الح

وع من العنف                  % 57 ذا الن ط من    % 9تعرضن لدرجة من العنف الكالمي والنفسي، بينما لم تتعرض له فق
ين    % 57-54آما أظهر ت نفس الدراسة أن بين       . المستطلعة آراؤهن  نهن ب -23تعرضن لعنف جسدي، م

ا أن    . ابقةتعرضن لعنف مبرح في السنة الس      % 37 رة            % 40-38آم ل م ى األق تعرضن لعنف جنسي عل
ة   اك أيضا العنف   . واحدة خالل السنة الفائت ه نحو   " االقتصادي"وهن اء،  % 44حيث تعرضت ل من النس

وال األسرة                     ان أو استخدام أم والعنف االقتصادي داخل األسرة يعني سوء استخدام أموال الزوجة أو الحرم
  34.بشكل مضر باألسرة

 
ر • دد    يظه رت اإلحصاءات أن تع د أظه ات، فق في للزوج دد التعس ل التع واهر مث ي ظ اء ف ف ضد النس  العن

ى  د وصل إل ام % 6.2الزوجات ق ع 1998ع ة م امي % 6.5 بالمقارن ويالحظ أن . 1997 و 1996ع
 .  عاما30من الرجال المتزوجين قد تزوجوا امرأة يقل عمرها عن % 65

 
ولي األمر          • زوج                  ما زال القانون يسمح ل اء، ويسمح لل ممارسة العنف الجسدي والنفسي واللفظي ضد النس

 .بممارسة أشكال مختلفة من العنف ضد الزوجة بما في ذلك الضرب والتعنيف الكالمي والنفسي والجنسي
 
ما زال دور األجهزة األمنية والقضائية غير واضح في مجال التعامل مع الجرائم ضد النساء، فهي مازالت                 •

اك تعليمات واضحة                  غير مجهزة    يس هن للتعامل مع حاالت العنف األسري وغير ذلك من أشكال العنف، فل
ت           ا إذا آان كاوى وخصوص دم بالش ة أو للتق رطة للحماي أن للش واتي يلج اء الل ع النس ل م ددة للتعام أو مح

ية خاصة  وفي بعض الحاالت يتم إعادة البنت ألهلها بحجة أن القض. الشكوى ضد أحد أفراد األسرة الرجال   
ل   (ومعقدة وال يمكن التدخل بها، الشيء الذي نتج عنه عنف أشد ضد المرأة              ك القت ا   ) بما في ذل ام منه آانتق

 . لتقدمها بالشكوى
 
رحت         • ي، ص رش الجنس ول التح ة ح ات الجزئي دى الدراس ي إح ن    % 95وف أنهن يتعرض ات ب ن الفتي م

ة         ى الجامع ذي        وأظهرت الد . 35للمعاآسات في طريقهن من البيت إل وع ال اك تحرشات من الن أن هن راسة ب
داءات فتترآز داخل األسر      . يهدد قدرة الفتاة على استكمال دراستها     ة االعت أما التحرشات التي تصل لمرحل

رة     ي األس ال ف ى أطف رة عل ن األس ال م راد الرج داء أف ن خالل اعت ى م فاح القرب ي س ل خصوصا ف وتتمث
اء ( ا النس ي  ). وخصوص ا ف ات أيض د التحرش ة     وتوج ث أن المعامل اص حي ام والخ اع الع ات القط  مؤسس

اتهن في عدد محدود من      (التمييزية والتحرش في النساء يؤدي ألن تفقد الكثيرات من النساء عملهن        أو حي
 ).الحاالت

 
 

                                                           
 % 70تبين أن أآثر من ) الحرآة النسوية العربية لدعم ضحايا االعتداءات الجنسية ( ان أخر إحصائية أصدرها مرآز سوار  آ.33

 ).2000-1999( من االعتداءات الجنسية تتم من قبل أفراد العائلة، خالل العامين 
 ).1995( محمد الحاج يحيى، مرآز بيسان للبحوث واإلنماء .34
 طالبة في إحدى الجامعات أن المعاآسات تحدث في غالبها خارج حرم 200راسة التي تمت على عينة من  أظهرت نفس الد.35

 .الجامعة وفي الطريق إليها
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 المؤشر المحوري
 عدد حاالت القتل على خلفية الشرف

 
ام   )ما يسمى شرف العائلة(ية هناك تباين واضح في السجالت الرسمية حول حاالت القتل على خلف      ، بين بيانات الشرطة أو المدعي الع

ى               . من ناحية وبيانات المراآز النسوية     ة الشرف الموجه ضد النساء إل ى خلفي ل عل فبحسب إحصاءات الشرطة وصل عدد حاالت القت
دير الم   ).  حالة سنويا  11في المتوسط   ( ،  1998 -1996 حالة قتل، خالل األعوام      33 در عدد حاالت      أما حسب تق راآز النسوية فيق

ل  69وقد آان مرآز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي قد قام بمتابعة .  حالة سنوية20القتل عما يزيد عن      حالة لنساء مهددات بالقت
ل،   66، قتل منهن ثالثة في نفس الفترة و تعرض        )1999 تشرين ثاني    - 1997حزيران  (خالل الفترة    نهن لمحاوالت قت د   م  أو تهدي

  36.بالقتل
 
اعي           إن  • اد االجتم ي اإلرش وجهن لتلق واتي يت ة أو الل وط الدافئ ى الخط لن عل واتي يتص اء الل دد النس ع

الرغم        .  في ازدياد  والقانوني ذا المؤشر ب ة حول ه ة ومنتظم ات مرآزي ومن الجدير بالذآر أنه ال يتوفر بيان
ين المراآز              من أهميته، وقد يكون من المفيد توحيد طرق جمع البيا          اون ب ذا المجال بالتع نات وتوثيقها في ه

 .التي تقدم مثل هذه الخدمات
 
ت  • ف    مازال ن العن انين م واتي يع اء الل دعم للنس ادر ال ا     مص الذا مقنع اء م د النس ال تج دودة ف ديد مح  الش

ادرت     عبة، وب االت ص ي ح اء ف واء النس أت دارا إلي ة أنش ؤون االجتماعي رغم أن وزارة الش اعدة، فب  للمس
ا زالت                          ايتهن م اتية لحم اء، إال أن اإلرادة المؤسس ة بهؤالء النس بعض المراآز النسوية إلنشاء مرآز عناي

اك صعوبة       . غائبة وهناك صعوبة في الحصول على الحماية والدعم الالزمين لمثل هذه المراآز             ا أن هن آم
دم المساعدة وخصوصا النساء ال         ي تق ر من النساء للوصول للمراآز الت ي   للكثي واتي يقمن ف رات أو الل فقي

ذه المراآز           ي تضعها المؤسسات      . مناطق نائية أو ليس لديهن أي معلومات حول مثل ه ا أن الشروط الت آم
ال أن   بيل المث ى س د عل اعدة، فنج ين المس ر أن يتلق اء المعرضات لخطر آبي ى النس تجعل من الصعب عل

رأة ا           ة للمساعدة     وزارة الشؤون االجتماعية تشترط أن يكون مسلك الم ا يقصي النساء       "مرض "لمتقدم ، مم
 .اللواتي يواجهن المشكالت الحقيقية وخصوصا تلك المتعلقة بقضايا الشرف

 
 أهم مصادر البيانات

ى حجم وخطورة                 برغم أهمية الدراسات المذآورة أعاله، إال أنه         ة محددة للتعرف عل وفر مؤسسة مرجعي ال يت
ة                 وفي غالب الب   .ظاهرة العنف ضد النساء    ا األمني ا من خالل أجهزته لدان التي توفر مثل هذه المعلومات توفره

ام،          . والجنائية المختلفة  ة بشكل ع ات الجريم ه في مجال بيان ر يجب قطع وفي فلسطين،  ما زال هناك شوط آبي
ذآور                   . والعنف ضد النساء بشكل خاص     وفر من خالل مسح الضحية الم ومع ذلك، فان هناك بيانات محدودة تت

ذا    . آما تتوفر بيانات حول العنف ضد النساء آحاالت دراسة في مراآز نسوية متخصصة           . هأعال ل ه ويشكل مث
ر                ات متخصصة ألغراض التقري ى بيان ألة الحصول عل ا جعل مس ذا المجال، آم الفراغ معضلة للباحثين في ه

 .الحالي مسألة في منتهى الصعوبة
 

 مؤشرات إضافية واعتبارات مستقبلية
اعي عن                      إن الصعوبة   وم االجتم ا من قصور المفه تج أساس ا ين  في قياس مدى انتشار الظاهرة ومتابعته

على أنه عنف أو على أنه مشكلة اجتماعية تستحق         " عنف جسدي ونفسي  "تعريف ما تتعرض له النساء من       
ال وما زال الكثيرون يعتبرون أن العنف ضد النساء وخصوصا على مستوى األسرة مسألة خاصة  . المتابعة

ا   دخل فيه ة الت احثين أو للدول ن للب بة    . يمك م بالنس ايا األه ن القض ر م اء ال تعتب طهاد النس ا أن اض آم
 .  للفلسطينيين، آما هو الحال في أنحاء أخرى في العالم العربي ودول أخرى

 
ابقة                       ه في السنوات الس راهن ومقارنت آما أن صعوبة التأشير على وضع العنف ضد النساء في الوقت ال
دم بشكاوى                     ت ى التق دى عدد من النساء عل أتي من التطورات الحاصلة على وضع المجتمع والقدرة األآبر ل

ا في السابق                 ك ممكن ياق، أدت         . حول اضطهادهن ضمن الحياة األسرية، بينما لم يكن ذل ذا الس وفي نفس ه
لنساء على التقدم بشكاوى    الزيادة في المراآز المتخصصة في مساعدة النساء المعنفات إلقبال أآبر من قبل ا            

ادة في معدالت العنف ضد النساء عن السابق                       ا يظهر زي يهن، مم ال، أشارت        . ضد معنف ى سبيل المث فعل
ام                   ا ع دم به م التق ي ت ى    1999إحصائيات مرآز المرأة لإلرشاد القانوني أن عدد الشكاوى الت د وصلت إل  ق

د يعكس      . 1997 شكوى عام    201 مقارنة بـ    442 ذي ق ى            الشيء ال داءات عل ة في عدد االعت ادة حقيقي  زي
 . النساء أو تحسن في الخدمات المقدمة لهن أو آال العاملين معا

                                                           
 ).دراسة قيد اإلعداد. (2001 مرآز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، .36
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إن تطوير مؤشرات الجريمة بشكل عام والجرائم التي تتعرض لها النساء بشكل خاص سيكون فيه فائدة                

ا         وما دام الجهاز الجنائي غير قاد     . آبيرة لمتابعة وضع النساء في هذا المجال       ى رصد الجرائم وتوثيقه ر عل
 . بطريقة موحدة فإنه لن يتم التعرف على الحجم الحقيقي للجرائم والعنف ضد النساء
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 : المحور الخامس

 أثار النزاعات المسلحة
 
 

 مقدمة
ل األطراف   يادة لك تقالل والس ة، وان االس ان والديمقراطي وق اإلنس ي حق زز ويحم المي يع الم الع ق إن الس  يحق

ا       ا زالت النزاعات    . السالم ويحل المنازعات بالطرق السلمية وهذا يعمل على النهوض بالمرأة وحماية حقوقه فم
الحقوق        ع ب بيل التمت ي س رة ف ات خطي ي عقب تالل األجنب اب واالح ة واإلره لحة والعرقي ن أن  . المس الرغم م ب

ال               اني من النزاعات إال أن النساء واألطف ا تع داخلي               المجتمعات بكامله اة سواء من خالل التشريد ال ر معان  أآث
 . والخارجي أو التعرض للعنف واالعتداءات المختلفة وانعدام األمن واالمان

 
ى شرذمة وتشتت                       ي أدت إل ة، الت ومنذ أوائل القرن الماضي والشعب الفلسطيني يعيش تحت االحتالالت المتتالي

اة    ن المعان ة م ة عالي ى درج طيني وال ع الفلس طينيين ومصادرة   المجتم ن الفلس وف م ات األل وء مئ ة بلج المتمثل
 .األراضي وانتهاك الحقوق اإلنسانية

 
 أهم المؤشرات

ل والتشريد، فاستشهدت وجرحت          ى القت آباقي أفراد الشعب العربي الفلسطيني، تعرضت النساء الفلسطينيات إل
ات حجم ال          . وتم اعتقال الكثيرات   ه النساء       ومن الصعوبة بمكان أن تظهر البيان ذي لعبت دور الحقيقي ال اة وال معان

كل     ة وبش ل النضال المختلف ي مراح ل ف ريكة للرج ائلي آش ي والع وطني والسياسي والمجتمع توى ال ى المس عل
ام              دأت ع ي ب ة              1987خاص في فترة االنتفاضة الفلسطينية الت اتقهن مسؤولية رعاي ى ع د حملت النساء عل ، فق

اد  ا اقتص ا وإعالته رة وحمايته الل    األس ي خ دي ونفس ف جس ل، وتعرضت لعن هاد الرج ال أو استش د اعتق يا عن
ارات الشهرية                          راد األسرة، وتحملت مشاق الزي دعم النفسي ألف ة ال ا مهم ى عاتقه عمليات االعتقال، وأخذت عل

ية   روف قاس ل ظ ي ظ ين ف الق     . للمعتقل وت وإغ دم البي رائيلية آه ات اإلس ات العقوب ن تبع اء م ت النس ا عان آم
ادات                    المدارس ة وقطاع غزة والقدس ألداء العب اطق الضفة الغربي ين من ة ب ة الحرآ واطنين من حري ع الم ، ومن

 .والعالج والعمل
 

 :ومن المؤشرات حول هذا المحور
 . من القاطنين في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة% 49.5تشكل النساء   .1
اء    .2 كلت النس ام        % 7ش ين الع ا ب عبية م ة الش هداء االنتفاض ن ش ذلك  1996-1988م ن % 9، وآ م

ع سجينات سياسات       . الجرحى لنفس الفترة الزمنية    اك أرب وآان هناك العشرات من األسيرات،  وما زال هن
ام (  واجز           ). 2000ع ى الح اة عل اض ووف االت إجه ى ح اء إل ه النس ت ل ذي تعرض ف ال د أدى العن وق

 .العسكرية، وإلى التحرش الجنسي من قبل الجنود اإلسرائيليين
 زالت المرأة الفلسطينية مغيبة بشكل شبه آامل عن مفاوضات حل الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي،               ما .3

ام                          ة ع رة في واشنطن في نهاي ى المفاوضات األخي د وحت ، 2000فمنذ مفاوضات السالم األولى في مدري
   37.بقيت مشارآة النساء شكلية

 .مختلفة وجهاز الشرطة الفلسطينيةما زالت مشارآة النساء محدودة في األجهزة األمنية ال .4
ين       .5 وث الالجئ ة غ دمات وآال ى خ ول عل ق الحص ين ح ر الالجئ ن غي ات م اء المتزوج د النس  تفق

ا، الشيء                 )األنروا( ا وأطفاله ى زوجه ة اللجوء إل ل بطاق ة نق يم، وتحرم من إمكاني ة الصحية والتعل آالرعاي
زوج      . لحل سياسي الذي يفقدها حقها في العودة أو التعويض في ظل التوصل         ل، يحق للرجل المت في المقاب

 . من غير الجئة أن يعطي آل حقوق الخدمات من قبل األنروا لزوجته
ما زالت النساء الالجئات مغيبات عن صنع القرار في اللجان المختلفة في المخيمات مثل لجان الخدمات      .6

د اتضح    . تمعية داخل المخيمات قليلة   آما أن مشارآة النساء في إدارات المؤسسات المج       . واللجان الشعبية  فق
ر النسوية وصل                 ة للمؤسسات غي ات اإلداري من إحدى الدراسات أن متوسط عدد النساء في عضوية الهيئ

ة   0.99 امرأة في مخيمات غزة، 1.88: بواقع(  امرأة،  1.32الى   مع  ).  امرأة في مخيمات الضفة الغربي
ى        العلم أن متوسط أعضاء الهيئات اإلدارية له        عضو في األراضي الفلسطينية         8.2ذه المؤسسات يصل إل

 .38 في غزة8.7 في غزة، 7.4بواقع 

                                                           
 ). مب ديفيدوفي مفاوضات آا( شارآت حنان عشرواي في مفاوضات مدريد آناطقة اعالمية، .37
 .2000 برنامج دراسات التنمية، .38
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تح               .7 ال أن ف ى سبيل المث اء، فنجد عل يؤثر االحتالل في األوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية للنس
ذا السوق،                    ى التحاق الرجال في ه  وتراجع قطاع     أسواق العمل اإلسرائيلية أمام العمال الفلسطينيين أدى إل

إن مشارآة           . الزراعة الذي تعمل فيه النساء     ومع تهميش هذا القطاع وإلحاقه ضمن مجال العمل األسري، ف
املين في السوق          النساء فيه لم تساهم بشكل مهم في تطوير حياة النساء االقتصادية، بينما ارتفعت أجور الع

 .اإلسرائيلية
ي تنش    .8 ة الت ية والميداني ات السياس طينيين    إن األزم رائيلي والفلس تالل اإلس ين االح ي  (أ ب رز ف ا ب آم

ة ى والحالي اء ) االنتفاضة األول يش إضافي للنس ى تهم ؤدي إل رائيلي والحصار  . ت ع اإلس اهم القم ث يس حي
دارس             ا من الم إخراج بناته وتحديد الحرآة إلى مضاعفات إضافية بالنسبة للنساء، فتقوم الكثير من األسر  ب

ما أن االهتمام بقضايا العنف ضد النساء والقضايا األخرى التي تهمهمن يصبح أقل من              آ. وتزويجهن مبكرا 
ين                      . المعتاد اء، وب دى آل من الرجال والنس وقد أثر تفاقم القمع اإلسرائيلي إلى اضطرابات نفسية إضافية ل

انين من      % 87أن   ) 2001شباط،  ( استطالع قام به برنامج دراسات التنمية        د ع اضطرابات  من النساء ق
ة وقطاع             ذه االضطرابات         ) 2001-2000( غزة   نفسية خالل فترة الحصار للضفة الغربي وعانى من ه

 .من الرجال% 62
 

 المؤشر المحوري
 النساء الالجئات في المخيمات

من سكان المخيمات نساء،   % 49.5.  مخيم فلسطيني  33من السكان في األراضي الفلسطينية في       % 16 يعيش  
ة 12000رب وهناك ما يقا   اة النساء في المخيمات نتيجة محددات        .  امرأة عاصرن التهجير والنكب وتختلف حي

متعددة، االآتظاظ السكاني، وارتفاع معدالت الزواج المبكر، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت الخصوبة لدى النساء              
 . في المخيمات

 
 مؤشرات إضافية واعتبارات مستقبلية

اء ال وفر حول دور النس ا  يت ة، منه ة والنوعي احيتين الكمي ن الن دودة م ات مح ة النضال آتاب ي عملي فلسطينيات ف
ة       39بعض السير الذاتية لمناضالت فلسطينيات     ذ النكب  ) 1948(  وبشكل عام لم يتم توثيق التجربة الفلسطينية من

 .بشكل آاف، وخصوصا فيما يتعلق بدور النساء
 :ة على ما يليومن بين التوجهات المستقبلية، تؤآد الدراس

 .1948أهمية توفر دراسات تاريخية حول معاناة  المرأة الفلسطينية جراء الترحيل والتهجير منذ عام  .1
 .  أهمية التعمق في دراسة أوضاع النساء الالجئات في فلسطين واألردن ولبنان وغيرها من البلدان .2
متواضع لهن في مؤسسات     دراسة دور النساء  في مفاوضات حل الصراع وخصوصا ضمن التمثيل ال            .3

 ).المجلسين المرآزي والوطني(منظمة التحرير الفلسطينية 
 .أهمية دراسة دور التدريبات والبرامج التوعوية المختلفة المتعلقة بالمفاوضة وحل الصراع .4
دريب والقروض         .5 ات وخصوصا في مجال الت اء الالجئ اة النس ي حي روا ف ي دور االون ة البحث ف  أهمي

 .م وبناء المؤسساتوالصحة والتعلي
 

                                                           
 1989أآرم أبو سمرة،. Maria Holt, 1995 و 1977 مثال، غازي الخليلي، .39
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 : المحور السادس

 عدم المساواة في الهياآل والسياسات االقتصادية
 
 

 مقدمة
تغيب المرأة في العادة عن مجاالت صنع القرار االقتصادي، أو يأتي تمثيلها ناقصا في هذه المجاالت، وفي آثير 

ود األ     ي الوج ن بق ل، ولك وق العم ي س رأة ف ارآة الم اطق زادت مش ن المن ة   م واق تقليدي ي أس رأة ف ي للم ساس
ة   . آالزراعة والخدمات، وفي القطاع غير الرسمي   وبشكل عام ما زالت النساء تعاني من انتقاص ضمن محدودي

 .     فرص العمل وظروف العمل غير المواتية وسيطرة الرجال على الموارد االقتصادية
 

قتصاد اإلسرائيلي بالرغم من قيام سلطة وطنية محدودة         أما بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني، فإنه مازال مربوطا باال       
ال ذا المج ي ه ة . الصالحيات ف دء العملي ي أعقبت ب ارعة الت فا لألحداث المتس ي االقتصاد الفلسطيني منكش وبق

ى     يطرة عل تمرار الس طينية واس ة والبضائع الفلس ام العمال رائيلية أم وق اإلس ي إغالق الس ة ف لمية، والمتمثل الس
وارد  رالم ة والفق دالت البطال اع مع دود، وارتف ة والح الث . الطبيعي ى ث ل الفلسطيني إل يم سوق العم ويمكن تقس

ي، والقطاع اإلسرائيلي         -القطاع الحكومي ( قطاعات تشغيلية أساسية     اوت  ).   العام، والقطاع الخاص واألهل وتتف
في القطاع اإلسرائيلي، إلى % 17ب في القطاع العام إلى ما يقار    % 20أحجام التشغيل داخل هذه األسواق من       

اع الخاص % 63 ي القط اعين  . 40ف ي القط ي ف كل أساس اء بش ة النس ز عمال رغم أن  : وتترآ اص، ب ام والخ الع
 . مشارآتهن في هذين القطاعين ما زالت محدودة

 
 أهم المؤشرات

 :تتوفر العديد من البيانات حول عمالة وحجم مشارآة النساء في سوق العمل الرسمي
ين        :رآة النساء في القوى العاملة     مشا   % 11.5 - 11.0 تراوحت مشارآة المرأة في القوى العاملة ب

 %.12.3  وصلت إلى 1999وفي العام  . 1998 - 1995بين عامي 
ام    1998-1995لألعوام  % 20.1-%15.2 تراوحت بين    :معدالت البطالة بين النساء       1999، وللع

13.0.% 
في القطاع الخاص،   % 6.3في القطاع العام، % 17.5: مل الجديدة فرص العمل للنساء من فرص الع      
 .في إسرائيل% 2.4و 

 %. 20إلى تصل نسبة النساء في القطاع العام  
ة  ب المهن اء حس ع النس ة   : توزي ة المهني ي المجموع اء ف ارآة النس بة مش ع نس ون "ترتف الفني

ى   " والمتخصصون والكتبة  ة المهن ا " ،  ووصلت في   %4.2حيث وصلت إل ى   " لزراعي ك  % 3.3إل وذل
 .المشارآات في القوى العاملة% ) 11.3( من بين

ين     %3.3، والزراعة   %6.1الخدمات: توزيع النساء حسب النشاط االقتصادي      في  % ) 11.3( من ب
 .القوى العاملة

أي أن ( للرجال 71.1 شيكل، بالمقارنة مع 47.5 يبلغ المتوسط للنساء :متوسط األجرة اليومية للنساء  
 %).33الفجوة الجندرية تصل إلى 

 .من المجموع% 13.6" اإلدارة العليا والمديرون"في تشكل النساء  
ي         : نصيب النساء من الناتج المحلي اإلجمالي المعدل        اتج المحل دوالر 385.5يبلغ نصيب النساء من الن

ة البشرية      (  ل التنمي ع إحصائيات دلي ه ليتناسب م د تعديل ا يصل للرجال    ) بع : الفجوة(دوالر 4127.9بينم
93.3.(% 

ة          وم   : توزيع النساء خارج القوى العامل ة، و         %) 72.5( يق ال المنزلي نهن باألعم ابعن  % 15.7م يت
 ).للرجال% 44.9بالمقارنة مع (الدراسة 

اب خاص بعمل النساء          )2000أيار   ( قانون العمل الفلسطيني  تم التصديق على      ى ب ذي شمل عل . ، ال
ذا الق         ود ه م بن ل، وحظر تشغيل النساء في                         ومن أه رأة في سوق العم ين الرجل والم ز ب انون حظر التميي

اء، والحق في                    األعمال الخطرة والشاقة وفي ساعات الليل واثناء الحمل، وتوفير وسائل راحة خاصة بالنس
 .إجازة األمومة والرضاعة

                                                           
 .2000 تقرير التنمية البشرية الفلسطيني، .40
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 المؤشر المحوري
 مشارآة النساء في قوة العمل

 
رة                  مشارآة النساء في قوة العم     ة خالل الخمس سنوات األخي وى العامل بة مشارآة النساء في الق غ متوسط نس ) 1999-1995(ل، بل

ام      %. 11.46 بة مشارآة النساء                  % 12.3 1999حيث آانت في الع ى مشارآة للنساء خالل الخمس سنوات، وآانت نس وهي أعل
ام     % 11.0 إلى   1995في العام   % 11.2لألعوام المختلفة ما بين      ى    1996في الع ام     % 11.5 إل ى  1997في الع في  % 11.3 إل

ة مع   % 10.8ومن بيانات التعداد بلغت نسبة النساء النشيطات اقتصاديا حوالي   . 1998العام   من الرجال النشطاء    % 89.2بالمقارن
ة مع ا   . اقتصاديا ذلك تنحصر    وبالرغم من المشارآة المحدودة للنساء في القوى العاملة إال أن نسب البطالة مرتفعة بالمقارن لرجال، وآ

 .مشارآة النساء اقتصاديا في الخدمات والزراعة

 
 أهم مصادر البيانات

 :هناك العديد من التقارير التي توفر بيانات مرتبطة باالقتصاد الفلسطيني
 
ة الفلسطينية     *  از                ):  1999 - 1995 ( مسح القوى العامل دى الجه وفر ل ذا مسح ربعي، واصبح مت  18وه

ذه    . 1995، وبيانات أقل آثافة للعام      1999-1996 باإلضافة إلى أربعة تقارير سنوية       تقريرا ربعيا  يتوفر في ه
 : التقارير بيانات عديدة منها حسب النوع االجتماعي

 التوزيع النسبي حسب أهم سمات القوى العاملة -
 التوزيع النسبي للعاملين حسب الجنس ومتغيرات أخرى -
 ة والمنطقة  الحالة الزواجية وسنوات الدراس -
 توزيع العاملين حسب النشاط االقتصادي -
 توزيع العاملين حسب المهنة  -
 توزيع العاملين حسب مكان العمل -
 معدل ساعات العمل وأيام العمل واألجرة اليومية -
 سبب البقاء خارج القوى العاملة  -
 
ام للسكان حو               1997بيانات التعداد العام     • داد الع ل الخصائص االقتصادية     ، تم توفير بيانات من خالل التع

 . وخصائص القوى العاملة
 
م المتحدة في فلسطين، وهو        : )UNSCO(تقرير األونسكو   • تقرير يصدر عن مكتب المنسق الخاص لألم

رات                 المرأة الفلسطينية في سوق العمل ومتغي ين خاص ب ر عمل جزء مع ذا التقري تم في ه ربعي أيضا وي
 . أخرى

 
دى السياسات االقتصادية     41 جامعة بيرزيت  -د دراسات المرأة    آما صدرت دراسات تحليلية عن معه      • ، ومنت

ائق حول التشغيل في فلسطين، ودراسة حول                       ديها وث واالجتماعية، ووزارة العمل الفلسطينية التي يتوفر ل
وع       ات حسب الن ا البيان نفة فيه داول المص ن الج ة م ى مجموع مل عل ي تش طينية الت آت الفلس ة المنش طبيع

 . بطالةباإلضافة إلى بعض الدراسات حول ال. االجتماعي 
 
وهناك أيضا دراسة قام بإصدارها مرآز القدس للصحافة واإلعالم تحتوي على تفاصيل جندرية حول سوق        •

 .42العمل شملت عينة من النساء والرجال في الضفة الغربية وقطاع غزة
 

 مؤشرات إضافية واعتبارات مستقبلية
 :ات تشملهناك العديد من مجاالت التطوير المهمة من حيث البيانات والمؤشر

ة                   مجال االقتصاد غير  الرسمي     • ة عالي ه ذات قيم ه أن مشارآة النساء في ارف علي يصفها  (، حيث من المتع
ن    د ع ا تزي بعض بأنه ي أو موضوعي   %) 50ال ابع علم ات ذات ط ه بيان وفر حول ن ال تت اهم . ولك ال تس

ي غال    ا ف ال ألنه اء والرج اهمة النس ة مس ي مقارن وفرة ف ة المت ات القطاعي ى  الدراس رت عل ا اقتص به
اء ال       43.النس مي إلغف ل الرس ن العم اتج ع دخل الن ى ال ز عل مي والترآي ر الرس اع غي ال القط ؤدي إهم وي
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ا        ي ال يمكن     . مساهمة النساء في معيشة األسرة، وخاصة في أوساط النساء األآثر حرمان ومن المجاالت الت
ع         القيام باإلنتاج في البيت،   : إغفالها في مجال القطاع غير الرسمي      التجول، وبي  والتعاقد من الباطن، والبيع ب

ا أن  . الممتلكات الشخصية   ى       األسرة  مساهمة النساء في معيشة    آم ع من مساعيهن في الحصول عل  تنب
رين                ا آبي دا ووقت ذي يستهلك جه ا أن    . المساعدة من المؤسسات المختلفة األمر ال ي   آم اج المنزل  يشكل  اإلنت

 . 44في محاولة التكيف مع ظروف الفقر وانعدام الخدمات االجتماعيةوسيلة تلجأ إليها النساء الفقيرات 
ة   • اك أهمي إن هن ل ف ا بسوق العم ي  وارتباط ل ف يم العم ى تقس أجور عل ل الم اين للعم أثير المتب لدراسة الت

، ومعرفة مدى تأثير انتقال الرجال لقطاعات الصناعة والخدمات على مشارآة  القطاعين الريفي والحضري  
 . لقطاع الزراعي مثالالنساء في ا

ي تستحق البحث أيضا   • دن مؤسسات  سبل الترقي في العمل  : ومن المؤشرات الت واتي يق اء الل  وعدد النس
باإلضافة إلى مؤشرات حول . واقع صنع القرار في المؤسسات االقتصادية العامة    اقتصادية واستثمارية، و    

، شروط العمل والسالمة  ستغالل المرآز، إلى عالقات العمل وتأثيراتها على النساء من تحرش جنسي إلى ا  
 .واستغالل البنات في سوق العمل الخفي

ى االفتراضات المطروحة              • حول العوامل األساسية التي تقف في           آما سيكون من الحيوي النظر بتعمق إل
معدالت الخصوبة وارتفاعها في فلسطين، الزواج :  مثلوجه مشارآة أآبر للنساء في سوق العمل الرسمي

ي          ة ف يم خاص رص التعل اس ف ة، انعك ل العائل ننين داخ ة المرضى والمس ال ورعاي ة األطف ر،  تربي المبك
ز ضد النساء         اء، التميي ى النس مجاالت التخصصات والتدريبات والتعليم المهني على سوق العمل بالنسبة إل

دنيا     ائف ال أثير الوظ ة، ت ائف معين ي وظ ة  (ف دمات النظاف كرتاريا وخ ل  الس ى) مث ي  عل ة ف اء خاص  النس
 . القطاعين الخاص و الحكومي

د              تأثير التغيرات السياسية  على عمالة الرجال والنساء        • ين الرجال عن ة ب اع نسب البطال ؤثر ارتف ، فكيف ي
 إغالق سوق العمل اإلسرائيلي على حياة وفرص العمل للنساء؟ 

ة  • غيل الطارئ رامج التش ة ب لطة و نوعي ل الس ن قب ة م اعدات المقدم ة،   والمس ات دولي ل مؤسس ن قب ول م تم
 .وتأثيرها على النساء، وخاصة أن مجاالت العمل التي توفرها تستهدف الرجال بالدرجة األولى

ا      • ق بزوجه ا يتعل رة وخاصة فيم ل األس رأة داخ ة الم دخل بمكان روة وال ة للث اط الملكي ول ارتب رات ح مؤش
 .وأقربائه

ة  • ة وخصومتابع ة الدول اعيالمؤشرات المرتبطة بميزاني اق االجتم يم،  (صا من حيث اإلنف الصحة والتعل
 .وتأثير ذلك على حياة النساء) والضمان االجتماعي
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 : المحور السابع

 عدم المساواة في اقتسام السلطة وصنع القرار
 
 

 مقدمة
اعي واالقتصادي والسي                      ا االجتم ذاتي وتحسين مرآزه ا لالستقالل ال ا ونيله اسي  إن تمكين المرأة من أداء دوره

تدامة            ة المس م واإلدارة والتنمي ق الحك رأة والرجل         . أمر ضروري لتحقي ل في اشتراك الم ق الهدف المتمث وتحقي
و     ع، وه وين المجتم وازن يعكس بصور أدق تك ى ت ؤدي إل أنه أن ي ن ش رار م ي صنع الق اواة ف دم المس ى ق عل

 . ضروري لتعزيز الديمقراطية وتشجيع التطبيق الديمقراطي وصنع القرار
 

ى المستويات                 رار عل ى مراآز صنع الق ة في الوصول إل وعلى الصعيد الفلسطيني، تواجه المرأة تحديات حقيقي
ة النضال السياسي   ي مرحل رأة ف ارزة للم ارآة الب ن المش الرغم م ذا ب ة ه اب . المختلف لطة وانتخ دوم الس ع ق وم

ة، يصبح من     ، والبدء في سن التشريعات، وتشكيل مؤ1996المجلس التشريعي في العام     سسات السلطة المختلف
 .الضروري مراقبة حجم ونوعية مشارآة النساء على مستوى صنع القرار

 
 أبرز المؤشرات

رار، إال أن                 برغم الخطوات الهامة التي خطتها النساء الفلسطينيات على مستوى المشارآة في السلطة وصنع الق
 :رز المؤشرات في هذا المجالومن أب. هناك الكثير من مجاالت التدخل لتحقيق مساواة

ة      .1 ة        % 7.5 تشارك النساء بنسبة        :مشارآة النساء في الهيئات القيادي ات منظم ة من هيئ ى هيئ في أعل
طينية  ر الفلس طيني  ( التحري وطني الفلس س ال س  )المجل م المجل ث يض ين  56، حي ن ب وة م   ( 744 عض

 عضو، وهو الهيئة    124ي  من بين     نساء في عضوية المجلس المرآزي الفلسطين     ) 5( وتشارك   ) .1996
ة            ة التنفيذي وطني واللجن ين المجلس ال ي          . الوسطى ما ب ة الت ة التنفيذي ام عن اللجن د غابت النساء بشكل ت وق
 . يشكل أعضاؤها الجزء األهم من القيادة الفلسطينية

ام         : عضوية المجلس التشريعي   .2 ات    1996في العشرين من آانون الثاني من ع م إجراء انتخاب رئاسة   ت
ذا المنصب،                  رأة فلسطينية له السلطة والمجلس التشريعي، ومن بين المرشحين لمنصب الرئاسة ترشحت ام

ين    28وترشح النتخابات المجلس التشريعي    رأة من ب وز في      .  مرشح 672 ام واستطاعت خمس نساء الف
 . رجل أصبحوا أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني83هذه االنتخابات مقابل 

دائم،                : ارآة في المفاوضات  المش .3 رار السياسي بخصوص مفاوضات الحل ال غابت النساء عن اتخاذ الق
م ضم   ) مؤتمر مدريد  ( 1991ومع بدء مفاوضات السالم في العام   وخالل تشكيل الطواقم الفنية المختلفة ت

ين         66 اك تساؤالت ع       366 امرأة في المراحل المختلفة من ب ذه الطواقم، ولكن هن دة حول    عضو في ه دي
 .45مدى فاعلية مشارآة هذه الطواقم الفنية بشكل عام

ة نسبة ال     : المشارآة في السلطة التنفيذية    .4 تشكل النساء من المواقع القيادية في مؤسسات السلطة التنفيذي
ين                 %: 10تزيد عن    رة واحدة من ب اك وزي وزراء هن ي مجلس ال را    30فف ين    % )3نسبة   (  وزي ، ومن ب

وتتواجد %). 12.5بنسبة  (  امرأة برتبة مدير عام      30سة عشرة وزارة  هناك فقط        مدير عام في خم    240
 . من رؤساء األقسام% 35آمدير، وبنسبة % 15النساء بنسبة 

ة ولجان المشاريع          : المشارآة في المجالس المحلية   .5 ة والبلدي ات في المجالس المحلي بلغت نسبة التعيين
ام    % ) 0.5بنسبة     ( 3055 امرأة من أصل       15 ام        . 1997في الع ة الع دد في نهاي ذه الع ع ه ا ارتف بينم

ام        %1.0 أي حوالي    3680 امرأة من أصل     40 ليصل إلى    1999 ى   2000، وارتفع العدد مع نهاية ع  ال
تثناء محافظة          3597 امرأة مقابل    63 ة باس  رجل، وتتوزع العضوات في مختلف محافظات الضفة الغربي

 . النساء في المجالس المحلية والبلدية في قطاع غزةأريحا، باإلضافة إلى انعدام تمثيل
 قاض وقاضية في سلطة القضاء الفلسطينية   68هناك ثالثة قاضيات من أصل   : النساء وسلطة القضاء   .6

 %. 4.4، أي بنسبة 1997في العام 
ة لألحزاب والحرآات الوط                : المراآز القيادية في األحزاب    .7 ل النساء في المراآز القيادي ة  ما زال تمثي ني

  ).1996% ( 25-5محدودا تراوح تمثيل النساء في المواقع القيادية بين 
% 23.0تتباين مشارآة النساء داخل هذه األطر حيث يشكلن           : عضوية االتحادات واألطر الجماهيرية     .8

ة، و     % 7.6من إدارات المؤسسات الخيرية، و       ة    % 20.7من عضوية االتحادات العمالي من عضوية نقاب
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امين، و           %11.4ان، و أطباء األسن  اء الع ة األطب ى           7.6من عضوية نقاب ة المهندسين، باإلضافة إل  من نقاب
  ). 1997( من عضوية مجالس الطلبة % 23.0

 
 المؤشر المحوري

  النساء في مناصب حكومية رفيعة
 

ين    في مراآز صنع القرار في مؤسسات السلطة محدودا، ففي مجلس الوزراء ه           %  10يبقى تمثيل النساء عن      ناك وزيرة واحدة من ب
ين     . ، وما زال جميع رؤساء الهيئات والسلطات العامة من الرجال           % )3نسبة  (  وزيرا 30 ام في خمسة عشرة      240ومن ب دير ع  م

ط  اك فق ام  30وزارة  هن دير ع ة م رأة برتب بة (  ام ة   %). 12.5بنس ل الزراع ي وزارات مث ادي ف اء  أي منصب قي ل النس م تحت ول
 . ال العامةوالصناعة واألشغ

 
 أهم مصادر البيانات

ة المحددة      " اقتسام السلطة وصنع القرار     " ال يتوفر حول محور      بيانات منتظمة ومتناسقة، آما ال تتوفر المرجعي
از المرآزي لإلحصاء،                          . لمثل هذه البيانات   ر الجه ا عب ور عليه ي يمكن العث ات الت اك بعض البيان ك هن ومع ذل

 .ة المرأة في وزارة التخطيطوادارة تخطيط وتطوير مشارآ
 
 

 مؤشرات إضافية واعتبارات مستقبلية
وفير                    ا ومن خالل ت  ما زالت المؤشرات المتعلقة باقتسام السلطة وصنع القرار محدودة ويمكن تطويرها مفاهيمي

 .البيانات
ة من                          أوال ذي يتسم بدرجة عالي ام ال رار بالوضع الع ة ، ال بد من ربط مشارآة النساء في صنع الق د  . المرآزي لق

يس               االختيارات للمناصب العليا والمتوسطة    تمت الغالبية العظمى من      ل رئ ات المباشرة من قب  من خالل التعيين
تفيد أم تخسر في                      السلطة والوزراء، في ظل غياب المنافسة، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن للنساء أن تس

 ظل هكذا وضع؟
وع المناصب التي يشغلنها          مدى ف   هناك حاجة للتعرف على      ثانيا، ات ون ة النساء المعين ا هي األطر    اعلي ، وم

 .المؤسساتية واإلجراءات التي تساهم في دمج النساء في عملية صنع القرار داخل المؤسسات في آافة المجاالت
المرأة وشؤونها            ثالثا، ر متخصصة ب ات ضمن دوائ زل النساء المعين ادهن عن مناصب    هناك نزعة لع ، وبإبع
 .أهمية في جوانب أخرىذات 
رار     ترتبط عملية المشارآة في صنع القرار على المستوى العام بقدرة النساء على المشارآة في                 رابعا، صنع الق

توى الشخصي   ى المس رة وعل توى األس ى مس ي     عل رار ف نع الق ين ص ة ب ة العالق ن دراس د م ا ال ب ن هن ، وم
 . المجالين
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 : المحور الثامن
 عدم وجود آليات آافية لتعزيز النهوض بالمرأة

 
 

 مقدمة
تعتبر األجهزة الوطنية الوحدة المرآزية لتنسيق السياسات داخل الحكومة، وتتمثل مهمتها األساسية في دعم دمج               

ة              ا    . منظور النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين في آافة المجاالت السياسية على نطاق الحكوم فلسطينيا، م
ة،         ة إجرائي ات هيكلي كل سياس ى ش ور عل م تتبل بابية، ول ودها ض المرأة تس وض ب ة للنه ات العام ت السياس زال

ا  ي مكانه راوح ف ت ت ا زال اواة م ق المس اء وتحقي ين وضع النس ة لتحس وانين المطلوب م . فالتشريعات والق م يق ول
وفي مجال   .  للنساء مثل قانون األسرة المجلس التشريعي، حتى اللحظة، بمناقشة عدد من القضايا المهمة بالنسبة       

النساء  " التخطيط من أجل التنمية ما زالت الخطط السنوية والصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية تتعامل مع          
ذه الخطط   "  ن ه وع ع وم الن اب مفه ع غي دودة م ة مح اع ذو أهمي ن  . آقط د م نوية للعدي ات الس ا أن الموازن آم

وزارات            . ية في برامجها للنهوض بالنساء     الوزارات لم تشمل توجهات جد     المرأة داخل ال ة ب دوائر المعني بقيت ال
 . تعتمد على التمويل الخارجي في قيامها بنشاطاتها

 
 أبرز المؤشرات

ا           . لقد آان الخروج بمؤشرات لهذا المحور عملية صعبة        ومع ذلك تتوفر بعض المؤشرات التي ال بد من تطويره
 :ومتابعتها

 : في وزارات ومؤسسات السلطةدوائر المرأة  •
وتتواجد هذه الدوائر  في وزارات التخطيط        .  دائرة للمرأة  12 وزارة وهيئة حكومية، هناك      24من بين    .1

رى        اف، واألس ل، واألوق الم، والعم ة و اإلع حة، والثقاف ة، و الص ؤون االجتماعي دولي، والش اون ال والتع
وزارات    . الشباب، والجهاز المرآزي لإلحصاء    والمحررين، والحكم المحلي، والصناعة، والرياضة و      ا ال أم

 . 46التي تحتفظ بملف للمرأة فهي التربية والتعليم، والسياحة، والزراعة، وسلطة النقد
رأة وال تحتفظ بملف حول الموضوع           10هناك   .2 ر للم ا أي دوائ وزارات   .  وزارات ال يوجد فيه ذه ال وه

يد واالتصاالت، الشؤون المدنية، اإلسكان، التجارة واالقتصاد،          التعليم العالي، الداخلية، التموين، البر    :  هي
 . النقل والمواصالت، العدل، والمالية

يقية                        .3 ة تنس المرأة ضمن لجن ة ب ات متعلق ر أو ملف ديها دوائ ة التنسيقية    " تنطوي الوزارات التي ل اللجن
ومي ى المستوى الحك المرأة عل وم وزارة الشؤون االجتماعي"للنهوض ب ة ، حيث تق ذه الهيئ ة بالتنسيق له

ي تضم  ة/  وزارة 16والت ة حكومي اور  . مؤسس د مح رأة وتحدي ة للنهوض بأوضاع الم ذه اللجن دف ه وته
ة                             رأة في مختلف المؤسسات الحكومي ر الم ين دوائ ا ب أولويات وخطط العمل من خالل التنسيق المباشر م

 .ختصةباالستناد إلى استراتيجية وطنية مقرة من الجهات الرسمية الم
 
ة        • ة العام رامج               : نصيب النساء من الموازن ى ب ق بالصرف عل ة متعل ة العام ين في الموازن د مع ال يوجد بن

ى       ارب عل ا يق ن، وم نهضوية متعلقة بالنساء حيث ترآز أآثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة على األم
 ).التعليم والصحة والشؤون االجتماعية (القطاعات االجتماعية 

يحصة النس • ل األجنب ي التموي ا يسمى  : اء ف ى م ة إل ل الموجه كل التموي رأة "ش اع الم ذ " قط -1994من
وع        . من المجموع العام لحجم التمويل    % 0.6، أقل من      1998 ل ون ة التموي ى نوعي ومن المهم التعرف عل

اء   ام أو النهوض بالنس رة بشكل ع تهدف األس رامج تس ذه الب اء، وإذا آانت ه ة للنس رامج الموجه بشكل الب
 .خاص

انون • ع      :الق ي المجتم اء ف نظم وضع النس ي ت ي الت ة والمصرية ه ريعات األردني وانين والتش ت الق ا زال  م
ذا                            . واألسرة م ضمن ه د ت امالت، فق ة في وضع النساء الع ينات مهم ومع ذلك فان قانون العمل شمل تحس

ساواة وعدم التمييز في األجور     القانون تخصيص باب آامل حول عمالة النساء، وأآد القانون على أهمية الم           
اقة               ال ش أخرة واعم . واجازة الوالدة والرضاعة، ولكنه حظر في نفس الوقت تشغيل النساء في ساعات مت

 .آما أن قانون الخدمة المدنية شمل بندا واحدا حول حق النساء بإجازة األمومة
                                                           

 يختلف الوضع المؤسسي في آل وزارة حيث يتم التعامل معها في بعض الوزارات آإدارة، وأخرى آدائرة، أو آوحدة، أو آملف .46
مما يدلل على غياب سياسة موحدة نحو دمج النساء في مؤسسات تروج لحقوقهن، وتبقى المسألة هنا في يد الوزير المختص ومدى 

 . طات التي تقع عليه من قبل الحرآة النسويةتأثره بسياسات الممولين، والضغو
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د عن    تنشط النساء بشكل اآبر في مؤسسات القطاع األهلي، حي   : القطاع األهلي  • ا يزي من  % 22ث يشكلن م
 .مجالس اإلدارة

ام          : ورشات وندوات  • دها في ع م عق ي ت دوات الت ه   1999من بين الورشات والن م توجي ا نحو   % 12 ت منه
 .قضايا تهم النساء مباشرة

طين    • ي فلس د ف وطني       ال يوج توى ال ى المس ا عل رف به ا ومعت مية علي ة رس ة حكومي اء  هيئ ل النس  يمث
ى المستوى             ومصالحهن ويقوم على ال    تأآد من دمج مفهوم النوع االجتماعي في آافة نواحي صنع القرار عل

 .العام
 

 المؤشر المحوري
  البنود القانونية المنصفة للنساء

 
اء،                   29هناك    قانونا تم إقرارها في المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم يتم مناقشة أي قانون متعلق باألسرة الفلسطينية، واحتياجات النس
ة النساء          (،  2000ثناء قانون العمل الفلسطيني والذي تمت المصادقة علية في أيار           باست ق بعمال اب خاص متعل راد ب د  )حيث تم إف ، وبن

 . أخر متعلق بإجازة األمومة في قانون الخدمة المدنية
 
 

 أهم مصادر البيانات
ة    ور أولي ذا المح ول ه ات ح رات والبيان ت المؤش ابق، مازال ور الس ي المح ا ف ورةآم ر متط ن . وغي وأصبح م

ات              ة حول آلي ات منتظم وفير بيان الضروري على الهيئات المختصة أن تقوم بتطوير آليات لتطوير مؤشرات وت
 .النهوض بالمرأة

 
 

 مؤشرات إضافية واعتبارات مستقبلية
المرأة، والمؤشرات ال وفرة للنهوض ب ات المت ة اآللي اك حاجة ماسة لتطوير مؤشرات ومتابع ا زال هن م م ي ت ت

 :ومن أهم مجاالت المتابعة األخرى. ذآرها سابقا ما زالت بحاجة لبيانات تدلل عليها
 . حجم ونوعية مشارآة النساء في الهيئات العليا لصنع القرار .1
اعي                 .2 وع االجتم وم الن نوعية المؤسسات والهيئات التي تم إنشاؤها بهدف تطوير وضع النساء ودمج مفه

دافها            وم. وعمل المؤسسات المختلفة   ا أله رأة    : ن أهم المؤسسات التي ال بد من متابعة مدى تحقيقه ر الم دوائ
 .في الوزارات، اللجنة التنسيقية، والمجلس التشريعي

 .متابعة دور الحرآة النسوية واالتحادات والنقابات في تطوير وضع النساء .3
اع                 .4 وع االجتم وم الن ة لمفه ة الفلسطينية المختلف ى         متابعة مدى دمج خطط التنمي ة التشاور ال ي من مرحل

 .مرحلة وضع المشاريع إلى مرحلة التنفيذ
 .متابعة توزيع الموازنات العامة ومدى حساسيتها للنوع االجتماعي .5
ة                    .6 ة الدعاوي ك المؤسسات ذات الطبيع ي وخصوصا تل متابعة األجسام المنبثقة عن مؤسسات العمل األهل

 .والخدماتية
 .جتماعيمدى حساسية التمويل الدول للنوع اال .7
ة ومدى                     .8 ا المؤسسات المختلف ا وتنظمه ي تقيمه ؤتمرات الت ة والم حجم ونوع البرامج التوعوية والتدريبي

 .حساسيتها للنوع االجتماعي وفعاليتها
نوعية القوانين الجديدة وخصوصا في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، وسيكون مجال قانون االسرة               .9

 .من أهم المجاالت للمتابعة
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 : المحور التاسع
 عدم احترام حقوق المرأة وقصور الترويج لها

 
 

 مقدمة
ى                     ئولية األول ا المس ا هم ا وتعزيزه إن حقوق اإلنسان والحريات األساسية حق بحكم المولد لجميع البشر وحمايته

ر          . التي تقع على عاتق الحكومات     وق إنسان، وغي ة هي حق ة   وهنا فان حقوق اإلنسان للمرأة والطفل ة للتجزئ  قابل
ى بعض  ف بعضها عل ة ويتوق ة واالقتصادية   . ومترابط ة والثقافي االت المدني ي المج ان ف وق اإلنس درج حق وتن

 .والسياسية واالجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية
 

ى                       ا أن تعمل أيضا عل ل عليه رأة، ب وق الم اك حق ع فحسب عن انته ى أن تمتن وال يقتصر واجب الحكومات عل
ز اتعزي وق وحمايته ذه الحق زام    .  ه دم الت ن ع ئة ع ا ناش ي به ع الفعل وق والتمت ود الحق ين وج ة ب وة القائم والفج

وق  ذه الحق د سواء به ى ح رأة والرجل عل ة الم ا بتوعي دم قيامه ا، وع وق وحمايته ك الحق ز تل ات بتعزي . الحكوم
 .لصعيدين الوطني والدوليويقترن بهذه المشكلة انعدام آليات اإلنصاف المالئمة ونقص الموارد على ا

 
ة التفضيل         دأ عملي هذا وتعاني المرأة الفلسطينية من انتهاك لحقوقها في المراحل العمرية المختلفة فمنذ والدتها تب
ة     ى مرحل اعي وحت ل االجتم ة الصحية والتعام ة والرعاي ة التغذي ن خالل عملي ات واألوالد م ين البن ز ب والتميي

د            وال يقتصر انتهاك    . الشيخوخة حقوق النساء على المجال السياسي العام والمرتبط باالحتالل اإلسرائيلي، بل يمت
 .للمجاالت االقتصادية واالجتماعية، وعلى المستويين في المجالين العام والخاص

 
 أبرز المؤشرات

 : المؤشراتومن أهم هذه. إن المؤشرات المرتبطة بانتهاآات حقوق النساء قليلة، والبيانات المتوفرة غير دورية
ؤتمرات وحمالت تهدف            : حمالت الترويج لحقوق المرأة    .1 ة، م ة والوطني عقدت بعض المؤسسات األهلي

انوني           . الترويج لحقوق المرأة   اد الق رأة لإلرش ادرة من مرآز الم ان الصوري بمب ؤتمر البرلم بما في ذلك م
د    ) 1999( واالجتماعي،ومؤتمر مناهضة العنف الموجه ضد النساء        ادرة من مرآز بيسان،        والذي عق بمب

ؤتمر الصحة النفسية              2000ومؤتمر مواطن ومعهد دراسات المرأة       ة النسوية الفلسطينية، وم  حول الحرآ
ا                   2000في قطاع غزة     دة نظمه اءات عدي ة، ولق  حول أوضاع النساء الفلسطينيات من خالل محاور مختلف

 . األخرىاالتحاد العام للمرأة، وطاقم شؤون المرأة، واألطر النسوية
ات       .2 رأة في المشارآة في                  : الحق في المشارآة في االنتخاب ين الرجل والم انون الفلسطيني ب يساوي الق

ى    ريعي إل ات المجلس التش ي انتخاب اء ف ارآة النس بة مش د وصلت نس ات، فق يح لالنتخاب التصويت والترش
في التصويت تحت ضغوط      من المجموع العام، ومع ذلك تم حرمان الكثير من النساء من المشارآة             % 42

 . أسرية واجتماعية، وتعرضت نساء عديدات لمضايقات وتبعات عنيفة حين مارسن حقهن في االختيار
وق العمر         % 43.5هناك   : الحق في اختيار الزوج    .3 رار     18من النساء المتزوجات ف م يتخذن ق  سنة ل

 أظهرت أن    47ة حول الزواج المبكر   في دراس . زواجهن، بل آان القرار من قبل أحد الوالدين أو أحد االخوة          
. من الحاالت  % 73عملية اتخاذ القرار في اختيار الزواج تتم من قبل األب في   

ة  .4 رأة المعاق ان للم وق اإلنس االت    : حق ن الح ر م ددة، إال أن الكثي ة مح رات آمي وفر مؤش دم ت رغم ع ب
 .الدراسية تشير إلى تمييز مضاعف وانتهاك للحقوق ضد النساء المعاقات

 
 المؤشر المحوري

 مشارآة النساء في االنتخابات
واتي            % 42بلغت نسبة النساء اللواتي صوتن في انتخابات المجلس التشريعي حوالي             بة النساء الل من مجموع المصوتين، وبلغت نس

ريعي    س التش ات المجل حن النتخاب حت    % 3.5ترش ث ترش حين، حي وع المرش ن مجم ريع  27م س التش ات المجل رأة النتخاب ي،  ام
 .وترشحت امرأة لمنصب الرئاسة، وأدت هذه المشارآة لنجاح خمس نساء في عضوية المجلس التشريعي

 
 أهم مصادر البيانات

وق                              ل مؤسسات حق ذا المحور من قب ة ه ام بمتابع أتي االهتم ذا المحور وي ال تتوفر مرجعيات إحصائية حول ه
 .اإلنسان والمؤسسات النسوية

 

                                                           
 .1998 تيسير عبداهللا، جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية، .47
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 مستقبليةمؤشرات إضافية واعتبارات 
ة        ابقا مجاال للمتابع ذآورة س وق النساء في          . تعتبر جميع المؤشرات الم ر من االنتهاآات لحق م ذآر الكثي د ت وق

زاع المسلح والصحة             اء، والن ى                . المحاور المتعلقة بالعنف ضد النس اك حاجة ماسة للعمل عل ان هن ك ف ومع ذل
ا          ات ومنهجي ات للتعرف         توحيد جهود المؤسسات ذات العالقة لتطوير آلي اء، والي وق النس ق انتهاآات حق ت لتوثي

ا                ا أن  . على مدى فعالية اآلليات المتوفرة للترويج للحقوق في تعزيز دور المرأة والكشف عن انتهاآات حقوقه آم
اطق                   هناك أهمية لمؤشرات وبيانات حول مدى انتشار حمالت حقوق اإلنسان وحمالت التوعية األخرى في المن

ومن المهم أيضا متابعة االنتهاآات التي يقوم بها االحتالل . يرها على النساء الفقيرات والالجئاتالنائية ومدى تأث  
ى مستوى               ى مستوى المؤسسات وعل ة عل ة االنتهاآات الداخلي ه متابع اإلسرائيلي، في نفس الوقت الذي يجب في

 .  األسرة
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 : المحور العاشر

 المرأة ووسائط اإلعالم
 
 

 مقدمة
ين ا يعزز  إن تمك ات، س ا المعلوم ى تكنولوجي ا وفرص وصولها إل ا ومعرفته ق تحسين مهاراته رأة عن طري لم

ائط اإلعالم    ة ضدها في وس لبية الموجه ى مكافحة الصور الس درتها عل ة  . ق لبية والمهين ر الصور الس وان تغيي
ا ال                   دم المحرز في تكنولوجي ذا   . معلومات للمرأة في وسائط اإلعالم اصبح ضرورة واجبة، خاصة مع التق آل ه

يتطلب إشراك المرأة في صنع القرارات المتعلقة باستحداث التكنولوجيات الجديدة بقصد مشارآة المرأة مشارآة       
 . آاملة في نموها وأثرها وهذا يساهم بشكل إيجابي في أسس النهوض بالمرأة

 
ين اإلعالم الرسمي واإلعالم الخاص، باإل               ا ب ة     فلسطينيا تتعدد وسائط اإلعالم م ى الوسائل التكنولوجي ضافة إل

ت  وب آاإلنترن ة بالحاس ة  المرتبط م    . الحديث ي، يتس موع والمرئ ا المس ي وخصوص ال اإلعالم ث أن المج وحي
 .بحداثة إنشائه، فان تطوير مؤشرات لمدى حساسيته للنوع االجتماعي تصبح ضرورية

 
 أبرز المؤشرات

 :أة واإلعالم ما يليمن بين المؤشرات الجديرة بالمتابعة في مجال المر
. من العاملين داخل وزارة اإلعالم      % 35تشكل النساء حوالي    : العامالت في وزارة اإلعالم الفلسطينية     .1

ين                           ام من ب دير ع رأة واحدة آم اك ام رار، فهن ع صنع الق دراء   10تبقى مشارآة النساء محدودة في مواق  م
 .حسب مصادر وزارة اإلعالم)  مدير 34 من بين(  نساء في موقع مدير 7عامين، باإلضافة إلى وجود 

  
ة خاصة ورسمية .2 ي محطات تلفزيوني املون ف ر : الع ين تقري ا يب رأة والرجل ( آم اء ) الم شكلت النس

ة  % 20.5 ون الحكومي ة والتلفزي ة اإلذاع ي هيئ املين ف ن الع اء  )1997( م ف النس تم توظي ث ي ، حي
ا يتضح من مسح محدود         . آمحررات ومقدمات برامج ونشرات أخبار على األغلب        امج       48وآم ه برن ام ب  ق

ى                  ) 2000( دراسات التنمية    امالت في المحطات المشمولة وصلت إل من  % 27تبين أن نسبة النساء الع
املين وع الع اء . مجم بة النس اوز نس م تتج ة % 17ول ن المناصب اإلداري دير ( م ام، أو م دير ع ي ). م وف

 .في مجال تقديم البرامج% 66ت النسبة إلى وزاد% . 8مجال اإلخراج آانت النسبة حوالي 
 
 
 

 عدد العاملين في أربع محطات تلفزيونية حسب نوع الوظيفة ): 4( جدول 
نسبة النساء  رجل امرأة الوظيفةنسبة النساء  رجل امرأة الوظيفة

 %43.8 9 7 أعمال إدارية 0.0 4 0 مدير عام
 %52.9 8 9 آت/مراسلين %25.0 20 5 ة/مدير
 %11.5 69 9 أعمال فنية %36.4 7 4 ة/رمحر
 %66.7 6 12 ة/مذيع %45.0 11 9ة برامج/معد

خدمات  %8.3 11 1 ة/مخرج
 متعددة

2 11 15.4% 

 
ال يوجد أي عضوة في هيئات تحرير الصحف الرئيسية الثالث الصادرة في األراضي : هيئات التحرير  .3

 .الفلسطينية
ل قامت     .   تتوفر دراسات تفصيلية حول هذا المؤشر ال : البرامج التي تروج لحقوق النساء  .4 وفي المقاب

ا    ) 1999( اليونيسف بإعداد دراسة حول المرأة واإلعالم         درة اإلحصائيات والدراسات حول         أآدت فيه ن
د أو              ي تظهر في الجرائ االت الت ى إن المق ة أخرى إل البرامج التي تروج لحقوق النساء، وأشارت من ناحي

ز              التلفزيون ترآز  اول قضية التميي ي تتن  على قضايا متعلقة باألمومة والطفل والحمل، وقلة هي المقاالت الت
 .بين المرأة والرجل

                                                           
 في رام(، تلفزيون فلسطين الرسمي، فضائية فلسطين )رام اهللا ( ، تلفزيون وطن )بيت لحم ( تلفزيون بيت لحم :  شمل البحث.48
 . ر من المؤسسات اإلعالمية تقديم بيانات حول الموضوعمع العلم أنه تم الطلب من عدد أآب) اهللا
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 صوت النساء

 
 صحيفة دورية تصدر عن طاقم شؤون المرأة، تعنى بالقضايا التي تهم النساء من زوايا مختلفة ثقافية، وقانونية، واقتصادية، وسياسية، 

ا، من خالل نشر                  واجتماعية، ومدنية  ة بحقوقه ، وتهدف إلى توعية المجتمع بهذه الحقوق، وتشجيع وتقوية المرأة بشكل خاص للمطالب
 .التحقيقات الميدانية حول حقوق ووضع النساء، وتوجهات عامة ضمن مقاالت تختص بنفس المسار

 
 

وق النساء     وحسب الدراسة التي قام بها برنامج دراسات التنمية، فان قسما آبيرا من الب     روج لحق ي ت رامج الت
ة للنساء تستهدف بشكل                     رامج الموجه قام بالمبادرة العدادها ولتمويلها مؤسسات نسوية، آما أن عددا من الب

اك       . اآبر األسرة والطفل   دها في الغالب مؤسسات         9وضمن برامج المحطات المذآورة هن رامج نسوية تع  ب
 .نسوية

 28ساعتين و (من الرجال   )  دقيقة يوميا  47ساعتين و ( قتا أطول     تشير البيانات إلى أن النساء تقضي و       .5
ة الم) دقيق ائل اإلع ة وس ي متابع ي  . ف ة ف ات عالي هولة وإمكاني اء س دى النس ي بالضرورة أن ل ذا ال يعن وه

 . الوصول إلى وسائل اإلعالم
 المؤشر المحوري

 البرامج التي تروج لحقوق النساء
 

ائل            يوجد هناك تطور ملموس في الخطاب   رأة الفلسطينية ضمن وس رامج حول الم اك ب رأة الفلسطينية فهن اإلعالمي حول صورة الم
 . اإلعالم المحلية ، يتم إنتاج معظمها من قبل مؤسسات نسوية

 
 

 أهم مصادر البيانات
اك                   ا وهن اش هن ات وجلسات النق تثناء بعض الكتاب ا ال  . هناك شح في المصادر المتوفرة حول الموضوع باس آم

 .فر لدى وزارة اإلعالم أو المؤسسات اإلعالمية األخرى تفاصيل وبيانات حول الموضوعيتو
 

 مؤشرات إضافية واعتبارات مستقبلية
وفير    وم بت ات إحصائية تق وفر مرجعي دقيق، ضمن ت ة وت ة لمتابع ا أعاله بحاج ار إليه ة المؤشرات المش أن آاف

يم       وهنا تبرز أهمية الدراسات النوع    . البيانات المناسبة  ة وتقي " ية وخصوصا التي تستخدم تحليل المضمون لمتابع
ا     . التي تطرحها وسائل اإلعالم المختلفة  " الرسائل   ي تبرزه ة بالتنميطات الت وما زالت المؤشرات المهمة المتعلق

رأة تقليد       ة  وسائل اإلعالم للمرأة في مجاالت الحياة المختلفة غير مدروسة بشكل آافي، فهل ما زالت النظرة للم ي
رأة                  ى صورة الم ة من خالل وسائل اإلعالم عل أم أنها تعزز تصورات ألدوار وقيم جديدة؟ آما أن تأثير العولم
ه المشاهدون                 ا يتعرض ل ار، حيث أن م ين االعتب العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص يجب أن يأخذ بع

ام بدراسات محددة لفحص ا          . يتجاوز اإلعالم المحلي   ي          وهذا يتطلب القي ة الت دة أو التقليدي اط الجدي ألدوار واألنم
 .على تنميط صورة المرأة) وخصوصا العربية منها(تظهرها هذه الوسائل 
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 : المحور الحادي عشر

 عدم المساواة في إدارة الموارد الطبيعية والبيئة
 

   :مقدمة
ة الكون            اد في            تشير آافة الدراسات والمعطيات إلى التدهور المتواصل في حالة البيئ نقص الح ى ال ة باإلضافة إل ي

 :ويعود ذلك إلى العديد من األسباب وفي مقدمتها.  الموارد الطبيعية المتجددة على المستوى العالمي
ى                       ؤدي إل ة والتي ت وارد الطبيعي ة والم اه البيئ تدامة تج ر المس ر المسؤولة وغي ممارسات وتصرفات اإلنسان غي

 .تجددهااستنزاف المصادر بسرعة أآبر من سرعة 
ة            رة األرضية خالل الخمسين سنة القادم التضخم السكاني، حيث من المتوقع أن يصل مقدار سكان الك

 .إلى أآثر من تسعة مليارات نسمة مما سيشكل ضغطا أآبر على البيئة والموارد الطبيعية
تحكم       التوزيع الغير العادل للموارد الطبيعية وعدم المساواة بين الفقراء واألغنياء في الو             ى أو ال صول إل

وارد ك الم ة  .  بتل ي الدول راء ف اء والفق ين األغني وب وب مال والجن ين الش ة ب وة هائل م فاضح وفج اك ظل فهن
د      % 25"فعلى سبيل المثال فإن الدول الصناعية في الشمال والتي يعيش فيها            .  الواحدة الم تول من سكان الع
ة     ...من جميع انبعاثات ثاني أآسد الكربون    % 75حوالي   دول المتقدم  وإن سكان العالم الذين يعيشون في ال

ات وتستهلك       % 85يستحوذون على    اج الصلب و   % 72من جميع منتجات الغاب ة   % 75من إنت من الطاق
 ".من الملوثات والنفايات% 75المستحدثة آما تنتج 

 مما يؤدي إلى تناقص اإلنتاجية إن هذا الواقع يؤدي إلى اعتبار الفقر عامال أساسيا لتدهور البيئة في العالم النامي
 .وانعدام األمن الغذائي

ة              ك الدول ذائي لتل األمن الغ ا ب ا وثيق رتبط ارتباط ة، ت ا، في أي دول ة وحالته ات   .  وهكذا نجد أن وضع البيئ د ب وق
ارة                  ود جب ى جه اج إل ددة وتحت ا مه واضحا أن البيئة على المستوى العالمي أصبح محاطا باألخطار الحقيقية وأنه

تدامتها                لح اة واس وفير مقومات الحي ة من أجل ت وارد الطبيعي ا             .  ماية الم ر أساس ة صحية تعتب وفر بيئ حيث أن ت
 . لتحقيق تنمية بشرية مستدامة

 المرأة والبيئة
ة،  رأة بالبيئ ة الم رة لدراسات عالق ة آبي ود دولي ذلت جه دة، وب ود الماضية دراسات عدي د أجريت خالل العق لق

دمير أثير الت ذلك ت رأةوآ ى أوضاع الم ة عل ي .   المتواصل للبيئ ؤتمر نيروب اء م ؤتمر )1985(وج و أو م ، وه
ة  "ال ليعترف فقط بالترابط بين موضوعي       "عالمي للنهوض بأوضاع المرأة      ة "و" المرأة والتنمي ذلك    " البيئ ل وآ ب

 .بضرورة إدراج الموضوعين في تخطيط السياسات ذات الصلة
ا وحساسية             لقد أظهرت الدراسات والوقائع عل     ر تحسس ام، أآث رأة، بشكل ع ى المستوى العالمي والقطري أن الم

ا في البيت وفي                           ة والتعامل معه ا من الطبيع م قربه ة بحك لموضوع تحسين البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعي
ا                  .  الحقل، وخاصة في المجتمعات النامية     ا اجتماعي يم العمل المفروض عليه ة تقس م طبيع ا وبحك ا  آما أنه وثقافي

ر                             أن تكون أآث دفعها ب ا ي ة مم وث البيئ ر عرضة لألضرار الناتجة عن تل واقتصاديا يجعلها، ومعها أوالدها أآث
 .اهتماما بمواجهة تلك األضرار وأآثر حرصا على حماية البيئة واالهتمام بالموارد الطبيعية

 
ة             وانطالقا من هذا الواقع تأتي أهمية تثقيف المرأة وتنمية قدراتها من           ى البيئ اظ عل  اجل تطوير إسهامها في الحف

ي تشجيعها  تمرار ف ة، واالس ة البيئ رامج حماي ي ب ا ف ى ضمان إشراآها وإدماجه ة والعمل عل وارد الطبيعي والم
أنه       .  ودعمها للوصول إلى مراآز صنع القرار وآذلك دعم حمالتها لحماية البيئة التي تعيش فيها              ك من ش آل ذل

 .رامج واألنشطة التي تستهدف الحد من التدهور البيئيأن يزيد من فاعلية الب
 

 :المرأة وإدارة الموارد الطبيعية
ة، وإن العمل                         ة والبيئي وارد الطبيعي ة في مجال إدارة الم ة ومحوري تعتبر قضية النوع االجتماعي قضية مرآزي

أن   ن ش ا م ة به اريع المتعلق وارد والمش ك الم ي إدارة تل رأة  والرجل ف راك الم ى إش توى عل ن مس ه أن يحسن م
 .فاعليتها

 :إن تطوير فاعلية إدارة الموارد الطبيعية والبيئة يتطلب تحقيق األهداف التالية
ى فرص       - ؤثر عل تطوير فهم أفضل للعوامل وللديناميات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية التي ت

ا    ر       آم .  وصول النساء والرجال إلى الموارد الطبيعية وإدارته ا للطرق وللوسائل األآث دا دقيق ا يتطلب تحدي
 .فاعلية لتشجيع المرأة والزج بها للمشارآة اإليجابية في مشاريع وبرامج حماية البيئة والموارد الطبيعية

ذ إدارة واستراتيجيات                   - د وتطوير وتنفي درات النساء والرجال في مجال تحدي العمل على تحسين وتطوير ق
 .إدارة الموارد الطبيعية والبيئيةتتسم بالمساواة في مجال 
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ز                 - تهم وتعزي اس وبيئ اة الن دعم األنشطة والبرامج التي من شانها أن تقود إلى إحداث تغييرات إيجابية في حي
 .قدراتهم على إدارتها والتحكم بها

ى أو إدارة                         ة الوصول أو السيطرة عل افئين في إمكاني وارد   وتشير الوقائع إلى أن النساء والرجال ليسوا متك  الم
وفي الوقت ذاته نجد أن النساء تتحملن مسؤوليات أآبر من الرجال في إدارة .  الطبيعية مثل األرض والمياه، الخ

 .الخ... البيت بما فيها إدارة المياه والمخلفات المنزلية والحديقة المنزلية
ق     إن مسألة عدم المساواة بين الجنسين تؤثر على إدارة الموارد الطبيعية بشكل         تدامة وان تحقي ليم وبطرق مس س

 :المسألة يتطلب
اذ         - اور واتخ اش والتش ات النق ي عملي اء ف ال والنس ين الرج اوية ب ة والمتس ارآة الفاعل المش

 .القرارات ذات العالقة
ن ضمنها األرض     - ا وم ة وإدارته وارد المالي ى الم ي الوصول إل اوية ف رص المتس وفير الف ت

 .والمياه والطاقة
رص المت  - ة الف ادر       إتاح ى إدارة المص ة عل افع المرتبط ن المن تفادة م ول واالس اوية للوص س

 . الطبيعية
ة،             - اد والتوعي رامج اإلرش ة وب ا المالئم ى التكنولوجي توفير الفرص المتساوية في الوصول إل

 .والمدخالت وآذلك المعلومات المتعلقة باالستخدامات المستدامة للموارد الطبيعية وللبيئة
 

اوا    ى دمج قضية                          إن تحقيق المس زام والعمل عل ة يتطلب االلت ة والبيئ وارد الطبيعي ين الجنسين في إدارة الم ة ب
ة                وارد الطبيعي إدارة الم ا  .  النوع االجتماعي بأبعادها المختلفة في آافة البرامج واألنشطة المتعلقة بالبيئة وب وآم

وفير      أن تحقيق المساواة في هذا المجال يجب أن ال يقتصر فقط، على إدارة ال              موارد الطبيعية والبيئة بل وعلى ت
تحكم                  ا وال آافة الشروط الموضوعية والعوامل الالزمة لتمكين النساء والرجال بشكل متساوي من الوصول إليه

 .بها
 

 :على المستوى الفلسطيني
ذي نشهده اآلن هو حصيلة الظروف                   ع ال إن الواق ة في فلسطين ف وارد الطبيعي ة والم أما بخصوص وضع البيئ

ر      .   عاما 53لسياسية التي فرضت على الشعب الفلسطيني منذ        ا تالع والتهجي فقد تعرض الشعب الفلسطيني لإلق
من أرضه ووطنه وإلى تدمير  بناه االجتماعية واالقتصادية والسياسية وفرض عليه احتالل آولونيالي عنصري                

يزال االحتالل اإلسرائيلي العسكري يسيطر    فال .  افقده القدرة على التحكم بأرضه وبمقدراته وبموارده الطبيعية      
ة % 90من أراضي قطاع غزة  و      % 85على أآثر من     ى     .  من أراضي الضفة الغربي ا تسيطر اسرائيل عل آم

ة الفلسطينية من استغالل حصتها من             % 85حوالي   ة الفلسطينية وال تسمح للسلطة الوطني من المصادر المائي
اه               امالح البحر الميت، وال حتى استخدام      م باستخدام المي ع الفلسطيني من حقه  الفضاء الجوي الفلسطيني آما تمن

 .وتتحكم بمصادر الطاقة الكهربائية.  اإلقليمية
 

ر               34لقد أدت سياسات اسرائيل واجراءاتها الالشرعية على مدار          دهور آبي ى ت ا من االحتالل العسكري إل  عام
ل للم    تنزاف هائ ى اس طينية وإل ة الفلس ة البيئ ي حال طينيةف ة الفلس ادرة  .  وارد الطبيعي رائيل بمص ت اس د قام فق

األراضي وبناء المستعمرات عليها وتلويث البيئة، وقلع األشجار ونهب واستنزاف المياه الجوفية، وانشاء مكبات           
ام بمشاريع                ا منعت الفلسطينيين من القي ة، آم ات الطبيعي للنفايات قرب مناطق السكن الفلسطينية وتدمير للمحمي

ة       و واردهم الطبيعي تهم وم ة بيئ ة          .  برامج تستهدف حماي ى آاف ع صعب ومأساوي عل ق واق ى خل ك أدى إل آل ذل
 .الصعد البيئية والتنموية واإلنسانية يصعب على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية  ومؤسساته التحكم بها

 
 :أهم مصادر للبيانات

.  نساء والبيئة والموارد الطبيعية على المستوى الفلسطيني      هناك نقص حاد في البيانات والمعلومات حول محور ال        
 :ولقد تم في هذا المحور استخدام المسوح الصادرة عن دائرة اإلحصاء المرآزية الفلسطينية وهي

 .1999مسح الملكية والوصول إلى المصادر،  .1
 .1998مسح البيئة المنزلي،  .2
ي،   .3 ة المنزل ح الطاق وا  1998مس ائل وأن ول وس ح ح و مس ل  ، وه تخدمة داخ ة المس ع الطاق

 .المنازل لألغراض المختلفة
 

  :أبرز المؤشرات المتوفرة
 : ومن أبرز المؤشرات التي تتوفر حولها بيانات ضمن هذا المحور ما يلي
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ا،    686 تجمع سكاني من بين      256تتوفر خدمة جمع النفايات في       .1 ).  1998( تجمع
ي  ة المنزل ير مسح البيئ ن األ% 27أن ) 1998(ويش ات م ن النفاي تخلص م ر ت س

 .بواسطة الحرق
% 17.5من األسر الفلسطينية الحطب آوسيلة للتدفئة، وتستخدم   % 30.1تستخدم   .2

يلة للطبخ، وتستخدم               د الحطب آوس من األسر   % 32,8من األسر الفلسطينية موق
 .آشكل من أشكال الطاقة في القطاع المنزلي

 .من الرجال% 23,6من النساء قطعة أرض بالمقارنة مع % 5تمتلك  .3
د                 % 34,6تعتقد   .4 ا، وتعتق ليم بملكيته ى التصرف الس ادرة عل رأة ق من النساء أن الم

أن المرأة % 20,5وفي المقابل تعتقد .  بأنها قادرة بمساعدة من اآلخرين   % 44,9
 .غير قادرة على التصرف بما يمكن

 النساء تقضي النساء الجزء األآبر من وقتهن في المنزل أو حوله، حيث تصل نسبة .5
ارب                   ا يق ى م ة إل ال المنزلي ة بسبب األعم وى العامل ا تقضي    %.  74خارج الق آم

اء  اعات 4النس ط ( س ي المتوس ي    ) ف ع ف اعتين ورب ة، وس ال المنزلي ام باألعم للقي
 .رعاية المسنين واألطفال والمرضى

ة               .6 ة المختلف يعتبر مؤشر تمثيل النساء على مستوى صنع القرار في المؤسسات البيتي
ا           آوز ة مؤشرا مهم ارة البيئة وسلطة الطاقة وسلطة المياه والمؤسسات البيئية األهلي

 .ينبغي متابعته
 

 المؤشر المحوري
 نسبة النساء خارج القوى العاملة

 
ا             ام      . يعتبر معدل مشارآة المرأة الفلسطينية في القوة العاملة من أقل المعدالت دولي ل من    1999حيث وصلت ع ى أق ، حيث  %12 إل

يس      %74نسبة النساء خارج القوى العاملة ويقمن بأعمال منزلية نحو       وصلت   واتي يتعرضن بشكل رئ ، وهذا يعني أن نسبة النساء الل
 .  للبيئة المنزلية مرتفعة

ؤثر                      د ت ة ق ك من تعرض لعوامل بيئي إن مثل هذا الوضع يؤدي إلى درجة عالية من االحتكاك بين النساء وبيئة المنزل وما ينتج عن ذل
ك من المخاطر               بش ر ذل ة يحجب               .  كل سلبي على صحتهن مثل استخدام المنظفات الكيماوية وغي ة المنزلي ط النساء في البيئ ا أن رب آم

ي تحملهن      .  عنهن القدرة على الوصول لمصادر أخرى ذات أهمية وخصوصا في المجال العام           ذا الوضع يعن إن ه ومن ناحية أخرى ف
 .منزلية وإدارة الموارد الطبيعية المحيطة بهالمسؤوليات أآبر في مجال البيئة ال

 
 :مؤشرات إضافية واعتبارات مستقبلية

د من المؤشرات                        ا بإدخال مزي ائم حالي ى تطوير النظام اإلحصائي الفلسطيني الق هنالك حاجة ماسة إل
 .المتعلقة بقياس إمكانيات ومدى مشارآة النساء في البيئة والموارد الطبيعية

اعي           يمكن لكل المسوح    وع االجتم د من المؤشرات حسب الن ذآورة أعاله أن تضيف العدي ى  .   الم فعل
تخلص من                       ي وال ات في مجاالت العمل المنزل سبيل المثال يمكن لمسح البيئة المنزلي أن يصنف البيان

 .النفايات وتدويرها والمسؤولية عن المحافظة على البيئة المنزلية ومحيطها حسب النوع االجتماعي
ة             من الضر   وري استحداث بيانات توضح األضرار الصحية والنفسية لتواجد المرأة ضمن البيئة المنزلي

ة                    دات الكيماوي ذلك الستخدام المبي وخصوصا في ظل استخدام متزايد للمواد الكيماوية في التنظيف وآ
 .واألسمدة غير العضوية في الحديقة المنزلية

وارد          من الضروري اختيار الفرضية القائلة بأن النس        اء أآثر قدرة على المحافظة على البيئة وحماية الم
 .الطبيعية

تخراج   اعي واس وع االجتم ة الفلسطيني ومدى تحسسه لقضايا الن انون البيئ ى دراسة ق اك حاجة إل هن
 .المؤشرات التي لها عالقة بالنساء والبيئة والموارد الطبيعية

ى استنزاف            ضرورة استحداث وحدة داخل وزارة البيئة لمراقبة األن         ؤدي إل ة والتي ت شطة المخلة بالبيئ
ة وارد الطبيعي در الم ذها  .  وه تم تنفي ي ي ة الت ة البيئي ة والتربي رامج التوعي ة ب ام بمراقب ا القي ا يمكنه آم

 .ورصد مدى إشراآها للنساء ضمن مستوياتها المختلفة من حيث التصميم والتنفيذ والمتابعة والتقييم
 .مؤشرات تقييم مدى تأثير األوضاع والسياسات البيئية على النساءهناك حاجة أيضا إلى تطوير  
رة          دراسة أوضاع النساء في القطاعات االقتصادية المختلفة مثل القطاع الزراعي، حيث تترآز نسبة آبي

 . من النساء ودراسة مدى تأثير المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية على صحتهن
ة     ة عالق ة بدراس ة خاص اك أهمي ة      هن ادر الطاق اه ومص ي والمي ة آاألراض الموارد الطبيعي اء ب  النس

 .األخرى
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وارد                     اواة الجنسين في إدارة الم ألة مس د دراسة مس دا عن ام ج تقبلية من اله ارات مس وبناء على ما تقدم من اعتب

 :الطبيعية والبيئة وتحديد المؤشرات الخاصة بذلك النظر إلى األمر على ثالث مستويات
 .المنزليعلى الصعيد  .1
 .على صعيد العمل .2
 .على صعيد المجتمعي .3

 
 :آما ال بد من دراسة الموضوع في مجالين أساسيين هما

 .مدى توفير اإلمكانات في التأثير في إدارة الموارد الطبيعية والبيئية .1
 .مدى التأثير في إدارة الموارد الطبيعية والبيئية .2

 
 : سبيل المثال للحصول على الشكل التاليويمكن تلخيص هذا األمر مع ذآر بعض المؤشرات على

 :إدارة الموارد الطبيعية والبيئية تنبع من
 

ذه العناصر                  .1 أثير في إدارة ه وارد  (إمكانية ومدى قدرة النساء والرجال على إدارة أو الت الم
 .من موقعهم في البيت) الطبيعية والبيئية

 
 ة العناصرمدى التأثير في إدار إمكانية التأثير في إدارة العناصر

على ) البدائل( ما هي اإلمكانية المتوفرة في األسواق -
 ).الخ...صعيد الطاقة والمبيدات واألسمدة الكيماوية

ة - ة البديل تخدام الطاق بة اس ر ( نس ي أو غي ام شمس حم
 ).ذلك

ا     - رات محلي ات والخب وفر المعلوم ة ت ي إمكاني ا ه  م
أو غير حول علميات تدوير النفايات العضوية المنزلية 

وية      ة العض رق المكافح ول ط وية أو ح العض
 . والميكانيكية

ة - ة منخفض زة ذات طاق تخدام أجه بة اس ابيح ( نس مص
 ).إضاءة خاصة

 

 ما هي إمكانية المرأة على صعيد أخذ القرارات في -
البيت من حيث اختيار أو استخدام أنواع المصابيح أو 

يات الطاقة الالزمة ومن حيث طرق التخلص من النفا
او تدويرها ومن حيث اعداد أو شراء األغذية 

 .والمأآوالت

 . نسبة استخدام البيوجاز على المستوى المنزلي-

 . نسبة استزراع األشجار الحرجية- 
ة واألسمدة في             -  واد الكيماوي  نسبة أو آميات استخدام الم

 .الزراعة
اه  -  تخدام المي دوير واس ادة ت وم بإع ي تق وت الت بة البي  نس

 .لرمادية في الحدائق المنزليةا
 نسبة البيوت التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات العضوية         - 

 .المنزلية وتحويلها إلى آومبوست
 

ة     -  اليب المكافح تخدمن أس واتي يس اء الل بة النس  نس
 .العضوية والميكانيكية في الزراعة المنزلية

 . نسبة األراضي التي تزرع بالطرق العضوية- 
ب- ا وبطرق    نس ة بيتي تج وتصنع األغذي ي تن ة األسر الت

 .طبيعية بدون استخدام آيماويات ومواد حافظة
ة           -  ة بالبيئ واد صديقة ورؤوف  نسبة البيوت التي تستخدم م

 ).الخ...روائح، معطرات للجو(
زل  -  ات المن دوير مخلف ادة ت وم بإع ي تق وت الت بة البي  نس

ر العضوية  ادن( (غي تيك، المع خ...البالس تخدامه ) ال واس
 . ألغراض منزلية

 
ذه العناصر                  .2 أثير في إدارة ه وارد  (إمكانية ومدى قدرة النساء والرجال على إدارة أو الت الم

 .من مواقعهم في العمل) الطبيعية والبيئية
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 مدى التأثير في إدارة العناصر إمكانية التأثير في إدارة العناصر

 .خذ القرار إمكانية النساء لالنضمام الماآن أ-
رار      - ذ الق اآن تنفي مام ألم اء لالنض ة النس  إمكاني
ادية، ( ات االقتص ب القطاع ة حس ع العمال توزي

وانين والتشريعات،            ة، الق وى العامل المشارآة في الق
 السياسات التمييزية اإليجابية والسلبية وغيرها

ات       - ي المؤسس رار ف ذ الق ع أخ ي مواق اء ف بة النس  نس
مية الم   ام الرس لواألجس ة،  :  ؤثرة مث لطة ووزارة البيئ س

ل    ناعة والعم ة والص اه ووزارات الزراع ة، والمي والطاق
 .والمجلس التشريعي ولجنة المناهج وغيرها

.أماآن أخذ القرار/ إمكانيات التأهيل لشغل وظائف -
 

ا            - ا وتقييمه رارات ومتابعته  نسبة النساء في مواقع تنفيذ الق
 ).هاالقطاع الزراعي، الرقابة وغير(

وادر      - ل الك ة بتأهي ز الخاص وفير المراآ ة ت  إمكاني
 .البشرية

ة وإدارة    - ة بالبيئ ة الخاص ائل التعليمي تخدام الوس دى اس  م
 .الموارد الطبيعية

ي      - طة ف ة المبس ائل التعليمي وفير الوس ة ت  إمكاني
 ).المرئية والمسموعة(مجاالت البيئة 

ات ا   - ام وعملي ي أقس ات ف اء المنخرط بة النس يط  نس لتخط
 .ووضع السياسات البيئية

ا   -  ادرات له اريع ومب ي مش ات ف اء المنخرط بة النس  نس
 .عالقة بالبيئة وبالموارد الطبيعية

 
ة     (إمكانية ومدى قدرة النساء والرجال على إدارة هذه العناصر          . 3 ة والبيئي وارد الطبيعي وقعهم في      ) الم من م

 المجتمع
 

 مدى التأثير في إدارة العناصر إمكانية التأثير في إدارة العناصر
 .نظرة المجتمع تجاه مشارآة المرأة -

اح   - ت المت ل   (% الوق ي العم رأة ف ت الم وق
 )البيتي، توفر الحضانات وغيرها

ي    - ل المجتمع ر العم وفر أط ت
 .والشعبي

ادة      - رأة لزي ة للم ة والتأهيلي دورات التوعوي وفر ال  ت
 . قدرتها على المشارآة في هذه األمور وغيرها

ى مشارآة النساء في مجموعات الضغط أو            مد -
ة     ي عملي أثير ف ي الت ة أو ف عبية التوعوي الت الش ي الحم ف
ى وإدارة  ة بالمحافظة عل يم المتعلق ى الق الهم عل ة أطف تربي

 .الموارد الطبيعية والبيئية
ا   - ة وعالقته ي الزراعي تخدام األراض اط اس أنم

 .بالنوع االجتماعي
ة        مدى مشارآة المرأة في ورش عمل       - ا عالق  وأنشطة له

 .بالبيئة والموارد الطبيعية
 . مدى مشارآة المرأة في قضايا التنوع الحيوي- . توفير الخبرات والمعرفة في المجاالت المحددة-

 
 خاتمة

اء الفلسطينيات، ال يمكن فصلها عن حل  ا بوضع النس ي فلسطين بارتباطه ة ف ة والتنمي إن معالجة قضايا البيئ
زاع        .  ة في الصراع المستمر مع االحتالل اإلسرائيلي      القضايا المرآزي  ولحين ما يتمكن الشعب الفلسطيني من انت

تحكم                        وطني وال ه ال وق تراب ة ف ه الوطني ة دولت ودة واقام ه في الع حقوقه وإنجاز أهدافه الوطنية، وفي مقدمتها حق
ة       بمقدراته وبموارده الطبيعية وبيئته هناك الكثير من المهام الممكن القيام          وارد الطبيعي ة والم  بها على صعيد البيئ

 :وفي مقدمتها
 .تطوير وزارة البيئة وتمكينها من القيام بدورها ومسؤولياتها -
رط               - ة من االستهالك المف وارد الطبيعي ة والم ة البيئ استصدار القوانين والتشريعات التي تستهدف حماي

وانين    .  ة مستدامةوالطرق غير المستدامة بحق األجيال القادمة في التمتع ببيئ       ذه الق ويجب أن تشمل ه
ذاء،             :  آافة المناحي مثل   ات واألسمدة، الغ ات، استخدام الكيماوي المصانع، الكسارات، الشواطئ النفاي

 . السياسات، البناء وخاصة العشوائي والذي يقام على األراضي الزراعية
 .تطوير مراآز البحوث المختصة بالبيئة وبالموارد الطبيعية -
 .د وتنفيذ البرامج التأهيلية للكوادر البشرية وخاصة النسائية منهاإعدا -
 .إدخال موضوع البيئة إلى المناهج التعليمية -
 .تنظيم حمالت التوعية الدائمة واستخدام وسائل اإلعالم المتعددة لهذا الغرض -
 .لطبيعيةتوفير المعلومات والمعطيات المتعلقة بعالقة النوع االجتماعي بالبيئة وبالموارد ا- -
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 : المحور الثاني عشر
 التمييز ضد الطفلة وانتهاك حقوقها

 
 مقدمة

دمر        ا ي ل، مم ة أق آثيرا ما تعامل البنات معاملة األدنى، وتجري تنشئتهن اجتماعيا بحيث يضعن أنفسهن في مكان
هن ديرهن النفس اهج ا  . تق ة والمن ات التربوي ي العملي ين ف ين الجنس اواة  ب ر الالمس ا تنتش اليب آم ية واألس لدراس

ات       ل للبن ى واألق ى      . التعليمية، و التنشئة االجتماعية التي تعطي المكانة األدن ة للقضاء عل دعو المواثيق الدولي وت
ى        ة األنث ة هي حق              . آافة أشكال التمييز ضد الطفل ل الدولي وق الطف ة حق ا اتفاقي ي نصت عليه ود الت م البن من أه

ز من     ة في الحياة والبقاء والنماء /الطفل ة دون أي تميي الحقوق الكامل   وحق الطفل في اآتساب جنسية ، والتمتع ب
ة                    /أي نوع، وحق الطفل    يم  وإلزامي ى الحق في التعل ة في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، باإلضافة إل

لثقافية وأخيرا حق  التعليم والحق للتمتع بوقت الفراغ والمشارآة الكاملة مع األطفال اآلخرين بالنشاطات الفنية وا        
ة    /تبلغ سن الخامسة عشرة من عمره   / ة الذي لم يبلغ   /الطفل ال حربي ها ، أن يبقى بعيدا عن المشارآة في أي أعم

اد إجراءات تساهم                    . عدوانية ى إيج وبالتالي فإن مصادقة الدول على هذه البنود تعني إلزامية الدول األعضاء عل
 .قععلى ترجمة بنود االتفاقية على أرض الوا

 
 أبرز المؤشرات 

يتطلب تحليل الواقع المجتمعي للطفلة الفلسطينية وضع مؤشرات متعددة تبين حجم ونوعية التمييز عبر المراحل               
 . العمرية المختلفة

ام      : مؤشرات سكانية  .1  أن عدد السكان في األراضي الفلسطينية وصل              2000تشير االسقاطات السكانية لع
 .من مجموع األطفال% 49حوالي ) سنة أو أقل 14( لبنات وتشكل ا.  مليون نسمة3.15إلى 

ر .2 زواج المبك رانهم دون سن : ال دوا ق ذين عق بة ال ام 18بلغت نس ي األراضي الفلسطينية لع نة ف  1999س
 بلغت   1997، وفي العام    )من مجموع الذين عقدوا قرانهم خالل العام        % 2.2، ولألوالد   %36.9للبنات  (

ا             % 40.1 سنة    18 سن    نسبة البنات المتزوجات تحت      ام بينم ك الع زوجن خالل ذل واتي ت من مجموع الل
 سنة للرجال،  24.1 للنساء و18.8وبلغ العمر الوسيط عند الزواج األول لنفس العام %. 2.7آانت لألوالد 

 .   سنة23سنة للرجال 18 آان العمر الوسيط للنساء 1997وفي عام 
رات صحية .3 از التنفسي ا : مؤش راض الجه ر أم ا  تعتب ات، يليه ات الرضع األوالد والبن رئيس لوفي بب ال لس

ى            ة عل للبنات أمراض أوعية القلب والدورة الدموية، وظاهرة المواليد غير مكتملي النمو والتشوهات الخلقي
ة،       دورة الدموي ب وال ة القل راض أوعي و وام ي النم ر مكتمل اهرة األوالد غي ألوالد ظ ا ل والي، بينم الت

 والتشوهات الخلقية 
ال   % 38.1فقد بينت دراسة أن     . هناك تباين بين االهتمام بتغذية األطفال األوالد والبنات       : تغذيةال .4 من األطف

قد تم إعطائهم فيتامينات أ و د ، إضافية، ومن بينهم آانت نسبة              )  شهر 11-2( الذين تتراوح أعمارهم بين     
 % .42.4، ولألوالد % 33.7البنات 

ات في المراحل األساسية إال أن            تتساوى نسب اال    : الوضع التعليمي   .5 ين الطالب والطالب لتحاق والتسرب ب
ات                . الفجوة تزيد مع تقدم المستوى التعليمي      ة للطالب ة الثانوي ) 8.3( لقد بلغت معدالت التسرب في المرحل

ين     ). 4.3( بينما للطالب وصلت إلى      ة ب وقد تم في محور التعليم والتدريب توضيح بعض الفجوات التعليمي
 .طالب والطالباتال

  ).1999( ، 18من نزالء بيوت األيتام دون سن % 55.1شكلت الفتيات : رعاية األيتام .6
ة . هناك تمييز مضاعف ضد البنات المعاقات     : األطفال المعاقين  .7 د أظهرت   . وخصوصا في مراحل الطفول فق

انوا من األوال               % 59دراسة أن    اقي    من الذين يتلقون خدمات التأهيل في مراآز متخصصة آ % 41د والب
 .49من البنات

الرغم من أن             18ترتفع معدالت الفقر بين األطفال تحت سن          : األطفال والفقر  .8 ى األوالد ب ات بالنسبة إل  البن
بته     ا نس كل م ات تش ن     % 49البن ت س ال تح وع األطف ن مجم وام   18م الل األع ات خ  اال أن البيان

ات    1996/1997/1998 د البن ر عن دالت الفق اع مع ير الرتف والي  % 27.3/26.2/24.9،  تش ى الت عل
 .على التوالي% 26.9/25.0/23.2ولألوالد آانت أيضا لنفس األعوام، 

ال   .9 ة              : عمالة األطف ة العمري ة للفئ وى العامل ال داخل الق در عدد األطف  34061بحوالي  )  سنة  17-10( يق
اك نسبة              % 5.9طفال أي ما نسبته      ة، وهن ة العمري نفس المرحل ات       من مجموع األطفال ل دا من البن ة ج قليل

ا يكون في                       ) الظاهرة  ( داخل القوى العاملة     ر م ات أآث ال البن ة األطف ة وتنتشر عمال رة العمري ذه الفت في ه
 .شمال الضفة الغربية

                                                           
 .2000 برنامج دراسات التنمية، .49
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 المؤشر المحوري
 الزواج المبكر

 
 بلغت نسبة البنات 1997لعام ، وفي ا%2.2، وآانت النسبة لألوالد  )1999(  سنة 18من البنات تحت سن  % 36.9 تم عقد قران    

د        %. 2.7من مجموع اللواتي تزوجن خالل العام بينما آانت لألوالد          % 40.1 سنة   18المتزوجات تحت سن     غ العمر الوسيط عن وبل
نة وللرجال   18 آان العمر الوسيط للنساء     1997 سنة للرجال، وفي عام      24.1 للنساء و  18.8الزواج األول للعام     نة 23س ومن  .  س

  %.9 ) 19-15(ع العام للخصوبة شكلت خصوبة النساء من عمر المجمو

 
 أهم مصادر البيانات

 تتوفر بيانات محدودة حول هذا الموضوع ومن أهم المصادر
 .الذي أصدر عدة تقارير حول أطفال فلسطين: الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني 
 . التي توفر تقارير سنوية حول أطفال فلسطين: اليونسيف 
تيريا الخطة الوطنية للطفولة، وهي مؤسسة تهتم بدمج مصالح األطفال في بناء  استراتيجيات حول      سكر 

 .الطفولة والتنمية في فلسطين
 .توفر تقارير حول الوضع الصحي لألطفال الفلسطينيين: وزارة الصحة الفلسطينية 
ة وقطاع غزة، تصدر                    ة      مؤسسات أهلية تعمل في مجال الطفولة في الضفة الغربي واد مختلف ارير وم تق

 .  مثل مرآز الطفولة المبكرة
 

 مؤشرات إضافية واعتبارات مستقبلية
ال                       ات الرضع واألطف وفرة حول وفي ات المت ك المرتبطة بتفصيل البيان . قد يكون من أهم المؤشرات المطلوبة تل

ام، و  ز ضدهم بشكل ع اقين والتميي ال المع د من المؤشرات حول األطف اك العدي ا أن هن ة آم ز ضد الطفل التميي
از ووزارة الشؤون من حيث                 . األنثى المعاقة بشكل خاص    ويبرز هنا أهمية تصنيف البيانات الصادرة عن الجه

ة             ة بالبنت المعاق ل المجتمعي رامج التأهي ل وب ام مراآز التأهي ا ومدى اهتم ة ومتابعته الكشف عن حاالت اإلعاق
ع األوالد  ة م ى  . بالمقارن وير عل االت التط ن مج رات وم توى المؤش ى    :  مس ة األنث د الطفل ف ض ز والعن التميي

ة                  والمتمثل في حاالت االغتصاب، والتحرش الجنسي، والتمييز السلبي ضدها في  الجوانب الصحية واالجتماعي
ر                       . واالقتصادية والثقافية والتعليمية   ة والعمل غي ال المنزلي ى في األعم ة األنث اس مدى مشارآة الطفل ا أن قي آم

 .اجة لبيانات توثيقيهالرسمي بح
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 القسم الرابع
  مقترح لدليل النوع االجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 مقدمة

ة الخروج بتوصيات حول                    رأة في محاول ين حول الم ؤتمر بك لقد تم الرجوع إلطار التوصيات الصادرة عن م
ذا القسم من الدراسة     . سطينيةالمؤشرات المناسبة لقياس مدى التطور أو التراجع في أوضاع المرأة الفل  يتم في ه

ة     املة ومكتمل رة ش دم نظ كل أساسي وال يق يري بش ل تأش و دلي طيني، وه ي فلس اعي ف وع االجتم ل للن ديم دلي تق
ع بشكل تبسيطي يصلح                    . ألوضاع النساء الفلسطينيات   و مؤشر آمي يختصر الواق وآباقي األدلة المستخدمة فه

ة عل    ات عام روج بتوجه ة والخ ات للمتابع توى السياس ة     . ى مس من معرف ه ض ر إلي تم النظ ديهي أن ي ن الب وم
اتهن     ة حي ا نوعي اء، خصوص اة النس رى لحي ب األخ اعي     . بالجوان ار اجتم من إط ه ض ن تحليل ا م د أيض وال ب

 .اقتصادي وطبقي شمولي
 

 :منهجية صياغة الدليل
 :تم الخروج بالدليل المقترح ضمن الخطوات التالية

 
  محاور بكين آمرجعية )1

ى مضمون آل                             دلل عل ق البحث للخروج بمؤشرات محددة ت ل فري تم مراجعة محاور بكين اإلثني عشر من قب
ا                  . محور درتها      . 1: ومن ثم تم تقييم العشرات من المؤشرات ضمن مجموعة من األسس أهمه ا ومدى ق داللته

ه         ه وتحقيق ور لقياس دف المح ا يه اس م ى قي رات و   . Validity .(2(عل وح المؤش دى وض ها   م ة قياس إمكاني
يم المؤشرات      . 3. واستخدامها من قبل الباحثين بدون خالف جوهري       ا     . 4إمكانية تكم ات حوله وفر البيان مدى ت

ة مصدرها ا ونوعي ا وثباته ن المؤشرات  . 5. ودوريته رة م ة آبي واء مجموع ى احت درتها عل موليتها وق دى ش م
رتبط بال           ي                 األخرى التي تعتبر مدخالت ينتج عنها الوضع الم ا ناتجة عن نفس العوامل الت ين أو أنه مؤشر المع

 .ينتج عنه المؤشر الذي تم اختياره
 
 الئحة بالمؤشرات )2

م                             ق البحث وت ل فري ا من قب م مراجعته ة وت ات من المؤشرات المحتمل تم تصميم استمارة أولية شملت على المئ
ات الدراسة المحدودة   استثناء ما هو غير مناسب لقياس المحور المحدد أو ما ال يمكن متابعته           ا  .  ضمن إمكاني آم

تم استثناء مؤشرات تدلل على أآثر من محور في نفس الوقت، برغم صعوبة ذلك في بعض المجاالت حيث أن      
 .بعض المحاور مترابطة مع بعضها البعض بشكل ال يمكن الفصل بينها

 
 االستمارة النهائية )3

راء       تم إعداد تصميم نهائي لالستمارة وإرسالها مع ملخص   رات والخب ي عشر لمجموعة من الخبي  للمحاور االثن
ه         . في مجال دراسات المرأة والعلوم االجتماعية    ى حدة من حيث قدرت يم آل مؤشر عل وآان الهدف من ذلك تقي

ين صفر و  ة ب ه عالم ك من خالل إعطائ ين بالشكل األفضل وذل اس المحور المع ى قي ة  (10عل بحيث العالم
ي أن                       عشرة تعني أن المؤشر له     ان يعن ام، و صفر آ ه بشكل ت ر عن  داللة على المحور ويقيس هذا المحور ويعب

 ). المؤشر ال يقيس هذا المحور أبدا
 
 مشارآة الخبيرات والخبراء آأساس للتقييم )4

) 20( استمارة،   36 خبيرة وخبير في مجاالت الدراسة االجتماعية والعمل النسوي، وتم جمع            45تم التوجه إلى    
آما أن المقيمين أتوا من خلفيات عديدة من حيث التخصص العلمي               . من قطاع غزة  ) 16(غربية و   من الضفة ال  

امالت في المراآز النسوية ووزارات السلطة                           ات من الع ات وأخري أو طبيعة العمل فكان هناك من هن أآاديمي
 .50الوطنية، وعدد من العامالت في الميدان

 
 )Relevance(قياس داللة المؤشر  )5

اس                        تم جمع    ة المؤشر لقي ر عن مدى قابلي العالمات التي تم إعطاؤها لكل مؤشر والخروج بمتوسط حسابي يعب
ى أن تعكس                   . المحاور المختلفة  درتها عل تمارة حسب ق وبهذا آان من الممكن ترتيب المؤشرات المقدمة في االس

راء           رات والخب يم الخبي ق الب          . آل محور وذلك حسب تقي ين أعضاء فري اق ب م االتف حث وبالتشاور مع بعض        وت
ذا              ة في آل محور، وأن يصبح ه ى عالم ى أعل الخبيرات والخبراء على أن يتم اختيار المؤشر الذي يحصل عل

                                                           
 ).2( أسماء الخبيرات والخبراء الذين ساهموا بتعبئة االستمارة في الملحق رقم .50
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مؤشرا محوريا يتم الترآيز عليه في متابعة التقدم أو التأخر في وضع         ) برغم أهمية المؤشرات األخرى   (المؤشر  
 .النساء لكل محور

 
 تمجموعات أساسية من المؤشرا )6

يم                ى تقس م اللجوء إل د ت ة، فق أعلى العالمات ضمن المحاور المختلف وبسبب التداخل بين المؤشرات التي فازت ب
ة       ات عام ع مجموع من أرب ر ض ي عش اور االثن رات المح ة   . مؤش تخدام عالم م اس ن ) 7(وت ة ) 10(م آعتب

)Threshold( ة ة.  إلدخال المؤشر ضمن المؤشرات المحتمل ا المجموعات األربع م صياغتها من أم د ت  فق
ى    رة األول ب العش ى المرات ي حصلت عل رات الت االت المؤش ة ومج الل تفحص نوعي ار  . خ ا تناسق االختي آم

ة من        . للمجموعات مع األدبيات العالمية والمحلية حول أهم القضايا التي تواجه النساء            ذه المجموعات األربع وه
ل           صحية، مؤشرات التعل     -مؤشرات اجتماعية : المؤشرات هي  ل، ومؤشرات التمثي يم، مؤشرات االقتصاد والعم

 .السياسي
 

 تقييم المؤشرات
ة     ة العالق دى وثاق يم م راء تقي رات والخب ن الخب ب م م الطل ابقا ت ر س ا ذآ رات Relevance)(آم ين المؤش  ب

ر مع اهتم           . المقترحة والمحاور المختلفة لمؤتمر بكين     امات  وجاءت النتائج لتعكس اهتمامات تناسقت إلى حد آبي
ة                         ة المختلف ات التنموي ا في األدبي ر عنه م التعبي ة ت ة ومحلي وجاءت  . اجتماعية عامة وعبرت عن اهتمامات دولي

 :النتائج آالتالي
 

ى العالمات                 الزواج المبكر،  :المرتبة األولى  ى أعل ذا المؤشر عل ك   )8.5( من بين آل المؤشرات حصل ه ، وذل
ر المؤ      أخر في مجال النهوض بالنساء           آتأآيد على أن الزواج المبكر من أآث دم والت را عن مدى التق شرات تعبي

رأة  ل والم ين الرج اواة ب ن    . والوصول للمس رة م ة آبي رتبط بمجموع ر م زواج المبك ر ال د أن مؤش ن المؤآ وم
ك من                       ر ذل يم للنساء وغي رأة ومعدالت النمو السكاني والتعل القضايا األخرى مثل معدالت الخصوبة وصحة الم

ليس من المستغرب أن يكون العمل على سن قانون حول الزواج المبكر أحد األولويات التي تتبناها             و. المؤشرات
 .الحرآة النسوية الفلسطينية والعربية بشكل عام

 
ة    نسبة التحاق النساء في التعليم العالي،       :  المرتبة الثانية  ة وبعالم ة الثاني  ). 7.8( جاء هذا المؤشر في المرتب

ة بالنسبة                     وبشكل عام آان ه    ى عالمات مرتفع ا عل ي حصلت بمجموعه يم الت ناك اهتمام آبير في مؤشرات التعل
 . للمحاور األخرى

 
ين وهي                  :المرتبة الثالثة  ا بالنسبة للمقيم دل  :  جاء في الترتيب الثالث ثالثة مؤشرات تساوت من حيث أهميته مع

وقد آان االتفاق   . انوية، ونسبة األمية بين النساء    مشارآة النساء في القوة العاملة، ومعدل التسرب في المرحلة الث         
ر حيث حصل                     على أهمية مؤشر المشارآة في قوة العمل بين المقيمين من الضفة الغربية وقطاع غزة هو األآب

ى        ى       ) 8.2(هذا المؤشر في الضفة عل ة               ). 7.2(وفي غزة عل م المؤشرات التنموي ذا المؤشر من أه ر ه و يعتب
ين في أجزاء                               حيث أن مشارآة النساء     ا هو مب الم آم ل المعدالت في الع ة في فلسطين من أق وى العامل  في الق

زواج المبكر والخصوبة وحساسية سوق العمل                  . سابقة ا معدالت ال ويعبر هذا المؤشر عن متغيرات أخرى منه
ر        اذ الق ى اتخ ا مؤشر   . ارلتشغيل النساء ونوعية الخطط التنموية ومعدالت التحصيل التعليمي وقدرة النساء عل أم

ى  ة فحصل عل دل األمي ي الضفة و ) 8.3(مع زة) 7.1(ف ي قطاع غ ة . ف ن المرحل وحصل مؤشر التسرب م
 .في غزة، مما يعكس اهتمامات متباينة بين المنطقتين) 6.9(في الضفة وعلى ) 8.5(الثانوية على 

 
  ).7.6(،  وحصل هذا المؤشر على معدل البطالة بين النساء: المرتبة السادسة

 
ات،    : وهي ) 7.5(  حصلت ثالثة مؤشرات على عالمات متساوية        :المرتبة السابعة  مشارآة النساء في االنتخاب

ي ترأسها نساء                ين األسر الت ر ب ين        . التمييز في األجور، ونسبة الفق ى المؤشر األول ب اق عل وآانت درجة االتف
 .الضفة والقطاع أآبر من درجة االتفاق على المؤشرين األخيرين

 
ة        :المرتبة العاشرة  ة               : مؤشران  ) 7.4(  وهنا تعادل في العالم يم في آاف د في التعل دل الخصوبة ونسبة القي مع

 . المراحل
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)بالترتيب من األآثر لألقل(المؤشرات التي حصلت على أعلى العالمات بغض النظر عن المحور  ): 5( جدول 
 )10من (العالمة  المؤشر الترتيب

 8.5  المبكرمعدل الزواج 1
 7.8 نسبة التحاق النساء في التعليم العالي 2
 7.7 مشارآة النساء في القوى العاملة 3
 7.7 معدل التسرب في الرحلة الثانوية 3
 7.7 معدل األمية بين النساء 3
 7.6 معدل البطالة 6
 7.5 مشارآة النساء في االنتخابات 7
 7.5 التمييز في األجور 7
 7.5 بين األسر التي ترأسها نساءنسبة الفقر  7

 7.4 معدل الخصوبة 10
 7.4 نسبة القيد في التعليم 10

 
م تحظ بتقييمات              . ويقدم الجدول التالي أهم المؤشرات حسب آل محور        بعض المحاور ل ويتضح أن المؤشرات ل

ام كل ع ة بش ت ع  . مرتفع رات حظي ن المؤش ة م ات معين إن مجموع ابقا ف م توضيحه س ا ت ن وآم ى ولك ى أعل ل
 ).آالتعليم مثال(العالمات 

 
 المؤشرات التي حصلت عل أعلى العالمات حسب محاور مؤتمر بكين ): 6( جدول 
 العالمة المؤشر المحور
 7.5 نسبة الفقر بين األسر التي ترأسها نساء الفقر

إدارة الموارد الطبيعية والبيئة 
 المحيطة

مال نسبة النساء خارج القوى العاملة بسبب األع
 المنزلية

7.1 

 6.8 البنود القانونية المنصفة للنساء بالنسبة للتي ال تنصفهن النهوض بالمرأة
 7.7 معدل المشارآة في القوى العاملة الهياآل والسياسات االقتصادية 

 7.2 نسبة تمثيل النساء في المناصب الحكومية العليا السلطة وصنع القرار
 6.9 الجئات في المخيماتنسبة النساء ال النزاع المسلح

 6.7 عدد البرامج اإلعالمية التي تروج لحقوق المرأة التصوير النمطي للمرأة
 8.5 معدل الزواج المبكر الطفلة األنثى

 7.5 مشارآة النساء في االنتخابات قصور الترويج للحقوق
 6.6 حاالت القتل على خلفية الشرف العنف ضد المرأة
 7.4 الخصوبةمعدل  الرعاية الصحية
 7.8 نسبة النساء في التعليم العالي التعليم والتدريب

 
اله   ذآورة أع اة الم االت الحي يم المؤشرات حسب مج م تقس دليل، ت ة: وألغراض صياغة ال -مؤشرات اجتماعي

ي    . صحية، مؤشرات تعليمية، مؤشرات اقتصادية وعمل، مؤشرات سياسية       الي المؤشرات الت ويظهر الجدول الت
 .  أو أآثر في المجاالت األربعة10  من 7ى عالمة  حصلت عل
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 ) مؤشر17أهم (المؤشرات مصنفة حسب مجاالت االهتمام األربعة الرئيسة  ): 7( جدول 

  صنع قرار–سياسية   عمل-اقتصادية  تعليمية  صحية-اجتماعية 
 الزواج المبكر •
 معدالت الخصوبة •
الوقت المستخدم في إدارة  •

 المنزل
 نفاسيةالوفيات ال •

نسبة النساء في التعليم  •
 العالي

 معدالت األمية •
التسرب في المرحلة  •

 الثانوية
نسبة القيد في آافة  •

 المراحل
التوزيع التخصصي  •

 للنساء 

مشارآة النساء في قوة  •
 العمل

 معدل البطالة •
 التمييز في األجور •
 نسبة الفقر  •
نسبة النساء  المنشغالت  •

 بأعمال المنزل

 نتخاباتمشارآة النساء في اال •
نسبة النساء في المناصب  •

 الحكومية العليا
نسبة تمثيل النساء في المجلس  •

 التشريعي

 
 :وبنظرة أولية على التقييمات المقدمة في الجداول السابقة فإنه يمكن مالحظة األتي

زواج المبكر   ( من بين آل المؤشرات تم اختيار مؤشر اجتماعي  :الزواج المبكر أهم المشكالت    )1  آأفضل ) ال
ا ذآر                  . تعبير عن وضع النساء الفلسطينيات       ه، آم ذا المؤشر حيث أن ار  ه تم اختي يس من الغريب أن ي ول

ويؤدي انتشار ظاهرة الزواج المبكر لسلسلة من التراجع في          . سابقا، مرتبط بمجموعة آبيرة من المؤشرات     
اة      ) الصحية والتعليمية (حياة النساء وأوضاعهن المعيشية      ات وصنع    (السياسة   ومشارآتهن في الحي االنتخاب

ة مرتبطة        ). في سوق العمل     (ومشارآتهن االقتصادية     ) القرار ة عام ذا المؤشر دالالت اجتماعي ا أن له آم
 .بمعدالت الخصوبة والزيادة السكانية والوضع الصحي والثقافي لألسرة

 
ة تماش         :التعليم أولوية لتقدم النساء    )2 ر بالمؤشرات التعليمي ام آبي اك اهتم ان هن ول      آ ي تق دعوات الت يا مع ال

م                       ين أه رأة والرجل، فمن ب ين الم اواة ب اك      5بأهمية التعليم لتحقيق درجة أعلى من المس ان هن  مؤشرات آ
ات              : ثالثة مؤشرات تعليمية   ا الفتي التحاق النساء في التعليم العالي آمحصله للتفاعالت المختلفة التي تمر فيه

دال           ة، ومع اتهن وصوال للجامع ر من الرجال،                   في مراحل حي ين النساء بشكل أآب ة والتي تنتشر ب ت األمي
 . ونسبة التسرب وخصوصا في المراحل الثانوية

 
 
 مؤشرات ذات طبيعة اقتصادية، وخاصة في مجال          4 مؤشر آان هناك     11 من بين    :المشارآة االقتصادية  )3

ة      التمييز ضد النساء في سوق العمل، فقد جاء معدل مشارآة النساء في قوة العمل              ة الثالث  آمؤشر في المرتب
) مع مؤشرات أخرى    (، تاله مباشرة معدل البطالة، وجاء أيضا في المرتبة السابعة           )آما هو موضح أعاله   (

 .التمييز في األجور بين النساء والرجال ونسبة الفقر بين األسر التي ترأسها نساء
 
ي ا:المشارآة السياسية )4 اء ف ارآة النس ام بمؤشر مش اك اهتم ان هن وع  آ ات التشريعية، حيث أن ن النتخاب

ام    . المشارآة لم تكن محددة، ويمكن النظر لهذه المشارآة من خالل التصويت أو الترشيح        اك اهتم ان هن وآ
 .أيضا في نسبة تمثيل النساء في المناصب الحكومية العليا ونسبة تمثيلهن في المجلس التشريعي

 
يتكون من         وفي حالة تم صياغة دليل النوع االجتماعي بحس   دليل س إن ال ذآورة أعاله، ف ة الم ب المجاالت األربع

اعي ي، وأخر سياسي-مؤشر اجتم وع . صحي، وأخر اقتصادي، وأخر تعليم ل الن ون مؤشرات دلي ذا تك وهك
 :االجتماعي في فلسطين على النحو التالي

 
ا مبكر            : معدل الزواج المبكر   )1 ى نسبة الرجال       سيتم حساب الفجوة بقسمة نسبة النساء المتزوجات زواج ا عل

 .المتزوجين زواجا مبكرا من آل األعمار
 
الي )2 يم الع ي التعل اء  : نسبة النساء ف بة النس مة نس ن خالل قس اء والرجال م ين النس وة ب يتم حساب الفج س

 .على نسبة الرجال الحاصلين على هذه الشهادات) بكالوريوس فأآثر(الحاصالت على شهادات عليا 
 
دل                    : املةالمشارآة في القوى الع    )3 ى مع ين النساء عل دل المشارآة ب يم مع سيتم حساب الفجوة من خالل تقس

 .المشارآة بين الرجال
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ات                   : مشارآة النساء في االنتخابات    )4 سيتم حساب الفجوة من خالل قسمة عدد النساء المرشحات في انتخاب
 .المجلس التشريعي على عدد الرجال المرشحين

 
ى سلسلة من المؤشرات األخرى                     وتتميز آافة هذه المؤشرات بأنها،     أثير عل ا ت  من ناحية، تعبر عن مدخالت له

وتعبر، من ناحية أخرى، عن  مخرجات لها عالقة بالتمييز ضد النساء في              . التي تتبعها وتؤثر على حياة النساء     
ة أخرى  تحقيق إنجازات مهمة في هذه الجوانب، وتمثل من ناحية أسبابا لتقدم أو تراجع وضع النساء ومن ناحي      

ذه المجاالت ي ه ة ف ائج لسياسات عام د، . نت ة األم ات متوسطة وطويل ر عن تراآم ذه المؤشرات تعب ا أن ه آم
 .وليست مؤشرات لحظية أو ناتجة عن تغير مفاجئ في سياسات الحكومة

 
ك باستخدام                ) آما هو موضح أعاله    ( هذا وسيتم    اس آل مؤشر وذل ين النساء والرجال في قي  استخدام الفجوة ب

ابها      . وذلك لتوحيد طريقة القياس بين المؤشرات المختلفة   ) نسبة مئوية (مقياس واحد    يتم حس ة فس ا الفجوة الكلي أم
 .بناء على مجموع الفجوات بين النساء والرجال بعد استخدام طرق الحساب المبينة الحقا

 
 دليل النوع االجتماعي في فلسطين

ين النساء والرجال      بالنظر للجدول المرفق نجد أن المؤشرات األ  ين الفجوات ب دو  ). لصالح الرجال  (ربعة تب وتب
ى                           ات آمرشحات حيث تصل إل  ) 0.959-( الفجوة السلبية على أشدها في مجال مشارآة النساء في االنتخاب

ق        94أي أن هناك حاجة للصعود       ) (0.941-(وفي مجال الزواج المبكر حيث بلغت        ة لتحقي  خطوة من بين مائ
زواج المبكر        مساواة بين ا   إن الفجوة                ). لنساء والرجال باستخدام مؤشر ال وة العمل ف وفي مجال المشارآة في ق

 تصل إلى 
ى           ). 0.826-(  يم لتصل إل اك حاجة للصعود      ) 0.604-(وتقل في مجال التعل  درجة للوصول   60أي أن هن

 .لمساواة بين مجموع النساء ومجموع الرجال في هذا المجال
 

 51 النوع االجتماعي للضفة الغربية وقطاع غزةدليل ): 8( جدول 
الفجوة  رجال نساء المؤشر

 52الجندرية
الوزن 
 53اإلسمي

الوزن 
 54المعدل

قيمة المشارآة 
 في الدليل

الزواج المبكر 
)1999( 

36.9%2.2% _0.941 0.85 0.267 _0.251 

المشارآة في القوى 
 )1999(العاملة 

12.3%70.7
% 

_0.826 0.77 0.242 _0.199 

التعليم الجامعي 
)1999( 

2.5% 6.3% _0.604 0.78 0.245 _0.147 

المشارآة في 
االنتخابات األخيرة 

)1996( 

3.7% 96.3
% 

_0.959 0.75 0.236 _0.226 

 0.823_ المجموع للفجوات 
 0.177 ) 0.823-1(قيمة دليل النوع االجتماعي 

 
ن الواضح أن ا   ون م رح يك وذج المقت ذا النم اس ه ى أس ال   وعل ي مج طينيات ف اء الفلس ه النس ذي قطعت وط ل لش

ق   اوز خمس الطري تخدم ال تتج دليل المس ع الرجل بحسب مؤشرات ال اواة م ام   ). 0.177( المس ا زال أم وم
ة درجة          82النساء مسافة تصل نحو      ة أخماس   ( درجة للوصول لمساواة على أساس سلم مكون من مائ أي أربع

ا حق      ). الطريق رأة في مجال                      وآما هو واضح فإن م ين الرجل والم اواة ب ه المجتمع الفلسطيني في مجال المس ق
الي قطعن نحو                  ق   % 40التعليم هو األآثر وضوحا، حيث أن النساء حسب مؤشر التعليم الع ا في    . من الطري أم

 . من الطريق% 18مجال المشارآة في القوة العاملة فلم تقطع النساء أآثر من 
اك طرق               إن الدليل المقترح لهو طريقة      محددة في التعبير عن النوع االجتماعي في فلسطين، ويمكن أن يكون هن

م المتحدة              ذا     . أخرى آثيرة لقياس مثل هذا الوضع مثل دليل النوع االجتماعي الذي تقترحه األم ز ه ا يمي ولكن م
ه    .  الرجال  الدليل أنه بداية لنقاش حول أفضل الطرق للتأشير على وضع النساء الفلسطينيات بالمقارنة مع               ا أن آم

                                                           
 ).3( يتم تفصيل طريقة الحساب في ملحق رقم .51
 .نسبة للرجال، حاصلها مطروحا من واحد صحيح يتم احتساب الفجوة من خالل قسمة النسبة للنساء على ال.52
 . متوسط العالمات التي أعطاها المقيمون للمؤشر.53
 ).3.15(آل مؤشر من مجموع األوزان )أو نسبة مشارآة( الوزن المعدل هو حصة .54
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ين    ذا بع ع الفلسطيني أخ ر عن خصوصيات المجتم ي تعب ة الت رات المحلي ه من خالل الخب م التوصل إلي ل ت دلي
االعتبار تكييف محاور مؤتمر بكين لتتناسب مع هذه الخصوصية، الشيء الذي يعكسه اختيار الخبراء لمؤشرات         

احثين أخذ مجموعة من             . آالزواج المبكر ومعدل مشارآة النساء في قوة العمل        ة والب آما يمكن للمراآز المختلف
دم أو        ة التق ك لمتابع ر وذل د أو أآث ور واح ن مح ر ع ي يعب ل متخصص جزئ داد دلي ة وإع رات المقترح المؤش

ة             ر وبشكل         . التراجع ضمن هذا المحور أو مجموعة المحاور التي تهم المؤسسات المختلف رح يعب دليل المقت إن ال
ذين          عميق وجذري وطويل ا    راء ال رات والخب ه الخبي ام ب ذي ق يم ال اعي ضمن التقي ألمد، عن وضع النوع االجتم

 .استقصى آراؤهم برنامج دراسات التنمية
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 خاتمة الدراسة

 
ين         ؤتمر بك اد بمحاور م ك باالسترش م  . قدمت الدراسة الحالية صورة ملخصة لمؤشرات النوع االجتماعي وذل ول

م      .  أو الحصول على بيانات تدلل على قيمتها عملية سهلة          تكن عملية الوصل لهذه المؤشرات     رغم الشوط المه وب
ام                       ا زال طويال أم ق م ذا المجال، إال أن الطري الذي قطعه الجهاز المرآزي لإلحصاء ومؤسسات أخرى في ه

ي           ات حول قضايا               . دمج مفهوم النوع االجتماعي في المؤشرات بشكل آل اب لمؤشرات وبيان اك غي ا زال هن فم
رأة،     عدي ان للم وق اإلنس الم، حق ائل اإلع رأة ووس ة، الم رأة والبيئ ل الم ة مث اور معين ا ضمن مح دة وخصوص

دة          زاع المسلح، وفي مجاالت اقتصادية عدي رأة والن ر يمكن إضافته     . اآلليات للنهوض بالمرأة، الم ا أن الكثي آم
يم، والصحة ح              ) آما هو مبين سابقا   ( ر، والتعل ى محاور الفق ات حول            في التأشير عل ر من البيان يث تغيب الكثي

آما أن هناك غياب لقاعدة بيانات في مجال العنف ضد        . صحة المرأة وخصوصا في المجال النفسي واالجتماعي      
 .النساء وخصوصا على المستوى الرسمي حيث تشح المصادر لدى أجهزة األمن والصحة المعنية أو تتشتت

 
ا  .  النساء الفلسطينيات بارتباط ذلك بالمؤشرات المذآورة أعاله        تقدم هذه الخاتمة استنتاجات عامة حول وضع       آم
 55:وضمن هذا السياق يتضح ما يلي. تقدم بعض المالحظات حول المؤشرات نفسها

 
ين  أوال روري ب رابط الض ل الت را بتحلي ا آبي اك اهتمام وفرة أن هن ات المت تبيان والبيان ائج االس رت نت ، أظه

ه            . ين المحاور المختلفة  المؤشرات ضمن المحور نفسه، وب     ق علي فقد حصل على أعلى العالمات ما يمكن أن نطل
ة    "مجموعة   ى سلسلة من               )Primary" (المؤشرات االجتماعية ذات األولوي ؤدي في حال انتشارها إل ، والتي ت

ة  فقد آان الترابط في  . التأثيرات على فرص النساء في مجاالت الحياة المختلفة وتؤدي للتمييز ضد النساء     األهمي
دفوع األجر                   ر م ي غي واضحا بين مؤشرات الزواج المبكر ومعدالت الخصوبة وانخراط النساء في العمل المنزل
ين       ر ب ة ونسب الفق ارآة في سوق العمل واألجور ومعدالت البطال ة ومؤشرات المش رأة  من ناحي وصحة الم

 .الحياة السياسية من ناحية أخرىاألسر التي ترأسها نساء، وحصول النساء على التعليم والمشارآة في 
 

دور اإلنجابي                          ثانيا ال مرتبطة بال اة النساء مكرس ألعم را من حي ، إن المؤشرات السابقة تدل على أن قسما آبي
نين   ال والمس ة وخصوصا األطف ة بالعائل زل والعناي ؤون المن إدارة ش ط  (وب يس فق رة ول ات باألس اء آمعتني النس

اب  زء س ي ج و موضح ف ا ه ات آم ةآزوج ن الدراس دلل  ). ق م ث ت يم حي ين الخصوبة والتعل ة ب وتتضح العالق
ا زاد التحصيل        : األبحاث على أن التعليم مؤشر رئيسي للتغيرات في سن الزواج ومعدالت الخصوبة            ه آلم أي أن

زواج     . التعليمي للفتيات آلما ارتفع سن الزواج وانخفض معدل الخصوبة     ى أن ال آما أن دراسات أخرى تشير إل
 .بكر يؤدي لمعدالت طالق وعنف أسري أآبرالم
 

اع نسبة                      ثالثا رغم ارتف ه ب ياقها الحقيقي حيث أن ذه المؤشرات ضمن س م ه د من فه ة الفلسطينية ال ب ، في الحال
ع بشكل       )ولو بشكل طفيف(التعليم في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية          ، فإن معدالت الخصوبة في غزة ترتف

اعي واالقتصادي في ظل            أآبر، مما يدعو للبحث في       ان االجتم اب الشعور باألم ة بغي ا عالق عوامل إضافية له
رى وتحوالت            اة في المخيمات والق استمرار الصراع مع إسرائيل، وفي ظل معدالت فقر مرتفعة وظروف الحي

 .ي فيهاجذرية في طبيعة االقتصاد الفلسطيني من حيث توزيع القطاعات المختلفة وأهميتها ودرجة األمان الوظيف
 

ا ي        رابع ة ف وق موازي يم وحق ديره بق تم تق اعي ال ي ادي واالجتم اج االقتص االت اإلنت ي مج اء ف ل النس ، إن عم
ألة استخدام الوقت                 . المجالين العام والخاص   ر الرسمي ومس . ولذلك يصبح من األهمية بمكان دراسة القطاع غي

ر              ويتضح من البيانات التي تشير إلى انخراط منخفض في قطاع ال             ر في القطاع غي عمل الرسمي وانخراط آبي
اط     . الرسمي، أن أعباء المرأة الحقيقية ما زالت مرتبطة بالدور اإلنجابي           ذا االرتب ه أيضا التحصيل    (إن ه بعالقت

وى           ) العلمي المتدني ببنية االقتصاد غير المواتية لعمل النساء         ام انخراط النساء في الق ة الرئيسية أم يشكل العقب
 . رسميةالعاملة ال

 
ا مي      خامس ر الرس مي وغي اعين الرس اء ي القط ري للنس ب العم ول الترآي ر تفصيال ح ات أآث وفير بيان ، إن ت

وطبيعة التحوالت القطاعية في االقتصاد الفلسطيني وطبيعة الوظائف المتوفرة وشروطها سيمكن من فهم أفضل               
 .ألنماط العمل المرتبطة بالخصوبة وبالمهام اإلنجابية

  
                                                           

وع التنمية البشرية مشر( تم اقتباس جزء من هذه االستنتاجات حول وضع النساء من دراسة سابقة قام برنامج دراسات التنمية .55
 .، خصوصا من الفصل الذي آتبته ليزا تراآي آما هو موضح في هوامش أخرى)1997(بنشرها ) سابقا
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ا ه  ،سادس ذي تنشط في ي ال اج المنزل ة حول اإلنت ة ونوعي ات آمي ى بيان ة الحصول عل ى أهمي ير الدراسة إل  تش
ع     ف م اولتهن التكي ي مح رات ف اء الفقي ا النس ا إليه ي تلج ائل الت دى الوس ي إح اج المنزل د اإلنت ث يع اء، حي النس

 .ظروف الفقر، وانعدام الخدمات األساسية، وغياب شبكة أمان اجتماعية
 

ل                      اسابع د مث وع جدي ، إن التحوالت المؤسساتية األخيرة في المجتمع الفلسطيني تدعو للبحث في مؤشرات من ن
دمات         ى الخ اق عل م اإلنف نها وحج ي تس وانين الت وع الق طينية ون ة الفلس لطة الوطني ات الس ة بسياس ك المتعلق تل

ة            ة التحتي يم والبني ة والتعل ا م   . األساسية في الرعاية الصحية واألولي م صياغة مؤشرات توضح فجوة           آم ن المه
اعي ومخصصات الشيخوخة والتقاعد                  النوع االجتماعي في مجال الحقوق المرتبطة بالمواطنة آالضمان االجتم

 .والبرامج الموجهة للمعاقين
 

انون              ثامنا، ق الق ة في تطبي زام المؤسسات العام  إن هناك أهمية خاصة لتطوير مؤشرات تقيس وتراقب مدى الت
ع ملموس بالنسبة للنساء               ومدى تر  ى واق ة السياسات والخطط إل ر            . جم ة مشارآة دوائ ك مراقب ى ذل ويضاف إل

 .المرأة المختلفة واللجان التنسيقية والمراآز النسوية في تطوير وضع النساء
 

عا ة           تاس ن طبيع ف ع اء وال تكش اة النس ة حي ى نوعي رورة عل دلل بالض وفرة ال ت ة المت رات الكمي ، إن المؤش
اع  اواتهن مع الرجال     التف وق النساء ومس ى اللحظة سالسل من     . الت والتوجهات نحو حق وفر حت ه ال يت ا أن آم

ة                      وى العامل يم والق البيانات التي تتابع التقدم أو التراجع في وضع النساء، فباستثناء بعض البيانات في مجال التعل
ة ألوضاع النساء      آما أنه ال يتوفر دراسات تظهر بشكل. فإن هناك شحا في هذا المجال     ي التوجهات العام  تحليل

اء   ي ظل إنش ى أوضاعهن وخصوصا ف ة عل ية واالقتصادية واالجتماعي أثير التحوالت السياس الفلسطينيات وت
 .السلطة الوطنية الفلسطينية واستمرار الصراع مع إسرائيل

 
ل في                عاشرا اعي تتمث وع االجتم دا، أو عدم           إ: ، إن المشكالت األساسية بالنسبة لمؤشرات الن ا أب ا عدم توفره م

دون التطرق           ة ب ات الكمي ى البيان ثباتها، أو عدم وضوح المنهجية التي تستخدم عند استخراجها، أو اقتصارها عل
 .للنواحي النوعية لحياة النساء

 
ادي عشر وفرة ح يم المؤشرات المت ا(، إن تقي ك المفترض توفره وع  ) وتل وم الن ج مفه ن دم ق م يجب أن ينطل

آما أن هناك أهمية   . عي في عملية إعداد الدراسات المختلفة من مرحلة التحضير إلى التخطيط إلى التقييم            االجتما
 :لتوفر مؤشرات مصنفة حسب النوع االجتماعي في آافة المجاالت ضمن ثالثة مداخل أساسية

 
ات حول مدى تح              -1 ق النساء   وصف وضع النساء ضمن مجاالت الحياة المختلفة، وذلك من خالل تقديم بيان قي

 .ألهداف تم تحديدها عالميا أو ضمن وسائل أخرى
ة مع وضع الرجال ضمن                            -2 ة وضع النساء بالمقارن ك من خالل مقارن اعي وذل تحديد فجوات النوع االجتم

ه     ذي وصل إلي توى ال نفس المس اء ل الزم للوصول بالنس د ال دار الجه ا يوضح مق ة، مم رات المختلف المؤش
 .الرجال

بعض، أي     إبراز آيفية ارتبا   -3 ة ببعضها ال اط التحوالت في بعض المؤشرات       "ط الفجوات المختلف ة ارتب آيفي
  56."األساسية بالتغيرات في مؤشرات أخرى

 
ال،                ثاني عشر،    ما زال هدف الوصول للمساواة بين النساء والرجال في مجتمع آالمجتمع الفلسطيني صعب المن

اواة،       زة وإرادة        فقد حققت النساء الفلسطينيات درجة من المس ود متمي اج لجه ا زال طويال ويحت ق م ولكن الطري
ي       . سياسية وتغييرات أساسية في نوع المؤسسات والثقافة التمييزية السائدة         ة الت وبرغم اإلنجازات الكثيرة والمهم

ة وب      دة  حققتها النساء في مجال الحياة السياسية، إال أن الدليل الحالي يؤآد أن مثل هذه المشارآة مازالت رمزي عي
ام النساء نحو                           ا زال أم رار، حيث م ة السياسية وصنع الق وعي في العملي ق    % 96عن االنخراط الن من الطري

دل  (أما في مجال الزواج المبكر، والذي يدلل على مجموعة آبيرة أخرى من المؤشرات      . للوصول للمساواة  آمع
يم ع الفل )الخصوبة والتعل اج المجتم ويال، ويحت ا زال ط وط م إن الش مة  ، ف رارات حاس رة وق ود آبي طيني لجه س

اواة               ذه المس ل ه ق مث ام تحقي ا زال أم افة  % 94لتحقيق مساواة في هذا المجال، فم دليل    . من المس ذا ويظهر ال ه
ا زالت هي القاعدة                           ين النساء والرجال م ة ب ة،  أن الفجوة الحقيقي ات الجزئي الحالي، وبشكل جلي يتجاوز البيان

ة                   وليست االستثناء، وأن الحد    را، وال يمكن المبالغ ا زال مبك يث عن تطور نوعي في حياة النساء الفلسطينيات م
إن الدليل  . في حجم اإلنجازات، فما زال الطرق طويال للوصول لمساواة حقيقية بين النساء والرجال في المجتمع              

                                                           
 .1997 ليزا تراآي، .56
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د                 رغم الجه ه ب ذول   الحالي قد يشكل صدمة لبعض المؤسسات ذات المصلحة في هذا المجال، حيث أن ر المب الكبي
ات وبعمق                           رتبط بحجم العقب ين النساء والرجال ي اواة ب ق المس تجاه المساواة إال أن الدليل الحالي يظهر أن تحقي

ه    اته وقيم ع ومؤسس ذور المجتم ي ج ز المتأصل ف ذا التميي اء، ه ز ضد النس ر أن اإلصالحات  . التميي ا يظه آم
رامج شمولية       الجزئية هنا وهناك، برغم أهميتها، ال يمكن لها أ   د وضمن ب ى المدى البعي ن تؤدي للمساواة إال عل

 .واسعة التطبيق واالنتشار وعلى آافة الصعد
 

ة  ثالث عشر  Social Construction( ، يمكن النظر لمؤشرات النوع االجتماعي على أنها تشكالت اجتماعي
اعي         )  ة المؤش    .  سياسي  - اقتصادي    -يتم تطويرها ضمن سياق اجتم رتبط حال ات بمدى تحسس    وت رات والبيان

وما دام المجتمع، وبمؤسساته المختلفة، ال يعطي        . المجتمع ومؤسساته لقضايا ومتطلبات تحليل النوع االجتماعي      
ى استحداث مؤشرات حول                       أهمية للقضايا والمشكالت التي تواجه النساء فانه لن يعطي أهمية خاصة للعمل عل

ال    اء والرج ين النس وة ب ا أن وض . الفج يلة     آم ن حص ر ع ات يعب رات والبيان دعوات " ع المؤش " ال
ة ة      ) Claims - making  process(المتنافس ات معين ا ومؤسس ث أن أطراف وع حي ول الموض ( ح

وية     ات النس ة والمؤسس ات الدولي الي       ) آالمؤسس اعي، وبالت وع االجتم ايا الن ام بقض دعوة لالهتم ي ال ط ف تنش
ولي         ا ال ت ا، بينم ذه القضايا            المؤشرات المرتبطة به ل ه ة لمث دولي دورا    .  أطراف أخرى أهمي ل ال ويلعب التموي

ا          ي ألهميته وعي المحل ن ال ة م ود درج رغم وج رات، ب ذه المؤش ل ه ي مث ث ف ز البح ي تحفي ا ف ى . مهم وتبق
رأة      المؤشرات من حيث آميتها ونوعيتها تعبيرا عن درجة الوعي بأهمية العمل لتحقيق المساواة بين الرجل والم

 .جتمعفي الم
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 نتائج االستبيان ): 1(ملحق 

 
 أسماء المشارآات والمشارآين في تعبئة االستبيان): 2(ملحق 
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 60

 )10 العالمة من –اللة آل مؤشر تقييم الخبيرات والخبراء ألهمية ود(نتائج االستبيان ): 1(ملحق 
 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية الفقر: المحور األول

 7.5 7.0 7.9 نسبة الفقر بين األسر التي ترأسها نساء
 6.6 6.2 6.9 نصيب النساء من الدخل المحلي اإلجمالي المعدل

نسبة النساء الالتي يتلقين مساعدات من الشؤون 
 .االجتماعية

6.2 5.9 6.0 

    إدارة الموارد الطبيعية والبيئة: المحور الثاني
 7.1 7.2 7.0 نسبة النساء خارج القوى العاملة بسبب األعمال المنزلية

 7.1 7.0 7.1 الوقت المستخدم في إدارة المنزل 
 6.4 5.5 7.2 نسبة ملكية النساء لألراضي 
 5.9 4.7 7.1 نسبة ملكية النساء للعقارات 

    النهوض بالمرأة : المحور الثالث
 6.8 6.1 7.4 البنود القانونية المنصفة للمرأة بالنسبة للتي ال تنصفها

 6.5 5.8 7.2 نصيب النساء من الموازنة العامة 
عدد القوانين المقرة من المجلس التشريعي وعالقتها 

 بالنوع االجتماعي 
7.6 5.4 6.5 

 5.1 4.8 5.5 ة بخصوص النساء التوقيع على االتفاقيات الدولي
 5.1 5.6 4.7 دوائر المرأة في المؤسسات الحكومية 

    الهياآل والسياسات االقتصادية: المحور الرابع
 7.7 7.2 8.2 مشارآة النساء في القوة العاملة

 7.6 7.4 7.8 معدل  البطالة
 7.5 7.1 7.9 التمييز في األجور 

 6.4 6.8 6.1  الدخل  الوقت المستخدم في الحصول على
 6.2 5.4 6.9 نسبة النساء المالكة لمشروع استثماري أو حصة فيه

عدم المساواة في اقتسام السلطة : المحور الخامس
 وصنع القرار

   

 7.2 7.0 7.3 نسبة تمثيل النساء في المناصب الحكومية العليا 
 7.1 6.9 7.3 نسبة تمثيل النساء في المجلس التشريعي

 6.9 6.3 7.6  تمثيل النساء في المجالس المحليةنسبة
 6.9 6.3 7.5 نسبة تمثيل النساء في الهيئات العليا لألحزاب

    النزاع المسلح : المحور السادس
 6.9 6.4 7.2 نسبة النساء الالجئات في المخيمات

 5.7 4.6 6.6 نسبة مشارآة المرأة في مفاوضات حل الصراع
 5.5 4.6 6.4 السجون اإلسرائيليةالنساء المعتقالت في 

 5.4 4.6 6.1 نسبة النساء في مراآز عليا في األجهزة األمنية
 5.1 4.4 5.8 نسبة النساء في الشرطة الفلسطينية

 6.7 5.9 7.4 عدد البرامج اإلعالمية التي تروج لحقوق المرأة
 6.6 5.2 7.7 نسبة النساء في مناصب عليا في المؤسسات اإلعالمية 

 6.4 5.8 6.8 نسبة النساء العامالت في األعالم الرسمي وغير الرسمي 
 5.8 5.6 5.9الوقت المقضي في استخدام وسائل اإلعالم من قبل النساء 

    الطفلة األنثى: المحور الثامن
 8.5 7.9 9.0 الزواج المبكر  

 7.7 6.9 8.5  الفجوة في التسرب من المدارس في المرحلة الثانوية  
    قصور الترويج للحقوق: المحور التاسع

 7.5 7.6 7.4 لتشريعيةمشارآة المرأة في االنتخابات ا
 6.5 6.7 6.3 عدد الورشات التدريبية والتوعوية 

 6.1 6.3 5.9 عدد العامالت في مراآز الترويج لحقوق المرأة
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 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية العنف الموجه ضد المرأة: المحور العاشر

 6.6 5.8 7.4 حاالت القتل على خلفية الشرف
 6.5 5.2 7.7 عدد الحاالت المتصلة على الخطوط الدافئة 

 5.7 4.4 6.9 )المبلغ عنها(حاالت العنف التي تصل األجهزة األمنية 
    الرعاية الصحية: المحور الحادي عشر

 7.4 6.5 8.3 معدل الخصوبة
 7.1 6.3 7.8 لنفاسيةمعدل الوفيات ا

 6.3 5.9 6.6 التوزيع المهني للعاملين في الجهاز الصحي الحكومي
    التعليم والتدريب: المحور الثاني عشر

 7.8 7.4 8.2 )نسبة النساء في التعليم العالي ( التعليم العالي 
 7.7 7.1 8.3 معدالت األمية 

 7.4 7.7 7.2 معدل القيد المدرسي والجامعي
 7.2 7.0 7.3 ة النساء في التخصصات في الجامعات نسب

 6.8 6.8 6.8 مشارآة النساء في التعليم المهني والدورات التقوية 
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 أسماء المشارآات والمشارآين في تعبئة االستبيان): 2(ملحق 
 

مرآز المرأة لإلرشاد القانوني  مها أبو ديه
 واالجتماعي

شؤون   وزارة ال-مدير عام  مريم أبو دقة
 وحدة الدراسات/االجتماعية

 عضوة مجلس تشريعي جميلة صيدم  في مجاالت تنموية-باحث فلسطيني  جميل هالل
 مشرقيات/ باحث قانوني  آارم نشوان بيرزيت-مديرة معهد دراسات المرأة ايلين آتاب
-منسقة برنامج ماجستير المرأة ريما حمامي

 بيرزيت
طينية لحقوق الهيئة الفلس/محامية صبحيه جمعة 

 المواطن
مدير عام إدارة تخطيط وتطوير  زهيرة آمال

 مشارآة المرأة
  غزة-منسقة طاقم شؤون المرأة  نادية أبو نحلة 

 مديرة مرآز شؤون المراة في غزة نائلة عايش مديرة طاقم شؤون المرأة سهير عزوني
لب الفلسطيني رئيس مرآز الطا منهل شعث مدير برنامج دراسات التنمية نادر سعيد

 للدراسات
الحكم المحلي /مدير برنامج المراة  ريما جالد

 أريحا
 مديرة مدرسة ثانوية للبنات انعام شحدة

مدير المرآز العربي للتطوير  محسن ابو رمضان نابلس/مدير برنامج المراة حسنية داود
 غزة/الزراعي

 مدير عام جمعية الفكر الحر مريم زقوتمنسقة الشمال في جمعية المراة العاملة سمر هواش
 طبيبة امال البطش باحثة ومهتمة بقضايا المرأة هديل رزق القزاز
 باحثة قانونية ابتسام زقوت بيرزيت-رئيس دائرة علم االجتماع مجدي المالكي
 باحثة في قضايا المراة سمية السوسي بيرزيت-منسق ماجستير االقتصاد يوسف داود
 منسقة في االتحاد العام للمراة  عواطف ابو توحة لدراسات المقدسيةمدير معهد ا سليم تماري
 منسقة في جمعية نادي الصداقة صباح عواد رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية مها نصار

مدير برنامج إحصاءات المرأة  سناء العاصي
والرجل الجهاز المرآزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

  خانيونس-ية محاضرة في آلية الترب امنة زقوت

-جمعية االتحاد النسائي العربي  حسنية دبدوب برنامج دراسات التنمية/ باحث  أيمن عبد المجيد
 طولكرم

 مؤسسة سوار لمناهضة -منسقة  لينه ميعاري
 العنف

 خبير إحصائي أيوب مصطفى
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 تفصيل لمنهجية حساب دليل النوع االجتماعي): 3(ملحق 
 

 : تم اتباع الخطوات التاليةGEI)( االجتماعي للحصول على قيمة دليل النوع
 ":الفجوة الجندرية"للحصول على  .1
ين النساء              • ا آانت النسبة ب تم تقسيم النسبة الحقيقية للمؤشر بين النساء على النسبة الحقيقية بين الرجال حيثم

، أو بقسمة النسبة    )اتالمشارآة في قوة العمل، التعليم العالي، المشارآة في االنتخاب           (أقل منها بين الرجال     
 ).الزواج المبكر(للرجال على النسبة للنساء عندما آانت النسبة للنساء أعلى منها للرجال 

ه             ) 1(تم طرح حاصل قسمة النسبتين من واحد         • لبية فإن صحيح، وحيث أن الفجوة في آافة الحاالت آانت س
 .يتم إعطاء آل مؤشر عالمة سالبه

ن أي أن الفجوة     %17.4يساوي   % 70.7على  % 12.3حاصل قسمة   : لةالمشارآة في القوى العام   : مثال •
 0.826 -) = 0.174-1(الجندرية تساوي 

 
ة             : الوزن اإلسمي للمؤشر   .2 وزن (يعبر الوزن االسمي للمؤشر عن درجة األهمي ا المقيمون      ) ال ي أعطاه الت

وى العا      ) عالمات  10من   (والمقيمات للمؤشر     ثال أن مؤشر المشارآة في الق ى     ، فنجد م د حصل عل ة ق مل
 ).0.77(أي )  عالمات10 من 7.7(

دل  .3 وزن المع حيح أو        : ال د ص ادل واح ة تع رات األربع ة المؤش وع أهمي ل مجم ار أن حاص م اعتب ث ت حي
ة              %. 100  + 0.77 + 0.85أي (تم الوصول للوزن المعدل من خالل جمع آافة األوزان االسمية األربع

وزن االسمي   (صة آل مؤشر من مجموع األوزان      ومن ثم تم تقسيم ح    ). 3.15  = 0.78 + 0.78 أي ال
 ).0.242 = 3.15 تقسيم 0.77: مثال المشارآة في القوى العاملة) للمؤشر تقسيم مجموع األوزان

دليل   .4 ي ال ارآة ف ة المش بة لقيم وة    بالنس ة الفج ر بقيم ل مؤش دل لك وزن المع ن حاصل ضرب ال ر ع فتعب
 0.199 ) = 0.826)  -(  ضرب 0.242ة  مثال المشارآة في القوى العامل(الجندرية 

وات   .5 وع الفج دليل        مجم ي ال ة ف رات األربع ن المؤش ر م ل مؤش ارآة آ ة مش ع قيم ل جم ل حاص أي (يمث
–0.251 )  + -0.199 ) + ( -0.147) + ( - )0.226 = (  - 0.823 

 0.177) = 0.823 مجموع الفجوات أي – 1(يساوي حاصل قيمة دليل النوع االجتماعي  .6
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 أهم المراجع العربية واإلنجليزية): 4(ملحق 
 

 أبو سمرة، أآرم
ي االنتفاضة رأة الفلسطينية درس ف ان  : الم ي إطار اللج رأة الفلسطينية ف ومي للم لوك الي ي الس جيلي ف بحث تس

 .1989، )اإلعالم الموحد( منظمة التحرير الفلسطينية : تونس. الشعبية لالنتفاضة الفلسطينية
 

 دةاألمم المتح
 .1995األمم المتحدة، : نيويورك. 1995 أيلول 15 - 4تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بيجين، 

 
 مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة في األراضي المحتلة. األمم المتحدة

، ]199- [مكتب المنسق الخاص ،       : غزة   . األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة           
 .مج
 

 البرغوثي، مصطفى ولينوك جين 
د أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية       :  رام اهللا  .الصحة في فلسطين، اإلمكانيات والتحديات       ، )ماس  ( معه

1998. 
  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 .مج11. 2000 - 1990البرنامج، : نيويورك. 2000 - 1990تقارير التنمية البشرية ، 

 
 تراآي، ليزا واخرون

 .1997جامعة بيرزيت، مشروع التنمية البشرية، : رام اهللا. النوع االجتماعي والتنمية البشرية في فلسطين
 

 )عربي وإنجليزي ( جاد، إصالح 
اء   ها نس ي ترأس ر الت طيني  : األس ع الفلس المي والواق اش الع ة   : رام اهللا. النق ات االجتماعي اث السياس دى أبح منت

 .1999دية في فلسطين، واالقتصا
 

 برنامج دراسات التنمية . جامعة بيرزيت 
طين    ي فلس رية ف ة البش اس     : التنمي وم والقي ول المفه دائر ح اش ال ي النق ة ف اهمات أولي امج : رام اهللا . مس برن

 .1998دراسات التنمية ، 
 

 مشروع التنمية البشرية المستدامة. جامعة بيرزيت 
 .1997مشروع التنمية ، : رام اهللا . 1997-1996ية ملف التنمية البشر: فلسطين 

 
 برنامج دراسات التنمية. جامعة بيرزيت

 .2000برنامج دراسات التنمية، : رام اهللا. 1999-1998تقرير التنمية البشرية : فلسطين
 

 برنامج دراسات التنمية. جامعة بيرزيت
 .- 2000راسات التنمية، برنامج د: رام اهللا. نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني

 
 برنامج دراسات التنمية. جامعة بيرزيت

 .2000-1997برنامج دراسات التنمية، : رام اهللا). مقاالت مختلفة( ملحق صحفي : البيدر
 

 جرباوي، تفيدة
 .1994طاقم شؤون المرأة، : رام اهللا. الجنسوية في بعض آتب األطفال المدرسية

 
 طينيالجهاز المرآزي لإلحصاء الفلس
 .1999الجهاز المرآزي، : رام اهللا . 2025-1997السكان في األراضي الفلسطينية 
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 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني
 .1999الجهاز المرآزي، : رام اهللا . 1998مسح التجمعات السكانية 

 
 جونسون، بني

  ).5: الوضع الراهن: نيةالمرأة الفلسطي. ( 1997برنامج دراسات المرأة، : بيرزيت. الدعم االجتماعي
 

 الحاج يحي، محمد وآخرون
اه بعض قضايا العنف    طينيات تج ات الفلس ل آراء الفتي طينية وبعض قضايا العنف األسري وتحلي رأة الفلس الم

 .1995مرآز بيسان للبحوث واإلنماء، : رام اهللا. األسرى
 

 الحرآة النسوية العربية لدعم ضحايا االعتداءات الجنسية
 .2000-1999الحرآة النسوية، : حيفا). تقارير مختلفة(  نشرة فصلية :السوار

 
 حمامي، ريما

ل اد والعم ت. االقتص رأة،  : بيرزي ات الم امج دراس ت، برن ة بيرزي طينية. ( 1997جامع رأة الفلس الوضع : الم
  )4: الراهن

 
 الخليلي، غازي

 . 1977فلسطينية، مرآز األبحاث والدراسات ال: بيروت. المرأة الفلسطينية والثورة
 

 دائرة اإلحصاء المرآزية الفلسطينية
اآن         كان والمس ام للس داد الع ة للتع ائج األولي ب النت طينية حس ي األراضي الفلس ائية ف رات اإلحص رز المؤش أب

 .1998دائرة اإلحصاء ، : رام اهللا . 1997والمنشآت 
 

 دائرة اإلحصاء المرآزية الفلسطينية
اني   -النتائج النهائية للتعداد     : 1997 -ساآن والمنشآت   التعداد العام للسكان والم     ملخص السكان ، المساآن، المب
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