
  المرأة الفلسطینیة والمنظمات النسویة في المجتمع الفلسطیني
 إستهالل :

في الوقت الذي تشهد فیه المنطقة العربیة عملیة التحول الدیمقراطي، تعتبر قضیة المساواة بین الجنسین وحصول المرأة    
  الكاملة أولى أولویات الحكومات والمجتمعات واألفراد على حد سواء .  على حقوقها وتمتعها بالمواطنة

وقد إلتفت المجتمع الدولي لقضیة المرأة ولمشكلة العنصریة القائمة على أساس النوع االجتماعي في العالم منذ زمن،     
یاق، أكد میثاق األمم المتحدة وضمن هذا الس فعمل بالتالي على إعطائها مساحة خاصة في معاهداته ومواثیقه الدولیة. 

، وكرامة الفرد وقدره/ها، وبما للرجال والنساء من حقوق متساویة، ولم لإلنسانفي دیباجته على اإلیمان بالحقوق األساسیة 
یخُل االعالن العالمي لحقوق االنسان بدوره من التأكید على اهمیة المساواة وعلى عدم التمییز بناء على النوع االجتماعي، 
فقد نصت مادته السابعة على أن " الناس جمیعًا ، سواء أمام القانون ، وهم متساوون في حق التمتع بحمایة القانون ، 
ودونما تمییز " وتبعه كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والعهد الدولي الخاص 

یة المساواة وعلى عدم التمییز بین الناس بناء على الجنس ،العرق ، الدین ... بالحقوق المدنیة والسیاسیة لیؤكدان على أهم
. فالعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ساوى بین حقوق الزوجین في قیام رابطة زوجیة متینة، وأكد العهد الدولي 

  رجل والمرأة .للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة على الحق في العمل بدون تمییز بین ال

وتعتبر إتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة التي إعتمدتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة في تاریخ      
من أبرز االتفاقیات التي ناقشت وحرمت التمییز ضد المرأة بكافة أشكاله . ومن أبرز ما جاء بهذه  18/12/1979

وال الشخصیة، الذي أكدت فیه على حق المرأة في إختیار الزوج بملء حریتها وتزوجها االتفاقیة مناقشتها لمجال األح
بمحض إرادتها، وحظر زواج صغار السن من االناث والذكور وتحدید حد أدنى لزواج االناث وسن االنجاب ، باالضافة 

وانین الساریة في العدید من الدول، إذ جاء في إلى إبدائها إهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة الریفیة التي تلقى إجحافًا من قبل الق
المادة الرابعة عشر من هذه االتفاقیة بأن " على الدول أن تضع في إعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الریفیة، 

االقتصاد غیر واألدوار الهامة التي تؤدیها في توفیر أسباب البقاء إقتصادیًا ألسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات 
التقلیدیة "، ولم یتوقف االمر عند هذا الحد، بل تعداه لیشمل المطالبة بالتمییز االیجابي للنساء وفقًا للمادة الرابعة من هذه 

الریفیة الفلسطینیة، إذ یتم إستثناء  ?. ومن الحرّي باالشارة في هذا الصدد بأن هناك إجحافا قانونیا بحق المرأة  االتفاقیة
  ین في الزراعة وال یتم توفیر الحمایة القانونیة لهم أسوة بالقطاعات األخرى . العامل

تعتبر قضیة العنصریة ضد المرأة مشكلة عالمیة تواجهها النساء في العالم أجمع ولو بدرجات متفاوتة، بغض النظر      
ت طابع عالمي أكثر من كونها محلیة عن الثقافة أو الدین أو الموقع الجغرافي، ما یعني أن هذه المشكلة إنما هي ذا

تستمد فلسفتها من عقم إجتماعي ذي جذور تاریخیة ثقافیة عالمیة . وكمثال على ذلك،  كل من أفالطون وارسطو وهما 
 ، ُ طبیعيُ وعادل للرجل الذي ال یملك شیئًا من كبار الفالسفة في عصر اإلغریق, حیث اعتبرا العبودیة ( الرق) كوضع

عتبرا سیطرة ، واألنكى من هذا, ما نص علیه القانون في العصر  الرجل على المرأة شیئًا تتطلبه الطبیعة البشریة وإ



األشخاص هم الرجال من ذوي األمالك ، واألشیاء هم الروماني من تقسیم الموجودات في الحیاة إلى أشخاص وأشیاء ، 
  العبید والحیوانات والنساء .

وصیة  التي تتمیز بها المرأة الفلسطینیة، إذ أنها  تواجه تمییزًا منظمًا ومبرمجًا من عدة إال أن هذا ال ینفي سمة الخص    
جهات وعلى جمیع المستویات، ناهیك عن  توفر العنصرین الموضوعي والذاتي في البیئة التي تعیشها النساء     

مان من أبسط حقوق االنسان التي كفلتها الفلسطینیات، ما یجعل من قضیة التمییز ضد المرأة وما یحمل في طیاته من حر 
  جمیع المواثیق الدولیة مسألة مقبولة ومتعارف علیها بأنها وضع طبیعي لكال الجنسین .

وألنه من الطبیعي أن یثور االنسان على الظلم والعنصریة ، فما كان من النساء إال أن یحاولن إسترجاع حقوقهن     
الذي یعود جذوره إلى القرن الرابع عشر   Feminismلى ظهور توجه عرف بأسم المستلبة بكافة السبل، األمر أدى إ

الدفاع عن حقوق النساء في المیراث وفي االنتساب إلى عضویة الجمعیات  Christine de Pisanمیالدي عندما حاولت 
 Maryأمثالن النساء واالتحادات، إال أن ظهور هذه النظریة االجتماعیة كحركة فلسفیة تعود إلى ظهور المفكرات م

Wortley Montagu   وغیرها.   

وقد مرت هذه الحركة االجتماعیة كغیرها من الحركات االجتماعیة التحرریة األخرى في عدة مراحل،  خاطبت في كل     
مرحلة منها شریحة معینة من النساء. فقد إیتدأت المرحلة األولى في منتصف القرن التاسع عشر وخرجت من بریطانیا 
تسمت في تلك الحقبة بإهتمامها في النساء المتعلمات من الطبقة الوسطى البرجوازیة، وعلى  والوالیات المتحدة األمریكیة، وإ

    .  النقیض من هذا، إتسمت الموجة الثانیة لهذه الحركة بإهتمامها أیضَا بنساء الطبقة العاملة الكادحة وباألقلیات

مواضیع الالمساواة والتمییز الممارس ضد النساء في المجاالت االقتصادیة، وتعنى هذه الحركة االجتماعیة ب    
االجتماعیة والسیاسیة القائمة على أساس النوع االجتماعي. وتعرف نفسها بأنها حركة ذات جذور إجتماعیة تهدف الى 

وبشكل خاص بما له عالقة لتخطي الحواجز القائمة بین الناس على أسس الطبقة االجتماعیة، الجنس، الثقافة والدین، 
بالالمساواة القائمة بین الجنسین . ومن أكثر المواضیع الشائكة التي واجهت هذه الحركة لسنین طوال، موضوع االختالف 
البیولوجي بین الذكور واإلناث، الذي كان ینظر إلیه وفقَا للتفكیر التقلیدي بأنه یعني (الدونیة للنساء مقابل الفوقیة والسلطة 

.ووفقًا لهذه الرؤیة، یعتبر الرجال اصحاب قدرات عقالنیة أخالقیة   Inferiority Versus Superiorityال )،للرج
  تؤهلهم باالهتمام باآلخرین.  متقدمة في حین تتمتع النساء بصفات طبیعیة

ساء، فما حارب من وال تقتصر محاربة هذه الحركة من قبل الرجال والمجتمع، بل تتعداه لتشمل فئات واسعة من الن    
أجله هذه الحركة وما دعت لتطبیقه من مبادىء المساواة وعدم التمییز بین الجنسین، نظر إلیه العدید من النساء على أنه 
أمٌر غیر مقبول, ویهدف إلى تدمیر العائلة، فمقولة فروید بأن النوع البیولوجي هو قدر بحد ذاته، ما زالت یؤمن بها العدید 

  العالم أجمعمن النساء في 

، تشكلت الحركات والمنظمات النسویة في  Feminismوفي إطار الدفاع عن حقوق المرأة ، وكإمتداد للنظریة النسویة   
شتى أنحاء العالم، إال أن الوضع بالنسبة للحركة النسائیة الفلسطینیة تمیز ببعض الخصوصیة الناتجة عن كون هذا البلد 

حتالل  تلو اآلخر، ما جعل من مسألة النوع االجتماعي بالنسبة لها ولباقي منظمات المجتمع رضخ ومازال الستعمار وإ



المدني قضیة  ثانویة مقارنة بالقضیة الوطنیة. فعلى خالف معظم شعوب العالم التي عاشت بكنف دول كاملة السیادة، لم 
ول عن توفیر سبل الرفاهیة للرعایا، األمر یتمتع الشعب الفلسطیني بهذا الكیان السیاسي الذي یعتبر بالعادة المسؤول األ

الذي دفع بالمنظمات األهلیة ومنها النسویة إلى تركیز جّل إهتمامها للتعویض ولو جزئیا عن غیاب الدولة،و هذا جعل من 
ة مشاریعها وبرامجها بالمحصلة النهائیة إنعكاسا إلحتیاجات ومتطلبات المرحلة، إذ إتسمت على االغلب بنشاطات إغاثی

إلى جانب التركیز على المسار النضالي السیاسي الوطني على حساب قضایا النوع اإلجتماعي ، خاصة أن معظم 
المنظمات النسویة في الحقبة التي سبقت نشوء سلطة الحكم الذاتي على أرض الوطن، كانت بمثابة إمتداد وأذرع لفصائل 

  م.ت.ف.

ن القضیة الوطنیة كانت هي األساس في تشكیل المنظمات الشعبیة وتعقیبا على هذا الموضوع،  ترى ریما نزال بأ 
الفلسطینیة، ومنها االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة، واألطر النسائیة المنبثقة عن األحزاب السیاسیة، أو لدى الجمعیات 

لرغم من أنها لم تغب من الخیریة  األهلیة، االنمائیة والنسویة ، وتضیف بأن المشكلة في هذه التشكیالت بأنها على ا
برامجها مصالح النساء االجتماعیة والدیمقراطیة، إال أنها بالممارسة العملیة غلبت إلى حد الغلبة البعد الوطني وذلك ضمن 

  الفلسفة الداعیة إلى تأجیل القضیة االجتماعیة لما بعد التحریر 

، بدأت تظهر للعیان بعض 1978ین, یالحظ بأنه منذ عام ومع هذا ، یالحظ المتتبع لتاریخ الحركة النسائیة في فلسط    
لهذه المنظمات وذلك من خالل التركیز على قضایا النوع االجتماعي . وضمن هذا السیاق،  عزت   التوجهات النسویة

شكل مفصًال نوعیًا في توجهات وأسس  1978دراغمة في معرض تحلیله لتاریخ الحركة النسائیة في فلسطین، بأن عام 
مل الحركة النسائیة، بحیث تم التركیز على ضرورة تشكیل حركة نسائیة قویة تربط بین السیاسي والتحرر االجتماعي مما ع

،فإنها ترى بأن االنتفاضة الشعبیة األولى جعلت  Ebba Augustinأدى بالنهایة إلى تشكیل إتحادات اللجان النسوي. أما 
لنسائیة یدركن أهمیة التنسیق والتعاون والتشبیك بین المنظمات النسائیة لبناء العدید من النساء الطلیعیات في الحركات ا

، تشكل المجلس األعلى للنساء، وتكون من األطر األربع السیاسیة  1989أسس متینة لهذه الحركة، ففي صیف 
ء المهنیات، وهذا رمز بدوره الفلسطینیة التي مثلت كافة الفصائل السیاسیة الفلسطینیة في ذلك الوقت، باالضافة إلى النسا

  الى إزدیاد االهتمام بالمواضیع والشؤون النسویة.

إال أن قدوم السلطة الوطنیة الفلسطینیة إلى أرض الوطن، شكل نقلة نوعیة في تاریخ الحركة النسائیة الفلسطینیة. ومن     
تخصصة التي ركزت جًل إهتمامها على أبرز ما رافق هذه المرحلة من تطورات، بروز المؤسسات النسویة المهنیة الم

في الحركة النسائیة  Feminist     approachقضایا النوع االجتماعي، األمر الذي یمكن إعتباره تتویجًا للتوجه النسوي 
الفلسطینیة . وكما تطرح كل من أیلین كتاب ونداء أبو عودة في إطار تحلیلهم للحركة النسویة الفلسطینیة ، بأنه من ضمن 

إتسمت به مرحلة أوسلو، كان بروز مؤسسات نسویة تخصصیة ذات إستقاللیة عن األحزاب السیاسیة،  قامت بتبني  ما
  قضایا المرأة االجتماعیة وتفعیل الجدل والنقاش الدیمقراطي حول قضایا المرأة . 

ذكوریا، تسیر فیه العالقات بناء على یعتبر المجتمع الفلسطیني كغیره من المجتمعات التقلیدیة الشرقیة، مجتمعًا أبویًا     
أسس هرمیة تفتقر للعدل والمواءمة من حیث السلطة والمسؤولیة، ویتحدد فیه حقوق وواجبات األفراد بناء على جنسهم 
االجتماعي، ما یؤدي إلى ضرب مبدأ المواطنة في العمق، ویسیطر فیه الموروث الثقافي االجتماعي الذي یتماشى مع 

  ألكثر قوة في المجتمع وهم الرجال على جمیع مناحي الحیاة على حساب الجنس األضعف وهم النساء  .   مصلحة الجنس ا



وضمن هذا السیاق، فإن النساء الفلسطینیات وعلى الرغم من أهمیة الدور الذي قمن به وما زلن في مسیرة النضال      
و مجموعات مؤطرة داخل جمعیات ومنظمات نسویة، إال أن الشعبي الفلسطیني سواء كَن أفرادا شاركن بطریقة عشوائیة، أ

القانونیة ، االجتماعیة ، االقتصادیة  المتتبع لحال المرأة الفلسطینیة یلمس اإلجحاف الملحق بحقها على جمیع المستویات :
للمرأة الفلسطینیة  والثقافیة, وفي كال االتجاهین العملي والنظري، و هذا ما یدحض الرأي القائل بأن التجربة النضالیة

جعلتها تتخلص في العوائق والقیود االجمتاعیة الثقافیة التي تحول دون تقدمها في الحیاة .  إال أن هذا ال یعني النفي 
الكامل لبعض اإلنجازات التي حصلت علیها المرأة الفلسطینیة من خالل مشاركتها في الحركة الوطنیة ومن أهمها ظهور 

  یات من النساء . بعض القیادیات الطلیع

تعاني النساء الفلسطینیات من عدة مشاكل تعود جذور بعضها لعوامل موضوعیة تتلخص باالحتالل وسیاسة االغالق     
والحصار باالضافة إلى حداثة نشأة السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وما یترتب على ذلك من فقر وبطالة وأمیة وغیرها من 

تعود جذوره لعوامل ذاتیة تأخذ من العادات والتقالید والثقافة وحتى الدین في بعض األحیان المشاكل . أما بعضها اآلخر، ف
روافدأ تعلیلیة تفسیریة لحالة الظلم والالمساواة التي تلحق باالناث في المجتمع الفلسطیني. وفي هذا االطار, تحاول 

ابة لمتطلبات المرحلة و تخفیف حدة المعاناة التي المنظمات النسائیة كغیرها من المنظمات األهلیة والحكومیة، االستج
تعیشها المرأة الفلسطینیة، وذلك من خالل تقدیم الخدمات المتنوعة والتي قد تكون ذات طبیعة إغاثیة أو تنمویة أو توعویة 

المرأة الفلسطینیة  ثقافیة وغیرها من األشكال بهدف التقلیل من حدة الفقر، األمیة، العنف وغیره من المشاكل التي تواجهها 



  هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على إحتیاجات المرأة الفلسطینیة، وعلى المشاكل التي تعترض طریقها وتحول دون      
تقدمها في الحیاة أسوة بالرجل . ومن جهة ثانیة، تهدف إلى اإلطالع على النشاطات والخدمات التي تقدمها المنظمات 

لى أي درجة . النسائیة ل حتیاجات الفئة المستهدفة ( المرأة ) وإ   لخلوص فیما إذا كانت نشاطاتها تتواءم  وإ

   

  المنهج المتبع في الدراسة : 

  تعتمد الدراسة على المنهج التاریخي التحلیلي المقارن للخلوص بنتائج وتوصیات ذات فائدة لجمیع الفئات المعنیة .     

  أقسام الدراسة :  

م الدراسة إلى فصلین، باالضافة إلى مقدمة وخاتمة . و یقسم الفصل األول إلى قسمین, یناقش القسم األول فیه تقس    
االحتیاجات والمشاكل التي تواجه المرأة الفلسطینیة بإسهاب، وذلك باالستناد إلى تقاریر دولیة، إقلیمیة ومحلیة، بالضافة 

وانین األخرى ذات العالقة بقضایا النوع االجتماعي. أما القسم الثاني، یناقش إلى مراجعة القانون األساسي الفلسطیني والق
  أهم اإلستنتاجات االمتعلقة بإحتیاجات النساء الفلسطینیات. 

أما الفصل الثاني،فیقسم أیضا إلى قسمین, یناقش القسم األول فیه طبیعة وماهیة النشاطات والمشاریع التي تقوم بها  
، الذي یصدر عن 2006الفلسطینیة، وذلك باالستناد إلى ما ورد من شرح لذلك في الدلیل السنوي لعام المنظمات النسائیة 

الصادر عن " مفتاح"، الذي ورد فیه شرحا  3باالضافة إلى كتیب رقم  PASSIA Directory  ،2006مؤسسة باسیا،
یة لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي مفصال لطبیعة نشاطات وبرامج المنظمات األعضاء في منتدى المنظمات األهل

حتیاجات  یتكون بأغلبیته من منظمات نسویة.  أما القسم الثاني، فإنه یناقش مدى مواءمة نشاطات هذه المنظمات وإ
  وأولویات المرأة الفلسطینیة.   

  القسم األول :  

  : إحتیاجات وأولویات المرأة الفلسطینیة 

   

مشاكل  وعلى جمیع المستویات، وذلك  نتیجة لالحتالل وسیاسة االغالق والحصار  یعاني الشعب الفلسطیني من عدة    
واالغتیاالت، وما ینتج عن تلك الممارسات من بطالة وفقر ومشاكل وآفات إجتماعیة أخرى. وفي ظل هذه الظروف 

ر بها الرجل وذلك لعدة عوامل، المجتمعة، تعاني المرأة كغیرها من فئات المجتمع، إال أن درجة معاناتها تعلو تلك التي یم
لعَل  أهمها أنها تواجه مشاكل وظلم مبرمجین,األول ذلك الموجه لها من قبل سلطات اإلحتالل، وفي هذا االطار فإن 



معاناتها ال تختلف عن تلك التي یمر بها الرجل. أما الثاني، فإنه یعود للمجتمع الفلسطیني الذي تسود فیه المعاییر والقیم 
ة التي تتلقاها المرأة مجبرةً، وذلك, إما بطریقة اإلكراه أو بطریقة اإلستالب الثقافي الذي یعمل على تطویع العقل الذكوری

نما یتم  والفكر لمعاییر وقیم محددة، بحیث ال تخضع هذه األخیرة للتحلیل والدراسة من قبل الفئة المستهدفة ( المرأة ) ، وإ
  مورُا عادیة. تقبلها من خالل الالوعي على أنها أ

علیهن جزیئات حیاتهن من شكل الملبس أو  تفرضوكما یطرح األستاذ قطامش بأن النساء في المجتمع الفلسطیني      
الدراسة، أو العمل وحتى الزوج وعدد االطفال . ومن الملفت لالنتباه هنا بأن معظم النساء تتقبل هذه األدوار التي تفرض 

أمورا طبیعیة، ما یدل على أن معظم النساء الفلسطینیات تعرضن لما یعرف في االستالب  علیها وتتعامل معها على أنها
  الثقافي وتعاملن معه على أنه أمرًا عادیًا . 

وفي ظل هذا المناخ الذي تعیش فیه النساء، وخاصة في المجتمعات التقلیدیة العربیة حیث التمییز والالمساواة، إهتم      
لنسویة والمؤسسات التنمویة والحقوقیة المعنیة بحقوق المرأة وبتمكینها  من دراسة وضع المرأة، العدید من المؤسسات ا

بهدف إلقاء الضوء على االحتیاجات والمشاكل االساسیة التي تعاني منها. وقد القت المرأة الفلسطینیة إهتمامًا ممیزًا كونها 
واة من جهات متعددة، وقامت بالتالي المؤسسات المختلفة بدراسات تعاني كما تمت االشارة إلیه سابقًا من الظلم والالمسا

حتیاجاتها األساسیة . ومن هنا, فإنه و تماشیا مع أهداف  وأبحاث ومسوحات متعددة لتسلیط الضوء على أولویاتها وإ
إلى تسلیط الضوء المؤسسة في نشر الدیمقراطیة والمساواة  في المجتمع الفلسطیني، فإن هذا القسم من الدراسة , یهدف 

على المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة والقانونیة التي تقف عائقًا أمام تقدم المرأة الفلسطینیة ومساواتها بشریكها الرجل من 
قلیمیة ومحلیة تناولت هذا الموضوع .   خالل  إجراء مراجعة ألدبیات ودراسات عدة باالضافة إلى  تقاریر دولیة وإ

   

عة الدراسات واألدبیات المعنیة بموضوع المرأة الفلسطینیة وأولویاتها ، یمكن تصنیف المحاور األساسیة هذا وبعد مراج     
التي شملتها الدراسات موضع البحث إلى سبعة محاور تتضمن كل من المجاالت التالیة : العمل ، التعلیم ، السیاسة ، 

  الفقر ، القانون ، الصحة والعنف . 

   

   

  :  مرأة الفلسطینیةالعمل وال      -1

   

، بلغت نسبة النساء ESCWAتشكل النساء الفلسطینیات حوالي خمسین بالمئة من المجموع الكلي للسكان، فحسب     
% من المجموع الكلي  للسكان، إال أن هذا التقارب شبه المتكامل في نسبة العدد اإلجمالي بین  49.1 – 2003في العام 

ني لم ترافقه نسب متساویة في مجموع القوى العاملة. ولیس أدل على ذلك من المعلومات الجنسین في المجتمع الفلسطی



المتوفرة بهذا الشأن وفقًا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، والتي تشیر إلى أن نسبة النساء في القوى العاملة والتي 
ن المجموع الكلي، في حین تصل نسبة % م13.2إلى  2004سنة فما فوق, وصلت في العام  15تتراوح أعمارهن من 

رتفعت هذه النسبة إرتفاعًا طفیفًا في 66.6الرجال من نفس الفئة العمریة في القوى العاملة إلى  % من المجموع الكلي وإ
  % للرجال 67.8% مقارنة ب14.1، لتصل إلى 2005العام 

   

% من النساء في األراضي الفلسطینیة هي خارج 90.5، فإن نسبة 2004وحسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعام     
القوى العاملة ما یستدعي الوقوف برهة للتحلیل، أنه وفقا لهذه المعطیات, فقد یكون األمر تخطى معضلة البطالة المتفشیة 

النوع  كعامل وحید وراء هذه النسب العالیة جدا لبطالة النساء، وتعداه لیشمل مواضیع أخرى ذات عالقة وثیقة بقضایا
  اإلجتماعي.

   

وضمن هذا السیاق التحلیلي، حرّي باإلشارة ما ذكره شاكر خلیل ویوسف عدوان، بأنه كنتیجة لألوضاع اإلقتصادیة   
الصعبة وللبنیة المجتمعیة الذكوریة، فقد إعتبرت المرأة في المرتبة الثانیة من حیث األحقیة في المنافسة على فرص العمل 

األمر نفسه بالضافة إلى عوامل بنیویة و أخرى ثقافیة مجتمعیة على نسبة النساء الفلسطینیات في ، وبالتالي عكس هذا 
  القوى العاملة . 

ا آلت إلیه األوضاع في األراضي الفلسطینیة على غرار      اإلنتفاضة الفلسطینیة الثانیة، حیث شهدت  هذا ناهیك عمٌ
غ القًأ للمعابر إلى إسرائیل، مما أدى بالمحصلة النهائیة إلى إرتفاع البطالة المنطقة تقطیعًا ألوصال المدن الفلسطینیة وإ

،حیث تراجعت معدالت 2000بین العامالت الفلسطینیات. وكمثال على ذلك، ما أشارت إلیه اإلحصائیات في العام 
فاع لتصل في عادت واستمرت في اإلرت ، إال أنها  1997% في عام 20% بعدما كانت حوالي 12.3البطالة لتصل 

  %   .18.6إلى  2003العام 

ه تقریر فریدم هاوس حول حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا إلى وجود نسبة       وضمن نفس السیاق، فقد نوٌ
كبیرة من النساء خارج نطاق القوى العاملة في األراضي الفلسطینیة، في الوقت الذي تعمل فیه نسبة كبیرة  أخرى دون 

عتبر مقاب داخل عائالتهن أو في القطاع غیر الرسمي دون التمتع باالمتیازات والحمایة المقررة في قانون العمل، وإ ل 
التقریر وباالستناد إلى مكتب اإلحصاء المركزي الفلسطیني بأن من أهم المعوقات الرئیسیة أمام المرأة في قطاع العمل، هو 

التنسیق بین العمل ودورها المنزلي،  حیث وصلت نسبة مساهمة هذا العامل نقص الخدمات المناسبة لمساعدة المرأة على 
%. وتتوافق هذه المعطیات مع ما ورد في تقریر " مؤشرات التنمیة البشریة في الضفة الغربیة وقطاع غزة "، لعام 69.7ب

كة المرأة في العملیة الصادر عن مركز دراسات التنمیة في جامعة بیرزیت، حیث یشیر التقریر إلى ضعف مشار  2004
إلى أن اإلرتفاع التنمویة الرسمیة سواء في سوق العمل الرسمي أو في صنع القرار في المؤسسات العامة.ونوه التقریر ذاته 

ففي الوقت الذي شكلت فیه  في مستوى التعلیم لإلناث لم یرافقه زیادة ملحوظة في مشاركة المرأة في المجاالت األخرى.
ریجیات من المعاهد والجامعات حوالي نصف الخریجین، لم تتعد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل عن نسبة اإلناث الخ



، واعتبر التقریر بأن من العوامل التي تساعد وتزید من  درجة غیاب النساء في سوق العمل,  2003% في عام 12.8
  ومي ال یوجد له دور یذكر في هذا الشأن . هو غیاب أو الوجود المحدود لریاض األطفال،  خاصة و أن القطاع الحك

   

وبالتالي وبناء على المعطیات آنفة الذكر، فإنه من الطبیعي جدًا أن یعاني المجتمع الفلسطیني من الفقر والتخلف، إذ أنه   
قر وأكثر من وكما یطرح األستاذ قطامش في دراسته لقضایا المرأة العاملة الفلسطینیة، " كیف لنا أن نتجاوز التخلف والف

% من السكان یستهلكون وال ینتجون ؟" ، ویوافقه الرأي كل من شاكر خلیل ویوسف عدوان، إذ یشیران في الدراسة 75
والذي نص على  2003التي قاما بها حول وضع المرأة في قانون العمل الفلسطیني لما تضمنه تقریر التنمیة البشریة لسنة 

نما على اَن " من أسباب تخلف المجتمع العر  بي هو كونه مجتمع ذو طابع أبوي الذي ال یعكس سلبیته فقط على المرأة وإ
الرجل أیضًا " ، وبحسب الكاتب الماركسي السوري جورج طرابیشي " العرب لیسوا مئة ملیون بل خمسین ملیون فقط، 

  فالنساء یشكلن النصف المشلول عن العمل "

ر بدوره عن ظاهرة إنخفاض مستوى مشاركة المرأة العربیة في 2002لعام  أما تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة      ، فقد عبَ
نتاجیة نصفه اآلخر " . ومن أهم  سوق العمل والتنمیة بالتعلیق بأن " من المحزن أن العالم العربي یحرم نفسه من إبداع وإ

واالقتصادیة  بیة من خالل المشاركة السیاسیة اإلستنتاجات التي خَلص إلیها التقریر بأن نسبة إستخدام طاقات المرأة العر 
هي األكثر تدنیًا في العالم، وبأن المجتمع ككل یعاني من تجمید نصف طاقاته المنتجة . وقد دعا التقریر إلى ضرورة 

وذلك من خالل إزالة التمییز ضد المرأة في سوق العمل، بما  Poverty Feminization  لظاهرة تأنیث البطالةالتصدي 
  ي ذلك فروقات األجور وتوزیع الوظائف بینها وبین الرجل ف

ه تقریر تقدم المرأة العربیة لعام      األدنى ، بأن مشاركة النساء في قوة العمل في المنطقة العربیة هي 2004وبدوره، فقد نوَ
العربیة تتمیز بأعلى معدالت ، وبأن النساء تحتل في العادة االوظائف المتدنیة، مضیفًا بأن النساء في البالد في العالم

الخصوبة إلى جانب أقل معدالت مشاركة في قوة العمل، ما یعكس بطریقة واضحة قیم المجتمع األبوي، فالنساء تبقى في 
  المنزل وتلد أطفاًال .

ب واعتبر التقریر بأن هذه المستویات المنخفضة لمشاركة النساء في قوة العمل,  تعكس من ضمن ما تعكسه غیا     
حتضان وحیاكة نسیج المجتمعات المحلیة،ما یدفع إلى إعتبار  اإلعتراف بقیمة عمل النساء غیر المدفوع في رعایة وإ
التوظیف المدفوع األجر الطریقة الوحیدة لحصول النساء على نصیب عادل عن مساهمتهن في التمنیة   ، هذا وقد أشار 

وع اإلجتماعي ال یزال سائدًا ، بحیث یتمتع الرجال بشكل عام بوظائف التقریر بأن تقسیم الوظائف القائم على أساس الن
  .  إداریة علیا مقارنة بالنساء 

ف التقریر ذاته مفهوم األمن اإلقتصادي "بأنه لیس مجرد إشباع للحاجات األساسیة ، فهو یضم نواح غیر     وقد عرَ
ركة الفعالة في الحیاة اإلقتصادیة "،  وبأنه كي یتوفر األمن مادیة، تشمل اإلستقاللیة الشخصیة والحقوق اإلقتصادیة والمشا

  .  اإلقتصادي، هناك حاجة لحمایة النساء من خالل توفیر فرص العمل وتأمین الدخل



ومع تعدد األسباب المسئولة عن تدني معدالت مشاركة النساء العربیات في أسواق العمل، إال أن هذا التقریر ركز       
الممارسات التمییزیة الراسخة على المستویین اإلقتصادي واإلجتماعي .ومن هذه الممارسات التقالید  بشكل أساسي على

  التي تؤكد على األدوار المنزلیة للنساء وتصور الرجال على أنهم العائلون األساسییون من الناحیة المادیة لألسرة

ن توفرت في بعض هذا وناهیك عن أن فكرة تمكین النساء في المجتمعات العرب      یة ومشاركتهن في التنمیة حتى وإ
الحاالت، ال ینظر إلیها في الكثیر من األحیان على إعتبار أنها حقوقًا من حقوق األنسان التي كفلتها المواثیق الدولیة 

ي نصت وغیره من المواثیق، والت 41/128) الصادرعن الجمعیة العامة لألمم المتحدة  1986كإعالن الحق في التنمیة (
إلى أنه نادرًا ما  صراحة على أن هذا الحق جزءًا ال یتجزأ من حقوق االنسان المتكاملة غیر القابلة للتصرف.  باالضافة

ینظر إلى هذه العملیة على أنها إحدى الوسائل التي تستطیع النساء من خاللها تحقیق طموحهن وتقویة شخصیتهن، إذ أنه 
ربیة، بأن فكرة تمكین النساء مقبولة كوسیلة لتحقیق رفاهیة أفضل للطفل واألسرة والمجتمع، وكما یشیر تقریر تقدم المرأة الع

أما موضوع إنجاز حقوق النساء كهدف في حد ذاته, فإنه یواجه العدید من العقبات، لكونه مرتبطًا بالخالفات االكثر عمقًا 
المي والمعاییر التقلیدیة الخاصة بالنوع اإلجتماعي في المجتمع حول العالقة بین حقوق النساء والقانون والعرف األس

الدعوات الحدیثة التي تنادي بتقیید مشاركة النساء في قوة العمل كحل للبطالة ومسئولیات األسرة، وكمثال على ذلك، 
من حیث األحقیة  . وهذا یدل ویؤكد على ما َطرح سابقًا ، بأن النساء تمَ إعتبارهن في المرتبة الثانیةالمتفشیة بین الرجال 

  في المنافسة على فرص العمل في المجتمعات الذكوریة التقلیدیة .

   

وال یتوقف وضع المرأة الفلسطینیة في العمل على حرمانها منه أو على حصولها على نسب متدنیة من مجموع القوى     
بناًء على النوع االجتماعي  في المجتمع  العاملة، بل یرافق ذلك  شكًال أخرًا من أشكال التمییز والالمساواة القائمین 

الفلسطیني، والذي یعرف باألجور المتدنیة و غیرالمتساویة مع تلك التي یحصل علیها الرجال. وفي هذا السیاق ، تطرح 
كل من سهى هندیة وعفاف غزاونة في إطار تحلیلهما لألجور التي تتلقاها النساء الفلسطینیات في العمل،  بأن دخل 

یعتبر بشكل عام دخال متدنیا، وبأن دخل الرجال یساوي ضعف ذلك الذي تحصل علیه النساء . ویؤكد على ذلك  النساء
% فقط من أجر الرجال في الضفة 65تقریر فریدم هاوس، حیث یشیر بأنه وحسب التقدیرات، فإن النساء یحصلن على 

  % فقط في قطاع غزة.77الغربیة ، وعلى 

   

على النساء في قطاع العمل ال یعتبر فقط إنتهاكًا للحقوق اإلنسانیة والطبیعیة للمرأة كونها إنسانًا قبل  إن التمییز الواقع    
. ومن أهم القرارات الدولیة التي  كل شيء، بل یعتبر أیضأ تنصًال ومخالفًة صریحًة للقرارات الدولیة الخاصة بحقوق العامل

والتي عرفت بإسم " المساواة في األجر عن عمل ذي قیمة متساویة "،  1951لعام  100ناقشت هذا الموضوع إتفاقیة رقم 
، 1958لسنة  111، باالضافة إلى إتفاقیة رقم   والتي تضمنت مساواة العمال والعامالت في األجر ذي قیمة متساویة

الحصول على عمل " التمییز في اإلستخدام أو المهنة "، والتي نصت على القضاء على التمییز في  والتي عرفت بإسم
وبالتالي، فإن أي   على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدین أو أي أمور أخرى من خالل تطبیق سیاسة وطنیة لذلك

تمییز  في العمل أیًا كان لونه تجاه النساء, إنما یعتبر مخالفة لنصوص هذه اإلتفاقیات الدولیة من جهة، ومن جهة ثانیة، 



معنیة بحقوق اإلنسان والمساواة أن تستفید من نصوص هذه القرارات وتتسمك بحقها في المعاملة على النساء والجهات ال
  المتساویة بكل ما للكلمة من معنى في قطاع العمل .  

   

یعكس بصورة أو بأخرى   وباالضافة إلى ذلك، یتمیز عمل النساء بأنه محصور بشكل عام ضمن سیاق وظیفي معین،    
والتي یراها المجتمع تتناسب  قلیدیة السلبیة  للمرأة والتي تنحصر في األعمال التقلیدیة والتربویة والخدماتیة،نظرة المجتمع الت

والطبیعة األنثویة، هذا مع وجود طفیف جدًا لمزایا بعض النساء في بعض المجاالت التيَ ینظر إلیها بأنها تناسب الرجال 
% ، في حین تصل 69 -  2000/2001في القطاع التعلیمي للعام ، تصل نسبة النساء العامالت  ESCWA. فحسب 

% في مجاالت إدارة األعمال والقانون والعلوم اإلجتماعیة . وحسب إحصائیات 31% في مجال الهندسة، و29النسبة إلى 
ة األكبر ، لتوزیع العامالت في األراضي الفلسطینیة حسب النشاط اإلقتصادي، فقد إحتل قطاع الخدمات النسب2003عام 

  % 33.6%، یلیه قطاع الزراعة بنسبة 50.1من بین القطاعات اإلقتصادیة األخرى، إذ وصلت نسبته إلى 

   

وال یتوقف األمر عند هذا الحد، بل انه وحتى في المجاالت التي تشكل فیها النساء النسبة األعلى، نجد فیها الرجال      
حسب دائرة اإلحصاء المركزیة فیما یخص توزیع الهیئات التدریسیة واإلداریة یحتلون النسبة األعلى من المراتب العلیا . ف

، تمت المالحظة بأن نسبة النساء تنخفض بشكل ملحوظ كلما إرتفعت 1996/1997حسب المرحلة والجنس لألعوام 
  .   صل إلى صفر، بینما في الجامعات ت49.17المرحلة العلمیة، فمثًال في المرحلة األساسیة تصل نسبة النساء إلى 

   

تحمل عنوان ، " إنهن یخترقن الجدران اإلسمنتیة واألسقف الزجاجیة " ، یرى الكاتب بأًن   وفي مقالة لمجدي دقیقي    
هناك عائقًأ أساسیًا یقف أمام تقدم المرأة الفلسطینیة في مجال العمل، ویطلق علیه إسم السقف الزجاجي والذي یعرفه بأنه 

والذي یقوض ثمار التقدم الذي تحققه النساء في التعلیم، وكمثال على ذلك، فعلى الرغم من أن  عملالتفاوت في فرص ال
، إال أن نسبة النساء  2005و2002% من خریجي تكنولوجیا المعلومات بین العامین 50نسبة النساء تشكل ما نسبته 

  الخریجین الذكور .  % من67% بالمقارنة مع ما نسبته 3اللواتي یعملن في هذا الحقل تساوي 

   

على هذا األمر، بإعتبار الالمساواة القائمة على أساس الفرص الالمتساویة،  2005وقد علق تقریر التنمیة البشریة لعام 
ومهدّدة للطاقات  المساواة جائرةحیث یمنع أناسًا من إحراز تقدم بسبب جنسهم، هویتهم الجماعیة، ثروتهم أومكانهم بأنها 

  ومزعزعة لالستقرار االجتماعي .اإلقتصادیة، 

   



% من مجموع النساء الفلسطینیات في األراضي المحتلة كغیرها من النساء في 14.6وتعاني المرأة الریفیة والتي تشكل     
المجمتع الفلسطیني، إال أن درجة معاناتها في حقل العمل  تتمیز ببعض الخصوصیة لعدة اسباب، لعل أهمها ینبثق من 

، المعمول به في الضفة الغربیة وقطاع غزة في حقها بشكل خاص 2000) لسنة 7ون العمل الفلسطییني رقم (إجحاف قان
. ففي الفصل الثاني من الباب األول تحت عنوان " أحكام ومبادىء عامة "، یناقش في المادة الثالثة، البند الثالث، على 

لعمل في فلسطین بإستثناء أفراد  أسرة صاحب العمل من أنه تسري أحكام هذا القانون على جمیع العمال وأصحاب ا
الدرجة األولى وأما المادة رقم ثمانون من الفصل الثاني للباب الخامس الذي یحدد ویعرف شروط وظروف العمل، فقد 

ستثنا ء نصت على " بنظام یصدر عن مجلس الوزراء وبناء على إقتراح من الوزیر بالتنسیق مع الجهات المعنیة، یجوزإ
عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب " . هذا ناهیك عن حرمان اإلناث في المجتمع 

، تقوم  2004الفلسطیني بشكل عام، وفي الریف بشكل خاص من حقهن في المیراث. فحسب تقریر تقدم المرأة العربیة 
بشكل كلي خاصة في الریف، وذلك على الرغم من أن الشریعة األعراف والتقالید العربیة بحرمان المرأة من المیراث 

  بما لذلك من نتائج سلبیة على وضعهن اإلقتصادي .  اإلسالمیة تمنح األنثى نصف ما یحصل علیه الذكر

   

 وبهذا, نالحظ كیف تم حرمان العدد األكبر من النساء الریفیات من الغطاء القانوني الذي تتمتع به الفئات العاملة    
% من النساء الفلسطینیات 50.3األخرى، إذ أن معظم النساء الریفیات یعملن في حقل الزراعة، فوفقًا لإلحصائیات، فإن 

% من المجموع الكلي للعمل الزراعي الفلسطیني  وبنفس الوقت، فإن 65الریفیات یعملن في حقل الزراعة، ویقمن ب
% منهن بدون أجر مدفوعوبالتالي ، یتم 48.2الدهن حیث تعمل معظمهن یعملن في األراضي التابعة ألزواجهن أو لو 

إعتبارهن وفقًا للقانون في كال الحالتین عامالت لصاحب عمل تربطهن به صلة قربى من الدرجة األولى . بمعنى آخر 
ریفیة وتمكینها وضمن هذا السیاق ، فقد إشترك القانون جنبًا إلى جنب مع التقالید المجتمعیة في الحد من تطور المرأة ال

  إقتصادیًا  . 

   

هذا, وناهیك عن الظروف المعیشیة الصعبة التي یعشن بها، والتي قد ال تتوفر فیها أبسط شروط الحیاة المتحضرة،     
  عدد قلیل جدًا للمدارس وغیرها من المشاكل اإلجتماعیة انتسابكشبكات المیاه والكهرباء، مع 

ساء الریفیات الفلسطینیات، إعتبر تقریر مؤشرات التنمیة البشریة في الضفة الغربیة األخرى . وفي تعلیقه على وضع الن 
  ، بأن النساء الریفیات الفقیرات هم الفئات األكثر تهمیشًا في المجتمع .2004وقطاع غزة لعام 

   

جمعیة تنمیة المرأة الصادرة عن  2004و 2002،2003وبإجراء قراءة تحلیلیة لما ورد في التقاریر الثالث لألعوام     
الریفیة، نالحظ بأن موضوع العمل للنساء الریفیات لم یغب عن جمیعهن، ما یدل على حاجة المرأة الریفیة خاصة في ظل 

تضمن في األهداف  2002هذه الظروف الصعبة على جمیع المستویات للعمل وللتمكین اإلقتصادي . فتقریر عام 



النساء الریفیات في العملیة اإلنتاجیة، وبالتالي فمن النشاطات األساسیة التي قامت المرحلیة للجمعیة على زیادة مشاركة 
بها الجمعیة في تلك الفترة، مشاریع إقتصاد منزلي، ودورات تدریبیة لتمكین النساء إقتصادیا من خالل تدریب حدیقة منزلیة 

  وتصنیع غذائي وغیرها من المشاریع التي تصب في نفس اإلهتمام 

   

ه تقریر عام      اآلثار النفسیة واإلجتماعیة التي تركت مالمحها على النساء الریفیات في ظل هذه  إلى 2003وبدوره, نوٌ
الظروف السیاسیة واالقتصادیة الصعبة التي تعیشها النساء بشكل خاص والمجتمع الفلسطیني ككل، والناتجة عن تحمل 

حاحیة الحاجات العملیة الیومیة وعن دخول المزید من النساء في دائرة هؤالء النساء أعباء مضاعفة ناتجة باألساس عن إل
خاصة في منطقة الجدار . وبالتالي ، ركزت هذه الجمعیة في برامج عملها  والحاجة إلى الدعم المادي والنفسيالفقر 

خالل التعاون مع دائرة على تمكین النساء إقتصادیا من خالل القیام ببرنامج اإلقتصاد المنزلي ومشاریع الطوارىء من 
  التكافل في اإلغاثة الزراعیة وغیرها من المشاریع والنشاطات التي ستتم مناقشتها بإسهاب في الفصل الثاني من الدراسة 

   

, فلم یخل بدوره من موضوع العمل والتمكین اإلقتصادي للنساء الریفیات .فقد تضمن أیضًأ  2004أما تقریر عام     
دیة كمزارع األرانب والحدائق المنزلیة وغیرها من األشكال التي ساعدت أیضًا المرأة الفلسطینیة خاصة النشاطات اإلقتصا

  معیالت األسر اللواتي تزداد نسبتهن من فترة ألخرى من توفیر اإلحتیاجات األساسیة ألسرهن. 

   

، لم تتوان عن التعبیر عن حاجتها إلى توفر أما المرأة الالجئة، والتي تشیر اإلحصائیات إلى أنها أكثر شرائح المجتمع فقر  ًا
، كانت معظم 2005حزیران من عام - خالل شهري أیار UNRWAمصادر دخل لها.  ففي دراسة قامت بها 

اإلحتیاجات التي عبرت عنها العینة المبحوثة من الالجئات اللواتي لها عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بتوفر دخل لألسرة. 
إمرأة عن حاجتهن إلى دورات تدریبیة في تصنیع الغذاء والكمبیوتر والخیاطة، وفي نفس  15أعربت وكمثال على ذلك، 

الوقت، أعربت عشرة نساء عن حاجتهن لنشاطات مدرة للدخل كإنشاء مشاریع صغیرة، وأعربت سبعة نساء عن حاجتهن 
دارة المشاریع الصغیرة، وأعربت ثمانیة نسا   ء عن حاجتهن لقروض.    لدورات تدریبیة في التسویق وإ
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تتسم القوانین والدساتیر المتبناة في الدول العربیة بالعادة بسمتین أساسیتین, األولى، بأنها قد تكون ذات طبیعة مجحفة      
ا السمة الثانیة، فإنها قد تكون ذات طبیعة متحضرة  بحق المواطن بشكل عام أیَا كان جنسه، وبحق المرأة بشكل خاص. أمَ

ومتطابقة مع ما ورد من بنود وقرارات في المواثیق والمعاهدات الدولیة المعنیة في حقوق اإلنسان والمساواة، إال أن توفر 
هذه النصوص المتقدمة یبقى في أحسن األحوال حبرًا على الورق دون خلق آلیات تنفیذیة لها . وفي تعلیقه على وضع 

، بأن القوانین ال تعكس واقع الحال، بل تظل 2003ن في الدول العربیة ، أشار تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام القوانی
نظریة مجردة، فعلى الرغم من أن أغلبیة الدول العربیة صادقت على إتفاقیات حقوق اإلنسان الدولیة، إال أن هذه 

  ر الثقافة القانونیة، ولم تدمج في البنى التشریعیة األساسیة لهذه البلدان المعاهدات لم تصبح بعد جزءًا أساسیًا من عناص

ز األطر القانونیة في البلدان العربیة بسمتین أساسیتین ؛ األولى، الدور 2004أما تقریر تقَدم المرأة العربیة       َ ، فقد می
مایة الوحدة األسریة فوق حقوق األفراد داخل اإلنجابي للنساء ومسؤولیة الرجال عن أسرهم, أما الثانیة، فتقوم على ح

األسرة, وما یقوم على ذلك من إتجاه الهیكل القانوني إلى معاملة النساء لیس كأفراد ولكن كزوجات وأمهات وبنات، بمعنى 
  ال یتم معاملتهم كمواطنات متساویات مع الرجال .

   

لنصوص المتقدمة التي تراعي حقوق األنسان والمرأة بشكل ومع هذا ، فإن غیاب آلیات تنفیذیة لتطبیق القوانین وا    
خاص، ال ینفي ضرورة إجراء تغییر جذري لبعض القوانین المجحفة في حق المواطن والتي تنتقص من مواطنته، خاصة 

  تلك المتعلقة بالتمییز القائم بناء على النوع اإلجتماعي . 

   

ا في فلسطین ال تختلف كثیرأ عن تلك  المتداولة في الدول العربیة وضمن هذا السیاق، فإن القوانین المعمول به    
األخرى، إال بكون بعضها تركة مركبة معقدة تعود في جذورها لحكومات أخرى غیر فلسطینیة ،كاألردن ومصر وحتى 

ب الفلسطیني اإلنتداب البریطاني، ما یجعل منها قوانین غیر صالحة لهذا الزمن وال تتماشى مع طموحات وتضحیات الشع
  خاصة النساء . 

   

وبإجراء قراءة تحلیلیة لبعض القوانین المعمول بها في الضفة الغربیة وقطاع غزة, سواء تلك الموروثة عن النظامین     
األردني والمصري أو الصادرة عن المجلس التشریعي أو مشروعات القوانین ، یمكن رصد اإلجحاف الملحق بالنساء. وكما 

ي عابدین في سیاق تحلیله لوضع المرأة في المواثیق واإلتفاقیات الدولیة مقارنة بالتشریعات الفلسطینیة، بأنه یقول المحام
بتدقیق القوانین الصادرة عن المجلس التشریعي ومشروعات القوانین وتلك الساریة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، یالحظ 

ىء المساواة وعدم التمییز بین الجنسین، إال ذلك ال ینفي وجود نصوص بأن المشرع الفلسطیني ینتهج من حیث المبدأ مباد



ن لم تحمل  تتضمن تمییزًا ضد المرأة على أساس الجنس اإلجتماعي، مع وجود أخرى تحمل مساسًأ مباشرًا بحقوق المرأة وإ
  .   معنى التمییز على أساس الجنس

لسنة  61ي الضفة الغربیة، نالحظ بأنه یعود للقانون األردني رقم المعمول به ف بقانون األحوال الشخصیةففیما یتعلق      
، أما ذلك المتبع في القطاع، فإنه یعود بدوره إلى قانون حقوق العائلة العثماني.وبذلك نالحظ كیف تعود هذه 1976

ال تعود بأصلها  القوانین لحقب زمنیة بعیدة ال تمت للعصر والحداثة بصلة من جهة، ومن جهة ثانیة، نالحظ كیف أنها
نما هي تركة من حقب زمنیة متعددة تعود لحكومات غیر فلسطینیة , وفي  للحكومة الفلسطینیةوال تعبر عن إرادة وطنیة، وإ
هذا السیاق، یرى تقریر فریدم هاوس بأن قوانین األحوال الشخصیة الساریة في الضفة الغربیة والقطاع, إنما هي ذات 

ن المتعلقة بالزواج، الطالق، حضانة األطفال . باالضافة إلى ذلك، فإن تحدید سن الزواج طبیعة تمییزیة في كل الشئو 
للمرأة بخمس عشرة سنة، إنما هو إجحاف بحقها وحرمان لها من حقها الطبیعي في اإلستمتاع بطفولتها ومراهقتها، لتجد 

الزوجة الحصول على الطالق، تجد نفسها نفسها مسؤولة عن إعالة بیت وأطفال وزوج . وفي نفس اإلطار، فإذا أرادت 
مقیدة بالقانون بتوفر شروط وأسباب من أجل الموافقة على تطیلقها من زوجها، وعلى النقیض من هذا، یتمتع الرجل بكامل 

  الحریة لتطلیق زوجته بدون تقییده بشروط معینة، األمر الذي یعتبر إجحافا بحق المرأة . 

   

ه ینص على أن الزوج هو رب األسرة ویتطلب من الزوجة أن تطیع زوجها ویمنح الزوج سلطة ، فإنقانون األسرةوأما     
الموافقة على حق زوجته في العمل أو السفر ضمن حقوق أخرى. باالضافة إلى أنه ال یتم السماح للمرأة بموجب هذا 

یة في محاكم األسرة، ما یعني إستبعاد القانون القیام بتفسیر النصوص الدینیة والتي تعد أساس الشریعة أو العمل كقاض
المرأة بصورة فعالة من تلك الجوانب الخاصة بالنظام القضائي الذي یؤثر تأثیرًا قویًا للغایة على حیاتها . وبالتالي، نالحظ 

كما كیف تمنح هذه القوانین الرجل السلطة الكافیة للتحكم في مصیر زوجته سواء تعلق األمر في حریتها بالعمل والذي 
, بأنه یعتبر حقا من حقوق اإلنسان المتكاملة غیر القابلة للتصرف بناء على إعالن الحق في  أشرنا إلیه سابقًا

، أو في التنقل، هذا ناهیك عن إعتبار المرأة في منزلة أدنى من الرجل من خالل حصر حق تفسیر 1986التنمیة/
  النصوص الدینیة للرجال فقط . 

   

م هاوس على هذا الموضوع من خالل مالحظته لوجود تمییز قانوني یضع المرأة في منزلة أدنى . وال وقد أكد تقریر فرید  
أدل على ذلك من عدم إعتبار القانون المرأة شخصًا كامًال أمام المحاكم كشاهدة أو فیما یتعلق بالزواج والطالق أو حضانة 

لكونهن نساء في موضوع المیراث . فقانون المیراث الذي . هذا ناهیك عن التمییز الذي یلحق بالنساء فقط   األطفال
تضمنه قانون األسرة یعد بمثابة مصدر آخر لعدم المساواة بین المرأة والرجل، بحیث تحصل األخت على نصف نصیب 

  أخیها، ومع ذلك, ال تحصل المرأة في معظم األوقات على نصیبها الذي یعادل نصف نصیب الرجل من المیراث .

   



بناء على ذلك، تعتبر قوانین األسرة المعمول بها من أهم العوائق التي تحد من تقدم المرأة ومساواتها بالرجل . ولهذا و     
لم تخُل معظم التقاریر والدراسات ذات العالقة بموضوع المساواة ووضع المرأة من الدعوة الصریحة إلى ضرورة إجراء 

إلى ضرورة إعادة النظر في قوانین األسرة وممارسات  2004م المرأة العربیة تعدیالت لهذه القوانین. فقد دعا تقریر تقد
الدولة التي تجعل مواطنة النساء متوقفة على العالقات األسریة . واعتبرت بدورها اآلنسة زهیرة كمال الوزیرة السابقة لوزارة 

  .[1المرأة بأن هنالك حاجة ملحة لتغییر قانون األسرة 

   

المعمول به في األراضي الفلسطینیة ، ففي الضفة  قانون العقوباتوضع أفضل إذا إنتقلنا للحدیث عن وال یعتبر ال    
، أما في القطاع فتسیر أحكام قانون العقوبات اإلنتدابي 1960لسنة  16الغربیة، تسیر أحكام قانون العقوبات األردني رقم 

عصر . وفي تعلیقه على هذا القانون، إعتبر تقریر فریدم ما یجعل من كلیهما غیر صالحین لهذا ال 1936لسنة  74رقم 
عتبرت بدورها اآلنسة زهیرة كمال بأن هناك ضرورة لتغییر هذا  ن هذا القانون تتعرض فیه المرأة للتمییز ، وإ هاوس بأ

اب قانون القانون لضمان مثول مرتكبي العنف ضد المرأة أمام القضاء . وضمن هذا السیاق، الحظ تقریر فریدم هاوس غی
یجرم العنف المنزلي بوضوح في جمیع المناطق الخاضعة للدراسة ، بحیث لم تقر أي دولة بالمنطقة قانونًا یجرم جمیع 

  أنماط العنف ویكفل عقوبة من یقترف اإلنتهاكات .

   

لذكورمن األستفادة من قانون العقوبات األردني والذي ما زال ساریًا في الضفة الغربیة لألقارب ا 340وتسمح المادة     
بعقوبات مخفضة في حالة إرتكابهم جریمة شرف، إال أن هذه العقوبات المخففة ال تطبق في حالة مفاجأة المرأة لزوجها. 
وما یثیر اإلستغراب، أن هذا القانون الذي یعود بأصله للحكومة األردنیة, تم تعدیله في بلد المنشأ، إال أنه ما زال متبنى 

من القانون الجزائي  340، عدلت الفقرة 2002. فحسب تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام  سطینيفي القانون الفل
  األردني لتنص على " أن یعامل مرتكبو ما یسمى بجرائم الشرف معاملة المجرمین اآلخرین" . 

   

وم على أساس الشبهات أو الدلیل ومع أن هذه المادة، تشترط أن یكون للفاعل دلیل، إال أن معظم حاالت القتل تق      
الظرفي ( بمعنى أن تكون االنثى حامًال)، لذلك ال یلجأ المدعون العامون والقضاة في العادة إلیها عند مناقشة قضایا " 

، والتي تنص " یستفید من العذر المخفف فاعل 98جرائم الشرف "، وعلى العكس یلجأون إلى مواد أقل تجریمًا كالمادة 
  لذي أقدم علیها بثورة غضب شدید ناتج عن عمل غیر محق وعلى جانب من الخطورة أتجاه المجني علیه" . الجریمة ا

   

                                                   
1[72] Focus magazine , previous reference, 2005, p4 . 



وفي نفس اإلطار، فإن مشروع قانون العقوبات الذي یعتبر متقدمًا نوعًا ما عن القانون الساري، من حیث إعطائه     
زنا، إال أنه مع ذلك ما زال یحمل في طیاته  تمییزًا ضد النساء الزوجة أیضًا حكمًا مخففًا في حال فاجأت زوجها مرتكبًا ال

سنوات من فوجىء  3من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني ،" یعاقب بالحبس مدة ال تزید عن  244. فحسب المادة 
... ، وتعاقب  بمشاهدة زوجته حال تلبسها بالزنا أو وجودهما في فراش واحد مع شریكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما

. وفي تعلیقه على   بالعقوبة السابقة الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها في حال تلبسه بجرم الزنا ... في مسكن الزوجیة
هذا المشروع، إعتبر د. عابدین بأن هذا یعد تمییز ضد المرأة ,ألن المفاجأة إذا ما حصلت في مكان غیر مسكن الزوجیة، 

  لعذر المخفف فال تستفید الزوجة من ا

. وبالتالي، نالحظ كیف أن المشرع الفلسطیني لم یتوان عن التمییز ضد المرأة من خالل إشتراطه لخضوع الموضوع  
  لظرف مكاني محدد لتتمكن المرأة من اإلستفادة من الحكم المخفف، ما یعتبر إجحافًا بحق الزوجة وتمییزًا قانونیًا ضدها .

   

اللتین  259و258ك أیضًا تمییزًا في غیر محله في مشروع هذا القانون، فحسب المادتین باإلضافة إلى ذلك، هنا    
تتحدثان عن جریمة اإلجهاض، هناك تمییز بین اإلجهاض عن طریق ضرب المرأة الحامل واإلجهاض عن طریق األدویة 

مة . ولم یتوقف األمر عند هذا مع أّن هذا التمییز في غیر محله ألن النتیجة واحدة بغض النظر عن األدوات المستخد
من مشروع هذا  265الحد، بل أن هناك تمییزَا ضد المرأة حتى في حال تعرضها لجریمة اإلغتصاب، بحیث منحت المادة 

  .      القانون القاضي سلطة تقدیریة إلنزال عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤقت على مرتكب جریمة اإلغتصاب

   

، فعلى الرغم من أهمیته في تحقیق العدالة اإلجتماعیة ومنع إستغالل أصحاب رؤوس األموال  أما قانون العمل    
للعاملین والعامالت، إال أنه في الحالة الفلسطینیة تضمن تمییزا ضد المرأة . فباإلضافة إلى ما تمت مناقشته سابقًا من 

  جحافا بحق النساء بشكل عامإجحاف قانوني بحق المرأة المزارعة الریفیة، فقد تضمن القانون إ

وفي هذا اإلطار، الحظ كل من خلیل شاكر ویوسف عدوان من خالل دراستهما لقانون العمل الفلسطیني بأن هناك تمییزًا  
ضد المرأة في قانون العمل، وبالتالي سجال علیه بعض المالحظات الجدیرة باإلشارة نذكر من أهمها؛ عدم ذكر القانون 

فصل المرأة بسبب الزواج، عدم إلزامه لصاحب العمل تحمل نفقات الوالدة والعالج والفحص الطبي، صراحة بعدم جواز 
نما دمجها ضمن إجازة الوضع التي منحها إیاها. هذا ناهیك  باالضافة إلى عدم تقلیصه لساعات العمل للمرأة الحامل وإ

ا ورد في المادة  جب أن تمضیها المرأة العاملة قبل حصولها على إجازة من هذا القانون والتي حددت المدة التي ی 103عمَ
، ما یعتبر تمییزًا ضد مصلحة المرأة العالمة من غیر  180الوضع بأن تكون قد أمضت في العمل قبل كل والدة مدة  یومًا

  مبرر .   

   

      



ذي طرأ على بعضها كنتیجة لجهود وفیما یتعلق بقوانین األنتخابات التشریعیة والمحلیة، فعلى الرغم من بعض التقدم ال    
)، في المادة 9المنظمات االنسویة والحقوقیة، إال أنها ما زالت دون المستوى المطلوب. فقانون اإلنتخابات التشریعیة رقم (

  نص تحت عنوان " تمثیل المرأة على ": 1995للعام  13، والذي حل محل قانون اإلنتخابات رقم 2005الرابعة لسنة 

   

ب أن تتضمن كل قائمة من القوائم اإلنتخابیة المرشحة لالنتخابات النسبیة ( القوائم) حدًا أدنى لتمثیل المرأة ال " یج    
  یقل عن إمرأة واحدة من بین كل من : 

   

  األسماء الثالثة األولى في القائمة .      -1

  األربعة أسماء التي تلي ذلك .      -2

   .كل خمسة أسماء تلي ذلك.      -3

   

فعلى الرغم من ضمانه نسبة تمثیلیة للمرأة في الترشح في اإلنتخابات التشریعیة، إال أنه ما زال مجحفًا بحقها وغیر     
مسانٍد لضمان مشاركتها بنسبة معقولة في عملیة صنع القرار. فمن جهة، ما زالت نسبة تمثیل المرأة فیه دون المستوى 

عن عدم ذكره صراحة إللزامیة تمثیل المرأة بمقاعد في المجلس التشریعي، فقد ال  الذي تستحقه بعطائاتها الطویلة، ناهیك
ینجح ثالثة مرشحین في بعض القوائم، ففي هذه الحالة تَغیب المرأة .  ومن جهة ثانیة، لم یوفر الدعم لوصولها إال من 

ستثناء ذلك من الدوائر. وبالتالي، فلم تحصل المرأة على أي  مقعد من المقاعد المخصصة للدوائر في خالل القوائم، وإ
  األنتخابات التشریعیة األخیرة . 

   

وبناء على ذلك، وكي تتمكن المرأة من المشاركة الفعالة في العملیة السیاسیة وفي عملیة صنع القرار، یجب إما تعدیل     
) أو تحویله بكامله إلى نظام تمثیلي نسبي  القانون لینص على كوتا للمرأة في كال النظامین اإلنتخابیین ( الدوائر والقوائم

  مع ضمان كوتا نسویة في مقاعد المجلس .  

   

أما قانون إنتخاب مجالس الهیئات المحلیة، فعلى الرغم من تقدمه على قانون االنتخابات من حیث ضمانه كوتا للمرأة 
  بمقاعد، إال أنه ال زال یمثل مصدر إجحاف قانوني للمرأة. 



   

  ) لتصبح: 10) من قانون إنتخاب مجالس الهیئات المحلیة رقم (17یل المادة (فقد تم تعد 

  " في الهیئة المحلیة التي ال یزید عدد مقاعدها عن ثالثة عشر مقعدا، یجب ان ال یقل تمثیل المرأة عن مقعدین"  :- 1

   

  إمرأة واحدة من بین خمسة األسماء األولى في القائمة.        - أ

  دة من بین خمسة األسماء التي تلي ذلك .إمرأة واح   - ب

   

، یخصص مقعد للمراة من بین األسماء الخمسة  2 في الهیئة المحلیة التي یزید عدد مقاعدها عن ثالثة عشر مقعدًا
  التي تلي بند (ب) أعاله.

   

لجدول النهائي للناخبین عن ) أعاله الهیئات المحلیة التي یقل عدد الناخبین فیها وفقًا ل1یستثنى من أحكام البند(      -3
  ألف ناخب، وفي هذا الحال تترك للقوائم اإلنتخابیة حریة إختیار األماكن المخصصة للمرأة من بین مرشحیها. 

   

) التي جرى تعدیلها، نالحظ بأن النصوص المعدلة لهذه المادة شكلت تراجعًا لحقوق 17بمراجعة النصوص القدیمة للمادة (
السیاسیة وفي عملیة صنع القرار، ففي الوقت الذي نصت فیه المادة األصلیة صراحة على " یجب أال المرأة في المشاركة 

% على أن تتضمن كل قائمة من القوائم حدا أدنى لتمثیل 20یقل تمثیل للمرأة في أي من مجالس الهیئات المحلیة عن 
رأة عن مقعدین في الهیئة المحلیة التي ال یزید عدد المرأة .. " ، نجد المادة المعدلة إشترطت على أن ال یقل تمثیل الم

% في هذه الحالة، ومن جهة ثانیة ، نالحظ 20مقعدًا ،وهذا  یعني أن النسبة المضمونة للمرأة تقل عن  13مقاعدها عن 
مرأة أیضاً من بین األسماء  الخمسة التي تلي ترتیب المرأة في المادة المعدلة ؛ إمرأة واحدة من بین خمسة األسماء االولى وإ

مقعدًا ،ُ یعطى مقعد للمرأة من بین األسماء الخمسة التي  13ذلك ، وفي حال الهیئات المحلیة التي یزید عدد مقاعدها عن 
تلي بند (ب) ، في حین ترتیب المقاعد المخصصة للمرأة في المادة السابقة، جاءت في مواقع متقدمة أكثر، حیث كان 

مرأة من بین األسماء األربعة التي تلي ذلك, ترتیبها على النحو التالي ، إمرأة من بین األاسماء الثالث األولى في القائمة، وإ
مرأة من بین األسماء التي تلي ذلك .هذا ناهیك عن عدم كفالة القانون المعدل لموقع المقعد الذي ستمثل فیه النساء في  وإ

  لنهائي للناخبین عن ألف ناخب وفقا للبند الثالث من المادة المعدلة .   الهیئات المحلیة التي یقل عدد ناخبیها وفقا للجدول ا

    



  



  

   

  المشاركة السیاسیة والمرأة :  - 3

  " سلسلة خنق الحریات"  

" إنعكست أزمة البنیة السیاسیة على التنظیم المجتمعي في البلدان العربیة، بحیث بات هذا األخیر یحمل بذور وأد     
ن تشبیه هیكل التنظیم المجتمعي في البلدان العربیة على شدة تنوعه بسلسلة متشابكة الحلقات، تبدأ الحریة. إذ یمك

نتهاء بالسیاسة في الداخل  من التنشئة في نطاق األسرة، مرورًا بمعاهد التعلیم وعالم العمل والتشكیلة المجتمعیة، وإ
تسلمه مسلوبًا ذلك القسط من حریته إلى الحلقة التالیة و  والخارج،  حیث تنتقص كل حلقة من الفرد قسطًا من الحریة،

  من السلسة لتنتقص بدورها نصیبها من حریة الفرد" .

   

   

تنبع أهمیة المشاركة السیاسیة للمرأة من كونها إحدى المنابر األساسیة التي قد تستطیع النساء من خاللها المساهمة     
المطلوب، وذلك لضمان مساواة النساء مع الرجال في المجتمع المعین . وعلى باالرتقاء بالقوانین الساریة إلى المستوى 

تلك المجتمعات في الحیاة السیاسیة والعامة . ومع   أهمیتها، فقد یتم فحص مدى تقدم المجتمعات بمدى إنخراط النساء في
روري بمكان أن یكون لتبؤ النساء مكانة ذلك، فقد أثبتت التجارب التاریخیة للعدید من البلدان في العالم، بأنه لیس من الض

  في مواقع صنع القرار فیها تلك التأثیرات اإلیجابیة المرجوة لحقوق المرأة .

   

وبالتالي، تتم بالعادة مناقشة موضوع مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة إنطالقًا من وجهتي نظر أساسیتیین,     
لجدلیة الطردیة القائمة بین تبؤ المرأة مكانة في مواقع صنع القرار وبین ما قد یطرأ من األولى، تؤكد وتجزم على العالقة ا

تحسن على وضع النساء في تلك المجتمعات . أما الثانیة، فال ترى بالضرورة حتمیة العالقة الجدلیة بین هذه المتغیرات، 
السیاسات والقوانین الساریة لمصلحة النساء حتى  إذ قد ال تتمكن النساء في كثیر من األحیان إجراء تغییرات جذریة في

ن وصلت إلى مواقع صنع القرار، خاصًة بأن هناك عوامل أخرى ذات جذور مجتمعیة وثقافیة تحول دون إنجاز مكاسب  وإ
  حقیقیة للنساء .   

   

لى كون العالقة القائمة بین تمیل هذه الدراسة إلى إتخاذ الموقف الحیادي من كال اإلتجاهین لعدة أسباب، تعود أهمها إ   
هاتین المسألتین لیست بتلك العالقة البسیطة التي یحاول البعض رسمها، بحیث تتداخل في حیثیاتها ومخرجاتها العدید من 



العوامل التي تحتاج إلى مدة زمنیة معقولة وقد تكون طویلة إلجراء تغیرات حقیقیة یلمسها العیان . إذ أنه وعلى الرغم من 
ل النساء إلى مواقع صنع القرار, قد ال یحمل في طیاته حتمیة التأثیر اإلیجابي على وضع النساء في تلك أن وصو 

مجتمعات، إال أَن ذلك ال یمنع من أن تحارب النساء و تناضل من أجل حقها في المساواة التمثیلیة في المؤسسات  ال
أي المرأة تساوي نصف المجتمع من حیث تعداده السكاني،  الحكومیة والسیاسیة إنطالقًا من قاعدة بسیطة تقوم على أنها

وبالتالي، فإذا منحت المرأة هذا الحق الطبیعي لها ولو بشكل تدریجي، من خالل إجراء التمییز اإلیجابي المعقول لصالحها 
یة مؤهلة لتبؤ مناصب من خالل القانون مراعاة لطبیعة المجتمع التقلیدي بأفراده اللذین ال یرون بالمرأة على األغلب شخص

  قیادیة، سیكون بمقدورها من خالل التنسیق والتعاون فیما بینها من إحراز تقدم بوضع المرأة في مواقع صنع القرار . 

   

ومع هذا، فإنه وحتى لو حصلت المرأة على حقها الذي یتساوى مع ذلك الذي یتمتع به الرجل في الحیاة العامة، فلن     
راء تغییرات جذریة مجتمعیة بین لیلة وضحاها، إذ أن هناك عواقب أخرى ثقافیة ومجتمعیة تعكس تتمكن المرأة من إج

نفسها وتحول دون ذلك، والتي تعود باألساس لنمط التنشئة والعادات والتقالید المتحیزة في المجتمعات العربیة، والحالة 
، یجب أن ترافق مسیرة المرأة النضالیة للحصول على الفلسطینیة جزءًا منها للرجل على حساب المرأة. وفي هذه الحالة

حقها في المشاركة لتولید أنماط سیاسیة أخرى من التعدیالت السلوكیة والتي تتربع التنشئة اإلجتماعیة على مركز الصدارة 
  فیها . 

   

و إقلیمیة، ذلك مع مراعاة تتمیز مشكلة تدني المشاركة السیاسیة للمرأة بكونها ذات صبغة عالمیة أكثر منها محلیة أ    
الفروقات بین مجتمع وآخر باالعتماد على ركائز عدیدة لعل أهمها درجة تحضر ودیمقراطیة المجتمع المعین. وكمثال 

% في تقلد 4على ذلك، النسبة التي قد تحصل علیها النساء في العالم وذلك في أحسن األحوال والتي تصل إلى أقل من 
لى مناصب رئاسیة( رئیس دول % على مستوى 16% في المجالس الوزاریة، وترتفع إلى حوالي 7ة أو رئیس وزراء)، وإ

السلطات المحلیة. ففي كل من إسرائیل والوالیات المتحدة والتي تتغنى كٌل منهما بدیمقراطیتها ومساواتها بین الرجال 
%  11.2% وفي أمیركا 7.5ال تتعدى  1998والنساء، نجد أن نسبة تمثیل النساء في البرلمان في إسرائیل في عام 

  .   لنفس السنة

   

و تقریر تقدم المرأة العربیة  2004وضمن هذا السیاق، ومن خالل مراجعة كل من تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام    
المشاركة ، نالحظ بأن موضوع 2004وتقریر مؤشرات التنمیة البشریة في الضفة الغربیة وقطاع غزة لعام  2004لعام 

السیاسیة للمرأة العربیة كان من أهم المواضیع التي ركزت علیها هذه التقاریر . فتقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة، إعتبر هذا 
، 2004الموضوع  من أكثر المواضیع حدة التي تتعثر فیها الجهود لتحسین وضع المرأة. أما تقریر تقدم المرأة العربیة 

ه مسألة وصول بعض النساء العربیات إلى مواقع تنفیذیة إنجازًا بحد ذاته، إال أنه مع ذلك, إعتبر بأن فعلى الرغم من إعتبار 
مشاركة النساء في المجال السیاسي التشریعي القضائي والتنفیذي والدبلوماسي منخفضة للغایة وذلك على المستویین, 



، وبدوره إعتبر تقریر   شاركتهن في الهیاكل السیاسیةمستوى مشاركتهن كموظفات في العملیة السیاسیة، وعلى مستوى م
مؤشرات التنمیة البشریة في الضفة الغربیة وقطاع غزة بأن مشاركة المرأة الفلسطینیة في مراكز صنع القرار وصنع 

  السیاسات متدنیة إذا ما قورنت بحجم عطاء المرأة ومعاناته بسبب اإلحتالل . 

   

ة الفلسطینیة في المسیرة النضالیة الطویلة لهذا الشعب، بأَن للمرأة الفلسطینیة دورًا كبیرًا في یالحظ المتتبع لدور المرأ    
العملیة النضالیة التحرریة، والتاریخ ال ینسى ذلك ! ، ومع هذا, فإن نصیبها في مواقع صنع القرار, وفي المؤسسات العامة 

الحظ. فعلى الرغم من أَن المرأة الفلسطینی ة شاركت جنبًا إلى جنب مع الرجل في المسیرة النضالیة، إال أَن هذه تكاد ال ُت◌َ
المشاركة مع ما رافقها من تضحیات وآالم لم تقابلها مشاركة عادلة في مواقع صنع القرار على جمیع المستویات وذلك 

التي تنص  عندما تمكنت م.ت.ف من تحویل نفسها إلى سلطة حكم ذاتي على أرض الوطن . ما یعني دحض الفرضیة
على أن مشاركة المرأة الفلسطینیة في النضال الوطني السیاسي قد حررت المرأة الفلسطینیة من السیطرة األبویة. وعلى حد 
تعبیر د. اللبدي ، " المرأة الفلسطینیة لم تتحرر من براثن البطریركیة ونظام النوع اإلجتماعي المتحیز ال في أثناء إنخراطها 

  السیاسي والوطني وال في المرحلة اإلنتقالیة بعد إتفاقیات السالم ". وتجنیدها في العمل

   

وحرَي في هذا الصدد اإلشارة إلى ما عبرت عنه د.اللبدي في سیاق تحلیلها لموضوع المرأة ومیدان العمل السیاسي، إذ     
دعم النخبة في رجال السیاسة، حیث ترى بأَن النساء یجري تجنیدهن في األحزاب السیاسیة كجنود إحتیاط وقوة إنتخابیة ل

تجد النساء في العادة أنفسهن بعد نهایة الحروب والثورات أنهن مواطنات من درجة ثانیة . وهذه الرؤیة أثبتت نفسها على 
أرض الواقع في الحالة الفلسطینیة حیث لم تتوان النساء عن المشاركة النضالیة وتقدیم التضحیات، وعندما صار باإلمكان 

ال كیف نفسر حالة شبه تشك ل سلطة وطنیة على أرض الوطن، تمت معاملتهن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانیة، وإ ی
  الغیاب أو التواجد الضئیل للمرأة في جمیع مواقع صنع القرار وعلى جمیع المستویات.

      

السلطة الوطنیة, التشریعیة، التنفیذیة لقد میز المجتمع الفلسطیني بین الرجل والمرأة على المستویات الثالث في     
والقضائیة. وال أدل على إنخفاض مستوى مشاركة المرأة  الفلسطینیة في الحیاة السیاسیة والعامةمن النسب التي حصلت 

  ) .2006و1996علیها المرأة في نتائج دورتي األنتخابات التشرعیة(

   

مقعدًا في  88تحصل المرأة إال على خمس المقاعد من أصل  ، لم 1996ففي المجلس التشریعي المنتحب في عام      
) أفضل بكثیر، بحیث حصلت المرأة على سبعة عشر مقدًا 2006البرلمان، ولم تكن نتائج اإلنتخابات التشریعیة الثانیة (

, وذلك فقط من خالل القوائم اإلحدى عشرة والتي جرت بناء على قانون التمثیل النسبي 132من أصل  التي ضمنت مقعدًا
للمرأة تواجدًا في نظام القوائم ( التمثیل النسبي) بینما لم یطبق هذا النظام على الدوائر االنتخابیة الستة عشر والتي لم 



تنجح فیها أربع عشرة مرشحة وذلك من خالل الدوائر العشر التي ترشحت من خاللها ، وهذا یحمل الكثیر من المعاني و 
  التوجهات !! . 

   

فیما یخص التمثیل الوزاري، فقد شغلت المرأة وزارتین ( التعلیم العالي والشؤون اإلجتماعیة)  من بین خمسة  أما    
، ثم إنخفضت النسبة لتصل إلى وزارة واحدة وهي وزارة الشؤون  1998- 1996وعشرون وزارة وذلك فقط في األعوام 

  شؤون المرأة. ، شكلت وزارة 2003، وفي 2003- 1998اإلجتماعیة وذلك فقط من 

ولم تكن النتیجة بأفضل للمرأة في الحكومة الحالیة، حیث لم تشغل المرأة سوى وزارة واحدة وهي وزارة شؤون المرأة!!! . أما 
على مستوى المجالس المحلیة، وحسب مؤشرات التنمیة البشریة في الضفة الغربیة والقطاع، فلم تتجاوز نسبة النساء 

% من مناصب 15.2معینین في هذه المجالس، وعلى مستوى صنع السیاسات، تولت النساء % من مجموع ال5المعینات 
% من مناصب رؤساء أقسام ، وتزید بشكل عام نسبة النساء في 25%من مناصب مدیر،و12مدیر عام فما فوق و

م الدرجات 36.4الوظائف كلما إنخفض السلم الوظیفي . فوصلت إلى  وفقًا  2005لعام في ا 4- 8% من الموظفین منُ سَل
  للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.

   

 46إمرأة ومن بین  141محامیًا في األراضي الفلسطینیة، توجد فقط  1332وحسب تقریر فریدم هاوس، فمن بین     
تحتل % من الموظفین اإلداریین، إال أنها 13قاضیات من نساء فقط, وعلى الرغم من أن المرأة تمثل  4قاضیًا توجد فقط 

% من مناصب إتخاذ القرارات العلیا, وذلك حسب الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني . وعالوة على ذلك، 3فقط 
یسیطر الذكور بشكل عام على األحزاب السیاسیة في األراضي الفلسطینیة، بینما توجد ثماني نساء في مواقع إتخاذ القرار 

  . رجًال   188في أكبر حزب في فلسطین في مقابل 

   

حول التقدم نحو األهداف اإلنمائیة  2005وفي تعلیقه على مستوى مشاركة المرأ ة السیاسیة، أفاد التقریر الفلسطیني لعام 
هذا   2015وتعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة بحلول عام  3لأللفیة، بأنه من المرجح أن یتم بلوغ الهدف رقم 

  .    ال تزال دون الهدف المنشود للمرأة قتصادیة والسیاسیةوأوضح التقریر بأن المشاركة اإل

    



  المرأة  والتعلیم :      -4

   

إذا كان العمل وسیلة للتمكین اإلقتصادي واإلجتماعي للنساء، فالتعلیم إنما هو وسیلة للتمكین اإلجتماعي واإلقتصادي     
تتخطى حدود النساء وتصل األسرة واألطفال والمجتمع، یبقى  والسیاسي والثقافي في آن واحد . ومع تعدد إیجابیاته التي

بحد ذاته أحد أهم الوسائل التي تستطیع المرأة من خاللها تحسین وضعها وعلى جمیع المستویات, االجتماعیة واإلقتصادیة 
وى العمل أو المشاركة والثقافیة والسیاسیة. فالمرأة المعززة بالشهادة العلمیة تجد فرصًا أفضل في الحیاة سواء على مست

السیاسیة وغیرها من أنماط العالقات اإلجتماعیة ، ما یجعل منه غایة ووسیلة في آن واحد . وفي هذا السیاق، تشیر 
بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني إلى العالقة الطردیة الجدلیة القائمة بین التعلیم والعمل، حیث قد ترتفع نسبة 

في العمل كلما إرتفعت درجة التعلیم لدیهن، وكمثال على ذلك، وصلت نسبة المنخرطات في العمل إلى  النساء المنخرطات
+ من سنوات التعلیم، في الوقت الذي تنخفض فیه هذه النسبة لتصل إلى 13للواتي حصلن على  2005% في عام 42.6
قة الطردیة القائمة بین هذین المتغیرین سنة دراسة لنفس السنة. إال أن هذه العال 12- 10% للواتي حصلن على 6.7

تخضع كغیرها من المتغیرات اإلجتماعیة إلى التذبذب، وكمثال على ذلك ، حصلت نسبة النساء اللواتي حصلن على درجة 
سنوات على نسبة أعلى من تلك التي حصلت علیها النسوة اللواتي حصلن على سنوات تعلیم من  9- 7تعلیم تمتد من 

  %   . 7.3سیة، حیث وصلت إلى سنة درا 10-12

   

ومن الحرّي في هذا الصدد اإلشارة إلى ما دعا إلیه تقریر تقدم المرأة العربیة ، الذي إعتبر مسألة الدعم المباشر لتعلیم     
  .  الفتیات أو محو أمیة النساء إحدى وسائل تصحیح فجوات النوع اإلجتماعي

، إذ أوصت بدورها إلى ضرورة یعتبر قطاع التعلیم لإلناث من أهم ا      لقطاعات التي أولتها األبحاث والدراسات إهتمامًا
إعتباره من أهم القطاعات التي تحتاج إلى عنایة أفضل خاصة من قبل الحكومة . فتقریر األمم المتحدة حول وضع المرأة 

نفس السیاق، إعتبر التقریر  , دعا إلى ضرورة مساعدة النساء في الحصول على التعلیم، وفي2002الفلسطینیة لعام
الصادر عن مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي والذي ناقش وضعیة المرأة الفلسطینیة باالستناد إلى إتفاقیة القضاء 

  أحد المحاور أالربع األساسیة الواجب التركیز علیها . 2001على كافة أشكال التمییز ضد المرأة ، و كان التعلیم لعام 

, من اإلشارة إلى أن القطاع التعلیمي إنما یجب أن یكون 1999ولم تخل الدراسة التي قام بها د.فارسن أغابیكیان عام     
أحد أهم المنابر للترویج للمساواة بین الرجل والمرأة ، في الوقت الذي وجه فیه تقریر مؤشرات التنمیة في الضفة الغربیة 

لجندري في المناهج الفلسطینیة، بحیث تمیزت هذه األخیرة بسیادة عدد التعابیر وقطاع غزة  نقدًا صریحًا لضعف البعد ا
اللغویة الذكوریة على اللغویة األنثویة، ناهیك عن قیامها بتكریس الصورة النمطیة لألدوار المرتبطة بالنوع اإلجتماعي ، 

، بأن أولویات النساء في القطاع  1997وفي نفس اإلطار، إعتبرت وثیقة اإلستراتیجیة الوطنیة للمرأة الفلسطینیة، 
التعلیمي, تتمحور حول قضیة تخفیض نسبة األمیة ومكافحة التسرب والتسریب من المدارس خاصة بین اإلناث ، ودعت 

  صراحُة إلى ضرورة زیادة نسبة النساء في مراكز صنع القرار في الجهاز التربوي .



   

تنمیة البشریة مع اإلستراتیجیة الوطنیة للمرأة الفلسطینیة، حیث إعتبر و ضمن نفس السیاق، إتفق تقریر مؤشرات ال    
التسرب أحد المشاكل أالساسیة التي تواجه النساء، وأشار إلى أن أهم أسباب التسرب إنما تكمن في المشاكل اإلجتماعیة 

حیث ساهم التزویج المبكر بحوالي والتي تضم المشاكل األسریة والعادات والتقالید والتي تتأثر بها اإلناث بشكل أكبر، ب
بأن نسبة التسرب  2005وأشار تقریر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  % من أسباب التسرب عند الطالبات .52

% 6.0خاصة في المرحلة الثانویة لدى اإلناث في الضفة الغربیة أعلى منها في القطاع، حیث وصلت في الضفة إلى 
  ع .% في القطا4.6مقارنة ب 

   

% من مجموع 65وفي هذا اإلطار، تعتبر المرأة الریفیة من أكثر شرائح المجتمع تهمیشًا في القطاع التعلیمي، إن     
النساء الریفیات الفلسطینیات إما أمیات أو لم یحصلن سوى على التعلیم اإلبتدائي، وفي نفس السیاق، هناك إنخفاض في 

. ویعود ذلك ألسباب عدیدة متداخلة، تتراوح من العادات والتقالید وتفضیل    الجامعیةالنسبة التي تنهي دراستها الثانویة و 
األهل لتعلیم الذكور عن اإلناث، إلى األوضاع اإلقتصادیة والسیاسیة الصعبة والتي تساهم وبدرجة كبیرة في تعقید مسألة 

القرى الفلسطینیة إلستیعاب عدد السكان  التعلیم للفتیات، ناهیك عن عدم وجود عدد كاٍف من المدارس الثانویة في
  المتنامي . 

   

وقد إلتفتت جمعیة تنمیة المرأة الریفیة لهذا الوضع، فسارعت إلى رسم إستراتیجیة لتقدیم العون للنساء الریفیات في     
وف التوجیهي، ، إنشاء مشروع صف2003مجال التعلیم . وكمثال على ذلك، كان أحد برامج عملها وفقا لتقریرها السنوي/

وتمكنت من تمویل روضة أطفال ومكتبة نسویة، وتوفیر منح جامعیة لتسعة طالبات . وقد واجهت الجمعیة مشكلة في 
, تعود باالساس لعدم توفر التمویل، وفي نفس اإلطار لم تلق 2003أثناء عملیة إفتتاح صفوف توجیهي جدیدة  في سنة /

  ولین لتمویل مشاریع للتعلیم الجامعي !! . الجمعیة آذانًا صاغیة من قبل أحد المم

   

أما المرأة الالجئة، فقد أعربت هي األخرى عن حاجتها لتوفر نشاطات تثقیفیة تعلیمیة ترفع من مستوى الوعي لدیها.     
، أعربت ثمانیة عشر إمرأة عن حاجتها إلى نشاطات توعویة، خاصة 2005عام UNRWAففي الدراسة التي قامت بها 

یتعلق في شؤون األسرة، الزواج المبكر، الصحة، القانون، تعلیم الطفل واإلسعافات األولیة ، وفي نفس الوقت, أعربت فیما 
عشر نساء عن حاجتها لنشاطات ثقافیة تتعلق بمواضیع علمیة وفي المكتبات . ومن أهم اإلحتیاجات التي اعربت عنها 

وعي لدیهن حول أهمیة اإلنضمام إلى عضویة المراكز النسویة للتأثیر هؤالء النسوة، حاجتها إلى نشاطات لرفع مستوى ال
    على طبیعة الخدمات والنشاطات التي تقدمه هذه المراكز.

   



، بأن عدد الطالبات في المدارس وصل إلى 2004- 2003تشیر معطیات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني للعام     
. أما على مستوى  549.105صل عدد الطالب من الذكور إلى ، في حین, ی1.087.668من أصل  538.563
، في حین  98.439من أصل  48.489فیصل عدد الفتیات الملتحقات بالتعلیم الجامعي إلى  2002/2003الجامعات، 

 3.384من أصل  425. وفي الوقت ذاته, یصل عدد المعلمات في الجامعات إلى  49.950یصل عدد الرجال إلى 
، وبشكل عام، تقل نسبة اإلناث كلما إرتفعتت نسبة التعلیم، خاصة العالي . ویشیر  2.959د المعلمین بینما یصل عد

% 5.4, بأن نسبة اإلناث الحاصالت على بكالوریس فأعلى تصل إلى 2005تقریر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني
  .  % للذكور في نفس العام9.2، مقارنة ب2004في عام 

   

یتعلق باألمیة ,خاصة تلك المتعلقة بالنساء، فعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على نسبتها مقارنة باألعوام وفیما      
% بین اإلناث    إال 12.6%بین الذكور و3.7سنة فأكثر  15الماضیة، بحیث بلغت معدالت األمیة لألفراد من فئة عمر 

ه ما زالت هناك فروقات بین كال الجنسین والتي تعود  قتصادیة وحتى سیاسیة .ویؤكد في هذا أنَ ألسباب مجتمعیة وثقافیة وإ
، بان المرأة الریفیة إنما هي اكثر فئات المجتمع تهمیشًا في  2005الصدد تقریر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني /

في  12.4، مقارنة ب2004% في عام 16.6التعلیم، حیث وصلت نسبة األمیة بین اإلناث في الریف الفلسطیني 
  .  % في الحضر9.6المخیمات و 

   

ق تقریر هدف األلفیة     المساواة بین الجنسین، ، بأَن هنالك تقدم في مجال التعلیم ، إال أَن  - وحول موضوع التعلیم، عَل
یتم فقط  ذلك لم یرافقه تحسنًا على مستوى المشاركة اإلقتصادیة والسیاسیة للمرأة . وهنا تكمن المشكلة األساسیة، بحیث ال

هدر طاقات نصف المجتمع من خالل إقصاء اإلناث عن العمل،  بل تقویض ثمار التعلیم التي من المفترض أن تكون 
اآللیة األساسیة لتغییر وضع المرأة واإلنتقال بها من حالة المعالة والتابعة إلى حالة المستقلة والمتمكنة، وفي نفس السیاق،  

سب التعلیم بین اإلناث في المجتمع الفلسطیني ال تساعد على التكهن بمستوى تقدم المجتمع فإن هذه المعطیات المتعلقة بن
  ومساواة المرأة والرجل ، بحیث ال ترافقه تغییرات على المستویین اإلقتصادي والسیاسي وحتى اإلجتماعي للمرأة  .  



  المرأة والفقر  :      -5

   

  بأنه:  1995كین،عرفت األمم المتحدة الفقر في مؤتمر ب    

   

" للفقر مظاهر متعددة، تتضمن النقص في الطعام والمصادر اإلنتاجیة الكافیة لضمان معیشة مستدامة ، إلى جانب      
رتفاع  نعدام الصحة وعدم الوصول أو الوصول المحدود للتعلیم أو الخدمات أالساسیة األخرى، وإ الجوع وسوء التغذیة وإ

كما أن الفقر یتمیز ض والتشرد وعدم توفر المأوى ، وبیئة غیر آمنة وتمییز إجتماعي وعزل . مستویات الوفاة بسبب المر 
  .  بنقص المشاركة في صنع القرار في الحیاة اإلجتماعیة والمدنیة والسیاسیة " 

   

تتعرض  لتي قد یتمیز التعریف آنف الذكر, بأنه شامل من حیث ربطه لموضوع الفقر بجمیع أشكال التمییز والمعاناة ا    
لها النساء من جراء التمییز السلبي الذي یمارس ضدهن وعلى جمیع المستویات,السیاسیة، اإلقتصادیة واإلجتماعیة. فالفقر 
یصاحبه أوضاعا صحیة وتعلیمیة متردیة، ویعدو ذلك لیشمل فقرًا في المشاركة في عملیة صنع القرار على جمیع 

  المدنیة . المستویات اإلجتماعیة والسیاسیة و 

   

بأن هنالك سببین  Sarah Bradshawوفي محاولتها لتحدید االسباب األساسیة المسؤولة عن فقر النساء، رأت     
عتبار دخلهن  األولأساسیین , یرتبط بقلة فرص النساء في الوصول إلى وظائف مجزیة بسبب مسؤولیة رعایة األطفال وإ

، فیعود إلى كون النساء ال یمتلكن على األغلب حریة التصرف الثانيما بمثابة مصدر ثانوي كعامل مساعد للرجال، أ
ن توفر هذا الشرط لهن، یذهب على األغلب لتحسین وضع العائلة ولیس لوضعهن الشخصي .     بدخلهن، وحتى وإ

   

اء على حد سواء تتمیز مشكلة الفقر في الحالة الفلسطینیة بأنها ذات طابع عام أكثر من كونها خاص، فالرجال والنس    
یعانون من هذه الظاهرة ألسباب عدة لعل أهمها تكمن في األوضاع السیاسیة وممارسات اإلحتالل، هذا مع مراعاة بعض 

  الخصوصیة التي تتمیز فیها هذه الظاهرة للنساء .

   



أَن مستوى ب OCHA والتي نشرت من خالل  IUEDوفي هذا الصدد، تشیر اإلحصائیات األخیرة الصادرة عن        
وهذا یعني أَن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطیني یعاني حالیًا من الفقر واألوضاع  ، % 70الفقر في فلسطین وصل إلى 

  .  اإلقتصادیة المتردیة مع ما یتبع ذلك من آفات إجتماعیة وصحیة أخرى

   

   

في اإلغاثة الطبیة الفلسطیینة، تبیّن بأن  ووفقًا لدراسة حدیثة قامت بها د. خدیجة جرار، مدیرة برنامج صحة المرأة    
% ، ووصلت نسبة األطفال 63.4نسبة العائالت التي واجهت صعوبة في تأمین المأكل خالل فترة اإلنتفاضة وصلت إلى 

  % .  38شهرا) وصلت إلى 56- 6المصابین باألنیمیا الذین تتراوح أعمارهم (

   

تشیر اإلحصائیات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ، وفیما یتعلق بتوزیع الفقر حسب المنطقة،     
، بأن مخیمات الالجئین تحتل النسبة األعلى من حیث إنتشار الفقر فیها مقارنة مع الحضر والمناطق الریفیة ، 2006

بوضوح ویشیر التقریر ذاته في الحضر   .  24.9%في الریف و %32.5مقارنة ب  %39.9بحیث تصل نسبتها إلى 
. وكمثال على ذلك، بأن قیمة الفقر تصل إلى  بأنه كلما إزداد عدد األطفال داخل األسرة، كلما إزدادت نسبة الفقر

% لدى 69.5، في حین ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 4- 3% لدى العائالت التي یتراوح فیها عدد االطفال من 50.6
تجدر اإلشارة بأن النساء الفلسطینیات تحتلن  أعلى معدالت للخصوبة أطفال ، وهنا  8- 7العائالت التي یتواجد فیها من 

مولود وفقا لتقریر  5.9حوالي  1999مقارنة بغیرها من الدول األخرى . فقد بلغ معدل الخصوبة الفلسطیني في العام 
ة للفقر مقارنة بالدول یعني بأنهن وأسرهن قد یكَن أكثر عرضوھذا    2004مؤشرات التنمیة في الضفة الغربیة والقطاع عام

  المجاورة . 

   

و قد ترتبط هذه الظاهرة ( الخصوبة العالیة) في األراضي الفلسطینیة بالعادات والتقالید التي تفضل الزواج المبكر     
ت مع ما یرافق ذلك من عدد أطفال أكثر ، إال أنه وعلى الرغم من منطقیة هذا التفسیر ، إال أَن العدید من األد بیات للفتیا

تشیر بأن توفر حٍل عادٍل للقضیة السیاسیة الفلسطینیة مع ما یرافق ذلك من تعدد خیارات إقتصادیة للسكان من خالل 
محاربة الفقر والبطالة باالضافة إلى تحسین أوضاع النساء, سیؤدي بشكل مباشر إلى تقلیل معدالت النمو غیر المنضبطة 

  في المجتمع . 

   

، تعاني المرأة كغیرها من سوء وتدهور األوضاع المعیشیة، خاصة بأَن نسبة اللواتي یعلن وفي ظل هذه الظروف    
أسرهن في إرتفاع مطرد، ذلك إما ألستشهاد رب األسرة أو إلعتقاله أو إصابته بإعاقة . وضمن هذا السیاق،  فقد أشار 



% في العام 13إلى  1997% في العام 7فعت من التقریرالسنوي لجمعیة تنمیة المرأة الریفیة بأن نسبة معیالت األسر إرت
2004  .  

   

فعلى الرغم من أن المعطیات آنفة الذكر تشیر وتؤكد بأن الشعب الفلسطیني بكافة شرائحه وبجنسیه الذكري و األنثوي      
ب أساسي یعود لكون یعاني من حالة الفقر المدقع،  إال أن ذلك ال یمنع من تمییز الفقر الذي تعاني منه النساء، وذلك لسب

األسباب الحقیقیة التي تقف وراء إنتشار ظاهرة الفقر بین الرجال، قد تعود لعوامل عدة تتراوح بین األوضاع السیاسیة 
واإلقتصادیة التي یعاني منها المجتمع ككل، إال أنه في حالة النساء، فباالضافة إلى تأثیر العوامل آنفة الذكرعلى وضعهن 

أن للموضوع جذورًا أیدولوجیة ثقافیة مجتمعیة، ترتبط بالصورة النمطیة التي یرى المجتمع األبوي النساء اإلقتصادي،  إال 
فیها، والتي تنحصر في أغلب الحاالت في القیام باألعمال المنزلیة وتربیة األطفال وتلبیة إحتیاجات األسرة وحرمانها من 

ال كیف نفسر حالة شبه الغیاب  العمل حتى لو كانت معززة بشهادات علمیة توازي تلك التي یتمتع بها الرجل أو أكثر، وإ
للنساء الفلسطینیات في مسوحات القوى العاملة، على الرغم من اإلرتفاع النسبي لنسبة التعلیم بینهن ؟!! وكیف نفسر 

  ین الرجال ؟ . الدعوات التي تنادي بإعطاء األولویة للرجال على النساء في العمل لمحاربة البطالة المتفشیة ب

   

في  Poverty Feminizationظاهرة تأنیث الفقروفي هذا السیاق، تناولت األدبیات المختلفة موضوع إنتشار     
المجتمع الفلسطیني، والتي تعود إلى عوامل عدة لعل أهمها تكمن في غیاب العدالة المبنیة على النوع اإلجتماعي . فتقریر 

ر بأن النساء الفلسطینیات تعاني من إنتشار ظاهرة تأنیث الفقر والتي تعود إلى عدم راصد التصورات الفلسطینیة یشی
لى إضطرارهن بشكل  لى حرمانهن من حقوققهن في اإلرث وإ حصول النساء على الفرص التعلیمیة ذاتها كالرجال، وإ

ح أجراه الجهاز المركزي مفاجىء لتولي مهمة إعالة األسرة . وفیما یخص موضوع حرمانهن من المیراث، فقد أكد مس
% في الضفة الغربیة و 30، بأن حوالي ربع النساء فقط, لهن الحق في أي میراث ( 1999لإلحصاء الفلسطیني عام 

% في غزة على نصیبهن 38% من النساء في الضفة و67% في غزة) علمًا بأن من بین هؤالء النساء، لم تحصل 16
  بالمیراث .

   

إلیه في هذا الصدد، بأن الدراسات المتعلقة بالفقر المتعلق بالنوع اإلجتماعي في المجتمع و مما تجدر اإلشارة     
الفلسطیني تعاني بشكل عام من القلة، وقد إنتبه العدید من الدراسات إلى ذلك، فتقریر إستراتیجیات خطة عمل نشاطات ما 

صى بضرورة توفیر بیانات إحصائیة دقیقة عن ، أو  2000بعد مؤتمر بكین على المستوى الحكومي الفلسطیني حتى عام 
تفقت معه اإلستراتیجة الوطنیة للمرأة الفلسطینیة ، والتي رأت بضرورة إجراء دراسات عن  1997حالة الفقر عند النساء، وإ

  .  الفقر خاصة حول نسبة النساء التي تقع تحت خط الفقر

   



  : المرأة والصحة       -6

   

میة بشكل عام من عدم توفر المرافق الصحیة الكافیة ومن عدم جاهزیتها باألدوات الطبیة تعاني المجتمعات النا    
الالزمة. والمجتمع الفلسطیني جزء من هذه الحالة، هذا باالضافة إلى العوامل الموضوعیة المفروضة على الوضع 

ضاع الصحیة لألفراد الذین قد ال الفلسطیني والتي تتمثل باالحتالل وسیاسات اإلغالق وما لذلك من تبعات على األو 
یستطیعون الوصول إلى المستشفیات والمراكز الصحیة، باالضافة إلى عدم توفر الكثیر من االدویة، ناهیك عن بعض 

  الحاالت التي قد تصل إلى حدة أن تلد النساء على الحواجز العسكریة . 

   

نها كافة المجتمعات النامیة ولو بدرجات، ولجسامة نتائجها وقد إلتفت االمجتمع الدولي لهذه المعضلة التي تعاني م    
نتهاك لحق  على حیاة اإلنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص لتعرضها للحمل والوالدة، مع ما یحمل ذلك من حرمان وإ

من أهداف األنسان في الحیاة السلیمة الخالیة من األمراض واإلعاقات . وكمثال على ذلك،  ما نص علیه الهدف الخامس 
، والذي دعا إلى تحسین   UNFPAالتنمیة الثماني لأللفیة الصادرة عن األمم المتحدة ( صندوق األمم المتحدة للسكان) 

  .  صحة األمومة وتخفیض معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثین

   

على إنقاذ الكثیر من أرواح النساء، حیث تحرم  تعتبر الصحة اإلنجابیة للمرأة من أهم الدعائم األساسیة التي تعمل    
لصندوق األمم المتحدة  2004الكثیر منهن من حقهن في الحیاة لغیاب مقوماتها. فباالستناد إلى التقریر السنوي لعام 

 اإلنمائي، تبین أنه ما زال أكثر من نصف ملیون إمرأة یلقین حتفهن كل عام نتیجة لمضاعفات الحمل والوالدة ، بحیث
% من جمیع 60تحرم ثلث النساء الحوامل على نطاق العالم من الحصول على رعایة صحیة أثناء الحمل، وتحدث 

الوالدات خارج المرافق الصحیة . وفي الحالة الفلسطینیة، تشیر مؤشرات الصحة اإلنجابیة بأن نسبة وفیات النساء خالل 
لنساء اللواتي زرن عیادات األمومة في المراكز الحكومیة % من ا35% ، وبأن حوالي 10.6هي  100.000الوالدة لكل 

  عانین من فقر الدم      .  2004لعام 

   

، بأن معدل العمر 2002وضمن هذا السیاق ، من الحرًي اإلشارة إلى ما ورد في تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام     
ًا لمعدل الوفیات العالي لدى النساء الحوامل، وبناء على ذلك، للنساء العربیات یقل عن المعدل العالمي، ویعود ذلك جزئی

  . صحة المرأة یجب أن تكون أولویة من أولویات صانعي السیاساتإعتبر التقریر بأن 

   



نسجامًا مع تطلعات المجتمع الدولي للحد من ظاهرة الوفیات بین النساء خالل فترتي الحمل والوالدة، حدد صندوق      وإ
،  ثالثة تدابیر محوریة إلنقاذ أرواح النساء خالل فترتي الحمل والوالدة 2004حدة للسكان في تقریره السنوي لعام األمم المت

مكانیة الحصول على رعایة التولید الخاصة بالحاالت  شراف أشخاص مهرة على الوالدة، وإ ثل في تنظیم األسرة، وإ تتم
  .   الطارئة

   

فرة حول مدى توفر أو إمكانیة توفیر هذه التدابیر الوقائیة اآلنفة الذكر كألیات إحترازیة وبإجراء تمحیص للبیانات المتو     
  للحد من هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطیني، نالحظ اآلتي: 

   

  :أوًال : تنظیم األسرة

   

) اللواتي 49- 15(، بأن نسبة المتزوجات حالیًا 2004تشیر بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني للعام       
% في الضفة الغربیة و 55.1% موزعة على 50.6یستخدمن ( أو یستخدم أزواجهن ) وسائل تنظیم األسرة تصل إلى 

% في قطاع غزة، ونوه التقریر ذاته إلى العالقة الطردیة القائمة بین درجة التعلیم لألم ودرجة إستخدام وسائل تنظیم 43.0
% من 50.9ففي الوقت الذي تصل فیه نسبة النساء اللواتي حصلن على تعلیم إعدادي  األسرة من قبل األم أو الزوج .

% لدى النساء اللواتي حصلن على درجة 56.7نسبة النساء اللواتي یستخدمن هذه الوسائل ، ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 
  .  تعلیم دبلوم متوسط فأعلى

   

  

: إشراف أشخاص مهرة على الوالدة :   ثانیًا

   

إّن هذه المیزة تعني بشكل أو بآخر أن تجرى الوالدات في المؤسسات الصحیة حیث تتوفر الطواقم الطبیة. و في هذا     
,بأن معظم الوالدات بین النساء الفلسطینیات 2004الصدد، أشارت معطیات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني عام 

. وفي هذا اإلطار، إحتل   % في المنزل3.0% ، و97.0ى تحصل في المؤسسات الصحیة، حیث وصلت هذه النسبة إل
في  2.5، مقارنة ب 4.9الریف أعلى درجة في معدل الوالدات التي حصلت في المنزل، حیث وصلت النسبة فیه إلى 

  في المخیمات .  1.6الحضر و 



   

رة في الحالة الفلسطینیة ، إال أن وعلى الرغم من أن هذه المعطیات األخیرة تشیر إلى توفر الشرط الثاني بدرجة كبی    
هذه المعطیات لوحدها لهو لغط، ذلك أَن توفر هذا الشرط ال یرافقه متابعة لحالة المرأة الصحیة بعد الوالدة.  اإلعتماد على 

، بأن نسبة النساء اللواتي حصلن على الرعایة الصحیة بعد الوالدة، تصل 2004فقد أشارت معطیات الجهاز المركزي عام 
% على هذه الرعایة ، و هذا ما یجعل حوالي ثلثي النساء الفلسطینیات عرضة 62.9%، في حین لم تحصل 34.1لى إ

  لمضاعفات ما بعد الوالدة .

   

  :  ثالثًا : إمكانیة الحصول على رعایة التولید الخاصة بالحاالت الطارئة

   

هذا الشرط في الحالة الفلسطینیة، إال أنه ووفقًا الى  على الرغم من عدم توفر معطیات ومؤشرات دقیقة حول مدى توفر    
د.جرار، فإن مدى توفر هذا الشرط في الحالة الفلسطینیة ال بأس به، إال أّن المشكلة األساسیة تكمن في معضلة الوصول 

خرى ما یؤدي وبالوقت المناسب حیث تعمل الحواجز العسكریة اإلسرائیلیة على تعطیل ومنع حركة التنقل من منطقة إلى أ
إلى المخاطرة بحیاة الكثیر من النساء اللواتي یضطرن في بعض الحاالت إلى الوالدة على الحواجز العسكریة، هذا مع 

  .   وجود تفاوت بین القطاع العام والخاص وبین الطواقم

   

النسویة بدراسة  ومن أجل تقلیل حدة المخاطر الصحیة التي قد تتعرض لها النسوة، قام العدید من المؤسسات    
اإلحتیاجات األساسیة للنساء الفلسطینیات في هذا المجال . فقد خرجت الدراسة التي قام بها مركز المرأة لإلرشاد القانوني 

لى توعیة 2004- 2003واإلجتماعي  ، بأن أبرز إحتیاجات المرأة الصحیة تتمثل في الحاجة إلى اإلرشاد النفسي، وإ
. أما الدراسة التي قام بها طاقم شؤون المرأة في   رة عن طریق النشرات والبرامج والدوراتالفتیات الجنسیة في سن مبك

والتي إستندت على مجموعة من التقاریر، فقد خلصت بأن من أهم وأبرز اإلحتیاجات  2003- 2002الفترة ما بین 
رورة بناء عیادات صحیة وتوفیر كادر األساسیة للنساء في قرى نابلس، الخلیل، جنین، رفح وخان یونس وغزة تتمثل في ض

نشاء مراكز نسویة خاصة في المناطق الریفیة، مع ضرورة  طبي ومعدات طبیة وتوفیر المیاه عن طریق بناء شبكة میاه، وإ
متابعة قوانین الزواج لمنع الزواج المبكر، باالضافة إلى إنشاء مراكز لمحو أمیة النساء وتوفیر مشاریع فرص عمل للنساء 

  لهذه العوامل المباشرة وغیر المباشرة منها من تأثیرات ّجمة على وضع المرأة الصحي  . لما

   

وفي نفس اإلطار، أشار التقریر حول وضعیة المرأة الفلسطینیة باالستناد إلى إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز     
،بأنه من أهم أولویات المرأة في المجال 2001عي في عامضد المرأة الذي قام به مركز المرأة لألرشاد القانوني واإلجتما



الصحي، تكمن في العمل على إیجاد السیاسات الرامیة إلى تحسین صحة المرأة والطفل . باالضافة إلى ذلك، قام المركز 
ص إلى ضرورة القیام ببرامج  2000ذاته بدراسة " إنتهاكات حقوق المرأة الصحیة في الضفة الغربیة ،  وورش عمل ، وخَل
  .  توعویة لتوعیة المرأة بحقوقها الصحیة، خاصة في القرى والمخیمات

   

، إلى ضرورة تحسین مستوى الخدمات وزیادة 1997وبدورها، نوهت األستراتیجیة الوطنیة للمرأة الفلسطینیة عام    
الحیاة على الخدمات الصحیة مستشفیات تخصصیة تعنى بالمرأة والطفل، باالضافة إلى زیادة حصول المرأة طیلة دورة 

  والمعلومات والخدمات بأسعار میسورة وذات نوعیة جیدة .



  المرأة والعنف :      -7

   

  العنف ضد المرأة الفلسطینیة: 

    

یعتبر العنف المبني على النوع اإلجتماعي من أخطر المشكالت التي تواجه المرأة الفلسطینیة، وأكثرها حدة، إلنعكاسه      
ه المتعددة  على كینونتها اإلنسانیة وكرامتها، ناهیك عن صحتها بمفهومها العام، ذلك الذي یعتبر البعد النفسي أحد بسلبیات

  أهم أركانه .

   

تعاني المرأة الفلسطینیة من القهر اإلجتماعي منذ زمن بعید، وبشكل یحیطه الصمت القاتل بتبریرات تأخذ من الظروف     
جتماعیة على مسار الحیاة هناك الحجة المقنعة لذلك، ما یجعل المرأة السیاسیة المحیطة، وما ل ها من تبعات إقتصادیة وإ

جراءاته من  الفلسطینیة بالمطاف النهائي عرضة لعنف مبرمج من إتجاهین معاكسین یتمثالن؛ باالحتالل اإلسرائیلي وإ
ثانیة، حیث تعكس هذه األخیرة نفسهاعلى مجمل جهة، وبالعائلة والمجتمع بقیمه األبویة السلطویة العشائریة من جهة 

نواحي الحیاة هناك، بما یشمل البعد القانوني الذي ینظم شؤون الناس وأمورهم، وكمثال على ذلك، ما تنص علیه مواد 
وغیرهما، التي تعتبر تمییزیة ضد المرأة, وبنفس الوقت  286و 340، كالمادتین 1960لعام  16قانون العقوبات، رقم 

  اآللیات األساسیة التي تشجع هذه الممارسات اإلجرامیة ،وذلك  إللتماسها العذر للجاني ولیس لللمجني علیه .      إحدى

   

وعلى الرغم من قلة توفر المصادر والبیانات التي تناقش وتفضح مستوى الجرائم اإلنسانیة التي تلحق باالنثى     
ها یستنتج المرء بأن هناك إنتشارا واسعا لهذه الظاهرة في المجتمع الفلسطیني الفلسطینیة، إال أنه ووفقا للقلیل المتوفر من

بكافة شرائحه وطبقاته، لما لذلك من مدلوالت كثیرة، لعل من أهمها غیاب الرادع القانوني اإلجتماعي للحد من هذه العلة 
  اإلجتماعیة وتجریمها .   

   

إمرأة تحت  25نظمات االهلیة لمناهضة العنف ضد المرأة بانه تم قتل وكمثال على ذلك، ما ورد في تقریر منتدى الم    
ع غزة، في الضفة الغربیة وقطا 2005وشهر تموز لعام  2004ما یسمى" الشرف" في الفترة الممتدة ما بین أیار لعام 

وذلك, وفقا لبیانات وزارة شؤون المرأة، هذا ناهیك عن حاالت الشروع بالقتل وباالغتصاب  وغیرهما من أنماط العنف 
ستنادًا إلى هذا التقریر فإن معظم  الممارس ضد المرأة الفلسطینیة . ومن الحرّي االشارة ضمن هذا السیاق، إلى أنه وإ



ائهن الذكور ( األب، األخ، العم) ، ولم یصدر حتى اآلن حكمًا على أَي منهم, بل أن مرتكبي جرائم قتل النساء هم من أقرب
  أیام ، األمر الذي یحمل في طیاته الكثیر من المعاني والتفسیرات.  3معظمهم تم اإلفراج عنهم بكفالة خالل مدة ال تتجاوز 

   

النضال الوطني، لم تشفع لها لتخلصها من براثن وبناء على هذه المعطیات، نسنتنج بأن مشاركة المرأة في مسیرة     
الحقد والسلطویة اإلجتماعیة التي یمارسها الرجل ضدها، متسلحا بإمتیازاته التي یمنحه إیاها النظام األبوي، األمر یجعل 

، لما یشكله من مسألة التعدیل القانوني خاصة لقانون العقوبات أولویة من أولویات الحركة النسویة والمجتمع المدني ككل
  ذلك من رادع قانوني لهذه السلوكیات اإلجرامیة .    



   

  القسم الثالث: 

   

  :  اإلستنتاجات المتعلقة بأهم إحتیاجات النساء الفلسطینیات

   

حتیاجات المرأة الفلسطینیة في المجتمع الفلسطیني إلى نوعین   یمكن تصنیف األسباب االساسیة المسؤولة عن مشاكل وإ
ما باألخر عالقة جدلیة وثیقة، تجعل من مسألة عالج أحدهما غیر مجدیة إن لم یرافقها عالج للنوع الثاني من یربط أحده

  األسباب، ما یلقي الضوء على ضرورة توفر إستراتیجیة شاملة تأخذ بالحسبان جمیع الجوانب المتعلقة بهذا الشأن . 

   

  :  ین التالیینوتندرج هذه المشاكل بمختلف أشكالها تحت كل من النوع

   

مشاكل ذاتیة تنبع من طبیعة البنى اإلجتماعیة الفلسطینیة التي تتمیز بكونها قبلیة عشائریة ذات عائلة ممتدة، إذ  األول :
لم تنجح بعد في تخطي الحالة الطبیعیة واإلنتقال بالمجتمع وبأفراده إلى الحالة المنظمة، حیث یتوفر المجتمع المدني 

لقانون والمساواة للجمیع . وتتسم محاولة عالج المعضالت الناتجة عن هذا النوع من المشاكل بأنها الفاعل و سیادة ا
تحتاج إلى فترة قد تكون طویلة، إذ ال یلمس العیان نتائجها بمجرد البدء في عالجها، ومع ذلك, فنتائجها تتمیز بكونها غیر 

  ة .      آنیة، بل بعیدة المدى تحصد إیجابیاتها األجیال القادم

   

مشاكل موضوعیة تنبع من الحالة السیاسیة التي یعیشها المجتمع الفلسطیني حیث یسیطر اإلحتالل على جمیع  الثاني:
نفالت أمني وغیرها من اآلفات اإلجتماعیة اإلقتصادیة التي تفرض  مرافق الحیاة هناك، مع ما یرافق ذلك من فقر وبطالة وإ

العالقات اإلجتماعیة بین األفراد خاصة بین الجنسین، ومن فقر المصادر و اإلمكانیات نفسها على سیرورة الحیاة وعلى 
المتاحة وغیاب اإلستراتیجیات الفعالة. وتتسم محاولة عالج المعضالت الناتجة عن هذا النوع من المشاكل بكون بعضها 

  یة. ومتوسط المدى، تتحدد مالمحه إنسجاما مع إحتیاجات مرحل,ذات طابع إغاثي آني

   



حتیاجات المرأة الفلسطینیة هي  ستنادًا إلى المعلومات التي توفرت في القسمین السابقین، فإن مشاكل وإ وبناء على ذلك، وإ
  كاآلتي :   

   

إحتیاجات ذات عالقة باألسباب الذاتیة التي یعاني منها المجتمع الفلسطیني، ویندرج تحت هذا النوع         -1
 :  

   

أد ظاهرة اإلستالب الثقافي الذي تعاني منه المرأة الفلسطینیة. تعتبر هذه العملیة من أصعب وأعقد ضرورة العمل لو  - أ
لى عمل دؤوب وعلى إتجاهات متعددة في نفس الوقت. فهذا المرض اإلجتماعي  المجاالت، حیث تحتاج إلى فترة طویلة وإ

لكبیرة التي بدورها ورثته عما سبقها من أجیال، حتى ینتقل من خالل الالوعي من جیل ألخر وترثه األجیال الصغیرة عن ا
أصبح مالزما طبیعیا لحیثیات الموروث الثقافي. وضمن هذا السیاق، ال بّد من البدء بتوعیة المجتمع بكافة أفراده، وبشكل 

ألنه منافي خاص توعیة  األطفال حول مفاهیم المساواة،و أهمیة عمل وتعلیمها وحول ضرورة رفض العنف بكافة أشكاله، 
لألخالق اإلنسانیة التي من الواجب أن یقوم علیها المجتمع الفلسطیني. وهنا یأتي دور التربیة والتنشئة اإلجتماعیة، بدءأ 
نتهاًء بوسائل اإلعالم . ومع ذلك، فاألمر لیس بهذه السهولة، فباالضافة إلى أنه  رورا بالمؤسسات التعلیمیة وإ من األسرة، م

ویلة، فإن هناك حاجة إلتفاق عام بین جمیع الجهات المسؤولة من المؤسسات الحكومیة إلى األهلیة یحتاج إلى فترة ط
لرسم إستراتیجیة بعیدة المدى، تعمل هذه الجهات من خاللها على إجراء تعدیالت على المناهج التعلیمیة لتضمینها مبادىء 

ات عمل ودورات تثقیفیة لألهل خاصة االمهات تنص على ضرورة المساواة بین الجنسین، باالضافة إلى عقد ورش
لمساعدتهن على التخلص من براثن اإلستالب الثقافي الذي تعرضن له، وذلك لمصلحتهن ولمصلحة األجیال الصغیرة التي 

ئل یتشبع عقلها بمفاهیم وقیم األهل، باالضافة إلى إجراء تعدیالت على الصورة النمطیة السلبیة للمرأة التي تروج لها وسا
لى فداحة العنف وتأثیراته وتكلفته  ستخدام هذه المنابر اإلعالمیة للترویج لحقوق المرأة والمساواة بین الجنسین وإ اإلعالم، وإ

  على المجتمع بكافة مؤسساته وأفراده .                 

   

األسرة والزوج محاربة الصورة النمطیة السلبیة للمرأة الفلسطینیة التي تحصر عملها في المنزل حیث - ب
واألطفال، وذلك من خالل, شن حمالت توعویة تثقیفیة بین النساء من قبل المنظمات النسویة وتلك المعنیة بحقوق 
اإلنسان والتنمیة والمؤسسات الحكومیة لرفع درجة الوعي لدیهن حول أهمیة العمل التي تعدو الجانب المادي لتشمل 

جتماعیة أخرى كاالستقال لیة والشعور بتقدیر الذات من خالل تخطي معضلة المعاالت والمتابعات، جوانب معنویة وإ
فالتحرر اإلقتصادي شرط أولي لكل تحرر مادي أو معنوي باالضافة  إلى ضرورة الترویج ألهمیة مساعدة الرجل لقرینته 

لى ضرورة إزالة التمییز القانوني ضد النساء في حقل العمل, وذل ك من خالل قیام المنظمات في تحمل أعباء المنزل،  وإ
المعنیة بشن حمالت ضغط على المجلس التشریعي تركز على العالقة الجدلیة القائمة بین إنصاف المرأة في حقل 
العمل وبین تنمیة ونهوض المجتمع ككل، لتعدیل ما ورد من نصوص قانونیة مجحفة في قانون العمل الفلسطیني، 



صل المرأة بسبب الزواج، إلزامه لصاحب العمل تحمل نفقات الوالدة وضرورة  تضمینه صراحة على عدم جواز ف
والعالج والفحص الطبي، باالضافة إلى ضرورة تقلیصه لساعات العمل للمرأة الحامل وعدم دمجها ضمن إجازة الوضع 

أن تمضیها المرأة من القانون والتي حددت المدة التي یجب  103التي منحها إیاها. هذا واقرار إلغاء ما ورد في المادة 
. هذا باالضافة  180العاملة قبل حصولها على إجازة الوضع بأن تكون قد أمضت في العمل قبل كل والدة مدة  یومًا

إلى ضرورة محاربة التمییز الذي یلحق بالنساء من جراء حصولهن على أجور متدنیة ، وضرورة محاربة التقسیم النمطي 
كومیة, وذلك من خالل قیام القائمین على السلطة هناك برسم إستراتیجیة توازي لعمل النساء خاصة في المؤسسات الح

بین النساء والرجال خاصة في المناصب العلیا، هذا باالضافة إلى ضرورة تشجیع الفتیات خاصة المتعلمات على العمل 
  بعد إنهاء تعلیمهن  .

   

ما لها من نتائج سلبیة على صحة األم بالدرجة األولى محاربة ظاهرة الخصوبة العالیة بین النساء الفلسطینیات، ل- ت
وعلى مستوى الفقر والرفاه اإلجتماعي الذي تتمتع فیه األسرة بشكل عام، حیث بینت إحصائیات الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطیني, بأنه كلما إزداد عدد االطفال باألسرة، كلما إزدادت حدة الفقر الذي تعاني منه تلك األسرة . 
وذلك من خالل القیام بحمالت توعویة تثقیفیة من قبل المنظمات والجهات المعنیة للنساء خاصة في القرى 
والمخیمات لرفع مستویات الوعي لدیهن حول وسائل تنظیم األسرة وخطورة الحمل المتكرر، ومن خالل محاربة ظاهرة 

فع سن الزواج الذي نص علیه قانون االحوال الزواج المبكر المتفشیة في المجتمع الفلسطیني, وذلك من خالل ر 
عاما كآلیة لتخفیف معدل الخصوبة ولرفع مستوى  18عاما، ورفعه لیكون كحد أدنى  15الشخصیة والذي حدده ب

  الوعي والتعلیم لدى األناث .

   

ت توعویة بین محاربة األمیة والتعلیم المتدني الذي تعاني منه النساء خاصة في القرى، وذلك من خالل شن حمال- ث
األهل حول ضرورة وأهمیة التعلیم للفتاة والعمل على تخلیصهن من المعتقدات التمییزیة المتخلفة التي ال ترى منفعة 
من تعلیم الفتاة وتفضل بالمقابل تعلیم الذكور في العائلة ، ومن خالل تشكیل حمالت ضغط منظمة على المجلس 

تعلیم الثانوي للجمیع وعلى محاسبة مخالفي هذا القانون, وذلك من خالل التشریعي لسن قانون ینص على إلزامیة ال
التركیز على أن التعلیم هو إحدى اآللیات الفاعلة لتقلیل حدة الفجوات اإلجتماعیة القائمة بین الجنسین. وفي نفس 

حد ذاتها آلیة  لمحاربة  السیاق،تعتبر مسألة تضمین القانون الفلسطیني على مواد تنص على إلزامیة التعلیم للجمیع ب
  ظاهرة التسرب والتسریب في المجتمع الفلسطیني خاصة بین النساء الریفبات .

   

شن حمالت توعویة بین النساء من قبل الجهات المعنیة بضرورة حصولهن على حقهن من المیراث، حیث بینت - ج
یه، واعتبر هذا السبب أحد األسباب التي الدراسات بأن أغلب اإلناث في المجتمع الفلسطیني ال یحصلن على حقهن ف

  تقف وراء إرتفاع درجة الفقر بین النساء .  



   

العمل على تغییر بعض نصوص المواد القانونیة التمییزیة الساریة في األراضي الفلسطینیة والتي تعتبر إمتدادا - ح
نعكاسا للموروث الثقافي وللبنى التحتیة األبویة التي تسیطر على منظومة  العالقات اإلجتماعیة هناك . وبالتالي ال وإ

بّد من شن حمالت ضغط من قبل المنظمات النسویة وتلك المعنیة بحقوق اإلنسان والمرأة بشكل خاص على المجلس 
،  1996/ 43التشریعي لتعدیل نصوص القوانین التالیة؛ األحوال الشخصیة، األسرة،العقوبات، الصحة خاصة  رقم 

  ون العقوبات، قوانین اإلنتخابات التشریعیة والمحلیة .بعض مواد مشروع قان

   

تشجیع النساء الفلسطینیات على اإلنغماس في الحیاة السیاسیة، وذلك من خالل قیام الجهات المعنیة بورشات - خ 
عمل ودورات تثقیفیة توعویة للنساء لرفع مستوى الوعي لدیهن حول ضرورة المشاركة في الحیاة السیاسیة، وخاصة 
الترشح منها على جمیع المستویات, التشریعیة والمحلیة،وربط ذلك بإمكانیة تحسین مستوى حقوقهن اإلقتصادیة 
واإلجتماعیة أسوة بالبالد النامیة األخرى كالهند، وفي نفس الوقت محاربة الصورة السلبیة التي ترى بها النساء نفسها 

كائنا قادرا على تولي مناصب قیادیة، وذلك لتشجیع المرأة على  وبنات جنسها، تلك التي ال ترى باألنثى على األغلب
  الترشح وعلى إنتخاب النساء في آن واحد. 

   

أما فیما یتعلق بالعنف، والذي یعتبر إنعكاسا لعالقات القوة غیر المتكافئة بین الجنسین، فیجب فضحه من خالل - د
ن من إخراجه من دائرة الخاص إلى العام ومن الفعل تعاون جمیع الجهات, الحكومیة وغیر الحكومیة منها للتمك

الطبیعي إلى غیر الطبیعي، وقد تكون الدورات التوعویة التثقیفیة للنساء المختصة بمساعدتهن على تجاوز مرحلة 
الحرج من المجاهرة بمثل هذا الجرم الذي یتعرضن له، إلى المجاهرة به وفضحه ومطالبة الحق والرأي العام بتأمین 

یاة الكریمة لهن إحدى الوسائل.  وفي نفس السیاق، ضرورة شن حمالت ضغط من قبل الجهات المعنیة على الح
المجلس التشریعي لتضمین القانون األساسي ما قدمتها للمؤسسات الدولیة لحقوق اإلنسان من تعریفات لهذا النوع من 

قتل، هناك الكثیر من اإلصابات والحاالت  الجرم، و ربط الصحة بمفهومها العام بالعنف حیث أنه مع كل حالة
النفسیة غیر المحددة والعاهات الدائمة مدى الحیاة . هذا باالضافة إلى ما نوقش سابقا من ضرورة تعدیل بعض ما 

بّد من محاربة سلطة وسیطرة وجهاء ورد من نصوص في قوانین العقوبات والصحة .وباالضافة إلى ذلك، ال 
لدراسات بأن معظم جرائم قتل النساء تتم بمباركتهم والذین ینشطون بشكل كبیر في األراضي العشائر الذین أثبتت ا

الفلسطینیة, خاصة في الخلیل، وذلك من خالل تفعیل دور القانون في هذه القضایا، وتضمین القانون األساسي 
    االت قتل لإلناثنصا یفید بمحاسبتهم ( وجهاء العشائر)  في حال ثبتت مسألة تشجیعهم ومباركتهم لح

   



إحتیاجات ذات عالقة باألسباب الموضوعیة التي یعاني منها المجتمع الفلسطیني، والتي یتحمل اإلحتالل  - 2
بإجرآته باالضافة إلى قلة المصادر المتوفرة وغیاب إستراتیجیة تنمویة واضحة عامة من قبل الحكومة والمؤسسات 

  ذا النوع : األهلیة المسؤولة عنها،  ویندرج تحت ه

   

محاربة البطالة المتفشیة بین النساء وذلك من خالل, إنشاء حضانات وبأسعار مخفضة لتمكین المرأة من التوفیق بین  -  أ
ه العدید من التقاریر, ومنها تقریر فریدم هاوس، ومؤشرات التنمیة البشریة في الضفة الغربیة  أطفالها والعمل. فقد نوَ

قص توفر الخدمات المناسبة لمساعدة المرأة التنسیق بین العمل ودورها في تربیة إلى أن ن 2004وقطاع غزة/
االطفال ( قلة توفر الحضانات) هو أحد أهم االسباب التي تمنع العدید من النساء من اإلنغماس في سوق العمل . 

ذا الشأن، مع أنه من وضمن هذاالسیاق، یؤخذ على القطاع الحكومي الفلسطیني بأنه ال یتحمل أیة مسؤولیة في ه
المفترض أن تكون هذه المسائل من أولویات الحكومة والدولة التي تعتبر مسؤولة عن توفیر الرفاه اإلجتماعي 
بها، وعن التنمیة بمفهومها العام والتي تعتبر المساواة بین الجنسین أحد أهم دعائمها. بالتالي، ال بّد من  لشع

ة تأخذ هذه القضایا مساحة فیها. هذا باالضافة إلى ضرورة إنشاء مشاریع الضغط بإتجاه رسم إستراتیجیة تنموی
إنتاجیة للمرأة لتمكینها من المشاركة الفاعلة في العملیة التنمویة، وتعتبر هذه من مهام المؤسسات الحكومیة 

شاریع الصغیرة واألهلیة على حد سواء. وضمن هذا السیاق، ال بّد من عقد دورات تدریبیة ذات عالقة بإدارة الم
والحاسوب وببعض المهن والحرف التي بإمكان النساء اإلعتماد علیها في سوق العمل و خاصة للمرأة الریفیة 
والالجئة حیث الفقر واألمیة العالیة، باالضافة إلى توفیر مصادر للقروض على أن تتضمن هذه األخیرة شروطا 

  بسیطة تشجع النسوة على اإلقبال علیها .   

   

حاربة ظاهرتي األمیة والتعلیم المتدني اللتین تعاني منهما بعض شرائح المجتمع الفلسطیني, خاصة النساء في م- ب
لریف. وبالتالي ال بّد من تشجیع الفتیات واألهل على ضرورة حصول الفتاة على مستوى الئق من التعلیم ال یقل عن  ا

عدید من المدارس, خاصة في المناطق الریفیة النائیة، تلك التي التعلیم الثانوي بأدنى الحاالت, وذلك من خالل بناء ال
لیها سواء للمدن أو المناطق المجاورة, خاصة في   تجد الفتاة واألهل فیها على حد سواء صعوبة في التنقل یومیا منها وإ

ة على حركة التنقل من منطقة ألخرى، وأیضا,  من خالل ظل الظروف التي یفرض فیها اإلحتالل من عوائق جمّ
تجاه رسم إستراتیجیة تنمویة حكومیة تعمل على توفیر هذه المنشآت التعلیمیة وال بّد من قیام المجتمع األهلي  الضغط بإ
بمنظماته المختلفة بإعتبار هذا الهدف أحد أولویاته لما له من نتائج إیجابیة على جمیع األهداف التي تعمل من أجلها 

ساس بتوفیر مجتمع فلسطیني دیمقراطي قائم على المساواة بین الجنسین . وضمن هذا هذه المنظمات والتي تتلخص باأل
ق، ال بّد من قیام المنظمات األهلیة بالضغط على الممولین إلعطاء هذا الهدف أولویة على المشاریع األخرى، فقد  السیا

وف توجیهي جدیدة أو تمویل مشاریع تعلیم بینت تقاریر جمعیة تنمیة المرأة الریفیة بأّن مشاریعها ذات العالقة بفتح صف
جامعي لم تلق آذانا صاغیة من قبل الممولین، ما یلقي الضوء على حقیقة مهمة مفادها بأنه في كثیر من الحاالت یقوم 
الممولین بتحدید أولویات المجتمع الفلسطیني بدال من اإلنصیاع إلى المؤسسات المحلیة ذات العالقة المباشرة بالشرائح 



لمحتاجة، ما یجعل من سیاسة التكتل والضغط من قبل هذه المؤسسات آلیة أساسیة لفرض أجندتهم على الجهة الممولة ا
  ولیس العكس.

   

هذا باالضافة إلى ضرورة عقد دورات توعویة ذات عالقة بالشؤون األسریة وبالقانون من قبل المنظمات المعنیة 
یة عقد دورات تثقیفیة لرفع مستوى الوعي لدى النساء حول أهمیة خاصة في المخیمات واألریاف، ناهیك عن أهم

  اإلنضمام إلى عضویة المراكزالنسویة، باالضافة إلى العمل على إنشاء مراكز نسویة خاصة في المناطق النائیة. 

   

ثیر من ضرورة تحسین دعائم الصحة بمفهومها العام واإلنجابیة بشكل خاص، حیث بینت الدراسات بأن هناك الك - ت
حالة والدة .  100.000% من كل 10.6النساء الفلسطینیات اللواتي یلقین حتفهن أثناء الوالدة، والتي تصل إلى 

وبالتالي، ال بّد أن تكون هذه المسألة من أولى أولویات صانعي السیاسات، وذلك إللقاء الضوء على أهمیة رسم 
كومي واألهلي  لتوفیر مرافق صحیة خاصة في المناطق النائیة حیث إستراتیجیة تنمویة وطنیة یشترك فیها القطاعین الح

الحواجز العسكریة اإلسرائیلیة العدیدة، على أن تكون هذه مجهزة بالمعدات الطبیة والطواقم إلستقبال الحاالت الطارئة ، 
یم االسرة وبأهمیة متابعة ومن جهة ثانیة, ال بّد من توعیة النساء من خالل الجهات المعنیة بضروة إستخدام وسائل تنظ

وضع المرأة الصحي بعد الوالدة، وذلك من خالل اإلرشاد وتوفیر المرافق الصحیة لیتسنى للمرأة مراجعة وضعها وبشكل 
منتظم . وضمن هذا السیاق، ال بّد أیضا من العمل على توفیر المیاه خاصة في الریف لما لذلك من أهمیة في الحفاظ 

 بّد من توفیر أسس اإلرشاد النفسي والتوعیة الجنسیة للفتیات في العیادات الصحیة خاصة في على الصحة العامة، وال
  القرى والمخیمات . 

ضرورة دعم النساء في الوصول إلى مواقع صنع القرار وذلك باألساس من خالل الضغط بإتجاه قیام القطاع  - ث
واللوجستي للنسوة اللواتي یرغبن في خوض هذه التجربة،  الحكومي بالمشاركة مع القطاع األهلي بتوفیر الدعم المادي

هذا ناهیك عن ضرورة عقد دورات تدریبیة توعویة لهن حول مسائل عدة، منها  أسس اإلدارة القیادیة والبرامج اإلنتخابیة 
  وغیرها من األمور ذات العالقة بهذا الموضوع .       

   

فة, خاصة القتل منه, ذلك من خالل توفیر إستراتیجیة شاملة من قبل القطاعین التصدي لجریمة العنف بأشكاله المختل    - ج
الحكومي واألهلي تعمل على توفیر مراكز وبیوت آمنة للنسوة اللواتي تتعرض حیاتهن للخطر وبشكل خاص في قطاع 

لتي یعیشها غزة وفي قرى الضفة الغربیة إلنتشار هذه الظاهرة بشكل كبیر هناك، خاصة في ظل هذه الظروف ا
الفلسطیني, حیث تعم المنطقة حالة إنفالت أمني وتسیطر فیه القوانین العشائریة، وهنا ال بّد من التنویه بأن  المجتمع 
وزارة الشؤون اإلجتماعیة یجب أن تتحمل مسؤولیة في ذلك، ومن خالل عقد دورات تدریبیة توعویة  لكوادر الضبط 

ة واألطباء باالضافة إلى ضرورة محاسبتهم قانونیا في حال تقاعصهم عن اإلجتماعي والرسمي خاصة كوادر الشرط
واجبهم ، حیث بینت الدراسات المتعلقة بهذا الشأن, بأّن هناك تقصیر من جهتهم دفعت ثمنه العدید من النساء  القیام ب



له النساء، وهنا, ال بّد  حیاتهن . هذا ناهیك عن ضرورة إزالة اللبس الذي یرافق العدید من حاالت القتل الذي تتعرض
من الضغط بإتجاه منع إستخدام مصطلح "قضاء وقدر" في ملفات النائب العام والشرطة والمؤسسات االخرى 
مسؤولة عن التحقیق في مثل هذه القضایا دون ذكر السبب بالتفصیل للكشف عن مالبسات الجریمة، وال بّد من قیام  ال

ا برفع دواعي إستئناف ضد العدید من القرارات التي یتخذها القضاة في مسائل المؤسسات المعنیة خاصة الحقوقیة منه
القتل على خلفیة ما یسمى الشرف، للضغط على المحكمة لضروة تأكدها من توفر العناصر الموضوعیة التي حددها 

فإن هذا األمر ال بّد منه.   القانون الذي یعتبر تمییزیا بحد ذاته والتي تمنح الجاني عذرا مخففا، ولكن حتى یتم تغییره،
هذا باالضافة إلى ضرورة توفیر قواعد اإلرشاد النفسي للنسوة التي تعرضن للعنف حیث أن العنف النفسي یعتبر 
مرافقا طبیعیا ألي شكل أخر من أشكال العنف الذي قد تتعرض له المرأة. وقد یعتبر التعلیم والعمل أحد اآللیات التي 

لعنف الذي تتعرض له النساء، إأل أنه وباالستناد إلى العدید من الدراسات المتعلقة بهذا الشأن قد تتبع لتخفیف حدة ا
فقد أثبتت أن هذه اآلفة اإلجتماعیة قد تتعرض لها جمیع النسوة بغض النظر عن مستوى التعلیم أو المكانة 

فر سیاسات مجتمعیة قانونیة أخرى جنبا اإلجتماعیة أو الحالة اإلجتماعیة ولو بدرجات، ما یلقي الضوء على أهمیة تو 
  إلى جنب مع التعلیم والعمل للحد من الظاهرة .          

         

 



  

  الفصل الثاني : 

   

  القسم االول : 

  نشاطات المنظمات النسویة الفلسطینیة 

ت طوال الفترة التي سبقت جزءا ال یتجزأ من منظمات المجتمع المدني التي عمل تعتبر المنظمات النسویة الفلسطینیة     
نشوء سلطة الحكم الذاتي على أرض الوطن على سد إحتیاجات وأولویات المجتمع المحلي بفئاته المختلفة خاصة ذوي 
الحاجة، وهذا أدى بالمحصلة النهائیة إلى تعویض الشعب الفلسطیني ولو جزئیًا عن غیاب الدولة التي تعتبر بالعادة 

وبشكل عام، یمكن تصنیف عمل المنظمات األهلیة   أسس ودعائم الرفاه اإلجتماعي لمواطنیها. المسؤولة األولى عن توفیر
الفلسطینیة في الحقب التي سبقت قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة على غرار توقیع إتفاق أوسلو مع الحكومة اإلسرائیلیة، 

لذي لم تتمكن المنظمات األهلیة الفلسطینیة من تجاوزه بأنها تقع ضمن خندقین أساسیین, األول، یتمثل باإلطار اإلغاثي ا
، 1982.الثاني، اإلتجاه ولو جزئیا نحو العمل التنموي السیاسي إلى جانب العمل اإلغاثي وذلك منذ  1982حتى عام 

ینیة تاریخ خروج م.ت.ف من لبنان، حیث تخلل هذه الفترة إندالع اإلنتفاضة، التي رأت بها المنظمات األهلیة الفلسط
  مرحلة تحضیریة تسبق عملیة التحریر وبناء الدولة .

   

وعلى الرغم من أهمیة المهام واألدوار التي قامت بها المنظمات النسویة طوال الفترة التي سبقت قیام السلطة الوطنیة     
اعي لدرجة الغلبة. وقد الفلسطینیة، إال أنه یؤخذ علیها بأنها عملت على تغلیب قضیة التحرر الوطني على التحرر اإلجتم

یعود ذلك  بشكل أساسي لكون معظم إن لم یكن جمیع المنظمات النسویة الفلسطینیة بكافة أطیافها في تلك الفترة أذرعا 
سیاسیة لألحزاب السیاسیة الفلسطینیة . ومع ذلك، یالحظ المتتبع لتاریخ هذه الحركة النسویة ببدایة ظهور مالمح لوعي 

من الناشطات النسویات وخاصة بعد إندالع اإلنتفاضة، حیث بدأ البعض یربط بین قضیة التحرر جندري لدى العدید 
  الوطني واإلجتماعي . 

أما مرحلة أوسلو وما تالها، فإنها تمیزت بالعدید من الخصائص، لعّل أهمها وعلى حد تعبیر أیلین كتاب ونداء أبو      
راط المرأة في الحیاة العامة، و المساومة على حقوق النساء األساسیة عودة؛ بروز توجهات وممارسات سلفیة ترفض إنخ

بتبریرات مفادها بأن المرحلة هي مرحلة تحرر وطني، بالتالي یجب توحید الجهود لمواجهة العدو الرئیسي، واألهم من ذلك 
أة اإلجتماعیة، وتفعیل بروز مؤسسات نسویة تخصصیة ذات إستقاللیة عن األحزاب السیاسیة، قامت بتبني قضایا المر 

  الجدل والنقاش الدیمقراطي حول قضایا المرأة . 

   



تتواجد المنظمات النسویة الفلسطینیة بكافة مدن الضفة الغربیة والقطاع، ویصل عددها بفروعها المختلفة إلى حوالي     
نظمات، في الخلیل، هناك . ففي مدینة بیت لحم، هناك عشرة م 2006لعام  PASSIAمنظمة أو أكثر وفقا لدلیل  90

ستة منظمات وفي جنین هناك منظمتان،  وفي طولكرم هناك ثالثة منظمات، أما أریحا فیوجد فیها ثالثة منظمات، القدس 
فیها سبعة عشر منظمة، نابلس یوجد فیها عشرة منظمات ورام اهللا یوجد فیها إحدى وعشرون منظمة. أما قطاع غزة، 

. وبالتالي، نالحظ أن العدد األكبر منها یتواجد في محافظات الضفة الغربیة وخاصة في فیوجد فیه خمسة عشر منظمة 
  مدینة رام اهللا .  

    

مكن من التعرف على طبیعة وشكل المهام التي تقوم بها هذه المنظمات، ال بّد من إجراء قراءة تحلیلیة متفحصة     وكي نت
من تفصیل لهذه المهام في الدلیل الذي یصدر عن مؤسسة باسیا، لما تقوم به من نشاطات وفعالیات وفقا لما ورد 

PASSIA directory،2006 الذي یعطي شرحا مفصال 2006، الصادر عن مؤسسة مفتاح،  3، ووفقا للكتیب رقم ،
ألهداف وبرامج جمیع المنظمات األعضاء في منتدى المنظمات األهلیة الفلسطینیة لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي 

  تكون في معظمها من منظمات نسویة . ت

   

  مدینة بیت لحم : 

   

بإجراء قراءة تحلیلیة لطبیعة النشاطات التي تقوم بها المنظمات النسویة العاملة في مدینة بیت لحم،  نالحظ وجود عدد     
ى ذلك، ما یقوم به  كل ال بأس به من المنظمات النسویة التي تعنى بالجانب الثقافي التوعوي للنساء هناك، وكأمثلة عل

من مركز المرأة لإلرشاد النفسي االجتماعي، طاقم شؤون المرأة، جمعیة المرأة العالمة للتنمیة، جمعیة تنمیة المرأة الریفیة 
  ومركز الدراسات النسویة ومؤسسة سوا وغیرها من المؤسسات المعنیة في هذا المجال . 

   

رغم من أهمیته لتطویر المرأة، إال أنه یعاني من حالة شبه الغیاب في أجندة أما فیما یخص قطاع التعلیم، فعلى ال    
ونشاطات المنظمات النسویة المتواجدة في مدینة بیت لحم، فبإستثناء مشروع دعم الطالبات الجامعیات الذي یقدمه مركز 

في المواد األساسیة، وبرنامج الدراسات النسویة، وخدمة تحسین التحصیل التربوي عن طرق تنفیذ دروس تقویة مجانیة 
، وبرامج صفوف التوجیهي التي تقدمها جمعیة  تنفیذ أنویة لمكتبات التي تقدمها جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة

 تنمیة المرأة الریفیة للفتیات الریفیات في تلك المنطقة، ، ال وجود لبرامج أخرى للمنظمات النسویة هناك لدعم وتوفیر آلیات
  لمساعدة الفتیات في المسیرة التعلیمیة .    

   



وباالضافة إلى ذلك، نالحظ حالة شبه غیاب تام لموضوع حضانات األطفال في أجندة المنظمات النسویة العاملة     
رة والعمل. هناك، التي تبین وفقا للعدید من الدراسات أن لغیابها تأثیرا سلبیا على قدرة المرأة على التنسیق بین واجبات األس

فبإستثناء جمعیة السیدات لرعایة الطفل، ال وجود لهذا األمر في أجندة المنظمات النسویة العاملة هناك . وفي نفس 
السیاق، هناك عدد قلیل من المنظمات النسویة في تلك المنطقة التي توفر وسیلة لخلق فرص عمل للنساء، وكأمثلة على 

ة الفلسطینیة للتنمیة من مشروع التسلیف والتوفیر( اإلقتصاد المنزلي)، وما یقدمه مركز ذلك، ما توفره جمعیة المرأة العامل
، باالضافة إلى  الدراسات النسویة من مشروع خلق فرص عمل للخریجات، وجمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة

  ، الذي تقدمه لجنة المبادرة النسائیة للتنمیة.  SMALL SCALE LONSمشروع 

   

التي تقدم خدمة  النقاء الخیریة للنساء المسلماتأما فیما یتعلق بصحة المرأة النفسیة والصحیة، فتقدمه كل من جمعیة       
، الذي یقدم مساعدة فیزیائیة، وجمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة قضاء بیت لحم)-ونادي نساء (الولجةاإلستشارة النفسیة، 

إلرشاد النفسي واإلجتماعي، والذي یعنى بقضایا الصحة النفسیة للنساء, وذلك من خالل تقدیم للتنمیة، التي تقدم برنامج ا
خدمة اإلرشاد الفردي والجماعي وخدمة الخط المجاني أو اإلرشاد األسري . أما طاقم شؤون المرأة، فیعمل على توعیة 

ئة لتطویر وتعدیل مواد قانونیة في قانون الصحة النساء بحقوقهن الصحیة واإلنجابیة، ویعمل من خالل آلیة الضغط والتعب
الفلسطیني، ویعمل في نفس السیاق مركز الدراسات النسویة على تقدیم المساعدة النفسیة للنساء اللواتي تعرضن للعنف، 

ابیة ویقدم مشروع " أمان" لتطویر المهارات لألطفال والشباب الذي یهدف إلى توعیة الشبان والشابات حول الصحة اإلنج
وحول كیفیة حمایة أنفسهم من التحرشات الجنسیة، باالضافة إلى توعیة المعلمین والمعلمات حول كیفیة التوجه إلى ضحایا 

وتتم حالیا مأسسة المشروع في وزارة التربیة والتعلیم ومدارس وكالة الغوث وبعض اإلعتداءات الجنسیة ومساعدتهن ، 
لمرأة لإلرشاد النفسي واإلجتماعي، مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي و ، باالضافة إلى مركز االمدارس الخاصة

مؤسسة سوا التي تعمل على توفیر برنامج الخط الدافىء، الذي یهدف إلى تقدیم الدعم، والمساندة والمشورة والمرافقة 
  لضحایا العنف الجنسي والجسدي  . 

   

لنساء المعنفات والمعرضة حیاتهن للخطر، نالحظ غیابها بشكل مطلق من وفیما یخص توفیر مالجىء ومراكز آمنة ل    
  أجندة المنطمات النسویة العاملة في تلك المنطقة، على الرغم من أهمیتها! . 

   

أما موضوع مشاركة المرأة الفلسطینیة في الحیاة العامة والسیاسیة، وذلك من خالل تقلدها مناصب قیادیة علیا، تلك     
ر الدراسات المعنیة بأنها متدنیة للغایة وتكاد ال تلحظ، فلم تخلو هي األخرى من أجندة المنظمات النسویة . التي تشی

فباالضافة إلى النشاطات التي تقوم بها جمعیة تنمیة المرأة الریفیة في هذا المجال، هناك جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة 
في عملیة صنع القرار وبرنامج التمكین والتثقیف المدني اللذین یهدفان إلى مساعدة للتنمیة، التي تقدم برنامج تمكین المرأة 

وتشجیع النساء على اإلنخراط في الحیاة السیاسیة والعامة وذلك باألساس من خالل تقلدهن مناصب في مؤسسات صنع 



راكز صنع القرار،  هذا وباالضافة القرار، باالضافة إلى طاقم شؤون المرأة الذي یعمل على تمكین النساء من الوصول لم
إلى ما تقدمه جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة في هذا المضمار من خالل برنامج القیادات الشابة الذي تسعى 
من خالله الجمعیة لتقویة وتمكین الشابات وتطویر مشاركتهن من خالل إكسابهن المهارات األساسیة ألداء دور أساسي في 

  احي الحیاة  .مجمل من

   

  مدینة الخلیل:     

   

تتوفر في مدینة الخلیل عدة مؤسسات نسویة تعنى بالجانب التوعوي الثقافي للنساء، كطاقم شؤون المرأة الذي یقدم       
ي برامج تدریبیة توعویة للنساء، ومركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي الذي یقدم برامج توعیة وتدریب، حیث یتم ف

برامج التوعیة هذه إعداد كوادر قیادیة تطوعیة قادرة على رفع الوعي في قضایا حقوق المرأة والعنف القائم على النوع 
اإلجتماعي ومهارات اإلدارة والقیادة واإلتصال, وفي نفس السیاق، یقدم المركز المساعدة المهنیة للمؤسسات القاعدیة من 

مكینها من تقدیم الخدمات اإلجتماعیة والقانونیة للنساء اللواتي ال یستطیع المركز خالل تدریب أطقمها ومجلس امنائها لت
تقدیم خدماته إلیهن. ویقدم أیضا مركز الدراسات النسویة خدمات في هذا المجال، وذلك من خالل برنامج مأسسة ثقافة 

  ه المركز . وفكر نسوي، ناهیك عن مشروع أمان لتطویر المهارات لألطفال والشباب الذي یقدم

أما فیما یتعلق بالتعلیم، فنالحظ أیضا حالة شبه غیاب له في مدینة الخلیل من أجندة المنظمات النسائیة العاملة      
هناك, فبإستثناء مركز الدراسات النسویة الذي یقوم بدراسة حول أثر الجدار والحواجز على تعلیم الطالبات، والتي یتم وفقا 

على مساعدة الطالبات الفلسطینیات في المضي قدما بمسیرتهن الجامعیة، باالضافة إلى مشروع  لنتائج الدراسة العمل
تدعیم الطالبات الجامعیات الذي یقوم به المركز ذاته، و ما تقدمه جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة من برنامج 

مكتبات في المناطق الریفیة، وما تقدمه جمعیة تنمیة المرأة الوحدة التربویة، الذي یتم من خالله المساهمة في تأسیس أنویة 
  الریفیة من برامج صفوف توجیهي للنساء الریفیات، ال تقوم أیا من المؤسسات العاملة هناك على إعطائه إهتماما یذكر . 

   

نسائیة هناك. وحتى وفیما یتعلق بحضانات أطفال، فنالحظ حالة غیاب شبه مطلق لهذا األمر في أجندة المنظمات ال    
نشاء مشاریع مدرة للدخل، فنالحظ بأنها تعاني هي األخرى من القلة، ویقتصر  ما یتعلق بمشاریع خلق فرص عمل وإ فی
األمر على ما یقدمه مركز الدراسات النسویة من مشروع خلق فرص عمل للخریجات، باالضافة إلى ما تقدمه جمیعة 

ن برنامج اإلدخار والتسلیف للمرأة الریفیة، وما تقدمه جمعیة تنمیة المرأة الریفیة من العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة م
  مشاریع إقتصاد منزلي .

   



أما فیما یتعلق بصحة المرأة النفسیة والصحیة،  فیقتصر في هذه المنطقة على ما یقدمه طاقم شؤون المرأة من       
لدراسات النسویة  بتقدیمه المساعدة النفسیة للنساء اللواتي تعرضن خدمات توعویة إرشادیة، وعلى ما یقوم به مركز ا

مؤسسة سوا التي تعمل على توفیر برنامج الخط الدافىء، الذي یهدف   للعنف، ومن خالل مشروع " أمان" ، باالضافة إلى
ز المرأة لإلرشاد القانوني إلى تقدیم الدعم، المساندة والمشورة والمرافقة لضحایا العنف الجنسي والجسدي وما یقدمه مرك

واإلجتماعي من خدمة إرشاد قانوني إجتماعي ، ما یجعل من مسألة الصحة الفیزیائیة غائبة بشكل مطلق من أجندة 
  المنظمات هناك.  

   

وفیما یخص توفیر مالجىء ومراكز آمنة للنساء المعنفات والمعرضة حیاتهن للخطر، نالحظ غیابها بشكل مطلق       
  ة المنطمات النسویة العاملة في تلك المنطقة.من أجند

   

أما موضوع المشاركة السیاسیة للمرأة الفلسطینیة، فلم یحصل على أولویة العدید من المنظمات النسائیة العاملة في تلك     
اكز صنع المنظقة، على الرغم من أهمیته. وضمن هذا السیاق،  یعمل طاقم شؤون المرأة على تمكین النساء للوصول لمر 

  القرار، باالضافة إلى جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة و جمعیة تنمیة المرأة الریفیة  .

   

  مدینة جنین: 

   

یتوفر في مدینة جنین عدد ال بأس به من المنظمات النسویة التي تعنى بالجانب الثقافي التوعوي للنساء هناك،      
من طاقم شؤون المرأة، جمعیة المرأة العالمة للتنمیة، جمعیة تنمیة المرأة الریفیة ومركز وكأمثلة على ذلك، ما یقوم به  كل 

  الدراسات النسویة ومؤسسة سوا وغیرهم من المؤسسات المعنیة في هذا المجال . 

   

نظمات وفیما یتعلق بقطاع التعلیم، فإنه یعاني أیضا في مدینة جنین من حالة شبه غیاب في أجندة ونشاطات الم    
النسویة المتواجدة  هناك . فبإستثناء مشروع دعم الطالبات الجامعیات الذي یقدمه مركز الدراسات النسویة، وبرامج صفوف 
التوجیهي التي تقدمها جمعیة تنمیة المرأة الریفیة للفتیات الریفیات في تلك المنطقة، وخدمة تحسین التحصیل التربوي عن 

في المواد األساسیة، وبرنامج تنفیذ أنویة لمكتبات التي تقدمها جمعیة العمل النسوي لرعایة  طرق تنفیذ دروس تقویة مجانیة
وتأهیل المرأة، ال وجود لبرامج أخرى تقدمها المنظمات النسویة هناك لدعم وتوفیر آلیات لمساعدة الفتیات في المسیرة 

  التعلیمیة .    



   

ي األخرى من حالة شبه غیاب مطلق من أجندة المنظمات النسویة أما موضوع الحضانات، فإنها تعاني أیضا ه    
العاملة هناك. فبإستثناء ما یوفره إتحاد لجان العمل النسائي الفلسطیني، من حضانات لألطفال، ال تقدم ایا من المؤسسات 

  النسویة العاملة هناك خدمات في هذا المجال. 

   

مات النسویة العاملة في تلك المنطقة التي توفر وسیلة لخلق فرص عمل وفي نفس السیاق، هناك عدد قلیل من المنظ    
  للنساء، وكأمثلة على ذلك، ما توفره جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، من مشروع التسلیف والتوفیر

لعمل النسوي ( اإلقتصاد المنزلي)، ومایوفره مركز الدراسات النسویة من مشروع خلق فرص عمل للخریجات، وجمعیة ا
، باالضافة إلى ما یقدمه إتحاد لجان العمل النسائي الفلسطیني،  من مشاریع كالخیاطة، وتجفیف  لرعایة وتأهیل المرأة

  الخضروات في عرابة . 

   

ة أما صحة المرأة النفسیة والصحیة، فتقوم بتقدیم الخدمات المختصة بهذا الشأن كل من جمعیة المرأة العاملة الفلسطینی    
للتنمیة التي تقدم برنامج اإلرشاد النفسي واإلجتماعي وخدمة الخط المجاني أو اإلرشاد األسري، أما طاقم شؤون المرأة، 
فیعمل على توعیة النساء وتدریبهن بحقوقهن الصحیة واإلنجابیة، ویعمل في نفس السیاق مركز الدراسات النسویة على 

تعرضن للعنف، ویقدم مشروع " أمان" لتطویر المهارات لألطفال والشباب ، باالضافة تقدیم المساعدة النفسیة للنساء اللواتي 
مؤسسة سوا التي تعمل عاى توفیر برنامج الخط الدافىء الذي یهدف إلى تقدیم الدعم من خالل المساندة والمشورة   إلى

  تماعي. والمرافقة لضحایا العنف الجنسي والجسدي ومركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلج

   

أما مسألة توفیر مراكز ومالجىء آمنة للنساء المعنفات والمعرضة حیاتهن للخطر، نالحظ غیابها بشكل مطلق من أجندة 
  المنطمات النسویة العاملة في تلك المنطقة .

   

تقدیم هذه الخدمة كل وأخیرا، فیما یتعلق بموضوع تقویة مشاركة النساء الفلسطینیات في الحیاة السیاسیة والعامة، تقوم ب    
من جمعیة تنمیة المرأة الریفیة وجمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة،  باالضافة إلى طاقم شؤون المرأة الذي یعمل على 

  تمكین النساء للوصول لمراكز صنع القرار .

   



  مدینة نابلس: 

   

نالحظ أنه ضمن المجاالت التي تعنى بها العدید من أما في مدینة نابلس،  وفیما یتعلق بالجانب الثقافي التوعوي     
المنظمات النسویة هناك. وكأمثلة على ذلك، ما یقوم به كل من مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، طاقم شؤون 

ا باالضافة إلى المرأة، جمعیة المرأة العالمة للتنمیة، جمعیة تنمیة المرأة الریفیة ومركز الدراسات النسویة ومؤسسة سوا هذ
جمعیة الثقافة اإلجتماعیة الخیریة التي تقوم بعقد ورشات عمل ومحاضرات تثقیفیة، وما تقوم به جمعیة رعایة الطفل 

  وتوجیه األم وغیرها من المؤسسات المعنیة في هذا المجال . 

   

في كل من الخلیل، بیت لحم و وفیما یختص بالقطاع التعلیمي، فإنه یعتبر نوعا ما بحال أفضل في نابلس منه       
جنین. فباالضافة إلى ما یقدمه مركز الدراسات النسویة وجمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة، وجمعیة تنمیة المرأة 
 الریفیة، هناك جمعیة اإلتحاد النسائي العربي، التي توفر مدرسة إبتدائیة للفتیات، وجمعیة الثقافة اإلجتماعیة الخیریة التي

توفر خدمة  بیت سكن لطالبات الكلیات، وما یقدمه مركز شؤون المرأة واألسرة وجمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة 
  . من نشاطات في هذا المجال

   

وفیما یتعلق بحضانات األطفال، فعلى الرغم من قلة توفرها في هذه المدینة، إال أن وضعها یبقى أیضا أفضل مما       
وضع في المدن الفلسطینیة األخرى . وضمن هذا السیاق، یقوم كل من لجنة المرأة للعمل اإلجتماعي ودلیل األمومة علیه ال

  والعنایة بالطفل بتوفیر هذه الحضانات. 

أما قطاع العمل، ودور هذه المنظمات النسویة في مساعدة النساء بالحصول علیه، فإنه یعاني هو اآلخر نوعا ما       
، وتقوم بتوفیر آلیاته كل من جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، ومركز الدراسات النسویة وجمعیة العمل من القلة

النسوي لرعایة وتأهیل المرأة، باالضافة إلى جمعیة اإلتحاد النسائي العربي التي تقوم بعقد دورات تدریبیة مهنیة، جمعیة 
وتزیین الشعر، ولجنة المرأة للعمل اإلجتماعي الذي یعقد دورات خیاطة وحاسوب  رعایة الطفل وتوجیه األم بتوفیره خیاطة،

سعاف أولي، هذا باالضافة إلى ما تقدمه جمعیة المرأة الحدیثة الخیریة التي تعمل على تقدیم دورات إدارة وحاسوب  وإ
     وتصنیع غذاء .

من جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، التي تقدم  أما فیما یتعلق بصحة المرأة النفسیة والصحیة, فتعنى بها كل    
برنامج اإلرشاد النفسي واإلجتماعي، وطاقم شؤون المرأة الذي یعمل على توعیة النساء وتدریبهن بحقوقهن الصحیة 

ویعمل في  واإلنجابیة، ویعمل من خالل آلیة الضغط والتعبئة لتطویر وتعدیل مواد قانونیة في قانون الصحة الفلسطیني،
نفس السیاق مركز الدراسات النسویة على تقدیم المساعدة النفسیة للنساء اللواتي تعرضن للعنف، ویوفر بنفس الوقت 
مشروع " أمان" لتطویر المهارات لألطفال والشباب، هذا باالضافة إلى ما تقدمه مؤسسة سوا التي تعمل عاى توفیر برنامج 



یم الدعم، المساندة والمشورة والمرافقة لضحایا العنف الجنسي والجسدي  وما یقدمه الخط الدافىء، الذي یهدف إلى تقد
جتماعیة لما لذلك من تبعات على صحة المرأة النفسیة  مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي من خدمات قانونیة وإ

یزیائي المادي من أجندة المنظمات واإلجتماعیة والصحیة، وبذلك، نالحظ حالة غیاب لوضع المرأة الصحي ببعده الف
  النسویة العاملة هناك .

   

وفیما یخص توفیر مالجىء ومراكز آمنة للنساء المعنفات والمعرضة حیاتهن للخطر،  نالحظ غیابها بشكل مطلق          
  أیضا من أجندة المنطمات النسویة العاملة في تلك المنطقة . 

   

لمرأة الفلسطینیة، فتعنى بها في مدینة نابلس المنظمات عینها التي تعنى بهذا أما موضوع المشاركة السیاسیة ل    
الموضوع في المناطق االخرى. وضمن هذا السیاق، تعنى بهذا األمر كل من جمعیة تنمیة المرأة الریفیة، وجمعیة المرأة 

  هیل المرأة .  العاملة الفلسطینیة للتنمیة، طاقم شؤون المرأة، جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأ

   

  مدینة طولكرم: 

   

كغیرها من المدن الفلسطینیة، تتوفر فیها العدید من المنظمات النسویة التي تعنى بالجانب الثقافي التوعوي للمرأة،     
لدراسات وكأمثلة على ذلك؛ طاقم شؤون المرأة، جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، جمعیة تنمیة المرأة الریفیة ومركز ا
  النسویة ومؤسسة سوا، جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة، و مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي . 

   

أما  قطاع التعلیم، ودور المنظمات النسائیة هناك في المساهمة في توفیره لإلناث في تلك المنطقة، فإنه یعاني من     
تقدمه جمعیة تنمیة المرأة الریفیة، ومركز الدراسات النسویة،و جمعیة العمل النسوي  حالة شبه الغیاب, ویقتصر على ما

لرعایة وتأهیل المرأة، باالضافة إلى جمعیة  اإلتحاد النسائي العربي، لجهة تقدیمها دورات لغة إنجلیزیة وجمعیة رعایة 
    .الطفل  التي تعمل على توفیر مكتبة 

دى نشاط المنظمات النسائیة العاملة هناك في هذا المجال، فإّن تقدیمها یقتصر على وفیما یتعلق بالحضانات وم     
  جمعیة نساء عنبتا وعلى جمعیة اإلتحاد النسائي العربي وجمعیة رعایة الطفل .

   



رأة وبالنسبة لمدى نشاط هذه المنظمات في توفیر آلیة للعمل لنساء هذه المنطقة، فإنها تقتصر على ما تقدمه جمعیة الم
العاملة للتنمیة، مركز الدراسات النسویة، جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة، باالضافة إلى ما توفره جمعیة تنمیة 

  المرأة الریفیة . 

   

، جمعیة المرأة العاملة للتنمیة، طاقم جمعیة سیدات عنبتاأما صحة المرأة النفسیة والصحیة، فتقصر على ما تقدمه     
مرأة، مركز الدراسات النسویة، مؤسسة سوا ومركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي، وذلك من خالل تقدیم شؤوون ال

اإلرشاد الصحي والنفسي والتوعیة الصحیة والتدریب للعاملین الصحیین إلدماج القضایا النفسیة واإلجتماعیة في عملهم، 
ماعي، ما یجعل من موضوع صحة المرأة ببعدها الفیزیائي خارج نطاق خاصة من قبل مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجت

  خدمات المنظمات النسویة . 

   

وكغیرها في معظم المدن الفلسطینیة األخرى، تعاني أجندة المنظمات النسویة هناك من غیاب خدمة المالجىء اآلمنة 
  للنساء المعنفات. 

   

لمرأة، ودور هذه المنظمات النسویة في توعیة ومساعدة النساء في دخول وأخیرا، فیما یتعلق بالمشاركة السیاسیة ل    
معتركاتها، فإنها تقتصر على ما یقدمه كل من:  جمعیة تنمیة المرأة الریفیة، وجمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، 

  طاقم شؤون المرأة وجمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة.

  مدینة رام اهللا:  

تحظى مدینة رام اهللا بالعدد األكبر من المنظمات النسویة الفلسطینیة العاملة في أراضي الضفة الغربیة، مما قد یجعل      
من معضلة توفر اآللیات األساسیة لحل بعض المشاكل التي تواجه المرأة الفلسطینیة أقل حدة  فیها مقارنة بغیرها من 

ثقافیة التي توفرها المنظمات النسویة للمرأة الفلسطینیة في هذه المنطقة، تقوم كل المدن األخرى. فعلى مستوى التوعیة ال
من المنظمات التالیة بتوفیر هذه الخدمة: طاقم شؤون المرأة، جمعیة المرأة العالمة للتنمیة، جمعیة تنمیة المرأة الریفیة 

و مركز المرأة لإلرشاد القانوني  هیل المرأةومركز الدراسات النسویة ومؤسسة سوا، جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأ
تحاد لجان العمل النسائي الفلسطیني الذي یقوم بعقد محاضرات تهدف إلى توعیة النساء بأمور عدة في  ماعي وإ واإلجت

   . مجاالت الحیاة

  ة في منطقة أما فیما یتعلق بالقطاع التعلیمي، فعلى الرغم من وجود العدید من المنظمات النسویة العامل       



أّن قطاع التعلیم وتشجیعه لم یحظ بأولویة الكثیر من المنظمات النسائیة العاملة هناك. ویقتصر الدعم الذي  رام اهللا، إال 
تلقاه المرأة الفلسطینیة هناك في قطاع التعلیم على ما یقدمه كل من مركز الدراسات النسویة الذي یقدم مشروع دعم 

وع صفوف التوجیهي الذي تقوم به جمعیة تنمیة المرأة الریفیة، باالضافة إلى ما تقدمه جمعیة الطالبات الجامعیات، ومشر 
اإلتحاد النسائي العربي من توفیر مكتبة، وما تقدمه جمعیة إنعاش األسرة في هذا المضمار لجهة توفیرها سكن للطالبات 

دریبیة في إدارة األعمال، السیاسة، اإلقتصاد والقانون، ومكتبة، وما یقدمه منتدى النساء الفلسطینیات، الذي یوفر دورات ت
باالضافة إلى ما توفره جمعیة المرأة العاملة للتنمیة من الفصل بین الكلمتین  مكتبة لألطفال وما تقدمه جمعیة العمل 

  .النسوي لرعایة وتأهیل المرأة من نشاط في هذا المضمار

   

هذا الموضوع اإلهتمام الكافي من العدید من المنظمات النسائیة العاملة هناك، وأما موضوع الحضانات، فلم یلَق أیضا     
حیث إقتصر توفیره فقط من قبل جمعیة إنعاش األسرة، ومن إتحاد لجان العمل النسائي الفلسطیني الذي یعمل على تقدیم 

قوم به  جمعیة العمل النسوي من عقد دورات تدریبیة في إدارة الحضانات، ومن إتحاد لجان المرأة للعمل اإلجتماعي وما ت
  دورات تدریبیة في إدارة الحضانات. 

   

وفیما یتعلق بالنشاطات التي تنفذها هذه المنظمات لتوفیر آلیة لمساعدة النساء على اإلنخراط في سوق العمل، فیمكن     
یة التي تقدمها هذه المنظمات للنساء تصنیف هذه النشاطات إلى قسمین األول، ذلك الذي یتعلق بالدورات التدریبیة المهن

لتمكینهن من العمل كخطوة أولى، أما الثاني، فیتعلق بالمشاریع الحقیقیة المدرة للدخل . ومن خالل تحلیل نشاطات هذه 
المنظمات في هذا المضمار، نالحظ أن نسبة ال بأس بها یتم توجیها لجهة القسم األول من هذه النشاطات، وكأمثلة على 

ما تقدمه جمعیة إنعاش االسرة من دورات للسكرتاریة، وللتمریض وتزیین الشعر، وما تقدمه جمعیة الخنساء من ذلك، 
دورات في الحاسوب وغیرها من المنظمات. أما فیما یتعلق بالقسم الثاني من هذه النشاطات، فباالضافة إلى ما تقدمه كل 

ز الدراسات النسویة وجمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة وجمعیة من جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، ومرك
تنمیة المرأة الریفیة من مشاریع ذات عالقة بهذا الشأن، هناك المشاریع اإلنتاجیة، كمشروع الفواكه المجففة وغیرها التي 

، كمشروع كفر نعمة اإلجتماعي لجان المرأة للعمل، وما یقدمه إتحاد یقدمها إتحاد لجان العمل النسائي الفلسطیني
   .للحیاكة ، ومشروع تربیة الدواجن وغیره من المشاریع 

   

أما وضع المرأة الصحي والنفسي، فإنه یلقى إهتماما من قبل كل من جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة،          
رأة لإلرشاد النفسي واإلجتماعي، ما یجعل أیضا من وطاقم شؤون المرأة ،ومركز الدراسات النسویة، ومؤسسة سوا ومركز الم

البعد الصحي الفیزیائي للمرأة غائبا عن أجندة هذه المنظمات . وكغیرها من المدن الفلسطینیة األخرى، ال یتوفر فیها أي 
  ملجأ لحمایة النساء المعنفات والمتعرضة حیاتهن لإلنتهاك . 

   



،  یلقى موضوع المشاركة السیاسیة للمرأة الفلسطینیة إهتماما من قبل ذات المؤسسات التي تعنى بهذا الشأن في بقیة  وأخیرًا
المدن االخرى: وهم جمعیة تنمیة المرأة الریفیة، وجمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، طاقم شؤون المرأة، جمعیة العمل 

  النسوي لرعایة وتأهیل المرأة .  

   

  مدینة القدس :

   

دینة القدس أیضا كمدینة رام اهللا، من المدن التي تحظى بعدد ال بأس به من المنظمات النسائیة العاملة فیها تعتبر م     
. ففي مجال التوعیة الثقافیة للنساء، تقوم العدید من المنظمات النسائیة بنشاطات وفعالیات ذات عالقة بهذا الشأن. 

، وما یقدمه مركز القدس للنساء من صفوف تثقیفیة في مواضیع ذات وكأمثلة على ذلك، ما یقدمه مركز الدراسات النسویة
عالقة بحقوق اإلنسان، الثقافة المدنیة ، وما تقدمه مؤسسة سوا من برنامج في مضمار التربیة، وما تقدمه جمعیة الشابات 

  المسیحیات من برامج تعلیمیة ثقافیة.

   

قدسیة في الحصول على التعلیم، فإنه یقتصر على ما یقدمه مركز أما عن دور هذه المنظمات في مساعدة المرأة الم    
عدادیة، ومن برنامج لمحو األمیة، مركز  الدراسات النسویة، وعلى ما تقدمه دار الطفل العربي من توفیر مدارس إبتدائیة وإ

 preات المسلمات من ثقافي، وما تقدمه جمعیة السیدات العربیات من توفیر مدارس إبتدائیة، وما تقدمه جمعیة الشاب

schools  في مخیمات الالجئین، هذا باالضافة إلى مدرسة البنات التي توفرها جمعیة الشابات المسلمات   .  

   

وعلى عكس بعض المدن التي تفتقر فیها أجندة المنظمات النسویة العاملة هناك من موضوع الحضانات، تقوم في     
 women of Islamدار الطفل العربي، وجمعیة نساء صور باهر الخیریة، القدس كل من جمعیة المرأة العربیة، و 

society وجمعیة الشابات المسیحیات بتوفیرها لما لذلك من تأثیرات إیجابیة على قدرة النساء على التوفیق بین العمل ،
لنساء في هذه المنطقة، نالحظ ومتطلبات المنزل واألسرة. أما فیما یتعلق بمدى نشاط هذه المنظمات في توفیرآلیات للعمل ل

بأنها تعاني من شبه غیاب مطلق، وتنحصر نشاطات المنظمات النسائیة العاملة هناك في توفیر الدورات التدریبیة المهنیة. 
وكأمثلة على ذلك، ما تقدمه جمعیة السیدات العربیات، جمعیة نساء صور باهر التي توفر دورات تدریبیة في الحیكالة، 

  ر، والطباعة وغیرهم من المؤسسات .     تزیین الشع

   



أما صحة المرأة النفسیة والصحیة، فإنها تعاني هي األخرى من القلة، وتقتصر على ما تقدمه مؤسسة سوا،مركز المرأة     
 التي تعمل على تقدیم  societywomen of Islamلإلرشاد القانوني واإلجتماعي ومركزالدراسات النسویة، باالضافة إلى 

  التوعیة الصحیة، ما یجعل الصحة ببعدها الفیزیائي غائبة أیضا في القدس من أجندة المنظمات النسویة العاملة هناك . 

   

وكغیرها من المدن الفلسطینیة األخرى، ال تتوفر في أجندة المنظمات النسویة العاملة فیها مشروع ملجأ آمن لحمایة     
  خطر. النساء المعنفات والمعرضة حیاتهن لل

أما موضوع المشاركة السیاسیة للمرأة المقدسیة، فإنه یعاني هو اآلخر من عدم إدراجه في أولویات وأجندة المنظمات     
  النسویة العاملة هناك . 

   

  مدینة أریحا:

   

قافي.   كغیرها من المدن الفلسطینیة األخرى، هناك عدة منظمات نسویة عاملة فیها  تعنى بالجانب التوعوي الث      
وكأمثلة على ذلك، جمعیة تنمیة المرأة الریفیة، مركز الدراسات النسویة، جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة، 

  باالضافة إلى مؤسسة سوا. 

 ویقتصر تقدیم خدمة التعلیم في المدینة على ما یقدمه مركز الدراسات النسویة، جمعیة تنمیة المرأة الریفیة، باالضافة     
لى ما تقدمه جمعیة الشابات  إلى جمعیة نساء أریحا الخیریة التي تعمل على توفیر مدارس وعقد دورات لمحاربة األمیة، وإ
المسیحیات هناك من دورات علمیة، باالضافة إلى ما تقدمه جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة من خدنات في هذا 

  المجال .   

انات، قیقتصر تقدیمها على جمعیة سیدات أریحا الخیریة، وعلى جمعیة الشابات المسیحیات . أما خدمة توفیر الحض     
وضمن نفس السیاق، تعاني نشاطات هذه المنظمات من القلة فیما یختص بتوفیر آلیة للعمل للنساء هناك، سواء تعلق 

دورات التدریبیة تقتصر على ما تقدمه جمعیة األمر بتوفیر الدورات المهنیة أو في المشاریع المدرة للدخل. فخدمة عقد ال
سیدات أریحا الخیریة من دورات في الحیاكة وتزیین الشعر، أما المشاریع المدرة للدخل، فإنها تقتصر على ما تقدمه جمعیة 

ت الشابات المسیحیات من مشروع تصنیع الغذاء، وما تقدمه جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة، مركزالدراسا
  النسویة، وجمعیة تنمیة المرأة الریفیة من مشاریع صغیرة .  

أما صحة المرأة النفسیة والصحیة، فإنها تقتصر على ما یقدمه كل من مؤسسة سوا، مركز المرأة لإلرشاد القانوني     
ة، باالضافة إلى واإلجتماعي، ومركز الدراسات النسویة من إستشارات ومساعدات على مستوىالصحة النفسیة، واإلجتماعی



ما تقدمه جمعیة سیدات اریحا الخیریة من توعیة صحیة. وبذلك نالحظ غیاب العنایة بالجانب الصحي للمرأة  بمفهومه 
  الفیزیائي من أجندة هذه المنظمات.

في  وعلى عكس المدن الفلسطینیة االخرى التي تقتقر لوجود بیت آمن فیها للنساء المعرضة حیاتهن للخطر، یتوفر     
  مدینة أریحا بیت آمن، عمل على تأسیسه مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي . 

، فیما یتعلق بموضوع المشاركة السیاسیة للمرأة الفلسطینیة، فإنها تلقى إهتماما من قبل: جمعیة تنمیة المرأة الریفیة،   وأخیرًا
  جمعیة العمل النسوي لرعایة وتأهیل المرأة .  

  : قطاع غزة 

تعتبر المرأة الغزاویة من أكثر نساء المجتمع الفلسطیني التي تحتاج لدعم جمیع المنظمات والمؤسسات: الحكومیة     
وغیر الحكومیة منها، وذلك لحدة الظروف المحیطة بحیاتها والتي یعتبر اإلحتالل والعامل الدیمغرافي من أهم العوامل 

  ى ذات طابع ثقافي مجتمعي.المسؤولة عنها،  باالضافة إلى عوامل أخر 

وكغیرها من المنظمات األهلیة، تنشط المنظمات النسویة هناك، سعیًا وراء تخفیف حدة المعاناة التي تعیشها المرأة     
هناك، باالضافة إلى العمل إتجاه تحسین وضع النساء وعلى جمیع المستویات .وضمن هذا السیاق،  یعمل العدید من 

ى نشر التوعیة الثقافیة بین النساء، وكأمثلة على ذلك: طاقم شؤون المرأة، جمعیة المرأة العاملة المنظمات النسویة عل
و مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي، باالضافة إلى مركز شؤون المرأة الذي  للتنمیة، جمعیة تنمیة المرأة الریفیة

اد الدراسات المعنیة بذلك، وما یقدمه إتحاد لجان المرأة للعمل یقوم بحمالت توعیة وتثقیف وتدریب للنساء وذلك بعد إعد
، باالضافة إلى ما یقدمه إتحاد لجان المرأة الفلسطینیة لجهة  cultural coursesاإلجتماعي بتقدیمه الدورات الثقافیة

  تقدیمه  دورات توعویة قانونیة.

تصر على ما یقدمه جمعیة تنمیة المرأة الریفیة، ومركز شؤون أما الخدمات والنشاطات ذات العالقة بالتعلیم، فإنها تق     
المرأة بدعمه الطالبات الجامعیات، وتوفیره مكتبة متخصصة بقضایا المرأة، باالضافة إلى ما تقدمه جمعیة العطاء للمعاقین 

disabled دم برنامج  التعلیم قبل ن برنامج لتعلیم الفتیات، وما یقدمه إتحاد  لجان المرأة للعمل اإلجتماعي الذي یقم
ـ وما تقدمه جمعیة المجد للنساء من منح دراسیة ، باالضافة إلى ما یقدمه إتحاد النساء pre school educationالمدرسة 

الفلسطینیات من برامج محو األمیة, وما یقدمه إتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطیني ، من دورات في اللغات اإلنجلیزیة، 
  نسیة، وما یقدمه طاقم شؤون المرأة من دورات في الكتابة  .العبریة و الفر 

وفیما یتعلق بتوفیر حضانات لألطفال، فإن تقدیم هذه الخدمة یقتصر على ما یقدمه كل من إتحاد النساء      
تحاد لجان المرأة الفلسطینیة تحاد لجان النساء العامالت الفسلطینیات ، الفلسطینیات، وإ   .وإ

المنظمات فیما یتعلق بتوفیر خدمات وآلیات لمساعدة النساء  اإلنخراط بالعمل، فإنها بأغلبها تندرج  وأما نشاطات هذه
تحت خدمة توفیر آلیات تدریبیة مهنیة لتمكین النساء في قطاع العمل، وكأمثلة على ذلك،  وما تقدمه جمعیة الشابات 

وعلى النقیض من هذا ، تعاني خدمة توفیر مشاریع  المسلمات من تدریب على الحاسوب وغیرها العدید من الموسسات.



مدرة للدخل للنساء من القلة، وتقتصر على ما یقدمه كل من جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، وجمعیة تنمیة المرأة 
  الریفیة ومركز شؤون المرأة من مشاریع ذات عالقة بهذا الشأن. 

بقطاع غزة بعدم إعطائها الجانب الصحي الفیزیائي للمرأة الفلسطینیة هناك هامش وتتسم المنظمات النسویة العاملة      
مناسب من العنایة، وذلك على عكس الجانب الصحي النفسي اإلجتماعي الذي یلقى إهتماما ال بأس به من قبل هذه 

إلجتماعي، مركز شؤون المرأة المنظمات. وكأمثلة على بعض المنظمات التي تعنى بهذا االمر، إتحاد لجان المرأة للعمل ا
الذي یعنى باألخص بدراسات العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، إتحاد لجان المرأة الفلسطینیة، طاقم شؤون المرأة، جمعیة 

  المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة . 

طاع یعاني كغیره من المدن أما فیما یتعلق بخدمة توفیر مالجىءآمنة للنساء المعرضة حیاتهن لإلنتهاك، فإن الق    
  الفلسطینیة األخرى من غیاب هذه الخدمة,إذ تغیب هذه الخدمة من أجندة المنظمات النسویة العاملة هناك .

وأخیرا، تلقى المشاركة السیاسیة إهتماما من ذات المؤسسات التي تعنى بهذا األمر في معظم مدن الضفة الغربیة، وكأمثلة  
  لمرأة الریفیة، وجمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، طاقم شؤون المرأة وغیرها . على ذلك، جمعیة تنمیة ا

  



  

  القسم الثاني:

   

ما مدى مواءمة نشاطات وبرامج المنظمات النسویة الفلسطینیة العاملة في األراضي الفلسطینیة و إحتیاجات وأولویات 
  النساء الفلسطینیات ؟ .

   

حتیاجاتها، إذ أنها تولي جّل تعتبر المنظمات ال     نسویة الفلسطینیة من أكثر الجهات الفاعلة في مجال حقوق المرأة وإ
إهتمامها لإلرتقاء بوضع المرأة وعلى جمیع المستویات. ومع ذلك، وكغیرها من المؤسسات االعاملة في المنطقة، یسجل لها 

لمنظمات النسویة من النجاح في إجتیاز وتحقیق المهام نقاط إیجابیة و أخرى سلبیة . وضمن هذا السیاق، وكي تتمكن ا
خفاقاتها وذلك إلعطائها حقها فیما أنجزته، ولوضع  تي أنشئت ألجلها، ال بّد من إلقاء الضوء على إنجازاتها وإ الحقیقیة ال

  الخطوط العریضة على ما زال دون المنال. 

   

  النقاط التي تسجل للمنظمات النسویة الفلسطینیة : 

   

إعطاء العدید من المنظمات النسویة الفلسطینیة العاملة في المنطقة هامش كافي في أجندة نشاطاتها       -1
للجانب التوعوي الثقافي للمرأة الفلسطینیة، لما لذلك من دور كبیر في زیادة الوعي للنساء، األمر الذي 

  ن في المجتمع الفلسطیني . یعكس نفسه إیجابیا على العدید من أنماط العالقات التي تحكم الجنسی

إهتمام العدید من المنظمات النسویة الفلسطینیة بالعامل الصحي النفسي اإلجتماعي للمرأة، سواء كان       -2
ذلك بسبب العنف المبني على النوع اإلجتماعي، الظروف المحیطة واإلحتالل، تحرشات جنسیة وما 

مناهج التعلیم، حیث إحدى المحطات األساسیة  إلى ذلك . ومحاولة البعض إدماج هذه القضایا في
التي تصقل معاییر وقیم وسلوكیات األفراد . ولعل من أهم المشاریع القائمة في هذا الشأن، ما یقوم به 
مركز الدراسات النسویة من مأسسة لمشروع "أمان" الذي یهدف لتطویر مهارات األطفال والشباب، 

شابات بالصحة اإلنجابیة، وتوعیة المعلمین والمعلمات حول خاصة فیما یتعلق بتوعیة الشباب وال
التوجه إلى ضحایا اإلعتداءاتت الجنسیة ومساعدتهم/هن وبنفس الوقت توعیة األهالي حول كیفیة 

  التعامل مع من تعرض لتحرشات جنسیة وكیفیة طلب المساعدة .



، وذلك من إیالء العدید من المنظمات النسویة هامشا كافیا في أجندة       -3 نشاطاتهن لتطویر المرأة مهنیًا
خالل توفیر الدورات التدریبیة في مجاالت عدة، لتكون هذه بمثابة الخطوة األولى لهن( النساء) في 
. ومع ذلك، قد یؤخذ على نشاط هذه المنظمات في هذا  قطاع العمل وذلك من خالل تمكینهن مهنیًا

لعمل المرأة على الرغم من أهمیتها خاصة في ظل هذه المضمار بأنها تنحو بإتجاه المجال النمطي 
الظروف الصعبة التي یعیشها الشعب الفلسطیني، إذ یالحظ المتفحص لنشطات العدید من هذه 
المنظمات في هذا المجال، بأنها إما تكون دورات حیاكة، تزیین شعر وتجفیف خضروات و فواكه وما 

  إلى ذلك.  

تأسیس بیت آمن للنساء المعنفات والمعرضة  فيشاد القانوني واإلجتماعي نجاح مركز المرأة لإلر       -4
حیاتهن للخطر في أریحا. فعلى الرغم من أن هذه المعضلة، تغیب بشكل مطلق من معظم أجندة 
المنظمات النسائیة، إال أّن نجاح هذا المركز بتأسیس هذا البیت في أریحا، یعتبر بمثابة إنجاز للحركة 

وبنفس الوقت، یعد عامال مشجعا للعدید من المنظمات التي تمكنها مقدراتها المادیة  النسویة ككل،
  واإلجتماعیة من فعل ذلك على الحذو بإتجاه هذا الهدف. 

نجاح المنظمات النسویة بتعدیل قانون اإلنتخابات بغض النظر عما یشوبه من إخفاقات من وجهة       -5
  نظر نسویة.

مات النسویة بدور الوعي الجندري الذي یتمتع به عمال الضبط اإلجتماعي إهتمام بعض المنظ      -6
الرسمي ( أطباء، رجال شرطة ... )، لجهة عقدها دورات تدریبیة لهم حول كیفیة التعامل مع حاالت 

  االعنف الجنسي والجسدي وما إلى ذلك .

في تمكین المرأة من إستصدار  نجاح الحركة النسویة ككل وبمساهمة كبیرة من طاقم شؤون المرأة      -7
وثیقة السفر دون إذن ولي أمرها الذكر، وتمكین المراة األرملة من إستصدار وثائق السفر لطفلها دون 
موافقة ولي أمر الطفل. وضمن هذا السیاق، تمكین األم من إجراء حساب بنكي لطفلها في البنوك 

ن إیحاءات بنجاح هذه الحركة بتغییر صورة المحلیة بعد أن كان األمر حقا لألب فقط، لما لذلك م
  المرأة من كائن غیر مؤهل إلى مؤهل. 

مساعدة النساء المعنفات من نواحي قانونیة، وحرّي باالشارة هنا ما یقوم به مركز المرأة لإلرشاد       -8
  القانوني واإلجتماعي من تمثیل قانوني لضحایا العنف في المحاكم. 

  المنظمات النسویة : النقاط التي تؤخذ على  

على الرغم من أهمیة التعلیم، إال أنه لم یحظ بعنایة مناسبة من قبل المنظمات النسویة الفلسطینیة، سواء تعلق األمر       -1 
بتوفیر مدارس، محاربة ظاهرة التسرب والتسریب، خاصة في المناطق الریفیة حیث تكثر الحواجز العسكریة األسرائلیة التي 

  وصول العدید من الفتیات لمدارسهن التي توجد على األغلب في المدن المجاورة.تحول دون 



عدم إیالء موضوع عمل المرأة اإلهتمام المناسب، وذلك باألساس لعدم رعایة معظم المنظمات النسویة  مسألة       -2
  توفیر الحضانات لألطفال والمشاریع المدرة للدخل . 

عدها الفیزیائي هامشا مناسبا في أجندة عمل هذه المنظمات، والذي قد یعود لعوامل عدم إعطاء صحة المرأة بب      -3
مادیة على األغلب، إذ إقتصر إهتمام معظمها بصحة المرأة النفسیة اإلجتماعیة التي ال شك لها تبعات إیجابیة 

لنائیة أولویة من على صحة المرأة بمفهومها العام، ومع ذلك، یعتبر توفیر عیادات صحیة خاصة في القرى ا
  أولویات هذه المنظمات . 

غیاب موضوع توفیر البیوت اآلمنة للنساء المعنفات وهن كثر في المجتمع الفلسطیني من معظم أجندات  هذه       -4
  المنظمات. 

عدم إیالء موضوع المشاركة السیاسیة هامشا كاٍف من العنایة من قبل هذه المنظمات، خاصة في مدینتي       -5
  خلیل وجنین، وبنفس الوقت، إقتصار تغطیته على عدة منظمات لجمیع المناطق الفلسطینیة . ال

عدم إعطاء المرأة الریفیة العنایة الكافیة من قبل العدید من المنظمات النسویة، إذ قد ال تغطي خدمات البعض       -6
یة والدرایة ، ومع ذلك فإن نشاط جمعیة منها تلك المناطق، التي بینت الدراسات أنها أحوج فئات المجتمع للعنا

تنمیة المرأة الریفیة في الریف الفلسطیني یسجل نجاح لها وللحركة النسویة ككل، ویمثل حافزا للعدید من هذه 
  المنظمات لتنحو حذوها.

إلعتقاد هذه عدم منح المرأة الالجئة العنایة المناسبة من قبل العدید من المظنمات النسویة، والذي قد یعود       -7
المنظمات بأن نشاط األونروا هناك كافي، والذي على الرغم من أهمیته، یجب أن یرافقه نشاط من قبل 

  المنظمات النسویة الفلسطینیة العاملة في المنطقة.

ي عدم نجاح المنظمات النسویة بإجراء تعدیالت على العدید من القوانین الساریة في األراضي الفلسطینیة والت      -8
تعتبر تمییزیة ضد المرأة على الرغم من وجود عدد ال بأس به من هذه المنظمات التي تمارس سیاسة الضغط 
والحشد والتعبئة، وكأمثلة على ذلك، جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، طاقم شؤون المرأة، مركز الدراسات 

كز القدس للنساء وجمعیة تنمیة المرأة الریفیة. وعلى الرغم النسویة، مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي، مر 
من النجاح المحدود لهذه المنظمات في هذا الحقل، إال أنها لم تتمكن بعد من تسجیل تلك اإلنجازات المرجوة. 
ومع ذلك، ال یمكن إلقاء المسؤولیة المطلقة لذلك على هذه المنظمات بمفردها، إذ تتحمل مسؤولیته العدید من 
الجهات والتي تضم المجتمع المدني بكافة مكوناته، والدولة بمؤسساتها المختلفة، الرئاسیة والتشریعیة وما إلى 

  ذلك.

غیاب شبه مطلق للمنظمات النسویة من دهالیز صیاغة مسودة الدستور الفلسطیني، وذلك على الرغم من وعي       -9
هدر حقوق المرأة . وقد إلتفتت الدراسات المتعلقة بهذا هذه المنظمات ألهمیة الدستور ولدوره في صیانة أو 



الشأن لذلك، لعل من أهمها الدراسة التي قام بها معهد دراسات المرأة في جامعة بیرزیت تحت عنوان" أربع 
  مداخالت حول مسودة الدستور الفلسطیني" . 

رار بنسب مقبولة. وعلى الرغم من عدم نجاح هذه المنظمات بتمكین المرأة من الوصول إلى مراكز صنع الق -10
أهمیة هذا الموضوع، إال أنه یحتاج للعدید من الشروط الواجب أن ترافق جهود المنظمات النسویة جنبا إلى جنب 
لتتمكن المرأة من االمشاركة السیاسیة الفاعلة في مؤسسات صنع القرار، ولعل من أهم هذه الشروط نضوج 

دورها القیادي، رفع مستوى الوعي للمرأة لتدعم المرأة في اإلنتخابات وغیرها ، ومع المجتمع بأفراده لتقبل المرأة ب
ذلك، یبقى العامل القانوني المساند األقوى للمرأة الفلسطینیة في هذه المرحلة، بالتالي، یجب أن تكثف هذه 

اإلنسان، لتغییر المنظمات جهودها مع جهود منظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك الفاعلة في مجال حقوق 
  قانون اإلنتخابات التشریعیة والمحلیة بشكل ینزع الخط وصول المرأاة لمراكز صنع القرار.  

  غیاب المراكز النسویة في العدي من المناطق الفلسطینیة، خاصة في الریف والمخیمات . -11

   

   

  الخاتمة :

   

شرائحه من مشاكل عدة، تعود في أغلبها لعامل اإلحتالل في الوقت الذي یعاني فیه المجتمع الفلسطیني ككل بكافة     
وممارساته التي تعكس نفسها على مجمل نواحي الحیاة في الساحة الفلسطینیة, ولقلة توفر المصادر هناك، تواجه المرأة 

تهاك الفلسطینیة كونها أنثى ال أكثر ضغوطات ومشاكل مضاعفة عن تلك التي یواجهها الرجل، وذلك كونها عرضة إلن
مبرمج من إتجاهین معاكسین یتمثالن؛ باالحتالل وممارساته من جهة والمجتمع بقیمه الذكوریة التي تفرض نفسها عنوة 

  على جمیع مسالك الحیاة، حتى السیاسیة والقانونیة منها من جهة ثانیة .  

   

. ففي مرحلة الطفولة، یقوم األهل وضمن هذا السیاق، تواجه المرأة  تمییزا سلبیا ضدها وفي جمیع مراحل حیاتها    
بالعادة بتمییز األخ الذكر عن األخت األنثى مما یعتبر من منظور تحلیلي فلسفي نمطا من أنماط العنف غیر المباشر 
الذي تلقن الفتاة على أن تتقبله كونه أمرًا طبیعیا، وتستمر هذه العملیة في مرحلة المراهقة والبلوغ، حیث تحرم الفتاة في 

ر من االحیان، خاصة في المناطق الریفیة من إستكمال مسیرتها التعلیمیة لظروف عدة تتراوح: بین تفضیل األهل كثی
لتزویج الفتاة في سن مبكرة، إلى صعوبة الظروف المادیة حیث یكون األخ بالعادة في مثل هذه الحاالت صاحب األولویة 

یلیة التي تجعل من مسألة التنقل من القرى إلى المدن عملیة صعبة من منظور األهل، إلى اإلغالقات واإلجراءات اإلسرائ



محاطة بالكثیر من الصعوبات والمخاطر تؤدي بالنهایة إلى  إخراج األهل إلبنتهم من المدرسة،خاصة وأن الریف 
  الفلسطیني یعاني بشكل خاص من قلة توفر المرافق التعلیمة فیها .

   

نیة من الحصول على درجة كافیة من التعلیم ، فإنها على األغلب لن تتوجه للعمل  وحتى لو تمكنت الفتاة الفلسطی    
وذلك ألسباب عدة تشمل الموروث الثقافي المجتمعي الذي یرى بالمرأة بالدرجة األولى زوجة وأما، تكمن مهمتها األساسیة 

یز القانوني في قانون العمل الفلسطیني الذي ال في رعایة األسرة والزوج واألطفال، وبالبطالة المتفشیة، هذا ناهیك عن التمی
  یوفر الغطاء القانوني للمرأة في العدید من الحاالت ولغیرها من األسباب.     

   

ولن یكون الحال بأفضل في حال إنتقلنا للحدیث عن مشاركة المرأة الفلسطینیة في الحیاة السیاسیة والعامة، وكأمثلة     
 1996رأة في دورتي اإلنتخابات التشریعیة التي جرت في أراضي الحكم الذاتي الفلسطیني(على ذلك ما حصلت علیه الم

) من نسب متدنیة في مقاعد المجلس التشریعي والتي تشیر بدورها إلى مدلوالت عدة لعل من أهمها, أن المجتمع  2006و
العنصریة القائمة على أساس النوع  الفلسطیني بكافة شرائحه اإلجتماعیة و الجنسیة لم یتمكن بعد من تخطي معضلة

األجتماعي، وما زال یرى بالمرأة كائنا غیر مؤهٍل لتبؤ مناصب قیادیة تجعل منها شریكا للرجل في عملیة صنع القرار، 
باالضافة إلى أّن المرأة الفلسطینیة نفسها ما زالت تغرق في سبات وبراثن النظام األبوي الذي یضع النساء في مرتبة أدنى 

الرجل األمر الذي یؤدي بها لمنح صوتها للرجل, وذلك ألنها ال تثق بالمرأة على األغلب، هذا ناهیك عن عدم تمكن  من
الحركة النسویة الفلسطینیة على الرغم من الجهود التي بذلتها في هذا المطاف من رفع الوعي السیاسي ألغلبیة النساء 

ذا السیاق، دور قانون اإلنتخابات وتقاعصه عن إحداث نقلة حقیقیة في الفلسطینیات. ومن الحرّي باإلشارة إلیه ضمن ه
تمثیل المرأة، ففي مجتمع تقلیدي أبوي كالمجتمع الفلسطیني یكون للعامل القانوني فیه دور أكبر من ذلك القائم في الدول 

ولویة من أولویات المجتمع المدني المتحضرة الدیمقراطیة، هذا ما یجعل من مسألة التعدیل القانوني لقوانین اإلنتخابات أ
  بشكل عام والمنظمات النسویة بشكل خاص .             

   

تعتبر ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة الفلسطینیة من أخطر المواضیع التي تهدد كینونتها اإلنسانیة وصحتها بمفهومها     
تمعي والقانوني على حد سواء. فالنساء والرجال یتقبلن العام، خاصة أنها تتم في جو یحیطه الصمت الجارح، والقبول المج

ممارسة الرجل للعنف ضد المرأة الذي تربطه بها صلة في حال خالفت هذه األخیرة توقعاته وتوقعات المجتمع، واألنكى من 
منه  ذلك، ما تصیغه نصوص المواد القانونیة المعمول بها في األراضي الفلسطینیة من تبریرات لعنف الرجل تجعل

بالمطاف النهائي ضحیة لظروف موضوعیة إفتعلتها المجني علیها. وبالتالي، فإّن أمام المرأة الفلسطینیة شوُط طویُل من 
النضال لتعمل في معتركه وعلى إتجاهات عدة تشمل البیئة والتنشئة اإلجتماعیة، القانون وغیرها من اآللیات التي تكرس 

جرامیة ضدها لتتمكن من نقل هذا الموضوع من حدود العائلة والخاص إلى حدود العام دونیة المرأة وتشجع الممارسات اإل
  والحق العام كخطوة أولیة في مسیرتها التحرریة اإلجتماعیة . 



ستجابة إلحتیاجات المرأة الفلسطینیة, تكرس المنظمات النسویة الفلسطینیة جّل عملها وجهدها      اء على ذلك، وإ وبن
هذه الظروف المحیطة بحیاة النساء الفلسطینیات، وذلك من خالل توجیهها برامج وخدمات متخصصة للتخفیف من حدة 

خفاقات . ومن  بقضایاها وأولویاتها. وضمن هذا السیاق،  وكغیرها من المؤسسات، سجلت مسیرة هذه المنظمات إنجازات وإ
بات التشریعیة الذي على الرغم مما یؤخذ علیه یبقى أهم هذه اإلنجازات التي حققتها هذه المنظمات, تعدیل قانون اإلنتخا

إنجازا بحد ذاته، باالضافة إلى إهتمام العدید من هذه المنظمات بالجانب التوعوي للمرأة وبصحتها النفسیة وتوفیر بعضها 
الكثیر من هذه بعض آلیات التمكین المهني وغیرها من اإلنجازات. أما فیما یتعلق باإلخفاقات، فإن من أهمها عدم إعطاء 

المنظمات مساحة كافیة من عملها لصحة المرأة الفیزیائیة، ولموضوع التعلیم ، وعدم تمكنها من ممارسة الضغط الكافي 
إلجراء تعدیل على العدید من القوانین المجحفة بحق المرأة والتي من أهمها تلك المتعلقة بقانون العقوبات الساري في 

الء معظمها أي إهتمام یذكر لموضوع البیوت والمراكز اآلمنة للنساء المعنفات وغیرها من األراضي الفلسطینیة وعدم إی
  اإلخفاقات. 

   

وبالتالي، وكي تتمكن المنظمات النسویة الفلسطینیة من اإلرتقاء بوضع المرأة الفلسطینیة وعلى جمیع المستویات، ال بّد     
الهلیة والحكومیة ذات العالقة بالشأن، تشیر فیها صراحة إلى جذور من رسم إستراتیجیة وطنیة تشترك فیها المنظمات ا

العجز الموجودة في آلیات العمل التي توجهها وتدیرها القطاعات المعنیة بالمرأة، وفي نفس الوقت إلى اآللیات األساسیة 
ت التنفیذیة إلجتثاث بعضها المسؤولة عن حالة الضعف والظلم الذي یلحق بالمرأة الفلسطینیة، والعمل على توفیر اآللیا

ولتعدیل بعضها اآلخر، على أن یتم كل ذلك بالتعاون والتخطیط والتشبیك فیما بین المنظمات النسویة نفسها من جهة، 
وبین هذه المنظمات والمنظمات األهلیة األخرى في المجتمع الفلسطیني من جهة ثانیة، وبین هذه المنظمات مجتمعة 

  ت العالقة بالشأن من جهة ثالثة.    والمؤسسات الحكومیة ذا
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