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واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

تقديم:
يعمل مركز �ش�ؤون املر�أة على �إثراء ق�ضايا املر�أة بالبحث والتحليل وذلك من خالل هدفني �أ�سا�سيني:
الأول :تنظيم تدريبات متخ�ص�صة يف كتابة البحث العلمي �أداواته ومنهجياته هدفها تعزيز ثقافة البحث ك�أ�سا�س للتغيري.
الثاين :فتح املجال لفر�ص بحثية ال�ستقطاب باحثات وباحثني لتنفيذ درا�سات يف واقع ق�ضايا املر�أة الفل�سطينية.
ويف هذا العام تقدم للمنح البحثية  23مقرتحا بحثيا يف �إطار عام لق�ضايا املر�أة ،وتنوعت ر�ؤية الباحثات والباحثني يف تناولهم لهذه
الق�ضايا ،مت ت�شكيل جلنة ا�ست�شارية مكونة من مديرة مركز �ش�ؤون املر�أة ا�.آمال �صيام ،وع�ضو جمل�س الإدارة د.مي نايف ،ومن�سقة برنامج
الأبحاث واملعلومات بعد حجب كافة الأ�سماء املتقدمة واالكتفاء باملقرتح حيث مت اختيار �أف�ضل (  ) 7مقرتحات ،ومن ثم بد�أت مرحلة
ثانية يف االختيار ومتثلت ب�إجراء مقابالت مع الباحثات والباحثني �أ�صحاب املقرتحات ،ون�شري �إىل �أن املقرتحات لهذا العام تنوعت وكانت مميزة
يف املو�ضوعات والق�ضايا الأكرث �إ�شكالية لواقع الن�ساء يف قطاع غزة� ،إال �أننا اخرتنا مقرتحني فقط ب�سبب الفر�ص املتاحة لهذا العام.
ومت اختيار درا�سة بعنوان “ :واقع الن�ساء �صاحبات امل�شاريع ال�صغرية ..التحديات والفر�ص” وهذه الدرا�سة التي بني يدي القراء بعنوان“ :
واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة” وهي �أقرب للقراءة املعمقة مل�ؤ�رشات التمكني ومدى ان�سجامها مع احلالة الفل�سطينية،
تعك�س وجهة نظر الباحث باملقام الأول ،وهذه �إحدى ميزات العمل مع مركز �ش�ؤون املر�أة باتاحة م�ساحة مرنة للباحثات والباحثني للتقدم
بجهدهم البحثي برعايته ،ويف ذات ال�سياق بعد االنتهاء من امل�سودة النهائية للدرا�سة مت تنفيذ (  ) 3ور�ش لكل درا�سة على حدى يف عدة
حمافظات منها غزة وخانيون�س وجباليا لال�ستفادة من �آراء اجلمهور على تنوعه من متخ�ص�صني وباحثني وباحثات ون�شطاء جمتمعيني،
حيث �أثارت الدرا�سة اهتماما للبناء عليها.
وهذا ما نعتمد عليه يف مركز �ش�ؤون املر�أة للم�ساهمة يف تعزيز احلوار البحثي من عدة جهات واال�ستفادة من اجلهد البحثي الثراء ق�ضايا
مهمة تر�سم واقع الن�ساء الفل�سطينيات ،هذا احلوار الذي يعك�سه العمل البحثي �أي�ضا بالأهمية للبناء عليه يف حمالت ال�ضغط
واملنا�رصة واالعالم وا�ستثمار البيانات الكمية والكيفية للو�صول �إىل كيفية حت�سني الواقع واملداخل الأكرث �أهمية للم�ؤ�س�سات التي تعني
باملر�أة الفل�سطينية.
كما ويتوجب التنويه �إىل �أن الدرا�سة �أجنزت قبل العدوان الإ�رسائيلي الأخري على قطاع غزة بعدة �أيام ومت عقد الور�ش بعد العدوان ،ومن ثم
مل ت�شمل الدرا�سة �آثار العدوان الإ�رسائيلي على واقع التمكني �أو �صاحبات امل�شاريع ال�صغرية.
نود �أن ن�شكر كل الباحثات والباحثني الذين �شاركونا يف العمل امليداين �أو كتابة الدرا�سات ،كذلك ال�شكر للجنة اال�ست�شارية ،وكافة
املتخ�ص�صات واملتخ�ص�صني الذين �شاركونا يف املجموعات املركزة �أو املقابالت �أو اال�ستمارة.
هداية �شمعون
من�سقة برنامج الأبحاث واملعلومات
ّ
مركز �ش�ؤون املر�أة -غزة
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مقدمة

عرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي التنمية االقت�صادية ب�أنها ”:عملية يتم من خاللها الق�ضاء على الفقر وتدعيم كرامة وكربياء الإن�سان
و�إعمال حقوقه ،وتوفري فر�ص مت�ساوية �أمام كل الأفراد عن طريق احلكم ،والذي من خالله ميكن حتقيق حقوق الإن�سان االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية وال�سيا�سية” (.لبد )2003 ،و�أ�صبح من امل�ؤكد �أن التنمية امل�ستدامة ال تتحقق دون م�شاركة املر�أة على
خمتلف امل�ستويات �سواء االقت�صادية �أو االجتماعية �أو ال�سيا�سية ،الأمر الذي يتطلب متكينها يف خمتلف املجاالت احلياتية .وال تتيح
امل�شاركة الفعالة للن�ساء يف قوة العمل والن�شاط االقت�صادي فقط النمو االقت�صادي وزيادة الدخل املحلي ،وتخفف من حدة الفقر ،بل
�أنها �ستعزز مكانة املر�أة االجتماعية وتتيح م�شاركتها الفعالة يف كافة ميادين احلياة(.تودارو)2006 ،
فيما �أكد املبد�أ الرابع من برنامج عمل م�ؤمتر القاهرة لل�سكان( )1994على �أن“ :تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني والإن�صاف ،ومتكني املر�أة،
والق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،وكفالة قدرة املر�أة على ال�سيطرة على خ�صوبتها� ،أمور متثل حجر الزاوية يف الربامج املت�صلة بال�سكان
والتنمية” .و�أكدت وثيقة بكني ( )1995على �أن” حت�سني و�ضع املر�أة اجتماعيا ً واقت�صاديا ً و�سيا�سيا ً عامل �أ�سا�سي يكون من �ش�أنه تعزيز
متكني املر�أة ،فم�شاركة املر�أة يحقق توازن يعك�س التكوين الطبيعي للمجتمع والذي من �ش�أنه �أن يحقق مبادئ الدميقراطية والأداء الكفء.
وي�شري برنامج الأمم املتحدة الإمنائي( � )2010إىل �أن عدم حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني �أدى �إىل زيادة م�ستويات الفقر بني الن�ساء وثباتها يف
كثري من بلدان العامل خا�صة يف الدول النامية .وقد �أ�شار الباحثني واملهتمني بالق�ضايا الإمنائية �إىل �أهمية �إدراك ال�شعوب والأمم ب�رضورة
متكني املر�أة ملا له من �آثار �إيجابية يف حت�سني امل�ستوى املعي�شي للأ�رسة وامل�ساهمة يف النمو االقت�صادي .ويف ظل خ�صو�صية احلالة
الفل�سطينية متيز املفهوم التنموي يف فل�سطني ولفرتة طويلة ب�أهمية توظيف التنمية ك�آلية من �أجل حت�صيل احلقوق الثابتة لل�شعب
الفل�سطيني ،ويف مقدمتها حق تقرير امل�صري ،واكت�سبت املفاهيم التنموية يف فل�سطني بع ًدا �سيا�سيًا حيث هدفت �إىل وقف التدهور
الناجت عن االحتالل الإ�رسائيلي ،ومقاومة �آليات ا�ستالب التنمية( .الهندي)2007،

.1.1

م�شكلة الدرا�سة

ت�شري بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني((� 2013إىل �أن عدد �سكان فل�سطني من الإناث ي�شكل  49.2%من عدد ال�سكان الكلي؛
منهم � 851ألف �أنثى يف قطاع غزة ،ويعترب املجتمع الفل�سطيني جمتمعا فتياً ،حيث ت�شري امل�ؤ�رشات الدميغرافية �إىل النمو ال�سكاين
ال�رسيع مبعدل ( ، 1)%2.82-%3وكل ذلك يف ظل حمدودية املوارد يف قطاع غزة جلهة م�ساحة الأر�ض البالغة ( 365كم مربع)( .اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2013 ،وي�شهد قطاع غزة تدهورا ً ملمو�سا ً يف الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية مع احل�صار اال�رسائيلي
واالنق�سام ال�سيا�سي( .دحالن. )2014،
ويُعترب التمكني االقت�صادي للمر�أة الفل�سطينية من �أهم الق�ضايا التي كانت وما تزال على ر�أ�س �أولويات منظمات املجتمع املدين ووزارة
�ش�ؤون املر�أة ،فالتمكني االقت�صادي للمر�أة هو �أحد حماور اال�سرتاتيجية الوطنية للنهو�ض بواقع املر�أة الفل�سطينية ،وال ي�أتي متكينها �إال
بتطويرها وت�أهيلها ،وحتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،وتهيئة احلماية القانونية لها ،وتوفري �سبل التوفيق بني م�س�ؤولياتها يف الأ�رسة والعمل
وحتفيزها على املبادرة لتعزيز دورها ك�رشيك يف الكثري من قطاعات االقت�صاد الوطني( .مركز �ش�ؤون املر�أة)2012 ،
وعلى الرغم من اجلهود التي بذلتها خمتلف اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية لتعزيز امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة� ،إال �أن هناك العديد من
التحديات التي ما تزال تواجه املر�أة وتعيق من م�شاركتها الفعالة يف احلياة االقت�صادية ،فهي ما زالت تعي�ش يف بيئة تقليدية حمافظة،
تعاين من التمييز املمار�س على خلفية اجلن�س ،ومن بطء التقدم على �صعيد حقوقها الدميقراطية ومنحها حقها يف امل�شاركة يف �صنع
القرار ب�أ�شكاله ال�سيا�سة واالقت�صادية واالجتماعية( .حمي�سن)2011 ،
وتعترب م�شاركة الإناث يف قطاع غزة يف القوى العاملة متدنية حيث بلغت  % 16مقارنة ب  % 66عند الذكور ،وقد بلغت ن�سبة البطالة
حوايل  % 33من امل�شاركني يف القوى العاملة� 15سنة ف�أكرث( % 28للذكور % 53،للإناث) ،ووفقا ً للمفهوم الوطني للفقر 2فقد قدر
معدل الفقر بني ال�سكان يف قطاع غزة وفقا لأمناط اال�ستهالك احلقيقية بواقع  % 38.8خالل عام  .2011كما تبني �أن حوايل  % 21.1من
الأفراد يف قطاع غزة يعانون من الفقر املدقع( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2012 ،وي�شري التقرير العاملي للتنمية الب�رشية خالل
عام � 2012إىل �أن فل�سطني قد �أو�شكت على ردم الفجوة اجلندرية يف امل�ؤ�رشات التنموية املتعلقة بالتعليم وال�صحة ،وذلك مقارنة بدول
�شبيهة بخ�صائ�صه� ،إال �أنه ما يزال يحتاج �إىل املزيد من اجلهود وال�سيا�سات التي تعمل على تقليل فجوة النوع االجتماعي يف جماالت
1

يف العقد الأول من القرن الواحد وع�رشين

	2والذي ي�ستند �إىل التعريف الر�سمي للفقر الذي مت و�ضعه يف العام  .1997وي�ضم التعريف مالمح مطلقة ون�سبية ت�ستند �إىل موازنة االحتياجات الأ�سا�سية لأ�رسة تت�ألف من
خم�س �أفراد (بالغني اثنني وثالثة �أطفال) ،هذا وقد مت �إعداد خطي فقر وفقا ً لأمناط اال�ستهالك احلقيقية للأ�رس،

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

تنموية حيوية مهمة ،خا�صة فيما يتعلق مب�شاركة املر�أة االقت�صادية (.برنامج الأمم املتحدة الإمنائي)2013 ،
وتتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال التايل :ما واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة؟
ويندرج حتته الت�سا�ؤالت التالية:
•ما واقع الفر�ص االقت�صادية للمر�أة يف قطاع غزة؟ (مثل تو�سيع فر�ص التوظيف والريادية وت�شجيع العمل الالئق واملنتج ،وحت�سني
فر�ص الو�صول للتمويل املنا�سب)
•ما واقع الدمج وامل�شاركة للمر�أة يف اتخاذ القرارات ومنها القرار االقت�صادي يف قطاع غزة؟
•ما واقع التعليم للمر�أة يف قطاع غزة؟
•ما �سبل تعزيز التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة؟
3

�	.1.2أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنها تبحث يف مو�ضوع ي�ستهدف  50%من املجتمع الفل�سطيني تقريباً ،وي�ؤثر ب�شكل كبري على املجتمع
الفل�سطيني واقت�صاده ،حيث �أن معدل زيادة التمكني االقت�صادي للمر�أة التي متتلك قدرات متقاربة مع الرجل من حيث التح�صيل
العلمي يف جميع م�ستوياته ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ا�ستثمار طاقات كبرية معطلة ،ويزيد يف خلق الكثري من فر�ص العمل ودفع عجلة
النمو االقت�صادي �إىل الأمام .وركزت الدرا�سة على �أهمية ربط حقوق الن�ساء االقت�صادية واالجتماعية بخطط التنمية االقت�صادية يف
فل�سطني ،خا�صة و�أن هذه اخلطط الآن ال يجب �أن تتم مبعزل عن طموحات املر�أة الفل�سطينية ور�ؤيتها يف عقد اجتماعي جديد يقوم على
امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وجترمي التمييز ،حيث ال عدالة يف ظل الإق�صاء والتهمي�ش.
ومن جهة �أخرى تركز على �أهمية موا�صلة الن�ضال من �أجل تعزيز حقوق الن�ساء وم�شاركتهن االقت�صادية يف ظل الو�ضع الراهن ،من
امل�ؤمل �أن تقدم هذه الدرا�سة جهدا ً خمتلفا ً نوعا ً ما من خالل النظر �إىل مفهوم التمكني االقت�صادي للمر�أة ب�صفته مفهوما ً مت�صال ً
ومرتبطا ً مع مفاهيم وتطورات اجتماعية و�سيا�سية و�إدارية خمتلفة على �أ�س�س ومبادئ �سليمة.

�	.1.3أهداف الدرا�سة:

تهدف هذه الدرا�سة �إىل تو�ضيح النقاط التالية:
•تقدمي مراجعة لبع�ض مفاهيم التمكني االقت�صادي للمر�أة.
•التعرف على واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة ،وم�ؤ�رشاتها والعقبات ال�سائدة.
•حماولة الوقوف على �سبل التعزيز االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة.
•تقدمي تو�صيات عملية يف �ضوء نتائج الدرا�سة.

.1.4

منهجية الدرا�سة:

.1.4.1

البحث الكيفي:

.1.4.2

املنهج الكمي:

3

فعلى الرغم من تقدم فل�سطني يف م�ؤ�رش التنمية الب�رشية خالل عام  ،2012حيث جاء يف املرتبة  110عامليا ً من بني  184دولة

مبا �أن الدرا�سة تنطوي على تو�صيف واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة  ،ميكن االعتماد على املنهج الو�صفي التحليلي كونه يحقق الغر�ض
العلمي بتو�صيفه حليثيات هذه الظاهرة وي�ساعد على اخلو�ض فيها بعمق ،فقد مت الدمج بني �أدوات املنهج الكيفي والكمي معاً.
•مراجعة الأدبيات :مت مراجعة الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة الدولية والفل�سطينية والتقارير واالح�صائيات و�أوراق العمل التي
تطرقت ملو�ضوع التمكني االقت�صادي ،وذلك للتعرف على واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة و�أهم املعيقات وامل�شاكل
التي تواجهها ومقارنة ذلك مع نتائج امل�سوحات اخلا�صة بالنوع االجتماعي يف قطاع غزة.
•املجموعات الب�ؤرية :تعتمد هذه املنهجية على اخلرباء وا�صحاب القرار ،وقد ناق�شت نتائج التحليل االح�صائي لتدعيم الدرا�سة
وتقدمي التو�صيات اخلا�صة.
•ور�شات العمل :مت �أجراء عدة ور�شات عمل حول التمكني االقت�صادي للمر�أة يف عدة مناطق بقطاع غزة لإثراء الدرا�سة.
•املقابالت :مت �إجراء العديد من املقابالت ال�شخ�صية مع جمموعة من ذوي االخت�صا�ص والعالقة جلمع املكونات املختلفة التي
ت�شكل التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة� .أنظر ملحق رقم ()1

اال�ستمارة� :صممت ا�ستمارة للتعرف على واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة وت�شخي�ص الواقع املعي�شي واالقت�صادي وال�سيا�سي
واالجتماعي والثقايف وت�أثريه عليهن ،ومت االعتماد على طريقة العينة الع�شوائية الطبقية  stratified random sampleح�سب املحافظة،
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من اجل مراعاة التمثيل الدقيق ملجتمع الدرا�سة ا�ستنادا ً �إىل �إح�صائيات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ح�سب �أخر اح�صائية
متوافرة قبل ال�رشوع يف �سحب العينة .وقد �صممت هذه اال�ستمارة باال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة والتقارير ،ومت عر�ضها على عدد
من ا�ستاذة االقت�صاد والإح�صاء واخلرباء يف هذ املجال ،لأبداء املالحظات حولها ،ومت عر�ضها على �أدارة مركز �ش�ؤون املر�أة  ،ومت التوافق عليها
للبدء يف توزيع العينة اال�ستطالعية ،حيث مت تعديل بع�ض الأ�سئلة يف اال�ستمارة .ومن ثم مت توزيعها وحتليلها با�ستخدام برنامجSPSS :
 )(Statistical Package For Social Scienceوا�ستخدمت االختبارات الإح�صائية املنا�سبة للو�صول لدالالت ذات قيمة وم�ؤ�رشات تدعم
مو�ضوع الدرا�سة.

.1.5

حدود الدرا�سة :

.1.6

جمتمع الدرا�سة والعينة:

.1.6.1

جمع البيانات:

.1.6.2

تفريغ البيانات و�أ�ساليب املعاجلة الإح�صائية:

املكانية  :الإناث الفل�سطينيات املقيمات يف قطاع غزة يرتاوح �أعمارهن ما بني  18-60عاما ً
الزمانية :يف الربع الثاين من عام 2014
جمتمع الدرا�سة :جمتمع الدرا�سة هو �إناث قطاع غ ّزة حيث و�صل حجم ال�سكان من الإناث  0.851مليون ن�سمة ،وهذا احلجم ي�شكل
 %49.4من عدد ال�سكان الكلي ،وبالعودة �إىل الهرم ال�سكاين جند ن�سبة الإناث الذين تبلغ �أعمارهن من  18حتى عمر  60عاما % 42.1
(.اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني  )2014,وبذلك يكون حجم املجتمع الأ�صلي هو  % 42.1من عدد الإناث م�رضوبا ( 0.851مليون
ن�سمة) فنجد  358.271ويتوزعن ح�سب الن�سب التالية يف حمافظات قطاع غزة.

�شكل ( :)1توزيع ن�ساء قطاع غزة ح�سب املحافظة

امل�صدر(:اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2014,

بعد االنتهاء من ت�صميم اال�ستمارة واختبار العينة مت توزيع اال�ستمارات مب�ساعدة الباحثات امليدانيات املدربات ،وقد مت تدريبهم على كل
�س�ؤال وتو�ضيح بع�ض امل�صطلحات التي ميكن ان ت�شكل لب�سا ً عليهن ،وبعد جمع البيانات وتدقيقها مت جمع  348ا�ستبانة �صحيحة من
جميع مناطق قطاع غزة.
مت تفريغ البيانات تفريغا �أليا ً بوا�سطة احلا�سوب با�ستخدام برنامج  SPSSو�أدخلت البيانات وفق الرتميز املعتمد حتى �أ�صبحت جاهزة
للتعامل مع احلا�سوب الآيل ،ومن ثم تدقيقها لتاليف وجود �أخطاء �أثناء عمليات الإدخال.

.1.7

االعتبارات الأخالقية للدرا�سة

مت الأخذ بعني االعتبار كافة الأمور الأخالقية لهذه الدرا�سة حيث مت مراعاة خ�صو�صية املبحوثات ،وقد مت �إعالمهن مبواعيد ووقت الزيارة
لتعبئة اال�ستبيانات ،ومت تو�ضيح �أهداف الدرا�سة و�رسية املعلومات التي مت احل�صول عليها منهن ،كما مت الت�أكيد �أن اال�ستبيانات التي يتم
تعبئتها دون �أ�سماء �أو �أي �إ�شارة ل�شخ�صية املبحوثات.

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

الف�صل الثاين

اإلطار النظري للتمكين االقتصادي
للمرأة والدراسات السابقة
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مقدمة

الإن�سان هو العن�رص الأ�سا�سي يف التنمية مثلما هو هدف التنمية ،فنجاح برامج التنمية وا�ستدامتها مرهون مب�شاركة العن�رص الب�رشي
وح�سن �إعداده وطبيعة ت�أهيله .وت�شمل التنمية �أربعة عنا�رص رئي�سة هي :الإنتاجية التي تعني توفري الظروف املنا�سبة للأفراد حتى
يتمكنوا من رفع �إنتاجيتهم ،والعدالة االجتماعية �أي ت�ساوي الأفراد يف احل�صول على نف�س الفر�ص ،واال�ستدامة مبعنى �ضمان ح�صول
الأفراد على تنمية م�ستدامة �أو م�ستقرة ،والتمكني من خالل توفري الو�سائل الثقافية والتعليمية واملادية ،حتى يتمكن الأفراد من
امل�شاركة يف اتخاذ القرار والتحكم يف املوارد التي تعنيهم .وتركز املنظمات الدولية على مفهوم التنمية الب�رشية باعتبارها ال�سبيل
الرئي�س �إىل حتقيق الأهداف الإمنائية ومن �أبرزها ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني التي تتيح للمر�أة �أخذ دورها للو�صول �إىل تنمية �شاملة.

.2.1

التمكني

يعترب مفهوم التمكني من املفاهيم االجتماعية الهامة باعتباره عن�رصا ً حيويا ً ال ميكن جتاهله يف عملية التنمية ،ووفقا للم�صادر اللغوية
(مكن) وقد ورد اجلذر (مكن) مبعاين متعددة منهاّ :
ّ
مكن ال�شيء �أي مت تقويته ومتتينه وتر�سيخه
العربية ف�إ ّن التمكني هو م�صدر للفعل
لي�صبح ماكناً ،و�أمكنه منه �أي جعل له عليه �سلطانا ً وقدرة ،وا�ستمكن منه �أي قدر عليه وظفر به( .الأ�صفهاين)1106 ،
�أما مفهو(م( )Empowermentفهو م�ستمد من الكلمة الالتينية “” Potereوتعني �أن ي�صبح الإن�سان قادراً ،ووفقاWebster’s Dictio n
� :aryإن الفعل ( )Empowerيعني �إعطاء القوة القانونية �أو ال�سلطة الر�سمية ،كما يعني اال�ستطاعة� ،أما الالحقة ( )mentفت�أتي
بو�صفها نتاج لعملية التقوية �أو التمكني .وتبدو القوة ( )Powerبو�صفها الكلمة املحورية واملفتاحية يف املفهوم والتي تك�سبه معناه
ودالالته( .حافظ)2011،
ثمة تعاريف كثرية قدمت ملفهوم متكني املر�أة ،اختلفت باختالف زوايا اهتمام املعرفني وتباين خلفياتهم النظرية واملنهجية ،وقد عرف Sen
 )(1993التمكني� :أنه تغيري يف عالقات القوة التي تقيد خيارات املر�أة وت�ؤثر �سلبا ً على �صحتهن و�سعادتهن(.قنديل)2008،
وتعرف اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ( )UN-ESCWA,2001متكني املر�أة “ ب�أنه تلك العملية التي ت�صبح املر�أة من خاللها،
فرديا ً وجماعياً ،واعية بالطريقة التي ت�ؤثر من خاللها عالقات القوة يف حياتها؛ فتكت�سب الثقة بالنف�س والقدرة على الت�صدي لعدم
امل�ساواة بينها وبني الرجل”�( .سالمي )2013،
ويرى الباحث �أن مفهوم التمكني ينطبق على الفئات املحرومة �أو املهم�شة اجتماعيا ً كافة ،ولكن متكني املر�أة ينطوي على عنا�رص فريدة
منها� :أن املر�أة تتقاطع مع كل الفئات فالن�ساء ل�سن كمجموعة واحدة فقط يف املجتمع اللواتي يحظني بفر�ص �أقل مثل (الفقراء
والأقليات� ،إلخ) ،ولكنهن جز ًء من �رشائح خمتلفة تدخل �ضمن خمتلف اجلماعات ،و�أن العالقات الزوجية والعائلية قد يكون لها دور يف
عدم متكني املر�أة وهذا ال ينطبق بالتحديد على اجلماعات الأخرى الأقل حظا ،فالفكر ال�سائد يحدد الأدوار ،ال�سلوك ،امل�س�ؤوليات ،والقيود
على كال اجلن�سني.
وحتى ي�ؤدي التمكني �إىل دمج فعلي للن�ساء اجتماعيا ً واقت�صاديا ً و�سيا�سياً ،ولي�س تكري�سا للتمييز والف�صل داخل املجتمع ،املنزل
والعالقات العائلية .يجب �أن ترتكز �إمكانية التمكني على نقطتني �أ�سا�سيتني))Sahay,1998- :
•الأوىل �أنها تتطلب القوة التي ميكنها �أن تفر�ض التغيري ،ف�إذا كانت القوة متوارثة بني عدد من الأفراد �أو املواقع فعندئذ يتعذر
حدوثها.
•�أما الثانية فهي افرتا�ض �أن القوة قابلة للتمدد ولي�ست حمدودة بطبيعتها (�إمكانية تو�سيع نطاق القوة ،بحيث ال ت�أتي زيادة قوة
طرف على ح�ساب طرف �آخر) ومن ثم يغدو مبقدور الب�رش جميعا حيازتها� ،أي �أال تكون عملية �صفرية.
وي�ستخدم  )Mason & Smith (2000م�صطلحي التمكني واال�ستقاللية على �أ�سا�س �أنهما ي�شريان لنف�س املعنى؛ وبالتحديد ح�صول
الن�ساء على حق التحكم بحياتهن يف مواجهة الأ�رسة ،املجتمع املحلي ،واملجتمع ب�شكل عام.
ويف املقابل يعار�ض باحثون �آخرون هذه اال�ستخدامات على �أ�سا�س �أن اال�ستقاللية ال تعني التمكني حيث �أن اال�ستقاللية تعني القدرة على
االعتماد على الذات ،يف حني �أن التمكني من املمكن �أن يتحقق باالعتماد على الذات والآخرين.)Malhorta & Mather (1997 .
ويعرف الباحث متكني املر�أة على �أنه تعزيز قدرتها على تنظيم �أمورها يف الأ�رسة ،واملجتمع ،والبيئة املحلية ،وال�سوق لتزيد من اعتمادها
على نف�سها ولت�ؤكد حقها يف اتخاذ القرارات والتحكم باملوارد التي من املمكن �أن ت�ساعدها على التخل�ص من التبعية.

.2.2

مبادئ التمكني ()Principles of Empowerment

يعتمد التمكني على عدة مبادئ �أ�سا�سية هي (-:عبد اللطيف )2005،
1 .1مبد�أ امل�شاركة� :إن مدخل التمكني يبني �أ�سا�س عملية امل�شاركة من جهة املر�أة والإح�سا�س مب�شكالتها وامل�شاركة يف حلها بناء
على قدرتها وا�ستثمار مواردها ،ويعد مبد�أ امل�شاركة من �أهم املبادئ التي تنا�سب التمكني
2 .2مبد�أ االعتماد على الذات والإح�سا�س بامل�س�ؤولية :ي�سعى مدخل التمكني على تنمية قدرات املر�أة ال�شخ�صية لكي تتمكن من
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مواجهة م�شكالتها بنف�سها وب�أقل الإمكانيات املتاحة لها.
3 .3مبدا العدالة الأجتماعية� :إن مدخل التمكني ي�سعى �إىل �إحداث وحتقيق امل�ساواة والعدالة بني �أفراد املجتمع ،والعمل على الدفاع
عن الأفراد املحرومني وال�ضعفاء ويتم ذلك ب�أ�سلوب مو�ضوعي بعيدا ً عن التحيز ال�شخ�صي.
4 .4مبد�أ البدء مع املجتمع من حيث هو :يتعامل التمكني مع املر�أة من حيث هي ،ثم حماولة م�ساعدتها لتنمية قدراتها والتعامل
معها ح�سب مواردها املتاحة فقط ثم يحاول تنميتها؛ و�إيجاد م�صادر �أخرى لتدعيمها.
5 .5مبد�أ العدالة وامل�ساواة القانونية :ترتبط حقوق املواطنة واحلقوق والواجبات بالتمكني ،مما يتطلب امل�ساواة والعدالة يف الت�رشيع
بني املواطنني جميعا ً بتباين انتماءاتهم الفئوية واجلن�سية �أو املهنية ...
وهناك عوامل �أ�سا�سية للو�صول �إىل التمكني يف �شتى املجاالت وبطريقة ناجحة وقدم ( )Bowen & Lawler 1995معادلة التمكني

التمكين = القوة × المعلومات × المعرفة × المكافآت
ويرى (�Stremquist )1994أن التمكني رباعي الأبعاد ،وت�شمل :البعد املعريف والبعد النف�سي ،والبعد االقت�صادي ،والبعد ال�سيا�سي .وحتدث
االبعاد االقت�صادية والنف�سية واملعرفية تغيريا ً على امل�ستوى الفردي (امل�صغر) �أما البعد ال�سيا�سي فيتحقق على امل�ستوى املجتمعي
(املكرب) ،حيث يتم على امل�ستوى الأول �أي الفردي ترتيب العالقات الأ�رسية التي تتبع فكرة املقاومة داخلها للحد من تبعية الن�ساء للرجال.
( ملحم )2006 ،وبطبيعة احلال تفر�ض و�ضعية القهر على املر�أة �أن تتخذ �أوجها ً عدة تجُ �سد هذا القهر يف حياتها ،وتتعر�ض املر�أة بقدر ٍ
ٍ
متفاوت يف هذه الأوجه يف ا�ستالبات ثالثة لها حدته .وهي اال�ستالب االقت�صادي ،واال�ستالب اجلن�سي ،واال�ستالب العقائدي .وك�أي اعتداء
ً
على كيان �إن�سان جتد هذه اال�ستالبات تربيرا يجعلها ممكنة وم�رشوعة ،وحتى طبيعية(.حجازي)2005،
ويرى الباحث �أن متكني املر�أة يتطلب حتدي العوامل البنيوية املكر�سة ملوقعهن يف املجتمع وتغريه .ون�ستنتج �أن عملية التمكني تبد�أ من
القاعدة العري�ضة للن�ساء ت�صاعديا ً �إىل الأعلى ،والعمل عليها يكون على �أ�سا�س فردي وجماعي� .أما مهمة توفري املناخ املالئم (البيئة
احلا�ضنة اجتماعيا) فتبد�أ من القمة �إىل الأ�سفل ،ويكون العمل عليها جماعيا كما هو احلال يف احل�شد لتغري قوانني �أو �سنها .
ومن جانب �أخر �أن م�ستويات التمكني تت�ضمن كل من الأ�رسة ،واملجتمع ،وال�سوق ،والدولة (.)Sen & Batliwala. 2000
•الأ�رسة :ي�شري �إىل التحيز على �أ�سا�س اجلن�س يف املوارد والعمل ،والقيود على احلركة ،و�ضعف دور اتخاذ القرار ،ويف احل�صول على
اخلدمات التعليمية والنظرة لقدرة املر�أة الإجنابية واجلن�سية كملكية خا�صة للأ�رسة ال متلك املر�أة القدرة على الت�رصف حيالها.
•املجتمع :ي�شري �إىل التحيز الطبقي الذي ي�ؤثر يف املر�أة ب�صفة خا�صة واملعتقدات االجتماعية والعادات واملمار�سات التي تتحيز �ضد
املر�أة يف حقوقها الإجنابية واجلن�سية.
•ال�سوق :ينق�سم �إىل عدة �أق�سام يتم فيها التمييز على �أ�سا�س اجلن�س يف ملكية الأرا�ضي ،والعمل ،واخلدمات االئتمانية والتكنولوجيا
واملوارد الأخرى.
•الدولة :متمثال بالأنظمة امل�ؤ�س�سية والقانونية �أو املمار�سات على م�ستوى الدولة والربامج احلكومية.

.2.3

ن�ش�أة م�صطلح متكني املر�أة على امل�ستوى الدويل:

�شهد القرن الع�رشين اهتماما ً متزايدا ً بق�ضايا حقوق املر�أة ،و�أ�صبحت املر�أة والأ�رسة حمورين �أ�سا�سيني من حماور عمل التجمعات
والفعاليات االجتماعية يف العامل ،وجنحت احلركة الن�سوية يف نقل مطالباتها بامل�ساواة التامة بني الرجل املر�أة من جمرد فكر و�شعارات
ترفعها وتروج له� ،إىل مطالبات �أممية تبنتها االتفاقيات الدولية .فقد ن�صت املادة الثامنة يف ميثاق هيئة الأمم املتحدة عام  1945على مبد�أ
عدم التفرقة بني النا�س ب�سبب اجلن�س� ،أي امل�ساواة بني املر�أة والرجل دون �أي متييز .وقد �أكدت املادة الثانية للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
ال�صادر عام 1948م “على �أن لكل ان�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا الإعالن ،دومنا متييز من �أي نوع ،وال �سيما
التمييز ب�سبب العن�رص� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين ،“ ... ،وتن�ص املادة الثالثة يف العهد اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية على� :أن الدول الأطراف يف هذا العهد تتعهد ب�ضمان م�ساواة الذكور والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية املن�صو�ص عليها يف هذا العهد( .ف�شار)2013،
وقد �صدرت �أول وثيقة دولية ،تت�ضمن خطة عمل تغطي جماالت متعددة للمر�أة من �صحة وتعليم وتنظيم �أ�رسة؛ وركزت على ق�ضايا
امل�ساواة والتنمية وال�سالم يف امل�ؤمتر العاملي الأول للمر�أة يف نيو مك�سي�سكو يف عام ))Tomasevski , Katarina,1993 ،1975
واعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) يف العام  ، 1979والتي ن�صت
ب�رصاحة على �رضورة الق�ضاء على الأدوار النمطية (�إ�شارة �إىل اخت�صا�ص املر�أة بالأمومة ،واخت�صا�ص الرجل بالقوامة داخل الأ�رسة) ،و�أي�ضا
ن�صت على �أن الأمومة “وظيفة اجتماعية”� ،أي �أنها لي�ست ل�صيقة باملر�أة ،بل ميكن �إ�سنادها لأي �شخ�ص ،لي�س بال�رضورة �أن يكون الأم.
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وت�ضع هذه االتفاقية يف قالب قانوين ُملزم ،املبادئ والتدابري املقبولة دوليا ً لتحقيق امل�ساواة يف احلقوق للمر�أة يف كل مكان .وتدعو �إىل
كفالة احلقوق املت�ساوية للمر�أة ،و�إىل �سن ت�رشيعات وطنية حترم التمييز ،وتو�صي باتخاذ تدابري خا�صة م�ؤقتة للتعجيل بتحقيق امل�ساواة
احلقيقية بني الرجل املر�أة ،وباتخاذ خطوات ت�ستهدف تعديل الأمناط االجتماعية والثقافية التي ت�ؤدي �إىل �إدامة هذا التمييز))ohchr,2014 .
وعقد امل�ؤمتر الثاين للمر�أة يف كوبنهاغن عام  1980الذي هدف �إىل ا�ستعرا�ض التقدم املحرز يف تنفيذ �أهداف امل�ؤمتر العاملي الأول للمر�أة
قبل �أن يعتمد برنامج عمل يت�ضمن ا�سرتاتيجيات وطنية و�إقليمية ،ودولية للنهو�ض باملر�أة .وعقد امل�ؤمتر العاملي الثالث للمر�أة يف نريوبي
يف عام  1985و�صدر عنه “ا�سرتاتيجيات نريوبي التطلعية للنهو�ض باملر�أة حتى العام  ”2000وعلى هام�ش م�ؤمتر البيئة والتنمية يف ريودي
جانريو عام  1992ا�صدرت احلركات االجتماعية حول حريات وحقوق املر�أة عام � 1992أجندة ا�شتملت على هدفني رئي�سيني هما( :املعهد
العربي للتخطيط )2007،
ً
•هدف رفاه املر�أة� :أي �أن حتظى املر�أة يف املجتمع مبعاملة م�ساوية للمعاملة التي يلقاها الرجل خ�صو�صا يف جماالت العمل املختلفة؛
•هدف دور املر�أة يف املجتمع :مبعنى �أن ينظر املجتمع للمر�أة على �أنها �رشيك فاعل يف �إحداث التغيري االجتماعي الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤثر
�إيجابا ً على رفاه �أفراد املجتمع ن�ساء ورجاال ً على حد �سواء.
�أما مفهوم متكني املر�أة قد ظهر يف ت�سعينيات القرن الع�رشين من خالل الوثائق الدولية اخلا�صة باملر�أة وال�صادرة عن هيئة الأمم املتحدة،
و�أهمها وثيقة م�ؤمتر القاهرة لل�سكان ( ،)1994ووثيقة بكني امل�ؤمتر الرابع للمر�أة  ،1995والتي �أكدت على �رضورة تعاون احلكومات واملجتمع
املدين والقطاع اخلا�ص يف عدة حماور رئي�سة لتمكني املر�أة اقت�صادياً (:مر�سي )2013،
•تعزيز حقوق املر�أة االقت�صادية وا�ستقاللها االقت�صادي مبا يف ذلك ح�صولها على فر�ص العمالة وظروف اال�ستخدام املالءمة
وال�سيطرة على املوارد االقت�صادية ،وتعزيز القدرة االقت�صادية للمر�أة من خالل ال�شبكات التجارية للمر�أة.
•ت�سهيل و�صول املر�أة على قدم امل�ساواة مع الرجل �إىل املوارد والعمالة والأ�سواق والتجارة ،توفري اخلدمات التجارية والتدريب و�سبل
الو�صول �إىل الأ�سواق واملعلومات التكنولوجية وبخا�صة املر�أة منخف�ضة الدخل.
•الق�ضاء على التفرقة الوظيفية وجميع �إ�شكال التمييز يف العمل ،وتعزيز املواءمة بني م�س�ؤوليات العمل والأ�رسة للن�ساء والرجال.
وينطوي الإعالن الذي تبنته  189دولة على الأهداف الثمانية التي �سميت بـ “�أهداف الألفية للتنمية” Millennium Development
 Goalsللت�صدي للم�شاكل احلرجة التي تعرت�ض �سبيل التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،فقد ا�شتمل على هدفني الثاين والثالث ين�صان
على التقدم نحو حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة من �أ�سباب القوة عن طريق �إزالة التفاوت بينهما يف التعليم االبتدائي والثانوي،
ويف�ضل �أن يكون ذلك بحلول عام  ،2005وبالن�سبة جلميع مراحل التعليم قبل حلول ( .2015برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2013،ويف العام
 2010مت ت�أ�سي�س هيئة دولية خم�ص�صة لتمكني املر�أة بعنوان “هيئة الأمم املتحدة مل�ساواة اجلندر ومتكني املر�أة” والتي اخت�رصت لت�صبح
�ضمت الهيئات الرئي�سة التي كان حمور عملها يرتكز ب�شكل رئي�س على م�ساواة اجلندر
“ن�ساء الأمم املتحدة” ( )UN WOMENوقد
َّ
ومتكني املر�أة ،وهي :مكتب امل�ست�شارة اخلا�صة لق�ضايا اجلندر والنهو�ض باملر�أة (� ،)OSAGIشعبة النهو�ض باملر�أة يف الأمانة العامة (،)DAW
و�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة ( ،)UNIFEMومعهد الأمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب من �أجل تقدم املر�أة ( .)INSTRAWوترتكز
مهمة الهيئة اجلديدة يف تقدمي الدعم املايل للحكومات لتحقيق متكني املر�أة وم�ساواة اجلندر ،و�إقامة �رشاكات فعالة مع املجتمع املدين
التي تعمل على حتقيق متكني املر�أة وم�ساواة اجلندر ،و�أعلن الأمني العام للأمم املتحدة  Ban Ki-moonتعيني  Michelle Bacheletالرئي�سة
ال�سابقة ل�شيلي ،مديرة تنفيذية للهيئة اجلديدة ،ووكيال للأمني العام للأمم املتحدة للمر�أة.

�	.2.4أنواع متكني املر�أة:
ميكن ح�رص الأنواع الرئي�سية للتمكني يف الآتي:

 -1التمكني الذاتي :ويق�صد به ال�سلوكيات املتعلمة والتي مت حتقيقها على امل�ستوى ال�شخ�صي والذاتي للن�ساء عن طريق م�شاركتهن
يف برامج تدريبية وتوعية �ساهمت يف �إحداث تغريات �إيجابية على امل�ستوى ال�شخ�صي مما عزز �إمكانيتهن وقدراتهن الذاتية يف املجاالت
التالية ):جهد)2013،
•الثقة بالنف�س ،والتي تو�ضح ال�صورة التي تدركها املر�أة عن نف�سها كنتيجة لتجاربها مع حميطها االجتماعي والتي تظهر مدى
احرتام و�إعجاب الأخرين لها من خالل االنطباع الداخلي الذي يتكون عند املر�أة عن طريق نظرة االخرين لها.
•قدرتها على مواجهة امل�شاكل وحتمل امل�س�ؤولية عن طريق اتباع �أ�ساليب �إيجابية يف حتليل �أ�سباب امل�شكلة واملرونة يف �إيجاد بدائل
خمتلفة الختيار احلل الأمثل مما يعزز قدرتها على االعتماد على نف�سها.
• قدرتها على املبادرة نحو التغري والتطور الناجت من ذات املر�أة من خالل توجهات و�إر�شادات القائمني على الربامج التدريبية بهدف
معاجلة جوانب مت�س حياة املر�أة و�أدوارها على النطاق الأ�رسي واملجتمعي ،حيث ت�ستطيع الربامج التدريبية �أن تلعب دورا ً حيويا ً يف
حث الن�ساء على تغري �سلوكهن بهدف حتقيق �أهدافهن على امل�ستوى ال�شخ�صي والعائلي واملجتمعي.
•وتعتمد هذه القدرات على امتالكها مهارة احلوار مع الآخرين عن طريق تبادل الأفكار ووجهات النظر والقدرة على �إدارة النقا�ش
واال�ستماع اجليد مما ي�ؤدي �إىل فهم موافق الآخرين ووجهات نظرهم وبالتايل يعمل على حت�سنب العالقات.

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

•ت�أتي مهارة االقناع نتيجة احلوار الفعال والبناء عن طريق �إي�صال �أفكارها وقدراتها املعرفية بطريقة حتوز على قبول االخرين
وتقنعهم ب�آرائها و�أفكارها مما ي�ساعدها على حتقيق �أهدافها.
 -2التمكني االجتماعي :هي الزيادة املتحققة على قوة املر�أة وادوارها االجتماعية ،والتي تتمتع بها �ضمن �إطار العائلة واملجتمع عن طريق
م�شاركتها املتوا�صلة يف الربامج التدريبة ،مما يك�سبها بع�ض املهارات والقدرات عن طريق معرفتها وقدرتها املتعلقة يف �أتخاد القرارات
الأ�رسية واملكانة التي تتمتع بها داخل الأ�رسة واملرتبطة بالأدوار واملهام التي تعك�س هذه املكانة ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركتها بالقيام ب�أدوار
جمتمعية عن طريق العمل ب�شكل تطوعي بدون مقابل مادي �ضمن م�شاريع وبرامج تنموية تخدم جمتمعها املحلي مما ي�ساهم يف
حت�سن مكانتها االجتماعية �ضمن نطاق املجتمعات ،ذلك �إن امل�شاريع املجتمعية تتيح فر�صة للم�شاركات للتطبيق العملي للمعرفة
التي اكت�سبتها خالل تدريبها يف حياتها اليومية .ويركز التمكني االجتماعي على جمموعة من الأمور منها) Longwe 1998 ( :
•زيادة ن�سبة م�شاركة املر�أة يف الق�ضايا املجتمعية ،مع الت�أكيد على دورها الهام يف تكوين القيم الإيجابية على م�ستوى الأ�رسة
واملجتمع.
•رفع م�ستوى الوعي للق�ضاء على كافة �أ�شكال التميز �ضد املر�أة.
•العمل على توفري اخلدمات التي ت�ساعد املر�أة على �إحداث التوازن يف م�س�ؤوليتها ودورها التنموي.
 -3التمكني امل�ؤ�س�سي :يهدف التمكني امل�ؤ�س�سي �إىل تقوية البنية الأ�سا�سية للمنظمات والهيئات التي ت�سعى �إىل النهو�ض يف جمال
املر�أة ،وزيادة دور جميع امل�ؤ�س�سات التي تهتم باملر�أة ،والعمل على �إيجاد �شبكة ات�صال بني �صانعي ال�سيا�سات الكفيلة بتح�سني و�ضعية
املر�أة يف خمتلف القطاعات (قنديل.)2005 ،
 -4التمكني ال�سيا�سي :يتبلور التمكني ال�سيا�سي للتمكني يف دعم امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،من خالل زيادة ن�سبة متثيلها يف مواقع
اتخاذ القرار ،وزيادة ن�سبة ع�ضويتها يف الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات ،واجلمعيات املهنية ،ومنظمات املجتمع املدين ،وزيادة متثيلها يف
امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية (فحجان)2006 ،
 -5التمكني القانوين :ي�سعى الإطار القانوين �إىل �إيجاد �ضمانات حتافظ على دور املر�أة ،وت�ضمن حقوقها من خالل( -:املجل�س القومي
للمر�أة:)2004 ،
•العمل على تعديل الت�رشيعات التي حتد من دور املر�أة.
•مدى توعية املر�أة يف حقوقها القانونية.
•تطبيق جميع االتفاقيات الدولية التي ت�ضمن احلقوق املدنية للن�ساء �سواء يف ظل االختالل �أو غريه.
 -6التمكني االقت�صادي :وقد تطور مفهوم التمكني االقت�صادي للمر�أة نظرا ً لأهمية ،وحلر�ص كافة الهيئات الدولية واملحلية للنهو�ض
بدور املر�أة يف املجتمع ،فمن خالل التمكني االقت�صادي ت�ستطيع املر�أة من خاللها االنتقال من موقع قوة اقت�صادي �أدنى يف املجتمع
�إىل موقع قوة اقت�صادي �أعلى ،وذلك من خالل ازدياد �سيطرتها وحتكمها باملوارد االقت�صادية واملالية الأ�سا�سية ،وهي الأجور ،ور�أ�س املال،
وامللكيات العينية ،وهو ما مينحها يف الدرجة الأوىل ا�ستقاللية مادية مبا�رشة� .أي يرتبط متكني املر�أة مبدى �إمكانيتها يف احل�صول على
الرثوات االقت�صادية املادية والعينية ،ومدى قدرتها على التحكم يف تلك الرثوات لأطول فرتة زمنية ممكنة�( .أ�سد )2008،

.2.5

التمكني االقت�صادي للمر�أة:

يتمثل الهدف الرئي�سي من وراء �إقرار احلقوق االقت�صادية 1واالجتماعية يف حتقيق العدالة االجتماعية ،وتوفري الت�أمينات االجتماعية
كالتقاعد والت�أمني �ضد املر�ض والفقر وال�شيخوخة والبطالة والعجز عن العمل ،والإجازة مدفوعة الأجر والرعاية ال�صحية وتهيئة فر�ص
العمل الالئق للأفراد .وهو ما دفع الكثري من البلدان املتقدمة والنامية على ال�سواء �إىل الن�ص على هذه احلقوق يف ت�رشيعاتها و�إحاطتها
بالرعاية( .عبيدات )2010،وت�ؤدي التبعية االقت�صادية للإن�سان �إىل عرقلة قدرته على رعاية نف�سه و�أ�رسته .وتكت�سب الن�ساء من خالل
التمكني االقت�صادي وعيا ب�ش�أن عالقات ال�سلطة غري املتكافئة القائمة على �أ�سا�س نوع اجلن�س ،ويحظني ب�صوت �أعلى يخولهن من
مواجهة عدم امل�ساواة ال�سائد يف املنزل ومكان العمل واملجتمع املحلي� ،أي حث الن�ساء على التحكم بحياتهن :من خالل و�ضع برامج
عمل خا�صة بهن واكت�ساب املهارات ومعاجلة امل�شاكل وتطوير قدراتهن على االعتماد على �أنف�سهن( .منظمة العمل الدولية )2009،
و�أخريا ً يتمثل متكني املر�أة يف �إح�سا�سها بقيمتها وحقها بتحديد خياراتها بعد �أن متنح لها اخليارات وحقها يف الو�صول �إىل الفر�ص واملوارد،
وحقها يف الو�صول �إىل �ضبط �سري حياتها داخل املنزل وخارجه وقدرتها على الت�أثري على التغيريات االجتماعية خللق و�ضع اجتماعي
واقت�صادي �أكرث �إن�صاف على امل�ستوى الوطني والعاملي�( .أيوب)2010 ،
1

تعرف احلقوق االقت�صادية ب�أنها تلك احلقوق التي يكون مو�ضوعها م�صلحة اقت�صادية مادية �أو معنوية كحق التملك وحق الت�رصف بالأموال �رشاءً وبيعا ً ورهنا ً وهبة ،واحلق يف

حيازتها وا�ستعمالها و�إدارتها والإ�رشاف عليها .واحلق يف احل�صول على القرو�ض امل�رصفية والرهون العقارية وغري ذلك من �أ�شكال االئتمان املايل وحرية الإنتاج �أو اال�ستثمار ،وحق العمل واحلق
يف �أجر عادل
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.2.5.1

التعريف الإجرائي للتمكني االقت�صادي للمر�أة

.2.5.2

عنا�رص التمكني االقت�صادي:

عرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي التمكني املر�أة االقت�صادي ب�أنه ي�شمل�( :أ�صالة)2012 ،
•توفري الفر�ص االقت�صادية مثل تو�سيع فر�ص اال�ستخدام والتوظيف الذاتي والريادية وت�شجيع العمل الالئق واملنتج ،وحت�سني فر�ص
الو�صول للتمويل.
•الو�ضع القانوين واحلقوقي مثل حت�سني حقوق املر�أة يف امللكية ،املرياث ،ملكية وحرية الت�رصف بالأر�ض.
•التعبري والدمج وامل�شاركة يف عملية �صنع القرارات االقت�صادية مثل تطوير �آليات لتعزيز م�شاركة املر�أة يف هيئات �صنع القرار.
ال تختلف عنا�رص التمكني االقت�صادي عن عنا�رص التمكني والتي تتمثل يف ال�شكل التايل:

�شكل ( :)2عنا�رص التمكني االقت�صادي

امل�شاركة
يف التنمية
االقت�صادية
اال�ستقالل
يف عملية
�صنع القرار

االعتماد
على الذات

التمكني
االقت�صادي
احل�صول
على الدخل
واالئتمانات
الكبرية

احل�صول
على املعرفة
واملهارات
واملعلومات.
ملكية الأر�ض
والعقارات
وم�صادر �أخرى
للقوة

امل�صدر :ال�شكل من �إعداد الباحث
.2.5.3

الآثار الإيجابية للتمكني االقت�صادي للمر�أة

ت�شكل العالقات التي يتقا�سمها الن�ساء والرجال ما ي�سمى بعالقات النوع االجتماعي (اجلندر) التي ت�شكلها جمموعة متنوعة من
امل�ؤ�س�سات مثل الأ�رسة ،والنظم القانونية وال�سوق .وميكن اعتبارها عالقات قوى تراتبية بني الن�ساء والرجال متيل �إىل تكري�س دونية الن�ساء.
وغالبا ً ما تقبل تلك العالقات الرتاتبية على �أنها طبيعية بالرغم من �أنها حمددة اجتماعيا ً ومتوطنة ثقافيا ً وقابلة للتغيري عرب الزمن.
وعرفت تدخالت التمكني االقت�صادي ب�أنها “�أي ن�شاط يح�سن قدرة املر�أة على امل�شاركة يف املجال االقت�صادي الر�سمي �أو غري الر�سمي.
وكان من املمكن �أن تهدف التدخالت �إىل حت�سني املهارات التقنية لدى املر�أة ،ومهارات البحث عن عمل ،والتوعية ب�ش�أن اخليارات االقت�صادية
املتاحة للمر�أة� ،أو حتى ثقة املر�أة يف امل�شاركة يف االقت�صاد”�( .سالمي ،ببة  )2013،وتركز بع�ض هذه التدخالت على املر�أة وحدها ،بينما
تركز بع�ض التدخالت “العامة” على املر�أة والرجل معا .وبالن�سبة للتدخالت العامة ،قد تكون هناك حاجة �إىل اتخاذ تدابري حمددة الأهداف
ل�ضمان م�شاركة املر�أة وا�ستفادتها .وتعترب ا�سرتاتيجية التمكني ما هي �إال �أ�سلوب حتفيزي ،ي�سهل على الفرد �سواء كان رجل �أو امر�أة

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

االنتقال من حالة التهمي�ش واال�ست�ضعاف التي قد يتعر�ض لها من الغري ،كما قد يكون هو طرفا ً يف �إحداثها� ،إىل حالة الوعي وال�شعور
بامل�س�ؤولية وحرية اتخاذ القرار� ،إذ يتطلب منه ذلك توفر جمموعة من املدركات �أو املتطلبات املتمثلة يف الرغبة يف التغيري ،الثقة ،املعرفة
واملعلومات.
ويرى الباحث �أنه ميكن جناح هذه التدخالت من خالل :حتقيق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني واالرتقاء مب�ستوى الأ�رسة ،مع العلم
�أن تكاف�ؤ الفر�ص ال يعني بال�رضورة ت�شابهها ،وتر�سيخ ثقافة �إيجابية ملكانة املر�أة ودورها يف املجتمع وتعظيم قيمة العمل ب�أنواعه
وم�ستوياته املختلفة للمر�أة والرجل على ال�سواء .واال�ستثمار الأمثل للموارد الب�رشية لتحقيق النمو االقت�صادي املرغوب والإنتاجية العالية
والعائد املنا�سب على الفرد وامل�ؤ�س�سة واملجتمع؛ وينتج عن التمكني االقت�صادي للمر�أة �آثار االيجابية من �أهمها�( :سالمي ،ببة )2013،
•ي�سمح لها ب�إعادة ترتيب عالقتها مع املحيط احليوي الذي تعي�ش فيه؛ وب�إعادة �صياغة العالقات والأدوار االجتماعية مع الآخرين،
الأب ،الأخ ،الزوج ،االبن ،وهو غالبا ما يفر�ض ت�صحيح م�سار العالقة التقليدية بني ه�ؤالء وبني املر�أة باجتاه عالقة �أكرث احرتاماً،
واعتبارا ً لها.
•ينمي التمكني االقت�صادي للمر�أة ال�شعور باال�ستقالل الذاتي؛ يو�سع من جمال حريتها االجتماعية ،والفكرية؛ وي�ساعدها على
ترميم جزء كبري من الت�شوهات االجتماعية التي ان�صبت وتن�صب عليها؛ وي�سمح لها بتنمية مهاراتها العلمية واملعرفية؛
•ي�سمح للمر�أة ب�إعادة �صياغة عالقاتها مع ذاتها �أوالً ،فنظرة املر�أة املنتجة �أو املتعلمة� ،أو املالكة �إىل ذاتها تختلف متاما عن نظرة
املر�أة العاطلة �أو اجلاهلة� ،أو معدومة امللكية.

.2.6

الدرا�سات ال�سابقة

يعر�ض هذا اجلزء جمموعة من الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة التي بحثت ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش يف جمال التمكني االقت�صادي للمر�أة
يف فل�سطني وبع�ض دول العامل ،وكذلك ال�سيا�سات واملقرتحات والتي قدمتها الأدبيات ال�سابقة للنهو�ض بواقع الن�ساء.
•تو�صلت درا�سة (جنم� )2013،إىل تفاوت يف دور امل�ؤ�س�سات التنموية يف متكني املر�أة الفل�سطينية يف قطاع غزة ،ويحتل التمكني
االجتماعي املرتبة الأوىل ثم التمكني التعليمي ويليه االقت�صادي ثم ال�سيا�سي و�أخريا ال�صحي ،وكذلك ال يوجد اختالف يف ن�سبة
التباين يف معايري متكني املر�أة باختالف نوع امل�ؤ�س�سة (حكومية� ،أهلية).
•هدفت درا�سة (دحالن� )2013،إىل لفت نظر حول م�شكلة البطالة الن�سائية يف قطاع غزة و�أ�سبابها و�سبل عالجها حيث يعاين
�سوق العمل من ارتفاع ن�سبة البطالة ،وتو�صلت �إىل وجود ت�أثري طردي بني عمر الزوج وعمل املر�أة على البطالة الن�سائية ،وجود
ت�أثري عك�سي بني عدد �سنوات تعليم املر�أة ،وتخ�ص�ص املر�أة �سواء العلمي �أو االدبي توفر م�ؤ�س�سات خا�صة بت�شغيل الن�ساء من
جهة وبني البطالة الن�سائية من جهة �أخرى ،واو�صت باللجوء للتعليم الفني املهني كبديل للدرا�سة الأكادميية.
•ناق�شت درا�سة (العجلة )2012 ,امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة الفل�سطينية ،وتو�صلت يف حتليلها لل�سوق العمل انه يوجد تقدم
ملحوظ يف �أو�ضاع الن�ساء ولكنه حمدود وال يتنا�سب مع م�ؤهالتها و�إمكاناتها ،و�أنه ال يتوافر دالئل قوية لوجود توجه اجتماعي
لتعزيز وتطوير دور املر�أة يف �سوق العمل� ،سواء على �صعيد رفع ن�سبة امل�شاركة ،او على �صعيد �إحداث تغريات يف الرتكيب املهني
للمر�أة ومعاجلة معدالت البطالة.
•تناولت درا�سة (�أ�صالة  )2010،التمكني االقت�صادي للمر�أة يف ال�ضفة الغربية وتو�صلت �إىل �أن هناك م�ساواة �أمام القانون من حيث
ملكية الأ�صول ح�سب القانون اال�سا�سي ولكن تظل فر�ص امللكية متثل حتديا ً بالن�سبة للمر�أة و�صعوبة احل�صول على التمويل.
•�أكد درا�سة (جرب� )2005،إن ال�صعوبات التي تواجه املر�أة الفل�سطينية العاملة يف القطاع العام يف حمافظات �شمال ال�ضفة
الغربية هي �صعوبات قانونية ومن ثم �صعوبات �سيا�سية ،مت �صعوبات اجتماعية و�أ�رسية ،ثم �صعوبات ادارية .وتبني �أن بند
املح�سوبية والوا�سطة هو �أكرب ال�صعوبات املحتملة التي ت�ؤثر يف عمل املر�أة وتالهما يف ذلك االحتالل واحلواجز يف االنتفا�ضة.
واو�صت ب�إعادة درا�سة القوانني وان�صاف املر�أة وم�ساواتها بالرجل ،واجراء تعديالت على قانون اخلدمة املدنية.
•تو�صلت درا�سة (�شبانة ،ال�صالح� )2008 ،إىل �أن امل�شاركة يف القوي العاملة متدنية عموما ً يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وتنخف�ض
م�شاركة الن�ساء يف عملية الإنتاج ب�شكل كبري خا�صة يف قطاع غزة كما بينت الدرا�سة �أن تدين امل�شاركة الن�سوية يعود لأ�سباب
اجتماعية وثقافية واقت�صادية تتمثل يف حمدودية الأن�شطة االقت�صادية التي تناف�س عليها.
•�أكدت درا�سة (امل�رصي �،إ�سليم � )2008،أن �أهم املعيقات �أمام م�شاركة املر�أة يف العمل ال�سيا�سي هي معيقات الذاتية ثم املعيقات
الدينية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية الثقافية ،واالقت�صادية ،والقانونية.
•تو�صلت (�أبو جياب )2008،يف درا�ستها حول �أثر احل�صار على الأ�رسة الفل�سطينية من وجهة نظر املر�أة “ �إىل تردي الأو�ضاع
االقت�صادية للأ�رسة بفعل احل�صار وذلك ب�سبب الت�ضخم االقت�صادي الناجم عن ارتفاع �أ�سعار ال�سلع ،وفقدان رب بع�ض الأ�رس
للعمل ،وانعك�س هذا الرتدي بزيادة معدل العنف �ضد املر�أة والطفل وتردى الو�ضع النف�سي للأ�رسة الفل�سطينية فزادت الع�صبية
والتوتر والقلق داخل الأ�رس
•و�أظهرت (مركز �ش�ؤون املر�أة � )2007،أن احل�صار والفلتان الأمني �شبه اليومي على مدار �شهور طويلة للق�صف ،و�آثار احل�صار الذي
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حرم ال�سكان من �أب�سط االحتياجات ،وزاد ن�سبة الفقر والذي �أدى �إىل انت�شار العنف الأ�رسي مما يزيد من معاناة الن�ساء و�أطفالهن.
•و�أظهرت (ال�ش�شنية� )2006 ،أن مظاهر العنف �ضد املر�أة يف قطاع غزة هي العنف البدين ،واالقت�صادي ،واللفظي ،والفكري
واجلن�سي واملعنوي ،وميار�س العنف ب�شكل �أكرب على املر�أة ال�صغرية يف العمر ،والأقل تعليماً ،والتي تعي�ش يف �أ�رسة ممتدة ،ومن �أهم
�أ�سباب العنف� :أ�سباب اجتماعية تليها الأ�سباب الثقافية واالقت�صادية ثم الأ�سباب القانونية.
•و�أظهرت ن�شوان (� )2005أن قوانني الأ�رسة ات�سمت بالرغم من تعددها بالتمييز الوا�ضح ما بني الرجل املر�أة على �أ�سا�س اجلن�س،
خا�صة و�أن القوانني املوروثة و�ضعت مب�ضمون ذكوري كتعبري عن �سياق تاريخي اقت�صادي – اجتماعي ما�ضوي ،ولقد �أ�سهم املبنى
الذكوري للعالقات الأ�رسية يف �إحلاق �أخطر االنتهاكات بالأ�رسة بوجه عام وباملر�أة بوجه خا�ص ،ومع انتخاب املجل�س الت�رشيعي عام
 1996وحتى تاريخه �سعت احلركة الن�سوية ،وبدعم من الأحزاب ال�سيا�سية �إىل و�ضع قوانني الأ�رسة على �سلم الأولويات يف �إطار
املطلب ال�رشعي بتعديلها وتوحيدها مبا يعزز امل�ساواة ما بني الرجل واملر�أة .
•قدمت درا�سة ( برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2011 ،حول التمكني االقت�صادي للمر�أة العراقية و�صفا ً للتحديات والفر�ص التي
تواجه دمج املر�أة يف االقت�صاد العراقي ،و�أكدت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك من امل�شاكل التي تواجه املر�أة يف �سعيها نحو امل�شاركة
يف االقت�صاد العراقي ،وتو�صلت �إىل �أن املر�أة العراقية املعيلة لأ�رستها ال متتع يف احل�صول على املوارد املالية والقدرة على احل�صول
على التمويل واملنافع االجتماعية مثل ال�ضمان االجتماعي واملعا�شات التقاعدية واملواد الغذائية التي توزع من خالل نظام التوزيع
العام ومن معوقات عمل املر�أة املفاهيم االجتماعية التميزية والدوافع الدينية املت�شددة و�أي�ضا ب�سبب تقاليد ع�شائرية ،و�أكدت
الدرا�سة على افتقار املجتمع العراقي �إىل منظمات جمتمع مدين متتع باخلربة يف جمال التمكني االقت�صادي ،وبينت وجود حتر�ش
اجلن�سي يف �أماكن العمل لدرجة مقلقة ،و�إن التزويج املبكر غالبا ما يعود �إىل الفقر وحماولة التخفيف من اعباء اال�رسة بتزويج
الفتاة.
•�أكدت درا�سة (�إبراهيم ،دراز� )2009،أن اعطاء القرو�ض للن�ساء الريفيات يف قرية الع�صلوجي (حمافظة ال�رشقية مب�رص) قد وفر فر�ص
العمل الدائمة وق�ضى على البطالة بني الريفيات ،وزاد من خربتهن يف �إدارة امل�رشوعات ال�صغرية ب�شكل ملحوظ ،وتنوعت لديهن
م�صادر الدخل ،و�أ�صبح هناك تغري �إيجابي يف فر�ص العمل امل�ستقر نتيجة ح�صولهن على قرو�ض وت�شغيلها ،وهي �إ�شارة على
زيادة درجة التمكني االقت�صادي للن�ساء الريفيات .وزاد من التمكني االجتماعي لديهن.
•�أظهرت درا�سة (� United Nations Division for Women (2008,إن متكني املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني ي�ساهم يف زيادة النمو
االقت�صادي و خف�ض الفقر ،وقدرت الدرا�سة �أن من نتائج انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني يف �أفريقيا تخفي�ض النمو للناجت املحلي
الإجمايل فيها بزهاء � 1%سنوياً.
•ركزت درا�سة (�سليمان )2006 ،على ال�سيا�سات الداعمة لتمكني املر�أة يف العمل واحلياة يف �إفريقيا واملنطقة العربية ،وتو�صلت �إىل
�أن هناك زيادة يف القدرة الإنتاجية للمر�أة من خالل حت�سن برامج التعليم والتدريب املهني يف هذه املناطق.
وبناء على مراجعة وحتليل الأدبيات ذات العالقة :يوجد تقدم ملحوظ يف متكني الن�ساء اقت�صاديا ً ولكنه حمدود وال يتنا�سب مع م�ؤهالتها
و�إمكاناتها .ميكن تلخي�ص الأ�سباب املبا�رشة لعدم متكني االقت�صادي للن�ساء يف قطاع غزة باالتي:
 حمدودية الأن�شطة االقت�صادية وارتفاع خط الفقر الن�سبي يف املجتمع الفل�سطيني. االحتالل الإ�رسائيلي وح�صاره وممار�ساته واعتداءاته العنيفة جتاه ال�شعب الفل�سطيني ميثل حتديا ً بالن�سبة للمر�أة.الثقافة الذكورية امل�سيطرة على املجتمع الفل�سطيني ،والتي تت�ضمن العادات والتقاليد املجتمعية ،و�سيطرة اجتاهات اجتماعيةمنحازة �ضد املر�أة وعلى م�ستوى العائلة يف تف�ضيل الذكور على الإناث �أو يف �أماكن العمل بالتمييز يف الأجور بالإ�ضافة للمعيقات
الذاتية واملعيقات الدينية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والقانونية .وقلة تواجد القيادات الن�سوية يف مواقع �صنع القرار والتخطيط
لال�سرتاتيجيات.
ال يتوافر دالئل قوية لوجود توجه اجتماعي لتعزيز وتطوير دور املر�أة يف �سوق العمل� ،سواء على �صعيد رفع ن�سبة امل�شاركة� ،أو على�صعيد �إحداث تغريات يف الرتكيب املهني للمر�أة ومعاجلة معدالت البطالة وما تزال املح�سوبية والوا�سطة من �أكرب ال�صعوبات
املحتملة التي ت�ؤثر يف عمل املر�أة
 -القوانني الت�رشيعية اخلا�صة بالأ�رسة

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

الف�صل الثالث

واقع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة

19

20

مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

متهيد

عند احلديث عن املر�أة  ،ف�أنه تعني �أمة ووطناً ،تاريخا ً وح�ضارة ،فاملر�أة والرجل هما الركنان الأ�سا�سيان يف بناء الأ�رسة واملجتمع ،و�أي خلل �أو
فجوة يف العالقة بينهما فهذا يعني �أنه �سوف ين�ش�أ عنها خلل يف تركيبة املجتمع ال�سليم وبناءه .وعند �إبراز مكان تواجدها وو�ضعها
وظروفها ،فهذا يعني �أننا ن�ستطيع �أن نعرف مدى تطور املجتمع وبناءه االجتماعي والثقايف .

.3.1

تطور احلركة الن�سوية الفل�سطينية

ال يختلف املجتمع الفل�سطيني كثريا ً عن املجتمع العربي من حيث املوروث الثقايف والبنية االجتماعية واالقت�صادية ،فال�شعب
الفل�سطيني جز ًء ال يتجز�أ من حميطه العربي ولكنه له خ�صو�صية يف �أنه ما زال حتت االحتالل اال�رسائيلي الذي �أثر على احلركة الن�سوية،
وعانت املر�أة الفل�سطينية مع �أبناء �شعبها من م�شاكل وتعقيدات هذا االحتالل ،ويف نف�س الوقت تعاين من ظلم وا�ضطهاد طبقي ومتييز
اجتماعي كامر�أة ،وتزايد الن�شاط ال�سيا�سي بت�أثري العمل الطوعي الوا�سع يف �صفوف املر�أة كردة فعل طبيعية ل�سيا�سات وانتهاكات
دولة االحتالل اال�رسائيلي ،وا�ستطاعت الف�صائل الفل�سطينية تطوير الكوادر الن�سائية من خالل ا�رشاكهن يف العمل الثوري لتحرير الأر�ض
الفل�سطينية ،و�شكلت جلنة العمل الن�سائي  1978يف ال�ضفة الغربية ،و�ضمت يف ع�ضويتها املئات من الكوادر الن�سائية الن�شيطة من
كافة الف�صائل واالنتماءات ال�سيا�سية الأخرى .وبحلول عام  1982كان هناك جلان ن�سائية تتبع الأحزاب ال�سيا�سية ،وقدمت هذه اللجان
اخلدمات االجتماعية ،وحملت معها املالمح ال�سيا�سية للأحزاب الني تولدت منها( .عبد العاطي )2009،
بالرغم من ظروف احلرمان والتمييز والتهمي�ش التي عا�شتها الن�ساء الفل�سطينيات� ،ساهمت الن�ساء بفعالية يف مواجهة حماوالت
االقتالع والت�شتيت ،وحافظت من خالل ا�ضطالعها بعمليات التن�شئة االجتماعية ،على دوام الثقافة الفل�سطينية بو�صفها �أمناطا ً من
طرق العي�ش وال�سلوك والتفكري ،ونقلت جوانب كثرية من املوروث ال�شعبي ،كما �شكلت مالذا ً دافئا ً بالرغم من كل �أ�شكال القمع واخلوف
واملالحقة ،وحتملت املر�أة معظم جوانب امل�س�ؤولية يف غياب رب الأ�رسة وخا�صة يف جمال االقت�صاد املنزيل ،الذي �شكل �أحد ا�سرتاتيجيات
ال�صمود ومواجهة الفقر و�ضيق �أ�سباب العي�ش.
ّ
وبلغت ن�سبة الن�ساء من ال�شهداء حوايل  % 7الذين �سقطوا خالل الفرتة من  ،1997 – 1987و�شكلت الن�ساء  9%فقط من اجلرحى املبلغ
عنهم خالل الفرتة نف�سها ،وزاد عدد الأ�سريات الفل�سطينيات اللواتي بقني رهن االعتقال يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي عن �أربعني امر�أة.
(اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني)1998،
وكان يعتقد بعد اتفاقية �أو�سلو يف العام � 1993أنه �سيتم بناء جمتمع مدين ي�ضمن م�شاركة كل من املر�أة والرجل يف عملية البناء ،وبرزت
العديد من املنظمات الن�سوية غري احلكومية ،وكانت الآمال معقودة على تو�سيع قاعدة م�شاركة املر�أة من خالل توفري �أجواء دميقراطية
تتيح لها طرح نف�سها من منطلق معيار الكفاءة و�أولوية التعبري عن احتياجاتها وم�شكالتها .وعلى الرغم من الأو�ضاع ال�صعبة التي
تفاقمها العوائق الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية واالنق�سام اجلغرايف بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،واحل�صار امل�شدد ،جند �أن امل�ساواة
بني اجلن�سني ت�أخذ مكانها ببطيء وذلك بف�ضل الن�ساء اللواتي قمن بدور مميز يف تهيئة الأر�ضية لبناء الدولة الدميقراطية .ومت حتقيق
تقدم ملمو�س يف توفري بيئة مواتية للتنمية امل�ستجيبة للنوع االجتماعي .وقد �أقرت يف العام “ 1997اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة
الفل�سطينية” من قبل االحتاد العام للمر�أة الفل�سطيني وامل�ؤ�س�سات الن�سوية وركزت على ق�ضية التحرر الوطني ودور الن�ساء يف مواجهة
االحتالل و�أهمية التعاون والت�ضامن الدويل لف�ضح ممار�سات االحتالل �ضد الن�ساء ب�شكل خا�ص وال�شعب الفل�سطيني ب�شكل عام.
(جاد)2000،
ت�أ�س�ست وزارة �ش�ؤون املر�أة يف العام  ،2003وكان الهدف من ت�شكيلها تعميم ودمج النوع االجتماعي ،وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
املر�أة .ومتحورت مهام الوزارة ب�شكل �أ�سا�سي حول و�ضع اال�سرتاتيجيات الوطنية للنهو�ض ب�أو�ضاع املر�أة الفل�سطينية من دون �أن يكون
ي مبا�رش يف تطبيق م�شاريع للن�ساء ،وبرز تغري ملحوظ يف ا�سرتاتيجية وزارة املر�أة يف العام  2004حيث مت الرتكيز على مهمة
لها دور ٌ تنفيذ ّ ٌ
�أ�سا�سية برزت ب�شكل وا�ضح وهي“ :بناء وتنمية الوطن الفل�سطيني الدميقراطي ،وتر�سيخ جمتمع مدين فاعل حتكمه القيم الوطنية
واحل�ضارية والإن�سانية “ �أ�صبح الرتكيز الأ�سا�سي على “بناء الوطن -الدولة” ولي�س على اجناز مهمة حتريره( .وزارة �ش�ؤون املر�أة.)2004 ،
مت العمل على و�ضع خطة �أخرى للفرتة املمتدة ما بني  2005-2007وكر�ست مرة �أخرى الرتكيز على جوانب التنمية والبناء ،وعلى �أولويات
تتعلق بالتعليم والتدريب املهني والتقني لل�شابات ،وفقر ال�شابات وخا�صة معيالت الأ�رس ،ودعم و�صول املر�أة ملواقع �صنع القرار .و�إن كان
حمور و�صول املر�أة ملراكز اتخاذ القرار قد حاز على �شعبية بني الن�ساء العامالت يف وزارات ال�سلطة املختلفة ودعم الكثري منهن لتح�سني
�أو�ضاعهن الوظيفية يف احلكومة( .وزارة التخطيط )2005،
و�أعاق كل من االنق�سام ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�ساتي واحلرب اال�رسائيلية واحل�صار امل�شدد على قطاع غزة الن�ساء الفل�سطينيات من قدرة
وو�صلهن للفر�ص االقت�صادية والتعليم والتدريب .وقيد حرياتهن ال�سيا�سية واملدنية ،وهدد منجزاتهن التي حتققت بن�ضال مرير وذلك
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نتيجة انح�سار الدميقراطية التي دفعت املر�أة وال�شعب الفل�سطيني ثمنا ً غاليا ً من �أجل هذه املنجزات( .وزارة �ش�ؤون املر�أة )2011،
أعدت ا�سرتاتيجية جديدة لوزارة �ش�ؤون املر�أة للفرتة بني  2008-2010ركزت على الأولويات ال�سابقة مع �إ�ضافة �أولوية جديدة تتعلق مبحاربة
� ّ
العنف �ضد املر�أة وا�سرتاتيجية �شاملة ملحاربة العنف �ضد الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني للفرتة  ،2011-2015حيث مت الرتكيز ب�شكل
�أ�سا�سي على العنف الأ�رسي مع �إهمال عنف االحتالل ،و�صادق ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س على اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة مبا ين�سجم مع احكام القانون اال�سا�سي الفل�سطيني ،مما يعني اعتماد االتفاقية كمرجعية للم�رشعني عند و�ضع
الت�رشيعات والقوانني اجلديدة ،ا�ضافة �إىل تعديل القوانني والت�رشيعات املوجودة مبا يتنا�سب مع ما جاء ببنود االتفاقية.

.3.2

الو�ضع الدميغرايف واالجتماعي للمر�أة يف قطاع غزة

ت�شري اال�سقاطات ال�سكانية اخلا�صة باجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (� )2014إىل �أن عدد الفل�سطينيني املقدر يف قطاع غزة نهاية
العام  )1.7( 2013مليون ويبلغ معدل النمو ال�سكاين فيها  % 3.44ونالحظ ارتفاع معدل املواليد اخلام فيها 37.1مولودا ً � /ألف من
ال�سكان مقارنة بال�ضفة الغربية  ،وانخفا�ض معدالت الوفيات اخلام املقدرة  3.7حاالت وفاة  1000 /من ال�سكان .وتبلغ ن�سبة ال�سكان
الالجئني من جممل ال�سكان الفل�سطينيني املقيمني يف قطاع غزة  ،% 58.8وتبلغ الكثافة ال�سكانية فيها �إىل  4,661فردا ً /كم ،2وت�شري
هذه النتائج الإح�صائية �إىل �أن املجتمع الفل�سطيني املقيم يف قطاع غزة ما زال فتياً ،حيث بلغت ن�سبة ال�سكان الذين ترتاوح �أعمارهم
من � 0-14سنة () % 43.4من �إجمايل عدد ال�سكان ،كما بلغت ن�سبة ال�سكان الذين تزيد �أعمارهم �أكرث من  65عاما ً ( )% 2.4من �إجمايل
عدد ال�سكان� .أما باقي ال�سكان الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 15-65سنة فقد بلغت ن�سبتهم  % 54.2وهم يف �سن العمل (اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني )2014،و�شهدت الأرا�ضي الفل�سطينية حت�سنا ً ملحوظا ً يف معدالت البقاء على قيد احلياة منذ بداية العقد
املا�ضي ،حيث ارتفعت معدالت توقع البقاء على قيد احلياة مبقدار � 4-7سنوات خالل العقد ون�صف العقد املا�ضيني� ،إذ ارتفع من نحو
 67.0عاما لكل من الذكور والإناث عام � 1992إىل  70.8عاما ً للذكور و  73.6عاما ً للإناث منت�صف العام  .2010وبلغ العمر املتوقع على
قيد احلياة عند الوالدة � 73.5سنة للإناث يف قطاع غزة وهو �أقل من العمر من املتوقع يف ال�ضفة الغربية � 75.5سنة.
�أما بالن�سبة للخ�صوبة فقد �أ�شارت نتائج اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �إىل ارتفاع ن�سبة اخل�صوبة يف قطاع غزة حيث ت�صل 5.2
لكل امر�أة مقارنة بال�ضفة الغربية حيث ت�صل  ،4.0ومن �أهم �أ�سباب ارتفاع ن�سبة اخل�صوبة يف الأرا�ضي الفل�سطينية :التزويج املبكر
لبع�ض الفتيات (�أقل من � 18سنة) ففي كثري من احلاالت تلج�أ العائالت �إىل تزويج بناتهم يف حالة عدم قدرتهم االقت�صادية على توفري
التعليم لهن .والرغبة يف الإجناب ،بالإ�ضافة �إىل العادات والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع الفل�سطيني ،وعدم ا�ستخدام و�سائل تنظيم
احلمل فقد بلغت ن�سبة الن�ساء املتزوجات يف العمر � 15-49سنة يف فل�سطني اللواتي ي�ستخدمن و�سيلة تنظيم �أ�رسة  52.5%للعام 2010
بواقع  % 55.1يف ال�ضفة الغربية و % 48.2يف قطاع غزة ،مع العلم �أن متو�سط حجم الأ�رسة يبلغ  6.0فردًا عام .2012
ويعتقد الباحث �أن غالبية الن�ساء ال متتلك القدرة على اتخاذ القرارات يف ق�ضايا احلمل واالجناب ،فهي ال ت�سيطر على ج�سدها من حيث
�أخذ قرار يف ا�ستخدام و�سيلة منع احلمل ،فقرار االجناب هو قرار جماعي عائلي ولي�س فردي ،وخا�صة �إذا متثل ذلك يف تزايد عدد �أفراد الأ�رسة
من الإناث ،وبالتايل عليها �أن ت�ستمر يف احلمل �إىل �أن ي�أتي الذكر .و�ضمن هذا ال�سياق وبناء على اال�سقاطات ال�سكانية ف�أن عدد �سكان
الأرا�ضي الفل�سطينية �سيت�ضاعف يف نحو  23عاماً .ويرى الباحث �أن عدم التوازن بني املوارد املتاحة والزيادة ال�سكانية غري املخطط
لها ي�شكل حتديا ً كبريا ً للم�س�ؤولني يف امل�ستقبل ،هذه الزيادة ال�سكانية ال�رسيعة �ست�ساهم ب�شكل كبري يف �إعاقة التح�سن املطلوب
م�ستويات املعي�شة ،وتعيق التنمية ،وتزيد من ال�ضغط على اخلدمات والبنية التحتية كاملدار�س وامل�ست�شفيات .مع بقاء ن�سبة الإعالة
مرتفعة ،مما يعني زيادة العبء امللقى على عاتق املعيلني وخا�صة املر�أة كونها من �سيقوم برعايتهم وكفالتهم وتوفري احتياجاتهم ،مما
ينعك�س على قدرة املر�أة يف امل�شاركة ب�سوق العمل خا�صة يف ظل ارتفاع معدالت البطالة.
بلغت ن�سبة الإناث املتزوجات يف العمر � 15سنة ف�أكرث  % 57.6يف العام  ،2010و % 35.3مل يتزوجن �أبدا ،وبلغت ن�سبة الأرامل ،% 5.6
ون�سبة املطلقات  .% 1.5كما �إن العمر الو�سيط عند الزواج الأول لدى الن�ساء �أ�صغر من الرجال ،حيث يبلغ العمر الو�سيط عند الزواج
الأول للرجال � 23.8سنة يف قطاع غزة و � 25.2سنة يف ال�ضفة الغربية ،يف حني العمر الو�سيط عند الزواج الأول للن�ساء � 19.8سنة يف
قطاع غزة و � 20.2سنة يف ال�ضفة الغربية علما ً �أن معدل الزواج اخلام  10.1لكل  1000من جممل ال�سكان يف قطاع غزة و  9.0يف
ال�ضفة الغربية .ويرى الباحث �أن املجتمع يف حمافظات غزة ما زال �ضمن منظومة ع�شائرية قبلية تعتمد على التزويج املبكر ،وهذا يقود
�إىل م�شكالت �أ�رسية نظرا �إىل غياب درجات الن�ضج لدى اجلن�سني الذين يتزوجون يف وقت مبكر.
وهناك ظاهرة عك�سية منت�رشة يف املجتمع الفل�سطيني اال وهي ظاهرة ت�أخر زواج الفتيات الفل�سطينيات �إذ ت�شري البيانات ال�سابقة �إىل
�أن  % 24من الن�ساء عازبات يف الفئة العمرية  25-29مقابل  % 51للرجال� .إال �أن غالبية الرجال يتزوجون قبل �سن الأربعون مع بقاء
نحو  % 23دون زواج بعد ذلك ويف الفئة العمرية من � 30-34سنة يبقى ما ن�سبته % 13.5من الن�ساء دون زواج ،ومن �أهم الأ�سباب تقليل
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فر�ص زواج الفتيات هو تف�ضيل ال�شباب الزواج االقرتان بفتيات �أ�صغر �سنا ً مما يعمل على خف�ض فر�ص الزواج للفتيات اللواتي �أكملن
تعليمهن ،حيث ترتفع توقعات املر�أة بالن�سبة للخ�صائ�ص االجتماعية واالقت�صادية ل�رشيك حياتها كلما ازداد م�ستوى تعليمها .وتلعب
العوامل االقت�صادية املتعلقة باملرياث والعالقات االجتماعية والعائلية بني الأ�رس بانت�شار ظاهرة زواج الأقارب حيث ت�شري البيانات اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف العام � 2010إىل ان ن�سبة الن�ساء اللواتي تزوجن من االقارب �أو من نف�س احلمولة  % 47.8يف قطاع غزة
منهن  % 30.1تزوجن من �أقارب من الدرجة الأوىل .ويرى الباحث �إىل �رضورة االهتمام بهذه الظاهرة وبذل كافة اجلهود عن طريق الإر�شاد
والتوعية من خالل امل�ؤ�س�سات لزيادة الوعي حول الآثار ال�سلبية املرتتبة على املجتمع جراء ا�ستمرار انت�شار هذه الظاهرة .

.3.3

الو�ضع ال�صحي للمر�أة يف قطاع غزة

عملت وزارة ال�صحة وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني واجلمعيات الأهلية يف قطاع غزة على تو�سيع خدماتهم ومناطق
انت�شارهم حيث تبنت وزارة ال�صحة ا�سرتاتيجية الو�صول �إىل الن�ساء من خالل العيادات التي اوجدتها يف القرى املختلفة ،مما �أدى �إىل و�صول
الن�ساء من املناطق املهم�شة �إىل تلك العيادات واال�ستفادة من اخلدمات ،حيث ينت�رش  147عيادة ومركز �صحي يف قطاع غزة وت�شري �أرقام
وزارة ال�صحة يف قطاع غزة  % 98.3من الوالدات التي متت يف م�ؤ�س�سات �صحية % 16 ،من الأفراد � 18سنة ف�أكرث الذين يعانون من مر�ض
مزمن واحد على الأقل ،ويبلغ ن�صيب كل  1000فرد من ال�سكان  2.2طبيب ب�رشي ،وتبلغ ن�سبة الطبيبات الن�ساء من �إجمايل االطباء
امل�سجلني يف النقابة  ،% 10.9كما تبلغ ن�سبة طبيبات الن�ساء الأ�سنان من �إجمايل اطباء الأ�سنان امل�سجلني يف النقابة  % 25.0ويبلغ
ن�صيب املمر�ضني واملمر�ضات امل�سجلني يف النقابة  3.4لكل  1000مواطن منهم  % 44.2ممر�ضات.
وت�شري بيانات اجلهاز املركزي �إىل �أن عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف حمافظات قطاع غزة الذين لديهم �إعاقة واحدة على الأقل  38الف
مواطن( .يعانون من �صعوبات يف النظر ،ومن ال�سمع ،ويف احلركة ،و�صعوبات يف الفهم والإدراك ،و�صعوبات يف التوا�صل) وال يوجد
ت�صنيف على �أ�سا�س اجلن�س لنعرف من خالله كم ن�سبة االعاقة عند الن�ساء( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2013،وبالرغم
من تقدم هذه اخلدمات ال�صحية مقارنة بالفرتة ال�سابقة ما زالت املر�أة الفل�سطينية حتظى بالقليل عندما يتعلق الأمر بوفرة ونوعية
اخلدمات ال�صحية  .وهناك متييزا ل�صالح الرجل والذي يح�صل على خدمات �صحية ونوعية �أف�ضل( .مركز املر�أة للإر�شاد القانوين
واالجتماعي )2001 ،وهناك عقبات تواجه قدرة املر�أة يف احل�صول على اخلدمات والرعاية ال�صحية ،حيث يوجد يف قطاع غزة  25م�شفى
حكومي وخا�ص و�أهلي .ويبلغ عدد الأ�رسة � 2074رسير مبعدل � 1.3رسير لكل �ألف مواطن .وت�ضطر املر�أة �إىل االنتظار لفرتات طويلة من
الوقت لأجراء عمليات ،نتيجة لالنخفا�ض بعدد الأ�رسة ،ونتيجة لل�رصاع امل�سلح واالغالقات امل�ستمرة للمعابر وانخف�ضت قدرتهن يف
ال�سفر للعالج والتنقل اخلارج .وتعاين بع�ض الن�ساء وخا�صة املهم�شات يف قطاع غزة من �سوء التغذية والأنيميا الناجمة يف الأ�سا�س
عن التزويج املبكر واحلمل املتكرر واملتالحق .كما تعاين بع�ض الن�ساء يف مرحلة ما بعد انقطاع الدورة ال�شهرية من مر�ض ترقق العظام،
والناجم عن �سوء التغذية والعادات ال�صحية ال�سيئة .ويعار�ض القانون الفل�سطيني الإجها�ض ،بل ويعد جرمية �إال �إذا كانت �صحة املر�أة
مهددة( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني)2013،

.3.4

الو�ضع التعليمي للمر�أة يف قطاع غزة :

لقد �أولت ال�سلطة الفل�سطينية منذ ن�ش�ؤها اهتماما ً كبريا ً بالتعليم يف جميع مراحله ب�سبب توفر الأدوات وال�سيا�سات املالئمة ،حيث
طر�أت تطورات �إيجابية ملمو�سة على الرتكيب التعليمي لل�سكان نتيجة التحوالت االجتماعية واالقت�صادية وللتو�سع الكبري يف ن�رش
اخلدمات التعليمية يف كل من الأرياف واملدن ،واعتمدت وزارة الرتبية والتعليم العايل خم�سة مبادئ عامة ت�شكل يف جمموعها القاعدة
الأ�سا�سية التي قامت عليها كافة التوجهات ال�سيا�سية الرتبوية للوزارة يف ذلك الوقت وهي :التعليم حق �إن�ساين ،التعليم �أ�سا�س
املواطنة ،التعليم �أداة التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،التعليم �أداة الدميقراطية ،والتعليم عملية م�ستمرة ومتجددة (.وزارة الرتبية
والتعليم العايل)2012،
و�ساهم يف حت�سن م�ؤ�رشات التعليم مبد�أ ال�رشاكة مع وكالة الغوث ،واملجتمع املحلي ،والقطاع اخلا�ص ،و�أي�ضا املجتمع الدويل ،واعتربت
اخلطط اال�سرتاتيجية املتعاقبة التعليم حق تكفله الدولة وهو جماين يف مراحل التعليم الأ�سا�سي ،و�ساهمت وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني يف رفع ن�سبة االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي .وت�شري البيانات الإح�صائية املتوفرة من خالل اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني �إىل زيادة انت�شار التعليم وانخفا�ض ن�سبة الأمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية حيث ارتفعت ن�سبة التعليم بني الإناث من
 %79.7عام � 1995إىل  % 94.5عام  .2012بينما ارتفعت بني الذكور من � % 92.2إىل  ،% 98.3رغم تقدم الإناث يف جمال معرفة القراءة والكتابة
يف الأرا�ضي الفل�سطينية خالل العقد املا�ضي ،لكن الفجوة ما زالت متيل ل�صالح الذكور بفارق .% 4
مع العلم �أن معدالت معرفة القراءة والكتابة للإناث يف قطاع غزة �أف�ضل منها يف ال�ضفة الغربية على عك�س الذكور .وترتبط معدالت
الأمية ارتباطا كبريا مع العمر ،حيث �أظهرت البيانات �أن ن�سب الأمية بني الأفراد كبار ال�سن � 65سنة ف�أكرث كانت الأعلى باملقارنة مع

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

الفئات العمرية الأخرى ،فقد بلغ  % 84.7يف العام  2013يف االرا�ضي الفل�سطينية( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2013،واجلدول
�أدناه يظهر معدالت معرفة القراءة والكتابة ح�سب العمر واجلن�س ،حيث �أن معدالت معرفة القراءة والكتابة تكون يف �أف�ضل حال للأعمار
ال�صغرية وتقل مع التقدم مع العمر ،ولكن هذا االنخفا�ض ب�سيطاً.

جدول ( :)1التوزيع الن�سبي للأفراد (� 15سنة ف�أكرث) يف قطاع غزة ح�سب احلالة التعليمية واجلن�س2013 ،
احلالة التعليمية

ذكور

�إناث

امي

1.5

4.8

ملم

5.3

3.9

ابتدائي

13.8

10.1

�إعدادي

35.7

35.3

ثانوي

22.3

27.1

دبلوم متو�سط

6.2

5.7

بكالوريو�س ف�أعلى

15.2

13.1

امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني .2014 ،قاعدة بيانات م�سح القوى العاملة  .2013رام الله -فل�سطني( .بيانات غري من�شورة)

مع العلم �أنه يوجد يف قطاع غزة  690مدر�سة يف  472مبنى مدر�سي ،وتزيد ن�سبة الطلبة الإناث عن ن�سبة الطلبة الذكور بن�سبة
طفيفة م�ؤ�رش نوع االجتماعي يف التعليم = ن�سبة الطلبة الإناث  /ن�سبة الطلبة الذكور = 1.003816

جدول ( :)2توزيع �أعداد الطلبة يف قطاع غزة على �أنواع املدرا�س ح�سب اجلن�س يف العام 2013-2014
احلالة

ذكور

الن�سبة

�إناث

الن�سبة

عدد الطلبة يف مدار�س الوكالة

119288

50.3 %

112226

% 47.1

عدد الطلبة يف املدار�س احلكومية

107287

%45.2

119626

%50.3

عدد الطلبة يف املدار�س اخلا�صة

10322

% 4.3

5949

%2.5

امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم ( )2014كتاب التعليم االح�صائي غزة فل�سطني

وتظهر البيانات يف اجلدول ال�سابق املتعلق ب�أعداد الطلبة يف قطاع غزة �أن هناك فروقا ً يف ن�سب الإناث والذكور الذين يدر�سون يف املدار�س
اخلا�صة� ،إذا بلغت ن�سبة الإناث فيها  ،% 35.5ورمبا يدلل ذلك على �إعطاء الأطفال الذكور �أهمية خا�صة.
ويبلغ عدد امل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف قطاع غزة خم�س جامعات تقليدية ( واحدة حكومية -اثنتان عامتان -واثنتان خا�صتان) ،ثماين
كليات جامعية ( خم�س حكومية – اثنتان خا�صتان -واحدة حكومية) وع�رشة كليات جمتمع متو�سطة( واحدة حكومية -واحدة عامة –
�ست خا�صة – اثنتان حتت ا�رشاف الوكالة) اثنان بوليتكنك ( خا�صة ) واكادميية للدرا�سات العليا ،جامعتان للتعليم املفتوح(.وزارة الرتبية
والتعليم العايل )2014،وي�سري تطور التعليم العايل يف فل�سطني يف منحنى ت�أنيث التعليم ،ب�سبب ارتفاع ن�سبة واعداد الإناث بني
املتخرجني يف التعليم العايل ،ارتفعت ن�سبة االناث �إىل الذكور يف قطاع غزة يف الفرع الأكادميي ب�شكل ملحوظ �إىل  116.4%يف العام
 2012/2013بعدما كانت  % 81يف العام (1994/1995اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني)2014،
ففجوة النوع االجتماعي يف التعليم العايل وهي �أعداد اخلريجات على �أعداد اخلريجني وت�ساوي % 90.6
ويرى الباحث �إىل �أن هذا م�ؤ�رش هام ودال على متكني املر�أة من التعليم الذي ي�ؤهلها للو�صول لفر�ص عمل اف�ضل يف �سوق العمل ،وندرك
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من خالل الأرقام الإح�صائية املو�ضحة يف اجلدول رقم ( )6لن�سب اخلريجني ح�سب اجلن�س �أوال ً ان الفروق يف ن�سب اخلريجني الذكور والإناث
ال ت�شكل تلك الفجوة الكبرية �إال انها ما زالت متيل ل�صالح الذكور ،وتت�أرجح ن�سبهم يف االرتفاع واالنخفا�ض نظرا ً للظروف املحيطة
بهم ك�شباب جامعي ي�سعى نحو الرزق والعمل ويف الوقت نف�سه الذين يعملون ويدر�سون ،وحتاول بع�ض الأ�رس ت�أجيل الدرا�سة اجلامعية
للبناتهم وخا�صة يف الأ�رس الفقرية عد انخفا�ض دخلهم ،كما يلعب الزواج واالدوار االجتماعية املناطة به خالل فرتة الدرا�سة اجلامعية
دورا ً يف ت�أخري التخرج عند الإناث.1

جدول (� :)3أعداد طلبة التعليم العايل اجلدد وامل�سجلني واخلريجني للعام الدرا�سي  2012-2013يف قطاع غزة ح�سب اجلن�س
احلالة

ذكور

�إناث

عدد الطلبة اجلدد يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل

14384

15600

بلغ عدد الطلبة امل�سجلني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل

43249

51507

عدد اخلريجني من م�ؤ�س�سات التعليم العايل

14092

12769

امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم ( )2014كتاب التعليم االح�صائي غزة فل�سطني

يف ذات ال�سياق ميكن احلديث هنا �أن تعليمهن مقيد بعدم قدرتهن على احلركة وال�سفر ،ما ي�ؤثر �سلبا ً على خياراتهن وفر�صهن يف ال�سفر
للتعليم خارج مناطق �سكناهن وخارج حدود الوطن  ،والتي ت�رشع �أبوابها للذكور كامتياز جمتمعي لهن دون الإناث .ومل يعد تعليم الإناث
مقت�رصا على املراحل اجلامعية ،فح�سب بل تعدى ذلك �إىل و�صولها ملراحل الدرا�سات العليا يف الدبلوم الت�أهيلي والتخ�ص�صي مرورا ً
ب�أعلى الدرجات العلمية يف املاج�ستري والدكتوراه ،بعد ان تهي�أت امامها ال�سبل امل�ساعدة والدافعة .فعدد الطلبة امل�سجلني يف الدرا�سات
العليا  2700طالب ،منهم � 959أنثى يف العام 2014 2013-وقد �سجلت � 403أنثى طالبة يف الدرا�سات العليا من �أ�صل  1137طالب،
وتخرجت يف نف�س العام � 237أنثى من �أ�صل  654خريج ومل ت�سجل �أي طالبة يف الدبلوم املهني(. .وزارة الرتبية والتعليم العايل)2014،
ويرى الباحث غالبا ً �إذا �سنحت للفتيات العازبات الفر�صة يف �إكمال تعليمهن العايل ما بعد البكالوريو�س ،ف�إنهن �سيدفعن �رضيبة هذا
الطموح �أو اال�ستحقاق �إذ تقل فر�صهن يف الزواج كونهن تعدين ال�سن املقبول اجتماعيا ً للزواج ،على اعتبار �أن بع�ض الرجال يعتربون
الن�ساء املتعلمات تتمتع بنفوذ وقوة قد ت�شكل تهديدا ً المتيازاتهم ومكانتهم الذكورية حتديدا ً داخل �أ�رسهم.

.3.5

عمل املر�أة يف قطاع غزة:

مل تكن املر�أة مبعزل عن كافة التحوالت االقت�صادية وال�سيا�سية التي �شهدها املجتمع الفل�سطيني ،وقد خا�ضت املر�أة الفل�سطينية
غمار العمل يف جماالت العمل املختلفة يف القطاعني العام واخلا�ص ،لت�ساهم يف بناء لبنات الدولة الفل�سطينية ،فبالإ�ضافة �إىل
التحاقها مبهن التعليم وال�صحة واخلدمة االجتماعية يف القطاع احلكومي الفل�سطيني ،التحقت ،كذلك مبهن خمتلفة يف كافة
املجاالت االقت�صادية الأخرى كالزراعة وال�صناعة والتجارة واخلدمات وال�سياحة وغريها .ومازالت تتعاي�ش مع العديد من املعوقات الفاعلة
على الرغم من اكت�سابها للق�سط التعليمي واملهارات خالل العقدين االخريني ،وح�صلت على االعرتاف ال�ضمني ب�أهميتها يف �إطار
احلاجات التنموية من جهة وم�ستوى املعي�شة من جهة �أخرى ،بف�ضل تبني احلركة الن�سوية مفهوم امل�ساواة بني املواطنني باحلقوق
والواجبات ،ولكنها حتتاج ملزيدا ً من الوقت لدمج ق�ضايا املر�أة يف االقت�صاد ،بحيث ت�صبح �أحد املكونات الطبيعية التي تت�أثر �سلبا ً و�إيجابيا
بظروف �سوق العمل والعوامل االقت�صادية واالجتماعية ب�شكل كامل.
لقد �أجريت العديد من الدرا�سات حول دوافع خروج املر�أة للعمل فكانت النتيجة تتلخ�ص يف الدوافع التالية -:يف ت�أكيد الذات وال�شعور
با�ستقالل ال�شخ�صية وبامل�س�ؤولية ،واحل�صول على مكانة اجتماعية .كنتيجة للتطور وتعليم الفتاة� .شغل �أوقات الفراغ وال�شعور
مبتعة العمل .امل�شاركة يف احلياة العامة .ورفع امل�ستوى االقت�صادي للأ�رسة .عدم �ضمان ظروف احلياة).عطار )2004 ،وا�شملت املجاالت
الوظيفية للمر�أة على الأغلب :املجال التعليمي واملجال الطبي واملجال االجتماعي واملجال الإعالمي والثقايف واملجال االقت�صادي.
ويرى الباحث �أن دور املر�أة الفل�سطينية يف عملية الإنتاج وموقعها يف �سوق العمل يتحدد بعدد من العوامل �أهمها:
1 .1منظومة القيم االجتماعية املتعلقة بعمل املر�أة (العادات والتقاليد املوروثة) التي ح�رصت دور املر�أة يف مهن حمددة ،وكذلك يف
مواقع عمل حمددة.
1

مقابلة مع الدكتور عبد الر�ؤوف املناعمة �أ�ستاذ امل�شارك يف علم النف�س جامعة االق�صى

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

.2
.3
.4
.5
.6

2ندرة و�سائل االنتاج املتاحة ذات الندرة الن�سبية (�أي حمدودية القطاعات االقت�صادية على النمو) وعدم قدرة ال�سوق على ا�ستيعاب
العر�ض املتزايد من العمالة �إىل جانب تدين الأجور وقلة فر�ص العمل املتاحة للجن�سني �إىل جانب االنطواء على قوى انتاجية
تقليدية ،مما يدفع غالبية االن�شطة الن�سوية نحو التهمي�ش ،وعدم االعتقاد ب�أهميتها على االطالق.
3تدهور الو�ضع االقت�صادي بفعل �سيا�سات االحتالل اال�رسائيلي (ح�صار وتدمري وم�صادرة) ،خا�صة يف ظروف االنق�سام.
4عدم وجود خطط تنموية ت�سعى ال�ستيعاب اليد العاملة الن�سائية وفق منهج اقت�صادي اجتماعي ي�أخذ يف االعتبار احلاجات
واخل�صائ�ص الأ�سا�سية ال�ستيعاب املر�أة يف مواقع الإنتاج ،مبا يف ذلك خطط التدريب والت�أهيل املهني.
5حجم ال�ضغوطات على �سوق العمل جعلت مو�ضوع �إ�رشاك املر�أة لي�س على �سلم االولويات من الناحية العملية فاملعرو�ض من
القوى العاملة كبري مقارنة ب�ضعف الطلب عليها من قبل �أ�صحاب العمل والعادات والتقاليد تدفع �أ�صحاب العمل لتوظيف
الذكور.
�6ضعف تطبيق قانون العمل وخا�صة يف التعامل مع معاجلة ق�ضايا املر�أة العاملة وحتقيق حقوقها.

وقبل ان نعرج على عمل املر�أة يف قطاع غزة �سوف ن�رسد ملحة عن اقت�صاد قطاع غزة ،ففي العام  2013بلغ ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي االجمايل يف قطاع غزة  1.077دوالر االمريكي ،ويرتفع ن�صيب الفرد من الدخل القومي املتاح االجمايل يف قطاع غزة �إىل 1.301
دوالر االمريكي  ،ولكن االنفاق اال�ستهالكي يزيد عن الدخل القومي املتاح وبالتايل هناك عجز يف االدخار الكلي يبلغ ( -596مليون دوالر
يف العام ( )2013اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني  )2014،ويعاين االقت�صاد الفل�سطيني يف قطاع غزة من قدرته على التكوين
الر�أ�سمايل ،ويعتمد على متويل القادم من املنح وامل�ساعدات الدولية� (.أبو عجوة )2011،
كما �أن احلروب التي �شنتها �إ�رسائيل على قطاع غزة عمقت الأزمة االقت�صادية واملالية للقطاع و�ساهمت يف زيادة معدالت البطالة
املرتفعة يف قطاع غزة ,حيث تعر�ض قطاع غزة على مدار حربني( � )2012 ،2008إىل تدمري البنية التحتية لقطاع اخلدمات العامة وتدمري
مباين امل�ؤ�س�سات العامة واملنازل ال�سكنية واجلمعيات واملمتلكات اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت االقت�صادية والأرا�ضي الزراعية ،حتى
�أنها و�صلت �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية والتعليمية والإعالمية والريا�ضية وامل�ساجد واملقابر والتي نتج عنها خ�سائر مادية فادحة يف كافة
القطاعات االقت�صادية واخلدمية (.وزارة االقت�صاد الوطني )2013،
وتكبد االقت�صاد الفل�سطيني خ�سائر خالل العام  2013والبالغة  3.4مليار دوالر يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ناجتة االحتالل و�إغالقه
للمعابر وا�ستيالئه على معظم املوارد الطبيعية يف الأرا�ضي الفل�سطينية مما عطل كافة القطاعات الإنتاجية �سواء الزراعة �أو ال�صناعة
�أو التجارة �إ�ضافًة �إىل تعطيل �سبل اال�ستثمار يف الأرا�ضي الفل�سطينية نتيجة انعدام بيئة الأمن ال�سيا�سي واالقت�صادي التي ين�شدها
امل�ستثمر(البنك الدويل  )2014،وال ميكن خالل هذا ال�سياق �إغفال الدور التدمريي للحرب التي قامت بها �إ�رسائيل يف عام ،-2009 2008
والتي دمرت فيها البنية التحتية القت�صاد قطاع غزة وقد بلغت خ�سائر احلرب الإ�رسائيلية على غزة ب�أربعة مليارات من الدوالرات ،كما
ن�ش�أت يف قطاع غزة كنتيجة ل�سيا�سة احل�صار الإ�رسائيلية العديد من الأنفاق على احلدود مع م�رص)UNCTAD, 2009(.
�إن ا�ستمرار احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة و�إغالق املعابر وحظر دخول امل�ستلزمات واملواد اخلام ،وتقييد دخول مواد البناء ،وكميات الوقود
الالزمة حلل م�شكالت الطاقة ،وتطوير الطرق� ،إ�ضافة �إىل االنق�سام ال�سيا�سي واجلغرايف بني �شطري الوطن وغياب اال�ستقرار ال�سيا�سي
واملايل واالقت�صادي واحتماالت توجيه �رضبات عدوانية �إ�رسائيلية �إىل البنية التحتية ،كل تلك العوامل ت�شكل عقبات وحتديات �أمام �إحداث
عملية تنموية حقيقية و�أمام ت�شكيل منظومة اقت�صادية وطنية مقاومة تعتمد على املوارد املحلية ور�أ�س املال الب�رشي وت�ساعد يف
حت�سني الأو�ضاع املعي�شية وتخفي�ض معدالت الفقر والبطالة وت�شكل نواة لتنمية اقت�صادية م�ستدامة(.وزارة االقت�صاد الوطني)2014،
بالرغم من هذه املعوقات �أخذت الن�سبة املئوية للن�ساء العامالت بالتزايد ب�شكل ت�صاعدي مع مرور الزمن حتى و�صلت م�شاركتهن يف
القوى العاملة يف العام � 2013إىل حوايل  % 17.3من اجمايل القوى العاملة الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وت�شري بيانات
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني للعام � 2013إىل �أن ن�سبة امل�شاركة يف القوى العاملة يف فل�سطني  % 69.3 ( % 43.6للذكور،
و %17.3للإناث) �أي م�شاركة الرجال يف القوى العاملة �أكرث من � 4أ�ضعاف م�شاركة الن�ساء �أما يف ال�ضفة الغربية فقد بلغت ن�سبة
امل�شاركة حوايل % 45؛ ( % 71للذكور و % 18للإناث) ،يف حني بلغت ن�سبة امل�شاركة يف قطاع غزة حوايل % 41؛ ( % 66للذكور و% 16
للإناث) .ورغم االرتفاع يف ن�سبة م�شاركة الإناث يف القوى العاملة� ،إال �أن هذا االرتفاع ي�سري ب�شكل بطيء.
وقد بلغت ن�سبة البطالة من بني الأفراد امل�شاركني يف القوى العاملة � 15سنة ف�أكرث  % 23.4يف العام  % 21( .2013للذكور و % 35للإناث)،
�أما يف ال�ضفة الغربية فقد بلغت ن�سبة العاطلني عن العمل حوايل  % 19من امل�شاركني يف القوى العاملة � 15سنة ف�أكرث؛ ( %17للذكور
و % 26للإناث) ،يف حني بلغ العدد � 129ألف عاطل عن العمل يف قطاع غزة حوايل  % 33من امل�شاركني يف القوى العاملة � 15سنة ف�أكرث؛
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( % 28للذكور و % 53للإناث)( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني)2014،

جدول ( :)4ن�سبة امل�شاركة يف القوى العاملة ومعدل البطالة يف فل�سطني ح�سب املنطقة واجلن�س يف العام 2013
ن�سبة م�شاركة يف القوى العاملة � 15سنة
ف�أكرث
فل�سطني

ال�ضفة الغربية
قطاع غزة

معدل البطالة
ذكور

�إناث

ذكور

�إناث

% 35

% 69.3

% 17.3

% 24

% 71

% 18

% 14

% 26

% 66

% 16

% 28

% 53

امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني 2014،م�ؤمتر �صحفي للبيانات القوى العمالية ع�شية عيد العمال 2014

وت�شري بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني(� )2014إىل ت�صدر حمافظة رفح م�شاركة الذكور يف القوة العاملة بن�سبة  % 69.3يف
العام  ، 2013و�أي�ضا ً يف م�شاركة الإناث يف القوة العاملة  ،% 19.6وتعترب حمافظة �شمال غزة �أقل املحافظات من حيث م�شاركة الإناث
حيث بلغت الن�سبة  % 13.2من ن�سبة امل�شاركني يف القوى العاملة .وال�شكل التايل يبني ن�سبة امل�شاركني يف القوى العاملة ح�سب
اجلن�س واملحافظة يف قطاع غزة 2013

�شكل ( :)3ن�سبة امل�شاركني يف القوى العاملة ح�سب اجلن�س واملحافظة يف قطاع غزة 2013

امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( )2014اح�صائيات القوى العمالية  2013رام الله فل�سطني.

وتت�صدر حمافظة خانيون�س يف ن�سبة بطالة الذكور ب ، % 33.1يف حني تت�صدر دير البلح يف بطالة الإناث ب  % 62.9وتزداد البطالة
كلما تو�سعنا يف م�شاركة الن�ساء يف القوى العاملة ،يف ظل انعدام الأفق االقت�صادي .وال�شكل التايل يبني ن�سبة البطالة ح�سب اجلن�س
واملحافظة يف قطاع غزة 2013

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

�شكل ( :)4ن�سبة البطالة ح�سب اجلن�س واملحافظة يف قطاع غزة 2013

امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( )2014اح�صائيات القوى العمالية  2013رام الله فل�سطني.

.3.5.1

عمل املر�أة يف القطاع اخلا�ص

مع ا�ستمرار معدالت النمو ال�سكانية عند م�ستويات مرتفعة وتزايد خمرجات التعليم وانخفا�ض معدالت التوظيف يف القطاع احلكومي
يف قطاع غزة ،بد�أت تظهر م�شكلة البطالة بني ال�سكان رجاال ً ون�سا ًء وخا�صة الداخلني حديثا �إىل �سوق العمل( ،هندي )2007،اجتهت
النظرة �إىل القطاع اخلا�ص وذلك لكونه املالذ الأخري لتوظيف العمالة الداخلة حديثا �إىل �سوق العمل.
و�أخذ القطاع اخلا�ص دوره يف امل�ساهمة يف عمليات التنمية املختلفة وكانت بدايته حمدودة للغاية� ،إال �أن امل�شاركة الفعلية للقطاع
اخلا�ص بد�أت تربز مع ان�شاء ال�سلطة الفل�سطينية ،والآن �أ�صبح القطاع اخلا�ص .له دور كبري يف دعم جماالت التنمية ال�شاملة مما ينعك�س
�إيجابا ً على خدمة املجتمع .فهو يعترب املالك احلقيقي يف بع�ض القطاعات االقت�صادية مثل البنوك واالت�صاالت والت�أمني .ويتطلب من
القطاع اخلا�ص القيام بدور كبري �إن مل يكن هو الدور الأكرب يف التنمية ومواجهة ظروف االنفتاح العاملي القادمة ،لذلك تقع على عاتقه
�أعباء متعددة ترتبط بالتدريب والتوظيف والتنمية ولقد تزايدت الأهمية الن�سبية للقطاع اخلا�ص يف االقت�صاد الوطني فلقد بلغت عدد
املن�ش�آت يف قطاع غزة  46.578من�ش�أة منها  39,545من�شاة عاملة يف العام ( 2012اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني)2013،
وبحكم التو�سع امل�ستمر يف القطاع اخلا�ص وريادته للتنمية يف الوقت احلايل؛ فقد ركزت خطط التنمية املتتابعة على احتياجات القطاع
اخلا�ص ،وزيادة ا�ستيعابه للقوى العاملة من الرجال والن�ساء بدون وجود �سيا�سة ت�ضمن املواءمة بني املهارات والقدرات املتوفرة لدى القوى
العاملة مع فر�ص العمل املتاحة من قبل القطاع اخلا�ص .ومن �أهم املجاالت التي �ساهم القطاع اخلا�ص بتوظيف املر�أة فيها :التعليم
الأهلي ،ريا�ض الأطفال ،اخلدمات ،ال�صحة ،الأعالم ،التجارة ،ال�صناعة.
ك�شف اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني( )2014يف قطاع غزة �أن  % 48من امل�ستخدمني ب�أجر يعملون يف القطاع اخلا�ص .وبلغت
ن�سبة امل�ستخدمني ب�أجر الذين يعملون يف مهنة الفنيني واملتخ�ص�صني حوايل  % 24يف فل�سطني؛  % 15للذكور مقابل  % 67للإناث.
وتقل ن�سبة احلرف بني الإناث حيث بلغت الن�سبة يف احلرف وما اليها من مهن حوايل  % 4للإناث .ومن جهة �أخرى بلغت ن�سبة
امل�ستخدمني ب�أجر يف القطاع اخلا�ص الذين التحقوا وتخرجوا من دورات تدريب مهني حوايل  % 20يف قطاع غزة .ويعاين العمال والعامالت
من معدالت �أجور متدنية يف القطاع اخلا�ص ،وقد بلغ معدل الأجر اليومي احلقيقي للم�ستخدمني ب�أجر يف قطاع غزة يف القطاع اخلا�ص
حوايل � 40شيكل ،و�سجل قطاع الزراعة �أدنى معدل �أجر يومي بواقع � 17شيكل ،بلغت ن�سبة الفقر بني امل�ستخدمني ب�أجر عام 2011
حوايل  % 35يف قطاع غزة % 21 .من امل�ستخدمني ب�أجر يف القطاع اخلا�ص يح�صلون على متويل التقاعد �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة ،و22
 %يح�صلون على �إجازات �سنوية مدفوعة الأجر ،و % 23يح�صلون على �إجازات مر�ضية مدفوعة الأجر ،و % 40من الن�ساء العامالت ب�أجر
يح�صلن على �إجازات �أمومة مدفوعة الأجر % 27 .من امل�ستخدمني ب�أجر يف القطاع اخلا�ص يعملون مبوجب عقد عمل يف قطاع غزة .و%48
من امل�ستخدمني ب�أجر منت�سبني �إىل نقابات عمالية /مهنية يف قطاع غزة.
من جهة �أخرى �أكد القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل يف املادة ( )25على �أن عالقات العمل تُنظم مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر
للعمال الرعاية والأمن والرعاية ال�صحية واالجتماعية .ونظرا ً لأهمية “ال�ضمان االجتماعي” يف توفري الأمن االجتماعي واالقت�صادي
للعمال – وهو ميزة ينبغي �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار يف حتديد احلد الأنى للأجور-فقد �أكد عليه القانون الأ�سا�سي مرة �أخرى يف ن�ص د�ستوري
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�سابق هو املادة ( )22والتي ن�صت على �أن يُنظم القانون خدمات الت�أمني االجتماعي وال�صحي ومعا�شات العجز وال�شيخوخة .وح�سم
امل�رشّع الفل�سطيني �أمره �رصاحة يف قانون العمل رقم ( )7ل�سنة  2000وحتديدا ً املواد ( )86ولغاية ( )89والتي �أكدت على ت�شكيل جلنة
الأجور وعلى مهمتها اخلا�صة بتحديد حد �أدنى للأجور ي�صدر به قرار من جمل�س الوزراء .وبالتايل ،ف�إن ت�أخر �إقرار �سيا�سة احلد الأدنى للأجور
ملدة ( )12عاما ً �أي منذ تاريخ �إقرار ونفاذ قانون العمل الفل�سطيني عام  ،2000/2001ولغاية تاريخ �صدور قرار جمل�س الوزراء يف جل�سته
املنعقدة يوم الثالثاء بتاريخ  9/10/2012ب�إقرار احلد الأدنى للأجور ،فهناك تق�صري يف تنفيذ �أحكام قانون العمل الفل�سطيني اخلا�صة
باحلد الأدنى للأجور من احلكومة .وقررت جلنة الأجور ما يلي- :
�1 .1إن يكون احلد الأدنى للأجور ال�شهري يف جميع مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ويف جميع القطاعات مبلغا ً وقدره �ألف
و�أربعمائة وخم�سون (� )1450شيكال ً �شهرياً.
�2 .2أن يكون احلد الأدنى للأجور لعمال املياومة وخا�صة العاملني ب�شكل يومي غري منتظم� ،إ�ضافة �إىل العمال املو�سميني ،مبلغا ً
وقدره خم�سة و�ستون (� )65شيكال ً يومياً.
�3 .3أن يكون احلد الأدنى للأجور ل�ساعة العمل الواحدة للعمال امل�شمولني يف الفقرة � 2أعاله مبلغا ً وقدره ثمانية ون�صف (� )8.5شيكال ً
لل�ساعة الواحدة.
على �أن يبد�أ العمل باحلد الأدنى للأجور املقر ابتداء من تاريخ  1/1/2013على �أن ت�ستغل الفرتة ال�سابقة لهذا التاريخ لت�سوية �أو�ضاع
عمال بع�ض امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت التي يتقا�ضى عمالها �أجورا ً �أقل من احلد الأدنى املقر ب�شكل من�سجم مع �أحكام قانون العمل
الفل�سطيني .ويتم اعتماد غالء املعي�شة كما ي�صدر عن اجلهاز املركزي للإح�صاء كعالوة مدفوعة جلميع العاملني يف مناطق ال�سلطة
الفل�سطينية يف بداية كل �سنة .ويتم ا�ستكمال الت�رشيعات والقوانني اخلا�صة بال�ضمان االجتماعي والت�أمينات االجتماعية خالل عام
واحد من تطبيق احلد الأدنى للأجور مبا ي�ساهم يف ت�أمني �شبكة حماية اجتماعية ووطنية �شاملة.
ويالحظ الباحث على قرار احلد الأدنى للأجور والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاه� ،إن الرقم املعتمد من جمل�س الوزراء كحد �أدنى للأجر ال�شهري
(� )1450شيكل ال يُالم�س �أي�ضا ً خط الفقر املدقع ك�أحد املعايري التي ميكن اعتمادها لتحديد احلد الأدنى للأجور ،حيث �أنه وا�ستنادا ً
للبيانات ال�صادرة عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ف�إن خط الفقر املدقع يعادل تقريبا ً (� )1750شيكل يف العام  ،2012يف ظل
غياب ال�ضمان االجتماعي وزيادة ن�سبة الفقر واالرتفاع القيا�سي للأ�سعار .وهذا ما ين�سحب �أي�ضا ً على احلد الأدنى املقر للأجور لعمال
املياومة واحلد الأدنى ل�ساعة العمل الواحدة .ويلج�أ كثري من امل�شغلني لطرق كثرية للتحايل على القرار �أعاله؛ وال نقول كل امل�شغلني؛
من منطلق ا�ستغالل حاجة بع�ض الن�ساء للعمل ب�أي �أجر ،ويوقعون عقودا ً بقيمة مع العاملة ولكن يعطونها راتبا �آخر� ،أو عقود �رشاكة،
وتوافق العاملة على م�ض�ض لأنه ال يوجد لها �أي فر�صة بديلة .ف�أرباب العمل يف�ضلون الن�ساء من باب كونهن الأقل تذمرا ً و�شكوى
وقبوال ً لظروف العمل ،وبخا�صة يف حالة ال�ضائقة االقت�صادية .وتو�ضح درا�سة مركز �ش�ؤون املر�أة(� )2012أن متو�سط الأجور للعامالت يف
دور احل�ضانة وريا�ض الأطفال يف قطاع غزة � 490شيكالً.
وتبدو الت�رشيعات اخلا�صة بال�ضمان االجتماعي هدفا ً بعيد املنال يف ظل جملة عوامل تتعلق بغياب الر�ؤية والتخطيط والأزمة االقت�صادية
واملالية ونق�ص املوارد والإمكانيات وغياب اجلدية يف التعامل مع هذه الت�رشيعات ،وقد توج ذلك بالقانون ال�صادر عن رئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية بتاريخ  23/8/2007والذي �ألغى مبقت�ضاه قانون الت�أمينات االجتماعية رقم ( )3ل�سنة  2003ال�صادر عن املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني ،وفيما يبدو �أن هذا التوجه قد جاء ا�ستجابة لن�صائح البنك الدويل يف �إطار �سيا�سة التق�شف ولو على ح�ساب
الأمن االجتماعي ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن �سيا�سة احلد الأدنى للأجور ال حتظى �أي�ضا ً بت�أييد البنك الدويل ،و�إذا كان �إلغاء قانون الت�أمينات
االجتماعية قد قابله تعديل على قانون التقاعد العام بهذا اخل�صو�ص ،فهذا “خط�أ كبري” يف فهم فل�سفة ومغزى قانون الت�أمينات
االجتماعية ،الذي مت اال�ستعا�ضة عنه بالقرار بقانون رقم ( )5ل�سنة  2007بتعديل قانون التقاعد العام و�إحلاق القطاع اخلا�ص ب�أحكام قانون
التقاعد العام ،والحقا ً قرار جمل�س الوزراء رقم ( )16لعام  2010بالالئحة التنفيذية ب�ش�أن تنظيم انتفاع موظفي القطاع اخلا�ص ب�أحكام
قانون التقاعد العام ،ورغم ت�أكيد الالئحة املذكورة على �رسيان �أحكام قانون التقاعد على موظفي القطاع غري احلكومي وفق جدول زمني
1
متفق عليه مع جمل�س �إدارة هيئة التقاعد الفل�سطينية� “ ،إالّ �أن هذا الأمر مل يُطبق لغاية الآن على القطاع اخلا�ص”.

.3.5.2

املر�أة يف الوظيفة العمومية

1

لقاء مع الباحث القانوين كارم ن�شوان

�ساوى قانون اخلدمة املدنية الفل�سطيني بني اجلن�سني ،بل توجد ن�صو�ص قانونية ت�ضمن مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،والأجور،
و�رضورة امل�ساواة يف التقييم والرتقيات واحلوافز بني الرجل املر�أة .ي�شكل العاملون يف القطاع العام نحو  % 10.3من اجمايل امل�شتغلني
الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام  ،2012والبالغ عددهم نحو � 858ألف م�شتغل من كال اجلن�سني .وتبلغ ن�سبة
امل�شتغلني الفل�سطينيني الذكور يف القطاع العام  % 6.9من اجمايل الذكور امل�شتغلني يف الأرا�ضي الفل�سطينية (اجلهاز املركزي

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

للإح�صاء الفل�سطيني)2013،
ويبلغ عدد موظفي القطاع العام الفل�سطيني بلغ  88394فرداً ،منهم نحو %67.2يعملون يف حمافظات ال�ضفة الغربية ،فيما يعمل
نحو  % 32.8منهم يف حمافظات قطاع غزة ،علما ً ب�أن عدد االناث يف الوظيفة العمومية بلغ � 36089أنثى ،ي�شكلن نحو  % 40.8من
اجمايل موظفي الوظيفة العمومية و % 25.2من اجمايل امل�شتغالت يف الأرا�ضي الفل�سطينية .كما تنخف�ض م�شاركة العامالت يف
الوظيفة العمومية يف قطاع غزة حيث تعمل � 8734أنثى وي�شكلن نحو  % 30.1من اجمايل املوظفني العموميني يف قطاع غزة .مقارنة
� 27355أنثى يعملن يف ال�ضفة الغربية وي�شكلن نحو  % 46.1من اجمايل موظفي القطاع العام يف املنطقة املذكورة .بلغ عدد املوظفني
يف امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية الأخرى (غري الوزارية) ،حوايل  10993موظفا ً وموظفة ،من بينهم  2839موظفة ي�شكلن نحو % 25.8
من اجمايل العاملني يف امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية غري الوزارية .وهناك  76726موظفا ً وموظفة يعملون يف  25وزارة يف ال�سلطة
الفل�سطينية ،من بينهم � 33049أنثى ي�شكلن نحو  % 43.1من اجمايل عدد املوظفني يف الوزارات .بلغ عدد العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم
 45942موظفا ً وموظفة ،بن�سبة  % 60من اجمايل عدد العاملني يف الوزارات الفل�سطينية ،وي�أتي ارتفاع ن�سبة االناث يف الوزارات �إىل ارتفاع
ن�سبتهن يف وزارة الرتبية والتعليم والتي بلغت � ،52.6%أما يف حال مت ا�ستثناء وزارة الرتبية والتعليم ،تنخف�ض ن�سبة م�شاركة االناث يف
وظائف الوزارات الفل�سطينية �إىل نحو  ( .% 28.9ديوان املوظفني العام. )2013،
ويالحظ الباحث �إىل تركز االناث يف الفئات الوظيفية الو�سطى وانخفا�ض متثيلهم ب�شكل كبري يف الفئات الوظيفية العليا .بالرغم
من حيادية القانون يف التمييز بني موظفي القطاع العام ح�سب النوع االجتماعي وبالتايل وجود ثغرات يف التف�سري والتطبيق ال�سليم
وال�صحيح للن�صو�ص القانونية اخلا�صة بقانون اخلدمة املدنية.
ويالحظ الباحث �أي�ضا ً انخفا�ض ن�سب االناث يف الدرجات العليا التي ت�ضم (الوكالء ،والوكالء امل�ساعدين ،واملدراء العامني) ،حيث مل
ت�صل ن�سبة االناث بني موظفي �أي من درجات الفئة العليا (� )A1-A4إىل  .% 14تبد�أ ن�سب االناث باالرتفاع ابتدا ًء من درجات الفئة الأوىل،
والتي تراوحت ن�سبها بني  % 16.2بني موظفي الدرجة  Aو % 25.4بني موظفي الدرجة  .Cوا�ستمر ارتفاع ن�سبهن يف الدرجات التالية
لتبلغ نحو  % 50يف كل من الدرجات الثالثة والرابعة واخلام�سة .وبالنظر �إىل الفئات العمرية ملوظفي القطاع العام� ،أن ما يقرب من ثالثة
�أرباع االناث العامالت يف الوظيفة العمومية ينتمني لفئتي الثالثينات والأربعينات من العمر مقابل نحو ثلثي املوظفني الذكور ينتمون
لفئتي الثالثينات والأربعينات من العمر .يتبني من البيانات �أن ن�سبة االناث تقرتب من ن�صف موظفي القطاع العام الذين تقل �أعمارهم
عن  40عاماً ،تنخف�ض ن�سبتهن بني املوظفني الذين هم يف االربعينات �إىل نحو  ،% 38ثم تنخف�ض �إىل ما يقرب من  % 28للموظفني
الذين ينتمون �إىل فئة اخلم�سينات من العمر .كما �أن ما يقرب من  % 13من االناث �سيبلغن �سن التقاعد خالل ال�سنوات الع�رش القادمة
مقابل ما يقرب من  23%من الذكور �سيبلغون �سن التقاعد خالل نف�س الفرتة( .ديوان املوظفني العام .)2013،
ومن جهة �أخرى �أظهرت بيانات ديوان املوظفني العام �أن  % 54.5من موظفي القطاع العام يحملون درجة البكالوريو�س ،توزعت هذه
الن�سبة بواقع  50.2%بني الذكور ترتفع �إىل  % 60.6بني االناث .وب�شكل عام ،ميكن القول �إن  % 80.2من موظفي القطاع عام حا�صلون
على م�ؤهل دبلوم متو�سط �أو �أعلى ،توزعت هذه الن�سبة ح�سب النوع االجتماعي بواقع  % 74.5بني الذكور و % 88.7بني االناث.
وت�شري بيانات دوان املوظفني العام �إىل وجود انخفا�ض تدريجي يف ن�سب االناث يف امل�ؤهالت التي تلي الدبلوم املتو�سط لت�صل �إىل % 45.4
بني حملة م�ؤهل البكالوريو�س ،ثم �إىل  % 42.6بني حملة م�ؤهل الدبلوم العايل ،ثم �إىل  % 34.0بني حملة م�ؤهل املاج�ستري ،ثم تنخف�ض
ن�سبتهن ب�شكل وا�ضح بني حملة م�ؤهل الدكتوراه لت�صل �إىل  % 10.8فقط� .أما ن�سبة االناث بني حملة م�ؤهل الثانوية العامة فما دون
فتمحورت حول  % 23من اجمايل موظفي الوظيفة العمومية حملة الثانوية العامة فما دون.
وعلى �صعيد م�ستويات الأجور يف القطاع العام (احلكومي) ف�أن قانون اخلدمة املدنية 2املطبق على املوظفني ،ذكورا ً و�إناثاً ،مل يت�ضمن
�أية �إ�شارات �أو ن�صو�ص متيزية بني الرجل املر�أة ،لأنه ن�ص على الت�ساوي يف الأجور ،وعلى �رضورة امل�ساواة يف التقييم والرتقيات واحلوافز .لكن
هناك بع�ض التطبيقات اخلاطئة للقانون ،مثال ذلك ما يتعلق بالعالوة االجتماعية عن الأبناء ،وي�ستطيع الرجل املوظف �أن يح�صل عليها
حتى لو كانت امر�أته تعمل يف القطاع اخلا�ص ،بعك�س املر�أة ال ت�ستطيع ذلك حتى لو كان زوجها عاطال ً عن العمل (العجلة)2012،

.3.5.3

الن�ساء يف قطاع العمل غري الر�سمي.

2

ن�صت املادة  53من قانون اخلدمة املدنية على �أنه « �إذا ما كان الزوجان موظفني باخلدمة املدنية فتدفع العالوة االجتماعية للزوج فقط»

لقد زاد االهتمام مبو�ضوع القطاع العمل غري الر�سمي يف الآونة اخلرية ،وخ�صو�صا ً بعد الأزمة املالية وما تعر�ض له االقت�صاد العاملي من
انكما�ش �أدى باملقابل �إىل تو�سع ومنو حجم العمل غري الر�سمي ،بل ظهر ب�أ�شكال خمتلفة ويف قطاعات وان�شطة خمتلفة متنوعة ويعود
االهتمام املتجدد يف االقت�صاد غري الر�سمي �إىل الإدراك بالروابط بني الن�شاطات غري الر�سمية والنمو والفقر وعدم امل�ساواة�( .سيف)2013 ،
واعتمدت منظمة العمل الدولية مفهوم العمل غري الر�سمي يف العام  ،1972ومن �أهم خ�صائ�صه� :سهولة الدخول اليه ،واعتماده على
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مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

امل�صادر املحلية’ ملكية عائلية للم�رشوع” ويعتمد على العمل اليدوي ،والقليل من التكنولوجيا ،وي�ستخدم مهارات مت احل�صول عليها من
خارج املدر�سة ،ويخ�ضع لتناف�س قوي يف ال�سوق .وينمو االقت�صاد غري الر�سمي ب�سبب زيادة الطلب على العمالة الرخي�صة ،ورغبة ارباب
العمل يف م�ضاعفة ارباحهم يف ا�ستغالل العمال �أو �أن القطاع غري الر�سمي ينمو كطريقة لتجاوز قوانني العمل خا�صة تلك املتعلقة
بحقوق العمال والتنظيم النقابي وال�رضائب .وي�ؤكد على ذلك تزايد ن�سبة الن�ساء اللواتي يعملن يف القطاع غري الر�سمي يف �أعمال
زراعية وغري زراعية عن ن�سبة الرجال يف اغلب دول العامل كما متار�س الن�ساء يف القطاع غري الر�سمي �أمناطا متنوعة من الن�شاطات
االقت�صادية وغالبا ً ما يتواجدن ك�صاحبات اعمال او عامالت بدون اجر .ومبا �أن الن�ساء ميتلكن م�صادر قليلة فالعمل يف القطاع غري
الر�سمي يدر لهن دخال قليال وي�ستخدم فقط ملحاربة الفقر(.ايوب)2007،
ومن جهة �أخرى يتميز العمل غري الر�سمي بعالقة بني املوظف و�صاحب العمل غري خا�ضعة للقانون وغري ملتزمة ب�أي اطار قانوين وي�ضم
هذا النوع من العمل والرعاية املنزلية الذي ميار�س من قبل الن�ساء الفل�سطينيات من دون �أن يكون م�شموال ً يف البيانات املتعلقة يف
التوظيف ،هذا النوع يتناق�ض كليا ً مع التعريف الكال�سيكي للعمل �أذ ان العمل من زاوية االقت�صاد اجلزئي ،يعني �أي ن�شاط ميار�سه
الأ�شخا�ص ويعود �إليهم باملردود املادي ،ومن زاوية االقت�صاد الكلي ،العمل هو �أي ن�شاط ي�ساهم يف الإنتاج االقت�صادي الذي يجري قيا�سه
بوا�سطة الناجت املحلي الإجمايل (.تليفر)2010 ،
ويالحظ الباحث ان هذين التعرفني ال ي�شمالن رعاية الأطفال ،والعمل املنزيل ،ورعاية امل�سنني ،والعمل غري املدفوع يف الزراعة .ويتواجد
قطاع العمل غري الر�سمي يف املواقع الثابتة (بيت ،من�ش�أة ،حيازة زراعية� ،سوق �شعبي )....على �أن ال يقل عدد العاملني يف الوحدات
االنتاجية عن  5ا�شخا�ص ،با�ستثناء املهنيني املخت�صني الذين يتمتعون بدرجة عالية من الت�أهيل الر�سمي (كالأطباء واملحامني واملهند�سني
وما �شابه) ،كما ي�شمل العمل خارج املواقع الثابتة (الباعة املتجولون ،العربات ،ال�سيارات)
وال يوجد تعريف حمدد لقطاع العمل غري الر�سمي الفل�سطيني ،ومييل بع�ض الباحثني يف الدول العربية �إىل اعتبار االقت�صاد غري الر�سمي
هو “ :كافة الن�شاطات االقت�صادية التي يقوم بها عمال او وحدات اقت�صادية ب�شكل مبدئي �أو عملي من دون �أن تكون م�شمولة
باملعامالت الر�سمية”  ،وغالبا ما تكون موجودة خارج تعداد امل�ؤ�س�سات وم�سوح القوى العاملة ،التي يجريها اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني” وقد تغطي م�سوح القوى العاملة العديد من املن�ش�آت ال�صغرية التي يقل عدد العاملني فيها عن خم�سة وبع�ض االعمال
العائلية غري مدفوعة االجر.
وينت�رش القطاع غري الر�سمي يف فل�سطني انت�شارا ً ملحوظاً ،وي�سهم يف حماية الأ�رس من التقلبات املفاجئة لالقت�صاد ،ومن الت�شوهات
البنيوية التي تعود لإجراءات وممار�سات االحتالل اال�رسائيلي و�ضعف االقت�صاد املحلي .وتعترب امل�شاريع املتناهية ال�صغر املدرة للدخل هي
�أحد امناط العمل غري الر�سمي الفل�سطيني ،فقد انت�رشت هذه امل�شاريع ال�صغرية املدرة للدخل يف �سنوات االنتفا�ضة الأوىل ،وزاد عدد
امل�ؤ�س�سات التي توفر القرو�ض ال�صغرية لعمل م�شاريع داخل املنزل او تعاونيات خارجه (اخلليلي)2009 ،
وب�سبب �صغر حجم م�شاريع القطاع غري الر�سمي وقلة الدخل الناجت عنها وحاجتها ال�ستخدام مكثف للعمالة ،ويف نف�س الوقت عدم
ا�ستخدام العمالة امل�أجورة؛ ف�إنها تعتمد على عالقات عائلية ال�ستمرار العمل حيث يتم ت�شغيل الأطفال والن�ساء ،للح�صول على دخل
وللحفاظ على ا�ستمرار وبقاء العائلة .كما �أن عدم وجود امل�ؤهالت الالزمة للدخول ل�سوق العمل هي التي تقود الن�ساء �إىل القطاع غري
الر�سمي ،حيث ي�سمح هذا النوع من العمل غري الر�سمي مبرونة �أكرث يف �ساعات العمل ،كما ي�سمح لهن بالعمل من املنزل.
وترتكز الن�ساء يف العمل الزراعي املو�سمي ويف ال�صناعات التقليدية التي عرفها املجتمع الفل�سطيني �سابقاً ،كاخلياطة والتطريز بالإبرة،
�إ�ضافة �إىل ال�صناعات الغذائية املنزلية واملعجنات والتفريز ،وتقوم بع�ض الن�ساء بالبيع يف �أ�سواق قطاع غزة الأ�سبوعية ،وت�صفيف
ال�شعر .ويف ال�صناعات التحويلية الب�سيطة “ ،كما وفرت العديد من منظمات الدولية ومنظمات املجتمع املدين م�شاريع تربية املوا�شي
3
والدواجن والزراعة”.
ويالحظ الباحث �أن الن�ساء ين�شطن يف املجاالت الأقل ربحية فكلما زادت �أرباح امل�رشوع غري الر�سمي زاد ن�شاطه ،قل وجود الن�ساء فيه،
بل �إن بع�ض امل�شاريع تبد�أ �صغرية على �أيدي الن�ساء تنتهي يف �أيدي �أقربائهن من الرجال عندما ترتفع الإنتاجية �أو تزيد احلاجة للتحرك
على نطاق �أو�سع احل�صول على املواد اخلام �أو الت�سويق ،فالن�ساء �أقل حركة من الرجال نظرا للتقاليد والقيم االجتماعية التي تركز على
الرعاية الأ�رسية للن�ساء وهذا يدعوهن �إىل البقاء قريبات من بيوتهن ،فال�سمة املميزة لقطاع العمل غري الر�سمي تكمن يف �أنها تخلق
فر�ص عمل ل�صاحب امل�رشوع ولي�س ا�ستثمارا لر�أ�س املال.
وي�شكل القطاع غري الر�سمي حتديا ً ل�صانعي ال�سيا�سات وخا�صة مبا يت�صل بق�ضايا ظروف العمل واحلقوق القانونية واحلماية االجتماعية
للعاملني يف هذا القطاع ،وق�ضايا الرتخي�ص والت�سجيل القانوين ،وق�ضايا التدريب وتطوير املهارات ،وتنظيم املنتجني والعاملني ،وق�ضايا
الإ�صالحات االقت�صادية والتنمية.
3

مقابلة مع ابت�سام �سامل.

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

ونظرا لأهمية القطاع العمل غري الر�سمي ،ويف ظل عدم وجود تعريف حمدد ووا�ضح لهذا القطاع �سواء ما يتعلق بامل�ؤ�س�سات
االقت�صادية التي متار�س الأن�شطة فيه �أو العمالة التي تعمل فيه ،فقد �أ�صبح من ال�رضوري �إيجاد تعريف فل�سطيني لهذا القطاع
يلبي االحتياجات املحلية والدولية مما �سي�ساعد يف �إلقاء ال�ضوء على �أو�ضاعه من كافة اجلوانب.حيث يعتقد البع�ض �أن االقت�صاد غري
الر�سمي هو مكان عمل الفقراء وهو �أف�ضل من البطالة �إال �أن االقت�صاد غري الر�سمي يجب �أال يعترب احلل للأداء املتعرث لالقت�صاد الر�سمي
لتح�صيل قوتهم يف ظل القيود البنيوية امل�ستمرة على االقت�صاد الفل�سطيني ،لكنه �سيبقى �أكرث خيارا قابل للتطبيق �أمام الكثري من
الن�ساء الفل�سطينيات.
ومن خالل ما �سبق يرى الباحث� :إن املر�أة العاملة الفل�سطينية تعاين اال�ضطهاد على ثالثة م�ستويات:
1 .1على امل�ستوى االجتماعي والثقايف يف ظل الظروف االجتماعية والعنف واال�ضطهاد واال�ستالب االقت�صادي الذي تعانيه وعالوة
على ذلك تواجه الن�ساء يف طريقهن �إىل العمل عقبات ثقافية ،لي�س فقط لأن املجتمع ال يزال يرى عمل الن�ساء على �أنّه �رضورة
مالية ،بينما حتاول غالبية الن�ساء من خالل عملهن حتقيق ذاتهن ،فهناك الكثري �أي�ضا من احلواجز الثقافية التي ال تت�ضح من
اللحظة الأوىل ،وهي حواجز خفية وغري ظاهرة ،و�أحيـانا حمجوبة.
2 .2على امل�ستوى ال�سيا�سي حيث تعاين املر�أة كغريها من الفل�سطينيني من ا�ضطهاد �سيا�سي قومي ب�سبب �سيا�سات االحتالل.
3 .3على امل�ستوى الطبقي ،حيث تعاين الن�ساء �أي�ضا من متييز يف الأجور� ،إذ يح�صل الرجال الذين لديهم امل�ؤهالت نف�سها على �أجور
�أعلى من زميالتهم الن�ساء ،حيث كثري من الأ�رس التي تعيلها الن�ساء بالذات تعاين من الفقر.

.3.6

املر�أة الفل�سطينية والبنية الت�رشيعية والقانونية:

�شكلت وثيقة اال�ستقالل التي �أ�صدرها املجل�س الوطني الفل�سطيني عام ( )1988يف دورته التا�سعة ع�رش يف اجلزائر� ،أ�سا�سا ً د�ستوريا ً
مهما يف �إحقاق حقوق املر�أة الفل�سطينية ،ون�صت على �ضمان حقوق املر�أة ،يف ظل نظام دميقراطي برملاين تعددي كما �أنها �أكدت �أن
ً
النا�س جميعا ً �سواء �أمام القانون دون متييز يف اللون� ،أو العرق� ،أو الدين� ،أو اجلن�س (.عبد العاطي )2005،ون�ص قانون االنتخابات الذي متت
علي �أ�سا�سه االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية عام ( )1996على م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف الرت�شيح واالنتخابات دومنا �أدنى متييز �ضد
املر�أة ،وامل�س ب�أهليتها القانونية وحقوق املواطنة.
�أكد القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني التزام ال�سلطة الفل�سطينية مبادئ حقوق الإن�سان ،حيث تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
دون �إبطاء على االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق الإن�سان ،ومنه ت�ستمد احلقوق الأ�سا�سية العامة
والفردية ،و�أكد على حقوق املر�أة يف امل�ساواة وامل�شاركة و�أعطى القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني دفعة جديدة للعملية الرتبوية والتعليمية
من خالل �إلزامية التعليم وجمانيته ،مما �ساهم يف رفع ن�سبة االلتحاق يف التعليم لكال اجلن�سني وحد من الت�رسب ،وقل�ص من ظاهرة
الأمية( .معهد احلقوق يف جامعة بريزيت )2005،و�شكل �صدور قانون التعليم العايل يف فل�سطني خطوة مهمة نحو تطوير وتو�سيع
قاعدة التعليم العايل ،لأنه ميثل جماال ً جديدا �أمام الطلبة لاللتحاق يف اجلامعات وا�ستكمال الدرا�سات العليا .مما و�سع م�شاركة املر�أة يف
خمتلف امليادين( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني)2009،
و�ضمن قانون اخلدمة املدنية رقم “ ”4ل�سنة  1998للمر�أة الفل�سطينية العاملة يف الوظيفة العمومية الت�ساوي يف الأجور جلميع
املوظفني دون متييز على �أ�سا�س اجلن�س ،كما انه �أعطى نف�س الفر�صة يف الوظائف العليا دون متييز 4،ومنح القانون املوظفة احلامل �إجازة
براتب كامل ملدة ع�رشة �أ�سابيع مت�صلة قبل الو�ضع وبعده .مع احلق يف االن�رصاف من العمل قبل انتهائه ب�ساعة واحدة للر�ضاعة ،وملدة
�سنة من تاريخ مولد الطفل ،ولها احلق يف �إجازة بدون راتب ملدة عام لرعايته وهو بهذا يت�ضمن مرونة يف التعاطي مع املر�أة املر�ضع،
وكذلك يعطيها فر�صة للح�ضانة.
يعترب قانون العمل رقم ( )7ل�سنة ( )2000خطوة متقدمة يف �أن�صاف املر�أة وم�ساواتها يف الأجور واحلقوق ،وت�ضمن هذا القانون العديد
من املواد التي تن�صف املر�أة ،وحت�سن من و�ضعها يف العمل ،فن�ص على �أن “العمل حق لكل مواطن قادر عليه .تعمل ال�سلطة الوطنية
على توفريه علي �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص دون �أي نوع من �أنواع التمييز” .وحظرت التمييز يف ظروف و�رشوط العمل بني العاملني يف فل�سطني.
وخا�صة بني الرجل املر�أة  .ون�صت املادة “ ”101على حظر ت�شغيل الن�ساء يف الأعمال التالية:
1 .1الأعمال اخلطرة وال�شاقة التي يحددها الوزير.
�2 .2ساعات عمل �إ�ضافية �أثناء احلمل والأ�شهر ال�ستة التالية للوالدة.
�3 .3ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها جمل�س الوزراء.
ويحق للمر�أة العاملة التي �أم�ضت يف العمل قبل كل والدة مدة مائة وثمانني يوما ً �إجازة و�ضع ملدة ع�رشة �أ�سابيع مدفوعة الأجر ،منها
�ستة �أ�سابيع على الأقل بعد الوالدة” .ال يجوز ف�صل العاملة ب�سبب �إجازة الو�ضع .واملادة “ ”105ن�صت على“ :وفقًا مل�صلحة العمل يجوز
للمر�أة العاملة احل�صول على �إجازة بدون �أجر لرعاية طفلها� ،أو ملرافقة زوجها” .واملادة “ ”106ن�صت “ :على املن�ش�أة �أن تعلق يف مكان
4

و�إن كان هناك من يرى �أن القانون يجب �أن ي�ضمن ن�سبة م�شاركة للمر�أة يف الوظائف ال تقل عن (� )30%إذا مل تكن متحققة.

31

32

مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

العمل الأحكام اخلا�صة بت�شغيل الن�ساء”.
ويرى الباحث �أن القانون خطوة يف االجتاه ال�صحيح ،وهناك عدة �أمور �أغفل القانون عنها منها:
• حدد قانون العمل �إجازة الوالدة والأمومة بع�رشة �أ�سابيع� ،أما القوانني الدولية املعتمدة يف منظمة العمل الدولية املعاهدة رقم 183
التي مت اعتمادها عام  2000هي االحدث على االطالق فيما يتعلق بق�ضية ت�شغيل الن�ساء .حيث يحق جلميع الن�ساء العامالت اجازة
الو�ضع  14ا�سبوع مدفوعني ب�أجر كامل( .منظمة العمل الدولية )2009،
•مل يت�ضمن قانون العمل الفل�سطيني لوائح �أو مواد تنفيذية تخ�ص العقوبات املن�صو�ص عليها يف القانون ذاته.
•مل يذكر قانون العمل الفل�سطيني احلد الأدنى للأجور فجعل العمال ذكورا ً و�إناثا ً فري�سة �شجع بع�ض �أرباب العمل.
فتحت ال�سلطة الفل�سطينية املجال اال�ستثماري يف خمتلف القطاعات االقت�صادية واقرت قانون اال�ستثمار الفل�سطيني رقم “ ”1لعام
1998م ،لت�شجيع اال�ستثمار يف فل�سطني ،وهذا القانون يعترب الإطار الت�رشيعي الذي يكفل للم�ستثمرين الفل�سطينيني والأجانب احلماية
الالزمة ،وال�ضمانات ال�رضورية لأموال امل�ستثمرين ،وي�سهل عليهم اتخاذ قراراتهم بهذا ال�ش�أن .وا�شتمل القانون على العديد من احلوافز
والإعفاءات املمنوحة للم�ستثمرين ،ون�ص القانون على �إن�شاء الهيئة العامة ت�شجيع اال�ستثمار ل�ضمان حتقيق التنمية االقت�صادية يف
فل�سطني وفق الأهداف والربامج والأولويات امل�ستهدفة�( .أبو منديل)2012،
وقد جاء قانون اال�ستثمار الفل�سطيني تلبية حلاجات التنمية االقت�صادية وا�ضعا �ضوابط ومعايري اال�ستثمار يف فل�سطني �إال �أنه مل
يراعي �أو ينظم عمل �أو دخول املر�أة �أو م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف هذه العملية ،و�أدى التمييز الوا�ضح يف النوع االجتماعي يف جمال
امل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سات اال�ستثمارية واالقت�صادية والتنموية �إىل هدر طاقات ب�رشية كاملة و�رضورية يف عملية البناء ،فلم ين�ص
هذا القانون على �أ�رشاك املر�أة يف ع�ضوية جمل�س ادارة الهيئة العامة لت�شجيع اال�ستثمار.
ويرى الباحث �أن املادة  23من هذا القانون على تن�ص على �إعطاء حوافز ت�شجيعية للم�ستثمر من خالل قيمة اال�ستثمارات واالعفاءات
ال�رضيبية� ،إال �أن هذه املادة تهم�ش دور امل�شاريع اال�ستثمارية ال�صغرية خ�صو�صا �أن هذه امل�شاريع غالبا ما تكون �إدارتها من الن�ساء حيث
�أن املر�أة الفل�سطينية تتحدى بهذه امل�شاريع الواقع االقت�صادي القا�سي لذا كان اوىل على امل�رشع �أن يعيد النظر بقيمة اال�ستثمارات
املن�صو�ص عليها يف هذه املادة لت�شمل امل�شاريع ال�صغرية والتي غالبا ما تكون يف جمال �صناعة الن�سيج واخلياطة وال�صناعات ال�سياحية
كالتطريز واملنتجات الزراعية.
يعترب قانون الأحوال ال�شخ�صية من �أهم القوانني و�أكرثها م�سا�سا ً بالأ�رسة عموماً ،املر�أة على وجه اخل�صو�ص ،فهو ينظم جميع الأمور
املتعلقة بالزواج والطالق واملرياث .ويراد به الأحوال التي تكون بني الإن�سان و�أ�رسته وكل ما يرتتب عليها من �آثار حقوقية والتزامات �أدبية
�أو مادية .وحمتوى قانون الأحوال ال�شخ�صية ميكن عر�ضه يف ثالث نقاط:
1 .1كل ما يتعلق بالزواج و�أحكامه وما يرتتب عليه من مهر وم�سكن ونفقة ون�سب و�أحكام الأهلية واحلجر والو�صايا والو�صية
و�أنواعها.
2 .2كل ما يتعلق بالطالق و�أحكامه و�آثاره من نفقة وعدة وغريها.
3 .3كل ما يتعلق ب�أحكام الإرث،
تتعدد قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف فل�سطني ،فهناك منظومة قوانني خا�صة بامل�سلمني وقانون خا�ص بامل�سيحيني .تطبق على ال�ضفة
الغربية منظومة خمتلفة عن تلك املطبقة يف قطاع غزة ،بفعل الظروف ال�سيا�سية التي مر بها املجتمع الفل�سطيني والتي �أدت �إىل
تعدد الت�رشيعات والنظم القانونية املطبقة يف كل من ال�ضفة الغربية (قانون حقوق العائلة لعام  ،1951وفيما بعد قانون الأحوال
ال�شخ�صية رقم ( )61ل�سنة  )1976وقطاع غزة( تتكون منظومة الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني املطبقة يف قطاع غزة من قانون
الأحوال ال�شخ�صية ال�صادر يف زمن احلكم العثماين لفل�سطني �سنة  1336هجري و قانون حقوق العائلة ال�صادر بالأمر رقم ( )303ل�سنة
 ،1954ويتبع ذلك قانون �أ�صول املحاكمات ال�رشعية رقم ( )12ل�سنة  1965ال�صادر عن احلاكم العام لقطاع غزة واملواد املكملة له من جملة
الأحكام العدلية ( ،مركز �ش�ؤون املر�أة )2011،
وحتكم هذه املنظومة الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني من زواج وطالق وحقوق والتزامات زوجية ،كما تنظم �أمور ن�سب الأبناء وحقوقهم
على الآباء واملرياث والو�صايا وغري ذلك من الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني وهي امل�ستندة بالأ�سا�س على مذهب الإمام �أبو حنيفة النعمان.
و�أ�صبحت منظومة الأحوال ال�شخ�صية قا�رصة عن �إيجاد حلول لكثري من امل�شاكل املعا�رصة ،خا�صة تلك التي تتعلق بحقوق املر�أة
و�إن�سانيتها وعالقتها بزوجها و�أبنائها وحتى ب�أهليتها لأداء ال�شهادة �أمام املحاكم ال�رشعية �أو بطرق تنفيذ الأحكام التي حت�صل عليها
لتنال حقوقها .وتعالت الأ�صوات املنادية ب�رضورة و�ضع قانون �أحوال �شخ�صية موحد .كما تزايدت املطالب من قبل امل�ؤ�س�سات الن�سوية
ومراكز حقوق الإن�سان ب�رضورة تعديل قوانني الأحوال ال�شخ�صية املطبقة والأخذ باملعايري الدولية واتفاقيات حقوق الإن�سان وب�شكل خا�ص
اتفاقية �سيداو  1979وما تن�ص عليه من حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل و�إلغاء مظاهر الإجحاف والتمييز جتاهها.

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

وما يهم الباحث يف هذه الدرا�سة هو ما تت�ضمنه االتفاقية بخ�صو�ص حقوق املر�أة االقت�صادية ويف امل�ساواة بينها وبني الرجل يف
العالقات الأ�رسية والتي �سنقارن بينها وبني ما هو مطبق يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية لدينا لإبراز �أوجه التمييز �ضد املر�أة وعدم
م�ساواتها مع الرجل يف العالقات الأ�رسية ،وما ينتج عنها من �آثار تنعك�س على املر�أة والأ�رسة فهناك بع�ض البنود يجب علينا تو�ضيحها
�ضمن احلقوق االقت�صادية
ً
•وفقا للقانون جترب الزوجة على االنتقال مع زوجها ويف حال رف�ضها ت�صبح بحكم القانون نا�زشا الأمر الذي يعطي احلق للزوج
بالتحكم يف م�صري الزوجة بطريق �رشعي كما لو كانت تابع له ولي�س �رشيك ،ويف حال متنعها ت�صبح نا�زشا الأمر الذي يحرمها من
طلب النفقة �أو حتى طلب الطالق عن طريق الق�ضاء ،والنفقة هي ما ينفقه الزوج على زوجته من مال لطعامها وك�سوتها
وم�سكنها ،ويلج�أ �إليه الأزواج عادة لإذالل الزوجة ويحرمها من النفقة ، 5وهذا يتعار�ض مع ما ن�صت عليه اتفاقية (�سيداو) يف نف�س
احلق للزوجني يف اختيار ال�سكن.
•تكمن امل�شكلة يف حال قام الزوج ب�إيقاع الطالق على زوجته تع�سفا ً وتبني للمحكمة املخت�صة �أن لي�س للزوجة يد يف ذلك ومت
الطالق فح�سب القانون ال�ساري ت�ستحق املطلقة نفقة عدة طيلة �أ�شهر العدة فقط �أي ثالثة �شهور �إن مل تكن حامل �أو حتى
ت�ضع مولدها �إن كانت حامل وذلك وفق املادة ( )112من قانون حقوق العائلة ،فبانتهاء العالقة الزوجية تنتهي م�س�ؤولية الزوج
باالتفاق على زوجته ،وي�صادف كثريا �أن تكون قد تقدمت يف ال�سن و�أ�صبحت غري قادرة على العمل وخ�صو�صا �إذا كانت ال حتمل �أي
م�ؤهل علمي
•ويحق للمر�أة طلب التفريق بينها وبني زوجها بناء على طلب من الزوجة من خالل دعوى تقيمها �أمام املحكمة ال�رشعية ،وت�صدر
املحكمة ال�رشعية احلكم بتطليق الزوجة من زوجها �إذا توفر لديها �سبب �رشعي موجب للتفريق (مثل عدم الإنفاق) فيكون بطلقة
رجعية �إذا كان بعد الدخول �أما قبل الدخول فتكون الطلقة بائنة بينونة �صغرى.
•ي�ؤدي تعدد الزوجات �إىل �رضر ال ت�ستطيع كثري من الن�ساء العي�ش معه ،وميكن �أن تزاد حاالت الفقر مع الزواج الثاين للزوج ،وال يعطي
قانون الأحوال ال�شخ�صية الفل�سطيني وكذلك قانون حقوق العائلة املطبقان يف قطاع غزة احلق للزوجة باالختيار بني اال�ستمرار يف
احلياة الزوجية مع زوجها الذي تزوج من ثانية وبني حرية �إنهاء العالقة الزوجية �إذا ت�رضرت من ذلك.
•وحترم املطلقة من نفقة العدة (تفر�ض للمطلقة بالرتا�ضي بني الزوجني �أو بحكم حمكمة) ،ويجب على املطلقة طلب هذه النفقة
خالل فرتة العدة و�إال �سقطت وال يجوز لها طلبها بعد ذلك .ومن الوا�ضح �أن هذا �إجحاف كبري بحق الزوجة وحرمان لها من حق رمبا
كانت جتهل انه ي�سقط مب�ضي فرتة العدة.
•يوجب قانون الأحوال ال�شخ�صية على الأب نفقة ولده ال�صغري الفقري ،وال�سكن نوع من �أنواع النفقة الثالثة (الطعام والك�سوة
وال�سكنى) وذلك طبقا للمادة ( )395من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،وت�ستمر هذه النفقة للولد �إىل �أن يبلغ حد الك�سب والبنت �إىل
�أن تتزوج ،وعلى ذلك فالأب ملزم بتوفري �سكن لأوالده ال�صغار ولو كانوا يف ح�ضانة �أمهم املطلقة طوال فرتة ح�ضانتها لهم .ومن
ناحية عملية ف�إن النفقة التي تفر�ض لل�صغري على والده ت�شمل جميع لوازمه ال�رضورية ال�رشعية مبا يف ذلك الك�سوة وامل�سكن،
وفى الواقع ف�إن هذه النفقة ال تتعدى ثالثني دينارا �شهريا يف �أغلب الأحكام ،وبدفعه لهذه النفقة يكون الأب قد نفذ ما عليه من
التزامات �رشعية بخ�صو�ص الإنفاق على ولده ال�صغري ،ويت�ضح من ذلك �أن هذه النفقة ال تكفي حلاجة ال�صغري اليومية نظرا لغالء
الأ�سعار وارتفاع م�ستوى املعي�شة وبال�رضورة ال توفر �أجرة م�سكن ي�سكن به ال�صغري مع احلا�ضنة حيث تتحمل احلا�ضنة امل�س�ؤولية
الأكرب يف ذلك ب�سبب خلو القانون من الن�ص ال�رصيح على �إلزام الأب بتوفري م�سكن للحا�ضنة خالل فرتة ح�ضانتها لولده �أو �أوالده
ال�صغار .بح�سب (املادة  )433من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ال والية للمر�أة على مال �أوالدها الق�رص ،والوالية على املال ال تكون �إال
للأب �أو اجلد �أو الو�صي املختار الذي يتم تعينه من قبلهما
وتتحمل املر�أة يف �سبيل تنفيذ احلكم ال�صادر بحقها� ،أعباء كثرية نتيجة ا�ضطرارها للتنقل بني املحاكم ال�رشعية ودوائر الإجراء يف
املحاكم النظامية� ،إ�ضافة �إىل البدء ال�شديد الذي تواجهه عند تنفيذ احلكم ،ب�سبب تكد�س الق�ضايا التي حتتاج �إىل تنفيذ يف دوائر
الإجراء ،عدا عن الروتني الوظيفي الذي ي�ؤدى بال�رضورة �إىل ت�أخري تنفيذ احلكم .والتي تنفذ بوا�سطة دوائر الإجراء لدى املحاكم النظامية
لعدم وجود دائرة �إجراء خا�صة باملحاكم ال�رشعية.

.3.7

امللكية واملرياث وم�شاركة املر�أة يف اتخاذ القرارات املالية

5

مادة  38من قانون حقوق العائلة

يعرف حق امللكية الذي يعترب �أهم حقوق الإن�سان االقت�صادية ب�أنه �سلطة املالك يف �أن يت�رصف يف ملكه ت�رصفا ً مطلقا ً عينا ً ومنفع ًة
وا�ستغالالً( ،عبيدات� )2010،أعطى الإ�سالم للمر�أة حق ممار�سة الت�رصفات االقت�صادية واملالية املختلفة كالبيع وال�رشاء والإجارة والهبة
والزكاة والت�صدق ،ومنحها ذمة مالية م�ستقلة عن زوجها ،و�أ�سا�س ذلك قول الله تبارك وتع�إىل يف �سورة الن�ساء الآية({ )32للرجال ن�صيب
مما اكت�سبوا وللن�ساء ن�صيب مما اكت�سنب} وقد �أقرت ال�رشيعة للمر�أة هذا احلق و�رشعت ب�ش�أنه �أحكاما ً ل�صيانته وعدم العبث بتطبيقه.
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وقد �أعطى الإ�سالم املر�أة احلق يف مت ّلك الأموال على اختالف �أنواعها من ثابت ومنقول ،وقد ف�صلت ال�رشيعة الإ�سالمية ف�صال ً تاما ً وكامال ً
بني ملكية الزوجة وملكية زوجها فال توجب جمع ملكية الزوجني �أو خلطهما مع بع�ض فكل واحد منهما غريب عن الآخر فيما يخ�ص
ملكية الآخر ،ولي�س للزوج �أية والية على �أموال زوجته .فهي متلك مالها ب�شكل م�ستقل ،وتبعا ً لهذه اال�ستقاللية ال يحق لأي �شخ�ص �أن
يتدخل يف كيفية ت�رصفها مبا متلك� ،أي ال يحق للزوج �أو لأحد غريه �أن ميلي على املر�أة كيفية الت�رصف مبمتلكاتها�( .شحاتة)2007،
ون�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر يف عام  1948على العديد من احلقوق االقت�صادية كمبادئ عامة ،منها حق امللكية ،حيث
طالب يف املادة ال�سابعة ع�رش منه بامل�ساواة يف احلقوق بني الرجل املر�أة �إذ جاء يف ن�ص هذه املادة “لكل �شخ�ص حق التملك مبفرده �أو
باال�شرتاك ،وال يجوز حرمانه من ملكه تع�سفا ً”.
فيما ن�صت املادة الأوىل من اتفاقية �سيداو على احلقوق االقت�صادية واالجتماعية واملادة احلادية ع�رش منها على احلق يف العمل وامل�ساواة
يف الأجر وال�ضمان االجتماعي� .أما العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،فقد ت�ضمن تعهدا ً من الدول الأع�ضاء
ب�ضمان م�ساواة الذكور والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية املن�صو�ص عليها فيه 6وكانت اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) ،قد �أكدت يف املادة الثالثة ع�رشة منها على م�ساواة الرجل املر�أة حيث تن�ص على
“�أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف املجاالت الأخرى للحياة االقت�صادية واالجتماعية
لكي تكفل لها على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل املر�أة نف�س احلقوق وال �سيما (:عبيدات)2010،
1 .1احلق يف اال�ستحقاقات الأ�رسية.
2 .2احلق يف احل�صول على القرو�ض امل�رصفية والرهون والعقارات وغري ذلك من �أ�شكال االئتمان املايل”
كما جاءت املادة /16ح من ذات االتفاقية تن�ص على “يكون للزوجة نف�س حقوق الزوج فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات والإ�رشاف
عليها و�إدارتها والتمتع بها والت�رصف فيها ”.وهناك بع�ض اخل�صائ�ص التي متيز حق امللكية عن باقي احلقوق الأخرى باعتبار �أن حق امللكية
هو الأ�صل واحلقوق الأخرى متفرعة عنها وتتمثل هذه اخل�صائ�ص يف �أن حق امللكية حق جامع مانع ،واملق�صود بذلك �أنه يجمع كافة
ال�سلطات يف يد املالك من ا�ستعمال وا�ستغالل وت�رصف� ،أما املق�صود ب�أنه حق مانع هو �أنه حق مق�صور على �صاحبه ال يجوز لغري
�صاحب احلق االعتداء عليه حتى ولو كان ذلك ال يلحق ال�رضر باملالك .كما �أن حق امللكية حق دائم بينما احلقوق العينية الأ�صلية الأخرى
كحق الت�رصف وحق االنتفاع وحق القرار ،فهي حقوق م�ؤقتة ،فحق امللكية يبقى ما دام ال�شيء الوارد عليه احلق موجودًا وطاملا كان
ال�شيء موجودًا يبقى احلق موجودًا فال ي�ؤثر �شيء على �صفة الدوام حلق امللكية كانتقال ال�شيء من �شخ�ص �إىل �شخ�ص �آخر .فمثال �إذا
أر�ضا ل�شخ�ص �آخر يظل حق امللكية م�ستمرًا وال ي�ؤثر تغري ال�شخ�ص بينما �إذا هلك املال �أو ال�شيء حمل احلق ينتهي هذا
باع �شخ�ص � ً
احلق .ويرتتب على �أن حق امللكية حق دائم �أنه ال ي�سقط بعدم اال�ستعمال فللمالك ا�ستعمال ملكه �أو عدم ا�ستعماله واحلرية مرتوكة له.
وبالن�سبة مللكية املر�أة ف�إن الت�رشيع الفل�سطيني يقر ويعرتف بحق املر�أة يف امتالك امللكيات بدون قيود وال حتتاج املر�أة احل�صول على
موافقة زوجها �أو ويل �أمرها الكت�ساب ملكيتها .فال يوجد يف النظام القانوين �أية ت�رشيعات حتد من حق املر�أة يف التملك �أو ت�ضع قيودا ً
على ملكيتها ،فبد ًء من القانون الأ�سا�سي الذي يكفل حق امللكية للجميع رجاال ً ون�سا ًء ،ومرورا ً بالقوانني والتي من �أهمها القانون املدين
وقانون الأحوال ال�شخ�صية .وح�سب القانون امل�رصي رقم  1965/1ب�ش�أن تطبيق قواعد ال�رشيعة على املمتلكات يف قطاع غزة ”،يحق
للن�ساء الفل�سطينيات قانونا ً متلك الأرا�ضي والعقارات والت�رصف فيهما ،حيث يظهر من درا�سة هذه القوانني �أنها جاءت تخلو من �أية
ن�صو�ص متييزية �ضد املر�أة فيما يتعلق بحقها يف التملك ،كما ال توجد �أية ن�صو�ص �أو �أحكام تقيد �أو حتد �أو حترمها من هذا احلق لكونها
7
امر�أة”.
ويف هذا ال�سياق ال توجد معوقات قانونية حتول دون دخول املر�أة الفل�سطينية يف جمال الأن�شطة االقت�صادية و�أبرام �أي عقود جتارية
نظرياً .ولكن التن�شئة العائلية التمييزية والأعراف االجتماعية رمبا حتول دون م�شاركة املر�أة يف تعاقدات اقت�صادية .وتدفع التقاليد
ال�سائدة والأعراف الرجال على كتابة العقارات با�سمهم بدال من امللكية امل�شرتكة مع الزوجات حتى لو �ساهمت الن�ساء بتكوينها .هذه
املمار�سات الفعلية حتول دون متتع املر�أة بحقها يف امللكية واملرياث يف قطاع غزة ب�سبب عدم امل�ساواة امل�ستمرة يف احلقوق االقت�صادية
الأمر الذي ي�سهم يف �إدامة تبعية املر�أة االقت�صادية ويجعلها �أكرث عر�ضة للعنف واال�ستغالل واال�ستالب االقت�صادي وغريها من �أ�شكال
االنتهاكات .وال تن�رش �سلطة الأرا�ضي وال وزارة املوا�صالت عن بيانات حول ملكية املر�أة للأرا�ضي وال�شقق وال�سيارات.

.3.8

حق املر�أة يف مرياثها.

يعرف احلق باملرياث بانه ا�ستحقاق الإن�سان ل�شيء ينتقل �إليه من �شخ�ص �آخر بعد موته ( .عبيدات )2005،وحر�صت ال�رشيعة الإ�سالمية
على �إعطاء املر�أة حقها يف مال مورثها ومتثل ذلك احلر�ص بالن�ص على مرياثها يف معظم حاالت �إرثها وبيان الكم الذي ت�ستحقه يف كل

	6تن�ص املادة  3من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية على «تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�ضمان م�ساواة الذكور والإناث يف حق التمتع
بجميع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية املن�صو�ص عليها يف هذا العهد».
7

مقابلة مع الباحث القانوين كارم ن�شوان

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

حالة يف القر�آن الكرمي �أوالً ،وهو العلم الوحيد الذي حر�ص القر�آن الكرمي على تف�صيله على نحو ما ف�صل وعدم تركه للب�رش ،لتعلقه
بينت ال�سنة النبوية ال�رشيفة ما مل يتم تو�ضيحه يف القر�آن الكرمي ،كمرياث
بق�ضية من �أخطر الق�ضايا ،و�أكرثها عر�ضة للتالعب ،ومن ثم ّ
اجلدة ،ومرياث الأخت ... ،حيث �أوجب الإ�سالم توريث الن�ساء والرجال ومل يفرق يف املرياث بني �صغري وال كبري وال بني ذكر �أو �أنثى �إال حلكمة
و�إال لوجود �أ�س�س �أخرى تتعلق بالإنفاق ذات �أثر على ن�صيب كل منهما ،حيث جعل لكل منهم ن�صيبا ً مفرو�ضا ً من املرياث �سواء ّ
قل الإرث
�أم كثرُ و�سواء ر�ضي املورث �أو الوارث �أو مل ير�ض ،فال ميلك املورث يف حياته �أن يحرم �أحد الورثة من ن�صيبه يف الرتكة بعد وفاة املورث ،حيث
�أن الوارث يرث جربا ً دون اختيار ولي�س له �أن يرد ن�صيبه من املرياث كما هو احلال يف الو�صية �أو الهبة .و�أ�سا�س ذلك قوله تع�إىل }للرجال
ن�صيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه �أو كرث ن�صيبا ً مفرو�ضا{ (الن�ساء  .)7وقوله تع�إىل
ن�صيب مما ترك الوالدان والأقربون وللن�ساء
ٌ
ٌ
}يو�صيكم الله يف �أوالدكم للذكر مثل حظ االنثيني{ (الن�ساء  )11فهاتان الآيتان �أعطتا للمر�أة والأطفال حقوقهما يف املرياث ،ومن اجلدير
بالذكر هنا �أن التن�صي�ص على حق املر�أة يف املرياث يف كتاب الله عز وجل و�سنة ر�سوله الكرمي ينبغي �أن ي�شكل رادعا ً للم�سلم مينعه من
التهاون يف �إعطائها ما لها من حق يف مال مورثها .وال يحق لأي �شخ�ص �أن يتدخل يف كيفية ت�رصفها مبا متلك� ،أي ال يحق للزوج �أو لأحد
غريه �أن ميلي على املر�أة كيفية الت�رصف مبرياثها( .ال�شافعي)2005،
وفيما يتعلق باملرياث يف قطاع غزة جند �أنه يتم تطبيق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية فبموجبها يتم حتديد الورثة وبيان �أن�صبتهم ،وفق
�أحكام املواريث يف ال�رشيعة الإ�سالمية وقانون الأحوال ال�شخ�صية املعمول به ،وتتناول هذه القوانني املرياث من حيث �أركانه من تركة وهي
جمموع ما يرتكه الإن�سان بعد وفاته من مال �أو حقوق مالية واملورث وهي ال�شخ�ص املتوفى وينبغي حتقيق موته حقيقة والوارث وال بد
من حتقق حياته وعدم وجود ما مينع من ا�ستحقاقه للإرث .ويبني القانون امل�ستحقني للمرياث وينح�رص دور املحكمة ال�رشعية يف ح�رصهم
وبيان ن�صيب كل واحد منهم من الرتكة( .مركز حقوق االن�سان)2005،
من خالل ن�صو�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية املنظمة حلق املرياث ،جند �أن مرياث الأنثى يختلف باختالف حالها و�صلتها باملورث ،ف�إن
وت�ستحق املر�أة املرياث يف �ست حاالت:
•الزوجة وتكون ح�صتها الإرثية ربع ح�صة يف حال عدم وجود �أي �أوالد ذكور وقد تكون ح�صتها الثمن يف حالة وجودهم.
•الأم وترث الثلث �إذا مل يكن للمتوفى �أوالد ومل يكن له �أكرث من اثنني من الإخوة ف�إذا وجد �أي منهما ترث ال�سد�س.
•اجلدة :وترث ال�سد�س يف حال عدم وجود الأب بالن�سبة جلدة لأب ويف حال عدم وجود الأم بالن�سبة جلدة لأم.
•البنت :وترث ن�صف ح�صة يف حال وجود �أخ �أو �إخوة وترث ن�صف الرتكة يف حال وجودها لوحدها كفرع وارث �أما �إذا كانت �أكرث من
واحدة فريثن ثلثا الرتكة.
•بنت االبن :وتعامل معاملة البنت يف حال كانت الوارثة الوحيدة.
•الأخت وترث يف حاالت معينة وهي عدم وجود الأب �أو الفرع الوراث وتعامل الأخت ال�شقيقة والأخت لأب معاملة البنت بنت االبن
�أم الو�صية الواجبة في�ستحق �أوالد االبن ذكورا ً كانوا �أو �إناثا ً ح�صة �أبيهم من تركة جدهم بحيث ال تزيد عن الثلث �إذا كان هذا ال�شخ�ص
قد مات قبل موت �أبيه وهذا الن�ص ال يطبق على �أوالد البنت التي متوت قبل موت �أبيها مما ي�شك متييزا �صارخا بحق الأنثى كونها �أنثى.
وهذا م�أخذا ً على قانون الأحوال ال�شخ�صية املطبق يف ال�ضفة الغربية مبا يتعلق بالو�صية الواجبة ،الأمر الذي يظهر بع�ض التمييز �ضد
املر�أة ،فكان يجدر �أن تفر�ض الو�صية الواجبة لأوالد االبن والبنت املتوفيني انطالقا من مبد�أ امل�ساواة ،وهو ما فعله امل�رشع الفل�سطيني
حيث �أعطى احلق يف الو�صية الواجبة لأوالد االبن والبنت �إذ ن�صت املادة  1من القانون رقم  13ل�سنة  1962ب�ش�أن الو�صية الواجبة على
“�إذا مل يو�ص امليت لفرع ولده الذي مات يف حياته �أو مات معه ولو حكما ً مبثل ما ي�ستحقه هذا الوالد مرياثا ً يف تركته لو كان حيا ً عند
موته ،وجبت للفرع يف الرتكة و�صية بقدر هذا الن�صيب يف حدود الثلث ب�رشط �أن يكون غري وارث .و�أال يكون امليت قد �أعطاه �أقل منه
وجبت له و�صية بقدر ما يكلمه .وتكون هذه الو�صية لأهل الطبقة الأوىل من �أوالد البنات ولأوالد الأبناء من �أوالد الظهور ،و�أن نزلوا .
بالرغم من �أن حق املر�أة يف امللكية واملرياث وا�ضح من الناحية ال�رشعية والقانونية وبالرغم من وجود العديد من ال�ضمانات القانونية
التي �أ�رشنا لها �إال �أن ظاهرة حرمان املر�أة من املرياث ال زالت موجودة يف املجتمع الفل�سطيني بقطاع غزة ،حيث يجري يف بع�ض الأحيان
ا�ستغالل املر�أة و�إجبارها على التنازل عن حقها يف املرياث بطرق خمتلفة وخا�صة �إذا كانت من غري املتعلمات (العمو�ش)2010 ،
فاملرياث هو يف الأ�صل حق �رشعي ولي�س �صدقة ،وقد �أكدته ال�رشيعة الإ�سالمية والت�رشيع وما يجري من حرمان للمر�أة من املرياث بعيد
كل البعد عن الدين والتطبيق القانوين ال�سليم ،بل هو من الأعراف الفا�سدة والبالية يف بع�ض املجتمعات التي ما زال �أهلها يتم�سكون
بتقاليد يعتربونها قانونا ً و�رشعا ً ال ينبغي جتاوزه �أو خرقه ،فاملر�أة عندهم ال ترث ملجرد �أنها ال حتتاج املال ما دامت يف كنف الرجل� .إىل جانب
رغبة العائلة يف االحتفاظ بالإرث �ضمن نطاقها ،حيث يرى البع�ض �أن توريث املر�أة وخ�صو�صا ً �إذا كان املرياث قطعة �أر�ض� ،سيمنح احلق
لأفراد من عائلة �أخرى مل�شاركتهم يف املرياث ،ال �سيما �إن كان الزوج “غريبا” عن العائلة.
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مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

.3.9

م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف �صنع القرار.

يعني مفهوم التمكني االقت�صادي للن�ساء القدرة على امل�شاركة بن�شاطها يف �صنع القرارات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
لتح�سني حالتها ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة وم�ساواتها مع الرجل .ف�أحد م�ؤ�رشات التمكني االقت�صادي هي ن�سبة الإناث يف الوظائف
الإدارية واملهنية والوظائف العليا ومراكز �صنع القرار ون�سبة الن�ساء يف املقاعد الربملانية ،حتى ن�صل �إىل مرحلة من حتقيق التنمية
امل�ستدامة .وللمر�أة الفل�سطينية تاريخ طويل من امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة “ .وما زالت امل�شاركة تتقدم بزخم متوا�صل ،و�إن
بدرجات متفاوتة من حيث القوة واالنت�شار ال�شعبي والت�أثري يف �صنع القرار ،وي�شري الواقع �إىل �أن حتقيق الأهداف حتتاج لعملية تراكمية
تبد�أ خطوة خطوة؛ ودخول املر�أة �أو و�صولها �إىل مراكز �صنع القرار واال�ستمرار يعنيان بداية تغري ال�صورة النمطية والتقليدية للمر�أة تلك
التي ت�رشبتها الذاكرة واملوروث والثقافة ال�شائعة من خالل ال�سلطة الذكورية ،وهذا ما ي�ضفي �صورة جديدة للو�صول حقا ً �إىل مراكز
8
�صنع القرار”.
وهناك جمموعة من املحددات التي تعيق املر�أة الفل�سطينية من امل�شاركة ال�سيا�سية وامل�شاركة يف احلياة العامة وت�شمل:
•املحددات الثقافية واملجتمعية التي مل يتم الت�صدي لها بدرجة كافية ،بل وواجهت تراجعا ً يف ظل انت�شار �أفكار �أ�صولية تعترب املر�أة
�ضعيفة وم�صدر فتنة وتركز على �أ�شكال اللبا�س وطريقة الت�رصف يف احلياة العامة �أكرث من م�ضمون هذه امل�شاركة ،و�إن كانت هذه
امل�ؤ�رشات تزيد يف قطاع غزة( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني)2013،
•غياب البو�صلة والت�شتت والت�رشذم يف مفاهيم املواطنة بعد اتفاقية �أو�سلو ،مع ا�ضافة عامل جديد �أال وهو االنق�سام الفل�سطيني
وال�رشخ العميق الذي تركه على انتماءات الفل�سطينيني والفل�سطينيات يف العام  ،2007ورغبتهم يف االنخراط يف العمل ال�سيا�سي
واحلياة العامة.
ً
•االنتهاكات اال�رسائيلية والعنف غري امل�سبوق الذي واجهه الفل�سطينيون والفل�سطينيات وحتديدا يف احلربني على غزة ()2011 ،2008
وما يعنيه هذا الأمر من تقلي�ص حيز التدخل ال�سلمي املدين للمواطنني رجاال ون�ساء وعدم قدرة العزل على مواجهة �آليات احلرب.
حيث ا�ست�شهدت  582امر�أة من العام 2000-2013

جدول ( :)5عدد ال�شهداء واجلرحى يف الأرا�ضي الفل�سطينية من عام 2000-2013

الن�سبة

اجلن�س

عدد ال�شهداء

الن�سبة

عدد اجلرحى

ذكور

6.950

% 92.4

61.197

% 88.9

�إناث

582

% 7.6

7.598

% 11.1

امل�صدرInternational Human Rights Foundation Palestine(2014( :

هناك نوعان �أ�سا�سيان للم�شاركة يف احلياة العامة وهما:
.3.9.1

امل�شاركة الر�سمية للن�ساء الفل�سطينيات
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مقابلة مع الدكتور عبد الر�ؤوف الطالع

�سمحت ال�سلطة الفل�سطينية للمر�أة بالت�صويت والرت�شح لالنتخابات منذ �أول انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية ،ور�شحت ال�سيدة �سميحة
ُ
خليل كمناف�سة للرئي�س يا�رس عرفات وح�صلت على ن�سبة  % 10من �أ�صوات الناخبني( ،دائرة االنتخابات املركزية  )1996،وعلى الرغم
من �أن املر�أة الفل�سطينية ا�ستطاعت ان تدخل انتخابات املجل�س الت�رشيعي عام � 1996إال ان م�شاركتها كانت قليلة مقارنة مع م�شاركة
الرجل� ،إذ تر�شحت  28امر�أة ،من بينهم  14امر�أة عن قطاع غزة ،من �أ�صل  672مر�شحاً ،للتناف�س على  88مقعدا يف املجل�س الت�رشيعي،
جاءت نتيجة االنتخابات الت�رشيعية الأوىل عام  1996خميبة لآمال الكثريات من نا�شطات العمل الوطني والن�سوي يف فل�سطني ،ومل
تزد ن�سبة الن�ساء اللواتي مت انتخابهن عن  ،% 5.7يف حني بلغت ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف االنتخابات الت�رشيعية �( % 43سعيد)1999،
ومت رفع عدد مقاعد املجل�س الت�رشيعي من  88مقعدا ً �إىل  128مقعدا ً بعد �أقرار املجل�س الت�رشيعي “ قانون االنتخابات العام” ب�شكل
نهائي يف  ،2005وق�سمت املقاعد منا�صفة ما بني التمثيل الن�سبي ،متثيل الدوائر ،وبقي متثيل املر�أة بكوتا ال ( )20كحد �أدنى من ن�صف
عدد مقاعد املجل�س الت�رشيعي اخلا�صة بالتمثيل الن�سبي (على قوائم االحزاب ال�سيا�سية) .وتر�شحت  72امر�أة على  11قائمة انتخابية
�أي بن�سبة  % 13من املجموع الكلي وا�ستطاعت  17امر�أة الو�صول �إىل املجل�س الت�رشيعي من �أ�صل  132ع�ضواً ،وتر�شحت  15امر�أة من
جمموع  414من �إجمايل عدد املر�شحني املوزعني على  16دائرة انتخابية ومل ت�صل �أي امر�أة �إىل مقاعد املجل�س الت�رشيعي من خالل نظام
الدوائر( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2013،
و�أظهرت نتائج انتخابات � 2006أهمية وجود قانون متثيل ن�سبي ي�ضمن وجود الن�ساء يف مواقع متقدمة ،ويجرب الأحزاب والتيارات ال�سيا�سية

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

على اختيار ن�ساء لهذه املواقع ،فالفروق املناطقية مل تكن ذات معنى يف عدد الن�ساء املنتخبات بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حيث
بلغت  % 12.1و % 14.9على التوايل(اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2013،علما ب�أن قطاع غزة يعرف ب�أنه �أكرث حتفظا ً نحو م�شاركة
املر�أة� ،إال �أن القانون فر�ض على الأحزاب مبا يف ذلك حركة حما�س اختيار ن�ساء مما يعني �أن طبيعة املجتمع املحافظة ترتاجع �أمام ن�صو�ص
قانونية ملزمة با�ستخدام كوتا .ولكن يجب بذل جهد حقيقي من قبل الن�شاطات لتعزيز �صورتهن يف املجتمع وعدم االكتفاء بح�صة
الكوتا املطبقة ،ويعد �إدخال العن�رص الن�سوي يف الرت�شح لالنتخابات الت�رشيعية عن حركة حما�س نقلة نوعية ،حيث انتقلت من الإطار
الدعوي �إىل الإطار ال�سيا�سي (�صايف ،يو�سف.)2008،
�أظهرت التجربة الفل�سطينية خ�صو�صية يف عدة ق�ضايا منها �أن املجل�سني الت�رشيعيني املنتخبني �أم�ضيا فرتة �أطول من الفرتة القانونية
وت�صل �إىل �ضعفها تقريبا مما يعني �أن ممار�سة التجربة االنتخابية الدورية مل تكن متاحة للمواطن الفل�سطيني ،كما �أن تعطيل املجل�س
الت�رشيعي املنتخب منذ عام  2007حد من ن�شاط الأع�ضاء رجاال ً ون�سا ًء لكي يقدموا �صورة �إيجابية حول كيفية انخراطهم يف التعبري
عن ق�ضايا جمتمعهم ،ويالحظ الباحث �أن الفروقات بني الرجال والن�ساء يف الأن�شطة مت�شابهة� ،أي �أن كال الطرفني تغيبا ب�صورة كبرية
يف املجل�س الت�رشيعي الثاين عن �أداء مهماتهم التمثيلية والرقابية� ،إال �أن هذا الأمر ال يقلل من �أهمية وجود متثيل �أكرث عدالة للن�ساء
حتى لو مل تتبنى الن�ساء املنتخبات ق�ضايا املر�أة ب�شكل خا�ص لأهمية وجود مناذج ناجحة.
وتكت�سب امل�شاركة يف احلكم املحلي �أهمية خا�صة لكون احلكم املحلي �أكرث تقاربا مع املجتمعات املحلية وحاجاتها ،وقد �أولت امل�ؤ�س�سات
الن�سوية �أهمية خا�صة للحكم املحلي لإعطاء فر�صة �أكرب للن�ساء للم�شاركة يف جماالت �أقرب لن�شاطاتهن الطبيعية املتعلقة بخدمة
املجتمع( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2013،ولقد ت�أخر وجود املر�أة يف املجال�س املحلية ،فقبل عام  2005مل ت�صل �أية امر�أة
فل�سطينية لرئا�سة �أية بلدية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،على الرغم من قرار وزير احلكم املحلي �آنذاك مب�شاركة الن�ساء يف البلديات
منذ ت�سعينات القرن املا�ضي ،ومت تعني  % 0.5من الن�ساء يف املجال�س القروية والبلدية ،وارتفعت الن�سبة يف عام� 2000إىل  ،% 1.8وكانت
بالتعني ولي�س باالنتخاب ،ويف عام  2002بلغ عدد الن�ساء يف املجال�س القروية والبلدية  529باملقابل كان عدد الرجال  3535يف املجال�س
القروية والبلدية (برنامج درا�سات التنمية )2002،
وعلى الرغم من القانون اخلا�ص بالبلديات �أتاح للمر�أة الدخول يف هذه العملية الدميقراطية ،مع �سعي املنظمات الن�سوية والأحزاب
ال�سيا�سية لإدخال عن�رص الن�ساء و�إبرازه يف البلديات ،ا�شرتط القانون الفل�سطيني وجوب متثيل املر�أة من خالل الكوتا بن�سبة  % 20وافرزت
النتائج التي �أجريت يف انتخابات املجال�س البلدية يوم 27/1/2005يف غزة ،عن فوز  20مر�شحة من �أ�صل  ،83وال تزيد هذه النتيجة بدرجة
ملحوظة عن ن�سبة الكوتا التي قررها قانون االنتخابات املحلية ،وتعززت الع�شائرية التي ال ت�ؤمن وال تعرتف بحقوق املر�أة كاملة ،ولي�ست
على ا�ستعداد لدعم اي امر�أة مر�شحة ،ي�ضاف �إىل هذا �أن االمكانيات املالية مل تكن متوفرة للمر�أة ،فالرجل هو امل�سيطر على االقت�صاد،
وهو �صاحب االمتياز بالت�رصف بالأموال ،ومل ت�ستطيع ان جتاري مناف�سة املر�شحني الذين و�ضعوا امكانياتهم املالية خلدمة حمالتهم
االنتخابية (القطب)2012 ،
ويرى الباحث �أن جتارب االنتخابات املحلية الوحيدة يف غزة مل تعك�س تطورات يف متثيل الن�ساء كما كان متوقعا ً مقابل اجلهود احلثيثة
التي بذلتها امل�ؤ�س�سات الن�سوية للتوعية باالنتخابات ،فممار�سة الن�ساء للحكم املحلي يفتح �آفاقا جديدة ويغري من النظرة املجتمعية
لدور الن�ساء.
تواجدت املر�أة الفل�سطينية يف �أماكن عدة لت�صنع القرار ال�سيا�سي ،فهي دائما ً ما ت�صنع القرار �أو ت�ساهم يف �صناعته يف �أ�رستها ،ويف
حياتها االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية� ،إال �أن هذا الدور بد�أ يتبلور مع تطور املجتمع الفل�سطيني ،فهي الأن ترت�أ�س �أماكن ت�صنع
فيها القرار خارج نطاق الأ�رسة وال�شكل التقليدي الذي اعتادت عليه  ،فقد باتت املر�أة الفل�سطينية تتبو�أ دورا ً ملمو�ساً ،وتدير فيها عجلة
التنمية يف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية املختلفة بجانب الرجل ،وان مل يكن بال�شكل املطلوب .وت�شكل الن�ساء  % 30من قوة العمل يف
ال�سلطة التنفيذية يف قطاع غزة ،وتزيد يف ال�ضفة الغربية حوايل ( .% 45ديوان املوظفني العام التقرير ال�سنوي )2013
ويرى الباحث �أن ال�سلطة التنفيذية و�إن كانت تفتح املجال �أمام فر�ص عمل �أكرث للن�ساء� ،إال �أنها مازالت ال ت�شكل قناة فاعلة للو�صول
�إىل مواقع �صنع القرار والت�أثري حيث ترتكز الن�ساء يف الوظائف التي تقع يف �أدنى ال�سلم الوظيفي ،والتي مازالت هذه الوظائف منطية
وتتماهى مع الدور النمطي املر�سوم للمر�أة ،وحتوز وزارة الرتبية والتعليم على الن�سبة الأكرب من عدد املوظفات اخلدمة املدنية 24.167
موظفة مت ال�صحة ب  4.877موظفة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وال يوجد �أي امر�أة يف من�صب وكيل وزارة ،ويوجد اثنتان من الن�ساء يف
من�صب وكيل م�ساعد ،واثنتان من الن�ساء يف موقع مدير عام يف الوزارات املختلفة يف قطاع غزة .وتعمل يف وزارة اخلارجية يف قطاع
غزة  53موظفة من �أ�صل  230موظف بن�سبة  23%وال يوجد �أي �سيدة تعمل يف من�صب �سفري من قطاع غزة( .اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني)2013،
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وا�ستطاعت املر�أة الفل�سطينية دخول جمال الق�ضاء من جميع �أبوابه ،ومار�ست عمل املحاماة ومن ثم الق�ضاء ،فقد ت�سلمت مهامها يف
الق�ضاء املدين واجلزائي ،ويف خمتلف درجات التقا�ضي “�صلح-بداية-ا�ستئناف-نق�ض” .وتظهر الفجوة اجلن�سية بني اجلن�سني يف ال�سلطة
الق�ضائية ،حيث مل يتجاوز ن�سبة القا�ضيات  % 12من اجمايل عدد الق�ضاة وهي ن�سبة منخف�ضة جدا ً يف العام  ،2012ويزيد العدد يف
ال�ضفة الغربية عنه يف قطاع غزة ( 16قا�ضية يف ال�ضفة الغربية مقابل  5قا�ضيات فقط يف قطاع غزة) ،ويزيد عدد القا�ضيات يف
حمكمة ال�صلح وحمكمة البداية عنه يف حماكم �أعلى مرتبة حيث ال يوجد �إال قا�ضية واحدة يف املحكمة العليا يف ال�ضفة الغربية
واثنتان يف املحكمة العليا يف قطاع غزة .وعلى الرغم من �أن هناك زيادة ملحوظة يف عدد القا�ضيات مقارنة بالعام  2006حيث بلغت
ن�سبة القا�ضيات  % 7يف ال�ضفة الغربية و 4.2%يف قطاع غزة� ،إال �أن تدين عدد الن�ساء يف قطاع العدالة �أمر يثري القلق وخ�صو�صا يف
املجاالت التي تتطلب عدالة ح�سا�سة للنوع االجتماعي مثل ق�ضايا الأ�رسة والطالق والنفقة وح�ضانة الأوالد.
وت�شري بيانات نقابة حمامي فل�سطني يف قطاع غزة للعام � 2014إىل �أن املحاميات املزاوالت للمهنة ال يزيد عددهن عن 56حمامية �أي �أن
ن�سبة الن�ساء اللواتي يزاولن املهنة ال تتجاوز  % 17من �إجمايل عدد املحامني ،علما ً ب�أن عدد طالبات احلقوق وال�رشيعة والقانون �أعلى من
ذلك بكثري �إال �أن مهنة املحاماة ال تعترب من املهن املرغوبة جمتمعياً ،على الرغم من احلاجة املا�سة لوجود ن�ساء حماميات يف الق�ضاء
ال�رشعي.

.3.9.2

امل�شاركة غري الر�سمية

تكون هذه امل�شاركة يف عدة جماالت (الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات العمالية وامل�ؤ�س�سات الأهلية) وهناك �أ�شكال �أخرى ال جتمع عنها
اح�صاءات دقيقة مثل امل�شاركة يف امل�سريات والتظاهرات ال�سلمية ،وامل�شاركة يف �أن�شطة ال�ضغط واملنا�رصة ،وامل�ؤمترات والتدريبات
و�أن�شطة بناء القدرات ،والأن�شطة التطوعية التي تهدف خلدمة املجتمع والأفراد .من امل�ؤكد �أن الن�ساء تتواجد بدرجة كبرية يف هذه
القطاعات جميعها وبن�سب �أعلى من ن�سب م�شاركتها الر�سمية �أو املوثقة بالإح�صاءات الر�سمية .ومما ي�ؤكد هذا الإجنازات التي حققتها
الن�ساء يف ال�سنوات القليلة الأخرية منها م�صادقة الرئي�س حممود عبا�س على اتفاقية �سيداو ،واعتماد جمل�س الوزراء القرار  1325ملجل�س
الأمن الدويل حول م�شاركة الن�ساء يف �أن�شطة ال�سلم والأمن ،واقرار امليزانية الوطنية الفل�سطينية تراعي الفوارق بني اجلن�سني ،و�أن�ش�أ
جلنة وطنية لو�ضع امليزانيات الوطنية احل�سا�سة للنوع االجتماعي بني اجلن�سني .كما جنحت يف توقيع الرئي�س على مر�سوم يلغي العذر
املخفف يف قانون العقوبات التي ت�سمح للقاتل على خلفية ما ي�سمى �رشف العائلة باحل�صول على حكم خمفف ،و�أن�شئت جلان وطنية
للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة وت�شغيل الن�ساء ،وفر�ض الفح�ص الطبي قبل الزواج لتجنب الأمرا�ض والوراثية ،هذه االجنازات وغريها مل
تكن ممكن بدون انخراط الن�ساء الفل�سطينيات بفعالية يف احلياة العامة.
�شاركت املر�أة الفل�سطينية يف الن�ضال يف مواجهة االحتالل اال�رسائيلي� ،إال �أن م�شاركتها يف الهيئات القيادية ،هي الأقل داخل الف�صائل
والأحزاب واحلركات الفل�سطينية ،وتتحمل الأحزاب ال�سيا�سية امل�س�ؤولية الأ�سا�سية ل�ضعف متثيل املر�أة الفل�سطينية يف امل�شاركة
ال�سيا�سية ويف احلياة العامة ،حيث ال يوجد فيها متثيل جيد للن�ساء الأحزاب نف�سها ،فعلى �سبيل املثال :متثل الن�ساء  % 25فقط من
امل�ؤمتر العام حلركة فتح ،و % 33من املجل�س الثوري ،ومت تعيني امر�أة واحدة فقط يف العام  2011يف اللجنة املركزية حلركة فتح يف امل�ؤمتر
العام  2009وهي من غزة ( .قطب )2012،
ت�شري بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف � 2013إىل �أن عدد العامالت يف القطاع الأهلي ي�صل �إىل  % 39.6من اجمايل عدد
العاملني يف قطاع غزة ،وهي ن�سبة �أعلى بكثري من ن�سبة م�شاركتها يف �سوق العمل ب�شكل عام .بالرغم من �أن قطاع العمل الأهلي هو
قطاع غري ثابت العمالة العتماده الكبري على التمويل اخلارجي ،كما �أن معظم هذه امل�ؤ�س�سات تتطلب �شهادات جامعية ولغات �أجنبية
وا�شرتاط متطلبات عالية لالنخراط به ،مما يهدد باحلد من زيادة عدد الفر�ص املتاحة ب�شكل عام والفر�ص املتاحة للن�ساء ب�شكل خا�ص.
وال يعك�س متثيل الن�ساء يف النقابات العمالية الفل�سطينية حجم امل�شاركة يف �سوق العمل ،وال تتجاوز ن�سبة التمثيل يف فل�سطني
( %8.5يف ال�ضفة الغربية  % 11.8وتقل يف قطاع غزة (.)% 4.2اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2013،هذه امل�شاركة ال�ضئيلة
تتناق�ص ب�شكل ملحوظ يف املنا�صب القيادية يف النقابات ،التي يرت�أ�سها غالبا رجال .ومل تنجح النقابات يف ا�ستقطاب ع�ضوات جدد �أو
جتديد هياكلها التنظيمية مما ي�شكل عامل طرد �أ�سا�سي للن�ساء ،اللواتي ال يجدن يف برامج النقابات ما يدعم احتياجاتهن وق�ضاياهن.
وعند درا�سة متثيل الن�ساء يف النقابات العمالية املختلفة جند �أنها معدومة يف نقابة البناء والأعمال العمرانية وهذا �أمر متوقع لعدم
وجود ن�ساء عامالت يف هذا القطاع ،ولكن ن�سبة متثيل الن�ساء يف النقابة العامة للخدمات ال�صحية ال تتجاوز  % 12يف قطاع غزة،
وهذه ن�سب تثري الت�سا�ؤل ب�سبب الدور الهام الذي تقوم به الن�ساء يف قطاع ال�صحة والذي يعترب من القطاعات ذات التمثيل العايل
للن�ساء .مما ال �شك فيه �أن النقابات ميكنها �أن تقوم بدور �أكرث فعالية يف ا�ستقطاب وتنظيم الن�ساء واالهتمام بق�ضايا الت�شغيل واحلقوق
العمالية للن�ساء.
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مقدمة

�إن مقيا�س تقدم املجتمع مرهون باملر�أة وازدياد ثقافتها لي�س كونها ن�صف املجتمع فح�سب ،بل لأنها ال�رشيك الفعال للرجل يف بناء اال�رسة،
لذا تزداد �أهمية متكينها من منظور التنمية الب�رشية ،حيث يتعذر اجناز �أي حتول �سيا�سي واقت�صادي دون تعزيز م�شاركتها .ومبا �أن امل�ؤ�رشات
تعترب الأ�سا�س العلمي للتحليل الذي تبنى على �أ�سا�سه اخلطط واال�سرتاتيجيات التنموية .فهي ت�ساهم يف ر�سم ال�سيا�سات املنا�سبة
من �أجل حتقيق التنمية الب�رشية امل�ستدامة والو�صول للم�ساواة بني الرجال والن�ساء.

وباالعتماد على التعريف الإجرائي للتمكني االقت�صادي كان هناك نقا�ش مكثف حول الكيفية الأف�ضل لقيا�س التمكني االقت�صادي
للمر�أة و�أي من امل�ؤ�رشات �أف�ضل لال�ستخدام ،بع�ض امل�ؤ�رشات تبدو للوهلة الأوىل �أنها غري مهمة يف التمكني االقت�صادي ،ولكن �أهميتها
تتعلق بالتمكني ال�سيا�سي �أو االجتماعي ،فالعديد من امل�ؤ�رشات مرتابطة ومتداخلة مع بع�ضها البع�ض بدرجة كبرية ،وي�شكل الرتابط
بني امل�ؤ�رشات حتديا ً منف�صل لكل م�ؤ�رش ويعر�ض هذا الف�صل نتائج التحليل االح�صائي ال�ستمارة التي مت اعدادها.

 -1حتليل نتائج املعلومات اال�سا�سية املرتبطة باملر�أة

ت�شمل املعلومات اال�سا�سية باملبحوثة كل من اخل�صائ�ص ال�شخ�صية املرتبطة باملر�أة مثل املحافظة ،نوع التجمع ال�سكني ،احلالة
العائلية ،العمر ،عدد �أفراد �أ�رس ،ودرجة االعتماد على نف�سها وهي على النحو التايل:
•املحافظة :يت�ضح من ال�شكل التايل �أن ما ن�سبته % 36.2من املبحوثات ي�سكن يف حمافظة غزة % 19.5 ،ي�سكن يف حمافظة
�شمال غزة % 16.4 ،ي�سكن يف حمافظة خانيون�س % 14.9 ،ي�سكن يف حمافظة دير البلح % 12.9 ،ي�سكن يف حمافظة رفح.
مع العلم �أن ما ن�سبته  52%من املبحوثات ي�سكن يف املدينة % 25 ،ي�سكن يف املخيمات  % 23 ,ي�سكن يف القرى.
•احلالة االجتماعية :بنا ًء على نتائج التحليل الإح�صائي جند �أن ما ن�سبته  % 58من املبحوثات متزوجة % 28 ،عزباء� % 7 ،أرملة%5،
مطلقة % 2 ،منف�صلة.
•العمر :بنا ًء على التحليل الإح�صائي يت�ضح من ال�شكل التايل �أن ما ن�سبته  % 23.3من املبحوثات �أعمارهن ترتاوح من � 18إىل
� 25سنة %33.3 ،ترتاوح �أعمارهن من � 25-أقل من � 35سنة % 22.7 ,ترتاوح �أعمارهن من � 35-أقل من � 45سنة ,بينما تبني �أن %20.7
�أعمارهن � 45سنة ف�أكرث.
•عدد �أفراد الأ�رس :تبني من نتائج التحليل الإح�صائي �أن عدد �أفراد �أ�رس املبحوثات يرتاوح بني � 1إىل  30فرد مبتو�سط ح�سابي  6.9فرد
وانحراف معياري  4.1فرد.
•درجة االعتماد على الذات :يت�ضح من نتائج التحليل الإح�صائي �أن ما ن�سبته  % 68من املبحوثات معتمدات على الذات وي�صفن
انف�سهن انهن م�ستقالت % 18 ،يرون �أنهن معتمدات على �أزواجهن ،بينما  % 14يرون �أنهن معتمدات على عائالتهن ،وت�شري كثري
من الدرا�سات �أن القيم التقليدية والثقافية ال ت�شجع ،بال�رضورة املر�أة لت�صبح قوية ،واثقة من نف�سها وت�شارك با�ستقاللية يف
املجتمع ،بل العك�س من ذلك� ،إذ �أن االعتماد على العائلة وخ�صو�صا الزوج والأب ي�ؤثر �سلبا ً على تنمية وتقدير الذات لدى املر�أة.

�شكل ( :)5توزيع املبحوثات ح�سب مكان ال�سكن ( املحافظة)

�شكل ( :)6توزيع املبحوثات ح�سب العمر
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.4.1

التعليم

متثل امل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة ببنيتها �إحدى عمليات التن�شئة االجتماعية ،التي تعك�س الرتكيب االجتماعي ،وت�ساعد على
ا�ستمراره وا�ستدامته ،واملحافظة عليه ،وتدعيمه ايدلوجياً ،من خالل ال�سعي �إىل ت�شكيل �شخ�صية الطالب ووعيه؛ بحيث يتقبل ويعي�ش
التمايز االجتماعي ،ويعتربه �أمرا ً طبيعيا ً يحدث يف كل املجتمعات.
وت�شري نتائج الدرا�سة بخ�صو�ص البنية التعليمية للمبحوثات �إىل انخفا�ض يف ن�سبة الأمية لديهن � ،إذ مل تتجاوز ن�سبة الأمية % 2.0
ولوحظ ارتفاع يف ن�سبة احلا�صالت على درجة البكالوريو�س ،حيث و�صلت الن�سبة �إىل  % 35.6من العينة .وميثل رفع م�ستوى تعليم
املر�أة وال�سيما من الفئات الفقرية؛ اال�ستثمار الأكرث فاعلية� ،سواء عملت املر�أة خارج البيت �أم مل تعمل؛ فتعليم املر�أة يعود بالنفع على
�أفراد الأ�رسة من حيث قدرتها يف حت�سني �إدارة منازلهن ،وحياة �أ�رسهن ،وتن�شئة �أطفالهن التن�شئة التي تتنا�سب مع التغريات االجتماعية
املالئمة ،وم�ساهمتهن يف �إنقاذ جمتمعهن من براثن الفقر والتخلف .وال�شكل رقم ( )7يبني امل�ستوى التعليمي لعينة الدرا�سة من
الن�ساء.
�شكل ( :)7امل�ستوى التعليمي للمبحوثات

ومن خالل نتائج التحليل االح�صائي الحظ الباحث العالقة بني العمر وامل�ستوى التعليمي حيث تزداد ن�سبة االمية بازدياد العمر ،وترتفع
ن�سبة حملة ال�شهادات العلمية يف العمر من الثالثني �إىل االربعني.
ويت�ضح من نتائج التحليل االح�صائي �أن ما ن�سبته % 65.2من املبحوثات مل ي�صلن �إىل امل�ستوى التعليمي الذي كن يطمحن �إليه ،وترجع
الأ�سباب يف ذلك �إىل التزويج املبكر بن�سبة  ،% 48ومن ثم �سوء الأو�ضاع االقت�صادية  ،% 41ومن ثم العادات والتقاليد ورف�ض الأهل ،%31
ومن ثم �ضيق الوقت  ،% 16ومن ثم بعد امل�سافة عن امل�ؤ�س�سة التعليمية  ،% 7.7ومن ثم فر�صة التعليم كانت للذكور .% 5
فالنظرة االجتماعية التقليدية يف املجتمع الفل�سطيني تعترب �أن الو�ضع الطبيعي للمر�أة هو الزواج وحياة البيت ،وعلى الرغم من اجلهود
التي بذلتها وزارة الرتبية والتعليم لدعم الفتيات املتزوجات يف ا�ستكمال تعليمهن من خالل العودة �إىل املقاعد املدر�سية� ،إال �أن التزويج
املبكر يبقى العامل الأهم يف عدم و�صول الإناث �إىل امل�ستوى التعليمي الذي كن يطمحن �إليه بن�سبة  ،% 48وهذا ي�شكل ما ن�سبته
 % 31.2من العينة الكلية ،فالتزويج املبكر يعني بال�رضورة حرمانها من الفر�ص املت�ساوية يف التعليم والتطور والنمو ،كما يعني ن�سبة
عالية من اخل�صوبة؛ وهذا يعني بال�رضورة ،تكري�س للدور الإجنابي للمر�أة ،عددًا �أكرب من الأطفال ،ون�سبة �أعلى من الفقر ،وفر�ص تعليم �أقل
للأطفال ،كما يعني االنعزال عن احلياة العامة وامل�شاركة املجتمعية ومهن غري متخ�ص�صة.
�أما العامل الثاين الذي حد الن�ساء من الو�صول �إىل امل�ستوى التعليمي الذي كن يطمحن �إليه فهو �سوء الأو�ضاع االقت�صادية ،وهناك
دالئل ت�ؤكد على �أنه غالبا ً ما يكون هناك ارتباط متالزم جزئي بني الفقر وبني امل�ستويات املتدنية من التعليم ،فرتتفع ن�سبة الأمية يف
املناطق التي ت�صنف ب�أنها فقرية عن تلك التي ت�صنف ب�أقل فقراً( .البنك الدويل  )2008،وبناء على نتائج م�سح �إنفاق وا�ستهالك الأ�رسة
الفل�سطينية  2011يف قطاع غزة للجهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �شكل الإنفاق على جمموعات الطعام من متو�سط الإنفاق
الكلي للأ�رسة ما ن�سيته  .% 39.4وت�شري الدرا�سات ان هناك عالقة طردية بني الفقر وارتفاع االنفاق على الغذاء ،مما ي�ؤدي �إىل �ضعف
االنفاق على التعليم .وقدر معدل الفقر بني ال�سكان وفقا لأمناط اال�ستهالك احلقيقية خالل عام  % 38.8( 2011يف قطاع غزة) .كما تبني
�أن حوايل  % 21.1من الأفراد يف قطاع غزة يعانون من الفقر املدقع ،مع العلم �أن خط الفقر قد بلغ � 2,293شيكل ا�رسائيلي وخط الفقر
املدقع قد بلغ � 1,832شيكل يف العام  .2011وتعترب ن�سبة الفقر بني الإناث يف قطاع غزة �أكرث من �ضعفي مثيالتها بني الإناث يف ال�ضفة
الغربية (اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2014 ،وبلغت ن�سبة الفقر من الأ�رس الذي ير�أ�سها ذكر  % 25.9يف الأرا�ضي الفل�سطينية
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للعام  2011فيما بلغت ن�سبة الفقر من الأ�رس التي تر�سها �أنثى  % 25وفقا لأمناط اال�ستهالك ال�شهري.
ويف حالة عجز الأ�رس الفقرية عن حتمل نفقات تعليم �أبنائها؛ ف�إن عبء الت�ضحية بالتعليم غالبا ً ما يقع على الإناث؛ وعليه تكون للذكور
فر�ص �أف�ضل للتعليم .والحظ الباحث �أن ن�سبة الإناث امللتحقات يف التعليم اخلا�ص(مدار�س خا�صة) قد بلغت  35.5%مقارنة بالذكور
يف قطاع غزة( .وزارة الرتبية والتعليم )2014،وتعطي القراءة االجتماعية لهذا ال�سلوك بتف�ضيل تعليم الذكور عن الإناث تف�سريا ً راجعا ً �إىل
اعتبار الأبناء من الذكور املتعلمني مبثابة �ضمان اجتماعي للوالدين ،متمثال ً يف حظوظ امل�شاركة االقت�صادية التي ميكن �أن يوفرها ه�ؤالء
الأبناء للأ�رسة م�ستقبال؛ ولذلك فقد يكون هذا االختيار �أف�ضل ا�ستثمار للوالدين يف �ضوء حمدودية املوارد ،بينما تعليم الإناث قد ميثل
“�سلعة كمالية”.
ويرى الباحث �أن و�ضع املر�أة الفل�سطينية يف التعليم انعكا�س لتخلف الرتكيبة االجتماعية ،فنجد الو�ضع التعليمي ال�سائد يفر�ض
التمييز بني الذكور والإناث ويتجه ل�صالح الذكور ،وت�ساهم امل�ؤ�س�سات التعليمية ببنيتها -املناهج ،املدار�س ،املدر�سني ،الإدارة وغريها -يف
تكري�س “النظرة الذكورية ،حتى �أثر يف املر�أة نف�سها التي �أ�صبحت تتبنى تلك النظرة؛ حيث اعتربت �أحد عوامل ا�ستمرار النظام الأبوي”،
دون العمل على حماولة تغيري تلك القيم لت�ساعد الأجيال ملواجهة التغريات االجتماعية ،واالقت�صادية وال�سيا�سية العاملية .بالرغم من
مظاهر التحديث الظاهري الذي حدثت فيه؛ فالعادات والتقاليد والقيم املجتمعية ،والأعراف واملعتقدات؛ تفر�ض على املر�أة من خالل
عملية التفاعل االجتماعي واملمار�سات وال�سلوك؛ ا�ضطهاداً ،وو�ضع متد ٍن يف ال�سلم االجتماعي ،ومن خالل نتائج التحليل الإح�صائي
تبني �أن  % 69.6من الن�ساء الالتي مل ي�صلن �إىل امل�ستوى التعليمي الذي يطمحن �إليه ،يرغنب يف �إكمال تعليمهن.
�إ�ضافة �إىل ذلك فهناك مع�ضلة كربى تواجه التعليم وهي االهتمام ب�إك�ساب التعليم �صفة الكيف ولي�س الكم فقط ،وال�س�ؤال الذي
يطرح نف�سه هو كيف ميكن تطوير مناهج التعليم العام واجلامعي ،وفتح �آفاق املعرفة مع العامل اخلارجي مبا يجعل املر�أة قادرة على فهم
متغريات الع�رص من جانب وخمرجا ل�سد احتياجات �سوق العمل املتجددة من جانب �آخر؟ وت�شري درا�سة منظمة مري�سي كور( )2011يف
قطاع غزة “�أن التعليم الأكادميي والتدريب الفني غري م�ستمد من االحتياج الفعلي ل�سوق العمل ،وال توجد �أي عالقة تربط �أ�صحاب
العمل وامل�ؤ�س�سات التعليمية والأكادميية ،حيث �أن هناك �آالف من اخلريجني اجلدد يدخلون �سوق العمل وهم غري مهيئني ب�شكل كايف
ملتطلباته”.

.4.2

التدريب

ميثل التدريب رافدا ً �أ�سا�سيا ً يف جهود الدول لزيادة معدالت التنمية وتخفي�ض م�ستوى البطالة وتوفري احلياة الكرمية ،فهناك عالقة تبادلية
مبا�رشة بني معدالت النمو االقت�صادي وارتفاع امل�ستوى التعليمي .ولزيادة فعالية التعليم والتدريب ت�سعى احلكومات ومنظمات املجتمع
املدين لربط برامج �إعداد املوارد الب�رشية الوطنية باالحتياجات احلقيقة يف �سوق العمل لزيادة املعرو�ض من العمالة عالية املهارة مما ي�ؤدي
�إىل توظيفها يف الوظائف ذات القيمة امل�ضافة العالية(.منظمة العمل الدولية )2009،وتركز امل�ؤ�س�سات التدريبية �إىل تنمية املهارات
ال�سلوكية وزيادة املعرفة الفنية والإدارية والإنتاجية للمتدربني واملتدربات ،وبناء الثقة بالنف�س وتنمية العمل اجلماعي وتبادل اخلربات
والتجارب وتنمية القدرة على التفكري املنظم والتنب�ؤ ،بالإ�ضافة لغر�س اخالقيات العمل و�سلوكيات جديدة.
ومتنع املعايري االجتماعية والثقافة الذكورية العديد من الن�ساء من امل�شاركة يف الربامج التدريبية وتتخلى بع�ض الن�ساء عن منوهن
االجتماعي واملهني ال�سرت�ضاء ورعاية �أ�رسهن ،ويتبني من نتائج التحليل الإح�صائي �أن ن�سبة كبرية من الن�ساء ح�صلن على دورات تدريبية،
حيث يبدو �أن التدريب �أمر بارز ومتوافر ب�شكل وا�سع للن�ساء وت�شري النتائج �إىل �أن اجلهات التي دربت تلك الن�ساء كما يف ال�شكل التايل.
�شكل ( :)8اجلهات التي دربن الن�ساء من وجهه نظرهن
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وتويل امل�ؤ�س�سات الأهلية والدولية يف قطاع غزة اهتماما ً كبريا ً بتطوير براجمها وخططها التدريبية مبا يحقق مواءمة خمرجات وحداتها
التدريبية مع احتياجات �سوق العمل وحتقيق ريادة عاملية مبا يكفل اال�ستقاللية واالكتفاء الذاتي ،وغالبا ً ما تكون هذه الدورات جمانية.
وي�ساهم مركز �ش�ؤون املر�أة يف تعزيز بناء القدرات للم�ؤ�س�سات الن�سوية ودعم التنمية املهنية للن�ساء يف املناطق املهم�شة يف قطاع غزة
وكذلك يف تدريب اخلريجات ،وتعزيز التثقيف والوعي حول املر�أة وثقافة امل�ساواة بني اجلن�سني ،وبلغت عدد الن�ساء امل�ستفيدات من تدريبات
وور�ش عمل مركز �ش�ؤون املر�أة � 20550سيدة خالل الأعوام  .2011-2013وانطالقا ً من الأهداف اال�سرتاتيجية �أوىل مركز �ش�ؤون املر�أة �إعداد
وت�صميم وتطوير الربامج واخلطط التدريبية اهتماما ً كبريا ً ل�ضمان م�سايرة براجمها للتقدم امللمو�س يف قطاع الأعمال ول�ضمان �إك�ساب
املتدرب املهارات التقنية واملهنية التي ِّ
متكنه من التعامل مع �سوق العمل عملت امل�ؤ�س�سة على �إعداد معايري املهارات املهنية والربامج
واحلقائب التدريبية وخا�صة يف حقل التمكني االقت�صادي للن�ساء وامل�شاريع ال�صغرية( .مركز �ش�ؤون املر�أة)2014 ،
وحتتل مراكز التعليم امل�ستمر التي تقدمها العديد من اجلامعات مرتبة متقدمة بني امل�ؤ�س�سات التي قدمت الربامج التدريبية للن�ساء،
وتركز اخلريجات على تلم�س احتياجاتها التدريبية واملهنية التي ت�ؤدي �إىل اكت�سابها املهارات التقنية واملهنية ،وت�صطدم بع�ض الن�ساء
بارتفاع ر�سوم دوراتها التدريبة التي ال تالءم بع�ض او�ضاعهن االقت�صادية.
وقد تبني من نتائج التحليل االح�صائي للعينة �أن  % 29من الن�ساء مل يح�صلن على دورات تدريبية ،ويالحظ ازدياد ح�صول الن�ساء على
دورات تدريبية كلما تقدمت يف امل�ستوى التعليمي كما يف اجلدول التايل .

جدول ( :)6يو�ضح درجة املوفقة على احل�صول على �أي نوع من الدورات التدريبية ح�سب امل�ستوى التعليمي
امل�ستوى التعليمي

احل�صول على �أي نوع من الدورات التدريبية
نعم

ال

ثانوي

% 57.0

% 43.0

دبلوم متو�سط

% 76.0

% 24.0

بكالوريو�س

% 89.5

% 10.5

درا�سات عليا

% 100.0

% 0.0

امل�صدر :ال�شكل من �إعداد الباحث بناءً على التحليل الإح�صائي

وترجع �أ�سباب عدم ح�صولهن على دورات تدريبية �إىل التزويج املبكر  ،% 52.6رف�ض الأهل  ،% 30.9والعادات والتقاليد  ،% 28.9ارتفاع
الر�سوم  ، % 18.6الي�أ�س والإحباط .11.3%
وقد تبني من نتائج التحليل االح�صائي �أن  % 85من الن�ساء املبحوثات يرغنب يف دورات تدريبية فكلما تقدمت املر�أة باملرحلة التعليمية
تزاد رغبتها للدورات التدريبية ،فتزداد احتمالية ا�ستفادتها من التدريب والدورات وخا�صة بعد التخرج .
جدول ( :)7يو�ضح درجة املوفقة على احلاجة �إىل املزيد من الدورات التدريبية ح�سب امل�ستوى التعليمي

امل�ستوى التعليمي

احل�صول على �أي نوع من الدورات التدريبية
نعم

ال

ثانوي

% 82.5

% 17.5

دبلوم متو�سط

% 76.3

% 23.7

بكالوريو�س

% 89.2

% 10.8

درا�سات عليا

% 77.8

% 22.2

الباحث بناءً على التحليل الإح�صائي
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.4.3

عمل املر�أة

ال ميكن حتقيق التنمية وحت�سني �سبل العي�ش وحتقيق الرفاه االجتماعي �إال من خالل م�شاركة فاعلة للمر�أة ،واال�ستفادة من مهاراتها،
فم�شاركة املر�أة يف العمل مطلب تنموي ،وهو الطريق لتمكني الن�ساء لتو�سيع فر�صهن يف امل�شاركة يف عمل م�أجور ،وكذا اخلروج من
الدائرة املغلقة اخلا�صة بالعمل املنزيل غري القابل للقيا�س وفق م�ؤ�رشات التنمية .وفقا ً لنتائج التحليل االح�صائي تبني �أن % 51.1من
املبحوثات ربات بيوت % 29.6 ،عاطالت عن العمل % 10.3 ،موظفات بدوام كامل % 2.9 ،موظفات بدوام جزئي % 1.4 ،يعملن مب�رشوع
لأ�رسهن ومب�رشوعهن اخلا�ص ،بينما تبني �أن  % 3.2و�ضعهن املهني متطوعات �أو على بند البطالة ،كما يف ال�شكل التايل.

�شكل ( :)9توزيع عينة الن�ساء ح�سب الو�ضع املهني احلايل لهن

امل�صدر :ال�شكل من �إعداد الباحث بناءً على التحليل الإح�صائي
وقد تبني من نتائج التحليل االح�صائي �أن  % 66.8من املبحوثات غري العامالت �أنهن بحثن عن عمل ،حيث تبني �أن �أبرز املعيقات التي
تواجهن لاللتحاق بالعمل هي :ارتفاع معدالت البطالة يف املجتمع  ،% 84.4والتمييز يف القبول لاللتحاق بالعمل  .% 35.9كما يف ال�شكل
التايل.

�شكل (� :)10أبرز املعيقات التي تواجه الن�ساء لاللتحاق بالعمل

امل�صدر :ال�شكل من �إعداد الباحث بناءً على التحليل الإح�صائي

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

وتعتقد  % 84.4من املبحوثات �أن ارتفاع معدالت البطالة يف املجتمع هو ال�سبب الرئي�س يف ا�ستمرار بطالتهن .وهي نظرة ت�شا�ؤمية ميكن
�أن تخرجهن من امل�شاركة من �سوق العمل.
ومن �أبرز مالمح االقت�صاد الفل�سطيني انه اقت�صادا خدماتيا ً �ضعفت فيه قطاعات االقت�صاد الأ�سا�سية ،فلم نعد جند دورا ً جوهريا ً لكل
من القطاعات احليوية �أهمها (ال�صناعة ،الزراعة ،ال�سياحة) يف �أيجاد فر�ص عمل جديدة ،وتبلغ م�ساهمة قطاع اخلدمات  % 62من ن�سبة
الناجت املحلي الإجمايل يف قطاع غزة ،مقابل  % 56يف ال�ضفة الغربية ،كما �أن قطاع اخلدمات يف غزة ي�ستوعب  % 77من جمموع العمالة
مقارنة بـ  % 55يف ال�ضفة الغربية( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2013،
وال ميكن خالل هذا ال�سياق �إغفال الدور التدمريي للحرب التي قامت بها �إ�رسائيل يف عام  ،-2009 2008والتي دمرت فيها البنية التحتية
القت�صاد قطاع غزة وقد بلغت خ�سائر احلرب الإ�رسائيلية على غزة ب�أربعة مليارات من الدوالرات ،كما ن�ش�أت يف قطاع غزة العديد من
الأنفاق على احلدود مع م�رص كنتيجة ل�سيا�سة احل�صار الإ�رسائيلية) UNCTAD, 2009( .
وتكبد االقت�صاد الفل�سطيني اخل�سائر خالل العام  2013والبالغة  3.4مليار دوالر ،ناجتة االحتالل و�إغالقه للمعابر وا�ستيالئه على معظم
املوارد الطبيعية يف الأرا�ضي الفل�سطينية مما عطل كافة القطاعات الإنتاجية �سواء الزراعة �أو ال�صناعة �أو التجارة �إ�ضافًة �إىل تعطيل
�سبل اال�ستثمار يف الأرا�ضي الفل�سطينية نتيجة انعدام البيئة اال�ستثمارية التي ين�شدها امل�ستثمر (البنك الدويل  )2014،ويعاين
االقت�صاد الفل�سطيني يف قطاع غزة من قدرته على التكوين الر�أ�سمايل ،ويعتمد على متويل القادم من املنح وامل�ساعدات الدوليةAbu( .
) ,Ajwa 2011
وتعتقد  % 35.9من املبحوثات �أن التمييز يف القبول لاللتحاق بالعمل (عدم امل�ساواة بني اجلن�سني ،الوا�سطة واملح�سوبية) هو �سبب رئي�س
يف بطالتهن ،حيث ت�شكل الوا�سطة عامال ً هاما ً يف احل�صول على فر�صة عمل يف قطاعات العمل املختلفة ،حتى لو مل تتوفر امل�ؤهالت
املطلوبة.
ويعتقدن  % 23.2من املبحوثات �أن التزويج املبكر ال�سبب الرئي�س يف بطالتهن و % 18.4املعيقات االجتماعية واملوقف املحافظ من
خروجهن للعمل ،وما زالت بع�ض املوروثات االجتماعية من العادات والتقاليد حت�رص عمل املر�أة يف �ش�ؤون البيت �أو حتد من �أدوار املر�أة خارج
البيت ومتنعها من �أن تكون فاعلة يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية وامل�شاركة يف احلياة العامة .فامليل الأ�رسي القوي نحو التزويج
املبكر للفتيات و�سلوك الإجناب غري املقيد من �أكرث املعيقات يف ح�صول الن�ساء على فر�ص عمل وحتميلها �أعباء املنزل يف �سن �صغري،
والنق�ص يف اخلدمات امل�ساندة للمر�أة وبالكلفة املنا�سبة يف مكان العمل �أو بالقرب منه ،كاحل�ضانات وريا�ض الأطفال ،بالإ�ضافة لعدم
توفر الأعمال اجلزئية املرنة ي�صعب على املر�أة االنخراط يف �سوق العمل .ويف كثري من الأ�رس ،يت�سلط �أفراد الأ�رسة الذكور على االناث يف
كل ما يتعلق ب�أمورهن احلياتية من تعليم وعمل وم�شاركة يف الن�شاطات االجتماعية واالقت�صادية ،كذلك ال�صعوبات االجتماعية التي
حتد من و�صول االناث �إىل املن�ش�آت لتقدمي طلبات التوظيف ،واعتمادهن ب�شكل رئي�سي على و�سائل االعالم يقلل من فر�صهن يف احل�صول
على العمل ،وي�ضعف من قدرتهن على مناف�سة الذكور .ويف الغالب تتخ�ص�ص الن�ساء يف تخ�ص�صات ذات العالقة بال�صحة والتعليم
واخلدمات االجتماعية ،حيث ال يوجد طلب عليها يف القطاع اخلا�ص ،والتوظيف يف القطاع العام حمدود .وكثري من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
تف�ضل تعيني االناث غري املتزوجات لتفادي �إجازة الأمومة والر�ضاعة ،وحاالت الغياب لرعاية �أطفالهن يف حاالت املر�ض �أحياناً ،وكذلك
تف�ضيل اال�ستثمار يف الأعمار ال�صغرية ،وي�شكل بلوغ �سن املر�أة �أكرث من �أربعني �سنة من العمر عائقا ً هاما ً �أمام فر�صها يف احل�صول
على عمل ب�أجر
ومن �أ�سباب بطالتهن عدم توفر املهارة والقدرة الكافية لدى بع�ض الن�ساء لإدارة امل�شاريع ال�صغرية“ ،و�ضعف امل�ساعدة احلكومية يف
ت�سويق منتجاتها� ،شكلت �سببا ً كافيا ً لعزوف الن�ساء عن خو�ض جتربة ان�شاء امل�شاريع ال�صغرية �أو متناهية ال�صغر ،بالرغم من وجود عديد
1
امل�ؤ�س�سات التي ت�ساعدهن ا�ست�شاريا ً ومتويليا ً يف هذا املجال”.
وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل العالقة بني التعليم للمر�أة وفر�صها يف امل�شاركة يف القوى العاملة فكلما ارتفعت ال�شهادة العلمية للمر�أة
كلما كانت فر�ص �إيجاد عمل �أكرب .وكلما انخف�ض م�ستوى التعليم للمر�أة كلما كانت املر�أة عر�ضة لفقدان العمل�( .شبانة� ،صالح )2008،
وتو�صلت درا�سة لبد(� )2012إىل �أن معظم الن�ساء امل�شاركات يف قوة العمل يف الأرا�ضي الفل�سطينية قد �أنهني � 13سنة درا�سية ف�أكرث،
حيث تبلغ هذه الن�سبة  % 41.7للعام  ،2010والحظ �أن الن�ساء الالتي انهني � 13سنة درا�سية ف�أكرث يحظني بالن�صيب الأكرب بامل�شاركة
يف �سوق العمل رغم �أن ن�سبة البطالة داخل هذه الفئة مرتفعة �أي�ضاً.
وتعترب ن�سبة البطالة بني خريجي تخ�ص�صات العلوم الطبيعية والإن�سانية الأعلى ،حيث بلغت تبلغ ن�سبة البطالة يف تخ�ص�ص العلوم
الطبيعية  % 70.4و % 65للعلوم الإن�سانية يف العام  ،2013باملقابل ف�إن هناك نق�صا ً وا�ضحا ً يف خريجيات التخ�ص�صات الفنية واحلِرفية.
1

مقابلة مع ابت�سام �سامل
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االمر الذي يتطلب العمل الفوري على �إ�صالح نظام التعليم يف فل�سطني مبا يحقق جودة التعليم وحتقيق التوافق بني خمرجات التعليم
اجلامعي واحتياجات �سوق العمل( .اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2014،
وقد تبني من نتائج التحليل االح�صائي �أن  % 70.4من املبحوثات العامالت تواجهن �صعوبة يف املوازنة بني م�س�ؤوليات املنزل والأ�رسة مع
العمل ،وينخف�ض الوقت املتاح له�ؤالء العامالت لت�أدية العمل املنزيل كرتبية الأوالد وتعليمهم وكافة الأعمال املنزلية .مما يزيد الطلب
على رعاية الطفال اخلارجية بالإ�ضافة �إىل تدري�س الأوالد وهي خدمات مكلفة .وال�شكل التايل يبني �أهم امل�شاكل التي تواجه املبحوثات
العامالت يف العمل.

�شكل (� :)11أبرز امل�شاكل التي تواجه املبحوثات العامالت.

امل�صدر :ال�شكل من �إعداد الباحث بناءً على التحليل الإح�صائي
ويرى الباحث �أن العمل املجاين التي تقوم به املر�أة العاملة يف منزلها ينتقل �إىل عمل مدفوع الأجر ،ويت�ضمن دفع رواتب لعاملة املنزل.
ومن جهة �أخرى ا�شارت بيانات م�سح ا�ستخدام الوقت للجهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني(� )2014إىل �أن الإناث تق�ضي ما معدله
�ساعتني و 14دقيقة يوميا ً يف رعاية الأطفال مقابل  48دقيقة عند الذكور ،و� 3ساعات و 51دقيقة يوميا ً يف الأعمال املنزلية مقابل �ساعة
واحدة عند الذكور.
 % 31.5من املبحوثات العامالت �أكدن �أن �أجورهن ال تتنا�سب مع العمل املناط لهن وهي ناجمة عن ق�صور تطبيق قانون العمل الفل�سطيني.
وتتعدد �أ�شكال عمل املر�أة وتطلعاتها للعمل تبعا ً للظروف االجتماعية وهو ما يجعلها �ضحية لتدين الأجور؛” وتفر�ض ندرة الفر�ص على
املر�أة واقعا ً �صعباً؛ �إما القبول بهذا الواقع �أو اجللو�س بني جدران املنزل فتختار الفتاة �أهون ال�رشين .وال تقت�رص معاناة املر�أة العاملة فقط
على تدين الأجور؛ فحتى يف الإجازات املر�ضية و�ساعات الر�ضاعة و�إجازات الأمومة يتم جتاوز القانون فيها من قبل امل�شغل .فالهدف
2
الرئي�س لعملها هو حتقيق ذاتها من خالل العمل مبهنة مقبولة اجتماعيا ً لذلك تقبل بهذا الراتب الذي ال يتبقى منه �شيء”.
ويلج�أ كثري من امل�شغلني �إىل طرق كثرية للتحايل على قانون العمل الفل�سطيني من قبل بع�ض امل�شغلني؛ وال نقول كل امل�شغلني؛ من
منطلق ا�ستغالل حاجة بع�ض الن�ساء خا�صة اللواتي يعانني من ظروف اجتماعية �صعبة للعمل ب�أي �أجر ،ويوقعون عقودا ً بقيمة مع
العاملة ولكن يعطونها راتبا �آخر وهي توافق لأنه ال يوجد لها فر�صة بديلة� ،أو ال يطبقوا احلد الأدنى للأجور �أو عدم امل�ساواة �إذا قورنت
�أجور الن�ساء العامالت بالذكور .والغريب �أن العديد من العامالت ،بل رمبا كثري منهن ،عار�ضن قرار احلد الأدنى للأجور الذي �أقرته احلكومة،
3
على اعتبار �أن ال�رصامة يف تطبيقه قد ت�ؤدي �إىل قيام �أ�صحاب ال�رشكات وامل�صانع بت�رسيح عدد منهن من باب تقليل النفقات .
ويرى الباحث ب�أن هذه الظاهرة يف تفاقم يف ظل م�ؤ�رشات الفقر يف الأرا�ضي الفل�سطينية يف تزايد ،بالإ�ضافة �أن ظاهرة بطالة الن�ساء
يف ازدياد ،يف ظل ال�صورة النمطية املجتمعية التي ترى يف عمل املر�أة جمرد احتياط .و�أن هناك فجوة يف النوع االجتماعي يف �سوق العمل
الفل�سطينية ،على الرغم من �إقامة �صندوق لت�شغيل الن�ساء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارتي العمل و�ش�ؤون املر�أة وعدة
م�ؤ�س�سات ن�سوية� ،إال �أن ال�صندوق ال يزال على حاله فارغاً .وهذا يعني �أنه بات لزاما ً علينا ت�صعيد اخلطوات على �صعيد ا�سرتاتيجيات
االقت�صاد الفل�سطيني ككل .فهناك فجوة بني الن�صو�ص القانونية والواقع .حيث ت�شري احلقائق على �أر�ض الواقع وتقديرات اخلرباء يف
املجال يف التنموي� ،أن امليزانيات املر�صودة لتلبية احتياجات الن�ساء ل�سد الفجوات يف �إطار الربامج وامل�شاريع القطاعية تبقى حمدودة
2

مقابلة مع حنان �صيام من�سقة التمكني االقت�صادي يف جمعية املر�أة العاملة بغزة.

3

لقاء �صحفي مع ربيحة ذياب وزير �ش�ؤون املر�أة.

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

وهام�شية ،وتنح�رص يف مفهوم �ضيق للتنمية ،فغالبية امل�شاريع املوجهة للمر�أة تعتمد �أ�سا�سا على الدعم املقدم من م�ؤ�س�سات التمويل
الأجنبية ،بدال ً من �أن تكون جزءا ً من امليزانيات العامة خلطة التنمية الفل�سطينية .وحتاول احلركة الن�سوية والنقابية تقدمي الدعم ملقاومة
ا�ضطهاد الن�ساء العامالت ،حيث �شكلت درا�سة مركز �ش�ؤون املر�أة حول ق�ضية عامالت ريا�ض االطفال ودور احل�ضانة ق�ضية ر�أي عام
دفع باحلكومة املقالة بغزة �إىل اتخاذ قرارات لرفع اجور العامالت .وعند �س�ؤال املبحوثات العامالت عن اعتقادهن �أنهن يح�صلن على نف�س
الراتب الذي يتقا�ضاه الرجال يف نف�س الوظيفة �أجنب � % 62.5أنهن يح�صلن على نف�س الراتب الذي يتقا�ضاه الرجال ،بينما  % 7.1ال
يح�صلن على نف�س الراتب.

.4.4

القدرة على ح�صول متويل

يرتبط احل�صول على الفر�صة االقت�صادية للن�ساء ارتباطا ً وثيقا ً ب�إتاحة اخلدمات املالية لهن� ،إذ �أنها تعطى املجال لبناء املدخرات ،واحل�صول
على االئتمان ،وا�ستثمار الأموال .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ساعد اخلدمات املالية على دعم منوهن و�إعطاء دفعة لتوظيفهن ،ومن ثم حت�سني
م�ستوياتهم املعي�شة ،لقد �أدى ت�صاعد معدالت البطالة �إىل خلق و�ضع اجتماعي �صعب خا�صة للن�ساء يف ظل البطالة بني ال�شباب من
اجلن�سني ،وهي لدى الن�ساء �ضعف عدد الرجال ،توا�صل النمو ال�سكاين الكبري ،وتوا�ضع معدالت النمو واال�ستثمار واالدخار ،وعدم قدرتها
على مواجهة متطلبات الت�شغيل ،وبالتايل �ضعف الإنتاجية ،هذه الأو�ضاع ت�ستدعي اهتماما ً �أكرب بق�ضية البطالة ،وهو ما يفر�ض برامج
خا�صة لدعم االندماج االقت�صادي وخا�صة للن�ساء .وتوجد يف الوقت الراهن �أربع فئات رئي�سية ملقدمي خدمات االئتمان الأ�صغر يف قطاع
غزة) م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر اخلا�صة ،البنوك التجارية ،م�ؤ�س�سات التمويل احلكومية ،املنظمات غري احلكومية� (.سلطة النقد)2012،
من جهة �أخرى يعترب االقرتا�ض من القطاع امل�رصيف م�صدرا ً رئي�سيا ً لتمويل العجز املايل لدى احلكومة الفل�سطينية ،و�سي�ؤدي �إىل مزاحمة
القطاع اخلا�ص يف احل�صول على التمويل الالزم لإقامة امل�شاريع اال�ستثمارية يف املدى الطويل ،وهوما �سي�ؤثر حتما ً وب�شكل �سلبي على
حجم وتدفقات اال�ستثمار الوطني والأجنبي ،وهو يهدد االيرادات ال�رضيبية وي�ؤدى �إىل زيادة العجز املايل وتزايد احتماالت انخفا�ض الطلب
الكلى على ال�سلع واخلدمات ،وبالتايل تفاقم الركود االقت�صادي وارتفاع معدالت البطالة وانخفا�ض معدالت النمو ،وانخفا�ض االيرادات
املتوقعة للخزينة( .ابو مدلله ،العجلة )2013،كما �أن قدرة الن�ساء للو�صول �إىل متويل امل�شاريع خا�صة يتطلب خماطرة بالن�سبة للمر�أة
والرجل ولكنها تكون �أكرب عندما يتعلق الأمر باملر�أة لأنها تفتقد يف غالب الأحيان ال�ضمانات الأ�سا�سية نظرا ً ل�صعوبة توفري وثائق
امللكية يف ظل املنظومة االجتماعية التقليدية القائمة ،و�أي�ضا �ضعف املدخرات املالية نتيجة اجتاه املر�أة �أكرث لتعهد م�صاريف الأ�رسة.
وقد تبني من نتائج التحليل االح�صائي �أن  % 86.2من املبحوثات مل ي�ستفدن من خدمات مالية (قرو�ض) وال�شكل التايل يبني �أهم
الأ�سباب يف عدم اال�ستفادة من القرو�ض.

�شكل (� :)12أهم الأ�سباب يف عدم اال�ستفادة من القرو�ض

امل�صدر :ال�شكل من �إعداد الباحث بناءً على نتائج التحليل الإح�صائي
ويت�ضح كم نتائج التحليل االح�صائي �أن الن�سبة الأكرب من الن�ساء ال يرغنب يف احل�صول على قرو�ض ،وذلك لتعار�ضها مع �أحكام ال�رشيعة
اال�سالمية ،وتعد ارتفاع ن�سبة القائدة ،وعدم وجود كفالء ،واالجراءات البنكية املعقدة من �أهم اال�سباب والعوائق �أمام الن�ساء يف القدرة
على ح�صول اخلدمات املالية“ .كما ان حجم القر�ض وحجم الق�سط يلعبان دورا يف قرار اخذ القر�ض” ، 4وغالبا ً ما تفر�ض على الن�ساء
5
قرو�ض �صغرية ال تلبي طموحات الن�ساء.
وعند �س�ؤال املبحوثات اللواتي ا�ستفدن من خدمات مالية(قرو�ض) عن �شعورهن ب�سهولة الو�صول �إىل اخلدمات املالية �أجنب �أن % 22.9
ي�شعرن ب�سهولة الو�صول �إىل اخلدمات املالية ،وعند �س�ؤالهن �أي�ضا عن مدى م�ساهمة اخلدمات املالية (القرو�ض) التي مت تلقيها من
4

مقابلة مع ال�سيد نا�رص جرب مدير دائرة التمويل يف وكالة الغوث .

5

مقابلة مع جمموعة من الن�ساء يف منطقة املنارة بخانيون�س (جمعية تنمية املر�أة الريفية).
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متكينهن اقت�صاديا ً �أجنب  % 43.8ب�أنهن مكن اقت�صادياً % 33.3 ،مكن �إىل حد ما ،بينما  % 22.9مل ميكن اقت�صادياً ،ويرجع ذلك عدم
التمكني�-إىل :الركود االقت�صادي وارتفاع �سعر الفائدة  ،% 72.3ف�شل امل�رشوع  ،% 36.4تدخل الأهل و�سوء الإدارة  ،% 27.3وقد �أفادت درا�سة
(�سلطة النقد)2012،
وت�شري درا�سة ما�س(� )2012إىل �أن  % 61من الن�ساء الفل�سطينيات اللواتي خططن لبدء م�رشوع خا�ص ،تخلني عن الفكرة ب�سبب م�شاكل
تتعلق بالتمويل ،حيث �أن التمويل والقرو�ض البنكية تتطلب �ضمانات مرتفعة ال تتوافر عند �رشيحة كبرية من الن�ساء ،وفيما يتعلق
بالقرو�ض من م�ؤ�س�سات التمويل الن�سوية ،ف�إنها غري م�شجعة الرتفاع �سعر الفائدة مع البنوك التجارية ،مما يجعل احل�صول على قر�ض
من هذه امل�ؤ�س�سات لتمويل م�رشوع خا�ص مكلف جداً .بالإ�ضافة �إىل �صغر حجم القرو�ض املقدم من هذه امل�ؤ�س�سات.
وت�سعى برامج التمويل الأ�صغر املقدمة لتقدمي جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية (لي�س خدمات الإقرا�ض فقط) للأفراد الذين لي�س
لهم القدرة على احل�صول على تلك اخلدمات من امل�ؤ�س�سات املالية الر�سمية ،والقادرين يف نف�س الوقت على بدء م�رشوعات ا�ستثمارية
مدرة للدخل� .أي �أمكانية قيام دور حيوي ملعاجلة م�شكلة الفقر والبطالة� ،إ�ضافة �إىل معاجلة م�شكلة الإق�صاء االقت�صادي واالجتماعي
الذي يعانيه الكثري من الأفراد �ضعاف املردودية والكثريي املخاطرة من وجهة نظر امل�ؤ�س�سات املالية الر�سمية .حيث متثل م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر �أداة مهمة يف ظل ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية الوطنية للتخفيف من حدة الفقر.
ويرى الباحث �أن واقع التمويل الأ�صغر يف قطاع غزة ي�شري �إىل �أن بع�ض النا�س الذين يرزحون حتت وط�أة الفقر والديون ،والبطالة  ،ال
يلجئون للقرو�ض لتمويل امل�شاريع اخلا�صة بهم ،و�إمنا لتمويل اقتناء ال�رضوريات واالحتياجات اليومية .ويرجع هذا التغري يف نوعية املقرت�ضني
الرتفاع الأعداد املتزايدة من النا�س الذين يدخلون يف عداد الفقراء ،نتيجة الك�ساد االقت�صادي وت�صاعد البطالة ،ونتيجة املر�ض واحلوادث
وغريها .هذا الواقع املعقد �أدي �إىل زيادة ال�ضغوط با�ستمرار على الكثري من امل�ؤ�س�سات التي تقوم بتقدمي اخلدمات املختلفة املقدمة لزبائن
التمويل الأ�صغر.
فكثريا ً ما مت التعر�ض لق�ضايا امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة يف منظومة الإنتاج امل�ؤ�س�ساتي للقطاع الأهلي من خالل القرو�ض بالغة
ال�صغر ودور اجلمعيات الأهلية وغريها من الربامج املقاومة للفقر وهي برامج رغم �أهميتها االقت�صادية ودورها االجتماعي ف�إنها غري كافية
ل�ضمان امل�شاركة الفاعلة للمر�أة يف الن�سيج امل�ؤ�س�ساتي املنظم .ومن هذا املنطلق فان امل�ؤ�س�سات ال�صغرية التي تقودها ن�ساء تعي�ش
�صعوبات خ�صو�صية ناجتة عن �ضعف جماالت التحرك بالن�سبة للمر�أة خا�صة من حيث ال�سفر وامل�شاركة يف املعار�ض ،وتخ�صي�ص الوقت
الكايف لإجناح امل�رشوع االقت�صادي خا�صة �أمام الواجبات الأ�رسية التي كثريا ما تلقى بكاملها عليها .وتتالقى يف هذا الو�ضع معوقات
التن�شئة االجتماعية ومعوقات املنظومة التعليمية ومعوقات الثقافة العامة وكلها توجه املر�أة نحو عدم املخاطرة وبالتايل نق�ص الفعل
االقت�صادي .كما �إن نق�ص منظومات الدعم للمر�أة امل�سرية للم�رشوعات ال�صغرية ،ونق�ص م�ساهمتها يف الهيئات املهنية ويف منظمات
�أرباب الأعمال ينتج عنه عوائق متنوعة تدفع املر�أة ثمنها.

.4.5

امللكية واملرياث وم�شاركة املر�أة يف اتخاذ القرارات املالية

تخلو امل�صادر الت�رشيعية والقانونية من �أي ن�صو�ص متييزية �ضد املر�أة فيما يتعلق بحقها يف التملك ،كما ال توجد �أية ن�صو�ص �أو �أحكام
تقيد �أو حتد �أو حترمها من هذا احلق لكونها امر�أة ،وتظهر نتائج عينة الدرا�سة انخفا�ضا ً كبريا ً يف ملكية املر�أة للأرا�ضي وال�شقق .وقد
تبني من نتائج التحليل االح�صائي �أن  % 27.9منهن ميلكن منزل �أو جزء من منزل % 23.6 ،ميلكن جموهرات % 17 ،ميلكن �أموال% 10.9 ،
ميلكن �أر�ض % 3.7 ،ميلكن �سيارة % 3.2 ،ميلكن م�رشوع جتاري % 38.5 ،من املبحوثات ال ميلكن �أي من املمتلكات ال�سابقة.
وعند �س�ؤال الن�ساء الالتي ميتلكن �أي من املمتلكات ال�سابقة عن احلرية يف الت�رصف بها �أجنب � % 30.8أن لديهن احلرية بالت�رصف
باملمتلكات الالتي ميتلكنها ،وقد يكون هذا له جانب نف�سي يف حماولة من املر�أة لرفع قيمتها �أو ارتباطا ً بالثقافة ال�سائدة التي ال تف�صح
عن خ�صو�صيات الأ�رسة� % 37.7 ،أجنب �أنه �إىل حد ما لديهن احلرية بالت�رصف باملمتلكات الالتي ميتلكنها قد يكون املق�صود بذلك �أنها رغم
ملكيتها �أنها ال ت�ستطيع الت�رصف �إال مبوافقة اال�رسة �أو الزوج ،بينما  % 31.8لي�س لديهن احلرية بالت�رصف باملمتلكات الالتي ميتلكنها،
كما يف ال�شكل التايل
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�شكل ( :)14احلرية الن�ساء يف الت�رصف يف املمتلكات التي ميتلكهن

امل�صدر :ال�شكل من �إعداد الباحث بناءً على نتائج التحليل الإح�صائي
ويرى الباحث �أن هذه النتائج تو�ضح تبني �أن املر�أة تعاين من اال�ستالب االقت�صادي ،حيث تنجم القوة التي ي�سيطر بها الذكر على املر�أة عن
�سيطرة غري متوازية على املوارد ،فمن املنطقي افرتا�ض �أن من ميتلك القوة ميار�س ال�سيطرة على الآخرين واملخرجات املت�صلة بهذه القوة.
ف�إدراك ال�سيطرة ال يتحدد فقط بال�صفات ال�شخ�صية للإن�سان والفوارق الثقافية فقط ،ولكنه مرتبط بالزمن والتجربة .وقد مت �رشعنه
القوة �ضمن الإطار االجتماعي والثقايف ،بغ�ض النظر عن �شكلها (الإكراه �أو الإقناع).
وعند �س�ؤال املبحوثات حول ت�شجيع الأ�رسة على وجود ملكية �أو �أموال للن�ساء تبني �أن  % 35.1من الن�ساء يرون �أن �أ�رسهن ت�شجع على
وجود ملكية �أو �أموال للن�ساء ،كما يف �شكل التايل.

�شكل ( :)15نظرة الن�ساء حول ت�شجيع الأ�رسة على وجود ملكية �أو �أموال للن�ساء

امل�صدر :ال�شكل من �إعداد الباحث بناءً على التحليل الإح�صائي
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وعند �س�ؤال املبحوثات عن وجهة نظرهن حول ت�شجيع املجتمع على وجود ملكية �أو �أموال للن�ساء تبني �أن  % 17.2من املبحوثات يرون �أن
جمتمعهن ي�شجعن على وجود ملكية �أو �أموال للن�ساء كما يف ال�شكل التايل

�شكل ( :)16نظرة الن�ساء حول ت�شجيع املجتمع على وجود ملكية �أو �أموال للن�ساء

امل�صدر :ال�شكل من �إعداد الباحث بناءً على نتائج التحليل الإح�صائي
هذه النتيجة م�ستندة �إىل و�ضعية الرجال يف عالقتهم بالن�ساء بفل�سطني ح�سب النوع االجتماعي ،وامل�ستندة �إىل منطق القوة
والهيمنة ،والذي ي�أتي �ضمن �سياق اجتماعي ي�أخذ �رشعيته من القانون والثقافة االجتماعية ال�سائدة .ويتنا�سب القهر الذي يفر�ض على
املر�أة مع درجة القهر الذي يخ�ضع له الرجل يف املجتمع .فكلما كان الرجل �أكرث غبنا ور�ضوخا يف مكانته االجتماعية ،مار�س قهرا �أكرب
على املر�أة( .حجازي)2005،
ورمبا تختلف درجات الت�سلط وقوته من بيئة �إىل اخرى وح�سب املرحلة التي متر فيها املر�أة� ،أي �أن الت�سلط كعن�رص قهر و�أداة �إجبار قد ال
يكون بنف�س القوة خالل املراحل املختلفة من حياة املر�أة .لذلك يجب الأخذ بعني االعتبار �أن الت�سلط لي�س حالة مطلقة تعاين منها كل
الن�ساء بنف�س الدرجة والقوة وال�شكل .بل هو حالة مرتبطة بالعمر – احلالة االجتماعية – والطبقة االقت�صادية وغريها من العوامل
امل�ؤثرة على جتربة املر�أة يف املجتمع( .جمعية التنمية الزراعية� ،صندوق االمم املتحدة لل�سكان )2011،
وتعاين املر�أة الفل�سطينية من العنف بكافة �أ�شكاله� ،أظهرت نتائج م�سح اجلهاز االح�صاء املركزي الفل�سطيني عن �أن الن�ساء اللواتي
�سبق لهن الزواج من قطاع غزة كن �أكرث عر�ضة للعنف والإ�ساءة من نظرياتهن من ال�ضفة الغربية ،و�أن الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج
من املناطق احل�رضية وخميمات الالجئني كن �أكرث عر�ضة للعنف والإ�ساءة من نظرياتهن من املناطق الريفية.
وت�شري بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني(� )2011إىل �أن  % 76,4من ن�ساء قطاع غزة اللواتي �سبق لهن الزواج تعر�ضن حلدث
واحد من العنف النف�سي على الأقل مرة واحدة خالل االثني ع�رش �شهر ال�سابقة للم�سح .و�أ�شارت  % 34,8من ن�ساء قطاع غزة اللواتي
�سبق لهن الزواج �إىل �أنهن كن قد تعر�ضن ملرة واحدة على الأقل لأحد �أحداث العنف اجل�سدي على يد �أزواجهن فيما بينت � % 11,8أنهن
كن قد تعر�ضن العتداء �أزواجهن عليهن جن�سيا ملرة واحدة على الأقل ،و� ،% 55,1أنهن كن قد تعر�ضن العتداء �أزواجهن عليهن اقت�صاديا
اعتداء واحدا على الأقل خالل تلك الفرتة .بينما �أو�ضحت  % 54,8من الن�ساء املتزوجات كن قد تعر�ضن �إىل �أحد �أ�شكال العنف االجتماعي
على يد �أزواجهن خالل تلك الفرتة.
وقد تبني من نتائج التحليل االح�صائي �أن  % 50من املبحوثات اللواتي لهن حق يف املرياث قد ح�صلن على حقوقهن يف املرياث .و% 52.8
من الالتي ح�صلن على حقهن يف املرياث قد واجهن م�شاكل يف احل�صول على ذلك احلق ،مما �أدى �إىل ا�ضطرار  75%منهن �إىل الرتا�ضي
مع باقي الورثة % 17.9 ،منهن جل�أن �إىل املحاكم ،بينما  % 3.6ا�ضطررن �إىل التنازل عن حقهن يف املرياث� ،أي تبلغ الن�سبة الفعلية % 24
من الن�ساء املبحوثات ح�صلن على حقوقهن يف املرياث من دون م�شاكل.
ولأغرا�ض الدرا�سة �أجرى الباحث ور�شتي عمل �ضمت جمموعة من الن�ساء تراوح �أعمارهن بني  18و� 60سنة كان لديهن م�شاكل تتعلق
بح�صولهن على ن�صيبهن من املرياث ،وقد كانت �أهم الأ�سباب التي متنع الن�ساء من املطالبة بحقوقها يف املرياث هي ما يلي:
•اخلوف من التعر�ض للإيذاء ومقاطعة الأ�رسة ،وغالبا ً ما تبد�أ م�ساومة املر�أة على التنازل عن حقوقها يف املرياث بالأ�ساليب الودية
وحماوالت التخجيل ،ف�إذا مل تفلح هذه الو�سائل يلج�أ البع�ض �إىل �أ�ساليب �أخرى كالتهديد ،ومقاطعة الأ�رسة لها حتى الو�صول
�إىل الإيذاء الفعلي لها من خالل ال�رضب وغريه من و�سائل العنف اجل�سدي والنف�سي.
•عدم معرفة املر�أة بحقوقها يف املرياث ،واجلهل بالقوانني والإجراءات املتعلقة بتق�سيم الإرث ،حيث �أن عدم معرفة بع�ض الن�ساء
مبقدار حقوقهن يف الرتكة ي�ؤدي بهن �إىل التنازل عن �أن�صبتهن من الرتكة لقاء مقابل مادي ب�سيط ال ي�ساوي القيمة احلقيقية
لأن�صبتهن.
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•اخلجل من املطالبة باملرياث ،تخجل بع�ض الن�ساء من املطالبة باملرياث حيث ي�شعرن ب�أنهن يطلنب �صدقة �أو �أنهن يطالنب ب�شيء
لي�س لهن حق به وفقا ً لعادات بع�ض فئات املجتمع� ،إىل جانب اخلجل واخلوف من نظرة املجتمع ال�سلبية �إذا ما قمن باتخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة حل�صولهن على حقوقهن.
•عدم القدرة على دفع تكاليف ر�سوم املحاكم و�أتعاب املحامني لغايات اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتح�صيل حقوقهن من
الرتكة يف حال امتنع باقي الورثة عن الق�سمة الر�ضائية �أو توزيع احل�ص�ص الإرثية وفقًا لن�ص القانون.
وجند �أنه يتم حرمان الأنثى يف كثري من احلاالت من حقها باملرياث و�إجبارها على التنازل عن مرياثها من خالل عدد من املمار�سات �أهمها
ما يلي:
1 .1قيام بع�ض الورثة بالتودد �أو التحايل وحماولة ا�سرت�ضاء املر�أة للتنازل عن حقوقها مقابل �إعطائها جزء من املال �أو قطعة �أر�ض
ال ميثل ن�صيبها احلقيقي من الإرث ،و�أحيانا ً �أخرى ال يتم �إعطا�ؤها �أي �شيء منه ،و�إذا ا�ستمرت بالرف�ض متار�س عليها خمتلف
ال�ضغوطات والتهديدات لدفعها لتنازل عن ن�صيبها من الرتكة.
2 .2قيام بع�ض الآباء بالتنازل لأبنائهم الذكور عن كل �أمالكهم �أو بع�ضها �أو بيعها �صوريا ً �أو بالهبة �أو الو�صية بهدف حرمان الإناث،
�أو حرمان احدى الزوجات و�أبناءها.
3 .3منع زواجها من �أجل ال�ضغط عليها حتى تتنازل عن مرياثها.
وعلى الرغم من اال�ستقالل املايل النظري للن�ساء يف ال�رشيعة الإ�سالمية ويف القوانني ال�سارية يف املناطق الفل�سطينية� ،إال �أنه مازال
هناك حاالت لن�ساء ال يتحكمن يف دخلهن �أو ممتلكاتهن .ويرجع هذا ب�صفة �أ�سا�سية �إىل الأعراف والتقاليد التي مازالت تنظر للرجل على
�أنه املعيل ،وبالتايل ف�إن له احلق يف اتخاذ القرارات املالية.
كما و�أظهرت نتائج التحليل االح�صائي �إىل �أن  % 14.4من الن�ساء املبحوثات يعتربن �أنهن م�ستقالت ماديا /ماليا عن �أزواجهن �أو �أ�رسهن،
 % 21.4منهن يعتربن �أنه �إىل حد ما م�ستقالت ماديا /ماليا عن �أزواجهن �أو �أ�رسهن ،بينما  % 64.4منهن يعتربن �أنهن غري م�ستقالت
ماديا /ماليا عن �أزواجهن �أو �أ�رسهن.
وعند �س�ؤال الن�ساء العامالت �أي�ضا عن احلق يف الت�رصف يف الدخل ال�شهري الذي يح�صلن عليه �أجنب  % 51.8انه من حقهن الت�رصف
بالدخل ال�شهري الذي يح�صلن عليه % 39.3 ،منهن �أجنب انه �إىل حد ما من حقهن الت�رصف بالدخل ال�شهري الذي يح�صلن عليه ،بينما
 % 8.9منهن �أجنب �أنه لي�س من حقهن الت�رصف بالدخل ال�شهري الذي يح�صلن عليه.

م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف �صنع القرار

ما زالت م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف احلياة ال�سيا�سية والعامة تتقدم بزخم متوا�صل ،فهي عملية تراكمية بد�أت خطوة خطوة؛
مما ي�ساعد يف تغري ال�صورة النمطية والتقليدية للمر�أة التي ت�رشبتها الذاكرة واملوروث والثقافة ال�شائعة من خالل ال�سلطة الذكورية.
1 .1وقد تبني من نتائج التحليل االح�صائي �أن  % 65.5من املبحوثات لي�سوا �أع�ضاء يف �أي م�ؤ�س�سة (جمعية �أهلية �أو تعاونية،
نقابة مهنية ،حزب �سيا�سي� ،أو �أي م�ؤ�س�سات �أخرى مثل جمل�س الطالب) ،وهذا يدلل على �ضعف فعالية الن�ساء يف امل�شاركة
املجتمعية.
2 .2بينت نتائج التحليل االح�صائي �أن  % 25.2من الن�ساء املبحوثات �أنهن �أع�ضاء يف م�ؤ�س�سة حملية ،وتعترب م�شاركتهن �ضعيفة
يف اتخاذ القرار حيث تبني �أن  % 80من املبحوثات الأع�ضاء مل يرت�شحن يف انتخابات تلك امل�ؤ�س�سات.
3 .3ما تزال هذه الن�سبة منخف�ضة ،حيث ي�سود االعتقاد �أن م�شاركة الن�ساء يف العمل الأهلي �أعلى منها يف قطاعات �أخرى ب�سبب
طبيعة هذا القطاع الذي يفرت�ض �أن يكون �أكرث الت�صاقا بحاجات املجتمع و�أولوياته ،ويعطي �أولوية �أعلى حلقوق االن�سان وحقوق
املر�أة ،وخ�صو�صا لوجود العديد من امل�ؤ�س�سات الن�سوية .وتلج�أ اخلريجات لهذه امل�ؤ�س�سات بحثا عن وظيفة �أو �أي جمال تدريبي
يتيح لها احل�صول على وظيفة  ،وحتاول العديد من الأ�رس اال�ستفادة من اخلدمات املقدمة من هذه امل�ؤ�س�سات.
4 .4تبني من نتائج التحليل االح�صائي �أن  % 19.3من املبحوثات مل ي�شاركن يف الأن�شطة االجتماعية (املعار�ض وامل�ؤمترات املحلية)
5 .5يرجع �ضعف �أنت�سابهن وانتمائهن لأي من الف�صائل ال�سيا�سية ،خليبة �أملهن وفقدان الثقة بهذه الف�صائل خا�صة يف عدم
قدرتها على �إنهاء حالة االنق�سام ،وان�شغال كل منها يف م�صاحلها الفئوية ال�ضيقة ،وعدم �إيالء املجتمع وخا�صة الن�ساء �أولوية
يف براجمها.
�6 .6أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي �أن  % 44من الن�ساء املبحوثات ي�شاركن يف القرارات املالية داخل الأ�رسة .و�أظهرت النتائج وجود
عالقة بني عمل املر�أة وقدرتها على اتخاذ القرار املايل حيث ي�صبح للمر�أة العاملة دور �أكرب يف اتخاذ القرارات املالية يف املنزل.
�7 .7إن  % 60من الن�ساء املبحوثات ي�ؤيدن امل�ساواة مع الرجل يف احلقوق والواجبات 32.5% ،منهن ي�ؤيدن �إىل حد ما ذلك ،بينما % 7.5
ال ي�ؤيدن امل�ساواة مع الرجل يف احلقوق والواجبات.
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قدمت هذه الدرا�سة عر�ضا ً وحتليال ً عاما ً لواقع التمكني االقت�صادي للن�ساء يف قطاع غزة ،وتطرقت �أي�ضا للعوائق التي متنع من متكني
الن�ساء ،فتمكني املر�أة االقت�صادي ي�شمل توفري الفر�ص االقت�صادية مثل تو�سيع فر�ص اال�ستخدام والتوظيف الذاتي والريادية وت�شجيع
العمل الالئق واملنتج ،وحت�سني فر�ص الو�صول للتمويل ،الو�ضع القانوين واحلقوقي مثل حت�سني حقوق املر�أة يف امللكية ،املرياث ،ملكية وحرية
الت�رصف بالأر�ض ،التعبري والدمج وامل�شاركة يف عملية �صنع القرارات االقت�صادية مثل تطوير �آليات لتعزيز م�شاركة املر�أة يف هيئات �صنع
القرار.

.5.1

النتائج

يعر�ض هذا الف�صل �أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها الباحث والتي من �ش�أنها تعزيز �سبل التمكني االقت�صادي للن�ساء يف قطاع غزة.
وتو�صلت هذه الدرا�سة �إىل العديد من النتائج وفيما يلي �أبرزها:

•

تعليم املر�أة والتدريب

املع�ضلة الكربة التي تواجه التعليم ب�شكل عام هو االهتمام ب�إك�ساب التعليم �صفة الكيف ولي�س الكم فقط ،و�إىل �أي مدى ت�ستجيب
مناهج ونظم التعليم الفل�سطينية املعا�رصة للتحديات املفرو�ضة على املر�أة الفل�سطينية ،وكيف ميكن تطوير مناهج التعليم العام
واجلامعي ،وفتح �آفاق املعرفة مع العامل اخلارجي مبا يجعل املر�أة قادرة على فهم متغريات الع�رص من جانب وخمرجا ل�سد احتياجات �سوق
العمل املتجددة من جانب �آخر.
�1 .1إن الفجوة بني الذكور والإناث يف معدالت معرفة القراءة والكتابة ما زالت ل�صالح الذكور بفارق بلغ حوايل  ،% 4رغم تقدم الن�ساء
يف جمال معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث يف الأرا�ضي الفل�سطينية خالل العقود املا�ضية.
2 .2ما تزال معدالت معرفة القراءة والكتابة للإناث يف قطاع غزة �أف�ضل منها يف ال�ضفة الغربية على عك�س الذكور.
3 .3تزيد ن�سبة الطلبة الإناث عن ن�سبة الطلبة الذكور  % 1.003يف التعليم اال�سا�سي والثانوي.
4 .4من �أهم معيقات و�صول الن�ساء املبحوثات �إىل امل�ستوى التعليمي الذي يطمحن �إليه:التزويج املبكر ،ومن ثم �سوء الأو�ضاع
االقت�صادية ،ومن ثم العادات والتقاليد.
5 .5ما زالت فجوة اخلريجني متيل ل�صالح الذكور ت�ساوي  ، % 90.6مع ارتفاع ن�سبة االناث �إىل الذكور يف قطاع غزة يف الفرع االكادميي
ب�شكل ملحوظ �إىل  % 116.4يف العام . 2012/2013
6 .6معظم الن�ساء املبحوثات الالتي مل ي�صلن �إىل امل�ستوى التعليمي الذي يطمحن �إليه يرغنب يف �إكمال تعليمهن.
7 .7ت�شري الدرا�سات يف قطاع غزة “�أن التعليم الأكادميي والتدريب الفني غري م�ستمد من االحتياج الفعلي ل�سوق العمل ،حيث �أن
هناك �آالف من اخلريجني اجلدد يدخلون �سوق العمل وهم غري مهيئني ب�شكل كايف ملتطلباته” .متركزت الإناث يف التخ�ص�صات ذات
الطابع االجتماعي الرتبوي و�إعداد املعلمني يعود ذلك �إىل �أن هذه التخ�ص�صات تعترب مبثابة امتداد ملا تقوم به الفتيات �أو الن�ساء
من مهمات تقليدية ملقاة على عاتقهن.
8 .8غالبية املبحوثات يرغبون يف دورات تدريبية لتالءم االحتياجات احلقيقة يف �سوق العمل.
9 .9من �أهم معيقات تدريب الن�ساء من وجهة نظرهن -العادات والتقاليد رف�ض الأهل والتزويج املبكر.
�1010أهم اجلهات التي دربت تلك املبحوثات كانت :م�ؤ�س�سات �أهلية حملية ،مراكز التعليم امل�ستمر يف اجلامعات

•

عمل املر�أة

•

القدرة على ح�صول متويل

مل تكن املر�أة مبعزل عن كافة التحوالت االقت�صادية وال�سيا�سية التي �شهدها املجتمع الفل�سطيني يف قطاع غزة �إىل �أن م�شاركة املر�أة
يف �سوق العمل ال تزيد ب�شكل متنا�سب مع التو�سع االقت�صادي ،وال تنق�ص ب�شكل متنا�سب مع االنكما�ش االقت�صادي.
1 .1ت�شري بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني اخلا�صة يف قطاع غزة للعام � 2013إىل �أن ن�سبة امل�شاركة الإناث يف القوى
العاملة حوايل  ،% 16ومعدل البطالة من بني الأفراد الإناث يف القوى العاملة � 15سنة حوايل . % 53
2 .2من �أبرز املعيقات التي تواجه الن�ساء املبحوثات يف االلتحاق بالعمل هي :ارتفاع معدالت البطالة يف املجتمع ،والتمييز يف القبول
لاللتحاق بالعمل ،والتزويج املبكر ،املعيقات االجتماعية واملوقف املحافظ من خروجهن للعمل.
 % 62.53 .3من املبحوثات العامالت يعتقدن �أنهن يح�صلن على نف�س الراتب الذي يتقا�ضاه الرجال يف نف�س الوظيفة.
4 .4من �أبرز امل�شاكل التي تواجهن املبحوثات العامالت هي� :صعوبة اجلمع بني العمل والواجبات املنزلية والأ�رسية ،عدم تتنا�سب العمل
املناط لهن مع �أجورهن.
يرتبط احل�صول على الفر�صة االقت�صادية للن�ساء ارتباطا ً وثيقا ً ب�إتاحة اخلدمات املالية لهن.

واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف قطاع غزة

.1
.2
.3
.4
.5

1ت�شري الدرا�سات �إىل �أن  % 61من الن�ساء اللواتي خططن لبدء م�رشوع خا�صة ،تخلني عن الفكرة ب�سبب م�شاكل تتعلق بالتمويل
التي تتطلب �ضمانات ال تتوافر عند �رشيحة كبرية من الن�ساء.
22عترب القرو�ض من م�ؤ�س�سات التمويل الن�سوية غري م�شجعة لأ�سباب عديدة منها �صغر حجم القر�ض وارتفاع �سعر الفائدة ،مما
يجعل احل�صول على قر�ض من هذه امل�ؤ�س�سات لتمويل م�رشوع خا�ص مكلف جدا ً وغري جمدي ،وا�ستفادت  % 13.8من املبحوثات
من اخلدمات املالية (قرو�ض)
 % 22.93من املبحوثات اللواتي ا�ستفدن من القرو�ض �شعرن ب�سهولة الو�صول �إىل اخلدمات املالية.
 % 43.84من الن�ساء اللواتي اخذن قرو�ض قد مكن اقت�صادياً ،ويرجع عدم التمكني� -إىل :الركود االقت�صادي ،وارتفاع �سعر الفائدة،
وتدخل الأهل و�سوء الإدارة.
5من �أهم الأ�سباب يف عدم ح�صولهن على قرو�ض هي :تعار�ض القرو�ض مع �أحكام ال�رشيعة اال�سالمية ،وارتفاع ن�سبة القائدة،
وعدم وجود كفالء ،واالجراءات البنكية املعقدة من �أهم اال�سباب والعوائق �أمام الن�ساء يف القدرة على ح�صول اخلدمات املالية .

•

امللكية واملرياث وم�شاركة املر�أة يف اتخاذ القرارات املالية

•

م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف �صنع القرار .

يقر الت�رشيع الفل�سطيني ويعرتف بحق املر�أة يف امتالك امللكيات ،فال توجد يف النظام القانوين �أية ت�رشيعات حتد من حق املر�أة يف التملك
�أو ت�ضع قيودا ً على ملكيتها� ،أو �أن حتول دون دخول املر�أة الفل�سطينية يف جمال الأن�شطة االقت�صادية و�أبرام �أي عقود جتارية ولكن التقاليد
ال�سائدة والتن�شئة العائلية التمييزية حتول دون م�شاركة املر�أة يف تعاقدات اقت�صادية وملكيتها اخلا�صة.
1 .1تظهر نتائج التحليل االح�صائي �أن  % 27.9من املبحوثات ميلكن منزل �أو جزء من منزل % 23.6 ،ميلكن جموهرات % 17 ،ميلكن
�أموال % 10.9 ،ميلكن �أر�ض % 3.7 ،ميلكن �سيارة % 3.2 ،ميلكن م�رشوع جتاري كما �أن  % 38.5من الن�ساء ال ميلكن �أي من املمتلكات
ال�سابقة.
 % 30.82 .2من املبحوثات الالتي ميتلكن �أي من املمتلكات ال�سابقة لديهن احلرية بالت�رصف باملمتلكات الالتي ميتلكنها.
 % 35.13 .3من املبحوثات يرون �أن �أ�رسهن ت�شجع على وجود ملكية �أو �أموال للن�ساء.
 % 17.24 .4من املبحوثات يرون �أن جمتمعهن ي�شجع على وجود ملكية �أو �أموال للن�ساء.
 % 51.85 .5من املبحوثات العامالت من حقهن الت�رصف بالدخل ال�شهري الذي يح�صلن عليه
6 .6ما تزال ظاهرة حرمان املر�أة من املرياث موجودة يف املجتمع الفل�سطيني بقطاع غزة ،حيث يجري يف بع�ض الأحيان ا�ستغالل املر�أة
و�إجبارها على التنازل عن حقها يف املرياث بطرق خمتلفة  ،حيث  % 50من املبحوثات مل يح�صلن على حقوقهن يف املرياث.
7 .7واجهن  % 52.8من املبحوثات الالتي ح�صلن على حقهن يف املرياث م�شاكل يف احل�صول على ذلك احلق مما �أدى �إىل ا�ضطرار % 75
منهن �إىل الرتا�ضي مع باقي الورثة % 17.9 ،منهن جل�أن �إىل املحاكم ،بينما  % 3.6ا�ضطررن �إىل التنازل عن حقهن يف املرياث� .أي تبلغ
الن�سبة الفعلية  % 24من الن�ساء املبحوثات ح�صلن على حقوقهن يف املرياث من دون م�شاكل.
�سمحت ال�سلطة الفل�سطينية للمر�أة بالت�صويت والرت�شح لالنتخابات منذ �أول انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية� ،أقر املجل�س الت�رشيعي “
ُ
قانون االنتخابات العام” ب�شكل نهائي يف  ،2005الذي فر�ض على الأحزاب مبا يف ذلك حركة حما�س اختيار ن�ساء �ضمن قوائمها ما يعني
�أن طبيعة املجتمع املحافظة ترتاجع �أمام ن�صو�ص قانونية ملزمة با�ستخدام كوتا ،كما �أن جتارب االنتخابات املحلية الأخرية مل تعك�س
تطورات يف متثيل الن�ساء كما كان متوقعا مقابل اجلهود احلثيثة ايل بذلتها امل�ؤ�س�سات الن�سوية للتوعية باالنتخابات ،وافرزت النتائج التي
اجريت يف تاريخ  27/1/2005يف االنتخابات البلدية يف قطاع غزة عن فوز  20مر�شحة من �أ�صل .83
1 .1ت�شكل الن�ساء ما يزيد عن  % 30من قوة العمل يف ال�سلطة التنفيذية يف قطاع غزة �أعلى من م�شاركتها يف �سوق العمل
ب�شكل عام ،ولكن ال�سلطة التنفيذية تعك�س النمط العام من تركز الن�ساء يف الوظائف التي تقع يف �أدنى ال�سلم الوظيفي
فال يوجد �أي امر�أة يف من�صب وكيل وزارة يف قطاع غزة ،ويوجد �سيدتان يف من�صب وكيل م�ساعد و �سيدتان يف من�صب مدير
عام الوزارة يف قطاع غزة .
2 .2تظهر الفجوة اجلن�سية بني اجلن�سني يف ال�سلطة الق�ضائية ،مل يتجاوز ن�سبة القا�ضيات  % 12من اجمايل عدد الق�ضاة يف
قطاع غزة يف العام  ،2012وت�شري بيانات نقابة حمامي فل�سطني للعام � 2012إىل �أن ن�سبة املحاميات املزاوالت للمهنة ال تتجاوز
 15%من �إجمايل عدد املحامني .
�3 .3أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي �أن  % 65.5من املبحوثات لي�سوا �أع�ضاء يف �أي م�ؤ�س�سة(جمعية اهلية �أو تعاونية ،نقابة مهنية،
حزب �سيا�سي� ،أو �أي م�ؤ�س�سات �أخرى مثل جمل�س الطالب) % 19.3 .من املبحوثات ي�شاركن يف الأن�شطة االجتماعية كاملعار�ض
وامل�ؤمترات املحلية
 % 25.24 .4من املبحوثات ع�ضوات يف م�ؤ�س�سة حملية ،لكن  % 80من املبحوثات الأع�ضاء مل يرت�شحن يف انتخابات امل�ؤ�س�سات .بالرغم
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مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

من �أن العمل الأهلي يكون �أكرث الت�صاقا بحاجات املجتمع و�أولوياته ،ويعطي �أولوية �أعلى حلقوق االن�سان وحقوق املر�أة ،حيث تلج�أ
اخلريجات لهذه امل�ؤ�س�سات بحثا عن وظيفة �أو �أي جمال تدريبي يتيح لها احل�صول على وظيفة .
5 .5ال يعك�س متثيل الن�ساء يف النقابات العمالية الفل�سطينية حجم امل�شاركة يف �سوق العمل ،وال تتجاوز ن�سبة التمثيل يف قطاع
غزة  .% 4.2هذه امل�شاركة ال�ضئيلة تتناق�ص ب�شكل ملحوظ يف املنا�صب القيادية يف هذه النقابات.
 % 446 .6من املبحوثات ي�شاركن يف القرارات املالية داخل الأ�رسة .واظهرت النتائج على وجود ال�صلة بني عمل املر�أة وقدرتها على اتخاذ
القرار املايل فاملر�أة العاملة لها دور اكرب يف اتخاذ القرارات املالية يف املنزل ،وكذلك الن�ساء املتعلمات اجلامعيات.
� 7 .7إن  % 60من الن�ساء املبحوثات ي�ؤيدن امل�ساواة مع الرجل يف احلقوق والواجبات.

.5.2

التو�صيات

تنبثق هذه التو�صيات من اال�ستنتاجات �أعاله ،ومن ر�ؤية الباحث ،حول �أهم اجلوانب التي يرى ت�سليط ال�ضوء عليها وتوجيهها نحو جهات
االخت�صا�ص املعنية باالطالع عليها ودرا�ستها وتفح�صها ،والأخذ مبا تراه حمققا للغايات التي تن�شدها ا�سرتاتيجيات التنمية االقت�صادية
الوطنية ،وذلك بالقدر الذي ي�ؤدي �إىل تعظيم املنفعة النا�شئة عن اال�ستغالل الأمثل ملوارد الن�ساء .ف�أننا نو�صي مبا يلي:

•

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

التو�صيات ملنظومة ال�سيا�سات العامة للحكومة

1توفري قاعدة املعلومات حول اجلوانب املختلفة للتمكني االقت�صادي ل�سد الفجوة املعلوماتية يف هذا املجال ويرتبط ذلك بتوفري
بيانات تف�صيلية عن ملكية املر�أة وعملها و� ..ألخ.
2التمكني الفردي يتما�شى مع التمكني اجلماعي ،فال ميكن الف�صل بني متكني املر�أة اقت�صاديا ً ومتكني جميع املواطنني ،فتمكني املر�أة
لي�س جمرد �إجراءات فنية بل هو �أي�ضا ً تغري لثقافة التمييز فن�رش الوعي حيال التقاليد االجتماعية ال�سلبية التي تكر�س النظرة
النمطية للمر�أة والتي تقف عائقا ً حقيقا ً �أماما تقدمها وم�ساواتها من خالل ت�صميم برامج تهدف لإلغاء ثقافة التمييز،
وتفعيل دور الإعالم لإعادة بناء �صورة املر�أة وت�أهيلها.
3من ال�رضوري ا�ستمرار ال�سلطة بتقدمي اخلدمات الأ�سا�سية للمر�أة من تعليم و�صحة ورعاية اجتماعية وثقافية.
4الإ�رساع بتقدمي و�إقرار ا�سرتاتيجية النهو�ض باملر�أة و�إعداد خطط قطاعية من قبل الوزرات املعنية ل�ضمان تنفيذها مبا يحقق
الأهداف املردودة ،وتفعيل الربامج اخلا�صة باملر�أة يف اال�سرتاتيجيات الوطنية املعتمدة ،منها ا�سرتاتيجيات التخفيف من الفقر
وا�شارك امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف �إعدادها وامل�ساهمة يف تنفيذها.
5العمل على مراجعة قانون ت�شجيع اال�ستثمار ،خا�صة فما يتعلق ا�ضافة حزمة حوافز جديدة للم�شاريع التي تقودها املر�أة �أو
توظف عدد كبري من الن�ساء من �ش�أنها خدمة و�إجناح ال�سيا�سات االقت�صادية للتمكني االقت�صادي وحتقيق املزيد من فر�ص امل�ساواة
بني اجلن�سني.
6العمل على مراجعة بع�ض ن�صو�ص قانون العمل الفل�سطيني لتغري الواقع ل�ضمان احل�صول على الأجر العادل للعامالت وحت�سني
ظروف العمل.
7يجب على ال�سلطة التنفيذية توفري الإرادة ال�سيا�سية ومنح �صالحيات ومتويل �أكرث لوزارة �ش�ؤون املر�أة للقيام بدورها على �أكمل
وجه.
8من ال�رضوري تو�ضيح العالقة بني متكني املر�أة وال�صحة ،ففي اجلانب التقليدي تكون الرتكيز على ال�ش�أن املتعلق بالإجناب .فال�صحة
�رشط التمكني االقت�صادي والو�صول �إىل املوارد ،فما زال املو�ضوع مفهومه غام�ضا ً وبحاجة �إىل املزيد من الدرا�سة بهدف تطوير
املر�أة الفل�سطينية يف قطاع غزة و�صياغة اال�سرتاتيجيات املتعلقة بتمكني املر�أة �صحيا ً واقرتاح فعاليات وتدخالت منا�سبة يف
هذا الإطار قابل للتطبيق والتقومي.
9البد من ا�صدار قانون االحوال ال�شخ�صية يالءم املواثيق الدولية احلامية حلقوق االن�سان ،ويحرتم اتفاقية �سيداو ،وال ي�شكل عائقا ً
يف متكني املر�أة.

التو�صيات املوجهة للمر�أة الفل�سطينية واجلمعيات الن�سوية
.1

.2
.3
.4

1توعية املر�أة بحقوقها من خالل تعزيز وعيها ب�إن�سانيتها وحقوقها لكي ال تعمل كقوة �سلبية جتاه التغيري �ضد الأدوار التقليدية
النمطية من جهة ولتعمل على املطالبة بحقوقها من جهة ثانية ،والعمل مع املنظمات الن�سوية ليت�سنى لها القيام بدور
الدفاع عن حقوقها.
2التعاون مع املنظمات املختلفة لإ�رشاك املر�أة يف كافة الأن�شطة التي ت�ساعد يف تنمية املر�أة ورفع م�ستواها.
3التن�سيق والتعاون مع املنظمات الن�سوية يف العامل لال�ستفادة من جتارب هذه املنظمات.
�4صياغة و�إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجية ملواجهة املروثات الثقافية واالجتماعية ال�سلبية جتاه ق�ضايا و�أدوار املر�أة يف املجتمع ،التي تعيق
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.5
.6
.7
.8

•

.1
.2
.3
.4
.5

•

متكني املر�أة اقت�صاديا يف قطاع غزة.
5ت�شجيع الن�ساء لالنت�ساب �إىل اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية ،وامل�شاركة فيها ليك�سنب الثقة بالذات ب�أنهن �رشيكات يف الوطن.
6مراقبة وتوثيق العنف املرتكب �ضد الن�ساء وخا�صة اال�ستالب االقت�صادي وعدم الت�سرت على تلك احلوادث واعتبارها عر�ضية.
7عدم جتاهل اخللل املجتمعي و�إعطائه �أهمية خا�صة ملا له من ت�أثري على املجتمع ككل ،من خالل البحوث والدرا�سات واملقاالت
املخت�صة يف م�ساواة املر�أة مع الرجل على كافة امل�ستويات البحثية االجتماعية واالقت�صادية .
8تفعيل دور الإعالم بكل و�سائله لرفع م�ستوى الوعي لدى املر�أة يف خمتلف اجلوانب االجتماعية والثقافية والقانونية املتعلقة
بحقوقها وواجباتها ،وتقدمي الدعم احلكومي لتطوير �صورة املر�أة و�إعطائها ال�صورة احل�ضارية .

التو�صيات اخلا�صة بالتعليم

1زيادة الإنفاق احلكومي على التعليم والتدريب والت�أهيل وكل ما من �ش�أنه زيادة الفر�ص �أمام الن�ساء يف العمل وتبوء مراكز �صنع
القرار.
2العمل على احلد من ت�رسب الإناث من التعليم الأ�سا�سي وخا�صة يف املناطق الفقرية ،والرتكيز على حمو �أمية املر�أة ثقافياً،
من خالل العمل على تطوير املناهج املطبقة حاليا ً يف املدار�س التي تراعي النظرة التقليدية والدونية للمر�أة وتق�سيم الأدوار
االجتماعية يف املجتمع.
3يحتاج نظام التعليم يف قطاع غزة �إىل مزيد من التح�سينات يف اجلودة ،واملرونة ،بحيث يكون لدى الطلبة القدرة على االنتقال
من التعليم �إىل وظائف تتالئم مع احتياجات �سوق العمل.
ً
4يحتاج نظام التعليم �إىل ت�شجيع جميع الأفراد ذكورا ً و�إناثا للح�صول على التدريب الكايف ليتمكنوا من احلفاظ على مهاراتهم
وتطوير قدرتهم على املناف�سة يف �سوق العمل.
5تفعيل الإر�شاد املدر�سي للفتيات وتوعيتهن عن م�ساوئ التزويج املبكر و�أهمية التعليم .

التو�صيات اخلا�صة بعمل املر�أة

�أن االعرتاف احلكومي بالقيمة االقت�صادية لعمل املر�أة وبقدرتها على القيام بكل الأدوار واملهام التي يحتاجها املجتمع ،وزيادة الإنفاق
ملعاجلة امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية ،والعمل على زيادة ن�سبة الإناث يف القوى العاملة ،فهناك حاجة للتوعية املجتمعية ب�أهمية
دخول الن�ساء للمهن والوظائف التي مل تكن تقليدياً ،حيث ي�ؤدي ذلك �إىل تفعيل �أكرب يف �سوق العمل.
1 .1تخفي�ض الوقت والتكاليف النقدية اخلا�صة بالت�سجيل الر�سمي للم�ؤ�س�سات وامل�رشوعات خا�صة للمر�أة ،تقدمي معلومات للن�ساء
امل�شتغالت بالعمل احلر حول �أ�سواق الت�صدير املحتملة واالتفاقيات التجارية املربمة.
�2 .2إ�صالح امل�ؤ�س�سات املالية لزيادة ح�صول الن�ساء على اخلدمات املالية ،وتزويدهن باال�ست�شارات واملعلومات ،خللق جو ايجابي وم�ساند
للم�شاريع الن�سائية ،تقدمي خطوط اعتمادات جتارية وخدمات مالية �إىل الن�ساء.
�3 .3إ�صالح القوانني فيما يتعلق بحقوق ملكية الأمالك العقارية.
4 .4العمل على زيادة اخلدمات املالية والت�سهيالت املقدمة للن�ساء وامل�شاريع الن�سوية،
�5 .5إن�شاء �شبكة تكاملية بني امل�ؤ�س�سات التنموية والتمويلية والن�سوية لدعم وتطوير ومتابعة الن�ساء �صاحبات امل�شاريع ال�صغرية
ل�ضمان ا�ستمرارية م�شاريعهن ومتكينهن اقت�صادياً.
6 .6دعم م�شاريع غري تقليدية للن�ساء ،وتطوير امل�شاريع التقليدية ،ودعم الت�سويق من خالل معار�ض ملنتجات امل�شاريع الن�سوية،
واالهتمام ب�أن�شطة تدريب املر�أة لإ�شباع احتياجات �سوق العمل
7 .7مراجعة القواعد واللوائح املنظمة للعمل ،مبا يف ذلك مراجعة �أنظمة التقاعد والإجازات والعمل اجلزئي واملناوبات ليتنا�سب مع
طبيعة املر�أة.
8 .8اال�ستفادة من التطور التقني واالت�صال الإلكرتوين وتطويعه لتطوير عمل املر�أة من خالل العمل عن بعد.
9 .9ت�ضمني الأعمال واملزارع اململوكة للن�ساء يف �سل�سلة الإمداد باملنتجات.
�1010إ�صالح االجراءات املقيدة حلق املر�أة يف املرياث �أو امتالك الأرا�ضي وتعزيز امللكية امل�شرتكة بني املر�أة والرجل وتدوينها يف �صكوك
امللكية.
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�أوالً :القر�آن الكرمي
ثانياً :املراجع العربية

املراجع

1 .1ابراهيم ،حممد �سليمان ،دراز� ،أحمد( )2009درا�سة حالة متكني املر�أة الريفية اقت�صاديا ً واجتماعيا ً بقرية الع�صلوجي ال�رشقية ،م�ؤمتر
التا�سع والثالثون لق�ضايا ال�سكان والتنمية ،الزمة االقت�صادية العاملية ،معهد التخطيط القومي ،املركز الدميوغرايف  ،القاهرة.
�2 .2أبو جياب  ،غادة � “ :أثر احل�صار على الأ�رسة الفل�سطينية من وجهة نظر الن�ساء “ ،جمعية الدرا�سات الن�سوية التنموية الفل�سطينية
.2008 ،
�3 .3أبو القا�سم احل�سني بن حممد املعروف بالراغب الأ�صفهاين ،املفردات يف غريب القر�آن ،حتقيق :حممد �سيد كيالين (بريوت :دار املعرفة،
د.ت)،
�4 .4أبو عجوة ،نور الدين (� )2011أثر امل�ساعدات االمنائية على التنمية االقت�صادية يف االرا�ضي الفل�سطينية ،غزة ،فل�سطني
�5 .5أ�سد �أيهم “ )2008( ،التمكني االقت�صادي للمر�أة كمدخل للتمكني االجتماعي”� ،سوريا
�6 .6أ�صالة ( )2010التمكني االقت�صادي للمر�أة يف ال�ضفة الغربية ،رام الله فل�سطني
�7 .7أيوب رائدة ،اجلدوى االجتماعية للم�شاريع املتناهية ال�صغر وت�أثرياتها على الن�ساء يف الريف ال�سوري� ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة الدول
العربية،2010 ،
8 .8برنامج الأمم املتحدة الإمنائي (« ،)2004تقرير التنمية الإن�سانية العربية»� ،صندوق الإمناء االقت�صادي واالجتماعي العربي ،املكتب
الإقليمي للدول العربية.
9 .9برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( )2013التقرير العربي للأهداف التنموية للألفية مواجهة التحديات ونظرة ملا بعد عام 2015
1010برنامج الأمم املتحدة الإمنائي و�آخرون ( ،)2006تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  ،2005نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي ،عمان،
املكتب الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
1111برنامج الأمم املتحدة االمنائي(  )2011التمكني االقت�صادي للمر�أة العراقية التحديات والفر�ص التي تواجه دمج املر�أة يف االقت�صاد
العراقي ،بغداد -العراق
1212برنامج الأمم املتحدة للتنمية( )1993حتديات وخيارات املر�أة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،نور دار املر�أة العربية للن�رش،
القاهرة.
1313برنامج درا�سات التنمية ( )2002تقرير التنمية الب�رشية ،جامعة بريزيت ،رام الله فل�سطني.
1414البنك الدويل ( ،)2003النوع االجتماعي والتنمية يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  ،وا�شنطن :البنك الدويل
1515البنك الدويل ( )2006امل�ساواة بني اجلن�سني بو�صفها اقت�صادا يت�سم باحلنكة والرباعة خطة عمل جمموعة البنك الدويل (ال�سنوات
املالية  )2007-2010نيويورك
1616البنك الدويل( )2014تقرير عن حالة االقت�صاد الفل�سطيني  ،نيويورك  ،الواليات املتحدة االمريكية
1717تودارو ،مي�شيل ( )2006التنمية االقت�صادية .تعريب  :د .حممد ح�سني ح�سن و د .حممود حامد حممود ؛ دار املريخ ؛ الريا�ض-
ال�سعودية.
1818تيلفر ،دلفني توري�س (  )2012الن�ساء والقوة االقت�صادية يف لبنان :الإطار القانوين والتحديات التي تعيق متكني املر�أة  ،جمموعة
االبحاث والتدريب للعمل التنموي.
1919جاد� ،إ�صالح“ )2000( .احلركة الن�سوية الفل�سطينية :الأطر واملنظمات الن�سوية غري احلكومية” ،مواطن :رام الله
2020جاد� ،إ�صالح ،تطور مفاهيم املر�أة والتنمية-تقييم نقدي من املنظور العربي .من املوقع االلكرتوين لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/jad2.pdf
2121جرب ،دينا فهمي خالد ،ال�صعوبات التي تواجه املر�أة الفل�سطينية العاملة يف القطاع العام يف حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية،
جامعة النجاح الوطنية2005 ،
2222جمعية التنمية الزراعية� ،صندوق االمم املتحدة لل�سكان (  )2011دمج الرجال يف برامج النوع االجتماعي ومناه�ضة العنف �ضد
املر�أة درا�سة حتديد احتياجات تنفيذ �رشكة ادفان�س لال�ست�شارات االدارية  ،فل�سطني
2323اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (  )2012كتاب فل�سطني االح�صائي  2012رام الله -فل�سطني
2424اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( )2011م�سح القطاع املنظم والعمالة غري املنظمة :النتائج الأ�سا�سية ،رام لله-فل�سطني
2525اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني(� ، )1998إح�صاءات املر�أة والرجل ،رام الله فل�سطني
2626اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني( )2011م�سح الأ�رسة الفل�سطيني  ،2010رام الله -فل�سطني
2727اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني( )2013اح�صائيات املر�أة والطفل  .2012رام الله –فل�سطني
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2828اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (  )2014كتاب فل�سطني االح�صائي  14رام الله -فل�سطني
2929اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني .2014 ،م�ستويات املعي�شة يف الأرا�ضي الفل�سطينية :االنفاق ،اال�ستهالك ،الفقر .2011 ،رام
الله  -فل�سطني.
3030حجازي  ،م�صطفى ( )2005التخلف االجتماعي :مدخل �إىل �سيكولوجية االن�سان املقهور ،ط  ،9املركز الثقايف العربي دم�شق �سوريا.
3131دحالن ،مي( )2014دور م�ؤ�س�سات االقرا�ض الن�سائية يف تنمية امل�شاريع ال�صغرية ،ر�سالة ماج�ستري كلية التجارة ق�سم اقت�صاديات
التنمية -اجلامعة اال�سالمية ،غزة  -فل�سطني
3232ديوان الفتوى والت�رشيع ،قانون االنتخابات العام وتعديالته 2005
3333ابو دحو  ،رىل ( ،)2005املر�أة العربية حتت االحتالل .جامعة بريزيت -فل�سطني.
�3434سعيد ،نادر( )1999الن�ساء الفل�سطينيات واالنتخابات ،م�ؤ�س�سة مواطن لدرا�سة الدميقراطية رام الله،
�3535سالمي  ،منرية  ،ببة �إميان ( “ )2013امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة ك�أداة للتمكني االقت�صادي للمر�أة يف اجلزائر “ جامعة قا�صدي
مرباح –ورقلة – اجلزائر
� 3636سلطة النقد( )2012الدور االقت�صادي مل�ؤ�س�سات الإقرا�ض املتخ�ص�صة و�أثرها على اال�ستقرار املايل يف فل�سطني رام الله فل�سطني
�3737سليمان ،عواد (« ،)2006ال�سيا�سات الداعمة لتمكني املر�أة يف العمل واحلياة :مناذج من برامج عمل اليون�سكو يف افريقيا واملنطقة
العربية.
�3838شبانة ،و�صالح ( )2008ل�ؤي �شبانة ،جواد �صالح ،حتديات م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف �سوق العمل والتدخالت املطلوبة اجلهاز
املركزي للإح�صاء ،رام الله.
3939ال�ش�شنية ،منى ( )2006يف درا�سة حول “ التحوالت الثقافية و انعكا�ساتها على ظاهرة العنف �ضد املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني
“ر�سالة ماج�ستري جامعة االق�صى غزة فل�سطني.
�4040صايف ،خالد ،يو�سف� ،أمين( )2008موقف حركة املقاومة اال�سالمية” حما�س” من دور املر�أة الع�سكري وال�سيا�سي “درا�سة مفاهيمية”
جامعة االق�صى غزة /فل�سطني
�4141صبح� ،سمرية ( )2008متكني املر�أة يف �سورية  :ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة  ،املركزي الوطني لل�سيا�سات الزراعية  ،دم�شق
�سوريا
4242ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�رشية جهد  )2013(،م�ؤ�رشات متكني املر�أة اقت�صاديا يف الأردن تقدم متكني املر�أة االقت�صادي
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املالحق

ملحق ( :)1توزيع املقابالت

امل�سمى الوظيفي

اال�سم
د جابر �أبو جامع

دكتور يف االقت�صاد ومدير التنمية االقت�صادية يف وزارة التخطيط

د .عبد الر�ؤوف املناعمة

�أ�ستاذ امل�شارك يف علم النف�س جامعة االق�صى

د حممد الأعرج

دكتور يف كلية التجارة ومدير عام بوزارة الرتبية والتعليم

د ماجد ا�سماعيل

دكتور يف االقت�صاد اال�سالمي ومدير عام بوزارة العمل

م .تي�سري حمي�سن

نائب مدير عام جمعية التنمية الزراعية /ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حزب
ال�شعب

نا�رص جرب

مدير دائرة التمويل الأ�صغر يف وكالة الغوث

كارم ن�شوان

باحث قانوين.
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