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

 
 مقدمة:

/ سدبتمبر 8-6نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا بمقر األمم المتحددة فدي نيويدورن مدن "
مسدؤولية دعدم مبداد   ، وتقع على عاتقنا مسؤولية جماعية، هدي... ، في فجر ألفية جديدة2000

 .2"كرامة اإلنسانية، والمساواة، والعدل على المستوى العالميال
، وحتى العام 2000األمم المتحدة قراراها، معلنه عن إعالن األلفية من العام بهذه الكلمات خطت 

الددورة الاامسدة والامسدون علدى جددول أعمالهدا، فدي شدهر سدبتمبر  . جاء هذا اإلعالن في2015
 . 2000من العام 

تدددم اتادددداة مجموعدددة مددددن القدددرارات فددددي هدددذا اإلعددددالن تتعلدددق بمحار ددددة الفقدددر، وا يددددد ، والصددددحة، 
واة بين الجنسين. لكن سنهتم بالقرارات التي اتاذت فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وأهم والمسا

 بنود تلك القرارات، ركزت على التالي:
 :6نقطة رقم  هاالقيم والمبادئ، جاء في أواًل: في
وف للرجال والنساء الحق في أن ير وا أو دهم و ناتهم بكرامة، وفي مأمن مدن الجدوو والاد الحرية:

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

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

واألطفدال، مدن ودروف الفقدر لن ندخر أأ جهد فدي سدبيل تالدين بندي اإلنسدان، الرجدال والنسداء 
 المدقع المهينة والالإنسانية، التي يعيش فيها حاليا أكثر من بليون شان.

 منها: الهامةبعض البنود  19جاء في النقطة 
أن يتمكن األطفال في كل مكان، سواء الدذكور أو اإلندام مدنهم، مدن  2015أن نكفل بحلول عام 
ن األو د والبنددات مددن ا لتحدداق بجميددع مسددتويات التعلدديم ، وأن يددتمكا بتدددا يإتمددام مرحلددة التعلدديم 
 على قدم المساواة.

أن ينافض معدل وفيات األمهات، بحلول ةلك العام نفسه، بمقدار ثالثة أر داو. ووفيدات األطفدال 
 دون سن الاامسة بمقدار ثلثي معد تهما الحالية.

                                                 
 إعداد رئيسي: أمين عاصي/ مدير دائرة الدراسات والسياسات. 1

 سامي سحويل: القائم بأعمال دائرة التخطيط والسياسات.
 ب. 60إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، الدورة الخامسة والخمسون، البند  2
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 :20جاء في النقطة 

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

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

 )ب( (. 60المرأة. )البند 

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

سددنعتمد فددي كتابتنددا فددي هددذا التقريددر كمرجعيددة، علددى ثددالم كلمددات أساسددية جدداءت فددي اإلعددالن، 
 وهي:

 اإلنسانية، والمساواة، والعدلالكرامة 
 

 المنهجية:
 

 التقرير: خلفية
جدداءت فكددرة إعددداد تقريددر حدددول الهدددف الثالددث، بعددد التوصددديات التددي طرحددت باددرورة أن يكتدددع 
التقريددر مددن قبددل المؤسسددات الحكوميددة المعنيددة. جددراء ةلددك تعمددل و ارة التاطددي  والتنميددة اإلداريددة 

راضدددي العمدددل نحدددو تحقيدددق األهدددداف اإلنما يدددة ل لفيدددة فدددي األعلدددى كتابدددة التقريدددر الدددوطني لسدددير 
قة بالموضوو. حيث الةلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ةات الع. 2010الفلسطينية المحتلة 

تددم تو يددع كتابددة تقددارير األهددداف علددى المؤسسددات المعنيددة، وقددد كددان لددو ارة شددؤون المددرأة الهدددف 
 العالقة بهذا الهدف. الثالث كونها المؤسسة الحكومية ةات

 
 :من التقرير الهدف

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

 وحتدى عدام 2000متابعة تقددم سدير العمدل للمؤشدرات الااصدة بالهددف الثالدث، مدن عدام  .1
2009. 
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وحتددى عددام  2000تقيدديم سددير تقدددم العمددل للمؤشددرات الااصددة بالهدددف الثالددث، مددن عددام  .2
2009. 

 

 أهمية التقرير:
تنبع أهمية هذا التقرير من مراقبة وتقييم التقدم الحاصل على أسا  المساواة بين الجنسدين، وةلدك 

تقريددر علددى معرفددة أيددن لتعزيددز التمكددين ا قتصددادأ، والسياسددي، وا جتمدداعي. إة سيسدداعد هددذا ال
 األخير إلعالن األلفية. سيكون ، الذأ 2015نحن اآلن من العام 

 
 :سللةاال

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

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

 
 التقرير: منهجية
 تقرير من افتراض مؤداه: ينطلق ال

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

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

 ا قتصادأ والسياسي. 
 
 إلعداد هذا التقرير: لية المستخدمةاآل

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

 سيتم رفع التقرير من و ارة شؤون المرأة، إلى و ارة التاطي  والتنمية اإلدارية. .2
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 ، وتمكين المرأةالمساواة بين الجنسينتعزيز : 3الهدف 
 

: إ الة التفاوت بين الجنسين في التعليم ا بتدا ي والثانوأ، ويفال أن يكون ةلك بحلول الغاية
 .2015عام  الر ع الرابع، وإ الته من جميع مراحل التعليم في 2005عام 

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

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

 

 في المفهوم:

 1995بعدد إقرارهدا فدي عدام  ،بلددان إقلديم الشدرق األدندىفدي  ينفذ نبين الجنسي ة اخذ مفهوم المساوا 
يتنداول أدوار وعالقدات الرجدل والمدرأة فدي السدياق ا جتمداعي الدذأ ، لاطة عمل بكدين حدول المدرأة 

هدذا يتادمن التأكدد مدن . المستجد لكل بلد فدي صدياغة السياسدات والبدرامل والمشدروعات ،والثقافي
المددرأة والرجددل يمثددل محددورا  أن تحليددل ماتلددف األدوار والحقددوق وا حتياجددات واألولويددات لكددل مددن

وأندده قددد تددم تحديددد اإلجددراءات المال مددة لمعالجددة  ،أساسدديا فددي صددياغة جميددع التدددخالت اإلنما يددة
 .(2004) المؤتمر اإلقليمي، الدوحة ،فجوات المساواة بين الجنسين

  Empowermentمفهوم التمكين

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

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

تمكنهددا مددن  لتمتلددك عناصددر القددوة التدديالمشدداركة الفاعلددة تنميددة المددرأة وتطددوير قدددراتها وإمكاناتهددا 
بدالنفل وقددراتها والعمدل  إحدام التغيير في مجتمعها. وتكمن مصادر هذه القوة في المعرفة والثقة

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

 )3الموقع ا لكتروني.(اتااة القرار

لمعرفدة  الفلسدطينية تعزيدز القددرات وا رتقداء بواقدع المدرأة  إلدىيشدير المفهدوم  :التمكـين االجتمـاعي
، وشددعورها بددذاتها، وقدددرتها علددى اتادداة قراراتهددا داخددل العا لددة، ومدددى مشددتركتها حقوقهددا وواجباتهددا

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

وةلدك علدى تحديدد خياراتهدا بفاعليدة المرأة بشكل أفراد أو جماعدات  يادة قدرة  التمكين االقتصادي:
بفاعليدددة، وشدددعورها باسدددتقالليتها، ومشددداركتها بسدددوق  المشددداركةو  ،الوصدددول للمعلومددداتمدددن خدددالل 

العمددل، وعدددم وجددود اختالفددات بددين الدددخل و الرواتددع، وكددذلك مشدداركة إفددراد األسددرة فددي األعمددال 
 غير مدفوعة األجر داخل العا لة.

بأنه عملية مركبة تتطلع تبني سياسات وإجراءات وهياكل مؤسسداتية وقانونيدة  :التمكين السياسي
غلددع علددى أشددكال عدددم المسدداواة وضددمان الفددرص المتكافئددة ل فددراد فددي اسددتادام مددوارد بهدددف الت

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

( 5ام وإدارة البالد وفي كل مؤسسات صنع القرار ضد هيمنة األقليدة المتنفدذة)الموقع ا لكترونديالع
. 

 
 المؤشرات الواقع: 

 أواًل: التعليم
يعتبدددر التعلددديم مدددن أهدددم الميدددزات النسدددبية لالسدددتثمار الفلسدددطيني، ونظدددرا لنددددرة المدددوارد ا قتصدددادية 

مباشددر علددى ا قتصدداد الفلسددطيني، شددكل التعلدديم  الفلسددطينية، وتددأثير ا حددتالل اإلسددرا يلي بشددكل
يعتبدر التعلديم مدن الحقدوق التدي أقدرت بهدا جميدع المواثيدق، . 6ية األساسية للعا لة الفلسدطينيةاألولو 

                                                 
3 isegs.com/forum/showthread 
4 /www.amanjordan.org/a  

www.ahewar.org/debat/show.art5 
  

 2006نيسان  25اغبيكان، د.فارسين: التعليم والثقافة والتنمية البشرية، يوم دراسي حول السكان و التنمية، وزارة التخطيط،  6

http://www.ahewar.org/debat/show.art
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أكدددت واألعددراف وا تفاقيددات الدوليددة المتعلقددة بحقددوق اإلنسددان. و ارة التر يددة والتعلدديم العددالي كانددت 
رفعدت خاللده شدعار التعلديم حيدث (، 2003-1999( و)1998-1996ضمن خططها )على ةلك 

السددددلطة الوطنيددددة الفلسددددطينية ضددددمن  حددددق إنسدددداني، معتبددددرة إيدددداه مددددن حقددددوق المواطنددددة،  وأدرجتدددده
 .7أجندتها

كان لزاما على الدولة ا هتمام بالتعليم لكال الجنسين دون تمييز، للوصول إلى مجتمع ةات بعد 
ت التي تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين، كبناء تنموأ، إة وفرت السلطة كل اإلمكانيا

المدار ، وإلزامية التعليم األساسي، ورفع نسبة الوعي لدى األسر بأهمية التعليم. حيث تشير 
البيانات اإلحصا ية أن نسبة البنات إلى البنين متقار ة في التعليم األساسي، ونسبة البنات هي 

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

 
 ...المصدر: الجها  المركزأ لإلحصاء الفلسطيني

يظهددر الشددكل أن المسدداواة فددي التعلدديم األساسددي تقتددرب شدديئاي فشدديئاي بددين البنددات والبنددين، أمددا فددي 
: بما اآلنالتعليم الثانوأ فأن نسبة البنات ترتفع بوتيرة متسارعة عن البنين. هذا جيد، لكن السؤال 

بة ، بمعندددى أن نسدددامدددرأة  100رجدددل مقابدددل  103أن نسدددبة الجدددنل فدددي المجتمدددع الفلسدددطيني هدددي 
أن أحددد األسددباب المفسددرة لددذلك: الددذكور أعلددى، لمدداةا أةن نسددبة اإلنددام فددي التعلدديم الثددانوأ أعلددى؟ 

الوضع ا قتصادأ يتردى بصورة غير معقولة، مما يجعل الذكور الاروج مدن المدرسدة للمسداهمة 
 في إعالة األسرة.

 

                                                 
 .2003 1، معهد دراسات المرأة، ط1999-1994الفلسطينية في ول السلطة الوطنية الفلسطينية من أبو عواد، نداء: التعليم والنوو ا جتماعي في األراضي  7

 

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

 
)لالعوام  في التعليم األساسي، حسب المنطقة، نسبة البنات إلى البنين(: 1جدول رقم )

1999-2009) 
 قطاع غزة الضفة الغربية العام الدراسي

1999/2000 0.98 0.98 

2000/2001 0.99 0.99 

2001/2002 0.98 0.99 
2002/2003 0.98 0.98 

2003/2004 0.98 0.98 

2004/2005 0.98 0.96 
2005/2006 0.99 0.98 

2006/2007 0.99 0.97 
2007/2008 0.99 0.98 

2008/2009 0.99 0.97 

 المصدر:....
يبددين الجدددول أن نسددبة التحدداق البنددات فددي الاددفة الغر يددة فددي المرحلددة األساسددية، هددي أعلددى مددن 

قطدداو غددزة، ففدددي حددين نسددبة البندددات ترتفددع تدددريجيا نحدددو المسدداواة مددع الدددذكور،  نسددبة البنددات فدددي
متأرجحة، إةا بقيت كذلك مدن الصدعع الوصدول فدي العدام  نسبة البنات في قطاو غزة  نالحظ أن

 نحو المساواة مع الذكور في المرحلة األساسية. 2015
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-1999 ،)لالعوام، حسب المنطقةالثانوي التعليم نسبة البنات إلى البنين في (: 2جدول رقم )
2009) 

 قطاع غزة الضفة الغربية العام الدراسي

1999/2000 1.09 0.98 
2000/2001 1.12 1.04 
2001/2002 1.11 1.04 
2002/2003 1.12 1.05 
2003/2004 1.09 1.03 
2004/2005 1.10 1.04 
2005/2006 1.13 1.06 
2006/2007 1.15 1.09 
2007/2008 1.17 1.09 
2008/2009 1.19 1.06 

 المصدر:.......
تظهر البيانات في الجدول أن نسدبة التحداق اإلندام فدي المرحلدة الثانويدة فدي الادفة الغر يدة، هدي 

تاهما أعلى من نسع الذكور. هذه البيانات لها د  ل كثيرة، إة احدد كلفي قطاو غزة، و  هاأعلى من
قدل مدن ألاألسباب المفسرة  رتفاو نسبة اإلنام عن الدذكور، هدو انافداض الدزواج المبكدر لإلندام 

. إضددافة ألسددباب 2009عددام  %25، إلددى 2002فددي العددام  %33عددام، حيددث انافددض مددن  18
هذا ا رتفداو فدي  األسر الفلسطينية، بأهمية تعليم الفتيات.أخرى تتعلق بدرجة التغير الثقافي لدى 

التحاق اإلنام على الذكور في المرحلة الثانوية، انعكل علدى نسدع ا لتحداق فدي التعلديم العدالي، 
 (.2كما يتاح ةلك من الشكل رقم )
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 (:2شكل رقم )

 

 المصدر:........
العالي بصورة مستمرة، بمعنى أن اإلنام لها توجه نحو ترتفع نسبة اإلنام عن الذكور في التعليم 

 التعليم العالي أكثر من الذكور. لكن السؤال في أأ من التاصصات، وأأ من الكليات.
 

 التعليق:
تظهدر مؤشدرات التعلدديم، أن الغايدة التدي نسددعى أليهدا فدي المسدداواة بدين الجنسدين، قددد تحققدت كميددا، 

ى أيددن تدددر  البنددات، وأيددن يدددر  البنددين للحصددول علددى لكددن يبقددى أن نفحددن ةلددك نوعيددا، بمعندد
 شهادة الدراسات العليا، هل في أورو ا، أو أمريكا، أو أأ من الدول العر ية؟

 ما هي المنح الماصصة لكل من الذكور واإلنام، وفي أأ المجا ت.
 ا ختراعدددات ض جودتددده. أيدددن امدددن حقندددا أن نسدددأل، لمددداةا ترتفدددع نسدددع التعلددديم؟، فدددي مقابدددل انافددد

 العلمية، و براءات ا ختراو؟ تواإلبداعا
 لقبة ا ختدراو واإلبدداو العلمدي، لكدعلى الرغم من أهمية مراقبة سير التعليم كميا، من األفال مرا

مدددن الدددذكور واإلندددام، كدددأن نسدددأل مدددا عددددد الدراسدددات واألبحدددام التدددي نشدددرت فدددي مجدددالت علميدددة 
 محكمة؟ هل هنان أأ إنتاج للمعرفة؟ من من الذكور، أو اإلنام؟.

 من المهم اإلشارة للتعليم المهني والتقني، كونه يساعد على دخول سوق العمر بيسر.
 ا حتالل والجدار..........

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

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

المجتمعدات التدي تمدار  التمييدز علدى أسدا  الندوو أكدت العديد من تقارير البنك الدولي على أن 
أن حجدم هدذه الاسدا ر يكدون اكبدر بشدكل ، و كافدة ا صدعدةيمة علدى ا جتماعي تتكبد خسا ر جس

أن الفئات المهمشة كالنساء و الفقدراء فدي هدذه الددول هدي ، و خاص في الدول ةات الدخل المحدود
 الرابدع . كدذلك أكددت التوصديات التدي أثمدرت عدن المدؤتمر العدالميمنهدا تتحمل الجزء األكبدر التي
لمددرأة فددي لفعالددة المسددتدامة بدددون مشدداركة ايجابيددة و ، بأندده   يمكددن تحقيددق التنميددة كددينفددي بللمددرأة 

والجهددود والدراسددات المحليددة  التقددارير الدوليددةنددا فددان المددؤتمرات العالميددة و البندداء ا قتصددادأ. مددن ه
العالقددددة بدددين جدددانبي المعادلدددة مدددن حيدددث التطددددور أن  ج يتمحدددور فدددياتدددؤدأ إلدددى اسدددتنت المبذولدددة

من هنا يجع علينا تعزيز وصدول المدرأة إلدى وضدع ا قتصادأ وتمكين المرأة هي عالقة ايجابية. 
اقتصددادأ أفاددل، حيددث يظهددر الواقددع أن نسددع مشدداركة المددرأة فددي سددوق العمددل منافاددة. يظهددر 

 (.3خالل الشكل رقم ) ةلك من
 

 (:3الشكل رقم )

 

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

الفلسطينية، 2008-2000.
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يبددين الشددكل أن حصددة اإلنددام فددي الووددا ف المدفوعددة األجددر ترتفددع وتددنافض، أأ أنهددا تتذبددذب، 
 %14أحد األسباب المفسرة لذلك هو الوضع السياسدي غيدر المسدتقر. لكدن ا رتفداو مدن أقدل مدن 

هنددان اهتمددام واضددح مددن قبددل هددي نسددبة جيدددة، يدددل علددى أن  2008عددام  %18إلددى  2000عددام 
والمؤسسددات الشدريكة بأهميددة دخددول المدرأة سددوق العمدل، هددذا ا هتمددام  الوطنيددة الفلسدطينية السدلطة
يتادح أكثدر مددن خدالل توويددف النسداء بنسدع أعلددى مدن المؤسسددات  الوطنيدة الفلسددطينية  للسدلطة

علدى صدعيد الحادر  . أمدا2008للعدام  %29األخرى، إة تبلغ نسبة النساء في القطاو الحكومي 
مدن النسداء هدن أكثدر حظدا فدي الوودا ف  حادروالريل والمايمات، فإنه من الواضح أن سدكان ال

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

 .2008-2000المنطقة، ونوع التجمع، 
 قطاو غزة الافة الغر ية األراضي الفلسطينية السنة

 مايم ريل حار  المجموو مايم ريل حار المجموو مايم ريل حار المجموو
2000 13.6 15.7 10.5 12.0 15.3 19.0 10.6 14.1 9.6 8.9 10.0 10.9 
2001 16.0 17.8 12.5 14.9 17.4 20.4 12.4 17.5 12.3 11.6 13.7 13.5 
2002 17.2 18.9 14.4 15.6 19.8 22.9 14.6 20.5 11.0 10.2 11.0 12.4 
2003 17.0 17.9 16.5 14.6 20.1 22.4 16.6 20.5 10.3 9.4 12.5 11.9 
2004 18.0 19.8 16.8 14.0 20.9 23.7 17.1 18.4 11.8 11.8 7.7 12.2 
2005 16.2 17.4 14.9 13.9 18.0 20.2 15.0 16.8 12.2 12.0 11.3 12.7 
2006 17.2 18.7 14.8 15.7 19.2 21.8 15.0 19.2 12.7 11.8 11.2 14.3 
2007 17.1 18.1 15.7 15.9 19.3 21.6 15.9 19.0 12.3 11.0 11.7 14.5 
2008 18.0 19.7 16.5 15.5 19.4 22.7 16.5 13.9 14.4 12.6 15.5 16.9 

األجدر مدن غيدرهن بشكل عام سكان الحار من العامالت هن أكثر حظا في الووا ف المدفوعدة 
من العدامالت فدي الريدل، ويوضدح الجددول أكثدر أن سدكان الحادر فدي الادفة الغر يدة هدن أكثدر 

كمدا يبدين الجددول أن سدكان  وصو  للووا ف المدفوعة األجر من النساء الحار فدي قطداو غدزة.
الريل من النسداء هدن أقدل وصدو  مدن غيدرهن مدن سدكان المايمدات، وكدذلك قطداو غدزة، إن أحدد 

أهددددل الريددددل علددددى الزراعددددة أكثددددر، وهددددذا المؤشددددر   يقدددديل  اعتمددددادألسددددباب المفسددددرة لددددذلك، هددددو ا
  العامالت في القطاو الزراعي.

 التعليق:
إن اإلشددارة للنسدداء العددامالت فددي القطدداو غيددر الزراعددي المدددفوو األجددر، لدده أهميددة كبيددرة، كمددا أن 

 أكبر.اإلشارة للنساء العامالت في القطاو الزراعي له أهمية 
فددددي المنشددددات ا قتصددددادية هددددي  رعون نسددددبة النسدددداء فددددي قيددددادة المؤسسددددات ا قتصددددادية، أو المشدددد

 منافاة، من المهم أخذها بعين ا عتبار عند تمكين اقتصادأ حقيقي.
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تطبيددق قددانون العمددل لدده أهميددة كبيددرة فددي الحمايددة للنسدداء خاصددة، كددونهن األضددعف مددن منظددور 
 ثقافي.

مشداركة المدرأة فدي سدوق العمدل، إلدى أنهدا تشدارن بشدكل كبيدر فدي النداتل على الرغم من انافاض 
 المحلي اإلجمالي.

 
 ثالثا: صنع القرار

إن تحقيدق التنميددة والتنميددة المسددتدامة عندوان تحدددأ الشددعوب التددي ترسد  تحددت ا حددتالل،   و ددل 
أن  ،  شك فيهكل الدول النامية ، وهي بحاجة لتاافر كافة الجهود في سبيل تحقيق ةلك، ومما 

تددني النساء تشارن الرجل في كافدة ندواحي الحيداة، بينمدا يدتحكم الرجدل فدي اتاداة القدرار، مدن هندا 
عمليددده اتاددداة القدددرار سددديؤدأ إلدددى إعاقدددة تحقيدددق التنميدددة علدددى الصدددعيدين المحلدددي مشددداركة المدددراة 

 والوطني، بل على مستوى األسرة.

الصدددعيد الدددوطني، والمشددداركة فدددي الحيددداة السياسدددية الددددور الدددذأ قامدددت بددده المدددرأة الفلسدددطينية علدددى 
فددي وجدده التحددديات التددي  عظدديم األثددر علددى الصددمود الفلسددطينيالعامددة دور كبيددر، حيددث كددان لدده 

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

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

 (:4الشكل رقم )

 

فلسطينية، 2009-2000. نسبة أعضاء المجلس التشريعي من النساء في األراضي ال
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، إلددددى 2000عددددام  %5.7يظهددددر الشددددكل أن نسددددبة النسدددداء فددددي المجلددددل التشددددريعي ارتفعددددت مددددن 
، هددذا ا رتفدداو يعددود باألسددا  إلددى الكوتددا التددي ضددمنت مشدداركة امددرأة علددى 2009عددام  12.9%

األولى، وامرأة واحدة علدى األقدل فدي األر عدة األسدماء التدي تليهدا، وامدرأة  األقل في الثالم األسماء
واحدة على األقل في أول خمل أسماء تاليدة، وهالمدا جدرا. فدي حدين كدان الفادل فدي فدو  النسداء 

 ، إة لم تفز أأ امرأة على نظام الدوا ر.للنظام النسبي الذأ يعتمد على القوا م
 

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

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

 
 

 8نحو التحليل: التحليل البندولي
 

تقوم فكرة هذا التحليل على أن التمكين ا قتصادأ في الوس ، يقوم التمكدين ا جتمداعي باختراقده 
بقدددوة، فدددي حدددال كدددان التمكدددين ا جتمددداعي قدددوأ، و ددددوره التمكدددين ا قتصدددادأ، يادددرب بدددالتمكين 
السياسدي ل علدى. ومددن الممكدن أن تكددون العمليدة بددالعكل، فدإةا كددان التمكدين السياسددي قدوأ فإندده 

 يارب بالتمكين ا قتصادأ بقوة، الذأ بدوره يرفع التمكين ا جتماعي.
هنان ضعف في التمكين السياسي، فإننا نارب بالتمكين ا جتماعي،  في واقع المرأة الفلسطينية،

 واختراق التمكين ا قتصادأ للوصول للتمكين السياسي.
 

                                                 
 فلسطين المحتلة. -فكرة أمين عاصي، مدير دائرة الدراسات والسياسات، وزارة شؤون المرأة 8
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فدي وصدف الواقدع إلدى انافداض مشداركة المدرأة فدي الوودا ف المدفوعدة األجدر، وكدذلك فددي  اشدرنا،
 ات في التعليم مقارنة مع الدذكور.نسير التحاق البصنع القرار، كما أشرنا إلى التقدم الملحوظ في 

 فيه، وصو  للتمكين السياسي؟ لكن لماةا لم يارب التعليم بقوة سوق العمل ويدخل
فددي البدايددة   بددد مددن اإلشددارة، أن التعلدديم هددو جددزء أساسددي، لدديل كددل فددي التمكددين ا جتمدداعي، 
و التالي ا عتماد على التعليم فق  في التمكين ا جتماعي للارب بقوة فدي التمكدين ا قتصدادأ، 

 التمكدددينوالوصدددول مدددن خاللددده للتمكدددين السياسدددي سددديكون ضدددعيف جددددا، ور مدددا   يمكدددن مواجهدددة 
دأ على اإلطالق، وإةا كان ا قتصاد أقوى من التمكين ا جتماعي للمدرأة، و  يرغدع فدي ا قتصا

استقبالها من الممكن أن يدمر التمكين ا جتماعي، لذلك   بد أن تكون الاطوات محسو ة جيداي، 
إة أن التعلدديم جددزء أساسددي، والصددحة كددذلك، والددزواج المبكددر، والثقافددة التقليديددة العامددة، كددل هددذه 

 العوامل يجع أخذها بعين ا عتبار، حتى اختراق سوق العمل.
ا جتماعي بالارب بقوة في التمكين ا قتصادأ، يعود  التمكينإن البحث في أسباب عدم تمكن 
 باألسا  لعدة عوامل، أهمها:

على الرغم من التقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات التمكين ا جتماعي، إ  أنه لم يصل  .1
لمرحلة الارب بقوة في التمكين ا قتصادأ، وهذا باألسا  يعود إلى الثقافة الذكورية 

 تمكين المرأة

 اجتماعي

 اقتصادي

 سياسي

نسبة البنات إلى البنين 
 في التعليم

حصة العامالت مدفوعة األجر 
 في القطاع غير الزراعي

نسبة أعضاء المجلس 
 التشريعي من النساء
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ا جتماعي، كحصول النساء على شهادة الدراسات العليا  التمكينالتي تحد من نوعية 
 دول متقدمة علمية أخرى. ، أو أمريكا أوأورو امن 

إن بعددض النسدداء عنددد تعليمهددا فددي تاصصددات حديثددة كالهندسددة مددثال، فإنهددا تبحددث عددن  .2
ووا ف تقليدية مثدل سدلك التعلديم، بهددف أن تصدل المندزل قبدل  وجهدا إلعدداد الطعدام أو 

 ما شابه.
فددي دخددول  إن التفكيددر الدددا م مددن قبددل المددرأة بإعمددال المنددزل، وتر يددة األو د يشددغلها أحيانددا .3

 من المنافسة للقيادة في سوق العمل.
إن اعتماد المرأة على الرجل كمعيل ر يسي ل سرة، يفقددها بعدض التحددأ لددخول منافسدة  .4

 سوق العمل.

إن العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، يشكل عبئاي سلبيا مروعا في ممارسة الحياة  .5
 عي.اليومية، له انعكا  كبير على التمكين ا جتما

 
كيددف نعمددل علددى تقويددة البندداء ا جتمدداعي الددذأ يسدداهم فددي اختددراق سددوق العمددل، وصددنع القددرار. 

 ؟2015حتى نعمل على تحقيق الهدف الثالث في 
 المعيقات والصعوبات نقاط القوة

 .وجود و ارة شؤون المرأة 
 وحدات النوو ا جتماعي.

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

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

 الوضع السياسي المتذبذب.
اعتددددددددداءات ا حددددددددتالل علددددددددى القددددددددد  والمدددددددددن 

 األخرى.
التهديددد المسددتمر مددن الحكومددة اإلسددرا يلية بشددن 

 حرب مدمرة.

 الفرص
 إرادة سياسية قوية.

 توقيع الر يل على اتفاقية سيداو.
قددددددرارات مجلددددددل الددددددو راء باصددددددوص الموا نددددددة 

 الحساسة للنوو ا جتماعي.
قرارات مجلدل الدو راء باصدوص التاطدي  مدن 

 منظور اجتماعي.
شراكة قويدة مدع المؤسسدات النسدوية والمنظمدات 

 الدولية.
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التغلددع علددى المعيقددات، مددن  إن اسددتغاللنا لنقدداط القددوة وللفددرص الموجددودة فددي المجتمددع، نسددتطيع
خالل سن القوانين التي تحد من العنف ضد المرأة مثالي، أو القيام بحمالت توعية بأهميدة مشداركة 
المرأة في سوق العمل، وصنع القرار. أو وضع سياسة منظمة لإلقراض للمشاريع الصدغيرة خداص 

 بالنساء.
 التوصيات:

أهددداف التنميدددة األلفيددة هددو جيددد، لكدددن إن وجددود هدددف خدداص بدددالنوو ا جتمدداعي ضددمن  .1
يجدددر ا نتبدداه إلددى أن النددوو ا جتمدداعي لدديل قطاعددا اقتصدداديا، أو نشدداطا سياسددياي، وإنمددا 
هو عملية تنموية متكاملة لكل من الرجل والمدرأة، و التدالي النظدر لكدل أهدداف األلفيدة مدن 

 منظور نوو اجتماعي.
ا نتاددابي األنسددع، الددذأ يسدداعد فددي وصددول  دراسددة األنظمددة ا نتاابيددة، واختيددار النظددام .2

 المرأة للمجلل التشريعي والمجالل المحلية.
إعددداد ورع عمددل لتبيددان أهميددة مشدداركة المددرأة فددي صددنع القددرار، وأهميدده انتاابهددا، وأهميددة  .3

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

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

 .النساء في التعليم المهني والتقني
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