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  : مقدمة

ادرة   وذلك بناًء ،في محافظة الخليل المرأة لتقرير إلى تسليط الضوء على وضعيهدف هذا ا على طلب من المب
طينية لتعم ة    الفلس المي والديمقراطي وار الع ق الح اح -ي روع  مفت من مش د   "، ض ف ض ة العن رأةمكافح  الم

أ الممول من الممثلية النمساوية ،"من خالل تمكين مؤسسات المجتمع المحلي الفلسطينية ذا   ، حيث ت ة ه تي أهمي
دولي    ق  على ما طرحه  التقرير بناًء ل ا  حول أ  1325رار مجلس األمن ال ة تفعي ل المنظمات     همي رار من قب لق

ذا    فعل . في السياسات والبرامج التي تطرحها تلك المؤسسات  األهلية والدولية وتطبيقه ى الصعيد الفلسطيني له
اعي    النساء في فلسطين   برز دوَربنود تحمي وُتاألهمية لما فيه من حقوق و بالَغ القرار ى الصعيدين االجتم عل

واآلخر االضطهاد    ،هه وبطشُ هما اضطهاد االحتالل وعنفُ  ، أحدآونها تعيش في بؤرة اضطهادين ،والسياسي
  .نةة على أساس المواَطالذآوري الذي يقف في وجه مساواتها الكامل

 ).2009 نزال،( 
  

ة في      لجميع النساء الفلسطينيات والمؤسسات النسوية آافة مهمًة يعتبر مرجعيًة إن هذا القراَر ه من أهمي لما في
ةُ         وانطالقًا. ورفع مستواها المرأة تطوير وضع ين النساء جاءت أهمي ي تمك اح ف ذا   من حرص مؤسسة مفت ه

ة التقرير ألنه يحتوي على  يم، العمل     ( المحاور التالي اعي، الصحة، التعل ديمغرافي، االجتم أثير   سة ، السياال وت
ة      فعلى المستوى الديمغرافي تم إبراز نسبة النساء مقارنًة ،)االحتالل اإلسرائيلي ة العمري مع الرجال والترآيب

ة  والنوعية والعمر الوسيط عند الزواج األول لإلناث والذآور والخصوبة ا   من أ  وجوانب عام دوار النساء، أم
اعي  اعي والعنف ضد فاالجتم راز العنف االجتم رأةتم إب كاُل الم ية،(ه وأش ية، الجنس دية، النفس  ةالثقافي الجس
ي تخلُق) ةواالقتصادي اليب والطرق الت ى األس ة نظر باإلضافة إل ا للعنف حسب وجه ي مواجهته اء ف ا النس ه

 .النساء والرجال
  
من   ،استعراض بسيط عن النسب واإلحصائيات التي تبرز الواقع الصحي للنساء  وفي مجال الصحة تم تقديم  

  .مراض النسائية واألمراض المزمنةحيث عدد الوفيات واأل
ل ف   يم والعم انبي التعل ي ج ل    وف ة المراح يم وبكاف ي التعل اعي ف وع االجتم وة الن راز فج ى إب ارة إل ت اإلش تم

تم عرضُ   األساسية والثانوية والدراسات العليا، أما و       العمل ف ة  نسبة مشارآة النساء والرجال في الق ى العامل
  .ة والقطاع الخاص والشرآات الخاصةحكوميالغير والمؤسسات الحكومية و

ي المشارآة السياسية الرسمية           م طرح نسبة مشارآة النساء ف ر  و في المجال السياسي ت  رسمية وأيضاً  الغي
 .نصيبها من مواقع صنع القرار

  
ى      تة التقرير تموفي نهاي  أثير االحتالل اإلسرائيلي عل رأة اإلشارة إلى ت ا       الم ل آون أن م في محافظة الخلي

رار    المرأةتعانيه  ى أن     1325في المحافظة يتقاطع مع ق ذي ينص عل رأة وال رة اضطهاد      الم تعيش تحت دائ
ه   ه وبطش تالل وعنف وم   ،االح وف تق ة   وس ات األهلي وية والمنظم ات النس اء والمؤسس ة النس وة،  ،بالمطالب بق

  .بااللتزام بتنفيذه حتى يتم ضمان السلم االجتماعي والسياسي للنساء
ةً         ر مهم ي تعتب تنتاجات والتوصيات الت ا  في ضرورة ترج   وفي نهاية التقرير تم طرح مجموعة من االس مته
 .ولىء بالدرجة األوحاجات النسا ، فالتغيير يخدم مصالَحقع لألفضلليات عمل تضمن تغيير الواآل
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   :هدف  التقرير

  :هدف هذا التقرير إلىي
ة     . 1 ة ديمغرافي ل من ناحي ة الخلي ة،  ,تقديم تحليل حول الوضع العام للمرأة في مدين ة صحية  اجتماعي ، ، تعليمي

ية ة ،سياس وى العامل ي الق ارآتها ف م مش ية  ،وحج ة والنفس دم الخدمات االجتماعي ي تق ا هي المؤسسات الت وم
 . والصحية

  . مرجعية للمعلومات الدقيقة حول فجوات النوع االجتماعي توفير. 2
ى المعلومات الع        . 3 اء عل رامج والنشاطات بن ة التخطيط للب ي عملي ة  مساعدة المؤسسات وصناع القرار ف لمي

ة     ي المحافظ اء ف ع النس ول وض روج         ح تنتاجات والخ ول لالس ده للوص ع ورص خيص الواق الل تش ن خ م
  .لباحثةبالتوصيات المحددة من خالل ا

دعها        ،معرفة عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف وأنواعه   . 4 ي تبت ا هي الطرق واألساليب الت رأة وم في   الم
  . مواجهة العنف

  .إبراز حجم تأثير االحتالل اإلسرائيلي على النساء ومدى تأثير ذلك على معدل وصولها للمؤسسات. 5
  . ية، الصحية، النفسية واالجتماعية للمرأة في مدينة الخليلمعرفة عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات القانون. 6
 

  :التقريرأسئلة 
  :يحاول هذا التقرير اإلجابة عن األسئلة التالية

  .في مدينة الخليل المرأُةما هي الظروف الديمغرافية، االقتصادية، االجتماعية والسياسة التي تعيشها .1

في مدينة  المرأةها في سبيل تحسين واقع لمؤسسات أن تستخدَمل ما هي أهم المداخل المهنية التي يمكُن.2
  .  الخليل

 
  :التقريرمنهجية 

ومن أجل  ،سابقة وجد دراساٌتإلى المعلومات واإلحصائيات وال ت في مدينة الخليل يفتقر المرأة بما أن وضَع
  :التالية التعمق والحصول على المعلومات الدقيقة اعتمدت الباحثة الوسائَل

  ."طاقم طبي طالبات، ربات منازل، عامالت،"جموعات النقاش المرآزة مع النساء م. 1

   ."النساء، الرجال وصناع القرار" المقابالت الفردية مع. 2

   .المالحظة اليومية.3

  .حكوميةالغير اإلحصائية، الحكومية و التقارير الخاصة بالمؤسسات.4

   .مراجعة األدبيات. 5

  .لها عالقة بمضامين البحثزيارة المؤسسات التي . 6
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  واقع المرأة الديمغرافي
  في محافظة الخليل 
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  الوضع الديمغرافي للنساء في محافظة الخليل

ن   ديث ع د الح رأةعن ةً  الم ارًة، أم ًا وحض ي تاريخ ه يعن دها ووضعها    ًا،ووطن ، فإن ان تواج راز مك د إب وعن
  .ناها االجتماعي والثقافيطور المجتمعات وُبمدى ت هذا يعني أننا نستطيع أن نعرَفف ،وظروفها

ام      المرأةإن  اء األسرة والمجتمع بشكل ع ة     و ،والرجل هما الرآن األساسي في بن ي العالق ل أو فجوة ف أي خل
  .في ترآيبة المجتمع السليم وُبناه هذا يعني أنه سوف ينشأ عنها خللبينهما ف

ام يُ    إن الوضع الديمغرافي للنساء والرجال في مجتمع مح ل وفلسطين بشكل ع م المؤشرات    افظة الخلي رز أه ب
  .والرجل من ناحية التوزيع السكاني والترآيب العمري والنوعي للسكان المرأةالتي تتعلق ب

  
  الديمغرافي في محافظة الخليل  واقع المرأة

ة الك   ل      بالرغم من المساحة الجغرافي ا محافظة الخلي ي تحتله رة الت ةً بي إ  بمحافظات الضف   مقارن ن ة األخرى، ف
ة   ب مقارنًة في هذه المحافظة قليلٌة المرأةلحرية  الممنوحَة المساحَة ي بقي المحافظات  المساحة الممنوحة للمرأة ف
ى    ،سيطرة النظام الذآوري والقيود الحديدية من العادات والتقاليدآونها تعاني من  ،األخرى ذي أدى إل األمر ال

  .السياسيةو الصحيةو والتعليمية االجتماعيةنع القرار في النواحي لى المشارآة ومواقع صإ صعوبة وصولها
ى أن عدد السكان    و  ي المحافظة   تشير النتائج النهائية لعملية العد الفعلية إل رداً   538,260 فعالً ف أي بنسبة   ف

ع        ويتوزع عددُ  ،من مجموع السكان% 97.5 وع التجمع بواق ردًا   495,297 السكان في المحافظة حسب ن ف
ردًا   64,842و% 85.3أي بنسبة   ،في المناطق الحضرية قيموني ة    ف اطق الريفي بة  أي في المن من  % 12بنس

ة  ي المحافظ كان ف ل الس ردًا 14,121، ومجم ون ف بة   يقيم ات بنس ي المخيم ي  % 2.6ف كان ف ل الس ن مجم م
  .)2007ت، التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآ(المحافظة 

  
  كان الترآيب العمري للس. 1

يث بلغ عدد السكان ، حالفلسطيني المقيم في محافظة الخليل ما زال فتيًا ن المجتمَعأ لىالنهائية إ النتائُج تشيُر
من مجموع سكان  %44,7يشكلون  فردًا 240,732سنة في المحافظة  14-0هم بين عماُرالذين تتراوح أ

  .المحافظة

من  51.7يشكلون  فردًا 312،278سنة  64- 15هم بين عماُرسكان المحافظة الذين تتراوح أ آما بلغ عدُد
في  فردًا 14,018هم آثر فقد بلغ عدُدسنة فأ 65هم ما باقي السكان الذين تبلغ أعماُرأ مجمل سكان المحافظة،

  .)2009تقرير السكان ،( هم غير مبينةعماُرمن سكان المحافظة آانت أ% 1.0الى باالضافة  ،المحافظة

معدل النساء  ان ونآ،فتيات يضًااء على ما ورد ذآُره، يمكننا ان نؤآد أن النساء هن أ، وبنضمن هذا السياق
  . 1997لعام  تائج التعداد العام للسكان والمنشآنت فيورد  حسب ما،من مجمل السكان يساوي النصف

  الترآيب العمري والنوعي. 2
ام      ل ع ة الخلي كان محافظ دد س وع ع غ مجم ا  ،)552164( 2007بل دد اإلن ذآور  ) 270594(ث ع دد ال وع

ام  ، )281570( در منتصف الع كان المق دد الس ي األ 2008وع طينية ف مة 3825512راضي الفلس وأن ، نس
ة      % 19,4 فة الغربي وب الض كنون جن طينية يس ي األراضي الفلس كان ف ل الس ن مجم نهم  ،م ي  %14,7م ف

سكانيًا في محافظة   تجمعًا 45 ، منهاتجمعًا 557ن عدد التجمعات في األراضي الفلسطينية ، وأمحافظة الخليل
  .الخليل
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ي ال ما نسبة النساء إلى الرجال أ ام  ف ي ف، 1995ع ى أ تش رَ  النساء في المجتمع الفلسطيني يعمرن     ن ر ال من   أآث

رأة لكل    96(إال أن نسبتهن أقل من نسبة الرجال   ،الرجال ة      100ام ي الضفة الغربي رأة لكل    97ورجل ف ام
ة وقطاع غزة، حيث      ف زة، وتتفاوت هذه النسبة بين محافظة وأخرى في قطاع غ) رجل 100 ي الضفة الغربي

واء القدس   إ واء ا   ) %100ل االنساء والرج  % 99.5(ن أعلى النسب في ل ا في ل غ نسبة     وأقله ل حيث تبل لخلي
  .للرجال% 92إلى % 91.5النساء 

اء  وحسب وجهة نظر جهاز اإلحصاء يمكن إرجاع السبب في وجود هذه االختال  فات بين الجنسين، آتوقع البق
  .على قيد الحياة ونسب المهاجرين ومعدالت الوفيات

ة     هي  رجل في المجتمع الفلسطيني  100لكل النساء فإن نسبة  ،عاموبشكل  دول النامي ا في معظم ال حيث   ،آم
ل في معظم  رج 100لكل  نساء 105 ن هذه النسبة تزيد على، في حين أ95نسبة في هذه الدول عن تقل هذه ال

  . حيث تعمر النساء أآثر في هذه الدول ،الدول المتقدمة
األولية  حيث أشارت النتائُج ،في االرتفاع التدريجي خذةرجل آ 100فإن نسبة النساء لكل  1997عام الأما في 

رجل حسب المحافظة في الخليل  100بأن نسبة النساء لكل  1997ت في عام والمنشآللتعداد العام للمساآن 
التعداد ( نثىذآور لكل مائة أ 104.1فقد بلغت نسبة الجنس  2007عام الما في للرجال، أ% 95.5إلى  95.2%

  ).2007ت،العام للسكان والمنشآ

  ساسية للزواج الخصائص األ. 3

يشكلون  فردًا 174,280من المتزوجين في محافظة الخليل  آثرسنة فأ 12 ن عدد السكانأظهرت النتائج أ
بلغ عدد المتزوجين من الذآور وحسب الجنس  ،سنة فأآثر في المحافظة12من مجمل السكان  %51.6نسبة 

 ن ما نسبتهويشكل فردًا 88,843ناث وعدد المتزوجات من اإل 49.6 يشكلون ما نسبته فردًا 85,437
ذين من مجمل السكان ال % 0.4يشكلون نسبة  فردًا 1,427بينما بلغ عدد المطلقين في المحافظة  ،53.7%

   .)المصدر السابق( آثر في المحافظةسنة فأ 12أعمارهم 

  العمر عند الزواج األول .4
الوسيط عند الزواج األول لدى النساء أصغر من الرجال، حيث يبلغ العمر الوسيط للنساء في الضفة   إن العمَر

الضفة الغربية أعلى  في حين العمر الوسيط لزواج الذآور في ،سنة 23سنة وللذآور  18الغربية وقطاع غزة 
زة  اع غ ي قط ه ف و علي ا ه ي مختلف محافظاتمم ا ف ل نفالضفة  ، أم ة الخلي ي محافظ د ف اء و 18ج  22للنس

نفس   الوسيط للزواج للنساء مساوٍ   وبمقارنة وضع المحافظة مع بقية محافظات الضفة نجد أن العمَر ،للرجال ل
ين         دا طولكرم وجن ا ع دن الضفة م ة م ي بقي غ العمرُ  حيث ي  ،العمر ف زواج األول     بل د ال ا   19.5الوسيط عن أم

عمر الوسيط للزواج المع  مقارنًةوهو أقل عمر  22الرجال فنجد أن العمر الوسيط للزواج األول في المحافظة 
دن الضفة   حيث يبلغ ف  ،عند الرجال ين، طولكرم و  ( 24,0ي م دس   جن ابلس، رام اهللا، الق ة، ن دل    )قلقيلي ا مع أم

ائجُ الزواج العام فقد  از اإلح   أشارت نت زواج الع     جه دل ال ي األراضي    2008ام عام  صاء الفلسطيني أن مع ف
ل   في حين سجلت محافظُة ،من السكان 1000زواج لكل  حاالت 8.8الفلسطينية  زواج لكل   حاالت  8.8الخلي

  .)1998جهاز اإلحصاء، (من السكان  1000
دى  ولكن العمر الوسيط األقل  ،لمحافظات الضفة مساٍولوسيط لدى اإلناث في الخليل إن ذلك يعني أن العمر ا ل

ا   لالذآور يؤشر  ل م ى ال       ى أن المجتمع في محافظة الخلي د عل ة تعتم ائرية قبلي ة عش زوي زال ضمن منظوم ج ت
ذه  . شباب في هذه المحافظةالمبكر لل ود إ    الظاهرة  إن وجود ه ي المحافظة يق ى ف ى نظرًا إ مشكالت أسرية    ل  ل

 .دى الذآور الذين يتزوجون في وقت مبكرغياب درجات النضج ل
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  الخصوبة . 5

د   ،أما بالنسبة للخصوبة  ام      فق از اإلحصاء لع ائج جه بة الخصوبة   1995أشارت نت ي محافظة  % 40 أن نس  ف
ي محافظة  % 49القدس و ل  ف ى   في ح   ،الخلي ي شمال قطاع غزة    % 51ين تصل إل ةً  ف ع   مقارن ة   م اقي ألوي ب
بة  ،الضفة ذه النس إن ه ذلك ف ا هي وآ ى مم طيني أعل ع الفلس ي المجتم ام،   ف كل ع ة بش دول النامي ي ال ه ف علي

ام      ود  6.4  2007وبصورة تفصيلية أآثر بلغ معدل الخصوبة في األراضي الفلسطينية ع رأة في     مول لكل ام
  .في محافظة الخليل مولود 4.8في جنوب الضفة الغربية و مولود 4.2األراضي الفلسطينية و
ام     وبذلك يكون متوسط ح رد في األراضي الفلسطينية و     5.8  2007جم األسرة الفلسطينية ع رد في    5.5ف ف

ة و رد 6.1الضفة الغربي ل ف ي محافظة الخلي ام ، أف ي ع ا ف م األ، 1997م غ متوسط حج ي محافظة فبل سرة ف
  .)1997،2007, اإلحصاء المرآزية الفلسطينية(  6.5الخليل 

ن  ُت ل م ة الخلي ذه النسب خصوصية محافظ ر ه ذه    ظه ل ه ة، إذ تحت ذه المحافظ ي ه ادة الخصوبة ف ث زي حي
ة              المحافظة أعلى اعي المتعلق وع االجتم ى بعض قضايا الن دل عل ذا ي ة، وه ي الضفة الغربي نسب الخصوبة ف

درة      باإلنجاب في هذه المحافظة، ى أن ق ك عل رأة خاصة الدور االنجابي، حيث يشير ذل رار     الم اذ الق ى اتخ عل
ع  خذ ، فهي ال تسيطر على جسدها من حيث أزالت ال تملكهاما في قضايا االنجاب  قرار في استخدام وسيلة من

  خاصة اذا تمثل ذلك في تزايد ًا،ليس فرديالحمل، فقرار اإلنجاب هو قرار جماعي عشائري و
 . تي الذآرر في الحمل الى أن يأن تستم، وبالتالي عليها أناثعدد أفراد األسرة من اإل 
  
  حالة اللجوء  .6

ل   ة الخلي ي محافظ ين ف دد الالجئ غ ع ًا 96,118بل بة  يأ الجئ ن  17.9بنس طي م كان الفلس ل الس ي نييمجم ن ف
ين في   من مجمل السكا%  4.2في المناطق الحضرية بنسبة  الجئًا 65,405المحافظة موزعين بواقع  ن المقيم

اً  17,096المناطق الحضرية و بته      الجئ ا نس ين ل السكان الفلسطيني  من مجم  % 26.4 في الريف ويشكلون م
اً  13,617المقيمين في المناطق الريفية و بته   في المخيمات و   الجئ ا نس من مجمل السكان    % 96.5 يشكلون م

  .ين المقيمين في المخيمات في المحافظةيالفلسطين
ه نالح رة أن ذي ورد ذآ ياق ال الل الس ن خ وء تصنيفٌ  ال ظ م ة اللج ي وصف حال د ف وع  ايوج ى أساس الن عل

 .الذي تعرض لة الشعب الفلسطيني النساء من الرجال في حالة اللجوء تبين لنا نسبُةعي حتى تاالجتما
  

الخصائص األساسية للتعليم. 7 
 198.749المقيمين في محافظة الخليل والملتحقين بالتعليم  )سنوات فأآثر 5(بلغ عدد السكان الفلسطينيين 

في المحافظة، موزعين  )سنوات فأآثر 5(الفلسطينيين من مجمل السكان  44.6فردًا، وهذا يشكل ما نسبته 
 99.286، و)سنوات فأآثر 5(من مجمل الذآور الفلسطينيين % 43.8ذآرًا يشكلون ما نسبته  99.463بواقع 

  .)سنوات فأآثر 5(من إجمالي الفلسطينيات % 45.5أنثى يشكلن ما نسبته 
ين السكان    إفقد أشارت النتائج  ،وحول انتشار األمية في المحافظة الفلسطينيين  لى أن عدد األميين من ب

أآثر  15( نة ف غ  )س ردًا 24.304بل بته    ،ف ا نس كل م ذا يش ذين    % 8.3وه طينيين ال كان الفلس ل الس ن مجم م
ارهم  ُة 15أعم ي المحافظة، حيث تنتشر األمي أآثر ف نة ف ذآور س ين ال ا ب ر منه اث أآث ين اإلن دد ، إذ ب غ ع بل

ين   رداً  6.934الذآور األمي بته     ف ا نس ذآور الفلسطينيين     % 4.7يشكلون م أآثر   15(من مجمل ال في   )سنة ف
ة، و بته     17.370المحافظ ا نس كلن م ة يش طينية أمي طينيات   % 12.1فلس اث الفلس ل اإلن ن مجم نة  15(م س

ة      . )فأآثر اطق الريفي ي المن وع التجمع ف راد في الحضر     % 13.2وآانت أعلى نسبة لألمية حسب ن ا لألف تليه
  %.6.3أدناها لألفراد المقيمين في المخيمات و% 7.7
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نسب األمية  حول انتشار األمية في محافظة الخليل والذي يوضح تراجَع 1997ومقارنة مع تعداد عام 
من إجمالي السكان % 16.2األمية للفلسطينيين من  ، حيث انخفضت نسبُة2007بشكل واضح لعام 

لغت نسبة الذآور ب 1997، بينما في تعداد 2007عام % 8.3 لتصبح 1997عام  )سنة فأآثر 15(الفلسطينيين 
في الحضر، % 14.8عها حسب نوع التجمع فكانت يلإلناث األميات، أما توز% 22.6و% 10.0األميين 

  .في المخيمات% 12.5في المناطق الريفية، و% 19.7و
لوم متوسط فأعلى آما بلغ عدد السكان الفلسطينيين في محافظة الخليل الحاصلين على مؤهالت دب

سنوات فأآثر في  10من مجمل السكان الفلسطينيين في العمر % 9.5وهذا يشكل ما نسبته  ،فردًا 34.962
فشكلت نسبة الخريجين فيها  ،وقد احتل تخصص العلوم اإلنسانية المرتبة األولى بين التخصصات. المحافظة

لوم متوسط فأعلى، يليها تخصص األعمال بين التخصصات للفلسطينيين الحاصلين على مؤهالت دب% 17.5
  .من الخريجين% 15.3التجارية واإلدارية بنسبة 

ن العلوم اإلنسانية والعلوم التجارية واإلدارية فقد احتل التخصصا 1997تعداد عام  ومقارنة مع 
نسانية أن نسب الخريجين دبلوم متوسط فأعلى في تخصص العلوم اإل حيث أظهرت النتائُج ،األولى المرتبَة

من الفلسطينيين % 12.7، ونسبة الخريجين في تخصص األعمال التجارية واإلدارية %23.4حوالي 
 .الحاصلين على مؤهالت دبلوم متوسط فأعلى

  
  الخصائص األساسية للعمل. 8

 )سنوات فأآثر 10(طين اقتصاديًا في محافظة الخليل بين األفراد الفلسطينيين اشبلغ عدد الفلسطينيين الن
سنوات فأآثر في المحافظة، موزعين  10من مجمل السكان % 31.6وهذا يشكل ما نسبته  ،فردًا 115.976

 )سنوات فأآثر 10(من مجموع الفلسطينيين الذآور % 54.8ذآرًا ويشكلون ما نسبته  102.731بواقع 
  .)سنوات فأآثر 10(من مجموع اإلناث % 7.4أنثى بنسبة  13.245و

سنوات  10ينيين في المحافظة العاطلين عن العمل والذين يبلغون من العمر بلغ عدد السكان الفلسط
، وبلغت نسبة البطالة حسب نوع التجمع في الريف بين األفراد %16.3فردًا يشكلون  18.859فأآثر 

 %.15.5ثم الحضر بنسبة % 18.2 ، تلتها مناطق المخيمات بنسبة%21.7) سنوات فأآثر 10(الفلسطينيين 
  

  الصعوبة/ص األساسية لإلعاقةالخصائ.9
تشير النتائج النهائية للتعداد إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في محافظة الخليل الذين لديهم صعوبة  

 من مجمل السكان الفلسطينيين في المحافظة، وقد توزع األفراُد% 4.5بنسبة  ًافرد 24.329واحدة على األقل 
ويشكلون ما فردًا يعانون من صعوبة في النظر  12.913بواقع  ،حسب نوع الصعوبة الذين لديهم صعوبٌة

فردًا يعانون من صعوبة في السمع  6.359من إجمالي السكان الفلسطينيين في المحافظة، و% 2.4 نسبته
فردًا يعانون من صعوبة  8.472ة، ومن إجمالي السكان الفلسطينيين في المحافظ% 1.2يشكلون ما نسبته و

فردًا يعانون من  3.641من إجمال السكان الفلسطينيين في المحافظة، و% 1.6ن ما نسبته يشكلووفي الحرآة 
 3.762سكان الفلسطينيين في المحافظة، ومن إجمالي ال% 0.7يشكلون ما نسبته وصعوبة في الفهم واإلدراك 

 .ن في المحافظةالسكان الفلسطينيي من إجمال% 0.7يشكلون ما نسبته وفردًا يعانون من صعوبة في التواصل 
 .آم نسبة االعاقة عند النساء اس الجنس لنعرف من خاللهسعلى أ يوجد تصنيٌف في هذ الجزء ال
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  النتائج النهائية لعدد األسر.10 

من خالل النتائج النهائية لعدد السكان تبين أن عدد األسر الخاصة التي تم عدها فعًال في محافظة  
فردًا، آما بلغ عدد األسر  6.1فقد بلغ متوسط حجم األسرة في المحافظة  أسرة، ومن هنا 87.645الخليل هو 

من مجموع األسر الفلسطينية % 83.5أسرة تشكل ما نسبته  73.175النووية الفلسطينية في المحافظة 
  .)2009تقرير السكان ،( الخاصة

 

  التحليل من وجهة نظر النوع االجتماعي

ي ذُ  ى وج  إ آرت تشير  إن المعطيات الت اة    ل ز واضح باتج رأة ود تميي رغم من        الم ى ال ل عل في محافظة الخلي
في   على النسبل وبمقارنة مع مدن فلسطين الى أن الخليل تحتل أنها تشير بالمجم، اال أتحسن بعض الجوانب

ا  صو طرة النظم االجتماعية البالية اآلتية ُأهذا يشير الى سيواالحصائيات التي ورد ذآرها سابقا ، م لها من النظ
يطر، و ي المس ود البطريرآ دم وج وع"ع ذي يُ  و" التن ل ال ة الخلي ع محافظ ي مجتم تالف ف َةاالخ ري المنطق  ث

  . مستوى الوعي االجتماعي والثقافيعلى  التطور، خاصًةيدفعها باتجاة تبادل الثقافات والتقدم وو
اً ل وفي مراجعة اعي   لفروق التي برزت ووفق وع االجتم إ للن رأة لكل رج    ، ف ام  ل ن نسبة ام ى   ت 1997ع ود إل ع

ع م  إدت والتي بدورها أ ،الصحية والقانونيةوالنفسية ولخدمات االجتماعية ا يرتوف ى رف رأ   ل وعي للم ة ستوى ال
ا   ترفع من   المرأةفي جعل  ًاآبير ًاردولعبت  إذ ،في محافظة الخليل من قبل المنظمات األهلية مستوى اهتمامه

دريب  وذلك من خالل ب ،حقوقهاوتطالب ب ،لنفسها ذت   وورش العمل  رامج الت ي نف ة الت ي عام    المكثف . 2007ف
ى الرجال  ائج التعداد العام للسكان والمنشآت إلى تراجع في معدل نسبة النساء إ  شارت نتوأ ك    ل د يعزى ذل ، وق
اطق مهمشة في مدين    إ ل لى وجود من ا     ،ة الخلي ة منه داً   وخاصة البدوي رى الصغيرة ج اطق     ،الق ذة المن وفي ه

الي يسعى األ  االجتماعية والتعليميةالخدمات من آافة الجوانب الصحية وبير في يوجد نقص آ الي في   ، وبالت ه
خرى  تفادة من الجوانب األ  و االس أالخدمات  فيها  ةالمتوفر قلى المناطلة إصابة الرجل بمكروه إلى السفر إاح
الي يكون    ،ذا آانت صحية  إ، خاصة صابتهاحالة إليس هناك مشكلة في أما النساء، ف. تةو مساعدأ نقاذهإل وبالت

ل األ  وألعدم توفر الخدمات وعدم المحاولة  ل نظرًااآثر من الرجأمعدل الوفيات من النساء  الي  السعي من قب ه
 .عدة النساءافي الحصول على بديل لمس

  
ابقة   ى انتشار استخدام وسائل       ،أما تراجع معدل ارتفاع الخصوبة العالي عن السنوات الس ود إل ه يع تنظيم   فإن

ا فرضه    للظر  نظراً و ، حيث بالتعليم والعمل المرأةاألسرة واهتمام  من   الجدارُ  وف السياسية واالقتصادية وم
ديات ت وزارُةتح بم األ ، عمل ة تنظ حة وجمعي رةالص ة  س ة الطبي اطق واالغاث دماتهم ومن يع خ ى توس عل
ا الى النساء من خالل  يجية الوصولستراتإ حيث تبنت وزارة الصحة واالغاثة الطبية، انتشارهم ى  العي دات الت

ك      ما أدى إم ،وجدتها في القرى المختلفةأ ى تل اطق المهمشة ال تفادة    لى وصول النساء من المن ادات واالس العي
ال من الخدمات، و ل أ   من  رغم ب ل الخلي ك تحت ة       ذل ين محافظات الضفة الغربي ى النسب من ب ي الخصوبة    عل ف

  .المرتفعة



12 

 

ى     ،عند الزواج األول اختالف النسبتعلق بفيما ي ود ال ذلك يع ة المجتمع وخاصة في المحافظة     ف حيث   ،طبيع
اَة   ُي 22ـسن الزواج عن عمر ال   عتبر تجاوُزُي د الفت اراتٍ فق دةً  خي زواج  جي ة      و ،لل ى مستوى المدين يس عل ذا ل ه

ا أ  ،فقط ة، مث     يضاً وإنم رى المختلف ي الق وب دورا ويطا، حيث إ     ف ر سامت جن ك   ل دي ات في تل رى   ن الفتي الق
زواج      للزواج فانها  اجتماعيًا المقبوَل فاذا تجاوزت السنَّ ،صعبًة تواجه تحدياٍت ي ال دت فرصتها ف د فق ُتعتبر ق

  .    السن َريآب ًاو شخصًا مر بتجربة سابقة أنسان، وبالتالي تنتظر إعزبمن شاب أ
د الرجال أال وهو          زواج األول عن بة لصغر العمر الوسيط لل ا بالنس ة     ود السببُ يع ف 22أم ى طبيع ك إل ي ذل ف

ى          ي يترب ة الت ل، إن نمط التنشئة االجتماعي ة محافظة الخلي الحياة التجارية واالقتصادية التي تسيطر على ثقاف
ام، أال وهو مجال       الفتى، هو إخراجه عليها الفتى والفتاة منذ الصغر وخاصًة ز الع ى الحي من الحيز الخاص ال

ام      نذ الصغر وتعلم الصناعة والتجارةتوفير مال م ، وهذا يتيح للشاب فرصَةالسوق ، ناهيك عن وجود نمط ع
زوج، أ      من  ،وخاصية موجودة في المدينة دما يت اة   حيث مساعدة الشاب عن ا الفت ا و  فم تم تهيئته ى   ي ا عل تربيته

دي المفروض من       وبالتالي خوف أ ،أساس ثقافة الزواج زواج حسب النظام الحدي هلها عليها من تجاوز سن ال
 هلها وتفضيل الزواج على التعليم الجامعي والعمل، نظراً ع تدفع بالفتاة الى تلبية رغبات أبل ثقافة هذا المجتمق
  . ضمن المجال الخاص وليس المجال العام ن تتحرَكقاء السيطرة عليها والسماح لها بأبإل
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  ةالواقع االجتماعي للمرأ
  في محافظة الخليل
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 تماعي للنساء في محافظة الخليل الوضع االج

ام، والعنف بأنواع    المرأةوضع  في هذا الجزء من التقرير سوف يتم تناوُل ه االجتماعي في المحافظة بشكل ع
افي واالقتصادي   الجنسي،  الجسدي، االجتماعي، النفسي، ( دم        )الثق ي تق الموجه ضد النساء، والمؤسسات الت

ا هي  خدمات الدعم النفسي واالجتماعي للمر ي تستخدمها      اإل أة المعنفة، وم ة الت ستراتيجيات الظاهرة والمخفي
  . في محافظة الخليل في مواجهتها للعنف المرأُة

اني المنظماتُ    اعي، تع ة واألطر النسوية     فعلى مستوى الوضع االجتم ة والدولي ام   ،األهلي دني    ،بشكل ع من ت
رامجَ   ن في المدينة عنها في القرى، حيث إ نسبة مشارآة النساء ة ونفسية    ما تطرحه المؤسسات من ب اجتماعي

ذا يُ   المرأةفي القرى بصورة أآثر من  المرأُةمنها  وتعليمية وثقافية، تستفيُد ة، وه ة    في المدين عزى حسب وجه
ائم ومتجذر، فالرجلُ         ة آنظام ق ك      نظر الباحثة إلى وجود التجارة والصناعة في المدين ذا النظام يمل ضمن ه

اَل يطأ الم ادر  رَةي الس وارد والمص ى الم ادر  ،عل ون ق ذلك يك ة   ًا وب ات الزوج ب واحتياج وفير مطال ى ت عل
أثيرُ  ،واألسرة بشكل عام ى    وبالتالي يكون ت ك عل رأة ذل لبي  الم دة جوانب نفسية      ًاس ة "من ع ة " ذاتي ، واجتماعي

ه  ث يدفع ط        حي زل فق ة من ل آرب زل والعم ي المن اء ف ا البق ب منه ى الطل ك ال ر دوَر ،ذل اويحص ا وفكَر ه ه
ا بنفسها     طار المنزل وشؤون عائلته، إواهتماماتها ضمن  ى مستوى ثقته ك عل ا  وو ،فيؤثر ذل وحضورها،  عيه

ا ا واهتماماته ور ُأخرى، فتوخطابه ة وأم ة عام ى مناسبات اجتماعي ى  ال رآز عل ا ال ى تقوده ا ال ع مكانته رف
  .فاعلة في عملية التنمية مشارآًة نهاشارآالمستوى المطلوب وم

رَ  نجد نساَء ،المقابلي ف  ةً  القرية أآث ة واالقتصادية والسياسية        فاعلي ب، االجتماعي ع الجوان تفيد من جمي  ،وتس
ة     ،عزى ذلكقد ُيو ة نظر الباحث ى وجود األ  حسب وجه اط  ، ال رأة رض وارتب ا   الم ة به دني المستوى    الريفي وت

رأة الريفي و  ن المجتمعَ ، حيث إن المدينةقل ماالقتصادي بصورة أ ا  وجد  ت بشكل خاص ال   الم اراتٌ أمامه  خي
  .و التعليمسوى األرض أ

ى         سيطرةٌ  وجدُ للنظر، إذ ت  الفتٌ  إن ما يحدث في مدينة الخليل شيءٌ  ذآور عل ل ال ة من قب ة في المدين ذآوري
دخل في خصوصياتها، خاصةً       ا والت ة في      النساء، وهذا يظهر في الحرية الشخصية له في الجامعات المختلف

ا الشخصيةَ  ل، آما أنه ال يتم منُحمحافظة الخلي تقلة  ه ة    ،المس ة الكامل ا الثق ا     ،ومنحه رام حقوقه ا واحت واحترامه
ا فرصةً  ، وإعطاؤفي التعليم والعمل والعدالة في جميع الحقوق دي المرسوم       ل ه دور التقلي رة ال لخروج من دائ

ة    بالرغم من أن الرجالَ   ،والسماح لها بالمشارآة في البرامج النسوية وقضايا النوع االجتماعي ،لها في المدين
م        ة بحك الد مختلف ى ب ون إل ذين يسافرون ويتنقل ي  من أآثر الرجال ال ى   الطاغيتين التجارة والصناعة    مهنت عل

في  ونظرته لدورها، وهذا ما أآدته ناشطٌة المرأةباتجاه  محدودًا هأنه آرجل يبقى فكُر إال ،خصائص المحافظة
  .العمل النسوي االجتماعي

ا  ةبقيها ضمن النمط والصورة التقليدي  وت ةالمرأن طبيعة النمط العام والثقافة الموجودة تحد من تحرك إ ى     و ،له وجهن إل واتي يت المنتفعات الل
  . 1ةيالمرآز غالبيتهن من نساء القر

                                                            

  10/12/2009، ،مرآز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي ،مقابلة،)الجعبة ، أمل(  1
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  المرأةمفهوم العنف ضد 

اني من ض    ة   إن المجتمع الفلسطيني وخاصة محافظة الخليل مثل بقية المجتمعات تع غوطات ومشاآل اجتماعي
أثير االحتالل اإل    با ،واقتصادية وثقافية ى ت رأة والرجل و  ،سرائيلي الضافة ال ذه      الم رة تأثيره يقعون تحت دائ

م وجود   المرأةثر بشكل مباشر على الظروف، إن هذه الدائرة من العنف تؤ وى   بحك ات الق الرغم من   و. عالق ب
ة،    مرآزها الهام في تكوين األسرة ودورها في عم  ة التنشئة االجتماعي رأة لي اني من العنف    اال أن الم ى   تع عل

اعي   ام       المستوى السياسي والمستوى االجتم دة والمجتمع بشكل ع ة والممت حيث يجري   ، داخل األسرة النووي
ى   العنُف رأة المسلط عل ة      الم ات أسرية عاطفي ي إطار عالق ارَ  ،ف ره،    ويم زوج وغي ل ال ذي    س من قب األمر ال

   .معترف بها غيَر المرأةتعترض إنسانية ضد ن االعتداءات والممارسات الالم يجعل الكثيَر
فُ  ذ العن د  ويتخ رأةض كاالً  الم ام أش كل ع ا   بش ة، منه اعي،   (مختلف ي، واالجتم ي، والنفس دي، والجنس الجس

كل بش المرأةالقياديات النسويات وضد و المتزوجات أيضًا، س ضد الفتيات غيرويماَر) واالقتصادي، والثقافي
  .عام على اختالف الطبقات واألعراق والمستويات االجتماعية واالقتصادية

ين المؤسسات األ   اجتماعي  ًاموقع  التي تحتل المرأُةتعاني  ،ففي خصوصية محافظة الخليل ا ب ة وخاصةً  ًا م  هلي
افي  ولها نشاط اجتماعي آبير المرأةمؤسسات  دور      ، من العنف الثق ا ول ل في نظرة المجتمع له ا   ،هاالمتمث آم

 ):2010بو عواد،أ2(شارت العاملة النسوية أ
  
المحاضرة   عطيَ قابلني رئيس البلدية ورفض أن ُأ ،في قرى الخليل ،بحقوقهن من ناحية صحية النساَء ثقَففي عمل ميداني، أردت ان ُأ مرًة

يستغل من ناحية زيادة عدد رآاب    ، آان بدُّهآسيات "فيرُش"خر مع وفي موقف آ ،عقل النسوان إنتو بتقدمو أفكار بتشّوه ، وقال لي انهللنساء
  .نتي بتحطي راسك في راس الشفيريةوحكالي إ وتطاول علي ،زيادةطلع إنه ما ب ، وحكيتالسيارة

 
اليوم في باآستان "لكاتبة ا شارتولها حراك اجتماعي واسع في محافظة الخليل، تعاني آما أالقوية  المرأةن إ

 المرأَةبوية التقليدية التي تحرم الثقافة األ لمواجهة آل من ،اجه التحدي المزدوجنحن نو ،وجنوب آسيا آكل
، آما خرى من سياسات الهويةباءات دينية أو أشكال ُأفي عالجديدة المتمثلة  ةبويالثقافة األو ،حقوقها وتهاجمها

  ).heed,1994sha(باسم الدين  آل الوسائل الممكنة لقبول جميع أشكال العنف وتبريره يستخدمون
ة تخرج من   ، وأي امرأوجود دور تقليدي للنساء يفترض مسبقًا ،ن طبيعة النظام الموجود في محافظة الخليلإ

  .سريةإلى عالقاتها األ يضًااألمر أويصل  ،وشكًال فكرًاها أداًء وفيها ونقُد يتم التدخُلم وهذا السياق العام تهاَج
وم الشامل للعنف ضد         ال نفسه،  ن السياق قبل الخوض في التحليل لظاهرة العنف وضم د من توضيح المفه ب

 :ها في السابقالتي تم ذآُر وأنواعه المرأة
  

  : المرأةالعنف ضد 
 1993والذي وقعته األمم المتحدة سنة  ،المرأةحسب اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد  ف العنُفيعرَّ
جسمية أو جنسية  عنه أذى أو معاناٌة حتمل أن ينجَمنه أو ُيفعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم ع أُي"بأنه 

سواء  باقتراف مثل هذا الفعل أو اإلآراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديُد
   .)1999اإلعالن العالمي، (  "أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة

  : الفلسطينية على الوجه الخاص فهي المرأةبشكل عام و المرأةة ضد هوجأما األنواع الستة من العنف الم
ا في المجتمع وعدم       المرأةيتمثل في فرض الحصار االجتماعي على : العنف االجتماعي والحد من انخراطه

ي األنشطة الثق  . الخ..السماح لها باتخاذ القرارات، وعدم االستماع إليها أمام اآلخرين ة  والمشارآة والعمل ف افي
 .)2004الحكواتي، (ا يشعرها بعدم تقديرها لذاتها ، ماألخرى

                                                            

  9/2/2010، جمعية تنظيم وحماية االسرة الفلسطينية مقابلة، )أبوعواد، فاطمة( 2
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ه: العنف الجسدي ر عن اه أي شخص آخر  يعبَّ ن الشخص العنيف تج دية م ة الجس ذا  ،بالمهاجم ويتضمن ه

ة   ّيشد الشعر، أو ل من العنف باللكمات والصفعات الخفيفة، أو الشكُل الذراع، أو القرص أو العض، أو محاول
ل،       ،و الضرب أو الحرق بأدوات حادة أو غير حادة مثل آرسي الخنق، أ ر، حب ة، حذاء، سكين، جنزي ا  قنين م

ى جروح، أو آسور في مختلف        أحيانًا، و تكون بالغًة جسدية يسبب أضرارًا تؤدي هذه األشكال من العنف إل
د     أنحاء الجسم أو فقدان الوعي، أو فقدان إحدى الحواس أو النزيف الداخلي أو الصلع،   ي بعض الحاالت ق وف

 ).(The nasw domestic violence committee, 1991. يؤدي العنف إلى وفاة الضحية

  
ي  ف النفس لوبَ  :العن ذ أس ف  يأخ رأةتخوي ة      الم ات معين رفات وحرآ ام بتص رات، أو القي ق النظ ن طري ع

اءةَ  ا يتضمن اإلس زل، آم اث المن ا وأث ب ممتلكاته ة وجعله آالصراخ، أو تخري دم الرضا العاطفي عر بع ا تش
ر بوإهانتها وإشعارها  ،ووصفها ومناداتها بألقاب سيئة ،واالستياء من نفسها ام مشاعرها  أنها مذنبة، وعدم احت

ا، واستغالل ا    عندما تكون متضايقة،  وم عليه اء الل ات      وتجاهل وجودها وإلق ة رغب ا لتلبي ال للضغط عليه ألطف
 ).2006معية تنظيم األسرة، ج( ، وتهديد زوجته بحرمانه من أطفالهاالرجل

  
لسيطرة على النساء من خالل فرض ممارسة الجنس معهن وبأشكال       با هو أن يقوم الرجاُل: العنف الجنسي

وة    د يأخذ أيضاً    ،مختلفة ورغم إرادتهن وباستخدام الق اء والعمل في        إجباَر وق الم الزرق ى مشاهدة األف ا عل ه
ا ال الزن داُء ،مج مل االعت ا يش ي ال آم ه الجنس رض ل رأُةذي تتع رَش الم ة التح كاله المختلف ي  بأش الجنس

 ).المصدر السابق( واالغتصاب وسفاح القربى
  

إجبارها على ترك العمل، والسيطرة   وأمن العمل، أو إجبارها على العمل،  المرأةهو منع : العنف االقتصادي
يئته   ي تتصرف بمش ا، الت ى نقوده يطرة عل اإلرث، والس ا ب ا وحقه ى أمالآه ا، وعل ود عنه اء نق دم ا، وإخف ع

 ). 2000المصري، ( عمال ومشاريع األسرة مشارآتها بأ
  

ي يمكن أن تُ     :العنف الثقافي ة الت ى العنف في شكله        أي جانب من جوانب الثقاف ستخدم إلضفاء الشرعية عل
لَ     أ المباشر أوالهيكلي، ل أو تشوه مث ي ال تقت ة الت  ،عنف المباشر  ال ي العنف الرمزي الموجود في صلب الثقاف

ل المجتمع    ستخدم إلضفاء الشرعية على أحدهما أو آليهما في صلب الهيكلية، ومع ذلك فإنه ُي فهوعنٌف من قب
  Galtung, 1990).( المجموعاتعلى االفراد و

العنف   أشكاَل) 2005الجندي، (في فلسطين رتب  المرأةس ضد ففي دراسة ميدانية حول أشكال العنف المماَر
النساء، وفقًا لدرجة وقوعه على النساء في فلسطين، والجدول التالي يصف ترتيب هذه األشكال  س ضدالمماَر

  : حسب أهميتها
  )2005الجندي(في فلسطين  المرأةالجدول التالي يبين النسب المئوية لكل شكل من أشكال العنف الممارس ضد 
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 )1(جدول رقم 
  النسبة المئوية   المرأةأشكال اضطهاد 

  0.76  جسديالضرب ال
  0.66  اإلساءة الكالمية 

  0.60  عدم الحصول على حقها في التعليم 
  0.57  عدم الحصول على حقها في الرعاية الصحية 

  0.57  )آالميراث مثًال(عدم الحصول على حقوقها المالية 
  0.40  التبعية للزوج

  0.30  الطالق التعسفي 
ى، وجاءت اإلساءةُ   الجسدي قد احتل ا على أن الضرَب دلت النتائُج ة،      لمرتبة األول ة الثاني ة في المرتب الكالمي

ا المستجيبون المشمولون في      فيما احتلت قضيُة التبعية للزوج والطالق التعسفي المرتبين األخيرتين آما يراه
  .تلك الدراسة

ي فلسطين، إذ أخذت مجموعاتٍ        ) 2006(أّما الغنيمي  من النساء    ًةبؤري  فقد ُعنيت بدراسة أسباب الّطالق ف
ى أن الط    الق، وخُلاالستجابات المتعلقة بأسباب الط   تحليل المطلقات، وتم أتي مصاحبًا   صت الدراسة إل الق ي

ى األسرة    للتدهور الكائن في المجتمع الفلسطيني على جميع األصعدة، إذ ينعكس الواقُع ردي عل الي  المت ، وبالت
  . ة وانهيار األسرةزيادة المشكالت اُألسري

ّن آثيرًا من حاالت   ًا في وقوع الطالق، إذ إراسة إلى أّن للعادات االجتماعّية الّسائدة دورالد هرت نتائُجوقد أظ
ّزوج ا  الّطالق ارتبطت بفرض ال ل األسرة، آم ُةأو الّزوجة من قب ى  دوَر أظهرت الّدراس ّزواج المبّكرعل ال

أثير  الّطالق، وسوء الوضع االقتصادي، وعدم قدرة األزواج على التكّي ف نتيجة ثقافة الفصل بين الجنسين، وت
  . الّتدخل العائلي في حياة األزواج، وعدم االستقالل في الّسكن

  :في شرطة محافظة الخليل )2010جوابرة،3(اشار فالمعنفة في المحافظة  المرأة ما واقُعأ
ة   60الحكومية وات االهلية وضية محولة من المنظمق 40قضية،  80سرة استقبلت منذ بداية السنة وحدة حماية األ رأة ن ة أي أطوعي حال  الم

 2009نتحار في الخليل، من سنة  أعلى نسب االو ،تي الينا سفاح قربى واعتداء جسدياآثر القضايا التي تأ الى الشرطة،حضرت من نفسها 
وط على مس 210الى  عدد الحاالتوصل وجد نسبة آبيرة هروب من المنزل وحتى هذه اللحظة تو ل و   % 55ن، توى ال ا من الخلي سبب  منه

 .سرةمنها يرجع الى التحرش الجنسي داخل األ% 40في  الهروب
ه      شكال األوعلى الرغم من هذه  ذي تتعرض ل ة من العنف ال رأة ، إال أن المختلف أخرى    ُت الم ظهر بصورة أو ب

  . لمقاومة العنف الممارس ضدها" استراتيجيات" ، مختلفةأشكاًال
الي   وهذا ما دفع الباحثَة رغم من تفشي ظاهرة العنف في المحافظة ضد            :الى طرح السؤال الت ى ال وهو عل

ة  ان ما زالت تواجه وتستمر في العيش ضمن إ     نها وحتى هذة الفترة من الزمإال أ المرأة ا هي   ، طار العائل فم
ا   ي تخلقه تراتيجيات الت رأةاالس ف    الم ة العن ل لمواجه ة الخلي ي محافظ ارت إوق ،؟ف ا الباد أش ُةليه  حث

  .ي الفترة الزمنية المستمرة في مواجهة العنفها تعبر عن المدى الطويل أباالستراتيجيات آوُن
  

  :حيث عبرت سيدة معنفة
د عانيت    ،إنني أواجه العنف الجسدي والنفسي(  ه       وق ام آهل دة من ضعف شخصية زوجي أم ا أ   ،بش ة ان دمرون      حقيق م ي ره آل الرجال فه آ

  .4)الشخصية

                                                            

  .9/2010شرطة الخليل ، مقابلة،  -، مسؤول وحدة حماية األسرة)جوابرة ،عطا( 3
  .1/12/2009مقابلة مع سيدة معنفة،) ح،ج( 4
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ى البحث عن الوسائل            إ يدة من مشاعر يشير   الس طرحته ن ماإ دفعنا إل ذي ي ر، األمر ال ى وجود ضغط آبي ل
ف والط ن العن كال م ك األش ة تل ات  ،رق لمواجه ة لألدبي ة المنظم ى ضوء المراجع ن ُو ،فعل ر م د أن الكثي ج

ى ا ي والفلسطيني رآزت عل دولي والعرب توى ال ى المس ف، بينالدراسات عل اد العن ة وأبع باب الجذري األس  م
ذا     ،على اآلثار النفسية واالجتماعية التي تحصل للنساء من جراء العنف    رآزت دراسات أخرى  ي ه ولكن ف
ة العنف من        عليه الدراساتُ  ه أو ترآزجانب لم تتناول التقرير سوف يتم تناوُل ة مواجه ابقة، أال وهو آيفي الس

  . قبل النساء المعنفات

  في مواجهتها للعنف الموجة ضدها  المرأةتخدمها االستراتيجيات الظاهرة والمخفية التي تس
اولن اإل   بد من عرٍض ال واتي تن ا    ألهم النسويات الل ي تتبناه تراتيجيات الت رأةُ س ف، مع      الم ا للعن ي مواجهته ف

ه  م أن اليب   ال ت العل رق واألس ول الط رة ح ات مباش د تعريف يح   ، ووج تم توض وف ي ن س ي  ألك رق الت م الط ه
واج   تستخدمها  ة نسوية      لعن ل هتهنالنساء في م ر من آاتب ه يوجد أآث ي الضوءَ   ف، آون ى إ  تلق ستراتيجيات  عل
ة و .المواجه ات النس ن الكاتب ن الموضوع  وم دثن ع واتي تح ر(يات الل ة آبي ا) نائل ي  ،وغيره رن ف ث أش حي

ات المخ ى اإلاألدبي ة إل تخدمها  تلف ي تس تراتيجيات الت رأةس يلهن    الم ريفهن وتحل ان تع رة، وآ ار األس ي إط ف
  .س ضد النساء، الذي يماَرمواجهة أشكال العنف االقتصادي والجسدي واالجتماعيألقرب لا

ارت  ر(أش ة آبي ى ) نائل وء إل ى اللج اء عل درة النس ى ق ةإإل تراتيجيات مخفي وفير  ،س راض والت ل اإلق مث
رق غ   ذلك يتفاوضن بط ر، وآ تقراض بالس اني األ  واالس ى المع رة عل اهرة ومباش ر ظ ات ي ة لحاج يديولوجي

  .الرجال وبهذا يقاومن سلطَة ،األمومة

ين    إ شار ، فأالنساء لتأمين أفضل نتيجة لهن من خالل التفاوض ممارسَة )امارتيا سن( آما فحص ة ب ى العالق ل
 عندما يواجه  وقال  Breakdown well- being responseاستجابة محصلة التفاوض للرفاهية ووضع االنهيار 

ى وضع     يق ًاأي أن أحد" التهديد" شخٌص ك ال يقود ذل وم بتهديد الطرف الثاني بإيذائها في حالة فشل التعاون س
اوض،        ، أما الرفاهية فإالمرأةعند االنهيار خاصة  ى محصلة التف ؤثر عل ة الشخصية لمصالحها ي ن تأثير رؤي

ي       كون هناك مساهمٌةعندما تو راء الكل ل سيكون الح   ،من قبل أحد األشخاص أآبر من مساهمة اآلخر في الث
  ).1983سن، ( .في صالح هذا الشخص أآثر من غيره

دي  "ستراتيجيات التعامل مع العنف، صنفت تحت  وفي توضيح آخر حول إ رك المعت ك من خالل    " أوال ت وذل
ا     زل ذويه ى من ود إل اً  ،اتخاذ القرار في أن تتطلق، أو تع زوج      وأحيان رآهم مع ال ا وت ال  و .هجر أطفاله االحتم

ا يجب أن    ل العنف حتى ولصبر عليه، حيث تختار النساء تحّموا الثاني، تتحمل العنَف لو ارتكبت الخطأ، فإنه
ان،       ا آ ه أي ا يطلب ا أخطأ   تبقى في المنزل وتنتظر الزوج وتفعل م م يضربوننا ألنن ع   فه ا ويجب أن نطي وإذا  ،ن

ه،    زوجها، حتى إذا آان يعتدي عليها أو يسيء معاملتها، فال بد لها أن تصبر على المرأُةأحبت  العنف وتتحمل
ازل أهلهن    قوياٍت ويجب أن تكون النساُء ى من ال الثالث   .ألنهن بالفعل تزوجن وال يمكنهن العودة إل  ،واالحتم

ددة  خذ أشكاالً  ، ويأهو الدفاع عن النفس أو مقاومة العنف بدون ترك الرجل  ا الجري و  متع اء من   ، منه االختب
دخل القض    ارب اآلخرين، أو       المعتدي، إلى المقاومة الجسدية، والت وين أو األق اندة من األب ائي، أو طلب المس

اً          ا، وأحيان ا عن سبب عودته ر أمه ا وتخب زل أهله ى من ى   ، حيث  تساعدها األم أو األسرة   تعود إل يتحدثون إل
  ).2002جالنتس،هالبرين و(لن يعود إلى مثل ذلك مرة أخرى  يقسم بأنه وأحيانًا الرجل،

دولي    ى المستوى ال ى اإل  ارت دراسةٌ أش ف ،أما عل ا،        إل ان وأمريك ي تستخدمها النساء في الياب ستراتيجيات الت
ين أن النس ان يوتب ي الياب تخدماء ف يطًةن إس تراتيجيات نش دين   س تهدف الوال ا يس ا م ف، منه ة العن ي مواجه ف

ي حالة ف ،ضدهن، باإلضافة إلى اللجوء بن المساعدة لمواجهة العنف الموجهلمناقشتهم وأخذ مقترحاتهم، ويطل
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ى     عدم فاعلية الوالدين، إلى مستشار وطلب المعلومات لمساعدتهن بشكل عام، وأيضًا االتصال بالشرطة، حت
ي المجموعات           ة، واالشتراك ف ى اإلرشاد، واالستشارة المهني ك، والتوجه إل لو أن ثقافة المجتمع ال تشجع ذل

  . الداعمة من النساء المعنفات، اللواتي يتقاسمن التجربة
ى نظام    ،للعنف ن إلى إستراتيجيات مختلفة في مواجهتهنلجأ، فنجد أنهن يالنساء في أمريكا أما منها اللجوء إل

دما ي     العدالة الجنائي، حيث تتوجه النساءُ   ه عن ات ل داث  نواجهالمعنف ةً  ًاأح الخط      معين ف، واالتصال ب من العن
  ).yoshihama, 2002(الدافئ، والتوجه إلى بيت األمان 

  
  :عن الواقع العالمي المستوى العربي الذي ال يختلف آثيرًا أما على

الدراسة إلى أن  النساء المعنفات في األسر العربية، حيث أشارت نتائُج ورد في دراسة عامة تناولت وضَعفقد 
ا أن        مجموعةً  نبتدعي النساَء ف، منه ة العن ة لمواجه أ من النساء ي  % 77من االستراتيجيات المختلف ى   نلج إل
اظ     العائلة واألسرة الممتدة لوقف العنف، حيث يتم العمُل أصول معها للبقاء في األسرة آوحدة متماسكة والحف

ف،    % 84على سمعة العائلة، باإلضافة إلى أن  زوج العني من النساء العربيات ال يوصين بالخضوع السلبي لل
ذها % 15و ة األحداث      أشرن إلى أنهن يتوجهن إلى الخدمات االجتماعية، أو القرار لل ي حال ى الشرطة ف ب إل

  .(Haj-yahia, 2000)الطالق  نطلبالنساء ي من %6الصعبة، و
راً    ف آثي ذي ال يختل طيني ال توى الفلس ى المس ي، إال      وعل ي والعرب الم األجنب ي الع اء ف ع النس ن واق ع

تالل ،بخصوصيته ود االح رًا لوج اني م  ،نظ زال يع ث ال ي د حي رائيلي آأح تالل اإلس ود االح ق  ن وج العوائ
    . األساسية التي تحول دون أي معالجة لألمور

ة         التي ُع) 2003(وفي دراسة يحيى الحاج  املين الصحيين من خالل تجربتهم، في آيفي نيت بوجهة نظر الع
ان   طينية، وآ ي األسر الفلس طينيات ف اء الفلس ه النس ذي تتعرض ل ة العنف الجسدي ال ائج  مواجه م نت ن أه م

ي      86-77ة أن ما بين نسبالدراسة  ى أن النساء عل وا عل ك   من المشارآين في البحث وافق هن أن ال يحتفظن بتل
ا        المشكلة  راوح م ي نسبة أخرى تت داخل أنفسهن، وعليهن أن يرفضن هذا الواقع حتى يتجاوزن المشكلة، وف

ين  ديًا 88-83ب ات جس اء المعنف دوا النس املين أي ارب للع من الع ل أق اعدة من قب بن المس دما يطل ل عن ة مث ائل
  .س ضدهنحتى يعملن على وقف العنف المماَر) العم، العمة، األجداد(

راوح    بة تت ين نس ا ب ة       47-32وم اق العائل ارج نط اعدة خ بن المس واتي يطل اء الل دوا النس وا وأي ل  ،وافق مث
ة( ية والديني ادات السياس دماٍت) القي دم خ ي تق طينية الت ى المؤسسات الفلس ًة أو إل انيًة خيري ع وت وإنس ل م تعام

دعمَ       النساء اللواتي يواجهن العنف الجسدي وأشكاًال دموا لهن ال ف، حتى يق ة الشخصية   أخرى من العن  وتقوي
)Haj-yahia, 2003.(  

ة    ذه الدراس ة ه ع أهمي ن تنب اولُ م ا تتن َة آونه طينيين   وجه حيين الفلس املين الص ر الع ربتهم  نظ ي تج ي ف ف
ا  ف ،الملفت في نتائج هذه الدراسة ُرأما األم .المستشفيات مع النساء المعنفات هو أن أعلى نسبة والتي تتراوح م

م قلّ       88-83بين  ة، ومن ث  ت النسبُ من العاملين الصحيين أيدوا حل مشكلة العنف الجسدي داخل إطار العائل
اء سيطرة النظام ا     ،إلى خارج إطار العائلة النساُء التي تؤيد طريقة أن تلجأ ى إبق وي  وهذا مؤشر للعمل عل ألب
  .داخل األسر الفلسطينية

  
ه  فمن خالل عرض التوجهات النظرية التي تربط بين العنف واستراتيجيات المواجهة  رأة  ، وما عبرت عن  الم

 -:في مواجهة العنف إلى قسمين المرأةساليب التي تخلقها تقسم الطرق واأل ،لمجموعات البؤريةفي ا
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وفير بالسر  مثل التعاون واللج :االستراتيجيات المخفية  )1 ة العنف االقتصادي     وء إلى اإلقراض والت لمواجه
ة   و ية لمواجه ة الجنس تخدام العالق ن  اس اوض المعل اعي، التف ف االجتم ة الصمت  ،العن الم   ثقاف ة االستس ولغ

و لنفس من خالل سماع أشياء تفضلها أعن االتعبيرو، عن الذات بقبول العنفمفهوم سلبي بلورة والخضوع، و
 . وأيضا الهروب من المنزل ،روب الى الطبيعةاله وتكتبها، أ

  
اهرة   )2 تراتيجيات الظ ن و   :االس اوض المعل ل التف ى األ   مث وء إل دية واللج ة الجس ارب أو  المقاوم ل واألق ه

ف،   المستشارين لمواجهة العنف، ى رجال العشائر    اللجوء  الطلب من الزوج وقف العن ى   والدين، التوجه ال ال
زوج،  رهج  ،الشرطة المؤسسات النسوية، ى        طلب الطالق،   ال ران واالصدقاء، االنضمام ال الحديث مع الجي

 .مجموعات التضامن والتي تتمثل في االندية النسوية والهروب من المنزل
واجهتهن        اليب ًأخرى تستخدمها النساء في م ان تصنيفها ضمن       ،للعنف  وهناك طرٌق وأس يس باالمك ولكن ل

اهرة ألنه   اال ة أو الظ تراتيجيات المخفي حية   س اة الض اء حي ي بانته ر ا تنته ي عب ات   ت، والت ا المهني عنه
ات و   ن المؤسس ثالت ع ات المم ي االجتماعي ل  ه ة الخلي ي محافظ ودة ف ار   ،موج ل االنتح عومث د  بي الجس

ده أ هذا ما و ،والمساومة عليه ة األ   مسؤول  ،)2010جوابرة، ( يضاً أآ سرة في شرطة محافظة     وحدة حماي
  .الخليل
ه  وهذا ما ة      ال عبرت عن ابالت الجماعي ائج المق ا نتعامل مع       حيث اجمعت   ،نساء من خالل نت ى أنن النساء عل

  -:العنف بالصورة التالية
ا أو بنشكي ألهل زيجانّ       بنفضحش حالنا وبنحاول انحلّ ني يع ،بالنسبة للعنف فإحنا ما منروح على المحاآم والشرطة روح ألهلن ا بن ا بإن ا أو ه

  5ادي رجال العشائربّن
  :ستراتيجبات الظاهرة مثلاإل مثل، د عدة طرق لمواجهة العنفووجعن  المستفيدات عبرتا آم

رآن،       ( ، أما اإلستراتيجيات المخفية )أترك البيت، الدفع بقوة لحماية نفسي، عدم اللجوء للشرطة( راءة الق رد، االستسالم، ق الصمت وعدم ال
  ). الجلوس لوحدي في التفكير

  
اءً     روا بن د عب ا النساء في            أما الرجال فق ي تخلقه ة الت تراتيجيات المخفي ى أن اإلس أجمعوا عل رتهم، ف ى خب عل

   :مواجهتها للعنف
ا واالنفصال عنهم       (  ى أبنائه زوج، الخوف عل ا اإلستراتيجيات الظاهرة   )االستسالم لل رد         ( ، أم ة ت ى القضاء، نسبة قليل ة تتجه إل نسبة قليل

  .6)بالضرب وتخرج من بيتها
  

                                                            

  .6/12/2009جمعية تنظيم وحماية االسرة، مقابلة جماعية،  5
  سابق نفس المصدر ال 6
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    :، فهيي تم اقتراحها من قبل النساء والرجال في التقليل من ظاهرة العنفما الحلول التأ
   .التثقيفالعمل مع الرجال في أنشطة التوعية واالرشاد و .1
  .التقليل من ظاهرة العنف تفعيل الدور القانوني في .2
  .المرأةتقوية شخصية  .3
  .من الناحية القانونية المرأةتوعية  .4
  .اهرة العنفعمل حمالت آبيرة تتحدث حول ظ .5
  والدعم النفسي واالجتماعي للمرأة في محافظة الخليل إرشاديًة تقدم خدماٍت ؤسسات التيالم

ة   تفسيةً  ن هناك العديد من المؤسسات التي تقدم خدماٍتاآل أ شيَر، أود أن ُأفي هذا الجزء من التقرير واجتماعي
يعرف من خاللها الى أين سوف راتيجية واضحة خطة است لديهيعمل بصورة مهنية و، ولكن القليل منها ةللمرأ

  :  هي االتي ذآرهافها في آل المحافظة المؤسسات المهنية في المدينة والتي لها انتشاُر أما. يصل مع النساء
 

  لإلرشاد القانوني واالجتماعي المرأةمرآز : أوًال
دم المرآزُ  م ومنذ ذلك ال1991لإلرشاد القانوني واالجتماعي عام  المرأةسس مرآز ُأ  العونَ  عام وحتى اآلن يق

ات   خاصًة ،واإلرشاد للنساء والمساندَة ة      ،للنساء المعنف ة والوقائي رامج العالجي ر مجموعة الب ومن خالل    ،عب
 . ومكاتب فرعية في رام اهللا والخليل والبلدة القديمة في القدس القدس - المكتب الرئيسي: أربعة مكاتب هي

  
  : رؤية المؤسسة

ة         ن اليتمك • ة وقانوني ة اجتماعي ي بيئ يرهن ف ر مص ي تقري ن ف ة حقه ن ممارس طينيات م اء الفلس نس
انون،      ومؤسساتية  يادة الق دأ س يادة، تسترشد بمب ز ضد النساء    في إطار دولة فلسطينية ذات س وال تمي

 .الفلسطينيات وال تعيق تقدمهن االجتماعي واالقتصادي والسياسي
  :ة من خاللويسعى المرآز لتحقيق هذه الرؤي    
  .تقديم المساعدة واإلرشاد للنساء المعنفات عبر اإلرشاد الفردي والجماعي والتوعية المجتمعية •
 .المساهمة في تطوير التشريعات والسياسات المؤسساتية المساندة للمرأة وحقوقها •
ة  • وارد محلي ات وم وير اتجاه ات   , تط ات والممارس ى االتجاه بيل القضاء عل ي س ة ف ة وأخالقي  ثقافي

 .المرأةالسلبية ضد 
 .المرأةالمساهمة في بناء قدرات المؤسسات الرسمية واألهلية التي تقوم بدور مؤثر في قضايا  •
انون         المرأةرصد تأثيرات النزاع العسكري على مكانة  • ك فضح االنتهاآات اإلسرائيلية للق ا في ذل بم

 .الدولي لحقوق اإلنسان
 .ئه وضمان استمراريتهبناء القدرات الذاتية للمرآز وتطوير أدا •

  
 نظيم وحماية األسرة الفلسطينيةجمعية ت: ثانيًا

  نبذة عن المؤسسة 
ةُ 1963جمعية غير ربحية مستقلة تأسست في القدس عام  ديم خدماتٍ      ، وتقوم جمعي ة األسرة بتق  تنظيم وحماي

دريبَ  ،متخصصة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية عديدًة اب   وتوفر الت ادات الش ة في    للقي ات العامل ة والهيئ
ة ر الحكومي ة وغي ات الحكومي ة  ،المنظم دمات طبي ديم خ ى تق ة إضافة إل االت صحة  ومخبري ي مج زة ف ممي

وق    ،المرأة رأة وخدمات اإلرشاد والتوعية والدفاع عن حق ة    ،الم وتنظيم حمالت    ،وإجراء البحوث اإلمبيريقي
  . إعالمية ضاغطة للتأثير في السياسات الوطنية
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 ف العام للمؤسسة الهد

ة في             - ديم الخدمات الصحية واإلرشادية المتكامل رفع مستوى معيشة الشعب الفلسطيني من خالل تق
وتطوير المهارات الحياتية لكل الشباب والشابات في مجال الصحة  ،مجال الصحة الجنسية واإلنجابية

ز،  ء وتوفير ثقافة جنسية للنسا ،الجنسية واإلنجابية واالعتراف بحقوقهم وحياة خالية من العنف والتميي
ة      بوإقناع المعنيين باألمر  وق الصحة الجنسية واإلنجابي دفاع عن حق ز الشراآة    ،العمل على ال وتعزي
 .مع المنظمات األخرى

-  
  المرآز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات : ثالثًا

ربح ة ال تهدف لل ر حكومي ي  ، نشأهو مؤسسة غي ة وتطور ف نمدين ل س لة من  1997ة الخلي من خالل سلس
ذتها المؤسسة     ي نف ذه األنشطة تطوعت مجموعةٌ       ،األنشطة الت من الشباب الفلسطيني لتطوير      ومن خالل ه

  . نموذج فلسطيني عربي لهذه األفكار وتطبيقها بشكل دورات وبرامج تدريبية متنوعة في المجتمع الفلسطيني
  

 :ة وحل النزاعاتاألهداف الخاصة بالمرآز الفلسطيني للديمقراطي
  . تنظيم مناهج تعليمية في موضوع حل النزاعات لطلبة المدارس والجامعات. 1
ع،         .2 ن المجتم ة م ات مختلف ن قطاع ات م ات وفئ دارس والجامع ة الم ة لطلب ة مجتمعي رامج تدريبي يم ب تنظ

  .إلآسابهم مهارات التعامل اإليجابي مع الصراع
اتف    الخدمة األسرية من  ديلة، اإلرشاد الفردي والجماعي، توفير خدمة حل النزاعات بالطرق الب .3 خالل اله

  .وفي مقرات ومكاتب المرآز المنتشرة المجاني
  .العمل على تحليل وتصميم نشاطات حول مفاهيم وحقوق اإلنسان في المناهج المدرسية الفلسطينية .4
اعي في الم    . 5 ل االجتم ابهم     تنظيم برامج تدريب مجتمعية للعاملين في الحق ة إلآس ة واألهلي ؤسسات الحكومي

د   مهارات حل الصراع، وتكييف هذه الخبرات والمهارات بما يالئم خبراتهم المنبثقة من الثقافة العربية والتقالي
  . الفلسطينية

العمل مع وسائل اإلعالم الفلسطينية المختلفة لتقديم نماذج ناجحة من خالل عرض نشاطات وفعاليات تمثل  .6
  .حل الصراعات، الديمقراطية وحقوق اإلنسانالناجح في سبيل تعزيز مفاهيم  النموذَج

  .تنظيم برامج ميدانية لزيادة مشارآة المواطنين في صناعة القرارات المتعلقة بتحسين حياتهم اليومية .7
ابهم مف         .8 اتير إلآس اعي من لجان إصالح ومخ ل االجتم ي الحق اهيم تنظيم برامج تدريبية مجتمعية للعاملين ف

  .حل الصراع
د م   ال ،على المستوى الحكومي  ى دور   ب ة األسرة   ن اإلشارة ال ي       وحدة حماي ل الت ي شرطة محافظة الخلي ف
ام ُأ ي ع ازم عط 2008سست ف واء ح ل الل ل من  اهللا من قب ر وبتموي اء معم دم وف ى وُت "اليونسيف"والمق عن

ا نسي والجسدي داخل األالهروب من المنزل، عمالة االحداث، االعتداء الجبحاالت مثل  تجارة   ،سرة وخارجه
ا   بالرغم من عدم وجود سنوات طويلة  ،الوحدة إن هذه. ب من المدارسالتسر المخدرات، ائها، إال أنه على أنش

  .تتابع العديد من الحاالت المعنفةن وفي سنتين استطاعت أ
ي تعمل مع     و  ة الت رأة باالضافة الى المؤسسات الحكومي ة، مدير  الم ة   المعنف ة الشؤون االجتماعي ك من    ،ي وذل

  .  المرأةخالل وحدة 
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  :تأثير خدمات المؤسسات السابقة على النساء ومدى انتفاعهن منها

  وصلت عدد الحاالت من النساء اللواتي توجهن إلى المرآز  :لإلرشاد القانوني واالجتماعي المرأةمرآز 
ن  ) 453(و 2001في سنة ) 725(و 2000في سنة ) 835(  ي س ي حين    2003في سنة   ) 245(و 2002ة ف ف

ى   2003وصل العدد في سنة   ى   2004 وسنة ) 245( إل نة و) 401(إل دد   2005 س ان الع ا في    ،)412( آ أم
  -:آالتالي النساء المستفيدات من المرآز آان موزعًاعدد  فان 2006سنة 

  
  لنوع الحالة الجدول التالي يشير إلى عدد النساء المعنفات طبقًا

  )2( جدول رقم
عدد   الرقم

  الحاالت
  نوع الحالة

  حالة جديدة تتابع   272  1
  حالة أغلقت ملفاتها   168  2
  جلسات استشارية لمرة واحدة   231  3
  حالة سابقة عادت لالستفادة من خدمات المرآز   69  4
  )حياتهن مهددة(  حالة طارئة  40  5
  قضية قانونية رفعت في المحاآم   315  6

 
مبدئيًا المرآز يقدم خدماته لجميع  )2009الجعبة ،( شار المرآز حسب ما أشارت له المديرة وآانت مناطق انت

اطق المحافظة  ة من ن آاف اء وم ة (النس ة –مدين يم–قري ة ) مخ تويات التعليمي ة المس ات (وآاف ات –متعلم  -أمي
ات  ) عليا -مراحل دنيا امالت ( وآافة الشرائح والطبق ات   -الع وت   –الموظف ات البي ة الحاالت   ) رب اة (وآاف  -فت

ة  ة  –متزوج ر متزوج ة  –غي ة –مطلق ار )  أرمل ة األعم ًا  18(وآاف وقعام ا ف ن   ،)فم ى م ة العظم والغالبي
ردد    ،وهناك نسبة من غير المتزوجات ،المترددات على المرآز هن من المتزوجات ر ت ة  األآث هي من    ًاوالفئ

ا   غلب هذه الحاالت تأتي لتلقي الخدم، وأسنة 27-19سن  ة وأآثره ة، خدمات     ات القانوني وق زوجي ة، حق النفق
ة  زوج  اجتماعي اة من ال دة  - ، المعان اتهن   - األسرة الممت ي حي دخل ف ولكن أستطيع أن  . تسلط األب واألخ والت
  ؟يممخالمدينة ومن ثم ثم الن النسبة الكبرى من المترددات على المرآز تأتي من القرية أقول إ

ا يمكن      تقديَمنظريًا نحاول  من مالحظتي، تكلم  –نسمع   :الخدمة للمترددات على المرآز بأفضل وأحسن م  -ن
اور ة  -نح ديم الخدم تم تق ى ي ن حت ًة، وغالبونتكيف ونتواصل معه ون قانوني ا تك ـ ًا م ق ب زوج( تتعل ة ال  -نفق
ى المر   ) وحقوق زوجية أخرى -حق الطالق -مشاهدة -حضانة ردد عل نويًا يت ات من       وس ل عن مئ ا ال يق آز م
 .قضية 350أي حوالي  ،أو في نفس المشكلة ةن لكل حاليتم تناول قضيتي وأحيانًا ،)مترددًة 190-150(النساء 

  
ة األسرة    يم وحماي د   :أما جمعية تنظ واتي          فق اعي والل تفيدات من قسم اإلرشاد النفسي واالجتم غ عدد المس بل

ام   اعي والجنسي لع ي، االجتم ف النفس كال العن ة أش واجهن آاف ًة) 81( 2009ي ن  ،حال م م ى القس توجهت إل
 .تم تحويلها إلى المؤسسات المختصة حالًة) 20(توجهن من الميدان و) 44(العيادة و

  
وب    ،والقرى في الخط الجنوبي سعير والعديسةمن  تشمل شمال المحافظة وجنوبهامناطق انتشارهن  ا الجن أم
 .، دير سامت، يطاالسموع ،فيتمثل في دورا
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ة وحل النزاعات   المرآز الفلسطي  غ : ني للديمقراطي تفيدات من     بل ام   عدد المس ة  513( 2009المرآز لع ) حال
  حالة قانونية 120العنف الجسدي، الجنسي، النفسي و حالة استشارة مختلفة يواجهن 393منها 

 .إذنا ويطا، ومحافظة الخليل بشكل عامتتمثل مناطق انتشارهن في القرى الجنوبية دورا، 
  

  :ما بين المؤسسات المختلفة في المحافظة نظام التحويل
واوي، ( أشارت مرشدة جمعية تنظيم وحماية األسرة  ى أ  )2009ال ي        إل ي المشاآل الت ل ف ه يوجد نظام تحوي ن

، وبذلك تعمل المتابعة في المحاآم القانونية وجد في الجمعية خدمةمن الناحية القانونية، حيث ال تتواجه النساء 
رأة إلى مرآز   المرشدة على تحويلهن اعي    الم انوني واالجتم ا المرآز الفلسطي    .لإلرشاد الق ة  أم ني للديمقراطي

ين وحل النزاعات ف قة مشروع تمك رأةأشارت منس ابر،(  الم ه) 2009 ج ى أن ل " إل تم تحوي ي ي الحاالت الت
م دورات جل العمل على تقديلتنسيق مع المؤسسات الزراعية من أعمل على اتواجه العنف االقتصادي، حيث أ

ك مشاريعَ   ،تدريبية مهنية تهدف إلى تطوير قدراتهن ومعرفتهن ة مُ   وإعطائهن بعد ذل دخل إنتاجي ى  درة لل ، حت
  ."وبذلك تلبي احتياجاتهن واحتياجات أسرهن بشكل عام اقتصاديًا، يستقللن

  
  قة الساب من المؤسسات الثالث نتائج المقابالت الجماعية التي أجريت مع النساء المستفيدات

ل    هن في قرية إذنا جنوب غرب اللواتي قابلت المستفيداُت أجابت ا  (محافظة الخلي ا    18رآات عدد المش رأة م ام
ة وعز  ين متزوج اءب دمها          ) ب ي تق ة الت ية والقانوني ة والنفس دمات االجتماعي أثير الخ دى ت ا م ؤال م ى س عل

  :المؤسسات السابق ذآرها
تفيدات  ى أجمعت المس القرأنعل م يسمعن ب تنتجن أ 1325ار هن ل انوٌنولكن اس ه ق اَء ن بة  ،يحمي النس وبالنس

ذه المؤسسات   دهن يستفجمعن على أن، ألتأثير خدمات المؤسسات عليهن ة التوع   ن من ه اد   من ناحي ة واإلرش ي
ار شريك     الجماعي والفردي، من أجل المساعدة في تخفيف مشاآلهن من النفقة والحضانة والطالق وحق اختي

   -:، فالمؤسساترف بالميراثالحياة وحق التص
  7.، بتخلينا نعرف آيف نطالب بحقوقنا وآيف نتعامل مع البشرتنمينا، تطورنا( 
  

ه     في الميراث أجمعت ه فإن ا     (السيدات على أنهن ال يحصلن على الميراث، وإذا حصلن علي ر لهجتهم معن ا وبتتغي ا أهلن وأشارت  ). بحاربون
إحنا بنخاف نطالب بحقنا خوف ما يقطعونا أهلنا، : (ن على أوراق تنازل دون علمهن، واألخريات أجبناثنتان من السيدات إلى أنه تم توقيعه

  ).فبنسكت أحسن إلُهم وإلنا
ألم               ل أن يوآل الحضانة ل ع ال يقب ى أن الحضانَة من حق الزوجة، لكن المجتم تفيدات عل ا  (أما بالنسبة للحق بالحضانة، فأجمعت المس إحن

دهم          إمايات وبنضل أَحّن والد عن ا يوخدوا ال ا لم َدّخلو بروسهم ّعن ا شو ب وفي موضوع الطالق عبرت     ). َع والدنا، وشو بدرينا أهل زيجاّن
  ).8من حقنا طلب الطالق، لكن بالمقابل ُنجَبر على التنازل عن جميع حقوقنا، وبنصير علكة بتمام الناس(المستفيدات عن أنه 

ى الجزء السابق     ذةً آما أود أن ُأضيف ال ة في المحافظة      نب ة نهضة بنت     ومن ،عن المؤسسات الفاعل ا جمعي ه
لكن تفتقر الى المهنية والبعد عن االهداف وليست مؤسسات ومن ال ، حيث يوجد في دورا آثيٌرالربف في دورا

ات الموجودة   الريف من أجمعية نهضة بنت  في دورا تحديدًا. بالشكل المطلوب فاعلًة ر الجمعي ة    آب في المنطق
اء، و  عملت على تلبية الحاجات، على النساء آبيٌر ثٌرجنوبية والتي لها أال يوجد في   العملية واالستراتيجية للنس

ة       ،ي واالجتماعي والعمل مع المعنفاتلدعم النفسل الجمعية برامج ل مؤسسة قري ل من قب آما يوجد نظام تحوي
                                                            

  .16/12/2009جمعية التعليم العالي ، مقابلة جماعية، للمرآز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ،  7
  نفس المصدر السابق .8
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وب محاف   في  ، وتنتشراالطفال المتواجدة في الجمعية رى جن ع ق ل  جمي دم  أ ي مؤسسة تحاول  ، وأظة الخلي ن تق
ة ، وهي مؤسسة فاعل   مؤسسة مجلس الخدمات المشترك   إلى باالضافة  ،تدخل من خالل تلك الجمعية مشاريَع

  .موثقة حول وضع النساء لديها دراساٌت، وتعمل على تلبية حاجات النساء
ةٌ   ،طويلة في دورا  وٌروجذ اريٌخمن الجمعيات التي لها ت آونها تعريفية عن الجمعية، نبذٌة وفيما يلي  وهي قائم

ى اآلوفا ة حت ه نعل م أن ع العل ي دورا   ، م وية ف ات النس ن المؤسس د م د العدي ل  ،يوج وي دورا(مث ادي نس  )ن
 . جلهالألهداف التي قامت من أ تعمل وفقًا نها ال، إال أ)الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي(و
  

ة دورا،  1961إنسانية تطوعية خيرية تأسست عام  ة نسويةجمعي: جمعية نهضة بنت الريف الخيرية م في قري
ى تطوير    المرأةوتعتني بشكل خاص ب ،وهدفها األساسي هو األسرة الفلسطينية رأة والطفل، حيث تعمل عل  الم

ًا ًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافي يًا واجتماعي ة التنم ،سياس ي عملي ا ف ى إدماجه ل عل ة والتطوير وتعم ة المجتمعي ي
  .القتصاديا

ى تطوير       رأة ومنذ تأسيس الجمعية وهي تعمل عل ل          الم ة مث واحي من خالل المشاريع المختلف ع الن من جمي
ال  ، حضانة األطفال، مشغل الخياطة، المرأةمشروع صحة  ة    و رياض األطف ة الصحية والثقافي دورات التوعي
ة ديَم .واالجتماعي ة تق ذه الجمعي د استطاعت ه دماٍت وق رًة خ كلمنط آبي ات الس ة دورا والتجمع اورةق  انية المج

ة من سبع    نسمة، وتديرها هيئٌة 65000وعدد سكانها  قريًة 45وعددها  تم    إدارية نسوية تطوعية مكون نساء ي
  .ةامرأ 600لهيئة العامة والبالغ عددها من قبل ا هن مباشرًةانتخاُب

، حيث يوجد المكتب الرئيسي لالغاثة الزراعية التابعة الريفية المرأةجمعية تنمية  يضًامن الجمعيات الفاعلة أ
رى المحافظة    . في مدينة الخليللها  ع ق ر المؤسسات     و، وللجمعية أندية نسوية في جمي ر من اآب ي  اتعتب ا  لت له

اهيري داد جم رة وامت دة آبي ويةقاع ة النس ر االندي اء عب ن خالل الوصول للنس دمت م َد ، ق رامج  العدي من الب
ية اال ة والسياس ر األجتماعي ة، وعب رى بصورة أنديوالزراعي ي الق ة ف ا  ة الفاعل ل يط ات مث ن المؤسس ر م آث

ة  يضا  وأ. لقضايا االجتماعية والسياسيةوربطت برامجها ما بين ا ،والظاهرية وجميع قرى الخط الغربي جمعي
  .وعملت على توعية النساء وتدريبهن وهي جمعية قديمة سيدات الخليل

  مؤسساتو عمل الداء أنظرة نقدية أل
المراآز النسوية   ، نجد أن عدد األندية ووعلى الرغم من صغر عدد سكانها ،في بعض القرى في المحافظة .1

ى أ   و ،تجاوز االربع مؤسسات ذا مؤشر عل اءً     ه يس بن ك المؤسسات ل ا العت عن حاجة وإ   ن وجود تل ارات  نم ب
  . خرى عشائرية وحزبية وماليةُأ

ى  ندية نسوات الدولية بإنشاء مراآز وأمن المؤسسات والمنظم العديُد قام .2 ية اعتمدت في عملية التوظيف عل
ة   ،شخاص حديثي التخرج وذوي اختصاصات ليس لها عالقة بالعمل النسائيأ مثل تخصص الهندسة المعماري

 هذا المرآز ن يداَر، المهم هو أاو تنموية لديهم خبرة نسوية/وليس لديهن ،وبرمجة الكمبيوتر على سبيل المثال
 دوٌر بد من توظيف نساء لهن   الفعًال ف المرأةجل تنمية ف من أهداولكن اذا آانت األ ،مكانيات الممكنةبأقل اإل

دراتهن     ثير على النساء  ، وذلك من أجل التأالميداني العملفي  ، وقائداتفي العمل النسائي ع ق ى رف والعمل عل
  .  نهنوشأ

رامجَ  .3 ات تطرح ب ن المؤسس د م رأ العدي ديم دورات  ة تعللم ل تق اء مث دي للنس دور التقلي ز ال ى تعزي ل عل م
ى اآل   الخ بنَّ حت م تت رامجَ ياطة والكوافير، ول رأ      ن ب ة للم ى تحدي األدوار التقليدي خاصة المنظمات    ،ةتعمل عل
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ه،    وبالت ،ًاواقع مرًاية ومؤسسية من اعتبار هذا الوضع أمجتمع الدولية فلدى الباحثة مخاوُف تم التكيف مع الي ي
  .الحقيقي  هللتوج وفقدانه ،درتهومق ل المؤسسي المجتمعي وتشتيت قدراتهضعاف وضرب قيم الفعيعني إ ما
ا ُيإ  ات الن م ل المنظم ة و طرح من قب ع بمشارآة حقيقي عيتمت ة من الجمي ع ضرورة إفاعل اس ، م عطاء الن

وب  ليات المرنة والمناسبة لقول آلمة الفصل في تقرير وتقواآل الكافيَة المساحَة ه   دير ما هو مطل اج ل ا نحت  ، وم
يس التنموي   اإل س العملَ طرح من قبل المؤسسات آّروبالتالي ما ُي .موالبناء على ما هو موجود وقائ ، غاثي ول

 .الى االستقاللية والتحرر المرأة وصوَلوهذا يعيق 
  

ةَ   ،من دراسات ونتائج المقابالت تم عرضهوعلى ضوء ما  ،في الخالصة در  نجد أن ثم ة    ًاق بشأن  من المعرف
م عرضُ     المرأةستراتجيات في مواجهة العنف ضد اإل ي ت ة الت ا نجد   إها، حيث  على ضوء الدراسات المختلف نن
ى واالستسالممثل تبني ثقافة الصمت والخضوع  المخفيَة في الخليل تتبنى الطرَق المرأةأن   الطرقَ  ، بينما تتبن

اليَب اهرَة واألس ل ورج     الظ ى األه وء إل ل اللج ائر، وال مث ل      العش رطة لح ى الش وجهن إل نهن يت ل م القلي
ًا ،هناآلمش ه  وأيض دعم والتوجي ى ال ول عل ل الحص ن أج ادية م ات اإلرش ى المؤسس ه إل كيل التوج وتش

ارَ  ،بعضمع بعضهن ل توفير التفريغ لهن والتضامن جمجموعات نسوية من أ س من أجل مقاومة العنف المم
 .ضدهن واالستمرارية

  
ى      هو  ر جدًايطوالجانب الخ  زل وسفاح القرب ذا مؤشرٌ   ،ارتفاع معدالت االنتحار والهروب من المن ى   وه عل

  .المرأةس ضد حجم ظاهرة العنف والضغط المماَر
بة الطال   إ  دني نس ديمغرافي،     ن ت ا ذآر في الوضع ال ةً ق، آم يس      مقارن دن فلسطين األخرى، ل ع م ًا مؤشرم
 .كبير الذي تعيشه نساء المحافظةًا وإنما يشير الى الكبت والقمع اليجابيإ

  
ام     و ائج مسح العنف لع ات أن أول الطرق     ، حيث عبرت   2005/2006تتفق هذه النتيجة مع نت النساء المعنف

داء بنسبة     ة   ةق يالطرو ، %42.9المستخدمة لمواجهتها للعنف هي الطلب من الزوج وقف االعت ذهاب  الثاني ال
دين عن األمر بن    أما الطريقة الثالثة فهي  ، %30.4ة إلى بيت الوالد ألسبوع على األآثر بنسب سبة  إعالم الوال

ران    الخامسة طريقة ، وال%13.0إعالم األقارب عن األمر بنسبة والطريقة الرابعة % 26.9 ع الجي التحدث م
بة     زوج بنس داء ال ن اعت ا  ،%5.3ع ة  أم ة السادس دف       فالطريق وية به ة نس ع مؤسس ال م ي االتص ل ف تتمث

نسبة  وية لطلب االستشارة ب التوجه إلى مرآز أو مؤسسة نس، وآانت الطريقة السابعة %3.0سبة االستشارة بن
ة بنسبة        وهي الثامنة فهي ، وآخر هذه الطرق1.7% ديم شكوى أو طلب حماي  %1.4التوجه إلى الشرطة لتق

  .)2005،المرأةمسح العنف ضد (
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  الوضع الصحي للنساء في محافظة الخليل  

رار   ل ق اتٍ    1325آف توجب التزام ذي يس ن وال س األم ن مجل ادر ع ًة الص د   دولي اطي ال عيد تع ى ص ول عل
دول األعضاء بوضع خطط           األعضاء مع القرار بجدية، من أ  ة ال ه ومطالب ة بتحقيق ات الكفيل جل إآسابه اآللي

ى صع رار عل ق الق ة تطبي ة ومراقب رةوطني ا المتخصصة والمنتش ر بعثاته ة عب ه المحلي ع  يد محددات ي جمي ف
  .)2009 نزال،(  ل القرارّعأرجاء العالم حتى يف

الحقوق الصحية للشعوب في حاالت النزاعات المسلحة  على الدولي  ينص القانون اإلنسان ،باالضافة الى ذلك
د    هيل الخ ى ضرورة تس ه عل ي اتفاقيات انون ف د نص الق روب، فق واقم   ،مات الصحيةوالح ل الط ة عم وحماي

وق  (ت الصحية  ، وعدم التعرض للمنشآواحترام إشارته الدولية "الصليب األحمر"وتسهيل عمل  ،الصحية حق
ك      )1999 ،اإلنسان والبيئة ى عكس ذل ، حيث نجد   ، ولكن الواقع الصحي الذي تعيشه نساء المحافظة يشير ال

ذا الجزء سوف     ،رض الواقعيقها اي ممارستها على أتطب بين ماهو نظري من تلك القوانين وبين فجوًة وفي ه
ى أ شارة  رض ظروف النساء الصحية مع اإل يتم ع ا فقط       إل م توثيقه ي ت ة هي الت وتجدر  . ن المعلومات المقدم
ارة اإل انينش اء يع ى أن النس رًا إل دمات الصحية آثي ن نقص الخ ة يضًا، وأم دة القديم اء البل ث يلعب  ،نس حي

  . من الوصول الى الخدمات الصحية في منعهن سرائيلي دورًااالحتالل اإل

  واقع الوضع الصحي للنساء في محافظة الخليل
رأة إن االهتمام بوضع  نعكس إيجاب      الصحي   الم دة ي التمتع بصحة جي ا ب ى   ًاوحقه رأة عل ه،    الم والمجتمع برمت

  .جيًال يتمتع بصحة جيدة ة تتمتع بصحة جيدة يعني أنها تنشُئامرأف
إلى عدد من وفيات  2009تقرير مديرية الصحة في الخليل إلى أن النساء في المحافظة تعرضن في عام  أشار

دد   ات بع ام   ) 246(األمه ن الع ع األول م ي الرب اني  ) 240(و ،ف ع الث ي الرب ث  ) 209(و ،ف ع الثال ي الرب ، ف
) 1208(وأمراض السكري    امرأًة )125(ألمراض النسائية فكان عددهن له النساء من ا وبالنسبة لما تتعرض

  .11/2009مرأة في ا) 936(و 10/2009 امرأة في) 1175(و 9/2009في شهر امرأة 

ى صحة      ما بخصوص الصحة اإلأ ود عل دة تع رأة نجابية للنساء فهناك فوائد صحية عدي ا من     الم يمكن تحقيقه
ع   آين آل حمل و  عطاء المسافات الكافية من الوقت ب  جراء استخدام وسائل تنظيم األسرة عن طريق إ خر ومن

، نجابية للسيداتمن الحياة اإل) سنة 49( خرة جدًاأو المتأ) سنة 18أقل من (ل في الفترات المبكرة حدوث الحم
ام    حيث تكون األ ى ان  تشير ا  2006خطار أآبر، فنتائج المسح الفلسطيني لع من السيدات في سن     % 47.9ل

رغم من ان   تنظيم األ يلًةفي محافظة الخليل يستخدمن وس) 45-15(  نجاباإل اً  36.542سرة، على ال  ال زوج
ة  %) 50.2(الوطني  قل اذا ما قورنت بالمستوىيستخدمون ذلك، وهذه النسبة هي أ %) 54.9(والضفة الغربي

  %). 37.0(على من النسبة االجمالية في جنوب الضفة الغربية ولكنها أ
ز    ف تنظيم األسرة  استخدام الذآور لوسائل نسب إن تدني  ق وتعزي ل يتف ي     ي محافظة الخلي ة الت ة القبلي المنظوم

ة الزوجة،        ترغب في إنجاب عدد آبير من األطفال في هذه المحافظة، وفي آثير من المرات يكون ضد رغب
 .ال تنظيم األسرة في المحافظةوهذا يؤشر إلى مدى الحاجة إلى التثقيف في مج

  
  : جودة الخدمات للمرأة الحامل

ات الخ تستند جودة ام بصحة     ،دمات الصحية المقدمة للسيدة أثناء الحمل على مجموعة من المكون ولعل االهتم
ات      ات والمقوي اول الفيتامين ى      هو أ السيدة الحامل وصحة جنينها من خالل تن ة، وعل ذه الخدم ات له حد المكون
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ةً   ين رعاي واتي تلق يدات الل بة الس اع نس ن ارتف رغم م ادر مؤ  ال دى آ ن ل اء حمله لصحية أثن اك  ،ه إال أن هن
يد خالل حملهن، وهي من السيدات في محافظة الخليل لم يتلقين أي نوع من أنواع الفيتامينات أو الحد% 10.4

  %). 10.0(ومن النسبة جنوب الضفة الغربية %) 8.9(على المستوى الوطني  أعلى مما هي عليه
بته    إ) 2006(آما أشارت نتائج المسح   ا نس ى أن م م      من الس  %) 37.5(ل ل ل يدات الحوامل في محافظة الخلي

ة      صحية  ثناء تلقيهن رعايًةأي نوع من أنواع التثقيف الصحي أ يتلقين ديم الخدم ي مراآز تق  ،خالل حملهن  ف
من النسب اإلجمالية في الضفة   ولكنها متقاربة نسبيًا%) 23.3(بكثير من المستوى الوطني  وهذه النسبة أعلى

  %). 33.9(وجنوبها %) 31.3( الغربية
ة       %) 98.5(أن إلى تشير النتائج  وادر طبي دي آ ى أي دهن عل من السيدات في محافظة الخليل قد وضعن موالي

ين آل     4أن ما يقارب إلى ت صحية، آما تشير ؤهلة للمساعدة في الوالدة في منشآم والدة  100والدات من ب
وطني         ة بالمستوى ال ى بالمقارن ازل، وهي األعل ذلك من    %) 3.4( في محافظة الخليل تمت في المن ل آ واألق

  %).4,8(النسبة اإلجمالية في جنوب الضفة 
  

  المؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية في محافظة الخليل 

  ة الفلسطينيةجمعية تنظيم وحماية األسر: أوًال
ددةً  تنظيم وحماية األسرة خدماتٍ   تقدم جمعيُة ي محافظة           متع ي تنتشر ف اآن الت رأة من خالل األم ة للم ومهم
  :الخليل منها

    .الخدمات المقدمة في مجال الحقوق اإلنجابية -
  .خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بما فيها تنظيم األسرة -
، قضايا سن األمان، أمراض منقولة جنسيًا، مسح  ورعاية واضعات، عقم رعاية حوامل الخدمات الطبية من -

   .وإرشاد نفسي واجتماعي حوصات مخبريةعنق الرحم، والمسح الذاتي والمموغرافي لسرطان الثدي، ف
ة  ، خدمات ما بعد اإلجهاض من حيث   خدمات الطارئة لإلجهاضالخدمات وقائية لتجنب اإلجهاض و - التوعي

   .ية للمرأة المجهضةوالمشورة النفس
  .  بةالمتابعة والمراقبة الدائمة والدؤوباإلضافة إلى  -

 :أماآن انتشار الجمعية في المحافظة
دامى والجدد        شهري  والمعدل ال ،جميع محافظة الخليلتغطي الجمعية  ة الق ى الجمعي رددات إل دد النساء المت لع

  . امرأة شهريًا 600يصل إلى 
 

 حمر الفلسطينيجمعية الهالل األ: ثانيًا
ُة نة  تأسست جمعي طيني س ر الفلس الل األحم ر   ،م1965اله ا األآب ة همه انية تطوعي ة إنس ة وطني وهي جمعي

ع مستوى الخدمات الصحية              ة ورف وفير خدمات اإلسعاف واإلغاث اة عن الشعب الفلسطيني وت تخفيف المعان
  .والوقائية والعالجية والتأهيلية

 للجمعيةالهدف العام 
   .رفع الوعي الصحي وتنمية النساء والرفاه االجتماعي-         

راد   -     ع أف ى جمي ة وإيصالها إل ن ضمنها الصحة اإلنجابي ة م ة الصحية األولي ين وتطوير الرعاي       تحس
  ).سن األمان، تنظيم األسرة، ما بعد الوالدةالحمل، (لمجتمع بمختلف احتياجاتهم ا-
  
  



30 

 

  
  أماآن انتشارها بالمحافظة 

دتي  حلحول والخليل نتشر الجمعية في مدينتي ت  ا  وبل يم  وإذن ي نع ي عدة        ،بن ة ف ادات المتنقل ى العي باإلضافة إل
ة  ن المحافظ اآن م ا أم ل دورا، يط ا، مث الل     وترقومي ن خ اء م ن النس ر م دد آبي دمات الصحية لع دم الخ وتق

  : مراآزها المنتشرة وهي 
   .مرآز اإلسعاف والطوارئ - 1
  .عيادات الطوارئ - 2
  :اآز وبرامج التأهيلمر

   .مرآز الرجاء للتربية الخاصة - 3
  .مرآز العالج الطبيعي - 4
  .دائرة الشباب والمتطوعين - 5
 .رياض األطفال - 6
  .مرآز الصحة النفسية - 7

  .مستشفى الهالل األحمر الجديدالجمعية لرسالتها أنشأت  ًاوتحقيقًا ألهدافها واستمرار
 

  مؤسسة لجان العمل الصحي: ثالثًا
وا      1985لجان العمل الصحي في فلسطين في العام  تأسست مؤسسُة د عدد من الك ى ي در الصحية، آلجان   عل

ة  ديم الخدمات الصحية    طوعية جماهيري ي ا  ، لتق راء ف دة عن مرافق الخدمات في        للفق ع المهمشة والبعي لمواق
درات جموع   تطويديد من األهداف الصحية والتنموية، آما تعمل على تأخذ على عاتقها تحقيق العو المدن، ر ق

ز    ،الفقراء والمهمشين والضغط والتشبيك في المجاالت الحقوقية ة، وتعزي وبناء نماذج تنموية صحية ومجتمعي
  .الحكم الصالح
 الهدف العام للمؤسسة •

 .للمجتمع الفلسطيني بما يتناسب ورؤية المؤسسة) االحتياجات( االستجابة للحقوق الصحية  -
  .للمجتمع الفلسطيني بما يتناسب ورؤية المؤسسة) حتياجاتاال( االستجابة للحقوق التنموية  -
  .ية للمجتمع الفلسطينيز الحقوق االجتماعية الصحية والتنمويتعز -
 .تحقيق الجودة الشاملة في آل مجاالت عمل المؤسسة -

 
  

  في المؤسسة المرأةبرنامج صحة  •
م التوسع        في ثالثة مواقع، وع 1990منذ العام  المرأةالعمل في برنامج صحة  بدأ ًا ت ة عشر عام دار ثالث ى م ل

ادات صحة  رأةبعي زًا صحيًا، إضافًة 14لتصبح  الم ي   مرآ ل ف ي تعم ة والت ادات المتنقل ى العي ًا 36إل  موقع
  . وجنوب ووسط الضفة لتغطي احتياجات النساء في شمال

ة    ويستهدف البرنامج آافَة ة العمري ادرٌ    ،)سنة  63-16(النساء من الفئ ه آ ى    مت ويعمل في خصص ومدرب عل
امج   ، اس من  بروتوآول الصحة اإلنجابيةأس ي البرن ديرة   طبي 10من  ويتكون طاقم العمل ف ديره م ات وي  3و ب

  . منسقات إداريات
  :رنامجرسالة الب

دل            المرأةتطوير قدرات  اواة والع ى أساس المس ة المجتمع الفلسطيني عل اء وتنمي ا في بن ز دوره من   ،وتعزي
ة اال  وفير البيئ الل ت وق      خ ة وحق ة والدولي ق الوطني ى المواثي زة عل ادية المرتك ية واالقتص ة والسياس جتماعي

  . اإلنسان
  أماآن انتشارها
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ة  ي مدين د ف ادات تتواج ا عي ول وله ل حلح ل واخرى مث وارئ بالخلي ز الط ز المرآ ي صحي المرآ عيرف  ،س
 .)، صافاقلقس، زآريا(  باإلضافة إلى العيادات المتنقلة في عدة أماآن من المحافظة

  
  جان اإلغاثة الطبية الفلسطينيةاتحاد ل: رابعًا

ام  ة الفلسطينية ع ة الطبي ة االحتياجات  1979تأسست اإلغاث اعين لتلبي واة صغيرة من المتطوعين الس من ن
لسطين تصل   صحية أهلية رائدة في ف الصحية المتفاقمة في المناطق المحرومة، إلى أن أصبحت تمثل مؤسسًة

  .ا يزيد على المليون شخص في الضفة الغربية وقطاع غزةخدماتها إلى م
 الهدف العام للمؤسسة 

ة الصحية    ،في توفير الصحة النوعية للجميعهدف المؤسسة يتمثل  وذلك باالعتماد على مبادئ الرعاي
والتأثير في  ،األولية ومشارآة المجتمعات المحلية وتمكينها لتقوم بدور فاعل في حل مشاآلها الصحية

  . اعيةالمساواة والعدالة االجتم سياسات الوطنية نحو تبني سياسات ونظم عمل تكفل تحقيَقال
 

 أماآن انتشارها بالمحافظة 
  : تقدم اإلغاثة الطبية خدماتها الطبية العالجية من خالل العيادات الثابتة والمتنقلة المتمثلة في

     ).وآسفامآير وأ(باإلضافة إلى العيادات المتنقلة  ،)اعيادة إذن(والعيادة التخصصية ) ديب بدر( عيادة الخليل  
  

  وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين: خامسًا
ي اإلسرائيلي عام        اب الصراع العرب ة     1948في أعق دة إلغاث م المتح ة األم ين    ، تأسست وآال وتشغيل الالجئ

م     قرار الجمعية العامةبموجب ) األونروا(الفلسطينيين في الشرق األدنى  دة رق م المتح اً ( 302لألم في  ) خامس
وتعمل . المباشرة وبرامج التشغيل لالجئين الفلسطينيين لغرض تقديم اإلغاثة 1949آانون أول عام /ديسمبر 8

ع في      على توفير الخدمات الصحية للنساء الالجئات المقيمات في مخيم الفوار والعروب ودورا وبعض المواق
ة الصحية        مدينة الخ تفيدات من خدمات الوآال وار     ) 2000(ليل، فقد بلغ عدد النساء المس ي مرآز الف رأة ف ام

    .في مرآز الخليلامرأة ) 3000(و
 

  تأثير خدمات المؤسسات الصحية السابق ذآرها على النساء في المحافظة 
ة تنظيم األسرة     اعهن مدى   حول أشارت نتائج المقابالت الجماعية التي نفذت في جمعي ى  إ من الخدمات   انتف ل

اع تفادة التام إجم ى االس اء عل ر لفحوصات النس ة من حيث وجود مختب دمة من الجمعي وزن الضغطو ال  وال
ل شهريًافو ة الحم ل ومتابع ل حص الحم يم الحم ائل تنظ ات والكشف ح ،ووس م وااللتهاب ة العق تم معالج يث ت

ى   . طريق المحاضرات لتوعية الصحية عن ا، باإلضافة إلى عن األمراضالمبكر  ا أشرن إل ي  األسباب   آم الت
ة    ،نمن منازله آونها قريبًةتمثل في تو ،لعيادةتدفعهن إلى المجيء ل والتوفير من الناحية المادية، ووجود طبيب

  .المترددات على الجمعية الحق في العالج وإضافة إلى ذلك تعَطى ،للفحص النسائي ًاطبيب وليس
ل النساء من      الى فقد أشارت النساء  ،الفلسطينيالهالل األحمر جمعية أما   أن جمعية الهالل استطاعت أن تنق

ي تتعرض    ا  منازلهن إلى المستشفى في حاالت الوالدة وحاالت الحوادث المنزلية الت رأة له في المحافظة،    الم
ا الخاصة             ي عياداته رأة ف املة للم دم لجان العمل الصحي الخدمات الصحية الش د وص  ف ،في حين تق عدد  ل ق

ز لالس ى المرآ رددة إل املة الحاالت المت دمات الش ن الخ ين تفادة م ا ب اء م ن النس ي  2500 -1800م رأة ف ام
  .من النساء% 65بذلك تصل خدماتها إلى ما نسبته ، والشهر
ة للنساء    فلجان اإلغاثة الطبية  أما ة وتوعي في  تكمن فاعلية هذه العيادات بما تقدمه من خدمات صحية وعالجي
ى   ،ما بعد الوالدة وتنظيم األسرة وعالج بعض حاالت العقمافظة من متابعة للحوامل ومتابعة المح باإلضافة إل
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ة الفلسطينية    ،الدورات التدريبية والتثقيف الصحي ة الطبي ل   - فقد أفاد التقرير الصادر عن اإلغاث ى  الخلي أن إل
امج صحة      ي برن رأة عدد المستفيدات من النساء ف ادات ا   الم ا      في عي ل وإذن ي الخلي ة ف ام    4937لجمعي في ع

ام   4781و 2007 ة والعال          2008في ع رامج التثقيفي تفيدات من الب د من النساء المس ى العدي ة  باإلضافة إل جي
ات في    فقد أما الخدمات التي تقدمها الوآالة للنساء  ،األخرى التي تقدمها المؤسسة وصلت لجميع النساء الالجئ

دهن اآن تواج دم ،أم دمت خ ة   وق ائية العام راض النس ة األم يم ومعالج ف الصحي والتطع اد والتثقي ات اإلرش
  .وأمراض مخاطر الحمل والوالدة
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  الواقع التعليمي للنساء
  في محافظة الخليل 
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  الوضع التعليمي للنساء في محافظة الخليل  

يم  إ التعليم الفلسطينية دورًا لعبت السياسات التي تبنتها وزارُة يجابيًا في مراحل التعليم المدرسي، وخاصة التعل
ةُ    دت خط ث أآ ي، حي ية   األساس يم الخماس دأ  ) 2003-1999(وزارة التعل ى مب اني  أن عل ق إنس يم ح  ،التعل

بة االلتحاق        ادة نس يم األساسي وزي واتجهت أهداف الوزارة وسياساتها نحو توفير التعليم لمن هم في سن التعل
ى الصف     ،ةفي المرحلة الثانوي ة حت فيما نصت مسودة قانون التعليم على إلزامية التعليم ومجانيته لجميع الطلب

اث    ن خلت نصوُص، وإالعاشر ذآور واإلن ين ال ز ب م تتضمن   ه من التأآيد على ضمان عدم التميي ا ل  إشارةً  ، آم
  .)1999أبو عواد، (النوع االجتماعي في مجال التعليم في تقليص التمييز القائم على أساس  للتدخلواضحة 
ليس فقط   ،في ديمومة النظام المجحف بحقها المرأةمن الرجل و المهم في هذا السياق هو آيف يسهم آٌل األمر

ام    في إطار المدرسة وإ ر      . نما في اإلطار المجتمعي بشكل ع ى مستوى    في فلسطين يوجد نظام غي عادل عل
ي   ائد ف وي الس اعي الرتباطه بالنظام األب وع االجتم املين أساس الن ى ع ي عل ا : ينيالمجتمع والمبن الجنس هم

   ).2006 صفير،( والبنات للتمييز على أساس الجنس والعمر حيث تتعرض النساُء ،والعمر
اث     2007يشير جهاز اإلحصاء إلى أن نسبة الملتحقين بالتعليم حسب الجنس لعام  ل من اإلن  في محافظة الخلي

افظة،  من اإلناث في المح يدل على أن معدل التحاق الذآور أعلى ، وهذا99,463 ومن الذآور  99,286 هي
ي ال    ويعود ذلك إما لسبب الزواج ة ف اطق معين ي تفضل إ   المبكر، أو الفقر في من ات في    محافظة والت اء الفتي بق

  .المنزل للعمل فيه وتوفير الرعاية لجميع أفراد العائلة
 واقع التعليم للنساء في محافظة الخليل

  شمال محافظة الخليل "ليمتربية وتع"
يم "الملتحقين ببرامج تعليم محو األمية في ر يشير الجدول التالي إلى عدد اإلناث والذآو شمال   "تربية وتعل

  .محافظة الخليل
)3(جدول رقم   

 

2008/2009  

  3عدد المراآز 

  عدد الذآور   عدد اإلناث   موقع المرآز 

  -----   22  الشيوخ /مصعب

  -- ---   118  بني نعيم 

  10  10  حلحول

  10  150  الــــــــــــــــمجموع 

2009/2010  

   3 عدد المراآز

   -----   17  العروب 

  -----   57  بني نعيم 

  14  16  حلحول 

  14  90  الـــــــــــــــــمجموع 

  24  240  المجموع الكلي     
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في  ،%90ج محو األمية قد بلغت تشير البيانات في الجدول السابق إلى أن نسبة اإلناث الملتحقات في برام
وال يدلل هذا على االهتمام باإلناث دون الذآور بقدر ما يعكس حجم فقط، % 10حين بلغت نسبة الذآور 

يبين أن نسبة اإلناث ) 2(ظاهرة األمية المتفشية بين اإلناث بشكل أآبر من الذآور، فالجدول التالي رقم 
   .%70األميات بالمقارنة مع الذآور بلغت 

التعليمية  إلى األوضاع 2007فقد أشار جهاز اإلحصاء الفلسطيني في آتاب النتائج النهاية للتعداد والسكان 
  .التعليم في المحافظة حسب الجنس والجدول التالي يبين أوضاَع في محافظة الخليل

) 4( جدول رقم   

  إناث ذآور  الحالة التعليمية

  17581  7223  أمي

  26311  28191  ملم

  43448  51676  ئي ابتدا

  51485  53835  إعدادي

  25731  26645  ثانوي

  5657  6592  دبلوم متوسط

  9244  11327  بكالوريوس

  92  250  دبلوم عال

  217  1112  ماجستير

  27  444  دآتوراه

  240  186  غير مبين 

  180033  187481  المجموع

فقد تفوق  ،في التعليم لصالح فئة الذآور تشير البيانات في الجدول السابق إلى الفروق الواضحة بين الجنسين
  رالفروق في غير ذلك لصالح الذآو في حين آانت) أمي، ملم، ابتدائي (عدد اإلناث في المستويات الدنيا 
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  يشير الجدول التالي إلى عدد اإلناث والذآور في رياض األطفال في تربية وتعليم شمال محافظة الخليل 

  )5(جدول رقم 

  نسبة اإلناث   المجموع  عدد الذآور  عدد اإلناث  

17732  17690  35422  50059 ،0  

د بلغت           تشير  اث ق ى أن نسبة اإلن ال إل ي رياض األطف اث ف ذه النتيجة   % 50البيانات المتعلقة بأعداد اإلن وه
  .فالمجتمع الفلسطيني في محافظة الخليل ال يميز بين األطفال في عملية إدخالهم إلى رياض األطفال ،معقولة

ة       دارس الحكومي ي الم ة ف ة المختلف ل التعليمي ي المراح ذآور ف اث وال دد اإلن ى ع الي إل دول الت ير الج ويش
  .والخاصة في تربية وتعليم شمال محافظة الخليل

)6(جدول رقم   

  المدارس الخاصة 

  نسبة اإلناث   المجموع   العدد   الجنس   المرحلة 

    617  إناث   أساسي فقط 

1744  

  

  1127  رذآو  0، 35378

  المدارس الحكومية

  نسبة اإلناث   المجموع   العدد   الجنس   المرحلة 

    12734  إناث   أساسي

28274  

  

  15540  ذآور  0، 45038

    3236  إناث   ثانوي

5965  

  

  2729  ذآور  0، 5425

في نسب  ًاوقتظهر البيانات في الجدول السابق المتعلق بأعداد األطفال في المراحل الدراسية أن هناك فر
، وربما دلل ذلك على فقط% 35، إذ بلغت نسبة لإلناث اإلناث والذآور الذين يدرسون في المدارس الخاصة

في إدراجهم في المدارس الخاصة، وآما هو معلوم فالدراسة في المدارس الخاصة  إعطاء األطفال أهميًة
ي تلك المدارس، أما في المدارس الحكومية فقد مبالغ مالية مقابل أن يتعلم الطفل ف تحتاج من ولي األمر دفَع

ي إدراج األطفال في بين الجنسين ف ًان هناك تمييزأوال يمكن االستنتاج با% 54و% 45ب بين تراوحت النس
  . ، ألن النسب متقاربة وألن التعليم العام يندرج فيه جميع األطفال وغالبيته تعليم إلزاميهذه المدارس
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 التربية والتعليم جنوب محافظة الخليل 

ة في                يم محو األمي رامج تعل ين بب ذآور الملتحق اث وال ى عدد اإلن الي إل يم  "يشير الجدول الت ة وتعل  "تربي
           .جنوب محافظة الخليل

 )7(جدول رقم 

  نسبة اإلناث   المجموع  عدد الذآور  عدد اإلناث  

285  120  405  703704 ،0  

% 70بلغت مج محو األمية في جنوب الخليل لى أن نسبة اإلناث في براتشير البيانات في الجدول السابق إ
  .وهذه النسبة تمثل واقع الزيادة في األمية بين اإلناث بدرجة أآبر من الذآور

ة          دارس الحكومي ي الم ة ف ة المختلف ل التعليمي ي المراح ذآور ف اث وال دد اإلن ى ع الي إل دول الت ير الج يش
  .الخليلوالخاصة في تربية وتعليم جنوب 

  )8(جدول رقم 

  المدارس الخاصة 

  نسبة اإلناث   المجموع   العدد   الجنس   المرحلة 

    336  إناث   أساسي فقط 

1180  

  

  844  ذآور  

  المدارس الحكومية

  نسبة اإلناث   المجموع   العدد   الجنس   المرحلة 

    26329  إناث   أساسي

54557  

0.48  

  28228  ذآور  

    4841  إناث   ثانوي

8887  

0.54  

  4046  ذآور  

إذ  ،فإن هناك نسبة متدنية لإلناث اللواتي يدرسن في المدارس الخاصة ،الحال في شمال الخليل وآما هي
ولذا فإن األسر  ،ن التعليم في المدارس الخاصة يتطلب دفع رسوم مالية، إذ إولنفس السبب% 28بلغت النسبة 

التعليم الحكومي فلم تكن هناك فروق جوهرية بين نسب الذآور  ربما تخص الذآور في تلك المدارس، أما في
  .واإلناث الذين يدرسون في المدارس الحكومية
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  التربية والتعليم وسط المحافظة 

يشير الجدول التالي إلى عدد اإلناث والذآور الملتحقين ببرامج تعليم محو األمية وتعليم الكبار في تربية 
  -:وتعليم وسط محافظة الخليل

  )9(جدول رقم 

  عدد الذآور  عدد اإلناث  موقع المرآز  عدد المراآز

  27  22  شهداء األقصى  1

  26  28  ترقوميا  2

  13  23  تفوح   3

  16  ----   حكمت  4

  15  9  المتنبي  5

  11  18  فهد القواسمة   6

    18  النهضة   7

  23  ----   حربي أبو الضبعات   8

  20  ----   الراشدين   9

    15  الخوارزمي  10

  15  13  )موازي( ابن رشد  11

  19  14  ) موازي(  شهداء تفوح  12

  185  160  المجموع

الحال  تحقين في برامج محو األمية آما هييتبين من الجدول السابق أن عدد اإلناث أقل من عدد الذآور المل
  .في المديريتين السابقتين

                             )ربية وتعليم وسط محافظة الخليلت( الجدول التالي يشير إلى عدد اإلناث والذآور في رياض األطفال 

  )10(جدول رقم 

  نسبة اإلناث   المجموع  عدد الذآور  عدد اإلناث  

2316  2572  4888    

ين في       ًان هناك فروق وال يمكن القول إ 0.47ه المديرية بلغت نسبة اإلناث في هذ اث الملتحق ذآور واإلن ين ال ب
  .ه المديريةرياض األطفال في هذ
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ة          دارس الحكومي ي الم ة ف ة المختلف ل التعليمي ي المراح ذآور ف اث وال دد اإلن ى ع الي إل دول الت ير الج يش
  . وسط محافظة الخليل "تربية وتعليم"والخاصة في 

  )11(جدول رقم 

  المدارس الخاصة 

  نسبة اإلناث   المجموع   العدد   الجنس   المرحلة 

  0.34  6317  2210  إناث   أساسي 

  

  

0.02  

  4107  ذآور

  

  ثانوي

    112  ناثإ

  139  ذآور

  المدارس الحكومية

  

  ساسيأ

  0.50  48362  24251  إناث 

  24111  ذآور

  0.56  7755 4384  إناث   ثانوي

  3371  ذآور

 إذ ،بين الجنسين في أعداد الملتحقين في المدارس الخاصة لصالح الذآور ظ من الجدول السابق الفروُقالَحت
جوهرية في التعليم الحكومي، وشأن هذه المديرية  ، فيما لم تكن هناك فروٌقآانت نسبة اإلناث ضئيلة جدًا

  .شأن المديريات األخرى

ويشير الجدول التالي إلى عدد اإلناث والذآور في المرحلة األساسية في مدارس الوآالة في جميع محافظة 
  )12(جدول رقم  الخليل                                   

  نسبة اإلناث   المجموع  عدد الذآور  عدد اإلناث  

3625  7740  10672  33%  
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يشير الجدول التالي إلى نسبة اإلناث والذآور في رياض األطفال والمرحلة األساسية في جمعية الشبان  
              .المسلمين في محافظة الخليل

  )13(جدول رقم

  نسبة اإلناث   لمجموع ا  العدد    الجنس   المرحلة 

    700  إناث  رياض األطفال  

1200  

58%  

  500  ذآور 

    650  إناث   المرحلة األساسية 

1450  

49%  

  800  ذآور 

بدرجات  ، إال أنه ال يمكن القول إن اإلناث قد حظينفي رياض األطفال% 58رغم أن نسب اإلناث قد بلغت 
فهذه الفروق ليست جوهرية، والشيء نفسه يقال عن نسب اإلناث  ،أعلى في رياض األطفال في هذه المديرية

  .في المرحلة األساسية

  

الجدول التالي إلى نسبة اإلناث والذآور في رياض األطفال والمرحلة األساسية في الجمعية الخيرية يشير 
  .اإلسالمية في محافظة الخليل

  )14(جدول رقم 

  نسبة اإلناث  المجموع  العدد  الجنس  المرحلة

  %24  574  138  إناث   المرحلة األساسية

  436  ذآور 

  %29  882  262  إناث   المرحلة الثانوية 

  620  ذآور 

واضحة بين نسب اإلناث والذآور الملتحقين في  ًاتشير مؤشرات جدول الجمعية الخيرية إلى أن هناك فروق
  .هذه المدرسة لصالح الذآور
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  ث والذآور الملتحقين بالجامعات في محافظة الخليليشير الجدول التالي إلى عدد اإلنا

) 15( جدول رقم   

 المجموع عدد الذآور اإلناث  عدداسم الجامعة

 443818156253الخليل

 261236076219بوليتكنيك فلسطين 

 309920485147الخليل   /القدس المفتوحة

 10565441600يطا /القدس المفتوحة

 194710032950دورا  /القدس المفتوحة

لصالح  تشير البيانات في الجدول السابق إلى أن نسبة اإلناث في الجامعات في محافظة الخليل آانت دالًة
حيث آانت الفروق لصالح  ،لصالح اإلناث ما عدا جامعة بوليتيكنيك فلسطين إذ آانت الفروق آبيرًة ،اإلناث
ت الهندسية التي تطرحها جامعة بوليتكنيك فلسطين، التي ال ولعل ذلك يعود إلى طبيعة التخصصا ،الذآور

  .تستقطب اإلناث لاللتحاق بها

أنه ال يوجد نظام توثيق قائم على لي في محافظة الخليل إلى يشير التقرير الصادر عن وزارة التعليم العا
  .تتضمن الجنسينالبيانات الوارد ذآرها وبالتالي  ،ساس النوع االجتماعيأ

)16( جدول رقم  

  

  السنة 

    الشهادة 

  دآتوراه   ماجستير    دبلوم عال  المجموع 

2005  4  34  12  50  

2007  3  33  22  58  

2008   ----  38  22  60  

2009   ----  4  4  4  

  2009تقرير من وزارة التعليم العالي الخليل ،:المصدر

بلوم آليات المجتمع بلغ من العام ر الصادر عن وزارة التعليم العالي إلى أن عدد الناجحين في دييشير التقر
 2007آما أشار جهاز اإلحصاء الفلسطيني في آتاب النتائج النهاية للتعداد والسكان ، )26( 2009- 2005

  .إلى األوضاع التعليمية في محافظة الخليل
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  . يشير الجدول إلى أوضاع التعليم في المحافظة حسب الجنس

  )17(جدول رقم 
  ناثإ  ذآور  الحالة التعليمية

  17581  7223  أمي
  26311  28191  ملم

  43448  51676  ابتدائي 
  51485  53835  إعدادي
  25731  26645  ثانوي

  5657  6592  دبلوم متوسط
  9244  11327  بكالوريوس
  92  250  دبلوم عال
  217  1112  ماجستير
  27  444  دآتوراه

  240  186  غير مبين 
  180033  187481  المجموع

ق فقد تفّو ،لجدول السابق إلى الفروق الواضحة بين الجنسين في التعليم لصالح فئة الذآورتشير البيانات في ا
  .في حين آانت الفروق في غير ذلك لصالح الذآور) أمي، ملم، ابتدائي (عدد اإلناث في المستويات الدنيا 

  التحليل من وجهة نظر النوع االجتماعي 

ذ  ن نالسابقة أنجد من خالل استعراض الجداول  وق ال ذه      سبة اإلناث تف اقص ه ة األساسية وتتن ي المرحل آور ف
يادة          ،في المرحلة الثانوية والعليا ى المجتمع من حيث س ة عل ة التقليدي الصورة  وهذا مؤشر إلى سيطرة الثقاف

ة  ى           . النمطية للنساء وتعزيز أدوارها التقليدي و مؤشر عل ا له ة والعلي ة الثانوي دني النساء في المرحل إن نسبة ت
اء         ة األهل في إبق ر ورغب سيطرة النظم والعادات والتقاليد البالية من حيث التزويج المبكر وتفشي ظاهرة الفق

دن وتعتبر جميع هذه الذرائع ، زل أو رعاية الوالدة أو الوالدالفتيات في المن ي نسبة  من األسباب التي أدت إلى ت
ا أآ  العلمي، استمرارية النساء في إآمال تحصيلهن ائ  وهذا م ه نت از اإلحصاء بوجود     دت  ج المسح الصحي لجه

ائج   حيث   ،ولكن التقرير ال يشير إلى النسبة المئوية من آال الجنسين   ،نسبة تسرب المسح الفلسطيني   تشير نت
ة   2006 نة بلغت   ) 17-6(إلى أن نسبة التسرب لألطفال في الفئة العمري ل   % 3.3س ي   ،في محافظة الخلي وف

ى المستوى التعليمي للسيدات       .%2.7بلغت  وعلى المستوى الفلسطيني    ،%3.0الضفة الغربية بلغت  ا عل أم
ام      وطبقًا ائج المسح الفلسطيني لع إن   2006لنت ات أو ملمات        % 19.2ف ( من السيدات في المحافظة هن أمي

بة   في حين إن ما يزيد على) يعرفن القراءة والكتابة ين المستوى األساسي    % 57.2نصف السيدات أي نس أنه
ذا يشير     13نهين من السيدات في محافظة الخليل أ %13.4قط، فالنتائج تشير إلى أن ف أآثر، وه سنة دراسية ف

  .سنة 18جل الزواج وهو سن نه يتم إنهاء فترة تعليمها من أأإلى 

حيث نجد    ،ومنها جامعة الخليل، رة إلى وضع الجامعات في المحافظةأود اإلشا، لدراسات العليافيما يتعلق با 
ا   ،آبر من الرجالمعدل وجود النساء في الجامعة أأن هي غريبة و في جامعة الخليل ظاهرًة ه   وهذا م صرح ب

دآتور  ةال لمان التالحم ة ،س ي الجامع اء ف بة النس د أن نس ًة% 75 حيث أآ الب مقارن دل، حسب و ،الرج ذا ي ه
ى     ، حيث يعمل األه  أن الفرص األفضل تذهب إلى الذآور وجهة نظر الباحثة، على ائهم إل ى إرسال أبن الي عل
وطن    ه ،الخارج أو جامعة بيرزيت ى مستوى ال دثنا عل ات يفضل  و ،ذا إذا تح ة بجوار     أن يكن  نالفتي في جامع

  .األهل
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اث       ًاسابقفلسطين، فقد أشار الجدول الذي ورد جامعة بولتكنيك  أما ر من اإلن ذآور أآث دل تواجد ال  ،إلى أن مع
ال     عة من تقنيات وهندسة ومساحة أراض، رحها الجاموهذا يعود إلى التخصصات التي تط رامج وأعم ذه ب وه

ة      ة التقليدي ة البطريرآي ذآور حسب البني ا   يقوم بها ال دس المفتوحة ف    . في مجتمعن ة الق ا جامع د لعبت دور  أم ًا ق
اديمي      ًايجابيإ اع تحصيل النساء األآ حيث مكنت النساء من االستمرارية في        ،خاصة المتزوجات  وفي ارتف
  .فراد األسرةم مع متابعة أمور المنزل ورعاية أتعليال
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  في القوى العاملة المرأةواقع 

  في محافظة الخليل 
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  في القوى العاملة للنساء في محافظة الخليل المرأةمشارآة  وضع

 جر في المثمن بأالعمل ي ، أفي الدور االنتاجي المرأةشارة الى حجم مشارآة في هذا الجزء من التقرير يتم اإل
ة والشرآات الخاصة، مع اإل        ة والدولي ة والمنظمات األهلي ى أن اإل شارة  المؤسسات الحكومي د   إل حصائيات ق

ات، خاصة في المنظمات األ     ت ة والثب ة  تغير ولن تكون بمنتهى الدق ة والدولي ة التوظيف تخضع    ، ألهلي ن عملي
  .  بناء على المشاريع الممولة من الجهات الخارجية

محافظة الفي  المرأةللدخول إلى العمل، رغم أن مشارآة  المرأةوجد عدة عوامل دفعت بت حافظة الخليلفي م
للعمل تكمن في الحاجة  المرأةلعل أهم أسباب دخول و .رنة ببعض محافظات الوطن األخرىمقا تعتبر متدنيًة

، واجتماعيًا وتعليميًا صحيًا مستوى األسرة، وآذلك لغايات رفع مستوى األسرة والضرورة االقتصادية لرفع
في محافظة الخليل شأنها شأن  المرأة لمراآز اجتماعية مناسبة، وقد واجهت عمالُة المرأةمن خالل احتالل 

 :من المشكالت أهمها النساء العامالت في فلسطين العديَد
على  المرأةس عمل ن تقوم زوجته بالعمل، وانعكاالزوج بأ مثل عدم رغبة األهل وخصوصًا: مشكالت عائلية

  .المزدوج في آل من مكان العمل والبيت بعد عودتها من العمل المرأةاألطفال، وعمل 
تشريعات العمالية المنصفة آذلك هناك مشكالت متعلقة بالعمل نفسه ترتبط بغياب تنفيذ وتطبيق األنظمة وال

العاملة في  المرأة، إضافة إلى أن 1998تطبيق قانون الخدمة المدنية الفلسطيني الصادر في  ، وغيابللمرأة
أنه يمكن التغلب على ) 2006(ويرى عالونة  .ه بكثير من االنتقادات في بيئة محافظةمحافظة الخليل قد تواَج

، والحصول على الشهادة العلمية، والتنسيق المرأةزيادة ثقافة  في فلسطين من خالل المرأةمشكالت عمالة 
الخدمة المدنية، وسن  وتحسين األجور، وتطبيق قانون ،زوج في أعمال البيتومشارآة ال ،بين العمل والبيت

اختيار  من المرأةوتمكين  ،أيام اإلجازة السنوية، وتخفيض ساعات الدوام قانون العمل الفلسطيني، وزيادة عدد
جور وفي ها أثناء الرضاعة والوالدة، والمساواة في العمل واألحقوَق المرأة وقت العمل المناسب، وإعطاء
  .الترفيعات بين النساء والرجال
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  ة العمل في محافظة الخليلللعالقة بقو توزيع الجنسين وفقًايبين الجدول التالي 

  ) 18(جدول رقم 
  إناث  ذآور  العالقة بقوة العمل

  13245  102731   نشيط اقتصاديًا

  10619  86498  مشتغل

  561  7465  عاطل سبق له العمل

  2065  8768ا  لعمل امتعطل لم يسبق له 

  166414  84067  غير نشيط اقتصاديًا

  68090  67339  متفرغ للتدريب

  87867  372  متفرغ للمنزل 

  8232  10989  العجز

  469  1779  التقاعد

  1756  3588  أخرى 

  374  683  غير مبين 

  180033  187481  المجموع 

 2007ت ،التعداد العام للسكان والمنشآ:ر المصد

، األولى المتعلقة بالعمل في خانتين من الجدول ت في الجدول السابق إلى وجود فروق آبيرة جدًاتشير البيانا
لصالح اإلناث في خانة التفرغ  ، في حين آانت الفروق آبيرًةلصالح الذآور فقد آانت الفروق آبيرًة ،والنشاط

في  المرأةم تشغيل للعمل المنزلي، وهذا يدلل بصورة واضحة على حجم اإلهدار االقتصادي عن عد
  .ويةالتنموالقطاعات االقتصادية 
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  واقع النساء في حجم مشارآتها في القوى العاملة

                 يشير الجدول التالي إلى نسبة اإلناث والذآور العامالت والعاملين في المؤسسات الحكومية في محافظة الخليل                          

)19(جدول رقم   

  عدد الذآور  عدد االناث   اسم المؤسسة   لرقم ا
 5  4  األحوال المدنية  .1
  20  3  الجمرك  .2
  13  2  مكتب السياحة واآلثار  .3
  3  6  )تسجيل األراضي(الطابو .4
  27  7  األشغال العامة  .5
  9  3  الشباب والرياضة  .6
  41  10  الزراعة .7
  3  1  اإلعالم  .8
  22  -----   الهيئة العامة للبترول  .9

  4  3  لتعليم العالي مكتب ا .10
  11  3  مكتب اإلحصاء المرآزي  .11
  97  123  مديرية صحة الخليل .12
  21  9  المحافظة  .13
  26  1  وزارة االقتصاد  .14
  12  2  وزارة شؤون األسرى  .15
  6  3  االرتباط المدني .16
  3  2  مكتب وزارة الثقافة  .17
  141  18  أوقاف الخليل  .18
  5  2  سلطة البيئة  .19
  43  5  بريد الخليل  .20
  2  -----   رة شؤون العشائردائ .21
  50  15  عمار الخليللجنة إ .22
  10  7  التدريب المهني  .23
  44  8  وزارة المالية  .24
  40  9  وزارة الداخلية .25
  8  11  سلطة األراضي  .26
  999  1017  الشمال  /التربية والتعليم .27
  1578  1241  الوسط  /التربية والتعليم .28
  13  6  مكتب عمل الخليل  .29
  13  6  دورا  /مكتب العمل .30
  3  1  يطا  /مكتب العمل .31
  100  232  مستشفى عالية  .32
  60  20  الخليل /جامعة القدس المفتوحة .33
  30  7  دورا  /جامعة القدس المفتوحة .34
  870  50  بلدية الخليل .35
  53  2  بلدية حلحول .36
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  عدد الذآور  عدد االناث  اسم المؤسسة  الرقم
  80  3  بلدية يطا  .37
  28  2  بلدية بني نعيم  .38
  20  3 إذنا بلدية  .39
  22  3 بلدية بيت أوال .40
  35  2 بلدية بيت أمر .41
  28  3 بلدية سعير .42
  38  4 بلدية السموع  .43
  14  1 بلدية بيت عوا  .44
  21  2 بلدية تفوح .45
  40  10 بلدية الظاهرية  .46
  6  2 بلدية الشيوخ .47
  13  3 بلدية خراس .48
  22  2 بلدية ترقوميا  .49
  91  7 بلدية دورا  .50
  10  2  مجلس قروي نوبا .51
  15  2  بلدية بيت عوا  .52

ليل إلى تفوق واضح ألعداد تشير البيانات المتعلقة بأعداد العاملين في المؤسسات الحكومية في محافظة الخ
ما يعتبر  ، وذلك ربما يعود إلى أن التمريض عادًةة باإلناث باستثناء المجال الصحيعن تلك المتعلقالذآور

  . مهنة نسائية

ضع جدول بالمؤسسات، على اعتبار أنه فلم يتم و ،هليةفي المنظمات األ المرأةشارآة نسبة مأما فيما يتعلق ب
الصعب حصر ومعرفة الفاعل  من ، آما أنهدوات بحث آبيرة، وهذا يحتاج إلى أوجد العديد من المؤسساتت
ير تم فحص نسبة الموظفات والموظفين من خالل المالحظة في المؤسسات غ ، إال انهفاعل منهاالغير و

 ،ألعداد الذآور، في حين آان التفوق في المؤسسات الصغيرة لصالح اإلناث ًافإن هناك تفوق ،األهلية الكبيرة
ولعل ذلك يعزى إلى أن المؤسسات غير األهلية الصغيرة تقوم على برامج ممولة من الجهات المانحة التي 

  .تحرص على مشارآة النساء فيها

  وظفات والموظفين في المستشفيات الخاصة لى عدد الميشير الجدول التالي إ
  )20(جدول رقم 

  عدد الذآور  عدد اإلناث  اسم المستشفى  الرقم

  272  188  المستشفى االهلي   . 1

 98 36  مستشفى يطا   .2

  6  11  مستشفى شهيرة   .3

 15 5  مستشفى سانت جون للعيون   .4

  46  22  مستشفى الميزان   .5
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  د العامالت والعاملين في الشرآات الخاصة في محافظة الخليل يشير الجدول التالي إلى عد

  )21(جدول رقم 
  عدد الذآور   عدد اإلناث   اسم المؤسسة  الرقم

  1000  2012  الغزل والنسيج   1
  3000  360  مصانع األحذية   2
 -بائعة -سكرتيرة في مكتب - البيع في محالت( الخدمات العامة  3

  )رياض أطفال
3000  1000  

  2500  2500  ض تمري  4
  2000  2000  قطاع الزراعة   5
  120  80  نقابة البتر وآيماويات   6
  219  41  مصنع الجبريني   7
  100  45  مصنع الجنيدي   8
  500  15000  مدبرات منازل   9

  10000  1000  عامالت بناء   10
  2000  5  )سائقات شاحنات( نقابة السائقين  11
  2500  2500  صحافة وإعالم   12
  600  7  حة السيا  13
  350  350  صالونات  14
  2000  2000  سكرتارية  15
      شرآة جوال   

  
لصالح اإلناث في  ًاتشير البيانات في الجدول السابق المتعلق بالعمالة في الشرآات الخاصة إلى أن هناك تفوق

التفوق لصالح  في حين آان ،الشرآات التي تعتمد على مهن نسائية مثل النسيج والسكرتاريا والتدبير المنزلي
  . الذآور في بقية الشرآات الخاصة األخرى

  

  التحليل من وجهة نظر النوع االجتماعي 

آدته أوهذا ما  ،أشارت نتائج الجداول السابقة إلى تدني نسبة مشارآة النساء في المحافظة في القوى العاملة

إلى  2006المسح الفلسطيني لعام حيث تشير نتائج  ،نتائج جهاز اإلحصاء حول المشارآة في القوى العاملة

من النساء في % 9.2من النساء في محافظة الخليل هن خارج القوى العاملة، آما بينت النتائج أن % 88.0أن 

  .)2009، المسح الفلسطيني لصحة األسرة(% 2.8ين بلغت نسبة البطالة بينهن في ح ،المحافظة تعمل

ن ذلك في خارج المنزل أل المرأةعمل ي فكر الرجل، ورفضه المجتمعية المتمثلة فهذا يشير إلى الثقافة 

، حتى لو المرأةول الوحيد عن األسرة وليس ، فهو في نظر المجتمع المسؤاعتباره يقلل من مكانته في المجتمع

معدل مشارآتها في العمل في بعض  الشهادات ما هو أآفا منه، وإذا آانلديها المهارات العالية وتحمل من 



50 

 

فذلك يعود إلى بنية المؤسسات وسياستها وتأثير الثقافة المجتمعية في السماح ، مثل الصحة والتعليم القطاعات

فاصيل في وبمزيد من الت .عاية وتنشئة األسرة وأمور المنزللها بالقيام باألعمال التي لها امتداد منزلي، من ر

آثر من نساء ساء في القرى بالعمل أسمح للنُيمحافظة الخليل حول وضع مشارآة النساء في العمل، فإنه 

المدينة تتمتع بوجود نسبة عالية من التجارة ًا آون سابقى االعتبارات التي تم ذآرها في عل المدينة بناًء

لمدينة يعملن مع أزواجهن في التجارة نسبة قليلة من نساء ا إلى وجود يضًا، مع اإلشارة أوالصناعة

  .شيء من ذلك يعود إليها بالفائدة آالملكية الفردية الفإنه  ذي يقدمنهآمساعدات لهم، ولكن مع آل الجهد ال

آبيرة  بًةنسوذلك ألن ، النساء العامالت ًا باتجاهيجابيإ ن تلعب دورًاعلى المؤسسات النسوية األهلية والدولية أ

في  المرأةوم بها ن االدوار التي تقإ. "، التجارة، الزراعةالصناعة"ي مثل رسمالغير منهن يعملن في القطاع 

سرة في معدل الدخل لأل مساهمةًً المرأة تعتبربشكل خاص  المرأةحقوق تلك القطاعات حسب حقوق االنسان و

غير  من االقتصاد المرأةباتجاة تحويل عمل  قويًة ًان تبذل جهودوبذلك على المؤسسات أ والدخل القومي للبلد،

بدورها والجهد الذي تبذله، وذلك من خالل الضغط  راُفبصورة يتم االعت ،رسمي الى االقتصاد الرسميال

والصحية  ها االجتماعيَةالعاملة وتضممن حقوَق المرأةن سياسات تحمي َس والتأثيرعلى صناع القرار باتجاه

على عمل دراسة استطالعية تقدم من خاللها نسبة العامالت  يضًاواالقتصادية، آما على المؤسسات أن تعمل أ

يع والبحث عن مشار، تهن على آل المستوياتاورفع مهار ،وتوفير التدريب الالزم لهن ،عاتفي تلك القطا

  . تمكنهن من السيطرة على الموارد والمصادرة وانتاجية مدرة للدخل تفتح فرص عمل للمرأ
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في الجانب  المرأةواقع 

  السياسي في محافظة الخليل
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  لجانب السياسي في محافظة الخليل في ا المرأة وضع

في محافظة الخليل، وحجم مشارآتها في  المرأةعلى وضع  سوف يتم الترآيُز ،في هذا الجزء من التقرير
األحزاب السياسية الفلسطينية اليمينية واليسارية بشكل عام، واألطر النسوية واألطر الطالبية في  جامعات 

  .الخليل فقط
دور الرسمي للمرأة في المحافظة من حيث وجود نظام توثيق للنساء سوف يتم الترآيز على ال ،على ذلك وبناًء

وذلك لعدم  ،المرأةالمؤطرات في الحزب، أما الدور غير الرسمي فسوف يتم تقديم توضيح بسيط عن واقع 
  .وجود إحصائيات توثق دور النساء

تداخل الواحد منهما في في هذا الجانب وبناء على ما ورد سابقًا، فالموضوع يتحدد في أساسين محددين، ي
آل منهما مع مكونات اآلخر داخل اإلطار المجتمعي الخاص الذي تعيشه محافظة  اآلخر، وتتفاعل مكوناُت

  .الخليل
في مدينة الخليل والمدن الفلسطينية  المرأةإّن المشارآة السياسية للنساء هي من أهم األدوار التي يجب على 

 المرأةآون مشارآة  ،في المحافظة هاوتحسين واقع هاحقوقنيل  جلها من أبشكل عام أن تضاعف جهوَد
  .جدًا السياسية في المحافظة قليلًة

آل البعد عن القوانين الدولية التي تقر بحقوق  بعيٌد ،إن ما يحدث في محافظة الخليل وفلسطين بشكل عام
لذي يصدر عن مجلس األمن، األول من نوعه ا ه القراَرالذي تنبع أهميته آوُن 1325النساء، خاصة قرار 
في هيئات ومراآز صنع القرارات ذات الطبيعة األمنية والعسكرية، األمر الذي  المرأةالذي يقرر مشارآة 

ومشارآتها في مستويات سياسية جديدة غير نمطية  المرأةنوعية جديدة في طبيعة أدوار  حدث نقلًةسوف ُي
  .)2009نزال، (

ومواقع صنع القرار  1325القرار وعالقتها ب حية السياسية في محافظة الخليل،من النا المرأةقبل إبراز واقع 
  .بد من توضيح بعض المفاهيم ال ،للنساء

  
  :مفهوم المشارآة السياسية

ودور في الحياة السياسية، بمعنى آخر مشارآة  تعني المشارآة السياسية بمفهومها العام أن يكون للفرد نصيٌب
  -:نوالمشارآة السياسية نوعا ،خاصة والعامةلالشعب في إدارة شؤونه ا

  :المشارآة السياسية الرسمية: أوًال

أي االستئثار بنصيب في السلطة السياسية، مثل التعيين  ة،والتمثيلي ةالمشارآة المباشرة أو الكلية التنفيذيأي  
نافس مباشرة في في مؤسسات وأجهزة السلطة السياسية والتشريعية، أو في األحزاب السياسية التي تت

  .االنتخابات على مقاعد البرلمان والنقابات والتنظيمات الشعبية، والمؤسسات التشريعية والتنفيذية

  :المشارآة السياسية غير الرسمية: ثانيًا
في النضال الوطني والعضوية في التنظيمات الشعبية والمشارآة الجماهيرية العفوية في هذه المشارآة تتمثل 

 وتنظمها األحزاُبلها ي اليومي ضد االحتالل أو من خالل دعوات المقاومة الوطنية التي تدعو الكفاح الوطن
  ).2004اللبدي، (السياسية واألطر 
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في المشارآة السياسية، فإن جميعها تشير  المرأةعلى األدبيات والتفسيرات الرئيسية لوضع  لقينا الضوَءذا إإ
عالمية وليست مقتصرة على الدول العربية  سياسية تعتبر ظاهرًةفي الحياة ال المرأةإلى أن قلة مشارآة 

  .وفلسطين بوجه خاص، إذ يوجد انخفاض في عدد اإلناث اللواتي يشغلن مناصب عامة وسياسية عليا عالميًا

في المستويات القيادية  غير آاٍف المرأة ما زال تمثيُل ،وأيضًا على مستوى األحزاب السياسية فلسطينيًا
النساء من  ظ غياُبوالتنظيمات الفلسطينية المتعددة مع االختالف بين حزب وآخر، حيث يالَح لألحزاب

أو على األقل انخفاض تمثيلها فيها بشكل  ،اللجان المرآزية والمكاتب السياسية لهذه األحزاب والتنظيمات
ياسات العامة والتأثير وبما أن األحزاب السياسية في األصل من المفترض أن تلعب دورًا في رسم الس .حاد

عن مستوياتها القيادية يقلل من مشارآتها في التأثير، سواء التأثيرات  المرأةعلى الرأي العام، فإن غياب 
  .تلك المتعلقة بالمستوى الوطني، وهذا على المستوى الرسمي وأالتنظيمية 

دراسات أن هناك مشارآة نسائية أآدت الفقد أما على المستوى غير الرسمي وفي الدول العربية مثل لبنان، 
 المرأةسياسية بنسب عالية خاصة في سياسة االحتجاج، فقد القت الدعوات إلى األحزاب تجاوبًا والتزامًا من 

تمامًا آالرجل، ولقد زادت المشارآة النسائية عن نسب المشارآة الذآورية في التظاهرات والمسيرات 
  ).2000حلو، ( نية وسياسية أساسية ومصيريةواالعتصام التي عكست مواقف من قضايا وط

  في الجانب السياسي المرأةوضع 

وهذا تمثل في  ،في محافظة الخليل دورًا ليس بالكبيرفي المشارآة في الحياة السياسية الرسمية المرأةلعبت 
ولكن  ،هاطر النسوية الفلسطينية في بداية تشكيلها وأوج نشاطاالنتفاضة االولى ضمن األ حجم مشارآتها في

ها وحجم تأثيرها في هذه األطر من حيث أداؤ المرأةفي دور  ًاوواضح ًاآبير ًافي الفترة الحالية نجد تراجع
الظروف السياسية التي نعيشها آشعب لى الوضع العام ووذلك يعود إ ،في المحافظة بشكل عام المرأةعلى 

تفتقر ، آما النسائية خاصة اليسارية منها ضعف األحزاب السياسية وتراجع دعمها لألطر وأيضًا ،فلسطيني
آل ذلك حال دون تقوية  ،األطر النسوية إلى التنظيم اإلداري وعدم تبنيها مفاهيم الشفافية والديمقراطية

  .وتمكين النساء في المشارآة السياسية

  ماهية األطر النسوية 

  :األطر النسوية
هي نواة الحرآة النسوية الفلسطينية، فمن )1999ندية، ه(إن مفهوم األطر النسوية الجماهيرية آما عرفتها 

خالل األحزاب عملت على تأهيل أعداد آبيرة من النساء على المستويين الوطني واالجتماعي، وساهمت 
جماهيري في جميع المناطق الجغرافية  االجتماعية، وهي لها امتداٌد المرأةبشكل فعال في إبراز أهمية قضايا 

  .لفة في المدن والقرى والمخيماتالفلسطينية المخت
  1325األطر النسوية والقرار 

التي تفيد  مهمةالاإلمكانات من  وفرهما ي، بالرغم م1325قرار تطبيق  تحول دونهم المعيقات التي أ إن من
 القرار سنوات على صدورثماني وبعد مضي  الفلسطينية أن الحرآة النسائيةهو  ،الفلسطينيةلقضية الوطنية ا

  :برز المشكالت التي تواجههمن أو .برامجهامعه في تبنيها إياه في سياستها و تعاَطلم ت
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ه العديد من القيادات في تعرُفال الدولي تكاد  ن القراَر، ويمكن المجازفة والقول إتعميم المعرفة بالقرار
لتجدد والحيوية ويضع في بناها بما ينطوي عليه ذلك من فقدان ا األمر الذي يعكس ترهًال ،المؤسسات النسوية

نزال، (يب القاعدة النسوية عن القرار بشكل عام يعالمات استفهام حول تراجع األداء النسوي القيادي وتغ
200(  

  لألطر النسوية الجماهيرية اللواتي ينتميننسبة النساء إلى يشير الجدول التالي 

  )22(جدول رقم 

  عدد أو نسبة النساء  الحزب  اإلطار  الرقم

  ال يوجد معلومات  الجبهة الشعبية  الفلسطينية  المرأةلجان  اتحاد  1

  1500  )فدا(االتحاد الديمقراطي الفلسطيني   اتحاد العمل النسائي الفلسطيني   2

  %25  الجبهة الديمقراطية  اتحاد لجان العمل النسوي   3

  %38  حزب الشعب  العاملة  المرأةاتحاد لجان   4

  435  ضالجبهة الن  جبهة النضال الشعبي   5

  ال يوجد معلومات   فتح  للعمل االجتماعي  المرأةاتحاد لجان   6

  1150  الجبهة العربية الفلسطينية   الفلسطينية اتحاد لجان آفاح المرأة   7

  رئيسات وأمناء سر األحزاب واألطر النسوية   :المصدر 

  _:مواقع صنع القرار في الفصائل السياسيةوالمشارآة السياسية و المرأة
  

لقد  ،خرىمراآز صنع القرار ولكن بصورة أقل من مدن فلسطين األفي محافظة الخليل دورًا في  المرأةلعبت 
ليسار مثل حزاب السياسية التي تعود لاأل فمثًال ،حزاب السياسيةفي األآان لها النصيب القليل من المشارآة 

من الحجم الكلي للجبهة الديمقراطية % 14تعادل  ن نسبة النساءإلى أنصار  اشار طه ،الجبهة الديمقراطية
من % 29فهي ووفق العضوية الجماهيرية التحاد لجان العمل النسائي  ،ما جماهيريًاأفي محافظة الخليل، 

من حجم الهيئات القيادية % 10ما نسبته  المرأةوتحتل  ،حجم المنظمة الجماهيرية في محافظة الخليل
  .ولىمن الهيئات القيادية األ%13و الوسيطة للجبهة على صعيد المحافظة

ما مواقع صنع القرار فتحتل أ والثلث للرجال،في الحزب الثلثين، فقد بلغت نسبة النساء  "فدا"ـ ما بالنسبة لأ
 . من الهيئات الوسيطة% 25و من الهيئات القيادية االولى، %18 المرأة

في مكتب  )2( ،بالمحافظة% 30 الحزببلغ عدد إجمالي النساء في صفوف فقد  ،حزب الشعبفيما يخص 
  .  هيئات المحليةوالفي قيادة المواقع  )18(في مجلس المحافظة و) 9(المحافظة و

 العربية الجبهةفي و ،4200الرجال و، 1150فيها  عدد النساء فقد بلغ ،الجبهة العربية لتحرير فلسطينأما 
  .المرأةآفاح  رئيسة اتحاد لجان ال وهوأقرار ال صنع مرآزتحتل امرأة واحدة 

لى بالنسبة إ رجًال 8554و من النساء1424ليم الوسط إقاالعضاء في  نسبة فقد بلغ ،فتححرآة لى إبالنسبة و 
 ،ة في اللجان المثقفةامرأ 12لجنة إقليم و فياثنتين  عضوية لىفتشير النتائج إ ،قليممواقع صنع القرار في اإل
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وجد فال ت ،الضفة شمالإقليم  في ماأ. عي ممثلة عن فتحعضوة مجلس تشريوتحاد ة واحدة آرئيسة اأامرو
عدد النساء  ،10000ضاء فتح عإقليم يطا بلغ عدد عضوات وأوفي  ،موثقة حول هذا الجانبمعلومات 

  . عضوة 1870 ، منهم18460بلغ عدد االعضاء  فقد جنوبإقليم اللى بالنسبة إو ،الباقي رجالو، 4500
لى أن نسبة النساء في الحرآة تعتمد على نتائج االنتخابات السابقة إ 9)2009دويك،(حماس أشار في حرآة  

البات في من اإلناث هن ط% 65-60باألغلبية الساحقة، آما أشار إلى أن نسبة  "حماس"والتي فازت بها 
  ".حماسحرآة"ويوجد عضوة مجلس تشريعي ممثلة عن  الجامعات الفلسطينية،

بالنسبة  ماأ. موقع صنع القرارتحتل  طارواحدة لإل امراة ورئيسة 435يها فيوجد ف ،جبهة النضال الشعبيأما 
 ب التحرير وحرآة الجهاد االسالمي، فلم تقدم أيالجبهة الشعبية وحز خرى مثلحزاب األلى بقية األإ

  . منية التي نعيشها في الفترة الحاليةوللمشاآل األ لحساسية الموضوع نظرًاحول هذا الجانب  معلومات

  في محافظة الخليل إلى مراآز صنع القرار المرأةقات وصول معو
مما سبق، ومن مراجعة بعض المظاهر المجتمعية، يتضح أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون أو 

  : الفلسطينية إلى مراآز صنع القرار، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي المرأةتقلل من فرص 
  :التقاليد والعشائرية . 1

واحترام حقوقها في الجانب السياسي، بل تقف عائقًا أمام أي  المرأةالتقاليد العشائرية عائقًا أمام مساواة  تقف
  تواجد ذوي  تغيير يحصل داخل المجتمع، فالتقاليد والعشائرية تعزز من العائلية والفئوية وتعزز من

  
العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وترتكز العشائرية على منظومة  .النفوذ وأصحاب المال، وآبار السن

تقوم بالضرورة في المجتمع، وتكرس من أدوارها النمطية، والتي ال  المرأةومنها تلك التي تقلل من مكانة 
  . لتأخذ دورها المناسب المرأةنها تفسح المجال أوًال في آل ميادين الحياة، وتحول دون تقدم على المساواة، إذ إ

  
  :لنسويةضعف الحرآة ا. 2

تعاني الحرآُة النسوية الفلسطينية، آغيرها من الحرآات الجماهيرية الفلسطينية، من ضعف في مدها 
الجماهيري، آما أن ارتباط األطر النسوية بالتنظيمات واألحزاب السياسية ساعَد، ولفترة طويلة، على تعزيز 

وعلى الرغم من وجود . اضح المعالمالفئوية السياسية، وبالتالي حال دون نضوج برنامج نسوي موحد وو
  إطالالت مشرقة منذ بداية التسعينيات من خالل تبلور أجندة نسوية فلسطينية، فإن استمرار

الضعف الجماهيري لهذه األطر، وغياب التنسيق الكافي بينها، وتضارب البرامج النسوية، والسيطرة على 
، وعدم السماح إلدخال قيادات جديدة إلحياء األطر، قيادة األطر من قبل قيادة نسوية غير متجددة وفاعلة

حالت دون تطور حرآة نسوية جماهيرية قوية تحمل برنامجًا نسويًا واضح المعالم، ويحدد أولويات العمل 
  .وآلياته، ويستند إلى توزيع عادل للمهام واألعمال ما بين األطر والمؤسسات النسوية المختلفة

                                                            

  .20/12/2009مقابلة مع رئيس المجلس التشريعي السابق،) دويك،عزيز( 9
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  :النظام االنتخابي. 3

على تقليل فرص النساء عمل النظام االنتخابي المعمول به وفق الدوائر االنتخابية ونظام األغلبية البسيطة إن 
وذلك بسبب وجود عدد آبير من المرشحين من الرجال في آل دائرة على  ،للفوز بمقاعد المجلس التشريعي

  .حدة
  :ضعف النظام الحزبي - 4

وخاصة  ،والضعف في المجال التنظيمي ينية يعتريه القصوُراألحزاب والتنظيمات الفلسط ما زال أداُء
، للمرأة في المستويات الحزبية المختلفة جه هذا القصورعدم وجود تمثيل آاٍفومن أو ،التنظيمات اليسارية

ن معظم القيادات الحزبية الفلسطينية تكاد تقتصر على الرجال، وذلك وخاصة في مواقع صنع القرار، إذ إ
الفلسطينية في المراحل المختلفة، وفي محافظة الخليل على الوجه  المرأةنضالي الذي لعبته رغم الدور ال

إن عدم شغل المواقع الهامة في األحزاب السياسية يقلل من فرص ترشيحها للمناصب الحكومية  .الخاص
  .والبرلمانية أيضًا

  ضعف أداء المنظمات األهلية والدولية العاملة للمرأة- 5
بعض  هناك أن الإ ،أنه ليس بإمكاننا التعميم ووضع جميع المؤسسات في سلة واحدةمن على الرغم  

، اجتماعيًة خدماٍت، شكل عاملنساء محافظة الخليل وفلسطين بالمؤسسات التي لها تاريخ طويل وقدمت 
  .الوقوف في وجه االستيطان والجداردعمت ونفسية، وطبية، وقانونية، و
وبدون العمل على خطط واضحة  ،فقط من أجل التمويل المرأةات بإدخال برامج إن قيام العديد من المؤسس

يجابي في محافظة الخليل آغيرها من مدن حداث تغيير إيحول دون إ ،وعلى عالقة مع مؤسسات الدولة
  .جل وجود تمويلالضفة، ولكن بصورة أقل من غيرها تم استحداث مؤسسات ومراآز نسوية فقط من أ

سسات على التمويل الخارجي دون وجود تنمية مستدامة في المؤسسة ال يمكن أن يؤدي إلى إن اعتماد المؤ
  . وإيصالها لمواقع صنع القرار المرأةالتقدم ب

  
  : السياسية من وجهة نظر النوع االجتماعي المرأةومشارآة  1325القرار 

والحرآة النسائية الفلسطينية فهو  على الرغم من أهمية القرار بالنسبة للنساء في محافظة الخليل بشكل خاص
 يزاوج بين األبعاد الوطنية السياسية، وبين األبعاد النسوية واالجتماعية، األمر الذي يمنحه فرادًة قراٌر

للتعامل مع مشكالت عميقة في العالم ذات أبعاد وطنية وسياسية واجتماعية  ا يجعله مؤهًالوخصوصية، م
أن يكون هناك عمل حقيقي باتجاه تحسين واقع  ه، حيث باإلمكان من خاللهمن هنا تنبع أهميتو .وديمقراطية

  ).2009نزال، (رأة الم
، ؟كيف لها أن تتبناه في سياستها وبرامجهاف إن األطر النسوية والمؤسسات والفصائل ال تعلم حتى بالقرار،

قع االجتماعي والواقع سياسية تربط ما بين الوا المؤسسات واألطر النسوية ال تطرح برامَجإن آذلك ف
أن حالة التشرذم والفرقة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني تجعل تلك األطر والمؤسسات تقف آما السياسي، 

  . مثلها مثل بقية المؤسسات والفصائل ،عن فعل أو تقديم شيء باتجاه ما يحصل عاجزًة
ث للمرأة في محافظة الخليل من إن فصل العمل االجتماعي عن السياسي وعدم إلقاء الضوء على ما يحد

  .في المحافظة المرأةدون حدوث أي تقدم نحو تحسين واقع  جراء هذا االنقسام سيحول حتمًا
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ه من األدوار التي بإمكان النوع االجتماعي آوُن إن الدور السياسي هو من أهم األدوار التي أشار لها مفهوُم
  .تعمل على تنمية النساء وحمايتها عاتأن تعمل من خالله على وضع سياسات وتشري المرأة

وتتجلى تلك المشارآة بشكل واضح وملفت  ففي محافظة الخليل توجد مشارآة سياسية رسمية وغير رسمية،
مشارآتها في  جدًا بصورة تفوق حجَم ن نسبة النساء في إطار حرآة حماس آبيرٌة، حيث إفي حرآة حماس

خرى، وآل ذلك آان يظهر من خالل فعاليات الحرآة التي آانت األحزاب اليسارية واألحزاب والفصائل األ
  ."حماس"و "فتح"تجري في المحافظة قبيل حدوث حالة االنقسام بين 

التي مسيرات الشعبية الفلسطينية في محافظة الخليل في ال المرأةفإن مشارآة ، ومن خالل مالحظة الباحثة
عدد النساء عند  لماذا يصُل :إلى طرح السؤال قودلذي يالرجال، األمر ا حرآة حماس تفوق نسبَةتقوم بها 

لماذا هذا  ؟الفصائل األخرى تكاد تكون نسبة مشارآة النساء ال تذآرلدى حرآة حماس إلى هذا الحجم بينما 
 بينما المنظمات األهلية والدولية في المحافظة أنفقت من النقود مبالَغلدى الحرآة الكبير من النساء  الحشد
  :، أجابت عن السؤال إحدى نساء القاعدة المنتمية لحرآة حماس؟ن أجل تمكين النساءآبيرة م

ال            ي ابغي إرضاَء اهللا تع ة أنن ذه الحرآ والئي له م ب ي اعل دة، ألنن ى أن السبب النضمامي والعمل من أجل الحرآة هو اإليمان والقناعة بالعقي
  .10وبالتالي سوف اآسب اآلخرة

فإن  ،دراسة وخبرتها العملية في العمل النسائي وواقع النساء في المحافظةمعدة هذه النظر وحسب وجهة 
سبب ضعف االتجاه اآلخر من الفصائل واألحزاب الفلسطينية في استقطاب ودمج العنصر النسائي في 
صفوفه يرجع إلى الفجوة الكائنة بين الفكر المطروح والممارسة العملية الجارية في مؤسسات األحزاب حيث 

حقوق النساء والحرية والعدالة والحرص على  في الفصائل واألحزاب األخرى يدعي التقدَم أن الرجَلنرى 
جد ت ولكن حين تطرق بابه وتخاطب زوجته وابنته يجب العمل على االلتزام بها،و التي هي فضيلة، بنظره،

على طبيعة االهتمام  ضوَءا يسلط ال، مأنه انحرف عن هذا الفكر وال يمارسه حتى على مستوى حياته الخاصة
  .في تلك األحزاب اليسارية المرأة وضعب

تلبي حاجات النساء العملية واحتياجاتها الحقيقية، وهذا  آما أن المؤسسات التابعة لحرآة حماس تقدم برامَج
، أبنائهاوحاجة  عندما تكون البرامج تمس حاجة المرأةوللرجال خاصة،  اجتماعيًا بنظر المجتمع مقبوٌل

 دويك حينما أشار له الدآتور عزيز "في المؤسسات وهذا " حماس"ـاإلضافة إلى وجود النساء المنتميات لب
في حرآة حماس يوجد امرأة عضو مجلس تشريعي والباقي متواجدات في داخل المؤسسات التابعة  :قال
لى التنظيم والتمكين عإن ما أشير له في السابق يعمل  ."داريةمن ناحية توظيف وعضوية هيئة إ "حماس"ـل

ليات عمل محكمة ومنظمة تدفع النساء إلى التحول من داريًا وآإ ًاد تنظيم، آما أنه يوِجالجماعي للنساء
  .المطالبة بحقوقهن االجتماعية إلى المطالبة بتحقيق مطالب سياسية تخص الحرآة

بما فيها الفصائل اليسارية وغيرها ن جميع إن النساء في المحافظة يدرآن هذه الجدلية ويرين أ ،في النهاية 
ها ويرغب في قصر م دوَرذآوري يحّج) فيتو(على اعتبار أنه يوجد  ،ولم تعطها حقها المرأَةلم تنصف  "فتح"

  .األدوار التقليديةدورها على 

  
                                                            

 .20/12/2009سيدة من حرآة حماس ،مقابلة ،) ل،ف( 10
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  ثر االحتالل االسرائيلي أ
  على النساء

  

  

  

  

  



59 

 

  

  

  ظة الخليل  سرائيلي على النساء في محافتأثير االحتالل اإل
التي في محافظة الخليل، فاالعتقاالت  المرأةاالحتالل على آل القطاعات بما فيها قطاع  تأثيُر ليس خافيًا

ليات فقد تم اعتقال عدد آبير من النساء في المحافظة، عدا عن عم ،المرأة االحتالل لم تستثِن تمارسها سلطاُت
في فترات سابقة، باإلضافة إلى الحواجز العسكرية  ينُةالمد اي تعرضت لهالترويع والتخويف والقصف الت
من النساء الحوامل للوضع على هذه الحواجز، آذلك  آثيٌر ، وقد اضطرالتي طالما أعاقت عمليات التنقل

بحيص وعيتاني، (إغالق المدارس، وعدم السماح للناشطات الفلسطينيات من ممارسة حقوقهن النضالية 
2009.(  

  
     1325القرار و ثير االحتالل االسرائيليخليل تحت تأمحافظة الواقع النساء في 

الى شقين اتش  صبحت مقسومًةآونها أ ،خرىحافظة الخليل تتمتع بخصوصية نسبًة لمحافظات الوطن األن مإ
  .وجدها االحتالل االسرائيلي في المحافظة، وهذه التقسيمة الثنائية أالبلدة القديمة )2(اتش الخليل و )1(

يزاوج ما بين األبعاد الوطنية  قراٌر أي أنه ،المرأةمن والسالم واأل موضوعاِت 1325القرار الدولي  وليتنا
بعاد وطنية مع مشكالت عميقة في العالم ذات أ للتعامل مؤهل فهو ،وبين األبعاد النسوية االجتماعية ،السياسية

 ليتناسَب ن تكيف القراَراالجتماعية ألنسوية والحرآات اوعلى الدول و وسياسية واجتماعية وديمراطية،
  .)2009 ، نزال( المرأةتطور اجات المحلية للدولة وواقع االحتيو
  

فإن طبيعة النساء اللواتي يلجأن إلى السكن في البلدة  ،يحدث في البلدة القديمة ماوحول عالقة هذا القرار و
من هن أن، أو للسكن المجاني فيها تستقطب الفقراءمن النساء الفقيرات آون أن البلدة القديمة أنهن القديمة إما 

سياسية آان الوضع فإن ممارسات االحتالل اليومية تعيق أي مشارآة  ، وأيًاسكان البلدة القديمة األصليين
فقد وجد . ويتمثل ذلك في االعتقال والمداهمات الليلية وغيرها من الممارسات اء في البلدة القديمة،فاعلة للنس

ي البلدة القديمة أن مدينة الخليل حيال الّسكن ف بديها جمهوُرفي دراسة حول المخاوف التي ُي) 2007(الجندي 
مشكالت ومخاوف مرتبطة بالمداهمات الليلية من قبل الجيش والمستوطنين، ومنع التجول  النساء يواجهن

ال يشجعن أزواجهن على  وهذه العوامل جعلت النساَء ،المتكرر في البلدة القديمة، واالرهاب من االحتالل
اجتماعية أيضًا أدت إلى نفور الزوجات من تشجيع أزواجهن  آما أن هناك مخاوَف السكن في البلدة القديمة،
  : أهمها ،للسكن في البلدة القديمة

وانتشار المخدرات، وعدم القدرة على االندماج مع السكان  ،واألوآار ،لل والعصاباتوالِش ،الفساد األخالقي
  .التي لم تكن لتحدث لوال وجود االحتاللوالسرقات  ،لييناألص

البلدة القديمة  النساء في المؤسسات االجتماعية لما وصل وضُعتطبيق القرار على مستوى الدول و تم تبنيلو 
تخص المنطقة ومن ثم نشرها رسال طواقمها لكتابة تقارير إن الدول المختلفة تعمل الى إ. الى هذا المستوى

تحاول فهي  ،اذًا ،من أجل المأآل والملبس ما المؤسسات االجتماعية والنسوية فهي تقدم خدماٍتأ ،للعالم
  .ليس على المستوى التنمويمعالجَة الوضع من الجانب اإلغاثي و
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ة واالجتماعية ثر الخدمات الصحي، من حيث أثير االحتالل على النساء في البلدة القديمةأما حول مدى تأ
في تقديم الرعاية  مريرًا زالت معيقًا آانت وماالعسكرية ن الحواجز على أالنساء  معتوغيرها، فقد أج
، وقفت على الحاجز خيرفي مرة زمان وأنا حامل بابني األ(، حيث عبرت إحدى النساء الصحيةاالجتماعية و

حالي شو  يا ويلي على ،طعّي، اال هي نزلت مية الراس، وبعدها مرقني لما صرت أالجندي رفض يمرقنيو
وصولنا للخدمات في  ىثر على مدعن أن االحتالل قد أفقد عبرن  ،ما النساء في الخليلأ. )رح يصير بابني

ولكن يوجد نقص في الخدمات التي تقدمها مؤسسات  ،يوجد ن فال، أما اآليام االجتياح على مدينة الخليلأ
  . السلطة

 86الى أنه تم توثيق شار ، أ2006الجتماعي عام الالرشاد القانوني و المرأةفي تقرير صادر عن مرآز 
  . سرائيليةلكافة االنتهاآات اإل من اللواتي تعرضن ًةامرأ
لى وجود حواجز في ، إاالحتالل االسرائيلي اتاعتداء ًاصملِخ ،شار تقرير مكتب المحافظة في الخليلوأ

جسر  يضًا، وأالفوار بوابة مخيم غالقإ مثلث خرسا، إغالق بوالة الفحص، ،نمرة :في 1/2/2009 الخليل في
الحرم اإلبراهيمي، مدخل  خل مخيم الفوار،مد يطا، حلحول، زيف، مدخل النبي يونس، بيت آاحل، بيت عوا،

، مرأربعة منازل في بلدة بيت أآما استولت قوات االحتالل على  دورا، - مدخل الطبقة مخيم العروب،
 ،االحتالل المحال التجارية في البلدة القديمة وشارع الشاللةغلقت قوات أو، سالك شائكةالمنازل بأ حاطتوأ
ثناء أصيب عدد من المواطنين وُأ فداء تيسير أبو عيشة، بو عيشة،زهور حمادة أ :المواطنتيناعتقلت و

نع رفع األذان على ُم، آما مواجهات مع جنود االحتالل في البلدة القديمة بالقرب من مدرسة طارق بن زياد
إذنا قوات االحتالل بلدتي  واقتحمت .ن وقتًاوأربعي ةست 2009براهيمي خالل شهر شباط جد اإلذن المسمآ

دخلت  2/1/2009في تاريخ و مستوطنة آرمئيل قرب يطا، وجدتف ،ما في البلدة القديمةأ .مخيم الرجبيويطا و
اطنة باالختناق، صابة موإلى إ، ما أدى قوات االحتالل قنابل الغاز ت، وأطلقاالحتالل بالدراجات النارية قواُت

ت في مخيم العروب وإحراق المنازل، آما قاموا طالق النار على البيووإ ،وأيضا اقتحام المنازل في بيت امر
، ومنعوا مزارعي بيت صافا في بيت وترقوميا ،ذنافي إ "االلتفافي"غالق البوابات الحديدية الموجودة على بإ

ذنا وقاموا باطالق وتم دخول خمس دبابات وسط إ .راضيهمعية وجرف أأمر من الوصول إلى أراضيهم الزرا
حيث  ،ربعلنار، ما أدى إلى إصابة مواطن بشظايا في قدمه، وتم اعتقال متضامن من أمام مستوطنة آريات أا

على  عرب من داخل الخط االخضر احتجاجًامن المتضامنين األجانب ومواطنون  تظاهرت مجموعٌة
 وقد اعتقلت قوات االحتالل خالل التظاهرة ،ائيلي لمتزل المواطن عبد الكريم الجعبريرسمصادرة الجيش اال

  .متضامنين ةثماني
د استشهاد  ( :عبرت سيدة معنفة ه      زوجي من االحتالل اإلسرائيلي أصبحتُ      بع ذي ترآ دين ال ًة بتسديد ال د     ، أزوجي  مطالب ا أهل زوجي فق م

 11 .)تخلوا عن مسؤولياتهمحاربونا و

  

                                                            

  . 5/12/2009ة معنفة، ،مقابلة مع سيد)ر،ش( 11
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  هلي لنسوية في العمل تحت االحتالل اإلسرائيلي والسلم األر المؤسسات ادو

في  هميًةوإخضاع آافة سياساتها وبرامجها لتطبيق القانون وتفعيله، أ 1325إن في تبني المؤسسات لقرار 
ل وعم دوليمن خالل الضغط ال ،والمحافظة بشكل عام البلدة القديمة تخفيف من الواقع الصعب الذي تعيشهال

دث مع االهالي لى البلدة القديمة والتح، تقوم المؤسسات األجنبية والدولية بالقدوم إالمؤسسات في المحافظة
 آما تفعل مؤسسة  ،سرائيليم لكي يشاهدوا جرائم االحتالل اإلرسالها الى العالوآتابة النقارير وإ

  ،القديمةة رآز عملهم في البلدتي نالذياجد الدولي المؤقت في المحافظة والتو

ذ   " 2010جيرو ، "حيث اشارت 12 دأ من إلى أن عملنا في الخليل، وخاصًة في البلدة القديمة بدأ في فترة سابقة، ولكن الترآيز على الجندر ب
يس من   سنة فقط، وهذه السنة الثانية، خالل عملنا مع الناس ومقابلتهم للتعرف على تأثير االحتالل اإلسرائيلي آنا نجد اإلجابة من الرجال  ول

د أي       ن ال توج ك، ولك ن ذل ن نبحث ع اء، ونح ة الوصول للنس يلُة لكيفي نا الوس ا تنقص ال، ربم ي الرج ا ه ي تقابلن ة الت اء، ألن الواجه النس
  .معلومات عن وضع النساء وظروفهن

سب صحيح أن آ ،تحسين واقع النساء بدورها باتجاهن حتى المنظمات الدولية لم تقم على ما سبق، نجد أ بناًء
ى الدور الذي ل، إفي اعتقادي آباحثة ، وذلك راجٌع،صبح يتزايد في دعم الشعب الفلسطينيالتعاطف الدولي أ

هذا لكن وآبيرا، لعب اإلعالم دورًا يضًا، وأرسال تقارير عن ظروف الشعب الفلسطينيالمنظمات في إ تلعبه
 فاعًال يصبَحل 1325 ن تتبنى قرارة أاقع النساء مطلوٌب من المؤسسات النسويجل تغيير و، ومن أيكفي ال

المحلية والنقابات والصحافة  هلية والدوليةأن تنسق آليات عملها مع جميع المؤسسات األو ،رض الواقععلى أ
  هي قضية  المرأةن قضية من أ نابٌع المرأة وضعن تحسين ، على اعتبار أعالمواإل

فلسطين، من أجل بناء شبكة مؤسساتية  سات مع مؤسسات دولية خارجتعمل تلك المؤسوأن ، مجتمع
تبني  وباتجاه ،ثير على الحكومات الدوليةالتأالضغط و ية باتجاهاجتماعية سياس ًةتشكل حرآ ،ضاغطة

ن واقع النساء يثر المباشر في تحس، األمر الذي سيكون له األسياسات تعمل على تغيير واقع الشعب الفلسطيني
  .  في محافظة الخليل

ن يياالخصائ فهي نقابُة ،هليًا باتجاه السلم األوالتي لعبت دور ،هلية في المحافظةت األأما المؤسسا
، حيث تم إبراز أثر الواقع هليةًا حول الصحة النفسية واألوالتي قدمت مؤتمر ،االجتماعيين والنفسانيين

ا فيها دع سلميًة يرًةمسخاض المرآز الفلسطيني و .على الناس وصحتهم النفسية االنقسامي الذي نعيشه وأثره
ليات عمل تعمل مع مطلوب توفر آالو ،يكفي ولكن هذا ال تمع الفلسطيني،فراد المجحمة ما بين أعادة الُلإلى إ

  .هداف التي تنوي تحقيقهامؤمنة باألالناس و

                                                            

  .5/1/2010، مقابلة ، التواجد الدولي المؤقت، )فيكي،جورو( 12
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 التوصيات االستنتاجات و

رجال الء ونساالو ،لية في المحافظةهلية والدوبالتعاون والدعم من المنظمات األالوطنية،  ن تقوم السلطُةأ. 1
حاجة الناس في على مد وليست قصيرة قائمة بناء القاعدة بعمل خطة استراتيجية طويلة األمن مستوى 

تلبية حاجات النساء العملية  الخطة تعمل على هذه. على تغيير الواقع يكون بإمكاننا العمُلالمحافظة، حتى 
دوار والمهام على األ ثم توزع ،عي آمنهج حياة وفي جميع القطاعاتللنوع االجتما وفقًاواإلستراتيجية و

لمنع التكرار  فيها تجنبًا ماآن التي يجب العمُل، وذلك من أجل تحديد الفئات المستهدفة واألالمؤسسات المختلفة
  .في الخدمات واألماآن

اون والتنسيق المشترك ن تعمل على التعوأ 1325ية على تبني وتفعيل قرار ن تعمل المؤسسات النسوأ.2
واقع النساء وهدر األموال  تحسيَنق عا، ألن العمل الفردي أفي العمل "ناأ"ـ وليس ال "نحن"ـ وسيادة لغة ال
  .ثر ملموس للنساءدون تحقيق أدون نتيجة و

مثل  مع النساء وعمليًة التصاقًا آثَرتكون أ لياٍتالنسوية في إستراتيجيات عملها آ ن تتبنى المؤسساُتأ. 3
تى نتمكن من مالمسة احتياجاتهن ح" الزيارات المنزلية، باب لباب"وصول الى النساء من خالل مناهج ال
جات االجتماعية والسياسية ربط ما بين الحا، والشراآهن في آافة مراحل العمل من تخطيط وتنفيذ وتقييموإ

  .للنساء

خدمها النساء في مواجهتهن للعنف هي أن آخر التي تستستراتيجية اإلإلى أن حصاء اإل شارت نتائج جهازأ.4
هذا يشير الى وجود مشكلة و، يضًا، وهذا ما أآدته نتائج التقرير أ1.4الى الشرطة بنسبة  هو التوجه خيار
توجد  ال ، وذلك مؤشر على أنهمن الفضيحة ، ويخفنزمة ثقة بالشرطةن من أعاني، آون النساء يحقيقية

آثر مرآز يستقبل الحاالت لالرشاد هو أ المرأةن مرآز إ. ل مع الشرطةمؤسسات فاعلة لديها آليات عم
، لسطيني للديمقراطية وحل النزاعاتلى المرآز الف، وباالضافة إليات عمل مع الشرطة، ولديه خطة وآالمعنفة

لجماعي خدمات االرشاد الفردي والكي تقدم  ،المطلوب في الفترة الحالية زيادة عدد المؤسسات المهنية الفاعلة
جل سن سياسات وقوانين تحمي مصالحهن وتوعية أعلى الضغط من  ث يكن قادراٍتيبح ،التنظيمي للنساءو

 .الرجال

مع اإلشارة  جهزة الشرطة لمواجهة الزوج،وبالتعاون مع أ جراءات فاعلًةإ ن تتخَذيجب على تلك المؤسسات أ
لمعنفات في الميدان هو أضعاف األعداد التي عدد النساء ا ن، إهمية تدخل الدولة في محاربة العنفالى أ
تتعامل  ن ال، وعليها أفي مواجهة ظاهرة العنف ًاآبير ًان لتدخل الدولة دورإ. يةالى المؤسسات النسو تتوجه

سر أنها مجال خاص يجب عدم التدخل به، مع العلم أن الدولة في جوانب ُأخرى من حياة اُأل مع الظاهرة على
  .من في محافظة الخليليضا إنشاء بيت آ، وأآبير لها تدخٌل

لتزام اال لمؤسسات النسوية ومتابعتها باتجاهشراف على عمل اإلتقييم وا ها باتجاهدوَر المرأة ل وزارُةن تفّعأ.5
  .بتطبيق الخطة اإلستراتيجية
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، المرأةقضايا  هباتجا فاعلًة تكوَن، والعمل على تأهيلها لالمواقع السياسيةزيادة عدد النساء في المناصب و. 6
  .و عشيرةوليس من أجل مصلحة حزب أ

، تعمل من أجل حرآة اجتماعية سياسية فلسطينية فاعلة وعلى عالقة مع حرآات دولية المطلوب حاليًا. 7
  .هليمفهوم السلم األ تعزيزمن مكانتها في آافة المستويات و وترفُع المرأَةتشريعات تحمي  سّنالضغط ل

 حتى تتمكَن ،غاثيعمل على المستوى التنموي وليس اإلعلى تقديم برامج ومشاريع ت المؤسساُت ن تعمَلأ. 8
  .المستقبلية التحدياِت بالنساء بالمستوى المطلوب وتواجهمن النهوض 

ن االحتالل ، على اعتبار أما بين العمل االجتماعي والعمل السياسي تربُط ن تقدم برامَجعلى المؤسسات أ.9
ن فعلى المؤسسات أ. المرأةعلى  ثرت سلبيًامنها الجدار وغيُره، وهذه جميعها أ جديدًة يفرض آل يوم تحدياٍت

  .تكفل آافة الخدمات وتعزز من صمود ودور النساء في التكيف مع الظروف المعيشية الصعبة تقدم برامَج

وظيف قياديات وت جديدٍة ن تعمل على استحداث هيكلية وبرامَجأ المرأةطر النسوية ومؤسسات على اُأل.10
طر ، وذلك بهدف تفعيل دور اُألمامهن للعمل والمشارآة في صنع القرار، وفتح المجال أوخريجات جدد

  . والمؤسسات بشكل عام

في األدوار االجتماعية النمطية، وذلك من  المرأة السعي لتغيير المفاهيم التقليدية السائدة التي تحصر دوَر.11
في التنمية، وفي الحياة العامة  المرأةمشارآة  برز أهميَةالمجتمعية التي ُتخالل حمالت التثقيف والتوعية 

  .يجابية لهذه المشارآة على جميع مجاالت الحياة المجتمعية للبالدات اإلوالسياسية لبالدها، وتوضح االنعكاس
لتوفير  ،تشكيل مجموعات ضغط من أجل التأثير على صانع القرار واألشخاص ذوي النفوذ في المجتمع .12

ويكون ذلك من خالل إقناع األشخاص ذوي  ،الفرص المتكافئة للمرأة للمشارآة في الحياة العامة والسياسية
  خاصة من خالل اتخاذ تدابيَر ،المرأةيجابي لصالح وذ والسياسيين بأهمية التمييز اإلالنف
، وتقلل من الفجوة القائمة حاليًا بين للوصول إلى مراآز صنع القرار السياسي لها مجاًال تتيُح) ولفترة محددة( 
  . ودرجة تأثيرها على صياغة القرار السياسي من جهة ثانية ،لمجتمعها من جهة قدمته ما



64 

 

 قائمة المراجع العربية 

معهد دراسات  .راضي الفلسطينيةالتعليم والنوع االجتماعي في األ. 1999-1994بوعواد، نداء أ .1
 .جامعة بيرزيت ، المرأة

، مرآز الزيتونة الفلسطينية تحت االحتالل المرأةمعاناة ) 2009(مريم  ،سن وعيتانيبحيص، ح .2
 .للدراسات واالستشارات ، بيروت ، لبنان

  .المستقبل العربي :321العدد . التمييزالفلسطينية في مواجهة العنف و المرأة. 2005جابر، احمد  .3
 . ، القدساتفاقيات دولية خاصة .1999،)نونالقا(لفلسطينية لحماية حقوق االنسان والبيئة الجمعية ا .4
 .دليل تدريب القيادات الشابة .2006 جمعية تنظيم وحماية االسرة ، .5
مجلة المخاوف التي يبديها سكان مدينة الخليل حيال السكن في البلدة القديمة ) 2006(الجندي، نبيل  .6

 .ة اإلسكندريةجامع 156- 125المجلد السادس عشر، العدد الرابع ص ص آلية التربية، 
استقصاء أسباب الّطالق لدى الّسكان الفلسطينيين في مدينة القدس ، مجلة ) 2008(الجندي، نبيل  .7

 ).71-33الصفحات ( 27جامعة بيت لحم المجلد 
قراءة في الحالة : الجندي، نبيل دور البناء الثقافي واالجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة .8

 28-23ائدة المستديرة في الدورة الخامسة عشرة، الجماهيرية الليبية، الفلسطينية، ورقة مقدمة للم
 .2005تموز 

 -  رام اهللا.محافظة الخليل  - النتائج النهائية للتعداد ،2009حصاء الفلسطيني ،الجهاز المرآزي لإل .9
 .فلسطين

 .نفلسطي – رام اهللا .المرأةمسح العنف ضد  . 2006 الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني، .10
الواقع االجتماعي للسكان في جنوب الضفة      .2009 الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني، .11

 .فلسطين – رام اهللا الغربية ،
  .محافظة الخليل .المسح الفلسطيني  ، 2006حصاء الفلسطيني ،الجهاز المرآزي لإل .12           

 
  832العدد  .معالجاتهو العنف العائلي مظاهره. 2004الحكواتي، محاسن  .12

Htt://www.rezjar.com/debat/show.art.asp?aid =18056 

المشارآة العربية و المرأةواالنتخابات البرلمانية في لبنان من  المرأة 2000 مارغريت، حلو، .13
 .1ط عمان، السياسية ،

 . التدابير الشرعية للحد منهو أسبابه – المرأةالعنف العائلي ضد  . 2003الشاعر، ناصر الدين  .14
 . 17مجلد  :دراسة في مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ساسية التربوي الفلسطيني في المرحلة األالنوع االجتماعي والنظام  ،2006 جاآلين، صفير ، .15
الفلسطينية  المرأةمرآز  . لية بحث آمية نوعية للتحليلالدراسة التجريبية لفحص جدوى آتقرير 

 .رام اهللا .لالبحاث والتوثيق
 .األسرة في فلسطين، مشروع ثروة للتغيير) 2005(زق، عماد عبد الرا .16
  .دار المدى للثقافة والنشر .المرأةالجريمة والعنف ضد  .2000عبد الوهاب، ليلى  .17
   .المتزوجة في فلسطين ، شبكة اإلسراء والمعراج المرأةعمل ) 2006(عالونة   .18



65 

 

واألسرة، مرآز شؤون  المرأة أسباب الطالق في المجتمع وآثاره على). 2006(الغنيمي، زينب  .19
 .، غزةالمرأة

 .بيرزيت . المرأةدورية دراسات . وميدان العمل السياسي المرأة. فدوى اللبدي ، .20
  . العاملة الفلسطينية المرأةجمعية  :دراسة تحليلية  . المرأةالعنف ضد  .2000إبراهيم  المصري ، .21
مبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار ، ال1325الفلسطينية والقرار المرأة) 2009(نزال، ريما  .22

  .والديمقراطية مفتاح
دراسة من . إدراك النساء للعنف األسري في المكسيك . 2002هالبرين ، ديفيدس وجالنتس نامينو  .23

  . الجديدة المرأةمرآز دراسات : العدد الرابع  .صحة اإلنجابيةمجلة  قضايا ال
 المرأةمن ت السلطة الوطنية الفلسطينية، ؤسسافي م المرأةواقع مشارآة ) 2000(هندية، سهى  .24

 1ط عمان، المشارآة السياسية ،العربية و
نشرة خاصة تعنى  ،مجلة عين. نحو إطار نظري لمناقشة قضايا العنف ) 2004(يونس ، نهضة   .25

 . رام اهللا: ملة الفلسطينية للتنميةالعا المرأة، جمعية المرأةبقضية العنف ضد 
 

English references                                      

1. Galtung,johan,1990.culturale violence.research,university of Hawaii. 

http:/ipr.sage pub.com/cgi/content/abstract. 

2. Haj-yahia, Muhammad 2000.wife abuse and battering the socio cultural context of 
Arab society. Research .  htt://links.jstor.org 

3. Haj-yahia, Muhammad 2003. The approach of Palestinian physicians towards 
.Palestine: Bisan Center 

4. Hollander ,Jocelyua 2000.fear journals: strategy for teaching about the social 
consequences for gendered violence .American association .htt://www.jstor.org . 

5. Kabeer, Nalia 1994.reserved realities, leader hierarchies in development though:. 
London.                     

6. Sen, Amartya 1983. Cooperative conflicts: technology and the position of women .all 
soulscallege: oxford. 

7. Shaheed,farida1994.violence against women legitinised by arguments of culture. 
www.wemc.comhk/web. 
 

8. The NASW domestic violence committee 1991.domestic violence information 
manual new south Wales:. Australia. 

9. Yoshihama, Mieko 2002.battered women coping strategies and psychological 
distress :differences by immigration status .Michigan research .http://links .jstor . 

 



66 

 

 تقارير

   .تقرير عن الوضع التعليمي . 2009 مديرية التربية التعليم ،.1

   .لمحافظةتقرير عن وضع النساء الصحي في ا .2009مديرية الصحة ، .2

  .حزاببة النساء والرجال في األتقرير عن نس .حزاب ُأمناء وأمينات سر األ . 2009 سياسية ،حزاب الاأل.3

   .اعتداءات االحتالل االسرائيلي .تقرير ملخص ، 2009محافظة الخليل ،.4

 


