
 بحث باملشـاركة حول مدى وصول الفتيات والنسـاء وذوات اإلعاقة

إىل الخدمات اإلنسـانية يف قرية الولجة / منطقة ج





تـم إصـدار هـذا الكتيـب بالرشاكة مع هيئـة األمم املتحدة للمـرأة وبتمويل من الوكالة االسـبانية للتعاون 

الدولية. والتنمية 

هـذا الكتيـب ال يعـر بالـرورة عـن رأي هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أو الوكالـة االسـبانية للتعـاون 

الدوليـة. والتنميـة 

إنتاج وإصدار مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية

نوفمر 2017



معلومات عامة عن قرية الولجة واألوضاع اإلنسانية التي تعيشها 

قرية   الولجة  هي إحدى قرى محافظة بيت لحم – يبلغ عدد سكانها )حسب  تقرير املجموعة الطوعية 

املدنية  GVC – لعام 2017( 2,605 نسمة )1,400 إناث و 1,205 ذكور(. عام 1996 تأسس أول مجلس 

قروي بها، ويسكنها حوايل 4 عائالت رئيسية و 450 أرسة.

عام 1948 احتلت قوات االحتالل اإلرسائييل معظم أرايض القرية وقامت بتهجريهم إىل األرايض الجانبية من 

أرضهم األساسية والتي تقام عليها القرية اآلن.

 بالرجوع إىل اتفاقية أوسلو تم تقسيم الولجة إىل منطقة )ب( و )ج( ، حوايل 5% )منطقة ب(، حيث النظام 

االحتالل، 95% هي  تابعة إىل دولة  األمنية فهي  السلطة  أما  الفلسطينية،  الوطنية  بالسلطة  العام مرتبط 

)منطقة ج(؛ 50% منطقة عازلة محاطة بجدار الفصل العنرصي 45% تحت السيطرة اإلرسائيلية الكاملة 

حيث مينع البناء فيها أو  االستفادة منها دون إذن من الجانب اإلرسائييل.

 

االحتالل  عقب  األرايض  من  العديد  مصادرة  تم  جيلو، حيث  وهار  جيلو  مستوطنتا  الولجة  بقرية  تحيط 

اإلرسائييل عام 1967 لصالح املستوطنات .

يطوق قرية الولجة جدار الفصل العنرصي من جميع جهاتها مام يوثر سلباً عىل الحياة اليومية للسكان، 

حيث أن املدخل األسايس للقرية واملنفذ الوحيد للوصول للخدمات يف محافظة بيت لحم يقع عىل شارع 

أمني خاضع للسيطرة اإلرسائيلية  باإلضافة إىل املعرب  الذي يتم فتحه وإغالقه بناًء عىل املستجدات األمنية.

تعاين قرية الولجة من اقتحامات عسكرية مستمرة باإلضافة إىل الحواجز املفاجئة وهدم للبيوت بشكل كبري، 

حيث تم خالل عام 2017 هدم أربعة منازل يف حني يوجد قرارات حالية بهدم  13 منزل آخر من منازل 

القرية، مام يوثر بشكل مبارش عىل الوضع اإلنساين ألهايل القرية بشكل عام والنساء بشكل خاص.

منهجية البحث باملشاركة 
تم استخدام منهجية التعلم والعمل باملشاركة يف البحث الكيفي حيث تعترب من أهم أساليب التعلم من 

املشاريع  تجاه  توجيهات  واتخاذ  املتاحة  والفرص  املعيقات  وتقييم  وتحليل  املجتمع الكتشاف  أفراد  ومع 

من  العديد  يف  استخدامها  ميكن  التي  واألدوات  األساليب  من  مجموعة  متتلك  لكونها  التنموية،  والربامج 

األوضاع، حيث تركز هذه املنهجية عىل إرشاك أعضاء املجتمع واالستفادة من معارفهم املحلية يف تحليل 

مشكالتهم والبحث عن أنسب وأفضل الحلول لها، وهى عملية يتم من خاللها دراسة ومعرفة أحوال وأوضاع 

املجتمع واتخاذ قرارات استناداً عىل هذه املعرفة.

املصادر  مراجعة   )1( رئيسية:  أساليب  ثالثة  البحث وهي  يف  واألدوات  األساليب  من  عدداً  استخدام   تم 

الثانوية )2( املالحظة املبارشة )3( واملقابالت شبه املنظمة.



قام فريق البحث بتنفيذ  لقاءين مع مجموعات مركزة حرض كل لقاء حوايل 15 امرأة  بنسبة حوايل %50 من 

املشاركات هن أمهات وفتيات ونساء ذوات إعاقة. إضافة إىل عمل  3 مقابالت معمقة مع مقدمي الخدمات 

األساسني وهم: مجلس قروي الولجة،  العيادة الصحية الحكومية ونادي نسوي الولجة.

رسيع  تقييم  إجراء  عىل  العمل  بهدف  املجتمعية  للتنمية  قادر  مؤسسة  قبل  من  البحث  هذا  تنفيذ  تم 

للخدمات اإلنسانية املقدمة يف قرية الولجة ومدى وصول النساء واستفادتهم من تلك الخدمات وتسليط 

الضوء عىل األوضاع اإلنسانية التي تعيشها النساء بشكل عام، والنساء ذوات اإلعاقة بشكل خاص.

املحاور التي شملتها الدراسة 

ركزت الدراسة عىل مدى وصول الفتيات والنساء وذوات اإلعاقة ومعرفتهم حول الخدمات اإلنسانية املقدمة 

للقرية من حيث املحاور التالية:

الخدمات واملساعدات اإلنسانية.. 1

الخدمات الصحية.. 2

الخدمات التعليمية.. 3

املشاركة يف سوق العمل. . 4

نتائج البحث1

القطاعات املتعلقة

بالحامية
وصف عام

سبل كسب العيش

وداخل  اإلرسائيلية  املستوطنات  يف  التجمع  سكان  من   %20 نسبته  ما  يعمل 

إرسائيل، و 40% يف األرايض الفلسطينية ويعمل 5% كمزارعني و 5% يف األعامل 

الخاصة وهناك 30% من العاطلني عن العمل.

تم تحطيم 300 شجرة و انخفضت الرثوة الحيوانية يف التجمع بواقع 500 رأس 

بسبب التوسع االستيطاين خالل السنوات الثالث السابقة كام فقد 1,450 دونم 

من األرايض لبناء حديقة وطنية.

تبلغ مساحة تجمع الولجة الكلية 17,000 دونم إال أن املستخدم منها يف الوقت 

الحايل هي 10,000 دونم فقط ومتت مصادرة 8,000 دونم. وهناك 700 دونم 

من األرايض التي متتلك بالطابو/ الوثائق القانونية األردنية العثامنية، و 10,000 

من األرايض املمتلكة بواسطة وثائق إرسائيلية. كام يصنف 200 دونم كمناطق 

متاس ومناطق عازلة ويقع 1,500 دونم تحت تقييد الحركة.

1 ملف تعريفي عن التجمع قرية الولجة )محافظة بيت لحم(، املجموعة الطوعية املدنية - ايطاليا GVC، أيار 2017



القطاعات املتعلقة

بالحامية
وصف عام

الصحة
التي  الصحية  الخدمات  تقدم معظم  عيادة صحية حكومية  التجمع  يوجد يف 

يحتاجها السكان.

التعليم

يوجد مدرسة وروضة لألطفال داخل التجمع. روضة األطفال يف حالة سيئة جداً 

كغرفة  منها  واحدة  استخدام  التعليم  وزارة  منعت  غرفتان  فيها  توجد  حيث 

للتعليم بسبب نسبة الرطوبة العالية فيها. كام أن الحاممات يف ظروف سيئة 

وزارة  سمحت  الذي  املسجد  مبنى  من  جزء  هي  الغرف  وهذه  كذلك.   ً جدا 

الرتبية و التعليم باستخدامه حتى نهاية العام الدرايس ثم سيتم إغالقه بسبب 

ظروفه السيئة. يوجد يف هذه الروضة 40 طفل وهناك 40 آخرون يذهبون إىل 

الروضة  تكلفة  أهاليهم ضعف  ذلك  ويكلف  جاال  بيت  يف  تقع  أطفال  روضة 

الواقعة يف التجمع إال أنهم مضطرون لذلك بسبب سوء حالتهم.

وبالنسبة للمدرسة يف التجمع، فهي مدرسة مختلطة لطالب املرحلة االبتدائية 

ترشف عليها األونوروا )مدرسة الولجة األساسية املختلطة(، وتضم 400 طالب و 

4 موظفني من الذكور و9 موظفات. يشتيك السكان دامئاً من االختالط ويطالبون 

بالفصل بني الذكور و اإلناث من الصف السادس عىل األقل. ويضطر كثري من 

الناس لنقل أطفالهم إىل مدارس أخرى غري مختلطة تقع خارج التجمع إما يف 

هذه  إىل  للذهاب  الثانوية  املرحلة  طالب  يضطر  كام  جاال،  وبيت  لحم  بيت 

املدارس بواسطة الحافلة بسبب عدم وجود مدرسة ثانوية داخل التجمع.

تحديث متوز/2017: قامت املجموعة الطوعية املدنية- إيطاليا، ضمن ائتالف 

املؤسسات ملشاريع الطوارئ ببناء روضة أطفال جديدة تخدم أطفال التجمع 

)ما يقارب 80 طفل(، األمر الذي ساهم يف تحسني وصول األطفال لهذه الخدمة 

ينعكس  مام  املجاورة  التجمعات  إىل  الذهاب  من  بدالً  التجمع  حدود  داخل 

تقليل  إىل  باإلضافة  الروضة  إىل  للوصول  املبذول  والوقت  املسافة  عىل  إيجابياً 

التكاليف املادية املدفوعة.

املجتمع املدين

عملت العديد من املؤسسات الدولية األهلية و املؤسسات غري األهلية يف التجمع 

وال زال بعضها عامالً حتى اآلن وقد تم تنفيذ عدد من املشاريع كمرشوع تأهيل 

الطرق و تفقد املياه وإنارة الشوارع وعيادة صحية وغرفة الدفاع املدين.

محلية  مؤسسات  عدة  قبل  من  التجمع  استهداف  تم  متوز/2017:  تحديث 

أطفال  حديقة  إنشاء  جديدة،  روضة  بناء  وهي:  مشاريع  عدة  لتنفيذ  ودولية 

للروضة الجديدة وتأهيل مدخل التجمع.



القطاعــات املتعلقــة 

ــة بالحامي
وصف عام

 / املتـررة  الفئـات 

ملهمشـة  ا

النساء واألطفال

 وكبار السن 

وذوي االحتياجات

 الخاصة

يعترب األطفال الفئة األكرث تهميشاً يف التجمع بسبب اضطرارهم ملغادرة التجمع 

الروضة حيث يذهب حوايل  40 طفل إىل »كرميزان«  من أجل الذهاب إىل 

يف بيت جاال. كام وتعترب العائلة التي ُضم منزلها إىل منطقة القدس »داخل 

من  بوابة  تركيب  سيتم  التجمع، حيث  داخل  املهمشة  الفئات  من  الجدار« 

خالل الجدار تربطهم مع سكان التجمع، ولكنها ستحد من حركتهم.

تحديث متوز/2017: مل يَُعد أطفال التجمع الفئة األكرث تهميشاً حيث قلل بناء 

الروضة الجديدة داخل التجمع اضطرار غالبية طالب التجمع من الذهاب إىل 

روضة “كرميزان” يف بيت جاال.

1. الخدمات واملساعدات اإلنسانية

     1.1  مدى مشاركة النساء يف تحديد االحتياجات 
بشكل عام تعترب مشاركة النساء محدودة حيث ال يتم إرشاكهن يف وضع الخطط والربامج الخاصة بتلبية 

احتياجاتهن حيث أن نسبة متثيل النساء يف املجلس القروي ضعيفة وال يوجد إقبال عايل من النساء للرتشح 

لعضوية املجلس القروي. ومن جهة أخرى ال يتم التشاور مع النساء يف تحديد االحتياجات وال يتم إرشاكهن 

يف التخطيط للربامج واملشاريع يف القرية.

عالوة عىل ذلك، ال يوجد لدى املجلس معلومات محدثة حول السكان يف القرية وباألخص النساء وذوات 

اإلعاقة منهن، وال يوجد أي سياسات أو إجراءات محددة لدى املجلس من أجل إرشاكهن  يف عمليات تحديد 

االحتياجات و / أو التخطيط للربامج واملشاريع واملساعدات اإلنسانية.

      2.1  مدى معرفة ووعي النساء وذوات اإلعاقة بالخدمات املقدمة للقرية 

النسـاء وذوات اإلعاقـة عـىل وعـي باحتياجاتهـن ولكـن معرفتهـن بالخدمـات محـدودة حيـث أنهـا تقترص 

عـىل فئـة معينـة مـن النسـاء يف املنطقـة وذلـك يعـود إىل الرتكيز عـىل الفئة املسـتفيدة من خدمـات املركز 

النسـوي، وأيضـاً الوسـائل املسـتخدمة يف اإلعـالن عـن املشـاريع محـدودة وضعيفـة حيـث يتـم ذلـك يف 

الغالـب عـرب الصفحـة الكرتونيـة للنـادي النسـوي إضافة إىل وضـع بعض اإلعالنـات يف املحـالت التجارية يف 

القريـة، علـامً أن عـدد املنتسـبات  يف الجمعيـة النسـوية محـدود جـداً  وال يتضمـن أي مـن ذوات اإلعاقـة، 

وأن اإلعالنـات ال تصـل للجميـع  وكثـري مـن النسـاء ال يعرفـن  عنهـا.



     3.1  مدى وصول النساء وذوات اإلعاقة إىل تلك الخدمات

يف 	  املوجودة  والخدمات  الربامج  عن  معرفتهن  مبدى  وثيق  ارتباط  مرتبط  للخدمات  النساء  وصول   
القرية.

ال يوجد معرفة واضحة أو إحصائية لدى املجلس القروي عن  أعداد األفراد من ذوي اإلعاقة يف قرية 	 

الولجة وال يوجد أي مساعدات تأيت بشكل خاص إىل النساء ذوات اإلعاقة .

     4.1  التدخالت يف مجال متكني النساء 

التدخالت يف التمكني ضعيفة وتأخذ طابع  خدمات ومساعدات عينية بسيطة، تعمل عىل رفع الوضع املعييش 

للنساء املستفيدات بشكل بسيط، حيث أشارت النساء املستفيدات من الحدائق املنزلية أن  منتوجات هذه 

الحدائق تسد حاجة األرسة  املعيشية ولكنها ال  تسهم يف  مدخول مايل إضايف لألرسة .

     5.1  مدى رضا النساء عن حجم ونوعية الخدمات املقدمة 

تلك  ونوعية  حجم  وعن  الخدمات  توزيع  طريقة  عن   راضيات  غري  اإلعاقة  وذوات  عام   بشكل  النساء 

الخدمات.

اجتامعات . 1 القرية من خالل عقد  اإلعاقة يف  والنساء وذوات  القروي  املجلس  بني  ما  التواصل  زيادة 

دورية للوقوف عىل احتياجاتهن الحقيقية يف املنطقة.

إيجاد وسيلة  اتصال أكرث فاعلية لضامن معرفة جميع النساء باملشاريع والخدمات اإلنسانية املقدمة.. 2

توصيات عامة

2. الخدمات الصحية
     1.2  مدى معرفة ووعي النساء وذوات اإلعاقة بالخدمات املقدمة للقرية 

القرية حيث توجد عيادة صحية  التي تقدم يف  الطبية  بالخدمات  النساء عامة  يوجد معرفة جيدة لدى 

تابعة لوزراة الصحة تقدم أغلب الخدمات الصحية. كام عربن النساء ذوات اإلعاقة عن وجود صعوبات يف 

الحصول عىل بعض املستلزمات الطبية  الخاصة باإلعاقة وذلك بسبب عدم وجود تأمني صحي لذوي اإلعاقة 

بشكل عام.

     2.2  مدى وصول النساء وذوات اإلعاقة إىل تلك الخدمات 
الوكالة و يتعالجون يف عيادة وكالة الغوث املوجودة يف 	  الولجة الجئني ويحملون كرت  أهايل قرية  

املحافظة.

بالنسبة لوصول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة للعيادة الطبية فإن العيادة موامئة ومؤهلة الستخدام 	 

األشخاص ذوي اإلعاقة، باإلضافة إىل وجود وحدة صحية مجهزة لهم . 



العيادة الطبية تقع عىل املدخل الرئييس لقرية الولجة مقابل جدار الفصل العنرصي والذي يطل عىل 	 

مستوطنة هار جيلو، وهذه املنطقة تشهد عدد كبري من املواجهات املستمرة مع االحتالل اإلرسائييل، 

مام يؤثر سلباً عىل أمان املوظفني واملراجعني وهذا أيضاً يقلل من إقبال املواطنني بشكل عام والنساء 

وذوات اإلعاقة بشكل خاص عىل تلقي الخدمات الطبية.

     3.2  مـدى تلبيـة الخدمـات الصحيـة الحاليـة لالحتياجات الصحية للنسـاء والنسـاء ذوات 

اإلعاقة
أن 	  عام  حيث  بشكل  اإلعاقة  ذوات  والنساء  النساء   احتياجات  تلبي  ال  املقدمة  الصحية  الخدمات 

أبوابها فقط  يومني يف  العيادة تفتح  العيادة  تقدم فقط  خدمات طب عام وتقدم أدوية مجانية، 

األسبوع وهذا غري كايف، و ال توجد أية خدمات تختص بالنساء، و األمومة والطفولة.

يتم تحويل النساء  لعمل فحص رسطان الثدي ومسحة عنق الرحم  إىل مستشفى بيت جاال الحكومي.  	 

يتم استقبال حاالت عنف موجه ضد النساء والفتيات ويتم تحويلها ملديرية الصحة، حيث يوجد قسم 	 

الغربية تعترب رشيك  الضفة  املنترشة يف  النفسية، حيث أن عيادات الصحة  الصحة  خاص وهو قسم 

يوجد  وال  األرسة،  مع رشطة وحدة حامية  وتعاون  تحويل  ويوجد  الوطني  التحويل  نظام  أسايس يف 

متابعة من أي من مرشدي الحامية يف مديرية التنمية االجتامعية أو أي اهتامم ألوضاع الفتيات والنساء 

ذوات اإلعاقة ضمن هذا السياق. 

مل يتلقى الدكتور أو املمرضة أي تدريب حول نظام التحويل الوطني ولكنهم يتبعوا النظام بشكل كامل. 	 

     4.2  مدى رضا  النساء عن حجم ونوعية الخدمات املقدمة 

الرضا لدى  النساء وذوات اإلعاقة محدود ومتدين فيام يتعلق  بالخدمات املقدمة يف الجانب الصحي، بسبب 

عدم توفر جميع  العالجات املطلوبة والعيادات وخاصة العيادة  النسائية، واألدوية،  وخدمات الطوارئ 

باإلضافة إىل عدم تقديم خدمات عىل مدار األسبوع والساعة .   

وجود عيادة صحية تقدم خدماتها كل أيام األسبوع باإلضافة إىل خدمات الطوارئ. . 1

توفري جميع أنواع  الخدمات الصحية يف العيادة  الطبية وخاصة عيادة نسائية وأمومة وطفولة.. 2

توفري العالجات واألدوية واملستلزمات الطبية املختلفة دون الحاجة إىل تأمني صحي.. 3

توصيات عامة



3. الخدمات التعليمية

     1.3  مـدى وصـول الفتيـات والفتيـات ذوات اإلعاقـة إىل الخدمـات التعليميـة يف القريـة 

خارجها  أو 
مختلطة . 1 مدرسة  وهي  الالجئني،  وتشغيل  غوث  لوكالة  تابعة  واحدة  مدرسة  الولجة  قرية  يف  توجد 

للذكور واإلناث تقدم خدماتها للطالب من الصف األول األسايس للصف التاسع . وجد إقبال عايل جداً 

من أهايل القرية لتعليم الفتيات حيث أن نسبة التحاق الفتيات بالتعليم عالية جداً.

وصول الفتيات للمدرسة سهل وآمن أما بالنسبة للفتيات ذوات اإلعاقة فإن املدرسة غري  موامئة فيزيائياً . 2

الستقابلهن إال كطوابق أوىل للمدرسة وال يوجد وحدات رصف صحي خاصة لهن. 

الوصول اىل املدرسة األساسية يف القرية بشكل عام سهل وآمن ولكن عند االنتقال للمرحلة الثانوية . 3

الفتيات إىل مدارس بيت جاال  ويوجد تهديد  الطلبة اإلناث والذكور وذوي اإلعاقة وخاصة  يذهب 

يؤثر عىل  املدارس مام  أمان لوصوله إىل  املدراس مام يخلق صعوبة وعدم  تلك  املداخل إىل  بإغالق 

مستوى تعليم الطلبة بشكل عام والفتيات بشكل خاص ،حيث يؤثر خوف األهل عىل الفتيات مام 

يؤدي إىل حرمانهن من  الدراسة والتعليم. تكمل الفتيات تعليمهن الجامعي بنسبة كبرية جداً والفتيات 

اللوايت ال يكملن تعليمهن الجامعي يلتحقن يف مراكز التدريب املهني يف املدن بيت لحم والخليل وال 

تحظى ذوات االعاقة بهذه الفرص بسبب عدم القدرة عىل الوصول.  

     2.3  مدى الوعي املجتمعي بأهمية التعليم يف متكني الفتيات والنساء وذوات اإلعاقة 

يوجد وعي جيد لدى األهايل والفتيات يف الولجة حول أهمية  التعليم ودوره يف التمكني االقتصادي لهن 

لذلك يوجد توجه عايل إلكامل التعليم العايل أو املهني، وحتى لو تزوجن حسب وجهة نظر املشاركات يف 

البحث يكون رشطهن األسايس  إكامل التعليم.  أما فيام يتعلق بالفتيات ذوات اإلعاقة وبسبب محدودية 

التعليم ألسباب  النمطية حولهن كونهن ذوات إعاقة ال يتمكن من مواصلة  الوصول واألفكار والتوجهات 

تتعلق بعدم قناعة األهل بجدوى ذلك.

     3.3  مـدى تلبيـة الخدمـات التعليميـة الحاليـة لالحتياجـات التعليميـة للفتيـات وذوات 

اإلعاقـة يف القرية
املدرسة كافية لعدد الطالب وهي من الصف األول األسايس للصف التاسع. 	 

الخدمات التعليمية للطلبة ما فوق الصف التاسع غري متوفرة.	 

استكامل التعليم ملا بعد الصف التاسع يتم خارج القرية. 	 

 	

4.3  مدى رضا الفتيات والنساء عن الخدمات التعليمية املقدمة يف القرية
يوجد رضا جيد من األهايل نحو الخدمات التعليمية األساسية يف القرية التوجه العام للتعليم يف القرية 	 

جيد. 

يوجد عدم رضا لعدم وجود خدمات تعليمية لذوي اإلعاقة من صعوبات تعلم وإعاقات ذهنية.	 



وجد عدم رضا لعدم وجود مدرسة ثانوية يف القرية . 	 

يوجد عدم رضا عن خروج طلبة الثانوية إىل خارج القرية وخاصة اإلناث وذوات اإلعاقة منهن.	 

توفري مدرسة  ثانوية لطالب الستكامل تعليمهم الثانوي يف القرية.. 1

توفري كادر تعليمي ذو كفاءة عالية. . 2

توفري  خدمات تعليمية لألطفال ذوي اإلعاقة. . 3

توصيات عامة

4. املشاركة يف سوق العمل

     1.4  قدرة وصول النساء وذوات اإلعاقة إىل سوق العمل
حسب رأي املشاركات يف البحث بشكل عام يوجد تقبل نسبي من املجتمع لعمل النساء خارج البيت. 	 

عدد كبري من الرجال ال يفضلون عمل النساء بشكل عام خارج املنزل .	 

     2.4 مجاالت عمل النساء  وذوات اإلعاقة يف القرية
مجال  تعملن يف  الرسمي  القطاع  يف   ، الرسمي  وغري  الرسمي  القطاعني  يف  تعملن  الولجة  قرية  النساء يف 

التعليم، التمريض، السكرتاريا وغريها من املهن. أما يف القطاع الغري الرسمي فتعملن يف الزراعة، والحرف 

اليدوية كالتطريز. 

     3.4  الوضع السيايس وأثره عىل نسبة عمل النساء بشكل عام

تأثرت القرية بالوضع السيايس بشكل كبري جداً وذلك بسبب حساسية موقعها والتهديد الحقيقي الذي 	 

حصل عليها وعىل سكانها وخاصة عىل عمل الرجال مام ساهم يف وجود فرصة أكرب  للنساء للخروج 

لسوق العمل ليك تتمكن األرس من إيفاء حاجات أفرادها إال أنه ويف  ذات الوقت نسبة البطالة بني 

النساء املتعلامت وغري املتعلامت عالية جداً يف القرية.

املامرسات السياسية اإلرسائيلية يف عدم إعطاء تصاريح عمل للرجال والشباب أدى إىل اضطرار الرجال 	 

رفع  إىل  أدى  وبالتايل  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  داخل  العمل  أجل  من  منازلهم  خارج  للمبيت 

املسؤوليات واألعباء األرسية عىل النساء بشكل عام.

النساء وإيجاد مصادر  القرية يف موضوع تشغيل  العاملة يف  القروي واملؤسسات  املجلس  اهتامم  رضورة 

دخل حقيقية لهن من أجل النهوض بوضعهن االقتصادي واالجتامعي وإيالء خصوصية الفتيات و النساء 

ذوات اإلعاقة  اللوايت ميتلكن القدرة وأمهات األفراد ذوي اإلعاقة إلدماجهن يف سوق العمل املحيل وتعزيز 

انتاجيتهن .

توصيات عامة



األدوار الجندرية يف املنطقة

مجتمع الولجة هو كباقي املجتمعات الفلسطينية، حيث أن األدوار الجندرية مقسمة بالرجوع إىل العادات 

والتقاليد  والقيم املجتمعية  والتي تحدد أدوار كل من النساء والرجال يف املجتمع.

الدور 

اإلنجايب

اإلنجايب(،   )الدور  األطفال ورعايتهم  تربية  الولجة هو  قرية  األسايس يف  النساء   دور   

ما  ذكرن  إىل 20 عام حسب  للفتيات هو من 18  الولجة   الزواج يف   أن سن  حيث 

املشاركات يف البحث، أي قبل إنهاء تعليمهن الجامعي، ألن الزواج يعترب من  أولويات 

الفتيات وذلك يرتبط مع فكرة أن الدور اإلنجايب هو الدور األسايس لهن ومن ثم تأيت 

األدوار األخرى. وما يدعم هذه النتيجة  بعض مؤرشات تقارير اإلحصاء املركزي لعام  

2009 أن 284 من مجموع 569 من النساء متفرغات لألعامل املنزلية يف قرية الولجة. 

الدور

اإلنتاجي

الدور األسايس للرجال هو  دور املعيل لألرسة من الناحية االقتصادية أي )الدور 	 

اإلنتاجي( وما يدعم هذه النتيجة هو  جهاز اإلحصاء املركزي لعام 2009  الذي 

أكد أن النشيطون إقتصاديا هم 363 ذكور و 62 إناث، وأن 47 % من سوق العمل 

هو العمل يف إرسائيل أي عىل األكرث هم العاملني يف قطاع  البناء وهم من الرجال. 

يوجد توجه عام تجاه عمل النساء وذلك بسبب الحاجة االقتصادية، حيث تعمل 	 

الخ(،  وهذا يدل   ... النساء كموظفات  يف القطاع الرسمي )معلامت، ممرضات 

التي  التقليدية  املهن  إىل  عام  بشكل  العايل   التعليم  إىل  تتجهن  النساء  أن  عىل 

رسمت مجتمعياً كأدوار للنساء  والتي هي  مرتبطة بدورهن اإلنجايب )املهن التي 

لها عالقة  بالرعاية(.

تعمل النساء أيضاً يف االقتصاد غري الرسمي ) لزراعة، الحرف اليدوية كالتطريز .. 	 

الخ(، حيث أن النساء ضمن هذا القطاع يتقاضني أجراً متدنياً )اقتصاد الكفاف( 

ال يكون  السكنية )وغالباً  املنزلية وإحيائهن  الوحدة  ويتم عملهن هذا يف نطاق 

عملهن واضح للعيان( .

املجلس 	  أرس. حسب   10 حوايل  )أرامل(  نساء  تعيلها  العائالت  من  عدد  ويوجد 

القروي عندما تقوم املرأة بهذا الدور فإنهن غالباً ما يساهمن مساهمة ملحوظة 

يف زيادة الدخل خاصة يف إطار الوحدات املنزلية الفقرية، ولكنها عادة تعترب معيل 

ثانوي  حيث أن املعيل األسايس هو الرجل يف قرية الولجة .

الدور

السيايس

أظهرت نتيجة البحث أن دور النساء  السيايس محدود جداً، حيث يوجد عضوة يف 	 

املجلس البلدي  وهي فاعلة يف جميع امليادين ، وأيضاً العضوة نفسها هي رئيسة 

الهيئة اإلدارية يف  نادي نسوي  الولجة .

املؤسسة 	  قبل  من  النسوي  النادي  شؤون  يف  التدخل  يتم  األحيان  من  كثري  يف 

الحاضنة )جمعية املرأة الريفية(.



الدور 

املجتمعي

أما الدور املجتمعي هو امتداد للدور اإلنجايب يف الولجة  ويتمثل بأنشطة تقوم 	 

بدورهن  القيام  عىل  ملساعدتهن  للنساء  أساسية  وخدمات  حاجات  توفري  عىل 

اإلنجايب بغرض تلبية بعض االحتياجات والخدمات.

يف قرية الولجة هذا الدور  محدود عىل دور النساء  يف  نادي نسوي الولجة  التابع 	 

لجمعية املرأة الريفية، حيث تنفذ النساء مشاريع وأنشطة مجتمعية هدفها تلبية 

أنصار  والذي  مركز  املوايش...، وأيضاً  تربية  املنزلية و  الحدائق  احتياجاتهن مثل 

يقدم خدمات للسائحني من حيث الضيافة .

املستفيدات من الجمعيتني هو عدد محدود جداً من النساء.	 

يقوم الرجال والنساء بسبب  الواقع السيايس بكثري من األعامل التطوعية وخاصة 	 

يف بناء البيوت التي تم هدمها من قبل االحتالل اإلرسائييل .

تحليـل ماهيـة االحتياجـات للخدمـات املختلفـة ومدى تلبيـة الخدمات اإلنسـانية 

املقدمـة الحتياجـات النسـاء والفتيـات وذوات اإلعاقـة يف القرية

احتياجات

 عملية

الحاجات  	  أي  العملية  حاجاتهن  تلبي  للنساء   املقدمة  األساسية  الخدمات 

التابعة ألدوارهن املقبولة اجتامعياً يف املجتمع، حيث أنها ال تتحدى تقسيامت 

النوع االجتامعي للعمل أو مركز النساء الدوين يف املجتمع.

الخدمات املتوفرة من صحة وتعليم وعمل هي حاجات عملية تعمل عىل رفع 	 

وضع النساء التعليمي والصحي واالقتصادي . 

وحتى وأن بعض هذه  الخدمات ال تلبي جميع حاجاتهن الصحية مثالً، حيث 	 

أن الخدمات الصحية غري كافية وهذا يزيد من معاناة النساء يف القرية .

عىل 	  سلباً  يؤثر  أيضاً  مواصالت  وتوفري  الخدماتية  املباين  بعض  موامئة   عدم 

حصول النساء من ذوات اإلعاقة عىل حاجاتهن العملية وهذا  يؤثر سلباً عىل 

اندماجهن يف املجتمع والرفع من مكانتهن .

احتياجات 

اسرتاتيجية

الخدمات املقدمة  من مجلس قروي الولجة  ال ترفع من مكانة النساء بشكل 	 

عام يف املجتمع، حيث أن النساء غري موجودات يف مراكز صنع القرار يف القرية.

ال يوجد   	  فاعلة ولكن ال تكفي، وأيضاً  الوحيدة،  املرأة  القروي  املجلس  عضو 

لديها املهارات الكافية يف وضع الخطط التي تلبي احتياجات النساء عموماً.

النساء موجودات يف الوظائف القريبة من أدوراهن اإلنجابية ويف القطاع غري 	 

وهذا  اقتصادياً  متكينهن   يعمل عىل  وال  احتياجاتهن  يلبي  ال  الذي  الرسمي 

جميعه يعيق مشاركتهن الفاعلة يف املجتمع.
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