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معلومات عامة عن بلدة بتري واألوضاع اإلنسانية التي تعيشها

ـــت  ـــة بي ـــرب مدين ـــم، وغ ـــوايل ٨ ك ـــا ح ـــد عنه ـــدس وتبع ـــن الق ـــريب م ـــوب الغ ـــر إىل الجن ـــدة بت ـــع بل تق

ـــن  ـــا م ـــم ويحده ـــت لح ـــة بي ـــدات مدين ـــدى بل ـــر إح ـــر بت ـــث تعت ـــم حي ـــا ٥ ك ـــد عنه ـــي تبع ـــم الت لح

الـــرق قريـــة الولجـــة ومدينـــة بيـــت جـــاال ومـــن الشـــال الخـــط األخـــر  )خـــط الهدنـــة 1949م(، 

ـــر .  ـــان والخ ـــا حوس ـــوب قريت ـــن الجن ـــان وم ـــة حوس ـــرب قري ـــن الغ وم

ـــبة ٦٥٪  ـــة بنس ـــطينية املحتل ـــل األرايض الفلس ـــل داخ ـــى العم ـــدة ع ـــادي يف البل ـــوق االقتص ـــد الس يعتم

ـــدة  ـــر هـــي بل ـــأن بت ـــا ب ـــة عل ـــدي العامل ـــا قطـــاع الزراعـــة يشـــكل ١٠٪  فقـــط مـــن األي مـــن العـــال، أم

ـــة. زراعي

ـــوايل  ـــر ح ـــد يف بت ـــمة ، ويوج ـــدي 5500 – 6000 نس ـــس البل ـــى املجل ـــاًء ع ـــر بن ـــكان بت ـــدد س ـــغ ع  يبل

ـــاء.  ـــة الزرق ـــة الهوي 400 أرسة حمل

ـــزل  ـــت لحـــم يف مع ـــرب بي ـــرى غ ـــن ق ـــر م ـــر وكث ـــي لتضـــع بي ـــري اإلرسائي ـــة الفصـــل العن ـــاءت خط ج

عـــن محافظـــة بيـــت لحـــم وبالتـــايل يف معـــزل عـــن الخدمـــات األساســـية املقدمـــة بهـــا مـــن صحـــة 

وتعليـــم ورشطـــة ... الـــخ. وكـــا  تعـــاين بلـــدة  بيـــر مـــن اقتحامـــات مســـتمرة للقريـــة باإلضافـــة إىل 

ـــام  ـــدة بشـــكل ع ـــارش عـــى الوضـــع اإلنســـاين ألهـــايل البل ـــر بشـــكل مب ـــه يوث ـــارة وهـــذا كل الحواجـــز الطي

ـــاص .  ـــكل خ ـــاء بش والنس

منهجية البحث باملشاركة 

تـــم اســـتخدام منهجيـــة التعلـــم والعمـــل باملشـــاركة يف البحـــث الكيفـــي حيـــث تعتـــر مـــن أهـــم أســـاليب 

التعلـــم مـــن ومـــع أفـــراد املجتمـــع الكتشـــاف وتحليـــل وتقييـــم املعيقـــات والفـــرص املتاحـــة واتخـــاذ 

ـــي  ـــك مجموعـــة مـــن األســـاليب واألدوات الت ـــا متتل ـــة، لكونه ـــج التنموي ـــات تجـــاه املشـــاريع والرام توجيه

ـــة عـــى إرشاك أعضـــاء املجتمـــع  ـــز هـــذه املنهجي ـــث ترك ـــن األوضـــاع، حي ـــد م ميكـــن اســـتخدامها يف العدي

ـــا،  ـــول له ـــل الحل ـــن أنســـب وأفض ـــث ع ـــل مشـــكالتهم والبح ـــة يف تحلي ـــم املحلي ـــن معارفه ـــتفادة م واالس

ـــتناداً  ـــرارات اس ـــاذ ق ـــع واتخ ـــاع املجتم ـــوال وأوض ـــة أح ـــة ومعرف ـــا دراس ـــن خالله ـــم م ـــة يت ـــى عملي وه

ـــة. ـــذه املعرف ـــى ه ع

ـــة  ـــية: )1( مراجع ـــاليب رئيس ـــة أس ـــي ثالث ـــث وه ـــاليب واألدوات يف البح ـــن األس ـــدداً م ـــتخدام  ع ـــم اس ت

ـــة. ـــبه املنظم ـــالت ش ـــارشة )3( واملقاب ـــة املب ـــة )2( املالحظ ـــادر الثانوي املص



ـــرأة   ـــوايل 15 ام ـــاء ح ـــر كل لق ـــزة ح ـــات مرك ـــع مجموع ـــاءات م ـــالث لق ـــذ ث ـــث بتنفي ـــق البح ـــام فري ق

ـــل  3  ـــة إىل عم ـــة. إضاف ـــاء ذوات إعاق ـــات ونس ـــات وفتي ـــن أمه ـــاركات ه ـــن املش ـــوايل 50% م ـــبة ح بنس

مقابـــالت معمقـــة مـــع مقدمـــي الخدمـــات األساســـن وهـــم: املجلـــس البلـــدي،  مقدمـــي الخدمـــات 

ـــوية. ـــة النس ـــة، والجمعي الصحي

ـــراء  ـــى إج ـــل ع ـــدف العم ـــة به ـــة املجتمعي ـــادر للتنمي ـــة ق ـــل مؤسس ـــن قب ـــث م ـــذا البح ـــذ ه ـــم تنفي  ت

ـــن  ـــتفادتهم م ـــاء واس ـــول النس ـــدى وص ـــر وم ـــدة بت ـــة يف بل ـــانية املقدم ـــات اإلنس ـــع للخدم ـــم رسي تقيي

ـــي تعيشـــها النســـاء بشـــكل عـــام والنســـاء  ـــك الخدمـــات وتســـليط الضـــوء عـــى األوضـــاع اإلنســـانية الت تل

ـــاص. ـــكل خ ـــة بش ذوات اإلعاق

املحاور التي شملتها الدراسة 

ركـــزت الدراســـة عـــى مـــدى وصـــول الفتيـــات والنســـاء وذوات اإلعاقـــة ومعرفتهـــم حـــول الخدمـــات 

ـــة: ـــاور التالي ـــث املح ـــن حي ـــدة م ـــة للبل اإلنســـانية املقدم

الخدمات واملساعدات اإلنسانية.. 1

الخدمات الصحية.. 2

الخدمات التعليمية.. 3

املشاركة يف سوق العمل. . 4



1. الخدمات واملساعدات اإلنسانية

     1.1  مدى مشاركة النساء يف تحديد االحتياجات 
ــة  ــة بتلبيـ ــاء محـــدودة حيـــث ال يتـــم إرشاكهـــن يف وضـــع الخطـــط والرامـــج الخاصـ ــاركة النسـ مشـ

احتياجاتهـــن حيـــث أن نســـبة متثيـــل النســـاء يف املجلـــس البلـــدي ضعيفـــة. و ال يتـــم التشـــاور مـــع 

ـــدة، ال يوجـــد  ـــط للرامـــج واملشـــاريع يف البل ـــم إرشاكهـــن يف التخطي ـــد االحتياجـــات وال يت النســـاء يف تحدي

ـــن  ـــة منه ـــاء وذوات اإلعاق ـــص النس ـــدة وباألخ ـــكان يف البل ـــول الس ـــة ح ـــات محدث ـــس معلوم ـــدى املجل ل

ـــد  ـــات تحدي ـــن  يف عملي ـــن أجـــل إرشاكه ـــس م ـــدى املجل ـــراءات محـــددة ل ـــات أو إج وال يوجـــد أي سياس

االحتياجـــات و/أو التخطيـــط للرامـــج واملشـــاريع واملســـاعدات اإلنســـانية.

ـــدة  ـــة يف البل ـــخاص ذوي اإلعاق ـــداد األش ـــول أع ـــات ح ـــات وبيان ـــدي معلوم ـــس البل ـــدى املجل ـــد ل ال يوج

ـــم ووجودهـــم ضمـــن  ـــة دمجه ـــن عملي ـــم مـــا أضعـــف م ـــة منه ـــات ذوات اإلعاق وخاصـــة النســـاء والفتي

ـــدة. ـــاريع يف البل ـــج واملش ـــط للرام ـــات التخطي عملي

      2.1  مدى معرفة ووعي النساء وذوات اإلعاقة بالخدمات املقدمة للبلدة

ـــا  ـــث أنه ـــدودة حي ـــات مح ـــن بالخدم ـــن معرفته ـــن ولك ـــي باحتياجاته ـــى وع ـــة ع ـــاء وذوات اإلعاق النس

تقتـــر عـــى فئـــة معينـــة مـــن النســـاء يف املنطقـــة، وأيضـــاً الوســـائل املســـتخدمة يف اإلعـــالن عـــن 

ـــدي،  ـــس البل ـــة للمجل ـــب عـــر الصفحـــة الكروني ـــك يف الغال ـــم ذل ـــث يت املشـــاريع محـــدودة وضعيفـــة حي

ـــا. ـــن  عنه ـــة ال يعرف ـــاء وذوات اإلعاق ـــن النس ـــر م ـــع  وكث ـــل للجمي ـــات ال تص ـــاً أن اإلعالن عل

     3.1  مدى وصول النساء وذوات اإلعاقة إىل تلك الخدمات
ال يوجـــد وصـــول للنســـاء إىل مثـــل هـــذه الخدمـــات، كـــا ال يوجـــد توزيـــع عـــادل للخدمـــات 	 

حســـب وجهـــة نظـــر املشـــاركات.

ـــدم 	  ـــام واضحـــة عـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف بلـــدة بتـــر مـــا ينعكـــس عـــى ع ال توجـــد أرق

ــة  ــات ذوات اإلعاقـ ــاء والفتيـ ــا أن النسـ ــايل وجدنـ ــن وبالتـ ــات لهـ ــم الخدمـ ــم عـــى تقديـ قدرتهـ

ـــدي.  ـــس البل ـــات املجل ـــة أولوي ـــن يف قامئ ـــدم وجوده ـــراء ع ـــايل ج ـــش ع ـــن تهمي ـــون م ـــن يعان وعائالته

     4.1  التدخالت يف مجال متكني النساء 

التدخـــالت يف مجـــال التمكـــن ضعيفـــة وتـــأيت بطابـــع مســـاعدات عينيـــة بســـيطة تعمـــل عـــى رفـــع 

الوضـــع املعيـــي للنســـاء بشـــكل بســـيط وال تـــرك أثـــر عميـــق ومســـتمر عـــى أرسهـــن.  



     5.1  مدى رضا النساء عن حجم ونوعية الخدمات املقدمة 

ـــات  ـــم الخدم ـــن حج ـــات وع ـــع الخدم ـــة توزي ـــن طريق ـــات ع ـــر راضي ـــة غ ـــاء ذوات اإلعاق ـــاء والنس النس

ـــا.   ونوعيته

زيـــادة التواصـــل  مـــا بـــن  املجلـــس البلـــدي  والنســـاء وذوات االعاقـــة يف البلـــدة مـــن خـــالل عقـــد . 1

اجتاعـــات  دوريـــة للوقـــوف عـــى احتياجـــات النســـاء الحقيقيـــة  يف املنطقـــة. 

اقرحـــت املشـــاركات عمـــل لجنـــة متثـــل النســـاء يف  بتـــر، حيـــث تقـــوم هـــذه اللجنـــة بعمـــل . 2

ـــدي  ـــا إىل املجلـــس البل ـــر للوقـــوف عـــى احتياجاتهـــن ورفعه ـــة مـــع النســـاء يف بت اجتاعـــات دوري

ـــه .  ـــس وخطط ـــدة املجل ـــن أجن ـــا ضم ـــن لوضعه ومطالبته

توصيات عامة

2. الخدمات الصحية

     1.2  مدى معرفة ووعي النساء وذوات اإلعاقة بالخدمات املقدمة للبلدة 

ـــات 	  ـــن الخدم ـــدة ولك ـــودة يف البل ـــة املوج ـــات الطبي ـــدة بالخدم ـــة جي ـــي ومعرف ـــى وع ـــاء ع النس

ـــق  ـــا يتعل ـــاج املوجـــود للنســـاء وخاصـــة في ـــي االحتي ـــة ال تلب ـــادة الطبي ـــا العي ـــي تقدمه ـــة الت الطبي

ـــات.  ـــذه الخدم ـــرن له ـــا ع ـــاء ك ـــدى النس ـــرة ل ـــة كب ـــد حاج ـــث يوج ـــة حي ـــة اإلنجابي بالصح

ـــود 	  ـــك يع ـــا وذل ـــاء عنه ـــع النس ـــرف جمي ـــرى ال تع ـــرة ألخ ـــن ف ـــات م ـــذه الخدم ـــر ه ـــال توف يف ح

إىل طـــرق اإلعـــالن املتبعـــة عـــن الفحوصـــات أو ورش التوعيـــة التـــي يتـــم عقدهـــا يف العيـــادة 

الصحيـــة. 

     2.2  مدى وصول النساء وذوات اإلعاقة إىل تلك الخدمات 
وصـــول النســـاء ســـهل وآمـــن للخدمـــات الطبيـــة حيـــث أن العيـــادة موامئـــة بشـــكل كامـــل للنســـاء 

ـــم وعمـــل  ـــة جـــداً وبحاجـــة إىل ترمي ـــة عالي ـــن رطوب ـــاين م ـــادة تع ـــن العي ـــة، ولك ـــات وذوات اإلعاق والفتي

ـــات.   ـــض التصليح بع



     3.2  مـدى تلبيـة الخدمـات الصحيـة الحاليـة لالحتياجات الصحية للنسـاء والنسـاء ذوات 

اإلعاقة
ـــل 	  ـــكل كام ـــة بش ـــاء ذوات اإلعاق ـــاء والنس ـــات النس ـــي احتياج ـــة ال تلب ـــة املقدم ـــات الصحي الخدم

حيـــث أن أغلـــب الخدمـــات املوجـــودة تتمحـــور حـــول الطـــب العـــام وال يوجـــد تخصيـــص للخدمـــات 

ـــث  ـــائية حي ـــة النس ـــة والطبيب ـــة اإلنجابي ـــات الصح ـــق بخدم ـــا يتعل ـــة في ـــاج وخاص ـــب االحتي حس

ـــل  ـــات والتحوي ـــم الفحوص ـــر كايف لتقدي ـــوم غ ـــذا الي ـــهر وه ـــد يف الش ـــوم واح ـــة ي ـــد الطبيب تتواج

ـــاء.  ـــع النس لجمي

ــذه 	  ــة لهـ ــد حاجـ ــه توجـ ــاركات أنـ ــرن املشـ ــا عـ ــية وكـ ــة نفسـ ــات صحـ ــم خدمـ ــم تقديـ ال يتـ

ــا.  ــال وجودهـ ــف يف حـ ــاالت العنـ ــن حـ ــف عـ ــم الكشـ ــايل ال يتـ ــات، وبالتـ الخدمـ

    4.2  مدى رضا  النساء عن حجم ونوعية الخدمات املقدمة 

الرضـــا لـــدى النســـاء وذوات اإلعاقـــة محـــدود ومتـــدين مبـــا يتعلـــق بالخدمـــات املقدمـــة يف الجانـــب 

الصحـــي، بســـبب عـــدم تقديـــم جميـــع الخدمـــات الطبيـــة وخاصـــة التـــي تحتاجهـــا النســـاء. 

ـــات املطلوبـــة، مـــن مختـــر، . 1 ـــع الخدم ـــم جمي ـــادرة عـــى تقدي توفـــر عيـــادة صحيـــة متكاملـــة ق

ـــس  ـــدة تخصصـــات ولي ـــن ع ـــاء م ـــورة نســـائية بشـــكل متواصـــل. ووجـــود أطب ـــة، دكت ممرضـــة مناوب

ـــام.  ـــب الع ـــط الط فق

ـــذا . 2 ـــة يف ه ـــن للمتابع ـــك لحاجته ـــل وذل ـــى األق ـــرة ع ـــبوع م ـــائية كل أس ـــورة النس ـــد الدكت أن تتواج

ـــب. الجان

العمـــل مـــن قبـــل املجلـــس البلـــدي عـــى وضـــع إعالنـــات يف كل البلـــد وبشـــكل مكثـــف لـــي . 3

تكـــون جميـــع النســـاء عـــى معرفـــة بجميـــع الحمـــالت الطبيـــة التـــي يتـــم عملهـــا داخـــل البلـــدة. 

توصيات عامة



3. الخدمات التعليمية

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

خارجها  أو 
ـــة الغـــوث . 1 ـــة أساســـية تابعـــة لوكال ـــة وأخـــرى حكومي ـــاث واحـــدة ثانوي يوجـــد يف بتـــر مدرســـتن لإلن

الدوليـــة. بلغـــت نســـبة التعليـــم لإلنـــاث يف بيـــر حســـب اإلحصـــاء املركـــزي 2007 88.5% مـــن 

ـــد  ـــه جي ـــد توج ـــداً و يوج ـــة ج ـــات عالي ـــات املتعل ـــبة الفتي ـــي أن نس ـــذا يعن ـــن وه ـــبة املتعلم نس

ـــر . ـــدة بت ـــات يف بل ـــم الفتي ـــو تعلي نح

ـــر . 2 ـــإن املدرســـة غ ـــة ف ـــات ذوات اإلعاق ـــا بالنســـبة للفتي ـــن أم ـــات للمدرســـة ســـهل وآم وصـــول الفتي

ـــق أوىل للمدرســـة وال يوجـــد وحـــدات رصف صحـــي خاصـــة  ـــاً الســـتقابلهن إال كطواب ـــة فيزيائي موامئ

ـــن. له

ـــث . 3 ـــدارس حي ـــة للم ـــات ذوات اإلعاق ـــات والفتي ـــول الفتي ـــق وص ـــالت تعي ـــكلة يف املوص ـــد مش يوج

أن املـــدارس بعيـــدة عـــن املنـــازل، وطبيعـــة بتـــر الجغرافيـــة الصعبـــة واملنحـــدرة تحتـــم وجـــود 

ـــتاء. ـــم الش ـــاً يف موس ـــالب وخصوص ـــل الط ـــالت تنق مواص

ـــن . 4 ـــن تعليمه ـــوايت ال يكمل ـــات الل ـــداً والفتي ـــرة ج ـــبة كب ـــي بنس ـــن الجامع ـــات تعليمه ـــل الفتي تكم

ـــى ذوات  ـــل وال تحظ ـــم والخلي ـــت لح ـــدن بي ـــي يف امل ـــب املهن ـــز التدري ـــن يف مراك ـــي يلتحق الجامع

ـــول. ـــى الوص ـــدرة ع ـــدم الق ـــبب ع ـــرص بس ـــذه الف ـــة به اإلعاق

ـــز . 5 ـــون إىل مرك ـــث يتوجه ـــم حي ـــطء التعل ـــة أو ب ـــة الذهني ـــذوي اإلعاق ـــة ل ـــات تعليمي ال يوجـــد خدم

ـــة. املدين

    

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

ــن  ــم ودوره يف التمكـ ــة  التعليـ ــول أهميـ ــر حـ ــات  يف بتـ ــايل والفتيـ ــدى األهـ ــد لـ ــي جيـ ــد وعـ يوجـ

ـــن  ـــو تزوج ـــى ل ـــي، وحت ـــايل أو املهن ـــم الع ـــال التعلي ـــايل إلك ـــه ع ـــد توج ـــك يوج ـــن لذل ـــادي له االقتص

حســـب وجهـــة نظـــر املشـــاركات يف البحـــث يكـــون رشطهـــن األســـايس إكـــال التعليـــم. أمـــا فيـــا 

ـــن  ـــة حوله ـــات النمطي ـــكار والتوجه ـــول واألف ـــة الوص ـــبب محدودي ـــة وبس ـــات ذوات اإلعاق ـــق بالفتي يتعل

ـــدوى  ـــل بج ـــة األه ـــدم قناع ـــق بع ـــباب تتعل ـــم ألس ـــة التعلي ـــن مواصل ـــن م ـــة ال يتمك ـــن ذوات إعاق كونه

ـــن  ـــن متكنه ـــد م ـــا يح ـــالت م ـــة واملواص ـــق التعليمي ـــة املراف ـــدم موامئ ـــق بع ـــباب تتعل ـــاً ألس ـــك، وأيض ذل

مبواصلـــة تعليمهـــن. 



         3.3  مـدى تلبيـة الخدمـات التعليميـة الحاليـة لالحتياجـات التعليمية للفتيات وذوات 

اإلعاقـة يف البلدة
ـــن 	  ـــدة، لك ـــات يف البل ـــداد الطالب ـــع أع ـــتيعاب جمي ـــة الس ـــة كافي ـــة  الثانوي ـــات الحكومي ـــة البن مدرس

ـــا  ـــي تفرضه ـــص الخدمـــات الت ـــر بســـبب سياســـة تقلي ـــا اكتظـــاظ كب املدرســـة  األساســـية  يوجـــد فيه

ـــكادر.  ـــدد املعلمـــن وال ـــة ع ـــوف لقل ـــج الصف ـــؤدي إىل دم ـــا ي ـــروا عـــى فلســـطن م األون

ـــة 	  ـــة إىل موامئ ـــم وبحاج ـــطء التعل ـــة وب ـــات الذهني ـــات اإلعاق ـــي احتياج ـــودة ال تلب ـــدارس املوج امل

ـــة ودون أي  ـــة التعليمي ـــة يف العملي ـــاركة الفاعل ـــن املش ـــة م ـــات ذوات اإلعاق ـــجيع الفتي ـــة لتش كامل

ـــات.  معيق

4.3  مدى رضا الفتيات والنساء عن الخدمات التعليمية املقدمة يف البلدة
يوجد رضا جيد من األهايل نحو الخدمات التعليمة والتوجه العام للتعليم يف البلدة.	 

ــة 	  ــة الذهنيـ ــذوي اإلعاقـ ــة لـ ــات تعليميـ ــود خدمـ ــدم وجـ ــايل لعـ ــن األهـ ــا مـ ــدم رضـ ــد عـ يوجـ

ــم. ــات التعلـ وصعوبـ

تخفيف أقساط التعليم يف الجامعات . . 1

توفـــر التخصصـــات التعليميـــة يف جميـــع الجامعـــات القريبـــة لـــي ميكـــن األهـــل مـــن إرســـال . 2

بناتهـــم عـــى الجامعـــات وال يتـــم حرمانهـــن مـــن التعليـــم. 

توفـــر بـــاص لنقـــل طـــالب املـــدارس حيـــث أن املـــدارس بعيـــدة عـــن املنـــازل وطبيعـــة بتـــر . 3

الجغرافيـــة الصعبـــة واملنحـــدرة تحتـــم وجـــود مواصـــالت تنقـــل الطـــالب وخصوصـــاً يف موســـم 

الشـــتاء. 

توصيات عامة



ـــاد  ـــاء وإيج ـــغيل النس ـــوع تش ـــر  يف موض ـــة يف بت ـــات العامل ـــدي واملؤسس ـــس البل ـــام املجل رضورة اهت

ـــة لهـــن مـــن أجـــل النهـــوض بوضعهـــن االقتصـــادي واالجتاعـــي وإيـــالء خصوصيـــة  مصـــادر دخـــل حقيقي

ـــن يف  ـــة إلدماجه ـــراد ذوي اإلعاق ـــات األف ـــدرة وأمه ـــن الق ـــوايت ميتلك ـــة  الل ـــاء ذوات اإلعاق ـــات والنس الفتي

ـــن . ـــز انتاجيته ـــي وتعزي ـــل املح ـــوق العم س

توصيات عامة

4. املشاركة يف سوق العمل

     1.4  قدرة وصول النساء وذوات اإلعاقة إىل سوق العمل
ـــه  ـــت ولكن ـــارج البي ـــل النســـاء خ ـــع لعم ـــن املجتم ـــل م ـــد تقب ـــام يوج حســـب رأي املشـــاركات بشـــكل ع

نســـبي وحســـب توجهـــات األرسة، باعتقادهـــن إن الحاجـــة للدخـــل هـــي أحـــد أهـــم أســـباب عمـــل 

ـــاء. النس

     2.4   مجاالت عمل النساء  وذوات اإلعاقة يف البلدة
ـــن يف  ـــمي يعمل ـــاع الرس ـــمي، يف القط ـــر الرس ـــمي وغ ـــن الرس ـــن يف القطاع ـــر يعمل ـــدة بت ـــاء يف بل النس

ـــن يف  ـــا يف القطـــاع الغـــر رســـمي فتعمل ـــن. أم ـــن امله ـــض ، الســـكرتاريا وغرهـــا م ـــم، التمري مجـــال التعلي

ـــة. ـــة الراثي ـــات الحرفي ـــة، الصناع الزراع

     3.4  الوضع السيايس وأثره عىل نسبة عمل النساء بشكل عام
ـــارب 50%،  وأن  ـــالت تصـــل إىل مـــا يق ـــاء العام ـــث أن نســـبة النس ـــاركات يف البح ـــارت النســـاء املش أش

ـــر  ـــدم تواف ـــات، وع ـــبب اإلغالق ـــك بس ـــة  وذل ـــة الثاني ـــد  االنتفاض ـــر بع ـــكل كب ـــاء  ازداد بش ـــل النس عم

ـــب  ـــال حس ـــن الرج ـــر م ـــاء أك ـــف النس ـــى توظي ـــداً ع ـــايل ج ـــال ع ـــد إقب ـــال، ويوج ـــل للرج ـــح عم تصاري

ـــن. اعتقاده



األدوار الجندرية يف املنطقة

ـــة مقســـمة بالرجـــوع إىل  ـــث أن األدوار الجندري ـــات الفلســـطينية، حي ـــي املجتمع ـــو كباق ـــر ه ـــع بت مجتم

ـــع. ـــال يف املجتم ـــن النســـاء والرج ـــي تحـــدد أدوار كل م ـــة  والت ـــم املجتمعي ـــد  والقي ـــادات والتقالي الع

الدور 

اإلنجايب

ــدور  ــم )الـ ــال ورعايتهـ ــة األطفـ ــي  تربيـ ــر هـ ــدة بتـ ــايس يف بلـ ــاء األسـ دور النسـ

االنجـــايب(،  حيـــث أن ســـن الـــزواج يف بتـــر للفتيـــات هـــو مـــن 18 إىل 20  عـــام  

ـــزواج  ـــه ال ـــي ألن ـــن الجامع ـــاء تعليمه ـــل إنه ـــاركات، أي قب ـــرن املش ـــا  ذك ـــب م حس

ـــو  ـــايب ه ـــدور اإلنج ـــرة أن ال ـــع فك ـــط م ـــك يرتب ـــات وذل ـــات الفتي ـــن أولوي ـــر م يعت

الـــدور األســـايس لهـــن ومـــن ثـــم تـــأيت األدوار األخـــرى. 

الدور

اإلنتاجي

ـــة  أي 	  ـــة االقتصادي ـــل لـــأرسة مـــن الناحي ـــدور األســـايس للرجـــال هـــو دور املعي ال

ـــزي  ـــاء املرك ـــاز اإلحص ـــو جه ـــة ه ـــذه النتيج ـــم ه ـــا يدع ـــي(، وم ـــدور اإلنتاج )ال

ـــاث  ـــور و 179 إن ـــاً هـــم 582 ذك ـــد أن النشـــيطون اقتصادي ـــذي أك لعـــام 2009 ال

ـــم  ـــر ه ـــى األك ـــل أي ع ـــل يف إرسائي ـــو العم ـــل ه ـــوق العم ـــن س وأن 65 % م

ـــال .  ـــن الرج ـــم م ـــاء وه ـــاع  البن ـــن يف قط العامل

ــاء وذلـــك بســـبب الحاجـــة االقتصاديـــة، حيـــث 	  يوجـــد توجـــه لعمـــل النسـ

ــات ...  ــات، ممرضـ ــمي )معلـ ــاع الرسـ ــات  يف القطـ ــاء كموظفـ ــل النسـ تعمـ

الـــخ( ويف  القطـــاع الغـــر الرســـمي ) الزراعـــة، الصناعـــات الحرفيـــة الراثيـــة..

ـــخ (  وهـــذا يـــدل أيضـــاً أن النســـاء تتجـــه يف التعليـــم العـــايل  بشـــكل عـــام إىل  ال

ـــاً كأدوار للنســـاء  والتـــي هـــي مرتبطـــة  ـــة التـــي رســـمت مجتمعي املهـــن التقليدي

بدورهـــن اإلنجـــايب )املهـــن التـــي لهـــا عالقـــة  بالرعايـــة( ويوجـــد عـــدد مـــن 

النســـاء معيـــالت األرس.  

الدور 

املجتمعي

ـــي  ـــة والت ـــة التعاوني ـــن يف الجمعي ـــى دوره ـــدود ع ـــو مح ـــي  فه ـــدور املجتمع ـــا ال أم

ـــيط  ـــدد بس ـــى ع ـــداً ع ـــدودة ج ـــي مح ـــة  وه ـــن ضياف ـــواح م ـــات للس ـــدم خدم تق

مـــن النســـاء ، وبشـــكل عـــام الجمعيـــات واملؤسســـات املجتمعيـــة غـــر فاعلـــة وال 

ـــاء. ـــات النس ـــي احتياج تلب

الدور

السيايس

أظهـــرت نتيجـــة البحـــث أن دور النســـاء  الســـيايس محـــدود جـــداً، حيـــث يوجـــد 

ـــة  ـــا عالق ـــي له ـــان الت ـــن يف اللج ـــد أدواره ـــم تحدي ـــدي وت ـــس البل ـــن يف املجل عضوت

بأدوراهـــن التقليديـــة – املعـــارف أي الربيـــة والتعليـــم واملـــدارس – لجنـــة املـــرأة 

والطفـــل واإلعـــالم والعالقـــات العامـــة )القريـــب مـــن الســـكرتاريا(، وأيضـــا هـــم 

موجـــودات يف صنـــع القـــرار الخـــاص باملؤسســـة النســـوية فقـــط.



تحليـل ماهيـة االحتياجـات للخدمـات املختلفـة ومدى تلبيـة الخدمات اإلنسـانية 

املقدمـة الحتياجـات النسـاء والفتيـات وذوات اإلعاقـة يف القرية

احتياجات

 عملية

الخدمـــات األساســـية املقدمـــة للنســـاء تلبـــي حاجاتهـــن العمليـــة أي 	 

ـــا  ـــث أنه ـــع. حي ـــاً يف املجتم ـــة اجتاعي ـــة ألدوارهـــن املقبول الحاجـــات  التابع

ـــدوين  ـــاء ال ـــز النس ـــل أو مرك ـــي للعم ـــوع االجتاع ـــيات الن ـــدى تقس ال تتح

يف املجتمـــع .

الخدمـــات املتوفـــرة مـــن صحـــة وتعليـــم وعمـــل هـــي حاجـــات عمليـــة 	 

تعمـــل عـــى رفـــع  مـــن وضـــع النســـاء  التعليمـــي والصحـــي واالقتصـــادي . 

ــل 	  ــن مثـ ــع حاجاتهـ ــات ال تلبـــي جميـ ــذه  الخدمـ ــى وأن بعـــض هـ وحتـ

الصحـــة، حيـــث أن الخدمـــات الصحيـــة غـــر كافيـــة وهـــذا يزيـــد مـــن 

ــدة . ــاء يف  البلـ ــاة النسـ معانـ

عـــدم موامئـــة  بعـــض املبـــاين الخدماتيـــة وتوفـــر مواصـــالت أيضـــاً يؤثـــر 	 

ســـلباً عـــى حصـــول النســـاء مـــن ذوي اإلعاقـــة عـــى حاجاتهـــن العمليـــة 

وهـــذا  يؤثـــر ســـلباً عـــى دمجهـــن يف املجتمـــع ورفـــع مـــن مكانتهـــن .

احتياجات 

اسرتاتيجية

ـــة النســـاء يف املجتمـــع 	  ـــع مـــن مكان ـــر ال ترف ـــدة بت الخدمـــات املقدمـــة يف بل

ـــدة . ـــع القـــرار يف البل ـــث أن النســـاء غـــر موجـــودات يف مراكـــز صن ، حي

ــاء العضـــوات يف 	  ــة، النسـ املؤسســـات النســـوية التـــي متثلهـــن غـــر فاعلـ

البلديـــة غـــر فاعـــالت ، النســـاء موجـــودات يف الوظائـــف القريبـــة مـــن 

ـــن  ـــي احتياجته ـــذي ال يلب ـــر رســـمي ال ـــاع الغ ـــة ويف القط أدوراهـــن اإلنجابي

ــاركتهن  ــق مشـ ــه يعيـ ــذا كلـ ــادي وهـ ــن االقتصـ ــى متكينهـ ــل عـ وال يعمـ

الفاعلـــة يف املجتمـــع .

ـــدد 	  ـــد ع ـــذا يوج ـــال وله ـــة للرج ـــدة تابع ـــارات يف البل ـــة األرايض والعق ملكي

مـــن النســـاء ال بـــاس بـــه يطالـــن باملـــراث للرفـــع مـــن مكانتهـــن االقتصاديـــة 

ـــدة  ـــاء يف بل ـــي للنس ـــود وع ـــا – وج ـــا م ـــد نوع ـــذا يش جي ـــة وه واالجتاعي

ـــة . ـــن االقتصادي ـــر بحقوقه بت

ـــه مـــن النســـاء 	  ـــاس ب ـــد – يف ظـــل وجـــود عـــدد ال ب التمكـــن االقتصـــادي جي

ـــاص )أي  ـــرار الخ ـــع الق ـــى صن ـــاء ع ـــدرة النس ـــزز ق ـــدة ع ـــالت يف البل العام

ـــذ  ـــن دور يف اخ ـــاركات ن له ـــم املش ـــت معظ ـــث أعرب ـــن( حي ـــل بيتوته داخ

ـــن . ـــال عمله ـــن يف ح ـــى رواتبه ـــيطرة ع ـــن س ـــزيل وله ـــب املن ـــرار يف الجان الق
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