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تحدیات و فرص: في قطاع غزة النساء ملخص ورقة واقع 

ھبة الزیان

ھذا و فد أثرت ھذه االزمة على حیاة . منذ اكثر من عقد من الزمانةما زال قطاع غزة یعاني من ازمة اقتصادیة و سیاسیة مستمر
تؤثر و تأثیر جندري متفاوت أي أنھاھذه االزمةلاال ان . ن بطرق عدة باختالف اعمارھم و اجناسھم و ظروفھم االجتماعیةیالغزیّ 

 .
وا مقرونا 

. اءعمل المؤسسات التنمویة و التي تعنى بقضایا تمكین النسمما  زاد من التحدیات التي تواجھمساواة النوع االجتماعي 

.صاديتو تمكین النساء االق،ضد المرأة فالعن،المشاركة السیاسیة للنساء: و ھيبتمكین المرأة و المساواة بین الجنسین 

:المشاركة السیاسیة للمرأة. 1

مدى مشاركة النساء في صناعة القرار على المستوى تقتصر علىفمن ناحیة ھي ال ، تعددت التعریفات للمشاركة السیاسیة للمرأة
بة لتحقیق المشاركة المشاركة المجتمعیة مطلوأي أن . جتماعيالسیاسي فقط و انما تشیر ایضا الى تمكین النساء على المستوى اال

عمل ، ي یغادرن منازلھن للمشاركة في انشطة المؤسسات القاعدیة مثل حضور ورشةفالنساء الالت. السیاسیة

ي. 
.القرارصناعةالمشاركة في السیاسة و 

ة؟ أھمیة المشاركة السیاسیة للمرما ھي ا

و .ھي مكون اساسي الستحضار التغییرو التي السیاسي ة السیاسیة للمرأة ھامة النھا تتضمن المشاركة في صناعة القرار اركالمش
 .

.و المؤسساتیةالفاعلة في صناعة القرار على المستویات التشریعیة 

 .
1995مؤتمر بكین 

.لنساء في عین االعتبارحاجات و اھتمامات ا

كیف اثر الحصار و االنقسام على مشاركة النساء السیاسیة في قطاع غزة؟

, لأدى االنقسام مصحوبا باحتجاز اعضاء المجلس التشریعي لدى اسرائی
و تعطیل المجلس التشریع. لمشاركة المرأة في صناعة القرار

) الكوتا النسویة(و لھذا لم تعطى . تعدیل القوانین لصالح تحقیق مساواة النوع االجتماعي
رمساھمة فاعلة للنساء المنتخبات عبر قرارات المجلس التشریعیعلى الرغم من استمرا

و حة،
،ھذا .على االرضملموسة

. اقیادات السیاسیة من النساء و ھذال
. امرأة واحدة في لجنة متابعة االنتخابات و اغفال ا

 )30% ( .
بعض ،األجندةین من سیطرة نتعانین من نقص التمثیل على المستوى الكمي و الكیفي و تعا

.تي تمثلنالمن الرجال اكثر من نساء القاعدة النھرائقرارات تدعم نظتخاذاحیانا الالنساء القیادیات
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:العنف ضد المرأة في قطاع غزة. 2

أن ...............أي.أو.لع
ال..التعسفي.أوالحرمان.واإلكراه.األفعال.ھذه.بمثل.التھدید.ذلك.في.للمرأة،بما.أونفسیة.أوجنسیة.جسدیة.أومعاناة.ىعلیھ،أذ.یترتب

خاصةلا.أو.العامة.الحیاة.في.ذلك.حریة،سواًءحدث

2011
% 14.6ف% 88.3% 34.8,نفسيلعنف تعرضن%76.4منھم % 51.1تجاوزت 

, في الضفة الغربیة% 29.9مقابل تأتيفي قطاع غزة % 51.1النسبة العامة و ھي جنسي
.بین المنطقتین و یعزز االعتقاد ان ظروف قطاع غزة اسھمت في تفاقم ھذه المشكلة

اال ان المتوفر من الدراسات یشیر الى وجود ارتباط بین تزاید غزة ،جد دراسات كافیة حول مسببات العنف ضد النساء في ال تو
دفالحصار على سبیل المثال . وتیرة العنف ضد المرأة في القطاع و بین استمرار العنف السیاسي و سیاسة الحصار و االغالق

باتاقلم و مواءمة مع ازمات متعددة مثل انقطاع الكھرآلیات باالسر الغزیة الى تبني 
،.

الت 800سنالحظ انھا انتجت مثالبالنظر الى عملیة الرصاص المصبوب
% ,4افتقارھا الى الحمایةأھمھا

% ,8الشرطة في حال تعرضھن للعنف و ان 
.تؤاثرن الصمت

تال حتى االن 

.الخوف من فقدان االطفال او اللوم المجتمعي
ة العباال

،ا و رجاالءتستثمر الكثیر من المصادر في رفع وعي المجتمع نسا
اا, قدرة المؤسسات النسویة و غیرھا من 

.

تأثیر االنقسام على مناھضة العنف ضد المرأة
دون وجود اجندة وطنیة موحدة في العمل على قضایا االنقسام حال 

)2011-2019 (
ا. علیھا من قبل مجلس الوزراء كاستراتیجیة ملزمة

اا. .غزة
.

التمكین االقتصادي للمرأة. 3

ت
. نن
. .فیھانتحكمھ

.على مستوى الدولة

.
%.58%  47. في قطاع غزة% 29بلغت معدالت البطالة 2011في 
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.

ھذا و في بحث اصدرتھ ھیئة االمم المتحدة حول النشاط االقتصادي للنساء
.معیشیةألسرة الااوضاع تدھور قطاع غزة قد لعبن ادورا غایة في االھمیة في تامین مصدر دخل لالسرة اثناء 

:اھم ما تطرق الیھ البحث من نتائج

2000
ألسرھم جمیع أنحاء قطاع غزة اللواتي بدأن بالبحث عن سبل لمحاولة سد الفجوات المتزایدة االتساع في السبل المعیشیة 

. بالتنامي 
. والنساء  مختلفة على نحو متزاید

. واقع الحال في غالبیة األسر في غزة
.بین تضخم مسؤولیاتھن االقتصادیة وبقاء حقوقھن  االقتصادیة محدودة


والنساء،

.التوسع في تشغیل النساء


.القصیر
.أنھن یعملن في الغالب بصفة عمالة عائلیة غیر مدفوعة األجر

كانت استراتیجیات العمل الحر من خال
. في غزة اللواتي یسعین للتعویض عن التأثیر المتنامي لألزمة الممتدة على سبل المعیشة لدى أسرھن

 .

.
.لرئیسة التي تواجھ المرأة في تطویر استراتیجیات صغیرة مدرة للدخل في قطاع غزةالمال العقبة ا

 2000منذ عام
 .

. إلى العمل
.مالیة

. ن المرأة و المساواة بین الجنسینلى بذل الكثیر من الجھود لدعم تمكیحاجة ابشكل عام فاننا ب
ة

.شودتحقیق التغییر االجتماعي المننحو المضمار 

2012أكتوبر 


