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  اإلهداء

  
على  ؛خواتيوأ ،وإخوتي ،جدي وجدتيو ،يمينالكر الجزيل لعائلتي بما فيهم والدي التقدم بالشكر أود     

كمـا أتوجـه بالشـكر والتقـدير ألصـدقائي       دعمهم وتشجيعهم المتواصل لمسيرتي التعليمية والعملية،
  .وصديقاتي وزمالئي في العمل على دعمهم وتشجيعهم المستمر خالل إتمام هذه الدراسة

 
 ،لحكيمـة أتقدم بالشكر الخاص للدكتورة إصالح جاد على مواصـلة إرشـاداتها وتوجيهاتهـا ا   كما      

  .والوصول إلى نتائجها ،كبير في إتمام هذه الرسالةالوالموضوعية التي كان لها األثر 
  

العاملين في الوزارات فـي حكومـة تصـريف     خوات واألخوةأتقدم بالشكر الجزيل لجميع األ كما     
وأعبر كما  ،دراسةعلى تعاونهم معي أثناء إعداد هذه ال والذين تمت مقابلتهم ،األعمال في الضفة الغربية

وخاصـة فـي    ،العاملين في وزارات الحكومة في غـزة  خوات واألخوةعن شكري وتقديري لجميع األ
قـدموا لـي    نوالـذي  ،تمت مقـابلتهم   الذين أيضاً ،ووزارة شؤون المرأة ،وزارتي الشؤون االجتماعية

الكهربـاء  التيار انقطاع  المساعدة الضرورية إلتمام هذه الدراسة على الرغم من صعوبة التواصل بسبب
 ،أتقدم بالشكر لمكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسـين والمتواصل عن قطاع غزة، كما 

  .وتمكين المرأة على تعاونهم ودعمهم
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  :مفاهيم الدراسة 

 United Nation(والذي يعني في اللغة اإلنجليزية  ،)اليونفيم( صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة -
Development fund  for Women (UNIFEM)  (، ويعمل  ألمم المتحدة،هو صندوق المرأة في ا

واإلستراتيجيات التي تعزز من  ،والتقنية للبرامج المبتكرة ،المالية اتهذا الصندوق على تزويد المساعد
ثم تغير االسم في . وهو الحالة الدراسية لهذه الدراسة .وتحقيق مساواة النوع االجتماعي ،تمكين النساء

 UN Women \United( ،ين الجنسين وتمكين المرأةليصبح هيئة األمم المتحدة للمساواة ب 2011عام 
Nation for Gender Equality and the Empowerment of Women. (  

 ،وضع  السيطرة على وحدة جغرافية خارجية سياسية" :ستعماري الذي يعنياال –الشرط الكولونيالي  - 
طرة سياسية واقتصادية فالوحدة وهذه السيطرة هي سي ،ما يقطنها أناس لهم عرق وثقافة مختلفة غالباً

المستعموتقليدياً .أو الدولة األم ،رةرة تكون تابعة ومعتمدة على الدولة المستعم رين يقومون إن المستعم
 باستغالل األرض والمواد الخام والعمال وغيرها من المصادر الخاصة باألمة الواقعة تحت االستعمار

)Blauner, 1969,395(  
لكل من الذكر واألنثى، وهذه األدوار التي  يعني األدوار المحددة اجتماعياً": الجندر"اعي النوع االجتم  -

 ،داخل الثقافة الواحدة من ثقافة إلى أخرى عاًئشا وتتباين تبايناً ،تكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن
ويعني الجندر  ،لويشير هذا المصطلح إلى األدوار والمسؤوليات التي يحددها المجتمع للمرأة والرج

 ،تصرفاتنا/واألسلوب الذي يتوقعه في تفكيرنا  الصورة التي ينظر بها المجتمع إلينا كنساء ورجال،
بين الرجل  )الجنسية(وليس إلى االختالفات البيولوجية  ويرجع ذلك إلى أسلوب تنظيم المجتمع،

  .والمرأة
 ،ختالف بين األفراد على أساس الجنساو ك تمايزويعني أال يكون هنا :مساواة النوع االجتماعي -

وذلك  والحقوق والواجبات، ،وتوفير الخدمات ،والعائدات ،وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد
رص فالمساواة في ال إضافة إلى أنه يعني أيضاً ،حسب مؤشرات خاصة توجد المساواة بين النوع

 ،الخاص بالقضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة إن قرار األمم المتحدة ،والنتائج بين أفراد المجتمع
وفي الحياة  ،ينبغي أن يفهم بصورة واسعة بأنه يشير إلى ضرورة المساواة في الفرص والواجبات

  .وعلى نطاق القطاعات االقتصادية المختلفة ،العملية بل في كل نشاط من أنشطة الحياة المختلفة
 ،مشكالت تنشأ عن اختالف األدوار للرجل والمرأة في المجتمعاهتمامات ووقضايا  :قضايا الجندر -

  .وكذلك عن التساؤل حول العالقة بينهما



 ز 

 

للجندر بالنسبة للمرأة  وهي تنشأ عن التقسيم  التقليدي للعمل طبقاً: حتياجات النوع االجتماعي العمليةا -
إن  .ؤل أبداًاذي ال يعد محل تسوال ،وهي نتيجة لترتيب المرأة في المقام الثاني بعد الرجل ،والرجل

وهي  أو رد فعل على ضرورة مباشرة في سياق معين، ستجابةًات النوع االجتماعي العملية تعد حتياجاا
مثل توفير المياه والرعاية  ،ما تعنى بالظروف المعيشية غير المناسبة وكثيراً ،حتياجات عملية بطبيعتهاا

  الخ...الصحية والتوظيف 
 189حيث أبدت  ،2000قامت األمم المتحدة بعقد قمة األلفية في أيلول عام  :مائية لأللفيةاألهداف اإلن -

لى إيجاد إوالتي تهدف  ،هداف اإلنمائية لأللفيةاألبتحقيق  التزاماً ،دولة عضو في األمم المتحدة
 147وقام بالتوقيع على هذا اإلعالن . 2015ة في حياة الناس بحلول عام تحسينات ملموسة وهام

وحددت . وقام أعضاء الجمعية العمومية لألمم المتحدة بتمرير هذا اإلعالن باإلجماع ،رئيس دولة
وإنما في البلدان الغنية التي تمول  ،ليس فقط في البلدان النامية ،لقياس النتائج اًاألهداف اإلنمائية معايير

عد البلدان على تنفيذ البرامج  لتحقيق وفي المؤسسات الدولية المتعددة األطراف التي تسا ،برامج التنمية
  .   هذه األهداف

يعني هذا المصطلح أن األدوار التي يقوم بها كل من الجنسين هي أدوار  :أدوار النوع االجتماعي - 
إذا كانت تربية األطفال  :فعلى سبيل المثال .وليس االختالف البيولوجي ،االجتماعية تشكلها  الظروف

إذ  ،مرأةاكوينها البيولوجي كتعالقة ب فإن ذلك ليس له ،بالمرأة مرتبطة تقليدياً وأعباء العمل المنزلي
وعليه فإن أدوار الجنس البيولوجي من الممكن أن  ،أن هذه األدوار يمكن أن يقوم بها الرجل أيضاً

  .في حين أن الثانية تتسم بالثبات ،تكون متبادلة بين الجنسين
هد المنظم المبذول من أجل توثيق فهم أدوار الرجال والنساء في هو الج :تحليل النوع االجتماعي -

وتشمل القضايا الرئيسية الخاصة بتقسيم العمل ألغراض األنشطة  ،مجتمع معين وبيئة معينة
والعوامل  ،ستفادة منهاواال ،والسيطرة عليها ،ونشاط إنجاب األطفال والتعرف على الموارد ,اإلنتاجية

عبر تحليل النوع االجتماعي يو .ة التي تؤثر في كل من تقسيم العمل والموارداالجتماعية واالقتصادي
وهناك عالقة كبيرة   ,عن األسلوب المنتظم المستخدم في دراسة التأثيرات المختلفة للتنمية على المرأة

الذي يجب قضاءه  في تنفيذ  ومقدار الوقت ،بين الجندر وكيفية تقسيم العمالة بين الرجل والمرأة
 ،ا عليهامكل منه لالتي يحص ،)مثل المال والسلع المادية واألرض(ع الموارد المتاحة وانأالعمل و

معين في  ر عن الكيفية التي يؤثر بها نشاطنوعي التساؤل المستملويعني التحليل ا .ويسيطر عليها
  .مجال التنمية على المرأة  بصورة مختلفة عن تأثيره على الرجل وفق معايير محددة
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هي عملية تعزيز لفت النظر لقضايا : إدماج قضايا النوع االجتماعي  ضمن التيار الرئيسي للتنمية -
عن طريق ربط قدرات المرأة  بمساهماتها  ،التمييز  بين الجنسين بشكل فعال في عملية التنمية

ط يوفر التبرير وهذا الرب والتحضر، الطاقة،و الفقر،و ،البيئةو مثل السكان، ،بقضايا التنمية الكبيرة
والتي لم تتمكن حتى اآلن  ،المنطقي لالستفادة من الموارد المتوفرة على نطاق كبير ألغراض التنمية

السياسات  ويشمل هذا المصطلح ضمناً ،من دعم النساء ودمجهن في برامج خاصة لمعالجة قضاياهن
  .باروالبرامج والمشاريع التي تأخذ بشكل صريح باحتياجات المرأة في االعت

اآلليات تعني  :)1995(اآلليات الوطنية لتحسين ورفع مستوى المرأة حسب منهاج عمل بيجين -
وتقوم هذه  إيجاد مؤسسات وأجسام حكومية خاصة تعنى بشؤون وقضايا المرأة،"؛ الوطنية بأنها

 ،قوتكون مسؤولة عن تنسي ،والخطط الوطنية للمرأة ،على رسم السياسات واإلستراتيجيات اتاآللي
إلى القيام بمبادرات لخدمة تلك  إضافةً ،ورصد الدعم المقدم لقضايا المرأة على الصعيد الوطني

       .طنية عبارة عن لجنة وطنية للمرأةما تكون اآللية الو وغالباً ،القضايا

  

  

  

  

  

  

  

  



 ط 

 

Abstract 

This research looks at the issue of the nature of gender priorities in governmental 

sector post Oslo. This study examines if those priorities implemented by 

governmental sector and funded by UN women are similar to the gender priorities 

in post conflict and state building despite the continuity of the Israeli occupation to 

the Palestinian Occupied Territories (OPT).This research seeks to answer the 

question:“ are gender priorities implemented by governmental and funded by UN 

women similar to gender priorities of post conflict and state building?”The 

research examines how gender priorities of both Palestinian governmental sector 

and UN women have aligned or not .In addition, the research delves into the 

impact of political conditions including the establishment of Palestinian National 

Authority, the emergence of the second Intifada and wining of Hamas of the 

elections in 2006 on changing the nature of gender priorities and continuity of 

delivering assistance by UN women to Palestinian governmental sector.      

Through document reviews and interviews, the research presents both the 

Palestinian and UN women gender priorities in the governmental sector post Oslo, 

before the second Intifada, after second Intifada and after the winning of Hamas 

for the Palestinian legislative elections in 2006.Thirteen people who were 

interviewed represent the women non-governmental organization , ministries of 

women affairs, social affairs and agricultural in the Palestinian technocratic 

government and ministries of women affairs and social affairs in the government 

in Gaza in addition to UN women technical experts  working in the offices of 

Palestinian ministries and UN women polices and planning manger. Interviews 

provided critical insights on the nature of gender priorities in Palestinian 

government sectors and reasons for the existence of those priorities and their 

alignment with the priorities of UN Women and how the political conditions affect 

the delivery of assistance provided by UN women to governmental sector.                   
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The research findings show that the gender priorities in Palestinian governmental 

sector are similar to gender priorities of post conflict and state building .However, 

despite the close match between Palestinian gender development priorities in PA 

successive governments and the last technocrat government, there is no alignment 

with Palestinian gender priorities in governmental sectors in Gaza. In addition, the 

political conditions have a clear impact on directing the delivery of assistance 

provided by UN Women to Palestinian governmental sectors.  
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  المقدمة
  

يزيد على  بعدما ،1993عام في الوإسرائيل  ،تم توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية    
والوكاالت المانحة  ،لقد شجع هذا االتفاق العديد من الممولينو. عقود من احتالل إسرائيل لفلسطين ةأربع

والمساعدات المقدمة للفلسطينيين في ظل  ،موالاألتلف هذه  ك شكوكاًإال أن هنا لفلسطينيين،لتجنيد الدعم ل
 ،سس حقوق اإلنسانُأ ىسست علم األمم المتحدة التي ُأبما فيه ؛انعدام ثقة الفلسطينيين في المجتمع الدولي

التشكيك في قدرة األمم المتحدة على تنفيذ من  هذه الثقة نابع إن انعدام .واألمن العالميين ،وحفظ السالم
القرارات أصدرت األمم المتحدة العديد من  لقد .المتعلقة بالقضية الفلسطينيةو ،ة عنهاالقرارات الصادر
وسيادة القطب الواحد المتمثل في الواليات  ،بسبب عدم توازن القوى في النظام الدولي ؛التي لم تنفذ بعد

عينيات من القرن وبداية التس ،السوفيتي في أواخر الثمانينات اإلتحاديار المتحدة األمريكية بعد انه
وقف  أمام بل وقفت األمم المتحدة عاجزةً وهذا العجز لم يشمل القضية الفلسطينية فحسب، .الماضي

                   .الكثير من النزاعات المسلحة في أجزاء من العالم مثل أفغانستان والعراق 
لنوع االجتماعي التنمويـة بعـد   هل أولويات ا :وهذه الدراسة ستحاول اإلجابة على التساؤل الخاص    

أبعـاد النـوع   تتشـابه مـع أولويـات و    ،الحالة الفلسطينية أوسلو الممولة من وكاالت األمم المتحدة في
وقد وضعت العديـد مـن    ،العالم بشكل عامفي  بناء الدولة في مرحلة ما بعد النزاعاالجتماعي لحاالت 

ستراتيجيات وضع االوأجل تصميم  سالم، وذلك منوبرامج صنع ال ،اعاتالتعريفات لتحليل أوضاع النز
ومن هذا المنطلق، فإن معظم النزاعات تمـر خـالل سلسـلة مـن      ،لتلك األوضاعوالتدخالت الالزمة 

  .وردود األفعال لألطراف الفاعلة في مواقع تلك النزاعات ،المراحل التي تعكس األفعال
(Mertus and Helsing, 2004. 9. 10)             

والتي تعني الوضع الذي يكون فيـه النـزاع    ،وأبرز مراحل النزاع هي مرحلة ازدياد حدة النزاع      
هـي  و ،أما المرحلة الثانية من النزاع .ذلك النزاع ونشوء النزاع كنتيجة لحدث ما فجر ،اًومخفي اًمستور

مسلحة التي قد تسـبب  ء الحروب الونشو ،والتي تشير إلى أوضاع تصعيد النزاع ،ع المسلحمرحلة النزا
والتي تشير إلـى أوضـاع    ،أو ما بعد النزاع ؛أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة وقف النزاع .مدمرةً اراًآث

               والتي تقود في المقابل صـنع السـالم فـي مرحلـة مـا بعـد النـزاع        ،وتسوية النزاع ،المفاوضات
  ).المرجع السابق (

 والتقنية المقدمة للشعوب التي مرت في حاالت نزاعات مسلحة شكالً ،اليةلقد أصبحت المساعدة الم     
إلى  إضافةً ،لتعزيز االنتقال إلى السالم ،والوكاالت متعددة األطراف ،من أشكال الجهود التي تتبعها الدول
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وأجندة  .اآلليات لقوات حفظ السالم ووجود ،األدوات التقليدية كالتوسط بين األطراف المتنازعة والمراقبة
العمل " :بناء السالم في فترة ما بعد النزاع حسب األمين العام السابق لألمم المتحدة بطرس غالي هي

وإعادة  ،هيكليات التي تهدف لتعزيز وتقوية السالم من أجل تجنب العودة إلى النزاعالعلى تحديد ودعم 
وهذا يشمل إجراءات وخطوات  ،لمأساةوا ،التحتية لألمم التي تقع ضحية الحرب ىنوالب ،ناء المؤسساتب

 ،والتدمير الممكن لألسلحة ،والقضاء ،واستعادة النظام ،عدم تسليح األطراف المتنازعة :خاصة مثل
والنهوض  ،والدعم للطواقم األمنية ومراقبة االنتخابات ،وتقديم االستشارة والتدريب ،وتعويض الالجئين

عمليات المشاركة  وتعزيز ،تعزيز المؤسسات الحكومية وإصالح أو ،بالجهود لحماية حقوق اإلنسان
إعادة اإلعمار "ومن المصطلحات األخرى المستعملة في هذا النطاق ". وغير الرسمية ،السياسية الرسمية

            (Ghali, 1992. 15,21,55)  موبناء السال" تعزيز السالم"و ،"المساعدة االنتقالية"و" في فترة ما بعد النزاع
حسب المبادئ التي  ؛وإعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات ،إن أولويات وأسس بناء السالم     

 ،تتمثل في استعادة  كفاءة ،وضعتها لجنة المساعدة التنموية للمساعدات  المقدمة في فترة ما بعد النزاعات
الشرعية على مؤسسات  ءفاوسيادة القانون وإض ،وقدرة اإلدارة االقتصادية واستعادة األمن الداخلي

 ،وبناء القدرات اإلدارية ،والخدمات االجتماعية ،وتحسين األمن الغذائي ،واستعادة المجتمع المدني ،الدولة
األسس التي  أما .وإزالة األلغام ،ونزع سالح المقاتلين السابقين ،وإعادة دمج السكان الذين تم تشريدهم

 ،وتعزيز المؤسسات العامة ،احترام حقوق اإلنسان منها :يةوالتنم ،لبناء وتعزيز السالم اب توفرهجي
  .(OCED, 1997)وتعزيز دور المجتمع المدني  ،األمن والعدالة وتعزيز أنظمة

هي أولويات تتعلق باإلصالح المؤسسـاتي  ف ،ولويات للنوع االجتماعي في فترة ما بعد النزاعاألأما      
وإيجاد نظام للكوتا الخاص بتمثيل النساء في  ،لنوع االجتماعيل أو آلية وطنية ،التي تشمل تأسيس وزارة

 ،واستهداف النساء في سـجالت النـاخبين   ،والقوات المسلحة ،والشرطة ،والحكومة ،األحزاب السياسية
وتمويل التدخالت الصحية  ،وتركز على احتياجاتهن ،ودعم مجموعات المجتمع المدني التي تديرها النساء

وإصدار مسودات القوانين ضد العنف القائم على النوع  ،)كبرامج األمومة والطفولة( اءالتي تستهدف النس
 ؛ومن األنشطة األخرى المتعلقة بالنوع االجتماعي في مرحلة بناء الدولـة  ،والعنف األسري ،االجتماعي

إلـى   وعمليات إصالح القطاع األمني إضـافةً  ،وإعادة الدمج ،هي نزع األسلحة وتجميد النشاط المسلح
   (Kathleen, M.Jennings,2003.3) السالم في مجاالت التنمية وبناء أنشطة صديقة للمرأة التي تحدث متزامنة

هل تعاملت وكاالت األمم المتحدة مع الحالة  :ولذلك ستحاول الدراسة اإلجابة على التساؤل     
في فترة ما بعد  ،القطاع الحكوميالفلسطينية فيما يتعلق بدعم أولويات النوع االجتماعي التنموية في 

 ،كحالة ما بعد النزاع ،ومنظمة التحرير الفلسطينية ،ما بين إسرائيل ،1993توقيع اتفاقية أوسلو عام 
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 - أال وهي استمرار وجود االحتالل اإلسرائيلي كشرط كولونيالي ،الحقيقة على األرض متجاهلةً
مم المتحدة اإلنمائي بعد أوسلو هي أولويات ذات أم هل األولويات التي دعمها صندوق األ استعماري،

وأن األمم المتحدة  تمول وتدعم ما تفرزه  خطط التنمية الوطنية الفلسطينية الخاصة  ،امتالك وطني
أي أن مؤسسات السلطة الوطنية هي التي تبلور أجندة بناء دولة وأجندة ما بعد النزاع  بالنوع االجتماعي،

ن هنا فإن هذه الدراسة ستسعى إلى إثبات جدلية الدراسة المتمثلة في أن وم. الحقيقة تلكمتجاهلة 
بأولويات النوع االجتماعي في فترة ما  سلو هي شبيهواألولويات التي دعمتها وكاالت األمم المتحدة بعد أ

بعد النزاع من خالل فحص نوع أولويات النوع االجتماعي التنموية  في القطاع الحكومي الفلسطيني 
والذي تغير اسمه ليصبح هيئة األمم  ،مدعومة من قبل  صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة سابقاًال

ا بعد وهو الحالة الدراسية لهذه الدراسة م ،هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين- المتحدة للمرأة
جتماعي التنموية  في القطاع ك التقاء ما بين أولويات النوع  االفي أن هناكما تجادل الدراسة  .سلووأ

وخطط  تنموية خاصة بالنوع  ،وذلك لبدء بلورة أولويات ،وأولويات الصندوق ،الحكومي الفلسطيني
. والقرارات الدولية الصادرة عن األمم  المتحدة ،على المواثيق االجتماعي في السلطة الوطنية بناءاً

اء األولويات التنموية للنوع االجتماعي في القطاع وستسعى هذه  الدراسة  إلى  إثبات  مدى وكيفية التق
والعوامل التي تساعد على هذا  ،مع أولويات صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ،الحكومي الفلسطيني

كما ستسعى إلى فحص مدى استجابة الصندوق ألولويات النوع االجتماعي التنموية في القطاع  .التوافق
وخاصة انتفاضة  ،ى تأثر دعم وتوجيه األولويات الوطنية باألوضاع السياسيةومد ،الحكومي الفلسطيني

  .     2000عام الاألقصى الثانية التي اندلعت في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4 

 

  الفصل األول

  اإلطار النظري وإشكالية الدراسة

  التمهيد 

فترة ما بعد يركز هذا الفصل على عرض إشكاليات المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين في      
واالجتماعي  ،وتعزيز النمو والتطور االقتصادي ،في تحقيق التنميةن والدور الذي يلعبه المانحو ،أوسلو

حول  ،)1(إعالن باريس بمبادئالمانحين  التزامومدى  ،في ظل سياق معقد كسياق األراضي الفلسطينية
والمتلقين  ،في الوعي لدى المانحين حيث يمثل هذا اإلعالن ازدياداً ،2005فعالية المساعدات في عام 

واألنظمة لزيادة فعالية  ،مع األولويات الوطنية اتومالئمة المساعد ،حول أهمية الملكية الوطنية
 .واالستدامةوذلك للحصول على أفضل النتائج  ،والتكاليف المطلوبة ،وتقليل المصادر ،المساعدات

ن صال المساعدات الدولية للفلسطينييإيخالله من وبالتالي هذا الجزء سيعرض السياق الذي تتم 
أن الدراسة تركز  وخاصةً ،وعدم تسييسها ،وكذلك مدى التزام المانحين بحيادية المساعدات ،وإشكاالتها

في فترة ما بعد أوسلو  ،على المساعدات المقدمة من وكاالت األمم المتحدة للقطاع الحكومي الفلسطيني
    .ات سياسية سنأتي على ذكرها الحقاًوتغيير ،وما تبعها من تطورات

  

  :أهداف وأشكال المساعدات الرسمية والتنمويةتعريف و 1.1

 :المساعدةتعريف 

    فت لجنة المساعدات التنمويةعر )(The Development assistance Committee (DAC  في منظمة
 Organization for Economic Cooperation and Development):االقتصادي والتنمية التعاون

(OCED) ُوالمساعدة التنموية الرسمية  ،)2(،أو مساعدة رسمية ،حدد كمساعدة تنمويةهي األموال التي ت
حسب  اتتكون هذه الدول ضمن قائمة الدول المتلقية للمساعدبحيث والمنح المقدمة للدول  ،هي القروض

بهدف إدارة هذه األموال القطاع الرسمي  حيث يتولى ،)من الدول النامية(،لجنة المساعدات التنموية

                                              
 ،بتقديم مساعدات أكثـر فعاليـةً   2005والمتلقية للمساعدات في عام  ،هو إعالن التزمت فيه الدول المانحة :إعالن باريس .1

زيـادة  أثـر   " ح  في هذا السـياق  ويقصد باإلصال ،بهدف تحسين فعاليتها ،وإدارتها ،بهدف إصالح  إيصال المساعدات
وعناصـر   .وبناء القدرات وتسريع تحقيق أهداف التنمية األلفيـة  ،والالمساواة، وزيادة النمو، المساعدات في خفض الفقر

  .وإدارة النتائج والمحاسبة المتبادلة ،والتوافق واالنسجام ،فعالية المساعدات هي الملكية
DAC glossary:www.oced.org/glossary 
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وتشمل هذه  ،كأهداف رئيسية ضمن شروط مالية متفق عليها ،تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه
  . )(OCED)3(المساعدات التعاون الفني والتقني

  

  :للمساعدات في فترة ما بعد النزاع وإنسانيةٌ ،واقتصاديةٌ ،ةٌسياسي ك أهدافٌهنا

سية تتمثل في فترة ما بعد النزاع في تعزيز األهداف والمصالح المشتركة لصنع السالم األهداف السيا •
       ،المصالحة االجتماعية وتعزيز ،وتعزيز اآلليات الالعنفية لحل النزاعات ،الدولة وإحياء سلطة

 )Brynen,2000.26(.  
 في فترة ما بعد الحرب اعتقاداًتتمثل في تعزيز النمو االقتصادي ف للمساعدات أما األهداف االقتصادية •

   (Suhrke and Buckmaster, 2005. 738).على استدامة السالم  في أن النمو االقتصادي سيساعد
 األهداف اإلنسانية للمساعدات في فترة ما بعد النزاع تسعى إلى مساعدة الناس الذين يفتقدون للتوظيف •

  .(Kang & Meernik, 2004. 155)والرعاية الصحية والمسكن
لبناء واستعادة السالم وبناء الدولة، وبالتالي هل  ضروريةً وهكذا فالمساعدات في فترة ما بعد النزاع     

لسالم على األرض بعد ز اوتعزي ،ى إحداث التنميةالمساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين ساعدت عل
أم كانت  ؟يات الوطنية للفلسطينيينمع األولو وهل كانت تلك المساعدات متوافقةً ؟توقيع اتفاق أوسلو

  مساعدات لها أهداف سياسية؟     
 ،كأداة لتغيير سياسات حكومة ما استعمالهاتسييس المساعدات هي المساعدات التي يمكن بويقصد      

سواء كان ذلك من  ،(Oxfam, 2007) ،من التركيز على تلبية االحتياجات الوطنية لإلطاحة بها بدالً
أو عدم وجود  ،)وقروض اإلغاثة عند الوصول إلى أهداف سياسية ،دعم الموازنة( زخالل الحواف

 .(Uvin, 1999. P7)قطع  المساعدات والتهديد بقطعها إذا لم تحسن الحكومة أدائها ( ،الحوافز
حيث تسمح المساعدات اإلنسانية للمانحين بحجة حالة  ،وقد تكون المساعدة اإلنسانية مسيسةً     

سخطهم وعدم عن  عمل هذه المساعدة كوسيلة للتعبيروبعض المانحين يست ،بتجاهل الحكومات الطوارئ
أنها إال  ،مسهل قوي في صنع السالم اتوقد تكون المساعد .Uvin, 1999. P8)( ،رضاهم عن حكومة ما
أداة "وهي ،وجلب العنف دون الوصول إلى اتفاق بين جميع األطراف المتنازعة ،ال تستطيع إنهاء النزاع

   . (Lasenskey & Grace, 2006. 16) ."للمحاولة في إنهاء نزاع قائم وخاصة عندما تكون موجهةً ،محدودة

 

                                              
 DAC glossary:www.oced.org/glossary3
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   :إشكالية المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين بعد أوسلو 2.1

  :توقيع اتفاق أوسلو وتدفق المساعدات الدولية

على السلطة الوطنية  المساعدات المالية فقتتد ،فلسطينيةال - اإلسرائيلية ثر توقيع اتفاقية السالمإعلى      
الذي لعبت فيه األمم  ،1991التفاق أوسلو بعد عقد مؤتمر مدريد للسالم عام  تبعاً وذلك. الفلسطينية

وحضور جميع أطراف  ،السوفيتي واالتحاد ،والذي عقد برئاسة الواليات المتحدة ،المتحدة دور المراقب
وقد جاء هذا المؤتمر  .وفلسطين واألردن وسوريا ولبنان، وسط  بما فيهم إسرائيلالنزاع في الشرق األ

 )4(، واندالع حرب الخليج األولى ،والواليات المتحدة، بعد نهاية الحرب الباردة  بين اإلتحاد السوفيتي
الفلسطينيين و ،قنوات للتفاوض بين اإلسرائيليينوتبع هذا  المؤتمر إنشاء . ألوسطوتبعاتها على الشرق ا

بذلك توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل  مبلوراً ،لقرارات األمم المتحدة استناداً
على أراضي الضفة لهذا االتفاق  وأقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية تبعاً. في واشنطن 1993عام 

ومنظومة كما دعت الدول األعضاء  تفاقورحبت األمم المتحدة بهذا اال .1994الغربية وقطاع غزة عام 
ك محاوالت للنهوض وكانت هنا. قنية إلى الفلسطينييناالقتصادية والت اتاألمم المتحدة إلى تقديم المساعد

والتي  ،)5(1998ريفير عام  وأيبعملية المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين كإصدار اتفاقية 
ونقل السيطرة إلى السلطة  من أراضي الضفة الغربية% 13نصت على سحب إسرائيل قواتها من 

في  2000ومع فشل المفاوضات بشأن الوضع النهائي في محادثات كامب ديفيد عام  .الوطنية الفلسطينية
توصل هذه المحادثات تحيث لم ، 2000فقد اندلعت انتفاضة األقصى الثانية في أيلول عام  ،والية ميرالند

وقام رئيس المعارضة . نيوالالجئ ا النهائية بما فيها القدس والمستوطناتإلى اتفاق بشأن القضاي
من  عارمةٌ ك موجةٌهنا حيث كانت اإلسرائيلية آنذاك أرئيل شارون بزيارة المسجد األقصى الشريف

                                                               ).                               2002،33محمود سويد،.(على تلك الزيارة  احتجاجاً االحتجاجات الفلسطينية
بما فيهم  األمم  المتحدة  ،)دولة 24يمثلون(وبعد أسابيع قليلة من توقيع اتفاقية السالم، عقد المانحون    

البناء  وذلك إلعادة ،لدعم اتفاقية السالم التاريخية 1993في عام  ا في العاصمة األمريكية واشنطناعاجتم
إن المساعدة التي وعد بها المجتمع الدولي كانت تهدف لدعم . وقطاع غزة ،والتنمية في الضفة الغربية

                                              
، والتي ابتدأت بفرض الحصار الشامل  1991الحرب التي قادتها وشنتها الواليات المتحدة األمريكية ضد العراق في مطلع . 4

  )1999األدهمي،. ( 1991عليه منذ آب عام 

5
الند في الواليات المتحدة األمريكية لتنفيذ اتفاق أوسلو وقد اتفاقية وأي ريفير هي اتفاقية سياسية وقعت في وأي ريفير ميري . 

وقعها كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات بحضور الرئيس 
   .(Ross,2004,405) .1998األمريكي آنذاك بيل كلينتون في عام 
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وجاء . في دعم عملية السالم عتقد بأنها ستلعب دوراًوتشجيع التنمية االقتصادية التي كان ي ،عملية السالم
ليلمسوا ثمار عملية واإلسرائيليين  فلسطينيين ومصداقية اتفاق أوسلو بين ال هذا الدعم بهدف إظهار فعالية

 وتحسين البنية التحتية كالوظائف الجديدة واالرتفاع في مستوى الدخل "عوائد السالم" السالم أو ما يسمى
مليار دوال بعد ثالثة أشهر  2.4وبلغت قيمة المساعدات في مؤتمر واشنطن حوالي. والخدمات االجتماعية

  ). 1، 2005د الكريم،عب(. من انعقاد المؤتمر
 اًبليون دوالر 1تهم لتصل إلى اضاعف المانحون من مساعد ومع اندالع انتفاضة األقصى الثانية،    

المساعدات الدولية المقدمة للسلطة تصل  ةالتسعينيات حيث كانت قيم أواخرمقارنة مع  اًسنوي  أمريكياً
كد ماس المساعدة التنموية حيث تؤولكن ذلك كان على حساب  ،مليون دوالر أمريكي 500إلى 

)2005(:  
حيـث تـم توجيـه     ،أن أهم تغيير حدث في توجيه المساعدات الدولية كان في التغيير في األولويات"   

على حسـاب   الجزء األكبر من  المساعدات نحو المساعدات الطارئة وخلق فرص العمل ودعم الموازنة
ص يوتقل ،لصرف األنظار عن انهيار عملية السالم (Mas, 2005. P1) ".األنشطة التنموية طويلة األجل

ذلـك الوقـت إلـى أن     منذلقد زادت قيمة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني  . االقتصاد الفلسطيني
، قرير التنمية البشرية  فـي فلسـطين  ت( .2004عام بليون دوالر في النصف األول من  6وصلت إلى 

تم  ،بليون دوالر أمريكي 1.3في اإلنفاق ما يقارب حوالي  اًازدياد 2006وقد شهد عام  ).103، 2005
توزيعها من خالل قنوات مختلفة لتجنب الحكومة من خالل اآللية الدوليـة المؤقتـة التابعـة للمفوضـية     

لقرار اللجنة الرباعية  تبعاً ، ومكتب الرئيس والمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة ،األوروبية
فالمسـاعدات   .واألمم المتحدة وروسيا  والواليات المتحدة األمريكية األوروبي االتحادلية التي تضم الدو

 إال أن لديها هـدفٌ  والرفاه االقتصادي بشكل رئيسي، ،لم تستهدف التنمية االقتصاديةالدولية في فلسطين 
 ،ية وظـروف المعيشـة  التحتية سياسي واضح أال وهو حفظ السالم من خالل خلق وظائف وتحسين البن

وتمهـد الطريـق إلـى دولـة      ،تؤدي إلى االستقرار السياسي دق اتالمساعد في أن من المانحين عتقاداًا
 Le More, 2005. 39)(   للحياة فلسطينية قابلةً

أما القطاعات التي توزعت عليها المساعدات حسب تصنيف وزارة التعاون والتخطيط الدولي والتنمية    
لقطاعات االجتماعية االبنية التحتية والقطاعات اإلنتاجية وبناء المؤسسات و :فهي ،فلسطينيةاإلدارية ال

في تأهيل بعض جوانب من البنية التحتية الفلسطينية  دوراً وقد لعبت هذه المساعدات. وقطاعات متنوعة
ألموال الالزمة وتوفير ا ،وبعض القطاعات اإلنتاجية ،وتزويدها بالدعم الفني ،وبناء مؤسسات السلطة

 ،وتعزيز المشاركة المجتمعية ،ودعم ميزانية السلطة الوطنية ،لضمان استمرارية الخدمات األساسية
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ت وعلى الرغم من مساهمة هذه المساعدات في المجاال. ودعم برامج الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 ،ها ارتبطت بالعملية السياسيةخذ التي أخذت على هذه المساعدات حيث أنآك بعض المإال أن هنا ،السابقة

وقد  فشلت . من تبعيته لالقتصاد  اإلسرائيلي تقليلالو ،على تعزيز االقتصاد الفلسطيني وعدم قدرتها
ك لوضع الفلسطيني العام كما أن هناوفاعلة في ا ،المساعدات الدولية في إيجاد مؤسسات أهلية مؤثرة

  ).   1، 2005عبد الكريم ، ( .الدوليين األجانب للخبراء خصصمن هذه المساعدات ي كبيراً جزءاً

  

  :تقديم المساعدات في سياق كولونيالي

إلى كيان خاضع تحت  الفلسطينية يتميز في كونها مساعدات مقدمةً إن تقديم المساعدات في الحالة     
ي الفلسطينية راضإن وضع األ وإنما حالة نزاع، ،وال حالة ما بعد النزاع ،ولةال يحمل صفة الد ،االحتالل

تفاق أوسلو يتميز بالوضع االقتصادي الصعب لغالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد توقيع ا
حيث لم تعمل عملية السالم على إنهاء  ،حيث مر االقتصاد الفلسطيني بظروف صعبة ،وقطاع غزة

الكيان و ،يزال عالياًال  المتنازعينأن التوتر بين الطرفين  حيث ،بل عملت على العكس من ذلك النزاع،
وهذه الحالة تتمثل في  .والقمع السياسي ،الفلسطيني يتميز بتدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي

 ،لوصف العالقة ما بين إسرائيل" التنمية"إعاقة أو حجز ":المصطلح الذي استعملته سارة روي وهو
السالم لم تفشل فقط في  ةوفي هذه الحالة فإن عملي. كيكهاالتي ال يمكن تفو ،واألراضي الفلسطينية المحتلة

بل زادت من هذه العملية من خالل إيجاد ديناميكيات جديدة في االقتصاد "إعاقة التنمية"إنهاء أو تخفيف 
 يناميكيات الجديدة المتمثلة فيوهذه الد. الفلسطيني التي عمقت من األسس االقتصادية الضعيفة فعالً

الواقع أن والحقيقة هنا  ،جارة ونماذج الدخل زادت من شل وإضعاف االقتصاد الفلسطينيوالت ،التوظيف
والتي  ،االقتصادي للضفة الغربية بعد أوسلو تشكل بفعل اتفاق أوسلو وبروتوكوالت باريس االقتصادية

إسرائيل  احتفاظوأهم مميزات هذا اإلطار  ،شكلت مجتمعة اإلطار القانوني للنشاط االقتصادي الفلسطيني
والسيطرة اإلسرائيلية الكاملة على العناصر الرئيسية   بالسيطرة العسكرية خالل المرحلة االنتقالية

، والسيطرة اإلسرائيلية الكاملة على الحدود الخارجية ،المال مثل األرض والماء والعمال ورأس ،لإلنتاج
الموقع في   أبطلت التعاون االقتصاديكما أن سياسة اإلغالق  خارجية للمناطق الفلسطينية،والحدود ال

  (Roy, 1999. 68) .باريس وبروتوكوالتتفاق أوسلو ا
حسب  ة معانٍوحالة التخلف تحمل ثالث ،قد يفهم عند مقارنته بحالة التخلف" التنمية"ومصطلح إعاقة     

نتاجية التي يتيحها المعنى األول يتناول عدم اإلفادة من القدرة اإل: العالم االقتصادي الشهير كوزنتيس
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استخدام الطرق الفنية والتكنولوجية الحديثة بسبب المقاومة الشديدة التي تبديها المؤسسات االجتماعية 
يتمثل في ضعف األداء االقتصادي في الدول المتخلفة فأما المعنى الثاني . القائمة في وجه هذا االستخدام

يتمثل في حالة الفقر التي يعيشها البلد فالمعنى الثالث  أما .في لحظة معينة مقارنة بأكثر الدول تقدماً
 تاوكل )1991،14كرم،( .الرفاهية والمتمثلة في عدم قدرته على ضمان الحد األدنى من المتخلف،

بينما تسمح  ، )التابع( واالقتصاد الضعيف )طرالمسي( الحالتين تصف العالقة الهيكلية بين االقتصاد القوي
حيث يعني التغيير  ،ضمن االقتصاد الضعيف واإلصالح الهيكلي جود حالة من التغييرمعظم التعريفات بو

يتطلب إجراء تغييرات جوهرية  ، أم اجتماعيةتحقيق أهداف التنمية سواء كانت اقتصادية  الهيكلي أن 
إال أن ذلك ( نى والهياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في الدول المتخلفة،في الب

وحالة حجز التنمية ال تشوه فقط عملية  ).طرلحاجات االقتصاد المسي التغيير يتم تفكيكه لكونه مكيفاً
من اقتصاديات التخلف تمتلك المكونات الهامة ألي مبادرة  اًوذلك أن كثير، "وإنما تعيقها داخلياً ،التنمية
االستثمارات الكبيرة في األرض  مثال( المالالقدرة لتراكم رأس  القطاع الصناعي الحديث،: تنموية

ووجود التحالفات االقتصادية والسياسية بين النخب وبين االقتصاد  ،)والموارد البشرية والمعدات الثقيلة
 (Roy, 1999. 64)   ".والمؤسسات المالية الدولية ،تابعالتابع واالقتصاد المسيطر وما بين االقتصاد ال

فلسطينية في الفترة التي سبقت أوسلو تم تعزيزها من خالل سلسلة من السياسات إن حجز التنمية ال     
، حيث أعاقت ،مصادر المياه بما فيها مصادرة األراضي والسيطرة على الموارد االقتصادية الفلسطينية

إلى هذه  وإضافةً .وطني وإصالح مؤسساتي ضروري للتغيير الهيكلي اقتصادالسياسات وجود هذه 
حيث تم ربط النمو االقتصادي اإلسرائيلي  ،اإلسرائيلي االقتصادفي  االندماجكانت سياسة  ،السياسات

حيث عملت هذه السياسة على  ،بفرص العمل في سوق العمل اإلسرائيلية ومصادر خارجية مولدة للدخل
في  للعملوغير حرفيين  ،بما فيهم عمال حرفيين ،مالئمة قوى العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة

 ،عن الزراعة والصناعة الوطنية كقطاعات هامة لنمو القدرة اإلنتاجية والدول العربية بعيداً ،إسرائيل
 .على إسرائيل للعبور التجاري لألسواق العالمية االعتمادوالذي عمق  ،وكذلك توجيه التجارة إلى إسرائيل

حيث قيدت هذه  ،مؤسسةجود خرى التي كانت تلف عملية حجز التنمية هي عدم وومن السياسات األ
 ،وإطالة الترتيبات المؤسساتية بين القطاعات الحكومية ،السياسة بشكل كبير تطوير المؤسسات الفلسطينية

إلجراء وتنفيذ سياسة التنمية، لم تتواصل هذه السياسات الثالث المتمثلة في  ،وغير الحكومية الضرورية
بل تضاعفت نتائجها المدمرة من خالل خلق الوقائع  المأسسة والمصادرة بعد أوسلو وعدم االندماج

  ).المرجع السابق(واإلغالق المحكم للمناطق الفلسطينية  ،االقتصادية الجديدة
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وإيصـال   ،وتنمية األراضـي الفلسـطينية المحتلـة    ،ومن هنا ال بد من وضع إطار عملية تطوير     
وضع السيطرة على وحدة جغرافية :" ي يعنيذستعماري الاال –كولونيالي الشرط الالمساعدات في سياق 

وهذه السيطرة هي سـيطرة سياسـية    ،وثقافة مختلفة ،ما يقطنها أناس لهم عرق غالباً ،خارجية سياسية
إن  وتقليـدياً  .رة أو الدولـة األم على الدولة المستعم ومعتمدةً رة تكون تابعةًفالوحدة المستعم ،واقتصادية

والمواد الخام والعمال وغيرها من المصـادر الخاصـة باألمـة     ،ل األرضرين يقومون باستغالالمستعم
وبالتالي فإن سياق األراضي الفلسطينية هو سـياق   ،Blauner) (39 .1969 ,".الواقعة تحت االستعمار

تفاق أوسـلو أدى  اأن وعلى الرغم من  .الوضع السياسي استقراروعدم  ،كولونيالي يتسم بالعنف المستمر
تحقيق هذا اإلجماع  احتماليةإال أن  إجماع شفوي فيما يتعلق بالرغبة في وجود حل الدولتين،إلى تطوير 
حيث تم فرض سياسة اإلغالق علـى المنـاطق الفلسـطينية     ،بسبب سياسة اإلغالق فشيئاً تتناقص شيئاً

غـالق  ولإل ،أوسلو بأشهر عديـدة  اتفاققبل توقيع  ،بعد حرب الخليج 1991في عام المحتلة ألول مرة 
فاإلغالق العام هو اإلغالق الذي يعني القيـود   .وإغالق داخلي ،وإغالق كلي ،إغالق عام :ثالثة أشكال

والبضائع وعناصر اإلنتاج بين الضفة الغربية وغـزة وإسـرائيل    ،الشاملة المفروضة على حركة العمال
فتيش طويل علـى نقـاط   ويرافق ذلك توقيف وت ،من ناحية وبين الضفة الغربية وغزة من ناحية أخرى

 متطـرف يعني المنع الشامل ألي حركة يتم فرضه عادة بعد حدوث حـدث  فأما اإلغالق الكلي . العبور
     . تقييد للحركة بين المواقع الفلسطينية داخل الضفة الغربيةاإلغالق الداخلي فهو  أما. إسرائيل داخل

) (UNSCO, 1997. 42  
هي سياسات مبررة من قبل و ،التفكك والتشرذمك سياسات هنا ،اإلغالق إلى سياسية وإضافةً     

كما أن نظام  االحتالل العسكري، وتتمثل هذه السياسات في مواصلة ،خاصة إسرائيل على خلفية األمن
وبناء  ،من خالل توسيع المستوطنات وإيجاد حقائق على األرض ،اإلغالق المفروض على الضفة و غزة

هذه اإلجراءات جميعها تشير إلى استمرار إسرائيل في التوسع   ،لتفافيةوالطرق اال ،العازل الجدار
والسلطة الفلسطينية كمؤسسة  .1967الجغرافي في مناطق السلطة الفلسطينية المحتلة التي بدأت في عام 

حيث ال تسيطر على معظم األراضي  ،تتمتع بقوة محدودة ،في وضع انتقالي مع تفويض محدود
ومع انسحاب إسرائيل من  .والمصادر الطبيعية ،دود واألمن العام والسياسات الماليةحالو ،الفلسطينية

معظم التجمعات الفلسطينية في المدن الرئيسية في الضفة الغربية فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق 
ية من مساحة الضفة الغربية حيث تضطلع السلطة الوطن% 18.2تعادل  "أ"منطقة  ،"ج"و "ب"و "أ"

من مساحة % 22.8التي تعادل و" ب"أما منطقة  ،فيها واألمنية الداخلية ،الفلسطينية بالمسؤوليات المدنية
تبقى تحت فأما المسؤولية األمنية  تضطلع السلطة الوطنية الفلسطينية بمسؤوليات مدنية،ف الضفة الغربية،
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حيث تقع تحت " ج"على أنها منطقةتصنف فأما بقية مناطق الضفة الغربية  .سيطرة الجيش اإلسرائيلي
المناطق في االنتفاضة الثانية من وقد قامت إسرائيل باحتالل جميع هذه  .السيطرة اإلسرائيلية الكاملة

وال تزال إسرائيل تسيطر على الضفة الغربية وقطاع غزة  ،2002خالل عملية الدرع الواقي في عام 
ومنع التجول  ،الحواجز واالعتقال العشوائيكما تمارس العديد من الممارسات العسكرية مثل 

  .(Nabulsi, 2005. 121) ،واالجتياحات العسكرية
وعلى المدى البعيد قد تستعمل إسرائيل التفكيك الجغرافي كإستراتيجية إلجبار القيادة الفلسطينية       

وعلى الرغم من النية . وصل إلى اتفاق حول القضايا النهائيةتوال ،على االمتناع عن المطالبة بالدولة
إال  ،وتطوير األرض الفلسطينية ،تحسين الظروف المعيشية للسكانتطمح لالتي كانت و ،المعلنة للمانحين

فلم تعد فكرة التكامل الجغرافي لألراضي الفلسطينية المحتلة   االختالف تمام اًمختلف اًك وضعأن هنا
بل أنها تعيق إيجاد دولة  ،ون من أنها لم تعد قائمةًمن المحللين يحذر اًبل إن كثير ؛معرضة للتهديد فقط

وبناء  ،فاالنسحاب اإلسرائيلي األحادي الجانب من غزة .فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل القريب
  )Le More, 2005. 39.(تغييرهاو ،ال توجد احتماالت لقلبهاهي تطورات  ،ومصادرة األراضي ،الجدار
الذي يمكن و ،ر بعض المانحينكما يشي ،ة الرئيسية في األراضي الفلسطينيةهو المشكل فاالحتالل      

 .إلنهاء الصراع كما أنها ليست أداةً ،اإلنسانية ال يمكنها إحداث السالم اتفعله حيث أن المساعد
(Anderson, 2005. 152)، وإقامة دولة فلسطينية يعني أن المجتمع الدولي  ،والفشل في إحداث السالم

وإعفاء إسرائيل  ،م وتفكيك األراضي الفلسطينيةواالشتراك في عملية التشرذ ،إما التواطؤ :يارينيملك خ
يكمن في إعادة تقييم و ،ما الخيار اآلخر أمام المجتمع الدوليوإ من مسؤولياتها ضمن القانون الدولي،

إعادة النظر لسياسة المانحين على يتوجب  ؛وعليه (Le More, 2005. 40) والتنموية ،أهدافه السياسية
  .على األرض الفلسطينية والممارسات السابقة التي تحدث مساعداتهم في ظل التطورات

غياب  ،ومن العوامل األخرى التي ساعدت على إعاقة عملية التنمية في األراضي الفلسطينية    
وغياب  ،فلسطيني لغياب أولويات فلسطينية تتمحور حول منظور تنموي التخطيط التنموي الشامل نتيجةً

لبلورة إطار تنموي متفق عليه مع  ،آلية تنسيقية فاعلة بين السلطة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني
وكذلك ضعف  .حيث أدى هذا الغياب لتعزيز أجندات المانحين  التنموية ومنظورهم السياسي ،السلطة

األجندة  والتي ال تتوافق بالضرورة مع ،فةالتنسيق بين الممولين المختلفين والتنسيق بين أجنداتهم المختل
  )                                   137، 2004،سعيد وآخرون.(الوطنية 

وتعني هذه المساعدات  لمؤشرات النوع  االجتماعي، أنه على الرغم من أن المساعدات الدولية قد       
إال  ،قديم الخدمات االجتماعية األساسيةوت ،في تطوير البنية التحتية حققت بعض اإلنجازات وخصوصاً
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كما أنها لم تشمل جميع  ،أن تلك اإلنجازات لم تستطع تحقيق تمكين فعلي لكافة الفئات كما في حالة النساء
كالموازنة  ،المواضيع والمجاالت التي يمكن أن تسهم في تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية للفئات المهمشة

من مبدأ المشاركة في التنمية حيث ال يمكن إحداث تنمية  وانطالقاً )123، 2004 سعيد وآخرون،(ةالعام
وتشير األرقام اإلحصائية الفلسطينية إلى ضعف مشاركة المرأة في  .حقيقية دون تفعيل مشاركة المرأة

وحسب أخر  .أو مراكز صنع القرار أو في المؤسسات العامة ،في سوق العمل العملية التنموية سواء
فإن نسبة مشاركة  2012التي أصدرها في عام  2011الفلسطيني لعام  يجهاز اإلحصاء المركزأرقام 

ومازالت مشاركة الرجال تزيد  ،من مجمل اإلناث في سن العمل %16.6النساء في القوى العاملة تصل 
  والفجوة ما زالت ثابتة ،%69ة مشاركة الرجال حيث وصلت نسب ،أضعاف مشاركة النساء 4بأكثر من 

حيث يشكل  ،من خالل هذه الفترة مع وجود فجوة في معدالت األجرة اليومية بين النساء والرجال تقريباً
كما أن معدالت البطالة  .2011من معدل األجرة اليومية للرجال في عام % 84معدل األجرة  اليومية 

وصلت فة بين الرجال ، أما نسبة البطال2011لعام  %28حيث وصلت إلى  ،ال تزال مرتفعةالنساء  بين
من األسر التي ترأسها إناث % 15فإن  أما الفقر، ،)2012جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني( . 19%

في الضفة % 12.5في قطاع غزة مقارنة % 206تعاني من الفقر الشديد في األراضي الفلسطينية 
حيث بلغت  ،ارنة مع الضفة الغربيةمق إلى أن األسر الفقيرة في قطاع غزة هي أشد فقراً وإضافةً ،الغربية

أما مشاركة المرأة الحياة العامة . في الضفة الغربية%  2.2في قطاع غزة مقابل % 3.2نسبة شدة الفقر 
وتزيد نسبة النساء في  ،من أعضاء المجلس التشريعي% 13.2حيث تشكل النساء  ،ال تزال متدنيةف

و % 14.9غربية حيث تصل النسبة في غزة المجلس التشريعي في قطاع غزة عنها في الضفة ال
وتتقارب  نسبة النساء القاضيات في كل من الضفة  %11.3أما نسبة النساء في القضاة تصل  ،% 12.1

في % 10في الضفة الغربية  وحوالي % 12الغربية وقطاع غزة من بعضهما البعض حيث بلغت النسبة 
   .) 2012جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني،. (قطاع غزة

  

  : إشكالية وجدلية الدراسة 3.1

والتي تتمثل في  ،إن اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية سيساعد على دعم أو نفي فرضيات الدراسة      
أن أولويات وكاالت األمم المتحدة هي أولويات تتشابه مع األولويات المتعلقة بالنوع االجتماعي في 

خصوصية الحالة الفلسطينية التي تتميز  احل بناء الدولة متجاهلةًوفي حاالت مر ،حاالت ما بعد الصراع
وأن ما يحدث  ،والحالة الفلسطينية ال تزال تتميز بحالة نزاع. باستمرار االحتالل اإلسرائيلي على األرض

كما أن  ،في تغيير واقع األراضي الفلسطينية محدودةً كما أن المساعدات ال تزال أداةً ،لدولةلليس ببناء 
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 واالقتصاد الفلسطيني المتدهور جعل من المساعدات أداةً ،المانحين لم يتمكنوا في إحداث تنمية حقيقية
  .االزدهار االقتصادي والتنمية وصنع السالم وللنمو  من كونها أداةً لدعم االحتياجات اليومية بدالً

في القطاع الحكومي  نمويةالت هل أولويات النوع االجتماعي ،والسؤال الذي تطرحه الدراسة هنا     
 ،فترة ما بعد النزاعبأولويات النوع االجتماعي في  شبيهةٌ هي أولوياتٌ ،الفلسطيني في فترة ما بعد أوسلو

وتمثيل النساء في  ،ومرحلة بناء الدولة حيث تتركز األولويات في هذه المرحلة على اإلصالح المؤسساتي
ودعم  ،واستهداف النساء في سجالت الناخبين ،وات المسلحةوالحكومة والشرطة والق ،األحزاب السياسية

وتمويل التدخالت الصحية التي  ،وتركز على احتياجاتهن ،مجموعات المجتمع المدني التي تديرها النساء
 ،ن وضع المرأةين الخاصة في تحسدار مسودات القوانيوإص )كبرامج األمومة والطفولة( ،تستهدف النساء

  .العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسريوحمايتها من أشكال 
في األراضي  وذلك لتحديد األولويات التنموية للنوع االجتماعي ،وهنا ال بد من تعريف التنمية     

دور و ،وبناء السالم ،في السنوات األخيرة للعالقة ما بين النزاعات لقد كان هناك فهم متزايد .الفلسطينية
. ودور هذه العناصر في عملية التنمية في المجتمع ،في أنشطة وأعمال بناء السالم المجتمع الدولي

ة ألنها تمثل النقيض فالنزاع هنا الموضوع الجوهري في التنمي ،والعناصر هنا تتداخل مع بعضها البعض
اد البيئة تمثل الدفع الكبير الضروري إلحداث عملية التنمية كما أن إيجفأما المساعدة الخارجية  ،للنزاع

إلى ذلك فإن هذه العناصر  وإضافةً ،المستقرة والثابتة في المجتمع هو شرط ضروري للقيام بعملية التنمية
ها بشكل مناسب لتجنب أي أثر عكسي حيث قد يتحول التغيير وتخطيط ،يجب تنظميها وإداراتها

  .النزاع بدل من إنهائه لى إطالةقد يعمل النزاع ع أو ،واالجتماعي للتنمية إلى نزاع ،االقتصادي
 أو مدرسة للفكـر،  نظريةٌ فهي فكرةٌواألفكار المتداخلة،  ،من المصطلحات وقد تمثل التنمية سلسلةً      

 وقد تكون نشـاطاً  ،تمثل العملية التي يتم من خاللها تحويل األفكار إلى ممارسات قد تكون التنمية هدف
 وكفكـرة،  ،(Kothari and Minogue, 2002. P. 12) ،ق الهدفتمثل الممارسات الفعلية التي تهدف إلى تحقي

والحـرب   ،الغربي للعالم الثالث االستعمارفقد ظهر خطاب التنمية خالل القرن العشرين في سياق إنهاء 
: ينراع أيديولوجي بين القوتين العظميعن ص حيث كانت عبارةً ،لتي انتهت في أواخر الثمانيناتالباردة ا

ومواصـلة النمـو    ،بفكرة السـيادة  لقد أصبح معنى التنمية مرتبطاً .واإلتحاد السوفيتي ،دةالواليات المتح
 ، (McMichael, 2004. P. 19) وتدفق المواد الخام ،االقتصادي للعدالة االجتماعية من خالل توسيع السوق

 داثة التي تعكس فهماًوالح ،ارتبطت التنمية بفكرة االزدهار ،أما التنمية فقد ارتبطت خالل الحرب الباردة
لتحسين الظروف المادية فـي العـالم    وهنا كان مشروع التنمية إستراتيجيةً. للتغيير االجتماعي اقتصادياً

باإلضافة إلى إعطاء الفرصة لدول العالم الثالث لنقل  ،الثالث من خالل استعادة السوق العالمية الرأسمالية
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 للحـاق بـالغرب المتقـدم    أو العالم المتقدم في محاولـة  ،المعيشة في العالم األول ومستويات ،حضارة
(McMichael, 2004. P. 23)، فقد أصبحت التنمية تعبـر عـن    في الثمانينات، أما بالنسبة لحقبة العولمة

من المشاركة الناجحة في عـالم   عالميةً أصبح يعكس إستراتيجيةً ،والتعريف الجديد ،طريقة جديدة للتفكير
 ،بما فيها التجارة والتصدير وخصخصـة الخـدمات العامـة    ،الدولي طلحات البنكاالقتصاد حسب مص

  P. 155)  (MchMichael .2004 ,وتطبيق مباديء السوق
على  المعايير الكمية  للمصطلحات االقتصـادية   كان خطاب التنمية مبني ومن خالل هذه الفترات،     

عندما أصـبحت   التسعينيات،ن هذا الخطاب تغير خالل إال أ .كوسيلة لتحقيق النمو كالصناعة واالستثمار
 والبدء بإظهار مقاربة الكفاءات والقدرات كجانب هام من عملية التنمية ،البشرية التنمية تركز على األبعاد

(UNDP, 1990; UNDP, 2007. P. 34) في تطوير هذه المقاربة من تكلم ل ائن أوم سن لقد كان أمارتيا
". التنمية كحريـة "التفكير التنموي من خالل جدله الفلسفي لمقاربة القدرات في كتابه في  كما ساهم كثيراً
(Sen, 1999)،  بإعطاء  بط أيضاًتوزيادة الدخل وإنما تر ،المعايير االقتصاديةبوالتنمية هنا ال ترتبط فقط
لظروف التي تسهل ا وتقييمها من خالل توفير ،وتوسيع قدرات المواطنين إلدارة حياتهم ،الفرص المناسبة

 ،األساسـي ليم كـالتع وتـوفير التسـهيالت    ،خالل رفع الظلم من مزدهرةً حياةً ،عيشقدرة الناس على ال
  )Stewart and Deneulin, 2002; Evans, 2002( وشبكات الحماية االجتماعية ،والرعاية الصحية

فهـا  قبة التسـعينيات كمـا يعر  ومن التعريفات األخرى الخاصة بالتنمية البشرية التي سادت في ح      
وهذه الخيارات يمكن أن تكـون   هي عملية توسيع خيارات الناس،:"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتنمية 

أن يحيـا  : ك خيارات أساسية على جميع مستويات التنمية هـي كن هناول ،بال نهاية، وتتغير عبر الزمن
والـدخل الالزمـة    ،صل على المواردحوأن ي ،)تعليم(ة وأن يكتسب معرف وصحيةً ،طويلةً اإلنسان حياةً

كما تطـرق البرنـامج     : )104، 1993مج األمم المتحدة اإلنمائي ،برنا 3( "لمستوى معيشي كريم الئق
وتنميـة   ،وبوساطة الناس، أو عملية توسيع خيارات الناس ،تنمية الناس من أجل الناس"  :لتعريف التنمية

ك ولكن هنـا  ،يشير التعريف إلى أن الخيارات قد تكون خيارات غير محدودةو ،وبوساطة الناس ،الناس
والحصـول علـى    وهي الحياة الصحية الطويلة والمعرفة ،على جميع مستويات التنمية ،خيارات أساسية

حتـى   أو الصحة أو المهارات، ،وتنمية الناس تعني االستثمار في قدرات البشر سواء في التعليم .الدخل
 ،عـادالً  والتنمية من أجل ضمان توزيع عوائـد التنميـة توزيعـاً    ،عمل على نحو منتج وخالقيمكنهم ال

برنامج األمـم  ( ضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع في عملية التنمية والتنمية بوساطة الناس تعني أيضاً
ما وردت وبالتالي فإن مؤشرات التنمية البشرية ك). 105-108،104-107، 1993،3المتحدة اإلنمائي،
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ونصـيب الفـرد مـن     ،ومعدل التحصيل العلمي ،في دليل التنمية البشرية هي العمر المتوقع عند الوالدة
  ).100، 1993برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،(الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

ئيسي عملية نها تمثل بشكل روك ،لديها أبعاد كثيرة ةًمعقد عملية تمثل ظاهرةً ،إن التنمية كهدف     
  .مستمرة للتطوير المستمر

والتنمية بالمصطلحات الكمية حسب تقارير البنك الدولي يتم تصويرها كتغيير في المصطلحات      
قاربة فالم .الخصخصةو وتوسع السوق والتحرر التجاري ،وبشكل رئيسي النمو االقتصادي ،االقتصادية

يدعو للحد من تدخل الدولة في عملية التنمية وأنشطة ماع واشنطن الذي تجاالقتصادية هذه تعتمد على ا
لكن أقر البنك الدولي بأن الكثير من  ،)Center for International Development, 2003( السوق

 . (Green, 2001. P. 25)أثبتت فشلهاالتسعينيات  منذالمقاربات للتنمية التي استعملت 
حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تتركز بشكل أساسي فإن التنمية  وفي المصطلحات الكيفية،     

والتغيير الذي  ،للتغيير لنوعية حياة أفضل في جميع الجوانب تمثل فرصةً اكما أنه ،على رفاه البشر
 ،)مثل التعليم ومعدالت األمية( ،والمعرفة ،ومعدل وفيات ووالدة األطفال ،يشمل الناس في متوسط الحياة

 ،الجوع واستئصالعادل لتوزيع الدخل  وتحقيقٌ ،مثل مكافحة الفقر(جتماعيوالصحة والرفاه اال
   ).مثل إدارة الموارد النادرة(والبيئة  ،)والحصول المناسب على الخدمات االجتماعية

والتواصل  ،هي الحياة الصحية واكتساب المعرفة ،واألولويات التنموية للمرأة ،األهداف فإن كوبذل      
تعزيز التعليم على المستوى ك وما يشملها ،لحصول على الدخلاو ،جوانب المجتمعوالمشاركة في 

 ،الرجل والمرأة في العمل وتقليل الفجوات بين ،والحقوق الصحية واالقتصادية ،والجامعي ،الثانوي
والتنمية حسب األمم المتحدة تعني أنها  .وزيادة مشاركة المرأة السياسية ومكافحة العنف ضد المرأة

بعبارة أخرى إن  ،أفراد المجتمع بصورة تؤدي إلى تقليل الفوارق عملية التي تستهدف رفع مستوى دخلال
والحقوق  ،الجنسين في العائدات المساواة بين مع تأكيد. التنمية تعني عملية تحسين نوعية حياة المجتمع

. لفقر والالمساواةوتوجيه اهتمام خاص ونشاط مركز على المجموعات التي تعاني من ا والواجبات،
التنمية بقضايا المرأة كأمر  ينتومن ثم ال بد أن تع المجموعات، من هذه كبيرةً وتشكل النساء نسبةً

 وال سيما المرأة، المشاركة اإليجابية لجميع أعضاء المجتمع، وتتطلب أيضاً .جوهري من أجل تحقيقها
بوضعها االقتصادي  وثيقاً رأة ترتبط ارتباطاًوالمشاركة الفاعلة للم ،وذلك على قدم المساواة مع الرجل

وقد أصبح  ،واالجتماعي وبنمط القيود الثقافية، وغيرها التي تعوقها عن القيام بدور بناء في هذا المجال
سواء  :من المؤكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتعذر دون  مشاركة المرأة على مختلف المستويات

   .أم االقتصاديةاالجتماعية منها أم السياسية 
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للمرأة هي رفع وتحسين مشاركة المرأة في  ةالتنموي إلى أن األولويات ات السابقةالتعريف تشير    
 .والمشاركة السياسة والقانونية واالجتماعية وغيرها من المجاالت ،مجاالت التعليم والصحة واالقتصاد

أولويات النوع قطاع الحكومي الفلسطيني األولويات التنموية للنوع االجتماعي في ال وقد تشبه      
 في أن هذا التشابه قد يكون سبباً وتفترض الدراسة أيضاً ،وبناء الدولة ،االجتماعي في فترة ما بعد النزاع

مع أولويات النوع االجتماعي في القطاع الحكومي  ويات وكاالت األمم المتحدةأول في التوافق بين
حيث أن عمل وكاالت األمم المتحدة وخاصة هيئة األمم للمرأة  ،بعد أوسلوالفلسطيني التنموية في فترة ما 

 اآللياتو ،وطنية للتخطيط للمرأة الفلسطينية وجود آلياتيتطلب  وتمكين المرأة ،والمساواة بين الجنسين
: بأنها فتعر اآلليات الوطنية )1995( منهاج عمل بيجين حسبو. لتحسين ورفع مستوى المرأة الوطنية

رصد الدعم المقدم لقضايا المرأة على /عن تنسيق و مسئوالتعينه الحكومة ليكون  )مؤسسة أنظمة،(يان ك"
ما تكون اآللية الوطنية عبارة عن  وغالباً. خدمة لتلك القضاياوكذلك القيام بمبادرات  ،الصعيد القومي

 ،والخطط الوطنية للمرأة ،واإلستراتيجيات ،وتقوم هذه اآللية في رسم السياسات لجنة وطنية للمرأة،
، 2001اليونفيم،(عن تنسيق ورصد الدعم المقدم لقضايا المرأة على الصعيد الوطني  ويكون مسؤوالً

31( .                                                                                          
على المواثيق  تبني خططها ومواثيقها بناء سطينيةأن اآلليات الوطنية الفل وتفترض الدراسة أيضاً     

أن مقاربة حقوق اإلنسان التي  ، وتفترض أيضاًتي هي من إصدارات األمم المتحدةوالمعاهدات الدولية ال
 ،تتبناها وكاالت األمم المتحدة في تحقيق مساواة النوع االجتماعي التي تتطلب وجود جسم حكومي

أولويات النوع ائي للمرأة بالتقاء أولويات صندوق األمم المتحدة اإلنموتفترض وجود دولة ساعدت على 
اعي تعني ومقاربة حقوق اإلنسان لتحقيق مساواة النوع االجتم. االجتماعي التنموية في القطاع الحكومي

وكان هذا االلتزام جوهر حقوق  ،على  الجنس لتزام حقوق اإلنسان إلنهاء التمييز ضد المرأة القائما
سان الدولية منذ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيرها من المواثيق واالتفاقات الدولية التي أكدت اإلن

والتعامل مع مساواة النوع االجتماعي كحقوق إنسان يعني  ،على حق النساء في التمييز ضدهافي مجملها 
وتحديد الذين تقع  ،االجتماعيتزويد المستوى العالي بالسلطة بالمعايير والمقاييس لتحقيق مساواة النوع 

ومساواة النوع االجتماعي كحقوق  عليهم مسؤولية األعمال التي يجب القيام لإليفاء بالتزامات الحقوق،
والمساواة بين   للمرأةوبالنسبة لهيئة األمم المتحدة  .إنسان  يعني االستجابة لواقع الدولة واألمور الطارئة

وذلك  ،اعلى تعزيز برامجه ق اإلنسان تكمن في مساعدة الهيئة بة حقوفإن مقار ،الجنسين وتمكين المرأة
فمقاربة  النوع االجتماعي كحقوق إنسان، من خالل استغالل المنافع التي يمكن الحصول عليها من مساواة

والمواثيق الدولية الصادرة عن  ،حقوق اإلنسان لتحقيق مساواة النوع االجتماعي تعتمد على القرارات
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وعن التوصيات للمؤتمرات التي تعقدها األمم المتحدة للنهوض بالمرأة واحترام وحماية  ،لمتحدةاألمم ا
  .(UNIFEM, 2007. 12) ،حقوقها
وخاصة االفتقار إلى  ،وكذلك ستفترض الدراسة أن غياب التخطيط التنموي لدى السلطة الفلسطينية     

والظروف السياسية وعلى رأسها    ،بعد أوسلورؤية حكومية في موضوع النوع االجتماعي في فترة ما 
ثر كبير أكان له  ،وما تبعها من تدهور لألوضاع االقتصادية واالجتماعية ،واندالع االنتفاضة االحتالل

على حساب التمويل طويل  في توجيه الدعم وخاصة في االعتماد على دعم مشاريع طارئة قصيرة األجل
اصرة لحقوق المرأة بدل من ممارسة الضغط على إسرائيل لمنع هذا واالعتماد على مشاريع المن ،األجل

   .ووقف اإلغالق ومنع انتهاك تلك الحقوق  ،التدهور
ستسعى هذه الدراسة لفحص مدى وكيفية التقاء أولويات الصندوق بأولويات النوع االجتماعي التنموية    

ها السلطة توالخطط الوطنية التي وضع اتيجياتددت في اإلستركما ح ،في القطاع الحكومي الفلسطيني
كما ستلقي الضوء على الفجوات في إدراك الطرفين  ،2009-1997عام  من الوطنية في الفترة

  .من خاللها   اتوالوسائل التي تنقل المساعد ،ألولويات التنموية للنوع االجتماعي في القطاع الحكوميل
 فترة في الفلسطينية الوطنية السلطة تأسيس خالل من ةالدول بوجود الوهم أن الدراسة ستفترض وكذلك   
 أثر له كان واالجتماعية ،االقتصادية لألوضاع تدهور من تبعها وما ،االنتفاضة واندالع ،أوسلو بعد ما

 ألولويات مشابهة أولويات وبلورة ،الوطنية اآلليات ببناء تتعلق أولويات بلورة نحو الدعم توجيه في كبير
 العام في التشريعي المجلس انتخابات نتائج على بناء المساعدات حيادية وعدم الدولة وبناء ،النزاع بعد ما

 واالعتماد ،األجل طويل التمويل حساب على األجل قصيرة طارئة مشاريع دعم على واالعتماد ،2006
 ووقف ،رالتدهو هذا لمنع إسرائيل على الضغط ممارسة من بدالً المرأة لحقوق المناصرة مشاريع على

  .  الحقوق تلك انتهاك ومنع ،اإلغالق
 االجتماعي النوع بأولويات الصندوق أولويات التقاء وكيفية ،مدى لفحص الدراسة هذه ستسعى    

 وضعنها التي الوطنية والخطط ،اإلستراتيجيات في حددت كما ،الفلسطيني الحكومي القطاع في التنموية
كان دعم صندوق األمم  إلى أي مدى: والسؤال  .2009- 1997 العام من الفترة  في الوطنية السلطة

التي و ،2009-1997بين التنموية للمرأة الفلسطينية  المتحدة اإلنمائي للمرأة يصب في دعم األولويات
على لإلجابة ولذلك   ستسعى الدراسة ،والخطط الوطنية التي حددتها السلطة ،ددت في اإلستراتيجياتح 

  :لتي ستندرج تحت إشكالية البحث من األسئلة ا عدد
  ؟2009-1997بين عام ما ما هي أولويات صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  •
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 ،الفلسـطينية  الوطنيـة  السلطة تأسيس االحتالل اإلسرائيلي و فيها بما السياسية الظروف أثرت كيف •

 القطـاع  فـي  جتمـاعي اال النوع أولويات بلورة على حماس حركة وفوز األقصى انتفاضة واندالع

 ،ردهـا  وكيـف  2003 العام في االنتفاضة اندالع بعد لعملها الهيئة وإطالق تقييم وإعادة ،الحكومي

  . الفلسطينية التشريعية االنتخابات نتائج مع وتعاملها

 ،ددت في اإلستراتيجياتالتي حو ،2009-1997ما هي أولويات المرأة الفلسطينية التنموية بين  •

  .؟ نية التي وضعتها السلطة الوطنيةوالخطط الوط

• ات التنموية فعالة في االستجابة لألولوي اتالمساعد تكون فيه مقاربة الصندوق في إيصال إلى أي مدى

عليها كل من أولويات النوع االجتماعي التنموية في تبني  ما هي المقاربات التيو ،للمرأة الفلسطينية

  . األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة قوفي صندو ،القطاع الحكومي الفلسطيني

  
   :وذلك لسببين ،2009-1997تركز الدراسة على الفترة التاريخية بين 

 ،1997في األراضي الفلسطينية المحتلة في عام  اعند بدء عمله هيئةالتعرف على أجندة ال :السبب األول
ستنتاج إذا ما كانت األولويـات  ال ،نسبي الفلسطينية سالم أي بعد اتفاق أوسلو حيث كان يسود األراضي

وبالتالي إثبات فرضية تجاهل وكاالت األمـم   ،وفترة ما بعد الصراع ،المطروحة آنذاك تشبه بناء الدولة
  . كحالة استعمار طويل األمد المتحدة لخصوصية الحالة الفلسطينية

 هيئـة   عمـل  على سياسيةال الظروف  تأثيردراسة الختيار هذه الفترة الزمنية يكمن في  :السبب الثاني
 وتحديداً  االجتماعي بالنوع الخاصة  أولوياتها على  المرأة  وتمكين الجنسين بين والمساواة للمرأة األمم

لالستنتاج إذا ما كانت األوضاع  ،االقتصادية والسياسية بعد اندالع االنتفاضة الثانية ثناء تدهور األوضاعأ
ونوعية األولويات التي سيتم دعمهـا   ،ألقصى تؤثر على توجيه الدعمانتفاضة ا السياسية بما فيها اندالع

  .في هذه المرحلة 
ستفحص الدراسة األولويات التنموية للمرأة الفلسطينية كما حددتها خطط السلطة الوطنيـة التـي          

 ،2007وخطـة اإلصـالح والتنميـة لعـام      ،)2003-1998( ،تشمل خطة التنمية الوطنية الفلسطينية
والخطة الصادرة عن وزارة شؤون المرأة  لألعوام  ،1997إلستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية عام وا

  . وستتم مقارنة أولويات الطرفين. وخطط صندوق األمم المتحدة  اإلنمائي للمرأة ،2010- 2008الثالثة 
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مع األولويات التنموية للنـوع  وهكذا ستجيب الدراسة على أسئلة تتعلق بكيفية التقاء أجندة الصندوق      
 والعوامل التي تؤثر ،والعوامل التي تساعد على وضع أجندة الصندوق ،االجتماعي في القطاع الحكومي

المشـروطة   اتنوعية الشروط والمساعدو ،ندوق للقطاع الحكوميعلى نوع  وحجم الدعم المقدم من الص
  . اتء عند تقديم  المساعدأو الشركا ،التي يفرضها الصندوق على القطاع الحكومي

  

  :منهجية الدراسة   4.1

  :جمع البيانات )  أ

وهي الوثائق  :وثانوية ،أولية الكيفية كمصادر رئيسيتين لجمع المعلومات تقنيتين الدراسة استعملت
ومراجعة  ،صحفيةو ،ات مختارة وهي قراءات أكاديميةقراء ،وذلك بشكل أساسي ،والدراسات والمقابالت

 وأولويات الحركة النسوية أوسلو، قدية حول المساعدات الخارجية للفلسطينيين بعد اتفاقأدبيات ن
إلى األولويات التنموية  الفلسطينية من خالل تتبع المسار التاريخي للحركة النسوية الفلسطينية وصوالً

ناهج تنمية المرأة الخاصة بالنوع  االجتماعي في القطاع الحكومي، ثم االنتقال بعدها إلى استعراض أهم م
ليات التي تؤثر واآل والعوامل ،للتعرف على الظروف ،األمم المتحدة للنهوض بالمرأة ومقارب ،العالمية

الوثائق الرسمية  أما .بشكل عام أجندة وقرارات األمم المتحدة المتعلقة بتنمية المرأة وتنفيذ ،على صياغة
 ،لمقررات مؤتمرات األمم  المتحدة للمرأةالرسمية  هي الوثائقف ،تم استعمالها في هذه الدراسةالتي 

 التي طرحتها األمم المتحدة، أما بالنسبة  اتاألجند على للتعرف مم المتحدة المتعلقة بالمرأةوقرارات األ
الدراسة على اعتمدت  ،)المرأة هيئة األمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين(للحالة الدراسية 

جمع كما تم  ،منشورات والتقارير الخاصة بأطر وأهداف ومشاريع الصندوق في فلسطينالوثائق وال
وخطة التنمية . 1997الوثائق الحكومية مثل اإلستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية في عام  البيانات من

صالح عام واإل ،والخطة الفلسطينية للتنمية ،)2003- 1998(والنوع االجتماعي  ،الوطنية الفلسطينية
 التقدم حول الحكومية التقارير إلى إضافةً ،2010-2008، وخطة وزارة شؤون المرأة  لألعوام  2007
 .  بيجين عمل منهاج مجاالت في المحرز

 بين والمساواة للمرأة المتحدة األمم هيئة توظفهم الذين الخبراء مع مقابالت إجراء فتم: المقابالت أما
 إجراء تم كما ،السلطة لوزارات التنمية خطط في االجتماعي النوع ودمج عملد المرأة وتمكين الجنسين
 التنموية األولويات نحو الممول توجه لشرح ،الهيئة في والسياسات التخطيط دائرة ممثلي مع مقابالت

 بعد ما وفترة ،1997 من الممتدة الفترة خالل الفلسطيني الحكومي القطاع في االجتماعي للنوع
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 واهتمامات وأهداف ،الوطنية والسلطة ،الهيئة قبل من األولويات تلك تطوير عملية وشرح ،االنتفاضة
 في والتخطيط االجتماعي النوع وحدات مسؤولي مع أيضاً مقابالت إجراء تم كما. الفترة تلك في الهيئة

 ،ماعيةاالجت الشؤون ووزارة ،الزراعة ووزارة ،الداخلية وزارة فيها بما الوطنية السلطة وزارات
 اإلستراتيجيات وضع في شاركوا الذين خاصة ،الفلسطينية النسوية الحكومية غير المنظمات عن وممثلين
  االجتماعية الشؤون ووزارة ،المرأة شؤون وزارات ممثلي مع مقابالت عمل تم وقد. الوطنية والخطط

 بين ما والتعاون نسيقالت مستوى على للتعرف وذلك ،حماس حركة عليه تسيطر والتي ،غزة حكومة في
 غزة في للحكومة الهيئة قبل من المساعدة تقديم استمرارية على للتعرف وذلك ،غزة في والحكومة الهيئة

 تحديد بعملية تتعلق المؤسسات هذه ممثلي مع أجريت التي المقابالت من جمعها تم التي والبيانات.
 وأولويات أهداف لمقارنة استعملت والمقابالت ئقفالوثا ،الحكومي القطاع في االجتماعي للنوع األولويات

 في االجتماع للنوع التنموية األولويات مع  المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة للمرأة المتحدة األمم هيئة
 وردت كما التنموية ألولويات  مع الهيئة  أولويات بين التوافق مدى لفحص الفلسطيني الحكومي القطاع

  .   الهيئة عمل على السابقة السياسية الظروف تأثير ىومد الخطط تلك في
   

  :تحديد العينة ) ب

الذين  فالنخبة أو الخبراء في هذا السياق هم األفراد"" النخبة أو الخبراء" ية مقابلة الدراسة تقن تتبنى     
ويتم  "أو في مجتمعهم ،يعملون فيها ومنخرطين في عمل المؤسسة التي ،نيوبارز ،نييعتبرون مؤثر
  (Rossman and Rallis, 2003. 192).على امتالكهم للخبرة المتعلقة بموضوع الدراسة اختيارهم بناءاً

    األمم المتحدة  الذين توظفهم هيئةالفنيين  هيئةار العينة لتمثل مستشاري التم اختيعلى هذه التقنية  بناء
مي الشركاء في القطاع الحكو المرأة كأحد أهممثلين عن وزارة وم الوزارات الفلسطينية،للمرأة للعمل في 

تهم مقابالن تمت فاألشخاص الذي ،في القطاع الحكومي هيئةن ملف الواألشخاص الذين يتولو ،لهيئةل
  : يمثلون المؤسسات التالية

بوحدة السياسات وذلك  ممثالً ،وتمكين المرأة ،هيئة األمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين مكتب -1
الصندوق  وكيفية تحديد احتياجات التدريبات التي يقدمها ،خذ توجهات حول آليات بلورة الخططأل

 قدم جزءاًت هيئةال سيما أن ال ،ة للنوع االجتماعيياسات أكثر حساسالكفاءة لبلورة سي لشركائه لرفع
ون مع مستشاري الصندوق الفنيين الذين يعملمن قبل  على شكل دعم فني اتهامن مساعد كبيراً

  .القطاع الحكومي
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لع هذه الوحدة في بلورة حيث تضط ،والسياسات شؤون المرأة ممثلة بوحدة التعاون والتخطيطوزارة  -2
  .والخطط والعمل مع المؤسسات والوكاالت الدولية  السياسات

وضع الخطط ي وهي المنظمات التي تشارك ف :يةغير حكومية نسوية فلسطين اتمنظم -3
 للمرأةاألمم المتحدة  هيئةمن  تتلقى دعماًوالتي  ،فلسطينيةالوطنية المتعلقة بالمرأة ال واإلستراتيجيات

أن مركز الدراسات النسوية لألبحاث والتوثيق والسيما ( .وتمكين المرأة ،والمساواة بين الجنسين
  ).النسويات وأول وزيرة فلسطينية لوزارة شؤون المرأة  الناشطات ىحدإمديرة المركز هي 

  .في تنفيذ عدد من المشاريع هيئةزارات الفلسطينية الشريكة للممثلي الو -4
 .والمرأة في الحكومة في غزةممثلي وزارة الشؤون االجتماعية  -5
  

  :تحليل البيانات ) ج

ي األراضي المساعدات الدولية ف وضع اإلطار النظري إلشكالية الدراسة على عملتفي البداية        
 ومن ثم التطرق ،ي الفلسطينيةلتوضيح البيئة التي يعمل فيها المانحون في األراض أوسلو الفلسطينية  بعد

وذلك  ،ي حسب منظمة التعاون االقتصاديلعناصر توافق وانسجام  المساعدات الخاصة بالنوع االجتماع
الجنسين وتمكين  والمساواة بين ،هيئة األمم المتحدة للمرأةها تالتي قدمات ومالئمة المساعد ،انسجام لقياس
 استعملتوبعدها  .مع أولويات النوع االجتماعي التنموية في القطاع الحكومي حسب تلك العناصر ،المرأة

والمسح الكيفي لعينة  تحليل المضمون :الدراسة منها مجموعة من المناهج العلمية في هذه الدراسة
 لتحليل ما كتب استعملتف حليل المضمونأما آلية ت. ةراسعينة الدمن خالل إجراء مقابالت مع الدراسة 

ة الخاصة بالنوع االجتماعي والمساعدات المقدم في فترة ما بعد النزاع ةالخارجية المقدم عن المساعدات
االت ما إذا كانت تلك المساعدات تشبه المساعدات المقدمة في حما تحديد  من خالل وذلك ،للفلسطينيين

هيئة األمم أولويات ات الفلسطينية مع لية لتحليل وربط توافق األولويهذه اآل استعملتكما  بعد النزاعات،
  .                                                          وتمكين المرأة ،المتحدة  للمساواة بين الجنسين

تماعي في مع األولويات التنموية للنوع االج الهيئة المقدمة من اتوتوافق المساعدوإلثبات التقاء     
 ،على عناصر التوافق الدراسة اعتمدتوبالتالي  ،2009- 1997بين ما  القطاع الحكومي الفلسطيني

حول أسس تقييم  2008والملكية التي وردت في إعالن باريس واجتماع أكرا للعمل في غانا عام 
       . المقدمة لمساواة النوع االجتماعي اتالمساعد
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عمل حول فعالية المساعدات المقدمة لمساواة النوع لل ،كراأإعالن باريس واجتماع 

  :االجتماعي

بتقديم  2005والمتلقية للمساعدات في عام  ،إعالن باريس هو إعالن التزمت فيه الدول المانحة     
قصد وي ،بهدف إصالح إيصال المساعدات وإدارتها بهدف تحسين فعاليتها ،مساعدات أكثر فعالية

زيادة أثر المساعدات في خفض الفقر والالمساواة، وزيادة النمو وبناء " ق السيا باإلصالح  في هذا
 واألهداف هي ثمانية تتمحور حول القضاء على الفقر نمائية لأللفيةاإل وتسريع تحقيق أهداف ،القدرات
 ،وتمكين المرأة ،وتشجيع المساواة بين الجنسين ،وتحقيق التعليم االبتدائي الشامل ،والجوع ،المدقع

/ ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة ،وتحسين صحة األمهات ،تخفيض معدل وفيات األطفالو
وإقامة شراكة عالمية من أجل  ،البيئية االستدامةوضمان  ،وغبرها من األمراض ،االيدز والمالريا

البلد بسياسات وأنظمة وربط المساعدات  ،هي الملكية والتوافق وعناصر فعالية المساعدات ..التنمية
" والملكية ،(OECD, 2007. P. 16) .واالنسجام وإدارة النتائج والمحاسبة المتبادلة ،المتلقي للمساعدات

على  عتماد بشكل جزئي أو كاملة عند االتعني الممارسة الفعالة لسلطة الشركاء على برامجهم التنموي
 ،الل بناء قدرات الشركاءويمكن تحقيق هذا من خ (OECD, 2005. P. 9) "مصادر خارجية لتنفيذها
). (OCED, 2007. P. 16إدارة وتنسيق األنشطة الممولة من خالل المساعدات وتنفيذ سياساتهم وتولي

لإلستراتيجيات والمؤسسات  عتماد األساس لدعمهم وفقاًيعني أنه يتوجب على الممولين افالتوافق  أما
لتزامات وأنشطة المانحين تبرير ايعني فام نسجأما اال ، (OECD, 2005) واألنشطة التنموية للشركاء

أما   (OECD, 2005. P. 20).فعالية المساعدات بشكل جماعي ضمن الملكية للدولة الشريكة من لتزيد
 ،تعني تحسين عملية صنع القرارات وإدارة الموارد ضمن مقاربة تتركز على النتائجفإدارة النتائج 

من المانحين والشركاء بعضهم البعض حول نتائج  تعني أن يحاسب كلفوالمحاسبة المتبادلة 
 (  OECD, 2007. P).التنمية

 التابعة Development Assistance committee (DAC) )اإلعالن لجنة  المساعدة التنمويةوقد طور هذا 
  (Organization of Economic Cooperation and Development) التنمية والتعاون االقتصادي لمؤسسة

(OECD)  56وكالة متعددة األطراف  و 26دولة مانحة ووكالة مانحة و 35ووقعت على هذا اإلعالن 
   (OECD website, 2010) . وذلك برعاية منظمة التنمية والتعاون االقتصادي .دولة متلقية للمساعدات

علقة بمساواة التي تستهدف البرامج المت ومبتكرة للتمويل ،ك حاجة لوجود آليات جديدةهنا زالي ال     
 دمج  النوع االجتماعي كما أنها ال تزال أيضاً وكفاءة الممولين في االلتزام فيوقدرة  ،النوع  االجتماعي
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 أما. لة قويةءآليات مسا كما لم تكن هنا ،ا النوع االجتماعيمن تهميش قضايوهذا سيزيد  ،غير متوازية
 فيها ال تدمجة والتدقيق واآلليات والنتائج المحاسبفي  قياس اإلدارة المالية و أدوات التقييم المستعملة

. عملية تقييم وقياس النتائج ذه األدوات تركز فقط علىوه. النوع االجتماعي والمساواة  عناصر لتقييم
وهذا سيزيد من صعوبات  ،ك قليل من الدول التي تملك أدوات لقياس نتائج التنميةفهنا إلى ذلك وإضافةً

  (UNIFEM, 2008. 97). االجتماعيالنوع تقييم مساواة 
حول فعالية  حول تقييم التقدم المحرز بشأن إعالن باريس وفي المنتدى الثالث رفيع المستوى     

صرحت مديرة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  ،2008عام ت اإلنسانية  في أكرا غانا المساعدا
فإن التنمية واإلستراتيجيات  كن فيها المرأة من التطور،ال تتم في األماكن التي" :أنيس البردي) يونفيم(

األهداف اإلنمائية لأللفية تكون معرضة للخطر، فال توجد فعالية للمساعدات اإلنسانية  الوطنية نحو تحقيق
عات عن حقوق المرأة في كما أن مشاركة المدافعين والمداف ،على المساواة بين الجنسين دون التركيز

موقع مركز أنباء األمم (وتوزيع المساعدات يزيد من فعالية المساعدات اإلنسانية  ،ةللتنمي التخطيط
 أهمية اعتماد إعالن مباديء إعالن باريس لفعالية المساعدات ، وتكمن)2008 اإلنترنت المتحدة على

وحد الجهود كما أنها ت ،تنموية متفق عليها عالمياً اًحيث تشكل هذه أهداف على األهداف اإلنمائية لأللفية
وبالتالي فإنه يتوجب على المانحين العمل مع الدول متدنية الدخل  ،التنموية العالمية حول مكافحة الفقر

لضمان امتالكها إستراتيجيات واضحة لمكافحة الفقر ورفض استعمال المساعدة ألغراض سياسية 
ومتابعة ومراقبة المعلومات وتحسين جمع  ،والتشاور والتوافق مع أولويات الدول المتلقية ،وتجارية

ومشاركة المجتمع  ،وكذلك ال بد من ملكية الدول النامية لألجندة التي سيتم دعمها  ،األنشطة التنموية
  . (Radelet, 2004)اع السياسات المالية واالقتصاديةالمدني وإتب

تطوير إرشادات ل 2008عام الفي  ،كرا للعمل في غاناأفي اجتماع  لقد تم مراجعة إعالن باريس    
حيث أن تحقيق  .وتمكين النساء ،خاصة حول فعالية المساعدات المقدمة نحو مساواة النوع االجتماعي

وتمكين  ،دون وجود تقدم في مساواة النوع االجتماعي هذه األهداف التنموية العالمية لن يكون ممكناً
والممولين في اإلعالن هو  ،اتن للمساعدوفي نفس الوقت إن تنفيذ التزامات الشراكة بين المتلقي .النساء

وسيلة قوية لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية المتعلق بمساواة النوع 
كما أن . داتوفعالية المساع ،حيث أن انعدام المساواة يعيق عملية التنمية ،وتمكين المرأة ،االجتماعي

للممارسة الجيدة لتسريع مساواة النوع االجتماعي  ومبادًئ الن أطراًكرا للعمل يمثأإعالن باريس وأجندة 
ومبادرات تمكين  ،لضمان استفادة مساواة النوع االجتماعي ويمنح اإلعالنان فرصاً كأولوية تنموية،

التي يتم التأكيد عليها في ووالممولين  ،فالشراكة ما بين الحكومات. المرأة  من المساعدة التنموية الرسمية
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السياسات واإلستراتيجيات ( بـ المتمثل كال اإلعالنين سوف تدعم جانب العرض في الجانب الحكومي
المتمثل في إشراك وتمكين المواطنين بما فيهم مجموعات المرأة (وجانب الطلب  ،)والقدرات الحكومية

فعالية المساعدات  وثيقة مبادئ لجنة المساعدة التنموية حول وقد تمت المصادقة على). والمجتمع المدني
ت حيث كان ،2008غانا في عام  الخاصة بمساواة النوع االجتماعي وتمكين المرأة في اجتماع أكرا في

إحدى وكاالت التنمية التي صادقت على  هيئة األمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
   .هذا اإلعالن 

وإدارة  ،واالنسجام ،والتوافق ،الملكية: هي  يلنوع االجتماعمساعدات الخاصة باال وعناصر فعالية    

  . النتائج والمساءلة المتبادلة

وتعزيـز قـدرة    ،على الملكية الوطنية ألجندة التنمية قيام الممولين بتقديم الدعم بناءتعني ف :أما الملكية

نـاء إسـتراتيجيات   دعم جهود الحكومات الشريكة فـي ب  المشاركين في هذه الخطط من خالل وكفاءة 
وتمكين النساء مثل اتفاقية محاربـة   ،على االلتزامات القائمة إزاء مساواة النوع االجتماعي مكافحة الفقر

ومن خالل دعم الجهود التي تسعى لترجمة هذه  ،للعمل )6(جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج بيجين
 ،ت المرأة بشـكل خـاص  ومؤسسا ،دني بشكل عامإشراك المجتمع الموإلى ربطها بالموازنة  االلتزامات

ـ  وإيجاد وسائل لدعم  ،وع االجتمـاعي مناصري مساواة النوع االجتماعي وعوامل التغيير المستجيبة للن
والحكم  ،)بما فيها التخطيط والمالية ووزارات المرأة(لعمل مع برلمانات ووزارات الدول الشريكةلإضافة 
وغيرها  ،رلضمان سماع أصوات النساء في إستراتجيات مكافحة الفقوالمؤسسات غير الحكومية  ،المحلي

دعم المؤسسات اإلحصائية الوطنية لجمع وإنتاج وتحليل البيانات المصـنفة  و من الخطط متوسطة المدى
  (OECD, 2008).حسب الجنس

 ،يجياتاالستراتعلى  يس تمويله للدولة الشريكة بناءقيام الممول بتأس" يقصد بهف :التوافقأما  

من قبل  ربشكل كبي ويمكن االستفادة"واألولويات والمؤسسات واآلليات التنموية والوطنية لتلك الدولة 
واإلقليمية  ،واإلستراتيجيات القطاعية ،والقانونية وااللتزامات الدولية ،الممولين لآلليات الدستورية

واالتفاقات المواثيق  استعمال ن خاللتعلقة بالنوع االجتماعي موالوطنية بما فيها اإلستراتيجيات الم
المتعلق بتعزيز مساواة النوع االجتماعي وتمكين  ائية لأللفيةمثل الهدف الثالث من األهداف اإلنم ،الدولية

                                              
وهي  ،تركز حول إثنا عشر قضية 1995م المتحدة الرابع للمرأة في بيجين عام منهاج عمل بيجين هو نتيجة لمؤتمر األم .6

 ،والنساء واالقتصاد ،والنساء في النزاعات المسلحة ،والعنف ضد النساء ،والنساء والصحة ،النساء والفقر والتعليم والتدريب
  .آلليات المؤسساتية لتحسين وضع المرأة وا ،والنساء والبيئة وصنع القرار ،والنساء واإلعالم ،وحقوق اإلنسان للمرأة

  .10.  2000 ،اليونفيم
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تماعي في حوارات السياسة مساواة النوع االجوسياسات   )7( واالنساء ومنهاج بيجين للعمل واتفاقية سيد
وتمكين النساء تقييم المدى الذي تتم فيه معالجة مساواة النوع االجتماعي  )ثالثكرا للعمل البند الأجندة أ(

تعزيز خبراء النوع االجتماعي في الدول الشريكة وتطوير القدرات المحلية في ، وفي حوارات السياسة
بناء وتطوير القدرات والمعرفة حول تنفيذ و .حال استعمال خبراء النوع االجتماعي الخارجيين

تعزيز قدرة وزارة المالية وكذلك  .واإلقليمية المتعلقة بمساواة النوع االجتماعي ،زامات الدوليةااللت
 ،لمعالجة النوع اًوالوزارات القطاعية في تصميم ووضع موازنات مبنية على األداء التي تشمل معايير

في عمليات  دنيى إشراك مؤسسات المجتمع المإل إضافةً ،مساواة النوع االجتماعي وتمكين المرأة
)                                                                                                          المرجع السابق(.الموازنة الوطنية

تعاون مع بعضهم البعض لتمويل بالوالحكومات الشريكة الذين يعملون  ،شجع الممولينسيف :التناغم أما

شترك م واستعمالتنفيذ  االجتماعي وتمكين النساء من خاللت التي تعزز من مساواة النوع ودعم التدخال
قيام و .االجتماعي واألثروالتقييمات الخاصة بالفقر المستجيبة للنوع االجتماعي  .تقييموتدقيق و ،لتحليل

 ؤع التقارير والتنبورف ،الممولين بجعل أعمالهم  تتالءم  مع بعضها البعض من حيث األهداف واألولويات
وهذا التناغم سيقلل من تكاليف  ،وتجميع األموال من خالل سلة التمويل هو جزء من التناغم ،بالتمويل
                                                                         )المرجع السابق(.النفقات

خاصة  ،يز على تحقيق أهداف واضحة ومحددةتعني قيام جميع األطراف بالتركف :إدارة النتائجأما 

العمل لتقييم األداء المبني على النتائج سيولد معلومات أفضل حول  كما أن إطار لأللفية، اإلنمائية أهداف
وتمكين المرأة   ،تشمل أطر تقييم األداء مؤشرات للنتائج الخاصة  بالنوع االجتماعي نوعية النتائج عندما
وعند وجود  ،يتم جمع وتعميم وتحليل ونشر بيانات مصنفة حسب الجنس .اسللقي بحيث تكون قابلةً

عندما يتم  .مؤشرات للنوع االجتماعي لتمكين المرأة ومساواة النوع االجتماعي في أنظمة تقييم كل قطاع
              )       المرجع السابق(.دعم الدول والمواطنين لتعزيز زيادة المطالبة لنتائج مستجيبة للنوع االجتماعي

ويمكن . عن هذه النتائج لدول النامية هم عرضة للمسائلةتعني أن الممولين واف :أما المسائلة المتبادلة

من خالل تحسين آليات ومؤشرات  ،بل الممولينالممولين للمسائلة المتبادلة من ق ةتعزيز فكرة وممارس

                                              
أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة  في العام  ،)القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو هي اتفاقية  .7

أساساً لالتفاقية  16-1مواد من وتعتبر ال ،مادة قانونية مقسمة على ستة أجزاء 30وتتكون االتفاقية من ديباجة و 1979
واألصعدة،  ،واآلليات األساسية لكيفية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجاالت ،ألنها وضعت األسس

  .كما تضمنت هذه المواد التدابير الواجب على الدول األطراف اتخاذها لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء
  ). على أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء( 
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قليل الفجوات وذلك لت ،ت الشريكة عن عملهملمسائلة أنفسهم والحكوما  ،وجمع لبيانات عمليات المسائلة
  )  المرجع السابق. ( رأةوتمكين الم

  

   :في األراضي الفلسطينية المحتلة عناصر فعالية المساعدات
قد تتعارض مع الحقيقة  ،التي تعتمدها الدول والوكاالت المانحة والدول المتلقيةالخمسة  إن المبادئ      

لذي يجعل من هذه المساعدات أال وهي وجود االحتالل اإلسرائيلي ا ،يةالواقعة في األراضي الفلسطين
لألجندة السياسية للمانحين وخاصة الوكالة  حيث أن حجم المساعدات يتم تحديده تبعاً ،ذات طابع سياسي

 متغاضية عن عنصر الملكيةوتقدمها  ،واإلتحاد األوروبي الخاصة بعملية السالم ،األمريكية للتنمية الدولية
وبعد ،  (Siad, 2005. P. 100)بداية أوسلو سياسية منذوالمساعدات كانت  .الخاص بفعالية المساعدات

لتصبح ومؤسساتها االجتماعية واالقتصادية  ،أوسلو لقد أعطيت المساعدة لبناء وتقوية السلطة الفلسطينية
حددت اتفاقيات " ):2004( مؤسسات رسمية لتفتح الطريق أمام تنفيذ السالم مع إسرائيل حيث يؤكد نخلة

على الرغم من تغليف المسائل  للتدخل في فلسطين حسب أهداف محددة للغاية سياقاً 1993أوسلو لعام 
فإن تلك األهداف كانت باألساس ذات طابع سياسي تتركز على المسائل المتعلقة  ،في اللغط التنموي

ومن أجل  ،السالم واالستقرار في المنطقة باتجاهوالدفع  ،ينية السالم بين إسرائيل والفلسطينيبعمل
الوصول إلى هذه الغايات يتعين تقوية المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التابعة للسلطة 

لها أن تصبح  ىوالفني حتى يتسن ،بما في ذلك القدرة على الحكم من خالل توفير الدعم المالي ،الفلسطينية
 .)184، 2004لة، نخ"(المؤسسات الرسمية للدولة 

  

عناصر فعالية المساعدات واألولويات التنموية للنوع االجتماعي في القطاع الحكومي 

    :كأولويات شبيهة بحالة ما بعد النزاع وبناء الدولة  ،الفلسطيني

ال تبرز فقط  فإن هذه العناصر وأما بالنسبة ألولويات النوع االجتماعي في فترة ما بعد أوسلو،      
بالخطط واآلليات الوطنية  أيضاً تدفع بل ،اتهم للفلسطينييناف السياسية وراء تقديم المانحين لمساعداألهد

التي تشبه أولويات النوع االجتماعي في والمواثيق الدولية  ،اإلنفاقاتعلى  لبناء ومالئمة خططها بناء
بل القطاع هذه األولويات من قوالتي قد تشير إلى تبني مثل  .وحالة بناء الدولة ،نزاعالحالة ما بعد 

 ،عن الحقيقة الواقعة في األراضي الفلسطينية بوجود دولة متغاضيةً أو توهماً اعتقاداًالحكومي الفلسطيني 
     . أال وهي وجود االحتالل اإلسرائيلي بجميع ممارساته ضد الفلسطينيين
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 ،على مؤشرات التوافقفي االعتماد  العناصر بالنسبة لموضوع الدراسة أهمية هذهوبالتالي تكمن      
مع أولويات  ،القطاع الحكوميلقياس توافق والتقاء أولويات النوع االجتماعي التنموية في  والملكية كإطارٍ

وذلك إلثبات أن أولويات النوع  وتمكين المرأة، ،للمرأة والمساواة بين الجنسيناألمم المتحدة  هيئة
 ،كومي شبيهة بأولويات النوع االجتماعي في حاالت ما بعد النزاعاالجتماعي التنموية في القطاع الح

إلثبات أو نفي فرضية الدراسة المتمثلة  أيضاً وقد تم اختيار هذين العنصرين دون غيرهما ،وبناء الدولة
 ،في وجود التقاء وتوافق بين األولويات التنموية للنوع االجتماعي في القطاع الحكومي الفلسطيني

في قياس وتوافق أولويات الدول المتلقية  ودولية متبعةً ،ا مؤشرات عالميةوذلك لكونه ،لهيئةا وأولويات
                                                                          :والدول المانحة وذلك من خالل

ادئ لجنة المساعدة التنموية على تحديد الملكية في مب الوطنية بناء الملكية الفلسطينية أو مؤشرات -1
  :بالنوع االجتماعي التي سبق ذكرهاالخاصة 

  .مدى بناء  تلك األولويات على االتفاقات الدولية •
ومؤسسات المرأة ومناصري النوع االجتماعي في وضع تلك  ،مدى مشاركة المجتمع المدني •

  .األولويات
هيئة األمم المتحدة للمرأة والمساواة بين  ياتويات النوع االجتماعي وأولومؤشرات التوافق ما بين أول -2

مؤشرات التالية التي طورت لالستنتاج فيما إذا الحيث يشمل هذا العنصر  ،الجنسين وتمكين المرأة
  :نوع االجتماعي في القطاع الحكوميوأولويات ال ،كان هناك اختالف أم التقاء بين أولويات الصندوق

واألسس التي بنيت  ،الهيئةع الحكومي في مقابل أولويات طاأولويات النوع االجتماعي في الق •
  .عليها أولويات صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 

وبناء  ،على تعزيز تعمل الهيئةكانت لالستنتاج فيما إذا  وذلك ،الهيئةالمقدمة من  اتنوع المساعد •
 ،في الدول الشريكة وخبراء النوع االجتماعي ،قدرات الوزارات والمؤسسات غير الحكومية

 ،وتنفيذ االلتزامات الدولية ،وتطوير القدرات المحلية في مجال تحقيق مساواة النوع االجتماعي
واإلقليمية المتعلقة بمساواة النوع االجتماعي، وكذلك تعزيز قدرة وزارة المالية والوزارات 

 ،لمعالجة النوع اًريمبنية على األداء التي تشمل معايالقطاعية في تصميم ووضع موازنات 
إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في  إضافةً ،وتمكين المرأة ،مساواة النوع االجتماعيو

  .عمليات الموازنة الوطنية
والمساواة بين  للمرأة أولويات الهيئةم توجيه دع فيسة في تأثير األوضاع السياسية الدرا ركزتو     

    :طورت الدراسة المؤشرات التالي وفي هذا السياق الجنسين وتمكين المرأة



28 

 

  .للحصول على المساعدةلتي يفرضها صندوق األمم المتحدة للمرأة الشروط ا: المساعدة المشروطة •
  .مشاريع طارئة أم مشاريع طويلة األجل : نوع المشاريع المقدمة •
 .القدرات والكفاءات الفلسطينية في التخطيط للنوع االجتماعي في وزارات السلطة •

  . وتقنية التصنيف واالسترجاع ،تحليل المضمون :ستستعمل الدراسة تقنيتين لتحليل المقابالت وهما     
  

حيث يستطيع  .هي طريقة شائعة تستعمل في تحليل بيانات الدراسة الكيفية :وتحليل المضمون   

يل مضمون الباحث من خالل هذه الدراسة تحديد وتصنيف الردود األساسية في البيانات من خالل تحل
                                                                          :ك أسئلة سيتم أخذها بعين االعتبارولتحليل البيانات، ستكون هنا .المقابالت والمالحظات

  .؟هي الردود والمواضيع  المشتركة المأخوذة من إجابات أسئلة محددة ما : أوالً
  .الستنتاج الذي ستقوم الدراسة بعمله بعد أخذ الردود واإلجابات؟ما هو ا : ثانياً

  

وسيتم تنفيذ هذه اآللية من خالل  "تقنية التصنيف واإلرجاع" تحليل فهيللانية التقنية الثأما 

  :إتباع الخطوات التالية
عمل تصحيحات وإضافات عند  ،قراءة كل البيانات لفحص شموليتها :فحص شمولية البيانات  -1

  .لضرورةا
  .والتفكير في تصنيف مواضيع إجابات المقابالت ،قراءة البيانات: القراءة والتفكير  -2
المستوى األول من التصنيف واإلرجاع هو تصنيف البيانات حسب مواضيعها  : التصنيف واإلرجاع-3

  . وبعد إجراء التصنيف سيتم إرجاع البيانات إلى المواضيع المصنفة  .الواسعة
ك تصنيفات فرعية عادة قراءة وتفحص إذا ما كان هناإ :ى الثاني من اإلرجاع والتصنيفالمستو -4

  .ومن ثم تصنيفها تحت التصنيفات الفرعية 
  . النظر والتفكير في مواضيع ومحتوى اإلجابات لعمل االستنتاج -5

المقابالت سيتم  فاألفكار المتكررة ومحتوى ومواضيع وبعد االنتهاء من تسجيل وتدوين المقابالت،     
كرا وذلك لرؤية مدى أة الموضح في إعالن باريس وإعالن تحليلها تحت  عنصري التوافق والملكي

ومدى توافق والتقاء تلك  ،الملكية الوطنية ألولويات النوع االجتماعي في القطاع الحكومي الفلسطيني
ك بند ألثر األوضاع  سيكون هنا كذلك ،األولويات مع أولويات صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة

  :السياسية على عملية تحريك المساعدة ووضع األولويات 
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 العنصر  محتوياته

  .لدوليةتلك األولويات على االتفاقات  مدى بناء •
مدى  ومناصري النوع االجتماعي في وضع تلك األولويات •

  .المرأة مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات
 ،ألمم المتحـدة  اإلنمـائي  ا مستوى التشاور بين صندوق •

ووزارات السلطة الوطنية  الفلسطينية  والمؤسسات غيـر  
  الحكومية النسوية الفلسطينية 

مستوى التخطيط للنوع االجتماعي ودمجه في الخطط  •
 .التنموية  الفلسطينية 

الملكية الوطنية ألولويات النوع االجتماعي في 
 :القطاع الحكومي الفلسطيني

االجتماعي في القطاع الحكومي في مقابل أولويات النوع 
أولويات صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة واألسس التي 

  .بنيت عليها أولويات صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 
إذا  نوع المساعدة المقدمة من الصندوق وذلك لالستنتاج فيما-

يعمل الصندوق علـى تعزيـز وبنـاء قـدرات الـوزارات       
ؤسسات غير الحكومية وخبراء النوع االجتمـاعي فـي   والم

وتطوير القدرات المحلية في مجـال تحقيـق    ،الدول الشريكة
وتنفيذ االلتزامات الدولية اإلقليميـة   ،االجتماعي النوع مساواة

المتعلقة بمساواة النوع االجتماعي، وكذلك  تعزيز قدرة وزارة 
موازنات مبنية المالية والوزارات القطاعية في تصميم ووضع 
مساواة النـوع  وعلى األداء التي تشمل معايير لمعالجة النوع 

وتمكين المرأة إضافة إلـى إشـراك مؤسسـات     ،االجتماعي
 .المجتمع المدني في عمليات الموازنة الوطنية

 :عناصر التوافق

مشاريع طارئة أم مشاريع : المقدمة نوع المشاريع - 
  .طويلة األجل 

كفاءات الفلسطينية في التخطيط غياب القدرات وال - 
  .للنوع االجتماعي في وزارات السلطة

 

على  أثر الوضع السياسي: األوضاع السياسية
 .تحريك  المساعدة  ووضع األولويات
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  :الخالصة

اإلشارة في تحليل نتائج الدراسة  ان فيسيساعد ،ماالملكية الوطنية ومحتوياته يإن استعمال عنصر     
والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة على خطط   ،الخطاب التنموي إلى مدى  هيمنة

وكذلك ستساعد هذه الدراسة على  ،التنمية الوطنية في القطاع الحكومي في ظل وجود االحتالل ومعيقاته
 ،الوطنيةت إبراز األشكال الجديدة للتخطيط لألولويات التنموية للمرأة بعد أوسلو من خالل وجود اآلليا

ثر األوضاع استعمال أو ،واختالفها عن اآلليات التي أبرزت أولويات المرأة الفلسطينية في السابق
السياسية في توجيه الدعم سيساعد على تحديد أثر الوضع السياسي في األراضي الفلسطينية المحتلة بما 

يم المساعدة أو تحويلها من وفوز حركة حماس على االستمرار في تقد ،فيه اندالع انتفاضة األقصى
  وتحديد جهات التعامل في الوزارات الفلسطينية وخاصة في غزة    ،مساعدات تنموية إلى مساعدات طارئة
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  الثانيالفصل 

  ة األدبيات وأهمية الدراسةمراجع

  

أبعاد النوع االجتماعي في أهمية إدماج مية التي اهتمت بدراسة العديد من الدراسات العال كهنا      
وأثر تلك  ،في فترة ما بعد النزاع في مناطق شهدت نزاعات مسلحة المساعدات الدولية المخصصة

 تركز على أهمية أخذ أبعادهذه الدراسات  وبعض. التغيير الجذري االجتماعي إحداثالمساعدات على 
وبعض الدراسات األخرى . والمساعدات التقنية ،المساعداتفي برامج النوع االجتماعي بعين االعتبار 

ع االجتماعي تناولت المساعدات من حيث فعاليتها والدور الذي تلعبه تلك الوكاالت في تحقيق مساواة النو
على إظهار فشل تلك ك دراسات ركزت ا أن هناكم. لألطراف المتلقيةالتي تقدمها من خالل المساعدات 

والتنمية  ولتأكيدها على أن إحداث التغيير ،المساعدات الفتقادها فهم السياق في فترة ما بعد النزاع
ك وهنا. ساعداتوذج المشروع في المال يمكن تحقيقه من خالل نمي وتحقيق مساواة النوع االجتماع

 ،فعالية المساعدات المقدمة من الوكاالت الدولية المانحة كالمفوضية األوروبيةدراسة ركزت على 
حيث أكدت على أهمية بناء القدرات   ،ألمم المتحدة لبعض الدول الناميةومنظمة العمل الدولية وصندوق ا

ى الدور ما تطرقت تلك الدراسات إل وقليالً. في مجال التخطيط والتطوير لدى الدول واألطراف المتلقية 
ما ناقشت أثر المساعدات بشكل عام  وغالباً ،الذي تلعبه وكاالت األمم المتحدة في فترات ما بعد النزاع

ولم  ،المتحدة ت متعددة األطراف ووكاالت األمموالوكاال ،بحيث جمعت ما بين وكاالت التنمية األحادية
المتحدة في هذا المجال كما أنها  تظهر بشكل خاص نوع المساعدات والدور الذي تلعبه وكاالت األمم

مع النوع االجتماعي ودور القطاع الحكومي في تعزيز  ما تطرقت إلى الخطط الوطنية  للتعامل نادراً
 مساواة النوع االجتماعي

  :ي المساعدات المقدمة في فترة ما بعد النزاعفعاد النوع االجتماعي أب
أبعاد "بعنوان  )Marcia E.Greeberg and Elian Zuckerman  )2009للكاتبتين تناولت دراسة       
األبعاد الخاصة التي يجب  "التحديات في المساعدة التنموية  :االجتماعي لفترة ما بعد اإلعمار النوع

                                                          .ع إعادة اإلعمار وما بعد النزاعأخذها بعين االعتبار في مشاري
كان الهدف من الدراسة إيجاد إطار عمل لفهم أبعاد النوع االجتماعي إلعادة اإلعمار في فترة ما       

بهدف تحقيق السالم الدائم  ؛وبلورة السياسات لتعزيز التقييم وتصميم المشروع وذلك ،بعد النزاع
آخرين بما فيها أكبر وأصغر  وممولين ،من البنك الدولي ن أمثلةًاواستعملت الكاتبت .اركة واالزدهاروالمش
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لتحديد األبعاد  ،القروض التنموية التي قدمت لمناطق في فترة إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع
وقد استعملت هذه  .الخاصة بالنوع االجتماعي التي يجب أخذها بعين االعتبار في مشاريع إعادة اإلعمار

السياسات تعاملوا ببطء في توظيف تحليل النوع  األمثلة إلثبات فرضية الكاتبتين من أن صانعي
 ،أن إدراك ومعالجة أدوار النوع االجتماعيفي وتجادل الكاتبتان  .االجتماعي في التخطيط لتلك المشاريع

 .هي أمور جوهرية لنجاح أي سياق ما بعد النزاع ،ومساواة النوع االجتماعي  ،وتعزيز حقوق المرأة
والمدى الذي ستزيد  ،راك خصوصيات المجتمعات التي مرت في حالة نزاعأن إدفي كما تجادل الدراسة 

فيه انعدام المساواة من احتمالية نشوب نزاع من جديد وتحليل النوع االجتماعي سيعزز ويحسن من نتائج 
  .)Greenberg and Zuckerman, 2009. 3(.البرامج

وتمثل هذا التأثير  ،صراع على النوع االجتماعياألبعاد مبني على تأثير ال تبتان لهذهإن اقتراح الكا     
كما يؤثر النزاع  ،والمشاركة  بين الرجل والمرأة أثناء النزاع ،في وجود فروق في االحتياجات والفرص

فتقار مؤسسات الدولة إلى مؤسسات تأخذ تأثر فيها النوع االجتماعي مثل؛ اعلى كثير من الجوانب التي ي
وبالتالي  وضعت هذه  . دم وجود قوانين تضمن حقوق ومشاركة المرأة أبعاد النوع االجتماعي وع

: األبعاد لتقليل التباينات والفروق بين الرجل والمرأة؛ وعلى سبيل المثال وضعت الدراسة البعد األول
حيث يتناول هذا البعد تحسين وضمان  ،وهو المتعلق في وضع أنشطة تستهدف وتركز على المرأة

حيث تعمل  ،وحقوق الملكية وذلك تبعاً ألثر النزاع على المرأة ،ة السياسية  للمرأةوالمشارك ،الحقوق
وهذا الوضع يوفر فرصة   ،النزاعات على زيادة عدد النساء على عدد الرجال  في فترة ما بعد النزاع

ومن ضمن األنشطة التي  تستهدف المرأة هي تحسن . لإلناث لتولي مواقع كانت مقتصرة على الرجال
حيث تتميز مؤسسات الدولة في فترة ما قبل وأثناء النزاع  بانعدام  مساواة النوع  ،نظام الملكية للمرأة

  .  االجتماعي فيها
وبرامج واعية  ،وهي أنشطة تركز على المرأة :ةثالث دهي أبعافالدراسة  أما األبعاد المقترحة في       

   .ى النوع االجتماعيوإيجاد تغيير اجتماعي قائم عل ،للنوع االجتماعي
عندما يظهر  وهذا البعد يشمل األشياء التي يجب عملها أنشطة تركز على المرأة، هو :فالبعد األول      

وتتضمن  ،األساسية والتعليم تحليل النوع االجتماعي تباينات قائمة على النوع االجتماعي في الحاجات
وكذلك تحسين  ،وزيادة مشاركتها السياسية ،أةهذه األنشطة تركيز على ضمان الحقوق السياسية للمر

وسيادة القانون وإنهاء التمييز القائم  ،وتحسين نظام الميراث من خالل سن القوانين ،وصول المرأة للملكية
وأظهرت الدراسة أن التحدي الرئيسي للنشاطات التي تستهدف . وإنهاء العنف ،على النوع االجتماعي

إن التركيز على الفروق بين الرجل والمرأة يجب  ،ند الحكومات والممولينالمرأة هو تحقيق فهم واسع ع
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ومن التحديات األخرى لتحقيق  ،وجزء أساسي ضمن إستراتيجياتهم لبناء وتعزيز السالم ،أن يكون أولوية
ومدى تأثيريها على السياسات والعمليات السياسية التي  ،هذا البعد تشمل استدامة تمويل هذه األنشطة

   .) 10المرجع السابق.(وتعزز من أشكال التمييز القائمة على النوع االجتماعي ،ر على حياة النساءتؤث
بمعنى دمج النوع االجتماعي  ،هو برامج واعية للنوع االجتماعيالذي اقترحته الدراسة ف :أما البعد الثاني

 ،لقائمة على النوع االجتماعيوالعالقات ا ،والتأكيد على أهمية فهم األدوار  ،في السياسات  والبرامج
واإلقرار أن الفشل في فهم تلك األدوار والمسؤوليات يعمل على تقليل كفاءة وفعالية البرامج االقتصادية 

وهذا البعد يعني أن تحسين ظروف النساء ومشاركتها المسندة والمبنية على تحليل النوع .وبرامج الحكم
قات و أدوار النوع االجتماعي على تنفيذ السياسات قد يعزز كما أن إدراك كيفية تأثير عال ،االجتماعي

والكفاءات البشرية  ،والتوظيف ،ويحسن من جميع أنشطة البرامج التي تتعلق باألنشطة االقتصادية
والتحدي الرئيسي لهذا البعد هو اإلدراك بأن البرامج في فترة ما بعد النزاع . وإنهاء التسلح ،والصحة

وقد يعمل الممولون؛ مثل البنك . في إدراك عالقات النوع االجتماعي غير المتساوية تتخبط  بسبب الفشل
واستعمال لغة بيانية خاصة بالنوع االجتماعي، إال  ،الدولي على عمل دراسات تتعلق بالنوع االجتماعي

تي تواجه وبالتالي يقوض عائداتها وفوائدها، ومن التحديات األخرى ال ،أنه قد يفشل في دمجها وتنفيذها
وإدراك  ،تنفيذ هذا البعد هو قلة طاقم العمل الخبير الذي يضطلع بمعرفة كيفية التشاور مع النساء

ومن التحديات . وضمان االنتباه للنوع االجتماعي خالل التنفيذ ،المعوقات  والفرص في تصميم المشروع
  ) المرجع السابق.(لنوع االجتماعياألخرى؛ وجود أنظمة للتابعة والتقييم إلظهار الفروق القائمة على ا

هو بعد إستراتيجي مرتبط فالمرتبط بالتغير االجتماعي القائم على النوع االجتماعي  أما البعد الثالث
ويركز على أن التدخالت في فترة ما بعد النزاع بحاجة لمعالجة وإعادة بناء الرأسمال  ،بالتغيير

 ،سودها االحترام بين الرجال والنساءيلبناء عالقات  ووجود جهود ،وبناء مؤسسات سلمية ،االجتماعي
وقد تسعى تلك الجهود لتوفير وسائل لتحويل مجتمعات النزاع من مجتمعات عنيفة تسودها أشكال عدم 

  .المساواة إلى مجتمعات سلمية تسودها عالقات االحترام والتعاون
فقد أوصت . ن وصانعي السياساتعملت الدراسة على بلورة نتائج وتوصيات لكل من المانحي      

الدراسة كل من المانحين وصانعي السياسات بضرورة النظر إلى النوع االجتماعي على أنه قضيةٌ 
إستراتيجيةٌ وليس قضيةً ثانويةً، وال بد من دمج تحليل النوع االجتماعي في تحليالت ما بعد النزاع وفي 

وتحديد كيفية احتمالية زيادة  ،اليف في التحليالتتصميم المشروع لتحديد الفرص ودمج المنافع والتك
  . مساهمة النساء بشكل أكبر وفاعل بالنتائج واألهداف
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كما أوصت الدراسة المانحين والممولين أيضاً ضمان أن المعلومات التي يتم جمعها حول المشروع      
كما توصي الدراسة المانحين  مفصلة حسب الجنس لتحديد األشياء التي تالئم البرامج التي يتم تنفيذها،

وال بد من وجود عدد  ،بتخصيص مصادر حقيقية لفهم النوع االجتماعي ضمن مجتمعات وثقافات مختلفة
  .من مناصري النوع االجتماعي  والنساء في صنع القرارات الخاصة بالبرامج 

ال بد أن تشرك الرجال كما أوصت الدراسة بأن الجهود المبذولة لتعزيز مساواة النوع االجتماعي      
حوار بناء حول عالقة النساء والرجال والفتيات  هناكوال بد أن يكون  ،والنساء في فترة ما بعد النزاع

والقادة التقليديين والمدارس  ،وال بد من أن يضم هذا الحوار السياسيين ،البعض يبعضهموالشبان 
  .واإلعالم والجماعات الدينية

وعلى الرغم . ورة بناء وتحديد االحتياجات بناء على تحليل النوع االجتماعيوأوصت الدراسة بضر     
من أن بعض المشاريع التي تخصص أنشطة خاصة بالمرأة، إال أنه من غير الواضح إذا ما كانت تلك 
المشاريع  مبنية على تحليل النوع االجتماعي في فترة ما بعد النزاع، بمعنى أن هناك القليل من المشاريع 

كما أوصت الدراسة بضرورة دمج الرجال الذين لديهم  ،التي تحدد وتعالج احتياجات النوع االجتماعي
حاجات النوع االجتماعي وضرورة دمجهم في البرامج لبناء وتكوين الفهم لديهم حول حاجات ومساهمات 

  .   وقد يكون دمجهم ضرورياً لمساواة النوع االجتماعي ،النساء
دراسة  ،ا بعد النزاعفي فترة مولت المساعدات والنوع االجتماعي ت األخرى التي تناومن الدراسا      

توجهات وضع النساء الخاص وقضايا السكان :" بعنوان ،بيق في فترة ما بعد النزاعمأجريت في موز
 Sally Baden للكاتبة" والنوع االجتماعي المطلوب دمجها في مهارات التدريب وتعزيز التوظيف

وقوات  ،بيق هي إحدى الدول التي مرت بنزاع مسلح بين القوات الحكومية لفريليموموموز ،)1997(
  .عند توقيع اتفاقية السالم العامة 1992المعارضة لرينمو ما بين السبعينيات وحتى عام 

وأنه ال بد من المساعدات المقدمة في فترة ما بعد  ،تنطلق الدراسة من تأثير النزاع على النساء     
فالحرب في موزمبيق عملت على إيجاد أشكال جديدة ومتنوعة لألسرة . النزاع معالجة تلك اآلثار

وزيادة عدد  ،وهذه األشكال الجديدة تتمثل في زيادة حجم األسرة ،وما بعد النزاع ،وتكوينها خالل النزاع
أو  ،وفقدان الوالدين ،ووجود األطفال األيتام كنتيجة للتهجير ،األسر التي تترأسها النساء واألطفال

ومحركات األسرة الداخلية هي  ،إن أشكال التهميش هي معقدة. أو انضمامهم للقوات المسلحة  ،خطفهم
حيث أشارت  ،كما يعمل النزاع  على تغيير عالقات النوع االجتماعي ،عوامل هامة في تشكيل األسرة

 ،رب كتحول في عالقات النوع االجتماعيبعض التقييمات إلى انهيار الهياكل العائلية في ظل ظروف الح
ومعايير  ،على التحرر من قيود الهياكل البطريركية) المتعلمات والشابات(حيث استطاعت بعض النساء 
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ومن آثار الحرب على األسرة وجود الترتيبات . والبدء في ممارسة حياة مستقلة ،النوع االجتماعي
معتمدين على المرأة قد يؤدي إلى أعباء أكثر ملقاة على عاتق وأن زيادة عدد ال ،العائلية والزواج الثاني

وتبرز الحرب توتر في عالقات الزواج . أو إلى إهمال واضطهاد األطفال على سبيل المثال ،المرأة
والفترة المباشرة لما بعد النزاع كما أن الحالة المدنية للمرأة والتي تتعلق  ،والعنف األسري خالل النزاع

. ر الزواجية وملكية األرض تجعل النساء أكثر عرضة لتجريدهن من ملكيتهن كنتيجة النهيابحقوق الملك
وسياسة اجتماعية لحماية مصالح النساء  ،الحاجة إلعادة التفكير بإطار قانوني وهذا يشير إلى اقتراح

عد والنزاع في موزمبيق سا. )Baden, 197. 21(‘واألطفال ضمن أشكال ومكونات األسرة المتغيرة
وكذلك االنتشار الواسع الغتصاب النساء  ،ضد المرأة واضطهادها لى انتشار العنف الجنسي والجسديع

ومن أثار الحرب على النساء تتجلى بتطوير . وما يتركه من آثار نفسية على الضحايا ،خالل النزاع
فرصة في التعليم وبشكل خاص على مهارات وتعليم النساء بسبب فقدان ال ،الموارد البشرية بشكل عام

وكذلك بسبب تدمير البنية التحتية التي هي أصالً ضعيفة للتدريب  ،لجزء كبير من الشباب والمراهقين
  )Baden, 1997. 55.( األكاديمي والمهني بسبب الحرب

من تطوير أطر لسياسة عمل وإرشادات للتدخالت المستقبلية في البالد  تعتبر هذه الدراسة جزءاً      
وتدريب المشاريع  ،من برنامج عمل منظمة العمل الدولية حول المهارات وجزءاً ،ثرت بالحروبالتي تأ

 وتزود قاعدة بيانات ،والدراسة تحدد أولويات للمساعدة التقنية .في البالد التي خرجت من النزاع المسلح
ري للتدخالت لدعم وتجادل الدراسة بأن تحليل النوع االجتماعي ضرو .مؤسساتية لمنظمة العمل الدولية

حيث تكمن أهمية تحليل النوع االجتماعي في  ؛مساواة النوع االجتماعي في الفترة التي تعقب النزاع
وال ترى آلية تحليل النوع االجتماعي النساء  ،من النساء والرجال حديد اآلثار الخاصة للحرب على كٍلت

اول  توضيح كيفية أن عالقات من ذلك تح وبدالً أو صانعات سالم، بشكل أولي كضحايا حرب
وأيديولوجيات النوع االجتماعي وتجارب النساء والرجال تختلف عن بعضها البعض وكيفية اختالف 

وبالتالي كيف ينتج عن ذلك احتمالية إعادة تشكل عالقات النوع  ،إستراتيجيات التكيف من مكان آلخر
العالقات والهياكل االجتماعية السائدة   سواء من خالل تفكيك وإنهاء االجتماعي خالل فترات الحرب

 ،إن تحليل النوع االجتماعي ضروري لفهم عملية التعافي من النزاعفوبالتالي  .والتحرر من البطريركية
و تجادل . والسوق ،واألنظمة القانونية ،والمجتمع ،وخاصة في إعادة بناء المؤسسات االجتماعية والعائلة

 وما بعد ،لمواقع النزاع والوكاالت الدولية ،ت والمؤسسات غير الحكوميةالدراسة بأن استجابة الحكوما
والتدخالت  ،عمارادة اإلوإع ،تتنوع ما بين تعزيز السالم وبرامج إعادة الدمج واإلغاثة التي النزاع

 ،ال تدرك النساء كما أنها تعزز عالقات القوة واألنماط القائمة على النوع االجتماعي السائدة ،التنموية
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بينما مصالح  ،ما تستثنى في ظروف ما بعد الحرب وعلى سبيل المثال إن مصالح النساء المقاتالت غالباً
       .الرجال المقاتلين السابقين تكون محور اهتمام  نشاطات إعادة الدمج في فترة ما بعد الحرب

Baden, 1997. 95)(                                                   .                                                        
حول القضايا التي  وتحليلها والخاصة بجمع المعلومات ،المنهجية المستعملة في هذه الدراسةأما       

تشملها الدراسة فقد تأثرت بمحدودية الوقت والمصادر المتوفرة إلجراء هذه الدراسة، وبالتالي فإن 
بشكل  ،خالل مصادر أولية وثانوية الت الواردة في هذه  الدراسة تم جمعها وبنائها منالبيانات والتحلي

 ،أساسي قراءات مختارة وهي قراءات أكاديمية و صحفية ومراجعة أدبيات حول منظمة العمل الدولية
ؤسسات ك مقابالت مع العاملين في الوزارات الحكومية ذات العالقة والوكاالت الدولية والمهنا تكما كان

 ناش مع مجموعات من النساء بما فيهونق ،ومؤسسات البحث ،النسوية الحكومية وغير الحكومية
وتم اختيار  .كما تم مقابلة مدراء ومنفذي المشاريع ،المنتفعات من المشاريع في مقاطعة ومدينة موباتو

كما تم اختيارها ،على إمكانية الوصول إليها عينة المقابالت بناء بالحرب  تأثرهم شخصياً على بناء
والمقاتلين السابقين رة النزاعات الحرب والتهجير خالل فتمن كالعيش في المناطق التي تأثرت (األخيرة 

وشبه منظمة للسماح للنساء  ،لقد كانت المقابالت غير رسمية ).وأعضاء العائلة التي اشتركت في القتال
 ،بة نفسها أن نتائج هذه الدراسة تبقى محدودة وجزئيةوتؤكد الكات .أنفسهم لرفع القضايا ذات االهتمام

   )Baden, 1997.3(. وذلك ألنها أجريت في منطقة جغرافية واحدة وهي موباتو
عملت على  ،وإعادة الدمج ،عماروإعادة اإل ،برامج الطوارئ أشارت الدراسة إلى أن تدخالت     

عدم التسليح وإعادة الدمج في كما أن برامج  ،في فترة ما بعد الحرب" الرجل المعيل" تعزيز نموذج 
والمنح التدريبات الفردية  بيق في فترة ما بعد الحرب كانت بدوافع سياسية وأمنية تركز فقط علىمموز

كما أنه لم  ،اعتبارات خصصت الحتياجات النساء المقاتالت السابقات هناكولم تكن . للمقاتلين السابقين
للجوانب االقتصادية  عطى دائماًوكانت األلوية تُ .عي في تصميم تلك البرامجيتم دمج قضايا النوع االجتما

أنه ال بد من وجود تحليل لفترة ما بعد النزاع  ؛وأوصت الدراسة في هذا النطاق .والمادية إلعادة التأهيل
بحيث ينظر في عمليات التغير االجتماعي والسياسي والمؤسساتي التي أثرت على وجود تغيرات في 

وهذا التحليل  .واإلدارة العامة والمجال السياسي تماعي واألسرة  والمجتمع  والسوقالقات النوع االجع
إلى أنه لم يتم تحليل النوع  وأشارت الدراسة أيضاً .يجب أن يكون نقطة االنطالق للتخطيط للتدخالت

الجتماعية الحالية تعكس والسياسة ا. بيقملتخطيط والسياسة التنموية في موزاالجتماعي بشكل جيد في ا
 ،كمجموعة مهمشة ضمن برامج العائلة) وغيرها من المجموعات(مقاربة تعتمد على استهداف النساء 

من العمل التنموي  بدالً  ،غاثي الطارئمثل هذه المقاربة تاريخ العمل اإلحيث ت ،والبرامج االجتماعية
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لسياسة االجتماعية على ضوء أشكال التهميش وال بد من إعادة النظر في األطر القانونية وا .البشري
مع التوجه نحو تعزيز حقوق المرأة والرجل الموضحة في اآلليات  ،واإلعالة في فترة ما بعد الحرب

  ).Baden, 1997. 94(.القانونية والدستورية
ت يبابسبب نقص المهارات والتدر وأوضحت الدراسة أن الكفاءة المؤسساتية للحكومة كانت ضعيفةً      

ووجود الحوافز  ،وعدم القدرة على العمل أثناء الحرب ،البيروقراطية اكلالمناسبة في اإلدارة والهي
كما أن القطاع غير  .الداعمة اكلوالهي الموارد وضعف التنسيقالضعيفة بما فيها األجر المنخفض ونقص 

له على الفرص التي يعمل حيث يعتمد هذا القطاع في عم الحكومي معتمد على أجندة وتمويل المانحين
 وأن عملهم ال ينبع من تصورهم لمتطلبات  التنمية في حالة ما بعد النزاع ،الممول على إيجادها

)Baden, 1997. 87(. ًيوجد أيضا كما أن  ،في الخبرة في العمل مع المجتمعات بوسائل تشاركيه نقص
وهذه هي حقيقة الكثير من . ت الناسفي إدراك وتقييم قدرات ومبادرات وموارد ومهارا ضعفاً هناك

  . والحكومية النسوية ،المؤسسات غير الحكومية
مهارات التي تم فإن مشاركة النساء كانت منخفضة وال أما بالنسبة للتدريبات وبرامج التوظيف،      

ه الستيعاب النساء في كما أن هناك قليل من التشجيع تم توجيه ،لة حسب الجنستوفيرها كانت مفص
كما أنه ال يوفر مهارات كافية  ،كما أن التدريب غير مرتبط بحاجة سوق العمل. لمهارات غير التقليديةا

ك متابعة ضئيلة للقروض ومهارات إدارة األعمال إلى ذلك هنا وإضافةً .لدعم وسائل كسب حقيقة
ت التي بحاجة ك نطاق واسع من المهاراوهنا.لمهارات وهذا هو إرث نقص التعليم وتطوير ا .والتسويق

اليدوية والسياحة  والتسويق والفنون والحرف ،مثل المهارات الزراعية والمعالجة الزراعية ؛لتطوير
البرامج المستقبلية بحاجة  .بما يتماشى مع  حاجة سوق العمل في المستقبل وطموحات النساء ،واإلدارة

أثرها من خالل تقييمات نوعية  فعالة لتشجيع مشاركة النساء وتأسيس قدرة لمراقبة لتبني أنشطة
  ).Baden, 1997. 96(.وكمية
اط واألنشطة أن التدريبات المتوفرة للنساء كانت تعمل على تعزيز األنم أشارت الدراسة أيضاً إلى      
العديد من الوكاالت التي كانت تركز على تعليم من البرامج عبر  كبيرٍ عدد إضافةً إلى وجود .السائدة

من  قليالً كما أن هناك عدداً. الرغم من محدودية هذه المهنة كمصدر لكسب العيش الخياطة على
  .)Baden, 1997. 96(.غير التقليدية للنساء التدريبات حول المهارات

لم تستهدف المشاريع  هاكما أن ،بيقموض فهي تتميز بتاريخ ضعيف في موزأما برامج القر      
ك القليل من الرجال والنساء الذين ولهذا السبب فإن هنا .ل فعالالزراعية أو القطاع غير الرسمي بشك

والمشكلة في ذلك كانت ضعف التصميم واإلدارة  ،كان لهم وصول للدعم المالي المؤسساتي ألنشطتهم
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من عدم  والتي أدت إلى وجود نسبة عالية ،لتلك المشاريع التي حاولت إعطاء قروض لمشاريع صغيرة
ك في نفس الوقت وجود أنظمة متطورة من القروض والمدخرات غير ولكن هنا .إعادة دفع تلك القروض

إن . على استثمار تلك المدخرات كامنةً ك طاقةًوالتي تشير إلى أن هنا ،الرسمية في األسواق الحضرية
في  راًياالنتقال من نظام المنح واإلعانات اإلغاثية إلى السوق القائم على الخدمات المالية يتطلب تغي

إن تشجيع المدخرات واالستثمار في الموارد  .المؤسساتية المختلفة اكلوالهي ،قاربات وكاالت التنميةم
وتقديم خدمات أكثر مرونة من  التي تتطلب جهوداًوالخاصة في النشاط االقتصادي هو نقطة بداية جيدة 

إلى دعم البنية التحتية  حاجةًهناك ال تزال  هفإن وإلى جانب تزويد القروض، .بل المؤسسات الماليةق
 ،ير النظام القانونييلتغ ك حاجةًكما أن هنا ،)المنتجاتتطوير المهارات واإلدارة والتسويق ونقل (

 .وذلك لتقليل الضرائب الرسمية وغير الرسمية للمشاريع الصغيرة ،وسياسة نشطات القطاع غير الرسمي
)Baden, 1997. 97 .(                                                 

أنه يتوجب على منظمة  ؛أما التوصيات التي خرجت بها الدراسة بالنسبة لمنظمة العمل الدولية      
ومراكز األبحاث المخططين وصناع القرار فيما يتعلق  ،توفير الدعم للمؤسسات الحكومية العمل الدولية

سرة والهجرة مع وتكوين األ ،العيش في عرض البيانات الخاصة بالقوى العاملة وإستراتيجيات كسب
   .عاد النوع االجتماعيبتركيز خاص حول أ

كما أوصت الدراسة على ضرورة مراجعة اآلليات لتقييم تنفيذ قوانين العمل وشروطها لحماية       
  .المواثيق القائمةوكذلك مراجعة  ،النساء العامالت من التمييز

لية ضمان أن جميع البرامج المستقبلية لتعزيز التدريب كما يتوجب على منظمة العمل الدو       
التي تشمل موقع أنشطة (مراحل تصميمها  عتبار قضايا النوع االجتماعي فيوالتوظيف أن تأخذ بعين اال

  .)Baden, 1997. 98-99 ().التدريب ومعايير األهلية وآليات التوظيف وشروط رعاية األطفال
من حيث استمرارها   ،لمساعدات المقدمة لموزمبيق في فترة ما بعدوهذه الدراسة ال تنتقد ا       

 وتحليل النوع االجتماعي الذي  ،وإنما تركز على أثر النزاع على النساء ،وارتباطها بالملكية الوطنية
كما أنها ال تتطرق إلى تحليل  ،وإعادة اإلعمار ،أخذه بعين االعتبار عند بلورة مشاريع التنميةيجب 

  .الظروف السياسية في فترة ما بعد النزاع وأثرها على توجيه المساعداتللواقع و
برامج ما بعد "  بعنوان ،)Agens Kalungu-Banda) (2004(مثل دراسة  دراسات هناكأيضاً       

الخيال "بعنوان) Deniz Kandioty( )2004(ودراسة  ،"دروس من مبادرة نساء كوسوفو: النزاع للنساء
الديمقراطية وحقوق المرأة في إعادة اإلعمار في فترة ما بعد : طورة النوع االجتماعي السياسي يلبي أس

على  والتأكيد ،على أهمية فهم السياق والوقع المحلي وتوظيف  تحليل النوع االجتماعيركزت  ،"النزاع
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النوع  ال تساعد على تحقيق  التغيير الجذري االجتماعي وتحقيق مساواةأن المشاريع قصيرة  األجل 
ولم تؤكد هذه  الدراسات فقط على أهمية مشاركة جميع الفاعلين بما فيهم النساء في التنمية   .االجتماعي

  . على ضرورة تطوير وبناء قدرات الفاعلين المحليين في مجال التخطيط بل أكدت أيضاً
توقيع اتفاقية السالم  ناقشت المساعدات المقدمة للنساء في كوسوفو بعد ) Kalungu)2004 الكاتبة       

دروس من مبادرة نساء : برامج ما بعد النزاع للنساء"من خالل دراستها  بعنوان  1999في عام 
في فترة ما بعد وفكرة التنمية المستدامة  ،لتنميةمن حيث فحص العالقة ما بين المشاركة في ا ،"كوسوفو
من أجل االضطالع  ،امج إعادة اإلعمارحيث أنه ال بد من دعم المنتفعين المستهدفين في بر ،الحرب

والتنمية  .بمسؤولية عملية التنمية المستدامة  بهدف إحداث التنمية المستدامة في فترات ما بعد الحرب
وال يمكن  ،)أو في حالة كوسوفو إعادة اإلعمار(المستدامة بالنسبة للكاتبة هي التأكيد على المشاركة 

تتطلب هذه التنمية الملكية المحلية مع دعم خارجي عند الضرورة توجيه هذه التنمية من الخارج حيث 
وتدخالت التنمية تكون مستدامة  فقط عندما  ،إلرشاد العملية من خالل دعم مهارات وقدرات المنتفعين

عالقة مابين فكرة  هناكوأشارت الدراسة إلى أن ). Kalungu, 2004. 33(تمتلك دعم وملكية شعبية 
 ،وإحداث التنمية المستدامة في مشاريع إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات ؛يةالمشاركة في التنم

وبنت الباحثة دراستها على االفتراض بأن المشاركة الكاملة لجميع المنتفعين خالل مراحل المشروع التي 
األساسي لتحقيق والمتابعة والتقييم هو المفتاح  ،وتصميم البرنامج وتنفيذ البرنامج ،تشمل تحديد المشكلة

فعملية  ،وال يمكن توجيه وإرشاد عملية التنمية من الخارج ،التنمية والسالم الدائم بغض النظر عن السياق
   .التنمية بحاجة إلى امتالك محلي لدعمها وإرشادها وال بد من تعزيز كفاءة المنتفعين

الممولة من  ،منطقة جيجالنوركزت الباحثة في دراستها على برامج مبادرة نساء كوسوفو في       
تحت  1999 ،ماليين دوالر بعد توقيع اتفاقية السالم في كوسوفو عام ةعشر الحكومة األمريكية بقيمة

واعتمدت الباحثة على . والتي تعاقدت مع أوكسفام بريطانيا للتنفيذ ،إشراف المفوضية العليا لألمم المتحدة
ها مع المنتفعات من مشاريع ؤوالنقاشات التي تم إجراالبؤرية  والمجموعات ،والمقابالت ،المالحظة

ومدراء األوكسفام حول معرفة المنتفعات بمبادرة نساء  ،مبادرة نساء كوسوفو في منطقة جيجالن
والمؤشرات لقياس التنمية المستدامة  التي استخدمتها . ومشاركة النساء في دورة المشروع ،كوسوفو

  ).                                 Kalungu  33 .2004 ,( عملية التنميةتراك المنتفعات في الكاتبة هي اش
اآلراء المختلفة فيمـا يتعلـق   و ،وقت المحدد إلنفاق األموالوتجادل الدراسة بأن فرض الممولين ال      

 ،درةثر سلبي على استدامة المشاريع المنفذة من خالل هـذه المبـا  أكان له  ،بمشاركة المنتفعين والفاعلين
 ،مبررة ذلك أن المشاريع التي تستهدف مساواة النوع االجتماعي بحاجة لئن تكون مبادرات طويلة األمـد 
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ك سباق وصـدام  ومن نتائج الدراسة أنه كان هنا. والتي تشرك المنتفعين في كل مراحل دورة المشروع
 والحاجـة إلـى   ،اء كوسوفوواإليفاء وااللتزام بشروط مبادرة نس ،بين الحاجة الستعمال التمويل بسرعة

 ،وتحليل المشاكل التي سيتم عالجهـا فـي المشـروع    ضمان اإلشراك الفعلي للمنتفعين في عملية تحديد
إلى عدم إشراك المنتفعين في عملية التخطيط لبـرامج   وأشارت الدراسة أيضاً. والتخطيط ألنشطة مناسبة

لتوترات حسب مسـؤولي األوكسـفام هـو    ا هو والسبب في عدم وجود التشاور ،ومبادرة نساء كوسوف
تلك المجموعات في  جمعدم فهم السياق حيث من الصعب وفجوات بين المجموعات العرقية وع ،توترات

ما بعد النزاع الذي  في حالةالمشكلة  ية تتعلق بتحديدمشكلة تقن ذهوه ،كان مغلق إلشراكهم في التخطيطم
وبالتالي فالمبادرة لم تكن مطلعة على السياق في  ،منتفعينتوجد فيه  توترات بين مجموعات مختلفة من ال

حيث تم تنفيـذ مبـادرات نسـاء     ،درات شبيهة في البوسنةكوسوفو بعد الحرب واعتمدت على نجاح مبا
حاجة لضمان مشاركة جميع الفاعلين والمنتفعين  هناكوأوصت الدراسة بأن . كوسوفو في سياق مختلف

وذلك ألن عملية التشاور سـتعزز     ،عادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعفي عملية التخطيط  لمشاريع إ
كما أن تحديد مبلغ  ،بواقع النساء وارتباطاً وأكثر واقعيةً  البرامج من خالل جعل األهداف أكثر وضوحاً

وعمليـات   ،لتسهيل السالم الـدائم  صحيحاً ضخم من المال ليتم إنفاقه ضمن وقت قصير هو ليس توجهاً
كما أوصت الدراسة بأنه من الممكن تطوير مبادرة نسـاء كوسـوفو    .دة اإلعمار للنساء في كوسوفوإعا

 .يد والبنية التحتية وطريقة العيشوتحسينها من خالل فهم الواقع المحلي والثقافة والتقال
 )Kalungu, 2004. 39                              .(  

والمؤسسات الدولية في أفغانستان   ،ناولت موضوع برامج  الممولينتف ،)2004(ز كانديوتييأما دين      
الديمقراطية وحقوق المرأة في إعادة : الخيال السياسي يلبي أسطورة النوع االجتماعي"في مقالة بعنوان 

نتباه إلى حقيقة أن قضايا ساسية للمقالة تتمحور حول جذب االوالفكرة األ ،"اإلعمار في فترة ما بعد النزاع
ووسائل لم يسبق لها مثيل في سياق  ،بوسائل إنتاجية مضادة النوع االجتماعي أصبحت مسيسةً

ي يتعهد بتمويلها تشد الخطط وبرامج العمل  للحكم الحيث أن  التدخالت المسلحة تر ،جيوسياسي جديد
يتعلق بالحاجة  وجود إدراك جديد شائع فيما هناكوحسب الكاتبة  .والمؤسسات العالمية ،الممولين الدوليين

وخلفية هذا اإلدراك تتجلى في قرار األمم المتحدة  ،لدمج النساء في إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع
إن استعمال الباحثة لحالة ما بعد طالبان في أفغانستان هو محاولة لتوضيح أن البرامج  .1325

 ،لسياسية في سياقات محددة ما بعد االستعمارالتكنوقراطية التي ال تأخذ بعين االعتبار طبيعة التسويات ا
فالتدخالت  .وتضعف المستهدفين الذي هم أكثر حاجة للدعم ،وتأتي بنتائج عكسية ،هي برامج غير فعالة
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وموارد  محددة  ،التي تهدف لبناء قدرة المستهدف وبناء التحالفات ال يمكن تحقيقها ضمن إطار زمني
  ).                 Kandiyoti, 2004. 134( ,ضمن دورة المشروع

بين الخطابات الدائرة في الشبكات النسوية العابرة للحدود  ك فجوة متزايدة ماوتجادل الكاتبة بأن هنا    
ضمن  ،والسياسات على المستوى الوطني والطريقة التي تسير فيها عالقات النوع االجتماعي ،القومية

الفاعلين والمؤسسات يلعبه  ومهما يكن الدور الذي. ثقافية لطبقات معقدة من المعتقدات  التاريخية وا
الخطر  فالتوازن .وى الوطني حول الحقوق الدستورية وحقوق المواطنةصراع على المست هناكالدولية ف

 ،فمؤسسات الحكم العالمي ،على حقوق المرأة في أفغانستان متناقضة بين القوى المتنازعة يجلب ضغوطاً
التي تضمن حقوق مع العديد من االتفاقات الدولية تتطلب التوافق  ،ة بشكل خاصونظام األمم المتحد

رات على أوضاع يجود بعض المجموعات السياسية التي تعارض إدخال تغيوو ،اإلنسان للمرأة من ناحية
وهذه الصراعات . خرىأضوع الشريعة اإلسالمية من ناحية وسطية في مو ال تعرض حلوالًو ،النساء

جود العديد من االتفاقات الدولية الذي يقر بو ؛في دستور أفغانستان الجديد لتوجهات هي واضحةبين هذه ا
وهذه الفجوات الفعلية تنعكس في  .ال يوجد قانون يتعارض مع الشريعة اإلسالمية واإلدعاءات بأنه
ي ذلك إيجاد بما ف(النوع االجتماعي  لمؤسسةحيث أن البرامج والخطط التكنوقراطية  ،المجال السياسي

 ،إن وجود دولة مفككةفإلى ذلك  وإضافةً .ضئيالً تالقي قبوالً) ون المرأة ؤوزارة ش –آلية وطنية 
ما لم يتم  ،تفتقد إلى نظام قضائي فعال يثير الشكوك حول فكرة المؤسسة ،وحكومة  مركزية ضعيفة

زاد الربط الخالق بين وكلما  .ن في برامجهم الخاصةوبشكل ضيق  كممارسة يتبعها الممولفهمها 
فإن هذا الربط  ،ومكوناتها التاريخية ،تعقيدات سياسات النوع االجتماعي في أفغانستان وفي أي مكان

 لتحالفاتمن بناء ا  اًوأنواع ،مستويات من االلتزام وض مقاربة سياقية غير تكنوقراطية التي تتطلبسيف
وغياب ذلك سيؤدي إلى  .دة ضمن دورة المشروع والتعاون التي تتعدى اإلطار الزمني والموارد المحد

ها أدنى حد من تحمل في طياتالتي   التي تشير إلى التدخالت الركيكة" بناء الدولة المزخرفة"ظهور 
  ).    Kandiyoti, 2004. 135( التكلفة والمخاطرة

 )Lina Abirafeh) (2005(لـ  ومن الدراسات األخرى التي أجريت حول أفغانستان هي دراسة       
لقد . "دروس من المساعدة الدولية في أفغانستان ما بعد النزاع التي تركز على النوع االجتماعي" بعنوان

 ،حرب األهليةوال ،من النزاعات في ظل اإلتحاد السوفيتي ن عاماًووعشر ةعاشت أفغانستان فترة ثالث
ن حيث جعلت هذه الحروب النساء األمريكية على أفغانستان لمحاربة طالبا ربالح وطالبان وأخيراً

  .األفغانيات مركز االهتمام  الدولي  ومحور كبرى تدخالت  المساعدات التي تستهدف النوع االجتماعي
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وتركز الكاتبة على فكرة أن المساعدات الدولية التي تركز على النوع االجتماعي في فترة ما بعد     
على القدرة الكامنة للنساء الفعلية  ةدا المساعدة أو إعالكن يمكنه ،الحرب ال تحدث التغيير االجتماعي

المتعلقة في  لكاتبة استنتاج العديد من الدروسواستطاعت ا. إحداث التغيير من خالل السياسات والبرامج
  ).Abirafeh, 2005. 17.( موضوع المساعدات الدولية  للنوع االجتماعي 

 ،المقابالت : هي مصادر أولية مثلفجمع البيانات  كاتبة فيأما المنهجية التي استعملتها ال    
حيث تم إجراء ما  .واالستمارات ونقاش المجموعات البؤرية التي أجريت في كابول على مدى شهرين

والذين يمثلون  ،بما فيهم محليين ودوليين ،مقابلة مع صناع  ومهني سياسة النوع االجتماعي 50يقارب 
 ،ومنفذي برامج النوع االجتماعي ،ت التواصل الخاصة بالنوع االجتماعيوحلقا ،رؤساء الوكاالت الدولية

 .وكذلك النساء األفغانيات المنتفعين والمنتفعات من برامج التنمية ،ورؤساء المؤسسات النسوية األفغانية
إليجاد فهم أفضل لتصورات النساء والرجال وإلعالم البرامج بتلك هدفت الدراسة لجمع تغذية راجعة وو
وأشارت الدراسة لمصطلح المجتمع الدولي الذي تقصد به المؤسسات  .لتغذية الراجعة وتلك التصوراتا

مية المؤسسات غير الحكو ،)والمؤسسات متعددة األطراف ،المؤسسات األحادية(والمانحين  ،الدولية
                                                      ).                                                 Abirafeh, 2005. 5( .الدولية 
ما تخلط التنمية بالتغيير الجذري  غالباً هأن :فتمحورت حولرت إليها الدراسة االتي أشأما الدروس        

فرؤية النساء األفغانيات وهن يطرحن البرقع باسم الحرية  .خاصة  في فترة ما بعد النزاع ،االجتماعي
ت البيانية التي استعملت وعلى الرغم من جميع التصريحا. ة بوش على الحرب على أفغانستانحفز إدار
يلة إحداث  إن عم .وال تمكين النساء األفغانيات ،إال أنه لم يتم تحرير التدخالت في أفغانستان،لتبرير 

جة أشكال عدم عملية طويلة األمد يجب أن تعمل على مستوى بنيوي عميق لمعال التغيير االجتماعي هي
وعملية التغير  .فهذه العملية ال تأتي على شكل مخرجات لمشروع  .المساواة الخاصة بالنوع االجتماعي

فعملية التغيير االجتماعي تحدث على كل  .االجتماعي ال يمكن إحداثها من خالل التدخالت التنموية 
والتي تثير الشك حول إمكانية  ،يوهي عملية ترتبط بالسياق المحل ،مستوى ومن خالل النساء أنفسهن

وال بد من دمج تحليل النوع االجتماعي في   ،أجندة التغير االجتماعي التي تفرضها  المساعدة الدولية
 أخذوهذا يتوجب  .االجتماعيوذلك لرفع احتمالية إحداث التغير  ،جميع التدخالت في فترة ما بعد النزاع

 ،حيث تغيير النظام ،السواء في فترة ما بعد النزاع بعين االعتبارء على والنسا ،احتياجات وأدوار الرجال
وتؤكد النساء في  .من الرجال والنساء االجتماعي يستوجب التركيز على كٍلوالعالقات الخاصة بالنوع  

 ال يشعر كال الطرفين بأنه مهمش ويجب االهتمام بأن .إهمال الرجال في برامج التنمية ىأفغانستان عل
)Abirafeh, 2005. 19       .(  
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ـ            ،ةإن األيديولوجيات المتعلقة بالنوع االجتماعي في فترة ما بعد النزاع هي أرضـية غيـر ثابت
ألشكال  وقد تعمل تدخالت النوع االجتماعي زيادة عدم ثباتها بحيث تشكل تحدياً ،تلك الفترةومتغيرة في 

فقـد تتغيـر    والرجال، ألدوار جديدة للنساء لب فرصاًقات ما بعد النزاع قد تجوسيا .البطريركية القائمة
والمشاريع التي تهدف لتعزيز المصالح  ،االجتماعيعي بينما ال تتغير عالقات النوع أدوار النوع االجتما

بينما تلبية الحاجات العملية قد ال تسهم بالضرورة  في التأثير  ،اإلستراتيجية  قد تساهم في إحداث التغيير
التعريفات ان كانت تفتقد للبحث الضروري عن وتؤكد الدراسة على أن التدخالت في أفغانست .على النظام

وسيكون من األفضـل   ،)طيةاوالمجتمع المدني والديمقر ،لنوع االجتماعيامثل ( ،المحلية الخاصة بالتنمية
مل للسـياقات  إن تدخالت المساعدة بحاجـة لفهـم شـا   . ها في السياقات والعمليات المحلية القائمةفيظتو

وهذا الفهم سيساعد على  .والثقافية واالجتماعية وهويات النوع االجتماعي ضمن تلك السياقات ،التاريخية
وفهم هذه التفاصيل الجوهرية يساعد علـى   .منع تزايد التحليالت السطحية  واستعمال  الصور  النمطية

ومن خالل معرفة  ،معات التي يتم دعمهاصياغة أفضل للتدخالت من خالل معرفة األشياء التي تهم المجت
وتحليل وفهم السياق  في أفغانستان أظهر أن النساء والرجال  .األشياء التي تريد تلك المجتمعات تغييرها

والسماح للنـاس  . وإظهار احتياجاتهم ومصالحهم عند إعطائهم  الفرصة لذلك ،يمتلكون القدرة على إنتاج
روس التـي أشـارت   ومن الد .بل يتوجب عليهم امتالك العملية ونتائجها ،للمشاركة في التنمية ليس كافياً

يتوجب على المجتمع الدولي إيجـاد  كما  .المؤسسات المحلية بحاجة إلى تعزيز قدراتها  إليها الدراسة أن
وذلك لتسهيل  التنسيق لمجموعـات   ،فيما يتعلق بموضوع النوع االجتماعي تنسيق أفضل للجهود خاصةً

     دسـيخفف مـن توجهـات التنـافس والفسـا     لمجموعات النسوية المحلية كما او ،جتماعيالنوع اال
)Abirafeh, 2005. 24-25(.                                                                                          

وكاالت الدولية متعددة تناولت بعض الدراسات  فعالية  المساعدات والدور الذي تلعبه بعض ال    
المقدمة من  اتمثل المساعد ،تحقيق مساواة النوع االجتماعي في بعض الدول النامية األطراف في

وكذلك  فحص البرامج  ،في مجال  مساواة النوع االجتماعي ،اإلتحاد األوروبي لدول جنوب شرق أسيا
  .من الوكاالت  المانحة   ي تمولها عددالمشتركة الت

سياسات اإلتحاد " بعنوان  ،)Donah Baracol Pinhao( )2010( قامت بهادراسة  وفي      
حيث بحثت تلك  ،"األوروبي حول مظاهر النوع االجتماعي لبناء الديمقراطية في جنوب شرق أسيا

الدراسة في اإلستراتيجيات التي يتبناها اإلتحاد  األوروبي في التعامل مع موضوع النوع االجتماعي في 
  .وتيمور ،وكمبوديا ،وفيتنام ،ندوتايال ،وسنغافورة ،يبينالفيلالتي تشمل و ،نوب شرق أسيادول ج
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 ،وتبين الدراسة أن اإلتحاد األوروبي يعمل ضمن  إستراتيجيتين  لتعزيز مساواة النوع االجتماعي      
ويل اإلجراءات وتم ،وهما دمج مساواة النوع االجتماعي في جميع السياسات واإلستراتيجيات واألعمال

ولذلك تفحص الدراسة  تنفيذ هذه اإلستراتيجيات التي يتبعها . التي تدعم بشكل مباشر تمكين النساء
ذلك و ،االستراتيجياتوتتطرق الدراسة لفحص أثر تلك  ،اإلتحاد األوروبي  في مجال التعاون التنموي

 ،أو هامشياً أو كافياً مقنعاً موقفاً واء كانس ،موقف اإلتحاد األوروبيالمتعلقة بلإلجابة على أسئلة الدراسة 
وإذا ما كان  في شبكة عمله ضمن المبادرات الخارجية الخاصة بمساواة النوع االجتماعي في المنطقة،

تم ومظاهرها الخاصة بالنوع االجتماعي وكيف ي ،في تعزيز الديمقراطية فعاالً اإلتحاد األوروبي عامالً
                            ).   Pinhao, 2010. 5( .قةإدراك دور اإلتحاد في المنط

ث تمثل هذه الدول عينة الدراسة حول حي ،واعتمدت الدراسة على تقارير دول جنوب شرق أسيا      
في اإليفاء بالتزاماتها نحو  الدول بموجبه قانونياًتلتزم  اًموحد اًوذلك لكونها أساس ،اوااللتزام  باتفاقية سيد

لذلك . الوطنية حول مساواة النوع االجتماعي لألطر العم مشترك هي أساس اوكذلك ألن سيدو ،النساء
حرز اعتمدت الدراسة على أجزاء من تلك التقارير المرفوعة من دول جنوب شرق أسيا حول التقدم الم

 اًالدراسة أيض نيتوب. وذلك لعدم توفر المعلومات والدراسات ذات العالقة ،اوعلق بتنفيذ بنود سيديتفيما 
النساء في المقاعد البرلمانية في تلك الدول، وملف النوع االجتماعي في على الجداول التي تظهر مشاركة 

والموازنات الوطنية إلدماج النوع االجتماعي، كما اعتمدت الدراسة على ملحق ترتيب دول  ،الحكومات
 ،2009منتدى االقتصادي العالمي في عام جنوب شرق أسيا فيما يتعلق بالنوع االجتماعي الصادر عن ال

في مجال مساواة النوع  اًجيد وأظهر هذا الملحق أن بعض دول جنوب شرق أسيا ليس لديها أداء
التي تم إستراتيجية دمج النوع االجتماعي واعتمدت الدراسة على هذا الملحق العتماده على  .االجتماعي

 ،ستراتيجية توافق عليها الحكوماتحيث أن هذه اإل ،1995م إعالن منهاج مؤتمر بيجين في عا منذتبنيها 
إستراتيجية دمج النوع االجتماعي حيث  ى بتعزيز مساواة النوع االجتماعيومؤسسات التنمية التي تعن

ومساواة  ،وصنع القرار ،والنساء في التخطيطأساس المشاركة المتساوية لكل من الرجال  مبنية على
وصنع القرار على  ،والممتلكات ،بع أبعاد وهي الوصول إلى المصادر االقتصاديةالنوع االجتماعي لها أر

 .ومكافحة التمييز ضد المرأة في القانون والتشريع والمؤسسات االجتماعية واالقتصادية ،جميع المستويات
)Pinhao, 2010. 7 (                                 

اإلتحاد األوروبي كاف أو مقنع أو هامشي  ر الذي يضطلع بهبحثت الدراسة في ما إذا كان الدوو      
كما تبحث أيضاً  ،الخارجية الخاصة بمساواة النوع االجتماعي في المناطق السابقة في مجال المبادرات
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إذا ما كان اإلتحاد األوربي العب فعال في تعزيز الديمقراطية وجوانبها المتعلقة بالنوع االجتماعي 
  .)Pinhao, 2010. 3(.اإلتحاد في المنطقة وكيفية إدراك دور

بدور هامشي في تعزيز قضية  الدراسة  بأن اإلتحاد األوروبي يضطلع حالياًوأظهرت نتائج         
أو من خالل البرامج  ،عمل االتحاد لتعزيز الديمقراطية سواء من خالل أطر ،مساواة النوع االجتماعي

وأظهرت الدراسة أن الدمج . لإلتحاد األوروبي في هذا المجال  ك القليل من اإلنجازات وهنا ،المنفصلة
كما أن الموارد المالية التي خصصت لهذا األمر كانت  كانت ضعيفة، الحقيقي ألبعاد النوع االجتماعي

ويفتقد اإلتحاد األوروبي لسياسة منظمة  ،مع األموال التي خصصت لقضايا أخرى مقارنةً ضئيلةً
وذلك بسب عدم بلورة اآلليات  ،في مبادراته الخارجية تيجية النوع االجتماعينفيذ إستراوواضحة  لت

فإن عملية دمج النوع  وحتى في دول اإلتحاد األعضاء .المخصصة لالستجابة ولتنفيذ هذه السياسة
االجتماعي لم تكن سهلة وسريعة كما أن الدول األعضاء منفردة تتنوع في سرعتها ومقاربتها لدمج النوع 

سياسة اإلتحاد األوروبي التي يرى فيها مساواة  الدراسة إلى أنه ال يوجد ترابط بين وأشارت. تماعياالج
وإستراتيجيات الدول التي يفترض على تلك الدول التعامل معها كقضية  ،النوع االجتماعي كقضية أولوية

وع االجتماعي كمشروع يوجد تحديد وتوزيع محدد في تلك الوثائق إلدراك أن مساواة الن وال .متقاطعة
.                                                                                                       )Pinhao, 2010. 11-12.(متميز وواضح أو بند منفصل في الميزانية

 بحيث يصبح شريكاً ،ةأوصت الدراسة أنه يتوجب على اإلتحاد األوروبي تبني مقاربة أكثر فعالي      
هي دول موقعة االعتبار أن دول جنوب شرق أسيا  وذلك من خالل األخذ بعين ،في التعاون التنموي هاماً

إعالن منهاج عمل  :والمواثيق الدولية األخرى مثل ،على اتفاقية محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 ،جتماعيأهداف مساواة النوع اال تحقيق تسهيلواألهداف اإلنمائية للتنمية حيث تساعد على  ،بيجين

والمانحين  ،والمجتمع المدني ،المبادرات الملموسة من الحكومةوتزويد الحوافز الضرورية إلطالق 
عمل  أن دول جنوب شرق أسيا لديها أطرهي  ومن العوامل التي ستساعد اإلتحاد األوربي .الدوليين

المتوفرة   اليةكما أن المصادر الم .مل السياسةوإطار ع ،سساتيقانونية على الرغم من تنوع نطاقها المؤ
والمنتديات الدولية ال تزال محدودة  ،والمشاركة في االجتماعات ،وأنشطة الدعاية ،لنشر المواد التعليمية

عيق تنفيذ يوالمشاكل يشوش و ،عدم االستقرار السياسي إضافة إلى ذلك إن ،مما تعيق عمل المناصرة
قضية  هناكو .أو بفعل الحكومات ،فاعلين خارجيينمن اصة بالنوع االجتماعي سواء خالبرامج ال

درجة التي تسمح فيها الالمركزية حيث تعتبر قضية لل ،الالمركزية في بعض دول جنوب شرق أسيا
التي أو تلك  ،رات قليلة  لحقوق المرأةالمحلية التي تعير اعتبا طات المحلية بتمرير بعض القوانينالسل
كما يتوجب على . السلبي على النساء روالتقليدية التي تعود باألث ،ونيةالقان رغي ز من الممارساتتعز
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وتحليل النوع  ،تقارير الخاصة بالنوع االجتماعيالاإلتحاد األوربي األخذ بعين االعتبار أن رفع 
  )Pinhao, 2010. 14-15(.االجتماعي وتقييم البيانات جمعها هي ضعيفة في معظم دول جنوب شرق أسيا

هو تقرير صادر عن صندوق األمم  ،ومن الدراسات العالمية التي تناولت فعالية المساعدات أيضاً       
 ،والمفوضية  األوربية ،ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية ،المتحدة اإلنمائي للمرأة

للباحثتين  "نتائج عالمية ورسائل رئيسية: جتماعياال ومساواة النوع ،خريطة فعالية المساعدات" بعنوان
Letty Chiwara and Maria Karadenizli  )2008.(  

والتوجهات التي برزت من دراسات تمحورت حول فعالية  ،ويمثل هذا التقرير مراجعةً للقضايا      
 ،ونيسيااند: وهي ،عشر دولة اثنيفي وتمكين المرأة  ،ومساواة النوع االجتماعي ،المساعدات

 ،وسيراليون ،وهندوراس ،ونيبال ،وغانا ،وأثيوبيا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،الكاميرونو
 تركز الدراسة حول دراسة عناصر فعالية. وجوينا الجديدة ،وأوكرانيا ،وكزغزستان ،ونيكاراغوا
وهذا التقرير  .ئلة المتبادلةوالمسا ،وإدارة النتائج ،واالنسجام ،والتوافق ،وهي الملكية ،الخمسةالمساعدات 

 ،ة النوع االجتماعيومساوا ،والتوجهات الناتجة عن دراسة فعالية المساعدات ،للقضايا يقدم مراجعةً
واألمم  ،الشراكة ما بين المفوضية األوروبية ضمن جريت الدراسة وُأ .في تلك الدول وتمكين النساء

وهو برنامج مشترك تنفذه كل من المفوضية  ،م والتنميةلنوع االجتماعي للسالبمساواة ا ةالخاص المتحدة 
ولي التابع لمنظمة العمل ومركز التدريب الد  ،للمرأة اليونفيم وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي ،األوربية

وأولويات وآليات  ،وتمكين المرأة ،كما بحث التقرير في مدى دمج مساواة النوع االجتماعي. يةالدول
 حول كما تمحور التقرير .لتعزيز مساواة النوع االجتماعي في خطط التنمية الوطنيةالتنمية الوطنية 

والمدى التي تعكس فيه مساواة النوع  ،ية على البرامج إليصال المساعداتاستعمال المقاربات المبن
ام ومن القضايا التي تطرق إليها التقرير دور المفوضية األوروبية في نظ .وتمكين المرأة ،االجتماعي

وقدرة إستراتجياتها على تحقيق أهداف مساواة النوع االجتماعي  بما يتناسب مع  ،المساعدات الجديد
  )Chiwara and Karadenizli, 2008. 3 (.األولويات الوطنية في هذه الدول

المسؤولين مع كما تم إجراء مقابالت   ،وتمت دراسة هذه القضايا من خالل بيانات أولية وثانوية      
ومؤسسات  واألكاديمي ،وآليات المرأة الوطنية ،والممولين ومؤسسات المجتمع المدني ،لحكوميينا

 اتومسح المساعد ،ووثائق الموازنة ،كما تم دراسة العديد من أوراق السياسة الحكومية .وشبكات المرأة
وكان  .كين المرأةوتم ،واألبحاث المتوفرة حول مساعدة النوع االجتماعي ،وتقارير الممولين ،الرسمية

وغياب البيانات  ،تمثل في عدم توافق البيانات بين الممولين والحكومات الشريكة واضحاً ك قيداًاهن
في  اًك نقصما كان هناك .وتوزيع اإلنفاق لكثير من الدول  ،والمعلومات المنشورة حول تدفق المساعدات
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 ك نقصاًكان هناكما  في أطر تقييم األداء،ومؤشرات النوع االجتماعي  ،البيانات المفصولة حسب الجنس
          .والمقاربات المبنية على البرامج ،وخطط التنمية الوطنية ،لمتابعة وتقييم برامج الممولين متوازناً

)Chiwara and Karadenizli, 2008. 7( .                                      
لدراسة إلى أن على الرغم من وجود تحسن ملحوظ في دمج أشارت ا ؛وفيما يتعلق بعنصر الملكية      

إال أن هذه األولويات تتبخر عندما تأتي إلى  أولويات مساواة النوع االجتماعي في خطط التنمية الوطنية،
التـي  و ،دولـة  اثني عشردول من  ثمانيك وجدت الدراسة أن هنا .وتوزيع الموارد ،البرامج القطاعية

 ،وجمهورية الكنغـو الديمقراطيـة   ،كزغزستانو ،نوسيراليو ،ندونيسيااو ،وأثيوبيا ،اوغان ،نيبال :تشمل
مناصري مساواة النوع  حيث وضعت حكومات تلك الدول آليات مؤسساتية لتوسيع مشاركة ،وهندوراس
مسـاواة النـوع    لذي نتج عنه دمج أفضـل فـي أولويـات   وا ،في وضع األولويات الوطنيةاالجتماعي 
ة إلى أن ـارت الدراسـوأش .ومكافحة الفقر ،الوطنية ين المرأة في إستراتيجيات التنميةوتمك ،االجتماعي

ـ  ،وعمليات الموزانة ،برامجاألسباب التي تقف وراء تبخر أولويات النوع االجتماعي في ال من فـي  ـتك
فـي  الوطنية  وآليات المرأة ،القطاعيةوالوزارات  ،والتخطيط االقتصادي ،القدرة المحدودة لوزارة المالية

 ،تحليل النوع االجتماعي على أطر السياسة االقتصادية الشـمولية التـي تمكـنهم مـن دمـج أهـداف      
 .اإلنفاق متوسطة المدى عمل وأطر ،ع االجتماعي في أطر النتائجاواة النوـمس تراـومؤش

)Chiwara and Karadenizili, 2008. 8.(  
مساعدتهم مع أولويات التنمية  الئمةيتوقع من الممولين مفإنه  ق،أما فيما يتعلق بعنصر التواف        

والحكومات  ،لم تفي  الدول المانحةوقد وجدت الدراسة أنه  .ة العامةنظمة المالياألو المحددة وطنياً
والمؤشرات المستجيبة  ،كما وجدت الدراسة أن نقص األهداف .بالتزاماتها إزاء مساواة النوع االجتماعي

وتخصيص الموارد  ،في توزيع رئيسيةً ونتائج التنمية كان فجوةً ،لتقييم مخرجات للنوع االجتماعي
ساهمت ن وسيراليو ،نفإن برامج المانحين في الكاميرو وعلى سبيل المثال،. لمساواة النوع االجتماعي

ادة زيإلى ك فقد أشارت الدراسة هنا أما عنصر االنسجام، .إدراك أولويات النوع االجتماعي الوطنية في
ولبرامج منسجمة حول  ،ولين التي تمثل كأساس لعمل تحليلي مشتركمفي آليات التنسيق الحكومية للم

إال أن أثر آليات انسجام مساعدات المانحين على  .مساواة النوع االجتماعي بما فيها ؛أولويات التنمية
لف بشكل واضح كما هو النوع االجتماعي لبرامج المانحين والمصادر المخصصة للنوع االجتماعي تخت

وهندوراس، كما أن أثر مقاربة التمويل  ،وجمهورية الكنغو الديمقراطية ،وأوكرانيا ،في حاالت الكاميرون
ومقاربات  ،والمنفذَة في العديد من الدول؛ بما فيها الدعم المباشر للموازنة ،التي تركز على البرامج

وسلة التمويل لديها أثر محدود على برامج  ،واسعةالتمويل التي تركز على التمويل عبر القطاعات ال
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كما أن نظام تمويل المشروع هو الشكل األكثر شيوعاً من أشكال  ،وتمويل مساواة النوع االجتماعي
  ).Chiwara and Karadenizili, 2008. 16(المساعدات

والمانحين يلتزمون  ،وجدت الدراسة أن الدول المذكورة إدارة النتائج، أما فيما يتعلق بعنصر       
واالستفادة من المعلومات في تحسين وضع السياسات، كما  ،وتنفيذ المساعدات لتركز على النتائج ،بإدارة

وجمع المعلومات اإلحصائية لتقييم التقدم في إستراتيجيات  ،أن الدول تلتزم بتعزيز أطر تقييم األداء
واآلليات إليصال  ،ق أال وهو التركيز على العمليةالتنمية الوطنية، وهناك قيداً واضحاً في هذا السيا

وتمكين  ،المساعدات بدالً من التركيز على نتائج ومخرجات التنمية  بما فيها  مساواة النوع االجتماعي
وأشار التقرير أيضاً إلى أن مستوى إدخال مؤشرات مستجيبة للنوع االجتماعي في أطر عمل . المرأة
وكذلك جمع المعلومات المفصلة حسب الجنس من  ،برامج وسياسات المانحينوتقييمات أداء ال ،النتائج

  ).Chiwara&Karadenizli, 2008. 21-22(خالل مكاتب اإلحصاء الوطنية ال تزال محدودة جداً 
لة المتبادلة ءى أن الشرط األساسي لتعزيز المساإل التقرير شارفقد أ المتبادلة، حاسبة أو المسائلةأما الم    
ومؤسسات المجتمـع   ،والمانحين لتحقيق نتائج التنمية هو االنخراط الفعال للمجتمعات المحلية ،وماتللحك

جتمع فـي  المبنية على المكما أن تنفيذ مبادرات التقييم  .مومناصري النوع االجتماعي  في التقيي  ،المدني
وبرامج المانحين في  ،ات الوطنيةلة االجتماعية من خالل تقييم أثر اإلستراتيجيءأثيوبيا قد عزز من المسا

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الدول شركاء التنمية هم  .وأشكال انعدام مساواة النوع االجتماعي ،تقليل الفقر
كما أشار  التقرير إلى أنه ال توجد آليات مصممة لتقييم أثر تنفيـذ   ،عرضة للمساءلة لتحقيق نتائج التنمية

نوع االجتماعي بسبب عدم وجود مؤشرات لقياس أثر فعالية المساعدات علـى  المساعدات على مساواة ال
ولـيس   ،الهدف منها التركيز على محاسبة الدول الناميـة للمـانحين   ،وحدد التقرير أن المساءلة. التنمية

بالضرورة محاسبة الحكومات لمواطنيها، وفي كثير من الدول، فـإن دور اآلليـات الوطنيـة الخاصـة     
ـ    ،اءلةـات المجتمع المدني الذين يطالبون بالمسـمؤسسو ،بالمرأة بب قـدرتهم  ـهـو دور محـدود بس

ـ  المحدودة على ـ      ـممارس ـ  ـة ذلـك الـدور وعـدم تـوفر أنظمـة للمس                  .                   اركتهمـاءلة لتعزيـز مش
)hiwara & Karadenizli, 2008. 23(  

لت موضوع المساعدات المتعلقة بالنوع االجتماعي في األراضي القليل من الدراسات التي تناوهناك     
والمقاالت حول فعالية  ،على الرغم من وجود العديد من الدراسة ،الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو

في ظل الوضع السياسي الذي  في األراضي الفلسطينية وإشكاالتها ،بشكل عام الخارجية  المساعدات
 ،وتمت  مراجعة الدراسات التي تتقارب من موضوع الدراسة هذه. سطينية المحتلةتعيشه األراضي الفل

وتوافق أولويات المانحين والمتلقيين، كما تمت مراجعة  ،وخاصة فيما يتعلق بتأثير الوضع السياسي
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نحين وأولويات الما ،الدراسات الفلسطينية القليلة المتوفرة حول العالقة بين األولويات التنموية الوطنية
  .          والمساعدات المقدمة في فترة ما بعد أوسلو ،المتعلقة بمساواة النوع االجتماعي

. وحاولت الدراسة مراجعة  بعض الحاالت التي تمت دراستها في سياق األراضي الفلسطينية المحتلة   
أحد الفاعلين في ك  ،لة األمريكيةوتمت مراجعة حاالت دراسية  تتناول المساعدات المقدمة من الوكا

مراجعة نقدية لخطة  :االستثمار في نصف السكان "  كما تمت مراجعة  .األراضي الفلسطينية المحتلة
 مانحون،ال : المعلومةبروز النخبة الفلسطينية " ،" المساعدة الطارئة  للمناطق المحتلة" البنك الدولي 

  " .مات غير الحكومية المحليةظوالمنظمات الدولية والمن
متعاقدين أو : المساعدة الخارجية للواليات المتحدة  األمريكية  في فلسطين " دراسة بعنوان  هناك  

للباحثة ريم  " 2003- 1999حالة دراسية لمساعدة الوكالة األمريكية للتنمية في فلسطين ما بين :شركاء 
ي الفترة الممتدة  ما بين بحثت الدراسة في مدى استجابة الوكالة األمريكية للتنمية الوطنية ف. جعفري
، كما بحثت الدراسة  أيضاً في كيفية مالئمة األجندة التنموية الفلسطينية وأجندة الوكالة 2003- 1999

أال وهو : األمريكية مع تركيز خاص على القطاع اإلنتاجي، وسعت الدراسة لإلجابة على سؤال الدراسة 
واعتمدت الدراسة . 2003- 1999لتنموية الفلسطينية  بين مدى دعم الوكالة األمريكية للتنمية لألولويات ا

والخطط  ،والكيفية في جمع وتحليل البيانات حيث اعتمدت على مراجعة الوثائق ،على التقنيات الكمية
ووثائق مشاريع الوكالة األمريكية للتنمية في تلك الفترة،  ،المتعلقة بخطط التنمية الوطنية الفلسطينية

 ،ي جمع المعلومات على المقابالت مع المسؤولين الرئيسين للوكالة األمريكية للتنميةواعتمدت الدراسة ف
 ،والمجلس الفلسطيني لإلسكان والتنمية ،والخبراء االقتصاديين ،ووزارة التعاون والتخطيط الدولي

  .وهو أحد مشاريع الوكالة األمريكية  ،وممثلين عن المركز الفلسطيني للتجارة
اسة أن عملية تحديد األولويات في المساعدات الخارجية يجب  أن تكون عملية تشاركيه وجادلت الدر    

وأشارت الدراسة بشكل رئيسي ). Jafari, 2006. 25( والمتلقي  ،المانح: مع إسهامات من كال الطرفين
يكي إلى أن الفلسطينيين يلفهم الشك حول المساعدة األمريكية بسبب استمرار الدعم واالنحياز األمر

وأن المساعدات األمريكية المقدمة للفلسطينيين هي انعكاس لسياسة الواليات المتحدة األمريكية  ،إلسرائيل
وهو  ،المقدمة من خالل الوكالة رئيسي للمساعداتهدف سياسي  هناكوبالتالي كان  ،في الشرق األوسط

  ).Jafari, 2006. 41( .الوسيط الرئيسيدعم عملية السالم التي تلعب فيها الواليات المتحدة 
وأشارت الدراسة إلى أن الوكالة األمريكية للتنمية قامت بدعم المشاريع الفلسطينية في القطاع اإلنتاجي    

كما . 2005الفلسطيني، كما لم تستجب الوكالة األمريكية الحتياجات القطاع الزراعي الفلسطيني قبل عام 
لتنمية كانت أكثر استجابة لألولويات الفلسطينية بعد اندالع أشارت الدراسة إلى أن الوكالة األمريكية ل
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والدعم الطارئ للقطاع  ،والبناء ،حيث تمحورت هذه األولويات حول خلق فرص عمل ،االنتفاضة الثانية
وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد الوكالة األمريكية للتنمية على التعاقد مع المؤسسات المحلية  ،الخاص

حيث أن االعتماد على مؤسسات محلية فلسطينية يساعد على بناء قدرات  ،ها التنمويةعند تنفيذ برامج
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود تقارب وثيق بين األولويات . القطاع الخاص الفلسطيني

هناك ملكية وأولويات الوكالة األمريكية للتنمية في القطاع اإلنتاجي، إال أنه لم يكن  ،الوطنية الفلسطينية
. والوكالة األمريكية للتنمية ،وتصميم وتنفيذ المشاريع بين الفلسطينيين ،متساوية في عملية وضع األجندة

وأشارت الدراسة إلى أن مستوى التشاور مع الفلسطينيين يعتمد على مدى ارتياح الواليات المتحدة 
كما يعتمد التشاور مع  ،الفلسطيني ومجلس الوزراء ،األمريكية  لقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية

والفلسفة التي يملكها مدير وكبار مسؤولي بعثة الوكالة األمريكية  ،الفلسطينيين على األيديولوجية
  .) Jafari 53 .2006 ,(.للتنمية

المساعدة الطارئة " مراجعة نقدية لخطة البنك الدولي : االستثمار في نصف السكان" إن مراجعة    
تركز على مراجعة ونقد لتقرير البنك الدولي الصادر في ) 1996( آيلين كتاب وآخرون حتلة،للمناطق الم

 راسة أعدتها بعثته الميدانية إلىلد استناداً"المساعدة الطارئة للمناطق المحتلة " تحت عنوان  1994عام 
 تحتوي على اهتمامال  لبنك الدوليعلى أن الوثيقة الصادرة عن ا تؤكد، 1993ي عام األراضي المحتلة ف

وأدوارهن  ،وبالموضوعات المتصلة بها أي مكانة النساء الفلسطينيات ،منهج بقضية المرأة الفلسطينيةم
 وحاولت المراجعة .واحتياجاتهن ،ومصالحهن ،الفعلية والكامنة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

وكمديرات لشؤون  ،وكمانحات للرعاية ،منتجاتالتي تضطلع بها النساء ك أن األدوار المتعددة إظهار
 ،وتنمية المجتمع ،اريةوكأمهات ومنظمات في المجتمع المحلي هي ذات أهمية مركزية الستمر ،المنزل

وبذلك فإن الوثيقة ال تعمل  ،وهذه األدوار لم تذكر في وثيقة المساعدات الطارئة الفلسطينيين،واالقتصاد 
وما يؤسس  ،الطارئة اتالمختلفة للمجتمع الفلسطيني، أي أن برنامج المساعدنى على إدماج النساء في الب

له من مجرى تنموي هما بمثابة استثمار في نصف السكان فقط، ال تلبي بسبب من ذلك متطلبات التنمية 
وتؤكد المراجعة على أن هذا البرنامج ال يلتزم بالسياسات التي عبر  .البشرية المستدامة  في فلسطين

تقوية دور النساء في التنمية "  نكما في التقرير الصادر بعنوا ،ىخرأومواضع  ا البنك في وثائقعنه
وتجادل المراجعة أن االعتماد على أداة التحليل المرتبط بالنوع االجتماعي تساعد على  " .االقتصادية

ستراتيجيات االقتصادية وتسمح بإعادة صياغة اإل ،تحديد مكامن التحيز المرتبط بالنوع في هذه المقترحات
).                                                                        23، 1996كتاب وآخرون،.(له ال مستثنية ،املة لنصف المجتمعالمقترحة حتى تصبح ش
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ظمات غير والمن ،المانحون والمنظمات الدولية:  المعلومةبروز النخبة الفلسطينية " كتاب  اأم       
وتحليل العالقات بين المنظمات  ،تناول دراسةف ،)2006(لساري حنفي وليندا طبر  "الحكومية المحلية 
وعالقات بنيوية  ،والممولين باعتبارها آليات ،والمنظمات غير الحكومية الدولية  ،األهلية الفلسطينية

وحقوق اإلنسان  ،ع الصحةوقطا ،قطاع المرأة :وهي ،ضمن عمليات المساعدات  في ثالث قطاعات
حيث ) 2001- 1998(ني هذا الكتاب على أبحاث ومقابالت  أجريت قبل االنتفاضة وأثناءها وب .والتنمية

 ،منظمة أهلية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 45جهة مانحة و 33تم اختيار عينة الكتاب من 
  .السابقة ةحول القطاعات الثالث والمقابالت التي ركزت ،مجموعة من اللقاءات إلى إضافة

 ،والهروب الفردي ،الوالء : وهي ،أنواع من السلوك المؤسساتي ةقامت الدراسة بتحديد ثالث    
  .من الجهات المانحة ةالثالث وذلك لوصف موقف المنظمات غير الحكومية  في القطاعات ،والمقاومة

ن المنظمات النسوية تمثل حالة الوالء حيث أن أشارت الدراسة بأ أما فيما يتعلق بقطاع المرأة،     
بل كان  لألطراف المحلية، تماماً العديد من األجندات الدولية الخاصة بتقدم المرأة  لم تكن فقط مالئمةً

والمنهجية  .للتطورات التاريخية ضمن الحركة النسوية الفلسطينية من المجتمع المحلي نظراً ك قبوالًهنا
ات يلوالمجتمع المحلي تندرج ضمن جد ،سة  المتعلقة بتبادل األجندات بين العالميالتي اعتمدتها الدرا
 .الغرب إلى المجتمعات الناميةونقل األفكار واألنماط االجتماعية والسياسية من  ،أوسع حول الحداثة

  )88 .2006حنفي وطبر،(
ففي حالة  .يخي للقطاع المحليولذلك اتبعت الدراسة أسلوب شمولي يأخذ بعين االعتبار التطور التار    

 ،ة على التطور التاريخي للحركـة النسـوية الفلسـطينية   ـوالمرأة اعتمدت الدراس ،قطاع أجندة التنمية
            .أوسـلو  اتفـاق وخاصة قبل وبعد توقيع  ،وتحولها خالل الفترات التاريخية ،وتطور أجندتها

  ).2006.87حنفي وطبر،(
وأشارت الدراسة إلى أن الحركة النسوية  .خ الحركة النسوية الفلسطينيةتاريوتم دراسة وتتبع     

تتماشى مع أولوية المانحين في مرحلة  كما كان لها مصلحةً ،للمانحين مشابهةً الفلسطينية كان لها أجندةً
 في أولويات الحركة النسوية بحيث بأن التحولسة وتقر الدرا ،وقيع اتفاقية أوسلوبناء الدولة بعد ت

سبقت وتوازت والمدافعة  ،اريع النوع االجتماعيأصبحت تركز على تشجيع مساواة المرأة من خالل مش
ومصالح  ،مصالح المانحينومن العوامل التي ساعدت على هذا التوافق بين  .مع وصول المانحين

رأة ومراكز الم ،المرأة النسوية الفلسطينية األهلية هو تحول مسؤولية واهتمام لجان المؤسسات
 ،من مسؤولية تقديم الخدمات األساسية للنساء بما في ذلك الحضانات ورعاية األطفال المتخصصة
لفئات الشعب الفلسطيني حيث أصبح تقديم الخدمات والخدمات الصحية  ،المدرة للدخل والمشاريع
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ى اهتمامات عل إلى التركيزوتحولت تلك المنظمات  ،طينيةـالفلسلطة الوطنية ـطلع بها السضمسؤولية ت
في اعد هذا التحول ـبحيث س  ،المرأةذات توجه نسوي بحيث وضعت األولوية على المدافعة عن حقوق 

    .التي تركز على برامج المدافعة برامج المانحين وية معـنسأولويات الحركة الوجود توافق بين 
                                                                                            ).                                        105- 104 .2006 حنفي وطبر،(

وخاصة العالمية منها إلى أن الحالة الفلسطينية قد تكون حالة فريدة  ،تشير مراجعة األدبيات السابقة      
وسبب هذه الميزة هو  ،ي بعد أوسلوفي دراسة المساعدات المقدمة للنوع االجتماعي في القطاع الحكوم

والذي يضع المناطق الفلسطينية المحتلة ليس  ،الحالة الفلسطينية التي تتميز بوجود واستمرار االحتالل
وإنما حالة نزاع، كما أن الدراسات السابقة حول المساعدات المقدمة للنوع في  ،ضمن حالة ما بعد نزاع

فهم السياق للحصول على نتائج أفضل لتلك المساعدات، وهذه تشير إلى أهمية  ،فترة ما بعد النزاع
التوصية تفيد في موضع الدراسة هذه في الجانب المتعلق حول ما إذا كانت األولويات التي يتم دعمها بعد 

. أال وهي االحتالل ،متجاهلة الحقيقة على األرض ،أوسلو هي أولويات شبيهة بأولويات ما بعد النزاع
الدراسة إلى ذلك فإن أحد توصيات الدراسة ستشير إلى ضرورة  فهم السياق وفي حال أشارت 

  .                                                                                              الفلسطيني
 ،مساعداتوالدراسات السابقة لم تتطرق  بشكل رئيسي إلى تأثير األوضاع  السياسية على توجيه ال     

وبالتالي فالدراسة هذه تتميز في  محاولتها إلظهار أثر الوضع السياسي على توجيه المساعدات، كما أن 
الدراسات التي تناولت فعالية المساعدات ركزت على مدى دمج خطط وإستراتيجيات التنمية الوطنية 

والمانحين في إيصال مساعدات  ،ولم تظهر العالقة ما بين الحكومات الوطنية ،لمساواة النوع االجتماعي
النوع االجتماعي في الدول التي ُأجريت فيها دراسات حول فعالية المساعدات الخاصة بمساواة النوع 

 ،تؤكد على فهم السياق كما تمت اإلشارة  فاألدبيات العالمية في مجملها .وتمكين المرأة ،االجتماعي
 .وتطوير القدرات المحلية في مجال التخطيط ،النزاع وتوظيف تحليل النوع االجتماعي في سياق ما بعد

قشة المساعدات المقدمة من األمم المتحدة في لى منالم تتطرق إفأما األدبيات الفلسطينية القليلة المتوفرة 
ميز هذه الدراسة وبالتالي فإن ما ي مجال النوع االجتماعي في فترة  ما بعد أوسلو في القطاع الحكومي،

فيما  ونوعية األولويات ،في بلورة طبيعة متواضعة  عد محاولةالفلسطينية السابقة أنها تُ عن الدراسات
وطبيعتها من حيث كونها أولويات شبيهة بمرحلة ما بعد  ،يتعلق بأولويات النوع االجتماعي التنموية

لتقاء تلك ومدى ا ،القطاع الحكومي في فترة ما بعد أوسلومن قبل التي طرحت وبناء الدولة  ،النزاع
  . األولويات مع أولويات وكاالت األمم المتحدة
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  الفصل الثالث

  األولويات التنموية للمرأة الفلسطينية في سياق كولونيالي

  

  : التمهيد 

والتي سيتكرر  ،والحركة النسوية ،مثل النسوية ،البد في بداية هذا الفصل من تعريف المصطلحات       
والعوامل  ،وأولوياتها ،بتتبع المسار التاريخي للحركة النسوية الفلسطينية  ذكرها في هذا الفصل  المرتبط

  .التي ساعدت على بلورة تلك األولويات واألشكال التنظيمية التي تم من خاللها طرح تلك األولويات 
  

  : تعريف النسوية

الجسـم   طلق على خصائصمصطلح فرنسي ي "وهو ،ظهر مصطلح  النسوية في القرن التاسع عشر   
وعندما استعملت في أوائل القرن العشرين فإنها اسـتعملت   ،أو المرأة ذات الصفات الرجولية ،الذكوري

ثـم   ،وعذريـة المـرأة   ،واألمومة ،ة المرأةعلى خصوصي نتي أكدلواللداللة على مجموعة من النساء ال
ية واالعتقاد بأن تبع ،تماعية للمرأةالمكانة االج بعد بأنها موقف بااللتزام بتغييرأصبحت تفهم النسوية فيما 
لهـا  وظهرت حركات نسوية عديدة  .هي نابعة من حقيقة جنسهن كنساء فقط نالنساء والظلم الواقع عليه

 ءالمتمثلـة فـي إنهـا   تشترك في تحقيق المطالب النسوية  إال أنها جميعاًوفلسفية مختلفة  ،أصول سياسية
ـ  وإن ،لبـة بضـمان حقـوق المـرأة    والمطا ،وتحقيق المساواة ،اضطهاد النساء         ".ضـدها ف هـاء العن

)Pilcher and  Whelehan, 2004. 84) .(   
   واستغالل النساء في العائلة ،بأنها الوعي باضطهاد"  :النسوية) 1986(ف كوماري جاوردينا وتعر، 

التعريف  تضم   والنسوية ضمن هذا ،والعمل الواعي من الرجال والنساء لتغير هذا الوضع ،والمجتمع
 ،وتحرير النساء ،وتحرير النساء  للحصول على الحقوق  المتساوية ،الحركات المطالبة بالمساواة

وتجادل جاوردينا بأنه على الرغم  من  ." واإلصالح القانوني  لمعالجة أشكال التميز  القائمة ضد  المرأة
الحركات ال تعالج تلك المطالب األساسية  إال أن هذه أن هذه الحركات تقدم النضال من أجل  المساواة،

السياق الذي يحدث فيه   كتبعية النساء في العائلة أو تتحدى إطار  عالقات الرجال والنساء القائم في
على التعريفات السابقة تضم المساواة  فالمطالب النسوية بناءJayawardena, 1986. 2.( .(االضطهاد

  .  يز القائمة ضد المرأةيوإنهاء أشكال التم ،طلق اإلصالح القانونيوالحقوق من من ،مع الرجل في العمل
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  : تعريف الحركة النسوية الحديثة

حيث يقصد بالحركة النسوية الحديثة تلك "لحركة  النسوية الحديثة ا) 2003(وتعرف جاد      
ووضعت  ،ة جديدةوالشرائح  النسوية التي عبرت عن نفسها في أشكال تنظيمي ،والمجموعات  ،المنظمات

والتنظيمي  ،وآليات عمل جديدة لتواكب التغيرات التي حدثت على مستوى البناء السياسي  وخططاً أهدافاً
على األرض بعد هزيمة  ، والذي وجد فعليا1964ًالذي تبلور بتشكل منظمة التحرير الفلسطينية في عام 

صالت لالتنظيمات الجديدة التي تؤسس حزيران، يضاف إلى ذلك أشكال تنظيمية سابقة على تشكل تلك 
صعب فصل  ي وال بد من اإلشارة هنا إلى أنهأو تقديم خدمات،  مستمرة مع النساء، بهدف نشر الوعي،

 "وجودها  تشكل وتطور الحركة  النسوية  الفلسطينية  عن الحركة  الوطنية  الفلسطينية  في كافة مراحله
  ).51: 2003، جاد(
  

حركة النسوية الفلسطينية على أولويات تنمية النساء في األراضي ات اليثر أولوأ 1.3

 :الفلسطينية المحتلة

بحركة النضال لنسوية في العالم الثالث ارتبطت الحركة النسوية الفلسطينية كغيرها من الحركات ا     
من  ة بدءاًلقد ارتبطت الحركة النسوية الفلسطينية بالحركة الوطني. الوطني ضد االحتالل اإلسرائيلي

إن قضية المرأة ونضالها من  ،)7، 2007كتاب وأبو عواد ،( ،ن حتى الوقت الحاضرأوائل القرن العشري
كرافد للسياسة في  بل تم طرحها دائماً ،مستقلة وية والتحرر لم تنبثق عن حركات نس ،اةأجل المساو

ن لم تكن نتيجة صراعات بين إن جذور طرح قضية المرأة في فلسطي .مرحلة الكفاح من أجل االستقالل
 دوات لتدعيم الكفاحوإنما كانت الحركة النسائية أحد األ  ،والنوع ،كصراعات الطبقة ،فئات المجتمع

  .                        )122. 1999 كتاب،( الوطني
ية  الحركـة النسـو  التي طرحتهـا   التاريخي العام لألولويات يهدف هذا الفصل إلى تحديد اإلطار       

 وستستخدم هذه الدراسـة   .الفلسطينية في سياق كولونيالي متواصل من خالل الحركة النسوية الفلسطينية
وذلـك لتوضـيح هـذه     ،وتعريف الحركة النسوية الحديثـة  ،ات ترتبط بالنسوية والمطالب النسويةتعريف

 طار التاريخي العـام فصل إلى تحديد اإليهدف هذا  ال. المصطلحات التي سيتكرر ذكرها في هذا الفصل
لقد لعبت كل مرحلة من مراحل التاريخ الفلسطيني  .نيةلألولويات التي طرحتها الحركة  النسوية  الفلسطي

تأثرت  ،في إبراز أولويات الحركة، حيث استطاعت طرح أولوياتها من خالل أشكال تنظيمية عديدة دوراً
سيتتبع المسار التاريخي ألولويات الحركة النسـوية   وهذا الفصل . بالمراحل التاريخية للقضية الفلسطينية
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االجتمـاعي فـي   إلى أولويات النوع  ولويات وصوالًوالمؤسسات التي تشكلت فيها  تلك األ ،الفلسطينية
ووجود آليات وطنية  لبلورة أولويـات خاصـة    ،القطاع الحكومي بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية

والتغيـرات التـي    ،القطاعالتي تم طرحها في هذا  طبيعة األولوياتبعرف وذلك للت ،عيبالنوع االجتما
اع  الحكـومي  أولويات النوع االجتماعي التنموية في القطتشابه بين ك ولمعرفة إذا ما كان هنا .مرت بها

 وبالتالي تجاهـل  ،وبناء الدولة ،االجتماعي في فترة ما بعد النزاعفي السلطة الوطنية مع أولويات النوع 
، ولمعرفة إذا ما كـان  ووكاالت األمم المتحدة لحقيقة وخصوصية األراضي الفلسطينية ،اآلليات الوطنية

والمساواة  بين الجنسين وتمكـين   للمرأة  األمم المتحدة  هيئةت وأولويا ،ك التقاء بين تلك األولوياتهنا
السـلطة   ي بعـد تشـكيل  أ ،2009-1997الفترة الممتدة مـن   وهي ،في الفترة الزمنية للدراسةالمرأة 
  .     السياسيةع رفة مدى تأثر األولويات باألوضاانتفاضة األقصى لمع عواندال ،الوطنية

                      

  : الحركة النسوية الفلسطينية في عهد االنتداب البريطاني 2.3

على ضوء اندالع الحرب  لقد انبثقت الحركة النسوية الفلسطينية من الحركة الوطنية  الفلسطينية      
 ،)1948- 1918(البريطاني  على االنتداب العالمية األولى عندما تـأسس اإلتحاد النسائي احتجاجاً

وقامت بريطانيا خالل هذه  الفترة  بتنفيذ وعد  .1922بموجب قرار صادر عن عصبة األمم في عام 
حركة المقاومة الوطنية  ت بعدهابلفور الذي يقضي بجعل فلسطين وطن قومي لليهود، وتصاعد

وكانت أولويات اإلتحاد النسائي تتمثل في تقديم الخدمات . الفلسطينية ضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين
وتنظيم  ،وكتابة العرائض ،غاثيإفنساء المدينة  كانت تقوم بدور الخيرية واإلغاثة والمساعدات اإلنسانية، 

وكانت . وإرسال رسائل االحتجاج وإلقاء الكلمات ،بريطانيفي المدن ضد حكومة االنتداب ال المظاهرات
واإلتحاد البنية الطبقية  ،وتعكس بنية هذه الجمعيات ،أنشطة النساء تتميز آنذاك بطابع الغني يساعد الفقير

    المطالب النسوية مطالب نسوية بسبب تقديم المطالب الوطنية على  هناكولم يكن . للمجتمع الفلسطيني
)Fleischman, 2000. 17) (2 .2002مكاوي   ؛32 . 2003 ،جاد ( ،Gluck, 1995. 6) . (  

                             

  :1948الجمعيات الخيرية بعد النكبة  3.3

 1948لقد دمرت  نكبة  ،1948ونشأت العديد من الجمعيات الخيرية النسوية الجديدة بعد نكبة عام      
وتفكك الحياة االجتماعية  ،لسطيني من خالل توقف عمل المؤسسات االقتصاديةالبنية التحتية  للمجتمع الف

حيث كانت تعتمد على األرض في حياتها اليومية حيث   ،بما فيها العائلة الفلسطينية كوحدة اقتصادية
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دورها يكمن في الحفاظ على بقاء األسرة في مخيمات  دورها اإلنتاجي في األرض وأصبح فقدت المرأة
لمبدأ الغني  واستمر عمل اللجان والجمعيات الخيرية النسائية التي كانت تعمل طبقاً .ين والشتاتالالجئ

وذلك لتلبية  ،وامتدت في هذه المرحلة التاريخية ليشمل النساء الالجئات في المخيمات ،يساعد الفقير
ة العديد من النساء من وظهور أزمة الالجئين بمبادر م،الخدمات األساسية له احتياجات الالجئين وتوفير

الطبقة البرجوازية التي لم يتم تهجيرها من مدنها حيث عملت النكبة على تنظيم النساء في الجمعيات 
والخدمات  ،والالجئين في المخيمات ،ورعاية األيتام ،مثل خدمات التعليم ،الخيرية هذه لتقديم الخدمات

  ).2002مكاوي،( .اثلى رفع مستوى التعليم بين اإلنوالتركيز ع ،الصحية
وقطاع غزة   ،1950في الخمسينيات مع خضوع الضفة الغربية للسيطرة األردنية في عام ما أ      

الفترة بوجود المزيد من الجمعيات الخيرية  في هذه تميزت الحركة النسوية الفلسطينية .للسيطرة المصرية
 ،كانت سائدة آنذاك مثل حزب البعثإضافة إلى التحاق بعض النساء ببعض األحزاب السياسية التي 

وكانت أولويات الحركة  تتمثل في هذه الفترة في  .وحركة القوميين العرب ،والحزب الشيوعي األردني
ومشاريع الصحة اإلنجابية دون االهتمام بقضايا  ،وتنمية الوعي بالقضايا الوطنية ،التدريب العسكري

نجابية والعائلية للمرأة الفلسطينية في هذه الفترة حيث تركز وتم تعزيز األدوار اإل .تطوير قدرات النساء
.                                                      )29 ،2008رندة ناصر وآخرون ،(داخل حدود الخاص والبيت بعدما فقدت النساء األرض  ل النساءعم
على أوضاع  ك تغييراًكن هنايولم  ،رأةرؤية واضحة حول وضع المولم يكن لدى األحزاب السابقة       

وبقيت األجندة المطروحة في ذلك . النساء حيث لم يتم طرح برامج تخص النساء في األرياف والمخيمات
والعمل في مهن  ،وتمثلت األدوار في مساعدة الزوج والعائلة في الريف ،الوقت في نمط تقديم  الخدمات

انخـراط   أثرأما  ،)42 .2000، جاد(مهنة للنساء ل على التعليم ككالتعليم في المدن في ظل تنامي اإلقبا
تعتقد جاد أن انخراط  النساء في األحزاب في تلك الفترة لم يسهم فـي تغييـر    النساء في هذه األنشطة،

كما كان يطلب من النساء تجنب أي تحـد لقـيم    ،الواقع االجتماعي للمرأة بسبب التمييز داخل األحزاب
إال أن  و وما هو اجتماعي، ،لفصل تلك األحزاب لما هو وطني والذي قد يكون مؤشراً ،يدهالمجتمع وتقال

والـذي   ،لغي وجود بعض المكاسب التي حصلت عليها المرأة جراء انخراطها في العمل الحزبيذلك ال ي
   ي القديم للمرأة والذي كان يغلف بغالف تقديم الخدماتـياسـر حلقة العمل السـتمثل بكس

     ). 43- 42. 2000، دجا(
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بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1965اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية  4.3

1964:  

بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية  دخلت الحركة النسوية الفلسطينية في مرحلة جديدة خاصةً      
التي و ،إلى مؤسسة جماهيرية 1967حيث تحولت منظمة التحرير بعد حرب عام  ،1964عام الفي 

وضرورة إشراك جميع أفراد  ،واالعتماد على الذات ،نصت في ميثاقها على المقاومة الجماهيرية
بتأسيس اإلتحاد العام للمرأة   جماهيريةً وقد أصبح للحركة النسوية قاعدةً ،المجتمع بما فيهم النساء

على المرأة  واضحاً وقد كان لتشكيل اإلتحاد العام  للمرأة الفلسطينية أثراً. 1965عام الالفلسطينية في 
د وباعتباره  قاعدة من قواع ،في الداخل والشتات للمرأة الفلسطينية وممثالً ،الفلسطينية كإتحاد جماهيري

وتركزت أولويات اإلتحاد حول تعبئة النساء الفلسطينيات ). 2003 ،عثمان( ،طينيةمنظمة التحرير الفلس
وتنظيمهن لدعم وتحقيق  ،لخدمة القضية الوطنية ،وقانونياً ،وثقافياً ،وصحياً ،واقتصادياً ،اجتماعياً

هوض والن ،وحق العودة ،وحق تقرير المصير ،األهداف الوطنية المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية
 ،)Gluck, 1995. 7( ني لإلسهام في عملية التنميةوالقانو ،والثقافي ،بمستوى المرأة االجتماعي

 ،وعمل اإلتحاد على تشكيل  الجمعيات الخيرية في الضفة). 2006 الصوراني، ،2001 إسماعيل،(
 ،والخياطة ،وتركزت أنشطة اإلتحاد على دورات محو األمية ،)2006 ،الصوراني( وقطاع غزة

  .).7Gluck, 1995(سوالمدار ،والمستشفيات ،أليتاموالتمريض، وإنشاء دور ا ،واإلسعاف األولي
األراضي  كان دور وبنية اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الشتات مختلف عن دوره وبنيته في    

ن اإلتحاد ولم يك ،سلطات االحتالل اإلسرائيلي على أنه منظمة غير شرعية نظرت لهحيث  ،المحتلة
من إبعاد   لإلتحاد في قطاع غزة خوفاً  ك عمالًحيث لم يكن هنا ،يعمل بشكل موحد على الصعيد الوطني

سميحة خليل لإلقامة خيرية وتعرضت رئيسة أكبر جمعية  .قائدة اإلتحاد النسائي العربي يسرى البربري
على لعب  لى إضعاف قدرة اإلتحادعلى أيدي السلطات اإلسرائيلية حيث أثرت هذه اإلجراءات ع ةالجبري

  . ) 66. 2008 جاد،( دور قيادي في تنظيم النساء وتعبئتهن
تمثل بتنظيم وتعبئة النساء في مخيمات ف ،اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الشتاتأما دور         

لسطينيات إلى عمل اإلتحاد على ضم النساء الف .في أحزاب منظمة التحريرو ،الالجئين في المنظمات
تشير روز ؛ لكن والفصائلية ،والعمل السياسي  من خالل انتماءاتهن الحزبية ،حركة المقاومة الفلسطينية

ويعود السبب في ذلك إلى  ،جية نسوية واضحةلوويأيداإلتحاد لم يملك آنذاك  ايغ  إلى أنماري الص
 .ة بمرجعياتهن من قادة الفصائل السياسيةارتباط القيادات النسوية داخل اإلتحاد العام للمرأة الفلسطيني
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وتوحدت النساء نحو مطلب واحد هو وجود تمثيل للنساء داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
  .     Sayigh) 1993.177 ,( يتم تلبيته للنساءلم  إال أن هذا المطلب ،الفلسطينية

 ،حدث تغييراً في عالقات النوع االجتماعيوالحزبي لم ي ،إن انخراط النساء في العمل السياسي       
إضافةً إلى وجود التمييز الذي عانت منه المرأة  داخل األحزاب، ويعود السبب في ذلك حسب الحركة 

وعلى الرغم من عدم . النسوية الفلسطينية إلى أن أولويات التحرر الوطني تستحوذ على أولى أولويتها
والحزبي، إال أن ذلك ساعد  ،خالل مشاركتهن في العمل السياسيقدرة النساء على تحقيق المساواة من 

من النتائج المهمة النخراط المرأة في العمل : "النساء على تحقيق بعض المكاسب كما تعبر عنه جاد
، والذي كان يغلف دائماً بغالف تقديم مل السياسي القديم للمرأةالحزبي في ذلك الوقت كان كسر شكل الع

ومن جهة أخرى  ساعد انخراط المرأة في  ،ماعية من قبل جمعيات خاصة بالنساء فقطالخدمات االجت
العمل الحزبي في بناء عدد ال بأس من الكوادر النسائية التي لعبت دوراً مهماً في مواجهة االحتالل 

  ) . 43، 2000 جاد،( ".1967اإلسرائيلي بعد عام 
على توجيهات قادتها السياسيين على إزالة رئيسة  ناءوقامت القيادات النسوية من حركة فتح ب       

وطرحت األحزاب اليسارية معضلة المرأة  .اإلتحاد ودمج أنشطة الجمعيات الخيرية تحت مظلة اإلتحاد
وبدأ جيل جديد من  .لم يطرح األجندة النسوية - حركة فتح- إال أن الحزب الحاكم لمنظمة التحرير 

العام للمرأة الفلسطينية بطرح أجندة نسوية في الثمانينات تتعلق بإصالح  الناشطات النسويات من اإلتحاد
وعلى الرغم  ،والحاجة إلى رعاية صحية أفضل ،وتغيير العالقات الجندرية داخل الحركة ،قانون العائلة

ان و انهيار حركة المقاومة واجتياح لبن ،من هذه التطورات لجعل اإلتحاد أكثر استجابة الحتياجات النساء
ووجود أفرع أخرى لإلتحاد بسبب بيروقراطية  ،إلى تونس وخروج منظمة التحرير ،1982في عام 

      .) Gluck, 1995. 8( .د ال يشكل إال مساحة وطنية ضيقةمنظمة التحرير فأصبح اإلتحا
                                                               

  :1987- 1967 لجان المرأة  بعد النكسة 5.3

عام الفلسطينية في مع االحتالل اإلسرائيلي لألراضي ال تغير أولويات الحركة النسوية الفلسطينيةلم ت      
                     المرأة في األراضي الفلسطينية في قضايا جوهرياً ك وعياًناه يظهرحيث لم  ،1967

)Gluck, 1995.8.( من تحدي  النظرة  ،1971- 1970ة ما بين عام النساء في الفترة الواقع تعاواستط
في العمليات  ت النساءحيث شارك ،العسكرية في األردن المقاومةرية من خالل االشتراك في الجند

وموظفات في  ،واستطاعت النساء تحقيق بعض المكاسب كعضوات في األحزاب التنظيمية ،العسكرية
كت النساء الفلسطينيات في األراضي الفلسطينية وشار). Sayigh, 1993.186. (مكاتب منظمة التحرير
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وتشكيل اللجان الشعبية للمرأة التي كانت  ،في هذه الفترة في التنظيمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية
والمثقفات ونساء  ،والنساء العامالت ،تهدف إلى إشراك النساء في قرى ومدن الضفة الغربية وغزة

  .)2002مكاوي،( ،ائية موحدةالطبقة الوسطى ضمن حركة نس
. أو األطر النسوية التابعة لفصائل منظمة التحرير ،وشهدت السبعينيات تأسيس أربع لجان نسوية    
انبثقت . تماعيواالج ،والجامعيات اللواتي يمتلكن الوعي السياسي ،تتكون قيادتها من جيل من الناشطاتو

ة في يوالمنظمات السياس ،لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الفصائل السياسية الكبرى هذه اللجان األربع
سست هذه اللجان في أواخر ُأ .الخارج التي سعت إلى تأسيس نفوذ لها في األراضي الفلسطينية

التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير الفلسطينية  لجان عمل المرأة :وهي ،وأوائل الثمانينات ،السبعينات
ولجنة المرأة  ،أو حزب الشعب ،التابع للحزب الشيوعي الفلسطينية رأةوإتحاد لجان عمل الم ،فلسطين

  ).Kawar 21 .2001 ,( .الفلسطينيةوإتحاد لجان المرأة  ،ة لحركة فتحللعمل االجتماعي التابع
واإلتحاد العام للمرأة  ،وانضمت الناشطات إلى هذه األطر بعد إغالق أبواب الجمعيات الخيرية      

تمكن الناشطات تالجيل الجديد حيث لم  وبين ،راع  بين الجيل القديم للحركة النسويةأمامهن لوجود ص
حيث استخدمت أساليب  واسعةً جماهيريةً وكان لهذه األطر قاعدةً. الجدد من االنخراط في تلك  الجمعيات

نظيمهن واألرياف والمدن لت ،واستطاعت الوصول إلى النساء في القرى ،فعالة لتنظيم وتعبئة النساء
والشهداء والنساء المتضررات من جراء  ،وتعبئتهن، كذلك استهدفت هذه األطر تنظيم نساء المعتقلين

مما جعلها مختلفة عن الجمعيات  ،والعامالت والمهنيات ،وطالبات المدارس وربات البيوت ،االحتالل
وجمعت هذه اللجان بين   ،)57: 2003جاد، . (ومحفزة  للمشاركة النسائية في العمل الوطني ،الخيرية

ومساواتها بالرجل من حيث  ،والسياسية واالجتماعية المتعلقة بالمرأة كتحرير المرأة ،األجندة الوطنية
والتقدمية التي تنادي بتفعيل المشاركة  ،واالجتماعية ،األجور والعمل، وكذلك رفع الشعارات السياسية

 ؛1999 هندية،( بالرجل تهاومساوا ،ررها االجتماعيوتح ،وإثارة قضية حقوق المرأة ،السياسية للمرأة
    )2006 الصوراني، ؛2002 مكاوي،
 ،نساء المدن والقرى والمخيمات لتوسيع قاعدة المقاومة تركزت حول تعبئةفأما األجندة الوطنية         

حيث أدركت ضرورة تطوير نشاط المرأة   أي إشراك النساء من مختلف الشرائح االجتماعية،
وتزويدها بالوسائل  ،وإيجاد منظمات نسوية ديمقراطية. وإشراكها في العمل السياسي الشعبي ،فلسطينيةال

لى تقديم والتي كانت تقتصر ع ،التي يمكن من خاللها تغيير األشكال النمطية لمشاركة النساء السياسية
والزيارات التضامنية  ،وكانت تقوم بأعمال اجتماعية كزيارة عائالت األسرى .الخدمات االجتماعية
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      ،Gluck, 1995.8)(سبات الوطنية في يوم األرض والمنا ،وإصدار الكتيبات والنشرات ،للمعتقالت
  ).                  31 .2008 ناصر وآخرون،(

 ،حيث عملت على تعبئة النساء ،لجميع األحزاب على الرغم من كون هذه األطر النسوية هدفاً     
وطغى  ،حملت أفكار ومبادئ األحزاب التي انبثقت منها أن هذه األطر إال ؛عمل السياسيوإشراكهن في ال

كما أن األحزاب  ،إال أن القضايا النسوية تم تغييبها عليها العمل السياسي لخدمة قضايا التحرر الوطني،
 ،ضعفت قدراتهاحيث أ ،لم تفسح المجال أمام الحركة النسوية الفلسطينية إلظهار ومناقشة قضايا المرأة

  ).1999هندية (الحركة النسوية صفوف  كما عملت هذه األحزاب على نقل الفئوية  داخل األحزاب إلى
  

  :1993- 1987األطر النسوية في االنتفاضة األولى  6.3

حيث تفجر الوضع في الضفة  ،1993- 1987عام الاندلعت االنتفاضة الفلسطينية األولى في        
 ،ن من مختلف الفئاتيالفلسطيني وقد شارك جميع ،ة في ثورة جماهيرية شعبيةوقطاع غز ،الغربية

وأعمال مقاطعة  ،واألعمار من الرجال والنساء واألطفال في مظاهرات شعبية عارمة ،والطوائف
وذلك  ،عتصاماتاإلو ،وإعالن اإلضرابات ،الل اإلسرائيليوامتناع عن دفع الضرائب لالحت ،اقتصادية
فالسمة الشعبية لهذه . لالحتالل العسكري اإلسرائيلي مطالبين باالستقالل الوطني اومةًومق ،احتجاجاً

  الذي أثار دهشة المراقبين  .المرأة على لعب دور فاعل تاالنتفاضة ساعد
فالتغيرات  ).62. 2000 اد،ج( ،وتعدد أشكال تلك المشاركة ،من صور وحجم مشاركة المرأة

ونشاطها  ،ثقة المرأة بنفسها ازدياددخول المرأة العمل العام تتمثل في نتيجة لاالجتماعية التي حدثت 
وجودها وفعاليتها  ،في اإلعالم بعد ترسيخ ةًمتميز ةًمكان هاحتاللاو ،المساحة التي تتحرك ضمنها واتساع

قيادة تنظيم يساري مسلح  :وإضافة مهمات جديدة للنساء مثل ،وإدخال تقسيم جديد للعمل بين الجنسين
 ،)116-115 .2004 عبد الهادي،(ين تعرض رجال الصف األول من قيادات التنظيم للسجن ح

وإلقاء  ،والمظاهرات ،واألعمال التي شاركت فيها المرأة في ذلك الوقت كانت المشاركة في المسيرات
وحرق اإلطارات وحماية المتظاهرين من  ،وإقامة الحواجز على الطرق ،الحجارة على جنود االحتالل
ومع اندالع  االنتفاضة  ،)115 .2004 عبد الهادي، ؛62 .2003 ،جاد( ،االعتقال باستخدام أجسادهن
                                                               .فقد طغت األجندة الوطنية على األجندة النسوية في هذه  المرحلة 1987الفلسطينية األولى في عام 

ناصر (، )Holt 193 .1996 ,( ،األولىوجود أربع مراحل لالنتفاضة ألدبيات إلى وتجمع ا      
  .ذلك الوقتة النسوية الفلسطينية في والتي أثرت على الحرك ،)34 .2008وآخرون ،



61 

 

  :1993-1987األطر النسوية في المرحلة األولى والثانية من االنتفاضة األولى  1  

والمشاركة  ،تميزت فيها االنتفاضة بالعفوية ،1988عام التى نيسان حالتي امتدت المرحلة األولى        
  .والفئات الطبقية ،وتحالف جميع الشرائح ،وتكاتف ،الشعبية الجماهيرية الواسعة التي تعتمد على دعم

 ،خالل تنظيم المظاهراتالتقليدية من  نرهاوخرجت النساء عن أدو ،كبيرةً وهنا شاركت المرأة مشاركةً
وحقوقهن  ،والسياسي ،للنساء لرفع وعيهن الوطني وتنظيم االجتماعات ،يينمع الجنود اإلسرائيلم والتصاد
في هذه  المرحلة تميزت بغياب هيكل  إال أن الحركة ،)74. 1991 حمامي،( ،والسياسية ،الوطنية

:" سب جاد، ومرت كل األطر النسوية  في هذه الفترة حةًنسوي  تطرح الحركة أجندةًولم  .لهاتنظيمي 
وأصبحت . البرامج التي يجب إتباعها في اإلطار النسوي –أوامر من أعلى  –بفرض الحزب السياسي 

مما  ،المساحة التي كانت تحوز عليها النساء داخل هيئاتها تضيق عند العمل في داخل الحزبية المشتركة
يم الذكورية، وعندما سنحت الفرصة أدى فيما بعد إلى زيادة حساسية النساء من التوجه الفوقي لقيادة التنظ

 .2003 جاد،( ".والحزب األم ،النسوية األطرفيما بعد بدأت أشكال واضحة من الصراع تظهر بين 
63.(  

ك أنه كان هنا إال وعلى الرغم من تقييد استقاللية تلك األطر النسوية الناتجة عن السيطرة الحزبية،       
   .الجماهيريةلدورها على مستوى القاعدة  اًتزايد

النساء  فتركز عمل 1989حتى أواخر عام  1988الممتدة من نيسان عام  المرحلة الثانية في أما       
وانخراطهن  ،والشرعية التي اكتسبنها جراء قيادتهن ،الناشطات في األطر النسوية على استخدام الخبرة

الذي اتسم بالعفوي في مرحلتها و ،ضةوالجماهيري لالنتفا ،في العمل الجماهيري في ضبط العمل الثوري
منذ بداية العمل النسوي  1988األولى حيث بلغت االنتفاضة ذروتها من منطلق مشاركة المرأة في عام 

  .)63، 2000 ،ادج( .1989تحت االحتالل يليه العام 
لت نساء عندما عم وخاصةً ،وإيجاد مساحة لهن ،وقد عملت هذه األطر النسوية على تعبئة النساء      

المدينة الجامعيات على تنظيم حملة عندما أدركن الظلم الواقع على نوعهن االجتماعي من أجل الوصول 
إال أن تلك  ،ومخيمات الالجئين من خالل برامج مصممة لتلبية احتياجات النساء ،إلى النساء في القرى

م التي تشمل تنظيم الصفوف المنزلية البرامج  كانت تمثل ممارسة األدوار التقليدية كتقديم خدمات التعلي
 ،وتصنيع األغذية ،إلى إطالق شعار االعتماد على الذات بسبب إغالق المدارس والجامعات، إضافةً

  .Jad, 1995. 235)( ىوزيارة الجرحى واألسر ،ةوإطالق حمالت مقاطعة البضائع اإلسرائيلي ،والزراعة
 ،ةحزاب الوطنية للتعبير عن القضايا المجتمعيلضعف وتراجع األ وقد جاءت حماس نتيجةً       

 ضع أوجد شعوراًوهذا الو .وضعت بعض المكاسب التي حققتها النساء موضع تساؤل وقد والوطنية،
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بعد محاوالت حماس فرض الزي الشرعي على اإلناث في  لدى األطر النسوية تحديداًبالتهديد والتذمر 
الخاص  وممارساتها ،ية على سياسة حماسة الوطنوتأخر رد  الحرك ،1988غزة خالل صيف عام 

  ).    68.2000،جاد؛ Glavanis, 1996. 176)( ؛1991،74حمامي،( بالجانب األخالقي االجتماعي
                        

  :ومراكز أبحاث المرأة المستقلة ،والمراكز النسوية 1988المجلس النسوي األعلى عام  2

 المجلس النسوي األعلىر النسوية في تميزت بتوحيد جميع األطفمن االنتفاضة  ما المرحلة الثالثةأ       
طات حيث ضم هذا المجلس ناش ،1988على إثر إعالن إسرائيل عن عدم شرعية األطر النسوية في عام 

لجدل  كما أوجدت مساحةً نسويةً المجلس أجندةً افقد طرح هذ ).Holt, 1996. 194(. مستقالت سياسياً
والصراع  ،الوالء الحزبيوسرعان ما تم تقييد هذه األجندة بسبب  ،ول األجندة النسويةداخلي ح
وكانت تعطى  ،والنسوية ،ولم يطرأ تغييرات على األجندة االجتماعية ،)Gluck, 1995. 10. (الفصائلي

  . األولوية لألجندة الوطنية 
والدعوة لتشكل حزب للنساء  ،لسياسيةعملت بعض الكوادر النسوية النشطة لهجرة األحزاب ا وقد       

ونتيجةً  ،)65، 2003جاد،(والدعوة لتشكيل حزب للنساء مع تراجع دور األحزاب  ،لهجرة األحزاب
المراكز النسوية  إنشاء عدد من وبداية التسعينات، تم ،لتراكم وتبلور وعي نسوي في أواخر الثمانينات

واتسمت هذه المؤسسات والمراكز باستقالليتها  ،ر النسويةطإلى جانب األومراكز أبحاث المرأة  ،المستقلة
منظمات نسائية، أو تنموية ( ،وفضلت االعتماد في تمويل مشاريعها على التمويل الخارجي ،حزابعن األ

وتغيير نمط العمل النسوي  ،وحاولت هذه األشكال الخروج ،عالمية بغية االستقالل عن التمويل الحزبي
والنهوض بالوعي وتقديم نشاطات  ،العمل على تقديم خدمات لتمكين المرأة داخل الحزب من خالل

  ).116.  2004 ،عبد الهادي. (غيير في وضع المرأةودراسات بحثية إلحداث ت ،تدريبية
 ،مع تأسيس منطقة الحكم الذاتي في غزة من االنتفاضة التي بدأت وشهدت المرحلة الرابعة       

بعد إنشاء المراكز والمؤسسات تبعاً التفاق أوسلو أي  ،)Holt, 1996. 196( 1993وأريحا أوالً في عام 
وعرض القضايا الثقافية  ،لقضايا المرأة على المستوى الوطني وإبرازاً إثارةً ،والتنموية المستقلة ،النسوية

 ،توالمنتديا ،ظ في هذه الفترة تنظيم المؤتمراتوقد لوح. والمحرجة كالعنف ضد النساء ،الحساسة
وحقوق  ،وصحة المرأة اإلنجابية ،واللقاءات التي تم خاللها نقاش مواضيع تتعلق بالعنف ضد المرأة

وتأسيس الخطوط الساخنة لعالج حاالت العنف الواردة من  ،سومعدالت تسرب طالبات المدار ،المرأة
  ).Gluck, 1995. 10( خالل المكالمات
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وتأسيس السلطة  1993ة بعد أوسلو اآلليات الوطنية والمنظمات غير الحكومي 7.3

  :الوطنية الفلسطينية

ضعف  بسبب للمؤسسات غير الحكومية  في فترة ما بعد أوسلو نشاط الحركة النسوية لانتق لقد      
والمطالب الوطنية حيث كانت الحركة النسوية  ،األحزاب والفصائل الوطنية العلمانية في تحقيق القضايا

النتقال الكوادر النسائية للعمل في المنظمات غير  فهذا الضعف كان سبباً .من هذه األحزاب جزءاً
عن إطاره   حكومية بعيداًالوبالتالي كان نشاط النساء في المنظمات غير  ،عن أحزابها حكومية بعيدةًال

ى بأن  تهميش دور المرأة كما أن هناك من ير). 2001، يالصوران( .والحزبي والجماهيري ،السياسي
واألطر النسوية السابقة ساعد على ذهاب كثير من  ،والسيطرة الذكورية على اللجان ،حزابفي األ

والحاجة لبلورة أجندة  ،وصعود الحركات اإلسالمية ،حكوميةالغير  القيادات النسوية إلى المنظمات
  ).  Jad, 2009. 3(، )2003.95كتاب،؛  104 .2005نفي وطبر،ح( ،)2001ي الصوران. (نسوية
توقيع اتفاقية  ومعارض لعملية السالم بعد ،لقد انقسمت الحركة النسوية الفلسطينية ما بين مؤيد      

فالفئة المؤيدة لعملية السالم عملت على  .سلطة الوطنية الفلسطينيةوتأسيس ال ،1993أوسلو في عام 
وسن  ،ومؤسساتها ،طةمن النساء في أجهزة السل بتعيين مزيد تشكيل لجنة فنية لقضايا المرأة للمطالبة

ز ضد على التميي لنساء والرجال كاتفاقية القضاءوقوانين تهدف إلى تحقيق المساواة  بين ا ،تشريعات
للجنة  االنضمامرفضت في البداية فما الفئة المعارضة لعملية السالم أ). Gluck, 1995. 11( النساء
أجل  تسوية بشأن االنضمام إلى اللجنة الفنية منالفئة المؤيدة مع الفئة المعارضة إلى لكن توصلت  الفنية،
ومنفصلة لتطوير وثيقة نسوية تعتمد على  ،تشكيل مجموعة مختصة واستطعن. أجندة نسوية تمرير

كما ركزت الوثيقة على  بما فيها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، ،مواثيق األمم المتحدة
وعلى الرغم من . على تلك المواثيق الدولة الفلسطينية المقبلة بناءطيني في المطالبة ببناء الدستور الفلس

حول  ك اختالفاًكان هنا هإال أن اتفاق الفئتين على المضي في بلورة اقتراحات لقانون األحوال الشخصية،
السلطة ويتمثل ذلك في عدم اعتراف الفئة المعارضة بشرعية  ،التكتيك المستخدم لتمرير األجندة النسوية

كما أن هذه الفئة ال تعارض قيام الفئة  ،الفلسطينية إضافة إلى عدم رغبة هذه الفئة التصادم مع السلطة
وترى أنه ال بد من استخدام  ،تطلع للدولة الفلسطينيةتفأما الفئة المؤيدة  التفاقية السالم  المؤيدة بذلك،

  ).Gluck, 1995. 11(اسب نسوية اآلليات المناسبة  من أجل تحقيق مك
 ،وتميزت مرحلة ما بعد أوسلو بانتقال نشاط العمل النسوي إلى المنظمات غير الحكومية     

المنظمات غير الحكومية  بأن العمل في عتقاداًوالمؤسسات الحكومية من خالل وزارات السلطة المختلفة ا
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يز على األنشطة حول بالترك كما تميزت هذه المرحلة أيضاً). 2008 ناصر وآخرون،( أكثر تأثيراً
وتمثيل النساء في مراكز صنع القرار كأولويات تتالءم مع مرحلة  ،والقوانين الخاصة بالمرأة ،التشريعات
بتدفق المساعدات الخارجية  وتميزت هذه المرحلة أيضاً .لة على حساب قضايا التحرر الوطنيبناء الدو

 سلطة الوطنية الفلسطينية بعد عامال وزاراتوتأسيس  ،لسطينية النسويةللمنظمات غير الحكومية الف
1994 )Kawar, 1998. 234  .(  
 ،1967عام الإن برامج معظم المؤسسات النسوية بما فيها األطر النسوية في األراضي المحتلة في       

حسب  كتاب وأبو عواد هي برامج متشابهة من حيث أنها  ،1948ومعظم المؤسسات النسوية في مناطق 
وثانيهما  في إطار نيل حقوق متساوية مع الرجل، ”المساواة" لى مفهومين أساسين أولهماترتكز ع

آلليات الدولية المنبثقة عن المؤتمرات الدولية تستخدم او ،من خالل آليات موجهة تتبنى الخطاب" التمكين"
دون أي رؤية  والتثقيف حول حقوق  المرأة  في مجاالت مختلفة كآليات أساسية ،التدريب، وورش العمل

  )15 .2007، كتاب وأبو عواد( أو مساءلة للمفاهيم المستخدمة ،نقدية
المؤسسات النسوية المختلفة تميزت في هذه المرحلة بافتقارها إلى رؤية نسوية   ة إلى أنإضاف        

 ،والسياسي ،اديوأجندة فوقية غير مرتبطة بالواقع االقتص ،حيث طرحت برامج ،محددة وواضحة
التي تتالءم  اتكما أنها عملت على طرح البرامج واألجند ،فيه النساء الفلسطينيات ذي تمرجتماعي الواال

والمشاريع الحاجات األساسية والعملية لنساء  ،حيث ال تلبي الكثير من تلك البرامج ،مع شروط الممولين
 ،يع النوع االجتماعيحيث أصبحت تركز على تشجيع مساواة المرأة من خالل مشار. الريف والمخيمات

ومراكز  ،وهذا التحول بدأ عندما قامت بعض اللجان). 2006 إسماعيل،؛ 2006الصوراني،( .والمدافعة
حيث تزامن ذلك مع تحول  ،المرأة التخصصية بالتقليل من قيمة برامج الخدمات بعد االنتفاضة  األولى

وذلك اعتقاداُ بأن على  ،ق المرأةنحو توجهات أكبر ذات توجه نسوي تتركز حول المدافعة عن حقو
 ،ورياض األطفال ،السلطة الفلسطينية المستقبلية تقديم الخدمات األساسية للنساء؛ مثل حضانات األطفال

  ).Jad, 1995. 243( والتعليمية ،والخدمات الصحية ،والمشاريع المدرة للدخل
كانت اآلليات  ،ينيات أولوياتهاومن األشكال المؤسساتية األخرى التي طرحت النساء الفلسط      

، وإجراء 1993والتي ظهرت بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عام  ،الوطنية
حيث بدأت  ،ومباشرة السلطة عملها في المناطق الخاضعة لسيطرتها ،1996االنتخابات التشريعية 
وقد ركزت السلطة الوطنية  ،التمويل الخارجيمعتمدة في ذلك على  ووزاراتها ،السلطة ببناء مؤسساتها

وتوفير الخدمات الرئيسية  ،الفلسطينية مهامها في مجاالت بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الفلسطينية
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والكفاءات  ،وتنمية القدرات البشرية ،وبناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،وتطوير ،للمواطنين
  ).19 .2001سنيورة،(الفلسطينية 

وقد أخذت السلطة العديد من الخطوات للتعامل مع قضايا المرأة، وتزامن إنشاء السلطة الوطنية         
، حيث ًأصدر رئيس اللجنة 1995الفلسطينية مع مؤتمر األمم المتحدة الرابع للمرأة في بيجين عام 

 1994ة الراحل ياسر عرفات عام ورئيس السلطة الوطنية الفلسطيني ،التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
وقد ضمت اللجنة  ،)1994لعام  3قرار رقم ( قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية للتحضير لهذا المؤتمر،

في عضويتها ممثالت عن دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، واألمانة العامة لإلتحاد العام للمرأة 
  .وشخصيات اعتبارية ،وكفاءات نسوية ،الفلسطينية

وقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني بعض اآلليات الوطنية المهمة للنهوض بواقع المرأة        
، وتشكيل وحدة المرأة والرجل 1996وكان من أبرز تلك اآلليات تشكيل دوائر للمرأة عام   ،الفلسطينية

حدة اإلنمائي بهدف توفير بدعم من برنامج األمم المت 1996في دائرة اإلحصاء المركزي الفلسطيني عام 
وتوفير  ،ورفع مستوى الوعي ،والمسوحات حول واقع المرأة الفلسطينية ،والبيانات ،اإلحصائيات

والمنظمات  ،والمنظمات غير الحكومية ،والمخططين واألكاديميين ،المعلومات لصانعي القرار الفلسطيني
وتشكيل وحدة المرأة في  ،النوع االجتماعيالنسوية بقضايا النوع االجتماعي بالبيانات المفصلة حسب 

وسن قوانين  ،، بهدف تطوير األوضاع القانونية للمرأة الفلسطينية2000المجلس التشريعي في عام 
  ).20 .2001سنيورة ،. ( وتشريعات تستند إلى المساواة وعدم التمييز

والمؤسسات الحكومية للنهوض بالمرأة  ،عملت السلطة الفلسطينية على إنشاء عدد من الوحدات       
الذي يدعو الدول إلى االلتزام بإنشاء آليات وطنية، وكانت الخطوة  ،تبعاً إلعالن منهاج عمل بيجين

وتطوير مشاركة  ،والنوع االجتماعي في الوزارات تحت إدارة تخطيط  ،األولى تأسيس وحدات المرأة
وحددت اإلدارة  ،1996التخطيط والتعاون الدولي في عام  المرأة وهي إحدى اإلدارات العامة في وزارة 

والبرامج لجسر  ،والخطط ،والسياسات ،رؤيتها لدورها كمحرك لتضمين النوع االجتماعي في التشريعات
السلطة الوطنية . (والسياسة بين الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني ،واالقتصادية ،الفجوة االجتماعية
  ).272 .2003التنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة ، الفلسطينية ولجنة

وستتم مناقشة اآلليات الوطنية التي تم تأسيسها بعد تأسيس السلطة الفلسطينية من خالل مناقشة        
  .أولويات  النوع االجتماعي في القطاع الحكومي الخاص بالحالة الدراسية لهذه الدراسة 
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   :الحركة النسوية  الفلسطينية واالستنتاجات حول أولويات ،الخالصة

في فترات االنتداب البريطاني  لخيريوا ،لقد اتسمت أولويات الحركة النسوية بالطابع اإلغاثي       
كما عملت الحركة النسوية على بلورة أولويات وطنية تتعلق  ؛من خالل الجمعيات الخيرية ،والنكبة

 ،ومن خالل عضويتها في األحزاب السياسية ،الوطنيخالل مشاركتها في النضال بمقاومة االحتالل من 
 ،وتمحورت أولويات الحركة في مرحلة ما بعد أوسلو بالتركيز على المساواة القانونية. وأطرها النسوية
وزيادة مشاركة  ،والتمكين االقتصادي ،ومحاربة  العنف ،وحمالت الوعي الجندري ،وتغيير القوانين

فكل .  وذلك من خالل المؤسسات الحكومية  والمؤسسات غير الحكومية ،المرأة في مراكز صنع  القرار
مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية أثرت على نوعية األولويات التي عملت على طرحها الحركة 

  .م من خاللها طرح تلك األولوياتكما أثرت على نوعية المؤسسات التي ت ،النسوية  الفلسطينية
 ،ات الحكوميةالمؤسسأن  ،وتأسيس السلطة الوطنية ،بعد توقيع اتفاق أوسلو اًأضحى واضح قدو      

وتنفيذ التزامات السلطة الوطنية  ،أحد اآلليات لطرح اهتمامات وقضايا المرأة وغير الحكومية  أضحت
لوكاالت  كما شكلت هذه المؤسسات الحكومية شريكاً ،اء مبدأ مساواة النوع االجتماعيالفلسطينية إز

وتوفير  ،ووضع اآلليات ،وخاصة وكاالت األمم المتحدة التي تعنى بالمرأة في التخطيط ،ية العالميةالتنم
وخاصة  ،ا يستدعي التعرف على المقاربات التي تعمل عليها تلك الوكاالتذوه .الدعم للنهوض بالمرأة

وذلك للتعرف على  ،المرأة وتمكين ،هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين :هيئة األمم المتحدة للمرأة
ثم مقارنة فيما بعد تلك األولويات باألولويات للنوع االجتماعي التنموية في القطاع  ،كيفية بلورة أولوياتها

         .الحكومي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                



67 

 

 الفصل الرابع

  مقاربة وكاالت األمم المتحدة في تحقيق مساواة النوع االجتماعي

  

  التمهيد 

لمقاربة المستعملة في وكاالت األمم المتحدة في تحقيق مساواة النوع ل هذا الفصل سيعرض      
حيث أن المقاربة الرئيسية المستعملة في تلك الوكاالت هي مقاربة حقوق اإلنسان من حيث  ،االجتماعي

ها إلى توجهم تواالنتقادات التي  ،وكيفية تطورها واألسس والمعايير التي تعتمدها ،ماهية تلك المقاربة
كيفية استعمال هذه المقاربة في هيئة األمم المتحدة للمرأة  هذه المقاربة، كما سيتناول هذا الفصل أيضاً

ولكن في البداية ال بد من التعرف على ماهية تعريف المنظمات . للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
وذلك لتوضيح الدور الذي تلعبه هذه الوكاالت  ،وعالقتها مع الدول ،مثل وكاالت األمم المتحدة ،الدولية

  .في تحقيق مساواة النوع االجتماعي من خالل عالقتها مع الدول 
  :تعريف المنظمات الدولية 

ووجودها يعبر " جماعات قائمة بموجب معاهدة تعقد بين عدة دول"المنظمات الدولية هي عبارة عن       
بذاته  قائماً سيسها إلى إقامة هيئات خاصة تشكل وجوداًويؤدي تأ ،عن ظاهرة التعاون في المجتمع الدولي

  ).Martin, 1982. 50".(يتألف من الدول المكونة لها
مبنية على تعريف  على أنها ر نشوء المؤسسات الدوليةيتفس فيالنظرية المؤسساتية وترى         

وتنظم أوجه السلوك  ،ل لتنسيق توقعاتهاالترتيبات السائدة التي تصممها الدو" األنظمة الدولية الذي هو
وممارسات  ،المعيارية األنظمة الدولية تعادل العناصر الدولي في كثير من المجاالت والقضايا، وهذه

أن على يرون و ،تم المصرفي ونظام المحيطاواألدوار المؤسساتية كنظام التجارة  والنظا ،الدولة
هذه المقاييس والقوانين كمقاييس جماعية  للسلوك التي  بحيث تكون الحكومات تطوير مقاييس وقوانين

 والقدرات ،للواقع المعقد الذي تعمل فيه هذه المنظمات نظراً ،تشكل جوهر عمل المنظمات الدولية
إن األساس في هذا التوجه هو أن مشاكل السياسة العالمية يمكن حلها من . المعلوماتية المحدودة لألفراد

وإعادة توزيع  ،من خالل إيجاد معايير بسيطة للتنسيق ،ن الترتيبات المؤسساتيةخالل أنواع مختلفة م
                               ).Kratochwil&Ruggie, 1997. 35(. حقوق االمتيازات العالمية والسلطات الرسمية

في نظام  الدوليةدمج المنظمات  من المهم فهم الطريقة التي يتم ويرى أصحاب هذه النظرية أنه         
. ومعايير كمفاتيح لتحقيق األهداف المشتركة ،وهذا الدمج سيعمل على تشكيل قوانين. المعايير والقيم
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وعندما يتم دمج القوانين في سياق القانون الدولي فإنه يتوجب على الحكومات تشكيل قوانينها بما يتوافق 
ن على المؤسسات الدولية حتى في ظل حدوث وأصحاب هذا التوجه يركزو.  مع قوانين المجتمع الدولي

والسبب في ذلك أن الحكومات الوطنية تسعى للحفاظ على  .تغييرات أساسية في توزيع القوى العالمية
ها الوطنية من سياسات ليات هذه المؤسسات التي تعتبر جزءاًآافيتها من خالل إتباع قوانين وسمعتها وشف

  .)33 ،المرجع السابق(
مم المتحدة تفترض وجود دولة أو أجسام حكومية هذه  النظرية إلى أن  وكاالت األ الي تشيروبالت       

حيث يرى . والدول مع بعضها البعض ،وتطبيق وتنفيذ قراراتها المتعلقة بتنظيم حياة الناس ،للتعامل معها
وأنها  ،ت الدوليةأصحاب هذه النظرية أن المنظمات الدولية غير قادرة على أداء دور رئيسي في العالقا

تتمتع بأي تأثير ملزم كما أن ال وأن القرارات الصادرة تمثل توصيات  على اتخاذ القرارات، قادرة أيضاً
هذه المنظمات ال تمتلك القدرة على إيقاع العقوبات بحق الدول التي ال تلتزم بتلك التوصيات 

 ).   364، 1986ميرل،(
  

  :مقاربة حقوق اإلنسان 1.4

وهو الذي تبنته الجمعية العامة لألمم  ،ت هذه المقاربة بعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانتطور      
ثار آلثانية حيث أن أي في أعقاب الحرب العالمية ا ،1948المتحدة في العاشر من كانون األول عام 

 ،فقرة 30من  ويتكون هذا اإلعالن. لحقوق اإلنسان ةدولي تايلتأسيس مرجع الحرب القاسية كانت حافزاً
وآليات  ،حيث طورت هذه الفقرات إلى معاهدات دولية تتعهد الدول بموجبها باحترام حقوق اإلنسان
وتشمل  ،التطبيق هي لجان متخصصة تحدد أدوراها المعاهدات للتعامل مع مجموعة معينة من الحقوق

وتعمل هذه  ،اإلنسان المحاكم الدولية التي تتخصص في إصدار أحكام تتعلق بانتهاكات حقوق أيضاً
ويحتوي اإلعالن على كافة أشكال حقوق اإلنسان التي تشمل . المحاكم على المستوى اإلقليمي والدولي 

 ).2006اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،.(والثقافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،ةيوالسياس ،الحقوق المدنية
  

 :لمتحدةمقاربة حقوق اإلنسان ضمن وكاالت األمم ا .1 

لبرامج التنمية في مؤسسات األمم المتحدة حيـث   ومرشداً إن  إطار حقوق اإلنسان أصبح دليالً         
 ،والنظافـة  ،والمـاء  ،والتغذية ،والحكم ،والتعليم ،ترشد كل البرامج للقطاعات المختلفة بما فيها الصحة

والتحليل والتخطيط  ،متحدة بما فيها التقييمأي برنامج للمساعدة التنموية لألمم ال .مراحلالوالعمل في كل 
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وحسب المفوضية العليا لحقوق . ووضع األهداف والغايات  واإلستراتيجيات والتنفيذ والمراقبة ،والتصميم
 رية التي تعتمد معياريـاً ـان فإن توجه حقوق اإلنسان يعني اإلطار المفاهيمي لعملية التنمية البشـاإلنس

         .هة لتعزيز وحماية حقـوق اإلنسـان  موج ان والتي إجرائياًـحقوق اإلنسعلى المعايير الدولية ل
)UNIFEM, 2007. 1.(                  

والحق يتضمن التزام  ،ل إنسان بالفطرة هو حامل للحقوقومبدأ حقوق اإلنسان مؤسس على أن ك      
 .ين الذين تقع على عاتقهم حماية الحقوقوالفاعل ،الحترام وتعزيز وحماية وتلبية ذلك الحق من قبل الدولة

والتزام الدولة  يعني أنه على كل أعضاء ودوائر ووكالء الدولة االمتناع عن تنفيذ وتمويل ومسامحة أي 
م في الحصول على المصادر وإعاقة حريته ،إجراء أو سياسة قانونية يتم من خاللها انتهاك حقوق األفراد

ئها جبر الدولة ووكالالهيئات اإلدارية والتشريعية بضمان االلتزام بحيث تُم وهذا يشمل قيا ،لتلبية حاجاتهم
والتزام الدولة يشمل المناصرة  ،من قبل أفراد آخرين أو فاعلين آخرين على منع انتهاكات هذه الحقوق

ة، وعلى والبنية التحتية المرتبط ،االقتصادي وتوفير الخدمات األساسيةات العامة والتنظيم الحكومي والنفق
. وإتباع المعايير القانونية ألدوات حقوق اإلنسان ،الدول ومدافعي حقوق اإلنسان مراقبة حقوق اإلنسان

وتساعد  ،ويكمن دور برامج التنمية في تطوير قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان للوفاء بالتزاماتهم
 ،ن يحدد العالقة ما بين األفرادوإطار حقوق اإلنسا. أصحاب الحقوق المنتهكة لرفع مطالبهم وشكواهم

وهذا التوجه . والدولة والفاعلين غير الحكوميين مع االلتزامات المعيارية ،والجماعات وأصحاب الحق
والتزاماتهم ويعمل على  ،يحدد أصحاب الحقوق وحقوقهم والمدافعين والقائمين على تلبية هذه الحقوق

                .) UN, 2003.4(. مدافعين عن الحقوق لتلبية التزاماتهمتقوية  قدرات أصحاب الحقوق لرفع مطالبهم وال
توجه حقوق وثيقة مشتركة حول كيفية دمج  2003في عام  وكاالت األمم المتحدة  وأصدرت      

وتمحورت هذه الوثيقة على ثالث نقاط  ،البرامج التي تنفذها وكاالت األمم المتحدةاإلنسان في جميع 
        :رئيسية 

ق اإلنسان كما وردت في اإلعالن العالمي والتعاون زيادة إدراك حقو ،يجب على كل برامج التنمية -1
  . وآليات حقوق اإلنسان الدولية األخرى ،اإلنسان لحقوق

اآلليات الدولية سترشد ومن  ،إن معايير حقوق اإلنسان المشتقة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان-2
 . وفي جميع مراحل عملية  البرنامج تعاون في جميع القطاعات وال ،التنمية برامج

تقع عليهم المسؤولية لتحقيق حقوق اإلنسان  نساهم التعاون والتنمية في تطوير القدرات لمسي -3
 ).UNIFEM, 2007. 19( وألصحاب الحقوق  للمطالبة بحقوقهم
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   : تطور مقاربة حقوق اإلنسان في وكاالت األمم المتحدة .2 

 ،والمدنيـة  ،فكانت الحقـوق الثقافيـة  ، حقوق اإلنسان منذ األربعينياتاربة واستعمال مقبدأ تقنين       
ومبدئيا حصرت  حديث وكاالت التنمية، تينيات وحتى الثمانينياـمن الخمس ،ية واالجتماعيةـياسـوالس

قتصادي قائمة لعقد على الرغم وبقيت فكرة النمو اال ،ونمو الناتج القومي ،التنمية االقتصادية بنمو الدخل
ة فـي  ثم جاء الحق في التنمي. من حقيقة أن النمو االقتصادي قد يصاحبه أشكال عديدة من عدم المساواة

هنـا بالجيـل   والمعروفة  ،م والبيئة والتنميةللتأكيد على الحق في السال والتي كانت محاولة ،1986عام 
ية معروفة بالجيل األول بينما الحقـوق االقتصـادية   ـياسـسالحقوق المدنية وال بينما الثالث من الحقوق

وإعالن الحق في التنمية يعكس التطور الثابت للعيش الكريم  .لثقافية معروفة بالجيل الثانيواالجتماعية وا
ويؤكد الحـق فـي التنميـة علـى      .مشاركتهم الحرة والفعالة في عملية التنمية بناءو ،كان واألفرادـللس

وعبء الديون فـي   ،كقوانين التجارة غير العادلة ،عي لكل الدول في إزالة معيقات التنميةالواجب الجما
إال أن هذا الحق فشل في إجبار الدول الصـناعية الكبـرى فـي إزالـة     . إشارة للدول الصناعية الكبرى

وتابعـت  . يطرة وقوة الدول الغنية وتأثيرها في األمم المتحدةـوهذا مرة أخرى يؤكد س ،معيقات التنمية
الذي أكـد   1993األمم المتحدة في وضع معايير التنمية وحقوق اإلنسان إلى أن جاء مؤتمر فينا في عام 

والتنمية  وتم االعتراف في المؤتمر أن الديمقراطيـة والتنميـة    ،ان للتقسيمـعلى عدم قابلية حقوق اإلنس
ـ وتبع ذلك القمة العالمي ان هي متداخلة ومترابطة،ـوحقوق اإلنس ام ة للتنمية االجتماعية في كوبنهاغن ع

         .نوعية الحياة لكل الناس االجتماعية هو تحسينالمطلق للتنمية  والتي خرجت بأن الهدف 1995
)UNDP, 2006. 4.(  
  

  :نقد مقاربة حقوق اإلنسان  .3

. دولية والقوانين ال ،معاييرعلى ال ن مبدأ عالمية حقوق اإلنسان بناءتنطلق مقاربة حقوق اإلنسان م      
 ،تملك فكرة  مشابهة ومجردة عن الناس إن المعاني والممارسات المؤسساتية لتعزيز حقوق اإلنسان

. ويقلل من إمكانية الخصوصية والتنوع ،ذات حجم واحد يناسب الجميعوالسياسة والمجتمع  فممارستها 
ق اإلنسان وذلك بسبب المعايير األخالقية في مجال حقو  متقاطعة ثقافياًال يوجد  قضايا كونية عالمية 

ومثال ذلك حق  ،وزمنه أو مكانه ،والحق يجب أن يفهم في نطاقه .ذات خصوصية ثقافية التي هي دائماً
) 2(رقم) 16(المادة  الزواج، أي للفرد كامل الحرية الختيار الشريك  في إعالن وثيقة حقوق اإلنسان 

والذي يتماشى مع  ،ئلة بفعل التقاليد السائدة في كثير من المجتمعاتالزواج الذي ترتبه العا وهذا ينافي
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خارج المنظومة األخالقية، وذلك ألن الفرد هو مكون اجتماعي  و يصعب تبرير إطار. نظام األخالق
وهذا يناقض . وكل هذه العناصر تتشكل في المجتمع والثقافة تنتجه االعتقادات الفردية والدين واللغة،

وعن مجموع العالقات االجتماعية التي  ،عن اآلخرين الفرد معزوالً على ليبرالية التي تركزالنظرية ال
   ).Thakur 249 .1997 ,.(تشكل الفرد

 ،أن حقوق اإلنسان تشرع العللبك إدعاء هنا ألن وذلك ،ضيقةً اإلطار القانوني يقدم حلوالً         
ومن أوجه . واألعمال الخارجة عن سيطرة الدولة ،صوتزيل الشرعية  عن العالج في مجال القانون الخا

حيث يضع  توجه لمشاكل والحلول بطرق ال تحتمل تغيير االقتصاد ذلك عزل االقتصاد يعني  تحديد  ا
 ،وعالقات القوة ،حقوق اإلنسان في  مقدمة مشاكل اآللية والمشاركة على حساب التوزيع القائم للثروة

ية الشكلية ومن األوجه األخرى هي الصيغة الشكلية أو اآلل. قتصادية السائدةوال يتم التطرق للترتيبات اال
تحقيق الحقوق غاية في أسيس آلية لتنفيذها  بحيث تجعل وآلية الحقوق تكمن في ت ،لتوجه حقوق  اإلنسان

وتؤسس مؤسسات، حيث أن هذه  ،والمحلي تتبنى قوانين ،والنخب في النظام السياسي الدولي ،حد ذاتها
 ،لمؤسسات نفسها تصر على إقناع اآلخرين أن انتهاك الحقوق سوف تتم معالجته برد فعل من الدولةا

  ،من االنخراط الشعبي وهذا شبيه بعقد االنتخابات بدالً. وهذا التصرف أو السلوك هو سلوك مقبول دولياً
من خالل إطار ترك  إلى ذلك حقوق اإلنسان إضافةً. والحل الشكلي يعيق إحداث التغييرات الضرورية

والذي يعزز من اإلدعاء أن حقوق اإلنسان هي  ،العوامل التي تحدث انتهاكات حقوق اإلنسان دون عناية
واالقتصادية التي  ،لخلفية االجتماعيةوحيادية تفتقد إلى انتباه ممنهج إلى الظروف ا ،ذات صفة عالمية

                                  .)Thakur, 1997. 249 ( المعنى الذي يمتلكه الحق في سياقه تحدد
بحيث تركز  ،انعكاسات لعالقات الطبقة البرجوازية ،ترى الماركسية  في إطار حقوق اإلنسان        

ويتم ضمان هذه الحقوق من خالل عالقة  .كما تعمل على تقوية الدولة ،هذه الحقوق على الفرد والدولة
على الفرد حسب وم الحريات المدنية التي تركز على مفهه الحقوق مع الدولة، ويرتكز توجالمواطنين 

حيث أصبح دور الدولة ينحصر في حماية تلك الحرية الفردية دون العمل  .النظرية االقتصادية الليبرالية
لحقوق الملكية والحريات " الدولة الحارسة " وهو ما يعرف في علم السياسة بنظام  ،على توفيرها

دولة في تضع ال حيثالدولة تعبر عن شك قاس في حقوق اإلنسان  فإن حسب الماركسية، وبذلك .لألفراد
وكامل لجميع  ،بشكل حقيقيوالحريات  ،وااللتزام بتوفير جميع الحقوق ،ال تستطيع الدولة اإليفاء زمرك

نسان تقوي وحقوق  اإل .طبقة البرجوازية المدافعة عنهاالناس ألنها تخفي ورائها المصالح االجتماعية لل
                                                       ). 70 .1995 ماتون، (.مؤسسات الحكومات الوطنية 
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وعدم  ،وكيف يمكن تحقيق المساواة ،وعدم التميز ،هي المساواة ،اإلنسان من  مبادئ حقوق        
وهذا ينطبق خاصة  ،بين أفراد المجتمع ،ةواالقتصادي ،أشكال المساواة االجتماعية التمييز في ظل انعدام

واالجتماعية، فما هي جدوى تلك الحقوق إذا لم يتم ضمانها الفعلي  ،في التأكيد على الحقوق  االقتصادية
فإدراك  ومترابطة، ،هي حقوق متداخلة. واالقتصادية لممارستها ،عن طريق توفير الشروط االجتماعية

فالحق في الصحة   على إدراك حقوق أخرى، وعلى سبيل المثال،  اًأو جزئي حق من الحقوق مرتبط كلياً
وجميع . قد يعتمد في ظروف معينة على إدراك حقوق أخرى كالحق في التعليم أو الحق في المعلومات

فجميع البشر لديهم الحق في التمتع في هذه  الحقوق بدون تمييز قائم على أساس  األفراد متساوون،
في  ألفرادويتمتع جميع ا .ت السياسيةلجنس أو العمر أو اللغة أو الدين أو االتجاهاالعرق أو اللون أو ا

والمدنية والثقافية التي ستتم من خاللها إدراك الحريات  ،المساهمة في الحق في التنمية االجتماعية
   ). Williams, 1988. 114-129( األساسية وحقوق اإلنسان

والقضائية لحماية ومراقبة  ،مات الدولية التي تستخدم المعايير القانونيةأما فيما يتعلق بعمل المنظ        
 ،فإن عمل هذه المؤسسات يتأثر باالعتبارات السياسية وتحليل انتهاكات حقوق اإلنسان في سياقات عديدة،

 حيث أن دساتير العديد من المنظمات الدولية تؤكد على أهمية الحفاظ على ،وتوازن القوى ،والقانونية
ألنها تعتمد  إال أن قرارات وإعالنات المنظمات الدولية يبقى محدوداً ،وحماية الحقوق ،الحريات األساسية

وإن إيفاء هذه الدول مرتبط بالظروف  ،على إيفاء الدول بالتزاماتها إزاء ضمان هذه الحريات والحقوق
  ) .364. 1986  ميرل،( وعلى السياسات الفردية للدولة ،والخارجية ،الداخلية
يتجلى في التركيز على  ،ومن الجوانب األخرى لنقد مقاربة حقوق اإلنسان في المنظمات الدولية       

ولعل هذا  ،والجذرية ،من الغوص في األسباب البنيوية بدالً ،إيجاد حلول شكلية النتهاكات حقوق اإلنسان
ية حول انتهاكات حقوق اإلنسان حيث في العديد من التقارير التي تصدرها المنظمات الدول يبدو واضحاً

 .ودون ذكر لألسباب الجذرية ،تركز على انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية بمعزل عن الحقوق الجماعية
عن منظمة مراقبة حقوق اإلنسان التي يقع مقرها الرئيسي في  إن التقرير الصادر وعلى سبيل المثال،

ويؤكد التقرير على . نف ضد النساء والفتيات الفلسطينياتعن الع 2006في عام  تقريراً  ركيومدينة نيو
وأقر التقرير بأن العنف األسري  ،أن مشكلة العنف في األراضي الفلسطينية المحتلة هي مشكلة خطيرة

يشمل على  واسعاً اًولكن التقرير لم يظهر إطار ،في األراضي الفلسطينية يتعاظم في ظل العنف السياسي
ذي تواجهه النساء الفلسطينيات هو بفعل االحتالل والحصار اإلسرائيلي المفروض على أن العنف السائد ال
. ب التقرير تأثير األزمة االقتصادية والسياسية على العالقات االجتماعية والعائليةغيوي الشعب الفلسطيني،

قات العائلة وبالتالي فإن هذا التقرير يفصل العنف وما يتضمنه من عالقات النوع االجتماعي وعال
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والتمييز  ،كما أن التقرير هدف إلى معالجة العنف الفلسطينية عن جميع السياقات التي تتفاعل فيها،
. والسياسية ،واالقتصادية ،جتماعيةمن أنها ناتجة عن العوامل والديناميكيات اال بدالً للبطريركيةكنتيجة 

)Johnson, 2007. 100.(  
وال سيما من حيث نقد المبادئ التي  ،الموجهة  لمقاربة حقوق اإلنسان على الرغم من االنتقادات        

وعالقة الفرد مع الدولة  ،وتناقضها مع السياق ،تقوم عليها تلك المقاربة من حيث عالمية حقوق اإلنسان
–وكذلك تم انتقاد المؤسسات الدولية التي تستعمل المعايير الدولية القانونية  ،ضمن اإلطار القانوني

ما تتأثر هذه المؤسسات باالعتبارات  حيث غالباً ،قضائية للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان في العالمال
تستعملها  ،وال سيما الوكاالت المتخصصة ،وكاالت األمم المتحدة أن  وانعدام توازن القوى، إال ،السياسية

 . يق مساواة النوع االجتماعي وكذلك هيئة األمم المتحدة للمرأة  تستعملها لتحق ،لتحقيق أهدافها
                                                                                    

  :مقاربة حقوق اإلنسان لتحقيق مساواة النوع االجتماعي في وكاالت األمم المتحدة 2.4 

إلنهاء التمييز ضد المرأة  إلنسانتعني التزام حقوق ا ،مساواة النوع االجتماعي ضمن حقوق اإلنسان     
وهر حقوق اإلنسان الدولية منذ لتزام جاالوكان هذا  ،القائم على الجنس لتحقيق مساواة النوع االجتماعي

على ت الدولية التي أكدت في مجملها واالتفاقا ،وغيرها من المواثيق ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ني تزويد إنسان يع والتعامل مع  مساواة النوع االجتماعي كحقوق ،حق  النساء في إنهاء التمييز  ضدها

وتحديد الذين تقع عليهم  ،والمقاييس لتحقيق مساواة النوع االجتماعي ،المستوى العالي بالسلطة بالمعايير
مساواة النوع االجتماعي كحقوق إنسان  .التزامات الحقوقمسؤولية األعمال التي يجب القيام بها لإليفاء ب

 ،للمساواة بين الجنسيناألمم المتحدة هيئة وبالنسبة ل .االستجابة لواقع الدولة واألمور الطارئة عنيي
من  وذلك ،اعلى تعزيز برامجه لهيئة اإلنسان تكمن في مساعدة افإن فائدة مقاربة حقوق   وتمكين المرأة

   اعي كحقوق إنسانيمكن الحصول عليها من مساواة النوع االجتممنافع التي الخالل استغالل 
)UNIFEM, 2007. 12 .(  

والمواثيق الدولية  ،فمقاربة حقوق اإلنسان لتحقيق مساواة النوع االجتماعي تعتمد على القرارات    
وحماية  ،المتحدة للنهوض لتوصيات للمؤتمرات التي تعقدها األممالصادرة عن األمم  المتحدة وعن ا

       .واحترام حقوق المرأة 
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  : قرارات ومواثيق األمم المتحدة المتعلقة بالمرأة .1

 .من القرارات والمواثيق المتعلقة بالنهوض بمستوى المرأة تأسيسها العديد منذ أصدرت األمم المتحدة    
واالتفاقات حول  ،القرارات حيث ثاق تأسيس األمم المتحدة أظهر اهتمام األمم المتحدة  بالمرأة منإن مي
وكانت البداية في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام . والمساواة مع الرجل ،قهاوحقو ،المرأة

التي  ،واالتفاقيات الصادرة عن األمم المتحدة ،ك العديد من القراراتكان هنا وإضافة إلى ذلك. 1948
ن ميثاق فالبداية كانت في إعال. وتعزيز المساواة ،تؤكد على ضرورة  العمل على تحسين أوضاع النساء

والحريات  ،الذي أكد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ،1945تأسيس األمم المتحدة في عام 
والتعاون  ،واألمن في العالم ،وهي السالم ،دةاألمم المتحأهداف جل تحقيق وذلك من أ. األساسية

والجزء الذي  ،1948عام الوجاء بعد ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  .االقتصادي واالجتماعي
والحريات في هذا اإلعالن دون  ،يتمتع الجميع بكافة الحقوق" يتعلق  بالمساواة بين الرجل والمرأة  ينص

اإلعالن العالمي " (االتجاه السياسي أو  ،أو الدين ،والجنس ،واللون ،العرق تمييز من أي نوع  مثل
  )2006 ،)2(لحقوق اإلنسان، المادة رقم 

وإجماع الحضور  ،بعد تصويت ،في األمم المتحدة تأسيس لجنة كاملة لوضع المرأة 1946عام لاشهد     
عام الومن االتفاقيات المهمة األخرى هي اتفاقية . اللجنةفي االجتماع األول لضرورة وجود مثل هذه 

في  شيحوالتر ،حق التصويت :الدول على منح المرأة الحقوق السياسية التي تشمل التي تحث 1952
 ،العامةوممارسة جميع الوظائف  ،والحق في تقلد المناصب العامة ،والهيئات المنتخبة ،جميع االنتخابات

عام المرأة المتزوجة ك االتفاقية المتعلقة بشأن جنسية الوكان هنا. واة بينها وبين الرجلبشرط تحقيق المسا
بإبرام عقد الزواج أو  المرأة تلقائياًأنه ال يمكن تغيير جنسية " االتفاقية علىحيث تنص هذه  ،1957

اتفاقية الرضا على الزواج  1962عام الكما وشهد . بإنهاء الزواج أو بتغيير جنسية الزوج أثناء الزواج
وقامت األمم المتحدة . ومحاربة زواج األطفال ،د الزواجوتسجيل عقو ،وتحديد الحد األدنى لسن الزواج

والثقافية حيث تتعهد الدول  الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،1963عام الالعهد الخاص في بإقرار 
ع الحقوق االقتصادية التمتع بجمي واإلناث في حقاألطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور 

تمحور بنود هذا تيث ح1967عام الثم كان بعد ذلك إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة   . والجماعية
 ،الحياة السياسية ن الرجل والمرأة في جميع ميادينحول أهمية المساواة  التامة بي ،عشر حداإلعالن األ
المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(  والثقافية ،واالجتماعية   ،واالقتصادية

                                                                                           . )13 .1998 ،وصندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانية ،األمم المتحدة للطفولة ومنظمة ،للمرأة
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في  ،)القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة( اوالتفاقية سيد اًإقرار 1979عام الهد ش         
 ،واالجتماعية ،إلسهامات االقتصاديةفقد دعت الدول إلى االعتراف با. الجمعية العامة لألمم المتحدة

وتشمل  ،أمام مشاركتها الكاملة في تطوير المجتمع ككل ورفضت االتفاقية التمييز ضد المرأة لكونه عائقاً
 ،، القضاء على التمييز في الحياة السياسيةهذه االتفاقية وهي أوسع الوثائق القانونية بشأن المرأة نطاقاً

 ،واالجتماعية ،وجوانب أخرى من الحياة االقتصادية ،والزواج ،والعائلة ،الصحة ،والتوظيف ،والتعليم
واألنماط السائدة التي تبقي المرأة في وضع أقل  ،األعراف الثقافية ما ودعت هذه االتفاقية إلى تغييرك

ضد  القضاء على أشكال التميز اتفاقية.(وتضمنت إجراءات للقضاء على البغاء واالتجار في المرأة  ،شأناً
  )2008المرأة ،

    أو تقييد يقوم على أساس الجنس ،أو استبعاد ،أي تمييز" ف التمييز ضد المرأة على أنه وعر، 
والحريات األساسية  في  ،أو يكون بغرض تقييد أو إعاقة االعتراف بحقوق اإلنسان ،ويترتب عليه

أو إعاقة  ،أو أي مجال آخر ،أو المدنية ،أو الثقافية ،أو االجتماعية ،أو االقتصادية ،المجاالت السياسية
عن  أو ممارستها على أساس من المساواة بين الرجل والمرأة بغض النظر ،تمتع المرأة بهذه الحقوق

   ).من االتفاقية  في المرجع  السابق) 1(مادة رقم .(حالتها االجتماعية 
تبين المدى الذي تسليم تقارير  ،لمتحدةثاق األمم اوعلى الدول الموقعة على هذه االتفاقية حسب مي       

وعلى الحكومات الوطنية متابعة ومراقبة حدوث التميز  ،تتوافق فيه قوانينها المحلية مع المعايير الوطنية
وذلك  ،المتضمنة في االتفاقية االلتزام بتطبيق المعايير أيضاً وعليها ،في المجال العام والمجال الخاص

اتخاذ  أو تفعيل قوانين جديدة، وتلزم هذه االتفاقية الدول الموقعة عليها أيضاً ،من خالل تعديل تشريعاتها
وذلك من خالل التأكيد  ،إجراءات تأكيدية مؤقتة من أجل اإلسراع بتحقيق المساواة  بين المرأة والرجل

 ويجب أيضاً ،وفي القطاعات االجتماعية ،أنه يجب على مؤسساتها إتباع القوانين في التوظيفعلى 
أصبحت هذه ). من االتفاقية) 2(مادة .(ضمان حق النساء في االستفادة  من المحاكم إلسماع شكواها 

حيث ستعمل الدول . يعتمد عليه للتنمية القانونية لكل الدول الموقعة على االتفاقية ما االتفاقية في أساس
  . على إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة  في دساتيرها الوطنية

وهذا  ،1993عام الثم تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة  إعالن القضاء على العنف ضد المرأة في 
من  ومظهر ،لحقوقل ويشير إلى أن العنف هو انتهاك ،يتطلب مصادقة قانونية اإلعالن ال يعتبر اتفاقاً

تصة في شؤون ك اتفاقيات صادرة عن بعض المنظمات الدولية مخوهنا. التمييز ضد المرأة مظاهر
حول ضمان حقوق  الدولية حيث تركز هذه االتفاقات مثل االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل ،المرأة
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وحماية  ،المهنية في الوظيفة العموميةوتنظيم العالقات  ،عامالت واألجورالمرأة العاملة كالمساواة في الم
              ).2. 1995شقير، . (  وتشغيل النساء ليالً ،مومةاأل

هيئة األمم المتحدة وخاصة  ،عليها في العملومن القرارات التي تعتمد وكاالت األمم المتحدة        
القرار عن هذا  وصدر .1325هو القرار  هاعلى تحسين أوضاع وتمكين المرأة ،للمساواة بين الجنسين

نود البحيث تدعو هذه  داًثمانية عشر بن الذي يحتوي علىو 1325القرار  ،2000عام المجلس األمن في 
ال  أو الدول التي ،إلى تمكين نساء العالم سواء في الدول التي تعيش النزاعات المسلحة الدول األعضاء

ساء في والمشاركة الفعالة للن ،األعضاء على زيادة تمثيل النساءالدول يحث القرار  ،تشوبها النزاعات
وإدارة  ،وآليات منع النزاع ،قليميةواإل ،والمحلية ،جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الدولية

عد النوع يدعو القرار إلى أخذ ب: ودمج منظور النوع االجتماعي ،وبناء السالم ،حل الصراعو ،الصراع
وتوسيع دور  ،والمفاوضات بما فيها تدريب الطواقم ،سالموتنفيذ عمليات ال ،االجتماعي في التخطيط

يؤكد القرار  : المحلية لصنع السالم الحماية  االنتباه للمبادراتوزيادة  ،المكنساء صانعات للس النساء
المرأة من العنف القائم على النوع االجتماعي واحترامها بما فيها حماية  ،ق النساءعلى أهمية حماية حقو

                            .          )2005، 1325قرار مجلس األمن (  لتلك الجرائمووضع حد  ،ي مناطق الصراع المسلحف
والمنظمات غير  ،ويةالمجموعات النسمن لهذا القرار بعد الضغوطات من وتبني مجلس األ       

بين النساء والسالم  ك عالقةدراك بأن هنااإليتم فيها  التيالمرة األولى في األمم المتحدة  وهذه .الحكومية
 حيث كان. عن حفظ السلم واألمن العالمي حدة المسؤولةاألمم المتونقاشها في أحد أهم أجهزة  ،واألمن

الكبرى كان لها كما أن الدول  ،األمن بمناقشة  قضايا من هذا النوع من الصعب من قبل تخيل قيام مجلس
في كونه  وتكمن أهمية القرار أيضاً .جتماعيفي مجلس األمن بأمور وقضايا النوع االاهتمامات قليلة 

اوية للمرأة في كل الجهود للحفاظ ويؤكد على المشاركة الكاملة  والمتس ،س األمنعن مجل اًصادر اًقرار
 وإنما ،فقط كضحية من ضحايا النزاعويصور المرأة ليس . واألمن العالمي ،وتعزيز السلم ،السلم على

. ددوهذا القرار ليس مرتبط بصراع  ومكان مح. يصورها بأن لها دور ووكالة فيما يتعلق بالسالم واألمن
ظروف النزاع المسلح  خاطب جميع النساء من اللواتي يعشن وي ،وهو موجه لجميع الدول األعضاء

لقرار كما تبع هذا ا أو العرقية أو الطائفية أو األهلية ،أو الصراعات الداخلية ،الحرب أو ،االحتالل ببسب
 ،سات النزاع المسلحفي مؤسالذي يركز على محاربة العنف الجنسي و ،1820قرارات أخري كالقرار 

بالتالي يجمع و. يعيق السلم واألمن العالميين ن استعمال العنف الجنسي كتكتيك حرب ضد المدنينأو
 والمطالب االجتماعية النسوية ،السياسية الوطنية والسياسية من خالل عالج المشاكلالقرار بين المطالب 

  .وتطوير مستوى المرأة ،الداعية إلى المزيد من رفع
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 ،المكونات األساسية لعمل ،إضافة إلى القرارات الدولية األخرى 1325والقرار  ،اوتعتبر سيد      
والمواثيق تدعو في جوهرها إلى  ،على الرغم من أن هذه القوانين .ومقاربات وكاالت األمم المتحدة

 ،عدم القابلية للتقسيمو ،العالميةو ،وسيادة القانون ،وتستوجب الشفافية والمصداقية ،احترام حقوق اإلنسان
اإليفاء  النقاد والكتاب انتقادات لهذه المقاربة لعدم قدرتها على ولذلك وجه في تطبيقها، اًك تفاوتاهن إال أن

       .حماية واحترام حقوق اإلنسانفي التزاماتها في ضمان 
  

  :مؤتمرات األمم المتحدة الخاصة بقضايا المرأة. 2

 ،من خالل برامج األمم المتحدة للتنمية االقتصادية قضايا المرأة األمم المتحدة مع تعاملت    
 .ومن خالل المواثيق والمعاهدات الدولية ،والوكاالت المتخصصة ،لدوليةومن المؤتمرات ا ،واالجتماعية

  ) .34.1996 أفندي،(
في السبعينيات  عيةواالجتما ،القتصاديةاط للقضايا العالمية للتخطيلقد بدأ استعمال تقنية المؤتمرات     

حيث تناقش هذه المؤتمرات أهم المشاكل  ،خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة الماضي من من القرن
ومعايير دولية لحل قضايا الفقر والجهل  ،المؤتمرات إليجاد حلولوتهدف هذه . واالجتماعية القتصاديةا

                 ).                 Bennett, 1948. 294( والمرأة والبيئة
 ،أن التخطيط النموذجي للمؤتمر يبدأ باختيار موضوع المؤتمر) Cleveland )1976يرى         

وقد  ،وتجري الترتيبات والتحضيرات من خالل وكاالت األمم المتحدة ،وتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر
ويتم تبني سلسلة من . األعضاء والمشاركة مفتوحة لكل الدول ،يستغرق المؤتمر مدة أسبوع أو أسبوعين

. ج هذه األهداف إلى التنفيذحيث تحتا ،وخطط عمل حول القضية  قيد البحث في المؤتمر ،األهداف
يرى أن أحد إيجابيات هذه المؤتمرات  والحوارات العالمية تكمن في أن طبيعة البشر  من كوهنا
مهددات الحياة ولديهم القدرة على تحديد  ،يةأي لديهم القدرة على فهم وقائع الظروف اإلنسان ،ينيعقالن

  ). Cleveland, 1976. 78( البشرية التي تتطلب االهتمام والعمل
وتطوير وسائل جديدة  للتنمية بفعل تطور وسائل  ،بدأت النساء بإيجاد قنوات جديدة للمشاركة        

لتنمية وتنظيم لإستراتيجية مشتركة الشبكات العالمية ك وشكلت .لوطنيةاوالتفاعل عبر الحدود  ،االتصال
خاللها ببناء  اء منـالدولية األرضية التي بدأت النسأن المنتديات : ")Dorsey )1997وترى  نساء،ال

ور التي ستبحث في مؤتمرات ومواضيع هذه المنتديات تتناول األم .روابط التضامن والشبكات العالمية
والعمل  ،اء إلى مكان عالميـفي إحضار النسالمتحدة للمرأة  وتكمن أهمية مؤتمرات األمم. المتحدةاألمم 

مولية ـرؤية شات في مؤتمرات األمم المتحدة ويعرض المشاركون والمشارك. كقناة مستمرة للمستقبل
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بمعايير  انـالتنمية والبيئة وحقوق اإلنس وتربط أمور .س لمعايير جديدةـوتؤس ،للتغير االجتماعي
ارك في هذه المؤتمرات ـويش. في أجندتها بة في صنع القرارـلمحاسوا فافيةـلمشاركة والشا

". المؤتمرات أجندة الشمال والجنوبهذه  تعكسووالدول  ،والثقافات ،المجتمعات فاركون من مختلـمش
)Dorsey, 1997. 377.( 

ضاع النساء مؤتمرات األمم المتحدة للمرأة هي أحد اآلليات التي يتم فيها وضع األجندة لتحسين أو      
خالل  1975عام الفقد بدأت األمم المتحدة بتنظيم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة في   ،حول العالم

الثانوي للمرأة يرجع إلى حاالت ا أدركت األمم المتحدة أن الوضع وذلك عندم .مؤتمر المكسيك للنساء 
على  وهذا يؤثر سلباً ،الثقافيةو ،قتصاديةواال ،االت السياسيةعدم المساواة االجتماعية متأصلة  في المج

 شامالً ولهذا اتبعت منهجاً ،وهذا سيعيق تحقيق أهداف األمم المتحدة ،المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع
. المؤتمر والتنمية والسالم في هذا ،مساواةفي معالجة قضايا المرأة حيث طرحت األمم المتحدة أهداف ال

ويعتبر عقد . التي عقدت فيما بعد الخاصة بالنساء رات الدوليةللمؤتم  هداف أطراًتزال تمثل هذه األ وال
السبعينيات فترة مميزة حيث بدأت األمم في االعتماد على عقد المؤتمرات الدولية حيث لم يعد االعتماد 

     .فقط على القرارات والمواثيق
                                                        

  : 1975مؤتمر األمم المتحدة األول في المكسيك عام 

فكرة تنظيم  جاءت حيث ،1975عام الالدولية للنساء تزامن مؤتمر المكسيك األول للنساء مع السنة     
حيث قدمت هذه  ،وهي االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ،هذه السنة من أحد المنظمات غير الحكومية

 1985-1976بعدها عقد األمم المتحدة للنساء من عام ثم كان  ،1975عام الفي  مم المتحدةالفكرة لأل
ونظمت ثالث مؤتمرات فيما بعد الفتتاح وتقييم واختتام . حيث طرحت أهداف المساواة والتنمية والسالم

 ،1995عام الومؤتمر بيجين  ،1985عام الثم مؤتمر نيروبي  ،1980عام الوهي مؤتمر كوبنهاغن  ،العقد
 ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

  ).  12: 1998وصندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانية ،
هي التنمية الشاملة في شعار التنمية يعني خالل العقد  )Pietila and Vickers  )1996وحسب       

 .وتنمية الموارد االقتصادية ،من مجاالت الحياةوغيرها  ،والثقافية ،واالجتماعية ،صاديةالمجاالت االقت
 ,Pietila&Vickers(ة التنميةيما يتعلق بإدراك النساء في عمليف ومحاور مؤتمر المكسيك تعكس تغييراً

1996, preface.(  ما بين عام في عقد األمم المتحدة للنساء " المرأة  في التنمية"انعكس إطار وقد
1975 -1986 .  
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التي تتمحور حول رفض االفتـراض بـأن    ،لقد انبثق منهج المرأة في التنمية من النسوية الليبرالية     
وحرمانهـا   ،والجسدية مقارنة مع قدرات الرجل هي أسباب اضطهاد المرأة ،دونية  قدرات المرأة العقلية

وعليه فـإن  . واالقتصادية ،والتعليمية ،سسات السياسيةمن المشاركة في المجال العام  كاالنخراط في المؤ
فالليبرالية النسوية تؤكد علـى   .اضطهاد المرأة ينبع من المنظومة الثقافية والقوانين التي ال تنصف المرأة

 ،ن إنهاء اضطهاد المرأة سيكون من خالل تغيير القوانينإ أن المرأة تملك  قدرات عقلية مساوية للرجل،
وتزويد النساء بالفرص المتساوية في المجال العام بما فيها  ،لثقافية التي تحط من مكانة المرأةوالمفاهيم ا

 .الليبرالية النسوية هي المسـاواة والحقـوق الليبراليـة    ؛وببساطة. واالقتصاد ،والسياسة ،والعمل ،التعليم
وية ألنه سيسـاعد علـى إنهـاء    دمج النساء في العملية التنم منويرى منهج المرأة في التنمية أنه ال بد 

 ،والقـانون المـدني   ،فال بد من حدوث تغييرات في القـانون . والتبعية التي تعاني منها المرأة ،التهميش
والمحور األساسي لهذا التوجه هو ضرورة  دمج النساء في العملية التنموية من خـالل   ،وحقوق الملكية
والـذي   ،واالنطالق إلى ميدان العمـل اإلنتـاجي   ،هاء الفقرفي العملية اإلنتاجية إلن فاعالً جعلها عنصراً

وهـذا يعنـي   ). والوقـود  ،والمسكن ،والمشرب ،المأكل(سيساعد المرأة على تلبية حاجياتها العملية عن 
وأعبائه وانعكاساته المختلفة على النساء من الناحيـة الصـحية،    ،وحدته ،التخلص أو التخفيف من الفقر

وإنما نابعة  ،دنو شأن المرأةمن ويرى هذا التوجه بأن مشكلة المرأة  ليست نابعة . يةواالجتماع ،والنفسية
وعليه يرى هذا التوجه بأن تمكين المرأة يمكن تحقيقه من خالل زيادة  المشـروعات المـدرة   . من الفقر

 ،يـة المـرأة  للدخل، وتوفير الرعاية الصحية لها، ومن خالل التدابير األخرى التي من شأنها تعزيز إنتاج
  ).Moser, 1993. 21(. ويجب محاربة الفقر من خالل تعليم وتدريب النساء على زيادة قدراتهن اإلنتاجية

أدركت وكاالت األمم المتحدة خالل عقد األمم المتحدة للنساء أن تمكين المرأة  يمكن تحقيقه  حيث     
 ،سينوفرص التعليم المتساوية للجن ،يةوتوفير الرعاية الصح ،من خالل زيادة المشاريع المدرة للدخل

حيث تركز اهتمام مؤسسات  ،وقد سماه البعض عقد الحاجات المادية. والحصول على ملكية األرض
أثينا بير التا، . (األمم المتحدة آنذاك على تلبية الحاجات المادية للنساء في ظروف الفقر واالضطهاد 

2007. 46.(  
 ،ل كبير على دخولكتتمثل في أن هذا المنهج يركز بش هذا المنهجواالنتقادات التي وجهت ل      

قات التي يتم خاللها والعال ،ومشاركة المرأة في سوق العمل دون التركيز على المساواة في شروط العمل
إن المشاريع االقتصادية المقدمة  ).Elson&Pearson, 1984. 19( عملية التنميةفي ء دمج النسا

والتي تعتبر محدودة من حيث  ،تركز على األنشطة النمطية" المرأة في التنمية" للنساء ضمن إطار
ولم يؤخذ باالعتبار  ،وهذا أدى إلى مضاعفة أعباء النساء. والهدف هو زيادة إنتاجية النساء ،الخيارات
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 النساءويمكنها أن تساعد القليل من  ،وعادة ما تكون هذه المشاريع قصيرة األمد ،الدور اإلنجابي للمرأة
ينظر إلى النساء كطبقة واحدة لها احتياجات  ؛وإطار النساء في التنمية ).Young, 1993. 130( الفقيرات
كما يرى هذا التوجه أن تبعية النساء  ،واالختالفات بين النساء ،وهذا التوجه يتجاهل التنوع. متشابهة

وتوزيع  ،كالطبقة ،المرأة األخرى داضطهاعلى عوامل  ولم تركز. الثروة والفقر تكمن في عدم امتالك 
والتركيز على الفقر أدى إلى الفصل ما بين نساء  ).Koczberski, 1998. 401(وأنماط العمل  ،الثروة

إمكانية تقسيم النساء إلى  إلىوهذا الفصل سيؤدي  ،ونساء العالم األول الغنيات ،العالم الثالث الفقيرات
 ومنهج المرأة في التنمية يركز على النساء في .ل تحالفاتوعدم القدرة على عم ،مجموعات مختلفة

              ). Young, 1993. 131( الدول النامية
ولكن أصبح النظر إلى  ،لعملية التنمية بل تدرك على أنهن متلقيات سلبياتفقد كانت النساء من ق   

وجود حقوق متساوية  للموارد النساء في سياق هذا المؤتمر على أنهن شريكات متساويات مع الرجل مع 
وهو التحول من االعتقاد السابق الذي كان يقضي  ،في توجهات التنمية وهذا كان يمثل تحوالً .والفرص

والتنمية هي لتحسين أوضاع النساء إلى التوجه نحو التعامل مع النساء على أنهن نساء  ،بأن المساعدات
وحددت خطة العمل  ،كنة دون المشاركة الكاملة للنساءوأن التنمية غير مم ،فاعالت في عملية التنمية
  .التي يجب تلبيتها في نهاية العقد مجموعة من الحد األدنى

 ،فتعني في هذا العقد من خالل محاور هذا المـؤتمر تعنـي المسـاواة فـي الحقـوق      ؛أما المساواة   
 ،القتصـادية ي كافة المستويات اوتمكينها من صنع القرار ف ،والفرص المتعلقة دمج المرأة ،والمسؤوليات

 .2006قـاطرجي، (والقوانين السائدة  ،وتغيير التشريعات ،من خالل تعزيز التعليم ،والعائلية ،والسياسية
إذ ال يمكن تحقيق تنمية المرأة بـدون   ،وشعار السالم يعني أن المؤتمر ربط  تنمية المرأة بالسلم ).180
  .ب ومواجهة آثار الحر ،واالستقرار ،السلم
وتكمن أهمية هذا المؤتمر في جذب انتباه المجتمع الدولي إلى أن مشكلة التميز ضد النساء هي مشكلة      

بذلك لحقبة جديدة من الجهود العالمية لتحسين أوضاع النساء  مؤسساً ،مستمرة في أجزاء كثيرة من العالم
يشمل هذا الحوار الشرح حيث  ،من خالل فتح الحوار العالمي حول مساواة النوع االجتماعي

وأطلق هذا . ومراجعة التغيير والتطور في هذا النطاق ،وتحديد األهداف والمعيقات ،والمفاوضات
وآليات  ،كما أسس معايير جديدة للسياسة الوطنية ،المؤتمر إستراتيجية التنمية كإستراتيجية مشتركة

التي طة العمل التي خرج بها المؤتمر الل خوطنية جديدة للتنفيذ فيما يتعلق بتحسين أوضاع النساء من خ
التي يجب على هذه الحكومات  رشاداتباإلتزود الحكومات والمجتمع الدولي كانت هي عبارة عن وثيقة 

    ).Dorsey, 1997. 339( إتباعها خالل العشر سنوات القادمة
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  :1980مؤتمر األمم  المتحدة الثاني  للمرأة في كوبنهاغن عام  

ك مشاركة للمنتدى وكان هنا ،والذي عقد في منتصف العقد ،1980عام المر كوبنهاغن أما مؤت    
وقد عقد هذا المؤتمر لتقييم ما تم إنجازه خالل الخمس سنوات  ،حكوميةالالموازي للمنظمات غير 

ووضع هذا  المؤتمر برنامج عمل للنصف الثاني من العقد  لتحقيق األهداف الثالثة المختصة  .الماضية
والتوظيف باعتبارها  ،والتعليم ،والمساواة مع التركيز على محاور الصحة ،والتنمية ،العقد وهي السالمب

وتطبيق  ،وحدد هذا المؤتمر الفجوة ما بين الحقوق المعترف بها للمرأة. مكونات هامة في التنمية
 ،حقيق المساواة فيهاكما قام بتحديد  المجاالت التي تتطلب ت ،وممارسة هذه الحقوق على أرض الواقع

والعوامل الرئيسية التي تعيق تقدم المرأة المتمثلة في عدم توفر الرغبة السياسية لدى المسؤولين 
وأقرت وثيقة مؤتمر كوبنهاغن  .والموارد المحدودة المخصصة للمرأة ،الحكوميين لتطبيق حقوق المرأة

تقرير المؤتمر العالمي لألمم  ( .إلنسانيواألمن ا ،بأهمية المشاركة القصوى للمرأة في تعزيز السلم
  )1980 كوبنهاغن،(المساواة والسالم والتنمية  :المتحدة لعقد األمم المتحدة للمرأة

حيث كان التقرير الذي وزع على  ،وركز هذا المؤتمر على قضية العنف الموجه ضد النساء  
وربط المؤتمر  ،تناول قضية العنف المحليالمشاركين في نهاية المؤتمر أول وثيقة رسمية لألمم المتحدة ت

وعقد  .والصهيونية في فلسطين ،والتمييز العنصري على أوضاع النساء ،ثر االستعمارأو ،بين تداخل
مؤتمر كوبنهاغن في ظل التوترات السياسية بين العالم الرأسمالي واالشتراكي حيث تجلى هذا التوتر بين 

ل المتقدمة الشمالية وتركزت مطالب النساء في الدو. لجنوبية الناميةونساء الدول ا ،نساء الدول الشمالية
 اًيكون هناك نظام بينما ركزت النساء في الدول النامية بأن ،وتعديل القوانين ،والتدريب ،على التعليم

والنضال ضد االستعمار  ،جديداً اقتصادياً ك نظاماًوأن يكون هنا ،لتجارة الدولي أكثر مساواةل
وعملت الوفود النسائية المشاركة  .حيث تعمل هذه النظم على إطالة التمييز الجنسي القمعي ،ةوالعنصري

. قضايا المرأة بتسييسمن الدول النامية من الدول الشمالية على اتهام الوفود النسوية المشاركة 
)Berkovitch, 1999. 123.(  

 

  :1985مؤتمر األمم المتحدة الثالث للمرأة في نيروبي عام 

وخصص  ،1985عام الفي نيروبي  تمر األمم المتحدة الثالث للنساءبعقد مؤ ؛المتحدةوأختتم عقد األمم   
هذا المؤتمر الستعراض وتقييم منجزات العقد فيما يتعلق بالتطورات والتغيرات في أوضاع النساء خالل 

ويتمثل السياق الذي . ءوتحسين أوضاع النسا ،وتقديم مقترحات جديدة  لتطوير ،العشر سنوات الماضية
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ووجود  ،سياق ما بعد انتهاء حركات التحرر الوطني في العالم الثالثبأنه  ؛قد فيه مؤتمر نيروبي للنساءع
حيث  ،واستمرار وجود االحتالل اإلسرائيلي  في فلسطين ،نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

حيث خصصت الفقرتين من الوثيقة النهائية  .انعكست هذه الظروف في بنود الوثيقة النهائية للمؤتمر
النساء واألطفال تحت نظام " وفلسطين  بعنوان ،لقضية جنوب أفريقيا 260و 259وهما  ؛للمؤتمر

  ).2006299.  حنفي وطبر،(والنساء واألطفال الفلسطينيون ،األبارتهايد
ومؤتمر  ،مع مؤتمر المكسيك ،)المؤتمر الثالث لألمم المتحدة للنساء(وتشابه مؤتمر نيروبي        

إستراتيجيات نيروبي "وثيقة  :كوبنهاغن في التوصيات التي وردت في الوثيقة النهائية  للمؤتمر وهي
وسياسات العولمة في  ،وتأثير الوضع السياسي ،حيث تطرقت الوثيقة  لتداخل" المرتقبة للنهوض بالمرأة

وأثرها  ،وهي انتقاد سياسات العولمة ،زت عليها الوثيقةوجاء ذلك  في  النقاط التي رك ،العالم على المرأة
وتطرقت . ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها ،في إيجاد أشكال من عدم المساواة في حياة الشعوب

فالوثيقة في مجملها . وإلى الالجئات والعائدات والمشردات ،الوثيقة ألوضاع النساء في ظروف االحتالل

  :هيركزت على ثمانية مجاالت و

  .تقاسم السلطة  •

  .المؤسسات واآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة  •

  .االلتزام بحقوق المرأة  •

  .الفقر  •

  .المشاركة االقتصادية  •

  .والعمالة  ،االنتفاع من التعليم والخدمات الصحية •

  .العنف ضد المرأة   •

  . آثار النزاعات المسلحة على النساء  •

التفاقية  وقانونية استناداً ،القيام باتخاذ إجراءات دستورية كما وحثت الوثيقة الدول األعضاء على   
لمرأة اوتقييم إنجازات  ،تقرير األمم المتحدة لمراجعة( .و للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأةاسيد

  )1985 ،)نيروبي (والمساواة والسالم والتنمية 
ادئها التي تتمحور حول امتناع الدول من ومب ،على ميثاق األمم المتحدة اًضمني اًك تأكيدكان هنا   

فالمساواة هنا لم تعد تركز على المساواة فقط بين . استخدام التهديد واستعمال القوة في العالقات الدولية
وهذه التأكيدات تعكس التداخل بين أهداف العقد المتمثلة في . وإنما المساواة بين الدول ،الرجال والنساء

 ،واالحتالل تساعد على وجود التوترات ،والعولمة ،فأشكال عدم المساواة. لتنميةوا ،والسالم ،المساواة
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يعني غياب  ،13والسالم واألمن  حسب وثيقة المؤتمر في الفقرة . والعدالة االجتماعية ،وانعدام المساواة
 ،بنيويوال ،وهو التقدم نحو إبعاد جميع أنواع العنف بما فيه العنف الجسدي. الحرب والعنف المباشر

والمساواة التي تعتبر أفضل الطرق إلزالة  ،إن الهدف من التنمية هنا تحقيق العدالة .والعنف ضد النساء
:"  258والفقرة  ،257وحسب الفقرات . وتحقيق حقوق المرأة ،وتحقيق السالم الدائم ،مسببات النزاعات
ضية العالقات ما بين الرجال والسالم ال يمكن فصلها عن القضية األوسع وهي ق ،أن قضايا المرأة

الفقرات  +  1985وثيقة المؤتمر " ( والعائلة  ،وبين النساء والرجال في جميع مجاالت الحياة ،والنساء
13،257 ،258(  

   

  :1995عام المؤتمر األمم المتحدة الرابع للمرأة  في بيجين 

عتبر أكبر مؤتمرات في الصين حيث ي ،1995عام العقد مؤتمر األمم المتحدة  الرابع للنساء في بيجين    
يمثلون  رسمياً وفداً 189حيث شارك فيه ما يزيد على  ؛من حيث عدد المشاركين ،األمم المتحدة للمرأة

مشارك ومشاركة في منتدى المنظمات غير  300،000وحوالي  ،أعضاء في األمم المتحدة دوالً
حيث شارك في هذا   ،رسمي لألمم المتحدةوهما المؤتمر ال ،حيث تضمن المؤتمر حدثين ،حكوميةال

حيث ضمت هذه الوفود الحكومية ممثلين وممثالت للمنظمات غير  ،المؤتمر الوفود الرسمية الحكومية
أما  .على طلب سكرتاريا المؤتمر حكومية التي أعطيت االعتماد للمشاركة في المؤتمر الرسمي بناءال

الذي عقد في بلدة سياحية بالقرب من بيجين  ،حكوميةالر الحدث الثاني فكان هو منتدى المنظمات غي
 ،واستضافة شخصيات عالمية ،تدعى هويرو حيث تركزت أنشطة هذا المؤتمر حول جلسات المناقشات

وصندوق األمم  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( .وعروض فلكلورية ،ومعارض فنية ،وورشات العمل
وصندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانية،  ،األمم المتحدة للطفولةومنظمة  ،المتحدة اإلنمائي للمرأة

1998 .12.(  
عشر سنوات بعد الهدفت األمم المتحدة من وراء تنظيم مؤتمر بيجين تقييم التغيير في حياة النساء خالل   

ا التي تم ومناقشة القضاي .وتقييم تنفيذ إستراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة ،نهاية  العقد
  : قضية ةعشر تيوهي اثن ،كعوائق أساسية أمام تقدم النساء أثناء عملية التحضير للمؤتمر تحديدها مسبقاً

  .النساء والفقر  •

  . والتدريب للنساء ،التعليم •

  .النساء والصحة  •

  . العنف ضد النساء •
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  . النساء والنزاعات المسلحة •

  . النساء واالقتصاد •

  .ر النساء في القوة وصنع القرا •

  .اآلليات المؤسساتية لرفع النساء  •

  . حقوق اإلنسان للمرأة •

  . النساء واإلعالم •

  .النساء والبيئة  •

  . الفتاة  الطفلة •

ومتطلبات  ،ومواجهة التحديات ،حو تقدم المرأةنإلى إيجاد حوافز في المجتمع  هدف المؤتمر أيضاً    
المؤتمر  وتبنى. والتنمية ،والسالم ،المساواة واعتماد منهاج عمل فعال لتحقيق ،نووالعشر القرن الحادي
والمنظمات  ،ومطالبة الدول ،وتمكين المرأة ،للمساواة بين الجنسين عالمياً ين إطاراًيجمنهاج عمل ب

وقد أقرت الدول  .وبرامجها ،حكومية بدمج النوع االجتماعي في كافة سياساتهاالوالمنظمات غير  ،الدولية
  ).2000،10اليونفيم ،( .ملخطة الع 189لـ األعضاء ا

والمنظمات غير الحكومية لدمج النوع االجتماعي في  ،كانت دعوة هذا المؤتمر الدول األعضاء   
وبعد  ،بعد أزمة الديون العالمية والتنمية الذي ظهر ،لمنهج النوع االجتماعي اساًكنعوبرامجها ا ،سياستها

النظرة الماركسية للمساواة ويقوم هذا التوجه على ". ةلتنميالنساء في ا" توجيه وإحباط النساء من توجه
التوجه على ويؤكد هذا . بين الرجل والمرأة في جميع المجاالت بهدف دمج المرأة في عملية التنمية

على تحليل النظام  كما ويركز. ي العملية التنمويةوالرجال ف واألدوار بين النساء ،ضرورة فهم العالقات
ورفض تقسيم  ،والالمساواة الجندرية الناتجة عن البناء االجتماعي لألدوار ،والعرق ،الطبقةوفهم  ،األبوي
للنظام األبوي  بهدف فحص إذا كانت  روالتنمية تحليل أكب ،الجندر أعطى. على أساس الجنسالعمل 

ويرى  ،أهميةً وأعطى البعد الطبقي. وما هو نوع هذه السياسات ،أم الالسياسات واعية للنوع االجتماعي 
والطبقة العاملة البرولوتاريا التي تواجه  ،الطبقة البرجوازية الحاكمة ن،ان رئيسيتابأن المجتمع  فيه طبقت

للدولة من  بد المل ضمن الطبقات لتضطهد النساء، واألبوي تع ويرى أن أيدلوجية النظام. ضطهاداال
 ،والتنمية هي قضية سياسية ،اعيتوفير الخدمات االجتماعية، وقضية النساء في توجه النوع االجتم

. واألراضي ،والملكية ،وواجب الدولة يكمن في تحرير  النساء من خالل العمل على تعديل قوانين اإلرث
 ،على مستوى السوقو ،والمجتمع ،ويعتمد هذا المنهج على فهم العالقات االجتماعية داخل إطار األسرة
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التي تحدد وتؤثر على مكانة المرأة في أية  االجتماعية، ىنلبولذلك يجب العمل على التغيير في ا، والدولة
  ).Young, 1997. 51( هذا يلقي الضوء على األماكن التي تنشأ فيها مشكلة عدم المساواة. عثقافة ومجتم

من النساء وذلك للتركيز على العالقات ما بين الرجال   بدالً" النوع االجتماعي" ستخدم مصطلح الجندرا  
 البطريركية :أصبح التركيز على محورين وهماوبهذا . إلنتاج بعالقات اإلنجابوربط عالقات ا ،والنساء

حيث أخذ االختالف لسياسات التنمية  .والعرق ،المتداخلة مثل الطبقةوالعوامل  ،هي سبب دونية النساء
وهذا أدى  ،قط للتنميةوليست متلقية ف ،على النساء والرجال، و اعتبرت المرأة كفاعل في العملية التنموية

وتوجه الجندر في التنمية . واألدوار بين الرجال والنساء في العملية التنموية ،إلى إعادة فحص العالقات
وإنما يستخدم  ،ال يركز فقط على النساء في مجال العمل كما هو الحال في توجه المرأة في التنمية

 .الرجال كداعم للنساء من أجل التحليل ويرى ،تحليلالعالقات الجندرية بدل استخدام كلمة نساء كوحدة لل
 ) Visvanathan , 1997. 23.(  

 ،ووكاالت األمم المتحدة منذ التسعينات على دمج النوع االجتماعي في برامجها ،تركزت برامج  
لتحقيق فهم أفضل لمشاكل  ،وذلك من خالل استخدام التحليالت على أساس النوع االجتماعي  ،ومشاريعها

ثم تحدي اإلستراتيجيات المالئمة للوصول إلى تمكين المرأة من  ،والتبعية التي تعاني منها النساء ،لفقرا
  ).2007.46ألتا،.(وفي المجاالت األخرى  ،الناحية االقتصادية

منه  ،على بلورة أطر للتخطيط لتنمية النوع االجتماعي" النوع االجتماعي والتنمية" لقد ساعد منهج    
ودمج النوع االجتماعي في  ،وأطر عالقات النوع االجتماعي ،يل وتخطيط النوع االجتماعيأطر تحل

   .التيار الرئيسي للتنمية
فهم قضايا النوع من تمكين المخططين في التنمية  إلى فأطر تحليل النوع االجتماعي كان يهدف   

 ،اصة المؤسسات الحكوميةخ ،وآليات منهجية ضمن المؤسسات ،وهذا يعني إيجاد وسائل ،االجتماعي
وتصميم  ،وذلك العتبار قضايا النوع االجتماعي في كل مراحل صنع السياسات ،والمؤسسات العامة

وتشمل . ويدعو هذا التوجه إلى تأسيس وحدات خاصة بالمرأة  في الدوائر والمؤسسات  ،وتنفيذ البرامج
.  وتوعية النساء بحقوقها ،النوع االجتماعيوتدريب  ،ة النساء في الفضاء العامأنشطة هذا التوجه مساوا

)Baden&Gotez, 1997. 38.(  
 ،ويعتمد إطار تخطيط وتحليل النوع االجتماعي على حقيقة أن لكل من النساء والرجال حاجات مختلفة   

 ،وهي الحاجات اإلستراتيجية ،وصنفت موزر نوعين من الحاجات. والتي يجب تلبيتها في عملية التخطيط
حاجات النوع االجتماعي العملية، هي الحاجات التي تعتبرها : االحتياجات العملية .ات العمليةوالحاج

وال تتحدى حاجات النوع االجتماعي العملية . النساء تابعة ألدوارهن المقبولة اجتماعياً في المجتمع
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تعتبر . عاً منهاتقسيمات النوع االجتماعي للعمل، أو مركز النساء الدوني في المجتمع، وإن يكن ناب
حاجات النوع االجتماعي العملية استجابة للضرورة المدركة والمباشرة، التي يتم تمييزها ضمن سياق 

وتتصف بأنها عملية في طبيعتها، وكثيراً ما يتركز اهتمامها على عدم الكفاية في أحوال المعيشة . محدد
                                                      ). Moser, 1993. 4( مثل تزويد المياه والرعاية الصحية

ن للتنمية في دول العالم الثالث في االعتبار جميع األدوار التي وركزت موزر على أن يأخذ المخطط    
 وتربية ،من عمل تقليدي يتمثل في العمل المنزلي ،أو غير مرئية تقوم بها النساء سواء كانت مرئيةً

وممارستها للدور  ،)الدور اإلنتاجي( كبير في دخل األسرةساهمتها بجزء أو م ،)ابيالدور اإلنج(األطفال 
    ). Moser, 1993. 27( المجتمعي

 ،واألدوات لتحقيق ،حيث تمتلك الدولة اآلليات ،تؤكد موزر على أهمية دور الدولة في عملية التخطيط   
أو من خالل إصدار  ،ى المؤسسات التنفيذيةوتلبية الحاجات العملية اإلستراتيجية من خالل سيطرتها عل

وال يجب تغليب  ،كالطبقة والعرق :خرىأرورة األخذ بعين االعتبار عوامل والقوانين مع ض ،التشريعات
في ) 1985( Molyneux وتؤكد  ).Moser, 1993. 40( الحاجات العملية على الحاجات اإلستراتيجية

على أنها مطالب نسوية حاجات اإلستراتيجية للنوع االجتماعي ما يتم اعتبار ال اًغالب هأن ،هذا السياق
حيث يتطلب تحقيقها الدخول في صراع  ،من الوعي لدى النساء للمطالبة بها يةعال ياتتتطلب مستو

مؤسسات  باتجاهأي من قبل الحركات النسوية  ،وال بد أن يكون الصراع من األسفل إلى األعلى ،داخلي
                                ).Molyneux, 1985(. الدولة والحكومة

تحليل النوع االجتماعي عند التخطيط لتنمية المرأة  القائم على اعتبار  فباإلضافة إلى وجود إطار    
أال  ،آخرٍ واإلستراتيجية في عملية تنمية المرأة  في دول العالم الثالث، تم تأسيس إطارٍ ،الحاجات العملية

حيث تؤكد كبير  ،)Kabeer)1994قدمته الكاتبة النسوية الذي " النوع االجتماعي"وهو إطار عالقات 
أن وحددت  ،عند التخطيط للتنمية على ضرورة التعامل مع النوع االجتماعي ضمن العالقات االجتماعية

. القرابة /والعائلة ،والمجتمع ،والسوق ،الدولة :مؤسسات تحدد العالقات االجتماعية وهي هناك أربع
 .وتحليل المشاريع ،وتحليل المؤسسات ،تحليل السياسات :ويتمثل إطار كبير في ثالث مراحل هي

سياسة  :ن للتنمية في دول العالم الثالث وهيوالمخططعين من السياسات التي يستخدمها وحددت كبير نو
سياسة واعية ك تجاه النوع االجتماعي كما أن هناوهي سياسة تبدو محايدة ا ،عمياء للنوع االجتماعي

واستخدام النتائج في عملية التخطيط للمساهمة في تغيير  ،للنوع االجتماعي التي تعتمد على دراسة الواقع
  ).Kabeer, 1994. 80 .( عالقات النوع االجتماعي
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حيث  ،وإيجاد أطر تحليل النوع االجتماعي مهد لوجود تغيرات في سياسة النوع االجتماعي في التنمية   
اج هالذي ورد في من ،ه التغيرات بظهور توجه دمج النوع االجتماعي في التيار الرئيسي للتنميةهذ تتمثل

آيات ( ،وضع السياسات والخطط والبرامج وخلق الهياكل:"يقصد دمج النوع االجتماعي و، عمل بيجين
ن أجل تحقيق وكل التدابير الرامية لتعزيز العمل م وتوفير الموارد ،وسن التشريعات )النهوض بالمرأة

. وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها مع التركيز على إطار تحليل النوع االجتماعي ،المساواة بين الجنسين
وتحديد المعوقات  ،والمنهجيات والفرضيات التي تسمح بتحليل الوضع ،وال بد من توفر اإلرادة السياسية

وتساعد  ،ي تحدد التفاوت بين الجنسينوتوفر المعلومات المصنفة حسب النوع االجتماعي الت ،والفرص
والموارد البشرية المدربة  ،والسياسات واإلستراتيجيات والخطط والبرامج ،واألهداف ،على رسم الغايات

والموارد المادية إلنجاز الخطط والبرامج  ،في مجال إدماج النوع االجتماعي في عملية التنمية
  ).2. 2000، اليونفيم( "المشروعات

إال  النوع االجتماعي، مؤسسةعلى مؤتمر بيجين وتبني منهج  عاماً 15لرغم من مرور حوالي على ا   
ك من يعتقد وهنا .النوع االجتماعي مؤسسةوالنوع االجتماعي  ،ك انتقادات وجهت لمنهج التنميةأن هنا

وع كما أن سياسات الن ،النوع االجتماعي تتمثل في نقص الموارد مؤسسةبأن المشاكل التي تلف 
المجتمعية المبنية على التمييز القائم على النوع  بالثقافة االجتماعي تتبخر عندما تصطدم بالتنفيذ

وإضافة إلى ذلك أنه على الرغم من العديد من النجاحات  ).Kusakabe, 2005. 46( االجتماعي
حيث  ،حياة النساءالمتعددة التي تم تحقيقها تحت شعار النتائج اإليجابية لدمج النوع االجتماعي على 
ودمج  ،يفي بروناتضمنت تلك النجاحات إحضار النساء إلى طاولة المفاوضات الخاصة بعملية السالم 

وحماية األرامل واأليتام بعد تجريدهم من  ،النوع االجتماعي في عملية اإلصالح القانوني في بتسوانا
إال أن هذه  لعدالة األساسية في مالوي،وذلك دعم عمليات التوسط ل ،هم الذكريللموت مع ملكيتهم تبعاً

حيث أن الممارسات التي تعزز بنجاح تمكين المرأة ومساواة النوع االجتماعي ال  ،األمثلة ال تمثل معايير
إن دمج النوع االجتماعي يتطلب . ووكاالت التنمية ،يتم تأسيسها في الممارسات  اليومية الروتينية للدولة

شمل بل يجب أن ي ،شمل فقط  الظروف المادية للنساءالتغييرات ال يجب أن يوهذه  ،التغيير المؤسساتي
ويجب تثبيت تمكين المرأة ومساواة النوع  ،المساواة انعدامالهياكل االجتماعية التي تبقي على  أيضاً

والتأثير السياسي، ال يمكن  ،االجتماعي على األجندة من خالل مناصرين يتمتعون بالخبرة والمهارات
ومساواة النوع االجتماعي دون إيجاد بيئة ممكنة وتعبئة وتنظيم مجموعات النساء  ،يق تمكين المرأةتحق

  ). Rao&Kelleher, 2005. 57. 68( .والحصول على الموارد والقوة ،للحقوق
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  :مالحظات حول مؤتمرات األمم المتحدة للمرأة 

وطرح القضايا السياسية إلى أجندة النوع  ،ةمن المدافع لقد شهدت مؤتمرات األمم المتحدة تحوالً      
للتغيرات السياسية في العالم التي  حدثت تبعاًالتي  ،والوطني ،والسياسي ،جتماعيالمسلوب من  بعده اال

وهو الواليات  ،وتتمثل هذه التغيرات في سيطرة القطب الواحد ،تأثرت بها الحركة النسوية العالمية
وانهيار اإلتحاد  ،ة الدولية وعدم تكافؤ القوى في العالقات الدوليةالمتحدة األمريكية على المنظم

لقد عكست هذه  .وزيادة االعتماد على المنظمات غير الحكومية في مؤتمرات األمم المتحدة ،السوفيتي
المؤتمرات لمقاربة حقوق اإلنسان بشكل كبير من خالل التركيز على الدولة كعنصر أساسي في العالقات 

  . تأثرت الحركة النسوية العالمية بهذه التغيرات السياسة. الدولية
حيث " والعالقات الدولية  ،الحركة النسوية العالمية" خان تشير إلى هذه التحول في مقالتها  نجاة       

في  كر سابقاًواألمم المتحدة كما ذُ ،والعالقات الدولية ،الحركة النسوية العالمية كانت تنتقد الدول القومية
وذلك من خالل إخضاعها للنظام  ،إلى أن تم احتواء الحركة ،وكوبنهاغن ،والمكسيك ،ؤتمر نيروبيم

  ). 2006مقتبس في سماح عادل، ( .السياسي واأليديولوجي الجديد 
وكوبنهاغن هو سياق مختلف يتمثل في  ،ونيروبي ،إن السياق الذي جاءت فيه مؤتمرات المكسيك        

والفصل  ،وتم اعتبار تأثير االحتالل ،وانحيازه لقوى التحرر والتقدم في العالم ،وجود التوازن الدولي
 ،وكوبنهاغن ،نيروبيو ،وهذا التحول يتضح في نجاح مؤتمرات المكسيك ،العنصري على تنمية النساء

حيث تم فصل قضايا المرأة عن واقعها  ،ومنهاج عمل بيجين لم يتطرق إلى إدانة االحتالل بشكل واضح
ك الرغم من أن هنا الحتالل بشكل صريح علىل مؤتمر بيجين إدانةًولم يركز . سياسي واالجتماعيال

إال أنها لم تربط بين االحتالل  ،من الوثيقة تؤكد على حق الشعوب كافة في تقرير مصيرها) 131(الفقرة 
اإلسرائيلي لألراضي على االحتالل العسكري  كاالحتالل  لم تطرح أمثلةً اكم ،وتنمية النساء ،العسكري
 ،عية النسوية للمرأةوركز على الحقوق  االجتما ،وبذلك لم يتم التركيز على الحقوق الجماعية ،الفلسطينية

 معتبراً ،والقانون الدولي ،وركز على دعم آليات حقوق اإلنسان ،حركات التحررولم يركز على دعم 
 ،للمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان انتهاكاًحقوق اإلنسان في حاالت النزاع المسلح لخرقها انتهاك 

والنزاع  ،وهذا يتضح من خالل تناول النساء. 1949عام الوالقانون الدولي حسب اتفاقية جنيف الموقعة 
وهذا تركيز على  ،والنساء  مسؤولية االحتالل األجنبي ،المسلح من حيث إلقاء مسؤولية حماية األطفال

 ،وبذلك فصل حقوق المرأة عن الحقوق الجماعية ،مصير للشعوبحقوق فردية وتجاهل حق تقرير ال
ومنهاج عمل بيجين لم  ،ولم يتم التطرق إلى انتقاد سياسات النظام االقتصادي الجديد. والوطنية لشعبها
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          .وكوبنهاغن ،والمكسيك ،يتطرق إلى إدانة الصهيونية بشكل صريح كما حدث في  نيروبي
 )  .302- 301. 2005حنفي وطبر، (
 

  : نقد حقوق اإلنسان في تحقيق مساواة النوع االجتماعي 3.4

ـ  ان فيماـتلف مقاربة حقوق اإلنس   ـ  تعماله فـي تحقيـق  ـيتعلق باس اواة النـوع االجتمـاعي   ـمس
 ،كالية السـياق ـوإش ،دولةـالقة الفرد مع الـوع ،في وجود غموض الفرديةتتمثل التي  كالياتـشإلبا

 .واالتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة ،وعدم فعالية المعايير التي تؤسس لها القوانين ،يةوفرض القوة القانون
)&Lacey Kennedy, 2002, 2004.(  

غموض مقاربة حقوق اإلنسان تكمن في الفكرة المسبقة التي تملكها الليبرالية حول طبيعة الجنس    
والميول  ،سياسة هي التي تشكل االتجاهاتوال ،والتي تتمحور حول أن المؤسسات االجتماعية ،البشري
وهذا الفهم الغامض يحجب   ،لفهم الطبيعة البشرية للنوع االجتماعي محايدةً وهذا يعطي صورةً ،الفردية

واالهتمامات لألفراد يحجب  ،والملكيات ،وأسباب التركيز على الحقوق ،حول المرأة ىخرأفرضيات 
وبالتالي فإن  ،وعدم االستفادة منها في تشخيص تبعية النساء ،ىالفاعلين عن رؤية أسباب اإلقصاء األخر

وتلبية تلك  ،إطار الحقوق فشل في تسوية العوامل البنيوية التي تشكل القوى الكامنة لعوامل إدراك
كما أن هذه . وبالتالي هذا التوجه ال يسعى إلى فهم دونية النساء من منطلق جذور الثقافة التقليدية. الحقوق

وكلمة  ،ربة تشكك في قدرة  توجه الحقوق على إيصال العدالة لألفراد في مواقع اجتماعية  مختلفةالمقا
ك شك في تحديد خط وهنا. في كونها بعيدة عن تدخل الدولةالحرية هي غامضة حيث تفهم الحرية 

يا العنف وبالتالي ستكون قضا ،وبالتالي تحديد البيت والعائلة كمجال خاص ،والعام ،واضح بين الخاص
 ).                                         Lacey, 2004. 7(.األسري  وقضايا المجال الخاص خارج نطاق التدخل السياسي 

أي  ،أن ممارسة الحقوق يرتبط بعالقات القوة والسياق إن النقد النسوي إلطار الحقوق الليبرالي يرى    
ووظيفة الحقوق هي  ،عتمد على عنف القوة القانونيةتي تلا أن ممارسة الحقوق يستوجب فرض القوانين

وبالتالي تؤدي وظيفة  ،والحقوق هي من صنع الدولة ،ذات استعمال محدود بالنسبة للمهمشين سياسياً
يكمن في االفتراض المسبق حول المساواة غير  ،والنقد النسوي للتوجه الليبرالي ،أشكال القوة القائمة

 ،وسريان الحقوق عبر السياقات الثقافية ،ك أسئلة وشكوك حول فعاليةوهنا ،لحقوقالواقعية بين أصحاب ا
وأسئلة حول شرعية ومصداقية نموذج الدولة في فرض القوانين حول عالقات القوة غير  ،واالقتصادية

وانتقاد الحقوق  ،وهذه التساؤالت هي تساؤالت خطيرة بشكل خاص ،المتساوية بين أصحاب الحقوق
واالختيار يتأثر  ،وهذه تشمل تهميش السياقات لظروف االختيار ،ك بعض السلبياتهنايكشف أن 
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ال يستطيع المرء  أو ،المتطلبات التي يستطيع المرء اإليفاء بها بواسطة معلومات متوازيةوبالشروط 
ة وقضية السياق هي قضية خطير. اإليفاء بها بسبب عدم الحصول على الموارد والمصادر الالزمة لذلك

وهذا عادة  ،والثقافية بالنسبة ألصحاب الحقوق ،في المجال الدولي الذي تختلف فيه الظروف السياسية
ي إلى لغة ـياسـوالس ،حول االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان من أطر معقولة ممكنة للتقدم االجتماعيي

       .حابهاـلمادية ألصمن تحسين الظروف ا إلرضاء الدولة القومية بدالً ائمة مجهزةـمزخرفة متش
)Kennedy, 2002. 124-125.(    

وق معايير حق هي عدم فعالية ،Kennedyحسب  تي تلف مقاربة حقوق اإلنسانومن اإلشكاليات ال  
ألنها تؤسس قواعد  الدولية الرابط األضعف والقوانين ،الحقوقالبعض هذه  حيث يرى ،اإلنسان الدولية

التي نملكها وجعل الحقوق العالمية آلة ووسيلة للمعرفة  ،ثقافيمن فرض  الًبدومؤسسات  ،من معايير بدالً
 جتماعية تحت الحكم بأشكالوتضع قضايا العدالة اال ،جتماعية تقيد الخيارات المهنيةحول العدالة اال

 ا تتصور نفسها بأنها قادرةًتخطيء عندموحقوق اإلنسان العالمية . اجداًوأقل تو ،مؤسساتية أقل توفراً
من  في الحياة العامة بدالً وليس سياسياً ،فإنها تتدخل فقط اقتصادياًوعندما تتدخل،  ،والحكم ،على التدخل

ويبقى تدخلها  ،س لتطويرهولي ،وتتدخل فقط لتجميد الوضع ،الخاصة دون اإلقرار في تأثير السياسة
 ،وتعديل المجتمع صلحصوتوزيع ا ،ضايا توزيع الثروةتتدخل في ق وال. بين كل األطراف حيادياً

وعالج  ،زعةلمقاربة تشترك مع القانون الدولي في امتالكها لناوهذه . ضيح الخالفات والتشابهاتوتو
قسامات واالن ،وهي أشكال السيادة ،واإلذعان لألشكال القانونية التي تبنى عليها حقوق اإلنسان السطح

في عزل مظاهر  وتجعل بذلك األمر ليبدو طبيعياً ،ومعايير اإلجماع ،والمعونة ،التشريعية  والجغرافية
  ).Kennedy, 2002. 109(. ما السياسة الوطنية وعادة ما يلف ويطوق أبعاد مشكلة ،مشكلة ما

حقوق اإلنسان للمرأة في  أهم إطار خاص إلدراك ،و في هذا السياقاسيد وعلى سبيل المثال تمثل    
ضمن االلتزام الكلي وق اإلنسان للمرأة  بشكل متوازن حقل اوإن وضع سيد .النظام الدولي القانوني

 ،في إطار الحقوقوتقدم واضح  ،النسوية وهو منفعة من وجهة النظر ،للمساواة بين الرجل والمرأة
يؤسس  ،والتحدي في التحفظات عليها ،ةنتظمرفع التقارير المونموذج التواصل في االتفاقية من خالل 

كل من المثالية االنتقالي الذي يسير خالل الطاقة الكامنة   لحقوق اإلنسان كشمساحة مهمة للحوار  فعلياً
على او وقد تكون سيد. الدولة القوميةوالسياسية ضمن  ،للترتيبات االجتماعية جوهريونقد  ،البيانية

 والسياقات ،قضايا النساء بشكل يتقاطع مع االنتماءات  من العمومية من خالل طرح مستوى عاٍل
ملكيات وقد يتم التشكيك في قدرته على إحداث أو إيجاد نتائج محددة حول  ،والدينية ،والعرقية ،فيةالثقا

 ،والسياسات العالمية ،في الموازنة ما بين المبادئ الدوليةتصطدم وتتأثر او والتحفظات حول سيد ،خاصة
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يتحقق على حساب إيصال  اًجدلي .والسياسية ،االقتصاديةو ،الثقافية واحترام الخصوصياتواإلمبريالية 
 – اوي األسباب في التحفظات على سيدوعند النظر ف. إلى نقطة التالشي في كثير من أجزاء العالم اوسيد

ك وعندها يمكن اإلدراك بأن هنا ،والثقافة السائدة ،والحروب األهلية والتقاليد ،ف االقتصاديةالظرو
 ،ومتنوع ثقافياً ،عالم منقسم قوق اإلنسان عبرنظام عالمي عام لح مؤسسةوع  صعوبة حقيقة في مشر

القوة  و هو بشكل حتمي يتم تحريفه في كل جانب من جوانبايدوالحوار النقدي الذي أسسته س.  وسياسياً
 بنموذج الدولة ومتأثر ،مثله مثل القانون الدولي ملتزم اووإطار سيد ،والثقافية ،القتصاديةوا ،السياسية
والتحدي الكبير  ،ليسوا هم فقط من الدول السيادية على الساحة الدولية األقوياء وأن الفاعلين ،القومية

واإلستراتيجيات على المستوى  ،والتفاهمات ،والتفسيرات ،للمؤسسات التطور التكاملي للمستقبل هو
ك وتفكي ،إننا نستطيع استعمال الحقوق لتمكين النساء. ون الدوليالمحلي ضمن اإلطار األوسع في القان

يجب أن يكون  وبشكل واضح ،انيات الحقوقوإمك ،قيود وبالتالي يجب فهم ،على الجنس التهميش القائم
 ،والتحليل المؤسساتي ،مبريقيةخالل جمع المعلومات اإلبالسياق الخاص من  اًكبير  اًك اهتمامهنا

ءة مشابهة في كفا تراض والمحاولة أن إنتاج وفصل وفرض الحقوق سيكون ذاتوببساطة ال يمكن االف
 ،واالقتصادية ،والتفاعل بين  المؤسسات الثقافية. وكل المجتمعات في كل أجزاء العالم ،كل المواقع
    ).Lacey, 2004. 3(. هو عامل رئيسي في تشكيل هذه الفرضيةوالقانونية  ،والسياسية ،واالجتماعية
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                      :الخالصة 

المستعملة في وكاالت األمم المتحدة لتحقيق مساواة النوع االجتماعي تعتمد  إن مقاربة حقوق اإلنسان    
 .والقوانين والمواثيق الدولية لوضع الخطط للنهوض بالمرأة ،والمنظمات غير الحكومية ،على دور الدولة

ما يخص وأن تنفيذ قرارات وقوانين األمم المتحدة  في ،ودور األمم المتحدة يتمثل في كونه أداة الحكومات
واألمم  .وحماية حقوق المرأة يعتمد على رغبة وإرادة وظروف سياق حكومات الدول األعضاء ،احترام

وهذه الحكومات هي بمثابة وكالء لتنفيذ قرارات األمم  ،المتحدة مكونة من حكومات الدول األعضاء
 .نين دون دعم الدول األعضاءواألمم المتحدة ال تملك القوة لتحقيق وتنفيذ تلك القرارات والقوا ،المتحدة

 ،واالجتماعية ،االقتصادية هاوخطط ،من تشريعاتها وعلى الدول األعضاء جعل تلك القرارات جزءاً
ك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها في كل بلد إليجاد الرغبة وهنا. وثقافتها ونظامها التعليمي

بين وكاالت األمم المتحدة والفاعلين  نسيقية مناسبة مات ويتطلب ذلك سياسةً .السياسية لتنفيذ تلك القرارات
مع خطط وتوجهات  ،على المستوى الوطني لضمان تالئم الخطط الوطنية التي تعنى بالنهوض بالمرأة

  . وكاالت األمم المتحدة حسب النظرية المؤسساتية لتفسير دور المنظمات الدولية
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  الفصل الخامس

  اسية وتحليل نتائج الدراسةعرض الحالة الدر

  

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين / ات هيئة األمم المتحدة للمرأة الجزء أولوي يستعرض هذا       
وأولويات القطاع الحكومي المتعلقة بالنوع االجتماعي من خالل البيانات التي  ،وتمكين المرأة ،الجنسين

أما الجزء المتعلق . وخطط التنمية الوطنية الفلسطينية ،تحدةتم جمعها من وثائق وتقارير وكالة األمم الم
على مؤشرات التوافق والملكية التي ورد ذكرها  سيركز على تحليل  البيانات بناءفبتحليل نتائج الدراسة 

ويستعرض هذا  الفصل  أولويات صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  .في الفصل الخاص بالمنهجية
وذلك بهدف االستدالل إذا ما  ،واألولويات التي دعمها في القطاع  الحكومي ،لفلسطينيةفي األراضي ا

وكذلك الستنتاج  ،كانت األولويات تشبه أولويات النوع االجتماعي في مرحلة ما بعد النزاع وبناء الدولة
 .الفلسطينيوالقطاع الحكومي  ،أسباب االلتقاء واالختالف بين أولويات هيئة األمم المتحدة للمرأة

  

هيئة األمم المتحدة  ،)مياليونف(المتحدة اإلنمائي للمرأة تأسيس صندوق األمم  5.1

 : للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

عندما كان اسمها في  ،1976عام التأسست هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة      
صندوق األمم  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة،( ،ي للمرأةالسابق صندوق األمم المتحدة اإلنمائ

/ 86 وصندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانية، ،المتحدة اإلنمائي للمرأة و منظمة األمم المتحدة للطفولة
 United Nation Development:  السم الصندوق باللغة اإلنجليزية اختصاراً" اليونفيم"وهو  ،)1996

Fund For Women (UNIFEM) .( وقد تأسست بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة لألمم
وتعد هذه الهيئة وكالة األمم  ،1975وكان تأسيسه أحد أهم نتائج مؤتمر المكسيك للمرأة في عام  ،المتحدة

يقوم صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بتزويد  ،المتحدة المتخصصة في تحسين وضع النساء
وتسعى  ،وتحقيق المساواة القائمة على النوع االجتماعي ،ساعدة المالية والفنية لبرامج تمكين النساءالم

الهيئة لتركيز محاور عملها في دعم وتنفيذ االلتزامات القائمة على المستوى الوطني واإلقليمي  لتحقيق 
ل التركيز على العمل في وذلك من خال ،هدفها النهائي المتعلق في تعزيز مساواة النوع االجتماعي

ومكافحة فيروس اإليدز  ،وإنهاء العنف ضد المرأة ،وحقوقها ،مجاالت تعزيز األمن االقتصادي للمرأة
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 االجتماعي من خالل الحكم الديمقراطي في أوقات السلم مساواة النوع وتحقيق  ،ونقص المناعة المكتسبة
  ).UNIFEM, 2009. 1 ( لحرباوأوقات 

ئة األمم  المتحدة للمرأة هو دعم األنشطة والفعاليات التجريبية واإلبداعية التي تدعم أما تفويض هي   
لعمل كمحفز لهدفها في ضمان المشاركة الدائمة او ،النساء بما يتماشى مع األولويات الوطنية واإلقليمية

ز داخل منظومة األمم إلى القيام بلعب دور القيادي والمحف ضافةًإ ،للنساء في أنشطة التنمية قدر اإلمكان
  ).UNIFEM, 2007 a. 1( .المتحدة في مجال تعزيز التنمية و مساواة النوع االجتماعي

قد تأسس مكتب الهيئة اإلقليمي في منطقة غرب أسيا و ،تعمل الهيئة في مائة مكتب منتشرة حول العالم   
 :في الدول العربية التي تشمل ويعمل هذا الصندوق ،حيث يقع مكتبهم اإلقليمي في عمان 1994عام الفي 

 ،والمغرب ،واليمن ،واإلمارات العربية المتحدة ،وسوريا ،والمملكة العربية السعودية ،وقطر ،البحرين
حيث باشرت الهيئة عملها في األراضي  ،واألراضي الفلسطينية المحتلة ،والجزائر ،وليبيا ،وتونس

 ).UNIFEM, 2010( ،ة الوطنية الفلسطينيةأي بعد تأسيس السلط ،1997عام ال منذالفلسطينية 
  

  :قاربة عمل الهيئةم 5. 2

وهذه  ،تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة كغيرها من وكاالت األمم المتحدة على مقاربة حقوق اإلنسان    
منافع الوذلك من خالل استغالل  ،المقاربة بالنسبة للهيئة تكمن في مساعدة الهيئة على تعزيز برامجها

وتعمل الهيئة على دمج مقاربة  ،ي يمكن الحصول عليها من مساواة النوع االجتماعي كحقوق إنسانالت
حقوق اإلنسان في برامجها كوكالة  من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة التي وقعت على مذكرة التفاهم 

الجتماعي في سياق النوع ا لمؤسسةنيط بالهيئة دور المصلح الرئيسي لقد ُأ .المشتركة التي سبق ذكرها
وآليات اإلصالح في األمم المتحدة من خالل دعوات اإلصالح التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة 

بدأت الهيئة كغيرها من وكاالت األمم  المتحدة  في منتصف التسعينيات  في . السابق السيد كوفي عنان
لدمج حقوق اإلنسان في  ك التزاماًكان هنا 2002عام ال ومنذ ،دمج  حقوق اإلنسان في العمليات الداخلية

 وأصبحت أولويات مساواة النوع االجتماعي  وتمكين النساء وسيلةً ،جميع برامج وكاالت األمم المتحدة
  ).UNIFEM, 2007b. 19( للتأكيد على التزام وكالة األمم المتحدة  بمقاربة حقوق اإلنسان

وتنظر  ،المتحدة األخرى لتعزيز مساواة النوع االجتماعيوتعمل الهيئة كمحفز بين وكاالت األمم    
وذلك بسب قوتها  ،في عملية سيداو اًمركزي اًوكاالت األمم المتحدة األخرى إلى الهيئة بأنها تلعب دور

 خاصةً ؛وهي تضطلع بدور خاص في هذا المجال حيث تمتلك القدرة على إقناع اآلخرين. كمحفز
 ،ودور الهيئة يكمن في جعل وكاالت األمم المتحدة األخرى .نسانالحكومات لتبني توجه حقوق اإل
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وصناع  القرار ألخذ االلتزامات بمساواة النوع  ،والوزارات ،والحكومات ،الحكومية والمنظمات غير
  .Hintejens, 2008. 1185)( ،بشكل جدي

فاهم المشتركة حول دمج تدمج الهيئة توجه حقوق اإلنسان في برامجها فالنقطة األولى من وثيقة الت   
واألنشطة أن تساهم في  ،مقاربة حقوق اإلنسان في البرامج والتي توضح أنه يجب على كل البرامج

 ،وهذا يعني أنه يجب تصميم البرامج بشكل يدرك ويقصد إدراك حقوق اإلنسان. إدراك حقوق اإلنسان
جميع القطاعات إلدراك حقوق  ولتنفيذ مقاربة حقوق اإلنسان، فإنه يجب تصميم جميع البرامج في

من التركيز على هدف  منفصل  وتمثل الهيئة هذا الجانب من الوثيقة من خالل عملها حيث بدالً. اإلنسان
وهو تحقيق مساواة النوع االجتماعي،  ،فإنها تركز على الهدف المطلق لعملها حول حقوق المرأة،

 وهناك أيضاً. ال يوجد برامج تعزز هذا المطلب هدف حول حقوق اإلنسان ال يعني أنهالوبالتالي غياب 
  :وأهداف الهيئة كما هو في الجدول التالي  ،ورد التأكيد علها في سيداو ترتبط  بشكل مباشر في خطط اًحقوق

  الهدف واسيد

 .التوظيف: 11المادة  رقم 
  .واالجتماعية  ،الحياة االقتصادية: 13المادة رقم 
 ،الحق في المساواة في األجر ياتلنساء الريفل: 14المادة رقم 

 .والعمل غير مدفوع األجر

 والتهميش ،التقليل من تأنيث الفقر

محاربة أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء : 6رقم  المادة
 .المرأة

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير  المناسـبة  :  5المادة رقم 
لسـلوك الرجـل   والثقافيـة   ،األنماط االجتماعية تغيير :لتحقيق
والعـادات   ،بهدف تحقيق القضاء علـى التحيـزات    ،والمرأة
عتقاد بكـون  القائمة على اال خرىكل الممارسات األو ،العرفية

أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر أو على أدوار نمطيـة  
  .للرجل والمرأة 

  .الزواج والترتيبات العائلية  : 16المادة 

 :الهدف الثاني 
 .عنف ضد المرأة محاربة ال

نتشار مرض امنع : الهدف الثالث  .الرعاية الصحية :12المادة رقم 
 .نقص المناعة المكتسبة 

  .اإلصالح القانوني والدستوري : 2المادة  رقم  
 .الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية : 7المادة رقم 

حقيق مساواة النوع ت :الرابع الهدف
كم الديمقراطي في االجتماعي في الح

وفي فترة ما بعد  ،أوقات السلم
 .النزاعات المسلحة

(UNIFEM, 2007 b. 22) 
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تتمحور حول أهمية استعمال مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان كمرشد فأما النقطة الثانية من الوثيقة    
 ،بالمعلوماتولتنفيذ حقوق اإلنسان بشكل مناسب ال بد من تزويد البرامج  . لجميع جوانب البرنامج

 ،والمقاييس التي يجب اتخاذها لزيادة إدراك تلك الحقوق ،والمعرفة حول معايير حقوق  اإلنسان الخاصة
وتطبيق اللجان  ،وهذه المعلومات تتوفر في االتفاقات الدولية  والتوصيات العامة للجان تلك االتفاقيات

وأنشطة الصندوق الحالية ترتكز على . يةللمعايير حسب أوضاع البلد أو الدولة في المالحظات الختام
واتفاقية محاربة جميع  ،1995عام المؤتمر األمم المتحدة الرابع للمرأة  ،مقررات منهاج عمل بيجين

على قرار  وتعتمد  الهيئة حالياً ،وكذلك على األهداف اإلنمائية التنموية ،)سيداو(أشكال التميز ضد المرأة 
  ).UNIFEM, 2009. 133.(1325مجلس األمن 

هو دمج مراجعة دقيقة  ؛ولعل أهم خطوة ستساعد على ضمان البرامج إلدراك حقوق اإلنسان      
 دقيقةً وال بد من أن يكون هناك صورةً ،حقوق اإلنسان في تحليل ظروف وأوضاع الدولة لتطبيق معايير

معايير واإلجراءات التي تلتزم ومعرفة ال ،لما توفره سيداو للنساء في  سياق برامج وكاالت األمم المتحدة
على وضع وتحديد  فعالةً كون هناك قدرةًيفحينها س الحكومات بتنفيذها ضمن سيداو في ذلك السياق،

وتقوم الهيئة في هذا السياق على سبيل المثال  .األهداف والمخرجات والفعاليات إلدراك حقوق  اإلنسان
يتواصل عمل التحليل في مراحل مختلفة و ،يم البرنامجتنفيذ تحليل شامل لحقوق اإلنسان في مرحلة تصمب

استطاعت الهيئة من خالل عمل  تحليل لبرامج حقوق ملكية : وعلى سبيل المثال ،من تنفيذ البرنامج
 ،األرض من عمل مسودة  للتعديالت التشريعية في عدد من الدول لضمان حق النساء في ملكية األرض

 ،للبرامج من تطوير قدرات من تقع عليهم المسؤولية لإليفاء بالتزاماتهم ال بد :وهي ،أما النقطة الثالثة
من أنماط إيصال  ومقاربة حقوق اإلنسان في البرامج ليس نمطاً ،وأصحاب الحق للمطالبة في حقوقهم

 ،داعماً وتلعب وكاالت األمم المتحدة  في الدول دوراً ،من أنماط بناء القدرات هو نمط وإنما ،المساعدات
إما  وكالء التغيير هم دائماًوفالفاعلين األساسيين  ،للظروف الضرورية إلدراك تلك الحقوق هالًـو مسأ

وتعمل الهيئة على دعم وتطوير  .و الذين تقع عليهم مسؤولية تلبية وضمان الحقوقأأصحاب الحق 
لتأثير على ية والتشريعية وتعزيز قدرات و كفاءة مناصري مساواة النوع لـياسـقدرات األطر الس

     ،ودعم المجاالت التي يمكن من خاللها القضاء على التوجهات التميزية ضد المرأة ،األجندة السياسية
 )Hintijens, 2008. 1158.(  

وبدأت الهيئة عملها في  ،واألهداف السابقة إطار عمل الهيئة على المستوى العالمي ،تشكل المقاربة   
لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ االلتزامات الوطنية  1997عام ال األراضي الفلسطينية المحتلة في

  . والدولية لتعزيز  المساواة بين الجنسين 
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   :عرض وتحليل  نتائج الدراسة  5.3

هذه الدراسة اإلجابة على أسئلة تتعلق بطبيعية أولويات النوع االجتماعي في القطاع  لقد حاولت   
إذا ما  ،يعة األولويات التي دعمتها هيئة األمم للمرأة والمساواة بين الجنسينوطب ،الحكومي الفلسطيني

وأولويات بناء الدولة، ومدى ملكية القطاع الحكومي الفلسطيني  ،كانت تشبه أولويات ما بعد النزاع
يئة ومدى توافق تلك األولويات مع أولويات النوع االجتماعي في ه ،لألولويات الوطنية للنوع االجتماعي

 وأاألمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتأثير الظروف السياسية على استمرارية 
.                                                                                                   قطع المساعدة المقدمة من الهيئة للقطاع الحكومي الفلسطيني

الذين يمثلون وزارة الشؤون من مقابلة مع ممثلي القطاع الحكومي  ثالث عشرةلقد تم إجراء      
وخبراء  ،ووزارة الداخلية ،ووزارة التربية والتعليم ،ووزارة الزراعة ،ووزارة المرأة ،االجتماعية

للمساواة بين الجنسين وتمكين  هيئة األمم المتحدة\المساعدة الفنية المقدمة من هيئة األمم المتحدة للمرأة 
إلى  إضافةً ،الذين يعملون في هذه الوزاراتوومديرة التخطيط مع القطاع الحكومي في الهيئة   ،المرأة

ووزارة الشؤون  ،إضافة إلى ممثلي وزارة شؤون المرأة ،وممثلة مؤسسة غير حكومية ،ناشطة نسوية
إجراء مقابالت مع القطاع الحكومي في حكومة تم و التي تمثل حركة حماس،و  ،االجتماعية في غزة

بعد استيالء حماس عن  2007عام التصريف األعمال الفلسطينية حيث تشكلت هذه الحكومة بعد منتصف 
حيث رد الرئيس الفلسطيني على ذلك بحل  ،طريق العنف على السلطة السياسية الفعلية في قطاع غزة

وإعالن حالة الطوارئ حيث تم  ،2007عام الكلت في أوائل الفلسطينية التي تش الوطنية حكومة الوحدة
قد تم وهذا  ).61، 2008 األمم المتحدة،.(للوزراء في حكومة تصريف األعمال اًتعيين سالم فياض رئيس

لفوز حركة حماس في  التي كانت نتيجةًوفرض حصار مشدد من قبل المانحين على الحكومة المنتخبة 
عام الثم تبع ذلك في بدايات ). 316، 2008 صالح،.(2006الفلسطيني لعام انتخابات المجلس التشريعي 

، ضمت وزراء من حماس 2007عام الفي شهر آذار من " فلسطينيةوطنية حكومة وحدة "تشكيل  2007
إضافة إلى أعضاء مستقلين حيث أكدت الحكومة الفلسطينية الجديدة هذه في برنامجها أنها ال  ،ومن فتح

وظلت تقييدات  وااللتزام بعدم العنف وبعملية السالم، ،إلى حد االعتراف الكامل بإسرائيلتزال ال ترقى 
مانحين الغربيين وإعالن ممثلو ال ،المانحين المفروضة على تمويل السلطة الفلسطينية سارية المفعول

 متحدة،األمم ال( ،تهم تجنب أي اتصاالت مع أعضاء حماس في الحكومة الفلسطينيةالرئيسيين مواصل
حسبما تظهر أرقام وزارة  2007وبلغ الحجم الكلي للمساعدات والمنح الخارجية في سنة  ).60، 2008

 ،مليار دوالر حيث تدفقت هذه  المساعدات دون تنسيق مسبق مع الحكومة 1.416المالية الفلسطينية 
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منية، مما حال دون القدرة أو المواعيد الز أو اإلدارة، ،وإنما عبر تدفقات غير منتظمة من حيث المحتوى
  ).317، 2008 صالح،.(وإضعاف النظام المالي للسلطة الفلسطينية ،على توجيهها

وقد قررت الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد األوروبي استئناف تقديم المساعدات المباشرة إلى   
اءات لدعم الرئيس عباس واتخذت إسرائيل إجر ،السلطة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة تصريف األعمال
  ).61، 2008 األمم المتحدة،(. من خالل استئناف تحويل العائدات الضريبية والجمركية

بتاريخ " مؤتمر المانحين لقيام الدولة الفلسطينية"وفي هذا السياق تم عقد مؤتمر باريس للمانحين    
طينية على مدى ثالث ة الفلسمليار دوالر للسلط 7.4بمساعدات تصل إلى حوالي  2007\12\17

  ).317، 2008 صالح،. (سنوات
 ،ووزارة الشؤون االجتماعية في غزة ،مع ممثلي وزارة شؤون المرأة كما تم إجراء مقابالت أيضاً    
وقد  ،التي تمثل حركة حماس حيث تعمل الهيئة بشكل مباشر مع هاتين الوزارتين في حكومة تصريفو

ووزارة الشؤون  ،نة بين طبيعة العالقة والتشاور ما بين الهيئةتم اختيار هاتين الوزارتين للمقار
وبالتالي . ووزارة شؤون المرأة في حكومة تصريف األعمال مع مثيالتها في حكومة غزة ،االجتماعية

بما فيها فوز حركة حماس في  ؛فإن أحد نتائج هذه الدراسة ستبحث في مدى تأثير األوضاع السياسية
ة على توجيه وتحريك المساعدات المقدمة من هيئة األمم المتحدة للمرأة للمساواة بين االنتخابات التشريعي

  .الجنسين وتمكين المرأة
تشابه أولويات النوع االجتماعي التنموية في القطاع الحكومي الفلسطيني بعد أوسلو مع أولويات ما ) 1

  :بعد النزاع وبناء الدولة 
 ،أولويات القطاع الحكومي في فترة ما بعد أوسلو ط وإستراتيجياتبين مراجعة الوثائق الخاصة بخطتُ   

أن أولويات القطاع الحكومي المتعلقة بالنوع  ،والوثائق الخاصة بالصندوق ،وفترة االنتفاضة الثانية
أولويات النوع االجتماعي  هلمرأة تشبالتي تم دعمها من قبل صندوق األمم المتحدة اإلنمائي لواالجتماعي 

التي تشمل تأسيس وزارة للنوع وولويات التي تتعلق باإلصالح المؤسساتي األأما  ،النزاع ة ما بعدفي فتر
 ،والشرطة ،والحكومة ،وإيجاد نظام للكوتا الخاص بتمثيل النساء في األحزاب السياسية ،االجتماعي

دني التي تديرها ودعم مجموعات المجتمع الم ،واستهداف النساء في سجالت الناخبين ،والقوات المسلحة
كبرامج األمومة ( ،وتمويل التدخالت الصحية التي تستهدف النساء ،احتياجاتهن على زيتركالو ،النساء

  .وإصدار مسودات القوانين ضد العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري  ،)والطفولة
نشوء السلطة الفلسطينية على القضايا و ،لقد ركزت الحركة النسوية الفلسطينية  في فترة ما بعد أوسلو   

وعملت الحركة النسوية على ضمان  ،ذات الطابع االجتماعي التي تنسجم مع أولويات بناء الدولة النسوية
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وقد بدأت السلطة الفلسطينية  .مبدأ المساواة بين الرجال والنساء كمبدأ جوهري في المجتمع الفلسطيني
مؤتمر مع التحضير ل 1994حيث تزامن تأسيس السلطة  ؛بالمرأة بتأسيس بعض اآلليات الوطنية للنهوض

لمنهاج عمل بيجين  وأولى البدايات الحكومية الفلسطينية تبعاً ،1995عام الين يجاألمم المتحدة للمرأة في ب
وزارة فلسطينية  16حيث تشكلت من  ،1996عام الكانت تشكيل لجنة التنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة 

حيث ضمت  دوائر المرأة في الوزارات من ممثلين وممثالت عن  ،نفيذ منهاج عمل بيجينلمتابعة ت
ت السلطة المختلفة التي تشكلت من قبل إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة في وزارة التخطيط اراوز

ة إلى باإلضاف ،لتأكيد دمج النوع االجتماعي في المشاريع والبرامج والخطط الوطنية ،والتعاون الدولي
  ).21 .2001سنيورة،( .وهيئة اإلذاعة والتلفزيون ،جهاز اإلحصاء المركزي

ين يجالخطة الفلسطينية لنشاطات ما بعد ب" وعملت لجنة التنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة على إعداد   
لعملية النهوض بالمرأة على  وتمثل هذه الخطة أسساً ،"2000عام العلى المستوى الحكومي حتى 

وطنية للنهوض  متعلق بمطالبة الحكومات بوضع خططستوى الحكومي بعد إقرار منهاج عمل بيجين الالم
وهدفت هذه الخطة إلى ترجمة عمل بيجين وإيجاد التمويل  .1996عام البأوضاع المرأة حتى نهاية 

ي عدم توفر ومن أهم المعوقات التي كانت تعيق عملية النهوض بالمرأة على المستوى الحكوم ،الالزم لها
تم بناء تسع خطط فرعية قد و ،)1996 السلطة الوطنية،(البيانات اإلحصائية الدقيقة حول أوضاع المرأة 

ور اهتمام منهاج عمل امح من  مجاالت من المجاالت اإلثني عشر ةتتعلق بتطوير أوضاع المرأة في تسع
والتي تشمل ضعف  ،لمرأة الفلسطينيةحيث تم التركيز على المعوقات التي تعيق عملية النهوض با ،بيجين

وضعف تمثيل المرأة  ،بالمرأة يوغياب التشريعات التي تعن ،مشاركة المرأة في العمل االقتصادي المنظم
 ،والتسرب من المدرسة ،واستمرار ممارسة بعض العادات السلبية كالزواج المبكر ،في اتخاذ القرار

حيث ضمت تلك  ،اإلجراءات في خطط العمل الوطنية من اتخاذ عددوالتالي أكدت الخطة على وجوب 
والرعاية  ،وتوفير الدعم ،التأكيدات على أهمية زيادة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي المنظم

وتمت اإلشارة إلى أهمية اإلعالم في عملية  ،وتطوير المناهج التعليمية وإلزامية التعليم  ،الصحية للمرأة
وركزت الخطة على ضرورة تخصيص موازنات لدوائر المرأة في الوزارات   ،النهوض بأوضاع المرأة

  )  1996 السلطة الوطنية  الفلسطينية،.(
واإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية  ،وقد أصدرت لجنة التنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة الفلسطينية    

وقد  ،مع برنامج عمل بيجين انسجاماً 1997عام الفي " للنهوض بالمرأة الفلسطينية وطنيةً إستراتيجيةً"
استندت الوثيقة على البرنامج الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يدعو إلى تحقيق أهداف 

 ،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ،الشعب الفلسطيني في العودة  وحق تقرير المصير
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والوثائق  ،1994عام الووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية الصادرة في  ،اللكما استندت إلى وثيقة االستق
 ،والحكومية  والمتعلقة بالمساواة على أساس النوع االجتماعي ،والعربية ،األخرى للمنظمات الفلسطينية

شكال وأهمها االتفاقية الدولية إللغاء كافة أ ،واالتفاقات والمعاهدات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة
واالتفاقية  ،1948واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  ،1979عام الالتمييز ضد المرأة الصادرة 

 ،واإلصالح القانوني ،للحقوق عامةً توجيهيةً وتقدم اإلستراتيجية الوطنية خطوطاً ،الدولية لحقوق الطفل
 ،واالقتصادية ،فة السياسيةوحددت اإلستراتيجية الوطنية مجموعة من األهداف في المجاالت المختل

) .                                                                              4 .1997اإلتحاد العام للمرأة  الفلسطينية،( .واإلعالم ،والبيئة ،والقانونية ،واالجتماعية
الذي واز اإلحصاء المركزي ومن المؤسسات الوطنية األخرى وحدة إحصاءات المرأة والرجل في جه   

وذلك إلجراء المسوحات وجمع البيانات  ،في جهاز اإلحصاء المركز ،1996عام الها ؤتم إنشا
ومراكز األبحاث  ،وذلك لتزويد صناع القرار ،والمعلومات المتعلقة  بالنوع االجتماعي ،اإلحصائية

وإجراء  ،في وضع السياسات ةاألزم حصاءاتاإلرقام واألمعلومات والوالمنظمات غير الحكومية ب
  ).2005 الجهاز المركزي لإلحصاء،(  .وإعداد الخطط والبرامج ،الدراسات

أولويات القطاع الحكومي في السلطة الوطنية الفلسطينية تتشابه مـع أولويـات    ؛ولعل هذه األولويات   
ووحدات المـرأة فـي    ،تبالنوع االجتماعي في حالة ما بعد النزاع التي كانت تتنوع ما بين تأسيس لمكا

وتعمـل هـذه    ،الوزارات تحت إشراف وحدة النوع االجتماعي في وزارة التعاون والتخطـيط الـدولي  
الوحدات على رفع التوعية بالنوع االجتماعي في وزارات السلطة ودمج النوع االجتماعي في مشـاريع  

وكذلك شمل الدعم مبادرات  ،فلسطين من وكاالت األمم المتحدة في  وكانت هذه المشاريع ممولةً ،التنمية
أو  ،ودعم اآلليات الحكوميـة المعنيـة بالنسـاء    ،في قطاعات معينة مثل مبادرة التوعية الصحية لإلناث

السـلطة  ( ،وتركز معظم التمويل في القطاع الحكومي على الصـحة اإلنجابيـة   ،بالمساواة بين النوعين
).                                                               79 .2002للنهـــوض بـــالمرأة، لجنـــة التنســـيق الحكوميـــة \الوطنيـــة الفلســـطينية 

والتـي تفتـرض    ،األولويات السابقة تستند إلى وتتشابه مع االتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة  
وقد يصطدم تحقيق  ،فلسطينيبعيدة عن واقع الشعب ال و ،وتشبه أجندة وأولويات بناء الدولة ،وجود دولة

 :وعلى سبيل المثال  ،وواقع الشعب الفلسطيني ،ومعيقات ناتجة عن االحتالل ،هذه األولويات بصعوبات
لمنهـاج عمـل    كانت أحد معيقات اإلصالح القانوني الخاص بالمرأة في السلطة الوطنية الفلسطينية تبعاً

)  1995(الحكومات بشأن تنفيذ منهاج عمـل بيجـين    بيجين كما ورد في الرد على االستبيان الموجه إلى
وخرقه لمعاهدة السالم والقوانين واالتفاقات  ،يتمثل في استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

وإقـرار   ،لعدم إقامة دولة فلسطينية وعدم وجود مرجعية قانونية موحدة للشعب الفلسطيني نظراً ،الدولية
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للقـوانين   وحقوق المواطنـة  ويشـكل بالتـالي مصـدراً     ،ونظامها ،طبيعة الدولة الدستور الذي يحدد
  ). 22، 2004اإلسكوا،.(فيها

                          .  
وأولويات النوع االجتماعي لهيئة األمم  ،أولويات النوع االجتماعي التنموية في القطاع الحكومي

    :المتحدة للمرأة بعد  أوسلو

مقابل أولويات النوع  ،أولويات النوع االجتماعي لهيئة األمم المتحدة للمرأةتوضح لية الجداول التا  
وبعد اندالع انتفاضة  ،االجتماعي للقطاع الحكومي في خطط التنمية الوطنية بعد توقيع اتفاق أوسلو

  .                                       األقصى الثانية 
للمرأة  ،ات هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةأولوييوضح ) 1(الجدول رقم    

واألولويات التنموية الوطنية للمرأة الفلسطينية التي وردت في اإلستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية  
  :2004- 1997 األعوام من بين

 1997ية والوطنية للمرأة الفلسطينية عام األولويات التنمو 2001 - 1997أولويات هيئة األمم المتحدة للمرأة عام 

 .والحياة االقتصادية  ،تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل  

وصياغة مشاريع القوانين من قبل اللجان المختصة بهدف  ،إعداد 
 . احتياجات كل من الرجال والنساء على حد سواء هاأن تضمن

 .تعزيز دور اإلعالم في عملية النهوض بالمرأة  

وإدماج خدمات  ،وخاصة الصحة اإلنجابية ،تعزيز صحة المرأة 
الصحة اإلنجابية في مراكز األمومة والطفولة في الرعاية 

  .الصحية األولية 

   :الحكم  الرشيد 
بناء قدرات المؤسسات الوطنية النسوية على المستوى _ 

ساعد على تطوير    الذو ،وغير الحكومي ،الحكومي
  .طنية للنهوض بالمرأة اإلستراتيجية الو

  .بناء اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة 

وهو المجال المرتبط بتحقيق األهداف الوطنية  ،المجال السياسي 
  :للشعب الفلسطيني وكانت األولويات 

 ،تطوير أشكال مساهمة المرأة الفلسطينية في النضال  الوطني_ 
قيق أهداف في الوطن والشتات  لتح ،واالجتماعي ،والسياسي

  .الشعب الفلسطيني 
توفير الدعم للمرأة الفلسطينية المقدسية للحفاظ على كامل _ 

  .حقوقها في القدس 



102 

 

ين في سجون  االحتالل يإطالق سراح جميع المعتقلين السياس_ 
  .دون قيد أو شرط  

 ،ومساندة كفاحها في مواجهة االحتالل ،دعم نضال المرأة_ 
ع نساء العالم في نضالهن وتعزيز التنسيق م ،والحصار

   .المشترك من أجل  السالم والمساواة  والتنمية

الحد من عدد النساء الفقيرات من خالل  المرأة والفقر وتحديداً 
  .وتوفير التدريب المهني للنساء ،تعزيز مشاركة المرأة في العمل

ورفع التعليم اإللزامي للمرحلة  ،زيادة التعليم المهني للفتيات 
  .وزيادة نسبة التحاق الفتيات بالعليم الجامعي والعالي ،نويةالثا
    

    بعد  ،1997عام البين الجدول أعاله أن أولويات النوع االجتماعي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في ي
ند السؤال عو ،تركزت حول أجندة الحكم الرشيد ،لعملها في األراضي الفلسطينية المحتلةمباشرة الهيئة 

وضحت خبيرة هيئة األمم المتحدة أن السبب  النوع من األولويات دون غيره، بب التركيز على هذاعن س
توجه لمساعدة المؤسسات الوطنية هناك وكان  ،لهذا التركيز أنه بعد أوسلو بدأت البوادر بوجود الدولة

وتثبيت المبادئ التي  أي تنفيذ الدولة، مؤسسةفترة  كوهنا ،على تثبيت حقوق المرأة في األجندة الوطنية
ولم توجد برامج  ،وكانت الهيئة في ذلك الوقت مؤسسة صغيرة عملت عليها الحركة النسوية في السابق،

  ).  2011مقابلة مع لونا سعادة، ( على أرض الواقع
  

مقابل أولويات النوع االجتماعي  ،أولويات النوع االجتماعي التنموية في الخطط الوطنية الفلسطينية

  : ة األمم المتحدة للمرأة بعد انتفاضة األقصىلهيئ

سواء االجتماعية  ؛لقد عملت السلطة الوطنية على بلورة خطط طارئة للتعامل مع األزمات المختلفة    
 ،ةأو برنامج البطالة المؤقت ،ئةكخطط التشغيل الطار الناتجة عن انتفاضة األقصى الثانية، ،أو االقتصادية

حيث بلغ ب ،على استيعاب العاطلين عن العمل في المؤسسات الرسمية واألهلية حيث عملت وزارة العمل
الختيار ل اًوقد تم وضع معايير ،شخص 540448حوالي  2004عام العدد المستفيدين من البرنامج في 

تأخذ بعين االعتبار العمر والحالة االجتماعية والنوع االجتماعي وعدد األوالد وسنوات الدراسة والحالة 
، أما ستفادة األكثر استحقاقاًاوذلك لضمان  ،لصحية وتاريخ التسجيل في مكاتب التشغيل التابعة للوزارةا

كيف مع الظروف تتخاذ إجراءات اضطرارية كثيرة للافي  تمثلتفالخطط الطارئة لوزارة التربية والتعليم 
التعليم على وضع الخطة حيث عملت وزارة التربية و ،القاسية التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني

وبرامجها الرئيسية ضمن خمسة  ،حيث أعادت ترتيب أولويات الوزارة ،)2005 - 2001(الخمسية 
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وذلك لضمان االستمرار في مشاريع الوزارة  ،والتطويرية ،والطارئة ،المجاالت األساسية :وهي ؛مجاالت
والبرامج التي تعنى بتحسين نوعية  ،وبخاصة بناء المدارس الجديدة وتأهيل وصيانة المدارس القائمة

حيث قدمت  وبرامج المساعدات العينية والنقدية لوزارة الشؤون االجتماعية، ،التعليم وغيرها من البرامج
والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال  ،ومكافحة الفقر الطوارئالوزارة هذه البرامج ضمن برامج 

  ). 70 .2005 سعيد وآخرون،( .الشهداءوالعائالت ضحايا العنف اإلسرائيلي ودعم أسر 
كانت وقد ، 2003 -1998كانت خطة التنمية الوطنية الفلسطينية فأما على مستوى الخطط التنموية     
 ،واالقتصاد ،حيث ركزت هذه الخطة على مشاريع االستثمار والبنية التحتية ،بالنسبة للمرأة حياديةً خطةً

في القطاع االجتماعي على برنامج طارئ يستجيب مع  وخصص نصف التمويل ،واألشغال العامة
وقطاع  ،اإلغالق المستمر للضفة الغربية متطلبات  خلق فرص عمل لعالج   مشكلة البطالة الناتجة عن

حيث قامت  ،)18 .2002 لجنة التنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة،\ السلطة الوطنية الفلسطينية( ،غزة
لي بتنسيق هذه الخطة عن طريق تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزارة وزارة التخطيط والتعاون الدو

 والمجلس الفلسطيني للتنمية واإلعمار ،والحكم المحلي ،واألشغال العامة ،والصناعة ،والمالية ،االقتصاد
 ).  بكدار(

ر البرامج ولسد الفجوات في إطا ،إلى ذلك تبقى الميزانية المرصودة لتلبية احتياجات النساء وإضافةً    
من  كانت ترتبط بالتمويل األجنبي بدالًفأما المشاريع التي تستهدف المرأة  ،والمشاريع  القطاعية محدودة

).                                                 1997لعام للمرأة الفلسطينية،ا االتحاد( .من الميزانيات العامة للخطط التنموية الفلسطينية كونها جزءاً
         ،2003- 1998عام الالجدول التالي يوضح األولويات الفلسطينية حسب خطة التنمية الوطنية ما بين     

  :أة وأولويات هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المر

أولويات صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بين 
 :2003-2001عامي  

 - 1998عام الاألولويات التنموية الفلسطينية بين 
2003: 

  .االستثمار  ال يوجد أولويات
  .البنية التحتية 

  .االقتصاد 
  .شغال العامة األ

  .القطاع االجتماعي 
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وقامت السلطة  ،2000عام البسبب اندالع االنتفاضة الثانية في  وفي هذا السياق تعثر تنفيذ هذه الخطة   
حيث كانت مدة هذه  ،لموجهة أزمة االقتصاد الفلسطيني" 2003الخطة الطارئة للعام "على إثرها بوضع 

التي وضعتها  2005- 2004ثم جاءت خطة االستقرار االجتماعي واالقتصادي  ،الخطة لمدة سنة واحدة
حيث كان الهدف من ورائها تحقيق االنتعاش االقتصادي بعد األضرار  ،اون الدوليوزارة التخطيط والتع

كانت فأما األهداف الخاصة لتلك الخطة  ،وبناء الجدار ،التي لحقت باالقتصاد الفلسطيني بسبب اإلغالق
السكان والمساعدة في تلبية احتياجات القطاعات من  ،تلبية االحتياجات اإلنسانية واالجتماعية األساسية

أما  .وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص إلنعاش االقتصاد ،التي ال تستفيد بشكل مباشر من الخدمات
وبرامج خلق  ،كانت تقديم مساعدات مالية وغذائيةفالمشاريع التي وضعت لتنفيذ أهداف هذه الخطة 

 &لتعاون الدولي وزارة  التخطيط وا(  .فرص عمل ومساعدات عاجلة  للتعليم والصحة  والمياه والشرب
  ).2003 خطة االستقرار االجتماعي واالقتصادي،

أي أن  ،)119، 2005القزاز(  ،وتجدر اإلشارة إلى أن موازنة الخطة كانت محايدة للنوع االجتماعي   
الحقوق  ؛يذكر للفوارق القائمة بين النساء والرجال من حيث ال يقيم وزناً إعداد الموازنة وتنفيذها

      وعليه فإن منهج إعداد الموازنة محايد للنوع االجتماعي ،والمسؤوليات واإلمكانياتواالحتياجات 
  ).2 .2005عبد الكريم،(

في إعادة  2003- 2001قامت هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين عامي     
وتدهور  ،2000عام الى الثانية في ومع اندالع  انتفاضة األقص ،تقييم دورها  في األراضي الفلسطينية
استجابت الهيئة لهذا الوضع من خالل عمل سلسلة من المشاورات  ،الوضع العام في األراضي الفلسطينية
لتعيد تقييم تدخالتها وإعادة صياغة  ،2003عام  الو ،2001عام الالمطولة مع جميع األطراف ما بين 

 2004عام اللذلك أعادت الهيئة إطالق برامجها في  جةًونتي ،برامجها على أسس التنمية بعيدة المدى
  ).UNIFEM Occupied Palestinian Territories, 2010( ليصبح أكبر برنامج في المنطقة العربية

وتعتبر وزارة المرأة  ،2003عام ال في هذا السياق تأسست وزارة شؤون المرأة الفلسطينية في أواخر    
حيث كان الهدف العام من إنشاء الـوزارة هـو    ،ية لقضايا النوع االجتماعيالفلسطينية المرجعية الحكوم

وضـمان حقوقهـا    ،وتطوير دورها ،تطوير االلتزام الحكومي بقضايا النوع االجتماعي للنهوض بالمرأة
واالتفاقـات   ،وتعتمد وزارة المرأة على الوثائق الوطنية ،والثقافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،السياسية

والتـي   ،1988عـام  الالتي تشمل وثيقة االستقالل التي أقرها المجلس الوطني ولدولية كمرجعية لعملها ا
أو بـين المـرأة    ،أو اللـون  ،أو الـدين  ،نصت على عدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق

وقـرار مجلـس    ،1979و اواالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيد ،والرجل
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ومؤتمر األمم المتحدة الرابع للمرأة في  ،للتعامل مع المرأة في مناطق النزاع المسلح 1325األمن الدولي 
وقد أقر مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المنعقد   ،)24. 2009نزال،( .1995عام البيجين في 

للوزارة باعتبارهـا المرجعيـة الحكوميـة    والهيكلية التنظيمية  ،اإلستراتيجية 2004نيسان لعام  12في 
وتتمحور مهام وزارة المـرأة كآليـة وطنيـة     ،)2004 وزارة شؤون المرأة،(لقضايا النوع االجتماعي 

 ،للنهوض بوضع المرأة الفلسطينية حول وضع اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بوضع المرأة الفلسـطينية 
وإجراء الدراسات واألبحاث التي تساعد على الكشف  ،يالتواقتراح التعد ،ومراجعة التشريعات والقوانين

وإعداد فريـق وطنـي  مـن     ،ات التي تراعي قضايا النوع االجتماعيـواقتراح السياس ،عن الفجوات
وتعمـيم ومراقبـة    ،تشارات في قضايا النوع االجتمـاعي ـارين والمسـتشـالخبراء والخبيرات والمس

ـ    ،رامج ومشاريع القطاع الحكوميومتابعة النوع االجتماعي في خطط وب اندة ـوتـوفير الـدعم والمس
 ،واالستشارة لوحدات النوع االجتماعي في الـوزارات المختلفـة   ،توفير التدريبو ،ات األهليةـللمؤسس

طينية بالمحافل والمـؤتمرات العالميـة   ـوتمثيل المرأة الفلس ،ة بالمرأةـوكتابة التقارير الوطنية الخاص
والبحث عن التمويل الالزم لتنظيم وتنفيذ الخطط والبـرامج   ،وتوفير الموارد المالية ،ليةواإلقليمية والمح

  ). 23 .2009 نزال،(  اريعـوالمش
وفي هذا السياق "  2004عام الو برامجها في األراضي الفلسطينية في  ،لقد أطلقت الهيئة مشاريعها    

حيث تسعى الهيئة  ام في األراضي الفلسطينية،تم إعادة إطالق برامج الهيئة بسبب تدهور الوضع الع
على الواقع من خالل عمل  إلى مالئمة عملها مع السياق السياسي، كما أن أولوياتها يتم تحديدها بناء دائماً

وكان إعادة إطالق  ،)2011مقابلة مع يولندا أريتي،( .سلسلة من المشاورات المطولة مع جميع األطراف
برنامج صبايا الذي كان يهدف إلى حماية وتمكين المرأة الريفية من خالل  البرامج من خالل إطالق
وبالتالي تعزيز مشاركتها في صنع القرار  ،وقانونياً ،وأكاديمياً ،واقتصادياً ،تطوير مهاراتها اجتماعياً

ة وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة اآلثار المباشر يهدف البرنامج إلى تطويركذلك  ،داخل مجتمعاتها
 ،وتسهيل حصولها على الخدمات  والمعلومات ،للصراع الحالي من خالل تنظيم فرق وشبكات النساء

والمجموعات النسائية لتيسير توفير  ،والموارد وتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية لمقدمي الخدمات
معات المحلية وزيادة الوعي حول احتياجات وأولويات المرأة في المجت ،خدمات وموارد ومعلومات نوعية

وتعزيز دور المرأة القيادي ومهارات المناصرة من أجل الوصول إلى الخدمات والمعلومات  ،المستهدفة
والموارد، والسبب في إعادة إطالق عمل الهيئة في األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل برنامج صبايا 

 ،التي تتسم بالقيود على الوصول والتنقل الفلسطينية المحتلة يضاهو األزمة اإلنسانية المستمرة في األر
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نعدام األمن الغذائي في او ،وتقييد السفر واإلغالق واالضطرابات واستمرار ارتفاع معدالت البطالة
  ).8، 2010 اليونفيم،(التدهور ستمر وقطاع غزة في ظل وضع اقتصادي م ،الضفة الغربية

  
 ومي و أولويات هيئة األمم المتحدة للمرأة ما بينأولويات النوع االجتماعي التنموية في القطاع الحك

  :2007-2005 العام

 ،المجتمع المدني ومنظمات ،بالتنسيق مع بقية الوزارات الدولي قامت وزارة التعاون والتخطيط   
وكانت األهداف الرئيسية لهذه  ،2007- 2005والقطاع الخاص بإعداد خطة التنمية متوسطة المدى 

 ،مكن السلطة الوطنيةعالجة الفقر بطريقة مستدامة من خالل توفير إطار عمل يالخطة تتمحور حول م
واالنتعاش والتنمية االجتماعية  ،والمانحين من التحول من اإلغاثة الطارئة إلى خلق فرص العمل

قامت وزارة شؤون  المرأة بإعداد خطة وطنية في الفترة  و .)2005 وزارة التخطيط،( .واالقتصادية
 ،وكانت األولويات الخاصة بالنوع االجتماعي تتمحور حول التعليم ،2007- 2005بين عامي  الواقعة

  .وفقر الشابات  ،المرأة وصنع القرارو ،والتدريب المهني والتقني للشابات
أولويات النوع االجتماعي هيئة األمم المتحدة للمرأة 

-2005في  األراضي الفلسطينية بين عامي  
2007: 

تي تتعلق بالمرأة الفلسطينية في ال األولويات
خطة وزارة  2007-2005الخطط  الوطنية بين 

  : شؤون المرأة

دعم التدريب المهني للفتيات في عدد من المراكز 
  .النسوية في الضفة الغربية

دعم تعليم الفتيات اللواتي لم يكملن تعليمهن 
  .للحصول  على شهادة الثانوية العامة 

  .للشابات هني والتقنيوالتدريب الم ،التعليم
  .والمرأة وصنع القرار

 .الشابات  فقر

     
من الواضح أن أولويات النوع االجتماعي في القطاع الحكومي في هذه الفترة تتشابه مع أولويات    

ومن الواضح أن خطة التنمية الوطنية لكافة  ،على التعليم والتدريب المهني حيث كان التركيز ،الهيئة
كزيادة نسبة  ؛طة وزارة المرأة الفلسطينية ال تركز على أولويات تنموية نسوية أخرىوخ ،القطاعات

ولعل السبب في ذلك أن  وإصالح القوانين والتشريعات التي تميز ضد المرأة، ،النساء في سوق العمل
 ،تلةتركيز هذه الخطط على األولويات السابقة هو تدهور الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية المح

والذي أدى إلى توجه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وضع إستراتيجية جدية للتكيف مع الوضع اإلنساني 
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         .والتخفيف من اآلثار الناجمة عن جدار الفصل العنصري ،وذلك للحد من البطالة ،المتدهور
  ). 47 .2005 سعيد وآخرون،(
تأسست حكومة أخرى تمثل حركة حماس بعد سيطرة   ،2006 عامالما بعد  وفي هذه  الفترة وتحديداً    

واحدة في رام اهللا وهي  ،حيث أصبح هناك حكومتان للشعب الفلسطيني ،حكومة حماس على قطاع غزة
وتأسست وزارة شؤون المرأة التابعة  .خرى في غزة تمثل حركة حماسأو ،حكومة تصريف األعمال
ثل رسالة تلك الوزارة في تمكين وتعزيز المرأة الفلسطينية حيث تتم ،2006عام اللحركة حماس في غزة 

وزارة .(وترسيخ مجتمع فاعل تحكمه القيم اإلسالمية  ،لتشارك وتساهم في بناء تنمية الوطن الفلسطيني
من  ،2004عام البينما تتمحور رسالة وزارة شؤون المرأة التي تأسست في  ،)2012غزة \شؤون المرأة 

السلطة الوطنية الفلسطينية حول من  حيث لم تكون حركة حماس جزءاً ،الفلسطينية قبل السلطة الوطنية
وفي  ،تمكين وتعزيز المرأة الفلسطينية لتشارك وتسهم في بناء وتنمية الوطن الفلسطيني الديمقراطي"

وزارة شؤون المرأة (. واإلنسانية ،والحضارية ،تحكمه القيم الوطنية ،ترسيخ مجتمع مدني فاعل
  ).     2004 سطينية،الفل

وصقل  ،في النهوض بالمرأة الفلسطينية وإستراتيجية وزارة شؤون المرأة في غزة تتمثل أيضاً    
وكذلك  ،وتمكينها للمشاركة في بناء المجتمع الفلسطيني ،ودعمها ،خالل تحفيزها وإطالق قدراتها  من

مصالحها من خالل برامج ومشاريع  والدفاع عن ،وضمان حقوقها ،تسعى الوزارة إلى تطوير أدوراها
. وفكرياً وتمكينها اقتصادياً ،وترسيخ الثقة بالنفس ،تهدف إلى تعزيز روح االنتماء وتنمية الشخصية

  ).2012غزة أ،\وزارة شؤون المرأة (
تتمثل في النهوض بمستوى الوعي ف ،أما أهداف وزارة شؤون المرأة التابعة لحركة حماس في غزة   

وبناء نظام معلومات  ،واالجتماعية للمرأة الفلسطينية ،وتحسين البنية القانونية ،الفلسطينيةلدى المرأة 
وإنضاج قيادة  ،والمساهمة في تحسين الوضع االقتصادي لألسر الفلسطينية ،شامل حول المرأة الفلسطينية

يز قدرات المؤسسات وتعز شابة قادرة على حمل ملفات  الشباب وتمثيلهم أمام المسؤولين وصناع القرار،
 ،وإبراز أدوار المرأة الفلسطينية في بناء المجتمع الفلسطيني ،النسائية الخاصة بالمرأة الفلسطينية

 ،وتطوير األداء الوظيفي ،والشراكة في مشاريع وبرامج تخدم المرأة ،والتشبيك مع المؤسسات األهلية
  ). 2012غزة  ب،\المرأة  شؤون وزارة.(وتنمية مهارات إدارية لموظفي شؤون المرأة 
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  :حول 2011- 2006عام التمحور عمل هذه الوزارة ما بين يو

حيث عملت الوزارة على المساهمة في التنمية االقتصادية لمعيالت األسر عبر  ،التمكين االقتصادي :أوالً
  .التنسيق مع مؤسسات محلية

عية والتثقيف والذي يركز على توعية من التو ؛ومن المجاالت األخرى التي تعمل فيها الوزارة :ثانياً
 ويشمل هذا المحور أيضاً ،خالل تزويدها بالدورات التي تساهم في بناء شخصية متوازنة وفاعلة

وزيادة  ،والتواصل والترابط األسري ،تدريب وتوعية النساء حول مواضيع أسرية مثل الحقوق
   .التوعية الصحية لدى النساء

والتطوير بحيث يركز هذا المجال على بناء قيادات  ،وزارة الثالث على بناء الذاتأما مجال عمل ال :ثالثاً
  .ومالياً وكذلك على تطوير المؤسسات النسوية إدارياً ،شابة ناضجة  قادرة على التعبير

يركز على الدراسات والبحوث حيث يعمل هذا المحور على توفير نظام فأما المحور الرابع  :رابعاً
وكامل عن المرأة الفلسطينية عبر إعداد دراسات تسهم في قراءة واقعها قراءة   ،معلومات شامل

والذي يهدف إلى  ،وتعمل الوزارة على محور التشبيك والتواصل. ومعرفة احتياجاتها ،موضوعية
غزة \وزارة شؤون المرأة .(أو أهلية ،بناء شبكة عالقات مع مؤسسات المجتمع سواء كانت حكومية

  ).2012ب،
ووزارة شؤون المرأة  ،ويبدو أن هناك فرق بين وزارة شؤون المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية     

والقيم  ،والقوانين ،حيث تعتمد األولى على المرجعيات الدولية ،الفلسطينية في غزة  من حيث المرجعيات
  . بينما تعتمد الثانية على المرجعيات اإلسالمية ،الحضارية واإلنسانية

  
وأولويات هيئة األمم  ،2010-2008والتنمية لعام  ،ويات النوع االجتماعي  حسب خطة اإلصالحأول

  : المتحدة للمرأة

صالح والتنمية للسنوات من اإلخطة  ،قدمت السلطة الفلسطينية هذه الخطة وهي خطة تنمية ثالثية   
2008 -2010، عام الفي باريس في أواخر قد خالل مؤتمر المانحين لقيام الدولة الفلسطينية الذي ع
 ،مليار دوالر للسلطة الفلسطينية 7،4دولة وهيئة بمساعدات تصل قيمتها  87حيث تعهدت  ،2007

وتوفير رواتب موظفي السلطة  ،البنية التحتية أعماروتضمنت إعادة  ،وتتصف الخطة بطابع إنقاذي
أما  ،والبني التحتية ،والقطاع الخاص ،والحكم الرشيد ،وتحقيق التغيير في المجال االجتماعي ،الوطنية

األولويات التي تتعلق بالمرأة حسب ما ورد في خطة التنمية واإلصالح وخطة وزارة المرأة لألعوام 
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وكانت األولويات  ،2007-2005على خطة وزارة شؤون المرأة   نيت اعتماداًالتي بو ،2010- 2008
   : كالتالي

والمساواة بين أولويات هيئة األمم المتحدة للمرأة 
 :2010-2008الجنسين وتمكين المرأة 

أولويات النوع االجتماعي التنموية في خطة اإلصالح 
 :2010- 2008عام لوالتنمية ل

تعزيز األمن االقتصادي من خالل برنامج صبايا 
والمقصف المدرسي مع وزارة التربية والتعليم 

 . الفلسطينية

ة ورفع مشاركة وتمكين المرأ ،توفير األمان االقتصادي
المرأة في سوق العمل وتقليص معدل الفقر بين النساء 

. 

 .زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار . تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرار

دعم اللجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة 
بالتعاون  ،التي تترأسها وزارة المرأة الفلسطينيةو

 ،ووزارة الداخلية ،الشؤون االجتماعية تيمع وزار
  . والنسوية ،وغيرها من المؤسسات غير الحكومية

تعزيز الكفاءة المؤسساتية لدى السلطة الوطنية 
الفلسطينية من خالل تطوير الكفاءات لمحاربة 

مثل تطوير مركز محور حيث  ،العنف ضد المرأة
أن الهيئة هي الوكالة المنفذة ألول مركز في 

الفلسطينية المحتلة لحماية وتمكين النساء  األراضي
ضحايا العنف تحت مظلة وزارة الشؤون 

  . االجتماعية
وتدريب أفراد األجهزة األمنية من  ،تدريب القضاة 

خالل الشراكة مع وزارة الداخلية على كيفية 
 .التعامل مع النساء ضحايا العنف 

 .محاربة العنف ضد المرأة 

 المهني التعليم والتدريب في لفتياتمشاركة ازيادة  
 .التقنيو
وأولويات النوع  ،يشير الجدول المذكور أعاله إلى وجود تشابه وتوافق كبير بين أولويات الهيئة    

ولعل السبب في ذلك حسب الهيئة أن تأسيس وزارة لشؤون  ،االجتماعي التنموية في القطاع الحكومي
وتعزيز  ،ويساعد السلطة الفلسطينية على تقوية ،اًواضح اًتراتيجيإس اًالمرأة الفلسطينية يقدم للهيئة شريك

وبالتالي عملت الهيئة على دعم اآللية الوطنية  ،دمج النوع االجتماعي في السلطة الوطنية الفلسطينية
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 ،الفلسطينية المتمثلة في وزارة شؤون المرأة في تقديم الدعم المباشر للخطة اإلستراتيجية التابعة للوزارة
 ). UNIFEM Occupied Palestinian Territory, 2010 (.التي تمثل األولويات السابقة و
  

  :الحوافز: المساعدة المقدمة من هيئة األمم المتحدة للمرأة. 2

وتركزت  ،1997عام الباشرت هيئة األمم المتحدة للمرأة عملها في األراضي الفلسطينية المحتلة في      
 ،قت على الحكم الرشيد الذي يركز على بناء قدرات المؤسسات الوطنية النسويةأنشطة الهيئة في ذلك الو

لمقررات منهاج  تبعاً ،1997عام الوساهم في ذلك الوقت إنتاج اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في 
اضي هناك ثالثة أهداف إستراتيجية تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة على إدراكها في األر .عمل بيجين

الفلسطينية للوصول إلى هدفها المطلق  المتعلق بدعم االلتزامات الدولية الحالية لتحسين مساواة النوع 
مع األولويات الوطنية من خالل  األخذ بعين االعتبار خصوصية األراضي الفلسطينية  االجتماعي تماشياً

تعزيز األمن االقتصادي والحقوق وإدماج النوع االجتماعي في الحكم والسالم  واألمن  :وهي ،المحتلة
).                                                           UNIFEM, 2010 Occupied Palestinian Territory( .للمرأة الفلسطينية ومحاربة العنف ضد المرأة

 ،عم السلطة الفلسطينيةتتمثل في دف ،حوافز هيئة األمم المتحدة للمرأة للعمل مع  القطاع الحكومي أما    
 ،وزارة شؤون المرأة في تنفيذ االلتزامات الوطنية والدولية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتحديداً

وتسعى الهيئة  ،والسياسات والعمليات الوطنية ،والقيام بعملية دمج النوع االجتماعي في اإلستراتيجيات
 ،اتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسينلدعم وزارة شؤون المرأة  في إعداد  اإلستر

ولعل الهدف الرئيسي للمساعدة المقدمة من هيئة  األمم المتحدة للمرأة يكمن في دعم وزارة شؤون المرأة 
وذلك من خالل االستمرار في العالقة معها حيث تضطلع هذه الوزارة في السلطة الفلسطينية  ،الفلسطينية
 ،قيادة التخطيط الوطني من خالل ربط إستراتيجيات النوع االجتماعي عبر القطاعية بالخططبمسؤولية 

وعند السؤال عن حوافز هيئة األمم  المتحدة للمرأة في  ،وأطر المراقبة ذات الصلة ،والميزانيات
ع القطاع مسؤولة التخطيط في هيئة األمم المتحدة للمرأة م األراضي الفلسطينية، تحدثت يولندا أريتي،

ومنظمات المجتمع المدني إزاء تحقيق  ،ن تفويضنا يتمثل في دعم الحكومة الوطنيةإ:"  قالتف الحكومي،
وفي هذه الحالة السلطة  ،كما نعمل على دعم الحكومة المحلية ،مساواة النوع االجتماعي وتمكين المرأة

ولعمل هذا نقوم بدعم  لبرامج والخطط،وا ،الفلسطينية لدمج النوع االجتماعي في اإلستراتيجيات الوطنية
المرأة لإليفاء بتفويضها المتمثل في ضمان أن  شؤونودعم وزارة  ،اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة

مقابلة مع يولندا ( "وإستراتيجياتها تلبي حاجات النساء والرجال ،سياسات السلطة الفلسطينية
  ).2011أريتي،
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االجتماعي في القطاع الحكومي في حكومة تصريف  أولويات النوعالملكية الوطنية  .3

   :األعمال الفلسطينية في الضفة الغربية 

الذي سبق ذكره في الفصل و ،إن عناصر الملكية الوطنية لفعالية المساعدات حسب إعالن باريس   
ة المجتمع ومشارك ،تتمثل في اعتماد تلك األولويات على االتفاقات والقرارات الدولية ،الخاص بالمنهجية

والتشاور بين هيئة  ،ومناصري النوع االجتماعي في وضع تلك األولويات ،ومؤسسات المرأة ،المدني
النسوية و ،والمؤسسات غير الحكومية ،ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،األمم المتحدة للمرأة

  . الفلسطينيةومستوى التخطيط للنوع االجتماعي ودمجه في الخطط التنموية   ،الفلسطينية
 ،إن االعتماد على المواثيق والقرارات الدولية في بلورة الخطط الوطنية الخاصة بالنوع االجتماعي    

أنه على الرغم من أن األراضي إلى وقد أشارت الدراسة  ،هو أحد مكونات عنصر الملكية الوطنية
فلسطينية ملتزمة بكل االتفاقات الدولية الفلسطينية المحتلة لم  تأخذ صفة دولة، إال أن السلطة الوطنية ال

جميع أشكال التمييز ضد المرأة  مثل اتفاقية محاربة ،الرسمية المتعلقة بتحقيق مساواة النوع االجتماعي
والسيما  ،وهذا واضح في بناء الخطط الوطنية واألهداف اإلنمائية للتنمية، ،ومنهاج عمل بيجين ،)سيداو(

-  2005 العام وخطة عمل وزارة المرأة في الفترة الواقعة بين ،2011- 2008خطة اإلصالح والتنمية 
ومرجعيات وزارة شؤون المرأة على  ،2010والخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة   ،2007

االتفاقية   ؛ومن االتفاقات الدولية التي تعتمد عليها الوزارة كمرجعية لعملها. المواثيق والقرارات الدولية
إلى  وإضافةً ،1325وقرار مجلس األمن  ،"سيداو"لقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الدولية ل

بالبدء في عملية إعداد خطة التنمية الفلسطينية  رسمياً لقد اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً؛ ذلك
زارة شؤون وو ،لقد كلف المجلس وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةو ،2013-2011الجديدة للفترة 

المرأة مهمة إعداد إستراتيجية وطنية عبر  القطاعية من أجل دمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
وهذا يشير إلى أن وزارة شؤون المرأة هي التي تتولى مسؤولية ضمان دمج النوع  ،في تلك الخطة

ما تتفاعل الوزارة مع كافة وك ،وتمكين النساء كشركاء أساسين في بناء دولة ديمقراطية ،االجتماعي
بما فيها التعاون والتنسيق  ،األطراف المعنية التي تنفذ الخطط والبرامج الوطنية باستخدام شتى الوسائل

وزارة شؤون المرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة . (والتعاقد والتشبيك والدعم ،والتشارك بالمعلومات
2011. 1.(  

ومناصري النوع  ،ومؤسسات ،وزارات السلطة الوطنية الفلسطينيةو ،إن مشاركة المجتمع المدني   
ووكاالت األمم المتحدة األخرى في وضع وتحديد األولويات التي يتم بلورتها في الخطط  ،االجتماعي
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يعد أحد عناصر  ،وإستراتيجية هيئة األمم المتحدة للمرأة ،وإستراتيجيات وزارة شؤون المرأة ،الوطنية
إن األولويات الوطنية  وإستراتيجية هيئة األمم المتحدة  للمرأة يتم تطويرها من خالل  .الملكية الوطنية
تراتيجية ـبيل المثال اإلسـوعلى س اء من خالل مجموعات النقاش،ـواللقاءات مع النس ،ورشات العمل

عاون ما بين اركة والتـمشالوب ،الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة
   .والقطاع الخاص ،أو من المنظمات غير الحكومية ،واء كانوا من الحكوماتـالفاعلين والمتدخلين س

نحن ميسرين ." ودور هيئة األمم المتحدة هو دور مسهل وميسر في الوزارات ،)79 .2010 وظائفي،(
ومجموعات  ،ات العملمن خالل ورش ،في الوزارات في عملية التخطيط على أساس النوع االجتماعي

ثم الخروج  ،النقاش مع النساء للخروج بالمسودة األولى التي سيتم نقاشها مع كل األطراف والشركاء
ثم يتم عقد مجموعة  بتعريفات وطنية من خالل المؤسسات وتطويرها بالشراكة التامة مع كل األطراف،

  ).  2011مقابلة مع لونا سعادة، ( "الوطنيةوالتأكد من أن هذه هي التعريفات  ،مصغرة لمراجعة التعريفات
وعلى سيبل المثال إن  ،وهذا يشير إلى أن مستوى التشاور عالي ما بين الهيئة والقطاع الحكومي   

 ،مقابلة 40إستراتيجية الهيئة للنوع االجتماعي في األراضي الفلسطينية المحتلة تمت بلورتها من خالل 
وورشة عمل لوزارات السلطة  ،لمؤسسات المجتمع المدني حيث خصصت ورشة ،وثالث ورشات عمل

 ،وورشة عمل أخرى لوكاالت األمم المتحدة العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،الوطنية الفلسطينية
 1500حيث شارك ما يزيد على  ،لقد قمنا بجمع المعلومات والبيانات من جميع هؤالء المشاركين

 إضافةً ،24وزارة من وزارات السلطة الفلسطينية من أصل  11شارك  كما ،مشارك في تلك الورشات
ما هي أولويات  :وكان هناك سؤالين رئيسيين هما ،ووكاالت األمم المتحدة ،إلى جهاز اإلحصاء المركزي

وكيف تستطيع هيئة األمم المتحدة للمرأة القيام  ؟مساواة النوع االجتماعي في األراضي الفلسطينية المحتلة
  .)2011مقابلة مع يولندا أريتي،"(؟ هتشاركيفي تحقيق تلك األولويات من خالل عملية به 
ودمجه في الخطط التنموية الفلسطينية بعد أوسلو،  ،أما فيما يتعلق بمستوى التخطيط للنوع االجتماعي   

من منظور على آليات التخطيط في القطاع الحكومي  تدريجياً هناك تطوراًأن الدراسة إلى  لقد أشارت
حيث تضطلع الوزارة بمهام  ،بعد تأسيس وزارة شؤون المرأة الفلسطينية وخاصةً  ،النوع االجتماعي

 نزال،( تعميم ومراقبة ومتابعة مراعاة النوع االجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع القطاع الحكومي
- 2011 لمرة األولىل ضح من خالل وجود اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعيةواوهذا  ،)23. 2009
التي تسعى إلى إبراز فجوات النوع االجتماعي ذات األولوية في المجاالت الرئيسية المتعلقة  ،2013

والمشاركة  ،وقانون األسرة  والعنف ضد المرأة ،وحقوق اإلقامة ،وسيادة القانون ،بحقوق المواطنة
وتقترح سياسات  والفقر، ،ات الخاصةوالفتيات ذوات االحتياج ،والتعليم والصحة والنساء ،السياسية
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والمؤسسات   ،وتدخالت تسعى إلى جسر هذه الفجوات من خالل العمل المشترك بين الوزارات المختلفة
وزارة شؤون المرأة وهيئة األمم  .( ومنظمات المجتمع المدني عبر مختلف القطاعات ،النسوية والحقوقية
  ).      2011المتحدة للمرأة ،

بمعنى إهمال الحقيقة  ،ت خطط التنمية الوطنية تتبنى سياسة عمياء بالنسبة للنوع االجتماعيلقد كان    
 ،يتعلق بها من مسؤوليات، يمكن أن تختلف عن بعضها البعض المتمثلة في أن األدوار الجندرية وما

مختلفة على يتم إدراك أن سياسات وبرامج مشاريع التنمية يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات  ونتيجة لذلك ال
كانت الخطط : وزارة الزراعة :وعلى سبيل المثال ،)5 .2001اليونفيم،( كل من المرأة والرجل

حيث   ،والنوع االجتماعي غير واضح ،الموضوعة في وزارة الزراعة خطط عمياء للنوع االجتماعي
وزارة  .كين المرأةوتم ،وال تنظر إلى الفوارق ،تراعي الوزارة اإلنتاج والمشاريع التنموية بشكل عام
ولم يكن هناك دور للمرأة، ولعل السبب في ذلك  ،الزراعة تركز جل عملها على زيادة اإلنتاج الزراعي

وال يوجد وعي بمفهوم  النوع  ،غياب الوعي بالنوع االجتماعي لدى المخططين في وزارة الزراعة
 ،سمى وحدة التنمية الريفيةودة تُوالوحدة الموج ،وكذلك ال يوجد وحدة للنوع االجتماعي ،االجتماعي

ولكن هذا  ،) 2011مقابلة مع بثنية مزيد،( .والتنمية الريفية ،ويوجد فرق بين وحدة النوع االجتماعي
الوضع بدأ بالتغيير بعد العمل على اإلستراتيجية الخاصة بوزارة الزراعة لتضمين النوع االجتماعي بدعم 

وإعداد هذه اإلستراتيجية  ،المتواجدة في وزارة الزراعة الفلسطينيةمن خبيرة هيئة األمم المتحدة للمرأة 
وخاصة بعد قرار  ،وبدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة ،تم بتوجيه من وزارة شؤون المرأة الفلسطينية

ووزارة التخطيط والتنمية اإلدارية الخاص باإليعاز لوزارة  ،2009عام المجلس الوزراء الفلسطيني في 
وتفعيل وحدات النوع االجتماعي في  ،لمرأة بدمج النوع االجتماعي في خطط التنمية الوطنيةشؤون ا

وأي نشاط بعدها سيأخذ  ،الوزارات، وأصبحت إستراتيجيات وزارة الزراعة حساسة للنوع االجتماعي
مع سامر  مقابلة( .بعين االعتبار النوع االجتماعي في هذا المجال في االستهداف والمستهدفين والنتائج

  ) .2011الطيطي، 
لتدريب العاملين في الوزارات على كيفية تضمين  إال أن هناك حاجةً وعلى الرغم من هذا التطور،   

حتى يتم تنفيذ الخطط  ،ووحدات النوع االجتماعي ،وبناء القدرات ،النوع االجتماعي في الخطط
العاملين وبناء قدراتهم في مجال  حاجة لتدريب هناكو ،)2011مقابلة مع زهيرة كمال،.(الموضوعة

كما أن تواجد خبراء هيئة األمم  ،والتخطيط والتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ،تحديد األولويات
  ). 2011مقابلة مع بثنية مزيد،(المتحدة للمرأة في الوزارات يساعدنا على تحديد األولويات 
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وسياسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية  ،قانونيعلى الرغم من وجود التزام و أما في السابق،      
 ،وانعدام التمييز القائم على الجنس ،اتجاه تعزيز مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات

فالجميع متساوون أمام القانون في وثيقة االستقالل الصادرة عن المجلس الوطني  ،أو الدين ،أو العرق
، إال أن هذا االلتزام القانوني لم يترجم لخطط عمل تنفيذية تقوم 1988عام الالجزائر الفلسطيني في دورة 

بتنفيذها المؤسسات ذات العالقة في إطار موازنات خصصت لذلك الغرض، وسبب عدم االلتزام الذي 
واالجتماعية التي يعيشها المجتمع  ،واالقتصادية ،تنص عليه القوانين مرتبط بالظروف السياسية

                                      .) 27. 2004 اإلسكوا،.(ومن ضعف عمليات التقييم والمتابعة ،لسطيني من ناحيةالف
 ،تتشابه مع أولويات ما بعد النزاع هي كما أشير سابقاً ،وعلى الرغم من أن هذه األولويات السابقة    
وعدم انتهاء النزاع  ،اقع عدم وجود الدولةإال أن تنفيذها وتحقيقها يصطدم بو ،أولويات بناء دولةو

فبالنسبة إلصدار القوانين والحقوق والمواطنة والعدالة االجتماعية والمساواة أمام  .االحتالل واستمرار
بالشراكة مع  ،1994عام العلى سبيل المثال تم إقرار الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية في  ،القانون

لوزارة شؤون المرأة خالل األعوام  ثم تم تطويرها لتكون مرجعيةً ،فلسطينيةاإلتحاد العام للمرأة ال
وتقديم  ،2008عام الثم صادقت السلطة الوطنية الفلسطينية على اتفاقية سيداو في  ،2005- 2004

إال أن وجود االحتالل  لتطوير قوانين وتشريعات تحمي المرأة، المرأة اقتراحات من قبل وزارة شؤون
مثل أكبر انتهاك لحقوق اإلنسان بما في ذلك حقوق المرأة ي على األراضي الفلسطينية ياإلسرائيل

وعدم حرية  ،وعدم الشعور باألمن ،ي الحماية أثناء النزاعات المسلحةفحيث يتم انتهاك حقها  ،الفلسطينية
ارات رفاقيات والقذلك عدم تمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بحق المصادقة على االت إلى إضافةً الحركة،

ومن األمثلة األخرى التي تظهر مدى تطابق هذه  ،)20 .2009 نزال،( .الدولية كونها ليست دولة
العمل على إصدار سياسات ومسودات قوانين  ؛وبناء الدولة ،األولويات مع أولويات ما بعد النزاع

رة العنف األسري المبني للحد من ظاه  ،وتشكيل لجنة وطنية لمناهضة العنف ،وإستراتيجيات وطنية
وسن القوانين  ،العديد من العقبات التي تعيق الحد من هذه الظاهرة هناكإال أن  على النوع االجتماعي،

 ،حيث تشمل هذه العقبات قلة األبحاث النوعية المتعلقة بهذه الظاهرة ،الضرورية لمعالجة هذه الظاهرة
لس التشريعي الفلسطيني إلقرار وثيقة حقوق المرأة  وعدم انعقاد المج ،ونقص الخبراء في هذا المجال

إلى االنتهاكات اإلسرائيلية التي تزيد من معاناة المرأة  إضافةً ،وغيرها من القوانين التي تحمي المرأة
  .الفلسطينية

ومن العقبات األخرى التي تحول دون تحقيق محاربة الفقر بين النساء غياب شبكات األمان     
والتي تساعد النساء على  ،وضعف برامج التعليم المهني والتقني للنساء ،لتزايد السكانيوا ،االجتماعي
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 ؛ويعاني قطاع التعليم المهني للفتيات من انخفاض التحاق النساء بهذا القطاع .الدخول إلى سوق العمل 
 ،عليم المهنيوعدم وجود إستراتيجية موحدة للت ،بسب النظرة المجتمعية السلبية إزاء التعليم المهني

المخصصة إلحداث التغيير و ةوعدم كفاية الموارد المالية الالزم ،وارتفاع تكاليف التدريب المهني
أما الوصول إلى تحقيق  ،)29 .2011عبد الكريم،( .والتطوير في هذا القطاع كي يالئم سوق العمل

بسبب  ،كز الصحيةصطدم بعقبات تتعلق بصعوبة الوصول إلى المستشفيات والمرافيصحة المرأة 
بسبب   ،وعدم استمرارية وديمومة المشاريع الصحية الخاصة بالمرأة ،الحواجز وجدار الفصل العنصري

  .) 12 .2009 نزال،(. اعتمادها على التمويل المباشر
  

أولويات النوع االجتماعي التنموية في القطاع الحكومي الفلسطيني بعد أوسلو توافق  .4

 ،م المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةهيئة األم أولويات مع

  :مع أولويات النوع االجتماعي في القطاع الحكومي في غزة وتعارضها

تشير هذه الدراسة إلى وجود توافق بين أولويات النوع االجتماعي التنموية في القطاع الحكومي بعد    
 ،لمتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةأولويات النوع االجتماعي لهيئة األمم ا أوسلو مع

 ،يكمن في اعتماد خطط التنمية الوطنية في القطاع الحكومي وأحد  هذه األسباب ،وذلك ألسباب عديدة
وإستراتيجيات وخطط وزارة شؤون المرأة  على المواثيق والقرارات الدولية كمرجعيات لعملها 

اتفاقية محاربة جميع  :مثل ،ت والوثائق هي من إصدارات األمم  المتحدةهذه القرارا كما أن ،وأولوياتها
 وهذا االعتماد يشكل التقاء ،واألهداف اإلنمائية للتنمية ،ومنهاج عمل بيجين ،أشكال التمييز ضد المرأة

 هومحاربة العنف ضد المرأة و :وعلى سبيل المثال لألولويات المحلية مع األولويات العالمية، اًمؤوتال
 كما أن واإلعالنات الدولية، ،أحد األولويات العالمية الخاصة بالنوع االجتماعي حسب بعض االتفاقيات
يتمثل في ف أما السبب الثاني .هذه األولوية أصبحت أحد أولويات النوع االجتماعي على المستوى الوطني

نهج الشراكة في العمل مع تعتمد هيئة األمم المتحدة للمرأة على م: الشراكة في تحديد األولويات
سواء اإلستراتيجيات  ،وإعداد اإلستراتيجيات ،والمؤسسات المحلية في تحديد األولويات ،الوزارات

أن إلى ذلك  إضافةً ،أو اإلستراتيجيات الخاصة بعمل الهيئة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،الوطنية
وذلك  ،ع االجتماعي التنموية في القطاع الحكوميهيئة األمم المتحدة على إطالع ومعرفة بأولويات النو

 ،أن وضع السياسات وتحديد األولويات يتم من خالل ورشات العمل المشتركة ما بين القطاع الحكومي
كما أن  ،)2011مقابلة مع فاتنة وظائفي،(. والمؤسسات المحلية ،ووكاالت األمم المتحدة ذات العالقة
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ن هيئة األمم المتحدة لدعم أولويات النوع االجتماعي في القطاع تحديد أشكال المساعدة المقدمة م
2011مقابلة مع فاتنة وظائفي،( على االحتياجات الحكومي الفلسطيني تتم  بناء                     .(  

وبناء  ،إن أشكال المساعدة المقدمة من الهيئة للقطاع الحكومي الفلسطيني تتنوع ما بين الدعم الفني      
وتقديم  ،وتقديم االستشارة الفنية ،وتزويدها بالخبراء الفنيين ،لقدرات في الوزارات الفلسطينية المختلفةا

لكن معظم المساعدات المقدمة من  ،والنشاطات ،المساعدات المالية من خالل تمويل عدد من المشاريع
مقابالت مع بثنية ( .الوزارةويتم تحديد هذا الشكل على احتياجات  ،الهيئة تأتي على شكل الدعم الفني

لعدد من الوزارات في تنفيذ  ئة األمم المتحدة للمرأة هي شريكوقد أشارت الدراسة أن هي ،)2011مزيد ،
هيئة األمم  :وعلى سبيل المثال ،عن ممول لتلك الوزارات في البحث بعض المشاريع كما أنها شريك

مركز حماية وتمكين (في تنفيذ مشروع محور  المتحدة للمرأة هي شريك لوزارة الشؤون االجتماعية
ويتمثل دور هيئة األمم . والفرنسادونا ،وهذا المشروع هو مشروع ممول من التعاون االيطالي ،)األسرة

 ،)2011مقابلة مع كوثر المغربي،(. المتحدة في هذا النوع من الشراكة في المتابعة الفنية للمشروع
. التعليم في تنفيذ مشروع الصحة المدرسية ضمن مشروع صباياوتشترك الهيئة مع وزارة التربية و

  ).                                                                                      2011مقابلة مع الدكتور محمد  الريماوي(
عي في القطاع الحكومي في في وجود التوافق بين أولويات النوع االجتما اًوتشكيك اًتباينإال أننا نجد     

والسبب في هذا  ،مع أولويات هيئة األمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،قطاع غزة
لتشكيك أن اعتماد أولويات النوع االجتماعي في الهيئة على قرارات ومواثيق األمم المتحدة مع عدم ا

خرى ومن األسباب األ ،)2012مقابلة مع أميرة هارون،(.مراعاة االختالف الثقافي أو الظروف المعيشية
أال وهي التخلص من االحتالل على  ،لعدم وجود توافق هو عدم طرح أولى أولويات  المرأة الفلسطينية

أوقات الحرب  ،الرغم من وجود االتفاقات والمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية المرأة
والبعض يرى أن أولويات النوع االجتماعي في القطاع  ،)2012ك،مقابلة مع منى إسكي.(والنزاعات

ما مع أولويات النوع االجتماعي لهيئة األمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين  الحكومي تتوافق نوعاً
ولكن خصوصية الشعب الفلسطيني تتطلب  ،وذلك عند التركيز على التمكين االقتصادي ،وتمكين المرأة
  ).                      2012مقابلة مع محمد نصار ،. (وأماكن النزاع المسلح ،تحت االحتالل أةللمر عناية خاصة

عام الما بين  ،وأسباب عدم التوافق بين أولويات المرأة الفلسطينية حسب وزارة شؤون المرأة في غزة  
 ،وبناء الذات والتطوير ،والتوعية والتثقيف ،التي تتنوع ما بين التمكين االقتصادي ،2011- 2006

والدراسات والبحوث لتوفير نظام معلومات شامل وكامل عن المرأة الفلسطينية عبر إعداد  دراسات تسهم 
والذي يهدف إلى بناء شبكة عالقات مع  ،والتشبيك والتواصل ،موضوعيةً في قراءة واقعها قراءةً
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التي و ،النوع االجتماعي الخاصة بالهيئةمع أولويات  ،أو أهلية ،مؤسسات المجتمع سواء كانت حكومية
هي االختالف في المرجعيات حيث تعتمد أولويات الهيئة على مواثيق وقرارات األمم   اًذكرت سابق

بينما أولويات النوع االجتماعي في وزارات الحكومة في غزة تعتمد على القيم  ،المتحدة الخاصة بالمرأة
  ). 2012،غزة أ\وزارة شؤون المرأة (اإلسالمية 

إلى أنها تختلف عن  ،وتشير أولويات النوع االجتماعي في وزارات الحكومة الفلسطينية في غزة   
حيث تخلو من التركيز على  ،أولويات النوع االجتماعي في حكومة تصريف األعمال في الضفة الغربية

ز على التوعية واإلرشاد وترك ،وإصدار مسودات القوانين لمحاربة العنف ضد المرأة ،اإلصالح القانوني
 ،والنهوض باآلليات الوطنية ،على زيادة المشاركة السياسية للمرأة وال تركز أيضاً ،والتمكين االقتصادي

  . بحيث تتبنى سياسات حساسة للنوع االجتماعي والمرأة في مراكز صنع القرار 
  

ئة األمم الظروف السياسية على تحريك وتوجيه المساعدات المقدمة من هيتأثير  5

  :المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي  لقد أشارت الدراسة إلى أن الظروف السياسية بما فيها    
تؤثر على  ،2006عام الوفوز حركة حماس في االنتخابات  التشريعية في  ،انتفاضة األقصىالفلسطينية و

ات المقدمة من هيئة األمم المتحدة  للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  للقطاع تقديم المساعد
حركة  هاالتي تمثلو ،للحكومة في غزة اتوتحديد نوعيتها من حيث قطع المساعد ،الحكومي الفلسطيني

  .ومن حيث التحول من مساعدات تنموية بعيدة المدى إلى مساعدات طارئة  ،حماس
أوسلو عام  اتفاقرار االحتالل سببا الندالع انتفاضة األقصى الثانية على الرغم من توقيع كان استم   

من خالل  التوسع  حيث واصلت إسرائيل من خالل  المفاوضات فرض الحقائق على األرض 1993
وأن االنتفاضة هي ردة فعل و مرحلة جديدة من الكفاح ضد االحتالل اإلسرائيلي، كما أن  ،االستيطاني

الهدف من وراء االنتفاضة هو تحقيق  االستقالل  الوطني الفلسطيني وإنهاء االحتالل وتحسين شروط 
أما فوز حركة حماس ف االنتخابات التشريعية عام . التفاوض بين الجانب اإلسرائيلي والجانب الفلسطيني

 ار االنتفاضة كان نتيجة لفشل أوسلو واندالع انتفاضة  األقصى حيث وجدت حماس في استمر 2006
كما أن غياب و رحيل الرئيس الفلسطيني السابق كان أحد ظروفا مناسبة لمواصلة عملها السياسي 

وتفجير خالفاتها ،وهذا ساعدها على خوض االنتخابات التشريعية  والفوز األسباب إلضعاف حركة فتح 
   .بها
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 اتإلى قطع المساعد ،2007عام اللقد أدى  فوز حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة في      
للوزارات الشبيهة بالوزارات التي تتلقى  وخاصةً ،المقدمة من الهيئة للقطاع الحكومي في قطاع غزة

وزارتي الشؤون  وتحديداً ،مساعدات من الهيئة في حكومة تصريف األعمال في الضفة الغربية
في  من الهيئة عن هذه الوزارات المقدمة  اتويتضح قطع المساعد ،ووزارة شؤون المرأة ،االجتماعية
سيطرة حركة حماس على قطاع  منذوالهيئة  ،نعدام التنسيق والتشاور بين القطاع الحكومياغزة  في 

مقابلة مع إيمان ( .نقسام ال يوجد تنسيق بين الهيئة والقطاع الحكومي بخصوص المرأةاال منذ":  غزة
من الداعمين لوزارة شؤون  ورئيساً مهماً الحكومة واحداًفي  وقد كانت اليونفيم سابقاً"  ،) 2012 ،عدوان
والسبب  في عدم  ،)2012مقابلة مع أميرة هارون،"(أما اآلن فال وجود ألي تشاور أو تنسيق  ،المرأة

وهيئة األمم المتحدة للمرأة والمساواة بين  ،وجود التشاور والتنسيق بين القطاع الحكومي في غزة
والمرأة هو  ،وزارتي الشؤون االجتماعية داًيوتحد ،بالنسبة للقطاع الحكومي الجنسين وتمكين المرأة 

، مقابلة مع أميرة 2012مقابلة مع منى إسكيك،( .سبب غير واضح ال تفصح عنه الهيئة عند مراجعتها
 والوزارات في الحكومة في غزة، ،وفي حال وجود التنسيق ما بين هيئات األمم المتحدة ،)2012هارون،

فإن  وذلك حسب وجهة نظر مؤسسات األمم المتحدة، ،لتنسيق يتم مع الوكالء المساعدون أو أدنىفإن ا
  ).2012مقابلة مع محمد نصار،(. من الحياة السياسية هذه المناصب ال تشكل جزءاً

ووزارة الشؤون  ،إن هيئة األمم المتحدة تنفذ مشاريع  مشتركة مع كل من وزارة شؤون المرأة    
مثل تعيين خبراء فنيين في مكاتب  ،األعمال وغيرها من القطاعات في حكومة تصريف ،ةاالجتماعي

ووزارة  ،كوزارة الشؤون االجتماعية ،وزارات الحكومة في حكومة تصريف األعمال في الضفة الغربية
وإنشاء مركز محور تحت مظلة  ،والزراعة لدمج النوع االجتماعي في تلك الوزارات ،شؤون المرأة

عدم وجود مشاريع في القطاع الحكومي لإال أن هذه المشاريع ال وجود لها  ة الشؤون االجتماعية،وزار
وتعمل الهيئة على تأسيس  ،)2012ومقابلة مع أميرة هارون، ؛2012 مقابلة مع منى إسكيك،(.في غزة 

حيث يقدم هذا  ،مركز لحماية النساء المعنفات في قطاع غزة بالتعاون مع أحد المؤسسات غير الحكومية
التي و ،كما أن هذا المركز ال يتعامل مع الشرطة الفلسطينية في غزة ،المركز خدمات إيواء أثناء النهار

 ،لهايإلى ذلك فقد عملت الهيئة على سحب تمو في توفير األمن والحماية، وإضافةً أساسياً تعتبر عنصراً
التي تم تأسيسها في السابق بالتعاون مع وفات وعملها مع البيوت اآلمنة للنساء المعن ،وإنهاء تعاونها

، )2012مقابلة مع إيمان عدوان ،(.في شمال ووسط القطاع وتحديداً ،ةووزارة الشؤون االجتماعي ،الهيئة
نعدام هذه المشاريع والتعاون في القطاع الحكومي في غزة هو أن هذه المؤسسات األممية ال ولعل السبب

  .) 2012مقابلة مع محمد نصار،(.مع الحكومة في غزةال تتعامل بالتنسيق الكامل 
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 ةومن تُأثير األوضاع السياسية على تحريك المساعدات يكمن في التركيز على األهداف التنموية قصير   
الظروف السياسية  تؤثر على تحديد األولويات في هيئة ." من األهداف التنموية بعيدة المدى المدى بدالً

والتأثير يكون في التحول من أهداف تنموية بعيدة المدى إلى  ،ي مؤسسة دولية أخرىاألمم المتحدة مثل أ
وهذا ينطبق على العديد من القطاعات  ،للنساء طارئةً اًأهداف تنموية قصيرة المدى التي تلبي أهداف

  ).2011مقابلة مع فاتنة وظائفي،( .الحكومية
على القطاع الحكومي في حكومة  اً تفرض شروطأن الهيئة ال إلى وفي هذا السياق أشارت الدراسة   

تفق عليها الهيئة والقطاع الحكومي هي شروط توأن الشروط التي  ،تصريف األعمال في الضفة الغربية
ومقابلة مع زهيرة ؛ 2011مقابلة مع فاتنة وظائفي،.(فنية تتعلق بآلية التنفيذ وهي شروط مهنية وتقنية

  ).2011كمال،
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  الخاتمة
  

جعل من أولويات  ،إن الوهم بوجود الدولة من خالل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أوسلو     
المدرجة في خطط التنمية الوطنية الفلسطينية بعد  ،النوع االجتماعي في القطاع الحكومي الفلسطيني

د يكون هذا بسبب االعتقاد لدى وق أوسلو أولويات شبيهة بأولويات فترة ما بعد النزاع وبناء الدولة،
ولدى الفاعلين في القطاع الحكومي الفلسطيني بأنه يجب البدء في تطوير  ،المؤسسات النسوية الفلسطينية

أال وهي استمرار  ؛والمضي في مرحلة بناء الدولة متجاهلة الحقيقة على األرض ،القطاع الحكومي
وتنفيذ  ،ة األخرى، وبالتالي  فإن تحقيق تلك األولوياتوغيرها من الظروف السياسي ،االحتالل اإلسرائيلي

فعلى سبيل  البرامج والخطط المرتبطة بها يصطدم بالواقع السياسي في األراضي الفلسطينية المحتلة،
المثال صادق الرئيس على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فالمصادقة على مثل هذه 

إلى ذلك فإن تحقيق زيادة المشاركة  إضافةً ،ل إلقرارهافعومجلس تشريعي م ،لةاالتفاقية يتطلب وجود دو
وزيادة النساء في التعليم  ،ومكافحة الفقر بين النساء ،وزيادة عدد النساء في سوق العمل ،السياسية للمرأة

 تصطدم بوجود ،وسن قوانين تحمي المرأة ،وتحقيق وتطوير مشاريع صحة خاصة بالمرأة ،المهني
 ،ووجود الحواجز اإلسرائيلية ،االحتالل وعدم وجود  القدرات والكفاءات المالية لتحقيق تلك األولويات

واألهداف  ،إن تحقيق مساواة النوع االجتماعي واألولويات. نقسام الفلسطيني الداخليواال ،وبناء الجدار
دة حجم المساعدات للشعب حتى في حال زيا ،اإلنمائية للتنمية مرتبط بالوضع السياسي على األرض

ما لم يتم إنهاء االحتالل  ،إلى األهداف المرجوة منها تصل تماماً فهذه  المساعدات سوف ال الفلسطيني،
فالعنف ضد المرأة على سبيل المثال ال يمكن فصله عن الظروف  الفلسطينية، يضااإلسرائيلي لألر

  .السياسية والوقع السياسي 
مع أولويات النوع  ،ويات وكاالت األمم المتحدةأول في التوافق بين سبباًوقد يكون هذا التشابه    

حيث أن العمل مع وكاالت  ،االجتماعي في القطاع الحكومي الفلسطيني التنموية في فترة ما بعد أوسلو
 وجود آلياتيتطلب  ،وخاصة هيئة األمم للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،األمم المتحدة

على  تبني خططها ومواثيقها بناء كما أن اآلليات الوطنية الفلسطينية ،ةية للتخطيط للمرأة الفلسطينيوطن
مقاربة حقوق  التي تعمل ضمنو، تي هي من إصدارات األمم المتحدةالمواثيق والمعاهدات الدولية ال

وجود جسم  التي تتطلبو ،ياإلنسان التي تتبناها وكاالت األمم المتحدة في تحقيق مساواة النوع االجتماع
لمرأة للمرأة والمساواة بين  الجنسين وتمكين ااألمم المتحدة  هيئة ساعد على التقاء أولويات مماحكومي 

 . أولويات النوع االجتماعي التنموية في القطاع الحكوميب
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ات ذات امتالك هي أولوي ،إن أولويات النوع االجتماعي في القطاع الحكومي الفلسطيني بعد أوسلو       
 ،بعد إعالن مبادئ باريس لفعالية المساعدات المقدمة في مجال مساواة  النوع االجتماعي وخاصةً ،وطني

 ،ومشاركة المجتمع المدني ،والتي تدعو إلى بناء تلك األولويات على االتفاقات والقرارات الدولية
إن مستوى التشاور بين فيات، ولذلك ومناصري النوع االجتماعي في وضع تلك األولو ،ومؤسسات المرأة

والمؤسسات غير الحكومية النسوية  ،ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية  ،هيئة األمم  المتحدة للمرأة
واإلستراتيجيات للنهوض بالمرأة الفلسطينية من قبل  ،الفلسطينية في التخطيط لبلورة الخطط التنموية

 ،تأسيس عمل الهيئة في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ ٍلوالقطاع الحكومي هو مستوى عا ،الهيئة
إلى حكومة تصريف األعمال  وتأسيس وزارة شؤون المرأة وصوالً ،وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية

إال أن هذا التشاور ال وجود له في العمل والتعاون مع القطاع الحكومي في قطاع  في الضفة الغربية،
  .غزة 

ووجود تحسن على  ،ن وجود تطور على النهوض باآلليات الوطنية للنهوض بالمرأةعلى الرغم م  
 ،إال أن وزارة شؤون المرأة ودمجه في الخطط التنموية الفلسطينية، ،مستوى التخطيط للنوع االجتماعي

سين وغيرها من وزارات السلطة الوطنية تؤكد على حاجتها لهيئة األمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجن
والفني في مجال التخطيط للنوع  ،وغيرها من الجهات المانحة لتقديم الدعم المالي ،وتمكين المرأة

وال سيما أن الهيئة كجسم من أجسام األمم المتحدة ال تفرض  ،وتنفيذ الخطط الموضوعة ،االجتماعي
فالسلطة  متلكها،تي لألولويات الت بل تعمل مع القطاع الحكومي تبعاً ،أولويات على القطاع الحكومي

ولكن هذا  ،نحو مساواة النوع االجتماعي سياسةً وإرادةً ووزاراتها لديها التزاماً ،الوطنية الفلسطينية
وهذا ال يمكن تحقيقه دون االعتماد على المانحين ووكاالت األمم  ،االلتزام بحاجة إلى موازنات وخبراء
والفني للنوع   ،جة إلى مزيد من الدعم الماليإن السلطة بحا. المتحدة المتخصصة في هذا المجال

وخاصة في مجال المشاركة في سوق  ،وذلك من أجل تضييق الفجوات بين المرأة والرجل ،االجتماعي
  .ومحاربة العنف القائم على النوع االجتماعي ،العمل
وأولويات هيئة  ،يإن التوافق بين أولويات النوع االجتماعي التنموية في القطاع الحكومي الفلسطين    

 ،السلطة الوطنية الفلسطينية أراضي األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بعد أوسلو في
للوزارة الحالية في حكومة تصريف  إستراتيجيات وخطط  وزارة شؤون المرأة وصوالًووأولويات 

وأطر عمله لتحقيق  ،ي بلورة خططهن فالمرجعيات التي يعتمد عليها الطرفهو نتيجة تشابه ا ،األعمال
ومسودات القوانين هي مبنية على قرارات ووثائق  ،فخطط التنمية الفلسطينية مساواة النوع االجتماعي،

 إستراتيجياً وتعتبر الهيئة شريكاً ،لتلك القرارات تبني عملها طبقاً وهيئة األمم المتحدة أيضاً األمم المتحدة،
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للقيام بدور طليعي في قيادة عملية التخطيط لألولويات الوطنية في  ،نيةلوزارة شؤون المرأة الفلسطي
وبالتالي فإن تحديد األولويات لكال الطرفين يتم بشراكة  ،الوزارات المختلفة من منظور النوع االجتماعي

اع  لكن أولويات النوع االجتماعي في القط على تحديد احتياجات القطاع الحكومي الفلسطيني، تامة وبناء
حيث تبني الهيئة  ،الختالف المرجعيات وذلك تبعاً ،الحكومي في غزة ال تتشابه مع أولويات الهيئة

بينما األولويات الخاصة بالنوع االجتماعي في قطاع غزة  ،مرجعياتها على المواثيق والقرارات الدولية
وليس على مواثيق وقرارات  ،يةالتي تتنوع ما بين التوعية والتمكين االقتصادي مبنية على القيم اإلسالم

  .                      التي تعتبرها بعيدة عن واقع وخصوصية الشعب الفلسطيني المتمثل في االحتالل ،األمم المتحدة
بما فيها  ،اإلسرائيلي  باالحتاللمتمثلة  إن األوضاع السياسية  في األراضي الفلسطينية المحتلة   

المقدمة من هيئة األمم المتحدة للمرأة  اتماس تؤثر على المساعدانتفاضة األقصى وفوز حركة ح
كهيئة من وكاالت األمم المتحدة حيث عملت الهيئة بعد تأسيسها  ،والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

تفاق أوسلو على تعزيز قدرات مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية النسوية ابعد توقيع  ،1997عام ال
وهذا يشير إلى تأثر الهيئة بمرحلة بناء السلطة مؤسستها لتعزيز عملية  ،ميةوغير الحكو ،الحكومية

كما أن إعادة إطالق الهيئة لبرامجها  ،في حالة ما بعد النزاع وبناء الدولة وبلورة أولويات شبيهاً ،السالم
الفلسطينية المحتلة والوضع اإلنساني المتدهور في األراضي  ،ب األزمة اإلنسانيةببس ،2003العام في 

 ،وارتفاع معدالت البطالة في الضفة الغربية ،وانعدام األمن الغذائي ،واإلغالق ،الناجمة عن الحصار
 ،تهداف النساء الفلسطينيات في المناطق الريفية المهمشةسرنامج صبايا الوقطاع غزة  من خالل إطالق ب

إن إطالق هذا البرنامج يوضح تأثر . خدماتالتي تعاني من محدودية فرص الحصول على الموارد والو
غاثية طارئة للتعامل إوتحويل برامجها إلى برامج  ،والظروف السياسية السائدة ،عمل الهيئة باألوضاع

  .مع األزمة اإلنسانية الطارئة 
المقدمة من الهيئة للقطاع الحكومي للنهوض بالمرأة  اتإن فوز حركة حماس أثر على قطع المساعد   
 ،من خالل انعدام التنسيق والتشاور بين وزارات الحكومة كآليات وطنية ،سطينية في قطاع غزةالفل

والهيئة في غزة والعمل بشكل مباشر وشراكة تامة مع القطاع الحكومي في حكومة تصريف األعمال في 
نفيذها مع كما تعمل  الهيئة على تنفيذ جزء من المشاريع التي من المفترض أن يتم ت ،الضفة الغربية

وفي حال  ،وذلك لتجنب العمل مع القطاع الحكومي ،القطاع الحكومي مع المؤسسات غير الحكومية
فإنها تشترط تحديد الجهة التي ترغب في  اضطرار وكاالت األمم المتحدة للتعاون في بعض القضايا،

بأن تلك الجهات  اًوذلك اعتقاد ،التعاون والتعامل معها لبعض القضايا في وزارات الحكومة في غزة
  .من الحياة السياسية ليست جزءاً
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وقطاع  ،في وجود حكومتين في الضفة الغربية إن حالة االنقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني ممثالً   
لقي بظالله على وجود اختالف ما بين األولويات التنموية للنوع االجتماعي في القطاع الحكومي غزة ي

وقد يكون   ،وأولويات النوع االجتماعي في القطاع الحكومي في غزة ،مالفي حكومة تصريف األع
بني عليها أولويات النوع االجتماعي في الحكومتين، وعلى سبيل المثال ب اختالف المرجعيات التي تُببس

تشكيل أول حكومة  منذتعتمد اإلستراتيجيات الخاصة بالمرأة في وزارة شؤون المرأة والخطط التنموية 
والخطط التنموية في حكومة تصريف األعمال  ،بتأسيس وزارة شؤون المرأة ينية بعد أوسلو مروراًفلسط

تعتمد األولويات الخاصة بالنوع  ،على المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة بينما
  . االجتماعي في القطاع الحكومي في غزة على القيم اإلسالمية 

مزيدا من الدراسات المعمقة لمعرفة أفضل  األولويات و اآلليات لتحقيق أولويات  هنالك حاجة إلى    
لمعرفة أفضل برامج النوع االجتماعي التنموية  إلى دراسات تسعى المرأة الفلسطينية كما أن هنالك حاجة

تالي في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وبال التي تسعى إلى تعزيز صمود المرأة والرجل
 ال يمكن الحكم على البرامج المتعلقة بالنوع االجتماعي في القطاع الحكومي الفلسطيني التي يجري 

  .تنفيذها حاليا هي البرامج النموذجية  لتعزيز صمود المرأة والرجل وتحقيق تنمية حقيقية
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يوم المرأة  -]2012تمت زيارة الموقع في نيسان [ - موقع جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني .1
 .2012-العالمي

    >http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Woman_day2011_A.pdf< 
عشية عيد  - ]2012تمت زيارة الموقع في نيسان [  - موقع جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني .2

 <  - 2012العمال العالمي 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/IntWokDy2011A.pdf> 

" انعدام المساواة بين الجنسين  تحد من فعالية  المساعدات اإلنسانية" موقع مركز أنباء األمم المتحدة   .3
 .2008 - ]2011تمت  زيارة الموقع أب[ 

<http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=9857  
  

 :المقابالت . 9

وزارة شؤون : رام اهللا( ،2011\1\18وزارة شؤون المرأة ،مقابلة خاصة بتاريخ  ،فاتنة وظائفي .1
  .)المرأة الفلسطينية

مستشارة للعنف القائم على   ،هيئة الـأمم المتحدة  للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،لونا سعادة .2
: رام اهللا( ،2011\2\1مقابلة خاصة بتاريخ  ،النوع االجتماعي في البرنامج األهداف اإلنمائية للتنمية

 . )وزارة شؤون المرأة
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خبيرة هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للنوع االجتماعي في  ،بثنية مزيد .3
 .)وزارة الزراعة الفلسطينية: رام اهللا( ،2011\2\6مقابلة خاصة بتاريخ  -يةوزارة الزراعة الفلسطين

: رام اهللا( ،2011\2\6مقابلة خاصة بتاريخ  ،مدير التخطيط في وزارة الزراعة ،سامر الطيطي .4
 .)وزارة الزراعة الفلسطينية

مسؤولة التخطيط  - مرأة هيئة األمم  المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين ال ،مقابلة مع يولندا أريتي .5
مكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة والمساواة : القدس( ،2011\2\2مقابلة خاصة بتاريخ  ،والسياسات

 .)بين الجنسين
 ،مسؤول الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،مقابلة مع الدكتور محمد الريماوي .6

 .)مكتب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: رام اهللا( ،2011\4\10 مقابلة خاصة بتاريخ
مسؤولة برامج الحماية ومشروع محور من جانب هيئة األمم المتحدة ، مقابلة مع ريما ضراغمة .7

 مقابلة خاصة بتاريخ - للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  في وزارة الشؤون االجتماعية
 .)يةمكتب وزارة الشؤون االجتماع: رام اهللا( ،2011\4\4

وزيرة شؤون المرأة السابقة ومديرة مركز المرأة لألبحاث والدراسات  ،مقابلة مع زهيرة كمال .8
 .)مركز المرأة لألبحاث والدراسات: رام اهللا( 42011\15بتاريخ  وناشطة نسوية

مدير عام اإلدارة العامة لألسرة والطفولة  ،مديرة وحدة النوع االجتماعي ،مقابلة مع كوثر المغربي .9
وزارة الشؤون : رام اهللا( ،2011\3\1مقابلة خاصة بتاريخ  ،وزارة الشؤون االجتماعية في

 .)االجتماعية
مقابلة خاصة بتاريخ ، غزة \الوكيل المساعد في وزارة شؤون المرأة ،مقابلة مع أميرة هارون .10

 .بلة تمت عبر البريد اإللكترونياالمق، 2012\5\29
مقابلة خاصة  ،غزة \خطيط واالتصال في وزارة شؤون المرأة مدير عام الت ،مقابلة مع منى إسكيك .11

 .المقابلة تمت عبر البريد اإللكتروني ،2012\5\29 بتاريخ
مقابلة خاصة  ،غزة\مدير دائرة المساعدات في وزارة الشؤون االجتماعية  ،مقابلة مع محمد نصار .12

 .تم إجراء المقابلة عبر الفاكس ،2012\6\7بتاريخ 
مدير عام مكلف لدائرة األسرة والطفولة في وزارة الشؤون االجتماعية  ،ن عدوانمقابلة مع إيما .13

 .تم إجراء المقابلة عبر الفاكس ،غزة\
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