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بحث حول

دور السلطات المحلية العربية في ازالة
المعيقات امام تشغيل النساء
الموقِّ َعةِ على «عهد المساواة»
َ
صنع القرار
تمثيل النّسا ِء يف مواق َع
مرشوع
ضمن
ِ
ِ
ِ
يف جمعيّة» نساء ض ّد العنف» بالتّ
عاون مع «جمعيّة ال ّزهراء»
ِ
ُ
هدف البحث:
ِ
املوقعة عىل
يهـدف البحـث اىل عرض واقع تشـغيل النسـاء العربيـات يف السـلطات املحليـة
«عهـد املسـاواة» .وتقديم التّ
ِ
ِ
نسـبة تشـغيل النّسـا ِء يف سـوق
رفع
وصيات الالّزمَ ِة
ِ
للعمل عىل ِ
ا لعمل .
ومـن خلال عهد املسـاواة الـذي وقعـت عليـة السـلطات املحلية ينـص العهد على تحقيق
تغيير يف وضـع النسـاء يف العمـل ،وعليـه اعددنـا بحـث لفحص وضـع القائـم يف املجالس
املحيـة العربيـة عـام  ،2016يف الخدمـات املعطـاه التـي تؤثر بشـكل مبـارش او غري مبارش
على تشـغيل النسـاء .يف عام  2005طرحت نسـاء ضد العنـف بحث اخر الذي اظهر بشـكل
قاطـع ان املعيقـات امـام النسـاء لخروجها للعمل هـي معيقـات بنيوية من الـدر جة االوىل.
مثـل املواصلات  ،الحضانـات  ،واملناطـق الصناعيـة التاحة اماكـن عمل .عىل مدار السـنني
طرقنـا االبـواب لطـرح القضية مـن كل جوانبهـا .لنـدرك ان السـلطات املحليـة العربية لها
الـدور االسـايس يف تحريك هـذة العجلة.
ومـن وهنـا ومـن ايماننـا الن مجتمعنا بحاجـة لتغيري بـكل مركباتـه .فتعـاون كل الجهات
معـا سـيعمل التغير بشـكل واقعي اكثـر وياخذ بعين االعبتـار احتياجـات مركباته.
ٌ
ٌ
الس ِ
عامة :أهمي ُّة وَد ْو ُر ُّ
لطة املحلي ِّة يف حيا ِة املواطن:
توطئة
ُ
الس ُ
َ
الوصل ب َ
تشـ ِّك ُل ُّ
الحلقة
واملواطن ،إذ تشـ ِّك ُل هـذ ِه
حلقـة
ـلطة املحلي ُّة
ني الحُ كـ ِم املركزيِّ
ِ
ِ
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الخدمـات للمواطن َ
ِ
ين ،إدار َة الحي ِّز وإنتاجَ
فـرص تّنموي ٍّة وتطويري ٍّة
ري
ٍ
الـ ّد ْو َر ال ّر َّ
ئييس يف توف ِ
شـاطات يف ّ
الس ُ
مـن الن ّ
ُ
ري َ
ِ
ِ
حيـث تتداخـ ُل ُّ
كافة
أهـل البلـدةِ،
لخدمـة
ِ
ـلطة املحلي ُّة مع عـددٍ كب ٍ
الت َ
مبـارش ونذكـ ُر منهـاّ :
ّ
بيـة والتّعليم،
بشـكل
وتمسـنا
نواحـي الحيـا ِة ا ّلتـي تؤثِّـ ُر علينا
ٍ
ٍ
الصحّ ي َ
االجتماعـي ،البُنى التّحتي َّة واإلسـكان ،القضايا البيئي َ
ّـةّ ،
ال ّرفـا َه
ّـة ،االقتصادي َّة وتوفريَ
َّ
َ
َ
منالي ِ
ٍ
ِ
وفـرص العمل.
أماكن
مواصلات
الخدمـات من
ّـة
وخلق وتوفيرَ
ِ
«عهـد املسـاواة» بني جمعي ِّة «نسـاء ضـ ّد العنـف» وجمعي ِ
ِ
ُّ
ـلطات
والس
ّـة «ال ّزهراء»
ا ملحلي ِّة :
هـذا العهـ ُد ب َ
ني جمعي ِ
ّـة « نسـاء ض ّد العنـف» وجمعيّـة «ال ّزهـراء للنّهوض بمكانـة املرأة»
َ
ؤية أهمّ ي ِّة مشـا َر ِ
ضمن ُر ِ
ِ
وبين ممثيل ُّ
كة النّسـا ِء يف الحيـا ِة العامّ ِة،
ـلطات املحلي ِّة ،يأتـي
الس
ِـه عامّ ً
املجتمـع و َرخائ ِ
االجتماعي ِ
ّـة ّ
أجل
لنهـوض
والسياسـي ِّة،
ِ
ـال من ِ
ـة ،والقيـام بـدو ٍْر فعّ ٍ
ِ
ـة يف نواحي الحيـا ِة ً
ير واقعِ هـا َ
مان مشـا َركتِها الفعّ ا َل ِ
كافة.
تغي ِ
وض ِ
ُ
األهداف ا ّلتي يتبنّاها هذا العه ُد تتناول ثالثة محاور رئيسة:
· ّ
ُ
قضاياه ّن
وطرح
القرار
صنع
مواقع
تمثيل النّسا ِء يف
الحق يف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
· ّ
العمل
الحق يف
ِ
· ّ
بدون عُ ٍ
نف
الحق يف الحيا ِة
ِ
العمل البلديِّ :
ورفع قضايا النّسا ِء عىل أجند ِة
لطرح
تعاو ٌن ورشا َك ٌة
ِ
ِ
ِ
املشتر َك مـن شـأن ِِه أن يُعـ ّز َز القضي َ
نؤمِـ ُن َّ
ّـة ،ويسـاه َم يف وضعِ هـا على ُسـ َّل ِم
أن العمـ َل
ََ
ٍ
ِ
ِ
مسـاحة مـ َع ُّ
ـلطات املحلي ِّة
الس
خالل هـذا التّعـاو ُِن إىل خ ْل ِق
أولويـات عملِنـا ،ونطمـحُ مـن
ِ
ّـة ُ
بهـدف َ
سـات ال ّرسـمي ِّة ،املحلي ِ
ِ
ِ
لطـ ْر ِح قضايا النّسـا ِء عىل أجنـد ِة ّ
مان
والقطري ِّة،
املؤس
ض ِ
قضاياهـن ،يف التّ
َّ
ّـة بما ِ
ـلطات املحلي ِ
ِ
ِ
برامـج ُّ
فيه
الس
خطيـط وتنفيـ ِذ
إرشاكِ النّسـا ِء وطـ ْر ِح
ِ
ُ
ّ
وخاص ًة النّسـاء.
مصلحـة أفـرادِ مجتمعِ نـا
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ـلطات املحلي ِ
ِ
تمثيل النّسـا ِء العربي ِ
ّات يف ُّ
ّـة العربي ِّة
الس
واقع
واقـ ٌع وأرقام ،نظـر ٌة عىل
ِ
ِ
ِّ
املوقعَ ِة عىل «عهد املسـاواة»:
ْ
أسـلفنا أعاله َّ
الفلسـطينيات مـا ِز َ
ِ
ري
فإن النّسـا َء
كما
لن يَقبعْ َن خـارجَ دائر ِة االهتمـا ِم وا ّلتغي ِ
يف التّ
ـيايس واالقتصادي ِ .بال ّرغ ِم َ
ِ
ِ
الحاص ِل يف ّ
والواقع ّ
ـنوات األخريةِ.
الس
مـن التّق ّد ِم
الس
مثيـل
ّ
ِ
ِ
( يف تقريـر سـابق تطرقنا وضع النسـاء يف تمثيلهـن يف دوائر اتخاذ القرار السـيايس).
َ
القـرار يف جمعي ِ
مواقـع ُ
ّـة «نسـاء ضـ ّد العنـف»
نـع
تمثيـل النّسـا ِء يف
مشروع
ضمـن
ِ
ِ
ِ
ص ِ
ِ
ً
وبالتّ
ِ
عـاون مـع جمعي ِ
سـلطة محلي ًّة،
بمكانة املـرأةِ ،توجّ هنا لِـ( ) 29
هـوض
ّـة «ال ّزهراء» للن ّ ِ
ِ
ـلطة محلي ٍ
)رئيس ُس ٍ
َ
تعـاون لط ْر ِح
تطوير
أجـل
ّـة من
التقيْنـا حتّـى يومنـا هـذا مـع ( 25
ِ
ِ
ٍ
قضايـا النّسـا ِء عىل أجنـد ِة
العمـل البلديِّ
ِ

ني ّ
•عد ُد العامل َ
الكل ّ يص ُل إىل ( ) 4823منهُ َّن نساء ( ) 2911أي ما يقاربُ (.)60%
ـلطات حـوايل () 110مو َّ
•يشـغ ُل املناصـبَ اإلداري ِ
ِ
ّـة العليـا يف هذ ِه ُّ
ظفين منهم ()7
الس
مو ّ
ظ ٍ
فـات فقط.
َ
هـي ( )60%إال ّ ّ
•يف حين َّ
أن النّسـا َء تُشـغ ُل فقـط (َ )6.3%
العام ِ
نسـبة ِ
مـن
أن
لات َ
املناصـب اإلداري ِ
ّـة العليا.
ِ
ِ
بمكانة املرأةِ ،تشير املعطيـات أن هنالك ()11
هوض
ظـر إىل
منصب مُستشـار ِة الن ّ ِ
•وبالن ّ ِ
ِ
مستشـارة معينـة ِو َ
ّـة التّعي ُ
القانـون ،ويف (ُ )31سـلطة محلي ٍ
بموجب
ين فيها هـ َو
فـق
ِ
ِ
وليـس ِو ً
ٍ
َ
ملناقصة رسـمي ٍّة.،
فقا
ئيـس
ال ّر ِ
ً
•وفيمـا يتع ّل ُ
لجان
ممثلـة يف
العمـل البلـديِّ هنالـ َك ()37
ِجـان
ـق
ِ
ِ
ِ
بتمثيـل النّسـا ِء يف ل ِ
ِ
العمـل البلـديِّ كمهني ٍ
ومندوبـات جمهور.
ّـات
ِ
الس ٍ
•كمـا أنّـه يوجد ()15عضـوة يف ُ
ـلط املحليّة العربيـة( )3منهن من ستسـتلم املنصب
قريبا حسـب اتفاقيات التناوب بين القوائم.
املعلومات التي تعنى يف تشجيع النساء ببخروج للعمل:
•عـام  2014كانـت نسـبة مشـاركة النسـاء العربيـات يف سـوق العمل املدنيـة 27.6%
فقـط مقارنـة ب  65.5%لـدى النسـاء اليهوديات.
•نسـبة املوظفـات الالتـي يتقاضني رواتـب ما دون معـدل الرواتب يف السـوق هي 82%
باملعـدل من بين جمـع املوظفـات املجلـس املحلية،مقارنة بنسـبة  50%باملعـدل لدى
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الرجال.
• 3.2%من الحضانات املعرتف بها تابعة للسلطات املحلية العربية.
• 41بلدة عربية من 64ال يوجد منطقة صناعية.
توصيّات:
بعـض التّقـ ّد ِم يف الخدمات التـي توفرهـا السـلطات املحلية للمواطنين لكننا
بال ّرغـ ِم مـن
ِ
ْ
رضت أعلاه والبحث املرفـق التّقصيرَ الواضحَ
ِ
املعلومـات ا ّلتـي عُ
نرى بشـكل ملحـوظ من
يف تطويـر البنـى التحتيـة والخدمـات واالسـباب كثيرة ـ التـي تقـع بني سياسـة التمييز
للحكومـات العنرصيـة وبين تقصير السـلطات املحليـة يف مسـؤوليتها يف التعامـل بجدية
ـق إيمانِنا ّ
أن
اكبر لتحسين الظـروف وازالة املعيقات بهدف تشـغيل النسـاء  .،ومِـن مُنط َل ِ
ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُّ
الحاجات
ـاس وتقديـ ِم
بوّابـة
باتـت مركـ ًزا مهمًّ ـا ك ْونُهـا أوّ ُل
ـلطات املحليّـة
الس
لخدمة الن ّ ِ
رئييس للعديـ ِد َ
ِ
ِ
بطبيعـة عملِهـا كمـزوِّدٍ
وهي
مـن
األوّليّـة لهـم،
ٍّ
الخدمـات يف ُقرانا ومدنِنـاَ ،
ِّ
ـل للمواطن َ
سـات الد ِ
ِ
ني يف البلادِ أما َم ّ
حقيقي
وهـي رشي ٌك
ّولة.
مؤس
تُعتبرُ أكرب
مشـغ ٍل وممث ِّ ٍ
ٌّ
َ
ِ
املعلومـات ونويص
الحقـل .لذلـ َك ارتأيْنـا أن نشـارك وإيّاكم هـذ ِه
املجتمعـي يف
ير
ِ
ِّ
يف التّغي ِ
اليـة كأولوي ٍ
بالعمـل معً ـا على القضايا التّ ِ
ِ
ّـة يف ُّ
ـلطات املحلي ِّة
الس
ِ
التوصيات:
•املطالبـة والعمـل عىل إنشـاء وتطوير مناطق تشـغيل تابعة للسـلطات املحليـة العربية
وتخصيـص ما ال يقـ ّل عن  30%مـن الوظائف فيهـا للنسـاء العربيّات.
•املطالبة والعمل عىل زيادة أطر العناية باألطفال ،خاصة يف مراحل الطفولة املب ّكرة.
•املطالبـة والعمـل على إقامـة شـبكة مواصلات عامة يف داخـل البلـدات العربيّـة ،منها
وإليهـاً ،
وفقـا لحاجـات األقليّـة عامة والنسـاء خاصة
•تطوير وتشجيع مصالح تجارية ومشاريع اقتصادية تساهم يف دعم النساء.
•تطبيق قوانني العمل يف السلطات املحلية وتشجيع املشغلني بتطبيقها ايضا.
يف البحث املرفق تفاصيل حول وضع النساء العربيات يف سوق العمل وكيفية تعامل
املجالس املحلية لتحسني هذا الوضع.
دور السلطات المحلية العربية الموقعة على عهد المساواة
في ازالة المعيقات امام تشغيل النساء
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مقدمة
.1
ّ
ك ّلما عملت الدّولة عىل تعزيز التّعليم يف أوســاط النّســاءّ ،
القومي يرتفع؛ وك ّلما
فإن ناتجها
ّ
عيّنــت ّ
الشكات عددًا أكرب من النّســاء يف مواقع اتّخاذ القرارات ومواقــع اإلدارة العُ لياّ ،
فإن
أرباحها تزداد ) .(Dychtwald and Larson, 2010إلتزمت دولة إرسائيل بقيمة املســاواة
منذ يوم إنشــاء الدّولة ،وذلك يف وثيقة االستقالل .يف العام ُ ،1951س َّن قانون مساواة املرأة يف
نسني ،ويف العام ّ ،1991
الحقوق ،وهو قانون َف َر َ
الج َ
وقعت دولة إرسائيل
ض مبدأ املساواة بني ِ
عىل االتّفاقيّة الدّوليّة للقضاء عىل جميع أشــكال التّمييز ض ّد النساء ،وأنشأت سلطة دستوريّة
عملــت عىل تعزيز مكانة املرأة وتطبيق االتّفاقيّة .يف أعقاب ذلك ،يف تســعينيّات القرن املايض
حصل تقدّم ملحوظ يف عمليّة استئصال التّمييز ض ّد النّساء يف ا ُملجتمع اإلرسائييل ّ بواسطة ّ
سن
ّ
محصلة ذلك طرأ ارتفاع يف أوســاط النّساء يف نسبة املشاركة يف سوق العمل ،ويف
القوانني ،ويف
مستوى الدّخل ويف نسبة التّمثيل يف الحياة العامّ ةّ .
لكن هذا التّ ّ
أسايس النّساء
حسن طال بشكل
ّ
اليهوديّات ،ولم تكن للنّســاء العربيّات أيّ ّ
حصة منه يف أيّ من املجاالت .يف العام  ،2014كانت
ً
مقارنة بـ  65.5%لدى
نســبة مشاركة النّساء العربيّات يف سوق العمل املدنيّة  27.6%فقط،
النّساء اليهوديّات .ومع نهاية شهر حزيران من العام  ،2015بلغت نسبة النّساء العربيّات من
بني مُجمل النّساء العامالت يف أجهزة الدّولة  5.3%فقط.
من ضمن أمور أخرىّ ،
فإن وضع النّســاء العربيّات ا ُملرتدّي يف ســوق العمل نابع من وضع
العربي عامّ ة .لقد أظهرت األبحاث التي فحصت سوق العمل اإلرسائيليّة أنّه ،ومقارنة
ا ُملجتمَ ع
ّ
بالوســط اليهوديّ ّ ،
ّ
يخص سوق العمل،
فإن حالة األق ّليّة العربيّة يف إرسائيل رديئة جدًّا بك ّل ما
ً
إذ ّ
عاطل عن العمل مُرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بمواطن
عربي
إن احتمال أن يكون مواطن
ّ
يهوديّ ( ،)Khattab, 2006وعمومً ا يتقاىض األوّل راتبًا أكثر تدنّيًا من األخري (;Asali, 2006
ً
إضافة إىل ذلكّ ،
عربي عىل منصب إداريّ رفيع
فإن احتمال حصول مواطن
.)Khattab, 2005
ّ
هو أصغر بشــكل بالغ من احتمال حصول مواطن يهوديّ عىل املنصب ذاته ،وذلك يف أعقاب
وجود تمييز بنيويّ يف سوق العمل (Khattab, 2002; Yonay and Kraus, 2001; Miaari
 .)et al., 2011النّقص يف ُفرص العمل القريبة من البلدات العربيّة يُجرب ّ
الســ ّكان العرب عىل
البحث عن عمل يف البلدات اليهوديّة ،فيُو ّ
ظف معظمهم يف أعمال ذات طابع جســديّ  ،تتّســم
الوظيفي وباألجور املنخفضة (.)Sa’di and Lewin-Epstein, 2001
بانعدام االستقرار
ّ
بحســب نظريّة  LIFOالتي تعنى بالدّورات يف مجال األعمال (ّ ،)Freeman, 1973
فإن تأثري
هذه الدّورات التّوظيفيّة عىل األق ّليّات يف أيّ دولة هو تأثري سيّئ .يف أوقات االزدهار االقتصاديّ ،
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يكون أفراد هذه األق ّليّات آخر من يت ّم توظيفهم ،ويف أثناء ال ّركود االقتصاديّ  ،فإنّهم أوّل ا ُملقالِني
من وظائفهم .بما ّ
أن النّساء العربيّات يف إرسائيل موجودات يف مثل تقاطع االستضعاف هذا -
ّ
لكونهن أق ّليّة جندريّة من جهة وأق ّليّة إثنيّة من جهة أخرى  -فإن ّ ّ
ّ
أنفســهن يف موضع
هن يجدن
ّ
صف ا ُملقالني من العمل يف فرتات ال ّركود االقتصاديّ .
حرج جدًّا يف سوق العمل ،ويف أوّل
ّ
مع انضمــام إرسائيل إىل من ّ
ظمة دول الـ  OECDيف العــام  ،2010اضط ّر متخذو القرارات
إىل اســتيفاء معايري معيّنة هي بمثابة رشوط قبول إىل هذا النّادي .من أه ّم املعايري لدى الدّول
األعضاء يف من ّ
ظمة التّعاون االقتصاديّ هو زيادة نسبة ا ُملشاركة يف سوق العمل يف األوساط التي
فيها هذه النّســبة مُنخفضة ،مثل النّساء العربيّات .ونتيجة لذلك ،اتُّخِ ذ ،يف العام  ،2010قرار
حكومــي يقيض ّ
بالشوع يف عمليّة تطوير اقتصاديّ يف  13بلدة من بلدات األق ّليّات ،وهو قرار
ّ
طة ُ
بات يعرف باسم “الخ ّ
الخماسيّة” ،مع التّشديد عىل أهمّ يّة زيادة مُشاركة النّساء العربيّات
يف سوق العمل .بعد مرور خمس سنوات عىل قرار الحكومة ،يأتي هذا البحث ليفحص التّ ّ
غيات
التي طرأت عىل الحالة التّوظيفيّة لدى النّساء العربيّات ومدى نجاح الحكومة يف إزالة العقبات
التي كانت تواجهها املرأة العربيّة لدى خروجها إىل ســوق العمل .يشمل النّقاش ً
أيضا تط ّر ًقا
ًّ
خاصا إىل حالة النّساء العربيّات األكاديميّات.
يستند هذا البحث إىل مُعطيات جُ ِمعَ ت من مصادر رسميّة ،وعىل رأسها دائرة اإلحصاء املركزيّة،
عىل شــكل سالسل ثابتة من ا ُملعطيات التي تُجمع بال ّ
طريقة ذاتها سنة وراء سنة .من املصادر
األخرى التي استخدمناها ،نذكر مُعطيات من تقرير معدّالت األجور وال ّرواتب ،مو ّزعة بحسب
ً
ّ
املتغيات االقتصاديّة ،الذي تعدّه ّ
إضافة
الوطني.
مؤسسة التّأمني
البلدات وبحســب مختلف
ّ
إىل ذلك ،قمنا باستخدام تقارير سنويّة من وزارة االقتصاد ،ومركز األبحاث واملعلومات التّابع
للكنيســت ووزارة املاليّة .وبهدف عرض مُعطيات مُحدَّثة ،أجرينا مســحً ا لـ  20بلدة عربيّة
مو ّزعة توزيعً ا جغرافيًّا واسعً ا ،واستخدمنا ا ُملعطيات لكي نفحص عددًا من األمور التي تتع ّلق
ّ
خروجهن إىل ســوق العمل ،كتوافر
بالعقبــات التي عىل النّســاء العربيّات أن يواجهنها لدى
املواصالت العامّ ة ،وتوافر رياض األطفال صباحً ا وبعد ال ّ
ظهر ،وتوافر مناطق صناعيّة وفرص
ّ
ســكناهن .قامت البلدات ا ُملختارة بالتّوقيع مع جمعيّة “نساء ض ّد
عمل عىل مقربة من أماكن
ّ
العنف” عىل مُســتند اسمه “عهد املساواة” ،وفيه تتعهّ د ّ
السلطات املحليّة املذكورة بالعمل عىل
تطبيق حقوق النّســاء يف ثالثة مجاالت :التّوظيف ،والحياة بدون عنف والتّمثيل ّ
ــيايس يف
الس
ّ
مواقع اتّخاذ القرارات .ت ّم اختيار البلدات التّالية :إكســال ،برئ املكســور ،دبّورية ،دير األسد،
دير حنّا ،ال ّ
طرية ،طمرة ،يافة النّارصة ،كوكب أبو الهيجاء ،مجد الكروم ،املغار ،املشهد ،نحف،
سخنني ،عيلبون ،ع ّرابة ،رهط ،ال ّرينة ،وشعب.
نظام البحث هو كالتّايل :يعرض الفصل  2مســحً ا إحصائيًّــا للمُعطيات ا ُملحدّثة بخصوص
دور السلطات المحلية العربية الموقعة على عهد المساواة
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العربي والنّساء العربيّات تحديدًا؛ يناقش الفصل  3قضيّة توظيف النّساء العربيّات يف
ا ُملجتمع
ّ
ّ
الســلطات املح ّليّة ويف أجهزة الدّولة ،ويتمحور الفصل  4حول فحص العقبات األساسيّة التي
ّ
خروجهن إىل سوق العمل ،قبل أن نختتم البحث بنقاش
عىل النّساء العربيّات أن يواجهنها لدى
وتوصيات.
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وصفي
 .2إحصاء
ّ
يبلغ تعداد سكان إرسائيل اليوم حوايل  8,215,700نسمة ،من بينهم نحو  4,145,400امرأة.
من بني النّســاءّ 841,500 ،
هن نساء عربيّات يُشــ ّكلن حوايل  49.5%من السكان العرب يف
إرسائيل (ونحو  20%من مُجمل النّســاء يف إرسائيل) 1.من بني النّساء العربيّات538,800 ،
امرأة تبلغ من العمر  15عامً ا وما فوق (أي  64%من مُجمل النّساء العربيّات ،مُقابل 60.2%
بينهن هناك  498,000امرأة يف ّ
ّ
الشيحة العمريّة 15-
من مُجمل النّســاء اليهوديّات) ،فمن
2
.64
َ
كثريًا ما و ُِصف يف املصادر واألبحاث انعدام املساواة بني اليهود والعرب يف إرسائيل يف ك ّل مجاالت
العربي يف
الحياة ،وكثريًا ما بُحِ ثَت الفوارق بني النّســاء العربيّات واليهوديّات .يتميّز املجتمع
ّ
ّ
ّ
خاصة يف ك ّل ما يتع ّلق بســوق العمل ،وتشري
بخواص اجتماعيّة واقتصاديّة فريدة،
إرسائيل
املصادر إىل فجوات كبرية جدًّا بني النّساء وال ّرجال يف هذا ا ُملجتمع وبني النّساء العربيّات والنّساء
اليهوديّات .يف هذا الفصل ،ســوف نعرض مُعطيات إحصائيّة ترســم لنا مقارنة مُحدَّثة بني
العربي.
النّساء العربيّات وال ّرجال العرب ،وتُشدِّد عىل انعدام املساواة الجندريّة داخل ا ُملجتمع
ّ
ّ
كذلك ،وبما ّ
لكونهن مجموعة أق ّليّة
أن النّساء العربيّات موجودات عند تقاطع من االستضعاف -
ّ
بينهن وبني
جندريّة ومجموعة أق ّليّة إثنيّة يف الوقت ذاته  -من امله ّم أن نُنعم النّظر يف الفجوات
النّساء اليهوديّات.
العربي ،وانعدام املساواة
يف ما ييل ،سوف نفحص مدى انعدام املساواة الجندريّة داخل ا ُملجتمع
ّ
بني النّساء العربيّات والنّساء اليهوديّات ،وذلك بمساعدة ا ُمل ّ
ؤشات التّالية:
1.1نسبة مشاركة النّساء العربيّات يف ســوق العمل مُقارنة بالنّسبة ذاتها لدى ال ّرجال
العرب والنّساء اليهوديّات.
2.2نسبة توظيف النّســاء العربيّات بوظائف كاملة مُقارنة بالنّسبة ذاتها لدى ال ّرجال
العرب والنّساء اليهوديّات.
3.3نسبة توظيف النّســاء العربيّات بوظائف جزئيّة مُقارنة بالنّسبة ذاتها لدى ال ّرجال
العرب والنّساء اليهوديّات.
السنويّ إلرسائيل ,2015 ،الجدول ّ :2.3
اإلحصائي ّ
الس ّكان ،بحسب املجموعة
 .1دائرة اإلحصاء املركزيّة ،التّقرير
ّ
السكانيّة ،الدّيانة ،الجنسّ ،
ّ
والس ّن.
السنويّ إلرسائيل ،2015 ،الجدول ّ :12.1
اإلحصائي ّ
الس ّكان أبناء  15عامً ا وما
 .2دائرة اإلحصاء املركزيّة ،التّقرير
ّ
والس ّكان يف ّ
فوقّ ،
الشيحة العمريّة ( 54 - 25أعمار العمل األساسيّة) ،مو ّزعة بحسب مميّزات سوق العمل املدنيّة،
واملجموعة ّ
الس ّكانيّة والجنس.
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4.4نسبة البطالة لدى النّساء العربيّات مُقارنة بالنّسبة ذاتها لدى ال ّرجال العرب والنّساء
اليهوديّات.
5.5نســبة حامالت ّ
الشهادات األكاديميّة بني النّســاء العربيّات مقارنة بال ّرجال العرب
والنّساء اليهوديّات.
6.6نسبة مشاركة النّساء العربيّات يف ســوق العمل مُقارنة بالنّسبة ذاتها لدى ال ّرجال
العرب والنّساء اليهوديّات ،بحسب عدد سنوات التّعليم.
العربيات في ســوق العمل ُمقارنة بال ّنسبة
 .2.1نســبة مشــاركة ال ّنساء
ّ
اليهوديات
الرجال العرب وال ّنساء
ذاتها لدى ّ
ّ
3
يف الغالب ،تُقاس نسبة التّوظيف يف سوق العمل بحسب ثالثة مقاييس أساسيّة:
1.1نســبة ا ُملشاركة يف سوق العمل  -يشمل ذلك ك ّل من لديه وظيفة وك ّل من يبحث ً
فعل
عن وظيفة.
2.2نسبة التّوظيف  -نسبة أصحاب الوظائف من مُجمل املجموعة التي نقيسها.
3.3نسبة البطالة  -نسبة الذين ال وظيفة لديهم يف سوق العمل.
ال ّرســم  1يف ما ييل ّ
املدني لدى من يبلغون من العمر 15
يبي نسبة ا ُملشاركة يف ســوق العمل
ّ
ّ
عامً ا أو أكثر من النّساء العربيّات ،والنساء اليهوديّات وال ّرجال العرب ،بني العام  2009والعام
 .2014يتّضح من ال ّرســم ّ
أن نسبة مُشاركة النّســاء العربيّات يف سوق العمل أصغر بشكل
ملحوظ من نسبة مشاركة النّساء اليهوديّات وال ّرجال العرب يف ك ّل األعوام .التّناسب بني نسبة
مُشاركة النّساء العربيّات ونسبة مُشاركة ال ّرجال العرب هو  0.39باملعُ دّل ،وهو تناسب مشابه
مقارنتهن مع النّســاء اليهوديّات .صحيح ّ
ّ
أن التّغيري الذي طرأ عىل نسبة
لذلك الذي نجده لدى
مُشــاركة النّساء العربيّات يف ســوق العمل بني العام  2009والعام  2014هو األكرب من بني
املجموعات الثّالث ( 31.4%لدى النّســاء العربيّات ،مُقارنة بـ  13.1%و  6.6%لدى النّساء
اليهوديّــات وال ّرجال العرب بالتّناظر)ّ ،4إل ّ
أن الفجوة بــن املجموعات تبدو ثابتة رغم مرور
اإلحصائي ّ
السنويّ إلرسائيل
 .3ا ُملعطيات الواردة يف هذا الفصل مأخوذة من موقع دائرة اإلحصاء املركزيّة ،من التّقرير
ّ
الس ّكان أبناء  15عامً ا وما فوقّ ،
لألعوام  2014 ،2013 ،2012 ،2011 ،2010و  ،2015الجدولّ :
والس ّكان يف
ّ
الشيحة العمريّة ( 54 - 25أعمار العمل األساسيّة) ،مو ّزعة بحسب مميّزات سوق العمل املدنيّة ،واملجموعة ّ
الس ّكانيّة
والجنس.
 .4ابتدا ًء من العام  ،2012تتط ّرق ا ُملعطيات إىل كامل سوق العمل (ويشمل ذلك ا ُملجنّدين يف الجيش يف الخدمة اإللزاميّة
أو الخدمة ا ُملنتظمة) ،وهي تستند إىل إحصاء القوى العاملة شهريًّا ،ال فصليًّا كما جرت العادة حتّى ذلك الحني.
جزئي إىل التّغيري يف طريقة القياس يف تلك ّ
السنة.
االرتفاع امللحوظ الذي نراه يف العام  2012معزوّ بشكل
ّ
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ظا .ما زالت ال ّ
تحســنًا ملحو ً
السنوات ،وال نرى ّ
ّ
طريق طويلة نحو الوصول إىل هدف املساواة.
من ا ُملعطيات ،يتّضح ً
أيضا ّ
أن نســبة مُشاركة النّساء اليهوديّات قريبة جدًّا من نسبة مُشاركة
ّ
نســبتهن نسبة ال ّرجال
ال ّرجال العرب بني العام  2009والعام  ،2013ويف العام  2014تفوق
العرب.
مشاركة الن ّ
سبة ذاتها لدى
ُقارنة بال
سوقجالالعمل
ّاتم يف
العربي
اليهودين ّّات
العربموال ّنساء
ُقارنة بالرّ
العمل
ســاء سوق
العربيّات في
نسبةُشاركة ال ّنساء
الرسم :1:1نسبة م
رسم
ال ّرجال العرب والنّساء اليهوديّات
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العربيــات بوظائــف كاملة ُمقارنة بال ّنســبة
 .2.2نســبة توظيــف ال ّنســاء
ّ
اليهوديات
الرجال العرب وال ّنساء
ذاتها لدى ّ
ّ
يبي نسبة النّساء العربيّة املو ّ
ال ّرسم  2يف ما ييل ّ
ظفات بوظائف كاملة ،من بني مجموع النّساء
العربيّات يف ســوق العمل املدنيّة ،وذلك مقارنة بالنّســبة ذاتها لدى ال ّرجال العرب والنّساء
أن نســبة النّساء العربيّات ا ُملو ّ
ّ
شــغلت بوظيفة كاملة .يتّضح من ال ّرسم ّ
ظفات
اليهوديّات ا ُمل
بشــكل كامل أدنى بكثري من نسبة ال ّرجال العرب ا ُملو ّ
ظفني بشكل كامل عىل م ّر ّ
السنني (مُعدّل
التّناســب هو تقريبًا  .)0.6ولدى املقارنة بني النّساء العربيّات والنّساء اليهوديّاتّ ،
فإن نسبة
ظفات بشكل كامل أدنى من نسبة النّساء اليهوديّات املو ّ
النّساء العربيّات املو ّ
ظفات بشكل كامل
يف غالبيّة األعوام التي ت ّم فحصها ،باستثناء العام  2011الذي نرى فيه ارتفاعً ا ملحو ً
ظا يف نسبة
النّســاء العربيّات املو ّ
ظفات بوظيفة كاملة (من  45.9%يف العام  2010إىل  54.2%يف العام
 .)2011لســوء الح ّ
ظّ ،
فإن منحى التّ ّ
حسن هذا انقلب يف العام  ،2012إذ هبطت نسبة النّساء
العربيّات املو ّ
ظفات بشكل دائم إىل .37.6%
ّات بوظائف كاملة م ُّقارنة بالنّسبة ذاتها لدى
الرسم  :2نسبة توظيف النّســاء العربي
رسم  :2نسبة توظيف ال ّنساء العربيّات بوظائف كاملة مُقارنة بال ّنسبة ذاتها لدى الرّ جال العرب والنساء اليهوديّات
ال ّرجال العرب والنّساء اليهوديّات
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جزئيــة ُمقارنــة بال ّنســبة
العربيــات بوظائــف
 .2.3نســبة توظيــف ال ّنســاء
ّ
ّ
اليهوديات
الرجال العرب وال ّنساء
ذاتها لدى ّ
ّ
يبي نسبة النّساء العربيّات املو ّ
ال ّرسم  3يف ما ييل ّ
ظفات بوظيفة جزئيّة من بني مجموع النّساء
العربيّات يف ســوق العمل ،وذلك مقارنة بنســبة ال ّرجال العرب والنّساء اليهوديّات ا ُملو ّ
ظفات
جزئي .لدى املقارنة بني النّساء العربيّات والنّساء اليهوديّات ،يتّضح منحى مُختلط يف
بشــكل
ّ
جزئي .فالهبوط يف نســبة النّساء العربيّات املو ّ
ّ
ظفات بوظيفة
يخص التّوظيف بشــكل
ك ّل ما
ّ
جزئيّة بني العام  2010والعام  2011انقلبت يف العام  ،2012ويتوافق ذلك مع الهبوط الحا ّد
الذي طرأ يف ذلك العام عىل نسبة النّساء العربيّات ا ُمل ّ
شغالت بوظيفة كاملة .نشهد منحى مشابهً ا
لدى ال ّرجال العرب ،وذلك بعكس االستقرار الذي نراه لدى النّساء اليهوديّات.
الرسم  :3نسبة توظيف النّســاء العربيّات بوظائف جزئيّة مُقارنة بالنّسبة ذاتها لدى
رسم  :3نسبة توظيف ال ّنساء العربيّات بوظائف جزئيّة مُقارنة بال ّنسبة ذاتها لدى الرّجال العرب وال ّنساء اليهوديّات
ال ّرجال العرب والنّساء اليهوديّات
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العربيــات ُمقارنة بال ّنســبة ذاتها لدى
 .2.4نســبة البطالــة لــدى ال ّنســاء
ّ
اليهوديات
الرجال العرب وال ّنساء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال ّرســم  4يف ما ييل يبي نســبة النســاء العربيّات العاطالت عن العمل من بني جميع النساء
العربيّات يف ســوق العمل ،وذلك مقارنة بالنّسبة ذاتها لدى ال ّرجال العرب والنّساء اليهوديّات.
الســابقةّ ،
وعىل نحو مشــابه الستنتاجات األقسام ّ
فإن ا ُملعطيات تظهر أنّه وإضافة إىل نسبة
املشاركة ا ُملنخفضة ونسبة التّوظيف ا ُملرتفعة بوظائف جزئيّة للنّساء العربيّاتّ ،
فإن الكثريات
ً
إطالقا .يف هذه الحالة ً
أيضا ،نرى ّ
ّ
أن العامَ ني  2012و  2013كانا عامَ ني رديئني
منهن ال يعملن
ّ
يخص تقليص الفجوات وانعدام املســاواة الجندريّة واإلثنيّة الذي تعاني منه النّساء
يف ك ّل ما
العربيّات يف إرسائيل طوال سنوات عديدة .يف العام  ،2012نرى ارتفاعً ا حادًّا يف نسبة البطالة
لدى النّســاء العربيّات وال ّرجال العرب ،وذلك بعد هبوط بني العام  2009والعام ( 2011هذا
التّغيري إىل األسوأ الذي نلحظه يف العام  2012يعود جزئيًّا إىل تغيري طرأ عىل طريقة القياس).
لدىّاتال ّرجال العرب
الرسم  :4نسبة البطالة لدى النّساء العربيّات مُقارنة بالنّسبة ذاتها
رسم  :4نسبة البطالة لدى ال ّنساء العربيّات مُقارنة بال ّنسبة ذاتها لدى الرّجال العرب وال ّنساء اليهودي
والنّساء اليهوديّات
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 .2.5نســبة حامــات ّ
العربيات مقارنة
األكاديمية بين ال ّنســاء
الشــهادات
ّ
ّ
اليهوديات
بالرجال العرب وال ّنساء
ّ
ّ
ّ
ّ
وســع .يف ّ
خالل العقدين املاضيَني ،أخذ قطاع التعليم العايل يف إرسائيل بالت ّ
الســنة األكاديميّة
 ،1989-1990كانت هناك يف إرسائيل ّ 21
مؤسســة تمنح شهادات أكاديميّة ،وكان يرتادها
 88.5ألــف طالب (من بينهم  13ألف طالب كانوا يتع ّلمون يف الجامعة املفتوحة) .يف ّ
الســنة
األكاديميّة  ،2014-2015كانت هناك يف إرسائيل ّ 63
مؤسســة تع ّلم فيها  311.8ألف طالب
(من بينهم  47.2ألف طالب كانوا يتع ّلمون يف الجامعة املفتوحة) .أثناء هذه الفرتة ،ازداد قطاع
ال ّ
أسايس عن افتتاح الك ّليّات
ط ّلب بنسبة  5.2%يف ك ّل سنة ،يف ا ُملعدَّل .هذا االزدياد ناجم بشكل
ّ
األكاديميّة يف التّسعينيّات ويف العقد األوّل من األلفيّة الثّالثة .يف األعوام الخرية ،بات يرتفع بثبات
ط ّلب الجدد امللتحقني بالتّعليم بهدف الحصول عىل ّ
عدد ال ّ
الشهادة األوىل يف الك ّليّات األكاديميّة
ويف دور املع ّلمني.
من بني ال ّ
ط ّلب الـ  264,600الذين تع ّلموا يف ّ
الســنة األكاديميّة  2014-2015يف الجامعات،
والك ّليّات األكاديميّة ودور املع ّلمني ،تع ّلــم  74.1%منهم ( 195.9ألف طالب) للحصول عىل
شــهادة اللقب األوّل ،و  21.3%منهم ( 56.3ألف طالب) للحصول عىل شهادة املاجستري ،و
 4.1%منهم (نحو  11ألف طالب) للحصول عىل شــهادة الدّكتوراة ،يف حني تع ّلم الباقون يف
مسارات للحصول عىل شهادة أكاديميّة (مثل :شهادة تدريس ،شهادة ترجمة).
 58.3%من ال ّ
السنة األكاديميّة  2014-2015يف ّ
ط ّلب الذين درسوا خالل ّ
املؤسسات األكاديميّة
اللتي ش ّكلن الغالبيّة يف جميع مستويات ّ
يف إرسائيل كانوا من النّســاءّ ،
الشهادة 57.6% :من
الدّارســن بهدف الحصول عىل شــهادة اللقب األوّل 61.3% ،من الدّارسني بهدف الحصول
عىل شهادة املاجســتري 52.5% ،من الدّارسني للحصول عىل شهادة الدّكتوراة و  77.2%من
الدّارسني بهدف الحصول عىل شهادة أكاديميّة.
من بني ال ّ
ّرايس  2014-2015يف الجامعات،
ط ّلب الـ  264,600الذين درســوا يف العام الــد ّ
والك ّليّات األكاديميّة ودور ا ُملع ّلمني ،كانت نســبة العرب ( 13.3%أي نحو  34.6ألف طالب).
كانت نسبة ال ّ
ط ّلب العرب أكرب من بني الدّارسني بهدف الحصول عىل شهادة اللقب األوّل أو عىل
شهادة أكاديميّة ( 14.4%و  ،20.5%عىل التّوايل) ،مقارنة بنسبتيهم من بني الدّارسني بهدف
الحصول عىل ّ
الشهادات األعىل ( 10.5%من بني الدّارسني بهدف الحصول عىل شهادة املاجستري،
السنوات األخرية ،ارتفعت نسبة ال ّ
و  5.9%من بني ّ
طلب الدّكتوراة) .خالل ّ
ط ّلب العرب من بني
جميع ال ّ
ّرايس 2014-
ّرايس  1989-1990إىل  13.3%يف العام الد ّ
ط ّلب من  8.4%يف العام الد ّ
 .2015يف الفرتة ذاتها ،ارتفعت نســبة ال ّ
ط ّلب العرب ا ُمللتحقني بجميع املستويات األكاديميّة،
ّ
وبخاصة أولئك ا ُمللتحقني بالدّراسة للحصول عىل الدّكتوراة (من  3.6%إىل .)10.5%
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موزعة بحسب ال ّ
جميع ال ّط ّّلبّ ،
شهادة األكاديم ّية -
رسم  :5نسبة ال ّط ّّلب العرب من بين
عة بحسب ال ّ
بّ ،
شهادة األكاديم ّية -
موز
رسم  :5نسبة ال ّط ّّلب العرب من بين جميع ال ّط ّّل
مختارة
سنوات
سنوات مختارة

16

14.4

16
14.4
ط ّلب ،مو ّزعة بحســب ّ
ط ّلب العرب من بني جميع ال ّ
نســبة ال ّ
الشهادة
الرســم :5
14
14
11.9
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
11.7
 11.9الطّلب ،موزعة بحسب الشهادة األكاديم ّية -
مختارةبين جميع
العرب من
نسبة-الطّلب
رسم :5
سنوات
األكاديمية
11.7
12
10.5

سنوات مختارة

10.5

6.9

5.9
10.5 5.9

4

4
6.9
5.9

5.2
2014/15
2014/15

4

2009/10
2009/10

3.4
2004/05
2004/05

نسبة مئويّة

3.4

5.2
3.4

نسبة مئويّة

6.9
11.9

11.7
5.2

10
8
6
4
2
0

2
0
2014/15

2004/05

2009/10

1999/2000

תואר ראשון
תואר שני
תואר שלישי
תואר ראשון
תואר שני
תואר שלישי

مصدر :مُعطيات دائرة اإلحصاء المركزيّة ،إعداد كاتب ال ّتقرير
مصدر :مُعطيات دائرة اإلحصاء المركزيّة ،إعداد كاتب ال ّتقرير

תואר שלישי = شهادة دكتوراة

תואר שלישי

תואר שני

תואר ראשון

תואר שני = شهادة ماجستري
مصدر :مُعطيات دائرة اإلحصاء المركزيّة ،إعداد كاتب ال ّتقرير
תואר ראשון = شهادة اللقب األوّل

ً
طالبات العربيّات من بني مجموع ال ّ
فإن نسب ال ّ
إضافة إىل االزدياد امللحوظ بهذه النّسبّ ،
ط ّلب
العرب ارتفعت يف الفرتة ذاتها بشــكل واضح .يف ّ
السنة الدّراسيّة  ،1989-1990كانت غالبيّة
ال ّ
ط ّلب العرب الدّارسني لشــهادة اللقب األوّل من النّساء ( )61.7%ويف العام 2014-2015
أصبح ما يزيد عن ثلثَي ال ّ
ط ّلب من النّســاء ( .)67.2%يف تلك الفرتة ،طرأت االرتفاعات األكرب
العربي يف ّ
يف نســب النّساء ال ّ
الشهادات العليا (فبخصوص شهادة املاجستري
طالبات يف الوسط
ّ
ارتفعت النّســبة من  40.9%إىل  ،71.0%وبخصوص شهادة الدّكتوراة ،ارتفعت النّسبة من
ط ّلب وال ّ
 18.3%إىل  .)55.4%تعزو األبحاث التي تعرض مُعطيات حول ال ّ
طالبات العرب هذا
ط ّلب العرب ،ويف نسبة ال ّ
االرتفاع يف نســبة ال ّ
ّ
خاص ،إىل افتتاح الك ّليّات
طالبات العرب بشكل
األكاديميّة ومعاهد تأهيل ا ُملع ّلمني ابتدا ًء من منتصف التّسعينيّاتّ .
إن التّفسري األكثر شيوعً ا هو
ّ
العربي  -ومن ضمنه النّســاء العربيّات – يف الوصول
أن هذه الك ّليّات زادت من فرص ا ُملجتمع
ّ
إىل التّعليم العايل (كالين  ،2012فيدملان .)2009
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نسبة مئويّة

14.4

12 9.8
9.8
16
10
14
8
12
9.8
6
3.6
10
2.83.6
2.8
4
8
2
6
0 1999/2000 3.6
4
1999/20002.8

ط ّلب يف ك ّل وسط ،مو ّزعة بحسب ّ
طالبات من بني جميع ال ّ
الرسم  :6نسبة ال ّ
الشهادة
األكاديميّة  -سنوات مختارة

املصدر :مُعطيات دائرة اإلحصاء املركزيّة ،وإعداد كاتب التّقرير

العربيات في ســوق العمل ُمقارنة بال ّنســبة
 .2.6نســبة مشــاركة ال ّنســاء
ّ
اليهوديات ،بحسب عدد سنوات ال ّتعليم
الرجال العرب وال ّنساء
ذاتها لدى ّ
ّ
ال ّرســم  7يف ما ييل ّ
يبي نسب املشاركة يف سوق العمل املدنيّة لجميع من يبلغون  15عامً ا وما
فوق ،من بني النّساء العربيّات ،والنّســاء اليهوديّات وال ّرجال العرب ،بني العام  2012والعام
يتبي ّ
 ،2014مو ّزعة بحسب عدد ســنوات التّعليم 5.من هذا ال ّرسمّ ،
أن نسب مشاركة النّساء
 .5ا ُملعطيات ال ّ
اإلحصائي ّ
السنويّ إلرسائيل
ظاهرة يف هذا الفصل مأخوذة من موقع دائرة اإلحصاء املركزيّة ،من التّقرير
ّ
لألعوام  2014 ،2013و  ،2015الجدولّ :
الس ّكان أبناء  15عامً ا وما فوق والقوى العاملة ،مو ّزعة بحسب عدد سنوات
التّعليمّ ،
والس ّن والجنس والدّيانة .والجدول :العرب أبناء  15عامً ا وما فوق ،بحسب مميّزات القوى العاملة ،والجنس،
ومميّزات مُختارة.
دور السلطات المحلية العربية الموقعة على عهد المساواة
في ازالة المعيقات امام تشغيل النساء
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العربيّات يف سوق العمل يف جميع مســتويات التّعليم أدنى بشكل ملحوظ من نسب مشاركة
النّســاء اليهوديّات وال ّرجال العرب ،وذلك طوال ســنوات البحث .ال تتق ّلص هذه الفجوة مع
ال ّزمن ،ال بل تكرب لدى املقارنة مع النّســاء اليهوديّات ،وذلك عىل ال ّرغم من االرتفاع الحا ّد الذي
ط ّلب والحاصلني عىل ّ
طالبات العربيّات من بني مجموع ال ّ
طرأ عىل نسبة ال ّ
الشهادات يف جميع
املستويات خالل ّ
السنوات األخرية.
الرسم  :7نسب مشاركة النّســاء العربيّات يف ســوق العمل مقارنة بال ّرجال العرب
والنّساء اليهوديّات ،مو ّزعة بحسب عدد سنوات التّعليم

املصدر :مُعطيات دائرة اإلحصاء املركزيّة ،وإعداد كاتب التّقرير
נשים ערביות = نساء عربيّات
נשים יהודיות = نساء يهوديّات
גברים ערבים = رجال عرب
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السلطات
 .3توظيف ال ّنساء
ّ
العربيات في ّ
الدولة
المحل ّّية وفي خدمات ّ
من جملة أمور أخرىّ ،
ينص قانون خدمة الدّولــة (التّعيينات) من العام  1959عىل أنّه “بني
العاملني يف خدمة الدّولة ،يف جميع املســتويات واملجاالت ،يف ك ّل وزارة ويف ك ّل وحدة مساعدة،
ّ
يتحقق تمثيل الئق ،مع مراعاة ال ّ
َ
الجنســن ،ولذوي املحدوديّات ،وألبناء
ظروف ،لبني
يجب أن
العربي ،ومن ضمن ذلك الدّرزيّ ّ
كيس ،وألولئك الذين ولدوا أو وُلد أحد والديهم يف
املجتمع
والش ّ
ّ
إثيوبيا 6”.إضافة إىل ذلك ،وبحسب قرار الحكومة ّ ،2579
الصادر يف تاريخ  11ترشين الثّاني
 ،2007تقــ ّرر أن يُصبح  10%عىل األق ّل من مو ّ
ظفي الدّولة حتّى نهاية العام  2012من أبناء
العربي ،والدّرزيّ ّ
كيس .من ا ُملعطيات املعروضة يف ما ييل ،سوف يتّضح ّ
أن هذه
ا ُملجتمع
والش ّ
ّ
األهداف لم تُ ّ
حقق ،عىل األق ّل حتّى نهاية شهر حزيران .2015
ّ
تتحقق املساواة فقط بفعل النّوايا الحسنة والتّرصيحات .لتحصيل نتائج بارزة ،علينا التّعامل
ال
ّ
مع العقبات الكثرية التي تواجهها النســاء العربيّات ،والعمل بشكل دائم واملبادرة إىل إزالتها.
علينا أن نســتم ّر بالعمل ا ُمل َ
راقب حتّى تحقيق الواقع املنشــود ،أي حتّى الحصول عىل تمثيل
متساو للنّساء العربيّات يف جميع املســتويات والوظائف .عىل الدّولة أن تكون نموذجً ا لجميع
ٍ
ّ
القطاعات يف تحقيق تكافؤ الفرص الفعيل ّ يف التوظيف.
الدولة:
 .3.1تمثيل ال ّنساء
ّ
العربيات في خدمات ّ
8
سوف نعرض يف ما ييل مُعطيات حول عدد املو ّ
ظفات العربيّات يف خدمات الدّولة بني العام 2007
بينهن وبني عدد ونسبة املو ّ
ونسبتهن من بني جميع املو ّ
ّ
ّ
ظفات
ظفني ،وسوف نقارن
والعام 20159
ً
اليهوديّات واملو ّ
إضافة إىل
ظفني العرب .تتط ّرق ا ُملعطيات إىل الوزارات واملستشــفيات الحكوميّة،
جميع الوحدات الحكوميّة ا ُملســاعدة ،باستثناء وزارة الدّفاع وســائر األجهزة األمنيّة (أي جيش
الدّفاع اإلرسائييلّّ ،
الشطة ،مصلحة ّ
السجون اإلرسائيليّة ،املوساد ،وجهاز األمن العا ّم اإلرسائييلّ).
مع نهاية شهر حزيران من العام  ،2015كان هناك  71,797مو ّ
ظ َ
ف دولة ،ومن بينهم 6,440
7

.6
.7
.8
.9

قانون خدمات الدّولة (التّعيينات)  ،1959 -املادّة  15أ (أ).
ا ُملعطيات الواردة يف هذا الفصل مأخوذة من تقرير مركز األبحاث واملعلومات التّابع للكنيست ،للعام “ :2015مُعطيات
ظفني العرب ،والدّروز ّ
عن املو ّ
والشكس يف خدمات الدّولة بني العام  2007والعام .”2015
ضمنهن الدّرزيّات ّ
ّ
والشكسيّات.
ومن
مُعطيات األعوام  2014 - 2007تتط ّرق إىل نهاية شهر كانون األوّل من ك ّل سنة ،ومُعطيات العام  2015صحيحة
لنهاية شهر حزيران من العام .2015
دور السلطات المحلية العربية الموقعة على عهد المساواة
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ظفني ( 5,391مو ّ
ظ ًفا عربيًّا ،درزيًّا ورشكسيًّا ،أي ما يعادل  9%من مجموع املو ّ
مو ّ
ظ ًفا عربيًّا
ظ ًفا درزيًّا ( )1.3%و  115مو ّ
( 934 ،)7.5%مو ّ
ظ ًفا رشكسيًّا (.))0.2%
مــن بني جميع املو ّ
ظفني يف خدمــات الدّولة ،هناك  44,752امــرأة ( 62.3%من بني جميع
املو ّ
ّ
ّ
ضمنهن درزيّات ورشكســيّات) ،أي
بينهن  2,380امرأة عربيّة فقط (ومن
ظفــن) ،ومن
أن األخريات يشــ ّكلن  5.3%من جميع النّساء املو ّ
ّ
ظفات يف خدمات الدّولة و  3.3%من جميع
مو ّ
الس ّكانّ .
ظفي الدّولة ،وهي نســبة متدنيّة جدًّا مقارنة بنسبة النّساء العربيّات من جميع ّ
إن
نسبة النّســاء ا ُملرتفعة من بني جميع مو ّ
ظفي الدّولة تثبت ّ
أن قطاع خدمات الدّولة هو قطاع
رياديّ يف تعزيز النّساء ،مقارنة بالقطاع الخاص والقطاع العا ّم األوسع .مع ذلك ،ومنذ سنوات
ّ
ونسبتهن تتضاءل أكثر إذا
عديدة ،ال يوجد هناك تمثيل الئق للنّساء العربيّات يف خدمات الدّولة،
ما نظرنا إىل املناصب ال ّرفيعة.
ظفني العرب (ومن ضمنهم الدّروز ّ
يعرض الجدول  1يف ما ييل أعداد املو ّ
والشكس) يف خدمات
الدولة ،مو ّزعة بحسب الجندر ونسبتهم العامّ ة من بني جميع املو ّ
ظفني يف ك ّل مجموعة جندريّة،
بني العام  2007والعام  .2015كما تُمكن املالحظةّ ،
فإن نسبة النّساء العربيّات من بني جميع
ونسبتهن من بني جميع املو ّ
النّســاء املو ّ
ّ
ظفني متدنيّتان بشكل واضح
ظفات يف خدمات الدّولة،
ّ
ّ
وتشريان إىل تمييز مضاعف يُعان َ
ولكونهن عربيّات.
لكونهن نساء
ني منه
ّ
الجدول  :1عــدد املو ّ
والشكس) يف خدمات الدّولة،
ظفني العرب (ومن ضمنهم الدّروز
وتوزيعهم بحسب الجندر ،بني العام  2007والعام 2015
عدد املو ّ
ظفني ّ
الكل ّ
عدد املو ّ
ظفني العرب
ونسبتهم من بني جميع
املو ّ
ظفني
عدد ال ّرجال العرب
ونسبتهم من بني جميع
ال ّرجل
عدد النّساء ّ
الكل ّ
عدد النّساء العربيّات
ّ
ونسبتهن من بني جميع
النّساء
نسبة النّساء العربيّات
من بني جميع املو ّ
ظفني

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
71,795 71,469 70,586 68,250 65,749 65,366 63,852 61,938 60,546
6,440 6,266 5,937 5,433 4,852 4,543 4,092 3,737 3,429
5.7%

6.0%

6.4%

7.0%

7.4%

8.0%

8.4%

4,060 3,991 3,759 3,420 3,122 2,920 2,632 2,460 2,291
10.4%

11%

12.2% 11.3%

13%

14.9% 14.2% 13.7%

15%

44,752 44,554 44,090 43,326 41,734 41,374 40,502 39,450 38,466
2,380 2,275 2,178 2,013 1,730 1,620 1,457 1,274 1,138
3%

3.2%

3.6%

3.9%

4.1%

4.6%

4.9%

5.1%

5.3%

1.9%

2.1%

2.3%

2.5%

2.6%

2.9%

3.1%

3.2%

3.3%

املصدر :مركز البحث واملعلومات التّابع للكنيست
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8.8%

9.0%
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ً
كما يُالحظّ ،
ضئيل.
فإن تمثيل النّســاء العربيّات يف خدمات الدّولة كان وال يزال متدنيًّا ،ال بل
ّ
اســتقاللهن
تؤثّر هذه النّســبة عىل املكانة االقتصاديّة واالجتماعيّة للنّســاء العربيّات ،وعىل
قدرتهن عىل ممارسة ّ
حق ّ
ّ
هن يف االستقالليّة وتحقيق ال ّذات.
االقتصاديّ وعىل
تمثيل ً
ً
العربي كك ّل،
الئقا للنّساء وللمجتمع
كان يُفرتض أن تُستخدم موا ّد القانون التي تؤمّ ن
ّ
كأداة قانونيّــة ،لتُتّخذ خطوات عمليّة وريادية من قبل الوزارات ا ُملختلفة من أجل رفع نســبة
النّســاء العربيّات املو ّ
ظفات هناك .لكنّنا إذا أنعمنا النّظر يف نسب التّوظيف يف خدمات الدّولة،
أن موا ّد القانون هذه ُ
طب َِّقت بشــكل جيل ّ يف ما يتع ّلق بالنّســاء اليهوديّاتّ ،
لرأينا ّ
وأن النّتيجة
هي تطبيق ال يتّسم باملساواة بني النّساء العربيّات والنّساء اليهوديّات ،إذ ارتفعت نسبة النّساء
ظفات لدى الدّولة بشــكل بالغ ،يف حني بقيت نسبة النّساء العربيّات املو ّ
اليهوديّات املو ّ
ظفات
ضئيلة جدًّا.
وإذا مــا نظرنا إىل عدد املو ّ
ّ
ضمنهن الدّرزيّات) يف الكنيســت بني العام
ظفات العربيّات (ومن
 2008والعام  ،2015لوجدنا حالة أكثر ً
بؤســا .فبني العام  2008والعام  ،2011كانت هناك
مو ّ
ظفة عربيّة واحدة فقط يف الكنيســت ( 0.5%من بني جميع العامالت يف الكنيســت) ،ويف
ظفتان عربيّتان ( ،)0.7%ويف العام  2013كانت هناك  4مو ّ
العام  2012كانت هناك مو ّ
ظفات
عربيّات ( ،)1.3%ويف العامَ ــن  2014و  2015كانت هناك  7مو ّ
ظفات عربيّات ( 2.2%من
بني جميع العامالت يف الكنيست).
الدولة:
العربيات
 .3.1.1ال ّنساء
ّ
ّ
األكاديميات في خدمات ّ

10

كانت ا ُملعطيات بالنّسبة لتوزيع املو ّ
ظفات العربيّات العامالت يف خدمات الدّولة بحسب مستوى
التّعليم متوافرة فقط بالنّســبة للعام  .2012ســوف نعرض يف ما ييل توزيع مو ّ
ظفي الدّولة
العرب (غري الدّروز) يف خدمات الدّولة بحسب الجنس ومستوى التّعليم:

 .10املُعطيات الواردة يف هذا الفصل مأخوذة من تقرير العام ّ 2012
الصادر عن مفوّضيّة خدمات الدّولة ،القسم العايل
العربي ،ومن ضمنه الدّرزيّ ّ
كيس ،يف خدمات الدّولة”.
للتّخطيط واملراقبة“ :التمثيل الالئق للوسط
والش ّ
ّ
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الجدول  :2توزيع مو ّ
ظفي الدّولة العرب (غري الدّروز) يف خدمات الدّولة بحسب الجنس
ومستوى التّعليم للعام 2012
النّساء العربيّات ال ّرجال العرب النّساء اليهوديّات مُجمل مو ّ
مستوى التّعليم
ظفي الدّولة
غري معروف
33
13
1
1
دون أيّ تعليم
164
83
10
10
ابتدائي
تعليم
1097
569
111
26
ّ
تعليم ثانويّ
23122
14,675
716
360
تعليم فوق
ثانويّ
6989
4,724
390
407
جزئي
أكاديمي
تعليم
2530
1,433
76
101
ّ
ّ
أوّل
لقب
شهادة
16329
10,309
752
741
شهادة ماجستري
10115
6,228
271
233
شهادة دكتوراة
5271
1,904
449
105
شهادة تُعادل شهادة أكاديميّة
162
116
6
6
توراتي
تعليم
141
1
0
0
ّ
ا ُملجمل
65,953
40,055
2,782
1,990

املصدر :مفوّضيّة خدمات الدّولة

أن مســتوى التّعليم لدى املو ّ
يتبي من مُعطيات الجدول ّ
ّ
ظفات العربيّات يف خدمات الدّولة هو
أن  54.5%من املو ّ
صت ،إذ يتّضح ّ
األعىل من بني املجموعات التي ُفحِ َ
ظفات العربيّات يف خدمات
هن أكاديميّات (أي أن ّ ّ
الدّولة ّ
هن قد حصلن عىل األق ّل عىل شــهادة لقب أوّل ،أو عىل شــهادة
تعادل شهادة أكاديميّة) ،وذلك مقارنة بنسبة  46.3%من املو ّ
ظفات اليهوديّات و  48.3%من
فإن  5.3%من املو ّ
مو ّ
ظفــي الدّولة كك ّل .إضافة إىل ذلكّ ،
ظفات العربيّات يف خدمات الدّولة قد
حصلن عىل شــهادة الدّكتوراة ،مقارنة بـ  4.8%من املو ّ
ظفات اليهوديّات .مع ذلكّ ،
فإن نسبة
النّساء العربيّات األكاديميّات من بني جميع األكاديميّني املو ّ
ظفني لدى الدّولة هي نسبة متدنيّة
جدًّا تصل إىل  3.4%فقط.
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رسم  :8نسبة ال ّنساء العرب ّيات األكاديم ّيات من بين جميع المو ّظفات العرب ّيات في خدمة
جميع المو ّظفات العرب ّيات في خدمة
جال بين
والر من
ات
العرب ّيات
مقارنةساء
نسبة ال ّن
رسمال ّد:8
العرب
اليهود ّيات
بال ّنساء
ولة،
األكاديم ّي ّ
والرجال العرب
ال ّدولة ،مقارنة بال ّنساء اليهود ّيات ّ

60%
60%
50%
الرســم  :8نسبة النّســاء العربيّات األكاديميّات من بني جميع املو ّ
50%يف
ظفات العربيّات
العربفات العرب ّيات في خدمة
جميع المو ّظ
ساءاألكاديم ّي
العرب ّيات
نسبة ال ّن
الد:8
رسم
40%
ساء بالن ّ
بينجال
اليهودياتّاتمنوال ّر
مقارنة
ّولة،
خدمة
والرجال العرب
ال ّدولة ،مقارنة بال ّنساء اليهود ّيات ّ
40%
30%
30%
60%
20%
20%
50%
10%
10%
40%
0%
תואר שני
תואר שלישי
מקבילה
תואר אקדמי
תואר ראשון 0%
30%
תואר ראשון
תואר שני
לאקדמאית תואר שלישי
מקבילה
תואר אקדמי
לאקדמאית
20%
10%
0%
תואר אקדמי

מקבילה
לאקדמאית

תואר שלישי

תואר שני

תואר ראשון

נשים ערביות
גברים ערבים
נשים יהודיות
נשים ערביות
גברים ערבים
נשים יהודיות

مصدر :مفوّ ضيّة خدمات الدّولة
مصدر :مفوّ ضيّة خدمات الدّولة

شهادة أكاديميّة

תואר אקדמי
מקבילה לאקדמאית
شهادة دكتوراة
תואר שלישי
شهادة ماجستري
תואר
שני مفوّ ضيّة خدمات الدّولة
مصدر:

أكاديميّة
شهادة تعادل
ערבים
יהודיות شهادةגברים
נשים

תואר ראשון
יהודיות
נשים
ערביות
נשים
גברים ערבים
נשים ערביות

شهادة لقب أوّل
نساء يهوديّات
رجال عرب
نساء عربيّات

العربية
السلطات المحل ّّية
ّ
 .3.2توظيف ال ّنساء في ّ
تُظهر ا ُملعطيات املعروضة حتّى اآلن (مســتوى التّعليم الذي يرتفع بثبات ،الخروج إىل العمل
خارج املنزل والبلدة) ّ
أن النّســاء العربيّات يف إرسائيل مررن بعمليّة تغيري عميقة عىل املستوى
ّ
ــخيص مع مرور الوقتّ .
لكن القطاع العامّ ،والذي تندرج تحته ّ
الســلطات املح ّليّة ،بقي
الش
ّ
السكرتاريا يف ّ
موصدًا أمام النّساء ،باســتثناء حاالت توظيف نساء يف مجال ّ
السلطات املح ّليّة،
وتوظيف عدد ضئيل من النّساء العربيّات يف مناصب رفيعة ذات تأثري (راجع الجدول أدناه).
تعكس مكانة املرأة يف ّ
العربي
الســلطات املح ّليّة صورة عن مكانة املــرأة املتدنّية يف املجتمع
ّ
عمومً ا .فهناك عدد قليل فقط من النّساء ّ
اللتي يتنافسن يف االنتخابات ّ
للسلطات املح ّليّة (غانم
وأبو رشقيّة ،)2003 ،ومنذ العام  1948وحتّى اليوم ،اختريت  44امرأة عربيّة فقط كأعضاء يف
املجالــس املح ّليّة ،مقابل آالف ال ّرجال العرب .إضافة إىل ذلك ،منذ قيام الدّولة وإىل غاية اليوم،
تبوّأت امرأة عربيّة واحدة فقط منصب رئاســة مجلس ّ
محل ّ (فيوليت خوري يف كفر ياسيف،
دور السلطات المحلية العربية الموقعة على عهد المساواة
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يف العام .)1972
يُلزم القانون يف إرسائيل ك ّل رئيس بلديّة بتعيني مُستشــارة ملكانة املرأة ،لتعنى بتعزيز مكانة
الســلطات املح ّليّة .لكن يف غالبية ّ
النّساء يف ّ
الســلطات املح ّليّة العربيّة ،ال وجود للجنة تعنى
بمكانة املرأة ،وهو ما يعكس األهمّ يّة ّ
الضئيلة التي تعزوها ّ
السلطات املح ّليّة لتعزيز مكانة املرأة
ّ
العربي.
ونموّهن يف املجتمع
وملعالجة املشاكل والعقبات التي تحول دون تطوّر النّساء
ّ
إن نســبة النّساء العربيّات املو ّ
ّ
ظفات يف املجالس املح ّليّة العربيّة أعىل من نسبة مشاركة النّساء
العربيّات كك ّل يف سوق العمل املدنيّةّ .
لكن توظيف النّساء يقترص يف الغالب عىل وظائف بسيطة،
ّ
السكرتاريا ،ولذا فإن ّ ّ
كوظائف ّ
تخوّلهن اتّخاذ القرارات.
هن ال يصلن إىل مناصب إداريّة رفيعة
ّ
ال توجد ،يف أيّ من ّ
الســلطات املحليّة ،أيّ امرأة يف منصــب األمانة العامّ ة ،أو اإلدارة العامة أو
الســلطة املح ّليّةّ .
األمانة املاليّة يف ّ
إن املكانة االجتماعيّة االقتصاديّة املتدنيّة للنّساء يف املجتمع
ّ
ّ
عنهن مناصب اتّخاذ القرارات واملشاركة يف ّ
قدرتهن
السلطة املح ّليّة ،وتح ّد من
العربي تحجب
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
السياســيّة .عالوة عىل ذلك ،فإن النساء يعتربن أن ّ
عىل التّأثري عىل املنظومة ّ
السلطة املحليّة هي
حلبة ذكوريّة تصعب املواجهة فيها .هناك أهمّ يّة كبرية للدّراسة يف ما يتعلق بانخراط النّساء يف
السياسيّة ،إذ تظهر ا ُملعطيات أنّه ك ّلما كان املستوى التّ
الحياة ّ
عليمي للمرأة أعىل ،ازداد احتمال
ّ
السياسيّة ّ
السياسة ،وتظهر ّ
تفضل منح املناصب ّ
أن القيادات ّ
اندماجها يف ّ
السياسيّة التّمثيليّة
11
للنّساء ا ُملتع ّلمات.
أن غالبيّة املو ّ
هن نســاءّ ،
ظفني يف املجالس املح ّليّة ّ
يبــن الجدول أدناه أنّه ،ومــع ّ
ّ
فإن معدّل
أجورهن اإلجمايل ّ أكثر تدنّيًا بشكل ملحوظ مقارنة بمعدّل األجور اإلجمايل ّ لل ّرجال .كذلكّ ،
ّ
فإن
ً
الغالبيّــة العظمى من املو ّ
إضافة إىل ذلكّ ،
فإن نســبة
ظفني ذوي ال ّرواتب املرتفعة هم رجال.
املو ّ
ظفات ّ
اللتي يتقاضني رواتب ما دون معدّل ال ّرواتب يف ّ
الســوق هي  82%باملعدّل من بني
ً
جميع املو ّ
مقارنة بنسبة  50%با ُملعدّل لدى ال ّرجال.
ظفات،

كمتغي م ِّ
ّ
 .11غانم ومصطفى“ ،مصاعب ّ
ُفس”.
السلطة املح ّليّة الفلسطينيّة يف إرسائيل  -العرصنة الجزئيّة
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الجدول  :3عدد املو ّ
ظفني وتوزيع أجورهم يف بعض املجالس املح ّليّة ا ُملختارة بحســب
الجنس
ظفني الذين نسبة املو ّ
مُعدّل عدد املو ّ
ظفني
عدد
الجندر
املجلس
املو ّ
ّ
يتقاضون رواتب الذين يتقاضون
ظفني ال ّراتب
املحل ّ
رواتب ما دون
ما دون معدّل
اإلجمايل ّ
ال ّرواتب يف سوق معدّل ال ّرواتب يف
سوق العمل
العمل
43%
32
12,584
75
رجال
أبو سنان
84%
123
7,460
147
نساء
56%
45
11,988
81
رجال
إكسال
72%
81
7,825
113
نساء
63%
43
10,535
68
رجال
إعبلني
87%
117
6,622
134
نساء
42%
35
12,020
83
برئ املكسور رجال
71%
50
8,409
70
نساء
53%
25
11,224
47
رجال
دبورية
93%
92
6,469
99
نساء
49%
37
11,515
75
رجال
دير األسد
86%
120
7,157
140
نساء
56%
47
10,611
84
رجال
دير حنّا
86%
128
6,671
149
نساء
48%
49
11,538
102
يافة النّارصة رجال
73%
140
8,233
191
نساء
49%
19
11,233
39
نساء
كوكب أبو
79%
26
7,981
33
رجال
الهيجاء
51%
51
10,134
100
مجد الكروم نساء
74%
150
7,412
202
رجال
44%
64
12,371
146
نساء
املغار
84%
259
7,283
308
رجال
71%
37
10,233
52
رجال
املشهد
80%
53
7,761
66
نساء
38%
36
11,966
95
رجال
نحف
82%
122
7,130
148
نساء
39%
81
12,830
207
رجال
سخنني
82%
342
7,515
418
نساء
72%
21
11,290
29
رجال
عيلبون
89%
56
6,634
63
نساء
45%
94
11,514
210
رجال
ع ّرابة
81%
410
7,126
506
نساء
53%
184
10,421
347
رجال
رهط
82%
351
7,522
427
نساء
32%
25
12,766
78
رجال
ال ّرينة
83%
95
7,503
115
نساء
54%
32
10,693
59
رجال
شعب
82%
47
7,582
57
نساء
ال ّ
60%
46
11,288
77
رجال
طرية
88%
222
7,456
253
نساء
50%
124
11,342
250
رجال
طمرة
83%
420
7,282
506
نساء
املصدر :وزارة املاليّة ،قسم ال ّرواتب واتّفاقيّات العمل ،إعداد كاتب التّقرير

عدد املو ّ
ظفني
الذين
يتقاضون
أجو ًرا مرتفعة

مُعدّل
ال ّرواتب
اإلجمايل ّ

13
2
6
0
5
0
10
0
6
1
4
0
7
0
5
0
2
1
7
0
6
0
7
2
7
1
15
1
6
2
9
0
45
3
5
0
5
0
11
0
17
3

21,425
15,225
30,391
0
29,151
0
20,976
0
22,405
14,286
25,986
0
20,909
0
29,885
0
23,216
16,328
20,484
0
42,014
0
12,518
11,412
28,492
18,713
25,848
11,980
20,940
16,975
29,794
0
18,416
15,965
29,462
0
19,342
0
25,167
0
22,299
15,049
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العربيات في
 .4العقبات أمام انخراط ال ّنساء
ّ
سوق العمل
سن الطفولة المب ّكرة
ُ � .4.1أطر رعاية لألطفال في
ّ
َ
ال يلزم القانون اإلرسائييل ّ ّ
الســاري اليوم الدّولة توفري خدمات عناية ،ورعاية وتربية لألطفال
ُ
ُ
ّ
طر رعاية األطفال يف هذه الشيحة العمريّة هي أ ُ
ســن  3سنوات .جميع أ ُ
ّ
ّ
خاصة أو
طر
ما دون
ُ
ظمات القطاع الثّالث ،وتراقب الدّولة جزءًا منها فقط .أ ُ
تلك التي تديرها من ّ
طر ال ّرعاية ال ّرسميّة
ً
مُعرتف بها من قبل وزارة االقتصاد (وزارة ّ
ســابقا) وهي تشــمل رياض
الصناعة والتّجارة
األطفال والحضانات.
الس ّ
يف رياض األطفال ،هناك غالبًا عرشات األطفال ،وهناك ثالثة صفوف مو ّزعة بحســب ّ
ــن:
األطفال حديثو الوالدة ،األطفال ال ّر ّ
ّ
خاصة،
مبان
ضع ،واألطفال األكرب ســنًّا .تعمل ال ّرياض يف ٍ
ربحي ،كاملن ّ
وتدير غالبيّتها من ّ
ظمات النّســائيّةّ ،
والسلطات املح ّليّة واملراكز
ظمات دون هدف
ّ
الســاعة  7:00حتّى ّ
الجماهرييّة .يســتم ّر عمل ال ّرياض من ّ
الساعة  .16:00الحضانات هي
ّ
عاد ًة أ ُ ُ
طر رعاية مُكمّ لة لرياض األطفال .فهــي معدّة للشيحة العمريّة ذاتها وتعمل يف نفس
الســاعاتّ ،
ّ
لكن الحضانات تحتوي غالبًا عىل مجموعات من خمسة أطفال ،وهي تعمل داخل
منازل الحاضنات .الحضانات ا ُملعرتف بها من قبل وزارة االقتصاد مُدارة عىل شكل “عناقيد”،
وتتواصل مع مر ّكزة ،تكون مسؤولة عن تسجيل األوالد وتوزيعهم عىل الحضانات ،وعن اإلدارة
الجارية وإجراء جلسات إرشاد ورقابة لل ّرعاية ّ
جار ،وكذلك عن ال ّرقابة اإلداريّة
والتبية بشكل ٍ
واملاليّة للحضانات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليّتها.
وأيضا ألطفال ّ
ً
الشــؤون
تقدّم رياض األطفال والحضانات ال ّرعاية ألطفال األمّ هات العامالت،
إن توفري أ ُ ُ
ّ
االجتماعيّةّ .
ســن مب ّكرة ،بأسعار معقولة
طر رعاية ذات جودة ورقابة لألطفال يف
أسايس إلزالة العقبات ودمج
ال تنقص من جدوى خروج األمّ هات إىل ســوق العمل ،هو عامل
ّ
األمّ هات يف ســوق العملّ .
إن االرتفاع الذي طرأ يف ّ
السنوات األخرية عىل نسبة تشغيل النّساء -
كما عُ ِرض يف الفصل  - 2وثبات الفجوات بني النّســاء اليهوديّات والعربيّات ،هما دليالن عىل
الحاجة إىل خلق أ ُ ُ
ّ
أطفالهن يف ّ
السن املب ّكرة يف البلدات البعيدة
طر مُموّلة تدعم األمّ هات يف رعاية
ّ
وخاصة يف البلدات العربيّة .وجود مثل هذه األطر ســوف يساهم يف املحافظة عىل
عن املركز،
منحى النّموّ يف نسبة النّساء املو ّ
ً
وفعل ،يف شهر
ظفات ،ويف تقليص الفجوات االجتماعيّة القائمة.
الحكومي  3689بخصوص دمج األمّ هات يف دائرة العمل،
حزيران من العام  ،2005أُقِ ّر القرار
ّ
وتق ّررت زيادة امليزانيّة ا ُمل ّ
خصصة لقسم الحضانات ورياض األطفال بقيمة  150مليون ش.ج.
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خالل  3ســنوات والعمل عىل زيادة التّمويل وإطالة ساعات عمل رياض األطفال حتّى ّ
الساعة
.17:00
ُ
الحكومي  3971بخصوص تشجيع التّشغيل خارج مركز البالد
يف تاريخ  24.8.08أقِ ّر القرار
ّ
والتّطويــر االقتصاديّ يف بلدات األق ّليّات .بموجب القرار املذكور ،عىل وزارة ّ
الصناعة والتّجارة
أن تعمل عىل زيادة رياض األطفال والحضانات املوجودة يف أوســاط األق ّليّات ،وذلك بواسطة
مبان أخرى لتحويلها إىل رياض أطفال .يف أعقاب ذلك،
التّشجيع عىل بناء ال ّرياض وتوســيع ٍ
الصناعة والتّجارة يف العام  2012ببناء  25روضة أطفال فيها ًّ 82
ساهمت وزارة ّ
صفا ،وذلك
بتكلفة مقدارها  65,812,362ش.ج..
ُ
الحكومي  ،4193والذي
يف تاريخ  ،29.1.12ويف أعقاب توصيات لجنة طراخطنربغ ،أق ّر القرار
ّ
اني ابتدا ًء من ّ
الســنة الدّراســيّة  2012-2013يف رياض األطفال
ينّص عىل توفري تعليم مجّ ّ
العامّ ة لألطفال الذيــن ترتاوح أعمارهم ما بني  3و  4ســنوات ،وزيادة عدد رياض األطفال
ال ّرســميّة .إضافة إىل ذلك ،تق ّرر أن تصبح وزارة املعارف هي املســؤولة عن رياض األطفال
والحضانات.
12
بحســب إحصاء أجرته وزارة االقتصاد ،يف العام الدّرايس  2010-2011كانت هناك 1,547
روضة أطفال رسميّة و  3,205حضانات رسميّة .كانت  78.4%من ال ّرياض تعمل يف سلطات
مح ّليّة يهوديّــة ،و  3.2%منها فقط كانت تعمل يف املجالس املح ّليّة العربيّة ،يف حني ّ
أن البقيّة
تابعة ملجالــس مُختلطة .أمّ ا بخصوص الحضاناتّ ،
فإن  42.8%منها كانت تعمل يف مجالس
مح ّليّة يهوديّة و  38.1%يف مجالس مح ّليّة عربيّة .يشــيع اســتخدام الحضانات يف البلدات
العربيّة كونها تلبّي ،يف الكثري من األحيــان ،حاجة البلدات ّ
الصغرية أو حاجة عدد مُق ّلص من
العائالت.
ّ
يف ذلك العام ،كان عدد األطفال يف الشيحة العمريّة التي ترتاوح من  3أشــهر إىل  3.5سنوات
هو حوايل  505آالف طفل ،من بينهم كان يســكن  304آالف طفل يف املجالس املح ّليّة اليهوديّة
( 60%من األطفال) و  85ألف طفل كانوا يســكنون يف مجالــس مح ّليّة عربيّة ( 17%من
األطفال) يف حني كانت تســكن البقيّة يف مجالس مُختلطة .من بني األطفال الـ  505آالف ،كان
هناك  100ألف منهم يرتادون رياض األطفال والحضانات ال ّرســميّة ،وكان من بينهم 72%
يســكنون يف مجالس مح ّليّة يهوديّة ،و  9%فقط كانوا يسكنون يف مجالس مح ّليّة عربيّة ،رغم
ّ
أن نســبتهم من مجموع األطفال هي  .17%كان عدد األطفال ،يف املعدّل ،يف روضة أطفال هو
العربي شهد أعىل مُعدّل لعدد األطفال يف ك ّل روضة ،وهو ً 59
ً 55
طفلّ ،إل ّ
طفل،
أن الوســط
ّ
 .12وزارة االقتصاد“ ،رياض األطفال والحضانات املُعرتف بها من قبل وزارة ّ
الصناعة والتّجارة  -للعام ،”2010-2011
.2013
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مقابل ً 54
طفل يف البلدات اليهوديّة.
لدى املقارنة بني املجالس املح ّليّة اليهوديّة والعربيّة ،يتّضح وجود فجوة كبرية يف نسبة األطفال
الذين يرتادون رياض األطفال والحضانات ال ّرســميّة ( 23.9%و  10.6%من األطفال ،عىل
التّوايل) .وعند املقارنة بني نســبة األطفال يف رياض األطفال والحضانات ،يتّضح أنّه ورغم ّ
أن
خدمات الحضانات من ا ُملفرتض أن تكون خدمة مُكمِّ لة لخدمات رياض األطفالّ ،
فإن نســبة
األطفال الذيــن يرتادون رياض األطفال يف املجالس العربيّة هو  3.4%فقط ،يف مقابل 7.1%
يرتادون الحضانات .أمّ ا يف البلدات اليهوديّة ،فريتاد  21.6%من األطفال رياض األطفال ويرتاد
فقط  2.3%منهم الحضانات .نسبة أطفال ّ
الشؤون االجتماعيّة يف املجالس املح ّليّة اليهوديّة هو
 ،12.5%مقابل  46.4%يف املجالس املح ّليّة العربيّــة ،وذلك عىل ال ّرغم من توصية الخرباء يف
بأل تزيد نسبة األطفال يف أطر ّ
مجال تعليم األطفال ّ
الشؤون االجتماعيّة عن  20%من األطفال.
كذلكّ ،
فإن  93.7%من أطفال األمّ هات العامالت هم أطفال يهود ،و  6.3%هم عرب ،فقط.
يف ما ييل عدد رياض األطفال ال ّرسميّة يف البلدات التي شملناها يف بحثنا:
الجدول  :4عدد رياض األطفال يف بلدات مُختارة
ال ّرينة
يافة النّارصة
عب ّلني
عيلبون
املشهد
مجد الكروم
ع ّرابة
دبّورية
دير األسد
ال ّ
طرية
كوكب أبو الهيجاء
سخنني
برئ املكسور
طمرة
دير حنّا
رهط
املغار
نحف
أبو سنان
شعب
إكسال
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إسم البلدة

عدد رياض األطفال
4
2
2
1
1
8
3
2
2
2
1
9
2
1
4
3
1
3
2
0
2
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إضافة إىل ذلك ،هناك مراكز جماهرييّة يف تســع بلدات فقط من بني تلك املشمولة يف البحث .يف
ك ّل واحدة من البلدات التّالية هناك مركز جماهرييّ واحد :أبو سنان ،دبّورية ،دير حنّا ،ال ّ
طرية،
يافة النّارصة ،مجد الكروم ،املغار ،رهط وطمرة.
الظهر ّ
العمرية 9-3
للشريحة
 .4.2أطر
تعليمية في ساعات بعد ّ
ّ
ّ
هنــاك أطر تعليميّة مُكمّ لة تعمل يف ســاعات بعد ال ّ
ظهر ،وهي أطــر تربويّة لألطفال خارج
ّ
الســاعات ال ّرسميّة (باستثناء رياض األطفال التي تعمل يف ســاعات تمت ّد إىل ما بعد ساعات
العمل ال ّرســميّة) .تعمل هذه األطر ابتدا ًء من انتهاء ساعات املدارس ورياض األطفال ،وحتّى
ســاعات بعد ال ّ
ظهر (حتّى ّ
الساعة  16:00عىل األق ّل) .ترتاوح أعمار األطفال يف هذه األطر بني
 2.9سنوات و  9ســنوات .عمومً ا ،يحصل األطفال يف إطار كهذا عىل وجبة غداء ،وهناك ً
أيضا
فعاليات تربويّة غري رسميّة أو إطار يتيح ح ّل الوظائف املنزليّة .أنشئت هذه األطر ،يف األساس،
ملساعدة األهايل الذين يعملون حتّى ما بعد ساعات دوام أطفالهم يف املدارس.
ً
بحســب إحصاء أجرته وزارة االقتصاد (وزارة ّ
ّرايس
الصناعة والتّجارة
ســابقا) ،يف العام الد ّ
ً
 2010-2011كان هنــاك  1523إطا ًرا كهذا مُعرتفا به من قبل وزارة ّ
الصناعة والتّجارة ،من
بينها  1453إطا ًرا نشــ ً
طا .غالبيّة ( )85.2%أمّ هات األطفال يف هذه األطر ال ّرسميّة ّ
كن يعملن
بوظائف كاملة (ما يزيد عن  35ســاعة أســبوعيّة) ،ومن بني األمّ هات ّ
اللتي أعطني تفاصيل
منهن ّ
ّ
ّ
كن قد حصلن عىل ما يزيد عن  13ســنة تعليميّة70% .
تعليمهن55.3% ،
بخصوص
من هذه األطر موجودة يف بلدات يهوديّــة ،و  12%فقط موجودة يف بلدات عربيّة ،يف حني ّ
أن
البقيّة موجودة يف بلدات مُختلطة .عدد األطفال الذين حصلوا عىل دعم مادّيّ لتمويل ارتيادهم
لهذه األطر ال ّرســميّة كان ً 23058
طفل ،و  82.5%من أطفال هذه األطر كانوا من اليهود ،يف
حني ّ
أن  17.5%كانوا من العرب .نســبة األطفال العرب يف هذه األطر العاملة يف ساعات بعد
ّ
ال ّ
ظهرية أدنى من نسبتهم من كامل الشيحة العمريّة  3-9سنوات  -وهي  67% .27.4%من
بني األطفال الذين ّ
تلقوا دعم الرتياد أطر التّعليم هذه كانوا يســكنون يف بلدات يهوديّة ،وفقط
 18%منهم كانوا يسكنون يف بلدات عربيّة.
مــن بني  156بلدة يهوديّة ،وجدت  76بلدة فيها إطار واحد عىل األق ّل يعمل يف ســاعات بعد
طفل يف ّ
ال ّ
ظهرية .يف هذه البلدات هناك ً 617166
الشيحة العمريّة  3-9سنوات ،ولديهم 998
إطا ًرا نشــ ً
طا كهذا ،ومن بينها كان يف اإلمكان الحصول عىل دعم ماديّ لقسط التّعليم يف 891
طفل ّ
أن ً 15597
إطا ًرا ،أي ّ
تلقوا دعمً ا .يف املقابل ،من بني  83بلدة عربيّة ،وجدت  54بلدة فيها
طفل يف ّ
إطار واحد كهذا عىل األقــ ّل .يف هذه املجالس هناك ً 189128
الشيحة العمريّة ،3-9
وهناك  175إطا ًرا نشــ ً
طا ،يتوافر يف  133منها دعم مادّيّ لدفع قسط التّعليم ،أي ّ
أن 3989
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ً
طفل حصل عىل دعم مادّيّ  .إذا ما فحصنا هذه الحالة بحسب العناقيد من  1إىل  ،7والتي ترت ّكز
فيها ،جميع البلــدات العربيّة ،هناك  117بلدة يهوديّة ،من بينها  67بلدة فيها عىل األق ّل إطار
واحد .يف هذه البلدات  508400طفل يف ّ
الشيحة العمريّة  3-9ســنوات ،وهناك  952إطا ًرا
أن ً 14985
كهذا ،ويف  851منها يمكن الحصول عىل دعم مادّي لدفع قســط التّعليم ،أي ّ
طفل
ّرايس  ،2010-2011كرب عدد هذه األطر العاملة يف ســاعات
حصل عىل هذا الدّعم .يف العام الد ّ
بعد ال ّ
ظهر يف البلدات اليهوديّة التــي تنتمي إىل العناقيد  1إىل  7بقيمة  670إطا ًرا جديدًا ،أي
الســنة الدّراســيّة  ،2009-2010إىل  952إطا ًرا يف ّ
ازداد من  282إطا ًرا يف ّ
السنة الدّراسيّة
ً
إطالقا .من هذه ا ُملعطيات،
 ،2010-2011أمّ ا يف البلدات العربيّــة ،فلم يرتفع عدد هذه األطر
يمكننا أن نستنتج ما ييل:
1.1يف البلدات العربيّة ،نســبة األطر التي ت ّم الحصول فيها عىل دعم هي  ،76%مقابل 89%
يف البلدات اليهوديّة.
2.2يف البلــدات العربيّة ،هناك إطار واحد كهذا لك ّل ً 1080
طفل ،مقابل إطار واحد لك ّل 618
ً
طفل يف البلدات اليهوديّة.
3.3يف العناقيــد  1إىل  ،7يوجد يف البلدات العربيّة إطــار واحد كهذا لك ّل  1080طفل ،مقابل
إطار واحد لك ّل ً 534
طفل يف البلدات اليهوديّة.
4.4يف البلدات اليهوديّة املشمولة يف العناقيد  1إىل  ،7طرأ ارتفاع بنسبة  238%عىل عدد األطر
ّ
التبويّة العاملة يف ســاعات بعد ال ّ
ظهر ،وأمّ ا يف املجالس املح ّليّة العربيّة ،فقد كانت نسبة
االرتفاع هي .0%
واالجتماعي (لجنة طراخطنربغ) ،اتّخذت الحكومة
يف أعقاب توصيات لجنة التّغيري االقتصاديّ
ّ
يف شهر كانون الثّاني من العام  2012سلسلة من القرارات ،وبنا ًء عليها رشعت وزارة املعارف
ّرايس  2012-2013يف تمويل األطر التّعليميّة حتّى ّ
الســاعة  16:00بشكل
ابتدا ًء من العام الد ّ
كامل يف ّ
السلطات املح ّليّة الواقعة يف العناقيد االجتماعيّة االقتصاديّة  1إىل  3فقط (والتي تشمل
ّ
ســن الثّالثة إىل الثّامنة .يجري تطبيق هذا القرار
غالبيّة البلدات العربيّة) ،وذلك لألطفال من
ّ
بواســطة برنامج “تســيال” (إثراء ما بعد الظهر) وذلك يف أطر تربويّة تعمل يف ساعات بعد
ال ّ
الص َّفني األوّل والثّاني االبتدائيّنيّ .
ظهر ،يف ريــاض األطفال ويف ّ
إن قرار الحكومة يف شــهر
كانون الثّاني  2012بخصوص تمويل أطر تربويّة يف ســاعات بعــد ال ّ
ظهر هو قفزة نوعيّة
يف مســاهمة الدّولة يف زيادة رفاهيّة مواطنيهــاّ ،إل ّ
أن تقرير مراقب الدّولة بخصوص مراقبة
ّ
السلطات املح ّليّة يف العام  2014اســتعرض عدّة مشاكل مركزيّة يف تطبيق هذا الربنامج عىل
أرض الواقع .يف ما ييل انتقاد مراقب الدّولة:
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الل َ
“يف العامَ ني ّ
حقني ،جرت تغيــرات كثرية بخصوص تطبيق هذا القرار ،ما أدّى إىل تقليص
مضمونه بشــكل ملحوظّ .
إن طريقة تطبيق قرار الحكومة بخصــوص الربنامج يف العامَ ني
الدّراســيّني  2012-2013و  2013-2014لم تؤ ّد إىل هبوط ٍ
كاف يف العبء املادّيّ عن األهايل
العاملني أو إىل تقليص الفجوات بني أطفــال البلدات التّابعة للعناقيد  1إىل  3وأطفال البلدات
ا ُملصنّفــة بعناقيد أعىل مرتبة .عالوة عىل ذلك ،وعىل ال ّرغم مــن التّكلفة الباهظة التي ينطوي
عليها تمويل األطر ّ
التبويّة يف ســاعات بعد ال ّ
ظهــر والتّخوّف من عدم نجاعة تطبيق برنامج
“تسيال”ّ ،
تجر مراقبة كافية
فإن وزارة املعارف لم تتّخذ أيّ إجراء لفحص نجاعة الربنامج ،ولم ِ
بخصوص تطبيقه”.
العربية
جارية في البلدات
ّ
ناعية وال ّت ّ
الص ّ
 .4.3المناطق ّ
يف إرسائيل ،تنقسم ّ
السلطات املح ّليّة إىل ثالثة أنواع من حيث مكانتها :فهناك بلديّات ،ومجالس
مح ّليّة ومجالس إقليميّة .حتّى شــهر شباط  ،2015يف إرسائيل هناك  257سلطة مح ّليّة ،من
بينها  85سلطة مح ّليّة عربيّة .توزيع ّ
السلطات املح ّليّة هو كالتّايل:
هنــاك  75بلديّة  -من بينها  11بلديّة عربيّة  -يعيش فيها  6ماليني مواطن ( 74.8%من عدد
ّ
ً
ً
مجلسا عربيًّا  -يعيش فيها  1.2مليون
مجلســا مح ّليًّا  -من بينها 70
الســ ّكان)؛ هناك 126
مواطن ( 15.3%من عدد ّ
ً
مجلسا إقليميًّا  -من بينها  4مجالس عربيّة -
الســ ّكان)؛ وهناك 54
13
تض ّم داخلها  996بلدة ،ويعيش فيها  801.5ألف مواطن ( 9.9%من عدد ّ
الس ّكان).
مقياســا لتدريج ّ
ً
السلطات املح ّليّة يف إرسائيل بحسب املستوى
بلورت دائرة اإلحصاء املركزيّة
االجتماعي االقتصاديّ لك ّل ســلطة .هذا املقياس هو أداة للمقارنة بني مســتويات الوحدات
ّ
املجتمعيّة التي تسكن يف وحدات جغرافيّة مختلفة ،وهو يساهم يف تمييز مناطق ال ّرفاه واملناطق
ّ 14
املحرومة .هدف املقياس هو أن يُســتخدم كأحد ّ
املؤشات لتوزيع املِنَح ّ
للســلطات املحليّة.
بحســب هذا ّ
املؤشُ ،و ِّزعَ ت البلديّات واملجالس املح ّليّة إىل عرشة عناقيد ،بحيث يُشري العنقود
اجتماعي  -اقتصاديّ  .من بني ّ
السلطات املوجودة يف العناقيد الثّالثة
رقم  1إىل أدنى مســتوى
ّ
األدنى (العناقيد  1إىل  90% ،)3هي ُسلطات عربيّة.

السلطات املح ّليّة يف إرسائيل ،يف العام  .2013موقع وزارة الدّاخليّة ،مديريّة ّ
 .13دائرة اإلحصاء املركزيّةّ ،
السلطات املح ّليّة.
 .14دائرة اإلحصاء املركزيّة ،مُقدّمة :خصائص الوحدات الجغرافيّة وتصنيفها بحسب املستوى
االجتماعي-االقتصاديّ
ّ
ّ
للس ّكان يف العام .2008
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تحصل ّ
السلطات املح ّليّة عىل مدخول من أربعة مصادر أساسيّة:
السلطة مبارشة من ّ
ذاتي من رضيبة األمالك (“أرنونا”) ،وهي ما تجبيه ّ
الس ّكان
1.1مدخول
ّ
ومن املصالح التّجاريّة املوجودة يف نطاق ُّ
السلطة املح ّليّة.
2.2مدخوالت ذاتيّة أخرى ،وهي األموال التي تُجبى مبارشة من ســكان ّ
السلطة املح ّليّة ومن
املصالح التّجارية املوجودة يف حدودها ،بما يف ذلك مقابل استخدام الخدمات املدنيّة ،املبالغ
ا ُملستلمة من قوانني مساعدة ،مُختلف ال ّرسوم والتّكاليف ،غرامات ركن ّ
السيّارات ورسوم
استخدام مُمتلكات ّ
السلطة.
3.3مســاهمة الحكومة الهادفة ،وهي األموال التي تو ّزع من ميزانيّات وزارات الدّولة بهدف
وبخاصة ّ
ّ
التبية والتّعليم
تمويل مختلف الخدمات ال ّرســميّة ا ُملعطاة بموجب القانــون،
وال ّرفاه .بعض هذه األموال يُعطى بطريقة “املاتشــينغ” ،والتي سوف نتناولها بإسهاب
ً
الحقا يف هذا ا ُملستند ،ويف الغالب تُموّل ّ
السلطة  25%وتموّل الوزارة .75%
4.4مساهمة الحكومة غري الهادفة ،وهي أموال عبارة عن ِمنَح توازن ،أو منح إنعاش ،أو منح
وزاريّة أو منح تطوير أو أنواع أخرى من املنح.
الســلطة املح ّلية من رضيبة األمالك إىل تمويل نشاطات ّ
يهدف مدخول ّ
السلطة ا ُملختلفة .هناك
فرق بني رضيبة أمالك ّ
الســكن ورضيبة أمالك غري سكنيّة (مصالح تجاريّة ،مناطق صناعيّة
ّ
وغريها) .تظهر األبحاث ّ
أن هناك فجوات كبرية بني ّ
السلطات املحليّة يف إرسائيل من حيث نطاق
السكنيّة ،وتظهر كذلك ّ
مدخوالت رضيبة األمالك غري ّ
أسايس يف خلق
أن هذه الفجوات هي عامل
ّ
الســلطة املح ّليّةّ .
إن عائدات ّ
انعدام التّوازن يف حصانة ميزانيّة ّ
السلطات املح ّلية يف العناقيد 1
إىل ( 3والتي تض ّم غالبيّة ّ
السلطات املح ّليّة العربيّة) من رضيبة األمالك تكاد تكون من رضيبة
ّ
أمالك سكنيّة بشكل حرصيّ  ،يف حني ّ
أن نسبة الدّفع عىل رضيبة األمالك غري ّ
السكنيّة للشخص
15
هي األدنى يف البالد مقارنة بسائر العناقيد.
يف الكثري من البلــدات العربيّة ،هناك نقص يف مناطق صناعيّــة وتجاريّة من ّ
ظمة يف مجاالت
والصناعة والتّجارة .ويف البلدات التي تحتوي عىل مناطق صناعيّةّ ،
ّ
فإن مســاحة هذه
الحِ َرف،
16
ّ
املناطق الكليّة هي أصغر بشكل ملحوظ من املساحة املقابلة لها يف البلدات اليهوديّة .املساحة
الك ّليّــة ا ُملعدّة للصناعة والحرف يف املناطق ّ
الصناعيّة هي  33,546دونمً ا يف البلدات اليهوديّة،
مقابل  1200دونم يف البلدات العربيّة .أي ّ
خصصة ّ
أن  96.5%من مجمل املساحات ا ُمل ّ
للصناعة
ّ
“السلطات املح ّليّة يف إرسائيل :مُستند خلفيّة للجنة الدّاخليّة وحماية
 .15مركز األبحاث واملعلومات التّابع للكنيست،
البيئة”.2015 ،
ّ
 .16مُراقب الدّولة ،التّقرير ّ
اإلرسائييل للدّيمقراطيّة ،توظيف العرب
السنوي  52ب ( )2002الصفحات 56 - 51؛ واملعهد
يف إرسائيل ،تحدّي االقتصاد اإلرسائييلّ ،حزيران .2010
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والحرف غري موجودة يف البلدات العربيّة .يف البلدات العربيّة ،يوجد للمواطن الواحد مســاحة
معدّلة بقيمة  1.01مرت مربّع ،مقابل  6.18مرت مربّع ملواطني ســائر البلدات يف دولة إرسائيل.
مُعدّل تكلفة رضيبة األمالك ّ
للصناعة والحِ َرف للمواطن الواحد يف البلدات غري العربيّة هو 359
ش.ج ،.مقابل  45فقط يف البلدات العربيّة.
ّ
السلطات املح ّليّة اليهوديّةّ ،
فإن رضيبة األمالك ّ
بخالف ّ
الصناعيّة والتجاريّة تش ّكل جزءًا صغريًا
نسبيًّا من املدخول ال ّذاتي لدى ّ
السلطات املح ّليّة العربيّة ،وذلك ضمن أمور أخرى بسبب غياب
بنى تحتيّة اقتصاديّة مح ّليّة مالئمة ،وهي رشط رضوريّ إلنشــاء مصانع وتعزيز استثمارات
خاصــة ومبادرات اقتصاديّة .بالنّتيجةّ ،
فإن  99%من رضيبــة األمالك ّ
ّ
الصناعيّة والتّجاريّة
17
ّ
ُ
ّ
السلطات املحليّة اليهوديّة ،وفقط  1%منها تجبى يف ّ
تُجبى يف ّ
السلطات املحليّة العربيّة.
يف إحصاء يعود إىل العام  2010أجراه مركز ّ
الســلطة املح ّليّة يف إرسائيل ،بمشــاركة ال ّلجنة
القطريّة لرؤساء ّ
السلطات املح ّليّة العربيّة يف إرسائيل ،ت ّم فحص  64سلطة مح ّليّة عربيّة و 13
سلطة من الوسط الدّرزيّ ّ
كيس ،ووجد أنّه يف  41من ّ
السلطات العربيّة الـ ( 64أي )64%
والش ّ
السلطات الدّرزيّة ّ
والشكسيّة الـ  )62%( 13ال توجد مناطق صناعيّة مُن ّ
ويف  8من ّ
ظمة .ويف
مسح مُحدَّث أجريناه يف  20سلطة عربيّة مو ّزعة توزيعً ا جغرافيًّا واسعً ا ،وجدنا ّ
أن  14من بني
السلطات الـ  20ال تحتوي عىل مناطق صناعيّة من ّ
ظمة ( ،)70%ومن بني ّ
ّ
السلطات الـ  6التي
ً
تحتوي عىل مناطق صناعيّة ،لم تملك اثنتان من ّ
إطالقا.
السلطات أيّ مساحة شاغرة للتّسويق
السلطات العربيّة يؤثرّ
ّ
إن غياب البنى التّحتيّة ا ُملتطوّرة عىل شكل مناطق صناعيّة وتجاريّة يف ّ
ً
ّ
وبخاصة الحاصالت عىل شهادات أكاديميّة
تأثريًا سلبيًّا مضاعفا عىل تشغيل النّساء العربيّات،
ّ
ّ
الصناعيّة يحول دون إثراء خزينة ّ
فــإن النّقص يف املناطق ّ
الســلطات
بينهن .من جهة،
من
العربيّة ،ويق ّلص إىل ح ّد كبري نطاق الخدمات ا ُملقدّمة للمواطن ،وهو أمر يرفع من تكلفة خروج
أمامهن .من جهة أخرىّ ،
ّ
فإن غياب املناطق ّ
الصناعيّة يق ّلص
النّساء إىل العمل ويشــ ّكل عقبة
18
إىل ح ّد كبري فرص العمل القريبة من املنزل واملالئمة للمستوى التّ
عليمي للنّساء األكاديميّات،
ّ
ّ
خروجهن إىل العمل.
فيُجربن عىل البحث عن عمل يف أماكن بعيدة ويعيق
بني العامَ ني  2010و  ،2012اتّخذت الحكومة قرا َرين بتكلفة ملياري ش.ج ،.وتضمّ ن القراران
برنامجً ا متعدّد ّ
ووظيفي يف البلــدات العربيّة ،وذلك ضمن أمور
الســنوات لتطوير اقتصاديّ
ّ
أخرى من خالل االســتثمار يف تطوير املناطق ّ
الصناعيّة وإدراج مناطق صناعيّة قائمة تحت
إدارة ّ
السلطات املح ّليّة العربيّة .يف ما ييل تفصيل القرا َرين:
 .17مركز األبحاث واملعلومات يف الكنيست“ ،مدخول ّ
السلطات املح ّليّة من رضيبة األمالك بحسب األوساط والعناقيد”،
.2009
 .18توجد يف إرسائيل اليوم  50حدائق من مختلف أنواع املصالح ،تحت ّل مساحة حوايل  60ألف دونم .من بينهاُ ،خ ّ
صص
للصناعة الحديثة  /الهاي-تك ،ولم ي ّ
ّ 23
ُخصص أيّ من هذه أليّ بلدة عربيّة.
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الصادر يف تاريخ  :21.3.10أقــ ّرت الحكومة خ ّ
الحكومي رقــم ّ ،1539
طة
1 .1القــرار
ّ
19
خماســيّة لألعوام  2010حتّى  2014لتطوير  12بلــدة اقتصاديًّا وهي بلدات أق ّليّات
تعيش فيها أكثر من  300,000نســمة .تتمحور الخ ّ
طة حــول أربعة مجاالت مركزيّة:
الوظيفي؛ اإلسكان والعقارات؛ إمكانيّة الوصول واملواصالت العامّ ة؛
التّطوير االقتصاديّ
ّ
السالمة ّ
ّ
الشخصيّة وفرض القانون .يف القرار ،تق ّرر أن تكون سلطة التّطوير االقتصاديّ
مسؤولة عن إدارة الخ ّ
طة الخماسيّة.
الحكومي رقم ّ ،4193
الصادر يف تاريــخ  :29.1.12بموجب توصيات لجنة
2 .2القــرار
ّ
االجتماعي االقتصاديّ (واملعروفة باســم “لجنة طراخطنربغ”) ،تق ّرر العمل عىل
التّغيري
ّ
العربي والدّرزيّ ّ
كيس يف دائرة العمل ،وذلك من
إزالة العقبات أمام اندماج املجتمع
والش ّ
ّ
طلب عىل املو ّ
خالل بلورة برنامج لتشــجيع ال ّ
ظفني العرب (بميزانيّة مقدارها  250مليون
ش.جّ .
للسنوات  )2012-2016وتحسني البنى التّحتيّة لتوظيفهم ،مثل استكمال تطوير
املناطق ّ
الصناعيّة القائمة يف البلدات العربيّة واملساهمة يف تمويل تطوير مناطق إضافيّة.
من شهر أيلول  2011وحتّى شهر شــباط  ،2012فحص مكتب مراقب الدّولة بعض جوانب
الصناعيّة يف ّ
تطوير املناطق ّ
الســلطات املح ّليّة العربيّة .أظهرت مستخلصاته ،من جملة أمور
الصناعــة واالقتصاد ال تملك خ ّ
أخــرىّ ،
طة عمل عديدة ّ
أن وزارة ّ
الســنوات لتطوير املناطق
الصناعيّة يف البلدات العربيّة ،ولم تحدّد جداول زمنيّة لتطوير املناطق ّ
ّ
الصناعيّة وتسويقها ،كما
اللزمة لفعل ذلك .انعدام خ ّ
تخصص مصادر امليزانيّات ّ
ّ
طة العمل من شأنه أن يرضّ بعمليّة
لم
20
تحصيل النّتائج بنجاعة .أمّ ا بخصوص عمل سلطة التّطوير االقتصاديّ  ،فقد أظهر التّقرير
أنّه ،وحتّى نهاية فرتة املراقبة ،أي بعد عامَ ني عىل اتّخاذ الحكومة قرار الخ ّ
طة الخماسيّة ،لم تقم
ســلطة التطوير االقتصادي هذه بإعداد نموذج أو خ ّ
طة عمل إلنشاء رشكات اقتصاديّة إقليميّة
الصناعيّة ،وأنّها لم تبلور مقاييــس لقياس نتائج خ ّ
أو إداريّــة يف املناطق ّ
طة تطوير املناطق
الصناعيّة يف نطاق عمل وزارة ّ
ّ
الصناعة والتّجارة.

 .19قائمة البلدات التي ّ
ينفذ فيها الربنامج :املغار ،سخنني ،شفاعمرو ،النّارصة ،ع ّرابة ،طمرة ،كفر قاسم ،أم الفحم،
قلنسوة ،ال ّ
طرية ،رهط ومدينة الكرمل (دالية الكرمل وعسفيا).
 .20مكتب مراقب الدّولة“ ،تطوير مناطق صناعيّة يف ّ
السلطات املح ّليّة يف أوساط األق ّليّات”.
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العربية
العامة في البلدات
 .4.4المواصالت
ّ
ّ
أسايس يف تمكني مجتمع
وجود مواصالت عامّ ة موثوقة ومتوافرة داخل وخارج البلدات هو عامل
ّ
ما من تلبية حاجاته اليوميّة ،ويشــ ّكل أداة مصرييّة لتطوّر املواطن ولتطوّر البلدة اقتصاديًّا
واجتماعيًّــا وثّقافيًّا .لذا ،عىل املواصالت العامّ ة أن تكون َّ
أســاس يحظى به ك ّل مواطني
حق
ٍ
إرسائيل .عىل م ّر سنوات عديدة ،كانت املواصالت العامّ ة غائبة ك ّليًّا ،تقريبًا ،عن البلدات العربيّة،
ّ
خاصة النّساء  -ومواطني البلدات
وهو ما أرضّ إىل ح ّد بالغ بتســاوي الفرص بني مواطنيها -
األخرى .بحسب منشور صدر عن وزارة األق ّليّات (وهي وزارة غري عاملة اليوم) يف العام ،2010
لــم تكن هناك مواصالت عامّ ــة يف  60بلدة عربيّة ،يف حني أنّه يف ســائر البلدات كانت هناك
مواصالت عامّ ة جزئيّة فقط ،لم تشمل ّ
الجماعي.
بالضورة الحافالت أو نظامً ا مشابهً ا للنّقل
ّ
أحد التّفسريات لشحّ نسبة مشاركة النّساء العربيّات يف سوق العمل يكمن يف التّوزيع الجغرايف ّ
للمناطق ّ
الصناعيّة يف إرسائيل ،والتي تقــع بغالبيّتها يف البلدات اليهوديّة .تُجرب هذه الحقيقة
ّ
ّ
املواطنني العرب عىل العمل خارج بلدات ســكناهم ،إل ّ
ّ
وبخاصة النســاء،
أن الكثريين منهم،
يعانون من عدم توافر مواصالت عامّ ة موثوقة إىل مراكز العمل ،ما يشــ ّكل عقبة أساسيّة أمام
مشاركتهن يف سوق العمل .إضافة إىل ذلكّ ،
ّ
فإن النّقص يف املناطق ّ
الصناعيّة يف البلدات العربيّة
يؤدّي إىل نقص يف الوظائــف التي تالئم مهارات مجموعة ا ُملتع ّلمــن داخل البلدات العربيّة،
فيضط ّر هؤالء إىل البحث عن أماكن عمل بعيدًا عن أماكن سكناهم ،ويرفع من درجة اعتمادهم
عىل املواصــات العامّ ة النّاجعة .يعرض الجدول التّايل معطيات من العام  2014عن نســبة
العرب الذين يعملون خارج البلدات التي يســكنون فيها 21،بعد أن ت ّم توزيع املُعطيات بحسب
الجنس واملنطقة ّ
السكنيّة:
الجدول  :5نســبة العرب الذين يعملون خارج البلدات التي يســكنون فيها ،مو ّزعة
بحسب الجنس واملنطقة ّ
السكنيّة2014 ،
اللواء
نساء عربيّات
رجال عرب
إجمايل ّ

القدس
4.5%
7.9%
7.3%

ّ
الشمال
39.7%
68.6%
59.6%

حيفا
32.3%
61.6%
52.1%

املركز
39.2%
59.5%
52.4%

تل أبيب
25.8%
31.8%
29.1%

الجنوب
33.3%
49.9%
44.5%

إجمايل ّ
34.3%
53.2%
47.6%

املصدر :دائرة اإلحصاء املركزيّة ،وإعداد كاتب التّقرير

 .21ت ّم الحساب ً
وفقا للمو ّ
ظفني الذين تُع َرف أماكن سكناهم.
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ّ
إن ا ُملعطيات التي تنرشها دائرة اإلحصاء املركزيّة بخصوص توزيع األشــخاص الذين يملكون
رخصة قيادة بحســب الجنس والوســط ،تُشــر بوضوح إىل درجة تع ُّلق النّساء العربيّات
ً
شخصا معهم رخصة قيادة،
باملواصالت العامّ ة .يف العام  ،2013كان يف إرسائيل 3,802,577
رجل عربيًّا و  214,648امرأة عربيّة ،مقابل ً 1,704,577
من بينهما ً 391,165
رجل يهوديًّا
أن نســبة النّساء العربيّات ّ
و  1,373,546امرأة يهوديّة 22.يعني هذا ّ
اللتي يستطعن القيادة
من مجموع العرب الذين يستطيعون القيادة هي فقط  ،35.4%مقابل  44.6%بالنّسبة للنّساء
اليهوديّات .تعكس هذه ا ُملعطيات األهمّ يّــة البالغة للمواصالت العامّ ة يف ك ّل ما يتع ّلق بخروج
النّساء العربيّات إىل العمل.
يف ّ
السنوات األخرية ،بتنا نشهد مبادرات جديدة يف مجال املواصالت العامّ ة يف البلدات العربيّة .يف
ْ
نجمت هذه املبادرات عن تغيريات جذريّة طرأت عىل سياسة الحكومة نتيجة انضمام
األساس،
ظمــة الـ  OECDيف العام  .2010أحد أه ّم أهــداف الدّول األعضاء يف من ّ
إرسائيل إىل من ّ
ظمة
التّعاون االقتصادي هو زيادة نسبة ا ُملشاركة يف سوق العمل يف األوساط التي فيها هذه النّسبة
مُنخفضة ،مثل النّســاء العربيّات يف إرسائيل .ومن أجل تحقيق هذا الهدف ،تق ّرر يف إرسائيل
خاص ًة ،وذلك بنا ًء عىل إدراك ّ
ّ
بأن
تطوير البُنى التّحتيّة للمواصالت عمومً ا ،واملواصالت العامّ ة
وجود بنية تحتيّة من املواصالت العامّ ة النّاجعة واملتاحة هو أداة مهمّ ة لتشــجيع املشاركة يف
ً
ّ
حكومي بخصوص
وفعل ،يف العام  ،2010اتّخذ قرار
خاصة يف أوساط النّساء.
ســوق العمل،
ّ
طة باتت تعرف باســم “الخطةّ
تطوير اقتصاديّ يطال  13بلدة من أوســاط األق ّليّات ،يف خ ّ
السنوات األخرية بتنفيذ خ ّ
الخماســيّة” ،ومن خاللها تقوم وزارة النّقل يف ّ
طة لدمج املواصالت
العامّ ة يف البلدات العربيّة يف جميع أنحاء البالد.
وبحســب فحص أجريناه يف  20بلدة عربيّة يف جميع أنحاء البالد ،يمكننا أن نُشــر إىل تغيري
إيجابــي يف ك ّل ما يتع ّلق بتوافر املواصالت العامّ ة داخــل البلدات .قبل العام ،2009
جذريّ
ّ
لــم تكن هناك أيّ مواصالت عامّ ة داخل هذه البلدات ،وكانــت الحافالت تم ّر فقط باملفرتقات
املجاورة للبلدات ،لكنّها اليوم باتت تم ّر عرب املحاور املركزيّة يف جميع البلدات .يف ما ييل جدول
ّ
يلخص ا ُملعطيات التي جمعناها:

اإلحصائي ّ
السنويّ يف إرسائيل  :2015اإلرسائيليّون املُخوّلون بالقيادة ،واملُدانون
 .22دائرة اإلحصاء املركزيّة ،التّقرير
ّ
الس ّكانيّةّ ،
واإلدانات ،بحسب املجموعة ّ
والس ّن والجنس.
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الجدول  :6املواصالت العامّ ة يف بلدات عربيّة مُختارة
البلدة

عدد الخطوط املوجودة

ال ّرينة
يافة النّارصة
إعب ّلني
عيلبون
املشهد
مجد الكروم
ع ّرابة
دبّورية
دير األسد
ال ّ
طرية
كوكب أبو الهيجاء
سخنني
برئ املكسور
طمرة
دير حنّا
*
رهط
املغار
نحف
أبو سنان
شعب
إكسال

27
22
26
14
18
15
12
11
18
10
14
18
15
18
15
16
14
12
8
4
10

مح ّ
طات لجمع ال ّر ّكاب:
داخل البلدة (مركز البلدة)
22
22
14
3
16
11
11
1
3
8
4
18
4
11
12
13
14
4
6
2
3

مح ّ
طات لجمع ال ّر ّكاب:
املفرتق  /مدخل البلدة
5
0
12
11
2
4
1
10
15
2
10
0
11
7
3
3
0
8
2
2
7

* هنا ،الخطوط يف املركز تدخل إىل حارات البلدة.

كمــا ذكرنا أعاله ،التّغيري عــى أرض الواقع ملموس ً
إيجابي ومهمّّ ،إل أنّه
فعل ،وهو تغيــر
ّ
23
وبحسب فحص أجراه معهد “مبادرات صندوق أفراهام” هناك عدّة نقاط ضعف من شأنها
ّ
يخص املواصالت العامّ ة .إضافة إىل
أن تؤثّــر عىل توفري حلول ناجعة عىل أرض الواقع يف مــا
ذلك ،يجدر ذكر أنّه يف غالبيّة البلدات العربيّة فإن املواصالت العامّ ة ال تتعدّى ّ
الشارع املركزيّ
يف البلــدة ،وال توجد مح ّ
طات داخل الحارات املختلفة (باســتثناء نقليّات ّ
طلب املدارس) ،أي
ّ
أن املواطن الذي يســكن يف طرف البلدة مضط ّر إىل ّ
السري مسافات ليست بقصرية لالستفادة
مــن خدمات املواصالت العامّ ة .هناك حقيقة إضافيّة يجدر ذكرها ،وهي ّ
أن خدمات القطار يف
طة القطار املسمّ اة “لهافيم  -رهط” ال ّ
ً
إطالقا .حتّى مح ّ
تتوقف
إرسائيل ال تطال أيّ بلدة عربيّة
يف بلــدة رهط ،بل يف بلدة لهافيم البعيدة عنها مســافة  5كيلومرتات ،وذلك رغم ّ
أن بلدة رهط
تض ّم  50,000نسمة ،يف حني ّ
أن س ّكان لهافيم هم  6,000فقط.
 .23فارحي ،لريون وتوتري ،ميساء“ ،املواصالت العامّ ة يف البلدات العربيّة :بني الربامج الحكوميّة والواقع القائم”،2012 ،
بمبادرة صندوق أفراهام.
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األكاديميات
العربيات
العامة على فرص العمل لل ّنساء
 .4.4.1تأثير المواصالت
ّ
ّ
ّ

يف بحث أجرته وزارة االقتصاد بخصوص مميّزات أنظمة التّ ّ
نقل بني أماكن ســكن األكاديميّني
العرب يف إرسائيل وأماكن عملهم 24،ت ّم فحص إىل أيّ ح ّد تشــ ّكل عقبات املواصالت ً
عائقا أمام
اندماج األكاديميّني العرب يف ســوق العمل .نتج عن البحث ّ
أن  79.5%من األكاديميّني العرب
الخاصةّ ،
ّ
وأن  8.4%منهم فقط يستخدمون املواصالت
يصلون إىل أماكن عملهم بســيّاراتهم
العامّ ة ( 81.1%مــن ال ّرجال و  77.7%من النّســاء)ّ ،
وأن غالبيّتهم يعملون يف أماكن عمل
موجودة عىل مقربة من أماكن ســكناهم (وغالبًا يف مجال ّ
التبية والتّعليم ومجال األعمال ،أو
كموظفني يف مكاتب) ويســتغرق وصولهم وقتًا قصريًا ( 80.9%من النّســاء و  74.6%من
ال ّرجال يعملون يف وظائف يســتغرق وصولهم إليها أق ّل من نصف ساعة)ُ .خمس األكاديميّني
العرب ،تقريبًــا ،أبلغوا عن اضطرارهم إىل رفض فرصة عمل ُقدِّمَ ت لهم ،بســبب عدم توافر
مواصالت عامّ ة يف أماكن ســكناهم أو بســبب توافرها بوترية منخفضة ( 22.2%من النّساء
العربيّات األكاديميّات و  15.2%من ال ّرجال العرب األكاديميّني) 10% .منهم ،تقريبًا ،اضط ّروا
إىل ترك وظيفة بسبب صعوبة الوصول إىل مكان العمل نتيجة انعدام أو شحّ املواصالت العامّ ة
يف أماكن سكناهم ( 12.3%من النّساء و  7.7%من ال ّرجال).
ً
العربي يف ك ّل ما يتع ّلق
عامل أساسيًّا يف العقبات التي يواجهها املجتمع
تش ّكل قضيّة املواصالت
ّ
العربي يعيش بغالبيّته يف منطقة ّ
باملشاركة يف ســوق العمل ،وذلك نظ ًرا ّ
الشمال
ألن املجتمع
ّ
والجنوب ،وهي مناطق فيها مستوى البنى التّحتيّة لل ّ
طرقات منخفض واملواصالت العامّ ة غري
متطوّرة وال تصل إىل غالبيّة البلدات العربيّةّ .
إن صعوبات املواصالت بني ا ُملدُن وداخل البلدات
العربي الوصــول إىل أماكن العمل املوجودة خارج
العربيّة ذاتها يصعّ ــب عىل أفراد املجتمع
ّ
البلدات التي يسكنون فيها .لذلكّ ،
فإن وجود مواصالت شحيحة داخل وخارج البلدات العربيّة
ّ
خاص عند اتّخاذ قرار بشأن املشاركة يف سوق
هو عقبة مهمّ ة تواجهها النّساء العربيّات بشكل
العمل.
غياب املواصالت العامّ ة يف البلدات العربيّة وشــحّ ها خارج البلدات يجعل عمليّة إيجاد أماكن
ّ
عمل بعيدة عن أماكن ّ
وخاصة لألكاديميّني العرب.
العربي كك ّل
السكن عمليّة صعبة للمجتمع
ّ
تحســن نظام املواصالت العامّ ة إىل البلدات العربيّة وداخلها هو رشط رضوريّ لتمكني أفراد
العربي من إيجاد أماكن عمل مالئمة يف أماكن عمل بعيدة عن أماكن سكناهم.
الوسط
ّ

سن  21عامً ا إىل ّ
عربي من ّ
سن  ،67بني
أكاديمي
 .24مُعطيات هذا البحث جُ ِمعَ ت من خالل عيّنة نموذجيّة شملت 1000
ّ
ّ
شهر ترشين األوّل وشهر كانون األوّل من العام .2010
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 .5نقاش وتوصيات
ً
توصية ،بل أم ًرا رضوريًّا .لقد أُث ِبت ّ
ال نعترب ّ
أن س ّد الفجوة
السعي إىل املساواة الجندريّة
منطقي ومد ّر لألرباح اقتصاديًّا ،وبنا ًء عىل ذلك ،فعىل هذا الهدف أن يش ّكل
الجندريّة هو أمر
ّ
مر ّكبًا أساسيًّا يف ك ّل إسرتاتيجيّة نموّ متكاملة .وبكلمات األمني العام ّ
السابق لألمم ا ُملتّحدة،
ّ
السيد كويف أنان:
ً
هدفا بح ّد ذاته .إنّها رشط مسبق ملواجهة
«املساواة بني الجنسني تتعدّى كونها
تحدّي تقليص الفقر ،وترويج التّطوّر ا ُملستدام وبناء أنظمة حُ كم سليمة»
ّ
لكونهن عربيّات من ناحية ،ونساء يف
تُعاني النّساء العربيّات يف إرسائيل من تمييز مُضاعف،
مُجتمع ذُكوريّ وتقليديّ من ناحية أخرى .يف اآلونة األخرية ،ويف أعقاب انضمام إرسائيل إىل
من ّ
ظمة التّعاون االقتصاديّ والتّنمية ،بتنا نشهد عددًا من قرارات الحكومة التي تُشدّد عىل
ّ
تتحقق بالنّيّة ال ّ
أهمّ يّة رفع نسب مُشاركة النّساء العربيّات يف سوق العملّ .
طيبة
لكن املساواة ال
ّ
تمثيل ً
ً
الئقا للنّساء وللوسط
والشعارات فحسب ،وعىل ال ّرغم من وجود موا ّد يف القوانني تضمن
ً
العربي يف سلك خدمات الدّولةّ ،
فإن تمثيل النّساء العربيّات يف هذا ّ
ضئيل .بهدف
السلك ما زال
ّ
الحصول عىل نتائج ظاهرة للعيان ،علينا مواجهة العقبات الكثرية التي تقف أمام النّساء
منهجي .عىل الدّولة ،بهذا الخصوص ،أن تكون
العربيّات ،واملبادرة والعمل عىل إزالتها بشكل
ّ
نموذجً ا يُحتذى به من قبل جميع القطاعات يف تحقيق املساواة يف التّشغيل عىل أرض الواقع.
لذلك ،هناك حاجة إىل املبادرة إىل اتّخاذ خطوات مُراقبة إىل حني تحقيق الواقع املنشود ،أال وهو
الحصول عىل تمثيل عادل للنّساء العربيّات عىل ك ّل املستويات واألصعدة.
تُظهر أبحاث كثرية ّ
ُرسع رفع
أن رفع نسبة التّعليم هو أداة ناجعة ملحاربة الفقر ،وأنّه عاد ًة ي ّ
إن نسبة ال ّ
مستوى مُشاركة قطاع ما يف سوق العملّ .
طالبات الجامعيّات العربيّات من بني
طالبات اليهوديّات من بني ال ّ
ّرايس  2015/2014تفوق نسبة ال ّ
ال ّ
ط ّلب
ط ّلب العرب يف العام الد ّ
اليهود ،وذلك صحيح بالنّسبة لجميع مستويات ّ
الشهادة والدّراسة .رغم ذلكّ ،
فإن نسبة
مُشاركة النّساء العربيّات يف سوق العمل أدنى ،بشكل ملحوظ ،من نسبة النّساء اليهوديّات،
وذلك ّ
بغض النّظر عن عدد سنوات الدّراسة (راجع الفصل  .)2تُشري هذه الحقيقة إىل ّ
أن النّساء
ّ
واجبهن يف حرب الوجود هذه ،لكن ّ ّ
ّ
هن تُ َ
وحدهن يف ساحة املعركة.
ركن
العربيّات أدّين
سيُصبح رفع نسبة مُشاركة النّساء العربيّات يف سوق العمل مُمكنًا فقط إذا أزيلت جميع
العقبات التي تقف أمام املرأة العربيّة عند خروجها للعمل .يف هذا البحث ،عرضنا مسحً ا مُح ّدثًا
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يستعرض بشكل موثوق ّ
الصورة الحاليّة بخصوص عدّة عقبات رئيسيّة :وجود أو غياب أطر
سن مب ّكرة ،وجود أو غياب أطر تعليميّة يف ساعات بعد ال ّ
للعناية باألطفال يف ّ
ظهر لألطفال يف
ّ
الشيحة العُ مريّة  9 - 3سنوات ،املناطق ّ
الصناعيّة والتّجارية يف البلدات العربيّة ،املواصالت
العامّ ة يف البلدات العربيّة.
ّ
كمحصلة لهذا البحث ،نعرض يف ما ييل عددًا من الخطوات التي نويص باتّخاذها لزيادة نسبة
توظيف النّساء العربيّات:
ّ
أفكارهن
1.1إنشاء حضانات صناعيّة لتشجيع روح املبادرة لدى النّساء العربيّات ودعم تطوير
وإطالقها إىل حيّز التّنفيذ.
ّ
2.2زيادة إمكانيّة وصول النّساء العربيّات إىل مراكز ّ
وبخاصة يف املناطق
الصناعة والتّوظيف،
ّ
الصناعيّة التي تعرض وظائف مُالئمة ملهارات النّساء األكاديميّات.
ّ
خاص داخل البلدات العربيّة.
3.3زيادة االستثمار يف البنى التّحتيّة للمواصالت العامّ ة ،وبشكل
ستكون هذه خطوة مُكمّ لة للخطوات ا ُملهمّ ة التي اتّخذت بهذا ّ
الصدد يف اآلونة األخرية،
ّ
يخص ربط البلدات العربيّة بمحيطها.
والتي أدّت إىل تحسني مُلحوظ يف ك ّل ما
4.4مُالءَمة أقسام خدمات العمل التي تعمل يف البلدات العربيّة ،وذلك بهدف تحسني إيجاد
ّ
بحثهن عن عمل؛
وظائف مُالئمة للعامالت العربيّات الالتي يعانني من صعوبات بالغة لدى
مهني تكون م ّ
ُختصة للتّعامل مع النّساء العربيّات.
إقامة مراكز تأهيل وإعادة تدريب
ّ
5.5زيادة عدد الحضانات ورياض األطفال ،وترسيع اإلجراءات البريوقراطيّة .النّقص الفادح
يف الحضانات ورياض األطفال يف املجالس املح ّليّة العربيّة هو من أه ّم العوامل التي تُ ّ
فس
تدنّي نسبة مُشاركة النّساء العربيّات يف سوق العمل.
6.6إلزام ّ
السلطات بتطبيق برنامج مساواة جندريّة ،وزيادة عدد النّساء يف مواقع اتّخاذ
القرارات.
مكانتهن االقتصاديّة واالجتماعيّة ليس أم ًرا يجب ّ
ّ
ّ
أن يه ّم
إن تمكني النّساء العربيّات وتعزيز
النّساء العربيّات فحسب ،وال يجدر أن تهت ّم به النّساء كك ّل فقط .إنّه أمر يجب أن يه ّم كامل
ا ُملجتمع ،بل يجب أن يه ّم الدّولة بأكملها ،إذا كانت الدّولة تطمح ً
فعل إىل تحقيق االزدهار
والنّمو االقتصاديّ .
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عهدالمساو�ة

ﱡ
واﻟﺴﻠﻄﺎت املﺤﻠﻴّﺔ
ﺑني ﺟﻤﻌﻴّﺔ »ﻧﺴﺎء ﺿﺪ اﻟﻌﻨﻒ« وﺟﻤﻌﻴّﺔ »اﻟﺰﻫﺮاء«
اﻟـﻤﻘـﺪّﻣـﺔ:

املﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨّﺴﺎء ،وﻗﺪ ّ
ً
ﰲ ّ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا
ﺗﺤﻘﻘﺖ،
اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﻐﻴريًا ﰲ ﻣﻮاﻗﻔﻪِ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ املﺮأ ِة وﺣﻘﻮﻗِﻬﺎ ،وازدﻳﺎدًا ﰲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﻳﺸﻬ ُﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌُ ﻨﺎ
ﱡ
ﱡ
ﱢ
ِ
واﻟﻮﻋﻲ ،ﺧﻄﻮاتٌ وإﻧﺠﺎزاتٌ ﻻ ﻳﻤﻜ ُﻦ إﻏﻔﺎﻟُﻬﺎّ ،
ﻟﻄﺎﻗﺎت وإﻣﻜﺎﻧﻴ ِ
ِ
ﺟﻤﻴﻊ
ّﺎت
املﺠﺘﻤﻊ ،
ﻃﻤﻮح وﻣﻄﺎﻟ ِِﺐ اﻟﻨّﺴﺎ ِء وﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐُ ﻻﺣﺘﻴﺎج
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗ ّﻢ إﻧﺠﺎ ُز ُه ﻻ زال ﻻ ﻳَﺮﻗﻰ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى
ري
اﻟﺘّﻐﻴ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﺨﻠﻞِ اﻟﺘّ
أﻓﺮادِ ِه رﺟﺎﻻ ً وﻧﺴﺎءً .ﻛﻤﺎ ّ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﺮأ ِة ﺑﻔﺎﻋﻠﻴّﺔٍ ﰲ اﻟﺤﻴﺎ ِة اﻟﻌﺎﻣّ ﺔِ
ِ
ﺄرﻳﺨﻲ اﻟﻨّﺎﺷﺊ
وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﺬاﺗِﻬﺎ وﻃﺎﻗﺎﺗِﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ ،وﻻ ﺗﻠﺒّﻲ ﴐور َة
اﻹﻧﺠﺎزات ﻻ ﺗﻀﻤ ُﻦ
أن ﻫﺬه
ّ
ِ

ﺣﺎﴐ اﻷﻗﻠﻴّﺔِ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔِ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠِﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ِﻣﻦ ّ
ﺗﻜﺎﻓﺆ ُ
ﻋﻦ إﻗﺼﺎ ِء املﺮأ ِة ﻋﲆ ﻣﺪى اﻟﻌُ ﻘﻮ ِد املﺎﺿﻴﺔ ،وﺣِ ﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ّ
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
ﺣﻘﻬﺎ ﰲ إﺷﻐﺎلِ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺻﻨﻊ
ﺮص وﰲ املﺸﺎرﻛﺔِ ﰲ
ﺣﻘﻬﺎ ﰲ
اﻟﻔ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻬﻦ وﺿﻌﻴ ًّﺔ ﻣُﺮ ّﻛ ً
ُ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌ ّﺮ ْ
ّ
ﺗﻮاﺟ َ
ّﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ُ
زاﻟﺖ اﻟﻨّﺴﺎ ُء اﻟﻌﺮﺑﻴ ُ
ﻓﻤﺎ ِ
وﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻦ اﻟﺠﻨﺴﻮيﱢ ﻣﻦ ِﺟﻬﺔٍ أﺧﺮى .ﻓﺎﻟﻨّﺴﺎ ُء
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔٍ ،
اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣُﻀﺎﻋَ ٍﻒ؛ ﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻬ ّﻦ
ﺿ َﻦ
ﺒﺔ ،؛
ّ
ّ
ّﺎت ِ
ٍ
ُ
ﺣﻴﺚ ﱠ
ﻳﻮاﺟﻬْ َﻦ أﻗﴗ ﻋﻮاﻗﺐَ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  -ﻛﺄﻓﺮادٍ ِﺿ َ
ُ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ُ
ﻣﺆﺳ ِ
ﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔِ اﻷﻗﻠﻴّﺔِ اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔِ ا ُملﻤﻴﱢﺰ ﺿﺪّﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ّ
ﺴﺎت اﻟﺪّوﻟﺔِ ،
ّﺎت
إن ﻏﻴﺎبَ ُﻓ ِ
ﺮص اﻟﻌﻤﻞِ
املﻮاﻃﻨﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ِ
اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت وﻋَ ﺪ َم ُ
ً
ﻣﻮاﺻﻼت ِﻣﻦ وإﱃ اﻟﻘﺮى اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ،وإﺑﻘﺎ َء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )ً ( 40
ً
ﺗﻮاﻓ ِﺮ ﺷﺒﻜﺔِ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗ ّﻠﺔِ
ٍ
ٍ
ِ
ﺪن ،و َُﺷﺢﱠ املﻨﺎﻃﻖ ّ
ﻣﻌﱰف ﺑﻬﺎ،
ﻗﺮﻳﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴّﺔ،
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻏريَ
املﻼﺋِﻤﺔِ ﰲ اﻟﻘﺮى وا ُمل ِ

وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎن ﰲ اﻟﺒُﻨﻰ اﻟﺘّﺤﺘﻴّﺔِ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔِ  ،ﻛ ّﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﺮﻗ ُﻞ َ
ري ﻣﻜﺎﻧﺔِ املﺮأ ِة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ.
ﻓﺮص ﺗﻐﻴ ِ
ٌ
ني اﻟﺘﻤﻴﻴ َﺰ اﻟﻼّ َ
ﺣﻖ ّ
ﻛﻤﺎ أﻧ ّ ّ
ﻬﻦ ﻳﻌﺎﻧ َ
ِ
ِ
واﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔِ واملﻔﺎﻫﻴﻢ ا ّﻟﺘﻲ ﺗُ ﱢ
ﺗﻄﻮّرﻫﺎ
ﻓﺮص
اﻟﻌﺎدات
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺑﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌِ ِﻬ ّﻦ ا ّﻟﺬي ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﻜ ُﻤ ُﻪ
ﺮﺳ ُﺦ دوﻧﻴ َّﺔ املﺮأ ِة وﺗَﺤِ ّﺪ ﻣﻦ ِ
ِ

وﺗﻘﺪ ِّﻣﻬﺎ.
ُ
ُ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴ ٌّﺔ ﻣﺮ ّﻛ ٌ
َ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻻ ّ
ّ
ﺿﻤﺎن املﺸﺎ َرﻛﺔِ اﻟﻔﻌّ ﺎﻟﺔِ ﻟﻠﻤﺮأ ِة ﰲ ﻋﻤﻠﻴّﺔِ
املﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻘﺮار ﰲ
ﺻﻨﻊ
ﺑﺘﻀﺎﻓ ِﺮ اﻟﺠﻬﻮ ِد اﻟ ّﺮاﻣﻴﺔِ إﱃ
ﺒﺔ ﻟﻦ ﻳﺘ ﱠﻢ
إن
ﻗﻲ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔِ املﺮأ ِة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔِ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ َ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﱡﺮ ﱢ
ِ
ِ
ِ
ِ
املﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣّ ًﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴ ِﻢ ُ
أن املﻤﺎ َر َ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ .ﻛﻤﺎ ّ
ّ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة؛ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ّ
ﺧﺎﺻ ًﺔ،
اﻟﻘﻮى امل َﺆﺛ ّ َﺮ ِة ﻓﻴﻪ
ﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ َّﺔ ﻟﻬﺬا املﺒﺪأِ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ وأن ﺗﺴﺒ َُﻘﻬﺎ ﺗﻐﻴرياتٌ ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴ ِﻢ
ﻋﲆ
ِ
ِ

ﻓﺈن املﻜﺎﺳﺐَ ا ّﻟﺘﻲ ّ
املﻨﺎﺳ ِﺐ ﻟﺤُ ّﺮﻳّﺔِ َ
ْﻗﻒ واﻹﺑﺪاع .وﺑﺎﻟﺘّﺎﱄّ ،
ﺣﻘﻘﺘْﻬﺎ وا ّﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮ ُن اﻟﺠﻤﻌﻴ ُ
ِ
ﻴﺎر واملﻮ ِ
ّﺎت
املﻨﺎخ
ري
اﻟﺨ ِ
ﺣﻮ َل دو ِْر املﺮأ ِة وﺣ ْﻮ َل أﻫﻤّ ﻴّﺔِ ﺗﻤﺘّﻌِ ﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗِﻬﺎ ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺘﻮﻓ ِ
ِ
ٍ
ﺴﻮﻳ ُّﺔ ﻗﺎدر ًة ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻘِ ﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ،ﺳﺘﻈ ّﻞ ﺟﺰﺋﻴ ًّﺔ ﰲ ﺣﺎلِ ﺑﻘِ َﻲ ّ
ﻫﺪف ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ املﺠﺘﻤ ُﻊ ﻛﻜ ّﻞ
ﻌﻲ ورا َء اﻻرﺗﻘﺎ ِء ﺑﻤﻜﺎﻧﺔِ املﺮأ ِة اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔِ ﻣﺤﺼﻮ ًرا ﺑﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠُﻪ إﱃ
اﻟﺴ ُ
اﻟﻨّﺴﺎﺋﻴ ُّﺔ واﻟﻨ ّ ِ
ّ
ﺴﺒﺔِ
ِﻪِ
ِﺠَ
املﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣّ ًﺔ وإﱃ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠِﻪِ .
إﱃ
ﻨ
ﺑﺎﻟ
اﻷﻣﺮ
ﻫﺬا
ﺪوى
ﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل إدراﻛ
ِ
ِ
َ
ﻫﺬا اﻟﻌﻬ ُﺪ ﺑ َ
ﺿﻤﻦ ُرؤﻳﺔِ أﻫﻤّ ﻴّﺔِ ﻣﺸﺎ َرﻛﺔِ اﻟﻨّﺴﺎ ِء ﰲ اﻟﺤﻴﺎ ِة اﻟﻌﺎﻣّ ﺔِ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔِ
اﻟﺴ ِ
ني ﺟﻤﻌﻴﺔِ »ﻧﺴﺎء ﺿ ّﺪ اﻟﻌﻨﻒ« وﺟﻤﻌﻴﺔ »اﻟﺰﻫﺮاء ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ املﺮأة« وﺑني ﻣﻤﺜﲇ ﱡ
ﻠﻄﺎت املﺤﻠﻴّﺔِ  ،ﻳﺄﺗﻲ
ﻤﺎن ﻣﺸﺎ َرﻛﺘِﻬﺎ اﻟﻔﻌّ ﺎ َﻟﺔِ ﰲ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎ ِة ً
ري واﻗﻌِ ﻬﺎ َ
ّ
ﻛﺎﻓﺔ.
ﻟﻨﻬﻮض
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔِ ،
ِ
املﺠﺘﻤﻊ و َرﺧﺎﺋِﻪِ ﻋﺎﻣّ ًﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪو ٍْر ﻓﻌّ ﺎلٍ ﻣﻦ أﺟﻞِ ﺗﻐﻴ ِ
وﺿ ِ
ِ
ُ
اﻷﻫﺪاف ا ّﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨّﺎﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻬ ُﺪ ﺗﺘﻨﺎول ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﺔ:
ّ
ُ
ﻗﻀﺎﻳﺎﻫ ّﻦ
وﻃﺮح
•
اﻟﻘﺮار
ﺻﻨﻊ
ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻤﺜﻴﻞِ اﻟﻨّﺴﺎ ِء ﰲ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
•
اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞِ
ّ
ﺑﺪون ﻋُ ٍ
ﻨﻒ
اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﻴﺎ ِة
•
ِ
ّ
املﻮﻗﻌني/ات أدﻧﺎه ﻧﺘﺒﻨّﻰ ﻣﺒﺎدئ َ ﻫﺬا اﻟﻌﻬ ِﺪ وﻧﻠﺘﺰ ُم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞِ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﲇ:
ﻧﺤﻦ
ّ
ﺻﻨـﻊ اﻟﻘـﺮار
ﻣﻮاﻗﻊ
ﺣـﻖ املـﺮأ ِة ﰲ ﺗﻤﺜﻴـﻞ اﻟﻨّﺴﺎ ِء ﰲ
ِ
ِ
ﻄﻮات ﻓﻌّ ﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاء اﻟﺘّ
ِ
 .1اﺗّﺨﺎذُ ُﺧ ٍ
ﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼّزﻣَ ﺔِ ﻋﲆ اﻟﺪّﺳﺎﺗري واﺗّﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞِ املﺼﺤّ ﺢ ﻟﻮﺻﻮلِ اﻟﻨّﺴﺎ ِء إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﻟﺘﺄﺛري ﻓﻴﻬﺎ.
ّ
ِ
ّ
ّ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻦ.
ﺗﺨﺺ ﺣﺎﴐ اﻟﻨّﺴﺎء
ﺧﺎﺻ ًﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ا ّﻟﺘﻲ
اﻟﻘﺮارات املﺘﻌَ ّﻠ َﻘﺔ ﺑﺤﺎﴐ اﻷﻗﻠﻴّﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ،
ﺻﻨﻊ
إﴍاك اﻟﻨّﺴﺎء ﰲ
.2
ِ
املﻨﺎخ املﻼﺋِﻢ داﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت ُ
ٍ
واﻟﻘﻮى ّ
ﻗﻴﺎدات ﻧﺴﺎﺋﻴّﺔٍ  ،دﻋﻤﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﻘ ّﻠﺪ أيّ ﻣﻨﺼﺐ داﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت.
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
 .3اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ
ِ

 .4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻴﺎدات ﺷﺎﺑّﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪيّ وﻫﻴﺌﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
 .5ﻃﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ املﺮأة ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﻳﺘﺤﻤّ ﻞ آﺛﺎرﻫﺎ املﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،وﻣﻌً ﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘّﺼﺪّي ﻟﻠﻤُﻌﻴﻘﺎت ا ّﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮ ُل دون ﻣﺸﺎ َرﻛﺔٍ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔٍ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ واﻟﻘﺮار.
ّ
ﺣـﻖ املـﺮأة ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ واﻟﺘّﻨـﻤﻴـﺔ
.1
.2
.3

املﻄﺎ َﻟﺒَﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴّﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘ ّﻞ ﻋﻦ  30%ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨّﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴّﺎت.
املﻄﺎ َﻟﺒَﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ زﻳﺎدة أُﻃﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟ ّ
ﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒ ّﻜ َﺮة.

ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤ ّﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر وﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ ا ّﻟﺘﻲ ﺗُﻠﺰم ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻟﻨّﺴﺎء ﰲ ﻓﱰة اﻟﺤﻤﻞ .وﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺮﺑﻲ –
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ ﰲ داﺧﻞ املﺠﺘﻤﻊ
ّ
ﻣﻨﻊ اﻟﺘّﺤ ﱡﺮﺷﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ.
املﻄﺎ َﻟﺒَﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻮاﺻﻼت ﰲ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ وإﻟﻴﻬﺎً ،
ّ
ﺧﺎﺻﺔ.
وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﻗﻠﻴّﺔ ﻋﺎﻣّ ًﺔ واﻟﻨّﺴﺎء

.4
ّ
ﺣـﻖ املـﺮأة ﰲ اﻟﺤﻴـﺎة ﺑـﺪون ﻋﻨـﻒ
 .1اﺗّﺨﺎذ ﻛ ّﻞ ُ
ّ
ﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼّزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘّﻘﻠﻴﻞ واﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻨﻒ داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ أﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣّ ًﺔ وﺿ ّﺪ اﻟﻨّﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت
ّ
وﺧﺎﺻ ًﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨّﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻛﺬﻟﻚ إرﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴّﺎت ﺟﻤﺎﻫريﻳّﺔ.
ﻋﻠﻨﻲ ،وﻣﺴﺘﻤ ّﺮ ﻟﻜ ّﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ،
 .2ﺷﺠﺐ ﴏﻳﺢ،
ّ
.3

اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮْل ﻗﻀﻴّﺔ اﻟﻌﻨﻒ داﺧﻞ املﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪة ملﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ِ
ﺑﺮاﻣﺞ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ،وإدراﺟﻬﺎ ﰲ املﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴّﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ زﻳﺎدة
ّ
املﻨﻬﺠﻴّﺔ واﻟﻼ ﻣﻨﻬﺠﻴّﺔ .وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻼ ﻋﻨﻒ .

ﱠ
ً
»ورﻗـﺔ أﺧـﺮى« و »ﺣـﱪًا ﻋـﲆ ورق« ،ﻧـﺮى ّ
واﻟـﴩاﻛﺎت ﻣـﺎ ﺑـني
أن ﻫﻨﺎﻟـﻚ أﻫﻤّ ﻴّـﺔ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘّﻌـﺎون
ﺣﺘّـﻰ ﻻ ﻳﺼﺒـﺢ ﻫـﺬا املﻴﺜـﺎق
ّ
ﺟﻤﻌﻴّﺔ »ﻧﺴﺎء ﺿﺪ اﻟﻌﻨﻒ« وﺟﻤﻌﻴﺔ »اﻟﺰﻫـﺮاء« وﺑني ﱡ
املﻮﻗﻌﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ:
اﻟﺴﻠﻄﺎت املﺤﻠﻴّﺔ
•
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ّ
اﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ وﻓﻌﺎﻟﻴّﺎت ﻟﻠﻨّﺴﺎء ﰲ اﻟﺤﻘﻞ ﻋﲆ املﺴﺘﻮى املﺤﲇ ّ.
َ
ّ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪّوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﻘﻮق وﺧﺪﻣﺎت.
املﺮاﻓﻌَ ﺔ أﻣﺎم

•دور السلطات المحلية العربية الموقعة على عهد المساواة
• ﺗﻘﺪﻳﻢ أوراق ﻋﻤﻞ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻣﺮﺟﻌﻴّﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴّﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨّﺴﺎء ﻋﲆ املﺴﺘﻮى املﺤﲇ ّ واﻟ ّﺪ َوﱄ ّ(.
في ازالة المعيقات امام تشغيل النساء
• ﺗﺸﻜﻴﻞ ُﻗﻮّة ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴني واﻗﻊ اﻟﻨّﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ.
اﻟـﺘّــﻮﻗـﻴــﻊ:

