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مــدى تأثيــر جائحة كورونــا على 
الســلوكيات الجندريــة للرجــال
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تــم اعــداد وطباعــة الدراســة ضمــن مشــروع “شــركاء” 

الــذي تنفــذه المؤسســة الفلســطينية للتمكيــن والتنميــة 

المحليــة - REFORM ضمــن البرنامــج االقليمــي لهيئة 

األمــم المتحــدة للمــرأة “رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة 

بيــن الجنســين” باشــراف مركــز تطويــر المؤسســات 

األهليــة وطاقــم شــؤون المــرأة بالشــراكة مــع هيئــة األمــم 

المتحــدة للمــرأة وبدعــم مــن الســويد.

 

اآلراء الــواردة فــي هــذه الدراســة هــي آراء المؤلــف وال 

تمثــل بالضــرورة وجهــات نظــر وآراء حكومة الســويد أو 

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة أو األمــم المتحــدة أو أي مــن 

المنظمــات التابعــة لهــا.
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ملخص:

يجابــه المجتمــع الفلســطيني ظروفــاً اســتثنائيًة بســبب جائحــة كورونــا “كوفيــد - 19”، والتــي 
ثؤثــر علــى شــتى مناحــي الحيــاة فــي ظــل ضعــف البنيــة التحتيــة الصحيــة، وهشاشــة دور 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، واألزمــات السياســية المتتاليــة؛ لذلــك مــن الضــروري البحــث 
ــات  ــى العالق ــا عل ــدى تأثيره ــتوى االجتماعــي وفحــص م ــى المس ــة عل ــات الجائح ــي تبع ف
االجتماعيــة داخــل األســر ومــا إذا كان هنــاك تداعيــات مرتبطــة بقضيــة المســاواة بيــن 

الجنســين.

لقــد جــاء إعــداد هــذه الدراســة ضمــن مشــروع “شــركاء” الــذي يهــدف الــى تعزيــز وعــي 
الرجــال بمفاهيــم النــوع االجتماعــي والذكوريــة، وكيفيــة تشــكيل هويــات الرجــال وعالقاتهــم 
مــع اآلخريــن علــى أســاس المســاواة بيــن الجنســين، والضغــط علــى صنــاع السياســات العامــة 
إلقــرار إجــازة األبــوة ضمــن قانــون العمــل الفلســطيني والنظــام الداخلــي للمؤسســات األهليــة.

ــي  ــاء ف ــاركة النس ــة مش ــتهدفين بأهمي ــي المس ــز وع ــى تعزي ــركاء” عل ــروع “ش ــل مش يعم
المجــال العــام، وبنــاء قدراتهــن وتزويدهــن بالمهــارات الالزمــة لتمكينهــن مــن التأثيــر علــى 
ســلوكيات غيرهــن لتحقيــق الشــراكة بيــن الرجــل والمــرأة، وهــو أمــر مــن شــأنه أن يعمــل 
ــي مناهضــة الصــورة  ــى ممارســات تســهم ف ــة إل ــم اإليجابي ــكار والمفاهي ــل األف ــى تحوي عل
النمطيــة تجــاه النســاء، كمــا يهــدف المشــروع إلــى خلــق مســاحة آمنــة للحــوار والتعلــم تفضــي 
إلــى تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي المجتمــع ودور أكبــر للرجــل فــي مهــام غيــر اعتياديــة لــه 

داخــل األســرة. 

ــر  ــي تغّي ــا ف ــة وأثره ــن الجائح ــة ع ــة الناتج ــة األبعــاد االجتماعي ــذه الدراس ــتعرض ه تس
ديناميكيــة المجتمــع علــى المســتوى الجنــدري، فتبحــث الدراســة فــي مــدى مشــاركة الرجــل 
بــاألدوار االجتماعيــة المختلفــة بمــا فيهــا الــدور اإلنجابــي والــدور اإلنتاجــي والــدور 
المجتمعــي، باإلضافــة إلــى فحــص مــدى تغّيــر نظــرة الرجــل للمســاواة خــالل الجائحــة، كمــا 
تتنــاول الدراســة مجموعــة مــن المحــاور التــي تفحــص مــدى التغّيــر الحاصــل فــي ســلوكيات 
الرجــال وممارســاتهم المتعلقــة بقضايــا المســاواة بيــن الجنســين، وإذا كان هنــاك تغّيــرات قــد 

طــرأت علــى الــدور االجتماعــي لهــم.

ــة  ــي ســلوكيات الرجــال وممارســاتهم المتعلق ــر ف ــى فحــص مــدى التغّي وتهــدف الدراســة إل
ــاة  ــاء الحي ــدور االجتماعــي للرجــال ومشــاركتهم أعب ــن الجنســين، وال ــاواة بي ــا المس بقضاي
بمــا فيهــا األســرة والعمــل، وتقديمهــم للرعايــة المنزليــة غيــر مدفوعــة األجــر ومشــاركتهم 
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باألعمــال المنزليــة نتيجــة الضغــوط والتغيــرات التــي رافقــت الجائحــة، ومعرفــة مــدى تاثيــر 
الضغــوط السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة عنــد الرجــل علــى موقفــه مــن المســاواة بيــن 
الجنســين، ومــدى التغييــر االجتماعــي للرجــال نتيجــة التغيــرات التــي رافقــت جائجــة كورونا، 
ومــا مــدى التغيــر الحاصــل علــى طبيعــة الشــراكة بيــن الرجــل والمــرأة، مــن حيــث القيــام 

بــاألدوار المختلفــة وكذلــك اتخــاذ القــرارات الخاصــة باألســرة نتيجــة تأثيــرات الجائحــة.

لتحقيــق أهــداف الدراســة؛ تــم العمــل علــى جمــع البيانــات ووجهــات النظــر واآلراء مــن خالل 
مجموعــات نقــاش وتوزيــع اســتمارات وعقــد مقابــالت مــع أصحــاب الشــأن وصنــاع القــرار، 
ــى شــكل اســتنتاجات  ــا عل ــة وتقديمه ــات النظــر المختلف ــات ووجه ــذه البيان ــل ه ــم تحلي ــم ت ث

وتوصيــات. 

وعليــه تــم تقســيم الدراســة إلــى أربعــة محــاور رئيســية: المحــور األول يــدرس مســتوى التغير 
فــي تشــارك وممارســة األدوار داخــل األســرة بيــن الرجــل والمــرأة نتيجــة تأثيــرات الجائحــة، 
والمحــور الثانــي يــدرس التغيــرات علــى مســتويات الــدور الذكــوري للرجــال داخــل األســرة، 
والمحــور الثالــث ينظــر فــي ســلوكيات الرجــال وممارســاتهم مــع شــريكاتهم وجهــات النظــر 
بشــأن المســاواة بيــن الجنســين، أمــا المحــور الرابــع فيبحــث فــي تأثيــر الضغــوط السياســية 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة علــى موقــف المســاواة بيــن الجنســين.

ــة  ــا الدراس ــي خلصــت إليه ــالت الت ــات والتحلي ــن البيان ــة م ــور مجموع ــتعرض كل مح يس
خــالل عمليــة البحــث، فــي ظــل وجــود نقــاط مشــتركة فــي المحــاور األربعــة وهــي مرتبطــة 
ــم عــن  ــداً نتيجــة اإلغالقــات والعمــل مــن المنــزل والتعلي ــى المــرأة تحدي ــادة العــبء عل بزي
ــرة  ــل األس ــة داخ ــى األدوار الممارس ــذري عل ــر ج ــود تغّي ــدم وج ــى ع ــة إل ــد. باإلضاف بع
ــدى الرجــل،  وعــدم حصــول تحــّول جوهــري فــي مفهــوم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة ل
فالتمييــز مــا زال قائمــاً. إال أن هنــاك بعــض التغيــرات البســيطة التــي طــرأت علــى العالقــات 
داخــل األســرة، فعلــى ســبيل المثــال أدت اإلغالقــات المتتاليــة إلــى تجّمــع أفــراد األســرة إناثــاً 
وذكــوراً مــع بعضهــم البعــض داخــل المنــزل ممــا أتــاح المجــال لهــم اإلطــالع أكثــر علــى 

ــاة عليهــا. ــة الملق ــاء المنزلي دور األم المعقــد خــالل الجائحــة وتراكــم األعب

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على النحو اآلتي:

مــا زالــت النســاء تــؤدي الــدور اإلنجابــي الخــاص بالرعايــة المنزليــة والعنايــة باألطفــال 	 
ــت  ــد ارتفع ــي، وق ــكل رئيس ــة بش ــخاص ذوي اإلعاق ــى واألش ــن والمرض ــار الس وكب
ــك لتجمــع  ــا وذل ــاء خــالل الجائحــة بســبب زيادته بشــكل واضــح مســؤولية هــذه األعب
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أفــراد األســرة وقتــاً أطــول فــي البيــت نتيجــة إغــالق المــدارس والجامعات والمؤسســات، 
والعمــل عــن بعــد.

مــا زالــت المــرأة تعانــي مــن التعــرض للعنــف األســري بكافــة أشــكاله الجســدي والنفســي 	 
واالقتصــادي وكذلــك الجنســي، وهنــاك ارتفــاع بنســب متفاوتــة خــالل الجائحــة، واألكثر 

ارتفاعــاً هــو العنف النفســي.

أثــر ســوء الوضــع االقتصــادي وازديــاد الفقــر خــالل فتــرة الجائحــة علــى كافــة مناحــي 	 
ــن  ــر م ــي كثي ــا أدى ف ــر، مم ــل األس ــات داخ ــطينية والعالق ــر الفلس ــدى األس ــاة ل الحي
األحيــان حــدوث التوتــر والعصبيــة مــن قبــل الرجــال، وكذلــك كان الضيــق االقتصــادي 
أحــد األســباب الرئيســة الرتفــاع حــدوث العنــف، رغــم األجــواء اإليجابيــة التــي كانــت 

تســود بيــن أفــراد األســرة نتيجــة قضــاء وقــت أطــول مــع بعضهــم البعــض.

هنــاك قبــول عــام لــدى النســاء والرجــال بشــأن مــدى إشــراك النســاء بصنــع القــرار وهذا 	 
اتضــح فــي االســتمارات وفــي مجموعــات النقــاش؛ ثلثــا المشــاركين والمشــاركات أبــدوا 
ــى  ــن تبق ــرارات الخاصــة باألســرة، ولك ــي الق الرضــا عــن مســتوى إشــراك النســاء ف
نســبة الثلــث مــن النســاء اللواتــي أبديــن معارضتهــن عــن مــدى إشــراكهن بالقــرارات 

التــي تتعلــق باألســرة.

مــا زال التمييــز ضــد اإلنــاث موجــوداً مــن حيــث االتجــاه نحــو تفضيــل تدريــس الذكــور 	 
عــن اإلنــاث فــي ظــل األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وكذلــك إمكانيــة 

تزويــج الفتيــات بســن مبكــرة.

هنــاك مؤشــرات تــدل علــى أن قضايــا النســاء والعدالــة والمســاواة ليســت ذات أولويــة 	 
لــدى أصحــاب القــرار، خاصــة مــع نشــوء أولويــات أخــرى لهــا عالقــة بالجائحــة 
ومضاعفاتهــا ومعالجــة األوضــاع الصحيــة واالقتصاديــة التــي باتــت تشــغل الحكومــة 

ــة.   ــذه الظــروف الصعب ــس بســبب ه الفلســطينية بشــكل رئي

ــار 	  ــن االعتب ــذ بعي ــي تأخ ــة والت ــوزارات المختلف ــا ال ــي وضعته ــت الخطــط الت ــا زال م
ــة. ــل والمتابع ــة للتفعي ــن بحاج ــاء وخصوصيته ــات النس حاج
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بناًء على النتائج السابقة خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات:

هنــاك حاجــة لنشــر الوعــي فــي المجتمــع الفلســطيني - الرجــال خاصــة - حــول . 1
ضــرورة تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، وحــث الرجــال علــى تقاســم األعبــاء المنزليــة 
واألســرية وتشــجيع انخراطهــم فــي المشــاركة بأعبــاء الــدور اإلنجابــي، وذلــك باســتخدام 

ــة.  ــة مــن خــالل حمــالت التوعي اإلســتراتيجيات والطــرق المختلف

ضــرورة تعزيــز دور المؤسســات التعليميــة فــي تعزيــز المســاواة بين الجنســين وتشــجيع . 2
مشــاركة الرجــل فــي األعبــاء المنزليــة واألســرية بمــا فيهــا الــدور اإلنجابــي. 

ضــرورة التركيــز علــى فئــة األطفــال والشــباب وتوعيتهــم بأهميــة المســاواة بيــن . 3
الجنســين وضــرورة توزيــع األعبــاء المنزليــة بيــن الرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء. 

ــي . 4 ــة ف ــاء وخاص ــا النس ــرض له ــي تتع ــاكات الت ــق لالنته ــام توثي ــل نظ ــرورة تفعي ض
العمــل ورصدهــا وتصنيفهــا، ووضــع آليــات التدخــل لحلهــا، وذلــك حتــى ال يتــم تســريح 
النســاء أو يضطــررن لتــرك العمــل، وبالتالــي تقــل نســبة مشــاركتهن وخاصــة فــي ســوق 

العمــل الرســمي. 

ضــرورة توفيــر نظــام اســتجابة مــرن وفعــال مــن قبــل المؤسســات المختصــة التــي تقــدم . 5
خدمــات المشــورة والدعــم لضحايــا العنــف.

ــم . 6 ــى يت ــك حت ــة، وذل ــر فعال ــراءات وتدابي ــتجابة إج ــط االس ــن خط ضــرورة أن تتضم
ضمــان تمتــع النســاء بحقوقهــن وعــدم انتهاكهــا، وكذلــك أن تســعى هــذه الخطــط لمعالجــة 
ــن الضــروري أن تتضمــن  ــن الجنســين. وم ــج عــن عــدم المســاواة بي ــي تنت ــار الت اآلث
ــا وفاعــاًل للنســاء حتــى يتــم طــرح  اللجــان المختصــة لالســتجابة للجائحــة تمثيــاًل حقيقًي

قضايــا النســاء والدفــاع عنهــا بشــكل فعــال.

ــدة . 7 ــي أجن ــات ف ــلم األولوي ــى س ــين عل ــن الجنس ــاواة بي ــا المس ــع قضاي ــرورة وض ض
المســؤولين.

معالجــة الوضــع االقتصــادي لألســر وخاصــة الفقيــرة، فســوء الحــال االقتصــادي يؤثــر . 8
ــلبية  ــج س ــى نتائ ــؤدي إل ــن أن ي ــاث، ويمك ــور واإلن ــاة  للذك ــي الحي ــتى مناح ــى ش عل
ــن  ــن تعليمه ــدم إكماله ــة  بع ــوق النســاء، وخاصــة المتعلق ــي حق ــث التراجــع ف ــن حي م

ــي ســوق العمــل.  ــي نســبة مســاهمة النســاء ف ــر ف ــاض أكث ــج المبكــر وانخف والتزوي
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الفصل األول

المقدمة

مثلــت جائحــة كورونــا إحــدى أكثــر الرهانــات الجذريــة التــي ُيمكــن أن يختبرهــا مجتمــع مــا 
وُيعايشــها، حيــث إنهــا تمتحــن صالبــة التنظيــم االجتماعــي والمتانــة العالئقيــة التــي تجمــع 
أفــراده تحــت ســقف واحــد، حيــث يواجــه العالــم أزمــة صحيــة إنســانية فرضــت عليــه اتخــاذ 
ــع  ــد فــرض الواق ــة، وق ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــر مــن التداعي ــى الكثي إجــراءات أدت إل
الصحــي علــى أغلــب دول العالــم اتخــاذ إجــراءات صارمــة لعــل أبرهــا توجــه بعــض الــدول 

إلــى فــرض الحجــر الصحــي الشــامل واإلغــالق الكلــي. 

لــم تكــن فلســطين بمنــأى عــن هــذه الجائحــة، مــا أدى دفــع الســلطة الفلســطينية إلــى مواكبــة 
اإلجــراءات المعمــول بهــا علــى مســتوى العالــم، حيــث لجــأت إلــى فــرض إجــراءات 
وتدابيــر مــن شــأنها الحــد مــن انتشــار الفيــروس خاصــة مــع ضعــف البنيــة التحتيــة وضعــف 

ــة. ــم الصحي ــروس أضــر بأفضــل منظومــات العال ــات لمجابهــة في اإلمكاني

ــة  ــارس 2020 حال ــن آذار/ م ــس م ــي الخام ــاس ف ــود عب ــطيني محم ــس الفلس ــن الرئي أعل
الطــوارئ فــي جميــع األراضــي الفلســطينية لمــدة 30 يومــاً، وجــرى تمديــد حالــة الطــوارئ 
الحقــاً تكــراراً، وتزامنــاً مــع ذلــك؛ اتخــذت الحكومــة الفلســطينية سلســلة مــن اإلجــراءات بمــا 
فيهــا اإلغــالق الكلــي  لكافــة محافظــات الضفــة الغربيــة، وفــرض تدابيــر مشــددة علــى  تنقــل 
المواطنيــن بيــن المحافظــات والقــرى واألحيــاء، وترافــق ذلــك مــع تشــكيل اللجنــة الوطنيــة 
لمواجهــة الجائحــة، وتشــكيل اللجــان المحليــة فــي المــدن والقــرى والمخيمــات، وواكــب ذلــك 
إغــالق األماكــن التــي يمكــن أن يتجمــع بهــا المواطنــون  كالمســاجد، والكنائــس، والمــدارس، 
والجامعــات، تبعــاً لحالــة تفشــي الفيــروس الوبائــي، إلــى جانــب القيــود المشــددة علــى تنقــل 

المواطنيــن.

اســتمرت تلــك اإلجــراءات الملزمــة للمواطنيــن والمواطنــات التــزام منازلهــم وعــدم الخــروج 
إال لقضــاء شــؤونهم الضروريــة، كالتــزّود بالمــواد األساســية والعــالج، واســتثني مــن تلــك 
اإلجــراءات العاملــون فــي القطاعــات األساســية التــي تــم تحديدهــا ســواء فــي القطــاع العــام أو 
القطــاع األهلــي والخــاص، مــا يعنــي مالزمــة أكثــر مــن مليونــي مواطــن ومواطنــة منازلهــم 

فــي بعــض األحيــان. 
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ورغــم تضافــر الجهــود الوطنيــة مــن قبــل الحكومــة ومكونــات المجتمــع المدنــي للحــد مــن 
التداعيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة ألزمــة فيــروس كورونــا، فــإن هــذه اإلجــراءات تبقــى 
ــة،  ــل الجائح ــن قب ــالً م ــد أص ــن والممت ــع الراه ــورة الوض ــرق لخط ــم ت ــل ول ــدودة، ب مح
ــع  ــا م ــة كورون ــت أزم ــث تزامن ــع، حي ــي المجتم ــاً ف ــر تهميش ــات األكث ــى الفئ وخاصــًة عل
األزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي يعيشــها الفلســطينيون تحــت االحتــالل، مــا ينــذر بتجســيد 
الــال مســاواة فــي إطــار مجتمعــي فــي ظــل غيــاب الحمايــة االجتماعيــة الكافيــة والشــاملة علــى 

ــون. نطــاق المؤسســات والقان

وفيمــا أصبــح التحــدي األبــرز لألســر الفلســطينية الحصــول علــى العــالج أو توفيــر القــوت 
اليومــي، فــي ضــوء توقــف العمــل بســبب الحجــر الصحــي اإلجبــاري ومنــع التنقــل؛ نحــن 
نــدرس هنــا ســياقات وإنتاجــات وتأثيــرات الحجــر الصحــي فــي أنمــاط العالقــات االجتماعيــة 
بيــن الجنســين فــي داخــل األســر الفلســطينية فــي إطــار فحــص دور عالقــات القــوة وتفاعالتها 
ــي  ــي تســاعد ف ــة الت ــر النوعي ــة، والتقاري ــة للدراســات الجندري ــة نظري ــاً مــن مراجع انطالق
ــي  ــن الجنســين ف ــوة بي ــي األدوار والق ــدالت ف ــئلة الرئيســة الخاصــة بتب ــى األس ــة عل اإلجاب

فلســطين. 

ــة  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــاة االقتصادي ــي الحي ــف مناح ــة مختل ــار الجائح ــر انتش ــال تأثي ط
والصحيــة فــي فلســطين، حيــث أثــرت الجائحــة علــى النســاء الفلســطينيات مــن حيــث تمتعهــن 
ــة الطــوارئ  ــع حال ــة والنفســية. فم ــن االجتماعي ــك أوضاعه ــاه وكذل ــة الرف بالصحــة أو حال
والقيــود التــي فرضتهــا الحكومــة الفلســطينية للحــد مــن انتشــار الوبــاء عبــر فرضهــا لتدابيــر 
ــالق  ــل وإغ ــول للعم ــة الوص ــات وصعوب ــن المحافظ ــل بي ــا التنق ــة، وتقييده ــد للحرك تحدي
المحــال التجاريــة والمؤسســات التعليميــة، كل هــذا أدى إلــى زيــادة وثقــل األعبــاء المنزليــة 
ــوال  ــاوة األح ــادي وقس ــع االقتص ــة الوض ــداً صعوب ــع تعقي ــل وزاد الوض ــاء، ب ــى النس عل

ــالت الفلســطينية1.   المعيشــية للعائ

وفــي هــذه الدراســة، نحــاول فهــم وتحليــل تأثيــر جائحــة كورونــا علــى مــدى التغييــر الــذي 
حصــل علــى ســلوكيات الرجــال وممارســاتهم المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين مــن وجهــة 
نظــر المشــاركين والمشــاركات فــي الدراســة، وتحديــداً مــدى مســاهمة الرجــال ومشــاركتهم 

فــي مختلــف األدوار.

تفحــص االســتمارة بشــكل رئيــس األعبــاء المنزليــة والعنايــة باألطفــال وكبــار الســن 
والمرضــى واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. وتبحــث الدراســة مــدى التغيــر الــذي حصــل علــى 

1 »جائحة كورونا: آثارها واستراتيجيات التكيف بين الفلسطينيين«، مركز العالم العربي للبحوث والتنمية )أوراد(، 2020



12

عالقــات الرجــال مــن حيــث االتصــال والتواصــل وطبيعــة العالقــة مــع زوجاتهــم وأبنائهــم 
خــالل فتــرة الجائحــة، وتتطــرق الدراســة لبحــث وجهــات نظــر الرجــال وممارســاتهم  
لموضــوع المســاواة بيــن الجنســين، وتأثيــر الضغــوط االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة 

ــين. ــن الجنس ــاواة بي ــتهم للمس ــم وممارس ــي فهمه ــر ف ــى التغي عل

كل المحــاور الســابقة ســيتم اإلجابــة عليهــا مــن خــالل اللقــاءات القصديــة مــع المســؤوالت 
ــتبانة  ــالل االس ــن خ ــزة، وم ــاش مرّك ــات نق ــد مجموع ــك عق ــن، وكذل ــؤولين المعنيي والمس
ــى  ــة لتجــارب كل مــن النســاء والرجــال للتعــرف عل ــة وفردي ــات تفصيلي المعــّدة لجمــع بيان
ــات  ــات وقناع ــف واتجاه ــم لمواق ــاركات وتوقعاته ــاركين والمش ــر المش ــات نظ آراء ووجه

ــي طــرأت خــالل الجائحــة. ــرات الت ــي ذكــرت والتغي الرجــال تجــاه المحــاور الت

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة بأنهــا تأتــي فــي ظــل ظــرف صحــي اســتثنائي أثــر علــى ديناميكية 
المجتمــع الفلســطيني وطبيعــة العالقــات االجتماعيــة فيــه بمــا فيهــا العالقــات الجندرية. 

أهداف الدراسة

ــا المســاواة . 1 ــة بقضاي ــي ســلوكيات الرجــال وممارســاتهم المتعلق ــر ف فحــص مــدى التغّي
بيــن الجنســين، والــدور االجتماعــي للرجــال ومشــاركتهم أعبــاء الحيــاة بمــا فيهــا األســرة 
ــال  ــاركتهم باألعم ــر ومش ــة األج ــر مدفوع ــة غي ــة المنزلي ــم للرعاي ــل، وتقديمه والعم

ــت الجائحــة. ــي رافق ــرات الت ــة نتيجــة الضغــوط والتغي المنزلي

التعــرف علــى مــدى التغيــر الــذي حصــل علــى طبيعــة الشــراكة بيــن الرجــل والمــرأة . 2
نتيجــة تأثيــرات جائحــة كورونــا.

فهــم تحــول ســلوكيات الرجــال وممارســاتهم مــع شــريكاتهم النســاء ووجهــات نظرهــم . 3
بشــأن المســاواة بيــن الجنســين.

معرفــة تأثيــر الضغوطــات السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة الواقعــة علــى الرجــل . 4
تجــاه موقفــه مــن المســاواة بيــن الجنســين.
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منهجية الدراسة

ــك لتحقيــق أهــداف الدراســة. ُجمعــت  ــة البحــث الكمــي الكيفــي، وذل جــرى اســتخدام منهجي
البيانــات مــن خــالل اســتخدام ثالثــة طــرق، الطريقــة األولــى هــي عقــد جلســات مجموعــات 
نقــاش مركــزة، والطريقــة الثانيــة مــن خــالل اســتمارات تــم توزيعهــا واحتــوت محــاور ذات 
ــاءات مــع خمســة مســؤولين مــن  ــذ لق ــر تنفي ــة عب ــة الثالث ــة بأهــداف البحــث، والطريق عالق

ــة.  وزارات ومؤسســات ذات عالق

مجموعات النقاش

بالنســبة لمجموعــات النقــاش وتفاصيلهــا، فقــد عقدت ســت مجموعــات لقاءات نقاش في شــمال 
ووســط وجنــوب الضفــة الغربيــة، وقــد تــم توزيــع المجموعــات بالشــكل التالــي: مجموعتــا 
نقــاش للرجــال والنســاء فــي قريــة مــراح معــال قضــاء بيــت لحــم، ومجموعتــا نقــاش للرجــال 
والنســاء فــي مخيــم الفارعــة قضــاء طوبــاس، ومجموعــة نقــاش للنســاء فــي قريــة كفــر مالــك 
قضــاء رام هللا، ومجموعــة نقــاش للنســاء فــي مدينــة رام هللا. وعقــدت المجموعــات بشــكل 
ــة للمشــاركين  ــة الرجــال والنســاء، بهــدف إعطــاء المســاحة والخصوصي منفصــل مــن ناحي
والمشــاركات. وقــد تــم اختيــار مواقــع عقــد مجموعــات النقــاش بحيــث تمثــل مناطــق مختلفــة 
مــن الضفــة الغربيــة، وكذلــك فقــد تــم مراعــاة فــي اختيــار أماكــن عقــد المجموعــات أن تعقــد 
فــي مدينــة وقريــة ومخيــم. وبلــغ عــدد المشــاركين فــي مجموعــات النقــاش 53 )17 رجــال 

و36 امــرأة(.       

وصف العينة 

تــم اختيــار مــن شــاركوا بمجموعــات النقــاش بطريقــة قصديــة. وقد وجــد تنوع فــي مجموعات 
النقــاش مــن حيــث العمــر ومســتوى التعليــم والعمــل. فمــن ناحيــة العمــر، تراوحــت األعمــار 
ــن  ــا بي ــاوت م ــاك تف ــي، كان هن ــتوى التعليم ــبة للمس ــنة. وبالنس ــنة و60 س ــن 24 س ــا بي م
التعليــم االبتدائــي واإلعــدادي والثانــوي والبكالوريــوس والماجســتير. وكذلــك فقــد وجــد تنــوع 
مــن ناحيــة العمــل، وخاصــة بالنســبة للنســاء فقــد شــارك فــي المجموعــات 21 امــرأة ال تعمــل 
خــارج البيــت و15 امــرأة مــن المشــاركات يعملــن خــارج البيــت. وبالنســبة للرجــال جميعهــم 
يعملــون بشــكل عــام، ولكــن بســبب الوضــع الحالــي وانتشــار الجائحــة، فقــد بلــغ عــدد الرجــال 

العاطليــن عــن العمــل خــالل هــذه الفتــرة أربعــة رجــال.  
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عدد المشاركين والمشاركات حسب مكان السكن:

شــارك 14 شــخصا مــن مخيــم الفارعــة )10 نســاء و4 رجــال(، وشــارك 7 أشــخاص مــن 
مدينــة رام هللا )7 نســاء(، ومــن القريــة )مــراح معــال وكفــر مالــك( فقــد شــارك 32 شــخصا 

)19 امــرأة و13 رجــال(.

مستوى التعليم: 

أمـــي: 1، ابـتـدائـــي: 4، إعـــدادي: 9، ثـانـــوي: 14، دبـلـــوم:1، بـكـالـوريـــوس: 21، 
مـاجـسـتـيـــر: 3.

    
حالة العمل:

كان عــدد الذيــن يعملــون 28، وعــدد الذيــن ال يعملــون 25 مــن مجمــوع المشــاركين 
والمشــاركات.
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االستمارات

تــم اســتخدام طريقــة ثانيــة لجمــع البيانــات وهــي االســتمارة، حيــث تــم تصميــم االســتمارة، 
وتــم تحكيمهــا مــن خــالل خبيريــن فــي هــذا المجــال. احتــوت االســتمارة معلومــات ديمغرافيــة 
تتعلــق بالعمــر ومــكان الســكن والمســتوى التعليمــي وعــدد األبنــاء والبنــات، ووجــود إعاقــة 
أو عــدم وجودهــا، والعمــل والدخــل الشــهري. وكذلــك فقــد احتــوت االســتمارة أربعــة محــاور 
ــن  ــي األســرة بي ــي تشــارك وممارســة األدوار ف ــر ف رئيســية: المحــور األول مســتوى التغي
الرجــل والمــرأة نتيجــة أزمــة كورونــا؛ والمحورالثانــي يتعلــق بالتغيــر علــى ممارســة الرجــال 
ــاول  ــث تن ــور الثال ــرة؛ والمح ــل األس ــل داخ ــال والتواص ــرارات واالتص ــذ الق ــف وأخ للعن
ســلوكيات الرجــال وممارســاتهم مــع شــريكاتهم النســاء ووجهــات نظرهــم بشــأن المســاواة بين 
الجنســين؛ والمحــور األخيــر مــن االســتمارة بحــث بتأثيــر الضغــوط السياســية واالقتصاديــة 
ــي  ــغ عــدد األســئلة ف ــن الجنســين. وبل ــن المســاواة بي ــف الرجــل م ــى موق ــة عل واالجتماعي
ــا مــن  ــات عليه ــم اإلجاب ــث تت ــد صممــت االســتمارة بحي ــة 41 ســؤاال. وق المحــاور األربع

خــالل التــدرج الخماســي، موافــق جــدا، موافــق، محايــد، معــارض، معــارض جــًدا. 

وزعــت االســتمارات علــى رجــال متزوجيــن ونســاء متزوجــات مــن مناطــق القــدس، رام هللا، 
طوبــاس، نابلــس، قلقيليــة، وقــد بلــغ عــدد االســتمارات التــي تــم تعبئتهــا 117.

وصف لعينة المشاركين والمشاركات في االستمارات:

عدد الذكور: 57 وعدد اإلناث: 60
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مكان سكن المشاركين والمشاركات:

المدينة: 51, القرية: 39  والمخيم: 27

المستوى التعليمي
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عدد األوالد
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اإلعاقة:

يوجد إعاقة: العدد 5 ما نسبته: %4.3  وال يوجد إعاقة: 111 ما نسبته: 95.7%

أنواع اإلعاقة:

إعاقة ذهنية بسيطة: 2، إعاقة حركية: 2 وصعوبات تعلم: 1

حالة العمل: 

ال يعمل: 44، يعمل: 71 وغير محدد: 2

قطاعات العمل
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الدخل:

 يمثل الشكل أدناه مستوى الدخل للمشاركين والمشاركات الذين عبأوا االستمارات

مقابلة المسؤولين وصناع القرار

الطريقــة الثالثــة التــي اســتخدمت فــي جمــع البيانــات هــي مقابلــة مســؤولين فــي وزارات المــرأة 
والتنميــة االجتماعيــة والعمــل، وتــم مقابلــة منســقة منتــدى مناهضــة العنــف ضد المــرأة، وكذلك 

منســقة البرامــج فــي جمعيــة المــرأة العاملة الفلســطينية. 

عقــدت خمســة لقــاءات مــع مســؤولين مــن الــوزارات والهيئــات المذكــورة، وقــد تــم الســؤال 
ــى وجهــات نظــر المســؤولين  ــك للتعــرف عل ــة بأهــداف البحــث وذل ــا عالق ــا له حــول قضاي
والمســؤوالت بشــأن أدوار النــوع االجتماعــي، وهــل حصــل عليهــا تأثيــر فــي فتــرة الجائحــة، 
وكذلــك تــم الســؤال عــن زيــادة أو عــدم زيــادة نســبة العنــف الموجــه للنســاء فــي ظــل الجائحــة. 
وأيضــا فقــد تــم االســتماع منهــم عمــا إذا تعرضــت النســاء النتهــاكات معينــة فــي ظــل الجائحــة. 
مــن ناحيــة أخــرى، فقــد تــم النقــاش معهــم عــن تأثيــر الجائحة علــى مدى تمتــع النســاء بحقوقهن 
المختلفــة وكذلــك بموضــوع المســاواة بيــن الجنســين. والمحــور األخيــر الــذي بحــث معهــم هــو 
خطــط الــوزارات للتعامــل مــع آثــار الجائحــة ومــدى حساســيتها لحاجــات المــرأة وقضايــا النوع 
االجتماعــي. وكذلــك تــم البحــث فــي موضــوع حقــوق المــرأة والمســاواة وهــل حصــل تراجــع 

فــي هــذا الموضــوع. 

ــة، ومــع مســؤولة  ــة االجتماعي ــل وزارة التنمي ــك وكي ــاءات مــع األســتاذ داود الدي ــدت اللق عق
اإلدارة العامــة للتأثيــر واإلعــالم فــي وزارة شــؤون المــرأة األســتاذة إلهــام ســامي، ومــع مديــرة 
وحــدة النــوع االجتماعــي فــي وزارة العمــل األســتاذة لمــا عــواد، ومع منســقة منتــدى المنظمات 
األهليــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة )المنتــدى( األســتاذة صبــاح ســالمة، ومع منســقة برنامج 

اإلرشــاد فــي جمعيــة المــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة األســتاذة فتنــة خليفــة.
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الفصل الثاني
مراجعة األدبيات

فــي هــذا الجــزء الخــاص بمراجعــة مختصــرة لألدبيــات ذات الصلــة، ســنراجع مواضيــع ذات 
ــة باألشــخاص  ــة والعناي ــة المنزلي ــاء الرعاي ــق بأعب ــا يتعل ــا فيم ــر جائحــة كورون ــة بتأثي عالق
المرضــى وكبــار الســن واألشــخاص ذوي االعاقــة، وكذلــك ســيتم التطــرق إلــى مــدى تعــرض 
النســاء للعنــف بكافــة أشــكاله فــي ظــل الجائحــة، وأيضــا ســيتم البحــث بموضــوع تمتــع النســاء 

بالمســاواة.  

مسؤولية الرعاية المنزلية: 

إن مســؤولية الرعايــة المنزليــة فــي الــدول العربيــة والتــي تعيــش فــي ظــل ظــروف اجتماعيــة 
ــن قبــل النســاء  ــر م ــم تقديمهــا بشــكل رئيــس وبــدون أج واقتصاديــة صعبــة عــادة مــا يت
ــى  ــة، إل ــة الذكوري ــوة والهيمن ــات الق ــة بظــروف عالق ــة مرتهن ــك ألســباب تاريخي ــود ذل ويع
جانــب ضعــف فــي منظومــة التشــريعات والقوانيــن القائمــة علــى معاييــر اإلنصــاف والعدالــة 
ــة  ــدول العربي ــي بعــض ال ــع انتشــار الجائحــة واســتمرار حــاالت اإلغــالق ف والمســاواة. وم
بمــا يشــمل إغــالق المــدارس والحضانــات ودور الرعايــة، يتفاقــم عــبء هــذا العمــل عليهــن 
والــذي يشــمل العنايــة باألطفــال والمرضــى وكبــار الســن واألشــخاص ذوي االعاقــة، مــا يؤدي 
الــى اإلرهــاق الجســدي والنفســي ويؤثــر كذلــك علــى نقــص مناعتهــن ممــا يزيــد مــن خطــر 

ــا. إصابتهــن بفيــروس كورون

فــي ظــل انتشــار نظــام العمــل مــن المنــازل وعــن بعــد، وخاصــة أن شــركات كثيــرة حــول 
العالــم لجــأت إلــى تطبيــق هــذا النظــام، مــع توقعــات بتوزيــع مســؤوليات الرعايــة واألعبــاء 
المنزليــة وبالتســاوي بيــن الرجــال والنســاء، كشــفت دراســة نشــرت علــى موقــع قنــاة BBC أن 
العــبء األكبــر بمســؤولية األعمــال المنزليــة ورعايــة األطفــال ال يــزال بشــكل رئيــس يقــع على 
كاهــل النســاء. ففــي اســتطالع رأي نفــذه باحثــون مــن مجموعــة بوســطن لالستشــارات عقــد 
خــالل الجائحــة شــمل 3000 شــخص فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا، تبيــن أن عدد الســاعات 
التــي تقضيهــا المــرأة العاملــة فــي المتوســط للقيــام باألعمــال المنزليــة غيــر مدفوعــة األجــر 
واالعتنــاء فــي تدريــس األطفــال، يفــوق مــا يقضيــه الرجــل بنحــو 15 ســاعة أســبوعياً. وفــي 
دراســة أخــرى أعدهــا باحثــون مــن جامعــات أوكســفورد وكامبــردج وزيــورخ، أوضحــت أنــه 
بغــض النظــر عــن الرواتــب التــي تتقاضاهــا النســاء، فإنهــن فــي بريطانيــا وألمانيــا والواليــات 
المتحــدة مــا زلــن يتحملــن المســؤولية األكبــر فــي رعايــة األطفــال وتعليمهم فــي المنــزل مقارنة 

بالرجــال الذيــن يتقاضــون نفــس الراتــب.2

BBC News ،”2 “كيف قلب الوباء حياة النساء رأسا على عقب
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ونظــراً ألن النســاء أصبحــن يتحملــن مســؤولية أعلــى ويقضيــن وقًتــا أطــول فــي تقديــم الرعايــة 
المنزليــة والعنايــة باألطفــال وتدريســهم فــي ظــل حــاالت اإلغــالق التــي تشــهدها الــدول، فقــد 
أشــارت دراســة فلســطينية إلــى أن ٪68 مــن النســاء المشــاركات فــي الدراســة ذكــرن أن هنــاك 
زيــادة كبيــرة فــي الواجبــات المنزليــة التــي يقمــن بهــا، مقارنــة بـــ ٪44 بيــن الرجــال.3  وهــذا 
ــا أن  ــة فــي بريطاني يقــود إلــى أن النســاء ممكــن أن يفقــدن العمــل باألجــر. كمــا وتشــير األدل
النســاء هــن األكثــر فقدانــاً لوظائفهــن ســواء اللواتــي يعملــن بشــكل دائــم أو مؤقــت فــي ظــل 

الجائحــة.4

عدم المساواة: 

تعانــي النســاء مــن آثــار ســلبية مضاعفــة علــى الصعيــد االقتصــادي؛ ألن دخلهــن أقــل بصفــة 
عامــة، وإدخارهــن أقــل، ويعملــن فــي وظائــف غيــر آمنــة، ويعشــن فــي مســتويات قريبــة مــن 
الفقــر، مــا ينعكــس ســلباً علــى صحــة المــرأة اإلنجابيــة، ويعــود ذلــك لغيــاب العدالــة والمســاواة 
فــي تخصيــص المــوارد واألولويــات، وبالتالــي تــؤدي الجائحــة إلــى ارتفــاع فــي وتيــرة الــال 

مســاواة، فيمــا خلفــت الجائحــة آثارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة.5

وأظهــرت األزمــة تأثيــراً أكبــر علــى النســاء، حيــث ُتفيــد دراســة أجراهــا معهــد أبحــاث سياســة 
المــرأة فــي الواليــات المتحــدة أنــه جــرى تســريح أكثــر مــن %60 مــن الوظائــف التــي تشــغلها 
نســاء، ولــم يختلــف الوضــع فــي بريطانيــا، حيــث شــكلت النســاء اللواتــي تقــل أعمارهــن عــن 

25 ســنة، أكثــر مــن ثلــث الموظفيــن الذيــن وظفــوا وظائفهــم فــي قطاعــات تــم إغالقهــا.6

ــام  ــل ع ــى األق ــة عل ــون وظيف ــة 1.67 ملي ــة العربي ــر المنطق ــكوا أن تخس ــع االس ــا تتوق فيم
2020 نتيجــة الجائحــة، مــن بينهــا 700 ألــف وظيفــة تشــغلها نســاء، ولكــون مشــاركة النســاء 
فــي القــوى العاملــة فــي المنطقــة العربيــة تشــكل مــا يقــارب ال %20، فــإن نســبة الخســائر 
ســتتعدى ضعــف نســبة خســائر الرجــال، فعلــى ســبيل المثــال، فــي ليبيــا يعانيــن النســاء مــن 
البطالــة والتوظيــف غيــر اآلمــن وغيــر الآلئــق، هــذا مــا بينــه تقريــر صادرعــن هيئــة األمــم 
المتحــدة، بــأن الظــرف الحالــي، يزيــد مــن احتمــاالت البطالــة فــي أوســاط النســاء تفــوق 12 

مــرة فــي ليبيــا مقارنــة بالرجــال.7

3  “جائحة كورونا: آثارها واستراتيجيات التكيف بين الفلسطينيين”، مركز العالم العربي للبحوث والتنمية )أوراد(، 2020

transperancy.org ،”4 “الجائحة تهدد وظائف النساء وصحتهن وعافيتهن وصوتهن السياسي

5  “أثر مرض فيروس كورونا لعام 2019 على النساء والفتيات”، األمم المتحدة

6 “اثار كورونا االقتصادية - النساء أول من يدفعن الثمن”، الجزيرة.نت

7 المصدر السابق
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وفــي مصــر، توقــع المركــز المصــري للدراســات االقتصاديــة أن تتفاقــم البطالــة بنســبة رهيبــة 
قــد تصــل إلــى %20 وســتكون النســاء مــن أكثــر الفئــات المتضــررة كونهــن يعملــن فــي قطــاع 

الخدمــات والقطــاع غيــر الرســمي.8 

ويشــير تقريــر لموقــع صنــدوق النقــد الدولــي إلــى تراجــع الفــرص االقتصاديــة للمــرأة واتســاع 
الفجــوة القائمــة بيــن الجنســين، وذلــك بســبب أن نوعيــة األعمــال التــي تقــوم بهــا المــرأة بالعــادة 
ــم بســبب اإلغــالق،  فالمــرأة  ــة التــي شــهدت الضــرر األكبــر علــى مســتوى العال هــي العمال
تعمــل فــي مجــال قطــاع الخدمــات البســيطة والســياحة والفنــادق وهــي قطاعــات تعطلــت كثيــراً 
فــي كثيــر مــن األحيــان بســبب اإلغــالق التــام وتدابيــر التباعــد االجتماعــي المتخــذة، ولــم تتمكن 
%54 مــن النســاء العامــالت فــي الواليــات المتحــدة مــن العمــل عــن بعــد خــالل األشــهر 4 و5 
و6 وترتفــع هــذه النســبة الــى %67 فــي البرازيــل، أمــا فــي الــدول العربيــة فــإن التأثيــر علــى 
الجنســين علــى حــد ســواء، حيــث إن %12 مــن الجنســين يســتطيعون علــى العمــل عــن بعــد، 
وخاصــة أن النســاء غالبــاً يعملــن فــي القطــاع الخــاص بأجــور أقــل مــن دون رقابــة رســمية 

ومــن دون رواتــب وتأمينــات صحيــة واجتماعيــة. 

 والخطــر األكبــر هــو إمكانيــة التخلــي عنهــن بســهولة فــي أوقــات األزمــات، فبعــض األنظمــة 
تتيــح للشــركات فــي مثــل هــذه األوقــات تســريح موظفيهــا مــن دون أي تعويــض ومــن دون 
إمكانيــة مقاضاتهــا، فمثــالً فــي كولومبيــا ارتفعــت وبفعــل الجائحــة نســبة الفقــر ومــا تالهــا مــن 
ــى مســتويات عــدة، وال ســيما  ــي األزمــة عل ــر النســاء ف ــك تتأث ــات بنســبة %3.3. لذل تداعي
فــي البلــدان الفقيــرة، وفــوق ذلــك، يقــع الخطــر المســتقبلي عليهــن بــأن يتزوجــن مبكــراً ويكــن 
عرضــة لإلنجــاب المبكــر والخطــر علــى الحيــاة مــع خســارة فرصــة للتنميــة مــن خــالل التعليم 

ال ســيما الجامعــي.9

كمــا أن النســاء أكثــر عرضــة للصدمــات االقتصاديــة التــي تســببها األزمــات؛ فمــن الممكــن أن 
تفقــد النســاء وظائــف أكثــر مــن الرجــال ويتــم التضحيــة بوظائفهــا بســهولة، وخاصــة أنــه فــي 
كثيــر مــن األحيــان فــإن مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل تكــون مؤقتــة ممــا يــؤدي إلــى تقليــل 
فــرص العمــل ويــؤدي الــى تســريح العمالــة، ولذلــك فــإن النســاء يتحملــن العــبء األكبــر بفقدان 

الوظائف.10

وقــد توقفــت الكثيــر مــن النســاء عــن العمــل فــي ظــل الجائحــة إذ تشــغل نســبة كبيرة من النســاء 
وظائــف غيــر آمنــة وغيــر رســمية ويعملــن فــي القطاعــات األكثــر تضــرر مــن الوبــاء مثــل 

8 المصدر السابق.

9 “هكذا تؤثر جائحة كورونا على النساء”، العربي الجديد، 2020

)dostor.org( ،10 أثر وباء »كورونا« على العنف ضد المرأة
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الســياحة والضيافــة، ولهــذا فقــدن وظائفهــن أو منحــن إجــازات إجباريــة بمعــدالت أعلــى مقارنة 
بالرجــال، وأشــار تقريــر الدراســات البريطانيــة إلــى أن األمهــات البريطانيــات أكثــر عرضــة 

مــن اآلبــاء بمقــدار %23 للبطالــة المؤقتــة أو الدائمــة فــي ظــل الوبــاء.11

مــن جهــة أخــرى، فــإن الفتيــات أكثــر عرضــة للتســرب مــن المــدارس مــن األوالد. والنســاء 
هــن األكثــر عرضــة ألســوأ آثــار الوبــاء، فعلــى ســبيل المثــال، بعــد تفشــي فيــروس ايبــوال فــي 
عامــي 2014 و2015 ونتيجــة إغــالق المــدارس فــي ســيراليون وغينيــا ونيجيريــا انخفضــت 
معــدالت التحــاق الفتيــات بالمــدارس. إضافــة إلــى ذلــك، أدت معــدالت الفقــر المتزايــدة 
والمســؤوليات المنزليــة وإعالــة األطفــال والــزواج المبكــر إلــى منــع العديــد مــن المراهقــات من 

العــودة إلــى المــدارس.12

وعندمــا أعيــد فتــح المــدارس فــي أعقــاب أزمــة ايبــوال التــي تســببت فــي ضيــاع عــام دراســي 
كامــل فــي ســيراليون، كانــت احتمــاالت عــودة الفتيــات للمــدارس أقــل مــن الفتيــان بـــ 16%، 
ــال وزواج  ــة األطف ــي عمال ــادة ف ــا بزي ــدارس كان مصحوًب ــن الم ــاع التســرب م ــدل ارتف ومع

ــال.13 األطف

وفــي ظــل الوبــاء، يضطــر العديــد مــن الطــالب إلــى الدراســة عــن بعــد، وبالتالي فــإن الحصول 
علــى الحاســوب يخضــع لمعاييــر تمييزيــة، فاقتنــاء حاســوب قــد يتعــذر اقتنــاءه علــى اإلنــاث، 
ليــس بفعــل ارتفــاع ثمنــه فقــط، بــل كذلــك بســبب التمييــز بيــن الذكــور واإلنــاث فــي األســرة 
ــد توفرهــا، وهــذا  ــى أجهــزة الحاســوب عن ــي الحصــول عل ــة ف ــي تعطــي الذكــور األولوي الت
ســوف يؤثــر علــى التطــور المهنــي والتعليمــي للفتيــات أثنــاء الحجــر ويمكــن أن يؤثــر علــى 

نجاحهــن وتطورهــن العلمــي حتــى بعــد انتهــاء الجائحــة.14

العنف: 

ُيعــد العنــف األســري أحــد أشــكال اال مســاواة بيــن الجنســين، ويوجــد عوامــل كثيــرة ومتداخلــة 
ــة  ــي تلبي ــل الضاغطــة ف ــر العوام ــبب تضاف ــك بس ــه، وذل ــف وزيادت ــدوث العن ــي ح ــهم ف تس
األعبــاء المنزليــة والقيــام بــاألدوار اإلنجابيــة بيــن المراة والرجــل، بجانب الضغــوط االقتصادية 
واالجتماعيــة وانعــدام األمــن الغذائــي، تجتمــع تلــك العوامــل فــي ارتفــاع وتيرة العنــف والهيمنة 
علــى المــرأة، مــا يضعهــا فــي موقــع أضعــف للوصــول للمعلومــات والخدمــات، ناهيــك عــن 

BBC ،”11 “كيف قلب الوباء حياة النساء رأسا على عقب

BBC، 2020 ،”12 “ فيروس كورونا – ما تاثيرتفشي وباء كوفيد19- على تعليم الفتيات

13 “أثر مرض فيروس كورونا لعام 2019 على النساء والفتيات”، األمم المتحدة

14 “اثار جائحة كورونا على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، هيئة األمم المتحدة للمرأة
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ارتفــاع فــي وتيــرة العنــف عبــر اإلنترنــت والمالحقــة اإللكترونيــة فــي المنطقــة العربيــة أثنــاء 
الجائحــة.15 

وطالمــا اعتبــر العنــف والتمييــز كأداتيــن لفــرض الســلطة والســيطرة؛ مــن المرجــح أن ترتفــع 
معـــدالت حــدوث هـــذا العنــف فــي حـــاالت الطوارئ بمــا فيها حاالت تفشـــي األوبئــة. وبالرغم 
مــن قلــة البيانــات واإلحصائيــات التــي تتحــدث عــن حجــم زيــادة العنــف بوضــوح ودقــة خــالل 
الجائحــة، اال أن المؤشــرات األوليــة تشــير إلــى زيادتــه ألســباب لهــا عالقــة بالتعايش المشــترك 
القســري بيــن النســاء والرجــال، وكذلــك بســبب الضغوطــات االقتصاديــة وانعدام األمــن الغذائي 
ــل الجائحــة  ــدة مــن قب ــادة للعنــف والممت ــى األشــكال المعت ــة إل ــان، باالضاف ــي بعــض األحي ف
والتــي تتمثــل بممارســة العنــف بكافــة أشــكاله الجســدي والعاطفــي واالقتصــادي. كمــا ُيشــير 
ــاة النســاء بمــا نســبته %37 منهــن مــن التعــرض للعنــف المنزلــي، فــي  تقريــر مماثــل معان
المنطقــة العربيــة، ومــن المرجــح أن يزيــد تعرضهــن بنســب أعلــى دون تمكنهــن مــن الوصــول 

إلــى مراكــز العدالــة والحمايــة، وذلــك بســبب العزلــة االجتماعيــة التــي يفرضهــا الوبــاء.

مــن جانــب آخــر، فــإن مرتكبــي العنــف أصبحــوا يمارســون أشــكااًل أخــرى مــن العنــف ضــد 
النســاء فــي ظــل الجائحــة، وتجلــت تلــك األشــكال فــي حرمانهــن مــن التواصــل مــع األهــل 
واألصدقــاء ومنعهــن مــن التفاعــل االجتماعــي ووضــع قيــود وموانــع علــى تواصــل النســاء 
والفتيــات عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي، وفــرض قيــود علــى طلــب النســاء للمشــورة 
والمســاعدة. باإلضافــة إلــى تقييــد الحركــة وعــدم التنقــل ومحدوديــة الخدمــات المتوفــرة، مــن 
ــق وصولهــن  ــد يعي ــرة ق ــة النســاء بالخدمــات المتاحــة المتوف ــإن نقــص معرف ــب آخــر، ف جان

لخدمــات الدعــم والمســاعدة. 

ــتويات تفشــي الجائحــة  ــدالت ومس ــي مع ــبوقة ف ــر مس ــة غي ــي شــهدت أزم ــا الت ــي إيطالي وف
فــي المرحلــة األولــى، أشــارت تقاريــر المؤسســات النســوية إلــى انخفــاض بنســبة %40 فــي 
المكالمــات لطلــب المشــورة والدعــم عبــر الخطــوط المســاعدة. ومــن جهــة أخــرى، فإنــه قــد 
يصعــب علــى مــزودي الخدمــات الطبيــة والقانونية والنفســية واالجتماعيــة وااليوائيــة الوصول 

إلــى النســاء اللواتــي يتعرضــن للعنــف فــي ظــل الجائحــة.16

كمــا تواجــه النســاء اللواتــي يتعرضــن للعنــف أيضــا مجموعــة مــن التحديــات ســواء فــي طلــب 
والحصــول علــى خدمــات الدعــم والمســاندة أو الخــروج مــن دائــرة العنــف وتــرك الشــريك. 
ــى الشــريك  ــاء اعتمادهــن عل ــاً، وبق ــى ذاتهــن اقتصادي ــك بســبب ضعــف اعتمادهــن عل وكذل

المعتــدي.

15 المصدر السابق

)afakneswiah.org( ،16 “استجابة إقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات الوباء فيروس كورونا”، رابطة النساء السوريات
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وفــي بعــض الــدول التــي تعيــش صراعــات ونزاعــات مســلحة مثــل ســوريا واليمــن وليبيــا، 
ــاء  ــم للنس ــدم الدع ــي تق ــات الت ــات والمؤسس ــن الخدم ــد م ــى العدي ــر إل ــدول تفتق ــذه ال ــإن ه ف
اللواتــي يعانيــن مــن العنــف. وفــي دول أخــرى والتــي تمــر بأزمــات اقتصاديــة مثــل لبنــان، 
فــإن موضــوع توجــه النســاء لطلــب الخدمــات يــزداد تعقيــًدا. وكذلــك فــإن صعوبــة التنقــل بيــن 
المناطــق كمــا هــو الحــال فــي فلســطين وتحديــداً صعوبــة الحركــة بين القــدس وباقــي محافظات 
ــات الخاصــة  ــى الخدم ــن عل ــام النســاء ويحــد مــن حصوله ــاً أم ــة يشــكل عائق ــة الغربي الضف

بتوفيــر الحمايــة والعدالــة.  

ونتيجــة الجائحــة، تختلــف أولويــات تقديــم الخدمــات، فالخدمــات المقدمــة للنســاء مثــل الخطــوط 
الســاخنة ومراكــز اإليــواء ســتكون محــدودة أو يمكــن أن تكــون غيرمتوفــرة، وذلــك العتبارهــا 
ليســت أولويــة. وكذلــك فــإن المؤسســات الصحيــة قــد ال تعطــي أولويــة للتعامــل مــع حــاالت 
العنــف، وذلــك بســبب إعطــاء األولويــة القصــوى لعــالج كورونــا ومضاعفاتهــا. وأيضــاً فــإن 
مراكــز اإليــواء يمكــن أن تضطــر لوقــف خدماتهــا وتحديــد الحــاالت التــي يتــم اســتقبالها، وذلــك 
ــة العنــف ليســت مــن  ــال العــدوى، بجانــب أن الشــرطة يمكــن أن تعتبــر قضي ــاً مــن انتق خوف

أولوياتهــا فــي ظــل الجائحــة. 

ــة للحــد  ــر وقائي ــا كتدابي ــم اتخاذه ــي يت ــزل الت ــة اإلغــالق الشــامل والع ــإن حال ــل، ف وبالمجم
ومنــع تفشــي الوبــاء تؤثــر علــى كافــة مناحــي حيــاة الرجــال والنســاء والشــباب والفتيــات، وهــذا 
الوضــع قــد يــؤدي إلــى تعزيــز المعاييــر الذكوريــة والتوجهــات التقليديــة وخاصــة فــي ظــل 

الســيطرة علــى حركــة النســاء وبقائهــن لفتــرات طويلــة فــي منازلهــن. 



26

جمع وتحليل البيانات
المحور األول: مستوى التغيير في تشارك وممارسة األدوار في األسرة 

رأت مجموعــات النقــاش أن موضــوع األدوار والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا النســاء والرجــال 
ــع  ــف. وأجم ــر طفي ــو تغي ــا حصــل ه ــرة الجائحــة بشــكل جوهــري، وم ــر خــالل فت ــم تتغي ل
المشــاركون مــن النســاء والرجــال بــأن األعبــاء المنزليــة قــد تضاعفــت خــالل فتــرة كورونــا 
ــام  ــدور اإلنجابــي الــذي يتضمــن القي بســبب تواجــد كافــة أفــراد األســرة فــي البيــت. إال أن ال
باألعبــاء المنزليــة والعنايــة باألطفــال وكذلــك بالمرضــى وكبــار الســن كان ومــا زال مســؤولية 

النســاء بشــكل رئيــس. 

ــيطة  ــام - بس ــض المه ــا ببع ــارك أحيان ــل - وإن ش ــاركة الرج ــأن مش ــاركات ب ــرت المش وذك
ــه بشــكل  ــت فراغــه، وال يشــعر أن مــن واجب ــه ووق ــك حســب رغبت ــة، وكذل ــة ومؤقت وجزئي
عــام أن يقــوم بهــذا الــدور. ولكــن النســاء وحســب مــا ذكــرت المشــاركات، يشــعرن بــأن عــبء 

ومســؤولية القيــام بالواجبــات المنزليــة والعنايــة باألطفــال هــي مســؤوليتهن بشــكل أساســي.
مــا يلفــت النظــر أن بعــض النســاء فــي بعــض المجموعــات ذكــرن بأنهن ال يســتوعبن مشــاركة 
ــر أمــور  ــة بتدبي ــس دوره والمهمــات المتعلق ــدور لي ــة، وأن هــذا ال ــال البيتي أزواجهــن باألعم

المنــزل هــي مــن مهمــات النســاء، وذكــرت إحــدى النســاء فــي إحــدى المجموعــات:
“مش ممكن أتصور زوجي وهو بنظف وبجلي، وال أتقبل ذلك قطعًيا”

 )مشاركة في إحدى المجموعات، 46 سنة(

ــة مشــاركة  ــل المســؤوليات، وأهمي ــة تقاســم األدوار وتحم ــدن أهمي ــات أك ــن نســاء أخري ولك
األزواج فــي تحمــل مســؤوليتهم باألعبــاء المنزليــة وأخــذ دورهــم فــي العنايــة باألطفــال، ومــا 
المشــكلة حســب رأيهــن أن يأخــذ الرجــل دوره بالعنايــة بــأوالده. وكذلــك فقــد أشــار المشــاركون 
والمشــاركات إلــى أنــه طــرأ تغيــر إيجابــي مــن حيــث مشــاركة الرجــال فــي األعبــاء المنزليــة، 
وقــد ذكــروا بــأن العــادات والتقاليــد قــد تغيــرت نســبياً، فمثــالً فــإن األبنــاء يختلفــون عــن آبائهــم 
وأجدادهــم. وذكــرت إحداهــن عــن مــدى شــعورها بالرضــا والســعادة عندمــا كانــت تعــود بعــد 

فتــرة مــن مرافقــة ابنتهــا فــي المستشــفى لعــدة شــهور، وحســب قولهــا:
“أجــد البيــت مهيــأ ومرتــب واألب واألوالد مهيئيــن البيــت ومنظفينــه، وكــم أكــون مبســوطة 

لذلــك”
)مشاركة في احدى المجموعات من المخيم، 34 سنة( 

ــاء  وحســب قولهــا فــإن هــذا يعكــس مــدى شــعور أفــراد األســرة بهــا وخاصــة الــزوج واألبن
وتقديرهــم للــدور الــذي تقــوم بــه وكذلــك دعمهــم لهــا. وذكــرت بعــض المشــاركات أن األب 
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ــة، وهــذا أعطــى لديهــم صــورة  ــة المهــام البيتي ــر فــي كاف ــوا يســاعدون بشــكل كبي واألخ كان
إيجابيــة عــن الرجــال ونشــأوا يؤمنــون بأهميــة مشــاركة الذكــور فــي العائلــة بالــدور اإلنجابــي. 
وقــد أشــارت النســاء فــي مجموعــات النقــاش إلــى العــبء الكبيــر الــذي يتحملنــه وهومســؤولية 
ــم عــن بعــد، وذكــر بعضهــن  تدريــس أطفالهــن، وخاصــة فــي ظــل إغــالق المــدارس والتعل
أنهــن يواجهــن مشــاكل بذلــك، حيــث إن بعــض النســاء ال يتمكــن مــن المســاعدة في هــذا الجانب 
كونهــن ال يتقــن اســتخدام الحاســوب، ومــن ناحيــة أخــرى، يواجهــن مشــكلة بســبب وجــود العدد 
ــا فــي البيــت. وقــد ذكــرت إحــدى  الكبيــر مــن األطفــال ووجــود جهــاز حاســوب واحــد أحيان

المشــاركات:
“لقــد توقفــت عــن تدريــس أطفالــي ومــا بــدي إياهــم يدرســوا بهــاي الطريقــة، والكهربــاء بتقطع، 
ــه بــس فــي جهــاز كمبوتــر  ــوا مــع بعــض ألن وكثيــر مــرات مــا فــي انترنــت، والــوالد بتقاتل

واحــد”
 )مشاركة من قرية، 39 سنة(

ومــن جانــب آخــر، وبســبب أن كثيــر مــن الرجــال متعطليــن عــن أعمالهــم، فإنهم اســتغلوا وقتهم 
فــي الزراعــة والتوجــه لــألرض والعنايــة بهــا، وهــذا شــيء مشــترك بيــن كافــة مجموعــات 
ــات الجائحــة هــو  النقــاش التــي شــملت الرجــال والنســاء، والذيــن ذكــروا أن مــن أهــم إيجابي
العــودة لــألرض والعنايــة بهــا وزراعتهــا، وفــي بعــض األحيــان وعلــى حــد تعبيرهــم،  فــإن 
محصــول األرض يســد حاجــة العائلــة مــن الخضــار والفواكــه، وهــذا حــل إشــكالية عــدم قــدرة 
بعــض العائــالت علــى شــراء الغــذاء بســبب عــدم توفــر اإلمكانيــات الماديــة بســبب التوقــف عن 
العمــل نتيجــة اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا فــي ظــل انتشــار الجائحــة مــن محدوديــة الحركــة 
ــي  ــل األراض ــون داخ ــوا يعمل ــاركين كان ــن المش ــزء م ــإن ج ــك، ف ــق. وكذل ــالق المناط وإغ

الفلســطينية الـــ48، ولــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى تصاريــح.

وذكــر بعــض المشــاركين فــي مجموعــات النقــاش مــن الرجــال أنــه توفــر الوقــت لديهــم لعمــل 
ترميمــات داخــل المنــزل، وهــذه ميــزة حســب مــا ذكــر المشــاركون والمشــاركات بأنهــم مــألوا 
أوقــات فراغهــم بمســاعدة زوجاتهــم. وبالنســبة لــرأي الرجال في المشــاركة باألعمــال المنزلية، 
فقــد تراوحــت اآلراء، فجــزء منهــم اعتبــر المشــاركة فــي األعبــاء المنزليــة طبيعًيــا، بينمــا قلــة 

عبــروا عــن اســتيائهم وشــعورهم بالدونيــة فــي حــال ســاهموا بأعبــاء المنــزل اليوميــة.

ــو  ــدور االجتماعــي وه ــد انحصــرت بال ــاء، فق ــة للنس ــألدوار األخــرى االجتماعي ــبة ل وبالنس
ــاركتهم  ــم ومش ــدت حركته ــد تقي ــال فق ــك الرج ــل، وكذل ــة واأله ــراد العائل ــع أف ــات م العالق
بالنشــاطات الخارجيــة وكذلــك الترفيهيــة بســبب إغــالق المقاهــي والنــوادي وأماكــن الترفيــه 

ــرى. األخ
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وبالنســبة لألســباب حــول تقســيم األدوار، ومحدوديــة مشــاركة الرجــال فــي الــدور اإلنجابــي، 
ــة التــي  ذكــر المشــاركون والمشــاركات، أن الســبب يعــود بشــكل أساســي للتنشــئة االجتماعي
تقــوم علــى أســاس أن األنثــى مكانهــا البيــت ومســؤولية البيــت هــي دور اإلنــاث بشــكل رئيــس 
فــي مجتمعنــا وينشــأ األطفــال علــى هــذه التربيــة التــي تكــرس هــذا النمــط، ومن الصعــب تغيير 
الذهنيــات والســلوك، ومــن وجهــة نظرهــم، يجــب بــذل الجهــد علــى تربيــة األطفــال تربيــة تقوم 

علــى مبــادئ واحتــرام اإلنــاث وعــدم التمييــز ضدهــن.

يمكــن االســتنتاج مــن خــالل مجموعــات النقــاش أنــه لــم يحصــل تغييــر جــذري علــى األدوار 
ــبء  ــة وع ــاء المنزلي ــادة األعب ــن زي ــم م ــال. فبالرغ ــاء والرج ــن النس ــا كل م ــوم به ــي يق الت
الرعايــة باألطفــال خــالل فتــرة الجائحــة، ولكــن فالعــبء األكبــر وتحمــل المســؤولية األعلــى 
مــا زال يقــع علــى النســاء بشــكل رئيســي. ولكــن فــإن توفــر الوقــت لــدى الرجــال وقضائهــم 
ــق باألســرة،  ــي تتعل ــاء الت ــد ارتفعــت مســاهمتهم فــي األعب ــازل، فق لوقــت أطــول داخــل المن
ــت، أي أن  ــم البي ــي وترمي ــتصالح األراض ــة واس ــة البيتي ــي الزراع ــاركتهم ف ــزت مش وترك
مســاهماتهم بقيــت ضمــن أدوارهــم التقليديــة والتــي هــي أقــرب إلــى العمــل االــذي اعتــادوا القيام 
بــه وأقــرب إلــى الــدور اإلنتاجــي الــذي يــؤدوه. ومــن أدوار الرجــال الواضحــة خــالل الجائحــة 
هــي مســاهماتهم فــي لجــان الطــوارئ وتوزيــع الطــرود والمعونــات اإلغاثيــة، ولكــن لــم يبــرز 
دور النســاء اللواتــي شــاركن بمجموعــات النقــاش بهــذا الجانــب. فيمــا لــم يتضــح ذلــك لــدى 

النســاء. 

مــن جهــة أخــرى، فقــد عبــر الرجــال فــي مجموعــات النقــاش عــن تقديرهــم لألعبــاء واألدوار 
المنزليــة التــي تؤديهــا النســاء، وعبــرت النســاء عــن حجــم الرضــا والشــعور بالراحــة مــن دعــم 

الرجــال لهــم فــي القيــام باألعمــال المنزليــة والمســاهمة برعايــة أفــراد األســرة. 
مــن جهــة أخــرى، فقــد أشــارات بيانــات البحــث الكمــي ووضّحــت االســتمارة تفاصيــل أكبــر 
فيمــا يتعلــق بهــذا المحــور، فقــد شــملت 13 بنــًدا، تضمنت المشــاركة باألعبــاء المنزليــة وأعباء 
العنايــة باألطفــال وأعبــاء العنايــة بتدريــس األطفــال والعنايــة بكبــار الســن وبالمرضــى والعناية 
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكذلــك مشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرار فــي األمــور المتعلقــة 

باألســرة وديمومتهــا.

وبالنســبة للألعبــاء المنزليــة والمســؤوليات األخــرى التــي يتحملهــا الرجــال والنســاء، فقــد تــم 
تقســيمها فــي االســتمارة بالســؤال عــن ارتفــاع مســؤوليات كل منهــم خــالل الجائحــة بالشــكل 

اآلتــي:
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أوالً: ارتفاع أعباء الرجال المنزلية خالل الجائحة 

تــم تحليــل هــذا البنــد بنــاًء علــى األعبــاء التــي يقــوم بهــا الرجــل وخاصــة فــي المهــام المنزليــة 
والعنايــة بكبــار الســن وباألشــخاص ذوي اإلعاقــة وبالمرضــى داخــل األســرة وكذلــك باألعبــاء 

التــي لهــا عالقــة بتدريــس األطفــال. 

ــوع المشــاركين  ــن مجم ــا نســبته %55.5 م ــق م ــه واف ــت نتيجــة االســتمارات، بأن ــد كان وق
والمشــاركات بــأن الرعايــة المنزليــة وأعبــاء العنايــة باألطفــال وتدريســهم والعنايــة بكبار الســن 

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمرضــى قــد زادت لــدى الرجــال خــالل فتــرة الجائحــة. 

بالنســبة لنــوع الجنــس، فقــد وافــق مــا نســبته حوالــي %59 مــن الرجــال أن أعبــاء الرجــال 
قــد زادت خــالل الجائحــة، بينمــا وافــق مــن النســاء مــا نســبته حوالــي %54. النســب متقاربــة 
بالرغــم أن نســب الرجــال أعلــى بقليــل، وهــذا يمكــن أن يشــير إلــى أن تقديراتهــم لزيــادة األعباء 
عليهــم خــالل الجائحــة أكثــر مــن تقديــرات النســاء لزيــادة األعبــاء عليهــم، وأيضــا يؤكــد رأي 

النســاء اعترافهــن بزيــادة مســاهمة الرجــال بالــدور اإلنجابــي خــالل الجائحــة.  

أمــا بالنســبة لموقــف المشــاركين والمشــاركات مــن زيــادة أعبــاء الرجــال ومقارنتهــا بالمســتوى 
التعليمــي فبلغــت النســبة كالتالي:    

االبتدائي وغير المتعلم: %31.8، ثانوي: %52.6 ودبلوم وأعلى: 61.3%

ــة  ــاء المنزلي ــادة األعب ــن المســتوى التعليمــي والقناعــة بزي يتضــح وجــود تناســب طــردي بي
ــال. ــي للرج ــدور اإلنجاب ــاركة بال والمش

أمــا بالنســبة للعالقــة بيــن الموقــف مــن زيــادة أعبــاء الرجــال المنزليــة وحالــة العمــل فبلغــت 
النســبة كالتالــي:   

  يعملون: %59 وال يعملون: 49% 

ــاهمة  ــأن مس ــروا ب ــون عب ــن يعمل ــث إن الذي ــل حي ــة العم ــر حال ــرق واضــح بمتغي ــد ف ووج
الرجــال أعلــى فــي القيــام بالمهــام المنزليــة، وهــذا يمكــن أن يشــير إلــى أن الذيــن يعملــون هــم 

أنفســهم يســاهمون أكثــر فــي هــذه األعبــاء.  
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أما بالنسبة للعالقة بين متغير مكان السكن وزيادة أعباء الرجال فبلغت النسبة كالتالي:   

المدينة: %69، القرية: %55.5 والمخيم: 42%

بالنســبة لمتغيــر مــكان الســكن، اتضــح فــرق واضــح بيــن الثالثــة مواقــع ســكن. حيث إن ســكان 
المدينــة هــم األكثــر موافقــة بــأن أعبــاء الرجــال المنزليــة زادت خــالل فتــرة الجائحة.  

ويمكــن أن يــدل هــذا الفــرق والنســبة األعلــى لــدى المدينــة، أنــه بســبب نقــص الدعــم مــن العائلة 
فــي المدينــة كمــا هــو الحــال فــي القــرى والمخيمــات التــي ويوجــد بهــا دعــم أعلــى مــن العائلــة، 
ولذلــك فإنــه يوجــد حاجــة أعلــى فــي المدينــة لمشــاركة الرجــال والمســاعدة بالرعايــة المنزليــة 
ــن  ــار الس ــة وكب ــخاص ذوي اإلعاق ــاه األش ــى اتج ــؤولية أعل ــل مس ــال وتحم ــة باألطف والعناي

والمرضــى. 

ثانياً: زيادة أعباء النساء الخاصة بالعناية واألعباء المنزلية

ــاء التــي تقــوم بهــا النســاء والخاصــة بأعبائهــن فــي  ــاًء علــى األعب تــم تحليــل هــذا الجــزء بن
األعمــال المنزليــة وبالعنايــة باألطفــال األوالد والبنــات وعنايتهــن بكبــار الســن وباألشــخاص 
ــوع  ــن مجم ــا نســبته %66.2 م ــاد م ــن بالمرضــى داخــل األســرة. أف ــة وعنايته ذوي اإلعاق

ــى النســاء خــالل الجائحــة.  ــد زادت عل ــة ق ــاء المنزلي المشــاركين والمشــاركات أن األعب

بالنســة لنــوع الجنــس وتأثيــره علــى القناعــة بزيــادة األعبــاء على النســاء، فــإن النســاء وافقن أن 
أعبائهــن قــد زادت  خــالل الجائحــة بنســبة %79، بينمــا وافــق مــا نســبته %76 مــن الرجــال 
أن أعبــاء النســاء زادت خــالل الجائحــة، وبذلــك يتضــح وجــود فــارق بســيط بيــن النســبتين، 
وبالرغــم أن نســبة النســاء بالموافقــة أعلــى بقليــل مــن الرجــال الذيــن أكــدوا أن األعبــاء المنزلية 
التــي تقــوم بهــا النســاء قــد زادت، إال أن هــذا يشــير بــأن الرجــال كمــا النســاء يعترفــون بوضوح 

أن مســؤولية النســاء قــد زادت، وال يوجــد خــالف حــول ذلــك. 

ــت  ــة والمســتوى التعليمــي فكان ــاء النســاء المنزلي ــادة أعب ــن زي ــا بي ــة م ــق بالعالق ــا يتعل وفيم
ــي:  النتيجــة كالتال

ابتدائي وغير متعلم: %60.8، ثانوي: %74.4 ودبلوم فأعلى: 73.6%

أما بالنسبة لتأثير حالة العمل على الموقف من زيادة أعباء النساء فكانت النتيجة كالتالي:
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يعملون: %72.4 وال يعملون: 81.8%

الفــرق واضــح بالنســبة لموقــف الذيــن يعملــون والذيــن ال يعملــون، حيــث إن الذيــن ال يعملــون 
نســبتهم أعلــى بحوالــي %9 عــن الذيــن يعملــون، وهــذا يمكن أن يشــير الى أن الذيــن ال يعملون 
وكونهــم يقيمــون أكثــر فــي البيــت فإنهــم يــروا ويقــدروا حجــم األعبــاء المنزليــة وزيادتهــا علــى 

النســاء خــالل كورونا.

أمــا بالنســبة لمــكان الســكن وتأثيــره علــى القناعــة بزيــادة األعبــاء علــى النســاء فبلغــت النســبة 
كالتالي:

المدينة: %77، القرية: %77 والمخيم: 71%

لــم يتضــح فــرق واضــح باختــالف مــكان الســكن وعالقتــه بزيــادة األعبــاء علــى النســاء، كمــا 
هــو الحــال بزيــادة أعبــاء الرجــال وعالقتــه بمــكان الســكن، فقــد كان الفــرق واضــح لــدى ســكان 
المدينــة مــن المشــاركين والمشــاركات   باعتقادهــم أنــه حصــل ارتفــاع بزيــادة أعبــاء الرجــال 
ــخاص ذوي  ــن واألش ــار الس ــال والمرضــى وكب ــة باألطف ــة والعناي ــة المنزلي الخاصــة بالعناي

اإلعاقــة خــالل فتــرة كورونــا. 

مــن خــالل التحليــل لموقــف مجمــوع المشــاركين والمشــاركات فــي االســتمارة مــن زيــادة أعباء 
النســاء وأعبــاء الرجــال المنزليــة، بــدا واضحــاً أن مجموع المشــاركين والمشــاركات ارتــأوا أن 
زيــادة أعبــاء النســاء فاقــت لرؤيتهــا عــن زيــادة األعبــاء المنزليــة علــى الرجــال، وهــذا يشــير 
إلــى أن المشــاركين والمشــاركات يعتقــدون بــأن النســاء مــا زلــن يتحملــن المســؤولية األعلــى 
بتأديــة ومهمــات الــدور اإلنجابــي المتعلــق برعايــة المنــزل وتدبيــر أمــور األطفــال وكبار الســن 
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والمرضــى واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ورغــم وجــود اعتــراف بمشــاركة الرجــال فــي هــذا 
الــدور وتحملهــم المســؤولية، مــا زالــت نســبة مشــاركتهم لــم تصــل لمشــاركة النســاء حســب 
وجهــات نظــر وآراء المشــاركين والمشــاركات. مــن ناحيــة أخــرى فــإن نتائج اإلســتمارة الكمية 
فــي هــذا المحــور تتوافــق تمامــا مــع مــا ورد فــي مجموعــات النقــاش التــي عقــدت مــع النســاء 
والرجــال بــأن النصيــب األكبــر مــن هــذه المســؤولية هــو للنســاء بالرغــم أن األزواج خــالل 

الجائحــة زادت مشــاركتهم بالعنايــة المنزليــة.  

وفيمــا يتعلــق باألعبــاء المنزليــة ورعايــة األطفــال، فــإن النتائــج التــي خرجــت بهــا االســتمارة 
ونتائــج مجموعــات النقــاش، تتوافــق تمامــا مــع مــا ورد فــي مراجعــة األدبيــات، والتــي أشــارت 
ــة  ــة ورعاي ــاء المنزلي ــي األعب ــاركتهم ف ــادة مش ــال وزي ــن انخــراط الرج ــم م ــه بالرغ ــى أن إل
األطفــال والمرضــى وكبــار الســن خــالل الجائحــة، إال أن المســؤولية األكبــر مــا زالــت تتحملها 

النساء. 

ــوع االجتماعــي الخاصــة  ــى أدوار الن ــر عل ــذي بحــث التغي ــذا المحــور، وال ــق به ــا يتعل وفيم
بالنســاء والرجــال خــالل  الجائحــة مــن وجهــة نظــر المســؤولين وصنــاع القــرار، فقــد عبــروا  
خــالل المقابــالت التــي أجريــت معهــم بــأن  األعبــاء المنزليــة والتدريســية قــد زادت فــي ظــل 
إغــالق ريــاض األطفــال والمــدارس والجامعــات والمؤسســات األخــرى ومكــوث أفــراد العائلــة 
وقتــا أطــول داخــل بيوتهــم. فقــد ذكــر وكيــل وزارة التنميــة االجتماعيــة داود الديــك أنــه في حال 
حصــل بعــض المشــاركة مــن الرجــال للنســاء وقيــام الرجــال ببعــض المهمــات المنزليــة، هــذا 
ال يعنــي أو يقــود إلــى الفهــم بأنــه حصــل تغيــر بنيــوي فــي األدوار، ولكــن ذلــك حصــل بحكــم 
األمــر الواقــع، ألن الرجــل موجــود لفتــرات طويلــة فــي البيــت، وكذلــك فــإن مشــاركته لســبب 

قــد يكــون كتفريــغ عــن حالــة الضغــط النفســي التــي يعيشــها.  

كمــا أشــارت منســقة المنتــدى األســتاذة صبــاح ســالمة، إلــى أنــه ليــس باإلمــكان إصــدار حكــم 
فــي وقــت قصيــر عــن التغيــر فــي أدوار النــوع االجتماعــي بســبب كورونــا، ولكــن باعتقادهــا 

أن هــذه الجائحــة ســتؤثر علــى تغيــر أدوار النــوع االجتماعــي. 

ــرأة  ــؤون الم ــي وزارة ش ــالم ف ــر واإلع ــة للتاثي ــؤولة اإلدارة العام ــرت مس ــا، ذك ــن جهته م
إلهــام ســامي: “لــم نصــل إلــى التغيــر الحقيقــي فــي األدوار بالرغــم مــن قيــام البعــض بمهــام 
عمــل متنوعــة”، فخــالل الجائحــة، تكرســت النمطيــة المجتمعيــة تجــاه النســاء وزادت األعبــاء 
والرعايــة األســرية فــي ظــل إغــالق المؤسســات التعليميــة والخدماتيــة وخصوصــاً األمهــات 

اللواتــي لديهــن أطفــال أو مســنين مــن ذوي اإلعاقــة، وتقــول: 
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“فــي الوقــت الــي كان فيــه الفضــاء والحيــز واســع للمــرأة العاملــة ســواء كان فــي العمــل خــارج 
البيــت أو فــي العالقــات الشــخصية واالجتماعيــة قبــل كورونــا قلــت جلســات الصباحيــة وايضــاً 

اللقــاءات فــي المقاهــي والجيــم بعــد كورونــا” .

وعــن تغيــر األدوار، فقــد أشــارت منســقة البرامــج فــي جمعيــة المــرأة العاملــة الفلســطينية فتنــة 
خليفــة، إلــى أنــه بســبب قضــاء الرجــال ألوقــات طويلــة فــي البيــوت، هــذا أدى إلــى تدخالتهــم 
الكثيــرة فــي األدوار اإلنجابيــة للنســاء وقــد ركــزت علــى الجانــب الســلبي لهــذا التدخــل بأنه كان 

إحــدى األســباب الرئيســية لحــدوث العنــف ضــد النســاء.

المحور الثاني: التغيرات على مستويات الدور الذكوري داخل األسرة 

تفاوتــت اآلراء فــي مجموعــات النقــاش بالنســبة لهــذا المحــور الخــاص بالعالقــات مــع األزواج 
واألبنــاء خــالل فتــرة الجائحــة، ولكــن اتفــق كافــة المشــاركون والمشــاركات فــي المجموعــات 
بــأن الوضــع المــادي أثــر ســلباً بشــكل كبيــر علــى العالقــات داخــل األســرة وحصلــت مشــاكل 
بســبب ســوء وتراجــع الوضــع االقتصــادي لألســر، وذكــر مجموعــة مــن المشــاركين الرجــال 
أن معظــم المشــاكل ســببها ســوء الحــال االقتصــادي وعــدم القــدرة علــى تدبيــر أمــور العائلــة 
وتوفيــر مــا يلــزم لهــم مــن احتياجــات، وخاصــة أن المصروفــات زادت والدخــل قــل علــى حــد 

تعبيرهــم، فالضغــط المــادي ســبب ومــا زال يســبب التوتــر والعصبيــة وحــدوث المشــاكل. 

وكذلــك فــإن توقــف الرجــال عــن العمــل لفتــرات طويلــة وعــدم الخــروج مــن المنــزل وقضــاء 
ــراد  ــى أف ــذا عل ــس ه ــي ينعك ــر، وبالتال ــزاج والتوت ــدة الم ــة وح ــد العصبي ــي يول ــت ترفيه وق

األســرة ســلباً، وقــد عبــر أحــد الرجــال المشــاركين بالقــول: 
“خالل هذه الفترة، كل أسرة بحاجة الى مرشد اجتماعي حتى يحل مشاكلها” 

)مشارك من قرية، 41 سنة(

كذلــك فقــد ركــز المشــاركون بمداخالتهــم بــأن ســبب المشــاكل هــو ســوء الوضــع االقتصــادي، 
فــدور الرجــل كمــا هــو محــدد مســبقاً فــي المجتمــع يرتبــط بشــكل أساســي فــي توفيــر الدخــل 
لألســرة وإعالتهــا ماديــاً، ولعــل هــذا الــدور المحــدد مجتمعيــاً هــو مــا يضــع الرجــل تحت ضغط 

نفســي كبيــر، حيــث قــال أحدهــم: 
“وضع الفرح أو وضع النكد مربوط بالوضع المادي”

 )مشارك من قرية، 59 سنة( 
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“المشاكل بتصير بسبب قلة اإلمكانيات والدخل، وهذا هو الذي يسبب المشاكل”
 )مشارك من مخيم، 57 سنة(

وكذلــك فقــد عــزا آخــرون حــدوث المشــاكل بيــن أفــراد األســرة بســبب قضــاء الوقــت الطويــل 
فــي البيــت وعــدم المشــاركة بنشــاطات خارجيــة مجتمعيــة، وقالــوا:

“تحصل مشاكل، وجهي بوجهها 24 ساعة، القعدة هي سبب رئيسي للمشاكل”
 )مشارك من قرية، 39 سنة(

“ال يوجــد ال روحــة وال جيــة، وال رفاهيــة، كنــا نــروح نحضــر مباريــات ونــروح علــى 
ــت” ــي البي ــاكل ف ــد المش ــدة بتزي ــت، القع ــي البي ــجون ف ــل المس ــأل مث ــي، ه المقاه

 )مشارك من قرية، 31 سنة(

“كورونا سببت تعقديات أسرية واجتماعية واقتصادية، وزادت المشاكل”
)مشارك من قرية، 45 سنة( 

وقــد تطــرق الرجــال المشــاركون الذيــن كانوا يعملــون داخل األراضي الفلســطينية الـــ48، أنهم 
تعرضــوا لتنمــر وعنــف مــن المحيطيــن، بحيــث كان يتــم النظــر لهــم بأنهــم ناقلــون للفيــروس، 
ويتجنــب المحيطــون بهــم االحتــكاك والتعامــل معهــم. وأيضــاً هــم كانــوا يخافــون علــى أفــراد 
أســرتهم خشــية أن يكونــوا حامليــن للفيــروس وينقلــوه لزوجاتهــم وأبنائهــم، وهــذا أيضــا أثــر 
علــى طبيعــة العالقــات والتباعــد داخــل األســرة. وكذلــك فقــد أشــارت النســاء إلــى أنــه بســبب 
الخــوف مــن انتقــال الفيــروس بيــن أفــراد العائلــة، فقــد أثــر هــذا علــى طبيعــة العالقــة بيــن أفراد 

األســرة بســبب إجــراءات التباعــد بيــن أفــراد األســرة الواحــدة. 

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد ذكــر المشــاركون والمشــاركات أن وجــود األزواج لفتــرات طويلــة، 
جعلهــم يقتربــون أكثــر مــن بعضهــم ويناقشــون قضايــا مهمــة تتعلــق بهمومهــم، وقــد شــاركت 

إحــدى النســاء بالقــول: 
“الــي 41 ســنة متزوجــة، مــا عمــره صــح لــي اقعــد أنــا وزوجــي نشــرب قهــوة ونقعــد بــرواق، 

فــي فتــرة كورونــا، كل يــوم بنشــرب قهــوة مــع بعــض وبنحكــي وبنتســلى وبننبســط”
 )مشاركة من قرية، 58 سنة(

ــاء  ــه اآلب ــذي يقضي ــت ال ــر الوق ــبب توف ــدت، بس ــا توط ــاء أيض ــع األبن ــة م ــك فالعالق وكذل
واألمهــات مــع أوالدهــم وبناتهــم فــي النقــاش والترفيــه وعمــل فعاليــات مختلفــة مــع بعضهــم 

ــول:  ــات بالق ــدى المجموع ــي إح ــاركات ف ــدى المش ــت إح ــض، فاختتم البع
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“بــدي أحكيلــك، فتــرة كورونــا، أعطــت مجــال ومتســع مــن الوقــت لتقضــي العائلــة وقــت أطول 
مــع بعضهــم، وبالتالــي النقــاش فــي قضايــا جديــة تتعلــق بهمــوم ومســتقبل العائلــة وكذلــك كان 

هنــاك مجــال كــي يتــم قضــاء وقــت ممتــع للترفيــه داخــل العائلــة والقيــام بنشــاطات مشــتركة”
)مشاركة من مدينة، 40 سنة(

أمــا بالنســبة لنتائــج البحــث الكمــي، فقــد تناولــت االســتمارة موضــوع ممارســة الرجــال للعنــف 
بكافــة أشــكاله ضــد النســاء وهــو العنــف الجســدي والنفســي واالقتصــادي والجنســي، وكذلــك 
ممارســة الرجــال للعنــف ضــد أطفالهــم. وتضمــن المحــور بنــوًدا لهــا عالقــة باالتصــال 
ــة الرجــال النفســية  ــي حال والتواصــل مــع زوجاتهــم ومــع أبنائهــم. وأيضــا بحــث المحــور ف
ــه  ــة بترفي ــه عالق ــد ل ــاك بن ــك كان هن ــا، وكذل ــرة كورون ــة لديهــم خــالل فت ــر والعصبي والتوت

الرجــال لذاتهــم خــالل الجائحــة.  

كانــت اإلجابــات الخاصــة بارتفــاع نســب تعنيــف الرجــال لزوجاتهــم، بزيــادة العنــف النفســي 
الممــارس مــن الرجــال ضــد زوجاتهــم خــالل فتــرة كورونــا وهــو األعلــى حســب رأي 
المشــاركين والمشــاركات، وتــاله العنــف االقتصــادي ثــم العنــف الجســدي ثــم العنــف الجنســي. 
ــي  ــف الت ــن العن ــة م ــواع المختلف ــاع األن ــداً الرتف ــق ج ــق والمواف ــت النســب بالمواف ــد كان وق
ــي: %43.3، %40، %34.4، %22. ولكــن كانــت نســبة المعــارض  ــى التوال ذكــرت عل
والمعــارض جــداً الرتفــاع العنــف لألنــواع األربعــة التــي ذكــرت أعلــى مــن نســب الموافــق 
والموافــق جــداً، وكانــت المعارضــة األعلــى الرتفــاع العنــف الجنســي وكانت بنســبة %63، ثم 
المعارضــة الرتفــاع العنــف الجســدي والنســبة كانــت %49.1، ثــم ارتفــاع العنــف االقتصــادي 
خــالل كورونــا: %48.6، ثــم للعنــف النفســي وكانــت نســبة المعــارض والمعــارض جــداً مــن 

المجمــوع العــام حوالــي: 43.3%.
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ــى مــن نســب  ــة مــن العنــف أعل ــواع المختلف ــاع األن بالرغــم مــن أن نســب المعارضــة الرتف
الموافقــة، إال أنــه ال يمكــن إهمــال النســب التــي أجابــت بالموافــق والموافــق جداً الرتفــاع العنف 
وممارســته، حيــث إن اإلجابــات بالموافــق والموافــق جــداً والتــي تراوحــت مــا بين العشــرينيات 
واألربعينيــات بالمئــة، وهــذا يشــير إلــى قناعــة االمشــاركين والمشــاركات بــأن الرجال مــا زالوا 
يمارســون العنــف بكافــة أشــكاله ضــد النســاء وأنهــم علــى قناعــة أن ممارســة الرجــال لكافــة 

أشــكال العنــف قــد ارتفعــت خــالل الجائحــة. 

ومقارنــة مــا بيــن رأي النســاء ورأي الرجــال بحــدوث العنــف بكافــة أشــكاله، فــإن نســب النســاء 
بالموافــق والموافــق جــداً علــى ازديــاد حــدوث العنــف بكافــة أشــكاله ضدهــن أعلــى مــن نســب 
رأي الرجــال بالنســبة لممارســة العنــف ضــد الزوجــات. وكذلــك كانت لدى النســاء النســبة أعلى 
الرتفــاع العنــف الممــارس مــن اآلبــاء اتجــاه األبنــاء، باســتثناء العنــف االقتصــادي الممــارس 
ضدهــن، فقــد كانــت نســبة الرجــال بالموافقــة علــى ارتفــاع العنــف االقتصــادي الممــارس مــن 
الرجــال ضــد النســاء أعلــى لــدى الرجــال، وقــد بلغــت النســبة لــدى الرجــال %42، وبلغــت 

النســبة بيــن النســاء المشــاركات 36%. 

تحديــداً وفيمــا يتعلــق بالتفصيــل وبأخــذ المتوســط لالعتقــاد بــأن زيــادة ممارســة العنــف بكافــة 
ــبة  ــت النس ــد بلغ ــات، فق ــاء والبن ــد األبن ــف ض ــة العن ــاع ممارس ــاء وارتف ــد النس ــكاله ض أش
%32.4 مــن المجمــوع العــام. وبربــط ممارســة العنــف ضــد الزوجــات واألبنــاء مــع متغيرات 
نــوع الجنــس والمســتوى التعليمــي وحالــة العمــل ومــكان الســكن، فقــد كانــت على النحــو التالي:

  
االعتقاد بزيادة العنف ضد الزوجات واألبناء والبنات وربطه مع متغير نوع الجنس: 

 
الرجال: %29.8 والنساء:38% 

إقــرار النســاء بزيــادة العنــف أعلــى مــن اعتــراف الرجال بــأن ممارســتهم للعنف ضــد زوجاتهم 
وأبنائهــم وبناتهــم قد زادت خــالل الجائحة. 

ــي  ــه بالمســتوى التعليم ــات وعالقت ــاء والبن ــف ضــد الزوجــات واألبن ــادة العن القناعــة بزي
ــاركات:  ــاركين والمش للمش

غير متعلم وابتدائي: %38.2، ثانوي:%27 ودبلوم وأعلى: 34.4%
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العنف ضد الزوجات واألبناء والبنات وعالقته بحالة العمل:

يعمل: %22.8 وال يعمل: 10.4%

نســبة الذيــن يعملــون أقــرو بــأن العنــف يمــارس أكثــر مــن نســبة غيــر العامليــن الذيــن أقــروا 
بممارســة العنــف، ويمكــن تفســير ذلــك أنــه بســبب المكــوث فــي البيــت للعامليــن لوقــت أطــول 
ــى ذلــك، وكذلــك يمكــن أن تعريفهــم وفهــم العامليــن  خــالل الجائحــة وهــم غيــر معتاديــن عل
للعنــف يختلــف عــن فهــم غيــر العامليــن وتعريفهــم لــه، وكذلــك مــن الممكــن أن العامليــن أكثــر 

صراحــة فــي اإلفصــاح عــن حــدوث العنــف مقارنــة بغيــر العامليــن. 

العالقــة مــا بيــن القناعــة بزيــادة ممارســة العنــف ضــد الزوجــات واألبنــاء والبنــات وعالقتــه 
بمكان الســكن: 

 المدينة: %32.4، القرية: %26.8 والمخيم: 41.6% 

يتضــح مــن النســب أن ســكان المخيــم هــم النســبة األعلــى مقارنــة بســكان المدينــة والقريــة الذين 
عبــروا عــن قناعتهــم بزيــادة العنــف خــالل الجائحــة ضــد الزوجــات واألبنــاء والبنات. 

مــن ناحيــة أخــرى، فيمــا يتعلــق بالبنــد الخــاص بعالقــة األزواج بزوجاتهــم وعالقتهــم بأبنائهــم، 
فقــد أبــدى مجموعــة المشــاركين والمشــاركات فــي االســتمارات معارضتهــم لتراجــع تواصــل 
الرجــال مــع زوجاتهــم، وقــد شــكلت النســبة أكثــر مــن النصــف بقليــل وبلغــت %54. وكذلــك 
عــارض وعــارض جــداً مجمــوع المشــاركين والمشــاركات تراجــع عالقــات اآلبــاء مــع ابنائهــم 
وبناتهــم وقــد بلغــت النســبة حوالــي %65.7. وهــذه النتائــج الخاصــة عــن عالقــات الرجــال 
مــع الزوجــات واألبنــاء تنســجم إلــى حــد مــا مــع نتائــج مجموعــات النقــاش بــأن العالقــات كانت 

جيــدة وتوطــدت خــالل فتــرة الجائحــة بيــن أفــراد العائلــة. 

ــات  ــبة اإلجاب ــت نس ــد كان ــا فق ــرة كورون ــالل فت ــم خ ــن ذاته ــال ع ــه الرج ــاص بترفي ــد الخ ــا البن أم
ــى  ــت النســب عل ــد بلغ ــداً. وق ــق ج ــق والمواف ــبة المواف ــن نس ــى م ــًد أعل ــارض ج ــارض والمع بالمع

التوالــي مــن المجمــوع العــام: 45.2%، 38.2%.  

وكانــت نســبة النســاء اللواتــي أجبــن بــأن الرجــال يهتمــون بالترفيــه عــن نفســهم مقابــل الرجــال الذيــن 
أجابــوا هــذا البنــد، حيــث وافقــت النســاء علــى ذلــك بنســبة %43، بينمــا وافــق الرجــال علــى ازديــاد 
ترفيههــم لذواتهــم خــالل فتــرة الجائحــة بلغــت %32. وهــذا يشــير إلــى أن الرجــال غيــر راضيــن عــن 
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طــرق الترفيــه أو كــم الوقــت الــذي يقضونــه بالترفيــه عــن ذاتهــم مقارنــة مــع رأي النســاء. 

وهــذا يتوافــق مــع مــا خرجــت بــه مجموعــات النقــاش التــي عقــدت مــع الرجــال أنهــم وبســبب سياســات 
ــرص الرجــال عــن  ــإن ف ــة، ف ــد الحرك ــروس وإجــراءات تقيي ــة بالفي اإلغــالق والخــوف مــن اإلصاب

الترفيــه عــن الــذات قلــت مقارنــة بمــا قبــل الجائحــة. 

بحــث البنــد األخيــر فــي هــذا المحــور فــي حــاالت التوتــر والعصبية التــي تصيب الرجــال خالل 
فتــرة الجائحــة، وقــد وافــق علــى ذلــك قرابــة ثلثي مــن مجمــوع المشــاركين والمشــاركات، بينما 

عــارض وعــارض جــداً ذلــك ما نســبته 23%. 

ــدى  ــة ل ــر والعصبي ــادة التوت ــة عــن زي ــل نســبة النســاء باإلجاب ــد فاقــت نســبة الرجــال بقلي وق
الرجــال، حيــث وافــق علــى ذلــك مــا نســبته %65 مــن الرجــال، مقابــل %63 مــن النســاء. 
وهــذا ينســجم تماًمــا مــع مــا جــاء بمجموعــات النقــاش بــأن الرجــال عانــوا ومــا زالــوا يعانــون 
مــن التوتــر والعصبيــة وذلــك بســبب قلــة الوضع االقتصــادي والخــوف من المجهــول والجلوس 

فــي البيــت لفتــرات طويلــة.

مــن خــالل المقارنــة بيــن مــا ورد فــي مجموعــات النقــاش ونتائــج االســتمارات فيمــا يتعلــق 
بتعــرض الزوجــات للعنــف مــن قبــل أزواجهــم، فــإن النســاء لــم يصرحــن عــن ذلــك بشــكل 
مباشــر فــي مجموعــات النقــاش، وإنمــا ذكــرن أنــه يتــم أحيانــاً حــدوث توتــر وصــراخ أو ســوء 

فهــم. وممكــن تفســير ذلــك أنــه ليــس مــن الســهل عليهــن البــوح عــن ذلــك أمــام اآلخريــن.

وكذلــك الرجــال عندمــا تــم ســؤالهم فــي مجموعــات النقــاش عــن العنــف داخــل العائلــة، أبــدو 
العكــس تمامــاً بــأن العالقــات داخــل األســرة تتســم بالتكامــل والتفاهــم والدعــم والمشــاركة، وهذا 
يعنــي أيضــا وطبيعــي أن الرجــال لــن يعترفــوا بممارســتهم للعنــف ضــد زوجاتهم، باســتثناء أنه 
تــم المشــاركة ببعــض األمثلــة والتــي تتضمــن أو توحــي بممارســة العنــف النفســي، ووصفــوا 
مــا يحــدث بالتوتــر والعصييــة، ولكــن لــم يصنفــوه أو ممكــن أن يكونــوا غيــر مدركيــن بــأن تلــك 

الممارســة ممكــن أن تــؤدي إلــى إيقــاع األذى النفســي ضــد الزوجــات تحديــداً. 

فيمــا يتعلــق بهــذا المحــور، وتحديــداً بزيــادة العنــف الممــارس ضــد الزوجــات، فالبيانــات بنتائج 
ــد العالمــي أو  ــى الصعي ــات، ســواء عل االســتمارات تتوافــق مــع مــا ورد فــي مراجعــة األدبي
اإلقليمــي أو المحلــي، بــأن نســبة حــدوث العنــف ضــد النســاء قــد زادت ألســباب مختلفــة خــالل 
الجائحــة تتعلــق بالمــرأة نفســها وهــو اضطرارهــا للعيــش مع الشــريك المعتــدي وعــدم اعتمادها 
ــة وخدمــات  ــى مراكــز الحماي ــة بالوصــول إل ــك بســبب الصعوب ــى ذاتهــا، وكذل ــا عل اقتصادًي
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الدعــم والمســاعدة. 

أمــا بخصــوص البيانــات الخاصــة بالمقابــالت مــع المســؤولين ذوي العالقــة حــول موضــوع 
العنــف أجمــع كل مــن ممثلــة  وزارة المــراة إلهــام ســامي ووزارة العمــل لمــا عــواد  والمنتــدى 
صبــاح ســالمة، أن العنــف زاد خــالل فتــرة الجائحــة بســبب وجــود النســاء والرجــال وأفــراد 
األســرة لفتــرات طويلــة مــع بعضهــم البعــض، وبســبب التوتــرات وحالــة الــال يقيــن وصعوبــة 
الوضــع النفســي، وكذلــك بســبب التقييــدات التــي فرضــت أو أعاقــت النســاء مــن الوصــول إلــى 
مصــادر الدعــم والحمايــة وطلــب المشــورة، وكذلــك بســبب أن الحمايــة والدعــم الــذي توفــره 

األســرة واألقــارب قــد قــل بســبب التباعــد االجتماعــي وقلــة الزيــارات خــالل هــذه الفتــرة. 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن وكيــل وزارة التنميــة  داود الديــك أكــد بأنــه ال يمكــن التعــرف علــى 
حجــم العنــف واإلحصائيــات الخاصــة بذلــك، وذلــك ألنــه أصــاًل يوجــد إشــكالية بهــذا الموضوع 
وبطريقــة جمــع البيانــات وتوثيقهــا، وتحديــداً فــي هــذا الوقــت، فاإلشــكالية أكبــر، فالنســاء ممكن 
أن يتعرضــن للعنــف وال يبحــن عنــه وخاصــة فــي هــذه الظــروف، وأن البيئــة الحاليــة هــي بيئــة 
غيــر ممكنــة للنســاء والتــي تتمثــل باإلغالقــات وصعوبــة الحركــة واألدوار التقليديــة للمــرأة، 
كل هــذه العوامــل تعيــق مــن وصولهــا لطلــب الخدمــة وخاصــة أن مرتكــب العنــف يقيــم مــع 
المــرأة التــي تتعــرض للعنــف، فليــس مــن الســهل عليهــا أن تطلــب الخدمــة وتتصــل أو حتــى 
تخــرج وتســعى للحصــول علــى الخدمــة والمشــورة مــن المؤسســات المعنيــة فــي ظــل كافــة 

اإلجــراءات المفروضــة. 

ــي ظــل  ــف ف ــادة حــدوث العن ــدت زي ــاح ســالمة، أك ــدى صب ــقة المنت ــإن منس ــا، ف ــن جهته م
الجائحــة، والدليــل علــى ذلــك إزديــاد حــاالت النســاء المعنفــات المتوجهــات لطلــب المســاعدة 
ســواًء عبــر الهاتــف أو مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي هــذا مؤشــر يمكــن االســتناد 
عليــه. وذكــرت بــأن جميــع األشــكال هــي فــي ازديــاد فــي ظــل الجائحــة بســبب زيــادة الفقــر 
وارتفــاع نســبة البطالــة وتقطيــع أوصــال المناطــق وغيــاب دعــم األهــل أحيانــا بســبب البعــد 
والحجــر، وبقــاء المعنــف والضحيــة لوقــت طويــل داخــل البيــت الواحــد وعــدم إمكانيــة وصــول 

النســاء ألقطــاب العدالــة لترفــع شــكواها.

ــت أن النســاء  ــام ســامي بين ــرأة إله ــي وزارة الم ــر واإلعــالم ف ــة للتأثي مســؤولة اإلدارة العام
واجهــن مشــاكل فــي الوصــول للمؤسســات التــي تقــدم الخدمــات الخاصــة بالعنــف. وكذلــك فقــد 
قــل عــدد النســاء اللواتــي يطلبــن المســاعدة بســبب الحجــر وتقييــد الحركــة.  بينمــا المؤسســات 
التــي تقــدم خدمــات فــي مناطــق الريــف قــد تلقــت شــكاوى. وأيضــا لــم يتــم اإلعــالن عــن نوعية 
خدمــات متخصصــة للمشــاكل الناتجــة عــن الحجــر والمخــاوف الناتجــة مــن الجائحــة. وذكــرت 



40

أن ارتفــاع حــاالت القتــل واالنتحــار ومحــاوالت االنتحــار قــد ارتفعــت فــي الفتــرة األولــى مــن 
حــدوث الجائحــة، وتطرقــت إلــى المعيقــات التــي واجهــت النســاء بوصولهــن للقضــاء وتنفيــذ 
األحــكام قــد توقــف وتحديــداً النفقــة والتــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى األســر التــي ال مصــدر 
اقتصــادي لهــا، وتوقــف حــاالت الطــالق وغيــره مــن القضايــا شــكلت عنفــاً إضافًيا على النســاء 

وأصبــح العنــف يتركــب مــن المجتمــع والعائلــة والفقــر. 

وذكــرت األســتاذة فتنــة خليفــة منســقة برنامــج اإلرشــاد فــي جمعيــة المــرأة الفلســطينية للتنميــة، 
أن البــت والحكــم فــي حــاالت النفقــة وحضانــة األطفــال والنــزاع والشــقاق ومشــاهدة األطفــال 
ــر جــداً  ــى مــن الجائحــة كان كبي ــرة األول ــف خــالل الفت ــا خــالل الجائحــة وأن العن ــم خرقه ت
مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه بســبب حــاالت اإلغــالق وتقييــد الحركــة والوضــع النفســي والتوتــر 
والفقــر وفقــدان العمــل والجلــوس بالبيــت، وكذلــك فــي األشــهر التــي تلتهــا كان العــدد كبيــر. 
ومقارنــة بيــن العاميــن 2019 و2020، فــإن أعــداد النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف وحســب 
إحصــاءات الجمعيــة، فــإن حــاالت العنــف خــالل العــام الحالــي هــي أكثــر مــن الضعــف مقارنــة 

مــع العــام الســابق.   

أمــا عــن االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا النســاء، فقــد ذكــرت صبــاح ســالمة منســقة المنتــدى 
بــأن المــرأة قــد تعرضــت النتهــاكات خــالل فتــرة الجائحــة وتحديــداً النســاء العامــالت، حيــث 
تــم فصــل العديــد منهــن بســبب حالــة الوضــع االقتصــادي الــذي تــردى وتراجــع وكانــت النســاء 

األكثــر تضــرًرا.

واتفقــت منســقة البرامــج فــي جمعيــة المــرأة العاملــة مــع مــا ذكرته منســقة المنتــدى، بخصوص 
االنتهــاكات التــي حصلــت للنســاء العامــالت، فقــد حصــل تســريح لعامــالت في ريــاض األطفال 
وفــي مــدارس خاصــة، وهــذا انتهــاك لحــق النســاء فــي العمــل، وأيضــا ومــن ضمــن االنتهاكات 
ــة مــع الســنوات  ــرة مقارن ــج القاصــرات وبأعــداد كبي ــاث هــي تزوي ــا اإلن ــي تعرضــت له الت
الماضيــة، وذكــرت أن هــذه المعلومــات تأتــي بنــاًء علــى تصريحــات من مختصيــن ومختصات 

يعملــون فــي المجــال. 

ــة إلــى أن الجائحــة  مــن ناحيــة أخــرى، أشــار األســتاذ داوود وكيــل وزارة التنميــة االجتماعي
ــا أطــول  خلقــت أجــواًء إيجابيــة مــن الحــوار والتواصــل بســبب تجمــع العائلــة وقضائهــم وقًت
مــع بعضهــم البعــض وأحياًنــا القيــام بأعمــال مشــتركة ومســاعدة األفــراد لبعضهــم البعــض فــي 

تأديــة بعــض المهــام. وأيًضــا فــإن الجائحــة خففــت مــن النمــط اإلســتهالكي لحيــاة األســر. 

وقــد ذكــرت فتنــة خليفــة منســقة البرامــج فــي جمعيــة المــرأة العاملــة أنــه فــي ظــل الهجمــة على 
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المؤسســات الحقوقيــة والنســوية التــي تعمــل فــي قضايــا وحقوق النســاء وعــدم توقيــف الحكومة 
للتهجمــات التــي حصلــت مــن أطــراف وجهــات معينــة، فــإن هــذا يهــدد عمــل المؤسســات التــي 
تعمــل فــي مجــال وقضايــا النســاء. ومــن جهــة أخــرى فقــد أكــدت مــا ذكرتــه منســقة المنتــدى 
ــم  ــاد حــاالت التزويــج المبكــر خــالل الجائحــة، وحســب قولهــا فــإن هــذا ت فيمــا يتعلــق بازدي
ــر خــرق  ــج المبكــر يعتب ــي المجــال، والتزوي ــن ف ــر مــن مصــدر مــن العاملي ــده مــن أكث تأكي

وانتهــاك لحقــوق اإلنــاث وهــو الحــق بالحمايــة مــن تزويــج القاصــرات. 

وأكــدت منســقة المنتــدى صبــاح ســالمة أنــه مــن المهــم لتعزيــز حصــول النســاء علــى حقوقهــن 
فــي ظــل الهجمــات المســتمرة والمكثفــة علــى الحركــة النســوية وعلــى حقــوق النســاء واتفاقيــة 
ســيداو وقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف، يجــب أن تكون هنــاك منظومة حماية كاملــة لحماية 
األســرة والنســاء والفئــات األقــل حظــاً فــي المجتمــع الفلســطيني تبــدأ فــوراً مــن إقــرار قانــون 
حمايــة األســرة مــن العنــف ونشــر اتفاقيــة ســيداو فــي الجريــدة الرســمية، وقانــون العقوبــات 
واألحــوال الشــخصية، والضمــان االجتماعــي، وتمتــد لتعديــل ومراجعــة نظام التحويــل الوطني 

وأنظمــة بيــوت األمــان.

المحور الثالث: سلوكيات الرجال ووجهات النظر بشأن المساواة بين الجنسين 

مــن خــالل نقــاش المجموعــات، كان واضًحــا أهميــة المســاواة بالنســبة للنســاء، وقــد عبــرن عن 
ذلــك بطــرق مختلفــة، ومفهــوم المســاواة لهــن والتعبيــر عنه بالمســاعدة والمشــاركة فــي األعباء 
المنزليــة، وكذلــك ضــرورة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، والحصــول على الحقــوق المختلفة 

لهــن الخاصــة بالتعليــم والعمــل والحــق فــي الخــروج مــن البيــت والحــق فــي اإلرث. 

وجــد تبايــن فــي فهــم وأهميــة المســاواة بــن الجنســين، بيــن الرجــال والنســاء فــي مجموعــات 
النقــاش، فالنســاء عبــرن بوضــوح وبعمــق عــن مــاذا تعنــي المســاواة لهــن، ومــاذا يعنــي وينتــج 
ــاش  ــي نق ــة ف ــة جدي ــم يعطــوا أهمي ــال ل ــن الرج ــاذا يخســرن. ولك ــن وم ــاك حقوقه عــن انته
الموضــوع، بــل علقــوا بشــكل أقــل عمــق وبــدون بــذل جهــد للتفكيــر بهــذا الموضــوع بالقــول 
بــأن النســاء حاصــالت علــى حقوقهــن وال ينقصهن شــيئا وهن ممثــالت بالمحافظــات والبلديات 

والمراكزالنســوية، ومــاذا يــردن أكثــر مــن ذلــك؟!

كان واضحــا لــدى النســاء مــدى الخســارة الكبيــرة نتيجــة عــدم تحقيــق المســاواة، وقــد ذكــرن 
أنــه نتيجــة للتزويــج المبكــر فــإن النســاء يحرمــن مــن كافــة حقوقهــن األخــرى المتعلقــة فــي 
ــاة العامــة. بينمــا الرجــال  ــرأي والمشــاركة فــي الحي ــر عــن ال ــة التعبي ــم وحري العمــل والتعلي
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الذيــن شــاركوا فــي مجموعتــي النقــاش، كان حديثهــم بشــكل عــام، حديثــا عابــًرا وأقــرب إلــى 
الشــعارات منــه إلــى الحديــث ونقــاش الموضــوع بمســؤولية وبعمــق، بالرغــم أن بعضــاً منهــم 
ــد  ــي عائالتهــم. وق ــاث ف ــن الذكــور واإلن ــة وممارســته للمســاواة بي ــه المطلق ــر عــن قناعت عب

شــارك بعــض الرجــال بالقــول:
“النســاء زيهــن زي الرجــال ماخــذات حقهــن وزيــادة، موجــودات بالمركز النســوي وبالمحافظة 

والمراكــز والجمعيــات النســوية واللجان الشــعبية وفــي البرلمان”
)مشارك من مخيم، 40 سنة(.

مشــاركون قلــة أقــروا بعــدم حصــول النســاء علــى حقوقهــن والتمييــز ضدهــن وأن المجتمــع 
العربــي مجتمــع ذكــوري ومتســلط، وقــال أحدهــم: 

ــا أول مــا  ــي وذكــوري وســيدنا محمــد دعان ــم، مجتمــع رجول “المجتمــع العربــي مجتمــع ظال
دعانــا لحقــوق المــرأة. لمــاذا ال نعطيهــم، بالرغــم مــن مــرور 1400 ســنة، مــا زلنــا عايشــين 

وكأننــا فــي الجاهليــة”
)مشارك من مخيم، 58 سنة(. 

مــن ناحيــة أخــرى، بــدا جليــاً في مجموعــات النقاش وبســبب اختالف المشــاركات والمشــاركين 
فــي المجموعــات مــن حيــث المســتويات التعليميــة وحالــة العمــل والتنشــئة والوضــع العــام للبلــد 
ــع  ــي الممــارس مــن حيــث تمت ــع العمل ــات بالواق ــه المجموعــات، وجــود فروق ــذي تنتمــي ل ال

النســاء بحقوقهــن وحصولهــن عليهــا. 

ــى  ــاواة بالمعن ــد مس ــه ال يوج ــات بأن ــدى المجموع ــي إح ــاركات ف ــض المش ــرت بع ــد ذك وق
المطلــق، فوضــع النســاء فــي مجتمعنــا يبقــى مختلًفا عــن وضع الرجــال لصالح الذكــور. وتعني 

المســاواة مــن وجهــة نظرهــن مــدى تمتــع النســاء والرجــال بالحقــوق والواجبــات المختلفــة.
فــي مجموعــة أخــرى، ذكــرت المشــاركات أن النســاء ال يأخــذن حقهــن فــي التعليــم ويتزوجــن 
بســن مبكــر، وبســبب عــدم إكمالهــن لتعليمهــن فإنهــن ال يتمّكــن مــن العمــل وبالتالــي االعتمــاد 
ــة نفســها. وذكــرن أن  ــب الحــاالت مــن القري ــي أغل ــم ف ــزواج يت ــى ذواتهــن وال ــاً عل اقتصادي
المــرأة ال تملــك القــرار والحــق بحريــة الحركــة والتنقــل، فحركــة المــرأة دائمــاً مراقبــة، فــإذا 
خرجــت أي مــكان خــارج البيــت يتــم الســؤال أيــن ذهبــت ومتــى ســتعود بعكــس الرجــال الذيــن 
يملكــون الحــق فــي الحركــة والخــروج والمســاحة الواســعة فــي التصــرف. وعلــى حــد قــول 

إحــدى المشــاركات: 
“إذا طلعت المرأة على سطح البيت، يتم السؤال وين راحت”

)مشاركة من قرية، 36 سنة(
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فــي مجموعــة نســاء أخــرى والتــي عقــدت فــي قريــة كفرمالــك، ذكــرت النســاء أنهــن يتمتعــن 
بحقوقهــن بشــكل شــبه كامــل، فمثــال فــإن نســبة التعليــم بيــن اإلنــاث أعلــى مــن نســبتها بيــن 
ــث أخــذ  ــن حي ــت، وأيضــاً وم ــن خــارج البي ــة يعمل ــن نســاء القري ــرة م ــور، ونســبة كبي الذك
القــرار داخــل األســرة، فــإن النســاء يســاهمن بشــكل فاعــل فــي اتخــاذ القــرارات التــي تتعلــق 
ــاإلرث  ــى حقهــن ب ــة عل ــق بحصــول النســاء فــي هــذه القري باألســرة وديمومتهــا. وفيمــا يتعل
فإنهــن يحصلــن عليــه بالكامــل إال إذا أرادت أن تتنــازل المــرأة عــن حقهــا فــي األرض بســبب 
أن لديهــا ولــدى زوجهــا مــا يكفيهــا وهــي ليســت بحاجــة، أي أنهــا إذا أعطــت ألخوتهــا فإنهــا 

تعطــي بخيارهــا وبقرارهــا المســتقل. 

وقــد تــم ســؤال النســاء المشــاركات فــي المجموعــة مــن هــذه القريــة، عــن تمتعــن بهــذه الحقــوق  
مقارنــة بالقــرى والمناطــق األخــرى، وقــد ذكــرن أنــه بســبب أن هــذه القريــة تميــزت بوجــود 
المؤسســات العاملــة والمؤثــرة فــي هــذه القريــة  ومنــذ زمــن بعيــد، وكذلــك ســفر ســكان هــذه 
ــى تجــارب شــعوب ودول أخــرى،  ــة واطالعهــم عل ــذ ســنوات طويل ــى الخــارج من ــة ال القري
وكذلــك فــان الوضــع االقتصــادي فــي هــذه القريــة جيــد، وهــذه العوامــل ممكــن ان تكــون قــد 
ــك  ــن وكذل ــن لتعليمه ــات وإكماله ــي الجامع ــاث ف ــن االن ــدد الكبيرم ــاق الع ــي التح ــاهمت ف س

مشــاركتهن بالعمــل وأيضــا دورهــن الفاعــل فــي صنــع القــرار علــى مســتوى أســرهن.    

حتــى تتحقــق المســاواة وتحصــل النســاء علــى حقوقهــن، ذكــرت المشــاركات فــي مجموعــات 
النقــاش بأنــه مــن الضــروري االهتمــام بتربيــة األطفــال وتنشــئتهم علــى مبــادئ احتــرام اإلنــاث 
وعــدم التمييــز وعــدم التفريــق فــي التربيــة بيــن اإلناث والذكــور، وبالتالــي إذا نشــأوا على تربية 
داخــل البيــت تكــرس المســاواة وعــدم التمييــز فإنهــم ســيبقون علــى هــذا المســار فــي المســتقبل. 
وكذلــك فقــد أوصيــن بأهميــة التوجــه للرجــال ورفــع وعيهم بقضايــا الحقوق والمســاواة للنســاء. 

ــم  ــن المه ــين، م ــن الجنس ــاواة بي ــدم المس ــاص بع ــع الخ ــين الوض ــال ولتحس ــر الرج وذك
ــم:  ــر أحده ــد تعبي ــى ح ــاث، وعل ــاءلة اإلن ــبة ومس ــم محاس ــا تت ــبة األوالد كم محاس

“لمــاذا ال يتــم محاســبة الطرفيــن النســاء والــزالم علــى الغلطــات، المفــروض قبــل أن نحاســب 
المــرأة، أن نحاســب الرجــل، إذا كانــت هــي نــص عقــل ونــص ديــن كمــا يقــال، ومــا دام هيــك 

األمــر، لمــاذا تقتــل المــرأة وال يتــم محاســبة الرجــل”
)مشارك من مخيم، 60 سنة(

“طــول مــا الوضــع هيــك، مــا فــي حلــول علــى مســتوى التغيير فــي تشــارك ووممارســة األدوار 
في األســرة”

)مشارك من مخيم، 60 سنة(
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بالنســبة للموقــف مــن المســاواة وأثــر الجائحــة علــى تغيــر رأيهــم بشــأن ذلــك، لــم يتبيــن بالنقاش 
أن موضــوع الجائحــة أثــر بشــكل إيجابــي أو ســلبي علــى قناعتهــم اتجــاه هــذا الموضــوع، بل ما 
ناقشــوه هــو موقفهــم مــن المســاواة بشــكل عــام بغــض النظــر عــن انتشــار الجائحة، ولكــن ما تم 
ذكــره فقــط أن الرجــال باتــوا ينظــرون لــألدوار التــي تقــوم بهــا النســاء واألعبــاء التــي تتحملهــا 
ــي  ــرة الحجــر المنزل ــي فت ــد رأوا ف ــًرا، فق ــر تقدي ــال، بنظــرة أكث ــة باألطف ــة والعناي ــي تربي ف
والبقــاء فــي المنــزل لفتــرات طويلــة أن العــبء الــذي يقــع علــى المــرأة كبيــر وأن المــرأة تقــوم 
بمهــام معقــدة فيمــا يتعلــق برعايــة األطفــال واإلهتمــام بالمنــزل وتأميــن جــو مريح لجميــع أفراد 

األســرة، وأكــد المشــاركون أنهــم يقــدرون مــا تقــوم بــه المــرأة مــن أدوار منزليــة. 

مــن الجديــر بالذكــر أنــه بشــكل عــام، وخــالل النقــاش فــي كافــة المجموعــات، كان الموضــوع 
االقتصــادي هــو الموضــوع األبــرز فــي النقــاش، حيــث التعطــل عن العمــل وزيــادة المصاريف 
وعــدم تعويــض العمــال، والرواتــب الجزئيــة التــي يحصلــون عليهــا نتيجــة إجــراءات الحكومــة 
ــات وعــدم  ــاس نتيجــة اإلغالق ــي يعيشــها الن ــة الت ــر العام ــة الفق ــب، وحال ــع نصــف الرات بدف
الوصــول ألماكــن العمــل، كافــة هــذه العوامــل أدت إلــى حــدوث توتــر وضغــط داخــل األســرة 

وبيــن أفــراد األســرة.

ــد احتــوت االســتمارة أســئلة  ــات البحــث الكمــي، فق ــق ببيان وضمــن هــذا المحــور وفيمــا يتعل
تتعلــق بمــدى زيــادة مشــاركة النســاء فــي صنــع القــرارات الخاصــة بالعائلــة خــالل الجائحــة، 
ــدد  ــد ع ــرة وتحدي ــم األس ــة بتنظي ــرارت الخاص ــاء بالق ــاركة النس ــق بمش ــا يتعل ــداً فيم وتحدي
ــى  ــذي حصــل عل ــر ال ــدى التغيي ــة بموضــوع م ــا عالق ــئلة له ــى أس ــة إل ــال.  باإلضاف األطف
التمييــز بيــن الذكــور واإلنــاث خــالل الجائحــة وتحديــداً بتفضيــل الذكورعلــى اإلنــاث فــي مجال 
الدراســة وكذلــك قناعتهــم بتزويــج بناتهــم فــي ســن مبكــرة. إضافــة إلــى أنــه تــم البحــث فــي هــذا 
المحــور عــن مــدى قناعــة الرجــال بمشــاركة زوجاتهم فــي لجان الطــوارئ الوطنية وبمشــاركة 
بناتهــم وأوالدهــم فــي أعمــال تطوعيــة ذات عالقــة برفــع الوعــي والحــد مــن انتشــار الفيــروس.

وتــم التطــرق أيضــاً فــي هــذا المحــور إلــى أي مــدى يتــم تقســيم األدوار داخــل األســرة علــى 
أســاس نــوع الجنــس، وفحــص موقــف الرجــال بــأن مــكان المــراة هــو البيــت وال داعــي لنســاء 
بقضايــا الشــأن العــام. وتــم البحــث بقناعــات الرجــال اتجــاه دور االعــالم والمؤسســات التعليمية 
وأهميــة تعديــل القوانيــن حتــى تتمتــع النســاء باإلنصــاف ولتعزيــز المســاواة بين الجنســين خالل 
فتــرة الجائحــة. مــن خــالل تحليــل كمــي لمشــاركة المــراة فــي صنــع القــرار، تــم جمــع كافــة 
األســئلة التــي احتوتهــا االســتمارة، والتــي لهــا عالقــة بمشــاركة المــرأة فــي القــرارات الحاســمة 
باألســرة وتحديــًدا القــرارات الخاصــة بتنظيــم األســرة وتحديــد عــدد األطفــال، وكانــت نســبة 
الذيــن وافقــوا مــن مجمــوع المشــاركين والمشــاركات أن المــرأة لهــا دور فــي صنــع القــرار 
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المستوى التعلیمي نوع الجنس

دبلوم فأعلىغیر متعلم وابتداي

56%

نساءرجال

60%58%

ثانوي

63%48.5%

مكان السكنحالة العمل

مخیممدینة قریةال یعملونیعملون
63%59%53%52%74%

بشــكل عــام وأن نســبة مشــاركتها ارتفعــت خــالل الجائحــة 59%. 

والجــدول أدنــاه يوضــح تفصيــالت البنــد المتعلــق بارتفــاع قناعــة الرجــال بإشــراك زوجاتهــم 
فــي القــرارات الخاصــة باألســرة وربطــه بالمتغيــرات الخاصــة بنــوع الجنــس ومســتوى التعليــم 

وحالــة العمــل ومــكان الســكن. 

ارتفــاع القناعــة لــدى الرجــال بإشــراك زوجاتهــم فــي القــرارات الخاصــة باألســرة، وربطــه 
بمتغيــرات نــوع الجنــس، والمســتوى التعليمــي، وحالــة العمــل، ومــكان الســكن.

فيمــا يتعلــق بموقــف المشــاركين والمشــاركات بارتفــاع القناعــة لدى الرجــال بإشــراك زوجاتهم 
فــي القــرارات الخاصــة باألســرة، وعالقتــه بنــوع الجنــس، فكمــا هــو موضــح بالجدول 

نساء: %60 ورجال: 56%

يتضــح أن النســبة النســب متقاربــة مــا بيــن الرجــال والنســاء، بالرغــم أن نســبة النســاء أعلــى 
بنســبة %4، ويبــدو أنهــن راضيــات أكثــر مــن الرجــال عــن موقــف وقناعــة وســلوك الرجــال 

أنهــا ارتفعــت خــالل الجائحــة بشــأن إشــراكهن فــي القــرارات التــي تتعلــق باألســرة. 

أما بخصوص القرار وعالقته بمستوى التعليم فكانت النسبة كالتالي:

غير متعلم وابتدائي: %58، ثانوي: %63 ودبلوم فأعلى: 48%

المتعلمــون مــن مســتوى الثانويــة ذكــروا أن األزواج أكثــر إشــراًكا للزوجــات مــن مســتويات 
التعليــم األخــرى، واألكثــر تعليمــاً هــم األقــل قناعــة بإشــراك األزواج للزوجــات فــي القــرارات 
ــن عــن مســتوى  ــر راضي ــر تعليمــاً غي ــأن األكث ــك ب الخاصــة باألســرة. وممكــن أن يفســر ذل

إشــراك الزوجــات، وذلــك ألن توقعهــم أعلــى بمشــاركة النســاء فــي صنــع القــرار. 
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أما بخصوص القرار وعالقته بحالة العمل، فكانت النتيجة كالتالي:

بالنســبة لموقــف المشــاركين والمشــاركات مــن أن قناعــة الرجــال قــد ارتفعــت خــالل الجائحــة 
بأهميــة إشــراك النســاء بأخــذ القــرارات الخاصــة باألســر، ومقارنــة بيــن الذيــن يعملــون والذيــن 

ال يعملــون، فكانــت علــى التوالــي %63، و59%. 

أما فيما يتعلق بموضوع القرار ومكان السكن، فقد بلغت في: 

في المدينة: %53، في القرية:%52 وفي المخيم:74%
  

ســكان المخيــم هــم األكثــر قناعــة بأن الرجــال يشــاركون زوجاتهم بالقــرارت المتعلقة باألســرة، 
ونســبة الفــرق واضحــة بيــن قناعتهــم وقناعة ســكان المدينــة والقرية. 

بمقارنــة نتائــج هــذا المحــور كمــا ورد مــن االســتمارات ومــا تضمنتــه مجموعــات النقــاش، فإنه 
يوجــد تقــارب بيــن النســبة العامــة حســب التحليــل الكمــي، إذ أن ثلثــي المشــاركين والمشــاركات 
ــت  ــن تباين ــرارات الخاصــة باألســرة. ولك ــي الق ــم ف ــأن األزواج يشــاركون زوجاته ــوا ب وافق
القناعــات خــالل مجموعــات النقــاش بيــن مجموعــات النســاء نفســها وبيــن مجموعــات الرجــال 
والنســاء.  ولكــن ومــن خــالل النقاشــات الخاصــة بمشــاركة النســاء فــي القــرارات الخاصــة 
ــن  ــم مشــاركتهن ولك ــه يت ــداً أن ــال تحدي ــات الرج ــت إجاب باألســرة ببعــض المجموعــات، كان
ــم ببعــض  ــة وعل ــى دراي ــإن النســاء لســن عل ــم ف ــك حســب قوله ــرارات، وذل ــة الق ــس بكاف لي
القضايــا واألمــور مثــل شــراء أرض معينــة فــي مــكان معيــن، ولكــن فــي القضايــا األخــرى يتــم 

مشــاورتهن بهــا. 

مــن جانــب آخــر، عبــرت النســوة خــالل مجموعــات النقــاش عــن رضاهــن إلــى حــد مــا عــن 
مســتوى مشــاركتهن بصنــع القــرار. وفــي إحــدى المجموعــات التــي عقــدت بإحــدى القــرى، 
عبــرت النســاء وبشــكل واضــح عــن موقعهــن القــوي فــي عمليــة صنــع القــرار بالبيــت، حيــث 
ــك ألســباب حســب  ــان، وذل ــر مــن األحي ــي كثي ــم نقاشــهن ومشــاورتهن واألخــذ برأيهــن ف يت
رأيهــن أنهــن متعلمــات وواعيــات وقويــات الشــخصية، وأن الرجــال وبعــد التجربــة يعترفــون 

بحكمتهــن وصــواب آرائهــن فــي قضايــا حاســمة تتعلــق باألســرة وديمومتهــا. 

ولإلجابــة علــى الجــزء المتعلــق بموقــف المجموعــة مــن قناعات الرجــال وممارســاتهم الخاصة 
بتمييــز الذكــور عــن اإلنــاث، وموقفهــم مــن موضــوع المســاواة بيــن اإلنــاث والذكــور، فقــد 
ــي مجــال  ــاث ف ــى اإلن ــور عل ــل الرجــال للذك ــة بتفضي ــا عالق ــن له ــم الســؤال عــن مضامي ت
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المستوى التعلیمي نوع الجنس

دبلوم فأعلىغیر متعلم وابتداي ثانوينساءرجال

33.5%32%34.4%36.7%33%

مكان السكنحالة العمل

مخیممدینة قریةال یعملونیعملون
36.3%36.5%32%32%30%

ــي هــذا الجــزء  ــم البحــث ف ــي ســن مبكــرة.  وت ــج بناتهــم ف ــك قناعتهــم بتزوي الدراســة، وكذل
عــن قناعــة المشــاركين والمشــاركات باالســتمارة بمــدى قناعــة الرجــال بمشــاركة زوجاتهــم 
فــي لجــان الطــوارئ الوطنيــة وبمشــاركة بناتهــم وأوالدهــم فــي أعمــال تطوعيــة ذات عالقــة 
برفــع الوعــي والحــد مــن انتشــار الفيــروس. وتــم التطــرق أيضــا فــي هــذا الجــزء إلــى قناعــة 
المشــاركين والمشــاركات بتقســيم األدوار داخــل األســرة علــى أســاس نــوع الجنــس، وفحــص 
موقــف الرجــال بــأن مــكان المــرأة هــو البيــت وال داعــي إلشــراك النســاء بقضايــا الشــأن العــام.
بالنســبة للتمييــز بيــن اإلنــاث والذكــور عمومــاً، ومــن خــالل حســاب المتوســط الحســابي لكافــة 
ــد أقــر مــا نســبته %35.5 مــن المجمــوع العــام  ــق بهــذا المضمــون، فق ــات التــي تتعل اإلجاب
بقناعتهــم  بارتفــاع تمييــز الرجــال ســلباً ضــد اإلنــاث والزوجــات خــالل الجائحــة، مــن حيــث 
تفضيــل تعليــم الذكــور علــى تعليــم اإلنــاث وكذلــك توفيــر مــا يلــزم للذكــور مــن مســتلزمات 
دراســية علــى حســاب توفيرهــم لمســتلزمات اإلنــاث، وأيضــا لزيــادة قناعتهــم بتزويــج اإلنــاث 
ــات وفــي  ــر مــن مشــاركة البن ــاء أكث فــي ظــل الجائحــة، وبقناعتهــم الخاصــة بمشــاركة األبن
أعمــال تطوعيــة لهــا عالقــة بالتوعيــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء، وكذلــك بقناعتهــم بمشــاركة 
ــة  ــاء، وعــن عالق ــة الخاصــة بالحــد مــن انتشــار الوب ــي لجــان الطــوارئ الوطني زوجاتهــم ف

االعتقــاد بتمييــز الرجــال فــي النقــاط التــي ذكــرت مــع المتغيــرات فهــي  كالتالــي: 

التمييــز بيــن الذكــور واالنــاث وربطــه بمتغيــرات نــوع الجنــس والمســتوى التعليمــي ومــكان 
السكن.
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التمييز وعالقته بنوع الجنس: 

 يتضــح مــن الجــدول أعــاله أنــه بالرغــم مــن تقــارب النســب بيــن اعتقــاد الرجــال والنســاء 
)الرجــال: %33.5 ونســاء:%32( إال أن نســبة اعتقــاد الرجــال بالتمييــز ضــد اإلنــاث تزيــد 
بقليــل عــن اعتقــاد النســاء، وهــذا يعنــي أن الرجــال علــى وعــي بوجــود تمييــز ضــد اإلنــاث.

التمييز بين الذكور واإلناث وعالقته بمستوى التعليم: 

عــن عالقــة قناعــة المشــاركين والمشــاركات بالتمييــز ضــد اإلنــاث وعالقتــه بمســتوى التعليــم 
يتضــح فــي الجــدول أعــاله التناســب العكســي مــا بيــن القناعــة بالتمييــز ضــد اإلناث ومســتوى 
التعليــم. وفيمــا تتعلــق بالتمييــز ضــد االنــاث، فــان النســب كانــت متســاوية تقريبــا بيــن الذيــن 
ــبة  ــي %36.5، %36.3.  وبالنس ــى التوال ــت عل ــد بلغ ــون.  وق ــن يعمل ــون والذي ال يعمل
لمــكان الســكن، لــم يؤثــر فــي الموقــف مــن القناعــة بــأن الرجــال يميــزون ضــد اإلنــاث، ولكــن 
فــإن حوالــي الثلــث مــن ســكان المــدن والقــرى والمخيــم علــى قناعــة بــأن الرجــال يميــزون. 

وقــد بلغــت النســب كالتالــي: 

مدينة: %32، قرية:%32 والمخيم: 30%

والجــدول أدنــاه يوضــح النســب وبالتفصيــل فــي البنــود الخاصــة بالتمييــز ضــد اإلنــاث فيمــا 
ــة  ــال تطوعي ــور بأعم ــاء الذك ــاركة األبن ــة ومش ــال تطوعي ــاث بأعم ــاركة االن ــق بمش يتعل
وتفضيــل الذكورعــن اإلنــاث بالدراســة وموقــف المشــاركين والمشــاركات مــن تزويــج البنــات 

اإلنــاث بســن مبكــرة.  
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وبالنســبة للبنــد المتعلــق بموقــف المشــاركين والمشــاركات مــن أن قناعــة الرجــال ارتفعــت 
حــول أن مــكان المــرأة األساســي هــو البيــت وال داعــي لهــا بالشــان العــام؛ فقــد كانــت نســبة 
الموافــق وموافــق جــداً حوالــي الثلــث مــن مجمــوع المشــاركين والمشــاركات، ونســبة 
المعــارض والمعــارض جــداً حوالــي %40، وهــذا يشــير إلــى أنــه يوجــد نســبة ال بــأس بهــا 
مــن المشــاركين والمشــاركات مــا زالــوا يعتقــدون بــأن موقــف الرجــال بــأن مــكان النســاء هــو 

البيــت وال داعــي لتدخلهــن فــي المجــال العــام. 

وفــي البنــود ذات العالقــة بموقــف المشــاركين والمشــاركات بتفضيــل الذكــور علــى اإلنــاث 
ــه فيمــا يتعلــق بمســاعدتهم فــي الدراســة  ــأوالده الذكورعلــى حســاب بنات واهتمــام الرجــال ب
وتوفيــر مــا يلــزم خــالل الجائحــة كانــت النســب »المعــارض« و»المعــارض جــداً« 59% 
و%63. وقــد أبــدى »الموافقــون« و»الموافقــون جــداً« بالتمييــز بيــن الذكــور واإلنــاث فيمــا 
ــن  ــي ثلثي ــى أن حوال ــا نســبته %23 و%21. وهــذا يشــير إل ــام بالدراســة م ــق باالهتم يتعل
ــي  ــور ف ــاث والذك ــن اإلن ــزون بي ــأن الرجــال ال يمي ــأو ب ــن المشــاركين والمشــاركات ارت م

موضــوع الدراســة. 

وبشــأن رأي المشــاركين والمشــاركات مــن قناعــة وســلوك الرجــال تجــاه مشــاركة بناتهــم 
ــد  ــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس ومشــاركة أبنائهــم الذكــور، فق ــاث فــي أعمــال تطوعي اإلن
ــأن قناعــة الرجــال تتجــه  ــوع المشــاركين والمشــاركات ب ــن مجم ــى بي ــت النســب األعل كان
أكثــر ألهميــة مشــاركة أبنائهــم الذكــور، حيــث كانــت نســبة الموافــق وموافــق جــداً حوالــي 
الـــ %55، ونســبة الموافــق والموافــق جــداً مــن مجمــوع المشــاركين والمشــاركات بموقــف 
ــع الوعــي  ــة لرف ــال تطوعي ــي أعم ــاث ف ــم اإلن ــة مشــاركة بناته ــن أهمي وســلوك الرجــال م
بشــأن الحــد مــن الفيــروس كانــت حوالــي %38. وكانــت النســبة األدنــى مــن وجهــة نظــر 
المشــاركين والمشــاركات لقناعــة الرجــال بأهميــة مشــاركة الزوجــات فــي لجــان الطــوارئ 
ــاركين  ــي %26. أي أن المش ــبة حوال ــت النس ــروس، وكان ــار الفي ــة بانتش ــة الخاص الوطني
والمشــاركات كان موقفهــم بــأن قناعــة الرجــال بمشــاركة الذكــور باألعمــال التطوعيــة للحــد 

ــًرا مشــاركة الزوجــات.  ــاء هــي األعلــى ثــم مشــاركة اإلنــاث وأخي مــن انتشــار الوب

ــي االســتمارة واعتقادهــم بشــأن موقــف الرجــال  أمــا عــن رأي المشــاركين والمشــاركات ف
مــن عمــل النســاء المنزلــي وأنــه غيــر مجــدي، فــإن مجمــوع المشــاركين والمشــاركات فــي 
ــاء  ــل النس ــن عم ــف الرجــال م ــأن موق ــداً ب ــق ج ــق ومواف ــبة بالمواف ــت النس ــتمارة كان االس
أنــه غيــر مفيــد وال جــدوى منــه بلغــت %22، بينمــا عــارض هــذه الفكــرة وعارضهــا جــداً 
حوالــي ال %58. أي أن النســبة األكبــر مــن المشــاركين والمشــاركات أبــدوا التقديــر لعمــل 
النســاء المنزلــي، وهــذا يتوافــق مــع مــا ذكــره المشــاركون وخاصــة الرجــال لتقديرهــم لعمــل 
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النســاء والعــبء الــذي يبذلنــه بالرعايــة المنزليــة. 

تعزيز المساواة بين الجنسين ودور اإلعالم والمؤسسات التعليمية: 

ــرة  ــاع قناعــة الرجــال خــالل فت ــرأي المشــاركين والمشــاركات بارتف بحــث هــذا المحــور ب
ــة  ــح منصف ــى تصب ــن حت ــل القواني ــة وتعدي ــات التعليمي ــالم والمؤسس ــدور اإلع ــة ب الجائح
ــف  ــاد وموق ــف الحي ــاوى موق ــذه، تس ــود ه ــة بن ــي الثالث ــاء. ف ــوق النس ــق حق ــرأة وتتحق للم
الموافقــة تقريبــاً فــي البنديــن دور اإلعــالم وتعديــل القوانيــن، بينمــا كانــت الموافــق وموافــق 
جــداً أعلــى مــن المحايــد والمعــارض بالنســبة لــدور المؤسســات التعليميــة للترويــج لقضايــا 
ــاع قناعــة الرجــال  ــدى المشــاركين بارتف ــه يوجــد قناعــة ل ــي أن ــوق المــرأة، وهــذا يعن وحق
بأهميــة ودور المؤسســات التعليميــة فــي بــذل الجهــود والعمــل والتحريــض مــن أجــل تحقيــق 

ــن الجنســين. المســاواة بي

ــأن  ــاركات ب ــاركين والمش ــوع المش ــن مجم ــبته %38.3 م ــا نس ــكل م ــام، ش ــل الع بالمجم
ــة  ــات التعليمي ــالم والمؤسس ــة دور اإلع ــة بأهمي ــرة الجائح ــالل فت ــال زادت خ ــة الرج قناع

ــين.  ــن الجنس ــاواة بي ــق المس ــك لتحقي ــن وذل ــل القواني ــة تعدي ــم بأهمي وإيمانه

مــن خــالل الجــدول أعــاله، وعــن عالقــة البنــد بنــوع الجنــس، يتضــح أن قناعــة النســاء أعلــى 
بقليــل مــن قناعــة الرجــال بــدور المؤسســات لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين حيــث بلغــت 

علــى التوالــي )النســاء: %42.3، الرجــال: 40.6%(. 

وفيمــا يتعلــق بعالقــة البنــد مــع متغيــر مســتوى التعليــم، يتضــح مــن خــالل مقارنــة النســب 
أن األقــل تعليمــاً وهــم غيــر المتعلميــن والمتعلميــن مــن المســتوى االبتدائــي هــم األقــل قناعــة 
بقناعــة الرجــال بأهميــة دوراإلعــالم والمؤسســات التعليميــة وأهميــة تعديــل القوانيــن، وذلــك 
مــن أجــل تعزيــز المســاواة وتحقيــق العدالــة واإلنصــاف للنســاء، وقــد كانــت كالتالــي )غيــر 

المستوى التعلیمي نوع الجنس

دبلوم فأعلىغیر متعلم وابتداي ثانوينساءرجال

40.6%42.3%25.6%48.6%40%

مكان السكنحالة العمل

مخیممدینة قریةال یعملونیعملون
40.6%40%40.3%36.3%43%
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المستوى التعلیمي نوع الجنس

دبلوم فأعلىغیر متعلم وابتداي ثانوينساءرجال

35.5%32%62%41.5%27%

مكان السكنحالة العمل

مخیممدینة قریةال یعملونیعملون
34.5%38.5%34%31%46.5%

متعلــم وابتدائــي: %25.6، ثانــوي: %48.6، دبلــوم فأعلــى: 40%(.

وعــن تأثيــر حالــة العمــل ورأي المشــاركين والمشــاركات بموقــف الرجــال وقناعتهــم بأهميــة 
ودور المؤسســات لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، ال يوجــد فــرق بيــن الذيــن يعملــون والذين 

ال يعملــون، حيــث بلغــت نســبة الذيــن يعملــون %40.6 ونســبة الذيــن ال يعملــون 40%.

ــدور المؤسســات لتعزيــز  ــة بــرأي المشــاركين والمشــاركات بقناعــة الرجــال ب وعــن العالق
المســاواة بيــن الجنســين وعالقتــه بمتغيــر مــكان الســكن، تبيــن بوجــود تقــارب بتأثيــر هــذا 
ــاركين  ــم للمش ــة أو المخي ــة أو القري ــي المدين ــكن ف ــكان الس ــالف م ــث اخت ــن حي ــر م المتغي
ــة  ــة والتعليمي والمشــاركات بموقفهــم مــن ارتفــاع قناعــة الرجــال بــدور المؤسســات التعليمي
ــة: 40.3%،  ــت )المدين ــد بلغ ــين. وق ــن الجنس ــاواة بي ــق المس ــى تتحق ــن حت ــل القواني وتعدي

القريــة: %36.3 والمخيــم: 43%(.

ــم الســؤال عنــه للمشــاركين والمشــاركات فــي االســتمارات فــي  ــذي ت المضمــون األخيــر ال
المحــور الثالــث الخــاص بســلوكيات الرجــال وممارســاتهم ووجهــات نظرهم بشــأن المســاواة، 
تنــاول قناعــة الرجــال بتقســيم األدوار علــى أســاس نــوع الجنــس، وقــد وافــق ووافــق جــداً مــن 
ــم تقســيم العمــل علــى أســاس الجنــس مــا نســبته  ــه يت مجمــوع المشــاركين والمشــاركات بأن

.36.5%

ــف المشــاركين والمشــاركات مــن قناعــة الرجــال بتقســيم  ــد الخــاص بموق ــط هــذا البن وبرب
أدوار النــوع االجتماعــي علــى أســاس الجنــس، وبربطــه بمتغيــرات نــوع الجنــس والمســتوى 
ــرات  ــع المتغي ــة م ــاه العالق ــدول أدن ــح الج ــكن يوض ــكان الس ــل وم ــة العم ــي وحال التعليم

ــة: والنســب المئوي
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ــي  ــرات، فه ــه بالمتغي ــي وعالقت ــوع االجتماع ــيم ادوار الن ــال بتقس ــة الرج ــن قناع ــا ع أم
ــي:  كالتال

قناعــة المشــاركين بتقســيم األدوار المختلفــة للنســاء والرجــال علــى أســاس الجنــس وعالقتــه 
بجنــس المشــاركين والمشــاركات، فقــد كانــت إجابــات الرجــال والنســاء علــى النحــو التالــي: 
بالنســبة لعالقــة البنــد مــع نــوع الجنــس، فقــد اتضــح بــأن الرجــال موافقيــن أكثــر مــن اإلنــاث 
بــأن أدوار النــوع االجتماعــي تقســم علــى أن للنســاء أدوار خاصــة ومحــددة كونهــن نســاء، 
وكذلــك فــإن للرجــال أدوار أخــرى ومختلفــة ولكونهــم رجــال، وقــد بلغــت النســب كمــا فــي 

الجــدول أعــاله: الرجــال: %35.5، النســاء: 32%.

قناعــة المشــاركين بتقســيم األدوار المختلفــة للنســاء والرجــال علــى أســاس الجنــس وعالقتــه 
بمتغيــر المســتوى التعليمــي:

غير متعلم وابتدائي: %62          ثانوي: %41.5          دبلوم وأعلى: 27% 

يبــدو التناســب العكســي بيــن المســتوى التعليمــي ووجهــات نظــر المشــاركين والمشــاركات 
بقناعــات الرجــال أن تقســيم العمــل واألدوار المختلفــة بيــن الرجــال والنســاء تتــم علــى أســاس 

نــوع الجنــس، وكلمــا قــل مســتوى التعليــم زادت القناعــة بذلــك. 

قناعــة المشــاركين بتقســيم األدوار المختلفــة للنســاء والرجــال علــى أســاس الجنــس 
وعالقتــه بحالــة العمــل:

ال يعمل: %38.5 ويعمل: 34.5%

الفــرق فــي النســب غيــر كبيــر بيــن الذيــن يعملــون وال يعملــون وموقفهــم مــن تقســيم أدوار 
النــوع االجتماعــي علــى أســاس الجنــس. 

قناعــة المشــاركين بتقســيم األدوار المختلفــة للنســاء والرجــال علــى أســاس الجنــس 
وعالقتــه بمــكان الســكن: 

المدينة: %34، القرية: %31.5 والمخيم: 46.5%  

ــن  ــؤال ع ــؤولين والس ــع المس ــت م ــي أجري ــالت الت ــالل المقاب ــه خ ــر أن ــر بالذك ــن الجدي م
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مفهــوم المســاواة بيــن الجنســين تــم الســؤال بشــكل رئيــس عــن تأثيــر الجائحــة علــى مــدى 
تمتــع النســاء بحقوقهــن وعــن تعزيــز قضيــة المســاواة فــي هــذه الفتــرة. وتوقــع وكيــل وزارة 
التنميــة االجتماعيــة أن يكــون حجــم الضــرر فــي ظــل الجائحــة أعلــى علــى الفئــات المهمشــة 
مثــل األطفــال وكبــار الســن واألشــخاص ذوي االعاقــة وكذلــك النســاء، فخســارة الوظائــف 
ــة  ــي المياوم ــن ف ــي يعمل ــم واللوات ــر المنظ ــل غي ــي العم ــاء ف ــة النس ــن عمال ــتغناء ع واالس
تكــون هــي األعلــى. وفــي ظــل تراجــع الوضــع االقتصــادي، تصبــح همــوم وحاجــات النســاء 
ليســت ذات أولويــة وفــي حــال الضغــط علــى اإلنفــاق، فــإن المــزاج العــام واألولويــات تكــون 

باتجاهــات أخــرى.
وحسب تعبير وكيل الوزارة األستاذ داوود الديك:

»أي شــخص بموقــع المســؤولية يمكــن أن يتهــرب مــن هــذه المســؤولية وهــو العمــل بحقــوق 
النســاء، ويقــول إن أولويتنــا هــي دفــع الرواتــب وإنقــاذ األرواح. وبهــذا فــإن الجائحــة ممكــن 

أن تعيــق وتبطــئ وتؤخــر موضــوع حقــوق النســاء ويمكــن أن يحصــل تراجــع«.

ــى طبيعــة  ــم طــرح مجموعــة مــن األســئلة للتعــرف عل خــالل المقابــالت مــع المســؤولين ت
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا المؤسســات مــن أجــل مناهضــة العنــف ضــد النســاء وأن تحافــظ 
النســاء علــى عملهــن وال يضطــررن للتوقــف عــن العمــل وتركــه. بالنســبة لــوزارة العمــل، 
وحســب اللقــاء الــذي تــم مــع رئيســة وحــدة النــوع االجتماعــي لمــا عــواد، واســتناداً للتقريــر 
الــذي تــم  إعــداده مــن قبلهــم ومراجعتــه، لمحاولــة فهــم وضــع النســاء فــي العمــل خــالل فتــرة 
ــى رجــال ونســاء،  ــاًء عل ــر بن ــي التقري ــات ف ــع البيان ــم توزي ــم يت ــه ل ــن أن ــد تبي الجائحــة، فق
ــة  ــي أي ــا وف ــكاوى ونوعيته ــدد الش ــة بع ــات الخاص ــن المعلوم ــد م ــوى العدي ــر احت فالتقري
ــع أصحــاب  ــا م ــق به ــم التحقي ــي ت ــا الت ــا، والقضاي ــك االستشــارات ونوعه قطاعــات، وكذل
العمــل وكذلــك المعونــات والمنــح النقديــة التــي قدمــت خــالل الجائحــة، والتوعيــة واإلرشــاد، 
وتطــرق التقريــر إلــى المبــادرات الخاصــة بالشــباب والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر التــي دعمــت خــالل الجائحــة، واحتــوى التقريــر بيانــات وتفاصيــل أخــرى، 
ولكــن لــم يتــم االشــارة فــي أي مــكان إلــى عــدد النســاء اللواتــي اســتفدن مــن هــذه الخدمــات 
المتنوعــة والمبــادرات والمشــاريع والمنــح التــي قدمــت، إذ تــم االشــارة فقــط إلــى قــرار واحــد 

شــمل األمهــات العامــالت فــي القطــاع الخــاص والــذي نــص علــى:

ــل مــن 10  ــاء بعمــر أق »يســمح لألمهــات العامــالت فــي القطــاع الخــاص ممــن لديهــن أبن
ســنوات بالتغيــب عــن العمــل والعمــل عــن بعــد وترتيــب دوامهــن مــع صاحــب العمــل أســوة 

بالموظفــات فــي القطــاع الحكومــي«
بالنســبة للقضايــا التــي أولتهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة االهتمــام مــع بدايــة الجائحــة، 
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فقــد أوضــح وكيــل الــوزارة، أنــه  تــم وضــع بروتوكــول لحمايــة النســاء فــي ظــل الجائحــة 
ــات  ــي الحضان ــالت ف ــم العام ــم دع ــد ت ــزل، وق ــة والع ــع الوقاي ــى وض ــول راع والبروتوك
وتــم دعــم العامــالت مــرة واحــدة فــي الحضانــات المرخصــة، حيــث دعمــت العامــالت فــي 
الحضانــات التــي تقــع فــي المناطــق المهمشــة بخمســمائة شــيكل مــرة واحــدة خــالل الجائحــة 
ــدون  ــروض ب ــر ق ــم توفي ــه ت ــل أن ــر الوكي ــد ذك ــك فق ــر، وكذل ــكل مباش ــن بش ووزع عليه
فوائــد ألصحــاب الحضانــات للتعافــي االقتصــادي واألولويــة  كانــت للمناطــق المهمشــة وفــي 

ــر.  ــات األصغ ــاف والحضان األري

وأشــارت مســؤولة اإلدارة العامــة للتأثيــر واإلعــالم فــي وزارة شــؤون المــرأة األســتاذة إلهــام 
ســامي، بــأن الــوزارة وضعــت خطــة طــوارئ مبكــراً مــع بدايــة حــدوث الجائحــة، وكانــت 
الخطــة اســتجابًة للمشــاكل التــي ظهــرت مــع بــدء انتشــار الفيــروس، وقــد تضمنــت إمكانيــة 
ــراح  ــذا االقت ــع ه ــر ورف ــدون أج ــازة ب ــابها كإج ــم احتس ــد وال يت ــن بع ــاء ع ــل النس أن تعم

لرئاســة الــوزراء ليتــم تعميمــه علــى مختلــف القطاعــات.  

وقــد عملــت وزارة المــرأة وبالتنســيق مــع وزارة الصحــة ومنــذ إعــالن حالــة الطــوارئ بــأن 
يتــم فتــح دور التوليــد، وكذلــك فقــد نســقت الــوزارة مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة بخصــوص 
طــرود المعونــات بحيــث تحتــوي مــواد لهــا عالقــة باحتياجــات النســاء وأيضــا فقــد ركــزت 
ــة التــي وزعــت مــن خــالل »وقفــة عــز«17  أن تســتفيد منهــا  ــات المالي ــوزارة أن المعون ال
النســاء المتضــررات كمــا الرجــال، وتحديــداً تشــمل النســاء الفقيــرات واللواتــي ُيِعلــن أســر. 

وقــد عملــت الــوزارة أيضــاً علــى تشــكيل لجــان إســناد باالتفــاق مــع وزارة الحكــم المحلــي 
وذلــك لدعــم النســاء وحمايتهــن وتــم تشــكيل وتدريــب 300 لجنــة إســناد فــي الضفــة الغربيــة 
ــن  ــى يضم ــاء حت ــة نس ــوارئ المركزي ــان الط ــمل لج ــاه أن تش ــط باتج ــم الضغ ــزة، وت وغ
ــن  ــرأة م ــا وزارة الم ــرة بذلته ــوداً كثي ــاع عنها.يتضــح أن جه ــاء والدف ــات النس ــل حاج تمثي
أجــل االســتجابة الحتياجــات المــرأة الطارئــة وكذلــك لعــدم انتهــاك حقوقهــا فــي العمــل فــي 
ــة  ــرار باللجــان المعني ــع الق ــع صن ــل المــرأة فــي مواق ــك لتمثي ظــل الوضــع المســتجد، وكذل

بالجائحــة. 

مــن جهــة أخــرى، ذكــرت منســقة المنتــدى صبــاح ســالمة أن واقــع حقــوق اإلنســان وحقــوق 
المــرأة بشــكل خــاص قــد تراجــع الســيما فــي غيــاب منظومــة القوانيــن التــي تحمــي حقــوق 
ــاث  ــم اإلن ــق بتعلي ــا يتعل ــداً فيم ــوق. وتحدي ــك الحق ــن عــن تل ــات والمدافعي اإلنســان والمدافع

17 صنــدوق وقفــة عزهــو صنــدوق وطنــي تــم تأسيســه بقــرار مــن رئيــس الــوزراء الفلســطيني د. محمــد اشــتية وبنــاء علــى توجيهــات فخامــة 

الرئيــس محمــود عبــاس. يهــدف إنشــاءه إلــى تركيــز الجهــود الوطنيــة للمســاهمة فــي مواجهــة تداعيــات أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا فــي 
فلســطين وأبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحية.
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اللواتــي ســيدفعن الثمــن فــي ظــل هــذه الجائحــة وســتلجأ األســر إلــى تزويــج اإلنــاث بســن 
صغيــر فــي ظــل الفقــر والبطالــة، وممــا يســاعد فــي ذلــك االســتثناءات الموجــودة علــى المــادة 
المتعلقــة بتحديــد ســن الــزواج وإعطــاء الحــق المفتــوح دون ضوابــط لقاضــي القضــاة لتزويــج 

مــن هــن دون ســن الـــ 18 ســنة. 

المحور الرابع: تأثير الضغوط السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

احتــوى هــذا المحــور فــي االســتمارة تحديــداً ثالثــة بنود بحثــت قناعــة الرجال بضــرورة تعليم 
ــة  ــة واالقتصادي ــاث نتيجــة الضغوطــات السياســية واالجتماعي ــم اإلن ــر مــن تعلي الذكــور أكث
ــرأة اإلنتاجــي نتيجــة الضغوطــات،  ــل الم ــة عم ــاول أهمي ــي تن ــد الثان ــاء الجائحــة، والبن أثن
والبنــد األخيــر تضمــن قناعــة الرجــال بتزويــج اإلنــاث فــي ســن مبكــرة نتيجــة للضغوطــات 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية.

البنــد األول الــذي بحــث رأي المشــاركين والمشــاركات بــأن قناعــة الرجــال زادت بــأن 
ــاث: ــن اإلن ــر م ــور أكث ــم ضــرورة للذك التعلي

النسبة من المجموع العام:

موافق وموافق جداً: %22.4 ومعارض ومعارض جداً: 65.5% 

ــة  ــأن قناع ــاركات ب ــاركين والمش ــف المش ــاص بموق ــد الخ ــة البن ــن عالق ــل وع وبالتفصي
الرجــال قــد ارتفعــت بأهميــة وضــرورة تعليــم الذكــور أكثــر منــه لإلنــاث، وربطــه بمتغيــرات 

نــوع الجنــس والمســتوى التعليمــي وحالــة العمــل ومــكان الســكن، فهــي كالتالــي: 

المستوى التعلیمي نوع الجنس

دبلوم فأعلىغیر متعلم وابتداي ثانوينساءرجال

21%24%26%22%20%

مكان السكنحالة العمل

مخیممدینة قریةال یعملونیعملون
20%25%16%31%22%
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بالنسبة للمستوى التعليمي: 

النســب تقريبــاً متســاوية بالموافقــة، )غيــر متعلــم وابتدائــي: %26، ثانــوي: %22، دبلــوم 
فأعلــى: %20(، حيــث اتجهــت آراء مــا بيــن ربــع وخمــس المشــاركين والمشــاركات بغــض 
النظــر عــن مســتوى التعليــم إلــى الموافقــة بــأن قناعــة الرجــال قــد زادت بأهميــة وضــرورة 
ــاً  ــوع الجنــس، فالنســب تقريب ــر ن ــر متغي ــاث.  وبالنســبة لتأثي ــه لإلن ــر من ــم الذكــور أكث تعلي
متشــابهة مــا بيــن الرجــال والنســاء فيمــا يتعلــق بموقــف الرجــال بأهميــة تعليــم الذكــور أكثــر 
مــن أهميــة تعليــم االنــاث، وقــد بلغــت )رجــال:%21، نســاء: %24(. وعــن عالقــة حالــة 
العمــل مــع البنــد، لــم تؤثــر كثيــراً فــي الموقــف بالرغــم أن نســبة الذيــن ال يعملــون أكثــر بقليــل 
مــن الذيــن يعملــون بــأن الرجــال قــد زادت قناعتهــم خــالل فتــرة الجائحــة أن التعليــم للذكــور 

أكثــر ضــرورة منــه لإلنــاث. 

وعن العالقة مع مكان السكن:

مدينة :%16، قرية:%31 ومخيم:22%
ســكان القريــة شــكلوا النســبة األكبــر مقارنــة بســكان المدينــة والمخيــم، برأيهــم بزيــادة قناعــة 
ــاث فــي ظــل الوضــع االقتصــادي الصعــب. ــر مــن اإلن ــم الذكــور أكث ــة تعلي الرجــال بأهمي
البنــد الثانــي المتعلــق بــرأي المشــاركين والمشــاركات بــأن قناعــة الرجــال قــد ازدادت خــالل 
ــد كانــت نســبة موافــق وموافــق جــداً مــن  ــة عمــل المــرأة اإلنتاجــي فق ــرة الجائحــة بأهمي فت
النســبة العامــة: %55.5 والمعــارض ومعــارض جــداً: %25، أي أن أكثــر مــن النصــف من 
مجمــوع الرجــال والنســاء مــن المشــاركين والمشــاركات عبــروا عــن رأيهــم بموافــق وموافــق 
جــداً بــأن قناعــة الرجــال قــد ارتفعــت خــالل الجائحــة بأهميــة عمــل المــرأة اإلنتاجــي فــي ظــل 

الوضــع االقتصــادي الصعــب. 
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المستوى التعلیمي نوع الجنس

دبلوم فأعلىغیر متعلم وابتداي ثانوينساءرجال

93%88%53%44%60%

مكان السكنحالة العمل

مخیممدینة قریةال یعملونیعملون
59%50%35%49%67%

وبالتفصيــل وعــن قناعــة الرجــال قــد ارتفعــت بأهميــة عمــل المــرأة اإلنتاجــي بســبب الوضــع 
االقتصــادي الصعــب، وربطــه بمتغيــرات نــوع الجنــس والمســتوى التعليمــي وحالــة العمــل 

ومــكان الســكن، فــإن الجــدول أدنــاه يوضــح النســب:

وفيمــا يتعلــق بعالقــة البنــد مــع نــوع الجنــس، فالنســب متقاربــة بيــن الرجــال والنســاء مــع 
ــة عمــل  ــد ازدادت بأهمي ــأن قناعــة الرجــال ق ــاع بســيط بنســبة وجهــة نظــر الرجــال ب ارتف
ــة  ــع حال ــة م ــن العالق ــاء: %88(.وع ــال: %93، نس ــت )رج ــد بلغ ــي. وق ــرأة االنتاج الم
العمــل، فــإن الذيــن يعملــون نســبتهم أعلــى مــن الذيــن ال يعملــون والذيــن عبــروا عــن رأيهــم 
بــأن الرجــال ازدادت قناعتهــم بأهميةعمــل المــرأة اإلنتاجــي )يعملــون: %59، ال يعملــون: 
%50(. وعــن العالقــة مــع مــكان الســكن، وجــد تفــاوت بيــن رأي المشــاركين بقناعــة الرجال 
بأهميــة عمــل المــرأة االنتاجــي خــالل فتــرة الجائحــة، بحيــث كمــا هــو واضــح أن من يســكنون 
المخيــم شــكلوا النســبة األعلــى ثــم ســكان القريــة، وأقــل نســبة هــم ســكان المدينــة )وقــد بلغــت 

النســب كالتالــي: 
)مدينة: %35، قرية: %49، مخيم: 67%(

ــج  ــال بتزوي ــة الرج ــأن قناع ــاركات ب ــاركين والمش ــاول رأي المش ــذي تن ــث وال ــد الثال البن
اإلنــاث فــي ســن مبكــرة قــد تعمقــت بســبب الوضــع االقتصــادي الصعــب خــالل الجائحــة: 
موافــق وموافــق جــداً مــن النســبة العامــة: %21 معــارض ومعــارض جــداً: %60 نســبة 

المعارضيــن ثالثــة أضعــاف نســبة الموافقيــن، وهــذا مؤشــر جيــد.

مالحظة: النسب أدناه هي للموافق وموافق جًدا  
 

العالقة مع نوع الجنس: 

رجال: %21 ونساء 24% 
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النسب تقريباً متساوية.
العالقة مع المستوى التعليمي:

غير متعلم ابتدائي: %26، ثانوي: %7 ودبلوم واعلى: 23%

العالقة مع حالة العمل:

يعمل: %20 وال يعمل: 20% 
 النسب متساوية

العالقة مع مكان السكن:

مدينة:%28، قرية:%21 ومخيم: 7% 

ــد  ــاث فــي ســن مبكــرة ق ــج اإلن ــأن قناعــة الرجــال بتزوي ــر قناعــة ب ــة هــم أكث ســكان المدين
ــب.  ــبب الوضــع االقتصــادي الصع ــة بس ــرة الجائح زادت خــالل فت

أمــا فــي مجموعــات النقــاش، فقــد ســاد تركيــز علــى الموضــوع االقتصــادي وتأثــره بســبب 
ــن  ــر ع ــض النظ ــم بغ ــرت أوضاعه ــاس تأث ــع الن ــأن جمي ــاركون ب ــر المش ــة، وذك الجائح
الوظيفــة أو العمــل، فبعضهــم توقــف عــن العمــل نهائيــاً بســبب اإلغالقــات وعــدم الحصــول 
علــى تصاريــح للعمــل داخــل األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1948، والبعــض الذيــن 
لديهــم عمــل حــر وتجــارة تأثــرت أوضاعهــم وتراجعــت بســبب الوضــع العــام وضيــق الحــال 
ــع  ــوء الوض ــة لس ــلطة نتيج ــي الس ــع لموظف ــدم الدف ــك ع ــاس، وكذل ــة الن ــادي لعام االقتص
ــق وســوء  ــاركات، وضي ــاركين والمش ــاة للمش ــة مناحــي الحي ــرت كاف ــد تأث االقتصــادي، فق
الوضــع االقتصــادي هــو أحــد األســباب الرئيســة لحــدوث التوتــر والمشــاكل داخــل األســر.

 
أمــا بخصــوص تأثيــر هــذه الضغوطــات علــى نســب العنــف المنزلــي، فقــد تــم التوافــق داخــل 
كافــة المجموعــات أنــه ال يوجــد ممارســة للعنــف األســري بشــكل مباشــر، ولكــن يمكــن أن 
يحصــل أحياًنــا بعــض الحــدة والمشــاكل والصــراخ، ولكــن حدوثــه قليــل وليــس بشــكل دائــم 
وتحــل المشــاكل داخليــاً وبســرعة. وعلــى حــد تعبيرهــم، فاألجــواء األســرية تحســنت خــالل 
فتــرة كورونــا، وذكــر عــدد مــن المشــاركين والمشــاركات، أن أفــراد األســرة أصبحــوا أكثــر 
قربــاً مــن بعضهــم البعــض ويقضــون وقًتــا أطــول بالترفيــه وبــأداء أعمــال مشــتركة. وهــذا 
يتناقــض الــى حــد مــا مــع مــا ورد فــي نتائــج االســتمارات بزيــادة حــدوث العنــف الموجــه 

للنســاء وخاصــة العنــف النفســي. 
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الفصل الثالث
االستنتاجات

مــن خــالل مــا تــم مــن جمعــه للبيانــات الخاصــة بأهــداف الدراســة وباســتخدام الطرائــق الثــالث 
مــن عقــد مجموعــات نقــاش وتصميــم اســتمارة ومقابلــة مســؤولين ومســؤوالت يعملــون فــي 
مجــال المســاواة بيــن الجنســين، وبمقارنــة مــع مــا ورد فــي مراجعــة األدبيــات التــي وردت فــي 

الدراســة يمكــن الخــروج باالســتنتاجات التاليــة: 

أوالً: أدوار النوع االجتماعي

 مــا زالــت النســاء تــؤدي الــدور اإلنجابــي الخــاص بالرعايــة المنزليــة والعنايــة باألطفــال وكبار 
ــكل واضــح  ــت بش ــد ارتفع ــس، وق ــكل رئي ــة بش ــخاص ذوي اإلعاق ــن والمرضــى واألش الس
ــراد األســرة  ــك لتجمــع أف ــاء عليهــا خــالل الجائحــة بســبب زيادتهــا وذل مســؤولية هــذه األعب
وقــت أطــول فــي البيــت نتيجــة إلغــالق المــدارس والجامعــات والمؤسســات والعمــل عــن بعــد. 

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد ارتفعــت زيــادة مشــاركة الرجــال وزيــادة انخراطهــم فــي هــذه األعبــاء، 
وقــد كان هنــاك اعتــراف واضــح مــن المشــاركين الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء بزيــادة 
تحمــل الرجــال لألعبــاء المنزليــة ورعايــة األطفــال وتقديــم الرعايــة ألفــراد األســرة المحتاجيــن 
للمســاعدة، حيــث وافــق مــا نســبته %55.5 مــن مجمــوع المشــاركين والمشــاركات. وقد كانت 
القناعــة بمشــاركة الرجــال واضحــة لــدى الرجــال الذيــن يعملون، حيث إن نســبة قناعــة الرجال 
بــان مســاهمتهم قــد زادت فــي المســاهمة باألعمــال المنزليــة بلغــت %59 مــن النســبة العامــة 
للعامليــن، أي حوالــي ثلثــي الرجــال العامليــن زادت قناعتهــم بزيــادة مشــاركة الرجــال باألعبــاء 
المنزليــة والعنايــة باألطفــال، ويمكــن أن يكــون الســبب لزيــادة قناعتهــم يعــود لمحدوديــة 
توفــر الدعــم األســري لبعدهــم عــن األســرة الممتــدة. وكذلــك فــإن الرجــال األكثــر تعليمــاً هــم 
األكثــر قناعــة بأهميــة المســاهمة فــي األعبــاء المنزليــة ورعايــة األطفــال، كمــا ورد فــي نتائــج 

االســتمارات. 

وقــد عــزا المشــاركون والمشــاركات أن الســبب الرئيــس لتقســيم األدوار علــى مــا هــو عليــه 
بحيــث أن النســاء تتحمــل المســؤولية األكبــر بالرعايــة المنزليــة وتدبيــر أمــور األطفــال 
والمرضــى وكبــار الســن واألشــخاص ذي اإلعاقــة ومحدوديــة مشــاركة الرجــال فــي الــدور 
اإلنجابــي؛ يعــود بشــكل رئيــس للتنشــئة االجتماعيــة التــي تقــوم علــى أســاس أن األنثــى مكانهــا 
البيــت ومســؤولية البيــت هــي دور اإلنــاث بشــكل رئيســي فــي مجتمعنــا وينشــأ األطفــال علــى 
هــذه التربيــة التــي تكــرس هــذا النمــط، ويصبــح مــن الصعــب تغييــر الذهنيــات والســلوك الحًقا، 
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إلــى جانــب أن الرجــال يقومــون بالــدور اإلنتاجــي ويقضــون معظــم وقتهــم خــارج البيــت. لــذا 
ومــن وجهــة نظرهــم، يجــب بــذل الجهــد بتربيــة األطفــال تربيــة تقــوم علــى مبــادئ واحتــرام 

اإلنــاث وعــدم التمييــز ضدهــن.

ثانًيا: العنف المبني على أساس النوع االجتماعي

ــة أشــكاله الجســدي والنفســي  ــف األســري بكاف ــن التعــرض للعن ــي م ــرأة تعان ــت الم ــا زال م
ــر  ــة، واألكث ــالل الجائح ــة خ ــب متفاوت ــاع بنس ــاك ارتف ــي، وهن ــك الجنس ــادي وكذل واالقتص
ارتفاعــاً هــو العنــف النفســي. فوافــق مــا يقــارب الثلــث مــن الرجــال أن ممارســة العنــف خــالل 
الجائحــة قــد ارتفــع. وكذلــك كانــت النســبة مــن ســكان المخيــم هــي األعلــى بالنســبة للقناعــة 
ــادة العنــف الممــارس ضــد النســاء قــد ارتفــع. وخــالل الجائحــة مــورس العديــد مــن  بــأن زي
االنتهــاكات ضــد المــراة وخاصــة التــي تتعلــق بالعمــل، وتــم وقــف العديــد مــن النســاء العامالت 

وتســريحهن مــن العمــل. 

مــن ناحيــة أخــرى، الكثيــر مــن الحقــوق قــد تــم انتهاكهــا مثــل الحــق بالحضانــة والحــق بالطالق 
والحصــول علــى النفقــة والحــق بمشــاهدة األطفــال قــد انتهكــت بســبب إغــالق وتعليــق عمــل 

المحاكــم والمؤسســات لفتــرات خــالل الجائحــة. 

وفيما يلي أبرز االستنتاجات:
1. الوضع االقتصادي

تفاقــم الوضــع االقتصــادي وازداد الفقــر خــالل فتــرة الجائحــة مــا أثــر علــى كافــة مناحــي الحياة 
لــدى األســر الفلســطينية والعالقــات داخــل األســر، وهــو مــا أدى فــي كثيــر من األحيــان لحدوث 
التوتــر والعصبيــة مــن قبــل الرجــال، وكذلــك كان الضيــق االقتصــادي أحــد األســباب الرئيســية 
الرتفــاع حــدوث العنــف. بالرغــم أن هنــاك أجــواء إيجابيــة كانــت تســود بيــن أفــراد األســرة 

نتيجــة قضــاء وقــت أطــول مــع بعضهــم البعــض. 

2. مشاركة النساء في صنع القرار

هنــاك قبــول عــام مــن النســاء والرجــال عــن مــدى إشــراك النســاء بصنــع القــرار وهــذا اتضــح فــي 
االســتمارات وفــي مجموعــات النقــاش، فتقريبــا ثلثــي المشــاركين والمشــاركات أبــدوا الرضــا عــن 
مســتوى إشــراك النســاء فــي القــرارت الخاصــة باألســرة، ولكــن تبقــى نســبة الثلــث مــن النســاء 
اللواتــي أبديــن معارضتهــن عــن مــدى إشــراكهن بالقــرارات التــي تتعلــق باألســرة، وهــذه النســبة 
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مهمــة فــي التحليــل وغيــر بســيطة والتــي عبــرت عــن عــدم الرضــا أو الحيــاد بالنســبة إلشــراكها 
فــي القــرارات الخاصــة بحياتهــا وباألســرة، واألكثــر تعليمــاً هــم كانــوا أقــل رضــا عــن مشــاركة 
النســاء فــي صنــع القــرار فــي القضايــا التــي تتعلــق باألســرة، وســكان المخيــم هــم الذين عبــروا عن 
الرضــا األعلــى مقارنــة بســكان المدينــة والقريــة فيمــا يتعلــق بمشــاركة النســاء فــي صنــع القــرار. 
بالتالــي، للعمــل علــى أن تأخــذ المــرأة مكانــة أعلــى فــي عمليــة صنــع القــرار، مــن الضــروري 
إيــالء األهميــة بوضــع هــذا الموضــوع علــى أجنــدة المروجيــن لحقــوق وقضايــا النســاء برفــع 

التوعيــة بشــأنه واســتهداف النســاء والرجــال للتأثيــر بهــم فــي هــذا الموضــوع. 

3. التمييز ضد اإلناث:

كشــفت البيانــات بوجــد تمييــز ضــد اإلنــاث، مــن حيــث االتجــاه بتفضيــل تدريــس الذكــور عــن 
ــج  ــة تزوي ــك بإمكاني ــة والسياســية، وكذل ــة واالقتصادي ــي ظــل األوضــاع االجتماعي ــاث ف اإلن
الفتيــات بســن مبكــرة، باإلضافــة إلــى أن نتائــج البيانــات أشــارت إلــى أن النســبة األكبــر مــن 
ــة للحــد مــن  ــة للتوعي ــي أعمــال تطوعي ــوا انخــراط أبنائهــم الذكــور ف الرجــال والنســاء فضل
ــذه  ــل ه ــي مث ــم ف ــاث وزوجاته ــم اإلن ــاركة بناته ــم بمش ــن رغبته ــر م ــروس أكث ــار الفي انتش
النشــاطات. وقــد كانــت نســبة الرجــال الذيــن أشــاروا بالتمييــز ضــد اإلنــاث أعلــى بقليــل مــن 
ــى قناعــة  ــث عل ــارب الثل ــا يق ــث بلغــت نســبتهم %33.5، أي م ــك، حي ــراف النســاء بذل اعت
بارتفــاع ممارســة الرجــال للعنــف ضــد اإلنــاث، وهــذا يشــير أن الرجــال علــى وعــي بذلــك، 

كمــا أن األقــل تعليمــاً هــم األكثــر قناعــة بزيــادة ممارســة التمييــز ضــد اإلنــاث. 

4. قضايا المساواة بين الجنسين

ــي ظــل  ــاء، ف ــا للنس ــم تحقيقه ــي ت ــازات الت ــق باإلنج ــا يتعل ــع بم ــن التراج ــد تخــوف م  يوج
ــة لــدى أصحــاب القــرار،  ــة والمســاواة ممكــن أال تكــون ذات أولوي ــا النســاء والعدال أن قضاي
وخاصــة أن أولويــات اخــرى لهــا عالقــة بالجائحــة ومضاعفاتهــا ومعالجــة األوضــاع الصحيــة 
واالقتصاديــة تشــغل بــال الحكومــة الفلســطينية بشــكل رئيــس ضمــن هــذه الظــروف الصعبــة. 

5. خطط االستجابة

الخطــط التــي وضعتهــا الــوزارات المختلفــة والتــي تــم مقابلتهــا، أخــذت بعيــن االعتبــار حاجات 
النســاء وخصوصيتهــن إلــى حــد مــا، ولكــن مــا زال هنــاك حاجــة لبــذل جهــد أكبــر لضمــان 
متابعــة الخطــط الموضوعــة وتفعيلهــا، وأيضــا  لرصــد االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء 
خاصــة فــي العمــل وتصنيفهــا ومعالجتهــا، وذلــك لضمــان الحــد مــن اضطــرار النســاء لتــرك 
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العمــل وتحديــداً أن مســؤوليات النســاء فــي الــدور اإلنجابــي قــد تضاعفــت، وقــد تضطــر بعــض 
ــة  ــة المنزلي ــة بالرعاي ــرى ذات العالق ــؤوليات أخ ــن أداء مس ــن م ــل للتمك ــرك العم ــاء لت النس
ــى وضــع  ــل عل ــن الضــروري العم ــك م ــن، ولذل ــراد األســرة اآلخري ــاء وأف ــاء باألبن واالعتن
سياســات وتدابيــر حتــى تســهل علــى النســاء  العمــل فــي ظــروف أكثــر مرونــة لوضعهــن، 

كونهــن يقمــن بــأدوار مختلفــة وأكثــر تعقيــداً فــي ظــل الجائحــة.
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التوصيات:

ــن . 1 ــة - م ــال خاص ــن الرج ــطيني - بي ــع الفلس ــي المجتم ــي ف ــر الوع ــة لنش ــاك حاج هن
ــة  ــاء المنزلي ــم األعب ــى تقاس ــال عل ــث الرج ــين، وح ــن الجنس ــاواة بي ــز المس ــل تعزي أج
واألســرية وتشــجيع انخراطهــم فــي المشــاركة بأعبــاء الــدور اإلنجابــي، وذلــك باســتخدام 

ــالم.  ــة واإلع ــالل التوعي ــن خ ــة م ــرق المختلف ــتراتيجيات والط االس

ضــرورة تعزيــز دور المؤسســات التعليميــة فــي تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتشــجيع . 2
مشــاركة الرجــل فــي األعبــاء المنزليــة واألســرية بمــا فيهــا الــدور اإلنجابــي. 

مــن المهــم  التركيــز علــى فئــة األطفــال والشــباب وتوعيتهم بأهمية المســاواة بين الجنســين . 3
وضــرورة توزيــع األعبــاء المنزليــة بيــن الرجــل والمــرأة على حد ســواء. 

أهميــة تفعيــل نظــام توثيــق لالنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء وخاصــة فــي العمــل . 4
ورصدهــا وتصنيفهــا، ووضــع آليــات التدخــل لحلهــا وذلــك حتــى ال يتــم تســريح النســاء 
أو يضطــررن لتــرك العمــل، وبالتالــي تقــل نســبة مشــاركتهن وخاصــة فــي ســوق العمــل 

الرســمي. 

توفيــر نظــام اســتجابة مــرن وفعــال مــن قبــل المؤسســات المختصــة التــي تقــدم خدمــات . 5
المشــورة والدعــم لضحايــا العنــف.

ــع . 6 ــم ضمــان أن تمت ــى يت ــك حت ــة، وذل ــر فعال شــمول خطــط االســتجابة إجــراءات وتدابي
النســاء بحقوقهــن وال يتــم انتهاكهــا، وكذلــك أن تســعى هــذه الخطــط لمعالجــة اآلثــار التــي 
تنتــج عــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين، ومــن الضــروري أن تتضمــن اللجــان المختصــة 
لالســتجابة للجائحــة تمثيــاًل حقيقًيــا وفاعــاًل للنســاء حتــى يتــم طــرح قضايــا النســاء والدفاع 

عنهــا بشــكل فعــال.

وضع قضايا المساواة بين الجنسين على سلم األولوية في أجندة المسؤولين.. 7

معالجــة الوضــع االقتصــادي لألســر وخاصــة الفقيــرة، فســوء الحــال االقتصــادي يؤثــر . 8
علــى كافــة مناحــي الحيــاة للذكــور واإلنــاث، ويمكــن أن يــؤدي الــى نتائــج ســلبية مــن حيث 
التراجــع فــي حقــوق النســاء، وخاصــة المتعلقــة بعــدم إكمالهــن لتعليمهــن والتزويــج المبكر 

وانخفــاض أكثــر فــي نســبة مســاهمة النســاء فــي ســوق العمــل. 
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محاور للنقاش
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أهداف البحث 

ــن الرجــل . 1 ــي االســرة بي ــي ممارســة األدوار ف ــة الشــراكة ف ــى طبيع ــر عل فحــص التغيي
ــا.  ــة كورون ــة كأزم ــرات خارجي ــرأة نتيجــة تأثي والم

فحص طبيعة التغيير على الدور الذكوري للرجال داخل االسرة.. 2

فحــص تحــوالت ســلوكيات الرجــال وممارســاتهم مــع شــريكاتهم النســاء ووجهــات نظرهم . 3
بشــأن المســاواة بين الجنســين.

فحــص تأثيــر الضغــوط السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة عنــد الرجــل علــى موقفــه . 4
مــن المســاواة بيــن الجنســين.

محور المسؤوليات وتحمل أعباء المنزل:

مــا هــي المســؤوليات والمهــام التــي تقومــون بهــا بالعــادة ســواء داخــل البيــت أو خــارج . 1
البيــت؟

هل تغيرت هذه المهمات في فترة كوفيد - 19 ، وكيف تغيرت ولماذا؟. 2

محور تبادل األدوار بين الحيز الخاص والعام:

هل جرى تغيير مقصود في األدوار في أثناء فترة الحجر واإلغالق؟. 1

كيــف تصفــون التغييــر فــي األدوار، وهــل هــذا التغييــر إجبــاري مــن طــرف علــى أخــر أم . 2
أنــه يأتــي فــي ســياق الظــرف العــام لألســرة؟

لماذا تتوزع األدوار بهذا الشكل برأيكم؟ ما هي األسباب لذلك ؟. 3

ــم . 4 ــى رجولته ــم، وعل ــك عليه ــر ذل ــا هــو تأثي ــة، م ــال منزلي ــام الذكــور بأعم ــي حــال ق ف
وذكوريتهــم؟
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محور عوامل وظروف المشاركة في األعباء المنزلية: 

ما هي األسباب التي تحد من عدم مشاركتكم الحقيقية في األعباء المنزلية؟. 1

أي من األعباء المنزلية التي يجدها الرجال مقبولة بالنسبة لهم أثناء فترة الطوارئ؟. 2

أي من األعمال المنزلية التي تشكل عبء إضافي على النساء في فترة الطوارئ؟. 3

أي من األعمال المنزلية التي يجري تقاسمها بتفاهم وتقبل بين الرجال والنساء؟. 4

أي من األعمال المنزلية التي تشكل عبئاَ على الرجال والنساء معاً؟. 5

هل يوجد قناعة من طرفكم  لبذل جهد أكبر وقت في القيام باألعباء المنزلية؟ . 6

محور العالقة مع األبناء: 

مــا هــو تأثيــر تقاســم األدوار خاصــة المنزليــة علــى المــرأة وعلــى األطفــال عليكــم، هــل . 1
التأثيــر ايجابــي أم ســلبي أو ال يوجــد تأثيــر وكيــف ؟ 

مــاذا يعنــي لكــم مفهــوم التشــارك فــي متابعــة وتربيــة األبنــاء والبنــات، وكيــف تمارســونه، . 2
وهــل حصــل تغييــر علــى ممارســته قبــل كورونــا عــن بعــد كورونــا ؟ 

محور معالجة الصراع والتوتر بين األزواج: 

كيــف تصفــون عالقاتكــم مــع أزواجكــم وزوجاتكــم، عالقــات تتســم بالتعــاون والتفاهــم أو . 1
تتصــف بحــدوث المشــاكل والعنــف أم هــي مزيــج مــن  التفاهــم والمشــاكل أحيانــا، أم تاخــذ 

أشــكال وأبعــاد أخــرى؟

ــا هــي األســباب . 2 ــاذا، وم ــف، ولم ــات، وكي ــذه العالق ــة ه ــى طبيع ــر عل هــل حصــل تغيي
ــي حــال نعــم؟ ــر ف لحــدوث التغيي



70

ــة . 3 ــا عالق ــع أخــرى له ــة ومواضي ــوم العائل ــات مشــتركة تناقشــون هم ــل تقضــون أوق ه
بالهمــوم والقضايــا العامــة، تدعمــون بعضكــم أكثــر، تخرجــون للترفيــه أكثــر، تمارســون 
هوايــات مشــتركة، تتفهمــون  بعضكــم أكثــر ، تمــرون بمشــاكل، وتمارســون العنــف، اذا 

أمكــن ان تتحدثــون عــن طريقــة أخــذ القــرار فــي البيــت، او حــل القضايــا االشــكالية ؟

اللجوء آلخرين للتدخل في المشاكل والصراعات التي تنشأ بين األزواج؟. 4

محور الموقف من قضايا المساواة وعدم التمييز والسياق المحيط: 

مــاذا يعنــي  لكــم مفهــوم المســاواة بيــن الجنســين، وهــل تؤمنــون بــه، ومــا هــي الممارســة . 1
العمليــة مــن قبلكــم لتجســيد هــذا المفهــوم؟ وفــي حــال ال تؤمنــون بالمســاواة، لمــاذا ؟   

وهل حصل تغيير على فهمكم لهذا المصطلح  في ظل كورونا، وكيف؟ . 2

ــي . 3 ــة ( الت ــية واالجتماعي ــة والسياس ــدة )االقتصادي ــروف الجدي ــرت الظ ــل أث ــم، ه برأيك
ــف ؟ ــن الجنســين، وكي ــن المســاواة بي ــم م ــى موقفك ــا عل ــي ظــل كورون نعيشــها ف

محور التوصيات )النظرة للمستقبل(: 

مــا هــي اقتراحاتكــم لتحقيــق الشــراكة وتوزيــع األدوار بيــن الذكــور واالنــاث ســواء فــي . 1
داخــل البيــت أو خارجــه وفــي المجتمــع؟

ما هي الخطوات الالزمة لتحقيق المساواة في مجتمعنا الفلسطيني؟  . 2
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ةرامتسالا مقر  

الوأ
ً

   ةيساسأ تامولعم :

 1   :س/.-ا            يرايتخا ____________________________________________ مسالا

 2      :رمعلا  :ةدالولا نا8م

 3  :نكسلا نا7م  ةنيدم                    ةCرق                         نAئجالل ميخم           

 4  :نكسلا ةيعضو  لقتسم تOب   ة/جوزلا ةلئاع عم

 5  :ةظفا@?ا

 GH  7يلعتلا ىوتسملا  ijعأف Afتسجام  .6  سوCرولا8ب .5         مولبد .4       يوناث .3 )يدادعإ-ي\ادتبا( XYZاسأ .2           ة/يمأ .1

تانبلا ددع  8  ءانبألا ددع 

 9  جاوزلا دنع رمعلا 

  :ةقاعإلا عون

   ةطيسu ةينtذ  .1

ةيكرح .2  

ةCرصب  .3  

  ةيعمس .4

  ةيقطن .5

  ملع| تا}وعص .6

 10   ةقاعإلا كيلع قبطني لN  ال.2                               مع{ .1

ةاي@-ا ديق WXع نيدلاولا  مع{          ال  11  

21  لمعلا  لمعأ ال  لمعأ  

  صاخ .1 

 يمو7ح .2

 ةيلNأ ةمظنم .3

 ةينواعd ةيعمج .4

5. Nةيلود ةئي 

 ............ددح /ىرخأ .6

31  ھيف لمعأ يذلا عاطقلا  

 

 ل7يش 2000 نم لقأ .1 

 ل7يش 2500 -2000 نم .2

 ل7يش 3500 -2500 نم .3

 ل7يش 5000 -3500 نم .4

 ل7يش 5000 نم stكأ .5

 فرعأ ال .6

 ةباجإلا تضفر/ضفر .7

 ةرسألا لخد لدعم

  ير~شلا

41  

 19 ديفوك انوروك ةمزأä ةيجراخ تاAfثأت ةجيÜن ةأرملاو لجرلا نAب ةرسألا ÅÇ راودألا ةسراممو كراش| Af ÅÇيغتلا ىوتسم .1

ادج ضراعم ضراعم  دياحم  ادج قفاوم  قفاوم   #  ةرابعلا 

 ما~ملا �Ä لاجرلا ةكراشم     

 انوروÜ ةÖtف لالخ ةيلÇÉملا

 ätبك ل7شâ تعفترا

1 

 ةÖtف لالخ ةيلÇÉملا ءابعألا     

Üع انوروWX تدادزا ءاس/لا 

âبك ل7شät. 

2 

 تانبلاو ءانبألاب ةيانعلا ءابعأ     

 ةÖtف لالخ تعفترا ءاس/لا WXع

Üانورو  

3 

 ءانبألل لاجرلا ةيانع ءابعأ     

 ةÖtف لالخ تعفترا تانبلاو

Üانورو. 

4 

 نسلا رابكل ءاس/لا ةيانع ءابعأ     

 ةÖtف لالخ ätبك ل7شâ تعفترا

Üانورو. 

5 

 رابكل لاجرلا ةيانع ءابعأ     

 ätبك ل7شâ تعفترا نسلا

 .انوروÜ ةÖtف لالخ

6 

 �Ä ءاس/لا ةيانع ءابعأ     

 ةقاعإلا يوذ صاèêألل

7 
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 ل7يش 2000 نم لقأ .1 

 ل7يش 2500 -2000 نم .2

 ل7يش 3500 -2500 نم .3

 ل7يش 5000 -3500 نم .4

 ل7يش 5000 نم stكأ .5

 فرعأ ال .6

 ةباجإلا تضفر/ضفر .7

 ةرسألا لخد لدعم

  ير~شلا

41  

 19 ديفوك انوروك ةمزأä ةيجراخ تاAfثأت ةجيÜن ةأرملاو لجرلا نAب ةرسألا ÅÇ راودألا ةسراممو كراش| Af ÅÇيغتلا ىوتسم .1

ادج ضراعم ضراعم  دياحم  ادج قفاوم  قفاوم   #  ةرابعلا 

 ما~ملا �Ä لاجرلا ةكراشم     

 انوروÜ ةÖtف لالخ ةيلÇÉملا

 ätبك ل7شâ تعفترا

1 

 ةÖtف لالخ ةيلÇÉملا ءابعألا     

Üع انوروWX تدادزا ءاس/لا 

âبك ل7شät. 

2 

 تانبلاو ءانبألاب ةيانعلا ءابعأ     

 ةÖtف لالخ تعفترا ءاس/لا WXع

Üانورو  

3 

 ءانبألل لاجرلا ةيانع ءابعأ     

 ةÖtف لالخ تعفترا تانبلاو

Üانورو. 

4 

 نسلا رابكل ءاس/لا ةيانع ءابعأ     

 ةÖtف لالخ ätبك ل7شâ تعفترا

Üانورو. 

5 

 رابكل لاجرلا ةيانع ءابعأ     

 ätبك ل7شâ تعفترا نسلا

 .انوروÜ ةÖtف لالخ

6 

 �Ä ءاس/لا ةيانع ءابعأ     

 ةقاعإلا يوذ صاèêألل

7 
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  تعفترا )لÇÉملا �Ä نيذلا(

âبك ل7شät ف لالخÖtة Üانورو. 

 لاجرلا ةيانع ءابعأ     

 ةقاعإلا يوذ صاèêألاب

 ل7شâ تعفترا )لÇÉملا �Ä نيذلا(

 .انوروÜ ةÖtف لالخ ätبك

8 

 îïñرملاب ةيانعلل لاجرلا ءابعأ     

 ل7شâ تعفترا ةرسألا لخاد

 .انوروÜ ةÖtف لالخ ätبك

9 

 îïñرملاب ةيانعلل ءاس/لا ءابعأ     

 ل7شâ تعفترا ةرسألا لخاد

 .انوروÜ ةÖtف لالخ ätبك

10 

 لافطألا سóردتب لاجرلا ءابعأ     

 ةيساردلا مôöابجاو ءادأو

 ةÖtف لالخ ätبك ل7شâ تعفترا

Üانورو. 

11 

 لافطألا سóردتب ءاس/لا ءابعأ     

 ةيساردلا مôöابجاو ءادأو

 ةÖtف لالخ ätبك ل7شâ تعفترا

Üانورو. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنص �Ä ةأرملا ةكراشم    

 تعفترا تùبلا لخاد رارقلا

âبك ل7شät ف لالخÖtة  

Üانورو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
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 ةرسألا لخاد لاجرلل يروكذلا رودلا تاCوتسم ijع تاAfيغتلا .2

ادج ضراعم ضراعم  دياحم  ادج  قفاوم  قفاوم   #  ةرابعلا 

 فنعلل لاجرلا ةسرامم     

 عفترا مôöاجوز دض يدسíìا

 .انوروÜ ةÖtف لالخ

1 

 فنعلل لاجرلا ةسرامم     

 عفترا مôöاجوز دض üïHفنلا

 .انوروÜ ةÖtف لالخ

2 

 فنعلل لاجرلا ةسرامم     

 مôöاجوز دض يداصتقالا

 .انوروÜ ةÖtف لالخ عفترا

3 

 فنعلل لاجرلا ةسرامم     

 عفترا مôöاجوز دض üïH/.-ا

 .انوروÜ ةÖtف لالخ

4  

 دض فنعلل لاجرلا ةسرامم     

 لالخ عفترا مôöان¢و مö°انبأ

 .انوروÜ ةÖtف

5 

 تارارقلا ذاختا �Ä لاجرلا درفت     

 لالخ دادزا ةرسألاب ةصاê-ا

 .انوروÜ ةÖtف

6 

 مôöاجوز عم لاجرلا لصاوت     

 .انوروÜ ةÖtف لالخ عجارت

7 

 مö°انبأ عم لاجرلا لصاوت     

 ةÖtف لالخ عجارت مôöان¢و

Üانورو. 

8 

 مôöاذ ھيفÖtب لاجرلا مامتNا     

 .انوروÜ ةÖtف لالخ دادزا

 

9 
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 ىدل ةي§صعلاو رتوتلا تالاح     

 ةÖtف لالخ تدادزا لاجرلا

Üانورو. 

10 

 .نAسíìóا نAب ةاواسملا نأشu مtرظن تاòجوو ءاسóلا مîïاC8رش عم مîïاسراممو لاجرلا تايكولس .3

ادج ضراعم ضراعم  دياحم  ادج قفاوم  قفاوم   #  ةرابعلا 

 �Ä مôöاجوزل لاجرلا كارشإ     

 ةمسا@-او ةصاê-ا تارارقلا

 ةÖtف لالخ عفترا ةرسألاب

Üانورو. 

1 

 عوضوم نأب لاجرلا ةعانق     

 عوضوم وN ةرسألا ميظنت

 ةÖtف لالخ تداز هدحو هررقي

Üانورو 

2 

 ددع ديدحت نأب لاجرلا ةعانق     

 لافطألا نäب ةدعابملاو لافطألا

�Ä باجنإلا Nةدحو هررقي نم و 

dف لالخ تقمعÖtة Üانورو. 

3 

 ةجوزلا نأب لاجرلا ةعانق     

 الو ،تùبلا ïH≠اسألا اö¨ا7م

 تعفترا ماعلا نأشلاب ا~ل ØÄاد

 .انوروÜ ةÖtف لالخ

4 

 ةدعاسمب لاجرلا مامتNا     

 ةساردلا �Ä روÜذلا مö°انبأ

 مôöان§ب م~مامتNاب ةنراقم

 ةÖtف لالخ عفترا ثانإلا

Üانورو. 

5 

 ätفوتب لاجرلا مامتNا     

 مö°انبأل ةساردلا تامزلتسم

 مôöانب باسح WXع روÜذلا

6 



79

 ةÖtف لالخ عفترا ثانإلا

Üانورو. 

 �Ä ثانإلا ج±وÖÉب لاجرلا ةعانق     

 ةÖtف لالخ تقمعd ةركبم نس

Üانورو. 

7 

 ةرورضب لاجرلا ةعانق     

 نا.- �Ä مôöاجوز ةكراشم

 ةصاê-ا ةينطولا ئراوطلا

 .تقمعd انوروÜ ة~جاومب

8 

 ةكراشم ةيمNأب لاجرلا ةعانق     

 لامعأ �Ä ثانإلا مôöانب

 نأشâ ةيعوتلل ةيعوطت

 انوروÜ سوätف نم ةياقولا

dتقمع. 

9 

 ةكراشم ةيمNأب لاجرلا ةعانق     

 لامعأ �Ä روÜذلا مö°انبأ

 سوätف نم ةياقولل ةيعوطت

Üانورو dتقمع. 

10 

 راودألا ميسقتب لاجرلا ةعانق     

 تعفترا س/.-ا ساسأ WXع

 نأ µñعمب( ،انوروÜ ةÖtف لالخ

 ةيلوؤسم نم وÇÉ∂Ä Nملا لمعلا

 لمعلا ناو ،طقف ءاس/لا

 لمعلاب صاê-ا لÇÉملا جراخ

 رود وÄ N∫مت.?او πÄاتنإلا

 .تقمعd طقف لاجرلا

11 

  لمعلا  نأب  لاجرلا ةعانق     

 ءاس/لا ھب موقت يذلا ÇÉ∂Äملا

 ätغ لمع وN لÇÉملا لخاد

 ھل نو7ي نأ بجي الو ديفم

 ةÖtف لالخ تعفترا ةميق

Üانورو. 

12 
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 ةÖtف لالخ لاجرلا ةعانق     

Üأب تعفترا انوروNرود ةيم 

 نäب ةاواسملا ز±زع�Ä d مالعإلا

 .ا~ل ج±وÖtلاو نäس/.-ا

13 

 ةÖtف لالخ لاجرلا ةعانق     

Üأب تعفترا انوروNرود ةيم 

 �Ä ةيميلعتلا تاسسؤملا

 نäب ةاواسملا عوضومل ج±وÖtلا

 .نäس/.-ا

14 

 ليدعd ةيمNأب لاجرلا ناميإ     

 �Ä اΩö لومعملا نäناوقلا

 قوقح ققحتل نäطسلف

 لالخ تعفترا ءاس/لل ةفصنم

 .انوروÜ ةÖtف

15 

 .نAسíìóا نAب ةاواسملا نم ھفقوم ijع لجرلا دنع ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا طوغضلا Afثأت .4

 

ادج ضراعم ضراعم  دياحم  ادج قفاوم  قفاوم   #  ةرابعلا 

 ميلعتلا نأب لاجرلا ةعانق      

 stكأ روÜذلا دالوألل ةرورض

 ةÖtف لالخ تداز ثانإلل ھنم

Üانورو. 

1 

 لمع ةيمNأب لاجرلا ةعانق     

 لÇÉملا جراخ πÄاتنإلا ةأرملا

âعضولا قيض ب§س 

     ïH≠ايسلا عضولاو يداصتقالا

 .انوروÜ ةÖtف لالخ تدادزا

2 

 �Ä ثانإلا ج±وÖÉب لاجرلا ةعانق     

 عضولا ب§سâ ةركبم نس

  تقمعd بعصلا يداصتقالا

 .انوروÜ لالخ

3 


