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مقدمة:
مع بداية عام جديد تتجدد الآمال بتحقيق �إجنازات كبرية على �صعيد العمل يف �سبيل حت�صيل
احلقوق املنتهكة خا�صة فيما يتعلق بحقوق الن�ساء ،وذلك �ضمن م�شروع امل�ساواة بني اجلن�سني.
وال يزال العمل م�ستمر على تنفيذ الأن�شطة التي ن�سعى من خاللها لتحقيق هذا الهدف وغريه من
الأهداف املر�سومة.
فاملر�أة الفل�سطينية لن تتوقف عن املطالبة بحقوقها خا�صة بعد انق�ضاء عام كامل على تنفيذ امل�شروع
والذي ت�ضمن �أن�شطة رفع وعي حول احلقوق ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ،عقدت وال تزال
تعقد .ويف هذه الن�شرة �سن�ستعر�ض �أبرز و�أهم �إجنازات امل�شروع التي مت حتقيقها خالل عام كامل من
التنفيذ� ،إ�ضافة �إىل ق�صة المر�أة مقد�سية .و�أخريا �سيتم التطرق لق�ضية اختالف الأجور بني الرجال
والن�ساء يف �إيطاليا.
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�إجنازات امل�شروع خالل �شهري كانون �أول وكانون ثاين:
يف الفرتة املا�ضية مت العمل على حتقيق ن�شاطات خمطط لها ،والتي تنوعت ما بني الدورات التوعوية
والتدريبية �إ�ضافة �إىل �إعداد وحت�ضري �إ�صدارات خا�صة بامل�شروع ،وقد كانت �أبرز هذه الإجنازات
ما يلي:
 .1عقد دورة تدريبية حول توثيق االنتهاكات االجتماعية ،وقد عقدت هذه الدورة يف مقر املقد�سي
وح�ضرها عدد من ممثالت وممثلي امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،وت�ضمنت تعريفا بالقوانني واالتفاقيات
الدولية واملحلية املتعلقة بالن�ساء والأطفال واالنتهاكات التي يتعر�ضون لها .كما ت�ضمنت �شرحا
وافيا حول �آليات توثيق االنتهاكات� ،إ�ضافة �إىل دور الإعالم والتكنولوجيا يف توثيقها ون�شرها.
 .2عقد دورتني للتوعية القانونية الأوىل حول احلق يف ال�سكن املالئم والإقامة والثانية حول احلق
يف ال�سكن املالئم وفق �آليات الأمم املتحدة .وح�ضر هاتني الدورتني جمموعتان من الن�ساء
اللواتي تفاعلن مع املو�ضوعني كونهما مي�سان الواقع الذي يع�شنه.
�	.3إعداد و�إ�صدار الكتاب الق�ص�صي الثاين والذي �صدر بعنوان «�صامدات يف القد�س» ،وهو كتاب
يروي ق�ص�ص وجتارب ن�ساء مقد�سيات يف �سعيهن جلمع �شمل عائالتهن يف ظل االحتالل.
 .4التح�ضري لدورات التدريب املهني والتي تهدف �إىل متكن الن�ساء و�إك�سابهن مهارات عملية
ت�ساعدهن على دخول �سوق العمل ،وهذه الدورات هي دورة ت�صفيف �شعر ،ودورة حما�سبة،
ودورة �سكرتاريا ،ودورة تطريز ،ودورة �أعمال حرفية .وقد مت التن�سيق مع عدد من املراكز
وامل�ؤ�س�سات لعقد هذه الدورات.

حقوق اإلنسان أوال ً
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ق�صة الآن�سة وفاء بخاري
تنتمي الآن�سة وفاء �إىل عائلة مقد�سية عا�شت يف البلدة القدمية يف مدينة القد�س منذ مئات ال�سنني يف
الزاوية النق�شبندية حتديدا ،حيث مقام جدها البخاري ،واليوم تعي�ش وحيدة يف منزلها يتهددها خطر
م�صادرة بطاقة الهوية وبالتايل ترحيلها من املدينة.
ق�صتها بد�أت حني عا�شت ل�سنوات خارج البالد متنقلة بني الأردن والإمارات لغر�ض العمل ،فهي
حا�صلة على �شهادة يف الأدب الإجنليزي والرتجمة والرتبية ،ولديها طموح و�إرادة دفعاها خلو�ض غمار
التجربة والعمل خارج فل�سطني.
وبعد �إقامتها يف الفرتة ما بني عام  89والعام  2005يف الإمارات عادت �إىل البالد لتعتني ب�أمها
املري�ضة ،وكانت خالل �سنوات غيابها تزور القد�س مرة كل عام �أو عامني.
«عندما عدت مل �أكن �أعرف �شيئا عن مو�ضوع الت�أمني الوطني والت�أمني ال�صحي ،فا�ست�شرت حمامي
�أخربين ب�أنه من الأف�ضل �أن ال �أ�س�أل عن مو�ضوع �إقامتي والت�أمني ال�صحي الآن ،و�أن �أقوم بت�أجيل
املو�ضوع ملدة عامني على الأقل ،ون�صحني بعدم التوجه �إىل الربيد �أي�ضا ،ف�شعرت باخلوف .وبعد
�سنتني راجعت املحامي ف�أخربين ب�أن �أعود بعد � 3سنوات ولي�س �سنتني ،ف�شعرت ب�ضيق �شديد .ويف
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�أحد الأيام و�أنا �أ�سري يف ال�شارع ،ر�أيت مكتبا لتجديد الهويات فتوجهت �إليه لأ�س�أل ع ّلي �ألقى جوابا،
ف�أخربين املحامي هناك ب�أنه كان علي البدء باملعاملة منذ اللحظة التي عدت فيها �إىل البالد ،وطلب
مني �أن �أح�ضر �إىل املكتب لي�ساعدين ،ومل �أكن �أملك املال لفعل ذلك ،وحتى ذلك الوقت مل �أكن �أعلم
بوجود م�شاكل بخ�صو�ص الهوية».
عندما زارت وفاء مكتب وزارة الداخلية اكت�شفت �أن بطاقة الهوية اخلا�صة بها جممدة منذ عام
 .1991فرتكت املو�ضوع لفرتة من الزمان ،فطلبت م�ساعدة حمامي ،فقدم لها طلب املعاملة ومل ي�صل
�إىل �أية نتيجة ،فذكرت ق�صتها �أمام �إحدى قريباتها فدلتها على العيادة القانونية التابعة للمقد�سي،
وعر�ضت عليهم املو�ضوع ،ف�أخربوها ب�أن ملفها يحتوي على العديد من املوا�ضيع؛ هوية وت�أمني و�ضريبة
“الأرنونا” و�أن هويتها جممدة وبحاجة للتجديد .وقام الطاقم بالعمل مبجهود كبري ،وكانوا يقدمون
لها الإر�شادات الالزمة ،وا�ستطاع املحاميني يف العيادة �أن يعيدوا لها الهوية ،كما ح�صلت على تق�سيط
للديون لدى م�ؤ�س�سة الت�أمني .وهي الآن تعمل لإلغاء �إنذار ال�ضريبة.
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ووفاء ال تعمل حاليا ،فقد اعتنت بوالدتها حتى وفاتها الحقا ،وهي ت�سعى الآن للعودة للعمل ،وهي تتمنى
العودة لل�شركة التي كانت تعمل بها يف الإمارات ،وتتوا�صل معهم� ،إال �أنها تخ�شى �أن تواجه م�شاكل
جديدة ب�إقامتها يف حال �سافرت مرة �أخرى .وهي غري قادرة على اتخاذ قرار ب�ش�أن البقاء �أم ال�سفر.
فمنزلها الذي ت�سكن فيه وقف ذري �أي ملك للعائلة ،وهو لي�س ملك لها وال لزوجة �أخيها ،التي تعي�ش
يف بيت قريب ،ولقيمته التاريخية تويل وفاء بيت العائلة اهتماما كبريا ،وتعتني باحلديقة القريبة منه
وت�شعر مب�س�ؤولية كبرية اجتاهه وبحب كبري ي�ص ّعب عليها ال�سفر وترك املكان.
وعلى الرغم من �سعادتها اليوم نظرا حلل الأزمة التي كانت تعي�شها واملتعلقة بحقها يف الإقامة يف
مدينة القد�س �إال �أن وفاء ت�صف الفرتة املا�ضية باملخيفة واملرعبة« ،كنت �أ�شعر دائما ب�أنني مهددة يف
�أي ثانية ب�أن �أطرد خارج البالد ،و�إىل �أين �س�أذهب �إن ح�صل هذا؟ يف �أحد الأيام يف عام  ،2008طلبت
�إيل ال�شرطة التوجه �إىل خمفر النبي يعقوب وكنت وقتها يف عمل ميداين مع عملي ال�سابق� ،إال �أنني
خفت كثريا ومل �أذهب ،وكنت �أ�شعر حينها ب�أن حياتي كانت مقيدة».

املكتب الرئيسي :القدس ،وادي اجلواز
شارع املقدسي  ،59ص.ب20735 :
هاتف6278997 / 6285918 :
الرقم اجملاني1700-709-717 :
فاكس6289284 :
legal@al-maqdese.org
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يف الفرتة الواقعة ما بني  2001و  ،2010كان م�ستوى النمو يف �إيطاليا الأ�سو�أ على الإطالق مقارنة
بالدول الأوروبية الأخرى .بالعودة �إىل التقرير ال�سنوي املقدم من قبل  Istatللربملان الإيطايل ،ف�إن
�إيطاليا تقع يف منطقة يعاين فيها حوايل ربع املواطنني الإيطاليني ( %24من جمموع ال�سكان الكلي،
 15مليون تقريبا) من خماطر الفقر �أو اال�ستبعاد االجتماعي .وهو معدل يزيد عن املقيا�س الأوروبي
بـ . 1%23.1
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الأو�ضاع املعي�شية للن�ساء الإيطاليات اللواتي يعانني من الفقر

وقد �أظهر التقرير ب�أن من يدفع ثمن هذه الأزمة هم ال�صغار والن�ساء ،الذين يعملون خارج منازلهم
دون �أجر .ت�شري املعلومات املقدمة من م�ؤ�س�سة الإح�صاء الوطني حول �أو�ضاع عمل الن�ساء �إىل �أننا
“نواجه جودة عمل �سيئة ومتييز حمرج فيما يتعلق بالأجور مقارنة باملوظفني الذكور” .كما تبني
�أي�ضا �أن  800000امر�أة ا�ضطرت لال�ستقالة بعد حملها� ،إما ب�سبب تعر�ضها للطرد �أو ب�سبب و�ضعها
يف ظروف �صعبة ال ميكنها اال�ستمرار معها.
�أما فيما يتعلق ب�أنظمة التقاعد يف الدول ال�صناعية الكربى ،فت�شري التقارير �إىل �أن جمموعات الن�ساء
املتقاعدات يف �إيطاليا بازدياد ،وهي �أدنى بنحو الثلث مقارنة بالرجال ،مما يعك�س التقاعد املقدم
لهن .ير�سم هذا التقرير �صورة مرعبة مع الأخذ باالعتبار �أن الن�ساء حاليا يعانني من الفقر مبعدل
�أعلى خا�صة بعد ا�ستقالتهن مقارنة بالرجال .يف احلقيقة  ،لو كان معدل الفقر الإجمايل ملن تزيد
�أعماهم عن  65بالتما�شي مع معدل ( )%13.3ف�سنجد �أنه هناك فجوة بني الرجال (�أقل من )%10
والن�ساء (�أعلى من  .)%15التقرير الذي �صدر عن م�ؤ�س�سة ( Cittalia dell› Anciجمعية
املدن الإيطالية املحلية) ،وباالعتماد على معدالت  Istatت�ؤكد على حالة الفقر التي تعي�شها الأمهات
الإيطاليات �سواء كن متزوجات �أو وحيدات.
كما ي�أخذ هذا التقرير منحا تف�صيليا حيث يربط بني معلومات �إح�صائية فيما يتعلق باالقت�صاديات
الواقعية واملنزلية ،التي جتيب على �س�ؤال “ماذا يعني �أن تكون فقريا؟”� .إن عدم متكنك من �أن
تتدبر �أمورك يف نهاية ال�شهر يعني عدم متكنك من حتمل تكاليف التكلفة املركزية ،جتميع الفواتري

1

تقرير  Dai Istatال�سنوي 2010

http//:liberamentedonna.blogspot.com/05/2011/pverta-in-italia.html
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والآجارات وت�أجيل دفعها ،والتخلي عن �شراء مالب�س لك ولأطفالك ،والأ�سو�أ ،عدم متكنك من دفع
ثمن طعامك ,دوائك ،و�أدواتك املدر�سية وال�ضرائب.
ب�إمكاننا الإجماع على �أن الظروف التي تعي�شها الن�ساء من ال�صعب حتملها ،ومن الوا�ضح �أنه مع تطبيق
العمليات التي ت�ؤدي �إىل حت�سني الأو�ضاع  ،ف�إن احلقيقة الوا�ضحة لن تتغري ب�سهولة وخالل وقت ق�صري.
�إال �أن التقرير املذكور �أعاله ي�شري �إىل �أمور م�شجعة�“ :سيقل النظر �إىل الن�ساء اللواتي يع�شن يف حالة
فقر على �أنهن �أ�شخا�ص �ضعاف وبحاجة للعون .يف كثري من الأحيان تك�شف ق�ص�ص هذه الن�ساء عن
�شخ�صيات قوية ومنتجة ال ت�ست�سلم �أبدا عندما تواجه �أ�صعب الظروف مبفردها.
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