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باهرة،  بإنجازات  إرسائيل  يف  والنسوية  النسائية  املنظامت  تاريخ  يتميّز 
معيقات، تحديات كبرية، وفرص رائعة إلحداث تغيري جذري. تنشط اليوم 
يف البالد أكرث من مئة منظّمة، التي تهدف حرصيًا إىل النهوض مبكانة املرأة 
أو تحقيق املساواة الجندرية. تُعنى هذه املنظاّمت مبختلف القضايا، مثل 
التمكني االقتصادي، التمثيل السيايس املُنصف واملتكافئ، التحرّش الجنيس، 
الجنسانية  العقيدة،  حرية  السالم،  مبادرات  الجندرية،  األجور  فروقات 
السليمة، منع العنف ضد النساء وظهور النساء يف مجايّل الثقافة والفنون. 
عىل مّر السنني، شهَد هذا املجال تطّورات كبرية واتّسع نطاقه من خالل 

انضامم منظاّمت نسائية ذات أجندات وتوّجهات مختلفة.

حققت املنظامت النسائية والنسوية عىل مر السنني نجاحات باهرة، وكان 
لها أثر ملحوظ يف تغيري الخطاب العام والسياسات العامة يف شتى القضايا، 
مثل العنف ضد  النساء، التمثيل السيايس، التفضيل املصّحح، قوانني العمل، 
التحليل الجندري للميزانيات والتمكني االقتصادي للنساء. القضايا التي كانت 
االتجاهات  يف  األخرية  السنوات  يف  أُدرجت  بحتة،  نسوية  قضايا  السابق  يف 
السائدة، ونجحت يف تجنيد موارد مالية عمومية. باإلضافة إىل ذلك، تسعى 
املنظاّمت ذات القواعد الجامهريية الواسعة لتحقيق األهداف التي تتصدر 
األجندة النسوية مثل زيادة التمثيل السيايس للنساء، وتعزيز القيادة النسائية 
عىل  تؤثّر  أيًضا  املدين  املجتمع  لنشاط  الجديدة  األشكال  املدنية.  واملشاركة 
هذا املجال بواسطة الفاعلية عرب وسائل التواصل االجتامعي، مواقع اإلنرتنت، 
املدّونات ووسائل اإلعالم التقليدية. النساء الناشطات يف القطاع الخاص يقدَن 
مبادرات للنهوض مبكانة املرأة يف مناصب إدارية ويف أطر مهنية، بينام تقود 

النشاطات يف القطاع األهيل مبادرات جامهريية محلية.

"اإلنجازات السابقة واالتجاهات الستقبلية للمنظاّمت النسائية والنسوية يف 
إجرايئ تشاريك")Participatory Action Research( هو  إرسائيل- بحث 
مرشوع مشرتك لـ NCJW وصندوق دافنا، الذي يدمج بني الجانبني العميل 
للمنظامت  املمولة  الناشطات والجهات  القياديات،  النساء  ندعو  والبحثي. 
التفكري االسرتاتيجي، وإعداد  البحث لخوض مسار من  النسائية الستخدام 

خارطة طريق لتعزيز املساواة الجندرية يف إرسائيل.
يهدف البحث إىل عرض صورة )snapshot( لألجندات، األولويات والقضايا 
النابعة من الحقل. يسعى البحث أوال إىل تسليط الضوء عىل الجدل الدائر 
الصحافيات  املمولة،  الجهات  املنظاّمت،  ممثالت  الناشطات،  بني  حاليًا 
والنساء العامالت يف القطاع العام، حول النشاط الحايل واالستناد إليه لوضع 
خطط مستقبلية للنهوض مبكانة املرأة وتعزيز املساواة الجندرية يف إرسائيل.

ارتكزت سريورة البحث عىل مبادئ البحث اإلجرايئ التشاريك الذي يتمحور 
تكراري  مسار  يف  شاركن  امرأة  ثالمثئة  من  أكرث  والعمل.  املشاركة  حول 
)iterative( الذي بدأ يف كانون الثاين 2017. أتاح هذا املسار الفرصة للتعمق 

والتوّسع يف شتى املواضيع املتعلّقة مبجاالت أخرى يف املجتمع املدين.

السنوات  مدار  عىل  والتحديات  اإلنجازات  يفّصل  أدناه  النهايئ  التقرير 
الخمسة عرش األخرية، ويثري مختلف األسئلة اإلسرتاتيجية بخصوص املستقبل. 
الخطاب  تأطري  لغرض  تدارسها  يجب  التي  املركزية  والتحديات  اإلنجازات 

االسرتاتيجي بخصوص النهوض مبكانة النساء والفتيات يف إرسائيل هي:

تعزيز قدرة املنظامت عىل التأثري عىل السياسات: 
القرارات،  متخذي  لدى  واملعطيات  املعلومات  بتوفّر  يُلزم  لنشاط  حكيمة  بلورة 
التفكري مليًا يف كيفية تعزيز  آلية جمع املعلومات  الجهات املمولة واإلعالم. يجب 

هذه لغرض التأثري عىل السياسات وعىل الخطاب العام.  

بناء قوة سياسية لدعم النساء: 
السياسات  ويف  الدولة  ميزانيات  تخصيص  يف  الترشيعات،  يف  اإليجابية  التغيريات 
املنظامت  بذلتها  التي  املتسقة  الجهود  نِتاج  أساًسا  هي  والفتيات  بالنساء  املتعلقة 
ومعرّضة  هّشة  اإلنجازات  هذه  تزال  ال  ذلك،  مع  النسوية.  واملجموعات  النسائية 
للمخاطر. اسرتاتيجيات بلورة قوة سياسية أكرث استحكاًما يجب أن تكون موجهة نحو 
تعزيز التمثيل السيايس واملشاركة السياسية للنساء الداعامت ألجندة نسوية، زيادة 
تداخل الناشطات امليدانيات، وزيادة اندماج النساء يف مناصب مركزية يف اإلعالم، يف 

القطاع العام ويف قطاع األعامل. 

تعزيز التآزر بني النشاط املؤسيّس والنشاط املستقل: 
التطّور واستقطاب العبات جديدات: ناشطات عىل  الهادفة آخذ يف  الفاعلية  مجال 
الرشائح  مختلف  من  رسمية  غري  ناشطة  ومجموعات  صحافيات،  اإلنرتنت،  شبكة 
التآزر  من  قصوى  فائدة  سيحققن  املستقالت  والناشطات  املنظامت  املجتمعية. 

والتعاون عىل نطق أوسع. 

التشديد عىل التنّوع تزامًنا مع تعزيز التكافل: 
الكم الهائل من األنشطة املتنوعة الساعية للنهوض مبكانة النساء والفتيات يفرض تحدي 
يجب  والناشطات  املنظامت  )أ(  ومتنوعة:  كثرية  نسائية  ملجموعات  مشرتك  حيز  بناء 
أن يتابعن تطوير أنشطة متنوعة واحتوائية، واستثامر الجهود يف بلورة أجندة مشرتكة 
لتمكني النساء. )ب( هناك حاجة إلعادة التفكري ووضع أساليب جديدة للعمل املشرتك. 

خلق الفرص لبلورة قواسم مشرتكة ومصالح مشرتكة: 
إقامة  ابتداًء من  الجهود املشرتكة واملتنوعة،  العديد من  املتدينة  تبذل املجموعات 
مع  تعاونات  إقامة  إىل  وصوال  واسعة،  جامهريية  قواعد  ذات  ملنظامت  ائتالفات 
قادة روحيني وسياسيني. تساهم هذه الجهود يف تأطري الخطاب حول متكني النساء 

والفتيات كـ "قضية جامهريية"، ذات أهمية قصوى.

توسيع قاعدة الدعم للمنظامت النسائية والنسوية: 
متينة  قاعدة  وخلق  واسع،  جمهور  استقطاب  ظهورها،  لتعزيز  بحاجة  املنظامت 
تطوير جمهور  املنظامت من  تتمكن هذه  املحيل. ليك  املجتمع  املوارد من  لتجنيد 
خاص بها، يتوجب عليها استثامر الوقت واملوارد لالستقطاب، لتطوير القيادة ولزيادة 

التداخل الجامهريي.

دعم منصات لرسد القصص )storytelling( وللفنون كأداة للتغيري املجتمعي: 
تتوفر لدى النساء مختلف الوسائل، ومن بينها وسائل التواصل االجتامعي، السينام 
كتابيًا-  أو  القصص- شفويًا  العام. رسد  الخطاب  والتأثري عىل  والفن، لرسد قصصهن 

أصبح أداة مركزية بيد النساء لتعزيز التداخل الجامهريي واملر افعة.

متويل للبنى التحتية والعمل املشرتك: 
التقرير الكامل يشمل اقرتاحات تهدف إىل مساعدة الجهات املمِولة عىل زيادة األثر 

الجامعي للنشاط من أجل النهوض مبكانة املرأة يف إرسائيل.

امللخص والتقرير الكامل التايل يفّصالن إنجازات السنوات الخمسة عرش املاضية، يثريان 
وإدارة  تفكري  إعادة  مسار  لخوض  محددة  خطوات  ويقرتحان  إسرتاتيجية  تساؤالت 
مناقشات جديدة حول االتجاهات املستقبلية للمنظامت النسائية والنسوية يف إرسائيل.


