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 مشروع النساء بدون مكانة مدنية في إسرائيل 

 المركز النسوي حٌفا -مرأة للمرأة" ال"جمعٌة 

. وهو ٌساعد 2012النسوي حٌفا" سنة  المركز -ألٌم مشروع "النساء بدون مكانة مدنٌة" فً "المرأة للمرأة 

النساء المحرومات من المكانة المدنٌة أو صاحبات مكانة مؤلتة، ٌعمل على تغٌٌر التشرٌعات المائمة، وعلى 

 تعزٌز السٌاسات الداعمة لحمولهن ورفاهٌتهن.

ء، متزوجات أو من بٌن النساء الحاصالت على مساعدتنا ضحاٌا وناجٌات من التجارة بالنساء، طالبات اللجو

مرتبطات بعاللة مع مواطن أو ممٌم إسرائٌلً، ومهاجرات من أجل العمل. تنتمً النساء اللواتً تصلن إلٌنا 

لفئات سكانٌة مختلفة: من شرق أوروبا، فلسطٌنٌات، أفرٌمٌات وآسٌوٌات. لصة حٌاتهن والخلفٌة التً تأتٌن منها 

 ٌن جمٌع هؤالء النساء فهو أنهن تواجهن كلّهن تحدٌات كبٌرة.متنوعة جداً وممٌزة لكل منهن. أّما المشترن ب

إذ تواجه النساء بدون مكانة مدنٌة فً إسرائٌل مختلف التحدٌات، منها للة منالٌة الخدمات الطبٌة، خدمات الرفاه 

وخدمات مختلفة التً من الممكن أن توفر لهّن الحماٌة، غٌاب حموق العمل وحموق المواطن. فً كثٌر من 

ألحٌان، تكون مكانة هؤالء النساء، حمولهن وكسب رزلهن مرتبطة كلّها بأزواجهن الرجال، ونتٌجة لذلن، ُهّن ا

معّرضات لخطر مضاعف من العنف األُسري والعنف الجنسً. تمرٌبا كل النساء تعشن بعزلة إجتماعٌة، 

صادمة مع دوائر الهجرة  . عانى معظمهن من تفاعالت(PTSD)وتعانٌن متالزمة اإلجهاد ما بعد الصدمة 

اإلسرائٌلٌة، ومع الشرطة أو مع مؤسسات حكومٌة. وحٌن تتعرضن للعنف أو تمعن فً مولف ٌهدد حٌاتهن، 

فعلى األغلب، ستخشٌن طلب المساعدة، خوفاً من طردهن أو فصلهن عن أطفالهن وعائالتهن. باإلضافة لذلن، 

من لدرتهن على مواجهة مندوبً خدمات الدولة والتعبٌر  نساء كثٌرات تواجهن عوائك لغوٌة، األمر الذي ٌحد

عن احتٌاجاتهن وطلب المساعدة. كل واحدة من هؤالء النساء تواجه صعوبات فً المجال المضائً، النفسً 

والصحً، وهذه الصعوبات تُخضعهن وتصعّب علٌهن مواجهة الحٌاة الٌومٌة. مما ٌُشعرهن باإلكتئاب والٌأس 

 المتواصل.

"المرأة للمرأة" هً منظمة نسوٌة تمدم للنساء الدعم الشامل، المهنً والمناسب شخصٌاً من خالل المشروع 

هدفنا هو تعزيز المكانة اإلجتماعية والقانونية لهؤالء النساء، "النساء بدون مكانة مدنٌة" فً إسرائٌل. 

 ان أكبر وبأنهن أقوى وأكثر تمكيناً.ومساعدة النساء محرومات المكانة المدنية في إسرائيل كي تشعرن بأم

تعمل "المرأة للمرأة" بالتعاون مع شبكة واسعة من موظفً الحكومة، المنظمات اإلجتماعٌة، المهنٌات، 

المحامٌات والمتطوعات اللواتً تعرضن الدعم للنساء المتوجهات إلٌنا. سوٌة مع منتدى منظمات المجتمع 

مل عن لرب مع األفراد والمؤسسات بغٌة تعزٌز أمن وسالمة النساء، المدنً والموظفٌن الحكومٌٌن، نحن نع

تعزٌز رفاهٌتهن ورفاهٌة أُسرهن وسالمتها. كما وننّظم فعالٌات للمهنٌٌن )موظفً جهاز الصحة وممدمً 

الخدمات الطبٌة، العمال اإلجتماعٌٌن، المحامٌات وغٌرهم(، وكذلن لعامة الناس بهدف رفع الوعً حٌال 

 الكثٌرة التً تواجهها النساء بدون مكانة مدنٌة، وكٌف ٌمكننا دعمهن.التحدٌات 

 من بٌن ما ٌتضمنه الدعم الذي نعرضه على النساء، نذكر التالً:

 المساعدة فً أوضاع الطوارئ والخط الدافئ للمعلومات وحاالت الطوارئ؛ 

 المرافمة إلى المؤسسات المختلفة مثل المحاكم، الشرطة، وزارة الداخلٌة؛ 

 المساعدة المضائٌة؛ 
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  عبر ِهبات الطوارئ إستجابة لإلحتٌاجات العاجلة مثل الخدمات الصحٌة، رفاهٌة  االلتصادٌةالمساعدة

 األطفال، المالبس، األدوٌة أو الطعام؛

 المساعدة فً الوصول ونٌل خدمات صحة المرأة وعملٌات إٌماف الَحمل؛ 

 ،ورشات العمل، بما فً ذلن دورات اللغة العبرٌة،  التدرٌب على المهارات العملٌة، مجموعات الدعم

 الورشات فً مواضٌع حموق العمل، الحموق اإلجتماعٌة والمضائٌة.

 النساء؟ المشروع يساعد كيف

امرأة  20-على الرغم من التحدٌات والصعوبات التً تواجهها النساء، تمّكنا من تمدٌم مساعدة شخصٌة كبٌرة ل

. من خالل مالحظات وردود النساء المشاركات، أدركنا أن 2012-2012وأفراد عائالتهن فً السنوات 

هنان مشاركات أفدن بأنهن شعرن . باألماندورات تعلٌم اللغة العبرٌة التً نمدمها لد وفرت للنساء شعوراً 

بخوف ألل عندما تم التوجه إلٌهن بالعبرٌة فً الحٌز العام. فعن طرٌك الدورات، تعّرفن على نساء أخرٌات فً 

وضع مشابه، تواصلن معهن واستطعن أن تدعمن بعضهن البعض. باإلضافة لذلن، ذكرت النساء أن 

ت مجدٌة فً تفنٌد معلومات مسبمة وخرافات حول وضعهن المحاضرات المضائٌة وما تضمنته من معلومات كان

المانونً. ذكر عدد من النساء أن بعض المحامٌن زودوهن بمعلومات خاطئة، إحتالوا علٌهن وأخذوا منهن مبالغ 

زاتضخمة ممابل تصارٌح إلامة من غٌر الممكن الحصول علٌها بموجب المانون الحالً. نساء شعرن   معزَّ

معلومات موثولة وبأن هنان عنواناً وتجاوباً إذا لزم األمر. بفضل المساعدة والدعم بسبب حصولهن على 

وأن لهّن ظهراً وسنداً داعماً. كما شعرن ببعض األمل حٌن تحمك  نهن أقوىالممدمٌن من طرفنا، شعرت النساء أ

الرفاه والرعاٌة  تمدم ما فً لضاٌاهن الشخصٌة ونجح بعضهن بتحصٌل الحموق. على سبٌل المثال، تدخل لسم

اإلجتماعٌة فً الحاالت التً تعرضت فٌها النساء للعنف ولد تمكن بعض النساء من الوصول إلى المالجئ أو 

الحصول على الدعم من العامالت اإلجتماعٌات. فً حاالت أخرى، حصلت نساء لهن أبناء إسرائٌلٌون على 

بالغ النفمة، تطعٌمات األطفال، وغٌر ذلن. كان المساعدة للتأكد من حصولهن على مخصصات األطفال وعلى م

الدعم العاطفً أٌضا ذا أهمٌة كبٌرة ألن النساء محرومات المكانة المدنٌة ٌكونَّن فً الغالب معزوالت إجتماعٌاً. 

 إذ شعرن رغم كل الصعوبات التي تواجههن، أن هناك من يقف إلى جانبهن.

 

نا. معاً، نستطٌع أن نوفر لمزٌد من النساء الالتً تحتجن مساعدتمع دعمكن/م، ٌمكننا الوصول إلى المزٌد من 

نحن نعتبر أنه من المهم رفع مستوى  النساء دعماً كبٌراً ٌحّسن سالمتهن، سالمة أُسرهن ومجتمعهن الصغٌر.

 الوعً حٌال تجارب حٌاتهن والعمل من أجل تغٌٌر كبٌر فً السٌاسة.

 

 isha.wws@gmail.comالمشروع، "أٌاال أولٌٌر"  لمزٌد من المعلومات، تواصلوا مع منسمة

 

 "مرأة للمرأةحول "ال

وهو ألدم منظمة مٌدانٌة نسوٌة فً إسرائٌل. ٌشّكل  1223نسوي حٌفاوي، تأسس سنة  مركز -" المرأة للمرأة"

المركز أحد األصوات الرئٌسٌة من أجل حموق النساء فً البالد. وهو ٌمع فً حٌفا وتتولى المتطوعات معظم 

ز السالم واألمن " هو تعزٌز مكانة وحموق النساء، الفتٌات والطفالت، وكذلن تعزٌالمرأة للمرأةأنشطته. هدف "

والعدالة اإللتصادٌة اإلجتماعٌة من منظور نسوي بواسطة التربٌة، األبحاث، نشر المعلومات والفعالٌات 

 .ةالجماهٌرٌ
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