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 مقدمة

  
 

فالمرأة نصف ، ال شك أن موضوع المرأة أصبح ركناً أساسياً في الحياة العامة لكافة المجتمعات، ومجاالً مهما للبحث والتطوير

وإذا كانت .  اقات هائلة مثل الرجل، وأن حرمان المجتمع من طاقات المرأة تبديد للنمو االقتصادي والوطنيالمجتمع ولديها ط

ويجمع .  مشاركة المرأة االقتصادية من متطلبات التنمية فأنه على الحريصين على هذه التنمية إزالة كل ما يعيق هذه المشاركة

فقد كانت المرأة قبل قرن من ، وتطور ومشاركة في الحياة على كافة المستوياتالباحثون على ما توصلت إليه المرأة من تقدم 

الزمان على هامش الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية مقيدة بالقيود االجتماعية كالعادات والتقاليد حيث انحصر دورها 

ألخ حيث كان هذا التفكير نابعاً من السلطة في اإلنجاب وخدمة الزوج وان من يحدد لها مستقبلها هو األب أو الزوج أو ا

  .األبوية التي تجبر الفتاة على تنفيذ األوامر دون نقاش
  

وقد برز دور المرأة جلياً من خالل المنابر والدراسات والمؤتمرات والتي نادت بحقوق المرأة واالعتراف بها كعنصر مهم في 

 مثل التنمية وإلى تمكينها في الجوانب األخرىإلى قتصادي هو الطريق وتمكين المرأة في مجاالت العمل اال، الحياة والتقدم

ذلك على سبيل كما حدث والبيئة الداعمة لتمكين المرأة السياسية واالجتماعية وقد يحدث ذلك تغييراً في القوانين المجاالت 

  . في تطور نظريات التعليم والتربيةالمثال 
  

زي اتجه نحو التمكين االققتصادي وعلى اإلطار التشريعي كسبيل لتعزيز مكانة المرأة من جهة أخرى يالحظ أن االهتمام المرك

في المجتمع، حيث يالحظ أن معظم المؤسسات التنموية خصوصا في المنطقة العربية ركزت جهودها نحو تعزيز انخراط 

ت في المنطقة العربية من أجل التفاعل المرأة في الحرف والصناعات وإنشاء المشاريع االقتصادية، وتعديل النظم والتشريعا

اإليجابي مع المبادرات الدولية الرامية لتمكين المرأة، إال أن العديد من جهود التمكين النسوي لم تفلح بسبب البيئة المحيطة غير 

 .  الداعمة وبسبب الممارسات الفعلية على االرض
 

من هنا فإن التمكين .  وانين وبين الممارسات الفعلية على أرض الواقعإن هناك فرقا كبيراً بين ما هو مكتوب في الدساتير والق

االجتماعي يحتل اهمية خاصة إذ يشكل الحاضنة األساسية التي من شانها ان تسهم إيجاباً أو سلباً في إنجاح أو إفشال المبادرات 

ة إلدراج التمكين االجتماعي كأحد مجاالت لذلك فإن سعي منظمة المرأة العربي.  المختلفة في مجاالت التمكين ذات العالقة

البحث في تمكين المرأة ياتي في السياق الصحيح والتوجيه األنسب لمعالجة موضوع تمكين المرأة في المجتمع بشكل شمولي 

  .  ومن زويا عديدة ومن خالل توفير الببيئة الداعمة للمبادرات المختلفة
  

ي تفسير واقع المشاريع االجتماعية في فلسطين من منظور اجتماعي يعكس مجاالت من هنا جاء إعداد هذا التقرير للمساهمة ف

 المتعلقة اتمكين المرأة في هذه المشاريع االجتماعية كالمعرفة بالحقوق القانونية والصحية والثقافية واالجتماعية والقضاي

 هذا الواقع االجتماعي من خالل توفير اإلطار  والتدريب والعدد من المجاالت االجتماعية األخرى، وعكسفبالتوعية والتثقي

 .  اإلحصائي الوصفي للمشاريع االجتماعية المنفذة في األراضي الفلسطينية في هذا التقرير
 

نحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على المشاريع التي تهتم في تمكين المرأة اجتماعياً في فلسطين، وذلك بهدف تقييم 

التي تمكن المرأة من الحصول على حقوقها والقيام بدورها الفاعل والحيوي في المجتمع كما ينبغي أن الحاضنة االجتماعية 

  .يكون عليه واقع الحال
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ألول من نوعه في األراضي الفلسطينية والذي تم تنفيذه لصالح منظمة المرأة العربية نستعرض في هذا التقرير الذي يعتبر ا

واقع االجتماعي للمرأة ، 2009-2005تماعية التي نفذت في األراضي الفلسطينية للفترة بهدف إبراز واقع المشاريع االج

العربية ونركز على الوضع الفلسطيني ال سيما من زاوية البناء المؤسساتي ثم نستعرض نتائج المسح الميداني لمشاريع التمكين 

الهتمام لمعرفة الفجوات والنواقص، ونختم باستنتاجات االجتماعي في فلسطين من حيث الطبيعة والتركيب والتنظيم ومجاالت ا

  .وتوصيات عملية ونوثق في نهاية الدراسة الملحق اإلحصائي الكمي لغايات البحث والدراسة والتوثيق
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  الفصل األول 

  

  الواقع االجتماعي للمرأة العربية

  
تصاديا أو اجتماعيا، فهو إنما يتم باإلنسان، فعلى        واإلنجاز في هذا المجال، إن كان اق      يمثل اإلنسان هدف التنمية وأداتها،      

 يكون قياس التنمية صعوداً أو هبوطاً والحكم عليها نجاحا أو           اإلنتاجمدى إدراكه لدوره في الحياة وعلى مدى كفاءته في          

 الرجل،  وللمرأة في حركة التنمية، وفي مواجهة ما يحيط بها من مشكالت عملية وعالمية، دور ال يقل عن دور                   .فشال

باعتبارها عامال فعاال وقوة جديدة تضاف إلى قوى اإلنتاج والخدمات، وباعتبارها أيضاً موضوعا للتغيير ومحدثا لـه،                 

فهي تلعب دوراً على جانب كبير من األهمية في عملية التنمية الشاملة خاصة بعد تحررها من سيطرة بعـض التقاليـد                     

  .في المجتمع النامياً هاممركزاً  تبوئها  الحقوق فضال عنبعضالجامدة وحصولها على 

  

 واقع المرأة العربية يتميز بخصوصية واضحة كانت نتاج واقع سياسي واجتماعي واقتـصادي وثقـافي                أنوما من شك    

 فإذا نظرنـا إليهـا       . عبر عصور طويلة وتشابكت فيه اإليجابيات والسلبيات في تأثيرها على مكانة المرأة العربية             امتد

 مسيرة المرأة العربيـة والحركـة النـسائية         أنارنة بوضعها في المراحل األولى لنشوء الدولة الحديثة نرى          حاضرا مق 

والمجتمع العربي بشكل عام، قد شهدت تطوراً إيجابياً ملموسا وتقدما ال يستهان به في كافة المجاالت بدءاً مـن تـوافر                     

وأمن إلى دخولهم إلى سوق العمـل والعمـل الـسياسي    فرص حصول النساء على الخدمات األساسية من تعليم وصحة  

  كما   .كما تم إنجاز الكثير في مجال المؤسسة التشريعية والقانونية لضمان حقوق المرأة وحمايتها             . ومراكز صنع القرار  

جتمعـات  شهدت العقود األخيرة اعترافاً متزايدا، بالدور الطليعي والمميز الذي لعبته المرأة في المجتمع وخصوصا بالم              

العربية، وقد أنعكس هذا االهتمام في نشاطات األمم المتحدة، حيث دعا المجلس االقتصادي االجتماعي في قراره بالعام                 

والعمل على تعبئة المجتمع رجاالً ونساء      % 30 إلى مشاركة المرأة في هياكل السلطة ومواقع صنع القرار بنسبة            1990

 المجلس آليـات     وتبنى.  عية السلبية المتحيزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار        وتوعيته للقيام بتغيير المواقف المجتم    

 ليؤكـد  1995 من إنجاز ذلك العمل وتعزيز دورها بمجتمعها، وجاء في مناهج عمل بكين عام       وإجراءات تمكن المرأة  

من اإلستراتيجية لتقـديم    ) 86(وبالتأكيد على ما جاء في الفقرة       .  من جديد على قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي      

 والتي جاء فيها أن     1985 والتي أقرت في مؤتمر المرأة العالمي الثالث والذي عقد في نيروبي عام              2000المرأة لعام   

على الحكومات واألحزاب السياسية تكثيف الجهود، لضمان وتأمين المساواة في مساهمة المرأة فـي جميـع الهيئـات                  

ية وضمان المساواة في التعيين واالختبار والترقية للمناصب العليـا فـي الفـروع اإلداريـة                التشريعية الوطنية والمحل  

  .والتشريعية والقضائية لهذه الهيئات على المستوى المحلى

  

كما شهدت المجتمعات العربية خالل العقود المنصرمة تغيرات جذرية في بنيتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 

تغيرات االقتصادية هو التحول الذي حصل على نمط المعيشة، حيث يعيش معظم السكان في المناطق ومن أهم هذه ال

الحضرية، والتحول االقتصادي وبشكل شبه كامل على النمط الرأسمالي أو اقتصاد السوق ودخول التكنولوجيا الحديثة 

  . نبفي االقتصاد واالنخراط في سيرورة العولمة االقتصادية وغيرها من الجوا
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 مسيرة التحول الديمقراطي، حيث عادت ءأما على الصعيد السياسي، فقد أدى االنفراج السياسي أواخر الثمانينات إلى بد

الحياة النيابية بعد فترة طويلة من االنقطاع وتم السماح للعمل العلني لألحزاب السياسية وبدأ المجتمع المدني يلعب دوراً 

 كذلك، فعلى الصعيد االجتماعي، فقد انتشر التعليم بمستوياته المختلفة  . في المجتمعات العربيةديناميكياً في الحياة العامة

وانحسرت األمية إلى مستوى متدن، وحدثت تغيرات كبيرة على بنية األسرة، حيث أصبحت األسرة النووية األكثر 

  .شيوعاً

  

فقد حصلت تغيرات جذرية ومهمة على . لمرأة العربيةومما ال شك فيه، أن من أبرز التغيرات، تلك المتعلقة بواقع ا 

واقع المرأة االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وأن السمة الرئيسية بالنسبة للتغيرات التي حصلت على واقع المرأة هو 

لت المرأة التغير في األدوار الجندرية للمرأة حيث بدأت تشغل المرأة مواقع لم تكن متاحة لها المشاركة بها سابقاً ودخ

  .الحياة العامة بكافة جوانبها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وأصبحت مساهمة وفاعلة ومشاركة بكل هذه األبعاد

  

لذلك بدا ظهور الحركات النسويه في المجتمعات العربية مع بداية الفكر النهضوي اإلصالحي العربي كرد فعل طبيعي 

وقد ارتبطت المنظمات . ي عانت منه المرأة العربية لفترة طويلة من الزمنعلى اإلقصاء السياسي االجتماعي الذ

النسويه في بداياتها بالعمل الخيري اإلنمائي إلى أن أصبحت التنمية وموضوعات حقوق المرأة تشكل محور اهتمام 

سين أوضاعها العامة معظم المنظمات النسائية وأصبح لها رؤية واضحة ومحددة مفادها تعزيز وضع المرأة العربية وتح

بالرغم من أن األجندة النسوية عبر تاريخها كانت تختلط بالهم القومي والسياسي إال أنها سجلت تعاوناً وثيقا مع الدولة 

  .التي تنتمي إليها ومؤسسات المجتمع المدني األخرى

  

ة ومؤسسات المجتمع المدني حيث أن وتبدو الصورة أكثر إشراقاً إذا ما نظرنا إلى مشاركة المرأة في المنظمات التطوعي

أما فيما يتعلق بالنظام األسري، فمما .  المشاركة العددية والفعلية للمرأة بهذا القطاع تنطوي على ديناميكية وفعالية عالية

ال شك فيه أن النظام األبوي الذي يقوم على الهرمية وتفوق الرجال ودونية النساء آخذ في التراجع ولكنه ال يزال 

ولكن تشير الدالئل على أن هناك تغيرات مهمة حصلت على واقع المرأة   .  جود وفي مناطق معينة أكثر من غيرهامو

بالمجال األسري، فقد أصبحت غالبية النساء تعيش في نمط األسرة النووي وانخفضت نسبة الخصوبة ومعدالت اإلنجاب 

ت إلى أن مساهمة المرأة في الحياة األسرية وخاصة كذلك تشير بعض الدراسا.  وبالتالي حجم أسرة أصغر أو أقل

االقتصادية قد ازدادت عن السابق وأصبحت المرأة تساهم بشكل أساسي في عملية صنع القرار داخل األسرة في كافة 

 إن كل هذه التغيرات، قد أدت إلى ارتفاع مكانة المرأة داخل. القضايا المتعلقة بحياتها الشخصية واألسرية والزوجية

  .  األسرة وبالمجتمع بشكل عام

  

وفي سياق استعراض واقع المرأة االجتماعي، فال بد من اإلشارة أيضاً إلى المشكالت االجتماعية التي باتت تعاني منها 

المرأة العربية نتيجة للتغيرات التي شهدها واقع المرأة من جانب والتوترات بين األدوار الجديدة والتقليدية السائدة في 

.  ، حيث أن التنشئة االجتماعية والتربية البيتية لها دور أساس في تحديد مكانة المرأة في المجتمعجتمعات العربيةالم

  .وهذه التنشئة ال تزال تشكل عقبة أساسية في طريق التمكين االجتماعي للمرأة
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  1بين المورث والقيم االجتماعية حقوق المرأة 1-1
  

يفـرض اإلرث    من القضايا المعقدة والتي تحمل طابع التغيير طويـل األجـل، حيـث               تعتبر عملية التمكين االجتماعي   

كما .  الواقع المعاصر  االجتماعية والقيم الدينية توجهاتها على المجتمعات المتخلفة أكثر مما تفرضه متطلبات           واألعراف

، وغالبـاً مـا     الذي يتم بشكل تلقـائي    أن تغيير السلوكيات الضرورية لعملية التمكين االجتماعي ليست باألمر السهل أو            

لجيل جديد يسعى إلثبات وجوده ورفض حالـة االنفـصام       يحصل تضارب بين التوجهات السائدة والتوجهات المعاصرة      

ليس كل الماضي مرفوضاً لكنه ليس كله       . الحاضر وينهل من الماضي توجهاته     الذي يعيشه المجتمع حيث أن جسده في      

ويتأثر التمكين االجتمـاعي بفهـم      .  ز االنسالخ عنه بشكل كامل لصالح توجهات الحاضر       جووال ي الحاضر،   مقبوالً في 

المجتمع لدور المرأة والرجل وموقع كل منهما في المجتمع، كما يتأثر بطبيعة المجتمع وديناميكية عالقاتـه وتطورهـا،                  

كيانـات   نما عبارة عن  إترسم المستقبل، و  وحدة متكاملة تتحرك وفقاً آلليات محددة تخط التاريخ و         المجتمع ليس حيث أن   

م بهـا كافـة أفـراد       ال يساه المحصلة    وتلك  .إنسانية لها مساهماتها الفردية التي تشكل في محصلتها التاريخ والحاضر         

    .منه نما الكيانات اإلنسانية الفعالةإالمجتمع و

  

وتطورهـا،   ين في صنع الحضارة   ي الفعل الصراع االجتماعي، هو صراع الصفوات المساهمين     ويرى بعض الباحثين أن     

المساهمة لوحدهم في تغير مجرى التاريخ أو        ما بقية أفراد المجتمع فإنهم وقود الصراع االجتماعي وغير قادرين على          أ

  كما يشير    .على إدارة الصراع مع أو ضد التطور والعصرنة في العالم          الحاضر دون تلك النخب من الصفوات القادرة      

 اجتماعية أصبحت بمرور الـزمن مـسلمات ال        المورث التاريخي واألعراف االجتماعية فرضتا حالة     ى أن   الباحثوان إل 

المزيد من األسئلة لدى الفئة االجتماعية المتضررة منها ساعية لتغيرها           يجوز االعتراض عليها، لكنها بذات الوقت تثير      

  .لتتواءم ومجريات الواقع المعاصر أو الحد منها

  

لرؤية الشمولية للتمكين االجتماعي كمحصلة لتفاعل العالقات وتطور المفاهيم في المجتمع، يـرى بعـض               ومن زاوية ا  

إسقاطها على الواقع االجتمـاعي، فهـي        وحدات متكاملة غير قابلة للتجزئة عند      الحرية والمساواة والعدالة  الباحثين أن   

ال لفرض التوجهات الجديدة بما يتوافق ومتطلبات       سياق الصراع بين األجي    تخرج عن  هدف ومسعى الرجل والمرأة وال    

 بهـا   االهتمـام اد تأثير وسائل اإلعالم المرئية بزيادة       دزا ثورة االتصاالت وانتشار الفضائيات      مع و  .والعصرنة الحداثة

 علـى   كان فيها المواطن العربي مجبـراً التيلسهولة التقاطها ولتنوع خياراتها، وقد ذهبت إلى غير رجعة تلك األوقات  

 العربي قادراً عبر الصحن الالقط والـذي أصـبحت تكلفتـه            المواطن فقد أصبح     .رؤية محطات البث الوطني حصراً    

وهـذا  .   العربية وغير العربية، وأن يختار ما يناسب اهتماماته من هذا الطيـف الواسـع              القنواتزهيدة، أن يشاهد كل     

لتمكين االجتماعي، إذ لم تعد العوامل المجتمعيـة هـي العوامـل            بطبيعة الحال يفرض تفاعالت جديدة تؤثر في عملية ا        

الحاسمة بل أن وصول المجتمع إلى أنماط مجتمعية أخرى تجعل التفاعل عامالً إضافياً في تشكيل رؤية المجتمع وموقفه                  

 تلـك   وهذا يسهم بشكل إيجابي في دعم إمكانيات تقبل نماذج وسـلوكيات أخـرى غيـر              .  دور كل من المرأة والرجل    

 .المتوارثة عبر األجيال فيما يخص مكانة المرأة في المجتمع وإمكانيات تمكينها اجتماعياً

  

  

                                                 
  حقوق المرأة بين المورث والقيم االجتماعية-مركز مساواة المرأة   1
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   التنشئة والتربية1-2
  

ويالحظ .  التنشئة والتربية عنصران أساسيان وربما حاسمان في تشكيل موقف المجتمع من مسألة التمكين االجتماعي للمرأة

ما في المنطقة العربية أنه ال زال لدينا تناقض في الرؤية االجتماعية للمرأة العربية، حيث المتمعن في واقع التنشئة والتربية 

وفى االتجاه المضاد ، "وراء كل رجل عظيم امرأة" مثلما يقال المرأة األذهان عبارات تسقط تارة المديح على يزالت تتردد ف

 وال زال المجتمع ". الطبيخإلى آخرتها المريخ إلى وصلت المرأة لو"مثل  لكال الطرفين معاً الرجل والمرأة العظيمتلغي الشأن 

.  العربي الرسمي يتعامل مع الواقع االجتماعي للمرأة من زاوية التشريعات أكثر منه من زاوية الفكر وواقع الحال على األرض

أنه على المستوى سة أشارت إلى دراتعنى بحقوق وامتيازات المرأة والتي األردنية " أمان"نشرت جمعية فعلى سبيل المثال 

 ببطء تسيرتحقيق المساواة بين جنسين عملية أفادت الدراسة أن  حيث ، المساواة بين الرجل والمرأةحققتالعالمي ما من دولة 

صراع البقاء بين المرأة والرجل  أن إذ، جمعاء تاريخ البشرية يوصعوبة ألنها تتحدى السلوكيات من أكثر السلوكيات عمقاً ف

 النشأة والنمط في صور ذهنية مختلفة عن التقاليد األوروبية عدةليس حكراً على العرب وإن بدت صورته أوضح عبر 

 ذيل ي بأنها فالعربية وصف الدول 2004 التنمية العربية البشرية الصادر عن األمم المتحدة لعام تقريروالسلوك خاصة وأن 

  .القائمة اتجاه تمكين المرأة

   

 أساليب التسلط والتذبذب هي األسرة العربية يأكثر أساليب التنشئة االجتماعية انتشاراً فعض الدراسات إلى أن كما أشارت ب

زيادة السلبية إلى أضاف أن هذا األسلوب يؤدي ي  الذ2003 لعام العربيةوالحماية الزائدة حسبما أشار تقرير التنمية اإلنسانية 

 كبح التساؤل على طريقة التفكير حيث يعوض الطفل من الصغر ينما فإوك فحسب و السلفي القرار ال اتخاذوضعف مهارات 

  .  واالكتشاف والمبادرة

  

 يالتربية ومنها فوهناك أمثلة عديدة على القهر االجتماعي الذي يقوم أساساً على التمييز بين الذكر واألنثى داخل األسرة وفي 

  وهذا يعكس ".الولد ثلثاه لخاله"، و "حط الجرة على فمها تطلع البنت ألمها"، و "أعز الولد ولد الولد" العربي الشعبيالمأثور 

 كل من الولد والبنت على أصول ليحيانسق واحد بعينه يعكس نمطاً واحداً من النهج الواجب توافره حقيقة أن التنشئة العربية 

 المرأة مجتمع أبوي تسلطي يحصر يوعت ثقافته ف األجيال لتحافظ على العرق وإن تنتلوصحيحة يجب أن تتوارثها األجيال 

  ولعل التربية والتنشئة تمثالن أهم التحديات التي تواجه تمكين المرأة .عليه مماتها بعالم يجب الوصاية إلىمنذ نعومة أظفارها 

اقة تطور المرأة اجتماعياً، والتي يتوجب التعامل معها على أنها معضلة يتوجب إيجاد حلول للتغلب على آثارها بشأن إع

  .وحصولها على مكانتها االجتماعية التي تستحق

  

  التعليم في المرأة العربية صورة 1-3
  
 مفهوم نمطي عـن     أي على   القضاء المادة العاشرة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورد حق               في

 ذلك تشجيع التعليم المختلط وتنقـيح الكتـب الدراسـية           يف بما كافة مراحل التعليم بكل أشكاله       فيدور المرأة والرجل    

يأتي هذا بعد أن أقرت المواثيق والمعاهدات الدولية        ، حيث    المنح لتحقيق الهدف المنشود    وتقديموتكييف أساليب التدريس    

ـ      الذي نص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان        والتي التعليم فيواإلقليمية الحق     لألمـم ة   صدر عن الجمعيـة العام

 التعلم ويجـب أن     في الحق   شخصلكل  " المادة السادسة والعشرين منه      في 1948 العاشر من كانون أول من       فيالمتحدة  
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 ويجب أن يعمم التعلـيم الفنـي        إلزاميا وأن يكون التعليم     بالمجان مراحله األولى واألساسية على األقل       فييكون التعليم   

  .2"لي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة للتعليم العاالقبولوالمهني وأن ييسر 

  

 من شأنه أن يدعم التنميـة     والذي للمرأةإن تطور الشعوب مرتبط بشكل رئيس بقضية التعليم وارتفاع المستوى التعليمي            

نتدى العالمي للتربية    التقرير النهائي للم   فيفقط جاء   ) ، وغيرها االجتماعيةاالقتصادية، الصحية،   (البشرية بكافة نواحيها    

 توزيـع   فـي  المـساواة  عدم   إلىعدم المساواة بين األفراد والدول يؤدي       " أن   2000 اليونسكو لعام    منظمةالصادر عن   

 النظامي فقط وعلى المجتمع أن يطرح أشكاالً        التعليم فيالمعرفة وال يمكن حل هذه المشكلة بالتوسع واالستيعاب الكامل          

  .3" تدعم البرامج التعليمية المختلفةالتي والبرامجة جديدة ومتطورة من األنظم

  

 منهـاج  فـي صورة المرأة ( مقدمة دراسة علمية نشرها مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وتحت عنوان           ي ف جاءوقد  

إن األسـس   ) 2004 – 2003 للـسنة الدراسـية      األساسيالتربية المدنية للصف األول األساسي وحتى الصف السادس         

 مستقل خطتها للمنهاج افتقدت كلياً لموضوع المرأة بشكل         ي وزارة التربية والتعليم ف    تبنتها يوالمبادئ التربوية الت  العامة  

  من ناحيـة أخـرى       . أو النفسي  المعرفي األسس الفكرية والوطنية أو األساس االجتماعي أو         يفلم ترد عليها أية بنود ف     

كربة منزل  التي تتمحور حول دور المرأة       الفلسطينية   للمرأةدية النمطية   تأكيد الصورة التقلي  أشارت بعض الدراسات إلى     

ـ       ي على أنها لم ترد ف     عالوة تنوع مهني كما هو الحال مع الرجل         يولم تبرز ف    الواقـع   ي صورة صانعة قرار كمـا ف

  . وحدد لها أدواراً بعينها دون سواهاالمرأةالمعاش وكأن المنهاج همش 

  

فـي   حددت لها ووظائفها ومكانتها      التيوصف الطفلة األنثى من حيث األدوار       سات إلى   وفي مصر أشارت بعض الدرا    

 المادة العاشرة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة             وفي.  للرجل" الرشيدية"سوق الطاعة والسيادة    

 ذلك تـشجيع  في بماليم بكل أشكاله  كافة مراحل التعفي مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل  أي على   القضاءورد حق   

  . المنح لتحقيق الهدف المنشودوتقديمالتعليم المختلط وتنقيح الكتب الدراسية وتكييف أساليب التدريس 

  

 بالغ ال يعرفون القراءة والكتابة      إنسان مليون   880 حوالي   ال يزال وتشير اإلحصاءات الكمية في الوطن العربي إلى أنه         

 ورقـة عمـل   فـي سبما أشارت األستاذة المصرية سهام نجم أمين عام الشبكة العربية لمحو األمية     ح النساءوثلثاهم من   

تشكل الفتيات األغلبية مـن األطفـال والـشباب غيـر             و  ). القرن العشرين  وإنجازاتتعليم المرأة   (تقدمت بها بعنوان    

 التنميـة  األجيال وعـامالً حاسـماً لتحقيـق          الرغم من أن تعليم الفتاة يعد ذا تأثير قوي عبر          علىالملتحقين بالمدارس   

  .االجتماعية للمرأة

  

   وسائل اإلعالمفي المرأة العربية صورة 1-4

  
وان   العربي بمختلف وسائله عن المرأة كانت صورة سـلبية بمجملهـا،           اإلعالم الصورة التي رسمها     أن األدبيات   جميع أكدت

التي نظمتها جامعة الدول العربيـة       ) واإلعالمالمرأة العربية   ( ففي ندوة     متعددة ومضامين متقاربة،   أشكاال أخذتهذه الصورة   

                                                 
  http://www.diwanalarab.com   نشره مركز المعلومات–موح ، دكتور هديل القزاز  التعليم بين الواقع والطيتقرير حول الحق ف  2
    http://www.diwanalarab.com  الموقع اإللكتروني لجمعية التضامن النسائي التعليمي 3
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، »كوثر«الذي أعده مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث        )  الثالث واإلعالمالمرأة العربية   (طلق من خاللها تقرير     أبالقاهرة و 

 اإلعـالم  وسائل   أنتمرات والندوات تجمع على     بأن معظم المؤ  «  واالتصال في المركز     اإلعالمقالت اعتدال المغربي مسؤولة     

 من خالل الدراسـات     أيضا نستشف هذا    أننا، كما   أوضاعها ال تعكس حقيقة     أنها القول   إلى، بل يذهب البعض     المرأة إلىتسيء  

ن عـامي   وجاء في التقرير وهو دراسة تحليلية للبحوث الصادرة بـي           . في البلدان العربية   واإلعالموالبحوث المتصلة بالمرأة    

أن نحو أربعة أخمـاس مـا      مقاال وعشرات البرامج التليفزيونية والموضوعات الصحفية،      30 كتابا و  25 وشمل   2005–1995

يقدم عن المرأة في وسائل اإلعالم هو صورة سلبية تقليدية ال تتصل دائما بالواقع، وأن المرأة فاسدة األخالق والعقل والطبـاع                     

 وأن وسائل اإلعـالم تقـدم        . وجسدها مثير جنسيا، ويتم استخدامه بصورة سيئة في اإلعالم         وجاهلة، وضيقة األفق مستضعفة،   

 مـرة بنـسبة     214صورا سلبية للمرأة أكثر من اإليجابية، حيث وصل عدد المرات التي ظهرت فيها سلبية من خالل الدراسة                  

، وتظهر بوضوح الصورة الـسلبية  %21.3سبة   مرة في البحوث العربية بن     58، أما الصورة اإليجابية فقد وصلت إلى        78.0%

األكثر التصاقا بالمرأة في وسائل اإلعالم في استخدام جسد المرأة بضاعة وهي الصورة األكثر شيوعا وتداوال فـي البحـوث                    

  . العربية

  

سـدة األخـالق    ، وفا %16وجاءت صورة المرأة في وسائل اإلعالم كما قدمتها البحوث العربية سلبية فهي مثيرة جنسيا بنسبة                

، وأنها كائن مستـضعف  %10وجميلة وشابة ال يعنيها غير مظهرها  ،%12، وزوجة وربة بيت ال تعمل   %12والطباع بنسبة   

أما عن   %. 5، وأم وحضرية بنسبة     %5نسبة  ، ومادية وانتهازية ب   %7، وفاسدة العقل    %8، وجاهلة وضيقة األفق بنسبة      10%

، %12، وقادرة على القيادة بنـسبة       %17قد وردت في البحوث العربية محل الدراسة بنسبة         الصورة اإليجابية للمرأة العاملة ف    

  %. 9، ومناضلة بنسبة %10ومتعلمة بنسبة 

  

من % 75 أكدت أنها خصصت العربي العالم في أجريت على المجالت النسائية المختصة  بعض الدراسات التيوأشارت

، أو المشكالت العاطفية للقارئات، مما يكرس فكرة أن القضية والمكياجأة كاألزياء صفحاتها للجوانب الجمالية والمظهرية للمر

 وكمواطنة، كما تولي وسائل اإلعالم اهتماما مبالغًا فيه ةكإنساني اهتمامها بأنوثتها، وإغفال قدراتها هياألولى للمرأة العربية 

  .4عمال على حساب المعلمات والباحثات والعالمات والفالحاتاالهتمام بالفنانات، والرياضيات، وسيدات األ: لبعض المهن مثل

 بالمقارنة مع التركيز على والعامالت أظهرت النتائج قلة المساحة المخصصة لطرح مواضيع عن المراهقات والمثقفات كما

 تشابهات أخرى  أكدت دراسكما.   بشكل شبه كامل الريف االهتمام بها مهمشفتاةذكر أخبار القيادات النسبية ونساء المدن أما 

 ينبغي االهتمام به هو ما دورها األنثوي التقليدي هو أن أول يمازالت هذه المجالت تحصر المرأة فحيث هذه الصورة للمرأة 

 ي يتعلق بصورة المرأة فوفيما.   نظراً لكونها كائناً ضعيفااالجتماعيمسألة االرتباط برجل يحميها ويعطيها هويتها لمركزها 

بعض الدراسات إلى أن نسبة  وجود هوية مستقلة لها حيث أشارت وعدمذاعة فقد أظهرت عدم القدرة على اتخاذ القرار اإل

 بشأن أما.  للذات اإليجابية منهانسبة قليلة  هذه البرامج تطرح مفهوماً للذات السلبية للمرأة مقابل ين المواد اإلذاعية فعالية م

 حملتها األم التي االجتماعية السلبية القيمأن بعض الباحثين ليها إ توصل يهم النتائج التسات أبعض الدرا ت بينقدالتليفزيون ف

 المادية للحياة، ربط الزواج بالمصالح المادية والشخصية، وربط العالقات النظرةحب التباهي والمظاهر،   المسلسالت هيفي

   . بالمصالحاالجتماعية

  

 اإلعالنات صورة المرأة في عن  ) أكت (  قام بها مركز وسائل االتصال من اجل التنمية الدراسة المصرية التي أظهرت فقد
                                                 

4 http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=52357 
   المرأة في اإلعالم العربي صورة نمطية متجددة–جريدة المدى   
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  %76  نأ و , نيقةأ جميلة وبأنها تتصف اإلعالنات الشخصيات النسائية التي تم االعتماد عليها في  أن خاصة في شهر رمضان

 األكثر العالقات أن أيضا نتائج الدراسة أظهرت كما  ,  الجميلةصورتها المستخدمة لصورة المرأة تعتمد علي اإلعالناتمن 

 يساهم في تكريس والمسموع المرئي اإلعالم أن وهذا يبين  %42   هي عالقة الصداقة حيث جاءت بنسبةاإلعالناتشيوعا في 

 القائمة بين الرجال  التقليديةواألدوار علي العالقات والمحافظةاالختالل في العالقات بين الجنسين وتثبيت الواقع االجتماعي 

 واألجهزة الغسيل المواد الغذائية والمشروبات والمنظفات ومساحيق إعالنات ارتفاع عدد النساء في لوحظ ، أيضا والنساء

  %56 إلى  خالل شهر رمضان وتنخفض  %84 اإلعالنات  حيث بلغت نسبة النساء في هذه النوعية من  , المنزلية ومواد التجميل

  .5 السنةفي باقي شهور 

  

لى تغيير إ المرأة المجتمعية الهادفة لقضايااهتمام أكبر من قبل وسائل اإلعالم بعض الكتاب إلى فقد أشار ، فلسطينأما في 

 من الحصول على فرصتها المرأةضرورة تمكين   لذلك فقد أوصت بعض الدراسات ب. المجتمعفيالصورة النمطية للمرأة 

 تحول دون تحقيق ذلك عالوة على التي مع ضرورة الحد من كافة المعوقات الرجلافؤ مع التعليمية بما يكفل تحقيق التك

العمل وبشكل سريع على تحسين وتعديل صورة المرأة   وأكدت على أهمية . مناطق الريففي على تعليم المرأة الشديدالتركيز 

 كافةر المرأة كربة بيت فقط مع تسليط الضوء على  المفهوم النمطي والذهني السائد عن دوعلى المناهج الدراسية والقضاء في

التعامل التام بين جميع مؤسسات المجتمع العام والخاص  بأهمية ن  ويرى بعض الالحقي.مجاالت اإلبداع والثقافة والعلم لديها

،  ذلكلخدمة اإلعالم  المناطق المحتاجة والتنسيق مع وسائلفي الالزمة لتعليم الفتيات خاصة المنحللقضاء على الفقر وتقديم 

 إضفاء من خالل تشجيع المرأة التمييز ضد إلى تؤدي التي المجتمع والقضاء على المفاهيم فيتحسين صورة المرأة وضرورة 

تحسين صورة المرأة العربية   كما يرى البعض أن هناك حاجة على مستوى الوطن العربي ل.الطابع الديمقراطي على التعليم

رفع مستوى مشاركة  و التنميةفي لإلسهام أساسي مع دعم عملها كحق للمرأة الصورة المبتذلة إزالةهدف  وسائل اإلعالم بفي

  إن صورة المرأة في وسائل اإلعالم . حق اتخاذ القرارالمرأة الحياة العامة والسياسية والتنموية عن طريق منح فيالمرأة 

ة، حيث أنه من ناحية يمكن لوسائل اإلعالم أن تلعب دوراً مركزياً في تشكل تحدياً آخراًُ في طريق التمكين االجتماعي للمرأ

التوعية والتثقيف، إال أن حقيقة أن هذه الوسائل محكومة بظروف وعوامل غير تنموية ال تتيح لالجتماعيين التحكم في وسائل 

  .  التمكين االجتماعي للمرأةاإلعالم مما يجعلها تحدياً يتوجب التعامل معه للتقليل من آثاره السلبية على مسيرة
  

   الفرق االجتماعي والمساواة1-5

  
 قائدا، والثانية تابعة، األولعمليا مكانة   هي التي حددتوالمرأةهل لها كل من الرجل ؤوظيفة االجتماعية المفهم المجتمع لل إن

الرجل  بينها وبينم على سبيل المثال اإلسالساوى  حيث ، األزمنةالسائد في جميع وهو ما نلمسه على صعيد الواقع االجتماعي

 لاألك في اإلنسانية البنية إليه، بما تحتاج اإلرادة  والعمل، فانهما متساويان من حيث تعلقباإلرادةون الحياة ؤمن حيث تدبير ش

الحظ أن للدين ومن الم.   تستقل بالعمل وتمتلك نتاجهمأن ولها باإلرادة تستقل أنالبقاء، فلها   لوازم والشرب وغيرهما من

فعلى سبيل المثال يرى بعض المؤلفين أن اإلسالم .  والمعتقدات دور مركزي في توجيه المجتمع نحو رؤيته لمكانة المرأة

 األحكامبقائه، فتختص من   بمنزلة الحرث في تكون النوع ونمائه، فعليها يعتمد النوع فيأنها األولى: خص المرأة بخصلتين

 لطافة البنية ورقة  مبني علىالمرأة وجود أن الميزة الثانية فهي   أما.، وتمتاز بذلك عن الرجلبمثل ما يختص به الحرث

يطرح بعض الباحثين ان هذه الميزة جاءت سببا و  .إليهاالمحولة   والوظائف االجتماعيةأحوالها في تأثيرالشعور، ولهذه الميزة  

                                                 
5 http://alzawagforum.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=1303 
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وليست ميزات للكائن  اإلنسانيواللطف عمليا هما حالة من حاالت الضعف   الرقة في حين يرى آخرون أن اإلنسانيالنوع لبقاء 

  .  اإلنساني
  

تفلح كل نظريات المساواة في منع حدوثها، بل  ، ولمالمرأةنحو بعض الرجال دونية من   فان هناك نظرة - أبينا أم شئنا -واقعيا 

 تسبق الرجال تتقدم أن هناك امرأة  استطاعتوإذاي الغرب، في المجتمعات المتقدمة ف  هذه النظرة الدونية تبدو اكثر وضوحاأن

 وعلينا أن نقر أيضاً أننا ال  . تتفاخر بهأنحاالت الفضل الذي يحق لها   هي منكأنماعليهم اعتبر ذلك حالة فوق االعتيادي 

واة أم لتمكين المرأة للقيام زلنا غير متفقين كباحثين وعلماء اجتماع وسياسيين ورجال دين فيما إذا كنا نسعى لتحقيق المسا

بواجباتها الحالية بشكل أفضل، أم للوصول إلى حالة غير محددة بحيث تعطي للمرأة حقوقاً بقدر ما وتمكنها في ذات الوقت من 

المرأة إن هذا الحراك والنقاش االجتماعي يعكس نفسه بالتأكيد على المشاريع االجتماعية التي تستهدف .  القيام بواجباتها الحالية

وربما المرأة والرجل لتعزيز مكانة المرأة اجتماعيا مما يجعل عملية التغيير تسير ببطء شديد وربما بشكل غير متراكم مما 

يعني أن التغيير االجتماعي في واقع المرأة سيأخذ وقتا طويالً وأن تغيير نظرة المجتمع للمرأة سوف تراوح في مكانها لفترة 

  .من الزمن
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  انيالفصل الث

  

  للمرأة الفلسطينية وإطارها المؤسساتيالواقع االجتماعي 

  

   خلفية عامة2-1

وتفيد في تحليل بنيتها  رافية على واقع المرأةغرقمية بما في ذلك البيانات الديم ما تدلل اإلحصاءات والمؤشرات الاًكثير

في تقديم تصور أدق ألوضاعها وأدوارها اهم تساجتماعيا واقتصادياً وثقافياً وتربويا، وهي إذ تعبر عن مكانة المرأة و

 التنمية االجتماعية أساساً هاماً في رصد وتتبع تطورها وفي توضيح األساس االجتماعي لدمجها في عملية تشكل أيضاًو

أشارت اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فقد وفي هذا اإلطار،   .واالقتصادية

 يحمل الصفات التقليدية لمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزةإلى أن ا بالبنية الديمغرافيةعلق فيما يت

، ويتسم للمجتمعات النامية من حيت التركيب العمري ونسبة الجنس، حيث أن المجتمع فتي ذي هرم قاعدته عريضة

ة الكلية وارتفاع معدالت اإلعالة وارتفاع حجم بتدني متوسط سن الزواج للنساء والرجال، وارتفاع معدالت الخصوب

عدد السكان المقدر في نهاية عام  أن 2007تبين التقديرات السكانية المبنية على تعدادا السكان والمساكن لعام و.  األسرة

رها  مليون أنثى، بنسبة جنس مقدا1.91 مليون ذكر و 1.97 مليون فرد منهم 3.88 في األراضي الفلسطينية بلغ 2008

أن أكثر من نصف إلى  2008أما بالنسبة للحالة الزواجية لإلناث، أشارت بيانات مسح القوى العاملة خالل عام .  103

منفصالت عن  %0.3  ومطلقات،% 1.2و أرامل، %6.4وحاليا،  سنة فأكثر متزوجات 15في العمر%) 55.4(النساء 

اإلحصاءات الحديثة أن نسبة تظهر كما .  عازبات عمريةاإلناث في نفس الفئة ال من %36.8حين أن في ، أزواجهن

 وهو أقل بقليل من  سنة19متوسط سن الزواج للفتيات في قطاع غزة ، وبلغ %8األسر الفلسطينية التي ترأسها نساء 

  %. 58.5 المتزوجات في قطاع غزة ونسبة النساء% 34.7 سنة 18، فيما تبلغ نسبة المتزوجات أقل من الضفة الغربية

لذلك فالمرأة الفلسطينية تواجه معظم التحديات الديمغرافية التي تواجهها المرأة العربية في المجتمعات األقل نمواً من 

  .حيث العبء االجتماعي والدور التقليدي الناجم عن تدني سن الزواج وارتفاع معدل الخصوبة

ي الفلسطيني وهو أعلى في قطاع غزة من  في األراض4.6الكلي معدل الخصوبة بلغ  صحي،وعلى صعيد الواقع ال

أظهر تقرير لألونروا أن نسبة من ناحية أخرى .   في قطاع غزة مولود لكل امرأة5.4الضفة الغربية، حيث وصل 

 لوسائل تنظيم بلغت معدالت استخدام النساءمن ناحية أخرى %.  30الدة النساء اللواتي يتلقين الرعاية الصحية بعد الو

% 35.6النساء الالجئات في غزة بين الحوامل من ) فقر الدم(أشار تقرير األونروا أن نسبة األنيميا  كما %41.7 األسرة

لذلك فالمرأة .  2007في العام % 33.3 شهور 4وصلت نسبة النساء اللواتي يعتمدن الرضاعة الطبيعية لغاية و

ية من حيث العرض من الخدمات الصحية ولكن الفلسطينية تعيش في واقع وبيئة صحية تتماثل مع معظم الدول العرب

ذلك ال يكفي في ظل ظروف االحتالل والفقر والتحديات الناجمة عن األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

  .وهذا يعنب أن المرأة الفلسطينية تواجه أيضاً تحديات كبيرة للعيش في بيئة صحية داعمة.  الصعبة

أو في الواقع السياسي  اإلسرائيلي أثر الواقع السياسي سواء في العالقة مع االحتالل فقد ،ةوفيما يخص العنف ضد المرأ 

 امرأة 19الداخلي الفلسطيني على المجتمع بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص، فقد أشارت اإلحصاءات إلى أن 

 97تقبع ، كما 2008ر حتى نوفمبر ترة من ينايفلسطينية قتلن في غزة جراء االجتياحات اإلسرائيلية والقصف في الف
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 امرأة في أحداث االقتتال الداخلي 39قتلت كما .   منهن من قطاع غزة4 فلسطينية في السجون اإلسرائيلية، امرأة

تسبب من ناحية أخرى .  2007 الى 2006 نساء قتلن في إطار حوادث الفوضى والفلتان ما بين 6باإلضافة الى 

 امرأة نتيجة حرمانهن من السفر لتلقي العالج في الخارج 13 على قطاع غزة في وفاة الحصار اإلسرائيلي المفروض

ني  حسب تقرير الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطينساء 108أسفرت الحرب االسرائيلية على غزة عن سقوط و

لقتل على خلفية فى إطار ما يسمى الوحدها نساء من غزة ثالث قتلت من ناحية أخرى   .2009 يناير 28الصادر في 

 الغربية وقطاع  في الضفة  امرأة على نفس الخلفية12 قتلت 2007علماً بأنه في العام .  2008 خالل عام الشرف

  .  خالل نفس الفترة محاولة انتحار67نساء لمحاوالت قتل وسجلت ثالث تعرضت  غزة، كما 

 نساء في غزة وبلغ عن 7 اغتصاب 2005ول  الى كانون أ2004وثقت وزارة شؤون المرأة من أيار على صعيد آخر 

من المستطلعين رجال ونساء في استطالع للرأي % 22وافق  حالة إساءة جنسية، و11وسجلت  محاولة اغتصاب 17

من المستطلعين أنهم ال يعرفوا أن هناك منظمات حقوق انسان % 74أجرته أوراد على ضرب الزوج لزوجته، وأفاد 

  إن موضوع العنف . ولم يتمكن من الوصول اليهاء بحثن عن المؤسسات مقدمة الخدمةمن النسا% 8للدفاع عنهم، 

يحمل خصوصية فلسطينية إذ أنه عنف مركب ناجم عن العنف األسري والعنف المبني عن الجنس والعنف المباشر من 

من هنا فإن أية .  الفلسطينياإلحتالل والعنف غير المباشر الناجم عن االحتالل والظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع 

دراسة اجتماعية قي فلسطين تسعى للتمكين االجتماعي للمرأة يجب أن تتناول موضوع العنف كأحد أهم األبعاد المؤثرة 

  .في موضوع التمكين االجتماعي

ثيل النساء ، حيث وصلت نسبة تم2006سجل أعلى تمثيل للنساء في الهيئات المحلية فى العام  في المشاركة السياسيةو 

 امرأة في 17 نساء من غزة من مجموع 6، في حين فازت )كوتا مقعدين في كل مجلس بلدي وقروي% (17في غزة 

 نساء 3وصلت الوطنية الفلسطينية أعلى نسبة تمثيل وزاري منذ نشوء السلطة وفي .  2007عضوية المجلس التشريعي 

منظمة بلغ تمثيل النساء في مؤسسات حكومية العليا، و من الوظائف ال%15لمنصب وزير، في حين شكلت النساء 

واحدة في اللجنة التنفيذية،  نساء في المجلس المركزي وامرأة 10 امرأة في المجلس الوطني، 65التحرير الفلسطينية 

  .من مجموع القضاة% 9   القضاءبلغ تمثيل النساء في سلك كما 

والذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء  2006لعام ألسرة أظهر المسح الفلسطيني لصحة ا وفي مجال التعليم 

أنهين االعدادية، % 26.8أنهين الدراسة االبتدائية، % 22.6وأن ما نسبته % 7.8أن نسبة األمية بين النساء الفلسطيني 

 يستخدمن نيبلغت نسبة النساء الالكما .  حصلن على دبلوم متوسط فأعلى% 8.8أنهين الثانوية، وأن ما نسبته % 21.6

من % 50 وصلت الى 2005 الى 2002، في حين أن نسبة الخريجات في علوم التكنولوجيا %18.7الحاسوب في غزة 

 بلغت نسبة التسرب في المرحلة 2005خالل العام و.  فقط يعملون في هذا الحقل% 3مجموع الخريجين، في حين 

 ما نسبته 2003/2004 المرحلة الثانوية في غزة عام للجنسين، في حين وصلت نسبة تسرب االناث في% 2.3الثانوية 

3.2%.    

 في فجوات مجتمعية واضحة إلى تشير زالتلى أن الممارسات اليومية ما إأيضاً  6ت اإلحصاءات الرسميةأشاركما 

 من البنات ال% 8.7من األوالد و % 9.3يوجد حيث  سنة 11–6 عمرالتعليم بين الولد والبنت فمن ضمن األطفال من 

                                                 
  . ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتءاتوإحصا فلسطين، اتجاهات في، المرأة والرجل 98دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية   6
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 للرجال% 92.2للنساء مقابل % 79.7 أن معدل القراءة والكتابة بين البالغين هو   كما.االبتدائية المدرسة إلىيذهبون 

 في معدالت األمية بين الرجال تتجاوزبينما ال % 20.3 سنة تبلغ 15 أكبر من اإلناثليالحظ أن معدالت األمية بين 

  .1997،  نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتهذا ما أشارت إليه %7.8نفس الفئة العمرية 
  

 سن األربعين فما فوق فقد في أنه وعلى الرغم من انخفاض معدالت األمية بين الفتيات صغيرات السن عن من هن إال

ى  أثناء االنتفاضة علفي اللواتي دخلن المدرسة وخاصةحذرت النتائج من ازدياد عدد األميات بين صغيرات السن 

إلى ذلك تتفوق   .للذكور% 56.6لإلناث مقابل % 53.7 نسبة إلى الثانوية تشير المرحلة فيالرغم من أن معدالت القيد 

 إلى تم اعتباره تميزاً لصالح اإلناث مع اإلشارة الذي األمر امتحان الثانوية العامة عادة حسبما أكدته النتائج فيالفتيات 

  . الجامعات أو سوق العمل فيما بعدفي اقااللتح نسبةأن ذلك ال ينعكس على 

% 69مقابل حوالي % 13أقل من  القوى العاملة وصلت نسبة مشاركة النساء في وفي التمكين والمشاركة االقتصادية 

وبلغت نسبة النساء العامالت في القطاع غير .  %1بلغت حوالي ، في حين أن نسبة أرباب العمل من النساءبين الرجال

فى % 17 حوالي اإلحصاءات أن معدل البطالة بين النساء بلغ، كما أشارت %12حوالي مل غير المنتظم رسمي والعال

 سنة دراسية فأكثر أعلى منها بين الرجال حيث بلغت 13 في حين أن البطالة بين االناث اللواتي أنهين 2007عام 

   .  للذكور% 18أقل من لالناث مقابل % 38حوالي 

  

ة والتحليالت أعاله تبين جملة من التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية سواء في تركيبة المجتمع إن المعطيات الرقمي

والقهر والتراجع أو في الخدمات المقدمة في المجال االجدتماعي أو في الظروف المحيطة بالمجتمع ككل بسبب االحتالل 

المجتمع على حساب المرأة وبنيتها المؤسسية ال سيما إذا في الحالة السياسية التي أدت إلى تغير ترتيب األولويات في 

  .2007علمنا عدد المشاريع والمؤسسات التي أغلقت في قطاع غزة بعد حزيران 

  

   التمكين والدور االجتماعي والسياسي2-2
  

 فـالمجتمع   الواقع الفلسطيني عموماً نتاج تفاعل إقليمي ودولي في المستويات الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة،              

تـرك التوجـه    لذلك فقد   .  الفلسطيني رغم قيود االحتالل يعتبر مجتمعاً منفتحاً على العالم سواء بشكل طوعي أو قسري             

 بشكل عام وفي فلسطين علـى وجـه         العالمي اإليجابي لصالح تقدم المرأة آثاره على وضع النساء في المنطقة العربية           

ملحوظاً على المستوى الوطني والعربي للمنظمات النسائية غير الحكوميـة          ، فشهدت السنوات األخيرة نشاطاً      الخصوص

 اإلعداد للمنتديات الموازية للمؤتمرات الرسمية فـي القـاهرة          أبرزهافكان من   . ومختلف الهيئات المعنية بقضية المرأة    

 . لظروف الموضـوعية   وثائق المؤتمرين وبما ينسجم مع ا      إلى باالستناد خطط عمل وطنية وعربية      أقرتوبكين، حيث   

فخالل عقد التسعينات رسخت المنظمات العربية غير الحكومية دورها الفاعل كوسيط اجتمـاعي وأداة تغييـر بفـضل                  

               جهدها الدؤوب والمتواصل في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتوظيف طاقات الناس رجاالً ونـساء

 بأهمية  االعترافوقد انتزعت المنظمات غير الحكومية       . لفائدة مجتمعاتهم المحلية   ونشاطات تطوعية    إنتاجية أعمالفي  

 النجاح الذي حققته قـد اثبـت        أن وال شك في      .، ومن ثم الحكومات والهيئات الدولية ثانياً      أوالدورها من قبل الجماهير     



17 
  

، ومع مرور األيام يأخذ العمـل مـن          بها ومباركة شعبية لدورها    واقتناعمصداقيتها وأعطى الجماهير طاقة حماس لها       

  .خالل المنظمات غير الحكومية شكالً اكثر تنظيماً وأكثر التصاقاً بالقاعدة الشعبية وأكثر تجاوباً مع حاجات الناس

  

بحقوق المرأة واالعتراف بها كعنصر  برز دور المرأة جلياً من خالل المنابر والدراسات والمؤتمرات والتي نادتكما 

مجاالت العمل االقتصادي هو الطريق للتنمية وإلى تمكينها في الجوانب  حياة؛ باعتبار التقدم وتمكين المرأة فيمهم في ال

والتربية بعد ما  واالجتماعية، وقد يحدث ذلك تغييراً في القوانين كما حدث في تطوير النظريات التعليم األخرى السياسية

ولكن يأتي من خالل تشجيع دور المرأة  الرجل،  إحداث االنقالب علىساهمت المرأة فيها، فتمكين المرأة ال يتطلب

 فالنهضة الوطنية ال يستطيع الرجل القيام بها منفردا سواء على الصعيد السياسي أو ,باعتبارها عنصر أساسي في التنمية

 .ضة وطنية وتنمية شاملةلقيام نه االجتماعي ولذلك فإن تمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً هو شرط أساسي

  

الذي كان وال يزال يعتمد على  وبما إننا نتطرق لوضع المرأة في فلسطين فعلينا االعتراف بحقيقة الواقع الفلسطيني

عن أوضاع المرأة في بالدنا، هو بالضرورة جزء من الحديث  وقدراته، إال إن الحديث" المرأة والرجل"صمود اإلنسان 

بارتباطها  أزمة مجتمعنا الفلسطيني االجتماعية واالقتصادية والسياسية والحضارية والثقافية،  عنالمباشر وغير المباشر،

فلسطين أن  رؤية معرفية شمولية تقوم علىويرى بعض الباحثين الذين ينطلقون من باألزمة العامة للمجتمع العربي، 

ما جعل من استمرار األنماط مالجوهري،  نىعموماً ال تعيش أو تنتسب إلى زمن حدائي أو حضاري ديمقراطي بالمع

أمراً يكاد يكون طبيعياً بوسائل إكراهية وعنيفة نماذج سلوكية قديمة إنتاج  واألزمنة القديمة أو إعادة إحيائها عبر إعادة

  .7تبدو أنها سياسية في أحيان أخرى أحياناً، أو بوسائل

  

    العنف األسري2-3  
  

 تحمل (Gender-based violence) والعنف المبني على الجنس (Domestic violence)موضوع العنف األسري 

خصوصية في المجتمع الفلسطيني، لذلك ال بد من التطرق لهذه المسألة عند الحديث عن التمكين االجتماعي في مجتمع 

سح العنف األسري  مأفادت نتائجلقد .  يتعرض فيه كل من الرجال والنساء واألطفال إلى العنف الناجم عن االحتالل

من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في % 62  والذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن2005-2006

.  من النساء تعرضن للعنف الجنسي% 11تعرضن للعنف الجسدي و% 23األراضي الفلسطينية تعرضن للعنف النفسي و

 سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية يعارضن ضرب الزوج كما أن نصف الى ثالثة أخماس من النساء اللواتي

  .لزوجته بغض النظر عن التصرفات التي تقوم  بها الزوجة

  

، أفدن بتعرضهن للعنف %52.7كما أفادت النتائج أن حوالي نصف النساء غير المتزوجات في األراضي الفلسطينية 

إن .  2005رة واحدة من قبل أحد أفراد األسرة خالل العام النفسي،  وربعهن أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي ولو لم

مسألة العنف لم تتناولها الكثير من المؤسسات والمشاريع االجتماعية بشكل واضح أو مستقل سواء على الصعيد الرسمي 

تسجيل أو غير الرسمي، إال من بعض المحاوالت الخجولة المتعلقة بالقياس الكمي أو النوعي للظاهرة أو من خالل 

 إلى أن هناك ارتباطاً 2006ولكن أشارت نتاج مسح العنف األسري .  بعض الحاالت ضمن التعاطي مع العنف األسري

                                                 
  http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=461                                     صالح عبد العاطي، والطموح ن الواقعالفلسطينية بيالمرأة   7
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كما أن .  واضحاً مع العنف الصادر عن االحتالل ومستوى تعليم الزوج عند تناول موضوع الممارسات داخل البيت

نيف الموجه لألطفال على أنه أحد أنواع العنف إذا كان صادراً عن نسبة غير قليلة من الفلسطينيين ال تعتبر مسألة التع

أحد أفراد األسرة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر بشكل غير مباشر على التمكين االجتماعي للمرأة حيث أن العنف داخل 

وعدم تقبل نماذج أخرى األسرة قد يكون أحد العوامل األساسية الداعمة للحفاظ على المكانة التقليدية للمرأة داخل األسرة 

  .تسعى إلعطاء المرالأة مزيداً من الحقوق وتمكينها اجتماعياً لتأخذ الدور الذي يجب أن يكون عليه واقع الحال
 
   واقع المؤسسات النسوية في فلسطين2-4
  

 التـي سـبقت      من منظمات المجتمع المدني التي عملت طوال الفترة        يتجزأ ال   جزءا  الفلسطينية النسوية المنظمات   تعتبر

 خاصةعلى أرض الوطن على سد إحتياجات وأولويات المجتمع المحلي بفئاته المختلفة            الوطنية الفلسطينية   سلطة  النشوء  

 غياب الدولة التي تعتبر بالعادة      عنذوي الحاجة، وهذا أدى بالمحصلة النهائية إلى تعويض الشعب الفلسطيني ولو جزئياً             

 عام، يمكن تـصنيف عمـل المنظمـات    وبشكل  . لمواطنيهااالجتماعيودعائم الرفاه المسؤولة األولى عن توفير أسس 

 أوسلو مـع الحكومـة      اتفاق في الحقب التي سبقت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على غرار توقيع             الفلسطينيةاألهلية  

م تتمكن المنظمات األهلية الفلسطينية      اإلغاثي الذي ل   باإلطاراألول، يتمثل   , اإلسرائيلية، بأنها تقع ضمن خندقين أساسيين     

 وذلـك   اإلغاثي ولو جزئيا نحو العمل التنموي السياسي إلى جانب العمل           االتجاهالثاني،  و.  1982من تجاوزه حتى عام     

 بهـا   رأت، التي   االنتفاضة اندالعمن لبنان، حيث تخلل هذه الفترة       منظمة التحرير الفلسطينية    ، تاريخ خروج    1982 منذ

  .8الدولةت األهلية الفلسطينية مرحلة تحضيرية تسبق عملية التحرير وبناء المنظما

  

 بها المنظمات النسوية طوال الفترة التي سبقت قيام السلطة الوطنيـة            قامت الرغم من أهمية المهام واألدوار التي        وعلى

.   الغلبـة  لدرجـة  االجتماعيتحرر   أنه يؤخذ عليها بأنها عملت على تغليب قضية التحرر الوطني على ال            إالالفلسطينية،  

 معظم إن لم يكن جميع المنظمات النسوية الفلسطينية بكافة أطيافها في تلـك الفتـرة                لكون أساسي   بشكلوقد يعود ذلك      

 النسوية ببداية ظهور مالمح     الحركةومع ذلك، يالحظ المتتبع لتاريخ هذه       .  سياسية لألحزاب السياسية الفلسطينية      أذرعا

، حيث بدأ البعض يـربط بـين قـضية          االنتفاضة اندالع بعد   وخاصةة   لدى العديد من الناشطات النسوي     لوعي جندري 

 من الخصائص، لعّل أهمها وعلى حـد        بالعديد مرحلة أوسلو وما تالها، فإنها تميزت        أما.  واالجتماعيالتحرر الوطني   

 المرأة في الحيـاة العامـة،       انخراط ترفض   لفيةس وممارسات   توجهاتأيلين كتاب ونداء أبو عودة؛ بروز       الباحثة  تعبير  

 توحيـد  األساسية بتبريرات مفادها بأن المرحلة هي مرحلة تحرر وطني، بالتالي يجـب              النساءوالمساومة على حقوق    

 عـن األحـزاب   اسـتقاللية الجهود لمواجهة العدو الرئيسي، واألهم من ذلك بروز مؤسسات نـسوية تخصـصية ذات               

  .  الديمقراطي حول قضايا المرأةوالنقاش، وتفعيل الجدل االجتماعيةي قضايا المرأة السياسية، قامت بتبن

  

وبينما ال يوجد توثيق دقيق حتى اآلن بشأن عدد وطبيعة عمل وديمومة البرامج النسوية في اإلطار المؤسساتي للمـرأة                   

 PASSIA باسـيا، سـسة  لـدليل الـذي يـصدر عـن مؤ    الفلسطينية، فإن بعض الباحثين أجروا بعض التحلـيالت ل 

directory،2006    شـرحا مفـصال ألهـداف      أعطى  ، الذي   2006، الصادر عن مؤسسة مفتاح،      3 رقم، ووفقا للكتيب

                                                 
حيث لعبت مبادرات " التنمية في ظل االحتالل"أو " ن أجل الصمودالتنمية م"شعار تبنت منظمة التحرير الفلسطينية في بداية الثمانينات  8

وذلك من أجل الصمود، والتنمية . األحزاب السياسية واالتحادات والجمعيات والمعاهدات الذاتية دورا أساسيا في بناء المؤسسات الوطنية

  .المقاومة، واالقتصاد المنزلي، والعمل التطوعي والتنمية المحلية
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 تتكون فـي    والتي األعضاء في منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية لمكافحة العنف ضد المرأة،            المنظماتوبرامج جميع   

،  غـزة  قطاع الضفة الغربية و   مدنكافة  في   تتواجدت أن المنظمات النسوية       وتبين التحليال   .معظمها من منظمات نسوية   

ففي مدينـة بيـت      . 2006 لعام PASSIA وفقا لدليل    أكثر منظمة أو    90ويصل عددها بفروعها المختلفة إلى حوالي       

الثـة   طـولكرم هنـاك ث     وفي منظمتان،     هناكلحم، هناك عشرة منظمات، في الخليل، هناك ستة منظمات وفي جنين            

 عشرة منظمـات ورام     فيها أما أريحا فيوجد فيها ثالثة منظمات، القدس فيها سبعة عشر منظمة، نابلس يوجد               منظمات،

وبالتالي، نالحظ أن العدد األكبر     .  عشر منظمة    خمسةأما قطاع غزة، فيوجد فيه      . اهللا يوجد فيها إحدى وعشرون منظمة     

  .ة في مدينة رام اهللا وخاصالغربيةمنها يتواجد في محافظات الضفة 

  

تحقيق إنجـازات   إلى عدم    التي عصفت باألراضي الفلسطينية      9 السياسية االستثنائيةالظروف   أدت   2007ومنذ حزيران   

الجمعيات تعمل منفردة ومجتمعة للدفاع عن حقوق المرأة في المجاالت العملية والمهنية            حيث أن   للمرأة الفلسطينية   مهمة  

لـى تنـسيق    إتشريعية لتمكينها من المساهمة بفاعلية في رسم السياسات وصنع القرار باإلضافة            والصحية والتعليمية وال  

بعض المظاهر الـسلبية التـي شـابت أجـسام          كما أن هناك    .  نشاطاتها المتصلة بالقضايا الوطنية والمناسبات األممية     

الدماء الشابة والتجديد في بنيتها وهيكليتها      تعاني من الترهل بسبب عدم رفدها ب      ، حيث أنها    المنظمات والجمعيات النسوية  

ديثة تستجيب لمتطلبـات وتحـديات المرحلـة        ح أساليب عمل    وابتداعاألمر الذي أثر على ضعف مقدرتها على اإلبداع         

  .فضال عن ضعف مقدرتها المالية ما أثر على منسوب عطاء المرأة وتمكينها بالتصدي لكافة قضاياها وهمومها 

  

 الفاعلة في مجال حقوق المرأة وإحتياجاتها، إذ أنهـا تـولي جـّل              الجهات النسوية الفلسطينية من أكثر       المنظمات تعتبر

 المنطقة، يسجل   فيومع ذلك، وكغيرها من المؤسسات االعاملة       .  بوضع المرأة وعلى جميع المستويات     لإلرتقاءإهتمامها  

 النسوية من النجاح في إجتيـاز وتحقيـق         المنظماتن  وضمن هذا السياق، وكي تتمك    . لها نقاط إيجابية و أخرى سلبية       

 بد من إلقاء الضوء على إنجازاتها وإخفاقاتها وذلك إلعطائها حقها فيما أنجزتـه،              الالمهام الحقيقية التي أنشئت ألجلها،      

  . الخطوط العريضة على ما زال دون المنالولوضع

  

 المحيطة بحياة النساء الظروفتخفيف من حدة هذه لفي المنظمات النسوية الفلسطينية عمل معظم اتكرس لقد 

 وكغيرهاوضمن هذا السياق،  .  بقضاياها وأولوياتهامتخصصةالفلسطينيات، وذلك من خالل توجيهها برامج وخدمات 

, ومن أهم هذه اإلنجازات التي حققتها هذه المنظمات.  وإخفاقات إنجازاتمن المؤسسات، سجلت مسيرة هذه المنظمات 

 إهتمام العديد من إلى التشريعية الذي على الرغم مما يؤخذ عليه يبقى إنجازا بحد ذاته، باالضافة اإلنتخاباتقانون تعديل 

 بعض آليات التمكين المهني وغيرها من بعضهاهذه المنظمات بالجانب التوعوي للمرأة وبصحتها النفسية وتوفير 

ها عدم إعطاء الكثير من هذه المنظمات مساحة كافية من عملها  من أهمفإنأما فيما يتعلق باإلخفاقات، . اإلنجازات

 العديد من على ولموضوع التعليم ، وعدم تمكنها من ممارسة الضغط الكافي إلجراء تعديل الفيزيائية،لصحة المرأة 

طينية وعدم إيالء  الساري في األراضي الفلسالعقوباتالقوانين المجحفة بحق المرأة والتي من أهمها تلك المتعلقة بقانون 

  .  والمراكز اآلمنة للنساء المعنفات وغيرها من اإلخفاقاتالبيوتمعظمها أي إهتمام يذكر لموضوع 

   
                                                 

 قامت حركة حماس بانقالب عسكري على السلطة الفلسطينية، وتبعه ذلك إقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنيه 2007ان  في حزير 9

سالم فياض، ولكن حركة حماس لم تعترف بقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس باإلقالـة                . وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة د    

  . دة مما أدى إلى وقوع الضفة الغربية تحت سيطرة حكومتين مختلفتينوتشكيل الحكومة الجدي
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 وطنية تشترك فيها المنظمات االهلية والحكومية ذات إستراتيجيةرسم ويرى بعض الباحثين أن هناك أهخمية خاصة ل

 المعنيةز الموجودة في آليات العمل التي توجهها وتديرها القطاعات  صراحة إلى جذور العجفيهاالعالقة بالشأن، تشير 

 الذي يلحق بالمرأة الفلسطينية، والظلمبالمرأة، وفي نفس الوقت إلى اآلليات األساسية المسؤولة عن حالة الضعف 

التعاون والتخطيط  ولتعديل بعضها اآلخر، على أن يتم كل ذلك ببعضهاوالعمل على توفير اآلليات التنفيذية إلجتثاث 

 المجتمع النسوية نفسها من جهة، وبين هذه المنظمات والمنظمات األهلية األخرى في المنظماتوالتشبيك فيما بين 

  .     بالشأن من جهة ثالثةالعالقةالفلسطيني من جهة ثانية، وبين هذه المنظمات مجتمعة والمؤسسات الحكومية ذات 

  

 ع بيانات حول المشاريع الموجهة لتمكين المرأة اجتماعياً وذلك من واقع المؤسساتلقد حاولنا خالل هذه الدراسة جم

والمراكز النسوية التي تهتم بقضايا المرأة االجتماعية للتعرف على واقع المشاريع االجتماعية في فلسطين والتي قامت 

  .ت على الصعيد العربيمنظمة المرأة العربية بإعداد هذه االستمارة المعيارية بهدف إجراء المقارنا

  

 مؤسسة ومركز نسوي تعمل في قضايا النوع االجتماعي في 118لقد أشارت نتائج المسح الميداني أن هناك اكثر من 

فقط منها رجال، كما تشير الدراسة % 40من هذه المشاريع االجتماعية تستهدف النساء مقابل % 60فلسطين، كما أن 

في فلسطين تتشابه في معظم المشاريع التي تقوم بها وتشترك مع بعضها البعض من إلى أن غالبية المؤسسات العاملة 

حيث طبيعة المهام التي تقوم بها من توعية وتثقيف وتدريب وتمكين حول عدد من القضايا المتعلقة بالتعليم والصحة 

ؤسسات لتمكنهم من لعب دور فاعل اإلنجابية وحقوق المرأة القانونية وقضايا األمية إلى جانب قضايا أخرى تقوم به الم

  .في المجتمع الفلسطيني وذلك إلى جانب الرجال

  

حيث أن كثير من المشاريع االجتماعية التي تقوم بها المؤسسات النسوية تلعب دوراً فاعالً في التمكين وذلك من جانبين 

.  ا اقتصاديا من خالل توفير القروضاألول الجانب االجتماعي المتمثل بالتوعية والتثقيف والتدريب والثاني تمكينه

وتتميز المؤسسات النسوية العاملة في أي بلد في قدرتها على القيام بالعديد من األنشطة التي تساهم في تمكين المرأة 

ورفع الوعي بقضاياها ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال طاقم شؤون المرأة والذي يعمل على العديد من المشاريع 

 مشاريع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة سنويا 10 أكثر من ذة في كثير من المجاالت حيث يقوم بتنفياالجتماعي

حيث ساهمت هذه المشاريع في استمرار عمل المراكز وانتشار المقرات الخاصة بالطاقم ساعد في تسهيل التدريب في 

لعمل االجتماعي ركز في أي سنتين حاليتين على كل محافظة مع توافر كافة التجهيزات، كذلك اتحاد لجان المرأة ل

قضايا العنف ضد المرأة وأثاره النفسية على المرأة وأفراد األسرة وانتشار طاقمه في معظم محافظات الضفة الغربية في 

  .العمل على نشر التوعية والتثقيف في كافة مجاالت العنف ضد المرأة

  

 بنية مؤسسية في فلسطين إال أن هذه البنية تعاني من بعض المشكالت إن نتائج المسح الميداني تشير إلى أن هناك

وتواجه العديد من التحديات ليس أقلها االرتباط بالتمويل الخارجي وعدم توفر برامج ثابتة ودائمة ومنطلقة من أجندة 

عف التأثير على وطنية بحتة، كما أنها تعاني من ضعف التنسيق وتكرار الجهود في بعض األحيان مما يؤدي إلى ض

مستوى صنع السياسات وإحداث التغيير المطلوب، وهذا ما ستتعرض له الدراسة بشكل أكثر تفصيالً خالل الفصول 

  .القادمة
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  الفصل الثالث

  

  منهجية الدراسة

   المفاهيم والتعريفات 3-1
  

ق المتغيرات وصياغة األدوات التي استندت هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي تم على أساسها اشتقا

والمصطلحات في غالبيتها تعتمد على التوصيات الدولية والمفاهيم العالمية المتعارف عليها مع .  استخدمت في جمع البيانات

إدخال بعض التغييرات في بعض المفاهيم لتأخذ بعين اإلعتبار بعض الخصوصيات في المنطقة العربية عموماً، وفي فلسطين 

  وفيما يلي أهم هذه المصطلحات.   وجه الخصوصعلى

 التعريف/المفهوم     المصطلح

تعددت التعريفات لمفهوم التمكين حيث نجد أن هناك العديد من التعريفات المتعلقة بموضوع التمكين ويمكن                10مفهوم التمكين

  :حصر بعض منها وهي على النحو التالي
 

  .ديد هدف والعمل على تحقيقهالمصادر المادية والبشرية والقدرة على تح

  

عرفت التمكين بقدرة النساء على زيادة الثقة بالنفس وقوتهن الداخلية، وهو يحدد كحـق               .1

في تحديد الخيارات في الحياة والتأثير في اتجاهات التغير مـن خـالل القـدرة علـى                 

  .السيطرة على المصادر المادية وغير المادية

  

على إدراك ذاته وشعوره بالقوة والـسيطرة علـى         عملية يصبح الفرد من خاللها قادر        .2

  .حياته الخاصة  وقدرته على المشاركة في عملية التغيير

  

مفهوم عام يعبر عن عملية يصبح فيها األشخاص غير المالكين للقوة مدركين وواعـين               .3

ألوضاعهم وقادرون على تنظيم أنفسهم من أجل تحقيق وصول افضل للخدمات العامـة             

  .النمو االقتصاديواالستفادة من 

  

زيادة قدرة األفراد أو المجموعات على تحديد خياراتها بفاعلية وتحويل هذه الخيـارات              .4

ألفعال ونتائج واعتبر بان عملية التمكين لها أربـع عناصـر الوصـول للمعلومـات،               

 .المشاركة، االعتبارية، وقدرة المؤسسات المحلية
  
ضمن وضع االجنـدة الخاصـة، تنميـة        سيطرة الفرد رجال ونساء على حياته وهذا يت        .5

  .المهارات، زيادة الثقة بالنفس، حل المشكالت و زيادة إدراك الذات

  

                                                 
  .هداية قرعان، 2006، التمكين والمرأة الفلسطينية  10
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 التعريف/المفهوم     المصطلح

هي وحدة تنظيمية اقتصادية قادرة بحكم مالها من حقوق على امتالك األصول وتكبد الخصوم واالرتباط   المؤسسة

أخرى، وقد تكون األنشطة داخل المؤسسة أنشطة اجتماعية بأنشطة اقتصادية وبمعامالت مع أطراف 

مثل (ويمكن للمؤسسة أن تنفذ اكثر من مشروع إال في حاالت نادرة قد تكون المؤسسة هي المشروع 

  ).  المراكز البحثية والجمعيات ذات التوجه البحثي

  

لية بصورة مـستقلة أو بـدعم مـن         منظومة من األنشطة تقوم بها مؤسسة حكومية أو أهلية وطنية أو دو             المشروع

منظمة دولية، ينفذ على مستوى وطني أو محلي، ويستغرق مـدى زمنيـا مغلقـا أو مفتوحـا                  / مؤسسة  

 .ويستهدف النهوض بالمرأة وتمكينها اجتماعياً على نحو مباشر أو غير مباشر

  

المشروع 

  االجتماعي

اعي فيها قضايا النوع االجتماعي من توعية هو المشروع المتعلق بتمكين المرأة من ناحية اجتماعية وتر

  .وتدريب وتثقيف وتشمل عدة قضايا مختلفة كالتعليم أو الصحة أو العنف أو غيرها

  

هو التاريخ المرجعي الذي استند إليه عند تعبئة االستمارة وجمع المعلومات، حيث تمثل فترة اإلسناد فـي                   اإلسناد الزمني

 في األراضي الفلسطينية سواء كانت هذه المـشاريع         2009-2005خالل  هذا المسح للمشاريع التي نفذت      

  .منتهية أو عاملة أو متوقفة حالياُ

  

المرض الذي يصاحب الفرد بصفة مزمنة وال يمكن شفاؤه منه، ويكون مشخص من قبل طبيب مخـتص                   المرض المزمن

  .ويتناول له عالج بشكل مستمر

  

العنف األسرى هو أي تصرف يتصرفه أحد أفراد األسرة ضد أي فرد من أفرادها بهدف إلحاق األلـم أو                     العنف األسري

  .  األذى النفسي أو الجسدي أو أي شكل آخر من  أشكال األلم واإلساءة

  

  

في هذه الدراسة تم تقسيم أشكال العنف إلى ثالث أشكال مختلفة وهي العنف النفسي  والجسدي والجنـسي                  

 الرجل نحو زوجته، والعنف النفسي والجسدي تمارسها الزوجة ضد زوجهـا، والعنـف النفـسي                يمارسها

والجسدي الذي يمارسه أحد أفراد األسرة نحو إحدى النساء البالغات غير المتزوجات في األسـرة والتـي                 

والعنف النفسي والجسدي الذي تمارسه األسرة ضـد أحـد أطفـال األسـرة              .  مازالت تعيش في األسرة   

تجدر اإلشارة إلـى أن األدبيـات العلميـة تـستعين     ,  .والمسنين الذين يسكنون مع األسرة في نفس البيت

وغيرها من  ) Aggression(، والعدوان   Assault)( والتهجم   Abuse)(بمصطلحات مختلفة مثل اإلساءة     

ت هـذه المفـاهيم     المصطلحات والمفاهيم المتطرقة إلى أشكال مختلفة من العنف وإلحاق األذى وإن اختلف           

بعض الشيء فيما بينها إال أنها تتشابه بمعانيها عن إلحاق األذى والتهجم النفسي والجسدي وغير ذلك، وقد                 

  .لنتطرق لكل أشكال التهجم وإلحاق األذى المقصود أعاله" العنف"آثرنا في هذه الدراسة استعمال مصطلح 
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 التعريف/المفهوم     المصطلح

 واالستهتار لإلنسان السيئة المعاملة أو  أو كالمي   نفسي سلوك يتمثل ب  وهو  أشكال العنف،   من شكل هو  نفسيعنف

 تحطيم أشـياء    ،الشتم واإلهانة من قبل الشخص الذي يمارس العنف        باستخدام   ويمارس. به واالزدراء

 أو أوصاف غير     بأسماء وألقاب تحقير   التلقيبوتخص الشخص المعتدى عليه، الصياح والصراخ عليه        

 العنـف  يستخدم. اإلكراهو الدائم، التهديدو ،الترهيبو ، البيتداخل والحبسأ من البيت،    الطرد ،مريحة

 من قيمة   الحطو نفسيا   باآلخرين المسو ، عليه ىالشخص المعتد  والخوف في    القلق إثارةالنفسي بهدف   

 لآلخـرين   سـاءة اإلو ، الجسدية أو العقلية   قدرته إضعاف و ،سلبي بأنه وإشعاره المعتدى عليه الشخص  

  . بالنفس وتقدير الذاتالثقة خلخلةو ،والذاتيةوتحطيم قدراتهم المعنوية 

 األذى  إيقـاع  ،لذاتـه ) المعتدى عليـه   (الشخص نظرة تحطيم:  يحدثها العنف النفسي   التي اآلثار من

كآبة، ، الخوف، ال   لذاته الشخص على تقدير    نعكس ي مام ذاتالب هثقال ةزعزع اإلساءة المعنوية،    ،النفسي

  .القلق، حب االنتقام، الوحدة واالنزواء، العدائية، العدوانية وغير ذلك من اآلثار
 

وسائل مختلفة مثل الدفع بقوة، رمي أشياء باتجاه  باستخدام يمارس  . الجسدضد موجه سلوك هو  جسديعنف

 مساك بقوة، اإل الخنق، الحرق،، الصفع، الشعر، لوي اليدشد ،اليدب لكمات الشخص يمكن أن تؤذي،

 الجسدية القوة عن لتعبير ا الضبط أوبهدف  أو غير ذلك،التهجم باستخدام أدوات حادة أو بدون أدوات

 وأيضا اآلالم سببت آثارهو ، على الجسمآثاراً العنف الجسديأو ال يترك  يتركوقد  ،أو إلحاق األذى

 تسبب أو حاًوجر أو سوراًك تحدث بالجسم أو ما عضو انفقد إلى  اإلنسان للخطر أوحياة تعرض

، إال أن هناك الجسمعلى أثراً  تترك التي العالمات طريق عن الجسدي العنف تمييز ويمكن. ما تشوهاً

الكثير من التهجمات التي ال تترك أثار على الجسم بعد االعتداء ولكننا ما زلنا نعتبرها أشكاالً من 

  .اإلساءة الجسدية
 

 يمـارس   .الستغالل الجنسي المباشر أو غير المباشر وإلحاق األذى من قبـل الـزوج  اأي تصرف يهدف إلى      يس جنعنف

رفض الزوج أن يستعمل وسائل منع الحمل أثناء إقامة عالقة زوجيـة،             : عن طريق   مع الزوجة  الجنسيالعنف  

دف إجبار  استعمال القوة الجسدية إلجبار الزوجة على إقامة عالقة زوجية واستعمال أشكال أخرى من القوة  به               

 غير راضية عنها، لجوء الزوج للتهديد بهـدف إجبـار           ةالزوجة على إقامة أشكال مختلفة من العالقة الزوجي       

  .  ال ترضى عنهاةالزوجة على ممارسة أشكال مختلفة من العالقة الزوجي
 

 العملية حالةال

  للمشروع

  .وتمثل حالة المشروع العملية عند استيفاء البيانات

  :ي االستمارة على النحو التاليوتم تقسيمها ف

  .وتعني أن العمل على المشروع مازال مستمر: مستمر. 1

  .المشروع متوقف عن العمل ألي سبب من األسباب:  متوقف.2

  .العمل على المشروع قد انتهى سابقاً عند جع بيانات عن هذا المشروع: منتهي. 3
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 التعريف/المفهوم     المصطلح

نطاق عمل 

  المشروع
  :طبيعة المنطقة التي يغطيها المشروع وتم توزيعها في االستمارة على النحو التالي

  . في الضفة الغربية وقطاع غزةةوتشمل المشاريع المنفذ: وطني. 1 

  . في الدول المحيطة والدول المجاورةةوتشمل المشاريع المنفذ: إقليمي .1

 .ية في الدول األجنبية والعربةوتشمل المشاريع المنفذ: دولي .2

  

 تغطية الجغرافية

  للمشروع
 المنطقة التي يغطيها المشروع جغرافياً

 .وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة: الوطن ككل 

  .وتشمل محافظة القدس: العاصمة 

 .وتشمل الدول المحيطة والدول المجاورة: إقليم 

 .وتشمل العمل على المشروع في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة: محافظة 

   

كثر وقت أ فسنة 12 الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر حالة هي  الحالة الزواجية

  .البلد، والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في اإلسنادفترة 

  : ى الحاالت التاليةإحدوقد تكون 

 للعرف  وفقاً فعلياًنة فأكثر، ولم يتزوج زواجاً س12 هو الفرد الذي يبلغ عمره :بداًألم يتزوج . 1

  .ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق) أي لم يتم الدخول بعد(السائد 

 سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد 12هو الفرد الذي يبلغ عمره : ول مرة ولم يتم الدخولعقد أل. 2

أي لم يتم الدخول (فقا للعرف السائد  وزواج رسمي له من قبل المحكمة ولكنه لم يتزوج فعلياً

و أرمالً من زواج سابق، وال يشمل الذكر المتزوج حالياً وعقد قرانه للمرة أ وليس مطلقاً) بعد

  .الثانية حيث يعتبر متزوج

 وفقا للعرف السائد  فعلياًوالمتزوج زواجاً  سنة فأكثر12 هو الفرد الذي يبلغ عمره :متزوج. 3

وبغض النظر عن حالته السابقة، .  م الأ وقت اإلسناد الزمني مان معاًسواء كان الزوجان مقي

  .و أكثر في عصمته متزوجاًأ واحدة ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من زوجة ويوجد حالياً

خر آ) انحل( وانفصم  سنة فأكثر وسبق له الزواج فعال12ًهو الفرد الذي يبلغ من العمر : مطلق. 4

  .، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة ولم يتزوج مرة أخرىاًزواج بالطالق المسجل شرع

آخر ) انحل( ولكن انفصم  سنة فأكثر وسبق له الزواج فعال12ً هو الفرد الذي يبلغ عمره :أرمل. 5

  .، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياةخر، ولم يتزوج مرة أخرىزواج له بوفاة الطرف اآل

 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً وانفصل آخر زواج له 12عمره  هو الفرد الذي يبلغ :منفصل. 6

بسبب ما ودون أي إثبات مسجل رسمياً وقانونياً، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة أخرى 

  .على قيد الحياة
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 التعريف/المفهوم     المصطلح

ألفراد أو مؤسسات القطاع     فأكثر من رأسمالها  % 51المنشآت المملوكة بنسبة    : خاصقطاع   .1  مصادر التمويل

 .األراضي الفلسطينيةالخاص المقيمة في 

التي تتبع للـسلطة الوطنيـة وتقـدم        ) الوزارات والدوائر والهيئات  ( كافة المنشآت    :ةيحكوم .2

 ويشمل ذلك المؤسسات التي تتبع لهذه المؤسسات وتقـدم خـدمات             .خدمات اإلدارة العامة  

  . والمساجدلمستشفيات الحكوميةتعليمية وصحية واجتماعية كالمدارس وا

مثـل اليونـسكو،    )عدا وكالة الغوث( منظمات األمم المتحدة المختلفة     : رسمية دوليةمنظمة   .3

UNDP الصليب األحمر الدولي والبنـك الـدولي       (ا شابه، والمؤسسات الدولية المماثلة      م و

 ...).وصندوق النقد الدولي

مل األحـزاب واالتحـادات والنقابـات        المنشآت غير الهادفة للـربح وتـش       :منظمات أهلية  .4

 النسوية والشبابية والطالبية والكنـائس واألديـرة        توالجمعيات وكافة المنظمات والمؤسسا   

  .والمؤسسات التابعة لها

  
  

    المسح أهداف 3-2

  
ل يهدف هذا المسح بشكل عام إلى الوقوف على الجهود المبذولة على المستوى الرسمي والمستوى غير الرسمي من أج

النهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها االجتماعية، كما يهدف إلى الكشف عن التوجهات والموضوعات التي تم التركيز 

وعلى وجه التحديد يهدف المسح إلى تحقيق . عليها، والوقوف على مدى نجاحها في تحقيق أهدافها أو أسباب اإلخفاق

  : األهداف التالية

 .التمكين اإلجتماعي الموجهة نحو المرأة في فلسطينبناء قاعدة بيانات لعدد من مشاريع  .1

 التعرف على طبيعة المشاريع ومستوى تغطيتها من الناحية الجغرافية ومن حيث المواضيه واالهتمامات .2

 .التعرف على البناء المؤسساتي لمشاريع التمكين االجتماعي الموجه للمرأة في فلسطين .3

 .ته األساسيةالتعرف على طبيعة الجمهور المستفيد وصفا .4

 .التعرف على البرامج والخطط المستقبلية .5

  .التعرف على التحديات والعقبات والمشاكل التي تواجه مشاريع التمكين االجتماعي الموجهع للمرأة في فلسطين .6

  

   العينة وإطار العينة3-3

  
لتمثيل مشاريع التمكين االجتماعي فيما يلي وصفا للمنهجية العلمية التي تم على أساسها اختيار عينة الدراسة وتوثيقها 

  .الموجه للمرأة في فلسطين
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   مجتمع الدراسة3-3-1

  
من مجموع مشاريع تمكين المرأة اجتماعياً سواء كانت المشاريع تدار بشكل مستقل أو تدار من  الهدف مجتمع يتكون

  .طينيةالعاملة في األراضي الفلس) الحكومية أو غير الحكومية( والمراكز تقبل المؤسسا

   

  اإلطار  3-3-2

  
لقد تم استخدام عدة طرق لضمان إطار معاينة شامل لمشاريع التمكين النسوي حيث تم االعتماد بشكل أساسي على 

قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة شؤون المرأة وتم استخدام أسلوب كرة الثلج المتدحرجة من خالل سؤال المراكز 

بإدارة وتنظيم مشاريع للتمكين االجتماعي للمرأة حيث تم حصر غالبية المراكز النسوية النسوية عن مراكز أخرى تقوم 

 مؤسسة نسوية في 118العاملة في األراضي الفلسطينية وتم إرسال باحثين إلى هذه المراكز، حيث تم زيارة ما يقارب 

  :كافة األراضي الفلسطينية وذلك على النحو التالي

  

  المتغير
شمال الضفة 

  بيةالغر

وسط الضفة 

  الغربية

جنوب الضفة 

  الغربية
  المجموع  قطاع غزة

  118  30 32 31 25  المراكز والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية

  

   حجم العينة3-3-3

  
 106من بينها  مشروع ذات طابع اقتصادي واجتماعي 140 عدد المشاريع التي تم جمع استمارات عنها ما يقارب بلغ

  .ت بحيذات طابع اجتماع
  

  2009-2005توزيع المشاريع االقتصادية واالجتماعية حسب المنطقة للفترة 
  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية  العينة

 39 67 106  عدد المشاريع ذات الطابع االجتماعي

 10 20 33  مشاريع ذات طابع اقتصادي

  49  87  139  المجموع

  

   اإلسناد الزمني3-4

  
 سواء كانت هذه المشاريع منتهية أو مازال العمل جاري 2009-2005يع التي نفذت من الفترة غطى المسح المشار

  .أو متوقفة) مستمرة(عليها 
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   العمليات الميدانية3-5

  
كان العمل الميداني في هذه الدراسة مضنياً حيث لم يتوفر لفريق البحث العدد المحدد والعناوين الثابتة والموثقة لوحدات 

ما أن استخدام أسلوب كرة الثلج المتدحرجة جعلت العملية أكثر تعقيدا إذ لم يكن لدى غدارة المشروع القدرة الهدف، ك

  .على توقع في أي مناطق ستكون المشاريع أكثر وإلى أي مدى سيفتح مقابلة مشاريع التعرف على مشاريع أخرى

  

   العمليات الميدانية للمسح الرئيسي3-5-1

  
وقد .   العامة بوضع خطة لتنفيذ العمل الميداني للمسح الرئيسي في الضفة الغربية وقطاع غزةقامت إدارة المشروع

تم تحديد ).  ةاالستمارات وكشوف العين(شملت هذه المرحلة تحضير طاقم البحث، وتحضير لوازم العمل وأدوات العمل 

المهام، وتم تحديد األعداد المناسبة لكل محافظة هيكلية الفريق بناء على حجم العينة والتوزيع الجغرافي للعينة وطبيعة 

كما تم تعيين منسقين لعبوا دور أساسي كباحثين في زيارة المراكز والتنسيق معهم .  حسب حجم العينة في تلك المحافظة

  توزعوا3وإيضاح االستمارة لهم واإلجابة على أي استفسار بخصوص االستمارة، حيث بلغ عدد  المنسقين والمنسقات 

  .في الضفة الغربية ومنسق واحد في قطاع غزة

  

   تدقيق البيانات في الميدان3-5-2

  
 وانتهت بتاريخ           5/5/2009بدأت الفرق الميدانية بجمع البيانات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 

أكد من أن االستمارات التي يتم جمعها التقامت إدارة المشروع بوضع آلية واضحة لتدقيق البيانات، وتم  كما 5/6/2009

  .ذات طابع اجتماعي

  

   آلية اإلشراف والمتابعة3-5-3

  
 مع المؤسسات والمراكز النسوية لالمنسقة بشكل يومي باالتصاعلى صعيد متابعة اإلنجاز اليومي للباحثات، تقوم و

وكانت تقدم تقارير يومية وأسبوعية إلى ارات للتأكد من استيفاء االستمارة قبل الذهاب إلى المراكز إلحضار هذه االستم

  . المشروعمدير

    

  معالجة البيانات 3-6

  
كما .  شملت هذه المرحلة عمليات التدقيق المكتبي ومراجعة البيانات والتاكد من اكتمال البيانات الالزمة في كل استمارة

  .د اإلدخالشملت عمليات الترميز لألسئلة المفتوحة وإدخال البيانات وتدقيقها بع
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   اإلدخالبرنامجتجهيز  3-6-1

  
رموز محددة ضمن  حيث تم ترميز استمارة إدارة المشاريع وإعطائها ،SPSS باستخدام حزمة اإلدخالامج نتم إعداد بر

في االستمارة رموزا محددة،  تم تطويره لهذه الغاية بحيث أعطي لكل سؤال غير كمي coding systemنظام ترميز 

  .اس االستمارة واستخراج النتائج في جداول كميةحتى يمكن قي

  

  إدخال البيانات 3-6-2

  
 وانتهى العمل 10/6/2009 حيث بدا العمل على إدخال البيانات SPSS على برنامج  البياناتاإلدخالامج ن إعداد برتم

  .   استمارات106وتم إدخال ما يقارب . 1/7/2009على إدخال البيانات بتاريخ 

  

  يق بعد اإلدخال التدق3-6-3

  
% 100بنسبة  تم التدقيق.  هدفت عملية التدقيق بعد اإلدخال إلى فحص دقة البيانات المدخلة وإعداد كشف باألخطاء

  .لجميع االستمارات المدخلة
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  الفصل الرابع

  

  النتائج الرئيسية

  
لمنطقة العربية، فشهدت السنوات األخيرة ترك التوجه العالمي اإليجابي لصالح تقدم المرأة آثاره على وضع النساء في ا

. نشاطاً ملحوظاً على المستوى الوطني والعربي للمنظمات النسائية غير الحكومية ومختلف الهيئات المعنية بقضية المرأة

 خطط عمل وطنية أقرت اإلعداد للمنتديات الموازية للمؤتمرات الرسمية في القاهرة وبكين، حيث أبرزهافكان من 

فخالل عقد التسعينات رسخت المنظمات   . وثائق المؤتمرين وبما ينسجم مع الظروف الموضوعيةإلى باالستنادوعربية 

العربية غير الحكومية دورها الفاعل كوسيط اجتماعي وأداة تغيير بفضل جهدها الدؤوب والمتواصل في مختلف 

 ونشاطات تطوعية إنتاجية أعمالجاالً ونساء في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتوظيف طاقات الناس ر

، ومن أوال بأهمية دورها من قبل الجماهير االعترافوقد انتزعت المنظمات غير الحكومية  . لفائدة مجتمعاتهم المحلية

قة  النجاح الذي حققته قد اثبت مصداقيتها وأعطى الجماهير طاأنوال شك في . ثم الحكومات والهيئات الدولية ثانياً

خالل المنظمات غير الحكومية شكالً   بها ومباركة شعبية لدورها، ومع مرور األيام يأخذ العمل منواقتناعحماس لها 

يشكل اإلطار المؤسساتي لمشاريع    .11اكثر تنظيماً وأكثر التصاقاً بالقاعدة الشعبية وأكثر تجاوباً مع حاجات الناس

.  بشأن استمرارية التوجهات وانعكاسها على شكل نتائج ملموسة على المدى البعيدتمكين المرأة اجتماعياً أحد أهم الدالئل 

لذلك فإن حجم وتركيب وآلية إدارة المشاريع تحتل أهمية خاصة في تحليل أثر هذه المشروعات على واقع المرأة من 

ع بيانات عنها خالل فترة وفيما يلي وصف كمي ألهم سمات المشاريع االجتماعية التي تم جم. الناتحية االجتماعية

  .اإلسناد التي حددتها الدراسة

  

   عدد المشروعات االجتماعية4-1

  
من المعلوم أن عدد المشروعات التي تشكل عينة المسح تلعب دورا بارزاً في تمكين وتقوية المرأة في كافـة المجـاالت                     

 الحكومية وغير الحكومية، حيث سـاهمت هـذه   واألنشطة التي يتم تنفيذها داخل األراضي الفلسطينية، من قبل المؤسسات       

 مشروع  139المشاريع في تمكين المرأة وتقويتها اجتماعيا وصحياً وتعليمياً، فقد قام الجهاز المركزي بجمع استمارات ل                

تـرة   مشاريع والتي نفذت  خـالل الف       106اجتماعيا واقتصادياً، كما بلغ عدد المشاريع االجتماعية المتعلقة بالدراسة فقط             

وبينما ال تشير هذه    .   مشروع في قطاع غزة    39 مشروع اجتماعي في الضفة الغربية و        67 توزعت بواقع    2005-2009

المشروعات الجارية حالياً في مجال التمكين االجتماعي إلى شمول كافة المشاريع، إال أن مالحظات الفريق الميداني تبـين    

ون الغالبية الساحقة من المشاريع، وبالتالي فإن العدد اإلجمالي لجميع المشاريع           أن المشاريع التي تم جمع بيانات عنها قد تك        

ولذلك يمكن القول أن عـدد      .   قد ال يزيد كثيراً عن العدد الذي تم جمع بيانات عنه           2009-2005التي نفذت خالل الفترة     

  . ة وعدد مشاريع التمكين االقتصاديمشاريع التمكين االجتماعي قليل جداً بالمقارنة مع عدد المنظمات غير الحكومي

  

  

                                                 
  2008 تموز 21, االثنين، الشيوعي األردني الحزب/ الكاتب،  المرأة دور المنظمات العربية غير الحكومية في تمكين  11
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من المشاريع تعمل من الضفة الغربيـة       % 63ويالحظ أن   

تعمل من قطاع غزة، وهذا التوزيع يتوافـق        % 37مقابل  

مع التوزيع السكاني للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية        

 2007وقطاع غزة، حيث تشير نتائج تعداد السكان لعـام          

السكان في األراضي الفلسطينية    من  % 37إلى أن حوالي    

وهذا بطبيعة الحال أعلـى مـن       .  يقيمون في قطاع غزة   

نسبة  المؤسسات التي تعمل في قطاع غزة حيـث بلغـت        

من المؤسسات مما يعني أن التمثيـل       % 25نسبتها حوالي   

على مستوى المشاريع في عينة المسح أفضل مـن عـدد           

 اجتمـاعي   المؤسسات التي قد يكون فيها أكثر من مشروع       

  .واحد

توزيع المؤسسات التي نفذت مشاريع اجتماعية لتمكين 

  المرأة حسب المنطقة

  
الضفة

 
%21

قطاع 
غزة
%25

وسط 
الضفة

%26

جنوب
 

الضفة
%28

  

  

   مجال عمل المشاريع االجتماعية4-2

  
ع تختلف المشاريع التي يتم تنفيذها من مؤسسة إلى أخرى وخاصة المشاريع ذات الطابع االجتماعي فمنها مـشاريع ذات طـاب                   

اجتماعي صحي متعلق بالتوعية والتثقيف والتدريب ومنها ثقافي وقانوني متعلق بالحقوق والقوانين الخاصـة بـالمرأة، حيـث                  

من هذه المشاريع تأخذ طابع     % 30من المشاريع التي تم تنفيذها تتعلق في مجال التوعية والتثقيف و            % 50أشارت البيانات أن    

عب فصل مجاالت العمل في هذه المشاريع بشكل واضح ومحدد ألن اسـم المـشروع ال                كما يشار إلى أن من الص     .  التدريب

يوحي بمجال العمل على هذه المشاريع كما هو مشار إليه في استمارة المسح، حيث هناك اختالف بين الواقع الفلسطيني وبـين                     

عوبة بطبيعة الحال تشير إلى التداخل الكبير فـي  وهذه الص.  التصميم العام لالستمارة والذي ترك عاماً ليالئم كل الدول العربية     

طبيعة مجاالت المشاريع الناجمة عن التوجهات المرتبطة بتصميم المشاريع والنزعة نحـو عـدم التركيـز علـى الجوانـب                    

المتخصصة على مستوى التخصص الدقيق بل على مجاالت أكثر عموماً مما جعل مسألة تحديد ما هو مشمول وما هو غيـر                     

ولكن بالعموم يمكن القول أن الؤسائل واآلليات ال تخرج عن النطـاق التقليـدي              .  في نطاق العمل مسألة أكثر صعوبة     مشمول  

الذي يتضمن التثقيف والتوعية والتدريب والمساعدة الفنية، رغم تداخل المجاالت االجتماعية مع غيرها من المجاالت في نطلق                 

  . عمل المشاريع

  

  اريع االجتماعية الواقع الحالي للمش4-3
  

من هذه المشاريع   % 63.2تلعب المشاريع االجتماعية دورا فاعل في تمكين وتقوية النساء في المجتمع، حيث أشارت النتائج أن                

من هذه المشاريع في الضفة الغربية ما تزال عاملة،         %  70متوقفة في األراضي الفلسطينية، كما أن       % 35.8ما تزال عاملة و   

وربما يكون انخفاض نسبة المشاريع التي ال زالت عاملة فـي قطـاع غـزة إشـارة                 .  منها في قطاع غزة   % 51مقارنة مع     
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  .واضحة إلى التراجع في الدعم الخارجي بسبب الحصار وارتباط التمويل التنموي بالملف السياسي في فلسطين

  

حصر معظم هذه المشاريع كانت في عـدة مجـاالت          يشار أيضاً إلى أن غالبية المشاريع العاملة في فلسطين والتي تم تنفيذها و            

 في مواضيع تتمثل بمدى المعرفة بالقوانين المتعلقة بالمرأة بحقوقها، والتوعية في المجـاالت              بسواء كان في التوعية أو التدري     

  .الصحية واالجتماعية والسلوكية لألفراد

   

ها في األراضي الفلسطينية في القرن الـسابق اهتمـت بمواضـع            بالواقع نجد أن الكثير من المشاريع االجتماعية التي تم تنفيذ         

التوعية في مجاالت الصحة، التعليم والعمل بالمقابل نجد مؤخراً أن الكثير من المؤسسات العمل وعلى عاتقها في عدة مواضيع                   

ياسية، إضـافة إلـى أن هنـاك        منها متعلق ما يتعلق بالعنف ضد المرأة والمشاريع المتعلقة بمدى مشاركة المرأة في الحياة الس              

  .مشاريع متعلقة بمعالجة األطفال والنساء حول كيفية مواجهة اآلثار النفسية للحرب في قطاع غزة

  

في الـضفة   % 28من المشاريع التي تم جمع بيانات عنها تمثل مشاريع متوقفة بشكل نهائي منها              % 36كما أشارت النتائج أن     

ة، وهذا يعني أن نصف مشاريع التمكين االجتماعي تقريبا أغلقت أو توقفت في قطـاع               في قطاع غز  % 49الغربية مقارنة مع    

  .غزة الذي هو أحوج ما يكون لمثل هذه المشاريع

  

   المدى الزمني للمشاريع االجتماعية4-4
  

عرضـنا  من أهم عناصر تخطيط المشروعات تحديد مدة تنفيذ المشروع بما يتناسب مع المخرجـات المتوقعـة منـه، وإذا است     

من المشاريع التي المنفذة مدتها أقل من سنة في داخـل األراضـي             % 34 للمشروعات ومدة تنفيذها نالحظ أن       يالجدول الزمن 

 سنوات حتى يـتم االنتهـاء       3من هذه المشاريع مدتها لمدة سنة واحدة، وهناك مشاريع بحاجة إلى اقل من              % 19الفلسطينية، و 

  . منها

االجتماعية نفذت فـي عـام      كما نجد أن معظم المشاريع      

يليها ما نفذ فـي عـام       % 32.1 حيث بلغت نسبتها     2005

 2009  يليها عـام      2006، ثم عام    2007 ثم عام    2008

وهذه النسب تؤكد   .  وهذا العام لم يكتمل بعد بطبيعة الحال      

مرة أخرى االرتباط الوثيق بين األجندة السياسية والتنموية        

الدعم الخـارجي جعـل     حيث أن ارتباط معظم المشاريع ب     

الموقف السياسي يؤثر بشكل كبيـر فـي مـدى نـشاط            

المؤسسات الوطنية في تقديم مشاريع للتمكين اإلجتمـاعي        

 شهد االنتخابات وتشكيل حكومة مـن       2006فعام  .  للمرأة

قبل حركة حماس وبدء الحصار الدولي علـى الحكومـة          

  .الفلسطينية

لفلسطينية حسبتوزيع المشاريع االجتماعية في األراضي ا

  سنة بدء التنفيذ 

  

2005
32%

2006
9%

2008
30%

2009
8%

2007
21%
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   نطاق عمل المشاريع االجتماعية4-5
  

ترجع أهمية البيان الخاص بالتغطية الجغرافية للمشروع إلى إفادته عن مدى توسع دائرة المشروعات الخاصـة بتمكـين                  

 في  - من خالل المشروعات الموجهة للمرأة     - فيه فرص التمكين   المرأة في كافة المجاالت، أو بقول آخر المدى الذي تكون         

  .12متناول النساء على اختالف مناطق تواجدهن داخل الدولة

  

  2009-2005 االجتماعية في األراضي الفلسطينية لفترة عالتوزيع النسبي لنطاق عمل المشاري
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

الضفة الغربية  قطاع غزة  األراضي الفلسطينية  

بة
نس
ال

وطني اقليمي

  
من هذه المشاريع نطاق % 6.6يع االجتماعية نطاق عملها يغطي الوطن مقابل من المشار% 93.4وتعكس النتائج أن 

من مشاريع التي نطاق عملها يغطي الوطن في قطاع % 94.9عملها تكون على مستوى اإلقليم، كما تظهر النتائج أن 

.  مستوى اإلقليممن هذه المشاريع يكون عملها على % 6.6بالمقابل نجد أن .  في الضفة الغربية% 92.5غزة مقابل 

من هذه المشاريع % 63.6من المشاريع المستمرة تغطي عملها مستوى اإلقليم مقابل % 57.1كما تشير البيانات إلى أن 

من المشاريع المنتهية كانت على مستوى % 43المستمرة تكون على مستوى نطاق الوطن بالمقابل تظهر البيانات أن 

  .   كانت على مستوى الوطنمن هذه المشاريع % 35اإلقليم مقابل 

  

   التغطية الجغرافية لمشاريع االجتماعية4-6
  

ــائج أن  ــشير النت ــشاريع % 42.5ت ــن الم م

االجتماعية تغطى على مستوى المحافظـات و       

من المشاريع تغطـى علـى مـستوى     % 16.0

من المـشاريع تغطـى     % 15.1الوطن ككل و    

تغطي اكثر من   % 13.2على مستوى القرى و     

  .قد تكون مدينة وقرية معاتجمع بمعنى 

  

  توزيع المشاريع االجتماعية حسب التغطية الجغرافية

مدينة
%9

اخرى حدد
%13

العاصمة
%2

محافظة
%42

إقليم
%3

الوطن آكل
%16

قرية او 
مجموعة قرى

%15

                                                 
  2007ض المرأة العربية،  تقرير واقع ومستقبل مشروعات نهو 12
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 تتركز بشكل رئيسي في المحافظـات       بالمرأةمن الشكل في األعلى نجد أن غالبية المشاريع االجتماعية المنفذة والمتعلقة            

فذ في داخل هذه المحافظات لسهولة الوصول وكـذلك تـوفر المـوارد             وفي القرى حيث نجد أن معظم هذه المشاريع تن        

  .المادية والبشرية المتاحة في الكثير من المراكز التي تقوم بالتدريب أو التوعية بالحقوق والقوانين

  

الت كما نجد أن معظم المشاريع االجتماعية يتم استئثارها في المدن الرئيسية بالمشروعات الوطنية للمـرأة فـي المجـا       

المختلفة إنما يعني أن المرأة تظل بعيدة عن االستفادة من المشروعات الموجهة لها بقدر ما تكون المناطق التي تقطنهـا                    

  .بعيدة عن العاصمة والمدن

  

أكثر من ثالث أرباع المشاريع االجتماعية في األراضي الفلسطينية لها ميزانية مستقلة في حين نجد أن خمس المشاريع                  

  . ا مرتبطة بميزانيات أخرىميزانياته

  

ويالحظ من هذه النتائج أن المشاريع االجتماعية الموجهة لتمكين المرأة تأخذ البعد الجغرافي بعين االعتبار، إذ أن معظم 

المشاريع تشمل كل الوطن وال تركز في بيئات جغرافية محددة، وال ندري إذا كان ذلك هو الخيار األفضل ال سيما إذا ما 

عين االعتبار حجم البلد وحاجاتها ومدى تشابه تلك الحاجات وأهمية توسيع أو تضييق النطاق الجغرافي وعالقته أخذنا ب

وربما هذا المسألة بحاجة إلى دراسة متخصصة وأكثر عمقاً للوصول إلى نموذج أمثل في .  بالتأثير الفعلي في واقع الحال

  .هذا السياق

  

   مصادر تمويل المشروعات4-7
  

منظمات المجتمع األهلي جزء كبير من الجهات المنفذة للمشاريع االجتماعية في األراضـي الفلـسطينية والمهتمـة                 تشكل  

% 14.2، تليها المؤسسات الحكومية حيث بلغت نسبة تنفيذها للمشاريع          %65.1بشكل رئيسي في قطاع المرأة لتبلغ نسبتها        

جتماعية الخاصة بالمرأة هي منظمات أهلية مختصة بـالمرأة مثـل   حيث أن غالبية المؤسسات التي تقوم بهذه المشاريع اال 

طاقم شؤون المرأة ومؤسسة مفتاح واتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي ومن المؤسسات الحكومية تتمثل ب وزارة شؤون                 

ويلها على منظمـات  من المشاريع االجتماعية المنفذة في األراضي الفلسطينية تعتمد في تم% 27.4ويشار إلى أن  .  المرأة

من المـشاريع االجتماعيـة يـتم       % 19.8تعتمد في تمويلها على منظمات دولية رسمية و       % 20.8دولية غير حكومية و     

  .تمويلها من منظمات أهلية

  

   الفئات المستفيدة من المشاريع4-8
  

 قريباً من حجم المستهدفين كلما      يرجع أهمية بيان المستفيدين من المشروعات إلى انه كلما كان الحجم الفعلي للمستفيدين            

دل على فعالية المشروعات، وربما يكون هذا هو السبب في أن هذا البيان يعتبر واحداً من اكثر البيانات التـي واجـه                      

  .خبراء المسح صعوبة في استيفاءها

  

 بشكل فعلي مـن  ااستفادوكما تشير الدراسة أن الكثير من مدراء المشاريع يجدون صعوبة في تحديد أعداد األفراد الذين  
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هذه الدورات لعدم معرفتهم وعدم وضوح ملفات موثقة للعودة إليها عند تعباة االستمارة ومبالغة مدراء المـشاريع فـي                   

  .13 قد يؤدي إلى عدم العقالنية وغياب الصالح العامنأعداد المستفيدي

  

فت النساء سواء كانوا عازبات أو متزوجات أو        من المشاريع في األراضي الفلسطينية استهد     % 72كما تشير النتائج أن     

مطلقات أو أرامل حيث أن غالبية المشاريع كانت تستهدف كافة النساء دون النظر بالحالة الزواجيـة لهـؤالء النـساء                    

مـن هـذه    % 60 كما أن    . من النساء المستهدفات في كافة المشاريع االجتماعية هن عازبات        % 6بالمقابل نجد فقط أن     

  .منها تستهدفهم% 40 ال تستهدف الرجال مقابل المشاريع

  

  

   صعوبات إنجاز الدراسة االجتماعية4-9

  
من المعلوم أن عدد المشروعات التي تشكل عينة المسح الذي يعتمد عليه هذا التقرير تختلف إلى حد بعيد عـن العـدد                      

ن هناك صعوبات قد واجهت العمل عند       الواقعي للمشروعات المطبقة والتي تم جمع بيانات عنها بشكل فعلي حيث نجد أ            

جمع استمارات هذا المشروع تتمثل في عدم وجود قاعدة معلومات توثق لبيانات المشروع أحيانا بصورة كلية أو جزئية                  

لدى هذه المؤسسات واالعتماد على الذاكرة عند تعبأة االستمارة األمر الذي يؤدي إلى إسقاط العديد مـن المـشروعات،               

فاء لبعض البيانات المتعلقة بالمشروع، وعدم رغبة بعض األفراد في تعبأة االسـتمارات بحجـة ضـغط                 كذلك أيضا إخ  

العمل وعدم وجود وقت فراغ لمدراء المشاريع والمؤسسات لتعبئة االستمارات، كذلك قيام بعـض مـدراء المـشاريع                  

أة أكثر من استمارة للمشاريع االجتماعيـة       باالستكفاء من خالل تعبأة استمارة واحد فقط على الرغم من الطلب منهم تعب            

  . المنفذة

  

   العقبات والتحديات التي تواجه المشاريع اإلجتماعية في األراضي الفلسطينية4-10

  

   العقبات التي تواجه المشاريع اإلجتماعية في األراضي الفلسطينية4-10-1
حديات والمعيقات التي تـؤثر علـى مـسيرة عمـل           تواجه المشاريع اإلجتماعية في االراضي الفلسطينية العديد من الت        

المشاريع في األراضي الفلسطينية ومن هذه المعيقات التي تم التعرف عليها من خالل الدراسة اإلجتماعية تتمثـل فـي                   

  :التالي

  

 مشاكل في التمويل حيث نجد ان هناك العديد من المشاريع التي تم تمويلها قي البداية قد عانت مشكلة اسـتمرارية                    .1

  .التمويل للسنوات القادمة

وغياب قاعدة بيانـات    يع اإلجتماعية المتعلقة بالمراة،     عدم توفر معلومات عن المؤسسات النسوية التي تقوم بالمشار         .2

  .موثقة وحديثة لدى الجهات الرسمية

خلية للتاكد  وجد عدد من المؤسسات النسوية والتي اخذ عنوانها من وزارة شؤون المراة وتم الرجوع الى وزارة الدا                 .3

من عنوانها، غير موجود على ارض الواقع قد يكون بسبب الظروف السياسية واإلقتصادية وظـروف اإلحـتالل                 
                                                 

   المصدر السابق 13
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 .، ال سيما تلك المؤسسات والمشاريع التي تعمل في مدينة القدساإلسرائيلي

سة بسبب إجراءات   المشاريع إلى عدد من المستهدفين في القدس وصعوبة العمل داخل المدينة المقد           صعوبة وصول    .4

 .اإلحتالل اإلسرائيلي، مما أثر سلباً على التعاطي اإليجابي لبعض المستهدفين مع هذه المشاريع

 الى المستهدفين حيث نجد ان جزء كبير من النساء ترفض المشاركة فـي الورشـات التدريبيـة                  لصعوبة الوصو  .5

 .عض القرى والمخيماتواإلجتماعات ألسباب تتمثل في العادات والتقاليد السائدة في ب

اغالق عدد من المراكز والمؤسسات في قطاع غزة بسبب الظروف السياسية وظروف الحصار واإلغالق المتعلقة                .6

باإلنفصال وعدم قدرة هذه المؤسسات على العمل بسبب عدم القدرة على توفير تمويل لهذه المشروعات دفع بالكثير                 

 .من المؤسسات والمراكز الى اغالقها

غبة العديد من المراكز والمؤسسات النسوية تعباة هذه اإلستمارات بحجة عدم توفر وقت وانشغال العديد من                عدم ر  .7

  .المؤسسات بالقيام بمهام اخرى

  

  : التحديات التي تواجه المشاريع اإلجتماعية في األراضي الفلسطينية4-10-2
  

إلجتماعية والتي ساهمت في تمكين المراة في المجتمع        هناك العديد من التحديات التي ساهمت في تنفيذ هذه المشاريع ا          

  :المحلي، ومن ضمن هذه التحديات واهمها يمكن حصرها على النحو التالي
  

ضرورة اشراك الرجال في التدريبات الموجهة للمراة حيث أن التحدي الكبير يتمثل بضرورة أن يكـون هنـاك                   .1

 .ين اإلجتماعي في المجتمع الفلسطينيمشاركة من الجنسين على التدريبات المتعلقة بالتمك

إشراك الرجال في برامج التوعية والتثقيف اإلجتماعي، حيث نجد انحسار دائرة اإلهتمام المجتمعي والمؤسـسي                .2

 .بقضايا المرأة وقصور عدد من المؤسسات العاملة في مجال تمكين المرأة

 والتمكين االجتماعي على وجه الخـصوص،  ضعف الدور الحكومي في مجال االستثمار في قضايا المرأة عموماً  .3

بتنظيم العمل بين المراكز والمؤسسات النسوية لـضمان تنظـيم الجهـود            الوطنية الفلسطينية   قيام السلطة   وعدم  

 .واإلستفادة بشكل اكبر

غياب قانون وإطار تشريعي يميز المراة، وعدم وضوح القوانين األخرى فيما يتعلق بآليـات التمكـين والتحيـز       .4

 .يجابي للمرأة للتعامل مع الظلم التاريخي في هذا المجالاإل

بحيث يكون هناك مشاركة اكثر فعالية بهذه المشروعات        االجتماعية  لمشروعات  للترويج  في ا اإلعالم  ضعف دور    .5

 .وان ال تقتصر على النساء فقط ولكن تعطيهم تمييز ايجابي

 .سرائيليالظروف السياسية واإلقتصادية المتمثلة باإلحتالل اإل .6

العمل في قطاع غزة على الرغم من الصعوبات والمشاكل السياسية وسياسة اإلنفصال والعزل والتـي تكـرس                  .7

 .سياسة الفصل بين الضفة وقطاع غزة

  

   عوامل الضعف الذاتي للمشروعات الموجهة للمراة4-11
امـل متعـددة يـضعف تواجـد        تظهر دراسة المسوح اإلجتماعية التي قام بها اإلحصاء الفلسطيني في فلـسطين عو            

  :المشروعات ويؤدي الى فشلها، يتعلق بعضها بعناصر عملية تخطيط المشروعات
  

  :عناصر الضعف النابعة من عناصر التخطيط للمشروع
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  هناك العديد من األهداف العامة وغير المحددة •

 .األهداف ال تتالئم مع حجم األنشطة ونوعيتها •

 .األهداف قد ال تكون قابلة للقياس •

 .عدم استهداف الرجال مع النساء في المشروعات واإلستهانة بتقديم خدمات التوعية للرجال •

 .توجه المشروعات لفئة مستهدفة يتسم بالطابع النخبوي والحضري •

 .عدم اقناع المستهدفين بجدوى المشروع •

 .موسمية المشروعات وارتباطها بمناسبات محددة وعدم استمراريتها •

  

  :لذاتي والمتعلقة بعناصر آليات المشروع عناصر الضعف ا4-12
  .عدم ثبات التمويل واستمراره وعدم انتظامه واإلعتماد على مصدر واحد فقط •

  .قصور التمويل عن الوفاء باحتياجات المشاريع مما يؤدي الى فشله في تحقيق األهداف المخططة •

مقررة ممـا يـؤدي الـى توقـف المـشاريع           عدم وفاء جهات التمويل بالتزاماتها اما الكلية اوة في المواعيد ال           •

  .واستمرارها

  .نقص الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة •

ضعف اتنسيق فيما بين اجهات المشاركة في تنفيذ امشاريع من جانب، وضعف التنسيق فيما لين الجهات المنفذة                  •

  .والجهات الممولة من جانب ىخر
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  الفصل الخامس

  

  استنتاجات وتوصيات

  

  تاجات االستن5-1

  
على الرغم من محدودية هذه الدراسة وعموميتها، بمعنى أنها دراسة تحاول عمل قاعدة بيانات أكثر منها للخوض فـي                   

سبر غور آليات التنفيذ ومدى أثر المشاريع االجتماعية على الواقع االجتماعي للمرأة في المجتمع الفلسطيني، إال أنهـا                  

وفيمـا يلـي أهـم      .   خريطة لواقع المشاريع والمؤسسات الحاضنة لهـا       أشارت إلى بعض السيمات والمعالم ورسمت     

  :االستنتاجات

عدد المشاريع االجتماعية بشكل عام يعتبر قليالً خصوصاً إذا ما أخذنا بعين االعتبار ضعف أو محدودية التـدخل                   .1

 .الحكومي الرسمي في قضايا الدعم والتمكين االجتماعي للمرأة

الضفة الغربية  (يع الجغرافي للمؤسسات الحاضنة للمشاريع التجارية في شطري الوطن          على الرغم من عدالة التوز     .2

، إال أن نسبة المشاريع المتوقفة في قطاع غزة عالي ويتوجب التوقف عند هذه الحقيقة وأخذ آثارهـا                  )وقطاع غزة 

ة أو من الجهـات المانحـةو       بعين االعتبار وربما التدخل العاجل لمعالجة هذه المسألة سواء من الحكومة الفلسطيني           

 .ومؤسسات المجدتمع المدني

هناك ارتباط واضح بين األجندة السياسية واألجندة التنموية فيما يرتبط بتمكين المرأة بسبب ارتباط معظم المشاريع                 .3

ية االجتماعية بالتمويل الخارجي، مما يستدعي البحث في هذه الظاهرة من أجل أن ال يكون تمكين المرأة الفلـسطين                 

 .اجتماعياً ضحية المواقف السياسية، هذه مسألة تنموية هامة يجب عزلها عن أية مواقف سياسية

  

   توصيات 5-2

  
ج دراستنا عملية وواقعية، فقد قمنا بتصنيف توصياتنا بناء على مالحظاتنا وعلى نتائج             \لغايات اإلفادة، وحتى تكون نتائ    

  :على النحو التاليالدراسة حسب الجهة الموجه لها تلك التوصيات 

  

  توصيات للجهات البحثية
  

ضرورة العمل على إجراء بحث شامل وواسع حول مدى استفادة المتدربين من هذه المشاريع االجتماعية وهل حققـت                  

 المرجوة من هذه التدريبات أم ال، وعمل تقييم شامل لمدى استفادة المجتمع من هـذه المـشاريع                  فهذه المشاريع األهدا  

وعمل مسح اكثر شموال لكافة المـشاريع المنفـذة فـي األراضـي             .   على المجتمع من خالل مسح ميداني      وانعكاسها

الفلسطينية والتي تمت خالل العقد الماضي لتقييم كافة المشاريع المنفذة ومعرفة طبيعة المشاريع التي نفذت في األراضي                 

اجة إلجراء دراسة حول اثر التمويـل الخـارجي علـى           كما أن هناك ح   . الفلسطينية وأثرها على واقع المرأة اجتماعيا     

  .ديمومة المشاريع التنموية الموجهة لتمكين المرأة اجتماعياً
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  توصيات لمؤسسات المجتمع المدني
  

ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع توثق المشاريع الكترونياً وتوزع على كافة مؤسسات المجتمـع               

ضرورة خلق جهة تتولى التنـسيق  و.  جوع لها وسهولة الحصول على المعلوماتالمدني تسهل من إمكانية الر 

.  ما بين المؤسسات والمراكز المهتمة بقضايا النوع االجتماعي في فلسطين لمنع التكرار في تنفيـذ المـشاريع                

ـ                ي باإلضافة إلى ذلك نوصي بضرورة التنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني لتصل أنشطتها كافة األراض

الفلسطينية والقرى والتجمعات النائية وعدم اكتفاء هذه المشاريع فقط على مراكز المدن الرئيسية والمحافظات              

لتصل إلى المخيمات أيضا، ودعم وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية والتي تعمل في شؤون المرأة لتقوم                

ة، ورصد ومراقبة لألنشطة التـي تقـوم بـه          بعملها في مجال تمكين المرأة وجعلها مشاركة في عملية التنمي         

  . وطنية لعمل هذه المؤسساتةمؤسسات المجتمع المدني وتوحيد الخطط من خالل وضع إستراتيجي

  

  توصيات للمخططين وصناع القرار
  

ضرورة العمل مع المخططين وصانعي السياسات في البلد التخاذ إجراءات إيجابية لتمكين المرأة في المجـال                

وضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بتنسيق الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع       .  واالقتصادي االجتماعي

باإلضافة إلى قيام وزارة التخطيط بلعب دور اكبر فـي          .  المدني في وضع أولويات العمل المشترك فيما بينها       

  . مؤسسات المجتمع المدني في فلسطينتمراقبة وتقييم خطط واستراتيجيا

  

  وصيات تتعلق بالسياسات والتشريعات ت
  

ضرورة إشراك الرجال إلى جانب النساء في المشاريع المتعلقة بالتوعية الحقوقية والقوانين وقضايا العنف ضد               

السعي نحو تطبيـق القـوانين      و.  المرأة، للتعرف على حقوقهن في حال جهل الرجال واإلدعاء بعدم المعرفة          

 ومن ضمها اتفاقية سيداو والتي تم التوقيع عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية في  بالمرأةةوالتشريعات المتعلق

وفرض وتطبيق قانون التعليم اإللزامـي      .   والتي تضمن لها حقوقها وواجباتها      2009يوم المرأة العالمي للعام     

ومـن خـالل تحـسين      ) إناثا وذكوراً (حتى المرحلة الثانوية مع ضمان فرص مادية لتعليم الفئات األكثر فقراً            

باإلضافة إلى تعزيز ودعم قدرات المرأة في التعليم والتدريب،         .  الجهاز التربوي وتوفير منح للدراسة الجامعية     

كما .  واالستمرار في توفير فرص التدريب والتأهيل بهدف العمل على زيادة مساهمتها في النشاط االقتصادي             

ياسة العمل في المجاالت غير التقليدية، وإظهار صـورة المـرأة           أن هناك حاجة للعمل على خلق ثقافة تقبل س        

 .عمال غير التقليديةإعالميا من خالل عرض منجزاتها في هذه األ
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  2009-2005واقع المشاريع االجتماعية في األراضي الفلسطينية للفترة 

 المنطقة اسم المشروع الرقم
 الموقف

الحالي 

 للمشروع

 عمل نطاق

 المشروع
 الجغرافية التغطية

 للمشروع
 المشروع ارتباط

اخرىبمشروعات 
  المنفذةالجهة

 العاملينعدد

 ذكور
 العاملينعدد

 إناث
 رجنس مدي

المشروع 

 ذآر 15 0أهليةقطاع خاص ومنظمة  ال العاصمة إقليمي مستمر الضفة الغربية  الصحة اإلنجابيةاتتحسين معلومات وخدم 1

 ذآر 1 1 أهليةمنظمة  ال قرية+ محافظة  وطني مستمر الضفة الغربية النساءمشروع حقوق  2

 أنثى 1 2 حكومية ال العاصمة وطني مستمر الغربيةالضفة  واالجتماعي لمحافظة نابلسمشروع الدعم النفسي  3

 أنثى 8 6 قطاع خاص ال قرية وطني منتهي الضفة الغربية والتأثير التعبئةحمالت  4

 أنثى 2 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني متوقف الضفة الغربية توعية النساءوتدريب  5

 ذآر 9 4 أهليةمة منظ ال قرية وطني مستمر الضفة الغربية التوعية الصحية 6

 أنثى 25 25 أهليةمنظمة  نعم الوطن ككل وطني مستمر الضفة الغربية القيادة الشابة 7

 أنثى 6 1 أهليةمنظمة  نعم قرية وطني مستمر الضفة الغربية  خاص بكيفية العناية باألطفالاألمهاتمشروع مدرسة  8

 ذآر 8 3 أهليةمنظمة  نعم افظةمح وطني منتهي الضفة الغربية تمكين المؤسسات النسوية 9

 أنثى 1 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني منتهي الضفة الغربية للمرأة واالجتماعيمشروع الدعم النفسي  10

 ذآر 100 150 اكثرأو منظمتين تجمع أخرى ال الوطن ككل وطني مستمر الضفة الغربية  والطفلللمرأةالمركز المجتمعي  11

 أنثى 1 0 حكومية ال الوطن ككل إقليمي مستمر الضفة الغربية  ومرآهأة امربرنامج راديو  12

 ذآر 4 0 قطاع خاص ال محافظة وطني مستمر الضفة الغربية ةالمساواتمكين الفتيات من اجل التغيير المجتمعي ألجل  13

 أنثى 25 25 يةأهلمنظمة  نعم الوطن ككل وطني مستمر الضفة الغربية واالجتماعيمشروع الدعم النفسي  14

 أنثى 7 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني مستمر الضفة الغربية تثقيف النساء واألطفال بحقوقهن 15

 أنثى 30 0  وإقليميةأهليةمنظمة  ال قرية وطني مستمر الضفة الغربية المرأةبناء قدرات وزارة شؤون  16

 ذآر 5 3 حكومية ال مدينة طنيو مستمر الضفة الغربية تخفيف الضغط النفسي عند النساء 17

 أنثى 12 0 أهليةمنظمة  ال قرية إقليمي مستمر الضفة الغربية ه والطفلأ للمروالنفسية اإلنمائية الصحة 18

 ذآر 5 3 أهليةمنظمة  ال قرية وطني مستمر الضفة الغربية  والرجلللمرأةنجابية والنفسية الصحة اإل 19

 أنثى 10 50 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني منتهي الضفة الغربية للنوع االجتماعيماسسة موازنة حساسة ومستجيبة  20

 أنثى 1 0 أهليةمنظمة  ال قرية وطني مستمر الضفة الغربية مشروع توعية بحقوق المرأة في محافظة طولكرم 21

 أنثى 4 0 أهليةمة منظ ال محافظة وطني منتهي الضفة الغربية مشروع التثقيف المجتمعي في مدينة بيت لحم 22
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 المنطقة اسم المشروع الرقم
 الموقف

الحالي 

 للمشروع

 عمل نطاق

 المشروع
 الجغرافية التغطية

 للمشروع
 المشروع ارتباط

اخرىبمشروعات 
  المنفذةالجهة

 العاملينعدد

 ذكور
 العاملينعدد

 إناث
 جنس مدير

المشروع 

 أنثى 3 2 أهليةمنظمة  عمن محافظة وطني مستمر الضفة الغربية االم الدليل 23

 أنثى 7 0 أهليةمنظمة  ال قرية إقليمي منتهي الضفة الغربية المساحة اآلمنة 24

 أنثى 5 1 منظمة إقليمية نعم محافظة وطني مستمر الضفة الغربية مشروع تشغيل النساء 25

 أنثى 1 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني مستمر الضفة الغربية  النسائيالتمكين 26

 أنثى 12 1 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني منتهي الضفة الغربية اللياقة البدنية 27

 أنثى 1 0 أهليةمنظمة  ال قرية وطني مستمر الضفة الغربية  اإلنجابية لألم والطفلزيادة الوعي بقضايا الصحة 28

 وطني مستمر الضفة الغربية مشروع الدعم النفسي لألطفال والنساء 29
 تجمع من  اكثرأخرى

 \قرية+ مثل مدينة
 أنثى 5 1 أهليةمنظمة  نعم

 وطني مستمر الضفة الغربية  والوفياتواألطفالحماية وتأهيل النساء  30
 تجمع من اكثر أخرى

 \قرية+ مثل مدينة
 ذآر 10 2  وإقليميةأهليةمنظمة  نعم

 أنثى 7 0 أهليةنظمة م نعم محافظة وطني مستمر الضفة الغربية  انتفاضة األقصىي متضرراألسر 31

 ذآر 9 4 أهليةمنظمة  ال قرية وطني مستمر الضفة الغربية يد بيدمشروع  32

 ذآر 12 6 حكومية ال قرية وطني مستمر الضفة الغربية يد بيد لمناهضة العنف األسري 33

 وطني مستمر الضفة الغربية يد بيد لمناهضة العنف في فلسطين 34
 تجمع من اكثر أخرى

 \قرية+ نةمثل مدي
 أنثى 12 6 أهليةمنظمة  ال

 أنثى 2 2 أهليةمنظمة  نعم قرية + محافظة وطني منتهي الضفة الغربية التغذية المدرسية 35

 أنثى 1 0 أهليةمنظمة  ال مدينة وطني منتهي الضفة الغربية حقوق المرأة للحصول على المعلومات والخدمات تحسين 36

 أنثى 2 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني مستمر الضفة الغربية عيتهم وتوللنساءالتثقيف الصحي  37

 أنثى 76 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني منتهي الضفة الغربية اإلسعافات األولية 38

 أنثى 16 0 اكثرأوأخرى تجمع منظمتين  نعم محافظة وطني مستمر الضفة الغربية ةأ التمييز ضد المرأشكالالقضاء على كافة  39

 أنثى 20 0 قطاع خاص ال الوطن ككل وطني منتهي الضفة الغربية مشروع حقوق اإلنسان 40

 أنثى 3 2 أهليةمنظمة  نعم محافظة وطني مستمر الضفة الغربية تنمية مهارات الفتيات  41

 أنثى 16 0 أهليةمنظمة  نعم مدينة وطني مستمر الضفة الغربية مشروع صحة المرآة 42
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 المنطقة شروعاسم الم الرقم
 الموقف

الحالي 

 للمشروع

 عمل نطاق

 المشروع
 الجغرافية التغطية

 للمشروع
 المشروع ارتباط

اخرىبمشروعات 
  المنفذةالجهة

 العاملينعدد

 ذكور
 العاملينعدد

 إناث
 جنس مدير

المشروع 

أهليةمنظمة  ال قرية وطني مستمر الضفة الغربية دورات تثقيفية 43  أنثى 18 1 

 أنثى 3 0 قطاع خاص ال قرية وطني مستمر الضفة الغربية صحتك سيدتيمج راديو برنا 44

 أنثى 5 0 حكومية نعم الوطن ككل وطني مستمر الضفة الغربية تواصل 45

 أنثى 2 0 حكومية ال مدينة وطني منتهي الضفة الغربية  في الوزاراتالمرأةبناء قدرات وحدات  46

 أنثى 6 2 أهليةمنظمة  نعم الوطن ككل وطني مستمر الضفة الغربية البيت اآلمن( والفتيات هنوأطفال النساء وتأهيلحماية  47

 أنثى 6 2 أهليةمنظمة  نعم الوطن ككل وطني مستمر الضفة الغربية واآلمن السالم االجتماعيالنوع  48

 أنثى 0 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني منتهي الضفة الغربية محو األمية 49

 أنثى 3 0 أهليةمنظمة  ال مدينة وطني منتهي الضفة الغربية  االجئة في المخيمالمرآةع مستوى التوعية لدى رف 50

 أنثى 12 0 أهليةمنظمة  ال قرية+ محافظة  إقليمي مستمر الضفة الغربية العالقات األسرية 51

 ذآر 1 1 حكومية ال قرية وطني مستمر الضفة الغربية قيادات نسوية 52

 أنثى 3 2 أهليةمنظمة  نعم محافظة وطني مستمر الضفة الغربية عزيز قدرات النساء في العمل الصحيت 53

 أنثى 40 5 حكومية ال محافظة وطني مستمر الضفة الغربية تدريب العامالت فيال وحدات المرأة 54

 وطني مستمر الضفة الغربية  بقضايا النوع االجتماعيفالتثقي 55
  تجمعمن اكثر أخرى

 \قرية+ مثل مدينة
 أنثى 4 3 أهليةمنظمة  ال

 أنثى 35 12 حكومية ال  ككلالوطن وطني منتهي الضفة الغربية المرأةوثيقة حقوق  56

 أنثى 5 0 قطاع خاص نعم محافظة إقليمي مستمر الضفة الغربية  للمرأةواالجتماعيمشروع الدعم النفسي  57

 أنثى 1 9 حكومية ال الوطن ككل وطني مستمر  الغربيةالضفة  السالم واألمناالجتماعيالنوع  58

 أنثى 1 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني منتهي الضفة الغربية الصحة اإلنجابية 59

 أنثى 15 10 أهليةمنظمة  نعم مدينة وطني مستمر الضفة الغربية تمكين النساء في الوزارات 60

 أنثى 8 0 أهليةمنظمة  نعم الوطن ككل وطني توقفم الضفة الغربية النوع  االجتماعي والمرأة 61

 أنثى 1 0 حكومية ال الوطن ككل وطني مستمر الضفة الغربية تثقيف النساء في الجانب النفسي 62

63 undp2 ذآر 60 20 حكومية ال مدينة وطني منتهي الضفة الغربية 

 أنثى 30 3 أهليةمنظمة  نعم الوطن ككل وطني رمستم الضفة الغربية  في عملية صنع القرارالمرأةبرنامج تمكين  64
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 المنطقة اسم المشروع الرقم
 الموقف

الحالي 

 للمشروع

 عمل نطاق
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 الجغرافية التغطية

 للمشروع
 المشروع ارتباط

اخرىبمشروعات 
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 إناث
 جنس مدير

المشروع 

 ذآر 6 3 منظمة دولية غير حكومية ال قرية+ مدينة+ محافظة وطني منتهي الضفة الغربية للمجتمعقافية مشروع تشغيل وتوعية ث 65

 أنثى 25 5 حكومية نعم محافظة وطني مستمر الضفة الغربية 1دعم وتعزيز العاملين في الوزارة   66

 أنثى 23 4 حكومية ال محافظة وطني مستمر الضفة الغربية 2دعم وتعزيز العاملين في الوزارة   67

 أنثى 7 0 أهليةمنظمة  ال الوطن ككل وطني مستمر قطاع غزة الحد من ظاهرة العنف ضد النساء 68

 أنثى 7 0 أهليةمنظمة  ال الوطن ككل وطني مستمر قطاع غزة بناء قدرات للنساء 69

 أنثى 7 3 أهلية منظمة نعم الوطن ككل وطني مستمر قطاع غزة  التوعية بقضايا العنف ضد المراة 70

 أنثى 11 0 أهليةمنظمة  نعم محافظة وطني مستمر قطاع غزة  للنساءاالجتماعيةتعزيز المشاركة  71

 وطني مستمر قطاع غزة توعية وتثقيف النساء قانونيا وحقوقيا 72
 تجمع من اكثر أخرى

 \قرية+ مثل مدينة
 ال

 ودولية غير أهلية منظمة

 حكومية
 ذآر 10 0

 وطني مستمر قطاع غزة هاكات حقوق النساء وتقديم الدعم النفسيتوثيق انت 73
 تجمع من اكثر أخرى

 \قرية+ مثل مدينة
 أنثى 3 0  رسميةدولية منظمة ال

 ذآر 8 4 منظمة دولية رسمية ال محافظة وطني منتهي قطاع غزة توعية النساء بكيفية التعامل مع األطفال 74

 أنثى 22 6 منظمة دولية غير حكومية نعم الوطن ككل وطني منتهي ةقطاع غز المرأة ضد األسرىالعنف  75

 أنثى 14 5 حكومية ال محافظة وطني مستمر قطاع غزة ةالمساواتمكين الفتيات من أجل التغيير المجتمعي ألجل  76

 أنثى 3 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني مستمر قطاع غزة التعبئة وبناء القدرات من أجل اإلصالح 77

 وطني مستمر قطاع غزة تمكين القيادات الشابة في الديمقراطية والحكم الصالح 78
 تجمع من اكثر أخرى

 \قرية+ مثل مدينة
 نعم

 ودولية غير أهلية منظمة

 حكومية
 ذآر 4 1

 ذآر 100 2 إقليمية منظمة نعم مدينة وطني مستمر قطاع غزة تعزيز قدرات النساء في المؤسسات النسوية المهشمة 79

 أنثى 9 0 أهليةمنظمة  ال اقليم إقليمي منتهي قطاع غزة )بناء(تعزيز قدرات المرأة الفلسطينية 80

 أنثى 2 4 أهليةمنظمة  نعم محافظة وطني منتهي قطاع غزة توعية النساء في المجال الصحي واالجتماعي والسياسي 81

 ذآر 150 0 أهليةمة منظ ال محافظة وطني منتهي قطاع غزة دعم األسيرات المحررات 82

 أنثى 70 0 أهليةمنظمة  نعم محافظة وطني منتهي قطاع غزة وصحة المرأة االجتماعيالنوع  83

 أنثى 25 5 أهليةمنظمة  نعم محافظة وطني مستمر قطاع غزة مشروع وصال 84
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 وطني منتهي قطاع غزة تنمية مهارات المرأة 85
 تجمع من اكثر أخرى

 \قرية+ مثل مدينة
 أنثى 3 0 أهليةمنظمة  ال

 وطني منتهي قطاع غزةد المرمشروع مبادرة النوع االجتماعي والعنف األسري ض 86
 تجمع من اكثر أخرى

 \قرية+ مثل مدينة
 ذآر 5 2 أهليةمنظمة  ال

 أنثى 4 1 أهليةمنظمة  نعم محافظة وطني مستمر قطاع غزة تمكين الفتيات من اجل التغيير المجتمعي ألجل المساوا 87

ىأنث 4 0 أهليةمنظمة  ال قرية وطني مستمر قطاع غزة مركز المصادر 88  

 أنثى 7 2 أهليةمنظمة  ال محافظة إقليمي منتهي قطاع غزة )التصويت(توعية المرأة بحقها في المشاركة السياسية 89

 أنثى 3 6 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني مستمر قطاع غزة المرأة ودورها االجتماعي 90

 أنثى 5 0 أهليةمنظمة  نعم لالوطن كك وطني منتهي قطاع غزة التعباة وبناء القدرات من اجل اإلصالح 91

 أنثى 9 0 أهليةمنظمة  نعم الوطن ككل وطني منتهي قطاع غزة توعية النساء العامالت بحقوقهن القانونية والنقابية 92

 أنثى 5 0 أهليةمنظمة  نعم محافظة وطني مستمر قطاع غزة الدعم النفسي للنساء واألطفال بعد الحرب 93

 أنثى 6 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني مستمر طاع غزةق دعم المرأة القانوني 94

 أنثى 1 1 أهليةمنظمة  ال قرية وطني منتهي قطاع غزة تمكين النساء الريفيات 95

 أنثى 50 10 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني منتهي قطاع غزة تمكين النساء في المجال السياسي 96

 أنثى 5 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني منتهي قطاع غزة  االحتياجاتمشروع الدعم النفسي للنساء واألطفال  ذوي 97

 أنثى 14 1 أهليةمنظمة  نعم محافظة وطني مستمر قطاع غزة مشروع دعم النساء المعنفات 98

 وطني منتهي قطاع غزة  في مجاالت متعددةالمرأةتعزيز وتنمية قدرات  99
 تجمع من اكثر أخرى

 \قرية+ مثل مدينة
 ذآر 5 4 أهلية منظمة ال

 أنثى 15 0  وإقليميةأهليةمنظمة  نعم محافظة وطني مستمر قطاع غزة تثقيف النساء في المجال القانوني 100

 أنثى 12 0 أهليةمنظمة  نعم محافظة وطني منتهي قطاع غزة  للنساءاالجتماعيةتعزيز المشاركة  101

 أنثى 2 1 حكومية ال محافظة وطني تهيمن قطاع غزة زيادة الوعي بقضايا العنف ضد المرأة 102

 أنثى 2 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني منتهي قطاع غزة التوعية الحقوقية 103
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 ال محافظة وطني منتهي قطاع غزة توعية أمهات األطفال للمشاكل السلوكية التي تعاني من 104
 ودولية غير أهلية منظمة

 حكومية
 أنثى 12 8

 أنثى 3 0 أهليةمنظمة  ال مدينة وطني مستمر قطاع غزة اإلنجابيلصحة اتعزيز وتنمية المرأة في قطا ع  105

 أنثى 7 0 أهليةمنظمة  ال محافظة وطني مستمر قطاع غزة تمكين النساء الفلسطينيات 106
 

  
 
  

  

  

  

  



  

  44  
  

  

  2009-2005التوزيع النسبي للمشاريع االجتماعية حسب المنطقة للفترة ): 1(جدول 

  العدد النسبة المنطقة المؤشر

النسبة المئوية للمشاريع   67 %63.2 الضفة الغربية

  39 %36.8 قطاع غزة االجتماعية

 106  %100  األراضي الفلسطينية  المجموع

  

  

  2009-2005الموقف الحالي للمشاريع االجتماعية في األراضي الفلسطينية للفترة ): 2(جدول 

 المنطقة
 الموقف الحالي للمشروع

  األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية

 63.2 51.3 70.1 ةمستمر

 35.8 48.7 28.4 ةمنتهي

 0.9 0.0  1.5 )متعثر (متوقفة

 100 100 100  المجموع

  
  

  2009-2005نطاق عمل المشاريع االجتماعية في األراضي الفلسطيني للفترة ): 3(جدول 

 المنطقة
 نطاق عمل المشروع

  األراضي الفلسطينية قطاع غزة الغربيةالضفة 

 93.4 94.9 92.5 وطني

 6.6 5.1 7.5 إقليمي

 100.0 100.0 100.0  لمجموعا

  
  

  2009-2005التغطية الجغرافية للمشاريع االجتماعية في األراضي الفلسطينية للفترة ):4(جدول 

 المنطقة
 التغطية الجغرافية

  األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية

 16.0 15.4 16.4 الوطن ككل

 1.9 0.0 3.0 العاصمة

 2.8 2.6 3.0 إقليم

 42.5 56.4 34.3 ةمحافظ

 8.5 5.1 10.4 مدينة

 15.1 5.1 20.9 قرية  أو مجموعة قرى

 13.2 15.4 11.9 أخري حدد

 100 100 100 المجموع
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  2009-2005مدى ارتباط المشاريع االجتماعية بمشاريع أخرى في األراضي الفلسطينية للفترة ): 5(جدول 

غربيةالضفة ال هل المشروع مرتبط بمشروعات أخرى؟  األراضي الفلسطينية قطاع غزة 

 34.9 38.5 32.8 نعم
 65.1 61.5 67.2 ال

 100 100 100 المجموع

  

    2009 -2005الجهات المنفذة للمشاريع االجتماعية في األراضي الفلسطينية للفترة ): 6(جدول 

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية المنفذةطبيعة الجهة 

 14.2 5.1 19.4 حكومية
 4.7 0.0 7.5 قطاع خاص

 65.1 74.4 59.7 أهليةمنظمة 
 2.8 2.6 3.0 إقليميةمنظمة 

 2.8 5.1 1.5 منظمة دولية رسمية
 1.9 2.6 1.5 منظمة دولية غير حكومية

 8.5 10.3 7.5 أخرى
 100 100 100 المجموع

  

  ية مستقلة في األراضي الفلسطينية للفترةالتوزيع النسبي للمشاريع االجتماعية التي لها ميزان): 7(جدول 

2005-2009  

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربيةهل للمشروع ميزانية مستقلة

 82.9 71.8 89.4 نعم
 17.1 28.2 10.6 ال

 100 100 100المجموع

  

  

    2009 -2005مصادر التمويل للمشاريع االجتماعية للفترة ): 8(جدول 

لمصادر التموي  األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية 

 8.5 7.7 9.0 حكومية
 6.6 5.1 7.5  قطاع خاص
 19.8 28.2 14.9  منظمة أهلية
 3.8 0.0 6.0  منظمة إقليمية

 20.8 17.9 22.4  منظمة دولية رسمية
 27.4 30.8 25.4 منظمة دولية غير حكومية

 13.2 10.3 14.9  أخرى
 100 100 100 المجموع
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  2009-2005التوزيع النسبي لمدراء المشاريع حسب الجنس للفترة ): 9(جدول 

 المجموع إناث ذكور المتغير

 100.0 80.2 22.6مدير مشروع

 100.0 19.8 77.4ليس مدير مشروع

  

  

    2009 -2005الحالة االجتماعية للنساء التي استهدفها المشروع للفترة ): 10(جدول 

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية ة للنساءالحالة االجتماعي

 6.2 5.1 6.9 عزباوات
 7.2 7.7 6.9 متزوجات

 72.2 74.4 70.7 ذكر كل ما
 14.4 12.8 15.5 أخرى
تعني هناك مشاريع تستهدف فئتين أو ثالث مثال عزباوات ومتزوجات أو عزباوات وأرامل: أخرى    

 

  

  

  2009 -2005  للنساء التي استهدفها المشروع للفترة الحالة الوظيفية): 11(جدول 

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية الحالة االجتماعية للنساء

 9.9 5.3 12.7 عامالت
 24.8 23.7 25.4 ربات اسر

 37.6 21.1 47.6 ذكر كل ما
 27.7 50.0 14.3 أخرى
  ت فقط، عامالت ومتقاعدات أو ربات بيوت ومتقاعداتتعني هناك مشاريع تستهدف عامالت وربات بيو: أخرى

  

  

  

  2009- 2005نسبة الرجال في المشاريع التي يتم استهدافهم للفترة ): 12(جدول 

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية يستهدف المشروع الرجال

 40.0 28.2 47.0 نعم
 60.0 71.8 53.0 ال

  

  2009-2005ب الفئة المستهدفة من المشروع للفترة أعداد المستهدفين حس): 13(جدول 

 األراضي الفلسطينية أعداد المستهدفين

 44,759 عدد المستهدفين من المشروع

 55,662 عدد المستهدفين الفعلي للمشروع
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  2009- 2005مدى تحقيق المشاريع االجتماعية ألهدافها للفترة ): 14(جدول 

غربيةالضفة ال حقق المشروع أهدافه  األراضي الفلسطينية قطاع غزة 

 100.0 37.3 62.7 نعم

 100.0 25.0 75.0 ال

  

  

  2009-2005التوزيع النسبي للمشاريع التي تم تقييمها للفترة ): 15(جدول 

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية حقق المشروع أهدافه

 100.0 39.6 60.4 نعم
 100.0 21.4 78.6 ال

  

  

  

    2009 -2005أدوات التقييم التي يتم اللجؤ إليها  من قبل المؤسسات للفترة ): 16 (جدول

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية أدوات التقييم

 5.4 2.7 7.3 استبانه
 4.3 8.1 1.8 مقابالت مفتوحة

 9.8 13.5 7.3 المالحظة
 3.3 2.7 3.6  الملفاتإلىرجوع 

 14.1 13.5 14.5 كل ما ذكر
 63.0 59.5 65.5 اخرى حدد

  تعني هناك مؤسسات تستخدم اإلستبانة والمالحظة وهناك يستخدم اإلستبانة والمقابالت المفتوحة أو اكثر من أداتين: أخرى

  

  

  

  


