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  ملخص
تعد مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية عنصرا مهما من عناصر الديمقراطية، حيث تعكس طبيعـة                

النظام السياسي واالجتماعي ألي بلد كان، فلقد لعبت المرأة في فلسطين دورا أساسيا فـي مرحلـة النـضال                   

 والزال مـستمرا ضـد االحـتالل        ،م1922تالل منذ االنتداب البريطـاني عـام        الفلسطيني في مواجهة االح   

م فـي   1995اإلسرائيلي، وقد تعزز دورها في الحياة السياسية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلـسطينية عـام                

 وكذلك لعضوية المجلـس     ،األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل ترشيحها لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية         

م بعد وفاة الرئيس ياسر     2005م، وكذلك االنتخابات المحلية والرئاسية لسنة       1996شريعي في انتخابات عام     الت

عرفات، إال أن هذا الدور لن يكون فاعالً دون أن تقوم المرأة بتعزيز مكانتها في الحياة السياسية والمـشاركة                   

أهمها فهم عملية التفاعل بين النساء مـن         من خالل مجموعة من العوامل       ،فيها وفي مؤسسات المجتمع المدني    

 لكي تساعدها في القيام بأخذ هذا الدور في المجاالت          ،ناحية والعمليات االجتماعية والتاريخية من جهة أخرى      

 في هـذه    . وخاصة المشاركة السياسية منها وصوال إلى تولي المناصب القيادية التي تؤثر في البالد             ،المختلفة

 منطلق اإليمان بمشاركة المرأة السياسية في صنع القرارات وسن التشريعات الالزمـة             الدراسة المسحية ومن  

لحمايتها في المجتمع، وفي إطار مشروع الدراسات المسحية في خطة عمل منظمة المرأة العربيـة، سـوف                 

ية فـي   التي تقوم على تنفيذها المؤسسات والوحـدات النـسو         نتناول بالدراسة واقع برامج التمكين السياسي،     

فلسطين، وتبيين عوامل نجاح ومبررات فشل البرامج والبحث عن الحلول الكفيلة بمعالجتها وتقويـة عوامـل                

 -:النجاح في فلسطين من خالل تغطية الجوانب التالية

  برامج توعية وتثقيف سياسات للناخبات •

  برامج بناء قدرات للمرشحات •

  برامج بناء قدرات للنائبات والنقابيات •

  م أو لقطات دعائيةإنتاج أفال •

   المدنيفبرامج للتثقي •

  برامج الكتشاف القيادات النسوية الشابة •

 برامج للتأثير في السياسات •

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
  

  

 4



  الفصل األول

  :المقدمة 1.1
على الرغم من تعرض الشعب الفلسطيني بغض النظر عن كونه طفالً أو شيخاً أو امرأة إلى انتهاكات لحقوقه                  

اسات القمع والتنكيل من قبـل قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي ، إال أن الـشعب                 كإنسان من جراء تصعيد سي    

الفلسطيني مصمم على االستمرار في نضاله حتى تحقيق األهداف الوطنية وتقرير المـصير بإقامـة دولتـه                 

 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وال يتأتى ذلك إال بمشاركة كافة شرائح المجتمع الفلـسطيني،              

وبشكل خاص المرأة التي تشكل نصف المجتمع، حيث أن مشاركتها يعـد عنـصراً مهمـاً مـن عناصـر                    

 فلقـد لعبـت     .، حيث تعكس طبيعة النظام السياسي واالجتماعي ألي بلد كـان          الديمقراطية في الحياة السياسية   

نذ االنتـداب البريطـاني   المرأة في فلسطين دورا أساسيا في مرحلة النضال الفلسطيني في مواجهة االحتالل م  

 تعزز دورها في الحياة الـسياسية منـذ         حيثمستمرا ضد االحتالل اإلسرائيلي،     نضالها  م والزال   1922عام  

 من خالل ترشيحها لمنـصب      ،م1994إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام          

وكـذلك  ) نافس فيها المرأة على منصب رئـيس الدولـة        تشكل أول ظاهرة عربية ت    (رئيس السلطة الفلسطينية    

 بعد  ،م2005م، وكذلك االنتخابات المحلية والرئاسية لسنة       1996لعضوية المجلس التشريعي في انتخابات عام       

، إال أن هذا الدور لن يكون فـاعالً         م2006، واالنتخابات التشريعية الثانية في يناير       وفاة الرئيس ياسر عرفات   

 وفـي   ، أن تقوم المرأة بتعزيز مكانتها في الحياة السياسية        ذلك ثقافة المجتمع الفلسطيني، ودون     أن يصبح    دون

 فهم عملية التفاعل بين النـساء مـن ناحيـة والعمليـات              من خالل  مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة فيها    

المشاركة السياسية وصوال    لكي تساعدها في القيام بأخذ هذا الدور في          ،االجتماعية والتاريخية من جهة أخرى    

  .إلى تولي المناصب القيادية التي تؤثر في البالد

  : التركيبة الديموغرافية للمجتمع الفلسطيني1.2
 )1(رقـم   م، حيث أن الجدول التالي      2000حسب إحصاءات عام    % 49.5شكلت المرأة في فلسطين ما نسبته       

حسب معطيـات الجهـاز المركـزي لإلحـصاء         يوضح أعداد السكان ونسب كل منها الذكور واإلناث وذلك          

  )1(الفلسطيني

  )1(الجدول رقم 

    عدد السكان

  %     ذكور  %  إناث  المنطقة

  

  المجموع

  

%  

  63.8  2.057.195  50.6  1.040.141  49.4  1.017.004  الضفة الغربية

  36.2  1.167.359  50.5  588.734  49.5  576.828  قطاع غزة

  100.00  3.224.504  50.5  1.628.875  49.5  1.595.629  فلسطين

  

وبدراسة نسب التوزيع العمري للسكان في المجتمع الفلسطيني، يتضح أن المجتمع الفلسطيني  مجتمعا فتيا يقع                

من أجمالي عدد السكان، في حـين أن التركيـب العمـرّي            % 66.4 عاما بمعدل    25معظم السكان تحت سن     

 بالمائة للفئة العمريـة     18.9 بالمائة؛ مقابل    46.4 سنة بلغت    14-0لإلناث يظِهر أّن نسبتهن في الفئة العمرية        

والشكل البياني الذي يليه    )  2(والجدول التالي رقم    .  سنة فأكثر  25 بالمائة للفئة العمرية     34.7 سنة، و  15-24

  )2.(يوضحا ذلك
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  )2(الجدول رقم 

الفئات   فلسطين  قطاع غزة  الضفة الغربية

  %ذكور  %إناث  %كورذ  %إناث  %ذكور  %إناث  العمرية

0-4  17.5  17.8  19.5  19.8  18.3  18.5  

5-9  14.8  14.9  16.7  16.8  15.4  15.6  

10-14  12.3  12.4  13.5  8.13  12.7  12.9  

15-19  10.1  10.5  10.4  7.10  10.2  10.6  

20-24  8.8  9.1  8.5  8.6  8.7  8.9  

+25  36.5  35.3  31.4  30.3  34.7  33.5  

عدد 

  السكان

1.017.004  1.040.141  578.625  588.734  1.595.629  1.628.875  

  الشكل التالي يوضح بيانيا توزيع الفئات العمرية للسكان

الفئة العمرية للسكان 
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التي تبذلها منظمة المـرأة  في نطاق المساعي في ضوء ما تقدم تأتي هذه الدراسة المسحية األولى في فلسطين    

ولكـي  لخبرات في هذا المجال وغيـره        ا لالستفادة من العربية إلجراء الدراسات المسحية في الوطن العربي،        

  . وإيجاد خطاب ديمقراطي واحد داخل المجتمعات العربيةوحد األمة العربيةت يساعد على

في إطار هذه الدراسة قام الباحث يرافقه طاقم من الباحثين الميدانيين موزعين على كافـة أراضـي الـسلطة                   

ين في الفترة من    ـالتي نفذت في فلسط   لتمكين السياسي   برامج ا  لجميع    ميداني الوطنية الفلسطينية بإجراء مسح   

 برنامجـا   60 برنامج وتم اختيار     95نحو  بحيث شمل المسح    ) م2005وحتى نهاية ديسمبر     1995يناير  ( 

  حددتها ورشة العمل بالخصوص، من مجموع البرامج التي        يسياسيا منها، انطبقت عليها مجموعة المعايير الت      

  .ة في مجال المرأة المؤسسات الناشطنفذتها

 : الهدف من الدراسة 1.3

 6



إجراء دراسة مسحية لمختلف البرامج المخصصة للمرأة في المجال السياسي التـي تـم تنفيـذها مـن قبـل                    

م بغرض إعداد برامج مـستقبلية تعـدها        2005-1995المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الفترة مابين        

  :اون مع الدول العربية األعضاء فيها باإلضافة الىمنظمة المرأة العربية وتقوم بتنفيذها بالتع
  .رصد النتائج واألهداف التي حققتها البرامج •

  .تقويم أسباب نجاح أو فشل البرامج •

  .رفع كفاءة البرامج المستقبلية •

 .تفادي تكرار أخطاء حدثت عند تنفيذ البرامج •
ستوى المرأة في مجال التمكـين      الوصول إلى البيانات والمعلومات الكفيلة بتوضيح الوضع القائم لم         •

 .السياسي في فلسطين
التعرف على األهداف األساسية والفرعية واالنجازات التي حققتها البرامج المنفذة واالسـتفادة مـن               •

 .األسباب التي أدت إلى فشل أو توقف البرامج األخرى
 .التعرف على طبيعة الجهات المنفذة لبرامج التمكين السياسي •

  :تقسيم الدراسة 1.4
  :تنقسم الدراسة إلى المحاور التالية

  المقدمة •

  .منهجية الدراسة •

 .معوقات إجراء المسح الميداني  •
 الواقع التاريخي للمرأة الفلسطينية في المجال السياسي •
 .تحليل استمارات المسح •
 .نتائج المسح •
  .التوصيات في ضوء نتائج المسح  •

  :منهاجيه الدراسة المسحية 1.5
 الشخصية تالمسحية أسلوب جمع المعلومات عبر االستمارات ومن خالل المقابالاعتمد الباحث في الدراسة 

بغية الحصول على المعلومات الخاصة ببرامج التمكين السياسي للمرأة، كما اعتمد على وسائل أخرى لكي 

  :تخرج الدراسة على أكمل وجه، حيث تم

وتقسيم الضفة الغربية ). ضفة الغربية والقدسال(و ) قطاع غزة(تقسيم فلسطين إلى منطقتين جغرافيتين : أوالً

أما قطاع غزة فقد قسم إلى منطقتين . شمالي الضفة الغربية ووسطها وجنوبها ومدينة القدس: إلى أربع مناطق

شمال قطاع غزة ومدينة غزة وجنوب قطاع غزة ويمتد من وادي غزة إلى مدينة رفح جنوباً، لتسهيل حصول 

  .المعلوماتالباحثين الميدانيين على 

عقد اجتماع للباحثين المكلفين للقيام بالبحث الميداني لرصد المؤسسات التي تنفذ برامج التمكين السياسي              : ثانياً

  .للمرأة، تم خالله تعريف الباحثين على كيفية تعبئة البنود وإحضار المعلومات األساسية التي تشملها االستمارة

  .العاملة في مجال المرأة، التي نفذت برامج التمكين السياسيتوفير قائمة بكافة المؤسسات : ثالثاً

تكليف مجموعة من الباحثين الميدانيين المتخصصين في الضفة الغربية والقـدس لتعبئـة االسـتمارة               : رابعاً

علمـاً بـأن    . والحصول على معلومات برامج التمكين السياسي للمرأة من المؤسسات العاملة في مجال المرأة            
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التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي للوصول إلى الضفة الغربية والقدس منعت الخبير مـن اإلشـراف               العراقيل  

 .مباشرة على جمع المعلومات وكانت االتصاالت تتم مع الباحثين عبر الهاتف والبريد االلكتروني
دس  وقطاع غزة    تم حصر جميع المؤسسات التي نفذت برامج التمكين السياسي في الضفة الغربية والق            : خامساً

علماً بـأن    ( مشروعا حسب المعايير المتفق عليها     60برنامجا وتم اختيار     95والتي وصل مجموع برامجها       

 فرق المـسح    - في وقت سابق   -هذه البرامج حديثة التنفيذ وقليلة العدد مقارنة مع البرامج األخرى التي قامت             

  ). العربية بمسحهاالميداني في فلسطين المكلفة من قبل المنظمة المرأة 

 مؤسسة عاملة في برامج التمكين الـسياسي وتـم          37 برنامجا نفذته    95تم إجراء مسح ميداني شمل       :سادسا

يوضح )  3( والجدول التالي رقم     )4أنظر جدول رقم     .( مؤسسة 17 برنامجا منها، قامت  بتنفيذها       60اختيار  

  :جهات التي قامت بتنفيذ برامج التمكين السياسي للمرأة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة النوع وعدد

  )3(الجدول رقم 

  الجهات المنفذة/الجهة  عدد البرامج في فلسطين

  قطاع غزة  الضفة الغربية والقدس

  المجموع

 6 5 1  لجان/مجالس/حكومية/قومية

 54 13 41  منظمات غير حكومية

  60  18  42  المجموع

  الشكل التالي يوضح بيانيا نوع الجهات التي قامت بتنفيذ برامج

برامج   ذ ال الجهات التي قامت بتنفي
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يوضح المؤسسات التي قامت بتنفيذ المشاريع في المجال السياسي فـي كـال مـن               ) 4(والجدول التالي  رقم     

  :الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

  )4(الجدول رقم 
    المنطقة

  م

  

  قطاع غزة  بية والقدسالضفة الغر  الجهات المنفذة

  

  المجموع
  2  0  2  اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي  1

  1  0  1  بيت الصداقة الفلسطيني  2

  1  0  1  جمعية أبناء البلد  3

  1  0  1  جمعية العمل التنموي  4

  2  0  2  جمعية اللد الخيرية  5

  6  6  0  جمعية صوت المجتمع  6

  5  0  5  جهود للتنمية االجتماعية الريفية  7

  7  4  3  رأةطاقم شؤون الم  8

  1  0  1  لجان المرأة للعمل االجتماعي  9

  1  0  1  قسم الشابات/ وزارة الشباب والرياضة  10

  3  0  3  مؤسسة االتصال الجماهيري مفتاح  11

  1  0  1  مؤسسة ميثاق  12

  2  0  2  مركز المنهل الثقافي  13

  2  0  2   للثقافة والفنون مركز جذور  14

  17  3  14  غزة والضفة الغربية والقدس/الملتقى المدني  15

  3  0  3  نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين  16

  5  5  0  المجلس التشريعي الفلسطيني/وحدة المرأة والطفل  17

  60  18  42  المجموع  

  الشكل البياني التالي يوضح المؤسسات المنفذة للبرامج
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  : أهم معوقات أجراء المسح1.6
  :ن مجموعة من المعيقات أثرت على علمية مسح البرامج أهمهاواجه الباحثون الميدانيو

كثرة الحواجز العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية وبسبب الظروف السياسية واألمنية لفلسطين،             -1

  .مما تطلب زيارة المؤسسة ألكثر من مرة بسبب عدم الوصول إليها في الموعد المحدد

  .  االستمارات لديها لتعبئتها مثل أسبوع أو عشرة أيامبعض المؤسسات طلبت فترة أطول لبقاء  -2

  وكتابـة مقترحـات      –انشغال بعض المؤسسات بكتابة التقارير السنوية  والميزانيـات  والخطـط              -3

 . المشاريع لذلك لم يكن لديها وقت لتعبئة االستمارات

 . بعض المؤسسات رفضت نهائيا تعبئة االستمارات ألسباب خاصة بها -4

وال اسـم   ) التمويل  ( ات رفضت إعطاء أسماء المؤسسات التي تمدهم بالدعم المادي          بعض المؤسس  -5

 . الدولة المانحة

قيام المؤسسة بتعبئة االستمارة على انفراد وحسب رؤيتها بعد سماع شرح مفـصل عـن الدراسـة                  -6

 . المسحية وأهدافها
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  الفصل الثاني

  ة في المجال السياسيالتطور التاريخي للمرأة الفلسطيني
لعبت المرأة الفلسطينية دوراً ملموساً في بناء المجتمع منذ عشرات السنين الماضية، فهي ربة منزل أسهمت 

 رب األسرة إما بسبب التجارة  غياب وسد الفراغ الذي يسببه،مساهمة كبيرة في الحفاظ على تماسك األسرة

فمنذ بداية االستيطان الصهيوني . ة أو حتى سجيناً أو شهيداًوتنقله بين المدن الفلسطينية والبلدان العربي

 عندما نظمت التظاهرات احتجاجاً على االستيطان ،لفلسطين،  خاضت المرأة الفلسطينية غمار الحياة السياسية

 اليهودي في فلسطين، ثم أعقبها إنشاء الجمعيات الخيرية التي شكلت االنطالقة األولى للمرأة الفلسطينية، ثم

 1929شاركت المرأة الفلسطينية الرجل في مختلف مراحل النضال ضد االنتداب البريطاني حيث شهد عام 

 انبثقت منه اللجنة التنفيذية لجمعية السيدات العربيات ثم أنشئ في العام )3 (ي في القدسوعقد أول مؤتمر نس

   .نفسه االتحاد النسائي العربي في القدس وفرع آخر في نابلس

 وما شهدته من اندماج المرأة في قضايا مجتمعها فلم ،رغم من الظروف السياسية التي مرت بها البالدعلى ال

لذا ترك . لدور المرأة في النضال في حقبة العشرينيات والثالثينيات يكن لدى الحركة الوطنية الفلسطينية رؤية

لمحيطة بهن، والمتعلقة بمدى اشتداد يطورنه حسب تطور الظروف الخارجية ا رؤية هذا الدور للنساء أنفسهن

بعض األحزاب  وقد يكون االستثناء الوحيد في هذا التوجه هو محاولة. البريطاني ثم الصهيوني فيما بعد القمع

 تنظيم -عائلي أكثر منه أيديولوجي  خالفاً لبقية األحزاب التي كانت في معظمها ذات بناء-األيديولوجية 

وخاصة عندما بدأت األمور تتأزم بعد استشهاد الشيخ  هرات في المدن الرئيسةفتيات المدارس للخروج بمظا

 )4(.استشهاده تنظيم مجموعة  أطلق عليها رفيقات القسام  الذي حاول قبلم1935 عام عز الدين القسام

 دولة إسرائيل على أكثر من نصف األراضي الفلسطينية، 1948واستمرت المؤامرة حيث أقيمت عام 

الخمسينيات، وبعد أن فقد تنظيم اإلخوان المسلمين   القسم الباقي إلى مصر واألردن، ومع بدايةوألحــــق

إذ أنشأ . الفلسطيني فتح مجال أكبر لعمل األحزاب األيديولوجية القومية، وبدرجة أقل الحزب الشيوعي نفوذه،

كما كان لتواجد , لقوميين العربم تنظيماً حزبياً نسائياً، وكذلك نشطت بين النساء حركة ا1954حزب البعث 

النساء، جنبا إلى جنب مع الرجل، في أهم المعارك الوطنية التي خاضها قطاع غزة في ذلك الوقت دوراً مهماً 

، 1956، ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي للقطاع عام 1955الالجئين في سيناء عام  في إفشال مشروع توطين

  )5(.1957عام " مشروع التدويل  " وإفشال

م تم اإلعالن عن النظام الدستوري في قطاع غزة الذي حدد كيفية تأليف المجلس التشريعي، 1962وفي عام 

ثنين وعشرين عضواً ينتخبهم األعضاء ايتألف المجلس التشريعي من "  منه على أن 30حيث نصت المادة 

طاع غزة وذلك وفقا لقواعد وشروط المنتخبون لعضوية اللجان المحلية لالتحاد القومي العربي الفلسطيني بق

م الذي حدد نظام 1962 لعام 12، ثم تال ذلك القرار رقم "نظام االنتخاب الذي يصدر عن الحاكم العام

االنتخاب والترشيح لعضوية المجلس التشريعي على أعضاء لجان االتحاد القومي والذي سبقت أن حرمت 

ين بالمجلس ياط الذكورة كجنس، وانطبق ذلك على التعالمرأة الفلسطينية فيه من العضوية، بسبب اشتر

التشريعي، ألنها نفس شروط العضوية بالترشيح التي تحكمه مما انعكس على حرمانها ومصادرة حقها في 

أما في ظل النظام األردني التي كانت الضفة الغربية جزءاً من هذا النظام، فقد . عضوية المجلس التشريعي

أ /3م، بحيث نصت المادة رقم 1960 لعام 24قانون االنتخابات لمجلس النواب رقم طبق عليهم ما جاء في 

أ كل شخص اكتسب /2واألردني هو كما حددتها المادة " لكل أردني حق انتخاب أعضاء مجلس النواب"
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 ، وقد حرمت المرأة من ممارسة حقها في االنتخاب والترشيح بسبب"الجنسية األردنية بمقتضى قانون الجنسية

عدم حصولها على الجنسية بأقدمية خمس سنوات وعدم قيدها في كشوفات الناخبين كما نص عليها قانون 

  .  االنتخاب لمجلس النواب

 ومراكز رعايـة المـسنين      ،ية الخيرية، كدور األيتام   وانطالقا من ذلك، فقد نشطت العديد من المؤسسات النس        

كما شـاركت المـرأة     .  االتحاد العام للمرأة الفلسطينية    1965وغيرها لتغيير هذا الواقع، حيث أسس في عام         

م 1967الفلسطينية الرجل في مختلف مراحل النضال ضد االنتداب البريطاني ثم االحتالل اإلسرائيلي بعد عام               

. حيث أخذت المرأة الفلسطينية موقعها في صفوف المقاومة الفلسطينية، وسقط العديد منهن برصاص االحتالل             

من ذلك، فقد وقفت عوامل عدة مانعاً أمام ممارسة المرأة حقوقها السياسية كمواطنة، فقد ميـزت                على الرغم   

القوانين ضدها عندما جاءت لتقصر حق االنتخاب والترشيح على الذكور، النتخابـات المجلـس التـشريعي                

ية المجلـس   ولعضوية البلديات في قطاع غزة، ووصل األمر إلى حرمانها بنصوص أيضا من التعيين لعضو             

 فقـد حـرم قـانون       1950التشريعي والمجلس التنفيذي، أما في الضفة الغربية التي تبعت األردن منذ عـام              

 المرأة من ممارسة حقها السياسي في انتخاب أعضاء مجلس النـواب كمـا              1960لسنة  ) 14(االنتخاب رقم   

 مـن حـق الترشـيح       1974 عام   ، والذي عدل في   1950حرمها أيضاً بموجب قانون البلديات األردني لعام        

واالنتخاب لعضوية المجالس البلدية والقروية ولم يكن باإلمكان سريانه في األراضي الفلسطينية بسبب وقوعها              

  . تحت االحتالل

!! ومن مفارقات القدر أن تنال المرأة الفلسطينية ألول مرة حقها في االنتخاب والترشيح على يـد االحـتالل                  

 الذي منحها الحق في الترشيح واالنتخاب لعـضوية المجـالس           1975 لعام   627رقم  بموجب األمر العسكري    

البلدية، اعتقادا منه أن المرأة ستصب أصواتها للقوى التقليدية المناوئة لقوى التغيير والثورة من رجال منظمة                

ير الفلسطينية كجزء   التحرير الفلسطينية، إال أن هذا لم يتحقق حيث ّصبت المرأة أصواتها لقوائم منظمة التحر             

مما ساعد في أن تلعب المرأة الفلسطينية دوراً فاعالً في إطار الحركة            ) 6(،أصيل من قوى التغيير في المجتمع     

الوطنية الناهضة في التعبئة والتنظيم، وفي داخل األحزاب الفلسطينية التي ضمت في أجهزتها العسكرية عدداً               

كما ساهمت  . بعمليات عسكرية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة     من النساء إلى جانب الرجل، حيث شاركن        

المرأة الفلسطينية إلى جانب الرجل، في إحباط المشاريع الصهيونية، على رأسها مـشروع روابـط القـرى                 

ي التي ضمت في صفوفها مئات مـن  وومع تزايد الوعي الوطني تأسست لجان العمل النس       . والمجالس المحلية 

 النشطة من كافة الفصائل واألحزاب، إذ أسهمت في خلق مناخ عام للحوار الديمقراطي وتعدد               يةوالكوادر النس 

  .اآلراء

 المرأة الفلسطينية في النشاطات التنموية التي تتصل بالمشاركة في اتخـاذ القـرارات أو تنفيـذ                 ت كما ساهم 

التي ) 7(ي تقدمها تنظيمات التنمية،   الخطط والبرامج والمشاركة في الخدمات العامة واالستفادة من الخدمات الت         

تزيد من وحدة وتماسك المجتمع، بحيث انعكست أهمية مشاركتها في العملية التنمويـة فـي تحقيـق ذاتهـا                   

ال يمكن أن تتحقق التنمية بدون مساهمة جميع الفئات بما فيهـا   وشعورها باألهمية والقيمة المجتمعية، بحيث 

 حيث أن هناك عـدد مـن المؤشـرات          .مد أساسا على مواردها البشرية    المرأة وخاصة في فلسطين التي تعت     

) 5(م فـي الجـدول رقـم    2003السياسية للمرأة مقارنة بالرجل كما رصدها مركز اإلحصاء الفلسطيني عام  

   )8: (التالي
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  )5(الجدول رقم 

 ذكور إناث المؤشرات السياسيةم

 %94.4 %5.6 نسبة النساء في المجلس التشريعي 1

 %98.5 %0.5 نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية 2

 %93 %7   نسبة النساء في القضاء3

 %91.3 %8.7 نسبة الوزراء حسب الجنس4

 %98.7 %1.3 بلغ التوزيع النسبي لألسرى حسب الجنس 5

 %94 %6 بلغ التوزيع النسبي للشهداء حسب الجنس 6

  

لنبي للمؤشرات السياسية للمرأة مقارنة مع الرجل، مع األخذ بعين االعتبـار            الشكل التالي يحدد بيانا التوزيع ا     

  : أن نسبة الرجال تشكل األغلبية 

  

ة مع الرجل    المؤشرات السياسية للمرأة مقارن

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%
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نسبة تمثيل النساء في 
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نسبة النساء في القضاء   

نسبة الوزراء حسب 
الجنس

بلغ التوزيع النسبي 
لألسرى حسب الجنس  

بلغ التوزيع النسبي 
للشهداء حسب الجنس  

1
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3
4

5
6

ذآور
إناث

 
  :  انطالقا من ذلك فال بد من وجود آلية لتحقيق مشاركتها السياسية والمجتمعية الفاعلة من خالل

 .علوماتوجود آليات الحوار والنقاش ومنحهن الحرية في الوصول إلى تلك الم -

وجـود مؤسـسات وقـوانين      . إشراك المؤسسات النسوية في عملية المشاركة السياسية والتنمويـة         -

 .لممارسة حقوقهن وحرياتهن من خالل االشتراك مع غيرهم

العمل على إزالة كل المعيقات التي تحول دون مشاركة المرأة سواء كانت السياسية أو االقتصادية أو                 -

 غيرها من المعيقات

فر خدمات استدامة التنمية التي توصل المـرأة        اشبكة من األجهزة والمؤسسات التي تضمن تو      فر  اتو -

 .إلى االستفادة من الموارد المتاحة

   .المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية تمتع المرأة بحقوقها -
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طيني المعدل قد سـاوت المـرأة         من القانون األساسي الفلس     26المادة رقم   في ضوء ذلك، نستطيع القول أن       

حلها ا في االنتخابات التشريعية والبلديات في مر      تهامشاركبالرجل في مختلف الحقوق وخاصة السياسية منها ك       

ـ  ال يتجزأ من مجمل التحوالت التي تساهم في رفـع            جزءباعتبار ذلك    المختلفة،  للمـرأة   وعي الـسياسي  ال

، حيث بدا واضحا للمجتمـع األبـوي الـذي     اً واجتماعي اًعية اقتصادي ومشاركتها في التنمية المجتم   الفلسطينية،  

 التـي   ية ليشمل المـرأة   سياسيتصف فيه المجتمع الفلسطيني بأنه أصبح لزاما عليه توسيع مفهوم المشاركة ال           

شاركت على مدار سنوات النضال الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي بشكل فعال لتحقيـق أهـداف شـعبها                 

 . وتقرير المصيرباالستقالل
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  الفصل الثالث

  تحليل االستمارة ونتائج المسح
 

 لقد حرصنا على تحليل االستمارات وفقا لتتابع األسئلة كما أوردتها االستمارة من خالل تفريغها على برنامج  

SPSSاإلحصائي وذلك لتسهيل عملية تحليل واستخالص النتائج .  

  

   :نات المشروعبيا: أوالً

يستدل من البيانات التي استقيناها من العديد من المؤسسات، أن غالبية هذه المؤسسات قد قامت بأكثر من 

 95برنامج في مجال التمكين السياسي، وقد وصل عدد البرامج اإلجمالي التي تم حصرها / مشروع

من )  في قطاع غزة18والقدس، و  في الضفة الغربية 42منها ( مشروعا 60برنامجا تم اختيار /مشروعا

 مؤسسة تعمل في المجال 17م، نفذتها 2005-1995المجموع الكلي للبرامج المنفذة في الفترة ما بين 

  .النسوي

  

  :مدة البرنامج 1.1
أن مدة البرنامج تحدد طبيعته فالبرامج ذات المدد القصيرة والمحددة بأقل من سنة تكون في أغلب األحيان 

ات توعية، وأما البرامج المحددة بأكثر من سنة وربما يستمر إلى سنتين أو أكثر تصب دورات على شكل ندو

 المدة الزمنية لبرامج التمكين يوضح) 6(رقم والجدول . في  مجال تنمية وتدريب وتعزيز القدرات لدى المرأة

  :السياسي وعدد تكرارها ونسبتها من إجمالي البرامج المختلفة

)6(الجدول رقم   
Cumulative 
Percent % 

Valid 
Percent % 

Percent 
% 

Frequency
 التكرار

 البيان

 أقل من سنة 28 46.7 46.7 46.7
  سنتينإلىسنة  18 30.0 30.0 76.7
 أكثر من سنتين 14 23.3 23.3 100.0

 100.0 100.0 60 Total 
  

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

 مـن البـرامج وتـشكل نـسبة         )28(عددها  ل من عام بلغ     إن البرامج التي نفذت ومدتها الزمنية أق       •

من أجمالي برامج التمكين السياسي، وهذا يعود إلى تركيز المؤسسات على تنفيذ وتقـديم          %) 46.7(

مشاريع قصيرة المدة إلظهار قدرتها على االستمرارية في الحصول على البـرامج مـن الجهـات                

  .ليميةالمانحة سواء الدولية منها أو المحلية واإلق

من البرامج وتشكل نسبة    ) 18(إن البرامج التي نفذت ومدتها الزمنية ما بين سنة وسنتين بلغ عددها              •

  .من أجمالي برامج التمكين السياسي%) 30.0(

من البرامج وتـشكل نـسبة          ) 14(إن البرامج التي نفذت ومدتها الزمنية أكثر من سنتين بلغ عددها             •

 .تمكين السياسيمن أجمالي برامج ال%) 23.3(
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  :ويمكن توضيح عدد ونسبة البرامج حسب المدة الزمنية كما في الشكل البياني التالي

  
 

برامج المدة الزمنية لل
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سنتين
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سنتين

المجموع

التكرار
%
المجموع%

  
  

 نطاق البرامج المنفذة في مناطق ومحافظات فلسطين يحدد) 7(رقم  الجدول : نطاق البرامج المنفذة1.2

  :كالتالي
  )7(الجدول رقم 

 التكرار  البيان
%  Valid 

Percent %  
 Percent أجمالي

%  
 30.00 30.00 30.00 18  قطاع غزة

 100.0 70.00 70.00 32الضفة الغربية والقدس

Total 100.0 100.0 60 المجموع   

  

يتضح من الجدول السابق أن جميع برامج التمكين السياسي قد تم تنفيذها فـي أراضـي الـسلطة الوطنيـة                    

إقليمي أو دولي أو مشاركة مؤسسات إقليمية أو دولية          برنامج واحد تم تنفيذه على نطاق        دالفلسطينية، وال يوج  

كما تشير محتويات الجـدول إلـى       . وهذا ما تفتقر إليه البرامج المنفذة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية          

عدم حصول المؤسسات الفلسطينية على تمويل من الدول العربية الشقيقة، وهذا ما نحتاجه لتوجيه برامج تخدم                

 .تمع وثقافته العربية واإلسالميةتطوير المج
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  : كما في الشكل التالياويمكن توضيح نطاق البرامج المنفذة في مناطق ومحافظات فلسطين بياني

  

طين نطاق البرامج المنفذة في محافظات فلس
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  التنفيذ: ثانياً

: طبيعة الجهات المنفذة لبرامج المجال السياسي2.1    

اسي في فلسطين وذلك حسب المسح الميداني        طبيعة الجهات المنفذة لبرامج التمكين السي      )8(يحدد الجدول رقم    

  .لمؤسسات المجتمع المدني

  )8(الجدول رقم 
Cumulative 
Percent% 

Valid 
Percent % 

Percent 
 % 

Frequency
 التكرار

 البيان

لجان/مجالس/حكومية 9 15.0 15.0 15.0  قومية 
 منظمات غير حكومية 51 85.0 85.0 100.0

 100.0 100.0 60 Total 
 
  :ضح من الجدول السابق أن البرامج التي نفذت جاءت بالشكل التالييت

الضفة الغربيـة والقـدس      ( بلغت البرامج التي نفذتها جهات حكومية أو مجالس أو لجان قومية في              •

  .من مجموع برامج التمكين السياسي% 15.0 وتشكل نسبة  برامج9) وقطاع غزة  
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بلـغ  )  الضفة الغربية والقدس  وقطـاع غـزة     ( مية في   أما البرامج التي نفذتها منظمات غير حكو       •

من إجمالي برامج التمكين السياسي المنفذة في أراضـي         % 85.0وتشكل نسبة     برنامجا 51عددها  

 .السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس الشريف
 

   يعرض الشكل التالي تمثيل الجهات المنفذة للبرامج بيانيا
 

برامج طبيعة الجهات المنفذة لل
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رار  التك
%
المجموع % 

  
  

  : الجهات الممولة 2.2
أسفرت عملية مسح برامج التمكين السياسي الكشف عن أن الجهات الممولة لبرامج التمكين الـسياسي تأخـذ                 

  ):9(الجدول التالي رقم غالبا الطابع الوطني والذاتي والدولي، وذلك حسب ما تضمنه 

  )9(الجدول رقم 

 اإلجمالي
Percent% 

Valid 
Percent 

% 

 البيان التكرار %

 دولية 50 83.3 83.3 83.3
 وطنية 1 01.7 01.7 85.0
 ذاتية 7 11.7 11.7 96.7
 غير محدد 2 03.3 03.3 100.0

 100.0 100.0 60 Total المجموع 
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  :يتضح من الجدول السابق أن

الضفة الغربية  (  برنامجا في التمكين السياسي قد تم تمويلهم من مؤسسات دولية عاملة في              50هناك   •

 والقيادات الشابة والبرامج األخرى التي تم االتفـاق علـى           ةستهدف المرأ ، ا )والقدس  وقطاع غزة       

تصنيفها في ورشة العمل األولى التي عقدتها منظمة المرأة العربية في القاهرة، وهي تشكل ما نسبته                

 برنامجا قـد تـم      95 برنامجا التي تم اختيارها من مجموع        60من أجمالي البرامج البالغة     % 83.3

  .ضي السلطة الفلسطينيةمسحها في أرا

) الضفة الغربية والقدس  وقطاع غزة     ( هناك  برنامج واحد في المجال السياسي قد نفذ لصالح المرأة             •

من أجمالي البرامج التي استهدفت المرأة في أراضي        % 01.7وقد تم تمويله وطنيا، تشكل ما نسبته        

  .السلطة الفلسطينية

من % 11.7وتشكل ما نسبته  ) لغربية والقدس وقطاع غزة       الضفة ا (  برامج ذاتيا في     7وتم تمويل    •

 .أجمالي برامج التمكين السياسي التي استهدفت المرأة

من جهات غير محددة وتشكل ما   )  الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة        ( وتم تمويل  برنامجين في       •

  .من أجمالي برامج التمكين السياسي التي استهدفت المرأة% 03.3نسبته

من برامج التمكين السياسي تركزت على توعيـة وتثقيـف          % 83.3ظ من الجدول السابق أن أكثر من        ويالح

المرأة، وقد اعتمدت على تمويلها من المساعدات التي قدمتها الدول والمؤسسات الدولية المانحة، وهذا يـشكل                

 الدعم الذاتي لهذه البرامج     أعلى نسبة، وربما يؤثر على طبيعة هذه البرامج من حيث الهدف الوطني،  ثم يليه              

  .ثم يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الوطني لها

  

   والشكل التالي يوضح تمثيل الجهات الممولة للبرامج بيانيا

  

ن السياسي  الجهات الممولة لبرامج التمكي
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 الجهات الممولة وعدد البرامج وإجمالي حجم التمويل لها يبين) 10(رقم ومن جهة أخرى،  الجدول التالي 

  :بالدوالر األمريكي
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  )10(رقم الجدول 

  $حجم التمويل   عدد البرامج  جهة التمويل

      :الجهات الدولية
  CRS 2  62.948اإلتحاد األوروبي 

  OIT  1  10.000منظمة العمل الدولية

  27.000 2  وكالة التنمية النرويجية

  ARD  2 29.675مشروع تعزيز عمل المجلس التشريعي 

    TAMMKEN  3  368.329   تمكين

NDI 1  38.000  
Irish Government 1  44.489  
  57.015  1  فريدريك أبريت األلمانية

  UNICEF  1  60.000اليونيسيف

UNDP 3  70.050  
  75.000  1  الممثلية الهولندية

   145.000  2  وكالة التنمية الكندية

  50.000  1    الحكومة اليابانية

  NED 2  165.000التنمية األمريكية 

  130.000 2  وكالة التنمية السويسرية

  181.108 2  وكالة التنمية األسترالية

 1.513,614  27  المجموع

 1.339,850  23  - لم تحدد جهة التمويل -

 2.853,464  50  إجمالي التمويل

 0.029,100  6  :الجهات الحكومية والذاتية

  -  4  :لم تحدد الموازنة

 2.882,564 $   برنامج60  المجموع

 
 برنامجا بتمويل دولي 50 برنامجاً منهم 56 التمويل الذي حصل عليه نخلص من الجدول السابق، أن إجمالي

في حين أن 2.882,564 $  برامج بتمويل حكومي أو ذاتي من برامج التمكين السياسي للمرأة وصل إلى 8و

 برامج لم نتمكن من الحصول على قيمة موازنتها بسبب رفض الجهات المنفذة لها اإلفصاح عن قيمة 4هناك 

  . التي حصلت عليه وذلك ألسباب خاصة بهاالتمويل

  :التغطية الجغرافية للبرامج 2.3
يلعب الموقع الجغرافي دورا رئيسا في توعية وتثقيف وتدريب المرأة، حيث يختلف األمر منه في المناطق 

 نظرا للظروف االجتماعية نوالمحافظات عنه في أطراف المدن وفي الريف وفي مخيمات الالجئين الفلسطينيي

  . تي تفرضها البيئة المحيطةال

  

 20



  

  :التغطية الجغرافية للبرامج نجد أنالذي يحدد ) 11(جدول رقم ومن خالل ال

 )11(الجدول رقم 

%المجموع    V. Percent % % المنطقة التكرار 

 عام 15 25.0 25.0 25.0
محافظات/جهوي/مناطقي 36 60.0 60.0 85.0

100.0 15.0 15.0 9 
ريف، /أطراف/مراكز

رحض  
 100.0 100.0 60 Total 

  

  :األتي) 11(رقم يتضح من الجدول السابق 

 في التمكين السياسي غطى قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس وتشكل هذه              برنامجا 15يوجد   •

من أجمالي برامج التمكين السياسي التي نفـذت فـي جميـع األرضـي        % 25.0البرامج ما نسبته    

  .الفلسطينية

جا في التمكين السياسي استهدف المرأة في محافظات الوطن الفلسطيني، والتي تشكل             برنام 36هناك   •

  .من أجمالي البرامج في المجال السياسي% 60.0ما نسبته 

 برنامج في التمكين السياسي استهدف المرأة في مراكز المدن وأطراف الريف والحـضر              9ويوجد   •

  .رأة في المجال السياسيمن أجمالي برامج تمكين الم% 15.0وتشكل ما نسبته 

ويمكن تمثيل النسب السابقة للتغطية الجغرافية لبرامج التمكين السياسي في فلسطين بيانيا كما في الـشكل                

 :البياني التالي
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  :  الموقف الحالي للبرامج2.4
ذلك أثناء إلى جديد، ومستمر، ومنتهى، ومتوقف، و: تم تقسيم الموقف الحالي لبرامج التمكين السياسي للمرأة

  : يحدد الموقف الحالي لبرامج التمكين السياسي)12(الجدول رقم و. جمع بيانات االستمارة

)12(الجدول رقم   
Cumulative 
Percent % 

Valid 
Percent % 

Percent 
% 

Frequency 
 التكرار

 البيان

 جديد 5 8.3 8.3 8.3
 مستمر 18 30.0 30.0 38.3
 انتهى 28 46.7 46.7 85.0

 متوقف 7 11.6 11.6 96.6

 ألغي 1 1.7 1.7 98.3

 غير محدد 1 1.7 1.7 100.0
 100.0 100.0 60 Total 

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي

من إجمالي برامج المجال الـسياسي التـي   % 8.3برامج جديدة قيد التنفيذ وتشكل ما نسبته 5 يوجد  •

  .تستهدف توعية وتثقيف المرأة

من إجمـالي   % 30.0لتمكين السياسي مستمرة في التنفيذ وتشكل ما نسبته          برنامجا  في ا    18وهناك   •

  .برامج المجال السياسي لتثقيف المرأة وتوعيتها

من أجمالي برامج   %  46.7 برنامج  في المجال السياسي من التنفيذ شكلوا ما نسبته            28وقد انتهى    •

صف البرامج الموجهة للمرأة فـي      وهذا يعنى أكثر من  ن     . المجال السياسي لتثقيف المرأة وتوعيتها    

التثقيف السياسي قد انتهت مع انتهاء المراحل األربعة النتخابات المجالس البلدية وانتخاب المجلـس              

  .التشريعي، وباقي البرامج  متوقع لها أن تنتهي مع انتهاء المرحلة األخيرة من االنتخابات البلدية

من إجمالي برامج تمكين المرأة     % 11.6 ما نسبته     برامج في التمكين السياسي وتشكل     7وقد توقفت    •

السياسي وذلك إما ألسباب خاصة بجهة التمويل أو للظروف السياسية واألمنية التي تعيشها أراضي              

 .السلطة الفلسطينية

من إجمالي بـرامج تمكـين      % 1.7 وقد ألغي برنامج واحد في التمكين السياسي وتشكل ما نسبته            •

 . سبب عدم تقبل العادات والتقاليد في المجتمع الفلسطينيالمرأة السياسي وذلك ب

من إجمالي برامج تمكين    % 1.7ولم تحدد طبيعة برنامج واحد في التمكين السياسي وتشكل ما نسبته             •

 .المرأة السياسي

  

بناء على النسب المئوية السابقة ألعداد البرامج التي حددت الموقف العام للبرامج، فإن الـشكل البيـاني                 

 :التالي يوضحها بصورة أكثر جلية
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ن السياسي  الموقف الحالي للبرامج التمكي
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ات في البرامج التي تم /  عدد العاملين)13(الجدول رقم يحدد  : العاملين العامالت في البرامج2.5

  :تنفيذها في فلسطين

  )13(الجدول رقم 
Cumulative 
Percent% 

Valid 
Percent% Percent %

Frequency
 التكرار

ات في /عدد العاملين

 البرنامج

 
 م

1 أقل من    10 عمال 38 63.33 63.33 63.33

2 أقل من    - 20  عامل 10 16.67 16.67 80.00

3 أقل من    -30  عامل 5 8.33 8.33 88.33

4 أقل من     - 50 عامل 2 3.33 3.33 91.66

5 أقل من   - 100 عامل 1 1.67 1.67 93.33

6 غير محدد 4 16.67 16.67 %100.00

  المجموع 60 %100.00  

 برامج قد اعتمدت 10 برنامجا أعتمد على عشرة أشخاص لتنفيذه، وأن 38يستدل من الجدول السابق أن نحو 

 برامج قد اعتمدت على ثالثين شخصاً، وبرنامجين على خمسين شخصاً 5على عشرين شخصا، في حين أن 

، ويعني ذلك أن هذه البرامج احتاجت  برامج عدد األشخاص العاملين فيها4وأخر على مائة، في حين لم تحدد 

  .لعدد من األشخاص لتنفيذها في مواقع شتى من الوطن

الشكل البياني التالي يوضح بصورة أكثر جلية عدد العاملين في برامج التمكين السياسي حسب األعـداد                

 من البرامج   الفعلية لعددهم في كل برنامج، مما يعطي صورة مفصلة لعدد العاملين والعامالت في كل فئة              

 :حسب عدد العاملين فيه والتي قمنا بجمعهم في الجدول السابق
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طين عدد العامالت /ين في البرامج المنفذة في فلس
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  : أنشطة البرامج في المجال السياسي2.6

تشير نتائج تحليل االستمارات في هذا الجانب إلى أن معظم البرامج في المجال السياسي تمت بنشاط واحد أو 

 يحدد عدد أنشطة كل برنامج من برامج  الذي)14(رقم أكثر من نشاط، ويمكن توضيح ذلك في الجدول 

  :التمكين السياسي

 )14(الجدول رقم 
Cumulative 
Percent % 

Valid 
Percent % 

Percent 
 % 

Frequency 
 التكرار

 البيان

 نشاط واحد 11 18.3 18.3 18.3
 أكثر من نشاط 48 80.0 80.0 98.3
 لم يحدد 1 1.70 1.70 100.0

 100.0 100.0 60 Total 
  

 برنامجـا اي    11يالحظ من الجدول السابق أن عدد البرامج السياسية التي اعتمدت على نشاط واحد  بلغـت                 

% 80.0 برنامجا على أكثر من نشاط بمعدل      48من أجمالي البرامج السياسية، في حين أعتمد        % 18.3بنسبة  

لية كانت تركـز علـى بـرامج        من أجمالي البرامج وهذا يعني أن الجهات الممولة  سواء كانت محلية أو دو             

 :والشكل البياني التالي يوضحها بصورة أكثر جلية. سياسية من أكثر من نشاط
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ن السياسي   عدد االنشطة في آل برنامج من برامج التمكي

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

نشاط واحد  أآثر من نشاط  لم يحدد Total

11 48 1 60

18.3 80 1.7 100

الرقم

  
  : الفئات المستهدفة2.7

 برنامجا 28 يحدد نوع الفئة المستهدفة من قبل برامج التمكين السياسي بأن نحو الذي) 15(رقم يشير الجدول 

 فاعلة في صنع القرار وتنفيذه، إضافة إلى أن باقي البرامج قد استهدف تأهيل المرأة لكي تصبح مساهمة

وجهت إلى المرأة كمواطنة لتعريفها باالنتخابات، وكذلك إلى الفئات الشابة وقادة الرأي لتدفعها للمضي قدما 

  . في النضال من أجل تحقيق المساواة في مشاركة صناع القرار

 )15(الجدول رقم 
Cumulative 
Percent% 

Valid 
Percent % 

Percent 
 % 

Frequency 
 التكرار

 البيان

 المرأة كناخبة 14 23.3 23.3 23.3
 المرأة كمرشحة 12 20.0 20.0 43.3

46.6 03.3 03.3 2 
 المرأة

حزبية/نقابية/كبرلمانية

 المرأة كمواطنة 6 10.0 10.0 56.6
  القراراصانعو 8 13.4 13.4 70.0
 قادة الرأي 2 03.3 03.3 73.3
 الفئات الشابة 10 16.7 16.7 90.0
 الجمعيات األهلية 3 05.0 05.0 95.0

 أخرى 3 05.0 05.0 100.0
 100.0 100.0 60 Total 
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  :يالحظ من الجدول السابق الذي يحدد نوع الفئة التي استهدفته برامج المجال السياسي، ما يلي

من إجمالي البرامج الموجهـة      % 23.3 برنامجا استهدف المرأة كناخبة  تشكل ما نسبته          14 هناك •

  إلى المرأة

من إجمالي البرامج الموجهـة     % 20.0 برنامجا استهدف المرأة كمرشحة تشكل ما نسبته         12هناك   •

  .  في المجال السياسياً برنامج60 والبالغ عددها إلى المرأة

من إجمـالي   % 03.3هناك  برنامجين استهدفا المرأة كبرلمانية  ونقابية وحزبية  تشكل ما نسبته                 •

  .  برنامجاً في المجال السياسي60 والبالغ عددها البرامج الموجهة إلى المرأة

من أجمالي البرامج الموجهة إلى     % 10.0 برامج استهدفت المرأة كمواطنة تشكل ما نسبته         6هناك   •

  .  برنامجاً في المجال السياسي60 والبالغ عددها المرأة

من أجمالي البرامج الموجهة    % 13.3نعة ومشاركة في القرار      برامج استهدفت المرأة كصا    8هناك   •

  .  برنامجاً في المجال السياسي60 والبالغ عددها إلى المرأة

 والبالغ عـددها    من أجمالي البرامج الموجهة إلى المرأة     % 3.3هناك برنامجين استهدفت قادة الرأي       •

  .  برنامجاً في المجال السياسي60

 والبـالغ   من أجمالي البرامج الموجهة إلى المـرأة      % 16.7ئات الشابة    برامج استهدف الف   10هناك   •

  .  برنامجاً في المجال السياسي60عددها 

 والبـالغ   من أجمالي البرامج الموجهة إلى المـرأة      % 5.0 برامج استهدف الجمعيات األهلية      3هناك   •

  .  في المجال السياسياً برنامج60عددها 

 والبالغ  من أجمالي البرامج الموجهة إلى المرأة     % 5.0 استهدفهما    برامج لم يحدد الجهة التي     3هناك   •

 .  في المجال السياسياً برنامج60عددها 
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  .الشكل التالي يمثل بيانيا الفئات التي استهدفتها البرامج السياسية

الفئات المستهدفة 
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دد المستهدفين والمستهدفات في البرامج، موضحا عدد       التالي إلى ع  ) 16(الجدول رقم   ومن جهة أخرى، يشير     

  : في التمكين السياسي برنامجا60ًالبرامج والنسب المئوية لهذه البرامج من اجمالي 

  يحدد عدد المستهدفات في البرامج)16(رقم الجدول 

عـــــــــدد 

  ات/المستهدفين

Frequency 
  التكرار

Percent 
%  

Valid 
Percent %  

Cumulative 
Percent%  

50-20  7  11.67  11.67  11.67  
100-60  9  15.00  15.00  26.67  
150-120  5  8.33  8.33  35.00  
560-160  9  15.00  15.00  50.00  

1767-1000  8  13.33  13.33  63.33  
6000-3000  6  10.00  10.00  73.33  

19000-10000  4  6.67  6.67  80.00  
  100.0  20.00  20.00  12  غير محدد

    100.0  100.0  60 المجموع

  

ويالحظ من الجدول السابق، أن نسبة البرامج باختالف األعداد المستهدفة كانت متقاربة في عددها مما يعني 

  . ين يتم حسب البرنامج وحجم الموازنة المطلوبة له/أن عدد المستهدفات
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رها الجدول التمثيل البياني التالي يحدد عدد األشخاص التي استهدفتها برامج المجال السياسي حسب ما ذك

 :السابق

برامج  عدد المستهدفات /ين في ال
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  : يحدد طبيعة ومضمون البرامج المنفذة) 17 ( الجدول رقم:  طبيعة ومضمون البرامج المنفذة2.8

  )17 ( جدول رقم
Cumulative 
Percent% 

Valid 
Percent % 

Percent 
 % 

Frequency
 التكرار

 البيان

 توعية 31 51.7 51.7 51.7
 تدريب وبناء قدرات 20 33.3 33.3 84.0
 مساندة تقديم خدمات 2 03.3 03.3 87.3
 تنمية مؤسسية 1 01.7 01.7 89.0
إعالميةتوعية  2 03.3 03.3 92.3  
  تزويد باألجهزة أو بالمعلومات 1 01.7 01.7 94.0

96.7 01.7 01.7 1 
لسياسات أو والدعوة المناصرة  

 قوانين
 أخرى 2 03.3 03.3 100.0

 100.0 100.0 60 Total 
 

البرامج المنفذة قد ركزت على توعية وتدريب وبناء قدرات         أن مضمون    )17(رقم  من الجدول السابق    يتضح  

المرأة في مجال التمكين السياسي، في حين توزعت البرامج على مجاالت مختلفة تخدم المرأة في بناء قدراتها                 
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أما باقي البرامج فقـد     % 33.3وتدريب وبناء القدرات    % 51.7وتوعيتها، فقد شكلت برامج التوعية ما نسبته        

من إجمالي البرامج وهذا يعنى حاجة المرأة الستمرارية البرامج التي تساهم في تدريبها             % 15شكلت ما نسبته    

ويمكن تمثيل ذلك بيانيا كما في الـشكل        . وبناء قدراتها لتمكنها من المشاركة في صنع القرار بمختلف درجاته         

 :التالي

ذة طبيعة ومضمون البرامج المنف
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  التمويل: ثالثا
$ 1000.00التالي يحدد موازنة البرامج المنفذة والتي تتراوح ما بين          ) 18(الجدول رقم   : ازنة البرامج  مو 3.1

ع $   2.882,564.00 ألف دوالر أمريكي كميزانية لكل برنامج بأجمالي $  300,000.00إلى  ذة في    لجمي رامج المنف  الب
  .فلسطين

)18(الجدول رقم   

  الموازنة 

  $بالدوالر األمريكي
Frequency 

  التكرار
Percent 

% 
Valid Percent 

% 
Cumulative 
Percent% 

1000.00 1 1.7 1.8 1.8 
1100.00 1 1.7 1.8 3.6 
5000.00 5 8.3 8.9 12.5 

10000.00 1 1.7 1.8 14.3 
11000.00 1 1.7 1.8 16.1 
12000.00 4 6.7 7.1 23.2 
13000.00 2 3.3 3.6 26.8 
15000.00 1 1.7 1.8 28.6 
16000.00 1 1.7 1.8 30.4 
18000.00 1 1.7 1.8 32.2 
20000.00 2 3.3 3.6 35.8 
23057.00 1 1.7 1.8 37.9 
24000.00 1 1.7 1.8 39.7 
26996.00 1 1.7 1.8 41.5 
28050.00 1 1.7 1.8 43.3 
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29262.00 1 1.7 1.8 45.1 
30000.00 1 1.7 1.8 44.6 
35000.00 1 1.7 1.8 46.3 
36000.00 1 1.7 1.8 48.1 
37037.00 1 1.7 1.8 49.9 
38000.00 1 1.7 1.8 51.7 
40000.00 1 1.7 1.8 53.5 
47120.00 1 1.7 1.8 55.3 
50000.00 1 1.7 1.8 57.1 
55000.00 1 1.7 1.8 58.9 
58800.00 1 1.7 1.8 60.7 
60000.00 2 3.3 3.6 64.3 
65000.00 2 3.3 3.6 67.9 
68000.00 1 1.7 1.8 69.7 
74000.00 1 1.7 1.8 71.5 
75000.00 2 3.3 3.3 74.8 
80000.00 1 1.7 1.8 76.6 
84000.00 1 1.7 1.8 78.4 
93000.00 1 1.7 1.8 80.2 

100000.00 2 3.3 3.6 83.8 
120000.00 1 1.7 1.8 85.6 
124000.00 1 1.7 1.8 87.4 
149112.00 1 1.7 1.8 89.2 
180000.00 1 1.7 1.8 91.0 
200000.00 2 3.3 3.6 94.6 
234000.00 1 1.7 1.8 96.4 
280000.00 1 1.7 1.8 98.2 
300000.00  1 1.7 1.8 %100.00 

2.882,564.00 
 93.3% 56  $اإلجمالي  

 06.7% 4 لم تذآر الميزانية
 100.0% 60  المجموع الكلي
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الدوالر األمريكي على البرامج المنفذة في مجال التمكـين الـسياسي فـي             الشكل التالي يوزع قيمة الموازنة ب     

 . فلسطين بيانياً

موازنة البرامج المنفذة
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\  
 يحدد نوع الجهة التي مولت البرامج المنفذة والتي         )19(الجدول رقم    :  نوع تمويل البرامج المنفذة     3.2

   :جمعت ما بين الجهات الدولية والوطنية سواء الرسمية منها أو األهلية والذاتية
  )19(لجدول رقم ا

Cumulative 
Percent% 

Valid 
Percent % 

Percent 
% 

Frequency 
 التكرار

 البيان

 دولي 52 86.6 86.6 86.6
رسمي/وطني 1 01.7 01.7 88.3  
أهلي/وطني 1 01.7 01.7 90.0  
ذاتي/وطني 4 06.7 06.7 96.7  
 غير محدد 2 03.3 03.3 100.0

 100.0 100.0 60 Total 
 

ول السابق إلى أن تمويل البرامج قد اعتمدت على المساعدات الخارجيـة وبعـضها أعتمـد علـى            يشير الجد 

التمويل الوطني بأنواعه الرسمي واألهلي والذاتي، وكانت نسبة البرامج التي اعتمدت على التمويـل الـدولي                

ـ          %86.6 برنامجاً أي بنسبة     52نحو   سلطة الفلـسطينية   ، وبرنامج واحد تم تمويله من الجهات الرسمية في ال

 4وبرنامج  أخر قامت المؤسسة المنفذة بالحصول على تمويل له من مؤسسات القطاع الخاص االقتصادية، و               
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برامج اعتمدت المؤسسات المنفذة على موازنتها الذاتية، وعادة ما تكون هذه المؤسسات مرتبطـة بـأحزاب                

  . امجين لم يحدد جهة تمويلهماوفصائل سياسية ال تتلقى الدعم من المؤسسات المانحة، وبرن

 :تمثيل نوع التمويل بيانيا كما في الشكل التالي

ة نوع تمويل البرامج الممول
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  : األهداف3.3

عند تناول األهداف التي أفرزها المسح الميداني للبرامج من خالل تعبئتهم لالستمارة فقـد تـم تحديـد هـذه                    

  :األهداف كما يلي

  .األهداف الرئيسة التي حققتها البرامج السياسية: أوالً

  .األهداف الفرعية التي تم تحقيقها بجانب األهداف الرئيسة: ثانياً

  
:األهداف الرئيسة للبرامج آما خلصت إليها الدراسة المسحية آما في الجدول التالي 3.2.1  
   إبراز دور المرأة في المجتمع الفلسطيني •

  إدماج النوع االجتماعي في الحياة السياسية •

  ي القوانين الوطنيةإدماج معايير حقوق اإلنسان ف •

  إزالة كافة أنواع التمييز ضد النساء على مستوى القوانين •

  إصدار ملحق صحفي •

  إعداد برنامج إذاعي يذاع بشكل أسبوعي •

  إعداد مسودة قانون ينصف المرأة من خالل الضغط على الحكومة الفلسطينية  •

   الشخصية وقانون العقوبات إلقرار القوانين المتعلقة بتعديل قانون األسرة وقانون األحوال •

  بناء عالقات مع صناع القرار •

  بناء قدرات المؤسسات الموقعية النسوية والشبابي •

  بناء قدرات المرأة كمواطنة •

  بناء قدرات النساء المرشحات لالنتخابات العامة والمحلية •
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  بناء قدرات النساء في الحكم المحلي •

  هم االنتخابيةبناء قدرات النساء في مجال إدارة حمالت •

التأثير على جملة التشريعات والسياسات من اجل إدماج قضايا النوع االجتماعي في مختلف  •

  المستويات

  التأثير على صناع القرار لتبني مطالب النساء الديمقراطية •

  تشجيع المؤسسات المحلية للعب دور اكبر في صنع السياسات والمشاركة في عملية صنع القرار •

  ن نسويه وشبابية للضغط على المرشحين لطرح قضايا المرأة والشبابتشكيل لجا •

تطبيق المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل ومنح الطفل كافة حقوقهم المنصوص عليها في  •

  المعاهدات

  تطوير المهارات اإلدارية والتدريبية والقانونية للمرأة للمشاركة في عملية صنع القرار •

  المرأة  في عملية االنتخابات والمراقبة عليهاتطوير مهارات ودور  •

  تعريف المرأة بحقوقها وأهدافها من العملية االنتخابية •

  التعريف باالنتخابات كنهج ديمقراطي •

  تعزيز المشاركة السياسية للمرأة •

  تعزيز الوعي بنظام االنتخابات التشريعية و البلدية لدى جمهور الناخبين •

  لقرار والمشرعين تعزيز الوعي لدى صناع ا •

  تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع اإلفراد •

   وإمكانات المرأة في المراقبة على االنتخاباترتعزيز دو •

  تعميق الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الرجل والمرأة •

  تفريغ نفسي للمرأة العاملة والتدرب على مواجهة الضغوط السياسية •

   قادة مجتمعيين لمعالجة قضايا اإلصالح واالنتخاباتاتقوية الشباب والشابات ليكونو •

تمكين القيادات النسوية المستقبلة وعضوات المؤسسات النسوية التي سيتم اختيارهم من مناطق الضفة  •

  وغزة للعب دور مناصرة وتأثير  كقيادة محلية في مجاالت اإلصالح 

  جعلها امرأة منتجة في المجتمع الريفيتمكين المرأة الريفية من  •

  تمكين المرأة وأخذ دورها في بناء المجتمع المدني •

  تمكين النساء المرشحات والفائزات في االنتخابات •

  تمكين عضوات الهيئات البلدية المنتخبات للقيادة •

للوصول إلى تنسيق الجهود بين العاملين في مجال التشريعات والقوانين ومنظمات المجتمع المدني  •

  قانون انتخابي عصري وحضاري

  التواصل بين المرشحات والمنتخبات •

  توحيد العالقة بين المرشحات للمجلس التشريعي •

توحيد وتنسيق جهود النساء من مختلف األطر النسوية المؤسسات االتحادات إليجاد أجندة موحدة  •

  اتساعا لعميلة اإلصالح الوطني

  ليات التدخل وقت األزماتتوعية الفئات المستهدفة بآ •
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  توعية المرأة في حقها في التسجيل لالنتخابات •

  توعية المراقبين المحليين على قواعد الرقابة في االنتخابات •

  توعية الناخبين بقانون االنتخابات المحلي والتشريعي •

  توعية النساء الناخبات باالطالع على البرامج االنتخابية واالختيار المناسب •

  ية بأفضل النظم القانونية لالنتخاباتالتوع •

  التوعية بخصوص قانون االنتخابات والتعديالت التي أجريت عليه •

  توعية جمهور النساء بأهمية المشاركة السياسية كمواطنات •

  توفير فرصة للناخبين للتعرف على المرشحين •

  تيسير المعلومات للمرأة حول العملية االنتخابية •

  ة لدعم النساء في االنتخاباتحث األحزاب السياسي •

  حرية التعبير عن الرأي واتخاذ القرار لدى الفئات المستهدفة •

  خلق لوبي ضاغط على المشرع الفلسطيني إلقرار قوانين تكفل للمرأة حقوقها •

  خلق وتطوير قيادات نسويه مجتمعية •

  وثقافيةخلق وعي لدى المرأة بالقضايا المختلفة من سياسية واجتماعية واقتصادية  •

  دعم الثقة بما يتعلق بإمكانية تحقيق اإلصالحات الديمقراطية •

  دعم عضوات المجالس البلدية وتطويرهن وبناء القدرات الذاتية لهن •

  رفع الوعي والمعرفة في العملية االنتخابية بشكل عام •

  رفع مستوى وعي المرأة حول قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان •

  معلومات في مبادئ الديمقراطية والعمل المؤسساتيدفع اتجاه تطوير ال •

  زيادة الوعي لدى المواطنين بالمفاهيم الديمقراطية •

  زيادة تفعيل دور مشاركة المرأة والقيادات الشابة في عملية اإلصالح وبناء الدولة •

  زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار •

  زيادة وعى الفئات الشابة بحقوقهم •

  مرأة في ترشيح نفسها باالنتخاباتمشاركة ال •

  معرفة المرأة في المجالس المحلية وتعريف قانون المجالس •

  نشر الثقافة االجتماعية والسياسية والنفسية داخل المجتمع الفلسطيني •

  الوصول إلى وعي كامل لدى الفئات المستهدفة من عملية االنتخابات وآلية أداؤها •

  

  :تم تحقيقها بجانب األهداف الرئيسة وهى كما في الجدول التالياألهداف الفرعية التي  3.2.2

  إبراز دور المرأة في المجتمع •

  إبراز مهارة المرأة للمطالبة بحقوقها •

  تفعيل دور المرأة لجعلها صانعة قرار •

  المساهمة في إيجاد وترسيخ مفاهيم وقيم اجتماعية تحترم القيم اإلنسانية للمجتمع الفلسطيني •

  ي لدى النساء بأهمية التنمية االجتماعية والمشاركة السياسيةنشر الوع •
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  بناء المعلومات لدى النساء والشباب حول نظام االنتخابات الفلسطيني •

  زيادة درجة المهارات لدى النساء والشباب الفلسطيني والمشاركة في االنتخابات القادمة •

سسات النسوية في الضفة الغربية وقطاع تدريب نساء قياديات فلسطينيات وعضوات المنظمات والمؤ •

  غزة

التدريب على حقوق اإلنسان والمرأة والحقوق القانونية ومواضيع الحكم الصالح والضغط على  •

  صناع القرار من اجل إقرار قوانين عادلة ومنصفة للمرأة والرجل

  تدريب العضوات الفائزات على مهارات إدارة الحكم المحلي •

  قديم االستشاراتدعم الفائزات عبر ت •

  توعية الفائزات بحقوق المرأة ودورها في المجلس البلدي •

  رفع مستوى التوعية حول أهمية تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وحقهن في الترشح واالنتخاب •

  رفع نسبة الوعي حول قانون االنتخابات المعدل •

  دور فعال على مستوى صنع القرارتطوير مهارات النساء المنتخبات في المجلس التشريعي للعب  •

  توعية شاملة حول قانون االنتخابات العامة وقانون الهيئات المحلية •

  تقوية النساء في البلديات وتطوير مهاراتهن •

  التشبيك بين عضوات البلديات والمجتمع من جهة أخرى مع مؤسسات المجتمع المدني •

   مهاراتهن القيادية ومهارات االتصالرفع مستوى ثقة القيادات النسوية بأنفسهن وتطوير •

زيادة مستوى وعي ومعرفة القيادات النسوية بحقوق اإلنسان وحقوق المرأة وممارسة الحكم الصالح  •

  والعالقة بينهما

  تطوير شبكة من القيادات الشبابية تشارك في فعاليات المناصرة والضغط مع الطاقم •

  نتخابيةاستعراض ومناقشة أمور تتعلق باألنظمة اال •

  ات في المجتمع الفلسطيني/االرتقاء بالفهم النسوي الحقوقي لدى العاملين •

  العمل على تغيير النظرة النمطية الخاطئة حول دور المرأة والرجل في المجتمع •

  تعبئة الوسائل اإلعالمية لتوعية المرأة والرجل إزاء حقوق المرأة السياسية •

  لمرأة الفلسطينيةنشر الوعي المجتمعي بأهمية قضايا ا •

  توجيه الرأي العام وصناع القرار للعمل غلى اتخاذ إجراءات جديدة تضمن حق المرأة •

  مشاركة المرأة في صنع القرار •

  توعية النساء الفلسطينيات لدورهن في المشاركة السياسية •

  تعزيز دور المرأة في عملية االنتخابات وتوعيتها حسب المناطق الجغرافية •

   المرأة المرشحةتعزيز دور •

  توعية بأهمية المشاركة من اجل التغيير واإلصالح •

  األخذ بيد القدرات النسوية وإيصالها لمواقع اتخاذ القرار •

  تقوية ودعم وبناء قدرات النساء المعلوماتية •

  بناء قدرات النساء والشباب في المناصرة •

  تعزيز ثقة المرأة بنفسها كمرشح •
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  ن لترشح النساءبناء دعم شعبي من الجنسي •

  المتابعة والمراقبة على عمل المجلس التشريعي وصناع القرار المختلفين •

  العمل على متابعة أعضاء المجالس المحلية من خالل البرامج االنتخابية •

  العمل على متابعة أعضاء المجلس التشريعي فيما وعدوا فيه أثناء فترة الدعاية االنتخابية  •

   داعمة شبابيةالعمل على تشغيل لجان •

  خلق كادر شباب قادر على الدفاع عن حقوقه •

  تشكيل مجمعات ضاغطة من الفئات الشابة •

  تفعيل دور المؤسسات النسوية واألندية النسوية •

  نشر الوعي من خالل استخدام وسائل اإلعالم •

  الوصول إلى اكبر عدد ممكن من النساء وتثقيفهم •

  يد الذات واالتصال والقيادةتزويد القيادات الشابة بمهارات توك •

  تزويد القيادات الشابة بمعلومات حول حقوق اإلنسان والمرأة والقوانين •

  تمكين القيادات الشابة بمهارات إعداد الحمالت الجماهيرية والتعبئة والضغط  •

  التركيز على القوانين ومحاولة إجراء تعديالت لصالح المرأة  •

   لمساندة قضايا المرأةتشكيل نواة ضغط على صناع القرار •

  التأكيد على حقوق اإلنسان والمرأة والحقوق القانونية ومفاهيم الحكم الصالح متضمنة القوانين •

  العمل على تضامن جهود النساء في األطر والمؤسسات من اجل أجندة واحدة •

  )قاباتاألندية النسوية واالتحادات والن(بناء قدرات الهيئات اإلدارية للمؤسسات التحتية  •

  حث جميع فئات الشعب الذين يحق لهم االنتخابات على الوصول إلى مراكز االقتراع  •

  توعية المرأة في القوانين والصحة والقضايا االجتماعية •

  تدريب المرأة للتأثير في السياسات العامة المتعلقة بالنساء  •

  

عة االنجازات التي حققتها البـرامج      يحدد طبي ) 20(الجدول رقم    : االنجازات التي حققتها البرامج    3.4

  :المنفذة
  )20(الجدول رقم 

Cumulative 
Percent% 

Valid 
Percent % 

Percent 
% 

Frequency 
 التكرار

 البيان

 تدريب 40 66.7 66.7 66.7
 توعية 17 28.3 28.3 95.0
 أخرى 3 05.0 05.0 100.0

 100.0 100.0 60 Total 
 

إلى أن البرامج التي تم تنفيذها قد حققت مجموعة من االنجازات تركزت في              )20( رقم   يشير الجدول السابق  

 برنامجـاً أي    40التدريب والتوعية والوسائل المساعدة لهما، حيث شكل عدد البرامج التي أنجزت التـدريب              
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في حين سـجلت    % 28.3 برنامجاً،  أي بنسبة      17وعدد البرامج التي أنجزت عملية التوعية       % 66.7بنسبة  

  . انجازاتها في أمور لم تحدد% 5ث برامج أي ما نسبتها ثال

 :الشكل البياني التالي يوضح طبيعة االنجازات التي حققتها البرامج  بصورة أكثر جلية
 

برامج  ا ال طبيعة االنجازات التي حققنه
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%
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  : تقييم البرامج3.4

 طبيعة البـرامج التـي تـم        يحدد) 21(رقم  الجدول   : البرامج التي تم تقييمها والتي لم تقيم         3.4.1

  :ي لم يتم تقييمها ألسباب مختلفةتقييمها والت
)21(الجدول رقم   

Cumulative 
Percent% 

Valid 
Percent % 

Percent 
% 

Frequency 
 التكرار

 البيان

 نعم 39 65.0 65.0 65.0
 ال 20 33.3 33.3 98.3
100.0 01.7 01.7 1  

 100.0 100.0 60 Total 
 

قد تم أجراء تقييم لها، في حين لم يتم         % 65ي بنسبة    برنامجا أ  39يتضح من الجدول السابق أن ما مجموعه        

 منها ما هـو جديـد وبعـضها الزال    ةوذلك ألسباب متعدد% 33.3  برنامجا أي بنسبة  20أجراء تقييم لنحو    

. مستمراً، وأخرى توقفت ألسباب مختلفة، أهمها الوضع األمني والسياسي، إضافة إلى النقص فـي األمـوال               

رض الشكل التالي بصورة أكثر جلية عدد البرامج التي تم تقييمها والتي لم يتم تقييمها               ولتوضيح ذلك بيانيا، يع   

  :ألسباب مختلفة قد ذكرها الجدول السابق
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ا طبيعة البرامج التي تم تقييمه
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 :يحدد الجهات التي قيمت البرامج) 22(الجدول رقم :الجهات التي قامت بتقييم البرامج 4.1: التقييم: رابعاً

  )22(الجدول رقم

%المجموع  V.Percent % % البيان التكرار 

غير حكومية 2 3.3 3.3 3.3

دولية 14 23.3 23.3 26.6

أخرى 7 11.7 11.7 38.3

أدارة المشروع 37 61.7 61.7 100.0
 100.0 100.0 60 Total

  التمثيل البياني للجهات التي قامت بتقييم البرامج

برامج   م ال الجهات التي قامت بتقيي

0

20

40

60

80

100

120

غير حكومية دولية أخرى  روع إدارة المش Total

رار البيان التك
البيان   % 
البيان المجموع  % 
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قامت بتقييم البرامج فقد تنوعت من جهات غير  البياني السابق، الجهات التي  والشكل22رقم ويوضح الجدول 

وجهات % 23.3 برنامجا أي بنسبة 14ومؤسسات دولية قيمت % 3.3حكومية، وقيمت  برنامجين بنسبة 

 37 موقامت كل إدارة مؤسسة بتقيي% 11.7 برامج أي بنسبة 7 المسح قد قيمت  تأخرى لم تحددها استمارا

ى حين توافر المناخ المناسب لزيارة المؤسسات الدولية المانحة بشكل أولي إل% 61.7برنامجا أي بنسبة 

بشكل عام يتضح أن هناك ضرورة ملحة لتقييم . وبعضها لحال توفر اإلمكانات المالية إلجراء عمليات التقييم

البرامج بغض النظر عن جهة التمويل وذلك للتعرف على بواطن القوة والضعف في البرامج واألداء من قبل 

 . ها الميدانيين أو المؤسسة المنفذة نفسهامنفذي

  

 :  يحدد نقاط قوة وضعف البرامج المنفذة)23(الجدول رقم  :نتائج تقييم البرامج   4.2 

  )23(الجدول رقم 

 نعم ال إلى حد ما لم تقيم االجمالي
 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %

 البيان

   أهداف محددة 44 73.3 - - 6 10 10 16.7 60 100
  قابلة للقياس 44 73.3 1 1.7 6 10 9 15 60 100
  األهداف واقعية 46 61.1 02 2.1 06 06.3 29 30.5 60 100
  تحديد للعائد واألثر  38 50.5 05 5.3 12 12.6 30 31.6 60 100
 الفترة الزمنية كافية 32 45.3 18 18.9 03 03.2 31 32.6 60 100
  توافر الموارد  35 49.5 02 02.1 17 17.9 29 30.5 60 100
  الحضور والمشاركة 48 67.4 01 01.1 02 02.1 28 29.5 60 100
  تجاوب المشاركين 45 60.0 - - 10 10.5 28 29.5 60 100
  القى صدا إعالميا 41 51.6 08 08.4 10 10.5 28 29.5 60 100
   له اثر على الواقع 46 58.9 - - 10 10.5 29 30.5 60 100
  قابليته لالستدامة 39 30.5 15 15.8 07 07.4 44 46.3 60 100
  حقق أهدافه 39 38.9 01 01.1 09 09.5 48 50.5 60 100

 
أن جميع البرامج محل الدراسة والمسح كانت لها أهداف محـددة وقـد تجـاوب      يستدل من الجدول السابق،

 في البرامج الممسوحة عن عـدم       المشاركون لها، في حين أن باقي نقاط التقييم، فقد عبر عدد من المشاركين            

رضاهم، وخاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية للبرامج التي لم تعتبر كافية، باإلضافة إلى أن جزءا من أهـداف                  

هذه البرامج كانت غير واقعية، وبعضها األخر لم يكن له األثر والعائد على المشاركين في حيـاتهم المهنيـة                   

 في وضع أهداف واقعية قادرة على تلبية رغبات المشاركين الـذين كـان              والعملية، مما يستدعي أخذ الحيطة    

حضورهم ملتزما باعتبار أن هذه البرامج تساهم في بناء قدراتهم وتدريبهم في المجـاالت المطروحـة فـي                  

  .البرامج المختلفة
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  والشكل التالي يمثل بيانيا نتائج تقييم البرامج

نتائج تقييم برامج التمكين السياسي
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  :لبرامج والمشاريع  أفكار مقترحة لتحسين أداء ا4.3

نجمل في الجدول التالي مجموعة من المقترحات التي تم الحصول عليها من اسـتمارات المـسح الميـداني                  

  :تحسين أداء البرامج للبرامج والمشاريع السياسية التي قامت المؤسسات المنفذة بتعبئتها تفضي إلى

  

  إجراء دورات تدريبية متقدمة •

  وتقييم البرامجإحضار خبراء دوليين للتدريب  •

  اختيار المرشحين من قبل المؤسسة وليس من قبل لجنة االنتخابات •

  استفادة كافة الفئات من البرامج •

  استمرار توعية المرأة •

  استمرار التدريب وتثقيف المراقبين والناخبين •

  تمعاستمرار التوعية على مدار السنة للوصول لجميع فئات المجتمع بحيث يكون أكثر توعية للمج •

استمرار تدريب النساء عضوات المجلس التشريعي لحمل مطالب النساء الديمقراطية وتوعية  •

  المجتمع عامة في تنمية إشراك النساء على المستوى السياسي

  االستمرار في العمل على إجراء التعديالت المطلوبة للقوانين التي تم إقرارها  •

  لمرأة في المواضيع القانونيةاالستمرار في المشروع لفترة أطول لتوعية ا •

  استمرارية برامج توعية المرشحات •

  إضافة تدريبات على المستوى العربي والدولي للعضوات الفائزات •

  االطالع على خبرات سابقة باالنتخابات بدول أخرى •

  إعداد الكوادر القادرة على التدريب •

  ممولين أن يكون هناك توجيه للممولين باحتياجاتنا وليس بإمالء ال •
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  أن يكون هناك مشاريع ذات ديمومة وليست مؤقتة •

  انتساب اكبر عدد ممكن من المشاركات في االتحادات النسوية والنقابات •

  إنشاء صحيفة خاصة بالنساء •

  إيجاد آلية معينة لتغير طبيعة النشاطات عند اللزوم •

  إيجاد تمويل مستديم •

  بالتسوية وبناء القدراتإيجاد متخصص من داخل االتحادات في القضايا  •

  إيجاد موارد مالية خاصة باالتحاد •

  البحث عن جهات مساندة وممولة للبرامج  •

  بناء قدرات النساء قبل االنتخابات •

  تبني برامج التمكين السياسي من قبل مؤسسات وطنية وحكومية •

  تحديد الجهة التي ستعمل على توعية االنتخابات في المستقبل •

  ستمرارية البرامج السياسيةتدريب مدربات ال •

  التركيز أكثر على األداء من خالل النتائج •

  التركيز بشكل اكبر على قضايا المرأة والفتيات الشابة خاصة •

  تطبيق المشروع قي مناطق أخري محلية وإقليمية •

  تعزيز آلية الحمالت االنتخابية للمرأة •

   النشاطاتتقوية دور اإلعالم ودعمه وتسليط الضوء على مثل هذه •

تكثيف وزيادة اللقاءات مع صناع القرار للضغط والتأثير عليهم لزيادة تمثيل النساء على مستوى  •

  المشاركة السياسية

   البرامج التلفزيونية السياسية أكثر من مرة في األسبوعضتكرار عر •

  تمويل البرامج الخاصة بالمرأة •

  تنوع النشاطات بزيادة المدة الزمنية للمشروع •

  لتواصل مع المرأة لفحص احتياجاتها المستمرةا •

  توسيع المشروع ليشمل كافة المواقع في الضفة وغزة وكافة فئات المجتمع خاصة الفتيات •

توسيع نطاق المشروع من اجل الوصول إلى الشباب في المناطق المهمشة ودمجهم في حمالت  •

  التوعية والضغط

  توعية النساء حول دورهن في النقابات •

  فير الكوادر الفنية للمشروعتو •

  توفير الموارد الالزمة الستدامة المشروع •

  دعوة اكبر عدد من المتخصصين في هذا المجال وتحضيرهم لهذا العمل •

  دمج الفئات الشابة في المشروع •

  رفع مستوى التطوع •

  زيادة التدريبات والتعمق فيها بشكل أكبر •

  زيادة المدة الزمنية لتنفيذ المشروع •
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  ادة الموازنات المتعلقة بالدعم وأجور المقراتزي •

  زيادة النساء من حيث العدد وزيادة المناطق المستهدفة •

  زيادة عدد المستفيدات من المشروع في كل المناطق •

  زيادة عدد المشاريع والمحاضرين بتوفير موازنة  •

  زيادة عدد ساعات التدريب لتمكين الفائزات من زيادة مهارتهن •

  لحث على تنفيذ مثل هذه البرامج دائما وليس لفترة محدودةالسعي وا •

  ضرورة إنشاء مؤسسة تعنى بالرقابة على االنتخابات أي كانت والهدف تثبيت النشاط •

  طبيعة المواضيع التي سوف تتناولها البرامج التلفزيونية •

  عدم كفاية التمويل الخارجي لالستمرار في المشروع •

  مشروععمل تقويمات مستمرة لل •

  العمل عل إقرار قانون األحوال الشخصية والعقوبات •

  العمل على تشكيل جسيم دائم للمرأة والشباب •

   من اجل المتابعة قالعمل على تشكيل لجان شبابية إنسانية في جميع المناط •

العمل على جعل جلسات المجلس التشريعي علنية والسماح للمواطنين والمؤسسات بالدخول إلى  •

  اللجاناجتماع 

  العمل على دعم المؤسسات •

  العمل على متابعة أعمال المجالس المحلية وفتح المجال للمواطنين للمشاركة في صنع القرار  •

  العمل مع صناع القرار وبالتحديد مع األحزاب السياسية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني •

   سنة18ل من العمل مع فئات عمرية من سن أصغر من الذي نعمل معه أي أق •

  المتابعة واالستدامة هو ما يضمن تحسين المشروع لتحقيق األهداف المرجوة على المدى البعيد •

  المرونة في عملية تغيير المشروع وتحديد المواقع حسب الحاجة •

مواصلة العمل مع عضوات البلديات ومساعدتهن في بلورة مشاريع تنموية في البلديات لتطوير  •

  ة المناطق المهمشةوضعية النساء خاص

  وصول أنشطة البرامج إلى المناطق النائية والبعيدة والقرى الصغيرة المهمشة •
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  :الخالصة
نخلص من دراستنا لواقع برامج التمكين السياسي ومن خالل الدراسة المـسحية لجميـع البـرامج التـي                  

  :لتاليةاستهدفت المرأة في المجال السياسي نجد أنها أهدافها واألهداف ا

 . تثقيف وتوعية المرأة بالقوانين ودعم النساء في مراكز صنع القرار -

 . تعزيز وتكريس دور المرأة في المشاركة السياسية -

 . تعزيز حقوق النساء في القوانين والتشريعات -

 . دعم المرأة في االنتخابات الرئاسية والمحلية والتشريعية -

 .ية وحثهم على المشاركة في االنتخابات الديمقراطيةتوعية القيادات الشابة بثقافة الديمقراط -

 .تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي والحزبي وتعزيز المشاركة الشعبية للمرأة -

  كما أشارت الدراسة إلى عدد من المعوقات التي واجهت تنفيذ تلك البرامج  بل أدت إلى توقـف بعـضها                    

  :يوإلى إلغاء البعض األخر، نوجزها في األت

صعوبات مالية، بمعنى عدم توفر تمويل ثابت للمؤسسات وضعف التمويل المحلي  وصعوبة تغطية               -

  .المصاريف اإلدارية والدعم الخارجي المشروط من الجهات المانحة

صعوبات سياسية، تمثلت في فصل الضفة الغربية والقدس عن قطاع غزة مما يؤخر تنفيذ عدد مـن                  -

 .البرامج

 .واقع المرأة االجتماعي، والمتمثلة في العادات والتقاليد في المجتمع الفلسطينيصعوبات ذات عالقة ب -

صعوبة الوضع االقتصادي، بمعنى عدم قدرة الفئات المستهدفة في برامج المؤسسات على التواصل              -

 .مع البرامج

  النتائج والتوصيات

  :النتائج

ياسي، نالحظ انه على الـرغم مـن اكتـساب          من خالل دراسة واقع المرأة الفلسطينية في مجال التمكين الس         

تجربة الحركة النسوية الفلسطينية صفة مميزة، تحِمل في خصوصيتها مدى النضج الـوطني فـي المجتمـع                 

الفلسطيني، إال أنه ال يمكن تحليل واقعها في المجال السياسي دون التطرق إلى الواقع االقتصادي والـسياسي                 

  . رائيليواألمني الذي يسببه االحتالل اإلس

م على اثر انتهـاك رئـيس       2000التي بدأت في سبتمبر عام      (فخالل السنوات الخمس من انتفاضة األقصى       

، سقط  الشهداء والشهيداتً وجرح العديـد مـن النـساء            )الوزراء السابق ارئيل شارون لقدسية بيت المقدس      

سمية فـال تـزال العـشرات مـن         واحتجاز العديد منهن في المعتقالت اإلسرائيلية، وحسب اإلحصائيات الر        

 أسـيرة منـذ   300الفلسطينيات يقبعن خلف قضبان سجون االحتالل الصهيونّي، حيث وصل عـددهن إلـى            

 أسـيرات  3 أسيرة متزوجـة و  13 أسيرة ما زلن رهن االعتقال،       126( ، منهن   2000انتفاضة األقصى عام    

 أسيرات ال تتوافّر معلوماتٌ عـن       5ة و  أسيرة عزباء وأسيرة واحدة مخطوب     98 أسيرات مطلقات و   6أرامل و 

 وحتى اآلن، دخل المعتقالت الصهيونّية مـا     1967ومنذ بداية االحتالل عام     ). الحالة االجتماعية الخاصة بهنّ   

بحيث شملت عمليات االعتقال الفتيات الصغار وكبار السن منهن، وكثيراً من           .  امرأة فلسطينية  5500يقارب  

 من المنازل وتضرر الكثير منها، إلـى        دة في السجون، إضافة إلى، تدمير العدي      المعتقالت قضين فترات طويل   

) الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة    (جانب القيود المفروضة على حركة التنقل بين جناحي الوطن الفلسطيني           
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وخاصة بعدما أنشئ جدار العزل  العنصري الذي قسم الوطن إلى مجموعة كانتونات متفرقـة سـاهم فـي                   

ستمرار في النضال السياسي والمواجهة مع دولة االحتالل الذي انعكس بدوره على مشاركة المـرأة فـي                 اال

علما أنه، وبعد انتخابـات المجـالس       . الدورات التدريبية والتوعوية في المجال السياسي والمجاالت األخرى       

 تكون امرأة واحـدة ممثلـة فـي    البلدية أصبحت المرأة ممثلة فيها حسب قانون الهيئات المحلية الذي حدد أن  

أما في انتخابـات    . مجلس اإلدارة الذي  أكثر من ذلك       مجلس اإلدارة الذي أقل من تسع أعضاء وامرأتين في        

م تضمنت قوائم الكتل االنتخابية حسب النظـام االنتخـابي          2006 يناير   25المجلس التشريعي التي جرت في      

 اة بعد أربع أسماء بالقائمة والثالثة بعد خمس أسماء بالقائمة وهلم جر            والثاني ةأمرآة بعد الثالث األوائل بالقائم    

  .   عضوا132ً امرأة من أصل 17وقد التزمت القوائم االنتخابية بذلك وفازت في المجلس الجديد نحو 

ومن جهة أخرى، توصلت الدراسة المسحية لبرامج ومشاريع التمكين الـسياسي التـي نفـذتها المؤسـسات                 

الحكومية وغير الحكومية ومولتها مؤسسات دولية ورسمية وذاتيـة ، توصـلت ـ بعـد تفريـغ      والجمعيات 

االستمارات وتحليل بياناتها ـ إلى أن واقع المرأة في مجال المشاركة السياسية سجل نموا تصاعديا في ثقافة  

اتخاذ القرار، بحيث أنـه     المرأة السياسية، وساهمت مشاركتها في االنتخابات المحلية والتشريعية األخيرة وفي           

 برنامجا  95م والتي بلغ عددها     2005 -1995 برنامجاً من البرامج التي نفذت خالل الفترة من          60تم اختيار   

موزعاً على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حيث كانت أغلب هذه البرامج ترتكز على التمويل الخارجي                

جهات الدولية المانحة على المؤسسات التـي تقـوم بتنفيـذ           من مؤسسات دولية ومشاركة محلية  تشترطها ال       

المشروع، وذلك إيماناً منها بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المحلي في تمويل المشروع وخاصة              

التمويل اللوجستيي والعاملين في المشروع إضافة إلى اعتماد المؤسسات التابعة لألحـزاب الـسياسية علـى                

  .م رغبة المؤسسات الدولية المانحة لتمويل المؤسسات التابعة لألحزابالتمويل الذاتي وعد

وتوجد في السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة لشؤون المرأة تقوم بدور المنسق والمخطط للمشاريع بالتعاون مع               

  .مؤسسات المجتمع المدني

  :التوصيات
 التمكين السياسي يعمل على وضـع       تبني منظمة المرأة العربية إلنشاء معهد تدريب للمرأة في مجال          •

برنامج متكامل ومتواصل لتوعية وتثقيف المرأة في مجال االنتخاب والترشيح وبناء القيادات الشابة             

 . وتعزيز قدراتهم

 برنامجا لم يتم تقييمهم،     20 ضرورة تقييم جميع البرامج حيث أوضحت الدراسة المسحية أن هناك            •

 لى مدى تحقيق أهدافهاألمر الذي لم يسمح لنا التعرف ع

قامت وزارة شؤون المرأة بمشروعات محددة لم يكن لها التأثير في توعية وتثقيف المـرأة، وعليـه                  •

فأنه ال داعي  لوجودها وعليه فأن تدعيم وحدات المرأة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية               

 .ية السياسية في أماكن تواجدهاوغير الحكومية يساعد على قيامها بدور أكبر في إيجاد برامج التوع

أوصي وبشدة على ضرورة أن يكون لمنظمة المرأة العربية فرعا عامال في فلسطين وذلك للمساهمة                •

في توعية وتثقيف المرأة الفلسطينية ومساعدتها في الصمود وبناء مجتمع ديمقراطي ألن المرأة هي              

 .اللبنة األساسية في بناء المجتمع انطالقا من األسرة

عقد اجتماع دوري كل عام برعاية منظمة المرأة العربية للجنة التمكين السياسي الستمرار التنـسيق                •

 .والتعاون بين الدول األعضاء في المنظمة
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 .ضرورة زيادة الدعم الحكومي لبرامج التمكين السياسي الخاصة بالمرأة •

اعتبار منظمة المرأة العربية    ضرورة اختيار البرامج بحيث تتوافق موضوعاتها مع ثقافة المجتمع، و          •

المرجعية التي تقوم بهذا الدور من خالل مساعدتها للمنظمات غير الحكومية في االستشارة وتقـديم               

 . الدراسات للجهات المانحة

  

وفي الختام أن التوصيات السابقة الذكر،  تحتاج لتنفيذها إلى تكاتف جهود المجتمع المدني والمؤسسة الحكومية                

لتثقيف الديمقراطي والتوعية للمرأة في مختلف المدن والقرى والمخيمات والمنـاطق المهمـشة             وخاصة في ا  

البعيدة في فلسطين، وصوالً إلى بناء مجتمع مدني يقوم على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون وإرسـاء                 

  . نظام ديمقراطي

  

  

  

  الهوامش

  

  
م رام 2025 -م1997ان في األراضي الفلسطينية م السك1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .1

ومن جهة أخرى، تشير أخر التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء : هامش( فلسطين –اهللا 

م أن نسبة اإلناث في الضفة الغربية وقطاع  2006  مارس8الفلسطيني بمناسبة يوم المرأة العالمي 

  ).في قطاع غزة % 49.4في الضفة الغربية و% 49.3، بواقع  %49.3غزة قد بلغت حوالي 

  م1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : نفس المصدر .2

 يوليو أغسطس 144/145العدد / الحركة النسائية الفلسطينية، مجلة شؤون فلسطينية: خليل، عوض  .3

  م1993

      :المرأة الفلسطينية والسياسة :جاد .4

  ArtID?php.wmview/studies_aman/org.amanjordan.www://http=3766ص: 2005

            3 ص  المرأة الفلسطينية والسياسة: نفس المصدر .5
76 6=ArtID?php.wmview/studies_aman/org.jordanaman.www://http 

        ) : المرأة الفلسطينية بين المشاركة الحقيقية واإلشراك التجميلي  : نزال .6
17869=aid&1=t?asp.art.show/debat/com.rezgar.www://http 

       )1ص  المشاركة السياسية للمرأة من خالل االتحادات والنقابات :هللا، أكرمعطا ا .7
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=766 

العدد ( وإحصاءات   والرجل في فلسطين اتجاهاتالمرأة ، 2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .8

  ). فلسطين_ رام اهللا ، 2003يوليو _  تموز 2003) الثاني 
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  مشروع مقترح 

  إلنشاء مركز لتدريب المرأة في المجال السياسي

  

في نهاية الدراسة المسحية وبعد تحليل النتائج المترتبة عليها، أوجه الدعوة لمنظمـة المـرأة               

 في فلسطين   – بداية   – إنشاء مركز تدريب المرأة في المجال السياسي       عالعربية إلى تبني مشرو   

، وذلك بشكل مستقل أو بالتعـاون مـع أحـدى           ) ثم ينطلق في الدول األعضاء األخرى      ومن(

، بهدف تنظيم النشاطات النـسوية      )الجامعات العربية في الدول العربية    ( الجامعات الفلسطينية   

 أقامة الـدورات التدريبيـة       يساهم في  ،نفس الوقت  في المجال السياسي والتثقيف المدني وفي     

ة، وهذا يحتاج إلى رعاية ومساندة ومساعدة من منظمة المرأة العربية إلـى أن              والتثقيفية للمرأ 

 مع االحتفاظ بالرعاية والتوجيه المستمر مـن منظمـة          -يستطيع أن ينطلق معتمدا على ذاته       

  بالحصول على تمويل برامجه من المؤسسات المانحة وبشكل أساسـي اإلقليميـة              -المرأة له 

  .دون المساس بأهداف المنظمة التي تعد هي أهدافه اإلستراتيجيةالعربية والدولية المانحة 

  

أما خطة المشروع ترتكز على تأسيس مشروع إقليمي عربي مشترك بين أعـضاء منظمـة               

المرأة العربية يسعى إلى وضع مفاهيم سياسية مشتركة في الدورات التدريبية الموجهـة إلـى               

طقة السكنية وطبيعة البرامج التي تتناسب معهـا        المرأة في الدول األعضاء يأخذ بالحسبان المن      

 حضرية أو بادية، بهدف توحيد المفاهيم والسياسات والرؤى للمرأة على           أوسواء مناطق ريفية    

  :سبيل المثال ال الحصر

 تعزيز وتدريب  المرأة على الحقوق المدنية واالجتماعية والسياسية الخاصـة وتثقيفهـا بهـا           

إلـى جانـب إعطـاء المفـاهيم        . األساس ثقافة ومن ثـم ممارسـةً      وبالديمقراطية التي هي ب   

والمصطلحات الديمقراطية والمشاركة السياسية بما يتناسب مع دمقرطة المجتمعـات العربيـة            

  .على وجه الخصوص
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