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   تقديم .1
  

  تقديم 1.1

حتالل اإلسرائيلي يتعرض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء اال
 وحتى اآلن بوجه خاص إلى انتهاآات صارخة 2000 سبتمبر 28  بوجه عام ومنذ 1967عام 

لحقوق اإلنسان جراء تصعيد سياسات القمع والتنكيل ضده مما أدى إلى تدهور حاد وواضح 
في وضع حقوق اإلنسان الفلسطيني، ولقد أدت سياسة العقوبات الجماعية التي فرضها 

ل اإلسرائيلي من فرض الحصار العسكري واالقتصادي على األراضي الفلسطينية االحتال
 ضاربة -والتضييق على حرية التنقل والحرآة ومنع مئات اآلالف من العمال الفلسطينيين 

عرض الحائط بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 
ى أماآن عملهم وتعريض أمن وأمان األسر الفلسطينية للخطر  من الوصول إل-اإلنساني 

عبر تواصل القصف الصاروخي لألماآن السكنية وتدمير مئات المنازل وتهجير آالف العائالت 
الفلسطينية عن بيوتها واقتالع األشجار وتجريف األراضي الزراعية وغيرها من اإلجراءات 

المعيشية والنفسية وزيادة الفقر والبؤس التعسفية اإلسرائيلية إلى تدهور األوضاع 
  . والشعور بعدم األمن واألمان

لقـد عانــت المـرأة الفلــسطينية ومؤسـساتها شــأنها فــي ذلـك شــأن بـاقي فئــات وشــرائح      
ومؤسسات المجتمع الفلسطيني من تلك اإلجراءات التعسفية بشكل مباشر وذلـك إضـافة             

نه ذلـك مـن معانـاة مـضاعفة جـراء تحملهـا             إلى معاناتها الناجمة عن آونها امرأة ومـا يتـضم         
للعديد من المسؤوليات اإلضافية المفروضـة عليهـا مـن قبـل مجتمعهـا، والمرتبطـة أساسـا                  
بأدوارها التقليدية داخل األسرة والمتمثلـة فـي تحملهـا المـسؤولية األساسـية والمباشـرة                

طـة بهـا فـي ظـل       في رعاية وتنشئة األطفال وصيانة األسـرة ممـا ضـاعف مـن األعبـاء المنا               
األوضاع الحالية، إن تلك الخصوصية للمعاناة التي تتعرض لها المـرأة الفلـسطينية فـي ظـل                 
األوضاع السياسية الراهنة وفي إطار دورها التقليدي في المجتمع لهي معانـاة غيـر مرئيـة                
وغير محسوسة بالشكل الذي يساعد على آـشفها وتـسليط األضـواء عليهـا عبـر وسـائل                  

مختلفة المحلية والدولية أو حتى من قبل منظمات حقوق اإلنسان والتي غالبا ما             اإلعالم ال 
تغفل تلك المعاناة خاصة وأنه من الصعوبة بمكان قياسها عبر أرقام وإحصاءات دقيقـة تمكـن                
مــن رصــدها وتوثيقهــا ممــا يبقــي تلــك المعانــاة معانــاة صــامتة ال تــدخل فــي إطــار التعريــف 

إلغاثـة والتعـاطف آلمـا      بل ينظر إليها آقضايا إنسانية تتطلـب ا       الكالسيكي لحقوق اإلنسان    
  .أمكن ذلك

  

في هذا التقرير فإنه ومن منطلـق اإليمـان بـأن معانـاة المـرأة الفلـسطينية فـي                   
إطار األسرة والمؤسـسة والمجتمـع ال تقـل أهميـة عـن تلـك المعانـاة المباشـرة                   

لمـرأة العربيـة    وفي إطار مشروع الدراسات المسحية فـي خطـة عمـل منظمـة ا             
ففقد ارتأينا أن ندرس واقع المؤسسات النسوية في فلسطين وأن نسلط الضوء            

  : في مجال التعليم والتي تغطي الجوانب التاليةالعاملةعلى المشاريع 

  محو أمية االناث )1(
 ظاهرة تسرب اإلناث من المدارس )2(
 تنمية المهارات الحياتية للمرأة )3(
 محو األمية التقنية )4(
 رالتعليم المستم )5(
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والتي تقوم على تنفيذها هذه المؤسسات لخدمة المرأة الفلسطينية من جانـب            
التعليم بشكل خاص واألسرة والمجتمع بشكل عام، ونبين الجوانب الهامـة لهـذه      
المؤسسات التي تشمل عوامل نجاح ومبررات فشل مشاريعها وتسليط األضواء           

 تقويـة عوامـل النجـاح       عليها، والبحث فـي الحلـول الممكنـة لمعالجتهـا ومحاولـة           
  .وتجنب مسببات الفشل

  

   للمجتمع الفلسطينيالجغرافيةالمرأة والخصائص  1.2

ــد ظلــــت     ــا، فقــ ــع الفلــــسطيني تقريبــ ــرأة الفلــــسطينية نــــصف المجتمــ تــــشكل المــ
مــــن المجتمــــع، فجــــدول رقــــم % 50نــــسبة اإلنــــاث فــــي فلــــسطين تتــــراوح حــــول  

اث فــــي فلــــسطين يوضــــح أعــــداد الــــسكان ونــــسب آــــل مــــن الــــذآور واإلنــــ ) 1.1(
ــام   ــي العــــ ــصاء    2000فــــ ــزي لإلحــــ ــاز المرآــــ ــات الجهــــ ــسب معطيــــ ــك حــــ  وذلــــ

  .الفلسطيني
  

  

  2000للمرأة الفلسطينية عام الجغرافي الواقع ): 1.1(جدول 

 المنطقة عدد السكان
 % إناث % ذآور

 % المجموع

الضفة 
 الغربية

1040141 50.6 1017004 49.4 2057195 63.8 

 36.2 1167359 49.5 576828 50.5 588734 قطاع غزة
 100 3224504 49.5 1595629 50.5 1628875 فلسطين
  . الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

  
  

ــاز المرآــــزي لإلحــــصاء     ــا الجهــ ــام بهــ ــائج الدراســــات اإلحــــصائية التــــي قــ تــــشير نتــ
ــي    ــسكان فــ ــدد الــ ــسطيني لعــ ــزة   الفلــ ــاع غــ ــة وقطــ ــضفة الغربيــ ــرة  الــ ــي الفتــ فــ

ــصوبة    إلــــى1997-2005 ــدل الخــ ــر معــ ــر، ويعتبــ ــداد الــــسكان بــــشكل آبيــ ــد أعــ  تزايــ
الكلــــــي فــــــي المجتمــــــع الفلــــــسطيني مرتفــــــع بالمقارنــــــة مــــــع المجتمعــــــات  

ــام   ــي عـــ ــرى، ففـــ ــسطين    2000األخـــ ــي فلـــ ــي فـــ ــصوبة الكلـــ ــدل الخـــ ــغ معـــ  بلـــ
، إن معــــــدالت الخــــــصوبة الحاليــــــة للمــــــرأة الفلــــــسطينية لهــــــي مؤشــــــر 5.93%

ــو الـــــسكان   ــاع معـــــدالت النمـــ ي بـــــين الفلـــــسطينيين حيـــــث  واضـــــح علـــــى ارتفـــ
أظهــــــرت نتــــــائج اإلحــــــصاءات التــــــي قــــــام بهــــــا الجهــــــاز المرآــــــزي لإلحــــــصاء  

ــغ       ــد بلـــ ــسكاني قـــ ــو الـــ ــدل النمـــ ــسطيني أن معـــ ــادة   %4.3الفلـــ ــت الزيـــ  وبلغـــ
وبــــالطبع فــــإن عــــدد الــــسكان الفلــــسطينيين مــــن اإلنــــاث يخــــضع  % 3.6الطبيعيــــة 

  .لهذه المعدالت

  
الهـــــرم الـــــسكاني الفلـــــسطيني وبدراســـــة التوزيـــــع العمـــــري للـــــسكان نجـــــد أن 

ــا     ــذا يــــشير إلــــى أن المجتمــــع الفلــــسطيني مجتمعــ ــاز بقاعدتــــه العريــــضة وهــ يمتــ
ــون       ــا يقعــ ــورًا أو إناثــ ــانوا ذآــ ــواء أآــ ــسطينيين ســ ــسكان الفلــ ــم الــ ــًا إذ أن معظــ فتيــ

مــــن إجمــــالي عــــدد الــــسكان مــــع اخــــتالف % 66.4 عامــــا بمعــــدل 25تحــــت ســــن 
ــود   ــذا يعـ ــاث، وهـ ــذآور واإلنـ ــين نـــسبتي الـ ــاء علـــى  طفيـــف بـ ــع البقـ ــاع توقـ  إلـــى ارتفـ

ــك         ــى ذلـ ــافة إلـ ــذآور، باإلضـ ــد الـ ــه عنـ ــسطينيات عنـ ــساء الفلـ ــدى النـ ــاة لـ ــد الحيـ قيـ



 -4-

ــن      ــال تحــــت ســ ــرى أن األطفــ ــا أن نــ ــسكان يمكننــ ــداد الــ ــالنظر إلــــى أعــ ــه بــ  4فإنــ
ــة      ــال فــــي الفئــ ــا األطفــ ــة مــــن الــــسكان، أمــ ــكلوا نــــسبة مرتفعــ ــد شــ ــنوات قــ ســ

، وتقــــل تلــــك النــــسبة آلمــــا   ســــنوات فقــــد آانــــت أقــــل قلــــيالُ 9-5العمريــــة مــــن 
ــم      ــدول رقــ ــحه جــ ــا يوضــ ــك آمــ ــة األعلــــى وذلــ ــات العمريــ ــا إلــــى الفئــ ) 1.2(انتقلنــ

  .التالي
  
  

  
نسب الذآور واإلناث في الفئات العمرية المختلفة في المجتمع ): 1.2(جدول 

  2000الفلسطيني في عام 
  
  

 فئات العمر  %النسبة العدد
 إناث ذآور إناث ذآور

0 -4 301683 291310 18.5 18.3 
5 -9 254263 246233 15.6 15.4 
10-14 210539 202988 12.9 12.7 
15-19 171958 163420 10.6 10.2 
20-24 144589 138688 8.9 8.7 
25-29 121779 117892 7.5 7.4 
30-34 102694 98075 6.3 6.1 
35-39 86091 80136 5.3 5.0 
40-44 65586 43663 4.0 3.9 
45-49 45088 43886 2.8 2.8 
50-54 33629 35610 2.1 2.2 
60-64 24379 29854 1.5 1.9 
65-69 20146 26039 1.2 1.6 
70-74 17611 23037 1.1 1.4 
75-74 12884 17071 0.8 1.1 
75-79 8183 10731 0.5 0.7 

81+ 7773 8996 0.4 0.6 
 100 100 1595629 1628875 المجموع

  
  . الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
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  الواقع التعليمى للمرأة فى فلسطين . 2

  الواقع التعليمي للمرأة في فلسطين 2.1

ــغال         ــى اشــ ــالمرأة إلــ ــؤدي بــ ــن أن تــ ــي يمكــ ــائل التــ ــم الوســ ــيم أهــ ــبح التعلــ أصــ
لمــــرأة يـــرتبط بـــشكل أو بــــآخر   ، خاصـــة وأن عمـــل ا  مرموقـــة فـــي المجتمــــع  مكانـــة  

ــه       ــسب أهميتــ ــيم يكتــ ــا أن التعلــ ــه، آمــ ــصلت عليــ ــذي حــ ــي الــ ــل الدراســ بالمؤهــ
للمــــرأة بمــــا يحدثــــه مــــن إمكانــــات للنهــــوض بــــذاتها الفرديــــة والمــــشارآة الفاعلــــة 

  .للحصول على حقوق مفقودة
  

ــسطيني       ــع الفلــ ــا المجتمــ ــوي عليهــ ــي ينطــ ــسياسية التــ ــاع الــ ــك أن األوضــ وال شــ
ــي   ــك فـــ ــان ذلـــ ــواء أآـــ ــا   ســـ ــي آلياتهـــ ــة أم فـــ ــاتها التاريخيـــ ــا وانعكاســـ  مظاهرهـــ

، ومـــن بـــين   األشـــكال تكـــون فـــي غالبيتهـــا ســـلبية    المعاصـــرة تتخـــذ العديـــد مـــن   
ــع       ــف مـــ ــايرة للتكيـــ ــاط مغـــ ــن أنمـــ ــسه مـــ ــا تعكـــ ــة بمـــ ــات االنتفاضـــ ــذه اآلليـــ هـــ
انعكاســـاتها المتواليـــة، وبخاصـــة فـــي ضـــوء ارتباطهـــا المباشـــر بمـــا يعـــرف بثقافـــة         

  .اعل مع خطاب جديدالحياة اليومية والتف

  
عدد الطلبة في الجامعات وآليات المجتمع الفلسطينية حسب :)2.1(جدول 

 الجنس
  .2001- 1995/2000-1994لألعوام الدراسية 

  

 الجامعات
  

 آليات المجتمع
  

العام 
الدراس
 ي

آال  إناث ذآور
الجنسين

آال  إناث ذآور
الجنسين

1994 -
1995 

16.042 13.338 29.380 1.876 2.234 4.110 

1995 -
1996 

21.190 15.904 37.094 1.842 1.980 3.822 

1996 -
1997 

29.533 19.643 46.176 2.254 2.345 4.599 

1997 -
1998 

29.546 22.881 52.427 1.949 2.350 4.299 

1998 -
1999 

33.548 27.298 60.846 2.533 2.903 5.436 

1999 -
2000 

35.696 30.354 66.050 2.388 2.769 5.157 

2000 -
2001 

40.220 35.359 75.579 2.129 2.835 4.964 

  
  .2001تشرين الثاني / الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر 
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ومـــن هنـــا نالحـــظ انـــه بـــالرغم مـــن أن التوزيـــع األحـــصائي للـــسكان يـــشير إلـــى           
تقــــارب نــــسبة الــــذآور إلــــى االنــــاث اال ان الملتحقــــين فــــي التعلــــيم مــــن األنــــاث    

ــ        ــدى االنـ ــدارس لـ ــن المـ ــسرب مـ ــاهرة التـ ــى ظـ ــود إلـ ــذا يعـ ــذآور وهـ ــن الـ ــل عـ اث يقـ
ــن         ــسرب مــ ــة تــ ــدث عمليــ ــة تحــ ــصادية وتعليميــ ــة واقتــ ــروف اجتماعيــ ــه ولظــ إذ أنــ

  .خالل خروج فتيات من المدارس وعدم مواصلتهن لتعليمهن
  

عدد الطلبة في الجامعات وآليات المجتمع الفلسطينية حسب :) 2.1(شكل 
 الجنس

  .2001- 1995/2000-1994لألعوام الدراسية  
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ي  ام الدراس الع

ور  ذآ

إناث 

  
  
  

ــي          ــع االحتاللـ ــسبب الواقـ ــه بـ ــم انتهاآـ ــد تـ ــرأة قـ ــدى المـ ــيم لـ ــي التعلـ ــق فـ أن الحـ
ــال     ــر واإلهمــــ ــدخل المباشــــ ــام التعليمــــــي، مــــــن خــــــالل التــــ ــه للنظــــ وتعطيلــــ
ــمية       ــة الرســـ ــدم المتابعـــ ــتقرار وعـــ ــن واالســـ ــاب األمـــ ــالق وغيـــ ــة اإلغـــ وسياســـ
ــة       ــاهج التعليميــ ــب المنــ ــى جانــ ــدارس، إلــ ــن المــ ــسرب مــ ــيم والتــ ــة التعلــ إللزاميــ

انــــــت ســــــائدة فــــــي األراضــــــي الفلــــــسطينية هــــــي منــــــاهج غيــــــر  التــــــي آ
  .فلسطينية
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التالي الذي يعطي التوزيع النسبي للسكان الفلسطينين حسب الحالة ) 2.2(في الجدول 
  .2004التعليمية للعام 

  
  )سنة فأآثر15(التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين : ) 2.2(جدول 

  .2004 حسب الحالة التعليمية والجنس والمنطقة
  

 المنطقة األراضي الفلسطينية

 قطاع غزة الضفة الغربية
الحالة 
التعليم
آال إناثذآور ية

آال إناثذآورالجنسين
آال إناثذآورالجنسين

الجنسين
3.5127.73.212.47.83.911.37.6 أمي
7.77.87.77.78.88.27.75.96.8 ملم

19.717.318.520.918.219.517.515.516.5 ابتدائي
35.433.934.83734.535.832.533.132.7 إعدادي
19.819.119.417.715.916.823.72524.4 ثانوي
دبلوم 
4.84.54.64.84.64.74.64.24.4 متوسط

بكالوريوس 
9.25.47.38.75.67.210.157.6 فأعلى

100100100100100100100100100 المجموع
  .آتاب فلسطين اإلحصائي السنوي: الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
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شكل (2.2) :الحالة التعليمية

 ذآور

 إناث

  
  .آتاب فلسطين اإلحصائي السنوي: الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
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اث األميات في آًال من ومن قراءة النسب الموضحة في الجدول أعاله نالحظ ان نسبة االن
الضفة الغربية وقطاع غزة اآبر منها لدى الذآور وتقريبا يصبح الفرق اقل في مراحل التعليم 
االبتدائي واالعدادي والثانوي والدبلوم المتوسط اال ان مرحلة التعليم الجامعي تصبح 

 ظاهرتين وهذا يدل على.  اناث %5.4و ذآور  %9.2المقارنة بين الذآور واإلناث آبيرة
  .تتعرض لهما الفتاة الفلسطينية وهما ظاهرة األمية وظاهرة التسرب من التعليم

  
  األمية لدى اإلناث 2.2

سـنوات فمـا    ) 10(بلغت األمية لدى اإلناث في األراضي الفلـسطينية لمـن هـن فـي عمـر                 
، وفـي عقـد الثمانينـات تراجعـت النـسبة إلـى             %)63,5(فوق في عقد الـسبعينات نـسبة        

ومعلوم أن ارتفاع نـسبة األميـة فـي صـفوف           %) 31(وفي عقد التسعينات بلغت     %) 32,2(
  .النساء يعد عامًال معيقًا أمام المرأة من أجل أخذ فرصتها في المشارآة واالندماج مجتمعيًا

  
) 15(آما أوضحت المسوحات أن نسبة األمية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمن أعمارهم              

 الجنسين، أمـا علـى أسـاس الجـنس فـإن النـسبة بـين الـذآور                  لكال%) 13,9(سنة فأآثر   
ممـا يـدل أن فارقـًا آبيـرًا مـا زال قائمـًا بـين                %) 20,3(بينما بين اإلناث وصلت إلى      %) 7,8(

هذا ما يتبين أيضًا من خالل التفاوت بين الـذآور   . الذآور واإلناث في فرص التعليم وااللتحاق     
بينمـا لإلنـاث   %) 18,1(عليميـة إذ بلغـت نـسبة الـذآور          واإلناث الذين لم ينهـوا أي مرحلـة ت        

ويعزى األمر لتفضيل تعليم الذآور على اإلناث تقليديًا في المجتمع الفلسطيني،           %) 39,3(
إضــافة إلــى أن اإلنــاث يــنقطعن عــن التعلــيم بــسبب الــزواج المبكــر، أمــا فــي مطلــع العــام 

يـاض األطفـال مـا مجموعـه         فقد بلـغ عـدد الطلبـة فـي المـدارس ور            1998/1999الدراسي  
وتختلـف هـذه النـسبة      % 49.20 طالبًا وطالبة ، تـشكل اإلنـاث مـنهم مـا نـسبته               895،889

 وفـي المرحلـة      %49.26باختالف المرحلة فبلغت نـسبة اإلنـاث فـي المرحلـة األساسـية              
مــن % 47.85أمــا فــي بمرحلــة راض األطفــال فقــد بلغــت نــسبة اإلنــاث  % 50.03الثانويــة 
ــوع ــ مجم ــز  الطلب ــوع    % 1.925 أي  %76.57ة ، ويترآ ــن مجم ــال م ــة أطف مدرســة وروض

 مدرسـة وروضـة   589أي % 23.43المدارس ورياض األطفال في الضفة الغربية بينمـا يترآـز       
  . غزةأطفال في قطاع

  
 معدالت التسرب من المدارس عند اإلناث في فلسطين 2.3

ولذا تقوم  . ي النهاية إلى األمية   يعتبر تسرب الطلبة والطالبات ظاهرة تربوية خطيرة تؤدي ف        
وزارة التربية والتعليم بالعمل على معرفة العوامل التي تؤدي إلـى التـسرب لتقـديم حلـول                 
وقائية وأخرى عالجية وخطوات إجرائية للحد منه، مع أنـه ال يوجـد واقـع تربـوي مهمـا آـان                     

وآخـر، فـاالعتراف بهـا      ولكن تتفاوت نـسبها بـين واقـع         . متقدمًا يخلو من هذه الظاهرة تماماً     
وعدم التستر عليها ضروري إلبرازها وتحديد ماهيتها، ومن ثم طرح الحلول لمعالجتها ولكـن              

حيث تتداخل عدة أسـباب مختلفـة وتتفاعـل         . من الصعب تحديد سبب معين لهذه الظاهرة      
مع بعضها لتشكل ضغطا على الطالب أو الطالبة تدفعها إلى التسرب، الذي يعتبر من أهـم            

  -:نابع األمية وتتمثل األسباب التي تؤدي إلى التسرب فيما يليم
  

  .أسباب تربوية •
  .أسباب اقتصادية •
  .أسباب شخصية •
  .أسباب اجتماعية •
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) 2.3(جـدول رقـم   أما بالنسبة لنسبة التسرب في األراضي الفلسطينية فنالحظ من خـالل            
للـذآور  % 2.04لغت   ب 1997/1998أن هذه النسبة في المرحلة األساسية للعام الدراسي         

للـذآور و   % 4.31لإلناث، أمـا فـي المرحلـة الثانويـة فترتفـع هـذه النـسبة لتبلـغ                  % 1.47و  
 لإلناث، ويالحظ أيضًا أن نسب التسرب تبدأ باالرتفاع بعد الصف الرابـع لتبلـغ ذروتهـا             8.28%

  .في الصف الحادي عشر% 8.87و لإلناث % 7.45في الصف العاشر لدى الذآور 
  
  

 نسب تسرب الطالبات اإلناث حسب الصف خالل الفترة:  )2.3( قمجدول ر
1993/1994 - 2002/2003  

  

/1993 الصف
1994 

1994/
1995 

1995/
1996 

1996/
1997 

1997/
1998 

 0.29 0.32 0.36 0.40 0.24 األول
 0.25 0.27 0.33 0.30 0.21 الثاني
 0.25 0.29 0.36 0.50 0.32 الثالث
 0.46 0.48 0.58 0.80 0.52 الرابع

 0.67 0.80 1.15 1.60 1.03 الخامس
ــساد الـــ

 1.17 1.37 2.07 2.50 1.50 س

 1.98 2.19 3.24 3.90 2.85 السابع
 3.21 3.51 4.66 5.50 3.70 الثامن
 4.41 4.98 6.42 7.10 4.75 التاسع
 6.38 6.19 13.06 9.00 8.92 العاشر

ــادي  الحـ
 8.87 7.77 8.62 10.81 8.14 عشر

الثــــاني 
 7.53 8.10 7.50 8.28 6.99 رعش

المرحلة 
األساس

 ية
1.77 2.44 2.37 1.57 1.47 

المرحلــة 
 8.28 7.92 8.13 9.66 7.61 الثانوية
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/1998 الصف
1999 

1999/
2000 

2000/
2001 

2001/
2002 

2002/
2003 

 0.36 0.33 0.36 0.31 0.28 األول
  0.28 0.30 0.30 0.29 0.29 الثاني
  0.29 0.32 0.30 0.26 0.22 الثالث
  0.43 0.42 0.40 0.39 0.44 الرابع

  0.7 0.68 0.77 0.75 0.70 الخامس
  1.22 1.20 1.25 1.20 1.19 السادس
  0.82 0.76 1.11 1.45 1.80 السابع
  2.87 2.98 3.00 3.10 3.23 الثامن
  4.22 4.20 4.13 4.41 4.69 التاسع
  5.9 5.80 6.30 6.55 6.34 العاشر
  7.67 7.89 8.05 8.21 8.37 ي عشرالحاد

  7.98 8.11 8.13 8.04 7.95 الثاني عشر
المرحلة 
 1.28 1.33 1.42 1.48 األساسية

1.3  

المرحلة 
 8.08 8.12 8.16 8.20 الثانوية

8.0  

  
   والمرآز الفلسطيني لالحصاءالمصدر الهيئة العامة لالستعالمات

  
إلناث في المرحلة الثانوية وخالل الفترة وتجدر اإلشارة إلى أن نسب التسرب للطالبات ا

أعلى منها بين الطالب الذآور وربما يعزى ذلك إلى عوامل ) 2002/2003 – 1993/1994
اجتماعية آالزواج المبكر عند اإلناث وعدم رغبة األهالي في متابعة التحصيل العلمي 

وات الخمس  والظروف االقتصادية والمعيشية الصعبة التي تفاقمت في السنلبناتهم
  . الماضية

  
  

ومن هنا تأتي هذه الدراسة المسحية للمشاريع المنفذة في مجال التعليم 
لصالح المرأة الفلسطينية من خالل المؤسسات الحكومية والغير حكومية 
والجمعيات والمراآز المهتمة بشؤون المرأة وذلك للتعرف على البرامج التي تم 

التي توصلت اليها وذلك من خالل االستبانة تنفيذها او قيد التنفيذ واالهداف 
  .المعدة خصيصًا لهذا الغرض
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  منهاجية الدراسة المسحية 3
  : منهاجية الدراسة المسحية 3.1

 حيــــث عقــــد  2004-12-25بــــدأ العمــــل بمجــــرد اســــتالم االســــتبانة فــــي       •
اجتمـــــاع لخبـــــراء المكلفـــــين بالدراســـــة المـــــسحية تـــــم خاللـــــه مناقـــــشة 

  :األمور التالية

لتعــــاون والعمــــل فيمــــا بيننــــا وفمــــا بــــين البــــاحثين فــــي آــــل مجــــال أليــــة ا 
  .لتبادل المعلومات وتيسيير العمل

  .توفير قائمة بكافة المؤسسات العاملة في مجال المرأة 
ــطها       ــزة ووســ ــمال غــ ــاطق هــــي شــ ــة منــ ــزة إلــــى ثالثــ ــاع غــ تقــــسيم قطــ

وجنـــــوب غـــــزة لـــــسهولة عمـــــل البـــــاحثين وللتغلـــــب علـــــى مـــــشكلة        
  .الحواجز

عمــــل الدراســــة  راســــات بحثــــي فــــي الــــضفة الغربيــــة ل    تكليــــف مرآــــز د  
 بــــأي حــــال مــــن  حيــــث ال يمكــــن الوصــــول إلــــى الــــضفة  هنــــاكالمــــسحية

  .األحوال
  

عقـــــد ورشـــــة عمـــــل شـــــملت الخبـــــراء والبـــــاحثين العـــــاملين فـــــي   تـــــم  •
ــوب ومناقــــشة   ــيح المطلــ ــة المــــسحية لتوضــ ــلآالدراســ ــة العمــ ــا ليــ  حــــسب مــ

ــ     ــدتها المنظمــ ــي عقــ ــل التــ ــة العمــ ــي ورشــ ــه فــ ــلنا إليــ ــاهرة ةتوصــ ــي القــ   . فــ
ــراءات     ــد إجــ ــع تحديــ ــصيل مــ ــتبانة بالتفــ ــات االســ ــرح لمحتويــ ــملت علــــى شــ شــ
ــاحثين فـــي الـــضفة فقـــد تـــم ذلـــك مـــن      ــا بخـــصوص البـ ــا، إمـ تعبئـــة آـــل بنـــد فيهـ

ــاتف  ــالل الهـ ــ  .  خـ ــي نهايـ ــد فـ ــع التأآيـ ــاع    ةمـ ــد اجتمـ ــرورة عقـ ــى ضـ ــة علـ  الورشـ
دوري آـــل يـــوم خمـــيس لتحديـــد مـــدى التقـــدم فـــي جمـــع البيانـــات ولتحديـــد          

  .لمعوقات وآيفية التغلب عليها ان وجدتا
  

ــتبانات      • ــغ األســ ــي تفريــ ــصة فــ ــة متخصــ ــف باحثــ ــى ان تكلــ ــاق علــ ــم االتفــ تــ
  .SPSSأوال بأول على البرنامج اإلحصائي المتخصص الـ 

  
تـــــم اجـــــراء مـــــسح شـــــامل لجميـــــع المؤســـــسات العاملـــــة فـــــي مجـــــال  •

ــة     ــضفة الغربيـ ــزة والـ ــاع غـ ــن قطـ ــًال مـ ــي آـ ــرأة فـ ــاحث المـ ــتمكن البـ ــصرها ليـ ين وحـ
ــدول    ــي، والجـــ ــا الجغرافـــ ــا حـــــسب توزيعهـــ ــن زيارتهـــ ــح ) 3.1(مـــ ــة يوضـــ قائمـــ

ــدد          ــح عـ ــرأة موضـ ــالتعليم للمـ ــة بـ ــشاريع خاصـ ــذ مـ ــت بتنفيـ ــي قامـ ــات التـ بالجهـ
  .المشاريع المنفذة في آًال من الضفة الغربية وقطاع غزة
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قائمة بالجهات التي قامت بتنفيذ مشاريع خاصة بالتعليم ): 3.1( جدول رقم
  للمرأة

  
 المنطقة

الضفة  الجهات المنفذة م
 الغربية

قطاع 
 غزة

Total 

 101 مؤسسة ميثاق 1
 011 مؤسسة النظرة العالمية 2
 707 نادي نسوي فقوعة 3
 202 نابلس_نادي المرأة الفلسطينية  4
 022 وزارة التربية والتعليم 5

6 
دائرة المرأة _وزارة الحكم المحلي

ن مع جميع الوزارات بالتعاو
 الموجودة في المحافظة

303 

 011 وزارة الشؤون اإلجتماعية 7
 022 وزارة الشؤون االجتماعية 8

الهالل ,وزارة الشؤون االجتماعية  9
 011 التربية والتعليم, االحمر

 101 مرآز منهل 10
 101 الحي الشرقي_مرآز نسوي  11
 101 مرآز نسوي جبع 12
 101 مرآز نسوي سيلة الظهر 13
 10010 مرآز النشاط النسوي 14
 404 مرآز البرامج النسوية 15
 011 مرآز البرامج النسائية 16
 033 مرآز الرباط المجتمعي 17
 10010 مرآز بيسان للبحوث واالنماء 18
 011 مرآز دعم وتأهيل المرأة 19
 303 مرآز شؤون المرأة واالسرة 20
 011 مرآزالبرامج النسائي 21

, الملتقى الثقافي التنموي ميثاق 22
 101 والملتقى المدني

 606 المرآز النسوي االمعري 23
 101 المرآز النسوي عسكر 24
 202 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 25

االتحاد العام لنقابات العمال  26
 707 فلسطين

 101 لتعليمالتربية وا 27

الجمعية الوطنية لتنمية الخدمات  28
 011 الفلسطينية

الجمعية النسائية للثقافة والتراث  29
 808 الشعبي الفلسطيني

 101 الجمعية المسيحية الدولية 30
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الجمعية التنموية للمرأة  31
 202 الفلسطينية

الجمعية الفلسطينية لتطوير المرأة  32
 033 وتنمية االسرة

الحرآة العالمية للدفاع عن  33
 202 االطفال

الجمعية المسيحية , الحكومة 34
 101 الدولية

اتحاد لجان المرأة للعمل  35
 202 االجتماعي

اتحاد لجان المرأة مع طاقم شؤون  36
 101 المرأة

 202 اتحاد لجان العمل النسائي 37

اتحاد لجان العمل النسائي  38
 101  مدرسة االمهاتوجمعية

 101 جمعية لجان المرأة الفلسطينية 39
 606 جمعية مشاغل 40

واتحاد ,جمعية النهوض باالسرة  41
 011 لجان آفاح المرأة الفلسطيني

 202 جمعية الهالل االحمر 42
 202 جمعية المبادرة النسوية 43

جمعية المرأة التعاونية للتوفير  44
 101 والتسليف

 202 جمعية المرأة العاملة 45
 101 طولكرم_جمعية المرأة العاملة  46
 011 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية 47

جمعية المرآز التنموي للمراة  48
 101 الفلسطينية

 101 جمعية البراء للفتاه المسلمة 49
 011 جمعية التضامن الخيرية 50
 011 خيريةجمعية الخنساء ال 51

جمعية الخدمة العامة لحي آندا  52
 011 رفح

 022 جمعية اميرة 53
 022 جمعية الخريجات الجامعيات 54
 404 جمعية الدفاع عن االسرة 55
 022 جمعية الشابات المسلمات 56

جمعية العمل النسائي لتأهيل  57
 011 المرأة والطفل

 011 جمعية العطاء الخيرية 58
 202 جمعية تنميةالمرأة الريفية 59

جمعية تنميةالمرأة الريفية  60
 101 االغاثة الزراعية_
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 101 جمعية بني نعيم الخيرية 61
 101 جمعية حامالت الطيب االرثوآسية 62

جمعية رعاية الطفل وتوجيه االم  63
 303 نابلس_

 011 جمعية صوت المجتمع 64
 101  ننسى النسويةجمعية آي ال 65

دائرة المرأة في الشؤون  66
 101 االجتماعية

 202 دائرة شؤون المرأة 67
 134 طاقم شؤون المرأة 68

69 

طاقم شؤون المرأة مع آل من 
اتحاد العمل النسائي الفلسطيني 

وجمعية المرأة العاملة , فدا
واتحاد لجان ,الفلسطينية للتنمية
واتحاد لجان ,المرأة الفلسطينية 
 العمل االجتماعي

011 

Total  11635151 
  

  
  

المشارع المنفذة حسب طبيعة الجهة المنفذة للمشروع سواء وقد آان عدد 
مة اقليمية أو دولية هي ظأو قطاع خاص أو من حكومية كومية او غيرحآانت 

  :على النحو التالي) 3.2(موضحة في الجدول 
  

  المنفذة حسب طبيعة الجهة المنفذة للمشروعع يالمشار): 3.2(جدول رقم
  

 المنفذة الجهات طبيعة

 غيرحكومي 
حكومي

 قطاع
 خاص

 منظمة
إقليمية

 منظمة
 دولية

المجمو
 ع

 الضفة
 116 3 3 11 91 8 الغربية

 المنطقة
 قطاع
 35 5 0 0 23 7 غزة

 151 8 3 11 114 15 المجموع
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  مسح إجراء ال ومحددات أهم معوقات3.2
  

  :من أهمها ما يليواجهت عملية المسح الميداني عدة صعوبات 
  
 قطاع غزة إلى الضفة الغربية وقد اعتمدنا على األتصال  منعدم امكانية االنتقال •

  .الهاتفي والبريد اإللكتروني للتواصل مع الباحثين في الضفة الغربية
  
بين مناطق ق الحرآة تعيوالتي آثرة الحواجز اإلسرائلية المفروضة على الطرقات  •

هذا مما جعلنا تعيين أآثر من باحث لتغطية المراآز أيضًا قطاع غزة نفسها والضفة الغربية 
والمؤسسات الموزعة على مختلف المناطق حسب الطبيعة الجغرافية فقد تم تعيين ثالثة 

  باحثين في غزة وآذلك ثالثة باحثين في الضفة الغربية 
  

اع غزة حيث مدينة غزة في الشمال ويفصلها حاجز فكما هو موضح في خريطة قط
  .عسكري عن مديني خانيونس ورفح في الجنوب

  
  

  
  
  

والخريطة التالية توضح الضفة الغربية والتي بها مدينة رام اهللا والخليل وبيت لحم ونابلس 
  .وطولكرم وقلقيلية وجنين
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الجمعية او واجهت الباحثين مشكلة عدم الوصول الى الموعد المحدد مع  •

المؤسسة لتعبئة االستمارة لتوقف حرآة المواصالت في الكثير من األحيان بسبب 
  .الحواجز

  
عدم ثقة العاملين في الجمعيات والمؤسسات في الباحثين بالرغم من وجود آتاب  •

التكليف من منظمة المرأة العربية والتردد في االستجابة لتعبئة البيانات إال بعد الرجوع إلى 
ير المسؤول والذي لم يكن متواجد في الكثير من األحيان وهذا تطلب تكرار الزيارة المد

  .لنفس المؤسسة أآثر من مرة
  
رغبة المسؤولين في تعبئة االستمارة على انفراد بعد السماع لشرح مفصل عن  •

  .فكرة الدراسة المسحية واهدافها
  
في اعمال ستمارة المخولين للبت في تعبئة االوانشغال األشخاص المتخصصين  •

  .أخرى مما تعذر في الكثير من األحيان الوصول اليهم
  
خشية العديد من الجمعيات من التعاون وخصوصًا بعد صدور قرار من وزارة الداخلية  •

  .بإغالق الجمعيات الغير فاعلة
  
نظرًا للوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس فقد تعذر مسح المشاريع  •

 النسوية العاملة في مجال التعليم في هذه المدينة إال أن هناك والمؤسسات الفلسطينية
مؤسسات في مدن أخرى مجاورة مثل رام اهللا وبيت لحم تقوم بتغطية سكان المدينة 

  . لذا ال بد من أخذ هذه المالحظة في االعتبار عند تفسير النتائج،بخدماتها
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    و نتائج المسحستمارةتحليل اإل . 4
 وذلك SPSS تحليل االستمارة من خالل تفريغها على برنامج االحصاء تم االعتماد على

لتسهيل عملية التحليل واستخالص النتائج، ونظرًا للطبيعة الجغرافية التي تختص بها 
 حيث أن هناك اقليمين منفصلين جغرافيًا وآال منهما له خصوصياته األراضي الفلسطينية

ج في أغلب األحيان على منطقة الضفة الغربية  فقد تم تقسيم النتائالبيئية والطبيعية
أن الكثافة السكانية في الضفة ) 1.1(ومنطقة قطاع غزة حيث آما يتضح من الجدول 

وهذا يعود إلى آبر مساحة منطقة الضفة % 36.2أآبر منها في قطاع غزة % 63.8الغربية 
  .الغربية بالنسبة لمساحة قطاع غزة

  
  

  بيانات المشروع 4.1
ة أن العديد من المؤسسات قد قامت بأآثر من مشروع خالل الفترة الزمنية تم مالحظ

المحدد للدراسة المسحية وقد تم عمل استبانة لكل مشروع على حدى، وعليه فقد آان 
  :هي على النحو التاليالتي تم تفريغها على الحاسوب عدد االستمارات المعبئة 

  
  فيذها المؤسسات النسوية العاملةتوزيع المشاريع التي تقوم بتن: ) 4.1(جدول 

   في قطاع غزة والضفة الغربية 
  

 

النسبة  التكرار 
% 

11676.8 الغربية الضفة
3523.2 غزة قطاع

151100.0 المجموع
  

  
 مشروع قد تم دراسته في الضفة 116إلى أن ) 4.1(وتشير البيانات الموضحة في الجدول 

 مشروع قد تم دراسته 35لي لالستبانات بينما من المجموع الك% 76.8الغربية وتشكل 
 تمثل عدد  استبانة151ليصل عدد االستبانات الكلي % 23.2في قطاع غزة بنسبة 

 حسب المعايير 2005-1995المشاريع التي اجريت في مجال التعليم للمرأة في الفترة من 
  .المحددة للدراسة

  
  

  المنطقة 4.1.1
طة الفلسطينية إلى منطقتين اساسيتين هما الضفة آما ذآر سابقًا تقسيم مناطق السل

  الغربية وقطاع غزة وذلك للطبيعة الجغرافية للمنطقة آما هو موضح في خريطة فلسطين 
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 المشروع مدة 4.1.2

حيث ان مدة المشروع تحدد طبيعة المشروع فالمشاريع ذات الطابع الزمني القصير تكون 
ن الدورات التدريبية التي تندرج تحت مجال التعليم في اغلب االحيان مشاريع تأتي ضم

 4 والمشاريع ذات الفترة الزمنية الطويلة اآثر من  ومجال تنمية المهارات الحياتيةالمستمر
أما . سنوات حسب بنود االستمارة هي مشاريع موجة للتغلب على مشكلة األمية

ن اربع سنوات تكون في المشاريع التي تكون في فترة زمنية من أآثر من سنة واقل م
  .مجال محو االمية الحاسوبية أو في مجال تنمية المهارات الحياتية للمرأة

  توضيح للعالقة بين مجال تخصص المشروع  والفترة الزمنية وفي الجدول التالي
 العالقة بين مجال تخصص المشروع  والفترة الزمنية: )4.2(جدول 

 المشروع مدة
 المشروع مجال تخصص 
  

 من أقل
 سنة

_سنة
 سنتان

 4_ سنتين
 سنوات

 سنوات4
 فأآثر

جموالم
 ع

 10 5 0 4 1 اإلناث امية محو 1
 1 0 0 1 0 اإلناث تسرب ظاهرة 2
 المهارات تنمية 3

 37 7 0 8 22 الحياتية

 18 5 0 6 7 التقنية األمية محو 4
 85 22 11 33 19 المستمر التعليم 5

 151 39 11 52 49 المجموع

  قطاع غزة
  

  مقسمة إلى
  شمال غزة 

  ووسط غزة 
 )خان يونس ورفح(وجنوب غزة 

  الضفة الغربية
  

  مقسمة إلى
 – طولكرم – نابلس –رام اهللا 
 – القدس – قلقيلية – جنين –الخليل 
  .أريحا
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 التالي ملخص لعدد المشاريع التي تم دراستها من خالل استبانة )4.3 (الجدولوفي 
  :المسح حسب الفترة الزمنية للمشروع

  
  عدد المشاريع التي تم دراستها ومدتها الزمنية): 4.3(جدول 

 

النسبة  التكرار  مدة المشروع المنطقة
% 

 39.7 46 سنة من أقل
 29.3 34 سنتان_سنة

 7.8 9 سنوات 4_ سنتين
  الغربية الضفة

 23.3 27 فأآثر سنوات 4
 Total 116 100.0 

 8.6 3 سنة من أقل
 51.4 18 سنتان_سنة

 5.7 2 سنوات 4_ سنتين
 ةغز قطاع

 34.3 12 فأآثر  سنوات4
 100.0 35 المجموع 

  
  
 
  وبالنظر إلى بيانات الجدول اعاله يمكن القول أن

  
 على المشاريع ذات الفترة الزمنية اقل من سنة في الضفة الغربية تكون الترآيز 

التي تقع في سنة إلى سنتين  أما المشاريع ،من المشاريع% 40حيث تصل إلى 
بينما المشاريع في الفترة الزمنية من سنتين % 23واالآثر من اربع سنوات % 30

  %.7إلى اربع سنوات فتحتل النسبة االقل 
  

سبة المشاريع المنعقدة في فترة سنة إلى يختلف األمر في قطاع غزة حيث تصل ن 
 سنوات 4وتليها المشاريع التي تقع في فترة زمنية اآبر من % 51سنتين ألى 

 4أما المشاريع االقل من سنة والتي تقع بين سنتين إلى% 34لتصل نسبتها 
  .من اجمالي المشاريع% 8-6سنوات فتشكل النسبة االقل لتتراوح بين 
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مدة المشروع

أقل من سنةسنتان_سنة سنوات4_سنتين سنوات فأكثر4

رار
لتك
ا

50

40

30

20

10

0

المنطقة

الضفة الغربية

قطاع غزة

12

18

3

27

9

34

46

  
 
  
 
 

في آال من الضفة الغربية وقطاع غزة تكون المشاريع ذات الفرة الزمنية من سنتين  
 سنوات هي المشاريع األقل من حيث التمثيل النسبي وهذا ربما يعود إلى 4إلى 

  .طبيعة هذه المشاريع وتمويلها
  

  التنفيذ 4.2
   المنفذةالجهة 4.2.1

 جهة في الضفة 41تنفيذ المشاريع قيد الدراسة وهي هنا نسرد الجهات التي قامت ب
  . في قطاع غزة22الغربية و

  
  الجهات التي قامت بتنفيذ المشاريع): 4.4(الجدول 

  في الضفة الغربية

عدد  اسم الجهة المنفذة م
المشاريع

 2 اتحاد لجان العمل النسائي 1
 2 اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي 2
 2 للمرأة الفلسطينيةاالتحاد العام  3
 7 االتحاد العام لنقابات العمال فلسطين 4
 2 الجمعية التنموية للمرأة الفلسطينية 5
 1 الجمعية المسيحية الدولية 6
 1 الجمعية المسيحية الدولية 7
 8 الجمعية النسائية للثقافة والتراث الشعبي الفلسطيني 8
 2 الحرآة العالمية للدفاع عن االطفال 9
 7 المرآز النسوي 10

المدة الزمنية ) : 4.1(الشكل 
 للمشاريع
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 1 والملتقى المدني, الملتقى الثقافي التنموي ميثاق 11
 1 جمعية البراء للفتاه المسلمة 12
 4 جمعية الدفاع عن االسرة 13
 2 جمعية المبادرة النسوية 14
 1 جمعية المرأة التعاونية للتوفير والتسليف 15
 3 جمعية المرأة العاملة 16
 1 تنموي للمراة الفلسطينيةجمعية المرآز ال 17
 2 جمعية الهالل االحمر 18
 1 جمعية بني نعيم الخيرية 19
 3 جمعية تنمية المرأة الريفية 20
 1 جمعية حامالت الطيب االرثوآسية 21
 3 نابلس_جمعية رعاية الطفل وتوجيه االم  22
 1 جمعية آي ال ننسى النسوية 23
 1 جمعية لجان المرأة الفلسطينية 24
 1 جمعية مدرسة االمهات 25
 6 جمعية مشاغل 26
 1 دائرة المرأة في الشؤون االجتماعية 27
 2 دائرة شؤون المرأة 28
 1 طاقم شؤون المرأة 29
 1 مؤسسة ميثاق 30
 4 مرآز البرامج النسوية 31
 10 مرآز النشاط النسوي 32
 10 مرآز بيسان للبحوث واالنماء 33
 3 رأة واالسرةمرآز شؤون الم 34
 1 مرآز منهل 35
 3 مرآز نسوي  36
 2 نابلس_نادي المرأة الفلسطينية  37
 7 نادي نسوي فقوعة 38
 1 وزارة التربية والتعليم 40
 3 دائرة المرأة_وزارة الحكم المحلي 41

  
  في قطاع غزة

عدد  اسم الجهة المنفذة م
المشاريع

 3 تنمية االسرةالجمعية الفلسطينية لتطوير المرأة و 1
 1 الجمعية الوطنية لتنمية الخدمات الفلسطينية 2
 1 جمعية التضامن الخيرية 3
 1 جمعية الخدمة العامة لحي آندا رفح 4
 2 جمعية الخريجات الجامعيات 5
 1 جمعية الخنساء الخيرية 6
 2 جمعية الشابات المسلمات 7
 1 جمعية العطاء الخيرية 8
 1 سائي لتأهيل المرأة والطفلجمعية العمل الن 9
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 1 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية10
 1 واتحاد لجان آفاح المرأة الفلسطيني,جمعية النهوض باالسرة 11
 2 جمعية اميرة12
 1 جمعية صوت المجتمع13

14
, طاقم شؤون المرأة مع آل من اتحاد العمل النسائي الفلسطيني فدا

واتحاد لجان المرأة , الفلسطينية للتنميةوجمعية المرأة العاملة
 1 واتحاد لجان العمل االجتماعي,الفلسطينية 

 1 مؤسسة النظرة العالمية15
 1 مرآز البرامج النسائية16
 3 مرآز الرباط المجتمعي17
 1 مرآز دعم وتأهيل المرأة18
 1 مرآزالبرامج النسائي19
 2 وزارة التربية والتعليم20
 1 التربية والتعليم, الهالل االحمر,ة الشؤون االجتماعية وزار21
 3 وزارة الشؤون اإلجتماعية22

  
  

  طبيعة الجهات المنفذة 4.2.2
 أما حكومي او غير حكومي أو قطاع خاص أو منظمة أقليمية أو المنفذة الجهات طبيعة

  الجدول التاليمنظمة دولية ومن خالل الدراسة يمكن الحصول على البيانات الموضحة في 
  المنفذة الجهات طبيعة): 4.5(الجدول 

 

 الجهات طبيعة المنطقة
النسبة  التكرار  المنفذة

% 
 6.9 8 حكومي

 78.4 91 حكومي غير
 9.5 11 خاص قطاع

 2.6 3 إقليمية منظمة
 الغربية الضفة

 2.6 3 دولية منظمة
 100.0 116 المجموع 

 20.0 7 حكومي
 غزة قطاع 65.7 23 يحكوم غير

 14.3 5 دولية منظمة
 100.0 35 المجموع 

  
  ومن خالل البيانات في الجدول اعاله يمكن القول أن

النسبة العظمي للمشاريع قامت بها مؤسسات غير حكومية وهي الجمعيات  
الخيرية التي تعني بشؤون المرأة بصفة عامة وبالجانب التعليمي بصفة خاصة حيث 

في الضفة % 78.4في قطاع غزة و% 65.7لغير حكومية وصلت نسبة المشاريع ا
  .الغربية
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طبيعة الجهات المنفذة

حكوميغير حكوميقطاع خاصمنظمة إقليميةمنظمة دولية

ار   
كر
الت

100

80

60

40

20

0

المنطقة

الضفة الغربية

5قطاع غزة

23

7
11

91

8

  
 

بينما قلت عنها % 20أما بالنسبة للمشاريع الحكومية ففي قطاع غزة وصلت إلى  
  %.7في الضفة الغربية إلى 

لى سوء القطاع الخاص لم يقدم مشاريع متعلقة بتعليم المرأة وربما يعود السبب إ 
الوضع االقتصادي وعدم آون هذه المشاريع ربحية بالنسبة لهم مع وجود منافسة 

  .من قبل المراآز والجمعيات الغير حكومية
% 11قليمية فهي نسبة تصل في المتوسط إلى اما بالنسبة للمنظمات الدولية واإل 

 وذلك لكون هذه المنظمات تنفذ المشاريع المتعلقة بتعليم المرأة من خالل
 بتقديم الدعم المادي آما  فقطالمؤسسات الحكومية والغير حكومية وتكتفي

  .)4.6(الجدول سيتضح ذلك من خالل 
وفي الجدول التالي العالقة بين طبيعة الجهة المنفذة ومجال التخصص للمشاريع المصنفة 

  حسب اهتمام مجال الدراسة مع توضيح ذلك بالرسم البياني
  طبيعة الجهة المنفذة ومجال التخصص للمشاريعالعالقة بين ): 4.6(جدول 

 مجال التخصص المشروع

محو طبيعة الجهات المنفذة
االم
 ية

ظاهرة 
التسرب

تنمية 
المهارات 
 الحياتية

محو 
األمية 
التقنية

التعليم 
المستمر

 المجموع

 15 7 4 1 0 3 حكومي 1
 114 67 14 27 0 6 غير حكومي 2
 11 2 0 9 0 0 قطاع خاص 3
 3 3 0 0 0 0 منظمة إقليمية 4
 8 6 0 0 1 1 منظمة دولية 5

 151 85 18 37 1 10 المجموع

 طبيعة الجهات المنفذة ) :4.2(الشكل 
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طبيعة الجهات المنفذة

حكوميغير حكوميقطاع خاصمنظمة إقليميةمنظمة دولية
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مجال التخصص المشروع

محو امية اإلناث

ظاهرة تسرب اإلناث

تنمية المهارات الحيا

محو األمية التقنية

التعليم المستمر

  
  
  
  
  
  

حيـــــث نالحـــــظ أن المـــــشاريع المهتمـــــة بمجـــــال التعلـــــيم المـــــستمر وتنميـــــة        
ــات         ــة الجهــ ــا آافــ ــت بهــ ــي اهتمــ ــشاريع التــ ــر المــ ــي اآثــ ــة هــ ــارات الحياتيــ المهــ

  .سواءًا حكومية أو غير حكومية أو غيرهالمنفذة 
  
  
  
  
  
  

العالقة بين طبيعة الجهة المنفذة ومجال التخصص  ) :4.3(الشكل 
 للمشاريع
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  الجهة الممولة 4.2.3
 )4.7 (تعددت الجهات الممولة للمشاريع وتعدد الممولين في بعض المشاريع وفي الجدول

التالي تم حصر الجهات الممولة وتوضيح االجمالي التمويل الذي قدموه لصالح تعليم المرأة 
  ).  2005-1995(ة في الفترة الزمنية المحددة للدراس

  الجهات الممولة للمشاريع): 4.7(جدول 
 

حجم التمويل التكرار الجهات الممولة م
 اإلجمالي بالدوالر

 1السويد 1
$  

20,000 

 1اليابان  2
$  

35,000 

 2"نوراد" النرويجية 3
$  

205,000 

4 
 تجمع مؤسسة
 3التعاون

$  
160,262 

5 
آندا                    
    3 

$  
2,243,000 

 4فرنسا 6
$  

26,500 

7 

UNDP البرنامج
االنمائى لألمم 
 4 المتحدة              

$  
280,000 

8 

USAID الوآالة
 للتنمية األمريكية

 5 الدولية             
$  

325,062 

 5االغاثة الزراعية 9
$  

7,450 

 5وآالة الغوث 10
$  

4,000 

 7مؤسسة بيسان 11
$  

22,900 

 8االتحاد االوروبى  12
$  

1,126,000 

 15غير محدد 13
$  

229,275 

 22أخرى 14
$  

1,529,217 

 29ذاتي 15
$  

163,950 

 114 المجموع  
$  

6,377,616 
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مع العلم نالحظ أن آال من االتحاد االروبي وآندا اآثر الممولين اهتموا بقطاع تعليم المرأة، 
 دراسة 37 آما ان هناك  لم يتم تحديد اسم الجهة الممولة دراسة15ان حوالي اآثر من 
  .لم تذآر قيمة التمويل

  
  التمويلطبيعة  4.2.4

تعتمد نجاح واستمرار المشاريع على الممول لها ومن خالل االستبانة تم تخصيص سؤال 
الية لمنطقة الضفة الغربية وقطاع لتحديد الجهة الممولة للمشاريع وآانت النتيجة االجم

  :غزة مبينة في الجدول التالي
  طبيعة الجهة التمويل): 4.8(جدول 

  
 %النسبة  التكرار  طبيعة التمويل

 3.3 5 بعد تمويل يوجد ال
 46.4 70 دولية

 6.6 10 إقليمية
 23.8 36 محلية

 30.5 46 تمويل ذاتي
  

بينما التمويل % 46.4دولي يصل الى ومن هذه البيانات يتضح ان حجم التمويل ال 
  %.23.8والتمويل المحلي % 30.5الذاتي يصل إلى 

تحتل المشاريع الممولة ذاتيًا على نسبة ال بأس بها وهي تلك المشاريع التي  
يقوم فيها المستهدفين بدفع رسوم وهذه تنطبق في اغلب االحيان على الدورات 

  .من سنةالتدريبية التي تكون في فترة زمنية أقل 

اما المشاريع التي ال يوجد لها تمويل او لم تمول حتى تاريخ ملء االستبانة فهي  
  .من المشاريع% 3.3تشكل 

  
  التغطية الجغرافية للمشروع 4.2.5

يلعب الموقع الجغرافي دورًا اساسيًا في تعليم المرأة حيث يختلف األمر منه في المدينة 
 األجتماعية التي تفرضها البيئة المحيطة ونظرة عنه في المخيم أو القرية نظرأ للظروف

المجتمع نحو تعليم المرأة ومن خالل الجدول الذي يعطي عدد المشاريع موزعة على 
  المناطق المختلفة جغرافيًا نجد أن

  
  التغطية الجغرافية للمشروع): 4.9(جدول 

  

التغطية  المنطقة
النسبة  التكرار  الجغرافية

% 
 23.3 27 مخيم
 3.4 4 قومي
 26.7 31 مدينة
 16.4 19 قرية

 16.4 19 المحافظات

 الغربية الضفة

 13.8 16 سبق ما جميع
 100.0 116 المجموع 
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 45.7 16 مدينة
 14.3 5 قرية
 2.9 1 حي

 17.1 6 المحافظات
 ةغز قطاع

 20.0 7 سبق ما جميع
 100.0 35 المجموع 

  
  

ــي     ــاه تعلــ ــذة تجــ ــشاريع المنفــ ــز المــ ــدر    ترتكــ ــة وتجــ ــى المدينــ ــرأة علــ م المــ
االشـــارة هنـــا إلـــى انـــه مـــن المنطقـــي جمـــع البيانـــات الخاصـــة بالمدينـــة          
مـــع المحافظـــات وذلــــك لطبيعـــة الوضــــع هنـــا فـــي فلــــسطين حيـــث تــــصل       

بينمـــــا فـــــي الـــــضفة % 57.8نــــسبة المـــــشاريع فـــــي قطـــــاع غــــزة إلـــــى   
ــا  % 43.3الغربيــــة وصــــلت إلــــى  وهــــذه نتيجــــة طبيعيــــة لكــــون المدينــــة بهــ

ان أآثـــــر، هـــــذا باإلضـــــافة إلـــــى تمرآـــــز اغلـــــب الجمعيـــــات  نـــــسبة ســـــك
  .  والمراآز النسوية في المدن

  
تـــنخفض النـــسبة فـــي القريـــة وذلـــك لنـــدرة األمـــاآن التـــي يطلـــق عليهـــا           

  .مفهوم قرية آمضمون اقتصادي واجتماعي
  

ــصل        ــة وتــ ــضفة الغربيــ ــة الــ ــي منطقــ ــالمرأة فــ ــة بــ ــشاريع المهتمــ ــر المــ تكثــ
ي االهتمـــــام بتعلـــــيم الفتـــــاة   حيـــــث يعـــــد مـــــن الـــــضرور   % 23.3إلـــــى 

ــروج مــــن الوضــــع االقتــــصادي الــــصعب،    لتحــــسين مــــستوى المعيــــشة والخــ
بينمــــا ال تــــرد أيــــة نــــسبة فــــي قطــــاع غــــزة عــــن مــــشاريع فــــي مخيمــــات 

  .وذلك نظرًا الندماج المخيمات وتواصلها مع المدينة في غزة
  الموقف الحالي للمشروع 4.2.6

د ومستمر ومخطط له التنفيذ وانتهى تم تقسيم الموقف الحالي للمشروع إلى جدي
ومتوقف والغي وذلك بالنسبة لمشاريع تعليم المرأة اثناء جمع بيانات االستبانة ومن خالل 

  :الجدول التالي نستنتج المعلومات التالية
  

  الموقف الحالي للمشروع): 4.10(جدول 
  

النسبة  التكرار الموقف الحالي المنطقة
% 

3.4 4 جديد
44.0 51 مستمر
6.0 7 التنفيذ له مخطط
43.1 50 انتهى

 الضفة
 الغربية

3.4 4 متوقف
100.0 116 المجموع 

62.9 22 مستمر
5.7 2 التنفيذ له مخطط  غزة قطاع
31.4 11 انتهى

100.0 35 المجموع 
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المشاريع المستمرة هي تلك المشاريع التي آان لها النسبة األآبر سواء في  

 %).62.9(او قطاع غزة %) 44(ربية الضفة الغ

وفي %) 43.1(المشاريع التي انتهى تنفيذها آان لها نسبة في الضفة الغربية  
وهذه نتيجة طبيعية وذلك الن المشاريع التي تم دراستها %) 31.4(قطاع غزة 

 ووجد سابق في بند مدة 2005-1995آانت المشاريع في الفترة الزمنية من 
  . ذات السنة إلى سنتين هي األآثر ترآيزًاالمشروع ان المشاريع

وهذا يعد نسبة ، %6ال تتجاوز نسبتها والجديدة المشاريع المخطط لتنفيذها  
منخفضة جدًا وذلك يعود إلى الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها منطقة 
الشرق األوسط بصفة عامة واألراضي الفلسطينية بصفة خاصة والذي انعكس على 

يد من المؤسسات الداعمة لتمويل مشاريع في تعليم المرأة إلى توقف العد
  .مشاريع صحية واقتصادية وغيره

اما المشاريع التي توقفت او الغيت فلم تكن تمثل نسبة تذآر في قطاع غزة  
ونسبة منخفضة جدًا في الضفة الغربية ويعود السبب إلى عزوف المسؤولين 

يع الغيت او توقفت العتقادهم ان هذا المنفذين الية مشاريع عن التطرق لمشار
  .بسبب فشل في االداء وربما سيعرضه لمتاعب هو في غنى عنها

  عدد المستهدفين 4.2.7
في الجدول التالي توضيح للعالقة بين التغطية الجغرافية للمشروع مع اجمالي عدد 

  المستهدفين مع توضيح ذلك بالرسم البياني
  

 اجمالي عدد وية الجغرافية للمشروع لعالقة بين التغطا): 4.11(جدول 
  المستهدفين

  

التغطية الجغرافية  المنطقة
عدد  التكرار للمشروع

المستهدفين
 13301 20 مخيم
 900 2 قومي
 1728 25 مدينة
 16939 19 قرية

 5378 14 المحافظات
 1190 12 جميع ما سبق

الضفة 
 الغربية

 39436  92 المجموع
 7805 11 مدينة
 330 2 قرية
 60 1 حي

 2115 6 المحافظات
 5199 7 جميع ما سبق

قطاع غزة

 15509  27 المجموع
 13301 20 مخيم
 900 2 قومي
 9533 36 مدينة

 المجموع

 17269 21 قرية
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 60 1 حي
 7493 20 المحافظات

 6389 19 جميع ما سبق
 54945  119 المجموع  

  

التغطية الجغرافية للمشروع

مخيمقوميمدينةقريةحيالمحافظاتجميع ما سبق
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هدف
ست
الم

د 
عد

20000

17500

15000

12500

10000

7500

5000

2500

0

المنطقة

الضفة الغربية

قطاع غزة

5199

2115

7805

1190

5378

16939

1728
900

13301

  
  

  
  
  
 

 امرأة حيث بلغت عدد 54945نالحظ هنا ان المشاريع استهدفت ما يقارب  
 واعداد المستفيدات 15509 وفي قطاع غزة 39436المستفيدات في الضفة الغربية 

من المشاريع تتفق مع توزيع التغطية الجغرافية للمشاريع في آُال من الضفة 
  .الغربية وقطاع غزة

 مشروع لم نتمكن من الحصول على العدد الفعلي 31 إلى ان هناك تجدر االشارة 
 .151للمستفيدين من اجمالي االستبانات الكلية 

  
  
  
  

 

لعالقة بين التغطية الجغرافية ا ) :4.4(الشكل
  اجمالي عدد المستهدفينوللمشروع 
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  طبيعة المشروع 4.2.8
يهتم هذا البند بنوعية التعليم الموجه للمرأة من خالل تحديد طبيعة المشروع حسب ما 

ل مشروع اآثر من طبيعة، ورد في االستبانة مع مالحظة أن من الممكن ان يكون لك
  :وبتحليل النتائج في الجدول التالي نجد ان

  
  طبيعة المشروع): 4.12(جدول 

  
 طبيعة  الضفة الغربية  قطاع غزة  غزة والضفة

  المشروع
 التكرار

النسبة 
 التكرار %

النسبة 
 التكرار %

النسبة 
% 

 83.6 97 85.7 30 84.1 127  تعليم
 78.4 91 57.1 20 73.5 111  تدريب
 21.6 25 14.3 5  19.9 30  خدمات تقديم
 تنمية

 16.4 19 5.7 2 13.9 21  مؤسسية

 البنية تطوير
  التحتية

7 4.6 1 2.9 6 5.2 

 رسم
 3.4 4 0.0 0  2.6 4  سياسات

 تزويد
 6.0 7 2.9 1 5.3 8  بالوسائل

 12.9 15 8.6 3 11.9 18  إعالمية توعية
  

يب هي االغلبية حيث وصلت الى نسبة المشاريع التي تهتم بالتعليم والتدر 
 وهذا يعود لطبيعة الجهات الممولة التي رآزت في . للتدريب73.5للتعليم و% 84.1
 األخيرة على تمويل مشاريع ذات طابع تدريبي الآساب الخبرات والمهارات ماألعوا

  .الفنية التي تخدم في مصلحة التنمية البشرية
  

و تنمية مؤسسية أو توعية إعالمية فلم اما المشاريع ذات طبيعة تقديم خدمات ا 
  %.20تتجاوز 

  
المشاريع ذات طبيعة تطوير البنية التحتية او رسم سياسات او تزويد بالوسائل  

فهي مشاريع عامة وتخدم آل فئات المجتمع وبالتالي لم %.  5فهي في حدود 
  .تكن هذه المشاريع مخصصة للمرأة

  
  

  موقع تنفيذ المشروع 4.2.9
 هذه البيانات لتشتتها واختالفها باختالف المشروع حيث تم تعبئة هذا البند يصعب تحليل

  .راآزهاليشمل آافة مناطق السلطة الفلسطينية ومدنها وقراها ومخيماتها وم
  

  التمويل 4.3
تم مناقشة تحليل هذا البند في بنود سابقة ولكن سنقوم هنا بسرد النتائج المستخرجة 

  .يرات اخرىمن االستبانات وربطها بمتغ
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 حجم التمويل اإلجمالي بالدوالر 4.3.1
 التالي عدد االستبانات التي ذآرت قيمة التمويل التي حصلت عليه )4.13 (يوضح الجدول

 استبانة فلم نحصل على معلومات عن 37 أما 114لتمويل مشروعها وهنا آان االجمالي 
  قيمة التمويل 

  
  لتي ذآرت قيمة التمويلاالستبانات ااحصائية بعدد ): 4.13(جدول 

  

  
ذآرت قيمة 
 التمويل

لم تذآر قيمة 
 المجموع التمويل

حجم التمويل  % تكرار % تكرار % تكرار
اإلجمالي 

* بالدوالر  
11475.53724.5151100 الجهات الممولة

  
 التالي ملخص للجهات الممولة واجمالي حجم التمويل المقدم بالدوالر )4.14 (في الجدول

   توضيح عدد المشاريع الممولةمع
  

  ملخص للجهات الممولة واجمالي حجم التمويل): 4.14(جدول 
  

 الجهات الممولة م
عدد 

المشاريع 
 الممولة

حجم التمويل 
  اإلجمالي بالدوالر

 1السويد 1
 $  

20,000 

 1اليابان  2
 $  

35,000 

" النرويجية 3 دنورا "2 
 $  

205,000 

4 
مؤسسة تجمع 

 3التعاون
 $  

160,262 

 3آندا  5
 $  

2,243,000 

 4فرنسا 6
 $  

26,500 

7 

البرنامج االنمائى 
لألمم 
 UNDP  4المتحدة

 $  
280,000 

8 

ية الوآالة األمريك
  الدولية للتنمية

 USAID  5 
 $  

325,062 

 5االغاثة الزراعية 9
 $  

7,450 

 5وآالة الغوث 10
 $  

4,000 
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 7مؤسسة بيسان 11
 $  

22,900 

 8االتحاد االوروبى  12
 $  

1,126,000 

 15غير محدد 13
 $  

229,275 

 22أخرى 14
 $  

1,529,217 

 29ذاتي 15
 $  

163,950 

 114 المجموع  
 $  

6,377,616 
  
  

ونستنتج ان اجمالي التمويل التي حصلت عليه المشاريع التي تخدم المرأة في مجال 
 استبانة لمشاريع مختلفة 37 مع التأآيد على ان هناك  6,377,616$ عليم وصل الى الت

  .لم تذآر قيمة التمويل التي حصلت عليه
  

   العالقة بين تاريخ بدأ المشروع وحجم التمويل4.3.1.1
  :تم دراسة العالقة بين تاريخ بدأ المشروع وإجمالي التمويل ونالحظ من الجدول ما يلي

  
  العالقة بين تاريخ بدأ المشروع وإجمالي التمويل ): 4.15(جدول 

  

تريخ بدأ 
حجم التمويل اإلجمالي التكرارالمشروع

 بالدوالر 

  66,700      $  6 1995قبل 
1996 2  $       2,500  
1997 2  $      37,000  
1998 2  $    400,000  
1999 5  $    347,062  
2000 14  $  1,248,500  
2001 12  $  1,544,000  
2002 12  $  2,284,000  
2003 19  $    130,500  
2004 26  $    154,774  
2005 7  $      34,325  

  6,249,361  $  108 المجموع
 هي اآثر السنوات التي مولت فيها مشاريع تهتم بتعليم 2002 إلى 2000السنوات من 

من اجمالي التمويل % 81  أي ما يقارب  5,076,500$لى المرأة ووصل حجم التمويل إ
 وتجدر االشارة هنا الى ان في هذه فترة 2005 إلى 1995الذي رصد في الفترة قبل العام 

  .2000انتفاضة األقصى التي انطلقت في اواخر العام 
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   العالقة بين مجال تخصص المشروع وإجمالي التمويل4.3.1.2
 التالي ان اغلب المشاريع التي تم تمويلها هي مشاريع )4.16 (آما يتضح من الجدول

تعليم مستمر ومحو االمية التقنية وتنمية المهارات الحياتية بينما آانت آان حجم التمويل 
  .للمشاريع التي تواجه مشكلة محو االمية وظاهرة التسرب اقل بكثير

  
  لالعالقة بين مجال تخصص المشروع وإجمالي التموي): 4.16(جدول 

  

مجال التخصص  م
حجم التمويل التكرار المشروع

اإلجمالي بالدوالر 

  48,200         $  6 محو امية اإلناث 1
  10,000         $  1 ظاهرة تسرب اإلناث 2

3 
تنمية المهارات 

  153,795        $  32 الحياتية
  246,200        $  15 محو األمية التقنية 4
  5,919,421     $  60 رالتعليم المستم 5
  6,377,616     $  114 المجموع 

  
  العالقة بين طبيعة الجهة الممولة وحجم التمويل 4.3.1.3

 التالي العالقة بين طبيعة الجهة الممولة وحجم التمويل المقدم )4.17 (يوضح الجدول
ة ان التكرار لدعم المشاريع المتعلقة بتعليم المرأة موضوع الدراسة المسحية، مع مالحظ

 حالة لم حيث لم يتم تعبئة البند الخاص بحجم التمويل لهذه 34 بـ 151هنا قل عن 
  .الحاالت

  
 العالقة بين طبيعة الجهة الممولة وحجم التمويل): 4.17(جدول 

التكرار طبيعة الجهات المنفذة م
اجمالي 
 التمويل

10 حكومي 1
 $       
319,000  

88 غير حكومي 2
 $     
3,892,454  

9 قطاع خاص 3
 $       
109,900  

2 منظمة إقليمية 4
 $         
36,762  

5 منظمة دولية 5
 $     
2,019,500  

114 المجموع  
 $     
6,377,616  

  
وبالنظر إلى الجدول يمكننا استنتاج ان الجهات المنفذة ذات الطبيعة غير الحكومية حصلت 

اريعها وتلتها المنظمات الدولية ومن ثم الحكومية ثم القطاع على اآبر تمويل لتنفيذ مش
  .الخاص والمنظمات االقليمية
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  وحجم التمويلالتغطية الجغرافية للمشروع العالقة بين  4.3.1.4
من الجدول التالي نالحظ ان التمويل موجه الى المدينة ومن ثم الى القرية والمخيم وذلك 

  .تغطية الجغرافية وحجم التمويللريع المنجزة حسب امن خالل المقارنة بين عدد المشا
  

  العالقة بين التغطية الجغرافية للمشروع وحجم التمويل): 4.18(جدول 
  

 م
التغطية 

الجغرافية 
 للمشروع

حجم التمويل  التكرار
اإلجمالي بالدوالر 

 1,197,400  $ 19 مخيم 1
 2,676,705  $ 32 مدينة 2
 1,496,174  $ 24 قرية 3
 487,837     $ 21 المحافظات 4
 519,500     $ 18 جميع ما سبق 5
 6,377,616  $ 114 المجموع  

  
  
  
  
  

  العالقة بين الموقف الحالي للمشروع وحجم التمويل 4.3.1.5
  

  العالقة بين الموقف الحالي للمشروع وحجم التمويل): 4.19(جدول 
  

الموقف الحالي  م
جم التمويل ح التكرار للمشروع

 اإلجمالي بالدوالر 
متوسط تمويل 
  المشروع

  350$ 1,050              $ 3 جديد 1
  88,839$ 4,264,286       $ 48 مستمر 2
  13,472$ 80,830            $ 6 مخطط له التنفيذ 3
  37,369$ 2,017,950       $ 54 انتهى 4
  4,500$ 13,500            $ 3 متوقف 5
  6,377,616       $ 114 المجموع  

  
اغلب المشاريع التي جرت عليها  من الجدول اعاله والمخطط البياني التالي نالحظ ان

) المتوسط الحسابي(الدراسة هي مشاريع انتهت ووصلت قيمة التمويل للمشروع 
    88,839$لواحد  اما المشاريع المستمرة فبلغ متوسط قيمة التمويل للمشروع ا $37,369
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متوسط تمويل المشروع
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  العالقة بين مدة المشروع وحجم التمويل 4.3.1.6
  

من الجدول االحصائي التالي نالحظ ان المشاريع التي تقع بين سنة واربع سنوات هي 
  دوالر أي  5,346,797$المشاريع التي حصلت على اآبر حجم للتمويل والذي وصل الى 

   6,377,616$من اجملي التمويل الكلي % 64بنسبة 
  

 40هذا بالرغم من ان عدد المشاريع الممولة والتي آانت اقل من سنة وصل إلى عدد 
سنوات منية بين سنتين واربع زمشروع وهو عدد آبير نسبة الى المشاريع التي مدتها ال

  . مشروع21ع سنوات فوصلت إلى اما المشاريع االآثر من ارب
  

   وحجم التمويلالعالقة بين مدة المشروع): 4.20(جدول 
  

 

حجم التمويل  التكرار مدة المشروع م
اإلجمالي بالدوالر 

متوسط تمويل 
  المشروع

  9,332$  373,262     $  40 أقل من سنة 1
  46,982$  2,020,217  $  43 سنتان_سنة 2

3 
 4_سنتين 
  332,658$  3,326,580  $  10 سنوات

  31,312$  657,557     $  21 سنوات فأآثر4 4
  6,377,616 $  114 المجموع 

  

الموقف الحاليينالعالقة ب) : 4.5(الشكل 

  وحجم التمويلللمشروع



 -36-

التي مدتها بين سنتين واربع ومن مقارنة متوسط تمويل المشروع نجد ان المشاريع 
  سنوات تحصل على اآبر تمويل آما هو موضح في المخطط البياني التالي

  
 

متوسط تمويل المشروع

$0

$50,000

$100,000
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$300,000

$350,000

أقل من سنة سنة_سنتان سنتين _4 سنوات 4سنوات فأآثر
  

  
  
  
  
  

  حجم الصرف.4.3.2
ذة في آًال من الضفة نالحظ من الجدول التالي ان حجم الصرف باآلالف للمشاريع المنف

  .تقريبًا% 68الغربية وقطاع غزة حيث بلغت نسبة تلك المشاريع 
  
  
  
  

  حجم الصرف للمشاريع): 4.21(جدول 
  

حجم  المنطقة
 %النسبة  التكرار  الصرف

 12.1 14 مئات
 الضفة 67.2 78 آالف

 الغربية
 20.7 24 معروف غير

 100.0 116 المجموع 
 5.7 2 مئات
 68.6 24 آالف
 3_مليون
 2.9 1 مليون

 غزة قطاع

 22.9 8 معروف غير
 100.0 35 المجموع 

  

 مدة المشروعالعالقة بين ) :4.6(شكل 
 وحجم التمويل
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  نسبة التمويل 4.3.3
سواء آان التمويل محلي او دولي او % 100من المشاريع آانت تمول بنسبة % 71وجد ان 

من المشاريع آانت تشترك فيها جهات التمويل بنسب % 29اقليمي او اهلي بينما 
  %.100ول التالي يوضح نسبة التمويل التي مولت مشاريع بنسبة متفاوتة، والجد

  
  نسبة التمويل): 4.22(جدول 

  
%النسبة  التكرار نسبة التمويل م
 27.8 42 المحلي 1
 34.4 52 الدولي 2
 4.6 7 اإلقليمي 3
 4 6 األهلي 4
 70.8 107المجموع  

  
من المشاريع % 34.4صلت الى و% 100حيث نالحظ أن المشاريع الممولة دوليًا بنسبة 

  .الممولة
  

  طبيعة التمويل 4.3.4
  

  طبيعة التمويل): 4.23(جدول 
  

النسبة  التكرار  طبيعة التمويل المنطقة
% 

 6.0 7 معروف غير التمويل
 65.5 76 أحادي
 19.8 23 ثنائي

 الضفة
 الغربية

 8.6 10 متعدد
 100.0 116 المجموع 

 5.7 2 فمعرو غير التمويل
 68.6 24  أحادي
 17.1 6 ثنائي

 غزة قطاع

 8.6 3 متعدد
 100.0 35 المجموع 

  
  :بالنظر إلى البيانات في الجدول اعاله نجد ان

  
طبيعة التمويل سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة لم تختلف وتتجه إلى النوع  

وفي % 65.5االحادي التمويل لكل مشروع، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية 
  وهذا يعود لسبب آون اغلب المشاريع الواردة ذات تمويل في %.68.6قطاع غزة 

  . اآلالف وال يتطلب اآثر من ممول بضعةحدود
  

وفي % 20اما المشاريع الثنائية والمتعددة فهي مشاريع تمثل نسبة ال تزيد عن  
  .األغلب يشترك الممول االجنبي مع بلدية أو وزارة لتمويل مشروع محدد
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  األهداف 4.4
يمكن تلخيص األهداف االساسية والفرعية التي حققتها المشاريع المنجزة والتي هي 

  :على النحو التالي
  

 مواآبة التطور والتزويد بالمعلومات •
 محو امية النساء في مجال الحاسوب •
 مساعدة المجتمع المحلي على الصمود امام االزمات •
 ي المواد التعليمية االساسيةمساعدة الطالبات اللواتي بحاجة لتقوية ف •
 النهوض بالمرأة في القرية •
 القضاء على االمية بين النساء والفتيات •
 العمل على خلق مدربين مؤهلين •
 ايجاد قيادات شابة وتدريبها •
 ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة •
 اآساب المرأة المتدربة مهارات •
 اعطاء مهارات المشاريع الصغيرة للنساء •
 الريفية وتعليمهاتنمية المرأة  •
 تنمية القدرات وخلق قيادات شابة •
 توعية وتثقيف وتشجيع على القراءة والتزويد بالمعلومات •
 تمكين المرأة من المشارآة الفعالة في المجتمع •
 تطوير مهارات المرأة في التعليم والمهارات المنزلية •
 تطوير المرأة وتعليمها •
 تقوية وتمكين النساء •
 والعمل على توعية النساء, دية للنساء والشبابتقوية المهارات القيا •
 تقوية دور المرأة واالسرة في المجتمع •
 تعزيز قدرات المرأة •
 رفع مستوى المرأة التي حرمت من التعليم •
 رفع مستوى المرأة العاملة وتواصلها مع التقدم التكنلوجي •
 رفع المستوى التعليمي والتدريبي للفتاة •
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  اإلنجازات 4.5
توعية الالتدريب وانجازات هامة في مجال ريع المنجزة في مجال تعليم المرأة حققت المشا

  .عي التالي يوضح نسب االنجازات التي حققتها المشار)4.24 (والجدولتعليم وأخرى الو
  

  االنجازات التي حققتها المشاربع): 4.24(جدول 
  

  
  الضفة الغربية  قطاع غزة  غزة والضفة

 اإلنجازات
 التكرار

 النسبة
 التكرار %

النسبة 
 التكرار %

النسبة 
% 

 84.5 98 71.4 25 81.5 123 تدريب
 60.3 70 60.0 21 60.3 91  توعية
 46.6 54 62.9 22 50.3 76 تعليم
 24.1 28 14.3 5 21.9 33 أخرى

  
  ومن الجدول السابق نالحظ أن 

  %.60.3 والتوعية بنسبة رآزت على التدريبقد % 81أغلب المشاريع بنسبة  
  %.50.3المشاريع ذات الطابع التعليمي وصلت إلى  

  
  مــالتقيي 4.6

يأتي التقيم في المراحل النهائية النتهاء المشروع من قبل الممول ويعد تقييم المشروع 
من االساسيات التي يمكن بها قياس مدى نجاح المشروع من فشله في تحقيق األهداف 

ة نحصل على النتائج التالية حسب ورودها المرجوة منه وبدراسة هذا البند في االستبان
  :في االستبانة وهي

  
  قبل من المشروع تقيم تم  هل4.6.1

بفرز المشاريع التي تم تقييمها في آال من الضفة الغربية وغزة نحصل على البيانات 
  :التالي) 4.25(الموضحة في الجدول 

  
  المشاريع التي تم تقييمهااحصائية ب): 4.25(جدول 

  

 تقيم تم هل المنطقة
%النسبة  التكرار  المشروع

 الضفة 58.6 68 نعم
 41.4 48 ال الغربية

 100.0 116 المجموع 
 غزة قطاع 37.1 13 نعم
 62.9 22 ال

 100.0 35 المجموع 
  

  من الجدول اعاله نحصل على أن
ال تعد نسبة التقييم للمشاريع مرتفعة في المنطقتين وان آان في الضفة الغربية  

، والبند التالي %37.1وفي قطاع غزة هو % 58.6بة المشاريع المقيمة هو نس
  .يوضح سبب ارتفاع نسبة المشاريع الغير مقيمة
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  التقييم إجراء يتم لم لماذا 4.6.2
االسباب التي ادت الى عدم تقييم المشاريع هي آما حصلنا عليها من االستبانات وبعد 

  :التالي نجد االسباب التاليةتبويبها واحصائها وتلخيصها في الجدول 
  

  االسباب التي ادت الى عدم تقييم المشاريع): 4.26(جدول 
  

التكرا  التقييم إجراء يتم لم لماذا المنطقة
 ر

النسبة 
% 

 6.3 3 المشروع انتهاء
 18.8 9 بعد ينته ولم مستمر المشروع
 2.1 1 الصعبة السياسية الظروف

 27.1 13 ييمللتق جهة توجد ال
 قبل من المتابعة وتتم ناجح المشروع
 22.9 11 دائم بشكل المؤسسة

 16.7 8 بعد ينفذ لم المشروع

 الضفة
 الغربية

 6.3 3 الحق وقت في التقييم سيتم
 100.0 48 المجموع  

 9.1 2 المشروع انتهاء
 27.3 6 بعد ينته ولم مستمر المشروع
 4.5 1 الصعبة السياسية الظروف

 4.5 1 للتقييم جهة توجد ال
 قبل من المتابعة وتتم ناجح المشروع
 13.6 3 دائم بشكل المؤسسة

 9.1 2 بعد ينفذ لم المشروع
 9.1 2 الحق وقت في التقييم سيتم

 غزة قطاع

 22.7 5  بالمؤسسة خاصة ظروف
 100.0 22 المجموع  

  
او عدم وجود جهة نالحظ ان هناك الكثير من االسباب ترجع الى عدم تنفيذ المشروع 

ممولة للمشروع مثل مشاريع التمويل الذاتي والتي تكون في االغلب المسؤولية تعود إلى 
آما ان هناك متابعة مستمرة للمشروع من قبل المؤسسة المؤسسة أوالمرآز نفسه 

الداعمة وبالتالي لم يتم اجراء تقييم للمشروع وتم االآتفاء بالمتابعة فقط آما ان نسبة 
في الضفة الغربية % 19المشاريع الغير مقيمة لم تنتهي بعد حيث وصلت إلى نسبة آبيرة 

  .في غزة% 27و
  .ومما سبق يمكن ايجاد تفسير للنسبة المرتفعة للمشاريع الغير مقيمة

  
  ؟هي الجهة التي قامت بالتقييم  ما4.6.3

لمشاريع وهي الجهة التي قامت بالتقييم للمشاريع المقيمة هي تلك الجهات التي مولت ا
  ).4.14(نفسها الموضحة في الجدول 

  
  ؟مي ما هي معايرإجراء التقي4.6.4

يمكن تلخيص المعايير التي استخدمت الجراء التقييم للمشاريع حسب االجابة على البند 
المتعلق بما هي معاير إجراء التقييم في االستبانة، ويمكن تلخيص المعايير المستخدمة 

  :لنحو التاليإلجراء التقييم على ا
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 .والتقيمات الموجودة من ورشات العمل، من اقبال المشارآين •
 .من خالل التقارير •
 .من حجم المشارآات بالتدريب وحجم االقبال •
 .منهجية التعليم ونسبة النجاح •
 .ة من التدريب من النساء اللواتي تدربندمدى االستفا •
 .مدى تحقيق االنجازات المرجوة •
 .تغذية الراجعة للمشروعوال، مدى تحقيق االهداف •
 .نسبة النجاح واالستمرارية •
 .نسبة االستفادة من المشروع وايجابيات وسلبيات المشروع •
ومع المستفيدات منه وآذلك ، ومع العامالت، خططين للمشروعلقاءات مع الم •

 .ام التقاريرداستخ
 .مقابالت فردية وجماعية مع الفئات المستهدفة •
 .االستبيانات •
 .اء والمدربيناجتماع باالعض •
 .استطالع رأي النساء •
 .عدد المستفيدين ومن خالل الدخل المحقق من الدورات •

  
  

   ما هي معوقات إجراء التقيم4.6.5
تعود االسباب التي ادت الى عدم اجراء التقييم للمشاريع الى االسباب الموضحة وهي 

  التي تم استخالصها من االستبانات
  

 الوضع االقتصادي 1
  واالجتياحات والحواجز االسرائيليةاالحتالل 2
 االغالقات والحواجز 3
 انخفاض عدد الموظفات 4
 سياسية,ادارية ,اسباب فنية  5

  
  

   ما هي أهم نتائج التقيم4.6.6
المشاريع المقيمة افادت الى ان هذه المشاريع حققت اهدافها في اغلب الحاالت اال ان 

ويل وتوقف المشروع الهذا السبب ونلخص بعض الحاالت االخرى اشتكت من قلة التم
  النقاط التالية التي تم استخالصها من االستبانات بخصوص اهم نتائج التقييم

  
 لم يتمكن المشروع من االستمرار الرتفاع التكاليف 1
 منهاج واسلوب التعليم مرتفع الكفاءة 2
 مناقشة اهم المشاآل التي تعاني منها المجتمع 3
  والعمل على تطويره واستمراريتهنجاح المشروع 4
 التقيم ايجابي وتم تحقيق االهداف 5
 الحاجة لدعم ومساندة لعمل الكثير من االبحاث 6
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 الحاجة لزيادة الوعي بين النساء 7
 استمرار العمل بالتدريب في المشروع 8
 استعداد النساء الستكمال التعليم 9

 لم تتوفر فرص عملاستفادة النساء من التدريب حتى وان  10
 توسيع نطاق المشروع والعمل على استمراريته 11
 تبين ان البرنامج قد حقق نجاح 12
 تحديد نقاط القوة والضعف في المشروع 13
 تقوية بعض النقاط في الخطة 14
 تغير اتجاهات الشباب والقدرة على تحقيق النقد االيجابي 15
ابهم مهارات متنوعة رفع مستوى الوعي عند الشباب واآس 16

 ودمجهم في االتحادات الشبابية
 طلب استمرارية المشروع 17
احتياج , صعوبة اعتماد هذه المشاريع على االعتماد الذاتي  18

 العامالت للمزيد من المهارات االدارية
  

  يمي لماذا لم يتم اجراء التق4.6.7
على النحو الموضح في الجدول تم حصر االسباب التي ادت الى عدم اجراء التقييم وجدت 

  :التالي
  

 التكرار اسباب عدم اجراء التقييم م

 5 انتهاء المشروع 1
 15 المشروع مستمر ولم ينته بعد 2
 2 الظروف السياسية الصعبة 3
 14 ال توجد جهة للتقيم 4
 14 المشروع ناجح وتتم المتابعة من قبل المؤسسة بشكل دائم 5
 10 المشروع لم ينفذ بعد 6
 5 سيتم التقيم في وقت الحق 7
 5 ظروف خاصة بالمؤسسة 8
 70 المجموع 9
 81 المشاريع المقيمة 

 151 المجموع
  

   نقاط قوة المشروع4.6.8
يمكن تلخيص نقاط قوة المشاريع المنفذة لصالح المرأة في مجال التعليم في النقاط 

  :التالية
  

 هلينمن المشاريع التي تهدف لخلق مدربين مؤ 1
 وجود وسائل تدريب سمعية وبصرية 2
 وصول التكنولوجيا للمرأة في القرية 3
 وضع سياسة موحدة للشباب 4
 مساعدة االسرة في وقت االزمات خاصة النساء 5
 معالجة قضايا تربوية مهمة 6
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 اهمية رفع مستوى المرأة الريفية للحد من ظاهرة العنف االسري 7
 يد المعروف في المنطقة بالثقة المتبادلةالمرآز النسائي الوح 8
 اول مشروع مراآز آمبيوتر يخدم جميع قطاعات النساء 9

 التوفيق في المناهج والمدربين واالدارة ممتاز 10
 التخفيف من حدة التوتر النفسي 11
 التعرض المور اساسية في المجتمع لم يتم التطرق لها من قبل 12
 التواصل بين المرأة والمجتمعالحد من تفشي االمية و 13
 الحد من تفشي االمية في الحاسوب 14
 استعداد المرأة للتعليم 15
 استفادة السيدات واستمرار المشروع 16
 اشراك اآبر عدد من الفتيات بالمخيمات الصيفية 17
 اقامة نوادي نسوية في المواقع ودعم المرأة الريفية 18
  ومحو االميةاقبال المرأة على التعليم 19
 اعانة المرأة على التصنيع الغذائي المنزلي 20
 توفير مختبر حاسوب مجهز وتدريب اآبر مجموعة من النساء 21
 توفير فرصة التعليم للمرأة 22
 تمكين المرأة من تعلم مهنة جديدة ورغبتها في التعلم 23
 تدريب اآبر مجموعة من النساء على استخدام الحاسوب 24
 سين الوضع االقتصاديتح 25
 تخفيف العبء عن االهل الن الخدمات المقدمة شبه مجانية 26
 تزويد اآبر عدد من النساء بمهارات  مهنية 27
 تزويد اآبر عدد من النساء بمهارات القراءة والكتابة 28
 تسليط الضوء على واقع الفتيات داخل المدينة 29
 تساعد في خلق فرص عمل للخريجات 30
 تعليم السيدات حرف متنوعة واالقبال عليها باستمرار 31
 تعليم عدد آبير من السيدات 32

33 
رفع المستوى المهني للفتيات اللواتي حرمن من التحصيل 

 العلمي

34 
زيادة الوعي بمهارات استخدامك الكمبيوتر لدى اآبر عدد من 

 االهالي
  
  

  "تحديات داخلية"  سلبيات4.6.9
وترجع الى الوضع االقتصاي لية التي واجهت تنفيذ المشاريع عديدة التحديات الداخ

والظروف السياسية التي تمر لها المنطقة وعدم توفر االمكانيات المادية لالستمرار في 
المشروع هذا باالضافة الى تحديات اجتماعية مثل معارضة الكثير لمشارآة المرأة في 

  : في النقاط التاليةيمكن تلخيص التحديات العديد من النشاطات ومن خالل االستبانات
  

 الوضع االقتصادي 1
 الخ...الظروف السياسية من اغالق وتجريف و 2
 عدم توفر التمويل الكافي لتطوير المشروع 3
 معارضة بعض الجمعيات لفكرة النوادي النسوبة 4

5 
النواحي االجتماعية وعدم وجود وعي آافي الهمية 

 المشروع والرياضة
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 المبلغ المخصص غير آافي لتغطية عدد أآبر من الخريجات 6
 األغالق أدى لصعوبة التحصيل العلمي في المدارس 7
 الدروس متقطعة لنظرًا للوضع السياسي واالحتالل 8
 العادات والتقاليد التي تحول دون مشارآة المرأة 9

 حجم التمويل غير آافي والفترة محددوة للمشروع 10
 اجة آبير بالنسبة لما َقدمحجم الح 11
 ضيق المكان ونقص االجهزة 12
 صعوبة وصول النساء لمكان التدريب 13
 ضعف االمكانيات المادية واالجهزة 14
 عدم وجود فرص عمل للنساء 15

16 
لقياس قدرات " قبل وبعد الدورة"عدم تصميم استمارة 

 المدربين
 روععدم قدرة النساء على االستمرار في المش 17

  
  "يةجتحديات خار" سلبيات 4.6.10

اما التحديات الخارجية فإيضا تعود الى الوضع السياسي واالقتصادي وآثرة االغالقات التي 
تحول دون وصول المشارآين للمشارعة في انشطة المشروع هذا باالضافة الى انقطاع 

ن تلخيص التحديات الجهة الممولة عن التمويل او توقفها السباب خارجة عن االرادة ويمك
  :الخارجية في النقاط التالية

  
 الوضع السياسي الصعب 1
 الوضع السياسي  واالقتصادي الصعب 2
 عدم توفر التمويل الكافي لتطوير المشروع 3
 االغالقات االسرائيلية والتجريفات 4

5 
الظروف السياسية الصعبة والتي تحول دون التنقل بين 

 المحافظات
 رص عمل للمستفيدات من الدورة بعد انتهائهاعدم توفر ف 6

7 
نقص الدعم _وجود مؤسسات آثيرة تدعم نفس المشروع 

 المادي الخارجي
 المنافسة_وجود مرآز اخر لالنترنت بعد مدة من المشروع  8
 المنافسة بين المؤسسات في التدريب 9

 الوضع االجتماعي 10
 الوضع العام 11
 دورة مجانية وعدم توفر التمويل الكافي لذلكالمطالبة بأن تكون ال 12
 انقطاع التمويل احيانًا والظروف السياسية الصعبة واالقتصادية 13
 العادات والتقاليد بالنسبة لمشارآة المرأة في هذه الدورات 14
 الظروف السياسية والمتغيرات المحيطة 15
 عدم تطبيق االفراد في المجتمع المحلي لما يتعلموا 16

  
   أهم المتغيرات التي تمثل فرص خارجية للمشروع4.6.11

  

1 
وجود جهة داعمة للمشروع وامكانية لتسويق منتجات النساء 

 لنشر التراث
 وجود جهة داعمة لتعليم الفتيات في الجامعة 2
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 نجاح المشروع رغم الظروف السياسية الصعبة 3
 المؤسسات المساهمة 4
 ربيةالمشارآة في المؤتمرات الع 5
 التمويل الخارجي مشروط 6

7 
التوجه العام والذي يهدف لتفعيل دور فئة هامة خاصة القيادات 

 الشبابية
 التغير االجتماعي وزيادة الوعي 8
 القدرة على ايجاد دعم خارجي لالستمرار 9

 العمل على اعادة عمل الدورات 10
 استمرار المشروع لفترة اآبر 11
 تتعلمها المرأةتنوع الحرف التي  12
 توجه الممولين الى تقوية النساء 13
 توسيع نطاق التنفيذ 14
 تبني الطالبات المميزات ودعمهن في التعليم بالمستقبل 15
 تبادل الخبرات والتواصل ما بين النساء في الداخل والخارج 16
 تقبل الشعب للتغيرات في المفاهيم االجتماعية 17
 فرص عملبعض الخريجات وجدت  18
 حاجة المرأة لهذه الدورات 19
 دعم واعطاء قروض ومنح غير مستردة للطالبات 20
 دعم المرأة الريفية من عدة مؤسسات 21
 عمل الكثير من النساء في  وحصولهن على وظيفة 22
 ظهور منظمات دولية تدعم المرأة في هذا المشروع 23

  
   مدى مقدرة المشروع على اإلستدامة4.6.12

وجد من دراسة االستبانات ان المشاريع القادرة على االستدامة هي تلك المشاريع التي 
تقوم بتمويلها جهات خارجية اما المشاريع التي انتهى تمويلها توقفت بالرغم من اهمية 

  .هذه المشاريع للمرأة
  

   الحاجة الى تمديد مدة المشروع4.6.13
تمديد مدة المشاريع في اربعة اسباب هي يمكن تلخيص االسباب الرئيسية للحاجة إلى 

  :على النحو التالي
  

  االسباب الرئيسية للحاجة إلى تمديد مدة المشاريع): 4.27(جدول 
  

التكرا المشروع استمرارية تستدعي التي الحاجة  م
 ر

 108 المشاريع هذه لمثل المحلي المجتمع إحتياجات  1
اإلسرائيلية  اتاالجتياح بسبب مستمرة بصورة المدارس إغالق  2

 9 لألطفال العلمي التحصيل أمام عائق يمثل مما

 8 المنطقة هذه ألطفال التعليمي المستوى تدني بسبب  3
 في وهامة مهمشة فئات يخدم انه أو المشروع هذا أهمية  4

 57 والفتيات آالشباب المجتمع
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المشروع لما يقدمه مع المالحظة ان احتياج المجتمع المحلي لمثل هذه المشاريع واهمية 
من خدمات لفئة هامة من المجتمع هما اآثر االسباب التي تستدعى الى تمديد 

  .المشاريع
  

   في حالة تنفيذ المشروع مرة أخرى ما الذي يمكن ان يضاف اليه؟4.6.14
  

 انشاء مدرسة لتعليم الكبار 1
 اقامة مقر خاص بالفتيات للتعليم بدًال من استئجار مبنى 2
  المرأة مشاريع حقيقية لتنفذها وتستفيد منهااعطاء 3
 اعطاء النساء محاضرات أآثر  لتحسين المشارآة 4
 واضافة برامج جديدة الى التدريب,تمويل اضافي  5
وتجديد الفعاليات واالنشطة واعطاء فرصة ,توسيع نطاق العمل  6

 للشباب للمشارآة
 توفير التمويل والدعم 7
 ابية على المستويين العربي والدوليتبادل الخبرات الشب 8
تجهيزات وتوفير مدربين الستيعاب عدد أآبر من الخريجات وتطوير  9

 المشروع
تحديث االجهزة واحضار اجهزة حديثة اخرى مثل جهاز الفاآس  10

 وماآنة التصوير وخط انترنت
 تكملة التعليم للمرحلة الجامعية 11
 ختلفة مثل قوانين وحقوق المرأةتكثيف التدريب على القضايا الم 12
 تعليم أآثر وزيادة المهارات المكتسبة 13
 تعليم المرأة وتوعيتها بشكل عام 14
 دعم المرأة الريفيةو من خالل اقامة مشاريع اقتصادية 15
ربط المشروع مع مشاريع التوعية المنفذة من قبل المؤسسة  16

 للطالبات واالهالي
 زيادة مدة المشروع 17
 زيادة التمويل لفتح مراآز جديدة 18
زيادة عدد المدارس وتوسيع نطاق تنفيذ المشروع للوصول  19

 للمواقع المهمشة
 صفوف محو االمية 20

  
 إذا آان المنفذ جهة واحدة فهل آان من األفضل ان تشارك في المشروع 4.6.15

  عدة جهات وما هي ولماذا
  

% 33كون اآثر من جهة لتنفيذ المشاريع بينما تؤيد ان ي% 66من االستبانات وجد ان 
فضلت ان تكون جهة واحدة متفذة للمشاريع وتعود االسباب الي عوامل مختلفة منها زيادة 

  :مصادر التمويل باإلضافة إلى عوامل اخرى وهي على النحو التالي
  

 نعم مع أآثر من جهة لتمويل المشروع واالستمرارية 1
  لتوسيع نطاق تنفيذ المشروعنعم مشارآة جهات ممولة 2
نعم مشارآة جهات اخرى لتخفيف العبء عن النساء من الناحية  3

 المادية
 نعم مع مختلف المؤسسات النسوية 4
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نعم مع مختلف المؤسسات النسوية ومع النساء في مواقع  5
 العمل

 نعم مع مختلف المؤسسات النسوية والتعاونية 6
 ر الدعم الكافينعم مع جهات خارجية لتوفي 7
من ,مؤسسات شبابية,مؤسسات قانونية_نعم مع عدة جهات  8
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  :التوصيات المستقبلية . 5
  

ــرأة التعليمـــــي لوضـــــع الن تحليـــــل أ ــامًال  الفلـــــسطينية لمـــ ال يمكـــــن أن يكـــــون آـــ
ــتالل     ــوال المعيـــــشية التـــــي يـــــسببها االحـــ ــارة إلـــــى قـــــسوة االحـــ بـــــدون األشـــ
االســـرائلي ففـــي خـــالل الـــسنوات الـــثالث االولـــى مـــن انتفاضـــة االقـــصى التـــي          

 27000 شـــــخص وجـــــرح 2700 تـــــوفي حـــــوالي 2000 ســـــبتمبر 29انطلقـــــت فـــــي 
 ودمــــرت العديــــد مــــن البيــــوت وتــــضرر     7000الــــف فلــــسطيني واحتجــــز حــــوالي    

ــسبب      ــة بـــ ــى الحرآـــ ــة علـــ ــود المفروضـــ ــى القيـــ ــافة الـــ ــذا باالضـــ ــرين، هـــ الكثيـــ
  .االغالقــــات ونقــــاط التفتــــيش والتــــي زاد مــــن هــــذه القيــــود بنــــاء الجــــدار الفاصــــل  

ــراة وضــــع اآــــل هــــذه الظــــروف والمعطيــــات انعكــــست بــــشكل ســــلبي علــــى    لمــ
  .الفلسطينية في المشارآة الساسية واالقتصادية والتعليمية والصحية

  
لــــذا فــــإن المــــرأة الفلــــسطينية تعــــيش ظــــروف متناقــــضة فعلــــى الــــرغم مــــن          

ــة   ــادة الملحوظــ ــاك    الزيــ ــة اال ان هنــ ــالقراءة والكتابــ ــات بــ ــساء الملمــ ــدد النــ ــي عــ فــ
انخفـــــاض مـــــن مـــــشارآة المـــــرأة فـــــي العديـــــد مـــــن المجـــــاالت حيـــــث الزالـــــت 

مبـــــررات االجتماعيـــــة والتقاليـــــد المتبعـــــة تـــــسبب عائقـــــًا فـــــي تقـــــدم المـــــرأة  ال
للمـــــشارآة فـــــي نـــــشاطات اجتماعيـــــة او االلتحـــــاق بـــــدورات او نـــــدوات تعقـــــدها 

  .المؤسسات الحكومية أو الغير حكومية
  

ســـواء مـــن خـــالل    توصـــلت هـــذه الدراســـة المـــسحية إلـــى العديـــد مـــن النتـــائج        
ــا أفــــضت      ــن طريــــق مــ ــل النظــــري أم عــ ــة التــــي    التحليــ ــه التجربــــة الميدانيــ  إليــ

ــتبانة    ــة االســ ــالل تعبئــ ــن خــ ــت مــ ــاص   اجريــ ــي الخــ ــع التعليمــ ــح الواقــ ــي توضــ التــ
ــالمرأة والمــــشاريع التــــي قــــدمت مــــن خــــالل المؤســــسات الحكوميــــة والخاصــــة     بــ
لخدمـــة مجـــال التعلـــيم وقـــد ترآـــزت هـــذه الدراســـة المـــسحية علـــى المـــشاريع          

ــن    ــرة مـــ ــي الفتـــ ــدت فـــ ــي عقـــ ــى 1995التـــ ــ و2005 إلـــ ــاالت  التـــ ــت مجـــ ي غطـــ
وهــــي محــــو أميــــة االنــــاث وظــــاهرة تــــسرب اإلنــــاث مــــن المــــدارس        الدراســــة 

ــستمر        ــيم المــ ــة والتعلــ ــة التقنيــ ــو األميــ ــرأة ومحــ ــة للمــ ــارات الحياتيــ ــة المهــ وتنميــ
ــشاريع    ــذه المــ ــدد هــ ــان عــ ــد آــ ــة   151وقــ ــضفة الغربيــ ــى الــ ــة علــ ــشروع موزعــ  مــ

ــزة ــاع غــ ــن   .وقطــ ــذت مــ ــالتعليم نفــ ــة بــ ــشاريع الخاصــ ــد ان أغلــــب المــ ــل   ووجــ  قبــ
مؤســــسات غيــــر حكوميــــة مثــــل االتحــــادات والجمعيــــات والمراآــــز النــــسوية التــــي   
تهـــدف إلـــى تجميـــع النـــساء تحـــت لـــواء يـــتمكن مـــن حـــشد طاقـــاتهن واالرتقـــاء           
بمـــــستوياتهن الثقافيـــــة واالجتماعيـــــة؛ وذلـــــك عـــــن طريـــــق النـــــدوات الـــــسياسية 

نــــاء والتطــــور، والثقافيــــة والقانونيــــة؛ لتعريــــف المــــرأة بحقوقهــــا وتفجيــــر طاقاتهــــا للب 
ــدول          ــن الــ ــا مــ ــى تمويلهــ ــة علــ ــر حكوميــ ــسات الغيــ ــذه المؤســ ــصلت هــ ــد حــ وقــ

،  ومــــن المالحــــظ ايــــضا مــــن خــــالل هــــذه الدراســــة المــــسحية ان اغلــــب المانحــــة
ــو       ــة ومحــ ــارات الحياتيــ ــة المهــ ــستمر وتنميــ ــيم المــ ــى التعلــ ــت إلــ ــشاريع وجهــ المــ

لملحـــوظ االميـــة التقنيـــة وذلـــك لـــسهولة تمويـــل مثـــل هـــذه المـــشاريع واالقبـــال ا        
ــة         ــة او لمعالجــ ــو االميــ ــه لمحــ ــشاريع الموجــ ــا المــ ــساء أمــ ــل النــ ــن قبــ ــا مــ عليهــ

ــي    ــات فهـ ــسرب الفتايـ ــاهرة تـ ــدرة     ظـ ــوق قـ ــات تفـ ــر وامكانيـ ــل آبيـ ــى تمويـ ــاج الـ تحتـ
وزارة أهتمــــت المؤســــسات الحكوميــــة مثــــل    المؤســــسات الغيــــر حكوميــــة وقــــد    

منظمـــــات التربيــــة والتعلـــــيم العـــــالي ووزارة الـــــشؤون اإلجتماعيـــــة بالتعـــــاون مـــــع  
  .دولية لدعم المشاريع الموجه للتغلب على هاتين الظاهرتين
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  توصيات 

ــور     ــًا وخــــصوصا مــــع التطــ ــاًَ ومحليــ ــارزًا فــــي عالميــ ــًا بــ تحتــــل قــــضية التعلــــيم مكانــ
ــالل        ــن خــ ــات مــ ــدفق المعلومــ ــي تــ ــة فــ ــسرعة الهائلــ ــوظ والــ ــوجي الملحــ التكنولــ

 لمــــشكلة الــــشبكة العالميــــة االنترنــــت، وفــــي حــــين ان العــــالم يــــدرس حلــــول       
االميــــة التقنيــــة نعــــيش هــــذه االيــــام وال زال بيننــــا مــــن ال يجيــــد الكتابــــة او حتــــى  
القـــــراءة، حيـــــث تعمـــــل ظـــــروف اجتماعيـــــة واقتـــــصادية وتعليميـــــة علـــــى إعاقـــــة 

  .وصول التعليم الى آل اسرة
  

وقــــد اهتمــــت الــــسلطة الوطنيــــة الفلــــسطينية بتــــوفير المناخــــات المالئمــــة لنــــشر  
ــة الخ   ــيع رقعــ ــيم وتوســ ــصعبة     التعلــ ــشة الــ ــروف المعيــ ــة، اال ان الظــ ــة التعليميــ دمــ

ــداف     ــول الــــــى االهــــ ــول دون الوصــــ ــة تحــــ ــة المرتفعــــ ــر والبطالــــ ــاالت الفقــــ وحــــ
المنــــشودة بالــــشكل المناســــب، ممــــا دفــــع العديــــد مــــن المراآــــز والجمعيــــات         

ــة  ــر ربحيــ ــة (الغيــ ــر حكوميــ ــدول  ) مؤســــسات غيــ ــه الــ ــتفادة مــــن توجــ علــــى االســ
ام بمـــــشاريع تنمويـــــة ولكـــــن هـــــذه  المانحـــــة الـــــى تقـــــديم الـــــدعم لهـــــا للقيـــــ 

المــــشاريع تــــأتي بنــــاًء علــــى المواصــــفات التــــي فرضــــتها الجهــــة المانحــــة ولــــيس  
  .بناًء على دراسة الحتياجات المجتمع المحلي

  
إن واقــــع تعلـــــيم المـــــرأة فـــــي المجتمــــع الفلـــــسطيني بحاجـــــة مـــــستمرة إلـــــى   
متابعـــــة وتكـــــاتف الجهـــــود المحليـــــة والحكوميـــــة، وخاصـــــة تعلـــــيم األنـــــاث فـــــي  
ــذه       ــن هــ ــشودة مــ ــداف المنــ ــى االهــ ــول الــ ــات وللوصــ ــة والمخيمــ ــاطق القرويــ المنــ

  :الدراسة نقترح مايلي
  

  المانحةبني المساعدة في دعم استراتيجية لمحو األمية مع المنظمات الدوليةت 
 .والعمل على تشكيل عامل جذب للنساء لاللتحاق بمراآز محو األمية

الناث من التعليم من خالل حمالت انشر الوعي الداعم للقضاء على ظاهرة تسرب  
 .التوعية

تحفيز المنظمات الدولية المانحة للتعامل مع المجتمعات المحلية بتمويل ورش  
  .عمل للتوعية

  .االهتمام بالتعليم الفني والمهني للفتاة وامكانية التنسيق مع الجهات ذات العالقة 

مية النشيطة وذات توجيه المنظمات المانحة للتعامل مع الجمعيات غير الحكو 
  .العالقة بتعليم الفتاة

تشجيع ودعم المبادرات الذاتية النسوية التي تتبناها المجتمعات المحلية في  
 .المناطق األآثر احتياجًا

 .العمل على تشجيع التنسيق بين المؤسسات المختلفة العاملة في مجال المرأة 

الالزمة لضمان على المؤسسات الحكومية العمل على وضع االستراتيجيات  
استمرارية المشروع بعد انتهاء مدة الدعم المقدم من الجهات المانحة لضمان 

 .عوامل النجاح واالستمرارية

تشكيل هيئة عليا تتوفر لديها المعلومات والبيانات الكافية حول مناطق االحتياج  
 .يدهونوعيته وخصوصية آل مجتمع سواء آان مدينة او قرية او ودراسة عاداته وتقال
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  1ملحق رقم 

  

  

  البيانات المسئولين الذين تمت مقابلتهم لتعبئة االستبانة

  

  



  1ملحق رقم 

 م
الجهات 
المنفذة 
 للمشروع

إدارة 
تلفون  العنوان الوظيفة المشروع

 البريد االلكتروني فاآس محمول العمل

اتحاد لجان  1
يدة مرآز الشه سكرتيرة تنفيذية تمام قناوي العمل النسائي

      059286242 جنين_حميدة الطاهر

2 

اتحاد لجان 
العمل النسائي 
وجمعية مدرسة 

 االمهات

  

سناء 
منسقة _شبيطة

اتحاد لجان العمل 
 النسائي

اتحاد لجان العمل 
       2386659 النسائي

3 
نادي المرأة 
الفلسطينية 

 نابلس_
رئيسة نادي   

 المرأة
اياد .د_نابلس 
   2337403 059739180 2337403 العلمي

جمعية المرأة  4
 PWWSDTI@YAHOO.COM 2682844 059757485 2681210 طولكرم منسقة المشروع   العاملة

المديرة التنفيذية غدير غزاوية التربية والتعليم 5
 aowa2006@hotmail.com 2966140   2961563 ش المصايف للجمعية

6 
اتحاد لجان المرأة 

للعمل 
 االجتماعي

مدير عام العالقات  دبورسليم 
 العامة والمشاريع

جوار مكتبة _ رام اهللا
 awcsw@palnet.com 2950155 059750371 2984782 البلدية

7 
دائرة المرأة في 

الشؤون 
 االجتماعية

 هالة شريم
منسقة لجان 
المرأة للعمل 
 االجتماعي

وزارة _قلقيلية 
   2940036 059866774 2940036 الشؤزن االجتماعية

جمعية البراء  8
 للفتاه المسلمة

معالي 
       25014331 ش الجامعة_جنين  أمينة الصندوق عدنان

9 
االتحاد العام 

للمرأة 
 الفلسطينية

االتحاد 
العام للمرأة 
الفلسطين

 ية

ش الرئيس _طولكرم نائبة امين سر
   2678997   2678997 ياسر عرفات
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اتحاد لجان  10
 مديرة جمعية   العمل النسائي

 مدرسة االمهات

مخيم _نالبلس 
عسكر 
الشارع _القديم

 الرئيسي

2327992       

جمعية آي ال  11
 ننسى النسوية

فرحة أبو 
 الهيجاء

موظفة مسؤلة 
عن العمل في 

 المؤسسة

مقابل -جنين 
المستشفى 

 الحكومي
  059869194     

12 
االتحاد العام 

للمرأة 
 الفلسطينية

اميرة سر اتحاد  تمام قناوي
         عمارة سيزار_جنين  ان المرأةلج

13 
جمعية المرآز 

التنموي للمراة 
 الفلسطينية

جمعية 
المرآز 

التنموي 
للمرأة 

الفلسطين
 ية

مديرة جمعية 
المرآز التنموي 

للمرأة 
 الفلسطينية

ش عمر بن _طولكرم
 hanan716-5@hotmail.com 02056298292671227 2671227 الخطاب

طاقم شؤون  14
 المرأة

فريدة 
 الخياط

منسقة العمل 
 الميداني

االتحاد العام _جنين 
         للمرأة

منتهى  مرآز نسوي 15
 حمارشة

منسق عمل 
 المرآز

مرآز نسوي _جنين 
       2439801 سيلة الظهر

مرآز النشاط  16
 النسوي

باسمة ابو 
 طبيخ

مراقبة مرآز 
 النشاط النسوي

قرب _مخيم جنين 
     059477187   عيادة الوآالة

17 
االتحاد العام 

لنقابات العمال 
 فلسطين

ليلى شريم
منسق دائرة 
شؤون المرأة 

 العاملة
   092436455   2436455 جنين

دائرة شؤون  18
ليلى شريم المرأة

منسق دائرة 
شؤون المرأة 

 العاملة
   092436455   2436455 جنين
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مرآز النشاط  19
 النسوي

باسمة ابو 
 طبيخ

مراقبة مرآز 
 لنشاط النسويا

قرب _مخيم جنين 
     059477187   عيادة الوآالة

20 

وزارة الحكم 
دائرة _المحلي

المرأة بالتعاون 
مع جميع 

الوزارات 
الموجودة في 

 المحافظة

اسماء 
-دائرة المرأة _جنين  مديرة دائرة المرأة الهندي

   236191   2501361 وزارة الحكم المحلي

جمعية الهالل  21
 مساعدة ادارية يلي نزالل االحمر

مقابل _جنين 
مستشفى جنين 

 الحكومي
2501090       

مرآز النشاط  22
 النسوي

فايزة ابو 
 جعفر

منسقة الشؤون 
       241482جنين الحي الشرقي الثقافية

نادي نسوي  23
       2410551 فقوعة ش المدارس عضو هيئة ادارية غادة صالح فقوعة

جمعية الدفاع  24
 السرةعن ا

شادن 
ش عمر بن _نابلس  مديرة الجمعية مواعبة

 fds@palnet.com 2330333   2330333 الخطاب

مرآز البرامج  25
   2392560   2392560 مخيم العين_نابلس  الهيئة االداريةمنيرة سالم النسوية

المرآز النسوي  26
 االمعري

رفقة ابو 
 الريش

رئيسة الهيئة 
 االدارية

المرآز النسوي 
 REFA_mustafa2000@yahoo.com 2981970 059721987 2981970 المعريا

جمعية المرأة  27
 العاملة

المنسق 
 pwwd@palnet.com       ش الحب_رام اهللا عالقات عامة االداري

نادي نسوي  28
 فقوعة

اماني 
       2410551 المدارسفقوعة ش  عضو هيئة ادارية سباعن

29 
الجمعية التنموية 

للمرأة 
 الفلسطينية

مها عبد 
وسط _بيت ساحور  رئيسة الجمعية المسيح

 pfordevelopment@yahoo.com 2775154   2775154 البلد
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30 

الملتقى الثقافي 
, التنموي ميثاق

والملتقى 
 المدني

رئيسة  الهيئة  عمر جابر
 ojaber@hotmail.com     2751567 الخضر_بيت لحم  االدارية

31 
جمعية لجان 

المرأة 
 الفلسطينية

 upwc@pa;net.com 2987658 022787758059658170 رام اهللا منسقة الرياض  

رئيسة  الهيئة  عمر جابر مؤسسة ميثاق 32
 ojaber@hotmail.com         االدارية

33 
الحرآة العالمية 

للدفاع عن 
 االطفال

 ئية اجتماعيةاخصاهديل محرم
باب الزاوية _الخليل 

بجانب الهالل _
 االحمر

2220106 059206038 2220106 hadeel@dci-pal.org 

34 
اتحاد لجان المرأة 
مع طاقم شؤون 

 المرأة

مارغريت 
 الراعي

مسئولة اتحاد 
لجان المرأة 
 الفلسطينية

مرآز جفرا _قلقيلية 
 victory_leb@yahoo.com 2946068 059390917 2946068 النسوي

35 
جمعية رعاية 

الطفل وتوجيه 
 نابلس_االم 

اعضاء 
الهيئة 
 االدارية

امينة سر الجمعية
مرآز _نابلس

المشاغل التابع 
 للجمعية

2379687   2379687   

جمعية الدفاع  36
 عن االسرة

شادن 
ش جامعة _نابلس  اخصائية نفسية البسطامي

 wisam7959@yahoo.com 2330333 059740750 2330333 النجاح الوطنية

مرآز نسوي  37
 الحي الشرقي_

فايزة ابو 
 جعفر

منسقة الشؤون 
 الثقافية

الحي _جنين 
       241428 الشرقي

38 

الجمعية 
النسائية للثقافة 
والتراث الشعبي 

 الفلسطيني

هيام ابو 
 زهرة

مديرة الجمعية 
النسائية للثقافة 
والتراث الشعبي 

 الفلسطيني

البلدة _جنين 
    0599789103 2416071 مةالقدي

39 
جمعية 

تنميةالمرأة 
 الريفية

اماني 
 سباعن

منسقة جمعية 
تنمية المرأة 

 الريفية

جنين االغاثة 
     059768038   الزراعية
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40 
جمعية المرأة 

التعاونية للتوفير 
 والتسليف

اسراء 
       2436673 جنين حي البساتين مديرة المشروع هنداوي

41 

جمعية 
المرأة تنمية

االغاثة _الريفية 
 الزراعية

       2436674 جنين حي البساتين مديرة المشروع اماني

نادي نسوي  42
       2410551 فقوعة ش المدارس عضو هيئة ادارية غادة صالح فقوعة

هدى عبد  مرآز منهل 43
 الهادي

منسق الهيئة 
         رفيديا_نابلس  االدارية

المرآز النسوي  44
مخيم _نابلس  مديرة تنفيذية مر جمعةس عسكر

   2327779 059199915 2327831 عسكر

مرآز البرامج  45
 النسوية

فاطمة 
مخيم _نابلس  مديرة تنفيذية احمد

   05966999152327779 2327873 عسكر

جمعية بني نعيم  46
جمعية بني نعيم  نائب المدير   الخيرية

 baninaim@yahoo.com     2227130 الخيرية

47 
الجمعية 

المسيحية 
 الدولية

       2522507 العروب مشرفة النادي  

48 

, الحكومة
الجمعية 

المسيحية 
 الدولية

         الخليل مدرس الرياضيات  

نائبة رئيس    جمعية مشاغل 49
 الجمعية

ش جمال _بيت لحم 
   05953599672741134 2742696 عبد الناصر

50 
جمعية 

تنميةالمرأة 
 فيةالري

قرب المرآز _قلقيلية  مديرة الجمعية سناء بليدة
 sanajbreel@pal-arc.org 05222638442946379 2946379 الصحي
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نائبة رئيس    جمعية مشاغل 51
 الجمعية

ش جمال _بيت لحم 
   05953599672741134 2742696 عبد الناصر

52 
جمعية حامالت 

الطيب 
 االرثوآسية

واد _بيت لحم  رئيسة الجمعية  
   2744425   2744425 معالي

مرآز شؤون  53
 waf@palnet.com 2343807 059839255 2345774عمارة الزهراء_نابلس مديرة ادارية   المرأة واالسرة

جمعية المبادرة  54
 النسوية

سهاد 
قرب _قلقيلية  رئيسة الجمعية شريم

 suhadhashem@yahoo.com   052737146 2945221 مدرسة ابو علي اياد

مرآزالبرامج  55
 النسائي

هدى أبو 
 w_c_p_r@hotmail.com / / 2135363 / مديرة المشروع حرب

جمعية العطاء  56
 / / /   / / / الخيرية

جمعية الخنساء  57
 الخيرية

جمعية 
الخنساء 
 الخيرية

مجير عام مساعد 
 بوزارة المرأة

عمارة _خان يونس
 j_khausa@hotmail.com 2052802 059790026 2052802 البنك العربي

58 
جمعية العمل 

النسائي لتأهيل 
 المرأة والطفل

نوال زقوت 
زهدى 
 عليان

منسقة المشروع 
طاقم شؤون 

المرأة رئيسة 
 الجمعية

الدور - 12برج_الكرمة 
 /   059883211 2826213 السادس

جمعية الخريجات  59
رئيسة قسم  / الجامعيات

 التدريب
ش -الرمال _غزة

 nasereyman@HOTMAIL.C0M 2875918 059772507 2875918 فظمصطفى حا

طاقم شؤون  60
 المرأة

ريناد حجاج 
 زعرب

منسقة المشروع 
 لمنطقة غزة

 برج -ش الوحدة_غزة
 watc-gz@palnet.com 2836088 059866707 2844322 نعمة

جمعية الشابات  61
 society_girls@hotmail.com     2823188 ش الوحدة_غزة مديرة الجمعية روال قويدر المسلمات

مرآز دعم  62
       2141611 رفح مديرة المرآز نائلة عفانة وتأهيل المرأة
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مرآز البرامج  63
 / / / 2135363 شابورة_رفح مديرة المرآز / النسائية

64 
جمعية الخدمة 

العامة لحي آندا 
 رفح

رئيس مجلس  /
 االدارة

جمعية الخدمة 
 / 2140020 059341925 2140020العامة لحي آندا رفح

مرآز الرباط  65
مديرة صف محو  / المجتمعي

 / / / 2131662 الشوآة_رفح  االمية

مرآز الرباط  66
 المجتمعي

فوزية 
قرية _رفح الشرقية مديرة المشروع البحايصة

 / / / 2131662 الشوآة

67 

طاقم شؤون 
المرأة مع آل من 

اتحاد العمل 
النسائي 

 ,الفلسطيني فدا
وجمعية المرأة 

العاملة 
الفلسطينية 

واتحاد ,للتنمية
لجان المرأة 
الفلسطينية 

واتحاد لجان ,
العمل 

 االجتماعي

فاطمة 
 برج -ش الوحدة_غزة مديرة فرع غزة سكيك

 watc-gz@palnet.com 2836088 059419116 2844322 نعمة

احالم  جمعية اميرة 68
     059545439 2050677 خان يونس مديرة الجمعية فروانة

جمعية الشابات  69
 المسلمات

فاطمة 
       2137956 رفح مديرة الجمعية حسن
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70 

جمعية النهوض 
واتحاد ,باالسرة 

لجان آفاح المرأة 
 الفلسطيني

 فوزية جودة

رئيسة إتحاد لجان 
و ,آفاح المرأة 

جمعية النهوض 
 باالسرة

قرب _العطاقرة 
 /   059771076 2849128 المدرسة االمريكية

71 
جمعية المرأة 

العاملة 
 الفلسطينية

خديجة 
 قاسم

رئيس مجلس 
 االدارة

ش عمر -الرمال _غزة
     059402211 2836955 بن عبد العزيز

مؤسسة النظرة  72
 العالمية

نوال 
 rana_sager@wvi.org 2835559 059775570 2839235 ش الشهداء_ غزة مديرة البرنامج الغصين

73 

الجمعية 
ة الفلسطيني

لتطوير المرأة 
 وتنمية االسرة

مديرة مرآز  عزة شعت
 الكمبيوتر

تل _ غزة
خلف _الهوى

 مستشفى الهالل
2877588 059882383   azzasht@yahoo.com 

طاقم شؤون  74
 برج -ش الوحدة_غزة مديرة فرع غزة تامرة قيدي المرأة

 watc-gz@palnet.com 2836088 059866707 2844322 نعمة

 جمعية صوت 75
 المجتمع

رقية ابو 
       2825512 النصيرات مديرة المشروع هربيد

جمعية التضامن  76
بجوار داخلية _رقح  مدير اداري   الخيرية

 qady78@yahoo.com 2132624 059881471 2132624 رفح

77 
الجمعية الوطنية 
لتنمية الخدمات 

 الفلسطينية

سامي 
 برهوم

منسق العالقات 
العامة واالعالم 

 لجمعيةفي ا

بجوار بنك _رفح 
 sdprc@jawab.com 2135760 059461936 2135760 عمان-القاهرة

وزارة الشؤون  78
وزارة _ش الثورة_غزة مديرة دائرة المرأة   اإلجتماعية

 msa@hally.net 2820360   2829189 الشؤون االجتماعية

79 

وزارة الشؤون 
االجتماعية 

, الهالل االحمر,
 التربية والتعليم

مديرة دائرة محو   
 االمية

وزارة _ش الثورة_غزة
 msa@hally.net     2829194 الشؤون االجتماعية
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وزارة الشؤون  80
 اإلجتماعية

نفين ابو 
الشارع _ دير البلح مديرة المرآز سليم

   2864545 059476534 2864543 العام

وزارة التربية  81
مدير عام التعليم    والتعليم

 العالي
رة التربية وزا_ غزة

 Dr.haifa@hotmail.com 2861209 059671932 2861209 والتعليم

 


