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فأصبحن . استطعن بجدهن وجهدهن وقيادتهن دخول معترك الحياة ، وأثبتن ذواتهنإلى اللواتي 
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  إلى اليد التي لم تأل مساعدة وجهداً إال وقدمتها لي أبي الحبيب 
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والبصيرة على تحمل  البصرأنار لي الذي أمدني بالقوة والصبر و ,أبدأ بحمد اهللا وشكره

، مـن  المؤسسات النسوية الفلسطينيةوالذي ألقي من خالله الضوء على ، أعباء إنجازهذا البحث

  .تطويرها وتعزيز دورها في عملية التنميةأجل 

ة والدكتور ، الدكتور علي عبد الحميد لكل منامتناني أتقدم بوافر شكري وعظيم ني نإو 

  .متابعتي واإلشراف على بحثي هذافي  ا وثميناًا ووقتا كبيًرا عظيًمن بذال جهًدياللذسهى هندية، 

كما وأشكر كالً من الدكتورة فدوى اللبدي والدكتور فيصل الزعنـون علـى تفضـلهما    

  .ةبمناقشة هذه الرسالة وتقديم المالحظات الهام

الـذين   ،عائلتي ممثلة بوالـدي وإخـوتي وأخـواتي   لأتقدم بعظيم امتناني وشكري  كذلك

  .ساعدوا في توفير الراحة والوقت والمعلومة كل حسب قدرته إلنجاح هذا العمل

ساعدني علـى إتمـام هـذا    و المعلوماتالحصول على في  وال أنسى كل من ساعدني

  .تمساعدة من أي نوع كانالن قدموا لي جميع المؤسسات واألصدقاء الذي إلىو, البحث

  ا لخدمة العلم والوطن أدامهم اهللا جميًع



 ج 

  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع  

  ب  إجازة األطروحة  

  ت  اإلهداء  

  ث  شكر وتقدير  

  ج  فهرس المحتويات  

  د  الجداولفهرس   

  ر  فهرس المالحق  

  ز  ملخصال  

  .............................................................مقدمة الدراسة:الفصل األول

  1  تمهيد  1.1

  2  مشكلة الدراسة  2.1

  3  تساؤالت الدراسة  3.1

  4  أهمية الدراسة وأهدافها  4.1

  5  خطة الدراسة  5.1

  6  مصادر المعلومات  6.1

  7  الدراسات السابقة  7.1

  14  مصطلحات الدراسة  8.1

  16  محتويات الدراسة  9.1

  ............ تطور الحركة النسوية ونشوء المؤسسات النسوية في فلسطين:صل الثانيالف

  17  مقدمة  1.2

  17  1948مرحلة ما قبل عام   2.2

  18  الثورات التي شاركت بها المرأة الفلسطينية  1.2.2

  21  الجمعيات والمؤسسات النسوية ودورها في العمل السياسي االجتماعي  2.2.2

  25  )1967-1948(كم األردني فترة الح  3.2

  28  )1994-1967( مرحلة االحتالل اإلسرائيلي  4.2

  28  )1987-1967(مرحلة ما قبل االنتفاضة الشعبية األولى   1.4.2

  33  )1994-1987(مرحلة االنتفاضة الشعبية   2.4.2



 ح 

  الصفحة  الموضوع  

  38  )2000-1994(مرحلة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية   5.2

  45  )2006-2000(قصى مرحلة انتفاضة األ  6.2

  ..............................................منهجية الدراسة وإجراءاتها:الفصل الثالث

  49  منهجية الدراسة  1.3

  49  مجتمع الدراسة وعينتها  2.3

  50  وصف عينة الدراسة  3.3

  51  أداة الدراسة  4.3

  52  صدق األداة  1.4.3

  52  ثبات األداة  2.4.3

  52  جراءات الدراسةإ  5.3

  52  اإلحصائيةالمعالجات   6.3

  ...................تحليل واقع المؤسسات النسوية في األراضي الفلسطينية:الفصل الرابع

  54  مقدمة  1.4

  54  الفئة المستهدفة  2.4

  55  مجاالت عمل المؤسسات النسوية  3.4

  59  أولويات عمل المؤسسات النسوية  4.4

  60  المبينة على أساس النوع االجتماعي والحاجات األولويات  5.4

  64  إستراتيجيات عمل المؤسسات النسوية  6.4

  68  السياسات التنموية المبنية على أساس النوع االجتماعي  7.4

  69  مشاركة المرأة في الحياة العامة  8.4

  70  العالقة ما بين المؤسسات النسوية والمؤسسات األخرى  9.4

  77  التي تواجه عمل المؤسسات النسوية قاتالمعي  10.4

تقييم واقع المؤسسات النسوية الفلسطينية ومقترحـات لتطـوير دورهـا    :الفصل الخامس

  ........................................................... للمشاركة في التخطيط التنموي

  81  مقدمة  1.5

2.5  
سات النسـوية واالحتياجـات   العالقة بين مجاالت عمل وأولويات المؤس

  التنموية للنساء
81  

  85  ستراتيجيات عملهاإالعالقة بين المؤسسات النسوية و  3.5



 خ 

  الصفحة  الموضوع  

  86  العالقة بين المؤسسات النسوية والسلطة الوطنية الفلسطينية  4.5

  89  العالقة بين المؤسسات النسوية نفسها  5.5

  90  يةالعالقة بين المؤسسات النسوية والمؤسسات األجنب  6.5

  91  تقييم واقع المؤسسات النسوية الفلسطينية  7.5

  91  تقييم عمل المؤسسات النسوية   1.7.5

  93  مجاالت توسع عمل المؤسسات النسوية   2.7.5

  94  معوقات المؤسسات النسوية للمشاركة في صياغة السياسات التنموية  3.7.5

  96  المستقبلية للمؤسسات النسوية الحاجات  8.5

  96  البرامج والخطط المستقبلية   1.8.5

  97  مجاالت التدريب   2.8.5

9.5  
لتدعيم وتطوير مشـاركة المؤسسـات النسـوية فـي     ساعدة المعوامل ال

  التخطيط التنموي
98  

  ......................................................النتائج والتوصيات:الفصل السادس

  107  نتائج الدراسة  1.6

  110  توصياتال  2.6

  
  :المراجع العربية) 1: (المراجع والمصادر

  :المراجع األجنبية) 2(                   
112  
119  

  Abstract b 

  

  

  

  

  



 د 

   الجداولفهرس 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  55  الفئات المستهدفة ضمن عمل المؤسسات النسوية  1.4

  56 مجاالت تمكين المرأة  2.4

  60 لويات عمل المؤسسات النسويةمجال أو  3.4

  62  معرفة موظفي المؤسسات النسوية في قضايا المرأة القانونية   4.4

  62  أولويات واحتياجات النساء التنموية على أساس النوع االجتماعي  5.4

  63  السياسة التي اتبعتها المؤسسات النسائية إلزالة العنف ضد المرأة،   6.4

  63  تنموية الجندرية مع احتياجات وأولويات النساءانسجام السياسات ال  7.4

  67  ستراتجيات عمل المؤسسات النسويةإمجال  8.4

  67  ستراتيجيات الموضوعةرجات األنشطة ومدى انسجامها مع اإلمخ  9.4

10.4  
وضع المؤسسات النسوية والسماح لهـا بالمشـاركة فـي صـنع     

 السياسات
69  

11.4  
لتي أدت إلى دخول المرأة فـي الحيـاة   المشاريع والبرامج النسوية ا

  العامة
70  

  71 مجال العالقة بين المؤسسات النسوية  12.4

  72 مجال عالقة المؤسسة بالسلطة الوطنية الفلسطينية ودورها في الدعم  13.4

  73 موقف الحكومة من هذه العالقة  14.4

  74  ومةالعالقة التي تطمح المؤسسات النسوية الوصول إليها مع الحك  15.4

16.4  
المشاركة مع الحكومة في صنع القـرارات والسياسـات التنمويـة    

  المتعلقة بالمرأة
75  

  75  مشاركة المؤسسة في صنع القرارات والسياسات التنموية  17.4

  75  المجاالت التي شاركت بها المؤسسة في صياغة السياسات التنموية  18.4

  76 مجال العمل مع جهات أجنبية  19.4

  76  المؤسسات التي تتعامل معها المؤسسات النسوية  20.4

  77 أشكال العالقة مع المؤسسات األجنبية  21.4

  78المعوقات في صياغة السياسات التنموية من منطلق رؤية المؤسسة،  22.4

  79 المعوقات التي واجهت المؤسسات النسوية 23.4

1.5  
وليـات عمـل   معامل ارتباط بيرسون بين مجاالت تمكين المـرأة وأ 

   المؤسسات النسوية
81  



 ذ 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

2.5  
معامل ارتباط بيرسون بين مجاالت وأولويـات عمـل المؤسسـات    

  النسوية واحتياجات النساء
82  

3.5  
برامج المستقبلية والسياسات التي اتبعتهـا  للمعامل ارتباط بيرسون

  المؤسسات النسوية إلزالة العنف ضد المرأة
84  

4.5  
معامل ارتباط بيرسون بين مدى انسجام أولويات واحتياجات النساء 

  مع السياسات التنموية الجندرية في فلسطين
85  

5.5  

معامل ارتباط بيرسون بين المعيقات في صياغة السياسات التنمويـة  

قات التي واجهت عمل المؤسسات النسوية ومنعتها من القيام يوالمع

 بدورها التنموي

85  

  86  عمل المؤسسات النسويةتستراتيجياإمعامل ارتباط بيرسون بين  6.5

7.5  
معامل ارتباط بيرسون بين المؤسسـات النسـوية و دور السـلطة    

 الوطنية الفلسطينية
86  

8.5  
معامل ارتباط بيرسون بين المشاركة مع الحكومة في صنع القرارات 

  والسياسات التنموية
87  

  91  بين المؤسسات النسوية والمؤسسات األجنبيةمعامل ارتباط بيرسون  9.5

  92  دراسة احتياجات الفئات المستهدفة عند رسم خطة العمل  10.5

  92  أهمية األنشطة التي تقوم بها المؤسسات النسوية   11.5

  92 المجتمعفيتأثير األنشطة  12.5

  94 النسويةمجاالت توسع عمل المؤسسات  13.5

14.5  
النسوية على المشاركة في صـياغة السياسـة   قات المؤسساتيمع

  التنموية
95  

  97  البرامج والخطط التي تسهم في تحقيق الرؤيا المستقبلية  15.5

  98  مجاالت التدريب التي يحتاج إليها العاملون في المؤسسات النسوية  16.5

  99 أهمية إنشاء مظلة وطنية  17.5

  102  النسويةأهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات  18.5

  

  

  



 ر 

   مالحقفهرس ال

  الصفحة  ملحقعنوان ال  رقم الملحق

  121  تشكيل جمعية زهرة األقحوان )1(ملحق رقم 

  123  استبانه الدراسة  )2(ملحق رقم 

  



 ز 

  دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي في األراضي الفلسطينية

  إعداد

  سمية سميح عبد الفتاح عامر

  إشراف

  د الحميدعلي عب الدكتور

  ة سهى هندية الدكتور

  الملخص 

تناولت هذه الدراسة دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي، وذلك بدراسة أهـم  

رسم السياسات والخطط اإلسـتراتيجية، مـن خـالل    في  المشاركة علىالجوانب التي تساعدها 

ـ إلالتركيز على مجاالت وأولويات عملها وا ا، رؤاهـا المسـتقبلية،   ستراتيجيات التي تستند إليه

جل أعالقتها مع الحكومة، وصوالً إلى النتائج التي حققتها من وفئاتها المستهدفة، ومرجعيتها، و

  .تحسين وضع النساء، وإشراكهن في الحياة العامة وفي لجان التخطيط التنموي

في استعراض وتقييم أوضاع المؤسسات النسوية وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى 

، جل الوصول إلى إمكانية إشراكها في صياغة الخطط التنمويةأمن الفلسطينية  األراضي

تشخيص وتحليل األسباب الموضوعية التي تحول دون مشاركة المؤسسات  باإلضافة إلى 

 .النسوية في التخطيط التنموي بشكل فعال

حيث تم دراسة خمسين مؤسسة نسـوية   ،التحليليواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

موزعة بين حكومية وغير حكومية، عاملة في منطقة الضفة الغربية وموزعة على محافظاتهـا  

  .الستة

واعية لجوانب الضعف التـي تعتريهـا   المؤسسات النسوية أن الدراسة إلى أشارت نتائج وقد 

عدم وجود مظلة نسوية جامعة للمؤسسات النسوية، تكون مسؤولة عن خطـاب نسـوي    هاأهمو

إلـى   هـذه المؤسسـات   وعيكذلك أظهرت النتائج . وإستراتيجية نسوية موحدةإعالمي موحد، 

 وأيضاً وعيها .له تالفي الضعف الذي يعتري كادرها، وأهمية توفير التدريبات الالزمة ضرورة



 س 

أهمية االرتقاء بالعالقة مع الحكومة إلى مستوى الشراكة في صنع القرار، حتى ال تبقى النسـاء  ب

  .تنمويةبعيدة عن الساحة ال

أهـم  وأشارت النتائج إلى أن االحتالل اإلسرائيلي وما يقوم به من إجـراءات يشـكل   

 باإلضافة إلىقات التي واجهت المؤسسات النسوية للمشاركة في صياغة السياسات التنموية، يالمع

عدم وجود خطة إستراتيجية شـاملة للحكومـة، وغيـاب    والنظام المجتمعي والعادات والتقاليد، 

  . ونالقان

مشـاركة النسـاء فـي    من أجل تفعيـل  وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات 

تبني إستراتيجية عمل تنمويـة واضـحة،   والتخطيط التنموي أهمها، إنشاء مظلة نسوية موحدة، 

المنـاهج   وتطـوير تغيير النظرة النمطية للمرأة من خالل تكثيف حمالت التوعية والتثقيـف،  و

مالت الضغط لتغيير القوانين، تأهيل كوادر نسوية، ودعمها للمشاركة في مواصلة حوالتعليمية، 

  .التخطيط التنموي على مستوى الحكومة
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  األولالفصل 

   الدراسةمقدمة 

  :تمهيد. 1.1

دون الحديث أو في األراضي الفلسطينية ال يمكن الحديث عن المؤسسات النسوية 

ال جديد بالقول إن المرأة الفلسطينية تشكل نصف  التطرق إلى دور وواقع المرأة الفلسطينية، إذ

  .المجتمع، ومشاركتها في التنمية حق من حقوق اإلنسان وفق قرارات األمم المتحدة

من المجتمع الفلسطيني حسب بيانات الجهاز المركزي % 49.3تشكل النساء ما نسبته 

خالل األدوار والمهام  هماً في المجتمـع منم، وتلعب دوراً 2005لإلحصاء الفلسطيني لعام 

وتجربة العمل األهلي  .المجابهة والمبادرة فيالملقاة على عاتقها، إذ تمتلك النساء قدرات متنوعة 

 ،في فلسطين مثال ساطع على قدرات النساء وإمكانياتهن على إحداث التغيير في العملية التنموية

فالمجتمع . ع في مجاالت الحياةأو على األقل التقليل من األضرار الناتجة عن حالة التراج

هم ما يملكه من الموارد هو اإلنسان والذي تشكل المرأة أالفلسطيني تنقصه الموارد الطبيعية، و

  .نصفه

بصورة إجمالية ومع ذلك لم تتوان النساء عن  اًالعمل التنموي في فلسطين ضعيف يعد

هذه المشاركة مع الحقوق التي  لم يتوازن حجموالمشاركة الفعالة في العمل التنموي والوطني، 

  .للمرأةيتحتم على المجتمع الفلسطيني إعطاؤها 

هذه  ووجودتعتبر المؤسسات النسوية إحدى أطراف العملية التنموية في فلسطين، 

نشأة بعض هذه  إنالمؤسسات يعبر عن رغبة األفراد في إحداث التغيير داخل المجتمع، إذ 

وتجاوزت هذه المؤسسات  .تمع لمعالجة المشكالت الحياتيةالمؤسسات كان استجابة لحاجة المج

في تعمل مفهوم اإلغاثة بسعيها لتنمية وبناء وتعزيز قدرات المجتمع، وأصبحت كل مؤسسة 

  .فضائها الخاص، حسب ما تراه مناسباً للمجتمع المحيط بها
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عليه من إن الحديث عن التنمية يعني توسيع دائرة الممارسات الديمقراطية لما ينطوي 

حريات تؤدي إلى القيام بمبادرات، وذلك بدمج فئات حيوية مهمشة ال تستثمر قدراتها في التنمية 

  . وال تستفيد من الناحية الحقوقية من ثمار التنمية

إن هناك تغيرات أساسية ال بد من إحداثها في القوانين وخصوصاً قانون األحوال 

على  تعود بالفائدةحيث إن ثمار مشاركة النساء  الشخصية لصالح النساء واألسرة بشكل عام،

  .كافةمسؤولية إحداث التغيير االيجابي تقع على عاتق فئات المجتمع  نإالمجتمع بشكل عام، إذ 

وفعاالً في المجتمع إال أنها  مهماًن المرأة الفلسطينية لعبت دوراً أعلى الرغم من 

هود التنموية كانت في غالبها تضع النساء في استثنيت من األطر التنموية الرسمية، حيث إن الج

على  الفائدةن تعود بأن التنمية التي تستهدف الرجل ال بد أوتقوم على االفتراض القائل ب. ،الظل

يحمل بذور التمييز في و ،باقي المجتمع بما في ذلك النساء، وهذا افتراض خاطئ إلى حد كبير

وهذا ما أكده بحث المرأة الفلسطينية والتنمية  .جوهره، ويستبعد اإلرث التمييزي ضد النساء

  .)25:1998سعيد،(للكاتب نادر سعيد 

 نسويهنحو بناء حركة "لقد طرحت المؤسسات النسوية واألطر النسوية سابقاً شعار 

وما الجهود التي بذلت لتطبيقـه وتجسيده على ارض  ؟، لكن هل تم تطبيق هذا الشعار"موحدة 

المؤسسات النسوية في هذا الشعار؟ وهل استطاعت المؤسسات النسوية  وإلى أين وصلت ؟الواقع

توحيد عملها وإيجاد صيغة مناسبة لعملها لتفادي الكثير من مظاهر الخلل التي حدثت في 

تضع  أنلو استطاعت المؤسسات النسوية توحيد جهودها، فإنها تستطيع  السنوات الماضية؟

  .  المؤسسات النسوية إليهية واضحة وهذا ما تسعى موحدة مبنية على خطط تنمو ةإستراتيجي

  :مشكلة الدراسة. 2.1

أن  تبينتاريخ الحركة النسوية والدراسات السابقة التي تم مناقشتها  من خالل تتبع

الحركة النسوية الفلسطينية في بداياتها ركزت على البعد الوطني، لكن مع الوقت وضمن 

ركة النسوية بدأ االهتمام والتركيز على األبعاد الظروف الموضوعية التي مرت بها الح

  .االجتماعية والتنموية للمرأة
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إن عملية إشراك المرأة في الحياة العامة تعتبر من معايير التنمية الشاملة والتي تقوم 

هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى . على التوظيف الكامل لقدرات النساء وطاقاتهن

مكينهن وذلك من اجل توفير فرص حقيقية لمشاركة النساء في الحياة لتطوير قدرات النساء وت

  .العامة، وحتى تتمكن المؤسسات النسوية من المشاركة في التخطيط التنموي 

إلى حد كبير ضمن المفهوم التقليدي  ةغير مؤطركانت مشاركة النساء وما زالت 

فمشاركة النساء . ألصعدة األخرىبخس قيمة مساهمتهن في االقتصاد وعلى كافة األلتنمية، مما 

في تنمية المجتمع ال يقابلها قيمة مادية أو حقوقية، فعلى الرغم من مشاركتها التنموية غير 

 نه تم استثناؤها من المشاركة في مواقع صنع القرار بالشكل المطلوبأالمؤطرة إال 

  .) 25 :1998سعيد،(

في جدول أعمال  بالغةأهمية ذات ال إن المسائل المتعلقة بالمساواة بين النساء والرج

 فقد أصبح تمكين المرأة أمراً. مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصاً المؤسسات النسوية

إال أن وضع النساء الفلسطينيات يتسم . ضرورياً لتحقيق مستوى أفضل في العملية التنموية

في وفي الحياة السياسية فمع ارتفاع مستويات التعليم بين النساء وزيادة مشاركتهن : بالتناقض

نه ال تزال هناك عقبات جديـه ونشوء حركة نسويه، إال أاالنتخابات التشريعية والرئاسية، 

االجتماعية، وتواجـه قيام النساء بدورهن في المجتمع في كافة المجاالت االقتصادية، 

  .التعليمية، وغيرهاوالثقافية، والقانونية، و

ومازالت في عملية البناء والتحرر في كافة المراحل،  وقد ت المرأة الفلسطينية اسهملقد 

طة السياسية، ومـع ذلك عانـت من هشـاشة تمثيلها في الحياة العامة يأثبتت نفسها على الخر

اهمها الثقافة أسباب موضوعية هناك ....) المجلس التشريعي، وفي الوزارات، القوى العاملة (

من وضع المرأة الفلسطينية وجود فجوة بين ما هو قائم ادت الى الذكورية، العادات والتقاليد التي 

  .لها والتاريخ النضالي 

ج المرأة في الحياة العامة من خالل لدمفما هو الدور الذي قامت به المؤسسات النسوية 

  ؟ بهاالمشاريع التنموية التي تقوم 
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  :تساؤالت الدراسة. 3.1

  :لة وهيالعديد من األسئ عنتسعى الدراسة لإلجابة 

 حاجاتهل تمتلك المؤسسات النسوية خطط وبرامج وأهداف منظمة ومدروسة تلبي  )1(

 المشاركة في العملية التنموية بفعالية؟على المرأة وتساعدها 

واضحة عند المؤسسات النسـوية تجعلها قادرة على  هل هناك تصور واضح ورؤية )2(

 تولي دورها التنموي المنشود؟

ة بالقيام بمهامها ووظائفها للمشاركة برسم السياسات والخطط هل المؤسسات النسوية معني )3(

اإلستراتيجية بشكل يوفر المتطلبات الضرورية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها؟ 

 الحكومي والخاص؟ ينوهل تعمل هذا ضمن شراكة مهنية مع القطاع

أكبر قدر تلبي ما التغييرات الضرورية التي قامت أو تقوم بها المؤسسات النسوية بحيث  )4(

جات النساء ؟ وما أولوياتها في المرحلة المقبلة؟ وهل لديها توجهات حقيقية ممكن من حا

 لدمج النساء في العملية التنموية؟

التواصل فيما بينها  علىهل هناك منظور خاص ومرجعية للمؤسسات النسوية تساعدها  )5(

 وهل هناك حلقة وصل فيما بينها؟

  :فهاوأهدا أهمية الدراسة. 4.1

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسهم في مجال دراسة أوضاع المؤسسات النسوية،  

بحيث تقوم بالربط ما بين برامج وخطط المؤسسات النسوية وبين النتائج التي وصلت إليها في 

أمام المؤسسات النسوية لمعرفة نقاط الضعف والعمل  ةالمشاركة في التنمية،  مما يوضح الرؤي

عن المؤسسات  قاعدة بيانات كما ستوفر. ونقاط القوة والعمل على تعزيزها ،الجهاعلى ع

رسم السياسات وفي تحسين  تهاساهمباإلضافة إلى ميمكن اعتمادها في التخطيط النسوية 

  .للمؤسسات النسويةالتطويرية 
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  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف، أهمهاو

 تعزيز مشاركتهاجل الوصول إلى أالمؤسسات النسوية من استعراض وتقييم أوضاع   )1(

 .في صياغة الخطط التنموية

محاولة تشخيص وتحليل األسباب التي تحول دون مشاركة المؤسسات النسوية في  )2(

 .التخطيط التنموي بشكل فعال

معرفة القضايا التي استطاعت المؤسسات النسوية التخطيط لها وتحقيقها على مستوى  )3(

 .امةالحياة الع

تفعيل دور المؤسسات النسوية في العملية التنموية وذلك من خالل توضيح أهمية  )4(

 .مشاركة المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي

المشاركة تحليل النتائج والخروج بتوصيات واقتراحات من شأنها المساهمة في تعزيز  )5(

 .النسوية في عملية التنمية

  : خطة الدراسة .5.1

  :ساسيةأمحاور  ةاسة في خطتها على ثالثترتكز هذه الدر

 ويتناول مقدمة الدراسة والمفـاهيم والمعلومـات ذات العالقـة   : والعامطار النظري إلا )1(

النظـري   اإلطار إلى باإلضافةوالدراسات السابقة، ، المرأةقضية وبالمؤسسات النسوية، 

تعمـل مـع    أنهـا  كان واضحاً ذيالتاريخي للمرأة الفلسطينية في مراحلها المختلفة وال

التنمية ضمن الظروف الموضوعية التي كان يعيشها المجتمع الفلسطيني، ابتـداًء مـن   

االغاثي التنمـوي ومـن ثـم العمـل الـوطني االغـاثي        إلىالعمل الوطني التنموي، 

 .واالجتماعي التنموي
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المعلومات والبيانات التي تم جمعهـا حـول المؤسسـات    ناول ويت :ألمعلوماتي طارإلا )2(

 .الدراسة استبانهسوية في األراضي الفلسطينية من خالل الن

وتتضمن تحليل المعلومات والبيانـات الخاصـة بالمؤسسـات     :ميهيوتقيدراسة تحليلية  )3(

النسوية الفلسطينية ومن ثم تقييمها بهدف تحديد آلية عملها ودورها في عملية التنميـة،  

بعض المقترحات والحلـول   ووضعقات والصعوبات التي تواجهها، يوكذلك تحديد المع

  .قات، ومن ثم الخروج بمجموعة من النتائج والتوصياتيللتغلب على هذه المع

  : مصادر المعلومات. 6.1

  : ارتكزت المعلومات المستخدمة في الدراسة على مجموعة من المصادر، أهمها

سسـات  وشملت البيانات والمعلومات التي جمعتها الباحثة حـول المؤ : المصادر األولية )1(

المقابالت الشخصية مع ذوي العالقـة  و النسوية في األراضي الفلسطينية عبر االستبانة

 .واالختصاص، وكذلك مالحظات الباحثة وخبرتها في مجال العمل النسوي

 :اآلتيةوتشمل المصادر : المصادر الثانوية )2(

واألبحـاث والرسـائل الجامعيـة ذات     مراجعالكتب ووشملت ال: المصادر المكتبية •

  .العالقة بموضوع الدراسة

التـي تـم الحصـول     بياناتوالمعلومات والحصائيات وتضم اإل :مصادر الرسميةال •

وزارة التخطـيط،  ووزارة شؤون المـرأة،  عليها من الجهات الرسمية المختلفة مثل 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وغيرهاو وزارة التربية والتعليم،و

لت المعلومات التي تم الحصول عليهـا مـن مراكـز    وشم: المصادر غير الرسمية •

وكذلك المنظمات والهيئات الدولية ذات العالقة وغيرها مـن   الجامعات،والبحوث، 

 .الجهات المعنية بالمؤسسات النسوية
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  :سابقةالدراسات ال. 7.1 

معظم المراجع المتوفرة وجد أن التي تتعلق بالمؤسسات النسوية  األدبيات مراجعةعند 

مع ذلك، لم وعن مؤسسات المجتمع المدني، في إطار الحديث دث عن المؤسسات النسوية تتح

أن ترتكز على بعض الباحثة ارتأت ف  ،دور المنظمات النسائية التنموي إلىتتعرض الدراسات 

  : اآلتيةالدراسات لتنطلق من النقطة التي انتهت منها، وتشمل الدراسات 

، ، للكاتب عزت دراغمة") 1990- 1930عام ( فلسطين  الحركة النسائية في"كتاب     ) 1(

  .1991والصادر عن مكتب ضياء للدراسات عام 

هذا الكتاب الحديث بشكل مختصر المؤسسات النسوية سواء  كانت  الجمعيات  يتحدث

سواء كان سنة التأسيس أو تها، وذلك بإعطاء نبذة مختصرة عن نشأ ،أو األطر واللجان النسوية

  . جله،  باإلضافة  إلى الخدمات  التي  تقدمها كل مؤسسةأت من ئأنشالهدف الذي 

  :اآلتيةاألفكار وبشكل عام يشير هذا الكتاب إلى مجموع 

ضعف التنسيق بين المؤسسات النسائية التطوعية وذلك بسبب التشابه في جميع  •

جيال نجازاتها، وفقدان الحلقة أو تجاهلها بين المؤسسات التطوعية واألإمشاريعها و

  . التشابه في أعمالها ومراكزها بسببالشابة في األطر واللجان النسوية 

ها وذلك من هناك عملية سباق وتقليد وتنافس سلبي بين األطر أو اللجان النسوية نفس نإ •

ومراكز تابعة  لهذه اللجان أو األطر على مستوى  برامج تطبيقيةخالل ما تطرحه من 

  . أو المخيم المنطقة أو المدينة أو القرية

وذلك من خالل ما تطرحه األطر واللجان النسوية،  فيتأثير االختالفات األيديولوجية  •

ومراكز تابعة لهذه اللجان أو األطر على مستوى المنطقة أو المدينة  برامج تطبيقيةمن 

  .أو القرية أو المخيم
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وعدم إفساح  )الجمعيات والمؤسسات(  مراكزهنتمسك القيادات النسائية التطوعية في  •

النمط االستمراري للقيادات في الجمعيات النسوية، المجال أمام أجيال أخرى، حيث تبين 

، وهذا يوضح في الرئاسة منذ سنوات طويلةأن العديد من رؤساء الجمعيات ما زلن  إذ

  .لهن  اًنجازإأن البرجوازية الوطنية ما زالت متمسكة بما يعتبر 

سياسية وما تطرحه القيادة الفلسطينية العليا على الحركة تأثير التوجهات والقرارات ال •

برز التباينات في أضعف حلقة التنسيق وأالنسائية الجماهيرية خاصة الفئوية مما 

  .التوجهات

عدم وجود خطط وبرامج وأهداف منظمة ومدروسة وموحدة تعالج المتطلبات األساسية  •

  .أو إبداع ها دون تجديدؤوالضرورية للمجتمع الفلسطيني وبقا

إضفاء الشرعية وتحررها من  علىلقد ساعدت االنتفاضة الحركة النسائية الفلسطينية  •

بعض المحاذير التي كانت سائدة قبل تلك الفترة، وخاصة في مشاركة المرأة في اللجان 

  . واالتحادات واألطر الجماهيرية المنظمة وعملت االنتفاضة على حماية المرأة

صناعة  فياسع لم تستطع الحركة النسائية الفلسطينية المشاركة حتى نهاية العقد الت •

  .هدفها قالقرار السياسي،  بالرغم من القفزات التي قفزتها نحو تحقي

المشاغل، (إن المنجزات التي حققتها الحركة سواء كانت المنجزات االقتصادية  •

والحضانات،   رياض األطفال(االجتماعية  وأمنها  ،)المؤسسات التربويةوالمصانع، و

أو الوطنية المشاركة في ) قين، وتأهيل الفتيات والسيداتامؤسسات رعاية وتأهيل المعو

هذه ) قيادة المظاهرات واالعتصام وكتابة البيانات والفعاليات النضالية األخرى

نجازات يمكن أن تشكل لبنة قوية في مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، السيما في إلا

  .نجازات واتساع وتنوع هذه اإلظل تزايد 
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في " معا"الذي أعده مركز العمل التنموي " دليل المؤسسات األهلية الفلسطينية والعربية) "2(

  .  1998تشرين أول عام 

اسمها، أهدافها، وقطاعات عملها، : ويتضمن هذا الدليل لمحة تعريفية عن كل مؤسسة

 عدية المختلفة وتقوية أواصر العالقة بينها، وتبهدف تعزيز عملية التشبيك بين المؤسسات األهل

  .من هذا الدليل  اًالمؤسسات النسوية جزء

   .1993الصادر عن مركز بيسان للبحوث واإلنماء عام  "دليل المؤسسات النسوية"كتاب   ) 3(

عاملة في الضفة الغربية  نسويهاحتوى على معلومات وصفية عن كل مؤسسة  الذي

 ،عن المنظمات النسوية في فلسطين ورقة أعدتها ليزا تراكيالكتاب وقطاع غزة، كما تضمن 

من  افي فلسطين، كغيره المنظمات النسائـية  نشأت وتطورتخاللها إلى أن من أشارت 

أن أول  .المنظمات النسائية في البلدان المستعمرة في العالم الثالث، من خالل الحركة الوطنية

من النضال السياسي ضد  أساسياً فلسطينيات، كان جزءاًعمل نسوي منظم قامت به النساء ال

االستعمار الصهيوني  لفلسطين في أوائل القرن العشرين ، كما أن العمل النسوي الالحق سار 

نه من الصعوبة بمكان  الفصل ما بين إولذا  ف. على نفس األساس وفي نفس البوتقة الوطنية

السياسي واالجتماعي وما بين التطور السياسي  تاريخ تطور النضال النسوي الفلسطيني بشقية

المجتمع الفلسطيني من جهة والمسار الذي  اتخذته  تطور الحركة الوطنية   فيأثر  الذي

  .من جهة أخرى  ةالفلسطيني

من الملف التنموي للنساء الفلسطينيات  اًجزء تعدالتي  "المرأة الفلسطينية والتنمية"دراسة ) 4(

  . 1998ام للكاتب نادر سعيد ع

. أن دمج النساء في العملية التنموية هو حق بالدرجة األولىإلى حيث تشير الدراسة 

جل القيام بذلك ال بد من تحقيق ومن أ.  لتنموية في فلسطين برمتهاويخدم هذا الدمج العملية ا

ية المساواة بين الرجال والنساء في كافة مجاالت الحياة بحيث تصبح فرص النساء بالفعل مساو

ن يتحقق ذلك بانتظار التحوالت التاريخية والحركة االجتماعية أوال يمكن .  لفرص الرجال
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) الحكومية وغير الحكومية (ن تقوم مؤسسات المجتمع المختلفة أبرغم أهميتها،  ولكن ال بد من 

قد  اآلتيةالتوجهات  أن إلىيشير الكتاب وبشكل عام، . فاعل وبمبادرات جريئة ييجابإبدور 

  :لدمج النساء في عملية التنمية في فلسطين اًأساس كونت

تبني سياسات تنموية شمولية تقوم على مفهوم التنمية البشرية التي تتطلب مشاركة فعالة  •

  .من جميع الناس في العملية التنموية وتهدف إلى توسيع خيارات الناس وتعزيز قدراتهم

ة كهدف للخطط أضمين تنمية المردمج وجهة النظر النسوية في العملية التنموية وت •

وقد يكون من .  التنموية،  وإشراك النساء في عملية اتخاذ القرار وعلى أعلى المستويات

تبني نظام الكوتا الذي :  جل تحقيق ذلكأالمفيد في هذه المرحلة تبني نظام مزدوج من 

فس الوقت على ة في بكين،  والعمل في نأاقترحته عدة مؤتمرات دولية وتبناه مؤتمر المر

 . التخلص من الكوابح الثقافية والمؤسساتية والبنيوية التي تقف في وجه مشاركة النساء

لعمل المرأة في سوق العمل غير الرسمي  عادالً اًإيجاد نظام اقتصادي يتضمن تقييم •

 .ولقيامها باإلنجاب والعمل المنزلي ) خصوصاً في الزراعة(

لنفسي الموجه ضدهن وذلك من خالل برامج تثقيفية تخليص النساء من العنف الجسدي وا •

ن الغالبية ألو .الرجال منة والصفات اإلنسانية التي تتميز بها أتدعو لتقدير إنسانية المر

ة تحدث ضمن إطار األسرة وألسباب تتعلق بوجوب أالعنف ضد المر"جرائم "العظمى من 

تعريفات متطورة للعالقات  ،  فال بد من"الشرف"طاعتها للرجل وخضوعها له وبقضايا 

 .المرأةاألسرية وقوانينها للتجاوب مع األدوار االقتصادية المتجددة التي تقوم بها 

يجابية من إعادة صياغة قوانين األحوال الشخصية وتحديثها بحيث تستمد عناصرها اإل •

 .النساء  بحقتخلص من العناصر المجحفة الالتعاليم الدينية والقوانين الدولية و

اللتزام بمبادئ الوثائق الدولية وقرارات المؤتمرات المتعلقة بالمرأة كوثيقة اتفاقية القضاء ا •

والتي وافقت عليها السلطة الوطنية ) 1979(ة أعلى جميع أشكال التمييز ضد المر

 .الفلسطينية
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 "يةالفلسطينية في عملية التنم، األهليةلدور المنظمات  أوسعرؤية "بعنوان  ورقة مفاهيم") 5(

  . 2004عام عزت عبد الهادي للكاتب 

السياسي  اإلطار: عدة مواضيع لها عالقة في عملية التنمية، منها  إلىالورقة  أشارت

نقاط القوة والضعف والموضوعات الفلسطيني، و األهليواالقتصادي واالجتماعي للعمل 

ط العمل التنموي ارتبا إلىمن خالله  اشرالذي  األهلي، رؤية واستراتيجيات القطاع األساسية

الفلسطيني تاريخياً بالعوامل الوطنية والسياسية، وظل رافداً هاماً من روافد العمل الوطني، 

المختلفة  تاالستراتيجيا إلىكما تطرق  .للحركة الوطنية الفلسطينية أساسياوداعماً ومسانداً 

 األهليةنفذها المؤسسات الفلسطيني في المرحلة الراهنة واهم البرامج التي ت األهليللقطاع 

والسلطة الوطنية  األهليبعض نماذج الشراكة بين القطاع  إلى باإلضافةلمكافحة الفقر، 

  :الكاتب  إليهاالفلسطينية التي تطرق  األهليةللمنظمات  نقاط القوةفمن  .الفلسطينية

تفاضة خراطها الفعلي في النضال الوطني الفلسطيني بشكل عام وفعاليات ونشاطات االنان •

، قد اكسبها ثقة واحترام الجمهور األهليةهذا الدور المميز للمنظمات  إن. بشكل خاص

ومكنها من تطوير دورها على صعيد التنمية االجتماعية واالقتصادية  المحلي

 . وموضوعات ومسائل التحول الديمقراطي

وتطويرها المجتمع المحلي خالل االنتفاضة  وأولوياتاالستجابة السريعة الحتياجات  •

كسبها قدرة فائقة على التأقلم أمن ثقة المجتمع المحلي بها و أيضالبرامج طارئة، قد عزز 

مرونة المنظمات  إن. السريع مع التغيرات الحالية االقتصادية واالجتماعية والسياسية

القديمة، اعتبر والجديدة  لألهدافالداخلية  أوضاعهاوقدرتها السريعة على مالئمة  األهلية

 .للعمل التنموي والمجتمعي إضافيةصدراً هاماً لقوتها وقيمة م

وبرامجها  أهدافهاتغيير جذري على  إجراءالفلسطينية بعدم  األهليةاهتمت المنظمات  •

واستراتيجيات عملها خالل االنتفاضة، بل زادت قناعتها بضرورة الربط  وأدوارها

 التنمية قصيرة ومتوسطة المدى وأهدافالمحكم ما بين البرامج الطارئة قصيرة المدى 
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وضوح ادوار ومسؤوليات وواجبات كل من السلطة الوطنية  إلىالوضع الحالي  أدى  •

انه وبعكس االنتفاضة  إذ. أخرىمن جهة  األهليالفلسطينية من جهة ومنظمات العمل 

السابقة، فان مسؤولية تلبية احتياجات المجتمع المحلي، في هذه الظروف الصعبة، هي 

 األهليةمسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية وليست مسؤولية المنظمات  ساسباأل

في تقديم الخدمات  األهليةعلى الصعيد العملي، فقد استمرت المنظمات  أما. الفلسطينية

الدور الهام الذي لعبته  أدىلقد . المختلفة، وفي القطاعات المختلفة للجمهور الفلسطيني

زيادة  إلىعلى الصعيد االجتماعي  أولى الصعيد الوطني ع سواًء، األهليةالمنظمات 

على عالقات  إيجاباًمما قد ينعكس  األهليةتقدير وتفهم السلطة الوطنية لدور المنظمات 

 .التعاون بين الطرفين في المستقبل

في تعزيز  يالجاهلالسائدة، فلقد استمرت منظمات العمل  الطوارئعلى الرغم من حالة  •

عمليات التطوير  أنلقد اعتبرت . وتطبيقات الحكم السليم داخلها ومبادئ عمليات المأسسة

 .المؤسسي هي عملية مستمرة، بغض النظر عن الظروف السائدة

  :فيما يتعلق بالفجوات ونقاط الضعف، فيمكن تلخيصها بما يلي أما

 المختلفة المؤثرة األطرافعدم وجود خطة تنموية ومجتمعية واضحة ومتفق عليها بين  •

وما  اآلنية واألولوياتما بين االستجابة لالحتياجات  بإحكامفي عملية التنمية والتي تربط 

بين نظرة ورؤية تنموية متوسطة وبعيدة المدى، يشكل البعد الديمقراطي عنصرا هاما 

 .فيها

المؤثرة في عملية التنمية، وخاصة  األطرافضعف التنسيق الممأسس والمنظم بين  •

 .الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية األهليةلمنظمات التنسيق ما بين ا

ضعف العالقة مع المجتمع المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات ذات العضوية  •

لم تساهم هذه  أي. األخرىالواسعة، مثل النقابات العمالية والمهنية واالتحادات الشعبية 

 .ية ناشطة وذات رؤيةالمؤسسات خالل االنتفاضة، بشكل فعال كحركات اجتماع



 13

 أوعلى الصعيد الوطني العام  الضعف البارز على صعيد مسألة التنظيم االجتماعي سواًء •

لم تتمكن القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم المبكر والزراعة وحقوق . القطاعي الخاص

رؤية وخطة قطاعية  إطارالخ من تنظيم نفسها بطريقة فعالة في ... واإلعالم اإلنسان

على التأثير بالسياسات  األهليةالمنظمات  إمكانياتابعد حد،  إلىكما ضعفت . واحدة

لقد اقتصرت عملية التنظيم على عقد . العامة للسلطة الفلسطينية ووزاراتها المختلفة

مجموعة متفرقة من االجتماعات، لم تسفر عن خطة واضحة والية عمل من شأنها تقوية 

 .وتمكين المجتمع الفلسطيني

، وبالقدر الكافي، بين عالقاتها المهنية مع بإحكامالفلسطينية،  األهليةلم تربط المنظمات  •

السياسية للشعب الفلسطيني من جهة  األهدافالجهات المانحة من جهة وبين تحقيق 

 األخيرةلم تضغط بالشكل  الكافي على شركائها الدوليين، لكي تقوم  أنها أي. أخرى

لقد استمر . تأييد غير مشروط للحقوق الوطنية الفلسطينيةبالضغط على حكوماتها، ل

السياسية  األهدافمن جهة وما بين " المحايد"االنفصال قائما ما بين العمل التنموي المهني 

 .أخرىمن جهة 

على البعد  أكثرالفلسطينية للبعد الديمقراطي الداخلي وتركيزها  األهليةالمنظمات  إهمال •

 إهمالفعلى الرغم من شرعية هذا التوجه، فان . اإلسرائيليل الوطني ومقاومة االحتال

مندمجة لدعم ونصرة  إستراتيجيةبلورة  إطارالنضال الديمقراطي، يعد ثغرة هامة في 

التوجه  إهماللقد انعكس هذا التوجه بشكل جلي من خالل . االنتفاضة الفلسطينية الثانية

 األهليةلقد اكتفت المنظمات . فلسطينيةالسلطة الوطنية ال إصالحالجدي لمتابعة عملية 

بدور محدود على هذا الصعيد لم يتجاوز تنظيم بعض الفعاليات وغرقت في نقاشات فقهية 

 .خارجية بأجندةالفكري وارتباطه  وأساسه اإلصالححول مرجعية 

وخطة واضحة لتنظيم العالقة مع  إستراتيجية، عدم بلورة أيضاًمن الثغرات الهامة  •

كان هناك تنسيق مستمر ولكن . في الشتات أو األخضرفي داخل الخط  األهليةالمنظمات 

 .خطة محكمة إطاربدون توجه استراتيجي واضح وفي 
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واضحة  وإستراتيجيةالفلسطينية رؤية  األهلية، لم تبلور المنظمات أيضاً اإلطارفي هذا  •

مساندة الشعبية الالزمة العربية مما افقد االنتفاضة الدعم وال األهليةللعمل مع المنظمات 

 .في العالم العربي

  :الدراسةمصطلحات . 8.1

إعداد وتنفيذ سياسات التنمية المحلية  فيالمواطنين بدرجة أو بأخرى  إسهام :المشاركة )1(

كما تعني  سواء بجهودهم الذاتية أو التعاون مع األجهزة الحكومية المركزية والمحلية

مختلف  فيكل المستويات ـ  فيل األعمال وك فيكل فرد من أفراد المجتمع  اسهام

 .)2 :2004،عليوة( مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها

هي المنظمات التي تعنى بشؤون المرأة المختلفة والتي تديرها : نسويهمؤسسات   )2(

 .)30 :1999حماد، ( نساء بشكل رئيس إدارتهاتشارك في  أووتخطط لها نساء 

ذلك الفعل المتعمد والمنسق الذي يقوم به المخططون، هادفين من ورائه : طالتخطي  )3(

جل مصلحة ، من أ)محددة( Targets أغراض أو، )عامة( Objectivesأهدافتحقيق 

الدولة، سواء قام بذلك أفراد الهيئة البرلمانية في األمة، أو سعت إليه  أفرادومنفعة 

 .) 188: 2001، عيد(الحكومة مباشرة 

توحيد جهود جميع المواطنين مع الجهود الحكومية لتحسين الظروف  :نميةالت  )4(

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية للجماهير، وربطهم بظروف مجتمعهم ونمط 

 .)42: 2001عيد، ( لمجتمعهم يتحقيق التقدم والرق فيهام ساإلالحياة فيه وتمكينهم من 

مجموعة من الوسائل  :)United Nations( المتحدة األممالتنمية حسب تعريف  )5(

جل تحسين مع السلطات العامة من أ األهاليوالطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود 

مستوى الحياة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات القومية 

هم لقومية ولتسيجابياً في الحياة اإهذه المجتمعات من عزلتها لتشارك  وإخراجوالمحلية، 

  .)42: 2001عيد، ( في تقدم البالد
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مثل أجل استخدام أعملية توسيع لخيارات الناس وتعزيز قدراتهم من : التنمية البشرية )6(

 .) 3: 1998، وآخرونهالل، (لهذه الخيارات 

توسيع فرص المواطنين في العيش  إلىهي العملية التي تهدف : التنمية المستدامة )7(

، وتوسيع خياراتهم بشكل موضوعي، مع المحافظة على حقوق بصورة كريمة وعادلة

 .)29 :1999 حماد،(القادمة في الخيارات نفسها  األجيال

هو مجموعة من الناس تقطن بقعة جغرافية معينة، وتزاول نشاطات : المجتمع المحلي )8(

 ،حماد( اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهي ذات مصالح مشتركة، ولها تنظيم اجتماعي

1999 :30(. 

تقرير ( وتمتينه اإلنسانجملة العمليات والعالقات التي تهدف لتفعيل دور : التمكين )9(

 .)11:  2004التنمية البشرية، 

 .)5: 2004، ابو نحلة(من حياتهن  األفضلقدرة النساء على كسب   :التمكين )10(

ون آثاره كتتفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و ةأي:   التمييز ضد المرأة )11(

في  األساسيةوالحريات  اإلنساناالعتراف للمرأة بحقوق  إحباطأو أغراضه، توهين أو 

الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو 

تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها  إحباطتوهين أو 

 أشكالاتفاقية القضاء على كافة  ( ساس المساواة بينهما وبين الرجلالزوجية وعلى أ

 .)التمييز ضد المرأة 

من تدخل الدولة في  ة مجتمعية للحّدرلية التي تفرزها مبادآلهي تلك ا :المجتمع المدني )12(

 ). 1: 1996بشارة، ( الفرد والجماعة
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تي تعمل ضمن مجاالت هي تلك الهيئات ذات الطابع المدني ال: المنظمة غير الحكومية )13(

 الدين وبهدف غير ربحي أوالجنس  أوالعرق  أساستنموية مختلفة دون تمييز على 

 .)8 :1995، لصفديأ(

  :الدراسةمحتويات . 9.1

الفصل  ،فصول رئيسة ستةإلى م هذه الدراسة يقسفي ضوء األهداف الواردة أعاله، تم ت

أما الفصل الثاني . أهميتها، أهدافهاأسئلتها، مقدمة الدراسة من حيث مشكلتها، تناول منها  األول

وفي  .المراحل التاريخية التي مرت بها الحركة النسائية الفلسطينية ونشوء مؤسساتها فتناول

  .وإجراءاتهامنهجية الدراسة  تم استعراض الثالثالفصل 

ج يل النتائالميدانية للدراسة، وتحل اإلجراءاتالفصل الرابع من الدراسة اشتمل على 

   .الدراسةاسئلة وفحص البيانات مناقشة نتائج  خامسالفصل الوتم في  .المستخلصة من الميدان

ي من شأنها زيادة أخيراً تم في الفصل السادس استعراض أهم النتائج والتوصيات التو

 .  يالتنموفاعلية المؤسسات النسوية الفلسطينية في التخطيط 
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  الفصل الثاني 

  تطور الحركة النسوية

  ونشوء المؤسسات النسوية في فلسطين

  :مقدمة. 1.2

مر تطور الحركة النسوية ونشوء مؤسساتها في فلسطين بعدة مراحل تاريخيـة خـالل   

، يليها فترة الحكم األردنـي، فنكسـة عـام    1948وأول هذه المراحل نكبة عام . القرن الماضي

ومع أن . "ومن ثم انتفاضة األقصى ، فاالنتفاضة الشعبية، فحكم السلطة الوطنية الفلسطينية1967

هذه المراحل أدخلت المرأة في معترك الحياة العامة، إال أن هـذه المشـاركة ظلـت موسـمية     

ومتذبذبة، تخضع لظروف العمل الوطني العام، ويرتفع منسوبها بارتفـاع حـرارة المواجهـة    

ـ  . واألحداث، وترتد وتتراجع في حالة الركود ائي مرهونـاً بـوتيرة   وبالتالي يبقى النشـاط النس

  ).137: 1996كتاب، (" األحداث الوطنية

  :1948مرحلة ما قبل عام . 2.2

العربيـة فـي    المـرأة الفلسطينية بداية القرن العشرين عن واقع  المرأةلم يختلف واقع 

، الحيـاة العامـة   فـي   المـرأة  نشاطوالتقاليد عادات فقد قيدت ال ،األقطار المجاورةسواها من 

ومـع  . الوحيدواعتبرت أن المنزل هو عالم المرأة  ،العزلة والحصارا طوقاً من حولهفرضت و

ذلك ظهر العديد من النساء القياديات في المجتمع الفلسطيني، حملـن بأيـديهن رايـة التغييـر،     

وشاركن في خدمة الوطن، وقد ناضلت هؤالء النسوة ضد االستعمار منذ مطلع القرن العشرين، 

ن ؤلئك النساء مسـيرته أياسي تقوم به النساء بشكل منظم، ومن ثم تابعت وكان هذا أول عمل س

  ). 38: 1991دراغمة، ( النضالية على المستويين السياسي واالجتماعي

يتسم الدور السياسي للمرأة الفلسطينية بالوضوح كلما احتدم الصراع مع االحـتالل ، إذ  

ال الوطني ضـد االنتـداب البريطـاني    تشير المراجع إلى مشاركة المرأة بشكل نسبي في النض
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 ثر صدور وعد بلفور، وذلك بالمشاركة في المظاهرات واالحتجاجات التي عمـت إوالصهيونية 

عمت المظاهرات واالحتجاجات المطالبـة بإلغـاء    1920ففي عام " .البالد في تلك الفترة أنحاء 

لتقاليد التي كانت تحـد مـن   الوعد الغادر كل أرجاء فلسطين وشاركت المرأة فيها بالرغم من ا

نشاط المرأة أو تقف عائقا أمامها والتي لم تنص عليها الديانات السماوية السـمحة كحقهـا فـي    

وفي نفس العام استطاعت بعض النساء اللواتي كن في طليعة الحركـة النسـائية   . التعليم والعمل

عتصامات وذلك بقيـادة زليخـة   الفلسطينية قيادة المرأة وتعبئتها للقيام بمظاهرات واحتجاجات وا

  ).40: 1991، ةدراغم(لسكاكيني وغيرهن االشهابي واميليا 

ول تعبير منظم لنساء فلسطين على الصعيد االجتماعي والسياسـي  أل أما البداية الفعلية

وكانت االنطالقـة األولـى   . 1921في القدس عام " اتحاد نساء فلسطين"تكوين فكانت من خالل 

، حيث انضوى تحـت لوائهـا   1929ول للنساء العربيات في عام ألالمؤتمر ا لهذه المنظمة عبر

دليـل المؤسسـات   (ممثالت عن كافة المؤسسات والجمعيات والحركات النسائية في فلسـطين  

  ).13: 1993النسوية الفلسطينية، 

النساء في عملية النضال الوطني،  إشراكركزت الحركة النسوية في هذه المرحلة على 

في الحياة العامة التي تعتبر من معـايير التنميـة    وأشركتهممن البيت  أخرجتهم أنهاني وهذا يع

  .الشاملة

  :ها المرأة الفلسطينيةفيالثورات التي شاركت  1.2.2

ثورة البـراق عـام   : شاركت المرأة الفلسطينية في العديد من الثورات واألحداث أهمها

  .1947، و قرار التقسيم عام 1936عام  االنتفاضة الشعبيةو، 1933أحداث عام و، 1929

شاركت بفعالية في االنتفاضـة  "نشاطاً مميزاً للمرأة الفلسطينية ، فقد  1929شهد عام و

المظاهرات الشعبية كافة أراضي فلسطين، مما أدى إلى سقوط عشـرات   عمتالفلسطينية، حيث 

يد من الشهيدات أمثال، جميلة الشهداء، وقد ساهمت المرأة بفعالية في هذه المظاهرات وسقط العد

  ).41: 1991، ةدرا غم(" األشقر، عايشه أبو حسن، وعزيه محمد سالمة وغيرهن
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 9وفي أغسطس من العام نفسه شاركت النساء في هبة البـراق الشـهيرة، واستشـهد    

أهـم  و) . 99: 1991جاد،(شهيداً  120فلسطينيات قرويات برصاص الجيش البريطاني من بين 

ه المرحلة عدم تبعثر الحركة النسوية الفلسطينية بين أحزاب وتنظيمات مختلفة كمـا  ما يميز هذ

  . اتيات واألربعينيهو الوضع عليه في الثالثين

إال بصورة عـابرة ، رغـم    1933لم يقف التاريخ عند مشاركة النساء في أحداث عام 

يين، والتي تجسـدت فـي   المظاهر االحتجاجية على زيارة مسئولين بريطانفي المشاركة الفعلية 

، والتـي  1933بريل لعـام  إ 5المسيرة النسائية التي سارت رغم  األمطار الغزيرة يوم الجمعة 

. تحدين فيها أعين البوليس البريطاني المتربصة، وأثبتن شجاعتهن وذكاءهن وحنكتهن السياسـية 

خ بإلقاء خطبـة  سارت المظاهرات إلى مسجد عمر،  وقامت سيدة مسيحية وألول مرة في التاري

من على منبر المسجد،  وهي السيدة متيل مغنم،  وحين واصل الموكب مسـيرته إلـى القبـر    

المقدس،  قامت سيدة مسلمة، وهي السيدة طرب عبد الهادي، بإلقاء خطبة أمام قبر المسيح، مـا  

  علـى وعـي عميـق ورؤيـة ثاقبـة للحركـة النسـائية المدنيـة فـي تلـك الفتـرة             ليدل

  ). 21: 2005ي، عبد الهاد(

ومن األدوار المهمة والنادرة التي سجلها التاريخ الشفوي للمرأة، مشاركة إحدى النسـاء  

انظر عبـد  (جل الحفاظ على سرية المعلومات ما بين اللجان الفلسطينية أفي العمل البريدي من 

  ). 64: 2005الهادي، 

بعـاً جديـداً،  إذ   واكتسب طا 1936من جهة أخرى برز دور المرأة بشكل واضح عام 

شاركت في االنتفاضة الشعبية في ذلك العام وشاركت أيضاً في اإلضراب العام، وفي المعـارك  

وفي مدينة جنين تم تشكيل لجنة نسـائية أثنـاء   . التي دارت بين المجاهدين والجيش البريطاني

ظـيم  ، ودعيت باسم لجنة فتيات جنين، وكـان مـن مهامهـا تن   1936إضراب الستة أشهر عام 

  المظاهرات وإلقاء الخطابات الوطنيـة، وجمـع التبرعـات للجنـة العربيـة العليـا بالقـدس        

 ).48: 1991، ةدرا غم(
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مصاغها للمساهمة في فباعت في النضال الوطني،  المرأة الفلسطينية الرجلكما شاركت 

لبسـت  و الرجل في مقاومة االحتالل نشراء السالح وتأمين الغذاء للمجاهدين، ومنهن من شارك

العسكري، وتدربت على المقاومة المسلحة، مثل فاطمة غزال، التي استشهدت في معركـة   الزى

أردتـه  ف، ومناضلة أخرى أطلقت النار على كابتن بريطاني في مركز جنـين  1936عام  عزون

في حيفا القديمـة  " أخوات القسام"، إلى جانب بالسجن لفترات طويلةقتيالً، وريفيات حكم عليهن 

 ). 21:  2002، الصوراني( واتي خضن غمار مقاومة شرسة بجانب رجالهنالل

كانت المقاومة مقتصرة على النساء الفقيرات وفئة قليلة من نساء العائالت اللواتي كـن  

ففي الوقت الذي انشـغلت فيـه النسـاء الفقيـرات     . يساندن أزواجهن أو أخوتهن في المعارك

أسيس مؤسسات نسويه مستمدة أنشطتها من موقعهن الطبقي بالمقاومة، انشغلت نساء النخبة في ت

ولم تشارك نساء الريف أو الطبقة الفقيرة في تلك األنشطة سواء بالتنظيم . المتعالي على اآلخرين

عـام  " نساء الشرق"ما عدا مشاركة ابنة المناضل عز الدين القسام في مؤتمر : "أو المشاركة فيها

مساندة قضية فلسطين، حيث ألقت معظم المشاركات كلماتهن الذي نظمته هدى شعراوي ل 1938

بالفرنسية واإلنجليزية، وعندما جاء دور ابنة القسام لتلقي كلمتها فقدت الوعي ولم تنطق بكلمـة  

 ).71: 2000، جاد(  واحدة

عاماً مميزاً في مسيرة الحركة النسـوية ومؤسسـاتها إذ اتسـمت     1936لقد كان عام 

أو نقـل األسـلحة،   أو وطني النضالي ،  سواء أكان، بالمشاركة في القتال ، نشاطاتها بالعمل ال

... جمع التبرعات لمساعدة اسر الشهداء والمعتقلـين أو اإلسرائيلية،  مقاطعة بضائع المستوطنات

أو بمشاركتها في توجيه مذكرة إلى مؤتمر السلم العالمي الذي عقد في بروكسل ومشاركتها فـي  

  .1938العربي الذي عقد في القاهرة عام المؤتمر  النسائي 

خـالل أحـداث   من  1933ورغم ازدياد عدد المظاهرات والمؤتمرات النسائية في عام 

على نساء ينتمين إلى شرائح اجتماعية  اقتصرأن النشاط بشكل عام  يالحظ 1939-1936ثورة 

د ساعدت أحياناً في نقل ضيقة من بين أغنياء المدن أو طالبات المدارس، أما المرأة في الريف فق

السالح والتموين، والتبرع بمصاغها لشراء السالح والتموين وإمداد مقـاتلي القريـة بالطعـام    
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والمؤن، أما مشاركتها السياسية فكانت عفوية دون إشراف أو تنظيم من أيـة جهـة أو جمعيـة    

  ).100: 1991، جاد(نسائية، وغالباً ما كان دافع المشاركة العناية بأخ أو زوج أو قريب 

عدا عـن النشـاط    1947-1939انتاب الحركة النسائية فتور واضح في الفترة ما بين 

 ،يالهـاد  عبـد (االجتماعي والنشاط السياسي المتمثل بمقاطعة البضائع اإلسرائيلية المتمثل في 

2005 :15.(  

، وتطـورت لتشـمل   1947تعاظمت مشاركة المرأة في المظاهرات السياسية بعد عام 

وبرز العمل االجتماعي السياسـي المـنظم مـن    . ادة وتنظيم المظاهرات وليس المشاركة فقطقي

  .خالل الدور التوعوي السياسي غير المباشر الذي قامت به الجمعيات آنذاك

وحين ندقق في عمل المرأة ومشاركتها االجتماعية،  نجد العمل االجتمـاعي المقتـرن   

افي الذي يرتبط بالعمل السياسي والرؤية السياسـية بشـكل   بالسياسة،  ونجد العمل التربوي الثق

  ).16: 2005الهادي،  عبد( جلي

كما تميزت فترة األربعينات بنشاط ثقافي إبداعي،  قام بتأثير تنويري في المجتمع، ولم 

يكن هذا النشاط منعزالً بأي شكل من األشكال عن العمل السياسي، كان نشاطاً تحريضياً اتخـذ  

  . كالشعر والتمثيل والرقصات اإلفرنجية، والبرنامج اإلذاعي، وكتابة المقاالت أدوات فنية

  :الجمعيات والمؤسسات النسوية ودورها في العمل السياسي االجتماعي. 2.2.2

لقد سارعت النساء بتشكيل الجمعيات النسوية ذات الطابع الخيري اإلنسـاني، والفـرق   

ففي مدينة يافا شكلت عدد من النسـوة   المدن الفلسطينية،النسائية السرية لمساعدة المناضلين في 

تعمل فـي مجـال التمـريض بـين     ، )1(ملحق رقم  ،)زهرة األقحوان(سم ابفرقاً نسائية سرية 

صفوف الثوار، وتزويدهم بالمواد التموينية واألسلحة، وكان من أبـرزهن جهينـة خورشـيد،    

هدى جمعية أخرى للقيام بأعمال التمريض وفي الوقت نفسه أسست لولو أبو ال. وعربية خورشيد

واإلسعاف، كما أسس في بيت لحم االتحاد النسائي العربي الذي ضم العديـد مـن الممرضـات    
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واألطباء وأقام غرفة عمليات جراحية لمعالجة المصابين، وكان من أبرز القائمات علـى تلـك   

  ).49: 1991 دراغمة،(المراكز واألقسام حلوة جقمان وبرت معروف 

ن قيادات الحركة النسوية أما على صعيد تأسيس الجمعيات والمؤسسات النسوية فيذكر أ

الفلسطينية عملن على تنظيم الحركة من خالل تأسيس جمعيات يغلب عليها الطابع االجتمـاعي  

وهي جمعيـة   1903ن تاريخ تأسيس أول جمعية نسائية في فلسطين يعود إلى عام إالخيري، إذ 

تأسست جمعية نسائية أخرى فـي   1910األرثوذكسية في مدينة عكا، وفي عام إغاثة  المسكين 

تم تأسـيس جمعيـة االتحـاد     1921وفي عام . مدينة يافا تسمى جمعية اليتيمات األرثوذكسيات

النسائي في مدينة نابلس، وهذا يدل على أن المرأة الفلسطينية انطلقت في وقت مبكـر لمعرفـة   

اقتصر عمل هذه الجمعيـات  . في إرساء قواعد المجتمع الفلسطيني واقعها وإدراك أهمية دورها

أما جمعية المرأة العربيـة التـي تـم    . غاثية إلفي تلك الفترة إلى حد ما على األعمال الخيرية ا

  .تأسيسها في نفس الفترة فقد اتسمت بالطابع السياسي في عملها إلى جانب الطابع االجتماعي

نسوية على تأسيس أول اتحاد نسائي فلسطيني على مستوى كما عملت قياديات الحركة ال

جل توسيع القاعدة النسوية وتشكيل اللجان وتوحيـد الجهـود لتطـوير    أ، من 1921الوطن عام 

وتنظيم نضال المرأة االجتماعي والسياسي، ومن أبرز أسماء رائدات هذا االتحاد زليخة الشهابي 

  .لسكاكينياوكاميليا 

جمعية النهضة النسائية في مدينة رام اهللا، وتم تشكيل فريق من تأسست  1924وفي عام 

الممرضات، وعملت القائمات على هذه الجمعية على جمع التبرعات لشراء األسلحة للمناضـلين  

ومساعدة أسر المتضررين، يلي ذلك تأسيس جمعية السيدات العربيات في القـدس عـام   . الثوار

ة سياسية لمشاركة الرجل الفلسطيني في نضـاله ضـد   ، والتي كانت تعمل كجمعية نسائي1928

االنتداب البريطاني واالستيطان الصهيوني، وكان من رائدات ومؤسسات هذه الجمعية، زليخـة  

دراغمـة،  (النشاشيبي وخديجة الحسيني وطرب عبد الهادي  ةلسكاكيني وزهياالشهابي وكاميليا 

1991 :41.( 
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هي جمعية النهضة النسائية رأسـتها  ونسائية  تم تشكيل أول جمعيةفق أما بقطاع غزة 

االتحاد النسائي العربي في القدس  أنشىء 1929ها أي في عام حرم المرحوم رشدي الشوا، وبعد

  . وآخر في نابلس 

تأسست جمعيات التضامن النسائي في عدة مدن فلسطينية برئاسة لولي  1942وفي عام 

افات،  وشاركت هذه الفرق مجموعات المجاهدين أبو الهدى، حيث شكلت فرقاً للتمريض واإلسع

نجليز والمستوطنين اليهود وجرحت العديـدات واستشـهد   اإلجنود والمناضلين في معاركهم مع 

وحلوة زيدان التي بقيت تحـارب  وذيبة عطية، حمد،  أجميلة وعدد آخر،  منهن جوليت زكا،  

، وفي اليـوم الثـاني    9/4/1948ي بعد أن استشهد ابنها وزوجها أمام عينيها حتى استشهدت ف

استشهدت المدرسة حياة البلبيسي في مجزرة دير ياسين أثناء معالجتهـا وإسـعافها لعـدد مـن     

  ).47: 1991دراغمة، ( الجرحى والثوار 

لتلبيـة  المنوط بها جـاء  الدور ان المتتبع لنشوء المؤسسات والجمعيات النسوية  يالحظ

لقضية الوطنية،  خصوصاً أن النساء الرائدات كن يطمحـن  حاجة المجتمع الفلسطيني ولخدمة ا

كاأليتـام   في أن يكون لهن دور فعال في المجتمع عن طريق تقديم الخدمات للفئـات المهمشـة  

وهـذا يؤكـد أن   . ، ومساندة المناضلين باالستمرار في المقاومة لخدمة القضية الوطنيةواألطفال

جهات الحكومية التي يفترض أن تقوم بهذا الـدور،   عملها كان البديل في بعض المجاالت عن ال

فقد ركزت إلى جانب تقديم المعونات ألفراد الشعب، على تقديم المساعدات للثوار، سواء بشراء 

كما كانت بعض الجمعيات تقوم بدور التوعية . األسلحة أو مرافقتهم للتمريض وتقديم اإلسعافات

  . السياسية غير المباشرة 

لقائمات عليها فقد كن شريحة من نساء متعلمات وأكثرهن من فتيات ونساء أما بالنسبة ل

األسر الثرية والمتوسطة،  واقتصر نشاطهن على أعمال احتجاجية ولم يكـن لهـذه الجمعيـات    

برامج تتقيد بها وال أماكن تعقد فيها اجتماعاتها،  إذ كانت لقاءات النساء األعضـاء تـتم فـي    

   .)97: 1991جاد، ( بعة لألديرة والمدارسالمنازل أو في الغرف التا
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كما يالحظ من نشوء التجمعات  النسائية خصوصاً السياسية منها أنها مؤشر توضـيحي  

على أن المسألة الوطنية لها تأثير مباشر في تنظيم النساء، لكن فكرة عضوية الحركة النسـوية  

ي احتمال وجود عوامل أخرى أكثر بالحركة الوطنية هي ميكانيكية تتطلب تعمقاً أكثر  والبحث ف

   ).138: 1996كتاب، (تعقيداً 

ن بعض التطور الذي طرأ على وضع المرأة الفلسطينية مقارنـة  إهنا نخلص إلى القول 

بوضعها في مطلع القرن العشرين وذلك في االتساع النسبي لمشاركتها خـالل فتـرة االنتـداب    

وزيادة عدد الجمعيات النسائية، وكذلك في وضـوح   البريطاني، نتيجة لزيادة نسبة تعليم الفتيات

وبلورة دور الحركة الوطنية الفلسطينية في معرض مواجهتها لخطة إنشاء وطن قومي لليهود في 

  ).100: 1991جاد، (فلسطين 

وفي ظل الظروف االجتماعية والسياسية الصعبة استطاعت المـرأة أن تـنظم أمرهـا    

تسمع صوتها للعالم، وتشارك في تقريـر مصـير بلـدها     وتشارك في المؤتمرات الرسمية حتى

فقد شاركت المرأة في أول مؤتمر نسائي فلسطيني عام انعقد في مدينة القدس، إذ "وأبناء شعبها،  

تشـرين أول   26سيدة وفتاة من كافة المدن والقرى الفلسطينية، وكان ذلك في  300شاركت فيه 

ه عن تأسيس أول اتحاد نسائي عربي في فلسطين في ، وهو اليوم نفسه الذي أعلن في1929عام 

مدينة القدس، وكان برئاسة زليخة الشهابي، وكانت قرارات المؤتمر متطابقة مع مواقف اللجنـة  

وقد انتخب المؤتمر لجنة تحضيرية . رفض وعد بلفور والهجرة اليهودية: التنفيذية العربية مثل 

لجنة رعاية : وقد انبثق عن هذا المؤتمر ثالث لجان هي" اللجنة التنفيذية للنساء" له أطلق عليها 

وفي نفس المؤتمر دعت النساء إلى . أبناء الشهداء، لجنة جمع التبرعات، لجنة الخياطة والتأهيل

، كما قررن بيع حليهن ومصاغهن يمقاطعة المنتوجات الصهيونية بهدف دعم االقتصاد الفلسطين

راء األراضي وتوزيعها على أهـالي الشـهداء والجرحـى    من أجل شراء السالح للفدائيين، ولش

  ) .5 :2004 عبد الهادي،(والمعتقلين 

على الرغم من أن هذه الخطوة كانت التجربة األولى للنساء الفلسطينيات بل والعربيات 

للمشاركة في األمور السياسية، إال أنهن نظمن أمرهن وصممن على إسماع صوتهن وتوصـيل  
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وب السامي البريطاني، إذ انتدبن مجموعة من النساء لمقابلة المندوب السـامي  رسالتهن إلى المند

وألقت أحدى السيدات كلمتها وعبرت من خاللهـا عـن مطـالبهن     )تشانسلور(البريطاني السير 

  . السياسية واالجتماعية والقانونية، والتي تمثلت برفض االنتداب البريطاني والهجرة اليهودية

مر دافعاً لتنشيط النساء الفلسطينيات وتشجيعهن على تشكيل جمعيـات  كما كان هذا المؤت

نسائية في القرى والمدن الفلسطينية لدعم حركة التحرر الوطني ومسـاعدة المناضـلين، فقمـن    

بجمع التبرعات وتوزيعها على ذوي الثوار والمناضلين والشهداء والمعتقلين، كما سـاعدن فـي   

جل تضميد جراحهم والوقوف إلى جـانبهم،  أومن  .الطعام للثوارنقل األسلحة والرسائل والماء و

قمن أيضاً  بالتدرب على اإلسعافات األولية هذا باإلضافة إلى حياكة وخياطة المالبس الخاصـة  

  .بهم

لم يقتصر نشاط المرأة الفلسطينية إزاء القضية الوطنية على الساحة الفلسـطينية، بـل   

قضية الفلسطينية إلى النساء العربيات،  فكانت المـرأة علـى   عملت على نقل الوعي والتعبئة بال

. اتصال واسع بنشيطات عربيات في مصر ومنظمات نسائية مختلفة في سوريه ولبنان والعـراق 

، وآخر في دمشق ثم 1930حدها في بيروت عام أات، يوعقدت عدة مؤتمرات نسائية في الثالثين

ـ ئي األكبر فـي الثالثين ، إال أن المؤتمر النسا1932في بغداد عام  ات، كـان مـؤتمر النسـاء    ي

بتوجيـه   1938تشرين أول  18-15الشرقيات للدفاع عن فلسطين، الذي انعقد في القاهرة بين 

  ).139: 1996 كتاب،(من السيدة هدى شعراوي 

يتضح لمتتبع عمل الجمعيات والمؤسسات النسوية في هذه المرحلة، انها تعمل في مجال 

روف الموضوعية ، فقد ركزت على البعد الوطني والسياسي الذي مثل النشاط التنمية ضمن الظ

  .لعمل الجمعيات المؤسسات النسوية  األساسي

  ):1967-1948(فترة الحكم األردني . 3.2

ـ   ات يتعين عند مناقشة تاريخ الحركة النسوية ونضاالت المرأة الفلسطينية، مناقشـة أزم

 األوضـاع لقد ميزت تلـك  . تماعية واالقتصادية والسياسيةاالجمن النواحي مجتمع الفلسطيني ال
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رض أفي البلدان العربية ألنها تعمـل علـى    غيرهامؤسسات الفلسطينية عن الالحركة النسوية و

خاضعة لالحتالل المتعاقب الذي يسعى بكل جهده إلى تدمير المجتمع الفلسـطيني بكـل معنـى    

على عاتقها معالجة الوضع اإلنساني الصـعب   لذلك حملت المؤسسات والحركة النسوية. الكلمة

الشـعب  فرضـت علـى   حيـث  . 1948والتخفيف من النتائج المأساوية التي خلفتها نكبة عام 

وذلك بتهجير العديد من العائالت الفلسطينية عن وطنها وإسكانها أوضاعاً غير عادية  الفلسطيني

باإلضافة إلى تدمير القاعدة . الشتاتفي مخيمات لالجئين سواء كان داخل الضفة والقطاع أو في 

على ممارسة سلوكيات خارجة عن عـاداتهم   أجبرهماالقتصادية للشعب الفلسطيني، األمر الذي 

الفقـر والعـوز والحرمـان،    والبطالة، واستقالل األبناء،  ووتقاليدهم مثل خروج المرأة للعمل، 

دونية عدا عن مشاعر الحقد ضـد  الشعور بالوالوقوف الستالم المعونات، وتفشي اإلمراض،  و

  .العدو الصهيوني

أهميـة التمسـك    نفوسهمعمق في قد حالة االغتراب التي عاشها الشعب الفلسطيني إن 

الوطنية والتمسك بحق العودة،  فاألولوية بالنسبة لهـم الـتخلص مـن تواجـدهم فـي       ةهويالب

  . لمعيشيةالمخيمات، لذلك لم يعطوا أهمية لتحسين األوضاع الحياتية أو ا

همت المرأة الفلسطينية في مرحلة ما بعد النكبة في تـأجيج المشـاعر الوطنيـة    أسلقد 

والحفاظ على الهوية الفلسطينية وحق العودة،  مما نتج عنه معاناة مضـاعفة جـراء الوضـع    

سـهمت فـي   أومع ذلـك،  . االقتصادي المتردي الذي فرض عليها أن تدبر أمور بيتها وأسرتها

غـاثي، فظهـرت بعـض    لجمعيات النسوية الخيرية التي كانت تعنى بالعمـل اإل تأسيس بعض ا

جل تأهيلها أمن  لهاالمراكز التي تهتم بالتدريب المهني للمرأة، ورفع المستوى الثقافي والتعليمي 

وإشراكها في المشاريع اإلنتاجية الصغيرة التي توفر دخال ولو بسيطا للنسـاء، باإلضـافة إلـى    

إذ أصبح الـربط  . ز رياض األطفال والتركيز على العناية بالمشردين وكبار السناالهتمام بمراك

عمل جمعيـة التقـدم   في بين العمل السياسي واالجتماعي والثقافي أكثر بروزاً ، كما هو مالحظ 

  . النسائي



 27

وبالرغم مما تعرضت  عمق تأثير ذلك الدور العفوي للمرأة الفلسطينية،من رغم وعلى ال

إال أنها أثبتت التزامها بالقضـية الوطنيـة مـن خـالل مشـاركتها      االضطهاد، له من صنوف 

بهدف منـع   1948تأسيس جمعية النهضة النسائية في الناصرة عام : بالنشاطات السياسية مثل 

،   1954الناس من الهجرة ، وإنشاء حزب البعث تنظيماً حزبيـاً بقيـادة مـي الصـايغ فـي      

عرب والحزب الشيوعي األردني ، باإلضافة إلى تواجد النسـاء  ومشاركتها في حركة القوميين ال

في أهم المعارك الوطنية التي خاضها قطاع غزة إلفشال مشروع توطين الالجئين في سيناء عام 

  ). 43: 2003، جاد( 1956، ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي للقطاع عام 1955

الفتـرة فـي تغييـر الواقـع      لم تسهم تجربة المرأة السياسية داخل األحزاب في تلـك 

وعلى الرغم من ذلـك يمكننـا   . التمييز داخل هذه األحزاب نفسهافقد عانت  ،االجتماعي للمرأة

يجابياً، مما عكـس نفسـه علـى أسـلوب     إإن انخراط المرأة في األحزاب السياسية كان "القول 

مشـاركة فـي   ومستوى وعي المرأة بأهمية وجودها في حركات سياسية واجتماعية عامـة،  لل 

ـ فـي إطـار     1962لذا عقد في عـام   .)140: 1996كتاب، "(القرار الوطني والسياسي العام

حركة القوميين العرب ـ مؤتمر نسائي قومي، وكانت المشتركات فيـه مـن سـوريه واألردن     

وقد نتج عن هذا المؤتمر . والعراق ولبنان وفلسطين لبحث أوضاع المرأة في المجتمع بشكل عام

 ).42 : 2003، جاد(للقيادة حول مساواة المرأة التامة بالرجل داخل التنظيم  توصيات

من اجل  مع أخواتهاعلى العموم استطاعت المرأة الفلسطينية أن تلملم جراحها وتتكاتف 

بهـدف   قامت بتأسيس العديد من الجمعيات، 1964زمة التي حلت بها، فبعد عام األالخروج من 

كما شـاركت فـي   .الجتماعية والصحيةوا ةقتصاديلف المجاالت، االفي مخترفع مستوى المرأة 

 ،ف.ت.وبعد إنشاء م. 1964أول مؤتمر عقد في القدس من أجل انتحاب أول مجلس وطني عام 

على يد رائدات الحركة النسائية أمثال عندليب ، 1965عام  تأسس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

الهادي وسميحة خليل وسارة حنون وليديا األعرج ويسـرى   العمد، زليخة الشهابي وعصام عبد

فـي  والنهوض بهـا  تعبئة المرأة الفلسطينية بهدف . شاور وابتهاج نزال وحلوه جقمان وأخريات
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وقد عقد المؤتمر  .الخ... ةوالقانوني ةوالثقافي ةوالصحي ةواالقتصادي ةاالجتماعي: جميع المجاالت

  .17/7/1965اريخ األول لالتحاد في مدينة القدس بت

 ةيمكننا القول بأنه لم يكن هناك دور ملموس للحركات أو المنظمات النسائية الفلسـطيني 

الجمعيات الخيرية في الضفة والقطاع، وظل نشاط االتحـادات   ، عدا عن بعض1964حتى عام 

 المتعلمـات - والمنظمات والجمعيات الخيرية النسوية، قاصراً على أعداد محدودة مـن النسـاء  

عبر اللقاءات واالجتماعات النخبوية أو فـي إطـار األحـزاب     -والطالبات وقريبات القيادات 

السياسية الوطنية والقومية واليسارية آنذاك، خاصة في المناطق الفقيرة مـن المـدن، والقـرى    

  .والمخيمات

  ):1994-1967( مرحلة االحتالل اإلسرائيلي. 4.2

عن التاريخ السياسي للشـعب الفلسـطيني،    ةسطينيالفل ةالنسويالحركة ال ينفصل تاريخ 

فنضـاالت  . فواقع االحتالل اإلسرائيلي وضع مهمة االستقالل الوطني على رأس جدول أعماله

جل المساواة والتحرر لم تفرزها اتجاهات نسائية مستقلة بل طرحت ضمن المهمـات  أالمرأة من 

بكل فئاتـه وبـين االحـتالل محيـداً      فأصبح التناقض األساسي بين الشعب. السياسية الوطنية

للتناقضات االجتماعية كالتناقضات المتمثلة في الطبقة والنوع االجتماعي التـي بـدت ثانويـة،    

  ).26: 2002، كتاب(وأصبحت الحركة النسائية إحدى أدوات تدعيم الكفاح الوطني 

شعبية األولـى  ويمكن تقسيم مرحلة االحتالل إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل االنتفاضة ال  

  ).1994-1987(، ومرحلة االنتفاضة الشعبية األولى )1967-1987(

  ):1987-1967(مرحلة ما قبل االنتفاضة الشعبية األولى . 1.4.2

تصاعدت األنشطة والفعاليات الوطنية وأصبحت المقاومـة  ، 1967هزيمة حزيران  بعد

غلبت مقاومة االحتالل على كـل  هي الهدف الرئيس للشعب الفلسطيني ومن ضمنه النساء، وقد ت

العمـل  لصـالح  االجتماعيـة  ية والنسأنشطة المؤسسات مما أدى إلى تراجع األنشطة األخرى، 

  .السياسي
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أوكلـت  ولقد قامت فصائل المقاومة بإشراك وإدماج النساء في العمل السياسي الوطني، 

وتوزيـع المنشـورات    إليهن مهمة المشاركة في المظاهرات واالحتجاجات والمسيرات الشعبية

وقد تعرضت العديد منهن . وإقامة الندوات وتنظيم اإلضرابات ورفع المذكرات وإرسال البرقيات

إلجراءات تعسفية من قبل االحتالل ، من استشهاد وإصابة وسجن وإقامة جبرية وطرد من مكان 

معتقلة في عام  كما حدث مع  فاطمة برناوي التي حكم عليها بالسجن المؤبد وهي أول.. العمل 

، ورسمية عودة التي حوكمت في 1969سنة عام  12، وأمينة دحبور التي حكم عليها مدة 1967

من جمعية ، أما المناضلة المرحومة سميحة خليل فقد تم طردها 1976وأبعدت عام  1969عام  

  75:  1991، جاد(لها  اًإنعاش األسرة عقاب

ات الجمعيات الخيرية النسائية على تقـديم  ستراتيجيإعلى الصعيد االجتماعي، فتركزت 

خدمات اجتماعية ذات طابع خيري تعنى بمشاكل األسر المتضررة وتخفف من وطأة الظـروف  

 ألقسريفتصدت هذه الجمعيات لسياسة التخريب . 1967االقتصادية القاسية التي أفرزتها حرب 

نامجـه لمحـو الهويـة الوطنيـة     الذي مارسه االحتالل للبنية التحتية للمجتمع الفلسـطيني ولبر 

الفلسطينية، ولكن جميع هذه الخدمات في أبعادها االجتماعية والطبقية اقتصرت على نطاق المدن 

فالبرامج النسائية بقيت أسيرة القضايا الوطنية، وبالتالي . مهملة أغلبية النساء في الريف والمخيم

وضـع المـرأة االقتصـادي     كانت محدودة الفعالية في إحداث تغيير جـوهري ونـوعي فـي   

لقد افتقدت هذه البـرامج  . واالجتماعي المتمثل في أشكال اضطهادها القومي والطبقي والجنسي

كتاب، ( منظوراً نظرياً لمسألة المرأة وأهملت بالتالي العالقة ما بين التحرر الوطني واالجتماعي

1996 :141.(  

بالمهـام االجتماعيـة    تضاعف أعداد المؤسسات والجمعيـات الخيريـة المتخصصـة   

جل استيعاب المهام الجديدة والطارئة التـي حلـت بالشـعب    أواإلنسانية في هذه المرحلة،  من 

الفلسطيني، فظهرت مؤسسات للعناية بأسر الشهداء والمعتقلـين،  وأخـرى لمكافحـة األميـة،     

ورش ومؤسسات للمعاقين والمتخلفين عقليـاً،  و ومؤسسات صحية،مؤسسات رياض األطفال،  و

مؤسسات للعناية بالتراث الوطني والثقافة، إذ بلغ عـدد هـذه   وعمل صغيرة لمكافحة البطالة،  
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مؤسسات في الضفة )  210( المؤسسات ومن ضمنها المؤسسات النسوية في هذه المرحلة حوالي

  )2، 2001عبلة،  أبو(والقطاع 

جتمع الفلسطيني جـراء  فرز االحتالل في هذه المرحلة تغيرات بنيوية عميقة في المألقد 

 ضرب قاعدة االقتصاد الطبيعي، وتحويله إلى اقتصاد تابع غير متكافئ مما فرض قسرياً ظاهرة

وهذا التغيير انعكـس علـى البنيـة    . انخراط المرأة في سوق العمل المأجورو برتلة الفالحين،

لقد ارتفـع  . ة النسائية، ومنها القوة العاملبأكملهاالطبقية عامة، وبشكل خاص على القوى العاملة 

حجم القوة العاملة الفلسطينية النسائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه لم يعكس أي تغييـر  

في مكانة المرأة أو رؤية المجتمع لها،  فبقيت تخضع في مؤسسات العمل اإلسرائيلي والقطـاع  

، والضـمانات  الخاص الفلسطيني إلى تمييز واستغالل طبقي سـافر علـى مسـتوى األجـور     

االجتماعية، والتأمين الصحي، باإلضافة إلى حرمانها من حقوق أخـرى مثـل إجـازات والدة    

وأمومة مدفوعة األجر، أو االستفادة من مؤسسات مساندة وداعمة لحل إشكالية الفصل بين العمل 

  .الخاص والعام

العاملة االحتياطية،  وأمام هذه المعطيات بقيت المرأة الفلسطينية العاملة تلعب دور القوة 

تعاني أدنى مستويات التنظيم النقابي، وتتميز بنسبة عالية من األمية وضعف التأهيل، مما يسهل و

  ).141: 1996كتاب، ( إبقاءها في أدنى السلم االجتماعي والسياسي

أمام هذه المتغيرات السياسية كان ال بد من يأخـذ النضـال الـوطني بعـداً  أكثـر        

واجهة التغيير الذي أصاب المجتمع بكل قطاعاته االجتماعية، مما يتطلـب بلـورة   ديمقراطية لم

فالمؤسسات السياسـية التقليديـة أصـبحت    . قيادة من طراز جديد للتعامل مع التحديات الجديدة

فرزها االحتالل، وعن مواجهة النظـام األبـوي ومـا    أعاجزة عن مواجهة هذه المتغيرات التي 

 والمؤسسـات تشكيل العديد من األطـر  لذا تم  .ستغالل للمرأة بشكل خاصيحمله في ثناياه من ا

لوناً تبعت النسوية ذات الطابع الجماهيري الوطني العام إلى جانب بعض المنظمات النسوية التي 

وكانت عضويتها مقتصرة علـى  أو ذاك،  الفصيل انتمائها لهذايعبر عن معينا سياسياً أو حزبياً 

فرغم نشاطاتها الوطنية الملموسة، إال أنها لم تأخذ بعداً جماهيرياً، ولم "ساء، محدودة من الن عدادأ
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تتحول إلى حركات ذات طابع اجتماعي أفقي على صعيد المجتمع الفلسطيني أو القطاع النسـائي  

في الضفة والقطاع، كما اقتصر دورها عبر حشد النساء في الفعاليات والمناسبات الوطنية لهـذا  

اك، والمفارقة، أن االحتالل، ساهم في إفساح المجال للمرأة الفلسطينية في الضـفة  أو ذ الفصيل

الغربية في زيادة واتساع نشاطها السياسي واالجتماعي، بعد قرار الحاكم العسكري اإلسـرائيلي  

، حيث أعطى هذا القرار الحـق  1955بتعديل قانون االنتخابات األردني لسنة  12/4/1976في 

سنة فما فوق ـ ومن ضمنهم النساء ـ بالتصويت في االنتخابات البلديـة،     21 لكل عربي يبلغ

وقد كان هدف االحتالل من إصدار هذا القرار، العمل على إيجاد قيادة للشعب الفلسطيني لفرض 

الصوراني، ( )ف.ت.م(منظمة التحرير الفلسطيني بديالً للقيادة الوطنية في " الحكم الذاتي"صيغة 

2002 :75(.  

إذ مشاركة المرأة في هذه االنتخابات في إفشـال المخطـط الصـهيوني،     د ساهمتوق

وقد ساعدت هذه العمليـة  قوائم القوى الوطنية والقومية المرشحة، أفرزت االنتخابات العديد من 

المرأة في المشاركة في العملية السياسية، والتي على أثرها تم اعتقـال المئـات مـن النسـاء     

  .سية وطويلةوتعرضهن ألحكام قا

في تلك الفترة تم اإلعالن عن تشكيل لجنة المرأة للعمل النسائي وذلك فـي آذار عـام   

والتي بادرت إلى تشكيلها مجموعة نسائية تقدمية، نساء متمرسات في التجربة الحزبيـة  ، 1978

الالتي ابتعدن عن إطار الجمعيات الخيرية النسائية ألسباب تعود إلـى الموقـف األيـديولوجي    

ربط النضال الوطني واالجتماعي بشكل عملي، ليتسنى  إستراتيجيةوالطبقي الذي عبر عن تبني 

،  وثانيا، لكون إطار الجمعيات الخيرية النسائية مغلقاً نسـبياً،  اوالً للمرأة أن تبلور هويتها الذاتية

  ).142:  1996كتاب،  ( ولم يرغب في إشراكهن على المستوى القيادي

للجنة المئات من النساء النشيطات في العمل الوطني والسياسـي ومـن   انضم إلى هذه ا

ن الخالفات والمواقف الفئوية حول حجم وقـوة كـل   أكافة الفصائل واالنتماءات السياسية،  إال 

وهذا ما يؤكـد أن المـرأة   . طر نسويه جديدةأفصيل سياسي أدت إلى تفكك هذه اللجنة وتشكيل 
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االجتماعية والذاتية لم تكن من ضمن أولوياتهـا،  وان األطـر   ليست فوق السياسة،  فالمصلحة 

  . النسائية لم تضع المسألة النسوية على سلم أولوياتها مع أنها كانت تعي هويتها الذاتية

لجنة "، و1980عام "لجنة المرأة العاملة:"طر نسائية أخرى وهي أوبالتالي تشكلت ثالثة 

تميـزت  و 1982حزيـران  " المرأة للعمل االجتمـاعي لجنة "و 1981مارس " المرأة الفلسطينية

برامجها بالجمع بين القضايا الوطنية السياسية والقضايا االجتماعية التي تخص المـرأة بالـذات   

مثل تحرر المرأة ومساواتها بالرجل من حيث األجور والعمل وغير ذلك من المسائل والنشاطات 

ات التضامنية للمعتقالت، وإصدار الكتيبات والنشرات االجتماعية كالعناية بأسر المعتقلين والزيار

فالتفاوت بينهمـا  ). 75: 2002الصوراني ، ( في مناسبة يوم المرأة والمناسبات الوطنية األخرى

كان من حيث البرامج السياسية وبعض اآلليات التي اسـتخدمتها للوصـول إلـى النسـاء فـي      

الحركة النسائية الديمقراطية، إال أنها أبقـت   ومع أن هذه االنقسامات جزأت. القطاعات الشعبية

  ).142: 1996 كتاب،(حداً أدنى من التنسيق والتعاون 

وتعتبر اللجان النسائية بمثابة امتداد وأذرع للتنظيمات الفلسطينية الذكورية ألنها ارتبطت 

عد المـرأة  أحدهما إيجابي ألنه سـا : بالنضال الوطني العام، وكان ذلك بحد ذاته سالحاً ذا حدين

واآلخر سلبي ألنـه أضـفى   .العمل والخروج من دائرة البيت وأعمال المنزلفي على االنخراط 

على نضالها صبغة سياسية شكلت عائقاً حقيقياً أمام توحد الجهود النسوية من أجل وضع خطـط  

   .ورؤى إستراتيجية لمجمل النضال النسوي

ا كبيرة من النساء، وبسبب غيـاب  لقد ضمت هذه الجمعيات واألطر في عضويتها أعداد

شروط االنضباط التنظيمي جذب العديد من النخبة النسوية للمشاركة بهذه األطر، على الرغم من 

جود قيادات نسائية من الكوادر المنظمة في الفصائل واألحزاب الوطنية كانـت لهـن أسـبقية    و

نه لم يكن له أإال للمرأة الفلسطينية  التحاد العاموعلى الرغم من وجود االمبادرة والقيادة والدور، 

  .أو ملموس بصورة مميزة في الضفة أو القطاع في تلك المرحلة مهمدور 

، ببرامجها ونشـاطاتها عن الجمعيات الخيرية منذ انطالقتها تميزت هذه األطر النسائية 

 مـاعي، واالجتوقد عبرت هذه األطر في جوهرها عن فهم االرتباط الوثيق بين النضال الوطني 
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من خـالل   والمخيم،وقامت بطرح برامج عمل هدفها تعبئة وتنظيم الجماهير النسوية في الريف 

كمـا عنيـت بطـرح    خلق آليات تنظيمية ال مركزية تمكنها من تنظيم النساء في مـواقعهن ،  

المشكالت الخاصة بالمرأة مثل التثقيف الصحي ووضعها القانوني ومشكالت الـزواج والعمـل   

 وتوسيع مشاركتها في العمل النقـابي والسياسـي واالجتمـاعي    التخطيط،لمرأة في ومشاركة ا

فمن جهة تمكنت هذه األطر من تعزيـز دور المـرأة    ). 37: 1990الحاج يحيى، وآخرون، (

النضالي والوطني، من خالل رفع وتطوير وعيها الوطني والسياسـي،  ومـن جهـة أخـرى     

اسي للمسألة النسوية على المستوى النظري،  ولم تنجح استطاعت أن تبلور وعيها الوطني والسي

وقد كان اعتماد هذه األطر على شـرائح اجتماعيـة   . بشكل واسع في ترجمة هذا الوعي عملياً 

الوسطى والدنيا،  مما عكس نفسه علـى طبيعـة   تين واسعة في قيادتها متمثلة في نساء من الطبق

  ).142 :1996 كتاب،( البرامج والقضايا واألولويات

على الرغم مما امتازت به هذه المرحلة من تعبئة المرأة وتأطيرهـا سياسـيا وثقافيـا    

تطور الدور الـذي   عووطنيا ومشاركتها في العمل العسكري والتنظيمات السياسية والحزبية، وم

 لعبته المرأة وتفعيل مهامها إال أنها لم تصل إلى المشاركة في صناعة القرار السياسي والتنظيمي

  .العام

 ):1994ـ1987(مرحلة االنتفاضة الشعبية . 2.4.2

اد صـعوبة  دزاإن الوضع السياسي الصعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني على أرضه 

فالوضع الجديد الذي تعرض له الشـعب الفلسـطيني   . 1987مع اندالع االنتفاضة الشعبية عام 

المشاركة في فعاليات االنتفاضة، و ياً وهعبئاً إضافن على كاهله نحمليجعل النساء الفلسطينيات 

فقد عملت النساء جنباً إلى جنب مع الرجل وقامت بمهمات ال يستطيع الرجل القيـام بهـا، لـذا    

  . احتلت المرأة مكانة مرموقة وفعالة

كما تعرضت المؤسسات النسوية إلى ضغوط كبيرة من قوات االحـتالل اإلسـرائيلية،   

خل في برامجها وشؤونها الداخلية،  فقد قامت سلطات االحـتالل  بمراقبة عمل المؤسسات والتد
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 فـي بإغالق العديد من المؤسسات بحجة القيام بأعمال سياسية مخالفة للقوانين واألنظمة وتـؤثر  

  .أمنهم واستقرارهم

لى المستوى االقتصادي، أنشأت المرأة عديداً من المشاريع اإلنتاجيـة والتعاونيـات،   ع

االقتصاد الوطني المستقل وتحقيق االكتفاء الذاتي النسبي، تحقيقـاً لشـعارات   لترجمة شعار بناء 

القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة في مقاطعة البضائع اإلسرائيلية وسـوق العمـل اإلسـرائيلي    

  .  واالعتماد على الذات

كيل أما على المستوى االجتماعي، فقد قامت المرأة بحماية قاعدة االنتفاضة من خالل تش

، وذلك بتقـديم  لجان مساندة لتوفير الحاجات والخدمات األساسية على أصعدة الحياة اليومية كافة

عباء االقتصادية لألسر التي فقـدت  ة للعائالت المتضررة، عدا عن تحمل األالمساعدات اإلنساني

  . معيلها سواء باالستشهاد أو االعتقال أو اإلبعاد أو فقدان الوظيفة ومكان العمل

ذه النشاطات التي قامت بها المرأة الفلسطينية بكفـاءة وإنتاجيـة أكسـبتها شـرعية     ه

 حركتها االجتماعية، وزاد احترامها في المجتمع، وغير صورتها فييجابيا إومصداقية، مما اثر 

  ).143: 1996كتاب، (

هـا علـى المسـتوى    الوضع العام السياسي واالجتماعي المرأة عن القيام بمهام لم يثن

فلسطين في اللجنة الدولية للسالم وأصبحت عضواً فعاال فيه برئاسـة حنـان    تفقد مثل.  دوليال

  .عواد، الكاتبة والشاعرة الفلسطينية

أما بخصوص مشاركتها في مراكز صنع القرار الرسمي، فقد ارتفعت نسبة النساء فـي  

لم تستطع أي  ، ومع ذلك 1992لعام % 10، إلى 1980لعام % 9عضوية المجلس الوطني من  

امرأة أن تصل لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية المنتخبـة مـن المجلـس     

أما وجودها في المجلس المركزي وهو الهيئة التشريعية المقررة ما بين انعقاد مجلسين . الوطني

السـفارات  وطنيين فيوجد خمس نساء، واقتحمت المرأة أيضا حقل التمثيل الدبلوماسي من خالل 
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نساء في الوفد المفاوض لـدى عقـد مـؤتمر    ) 3(ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية وشاركت 

  ). 5:  2004نزال ، (سيدات في األطقم الفنية للمفاوضات) 6(مدريد، و

وعلى رغم الدور الميداني والقيادي على مستوى األحياء والمناطق الذي لعبته المـرأة،  

ى أن المرأة قد أخذت فرصتها للوصول إلى مراكز صنع القرار في وجد مؤشرات علتإال أنه ال 

الهيئات القيادية لالنتفاضة، على الرغم من وجودها في الهيئات القيادية للتنظيمات المنخرطة في 

قيادة وإدارة االنتفاضة األولى، وبالمحصلة فقد شكلت االنتفاضة محطة لالرتقاء بـدور المـرأة   

ماعي واالقتصادي، فارضة نفسها على الخارطة االجتماعية بقوة، ولكن الوطني والسياسي واالجت

راوحت ما بـين المشـاركة   تتجلياتها التنظيمية القيادية التي قطفت في مرحلة ما بعد االنتفاضة 

الحقيقية واإلشراك التجميلي، ولهذه المعادلة عالقة بـالظرف والواقـع الـذي أحـاط بـالمرأة      

ومشاركة المرأة الفلسطينية تطور دور ومن الجدير ذكره أن ).  2ص: 2004نزال،( ومشاركتها

منظمـة التحريـر   لألطر النسوية فـي   "المجلس النسوي األعلى"تشكيل سهم في أفي االنتفاضة 

شـبه  التنسيق وتولى المجلس . لقيادة العمل النسائيوهو عام مميز للمرأة  1987عام  ةالفلسطيني

  .آنذاك ةالفلسطينيالوطنية الكامل مع أحزاب وفصائل الحركة 

نـه  أمما سبق فالمراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني ومن ضمنه النساء، فإننا نالحظ 

من الطبيعي أن تحل ثقافة المقاومة والقيام باألعمال الخيرية والتطوعية التـي تلبـي الحاجـات    

. ر القوانين والتشـريعات ثقافة التنمية، وإقامة المشاريع االقتصادية وتطو محلاألساسية للسكان 

حيث أن االحتالل اإلسرائيلي يعمل وبكل جهده على تدمير االقتصاد الفلسطيني والعمـل علـى   

  .الشعب الفلسطيني فيانتشار الفوضى والفساد 

وفـك   1988كان إلعالن االستقالل الذي أصدره المجلس الـوطني الفلسـطيني عـام    

ثر الكبير في تاريخ المجتمع الفلسطيني،  فقـد كـان   األردن األ االرتباط السياسي والقانوني مع

إيذانا للمؤسسات الوطنية ومن بينها المؤسسات النسوية التفكير بالتحول نحو إستراتيجية التنميـة  

االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وإقامة مؤسسات ومشاريع إنتاجية فاعلة والعمل بشكل جـدي  

وكان هذا هو بداية التحول في العمل التنموي، إذ . الفلسطينيعلى تأسيس البنية التحتية للمجتمع 
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دخلت المنظمات غير الحكومية في مرحلة جديدة ، أدت إلى نشوء مؤسسات أخرى مع ضرورة 

تطوير أساليب العمل في المؤسسات القديمة، وقد سميت هذه اإلسـتراتيجية التنمويـة الجديـدة    

صر البناء وانخرط الجميع في عمليـات التحضـير   المقاومة والبناء، حيث أضيف عنوالصمود، 

  . ن الظروف السياسية حالت دون ذلكألبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، إال 

ففي أثناء خفوت االنتفاضة، بدأت ممارسات اجتماعية وسياسية تتحدى وترفض انخراط 

تنمويـة ونسـويه    وفي محاولة لمواجهة هذا الواقع، برزت مؤسسـات . المرأة في الحياة العامة

تخصصية ذات استقاللية نسبية عن األطر والتنظيمات السياسية، خاصة مـع تراجـع وتفكـك    

للرد على الردة االجتماعية، حيث أخذت على عاتقها طـرح قضـايا   " المجلس النسوي األعلى"

ولقد تمثلت هذه المؤسسات في مراكز وأبحاث ودراسات علمية نسويه تهدف . المرأة االجتماعية

. إلى فهم واقع المرأة الفلسطينية، بهدف تفعيل الجدل والنقاش الديمقراطي حول قضـايا المـرأة  

وعملت هذه المراكز على أساس ردم الهوة بين الباحثات واألكاديميات الفلسطينيات العامالت في 

ل المجال النسوي والحركة النسوية، في إطار محاولة تغيير هذا الواقع ومواجهته بشتى األشـكا 

وفي المرحلة نفسها طالبت الحركة النسائية القيادات الوطنيـة  . لحماية إنجازات المرأة التاريخية

فكانت بداية جدية اسـتطاعت أن  . بوقف التمييز ضد المرأة، ووضع قضايا المرأة نصب أعينهم

تبلور مجموعات ضغط نسائية تجاه قضايا مختلفة، كما تم تأسيس مراكز تخصصية نسوية، مثل 

ركز الدراسات النسوية في القدس، ومركز شؤون المرأة في نابلس وغزة، ومركـز اإلرشـاد   م

طرح القضـايا الديمقراطيـة عامـة    بالقانوني في القدس وأصبحت هذه المراكز منابر ملتزمة 

  ).79: 2000جاد، ؛ 144: 1996كتاب، (والنسوية خاصة 

تشـار والتطـور بشـكل سـريع     بدأت المؤسسات النسوية في هذه الفترة بالتزايد واالن

والتوسع في مجال عملها،  فمنها من اختص في مجال األبحاث والدراسات أو التدريب والتعبئة 

سهمت في تخـريج  أونشر الوعي،  ورغم االختالف فيما بينها في األهداف أو األسلوب إال أنها 

  .كوادر نسائية قادرة على العمل في مجاالت مختلفة
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للمسألة النسوية لم يحالفه الحظ في االسـتمرار بـالوتيرة والعمـق    هذا التطور النوعي 

فهذه . نفسيهما، بسب أزمة الخليج التي كانت سببا رئيسا إلرباك الحياة اليومية للشعب الفلسطيني

األزمة زادت تعقيد حياة الجماهير بسبب الحصار األمني الطويل الذي فرضه االحـتالل طيلـة   

فأصبحت القضية الوطنية مـن  . ضال النسوي، القدرة على االستمرارما افقد النمفترة الحرب، 

جديد هي القضية األساسية، ولم يستطع هذا التراكم النوعي من الجهود النسائية أن يستمر بالزخم 

ن آثارها وأبعادها السياسية واالقتصادية كانـت خانقـة   ، حتى بعد انحسار أزمة الخليج، ألنفسه

  ).145: 1996كتاب، ( إلى جو من اإلحباط واليأس ودفعت الجماهير الشعبية

فقد قامت هذه المنظمات النسائية بنشر الوعي بين صفوف النساء ضمن ميزانية معينـة  

تـم  مقررة ومشروطة، من الممولين، وهذا ال يساعد النساء على بناء قوة حقيقية وتحقيـق مـا   

  ..له طيتخطال

د التاسع من القرن الماضي، قـد ركـزت   كما أن المؤسسات التي تشكلت مع بداية العق

اهتمامها على القضايا االجتماعية بشكل ملحوظ، إذ بدأت تتلمس معانـاة المـرأة االجتماعيـة،    

وقد تأكد هذا التوجه بعـد أن  . وتحاول قدر اإلمكان مساعدتها وذلك عن طريق تقديم اإلرشاد لها

يوازيهـا أي   لفعلية للمرأة الفلسـطينية ال أدركت النساء القياديات أن الزخم النضالي والمشاركة ا

كما تنبهت هؤالء القيادات إلـى خطـورة   . تطور إيجابي على وضع المرأة ومكانتها المجتمعية

االستمرار في نهج طغيان النضال السياسي على الجوانب النضالية األخرى، مما دفعهـن إلـى   

وتحديد نقاط الضـعف والقصـور    إجراء مراجعة شاملة للخطط والبرامج اإلستراتيجية، لمعرفة

  .الشارع الفلسطيني فيتأثيرها  والحد منالتي لحقت بالمسيرة النسوية، 

وفي ظل هذه المستجدات ركزت المؤسسات النسوية، على دراسة الجانب االجتمـاعي  

من قضية المرأة وإعطائه أهمية بالغة، وذلك من خالل إجراء دراسات وبحوث متخصصة فـي  

لك لالعتقاد بأن النساء مهما اختلفت مكانتهن االجتماعية والثقافية، فإنهن يلتقـين  هذا المجال، وذ

حول هدف محدد، وهو إزالة كافة أشكال االستالب واالضطهادات المجتمعية التي تقيدهن وتعيق 

  .وصولهن إلى مواقع اتخاذ القرار
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لمجتمع الفلسـطيني  بعد اتفاق مدريد تم تشكيل طواقم فنية لدراسة وضع البنية التحتية ل

التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي طوال سنوات احتالله للضفة الغربية، وقد تم استثناء النساء من 

ثر ذلك إعلى . هذه الطواقم على الرغم من وجود كفاءات نسوية مميزة قادرة على العمل ضمنها

ر النسوية المؤيـدة  كل طاقم شؤون المرأة بمطلب نسوى ممثالً بنشيطات األطيتش 1991تم عام 

النساء المميزات ودعمهن للمشـاركة   دمجللعملية السلمية وكفاءات نسوية أكاديمية مستقلة بهدف 

التعليم،  (في كافة الطواقم الفنية  وذلك في وضع الخطط والبرامج الوطنية في المجاالت المختلفة 

المشاركات في الطواقم الفنية وكان عدد النساء ) الخ...الزراعة والعمل، واالقتصاد، و والصحة،

عضو فيها،  ونتيجة للجهود المبذولة من طاقم شؤون المرأة،  فقد زاد  300نساء من بين )  6(

  .).77 :2003، كمال(امرأة )  66( عدد النساء المشاركات إلى

قامت هؤالء النساء بتحضير أوراق للوفد المفاوض والدعم باتجاه إشراك النسـاء فـي   

  .ال يبقى دورها مهمشاًقضايا النساء في كافة القطاعات وأجل دعم أالتفاوض من كافة مجاالت 

قره أ،  الذي 1994نجازات هذه الفترة التوصل إلى ميثاق المرأة عام إبناء على ما سبق كان من 

مكون من اللجان والتنظيمات النسوية المختلفة، فكـان الميثـاق   الاالتحاد العام للمرأة الفلسطينية، 

جاً لعمل نسوي ديمقراطي، نجح في دمج القضايا الوطنية وقضايا النوع االجتماعي وقضايا نموذ

: 2002، كتـاب (شكل نموذجاً متواضعاً لعقد اجتماعي والحكم في برنامج خاص بحقوق النساء 

27.(  

  ):2000-1994(مرحلة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية   .5.2

سات النسوية التي كانت تعاني  تدخل سـلطات  تغير وضع المؤس 1994منذ بداية عام 

ن عليها أن اسـتمرار  واالحتالل اإلسرائيلي في برامجها وأنشطتها وآليات عملها،  وشعر القائم

سـتراتيجية لهـذه   عتمد على إدخال تغييرات على طريقة عمـل الخطـط اإل  يعمل المؤسسات 

ستراتيجية التنمية لسعي لتحقيق إالعامل األساسي في اوقد شكل االستقرار السياسي . المؤسسات

الشاملة التي تسعى لها المؤسسات النسوية، العتباره القاعدة األساسـية إلسـتراتيجية التنميـة    
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االجتماعية، فتطوير قدرات البناء المؤسساتي والمجتمعي في أي دولة بحاجـة إلـى اسـتقرار    

  .رئةالخدمات الطادم الدرجة األولى حتى ال تبقى المؤسسة تقبسياسي 

الذي أثـر بشـكل    مهمإن قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية يعتبر المنعطف األساسي وال

برز اهتماماً واضـحاً لـدى معظمهـا لتأكيـد     أعمل المؤسسات النسوية، األمر الذي  فيمباشر 

جل اإلسهام في بنـاء المجتمـع   أوذلك من . وجودها وترسيخ دورها وضرورة استمرار عملها

من خالل الموقف المشترك الذي انبثـق عـن    هالمبادئ والمفاهيم التي تم تأكيدالفلسطيني وفق ا

. تجمع المنظمات األهلية غير الحكومية ، والذي عرف فيما بعد بشبكة المنظمات غير الحكومية

ستراتيجية أو إ ةنه لم يكن لدى الحركة الوطنية الفلسطينية، بما فيها الحركة النسائية، أيأمع العلم 

بينما التمييز ضـدها كـان    ةنسوي، كتمثيل المرأة في هياكل الحركة الوطنية الفلسطيني برنامج

  .)146: 1996كتاب، (واضحاً 

عملها بروح أكثر تحفزاً لتحقيق إنجـازات  في كما استمرت األطر والمؤسسات النسوية 

دور  نسويه في ظل الواقع الجديد، ألنها وجدت نفسها قد وضعت على زاوية التهمـيش لتأخـذ  

المتفرج بعيداً عن المشاركة في اتخاذ القرار السياسي، على الرغم من دورها الفاعل على مـر  

نحو تقوية المرأة  طامحة إلـى تنظـيم حملـة    : المرأة والعدالة والقانون"فأطلقت حملة . التاريخ

نون أداة مجتمعية واسعة يتم من خاللها إثارة النقاش حول الواقع القانوني للمـرأة وأهميـة القـا   

وقد تم االتفاق بين المؤسسات النسوية تحت . ير االجتماعي عندما يوضع في موقع التطبيقيللتغ

، وتمت صـياغة  )1994(تحاد العام للمرأة الفلسطينية حول وثيقة المطالب النسوية عام المظلة ا

بمشـاركة  تحاد العام واألطـر النسـوية   الوثيقة مبادئ حول قانون األسرة الفلسطيني من قبل ا

وأخذت تلك األطر والمراكز على عاتقها التثقيـف المـدني   . فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

والحقوقي والديمقراطي والقانوني وقضايا التمكين النسوي واكتساب المهارات المتنوعة، األمـر  

   سـات سالذي ساعد على تحقيق المزيد مـن المهنيـة واالحتـراف فـي وضـعية هـذه المؤ      

ن االتحاد العام للمرأة الذي أعيد تشكيله على مستوى الوطن واجـه  أعلما ب ). 3: 2004نزال ،(

مرحلة معقدة وصعبة، تتمثل في جوهرها في صراع أجيال وصراع بين قيادات مـن الخـارج   



 40

، اًمركزي اًحكومي اًرسمي اًباإلضافة إلى صراع بين قيادات نسائية، ترى هذا المنبر منبر. والداخل

مؤسسة غيـر حكوميـة تمثـل قـوة     على أنها كد ضرورة استمرارية هذه المؤسسة وقيادات تؤ

  ).145: 1996، كتاب(ضاغطة على السياسات الحكومية في مجال مسألة المرأة 

رأت المؤسسات النسوية التي تزايد انتشارها بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية فرصة 

والعمل على تنفيذ برامجهـا  . إلى التنمية المستدامةلتعزيز دورها في االنتقال من اإلغاثة  مهمة

قد انصب عملها ف. ويتفق مع االحتياجات واألولويات التنموية الفلسطينية ونشاطاتها، بما ينسجم 

ولولية إلى القضايا االجتماعيـة  أوأعطيت " الجندر"في هذه الفترة على قضايا النوع االجتماعي 

الفقـر والتخلـف واالضـطهاد    : األساسيةحل قضايا المرأة  جلأأهمية من  اتناولها ذ دالتي يع

ففي هذا اإلطار المنظم وعبر العالقة الديمقراطية العصـرية المتجـددة مـع كافـة      .المجتمعي

تعرقـل  و ،المنظمات والجمعيات تكمن إمكانية تغيير كافة القوانين التي تميز بين المرأة والرجل

الة المتساوية فـي كافـة القضـايا واألنشـطة السياسـية      الدور الريادي للمرأة ومشاركتها الفع

واالجتماعية والقانونية والثقافية واالنتخابات وغيرها، إلى جانب صياغة وإقرار القوانين التـي  

تحول دون المس بكرامتها أو اإلساءة إليها في األسرة والمدرسة والشارع ومكان العمـل أو أي  

  ) .77: 2002،  الصوراني( مكان أو إطار اجتماعي آخر

مـن أجهـزة    اًجهـاز بصفته ) 1995(تم اإلعالن عن تشكيل مجلس شؤون المرأة عام 

الجهة المشرفة على عمل المؤسسات النسوية غير الحكومية بهدف توحيـد   دالسلطة الوطنية ويع

جل الدفاع عن حقـوق المـرأة السياسـية والمدنيـة     أكافة االتجاهات داخل الحركة النسوية من 

المرأة واحاجاتها  تكما يهدف المجلس إلى دراسة مشكال. ها في تشريعات قانونية ملزمةوترسيخ

: 2002الصـوراني،  (ومن ثم بلورة برامج تطويرية من أجل النهوض بوضع المرأة الفلسطينية 

والقوانين واألنظمة الداخليـة   وائحطاقم شؤون المرأة وثيقة تتضمن الل التؤومسإذ أعدت ). 77

كما تمـت الموافقـة    ،الذي وافق عليها مجلس الفتوى التشريعيعلى قمن بعرضها للمجلس،  و

من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليصيح ملزماً وشرعياً كما تـم االتفـاق علـى    عليها 
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وسيطاً نسوياً ما بـين مجلـس    دتحويل طاقم شؤون المرأة إلى هيئة استشارية للمجلس الذي يع

  .والقاعدة النسوية ممثلة باللجان والمراكز النسوية  شؤون المرأة الحكومي

وفي ضوء هذه الرؤية يصبح نضال المرأة اآلن من أجل حقوقها الشخصية واالجتماعية 

، خاصة في ظل تقاعس السلطة الفلسطينية عن القيام بتغيير أو اًوضروري اًمشروع اًوالمدنية أمر

ما يتطلب وضوح موقف كافة القوى ك. ية والقانونيةتخفيف معاناة المرأة في معظم جوانبها الحيات

السياسية في المطالبة بإلغاء كافة التشريعات والقوانين واألنظمة القديمة، مثل قانون حقوق العائلة 

) 1976( ون األحوال الشخصية األردنـي لسـنة  المعمول به في قطاع غزة، وقان) 1954(لسنة

  ). 77: 2002،الصوراني ( المعمول به في الضفة الغربية

ن نسـبة  أعلى الرغم من نضال المرأة ومشاركتها الرجل في مختلف جوانب الحياة إال 

 النساء نسبةتمثيلها في الحياة السياسية العامة وفي مواقع صنع القرار ما زال ضعيفاً،  فقد بلغت 

ة مما يدلل علـى شـد  % 7.64حوالي 1997من مجمل أعضاء االتحاد العام للنقابات حتى عام 

أمـا فـي   ). 79: 2002الصـوراني،  (ضعف دورها في البنية القيادية والقاعدية للحركة النقابية

وزيراً في مجلس وزراء السـلطة، كمـا   ) 25( مراكز صنع القرار فهناك وزيرة واحدة من بين

، 2001مـدير عـام حتـى منتصـف      )340(برتبة مدير عام من أصل فقط امرأة  )25(يوجد

ـ لشؤون االجتماعية والتعليم والصحة وجميعهن في وزارات ا عمومـاً،   هوهي وزارات خدماتي

امرأة في منصب  ةوربة وبيت، إذ ال توجد أي اًأمبصفتها أقرب للدور اإلنجابي التقليدي للمرأة و

  )9 :1999رزق ، (. مدير عام في وزارات الصناعة والزراعة

تها في رسـم السياسـات   إن تمثيل النساء في المجلس التشريعي خطوة ايجابية لمشارك

كبر قدر مـن الحقـوق   أالعامة والتشريعات، التي يكون لها تأثير على المستوى البعيد، وضمان 

وكانـت نسـبة    قانون االنتخاب الفلسطيني المرأة الحق في الترشح واالنتخاب،إذ أعطى . للنساء

سطينيات سابقة في سجلت النساء الفلو. من مجموع المسجلين% 49النساء المسجالت لالنتخابات 

العالم العربي حيث ترشحت أول امرأة لمنصب الرئيس، وشاركت النساء ألول مرة في فلسطين 

ال يوجد في المجلس التشريعي سوى خمس نساء من التشريعي، ومع ذلك مجلس في انتخابات ال
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رشـحة  م )28(نائباً، وهو انعكاس لعدد المرشحات في انتخابات المجلس اللواتي بلغن  88أصل 

وهي نسبة تفوق النسبة العامة في العـالم العربـي    ،%4.1أي بنسبة ، مرشحاً 674من مجموع 

 ةالمجال السياسي نالحظ عدم وجود أيأما في %.  13بينما تقل عن النسبة العالمية التي تقارب 

ألي  امرأة في أحزابنا السياسية، فال يوجد أي أمينـة عامـة   ةفاعلية مركزية أو قيادية أولى ألي

  .حزب سياسي، وال تتمتع النساء عموماً بمناصب قيادية ضمن الصف القيادي األول

ن غيرها من مؤسسات المجتمـع المـدني أنهـا طـورت     متميزت المؤسسات النسوية 

برامجها المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وشملت برامجها القرى والمخيمات والمنـاطق النائيـة   

م برامجها، برامج القروض وتشجيع المشاريع الصغيرة خصوصـاً  باإلضافة إلى المدن، ومن أه

برامج توعوية بحقوق المرأة والطفـل وتطـوير قـانون األحـوال     و، اًسرلواتي يعلن أللنساء ال

كما شاركت المؤسسات النسوية في شبكات نسائية وفي عضوية مؤسسات عالميـة،  . الشخصية

تحدة والمؤتمرات اإلقليميـة والدوليـة األخـرى    باإلضافة إلى مشاركتها في مؤتمرات األمم الم

كالمنتدى االجتماعي العالمي والمنتدى المدني األورو متوسطي والمنتدى االجتمـاعي اآلسـيوي   

  . واإلفريقي

قات، فهناك المئات من النساء الطليعيات اللواتي يتعدد المعمن حال، وبالرغم  ةعلى أيو

مـن أجـل   ، موماً وفي مسيرة النضال االجتمـاعي ساهمن بدورهن في مسيرة الكفاح الوطني ع

قات االجتماعية والسياسـية  ين كل الموروثات السالبة، وتحريرها من كافة المعالمرأة م تخليص

فقد شاركت المرأة الفلسطينية في المـؤتمر   ،وفي هذا السياق .واالقتصادية على وجه الخصوص

: ذي ناقش أهم القضايا المرتبطـة بـالمرأة  ، ال15/9/1995الرابع للمرأة الذي عقد في بكين في 

كالفقر والصحة والعنف والحقوق، ودورها في االقتصاد والتنمية، وأصدر المؤتمر ما عرف بـ 

األهـداف   وأكـد الذي استعرض أهم القضايا والمطالب الخاصة بالمرأة وحقوقها " إعالن بكين"

ها في مختلـف المجـاالت السياسـية    الخاصة بمساواتها وتقدمها وزيادة مشاركت الرئيسة للمرأة

  )71: 2002الصوراني،( والتنمويةوالثقافية واالجتماعية 
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ي سياق آخر، تم تشكيل دوائر خاصة بالمرأة في وزارات السلطة الفلسطينية والدوائر ف 

ج قضايا النوع االجتمـاعي  لدمبهدف تنسيق الجهود بين الوزارات  )1996(الحكومية منذ عام 

طط التنموية العامة وتطوير سياسات تستند إلى مبدأ المسـاواة واحتـرام حقـوق    والبرامج والخ

وكان لدائرة مشاركة المرأة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي دور رئيس في بدايـة  . اإلنسان

األمر بالتنسيق ما بين دوائر المرأة في الوزارات المختلفة، إلى أن ترأسـت وزيـرة الشـؤون    

انتصار الوزير رئاسة اللجنة التنسيقية لدوائر المرأة في الـوزارات، والتـي    االجتماعية السيدة

  .وزارة فلسطينية مختلفة )16( تضم

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبعـض  مع تابعت دوائر المرأة في الوزارات بالتعاون 

، التـي ال  "لسطينيةستراتيجية الوطنية للمرأة الفإلا"عبر بلورة " منهاج بيجين"المؤسسات النسوية 

تتضمن خطة عمل تفصيلية ، وإنما بمثابة وثيقة مبادئ لألسس والمرجعيات التـي يتوجـب أن   

  . ة، واالجتماعيةاالقتصاديوتستند إليها الخطط التنموية الفلسطينية في المجاالت السياسية، 

 كان هناك اهتمام واضح بتشكيل وحدة المرأة والرجل في دائرة اإلحصـاء المركـزي  

بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي، بغـرض تـوفير اإلحصـائيات      )1996(الفلسطيني 

والبيانات والمسوحات حول واقع المرأة الفلسطينية من خالل تحليلها برؤية نسوية تأخـذ بعـين   

. النـوع االجتمـاعي   فياالعتبار قضايا النوع االجتماعي، واآلثار التي تتركها العملية التنموية 

دف في نهاية األمر إلى رفع مستوى الوعي وتوفير المعلومات لصانعي القرار الفلسـطيني،  وته

والمخططين واألكاديميين، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسوية المعنية بقضايا النـوع  

بالبيانات المفصلة حسب النوع االجتماعي، وذلك بغرض االستفادة منهـا  وتزويدهم االجتماعي 

ة رسم السياسات والتخطيط المستقبلي وتشكيل المجموعات الضاغطة المطالبة ببلـورة  في عملي

  .سياسات وبرامج وخطط تستند إلى المساواة، وتتضمن قضايا النوع االجتماعي

بعد مرور أربع سنوات على تشكيل دوائر المرأة في الوزارات المختلفة تم تشكيل وحدة 

بهدف تطوير األوضاع القانونيـة للمـرأة    )2000(عام المرأة في المجلس التشريعي في شباط 

الفلسطينية عبر حث المجلس التشريعي على تبني قوانين وتشريعات فلسطينية تستند إلى المساواة 
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. بين المرأة والرجل في كافة مناحي الحياة السياسية واالجتماعية االقتصادية والثقافية وغيرهـا 

ة األساسية لضمان تشريعات وقوانين تستند إلـى  يلجهة المركزهذه الوحدة الوظيفية بمثابة ا دوتع

 تبين أعضاء المجلـس التشـريعي، والمنظمـا    حلقة الوصل ما تعدكما . المساواة بين الجنسين

ولحداثة . األهلية النسوية في طرح مشاريع القوانين للنقاش واإلقرار في إطار المجلس التشريعي

لذي فرض نفسه على الساحة الفلسـطينية فـي انتفاضـة    هذه الوحدة في ظل الوضع السياسي ا

  .األقصى ، فإنه ليس باإلمكان تلمس آثار عملها حتى اآلن

أما فيما يتعلق بالجوانب القانونية، فقد أخذ المجلس التشريعي الفلسطيني علـى عاتقـه،   

الحيـاة  بالتعاون مع السلطة التنفيذية، مسؤولية سن قوانين وتشريعات تسهم في عمليـة تنظـيم   

الجهود باتجـاه توحيـد    تضافرتالفلسطينية بكافة جوانبها االقتصادية واالجتماعية والمدنية، و

وقد تم تبني العديد مـن القـوانين   ). الضفة الغربية، وقطاع غزة(القوانين مابين شطري الوطن

وية منها والتشريعات الفلسطينية، وشاركت المنظمات األهلية الفلسطينية عموما والحقوقية والنس

على وجه الخصوص، في عملية التأثير على المشرع الفلسـطيني مـن أجـل تبنـي قـوانين      

وتشريعات تستند إلى المساواة وعدم التمييز واحترام حقوق اإلنسـان، خاصـة أن التشـريعات    

سارية المفعول، والمعمول بها في الضفة الغربية قبل تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، تتضـمن  

واضحة وصريحة تستند إلى التمييز على أساس الجنس وتتعامل مع المرأة مواطنة من نصوصا 

  .الدرجة الثانية

وقد قام المجلس التشريعي بسن عدد من القوانين والتشريعات تتضمن حقوقـا متكافئـة   

، ومن ضـمنها علـى   "ستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينيةإلا"للمرأة ومنسجمة إلى حد كبير مع 

المثال ال الحصر قانون االنتخابات الفلسطيني الذي أعطى حقوقا متساويا للمرأة والرجـل  سبيل 

في االنتخاب والترشح، ومشروع القانون األساسي للمرحلة االنتقالية الذي أكد مبدأ المساواة بين 

وقد تـم تبنـي   . يز بينهما في ذلكيالجنسين في الحقوق و الحريات األساسية وأنه ال يجوز التم

قوانين أخرى ذات عالقة أيضا مثل قانون التعليم العام حول إلزامية ومجانية التعلـيم للجنسـين   

حتى الصف العاشر، وقانون التعليم العالي، وقانون الخدمة المدنية المتعلق بتقلد الوظائف العامة 
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التطـوير  إال أن هذه القوانين تحتاج إلى التفعيل و.والتساوي في األجور وغيرها من التشريعات

  .رض الواقعألكي نتمكن من ترجمتها فعلياً على 

  ):2006-2000(مرحلة انتفاضة األقصى .  6.2

بعد مرور سبع سنوات على قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية نشبت انتفاضـة األقصـى   

الذي سعى االحتالل من خاللها إلى تدمير البنية التحتية للشعب الفلسـطيني وإلحـاق االقتصـاد    

إلى الربط ما بين البـرامج  المؤسسات النسوية  دفعطيني باالقتصاد اإلسرائيلي، األمر الذي الفلس

ففـي هـذه   . جات المرحلـة حاجل تلبية أمن ، واالستمرار في تنفيذ برامجها وأنشطتهاالطارئة، 

االنتفاضة أدى العنف اإلسرائيلي إلى ارتفاع عدد الشهداء واألسرى والجرحى عدا عن تـدمير  

ل والمؤسسات وتجريف األراضي، وإضافة أعباء جديدة فرضت على النساء نظراً لدورها المناز

فقد تحملن المسؤولية الرئيسة والكبرى في إعالة وقيادة نسبة غير قليلة من . ةسريفي الرعاية األ

األسر الفلسطينية،  لذلك فهن األكثر حاجة إلى االهتمام في العملية التنموية ومشاركة فاعلة فـي  

  .الحياة العامة

الحركة النسوية والمؤسسات النسوية في هذه الفترة على تقديم الـدعم والعـون    تعمل

للعائالت المتضررة من انتفاضة األقصى، سواء بتقديم الخدمات االقتصادية أو الـدعم النفسـي   

واالجتماعي، إذ قدمت هذه المؤسسات بعض الخدمات الضرورية للمجتمع الفلسطيني فـي ظـل   

ع أجهزة السلطة وعدم قدرتها على القيام بدورها، بعد تدمير سلطات االحتالل البنية التحتية تراج

للمجتمع الفلسطيني، وضعف إمكانية القطاع الخاص من إحداث تنمية جوهريـة فـي مختلـف    

علـى صـعيد تلبيـة    مهمـاً   كما لعبت هذه المؤسسات دوراً. النواحي االجتماعية واالقتصادية

سـتراتيجية تنمويـة عنوانهـا    إذلك ضمن و سية المباشرة للمواطنين الفلسطينيين،الحاجات األسا

كما شاركت النساء في القضايا السياسية والوطنية سـواء  . األساسي الصمود والمقاومة والتحدي

عبـد الهـادي،   (بالمشاركة في النضال الوطني أو تقديم الدعم والمساندة للعائالت المتضـررة  

2004 :3(   
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غاثي وما إلميز هذه المرحلة أن المؤسسات استطاعت أن توازن ما بين دورها اإن ما ي

السائدة،  فقد استمرت المؤسسات النسوية  ئبين عملها المؤسسي ، فعلى الرغم من حالة الطوار

وتطبيقات الحكم السليم داخلها،  لقد اعتبـرت أن عمليـات   ئ في تعزيز عمليات المأسسة ومباد

ففي ظل الظروف الصعبة  استطاعت المؤسسات النسوية  .عملية مستمرة التطوير المؤسسي هي

جل تلبية حاجات المجتمـع وبالتحديـد المـرأة    أتوازنها مرة ثانية وتعيد نشاطها من  ستعيدإن ت

والطفل،  فقد واصلت عملها المعهود بدعم قضايا النساء وذلك بتمكين النساء وتسهيل مشاركتهن 

  .ةفي الحياة العامة والخاص

، منصب وزيرة شؤون المرأة وشـكلت وزارة   )2003(استحدث مؤخرا في نهاية عام 

قضايا النوع االجتماعي في خطط الوزارات  دمجخاصة بالمرأة في خطوة نوعية باتجاه تطوير 

.  جل تعزيز مكانة وحقوق المرأة ومشاركتها في الحياة االجتماعيـة واالقتصـادية  أ،  وذلك من 

باالستناد إلى مصادر قانونيـة وتشـريعية مثـل وثيقـة      استراتيجيتهإبإعداد  وقد قامت الوزارة

وبسـبب  . مـؤتمر بيجـين  و، اقية سيداواالستقالل ووثائق المؤتمرات الدولية واإلقليمية مثل اتف

  .األوضاع السياسية فإنه ليس باإلمكان تلمس آثار عملها حتى اآلن

ا النسائية، وقعت عليهـا منظمـات   جل نظام الكوتأأعدت مذكرة من  )2003( في عام

المجتمع المدني وشخصيات فلسطينية وأحزاب سياسية نشـرت فـي صـحيفة األيـام بتـاريخ      

بضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة تضمن مشاركة منصفة للنساء وذلك بتخصيص حصة  26/7/2003

ـ  " كوتا مفتوحة% "20للنساء بحد أدنى  ريعي،  من المقاعد المخصصة للدوائر في المجلـس التش

  %.30وحث القوى واألحزاب السياسية على أن تضمن قوائم مرشحيها حصة للنساء ال تقل عن 

صدر مرسوم رئاسي ينص على تشكيل اللجنـة العليـا لالنتخابـات     )2004( وفي عام

المحلية، وتضم في عضويتها سيدتان، ومن ثم تم تعديل قانون االنتخابـات للمجـالس المحليـة    

ساء لمن يحلصن على أعلى األصوات من المرشحات، وتم تعديلـه مـرة   بتخصيص مقعدين للن

أخرى وذلك باشتراط إدراج امرأة واحدة ضمن األسماء الخمسة األولى، وامرأة أخرى ضـمن  

عضـوا ،   )13(لى األسماء الخمسة الثانية وامرأة ثالثة في المجالس التي يزيد عدد أعضائها ع
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قائمة تخلو من أسـماء نسـاء، وبهـذا قـرر      ةورفض أي  في مجموعة األسماء الخمسة الثالثة،

ومع تعـديل قـانون االنتخابـات    . المشرع مشاركة النساء في قوائم األحزاب والقوائم االئتالفية

، على أن تتضمن القائمة امرأة في األسماء الثالثة األولى وامـرأة فـي   )2005(الفلسطيني عام 

نه تم اسـتثناؤها  أمع العلم . في كل خمسة أسماء تلي ذلك األسماء األربعة التالية،  وامرأة واحدة

وبناء على ذلك فازت سبع عشرة امرأة في انتخابات المجلس التشـريعي  .  من الدوائر االنتخابية

، إذ كانت الكوتا النسائية دافعا مشجعاً للنساء لالشتراك في العملية االنتخابية سواء كان  )2006(

  .ي أو المجالس المحلية النتخابات المجلس التشريع

رت إلى عـدم التمييـز بـين    على الرغم من النصوص والتشريعات القانونية التي أشا

إذ بلغـت نسـبة   . رض الواقـع أبين النص والتطبيق علـى   نه مازالت فجوة ماأ، إال الجنسيين

من إجمالي القـوى العاملـة فـي     )%14.1( مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل الرسمي نحو

، نيا، مثل الزراعةويتركز عمل النساء في مجاالت العمل الد. )2005(ألراضي الفلسطينية عام ا

في حين . م في المدارس ورياض األطفاليعلوالتاألنشطة المنزلية والتسويقية، وقطاع الخدمات و

، وفي المجلس التشريعي كانت نسبة )%7( بلغت نسبة مشاركتها في الوظائف العليا مثل القضاء

كما ارتفعـت  . )2006(عام  )%12(من إجمالي أعضاء المجلس وارتفعت إلى  )%5.6(لنساء ا

من إجمالي أعضاء المجـالس   )%20(إلى  )%0.5( نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية من

  ).2006، وزارة شؤون المرأة( المحلية

رضات ومسـاندات ،  أثار نظام الكوتا النسائية جدالً في أوساط الحركة النسوية بين معا

فالمعارضات اعتبرن استخدامها غير ديمقراطي في ظل وجود قانون يعطـي حقوقـا انتخابيـة    

متساوية لكال الجنسين وهذا يؤدي إخالال بمبدأ المساواة  واحتمالية وصول نساء غير مـؤهالت  

صول ؤدي إلى تقاعس النساء عن العمل بشكل جدي للويلمواقع صنع القرار ، من ناحية أخرى 

يجابياً لصالح المرأة في إوالمساندات اعتبرنها تمييزاً . إلى المجالس التمثيلية ومواقع صنع القرار

المرحلة الحالية كي تمكنها من الوصول إلى مواقع صنع القرار ، وتشكل عامالً لجسر الهوة بين 

  .الجنسين 
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ـ    ر تخصصـاً  في هذه المرحلة أصبحت المؤسسات واألطر النسوية أكثر وعيـا وأكث

، فبرزت مؤسسات حقوقية وقانونيـة  بحاجاتهنوتنظيماً من السابق، وأصبحت النساًء أكثر وعياً 

م في تمكين وتقوية المرأة الفلسطينية وحمايـة  اسهإللها عالقة بالمرأة، ركزت جل اهتمامها في ا

العصـور، إذ   حقوقها القانونية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والصحية التي انتهكت عبر

ستراتيجيات عمل المؤسسـات  إستراتيجية التمكين التي برزت في هذه المرحلة من أهم إاعتبرت 

النسوية،  و تفعيل دور المرأة للمشاركة في الفعاليات الوطنية التي تخدم القضية الفلسطينية داخل 

اسـية وحقوقهـا   الوطن أو المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية لدعم حقوق المـرأة السي 

  .اإلنسانية

كما عملت هذه المؤسسات على تطوير قدرات النساء في االتصال والتواصل والتفاوض 

جل التأثير في صنع القرار والمشاركة في التشريعات والقـوانين  أوالضغط والتشبيك وذلك من 

ـ  ما يخدم النساء،  واالهتمام بالجوانب االقتصادية التي تخص النساء بالفلسطينية  أن  رىألنهـا ت

تحقيق االستقالل االقتصادي للمرأة يقودها إلى المقدرة على االعتماد على ذاتها والمحافظة على 

وهذا ما أكدته الدراسة التي أعدها معهد دراسـات المـرأة فـي    . حقوقها في المجاالت األخرى

" لمي والمحلـي تمكين المرأة بين النظرية والتطبيق على المستوى العـا "جامعة بير زيت بعنوان 

السياسـي  :  ن العمل داخل المؤسسات يجري على ثالث أنواع رئيسة مـن تمكـين المـرأة   أب

ولكن بعض المؤسسات جعلت التمكين السياسي محور عملها وعالجـت  .  والقانوني واالقتصادي

األبعاد األخرى للتمكين بشكل هامشي، البعض اآلخر ركز على التمكين القانوني للتوصل إلـى  

كما تبين إن المؤسسـات  . كين السياسي ومنها من استهدف التمكين االقتصادي كأولوية للعملالتم

  .أو الجمع بين القطبين) البنيوي(تعمل إما على التمكين الفردي أو التمكين الجماعي 

ما تم مناقشته عن تطور الحركة النسوية الفلسطينية، يصف المراحل التاريخية للحركـة   -

راحل تجسد مراحل تنموية في تاريخ الحركة النسوية، وذلـك بـدمج   النسوية، وهذه الم

المرأة في مجال النضال الوطني، والتنمية اإلغاثية وصوالً إلى المحاوالت التنموية فـي  

  .المجال العام
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  الفصل الثالث 

  منهجية الدراسة وإجراءاتها

كما يتناول يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة، وعرضا لمجتمع الدراسة وعينتها، 

، باإلضافة إلى متغيرات الدراسة بهاوصفاً ألداة الدراسة ودالالت الصدق والثبات المستخدمة 

  . وإجراءاتها والمعالجات اإلحصائية

  :منهجية الدراسة. 1.3

  :اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المناهج العلمية في البحث، منها

هذه المؤسسات النسوية من تفعيل برامج  المنهج التاريخي، وذلك بتتبع نشأة وتطور عمل •

معرفة لم في سن قوانين وتشريعات، بحيث يتيح المجال أمامنا اهآليات عمل واإلسو

 .التغيرات التي ساعدت المؤسسات في المشاركة بالتخطيط التنموي

المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف الوقائع والبرامج والخطط وتفسيرها بداللة البيانات  •

  .المتوفرة

المنهج التحليلي من خالل تحليل وتقييم واقع المؤسسات النسوية ومحاولة ربطها بعملية  •

 .التنمية والخروج ببعض النتائج والتوصيات

، مالءمته لموضوع الدراسة، فهو يساعدنا التحليلي  اختيار المنهج الوصفيفي سبب وال

ت النسـوية بشـكل واضـح،    المستقبلية للمؤسسـا  ةلى الخطط والبرامج والرؤيإعلى التعرف 

ستراتيجيات ومقترحـات تسـاعد   إالوصول إلى نتائج واقعية وواضحة ، ووضع على  ويساعدنا

   .تطوير المؤسسات النسوية على

  :مجتمع الدراسة وعينتها. 2.3

، والذي بلغ عددها األراضي الفلسطينيةفي الفاعلة شملت الدراسة المؤسسات النسوية 

مية أو غير حكومية، حيث تم التركيز على المؤسسات النسوية سواء كانت حكو مؤسسة، 50

  :ةتياآل
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أعضاء شبكة المنظمات األهلية سواء كانت المؤسسات النسوية أو المؤسسات التي يوجد  •

 .مؤسسة)  21(بها وحدات خاصة بالمرأة ،  وقد بلغ عددها 

 .وحدة  )  12( وحدات المرأة في الوزارات المختلفة، وبلغ عددها  •

 .وحدة الوظيفية في المجلس التشريعيال •

 .وحدة المرأة في مركز اإلحصاء الفلسطيني  •

 .وزارة شؤون المرأة  •

 . االتحاد العام للمرأة الفلسطينية •

 طاقم شؤون المرأة  •

 طر أ)  6(األطر النسوية  •

المؤسسات النسوية األخرى الفاعلة في المجتمع مع التركيز على المؤسسات الفاعلة  •

  ) .6(ي عملية التخطيط التنموي، وبلغ عددها والمشاركة ف

مراعاة التوزيع المناطقي، بحيث شملت جميع محافظات الضفة الغربية، وكان  تلقد تم

العمل على نطاق الضفة الغربية أو العمل عمل على نطاق محلي أو الما إنشاط هذه المؤسسات 

وى الوطن كامالً لذا نعتبر الدراسة لكن الغالبية العظمى تعمل على مست .على نطاق الوطن كامالً

  . الفلسطينية لألراضيشاملة 

كما اشتملت العينة على مؤسسات نسائية مستقلة، وأخرى لها فروع في مناطق أخرى، 

  .فيما يخص سنة التأسيس، شملت العينة مؤسسات تتنوع سنوات تأسيسها

عنها خذ المعلومات أتم  مؤسسة 50ن مجتمع الدراسة يتكون من إ: وبهذا نستطيع القول

  . وباألخص من مديرة المؤسسة، أو رئيسة الوحدةها داخلمن 
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 : وصف عينة الدراسة. 3.3

 تمؤسسة في الضفة الغربية، إال أن االسـتبانا  )60( تم توزيع االستبانات البحثية على

فكانت على العشر الباقية  تأما االستبانا. ن استبانهيالمستردة والصالحة للتحليل، بلغ عددها خمس

ن في رام هناك أربع مؤسسات رفضت تعبئة االستبانة،  واحدة في بيت لحم واثنتا: النحو التالي

هما خارج البالد وال يوجد من ينوب عنهما فـي تعبئـة   ااثنتان مديرتو. اهللا،  وواحدة في نابلس

  .عبئة االستبانة والت حديثات التعيين في الوزارة وال يستطعن تؤ،  واألربع الباقية مساالستبانه

مؤسسة في الضفة الغربية وهي عدد جيد نستطيع من  )50(وبهذا أجريت الدراسة على 

توزعت عينة الدراسـة علـى محافظـات الضـفة     و .خالله أن نعكس واقع المؤسسات النسوية

الغربية، لكن النسبة الكبرى هي من محافظات وسط الضفة الغربيـة وبالتحديـد مدينـة رام اهللا    

   .وية وغير النسويةالنسالمؤسسات كبر عدد من أتحتوي على والتي 

، وحكوميـة  )مؤسسـة  32(أما بخصوص نوع المؤسسة فقد انقسمت مـا بـين أهليـة   

  .نسوية خاصةات يوجد مؤسسال ،  و)مؤسسة18(

  :  أداة الدراسة. 4.3

بقة قامت الباحثة بتطوير استبانه الدراسة، بعد االطالع على األدبيات والدراسات السا

الخاصة بموضوع الدراسة ،  وقد قامت بتشكيل مجموعة من األسئلة المغلقة والمفتوحة، ثم 

األسئلة المفتوحة كونها تعمل في مؤسسة نسوية، وشاركتها في اإلجابة  نقامت باإلجابة ع

مسؤولتان في مؤسسات نسوية، ثم تم استنباط اإلجابات ووضعها ضمن خيارات في أسئلة 

الحصول على اإلجابة وتعبئة االستبانة، مع االحتفاظ ببعض األسئلة المفتوحة مغلقة، لتسهيل 

استبانه على المؤسسات النسوية في الضفة الغربية، أرجعت  )60(وقد تم توزيع . لغرض التحليل

  .تم تحليلها إحصائياًبانة است 50منها 
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  : صدق األداة. 1.4.3

على خمسة محكمين، من ذوي الخبرة تأكدت الباحثة من صدق األداة من خالل عرضها 

الذين أشاروا إلى بعض ، واالختصاص، من أساتذة جامعتي النجاح الوطنية وبير زيت

المالحظات البسيطة والقيمة، وبعد إجراء التعديالت المطلوبة أكد المحكمون صالحية أداة 

  .  الدراسة

  : ثبات األداة. 2.4.3

خدام معامل االتساق الداخلي كرونبـاخ ألفـا   بحساب ثبات المقياس باست ة الباحث تقام

)Alpha Chronbach (وبلغ معامل الثبات)بـأغراض وهو معامل ثبات جيـد يفـي    ) 0.95 

  .الدراسة 

  : إجراءات الدراسة. 5.3

  :تيةلقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآل

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية )1(

  .المؤسسات النسوية في فلسطين حصر )2(

  .توزيع االستبانة  )3(

 .تجميع االستبانة من أفراد العينة  )4(

  :اإلحصائيةالمعالجات . 6.3

البيانـات باسـتخدام    ترميزهـا وإدخـال  ، جـرى  تجميع االستبانة من أفراد العينةبعد 

، ومـن ثـم   )SPSS(إحصائياً باستخدام البرنامج اإلحصائي  ، ثم تمت معالجة البياناتبوالحاس

  : تيةاآلالمعالجات اإلحصائية تم استخدام و .ها حسب الموضوعتحليل البيانات وتبويب
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  .والنسب المئويةالحسابية التكرارات و المتوسطات  )1(

 .(Independent-test).لمجموعتين مستقلتين) ت(اختبار  )2(

 .(One Way Anova)اختبار تحليل التباين األحادي  )3(

  .معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامل الثبات )4(
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  لرابعالفصل ا

  واقع المؤسسات النسوية في األراضي الفلسطينيةتحليل 

  :مقدمة. 1.4

انطلقت الدراسة من أهمية وضرورة دراسة المؤسسات النسوية، لمعرفة أيـن وصـلت   

إحدى معايير التنمية الشاملة، خصوصاً أنها بدأت تهتم  دالتي تع ،النساء في الحياة العامة مشاركة

ن دمج إإذ . لمستقبلية على التغيير في األبعاد االجتماعية والتنمويةوتركز في أهدافها وخططها ا

جل القيام بذلك ال بد من تحقيـق  أالنساء في العملية التنموية هو حق لهن بالدرجة األولى، ومن 

يجابي وبمبـادرات  إالمساواة بين الرجال والنساء، من خالل قيام مؤسسات المجتمع المدني بدور 

إشـراك  ووذلك بتبني سياسات تنموية ودمج وجهة النظر النسـوية فيهـا،    جل ذلك،أجريئة من 

تخليص النساء من العنف النفسي والجسدي الموجـه ضـدهن،   وذ القرار، االنساء في عملية اتخ

باإلضافة إلى إعادة صياغة القوانين والتشريعات باالستناد إلى الوثائق والقرارات الدولية التـي  

  .طنية الفلسطينيةوافقت عليها السلطة الو

مجـاالت وبـرامج عمـل المؤسسـات،      ، أهمهات الدراسة إلى العديد من البنودقتطر

السياسات التي وولويات وحاجات النساء في السياسات التنموية المبنية على النوع االجتماعي، وأ

اسة إلى كما تطرقت الدر. اتبعتها المؤسسات النسائية إلزالة العنف ضد المرأة وغيرها من البنود

ستراتيجية والتنمويـة،  إلالمؤسسات النسوية في التخطيط التنموي من خالل خططها اإسهام مدى 

  .الخطط والبرامج لتفعيل مشاركة المرأةومشاركتها في سن التشريعات والقوانين العادلة، و

  :الفئة المستهدفة. 2.4

اهتمامات المؤسسـات   ضمنأن النساء هن الفئة المستهدفة األولى إلى أشارت البيانات 

النسوية، تليها فئة األطفال، الذين غالبا ما ينظر إلى هدف رعايتهم مساعدة النسـاء خصوصـاً   

يتهم والعناية بهم بتـوفير  وبرامج هادفة لهم أو في ترب أنشطةالعامالت منهن، سواء كان بتوفير 
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للمؤسسـات  لخروج للعمل وبنفس الوقت يشكل مصـدر دخـل   لبهدف مساعدة النساء حضانات 

  .النسوية

ن اهتمام المؤسسات النسوية بفئة الشباب ذكـوراً  إاحتلت فئة الشباب المرتبة الثالثة، إذ 

وإناثاً له بعد جندري، وذلك بهدف تغيير الصورة النمطية للمرأة بين فئة الشباب، وإدخال مفاهيم 

سسات النسوية المباشـرة،  ن عن أجندات المؤيالرجال غائب دبينما يع .التكافؤ بين المرأة والرجل

  .فلم يتم استهدافهم بشكل مباشر لتغيير الصورة النمطية السائدة عن المرأة ودورها في المجتمع

إلى تنوع الفئات المستهدفة لتشمل المجتمع كافة، وذلك بسبب تعـدد  ) 1.4(يشير جدول 

هـذا  وامج معينة، وتنوع برامج وأنشطة المؤسسات النسوية وعدم تركيزها على فئة واحدة أو بر

  .يؤدي إلى تشتت جهودها وحرمان الفئة األكثر حاجة لها وهي النساء

  ).%( 2007ضمن عمل المؤسسات النسوية، المستهدفة  اتالفئ :)1.4(جدول 

  % المتوسط العينة

 75.6  1.22  نساء  

 63.2 1.84  أطفال

  56.4 2.18   آت  /شباب

  54.8 2.26  رجال     

  47.2 2.64  المجتمع كافة  

  :مجاالت عمل المؤسسات النسوية. 3.4

عملت المؤسسات النسوية منذ نشأتها على سد الفراغ الذي رافـق غيـاب المؤسسـات    

ومع ذلك استمرت هذه . الحكومية، وكان هذا الدور واضحا قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية

فلسـطينية، وكثفـت نشـاطها    المؤسسات بتقديم الخدمات حتى في ظل وجود السلطة الوطنية ال

وتركيز دورها في العمل المجتمعي التنموي خالل انتفاضة األقصى، إذ قامـت بـأدوار كثيـرة    

  . يفترض أن تقوم بها الحكومة
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جـل تمكـين المـرأة، إذ    ألذا تتنوع المجاالت التي تعمل بها المؤسسات النسوية، مـن  

أهميتها، كما هو موضح في الجـدول  أربعة عشر مجاال مرتبة حسب لى اشتملت على ما يزيد ع

وترى المؤسسات النسوية أن هذه البرامج تعمل على تعديل نمط توزيع القوة بين المرأة . )2.4(

  .والرجل في المجتمع

  .)%( 2007مجاالت تمكين المرأة،  :)2.4(جدول 

  % المتوسط الفقرة  الترتيب

 88.2  1.18  رعاية مسنين 1
 87.2 1.28  البحث العلمي  2
 83.4 1.66  المجال السياسي 3
 82.8 1.72  تنظيم األسرة 4
 78.8 2.12  الطفولة المبكرة  5
 76 2.4  صحة عامة  6
 75.4 2.46  تنمية المرأة  7
 74 2.6  حقوق المرأة وحقوق اإلنسان  8
 72.4 2.76  مشاريع تنموية اقتصادية  9

 70.8 2.92  تعليم وتدريب  10
 69 3.1  ثقافية اجتماعية  11
 66.6 3.34  توعية وتنمية المجتمع  12
 66 3.4  برامج شبابية  13
 95.8 0.42  مجاالت أخرى   14

التعبئة والتـأثير،  : فهي تشملالسابق بالنسبة للمجاالت األخرى المشار إليها في الجدول 

رعايـة وتأهيـل   و، تي تعرضت للعنفحماية وإيواء المرأة الوالضغط والمناصرة، وتشبيك، وال

تنظيم النساء ضـمن مجموعـات نسـوية،    وإرشاد وتوجيه اجتماعي ونفسي، والهن، نساء وأطف

  .المجال الزراعي واإلنتاجيوخدمات اجتماعية، و
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التشبيك، والضغط والمناصرة ، وأن مجاالت التعبئة والتأثير، إلى يشير الجدول السابق 

المجـال  والبحث العلمي، وصناع القرار والمشرعين، باإلضافة إلى رعاية المسنين، في التأثير و

السياسي وتنظيم األسرة تقع في صدارة المجاالت التي من خاللها تعمل المؤسسات النسوية على 

القوانين الحالية لصالح تقوية وتمكين في تمكين المرأة، إذ ترى النساء أن برامج التعبئة والتأثير 

فـي  من برنامج التعبئة والتـأثير   مهماًالنساء، وهذا مدعم بأبحاث السياسات الذي يعتبر جزءاً 

التشريعات والقوانين والسياسات العامة، لدعم النساء في مواقع صنع القـرار، ودعـم القـوانين    

  . الخاصة بالمرأة، والمتمثلة في الضغط على المجلس التشريعي إلقرار الكوتا النسائية

والجندرية، والتـي  كان هناك اهتمام واضح ألهمية إجراء األبحاث والدراسات النسوية 

ات، والتي تم التركيز من خاللها علـى دراسـة   يبدأت المؤسسات االهتمام بها في نهاية الثمانين

أوضاع المرأة الفلسطينية في مختلف المجاالت وتوثيق تجارب النساء الرياديات إلبراز دورهـن  

النسـوية،  مـع    في التنمية، وقد ظل هذا المجال من أهم المجاالت التي تهتم بهـا المؤسسـات  

  . اختالف في أنواع وطريقة إجراء هذه األبحاث، والتي يتم انجازها بناء على متطلبات المرحلة

إن طبيعة المرحلة السياسية التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني، جعل مؤسساتنا النسـوية  

جل تمكينها أتبدي اهتماما واضحا في المجال السياسي وتسعى بكل جهدها لتمكين المرأة فيه، من 

لى مواقع صنع القـرار، حتـى ال يبقـى العمـل     إلمشاركة في التنمية السياسية والوصول من ا

  .السياسي حكراً على الرجال، وهذا يسهم في مشاركتها في التنمية الشاملة

ولوليـات  أتنظيم األسرة ورعاية المسنين ضمن بمجال االهتمام يقع ليس من الغريب أن 

ن بداية عملها كان في مجال اإلغاثة وتقديم الخدمات ، وقد تطورت ، ألعمل المؤسسات النسوية

المرحلة، فأصبح برنامج التوجيه واإلرشاد والدعم النفسـي   حاجاتفيما بعد في برامجها حسب 

واالجتماعي من أهم البرامج التي تخدم المجتمع، في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يمـر  

استشهاد واعتقال واقتحام المنازل، وما يرافقة من ضـغوط نفسـية    بها مجتمعنا الفلسطيني، من

  .واجتماعية
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تلي ذلك برامج الطفولة المبكرة والتي تشكل النوادي الصيفية ورياض األطفال الجـزء  

األكبر منها، إذ  تعتبرها المؤسسات النسوية لخدمة المرأة وذلك بتخفيف األعباء عنهـا بتـوفير   

  .امتداد للعمل الخدماتي الذي كانت تقوم به المؤسسات النسوية مكان آمن ألطفالها، وهو

ومن المجاالت األخرى التي عملت بها المؤسسات النسوية، حمايـة النسـاء المعنفـات    

وأطفالهن، بتوفير مكان آمن لهن، وتقديم الدعم والمساندة لهن، سواء كان مـن خـالل تـوفير    

ردي والجمعـي والقـانوني، بهـدف تقـويتهن     خالل جلسات اإلرشاد الفمن خطوط األمان، أو 

وفي نفس المجال إجراء أبحاث ودراسـات اجتماعيـة،   . لمواجهة مشكالتهن، وإيجاد حلول لها

ستراتيجيات عمل تسـهم  إبهدف توفير معلومات ومعطيات حول حجم المشكلة، بغرض  بلورة 

ت مجتمعية، للقضاء على في القضاء على ظاهرة العنف، ومعالجة هذه المشكلة عبر القيام بحمال

المشرع الفلسطيني، التخاذ سياسات وإجـراءات،   فيصناع القرار، وفي هذه الظاهرة، والتأثير 

وتبني قوانين وتشريعات لحماية النساء المعنفات، تستند إلى المساواة وعـدم التمييـز واحتـرام    

  .حقوق اإلنسان

 .كز من خاللها على صحة المرأةي تربرامج الصحة العامة فيما بعد، والت تلتهافي حين 

لفقـري  إن االهتمام بصحة المرأة ينعكس إيجاباً على بقية أفراد األسـرة العتبارهـا العمـود ا   

المرأة آخر مـن يهـتم   فإن كما هو متعارف عليه في مجتمعنا و أنهواألساسي داخل البيت، إال 

عد ذلك تأتي بـرامج تنميـة   وب .األهمية في ذلك إلى الزوج واألبناء وتعطىصحته في العائلة ب

لقـد زاد  . والتعليم والتدريب ،تنموية اقتصادية ومشاريعوحقوق اإلنسان،  ةالمرأ وحقوقالمرأة، 

ـ  بعـد أن   اًالتركيز على قضايا المرأة على اعتبار أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان، خصوص

، 1988نتفاضة الشعبية عام تغيب االهتمام بقضايا المرأة لدى الفصائل السياسية وبالتحديد في اال

زيادة التركيز على قضايا  إلى مما دفع المؤسسات النسوية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية

  .المرأة، كجزء من قضايا حقوق اإلنسان، ومؤشر هام على عمليات تنمية المرأة

المؤسسـات النسـوية أن    ترىفيما يخص جانب التعليم والتدريب في مجاالت مختلفة، 

من المجاالت المهمة لديها وذلك ألنها تعمل  ،سواء كان المهني أو غيره ،جانب التعليم والتدريب
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خـال لتحسـين   على تمكين المرأة وفتح المجال أمامها للحصول على عمل أو وظيفة تدر عليها د

تمكين المرأة من الناحية االقتصادية يدفعها إلـى تحسـين وضـعها     إنوضعها االقتصادي، إذ 

تماعي، وهذا ما أكدته نتائج الدراسة، فقد اهتمت المؤسسات النسوية بإقامة مشاريع إنتاجيـة  االج

تسـاعدهن   ء، وإكسابهن بعض الخبرات المهنيـة صغيرة للنساء، بهدف توفير فرص عمل للنسا

وتقع بقية المجاالت بعد ذلـك  . في إحداث تغيير تنموي يسهموهذا . ى امتالك مهنة للمستقبلعل

هنـاك   ألنتماعية، توعية وتنمية المجتمع، وبرامج شبابية، وذلـك  ثقافية اج: التواليوهي على 

  .الكثير من المؤسسات غير الحكومية التي تهتم بهذه المجاالت

أنها تعمل على توعية وتنمية المجتمع المحلي وحصـل  إلى  أشارت المؤسسات النسوية

لنسوية عملها في المجاالت السابقة يسهم ، إذ اعتبرت المؤسسات ا)3.34(هذا البند على متوسط 

  .في توعية وتنمية المجتمع 

  :عمل المؤسسات النسوية أولويات. 4.4

عمل المؤسسات النسوية بأهدافها، والتي ال تنفصل كثيراً عـن أهـداف    تولوياأترتبط 

المنظمات غير الحكومية، التي تنبع من احتياجات المجتمع المحلي، وتقـدير هـذه المنظمـات    

هداف المنظمـات،  ن تكون البوصلة الموجهة ألأالتي من المفترض . حاجاتهولويات المجتمع وأل

  .وعليها يتوقف اختيار المنظمات لنوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها

أن تمكين المرأة في مختلف المجاالت هو األولوية األولـى لعمـل    )3.4(يشير جدول 

ممارسة النساء حـق تقريـر   ومشاركة في صنع القرار العام، المؤسسات النسوية،  يليه تعزيز ال

وصول النساء إلـى  وتنمية القدرة االقتصادية لألسرة، وبناء مجتمع مدني ديمقراطي، والمصير، 

  . المساواة والعدالة، وتعزيز المشاركة في صنع القرار الشخصيوالموارد، 

ولويات عمل المؤسسات النسوية،  فإننا نالحـظ  وإذا نظرنا إلى المتوسطات الحسابية أل

بسيطة في المتوسطات والنسب بين كل بند والذي يليه،  وهذا يدل علـى أن المؤسسـات    اًفروق

ترأسها نساء كانت عبر السنوات الماضية، تفضل مصـلحة األسـرة   تالنسوية التي تقوم عليها و
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ت النسوية في هذه الفترة، تطـرح  والوطن على مصالحها الشخصية، وبالتالي أصبحت المؤسسا

تمـل  ال تح تولويـا ألها عالقة بقضاياها الخاصة، إذ اعتبرت هذه القضايا  اًعلى أجندتها أمور

ولويات جاءت متقاربة النسب نتيجة التداخل والفترة الزمنية مـن  التأخير، لذلك عندما طرحتها أ

  .االنتظار

  ).%( 2007ة،ولويات عمل المؤسسات النسويأمجال  :)3.4(جدول 

  %  المتوسط الفقرة  الترتيب
  73.8  2.62  تمكين النساء في مختلف المجاالت  1

  73.2  2.68  تعزيز المشاركة في صنع القرار العام  2

  73.2  2.68  ممارسة النساء حق تقرير المصير  3

  72.8  2.72  بناء مجتمع مدني ديمقراطي  4

  72.4  2.76  تنمية القدرة االقتصادية لألسرة  5

  72.0  2.80  وصول النساء إلى الموارد  6

  71.6  2.84  المساواة والعدالة  7

  66.6  3.34  تعزيز المشاركة في صنع القرار الشخصي  8

ولويـات  أيتضح من الجدول السابق أن تمكين النساء في مختلف المجاالت يعـد مـن   

حق تقرير المصير النساء  ةممارسفتعزيز المشاركة في صنع القرار العام فالمؤسسات النسوية  

  .بناء مجتمع مدني ديمقراطيف

   :ية على أساس النوع االجتماعينالمب لحاجاتولويات وااأل. 5.4

جات النساء في السياسات التنموية، من خالل طرح حاولويات وأحاولت الدراسة معرفة 

النسـاء فـي    تولويـا أمجموعة من الخيارات المتوقعة، حيث نالحظ من الجدول التـالي أن  

 رأتالتعليم والصحة، إذ : يتلسياسات التنموية قد رتبت من حيث درجة أهميتها على النحو اآلا

المؤسسات النسوية أن مشاركة النساء في الحياة العامة، يقتضي فك القيـود المجتمعيـة عنهـا،    

ن خروج المـرأة للتعلـيم يتبعـه    والسماح لها بإكمال تعليمها الجامعي، وهذا مطلب منطقي، أل

لى الوصـول  عالمرأة للعمل والمشاركة في النشاطات المجتمعية، وهذا بدوره يساعدها  خروج
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قر قانون إلزامية التعليم حتى الصف العاشر األساسـي، وأعطـى   أوقد . إلى مواقع صنع القرار

التعليم والحد من ظاهرة األميــة التي ال تزال مرتفعـة بين باللتحاق ل ةالمجال للفتاة الفلسطيني

حصـاء  إلحسب بيانـات الجهـاز المركـزي ل    )%10.2(ذ بلغت حوالي إ، اث في فلسطيناإلن

وتسعى المؤسسات النسوية إلى تأمين التعليم المجاني للفتيات من خالل  .)2006( الفلسطيني لعام

يليها الصحة، والتي اعتبرته المؤسسات النسوية مهماً، ودعـت الـى   .  توفير األقساط الجامعية

نظام صحي فلسطيني، بأجور رمزية، والتوسع في تقديم الخـدمات الصـحية    جلأالنضال من 

  . بتوفير مراكز صحية مجهزة، خصوصاً في المناطق المهمشة

في حين تلتها وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار على كافة المسـتويات التشـريعية   

القوانين والتشـريعات،  لتها والتنفيذية والقضائية، وذلك بهدف تطوير مكانة المرأة الفلسطينية، ت

قانون وقانون األسرة، و، ةن األساسييانوالمتعلقة بحقوق المرأة في كافة الميادين، وبخاصة في الق

قانون األحزاب، وغيرها من القـوانين  وقانون الضمان االجتماعي، وقانون العقوبات، والعمل، 

ق المرأة من الضياع، وتعطيها حقها المستجدة، التي تنظم العالقة بين أفراد المجتمع وتحفظ حقو

من المؤسسات النسوية على علـم  % 86أن  )4.4(قد أشارت البيانات في جدول و.  دون تمييز

مـا  إشاركن بصياغة هذه القوانين، % 50ن أبالتعديالت التي تم إنجازها على صعيد القوانين، و

وانين والتشريعات، وتوقيـع  جل تغيير القأالمشاركة في حمالت الضغط من بمشاركة فعلية، أو 

ن حجم التعـديالت  أفقط ترى ب% 8وثائق لالعتراض، مما يمنح المرأة حقوقاً متساوية، إال أن 

وهذا يدل على عدم الرضا عن .  القانونية ينسجم مع المجهود الذي قامت به المؤسسات النسوية

جـل تعـديل   أمـن   ن المؤسسات النسوية بذلت كل ما بوسـعها حجم التعديالت التي جرت، أل

القوانين، دون تمييز بين ذكر وأنثى، وهذا يرجع إلى أن التشريعات الموجـودة التـي تكـرس    

صولها الثقافية، التي تستمد عناصـرها مـن   أالتمييز وعدم مساواة المرأة بالرجل اجتماعياً لها 

  .  أبوية المجتمع الذكورية، باإلضافة إلى القراءة المتزمتة لنصوص الدين

األولوية الخامسة بالنسبة للمؤسسات النسوية، فهو  ديخص الجانب التثقيفي، الذي يعفيما 

جل رفع الوعي المجتمعي ووعي أصحاب القرار حول األدوار المختلفة للمرأة في المجتمع أمن 

أمـا   .المرأة في الخطة الوطنية دمجستراتيجية، وأهمية إلتها العملية واحاجاالفلسطيني، وحول 
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زيادة الدخل والبطالة والتشغيل، فتسعى المؤسسات النسوية إلى توفير فرص عمـل  فيما يخص 

للنساء سواء في المشاريع الطارئة، أو في إقامة المشاريع اإلنتاجية الصغيرة الخاصة بالنسـاء،  

  . ومحاولة ربطها برؤية تنموية متوسطة أو بعيدة األمد

ولويـات عمـل المؤسسـات    أ ضمنحصل بند الوقاية من العنف على الترتيب الثامن و

النسوية، وهناك بعض السياسات التي اتبعتها المؤسسات النسوية الحقوقية إلزالة العنـف ضـد   

، وهذا يعنـي أن المؤسسـات   )5.4(مرتبة كما في جدول   ،خيرا الشفافية والمساءلةأالمرأة، و

مع الفلسطيني، وبدأت فـي  اجاتها التنموية بناء على ما يحتاجه المجتحولوياتها وأالنسوية حددت 

  .برامج لها عالقة بحاجة المجتمع  ذتنفي

  (%). 2007قضايا المرأة القانونية، بمعرفة موظفي المؤسسات النسوية  ):4.4(جدول 

 المجموع  ال ال رأي نعم البند

العلم بالتعديالت التي تـم إنجازهـا علـى صـعيد     

القوانين المدنية وخصوصا قانون األحوال الشخصية
86 0  14 100 

  100  38  12  50 المشاركة بصياغة هذه القوانين

انسجام التعديالت القانونية التي جرت مـع حجـم   

 المجهود الذي قامت به المؤسسات النسوية
8  30  62  100  

  .(%) 2007جات النساء التنموية على أساس النوع االجتماعي،اأولويات وح: )5.4(جدول 

  %  المتوسط الفقرة  الترتيب
  79.8 2.02  تعليمال 1

 72 2.80  الصحة 2

 69.6 3.04  مراكز صنع القرار 3

 69.2 3.08  القوانين والتشريعات 4

 67.8 3.22  التثقيف 5

 66.4 3.36  زيادة الدخل 6

 65 3.50  البطالة والتشغيل 7

 61.2 3.88  الوقاية من العنف 8

 52.2 4.78  الشفافية والمساءلة 9
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بعتها المؤسسات النسائية، وخاصة الحقوقية منها، للحد من العنف بالنسبة للسياسة التي ات

ضد المرأة فقد لوحظ أن سياسة التوعية والتثقيف المجتمعي كانت هي السياسة المتبعة بشكل 

كبير، يليها العمل على وضع توصيات العتماد قوانين تمنع العنف، باإلضافة إلى وضع بعض 

  ).6.4جدول نظر ا(هة العنف ضد المرأة البرامج والمشاريع المتعلقة بمواج

  .(%) 2007السياسة التي اتبعتها المؤسسات النسائية إلزالة العنف ضد المرأة،  ):6.4(جدول 

  % التكرار البندالترتيب

  78  39 توعية وتثقيف مجتمعي 1

  62  31  توصيات العتماد قوانين تضمن مجابهة العنف  2

  54  27 برامج ومشاريع لمواجهة العنف 3

   44  22 حماية النساء المعنفات 4

  20   10 تعزيز القدرة االقتصادية 5

وفيما يتعلق بانسجام السياسات التنموية التي تضعها المؤسسات النسوية مع حاجات وأولويات 

من % 60 حواليبحسب رأي ما نوعاً  اًمتوسط اًن هناك انسجامإ :النساء، يمكن القول

  ). 7.4نظر جدول ا(استطالعها  المؤسسات النسوية التي تم

  .(%) 2007انسجام السياسات التنموية الجندرية مع حاجات وأولويات النساء، ):7.4(جدول 

 % التكرار السؤال الرقم

  60  30  انسجام وسط 1

  28  14  انسجام ضعيف 2

   6  3  انسجام قوي  3

   6  3  ال يوجد انسجام 4

   0  0  منسجمة تماماً  5

  100  50 المجموع
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 فيللتأثير  ممنهجةعملية ومن بينها المؤسسات النسوية  مؤسسات المجتمع األهليبدأت 

رؤية  إطاروالسياسات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في  واألنظمةالقوانين والتشريعات 

 بإصدارقام المجلس التشريعي حيث ستراتيجية لعملية التنمية والتحول الديمقراطي في فلسطين، إ

قامت السلطة الوطنية ببلورة العديد من السياسات العامة وبمشاركة ومن التشريعات،  العديد

  .األهلينشطة من المجتمع 

القوانين والتشريعات في التأثير  أهمية إلى المؤسسات النسويةاستندت مشاركة 

 الفلسطيني، إال أن وجود ت المجتمع المحليحاجاولويات وأوالسياسات العامة بما ينسجم مع 

لمعظم مناطق السلطة  اإلسرائيلياحتالل الجيش  عادةوإ، ولوياتاألمعتقدات خاطئة حول 

تطور بيئة قانونية ممكنة لعملية التنمية والتحول الديمقراطي في  إمكانياتمن  حدَّالوطنية 

االتفاق على سياسة تنموية  نع األهليةالسلطة الفلسطينية والمؤسسات األمر الذي أعاق  .فلسطين

، حيث قامت المؤسسات النسوية بتغيير أولوياتها وبرامجها واالهتمام في المرحلة الراهنة حدةوا

على حساب األولويات التنموية، فقد اهتمت ببعض البرامج الطارئة كالصحة  الطوارئببرامج 

  .والتعليم وتأهيل المساكن واإلرشاد النفسي واالجتماعي

  :ة ستراتيجيات عمل المؤسسات النسويإ. 6.4

ستراتيجيات، التي تستند إليهـا  إلأن هناك مجموعة من ا االستبانةظهر من خالل تحليل 

ستراتيجيات كل على حدة، إلالمؤسسات النسوية في تنفيذ برامجها، وتلتقي المؤسسات حول هذه ا

ستراتيجية محددة، تمكنها من إدراج برامج ضـمن  إإذ لم تعمل المؤسسات النسوية على تطوير 

  . ، تساعدها على عكس رؤيتها التنمويةأجندتها

التواصل على على الرغم من عدم وجود مرجعية موحدة للمؤسسات النسوية تساعدها و

لدى المؤسسات  مصالح المرتبطة بالنوع االجتماعيالتصور موحد بشأن عدم وجود فيما بينها، و

إستراتيجية المؤسسات  نه تم صياغةأرؤية موحدة ألعضاء المرجعية، إال عدم وجود ، والنسوية

ومـن هـذه   ) 8.4(النوع االجتماعي، كما هو موضح في جـدول   بمنهجية التخطيط القائم على

  :يأتيما  ستراتيجياتإلا
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وظهرت الحاجة إليها في الوقت : )advocacy strategy(ستراتيجية التعبئة والتأثير إ )1

ن والتشريعات ووضع مرحلة سن القوانيوالحالي، خصوصاً بعد قدوم السلطة الوطنية، 

، والسياسات العامة واألنظمةالقوانين والتشريعات في التأثير جل أالسياسات العامة، من 

إقامة عالقات وصالت مع المؤسسات وجل نظام صحي فلسطيني، أالنضال من و

 . االتصال مع المؤسسات الدولية والتأثير في الرأي العام العالميوالصديقة، 

تسعى المؤسسات النسوية من خالل : )empowerment strategy( ستراتيجية التمكينإ )2

برامجها إلى تمكين المرأة في مختلف المجاالت، حرصاً منها على أهمية مشاركة المرأة 

قرها المجلس الوطني الفلسطيني أفي بناء وتنمية الوطن، استناداً لوثيقة االستقالل التي 

 . 1988عام 

 public awareness( حول قضايا المرأةالمجتمعي بناء وتطوير الوعي ستراتيجية إ )3

strategy( : للمرأة، وذلك  مهمةوذلك بتوعية وتثقيف المجتمع حول قضايا وموضوعات

من  باستخدام كافة وسائل اإلعالم واالتصال المجتمعي، وإثارة نقاش جوهري وبناء،

 .تمييزتخدم الجنسين دون قوانين وتشريعات وسياسات عامة  إلىجل ترجمتها أ

 : (development services provision strategy)تقديم الخدمات التنمويةستراتيجية إ )4

التعليمية، والصحية، ( استمرت المؤسسات النسوية بتقديم العديد من الخدمات التنموية

وباألخص  نإلى الفلسطينيي...) قتصادية، ومتابعة القضايا االجتماعيةالمشاريع اوال

القيام بواجبها وتقديم على ك بسبب عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية النساء منهم، وذل

 ،من جهة أخرى ترى مؤسسات المجتمع المدنيوالخدمات للمواطنين، هذا من جهة، 

أهمية التكامل والتنسيق والشراكة مع السلطة في تقديم  ،ومن ضمنها المؤسسات النسوية

 .الخدمات، تالفياً للتكرار واالزدواجية

 البناء والتطوير المؤسسي للمراكز النسوية، وتنمية الموارد البشريةستراتيجية إ )5

)capacity building and institutional building strategy( : وذلك لتعزيز

االنتقال من دور اإلغاثة التي كانت تقوم به المؤسسات النسوية إلى الدور التنموي، 
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تنفيذ مجموعة من أنشطة التعليم من خالل اطي، والمشاركة في بناء مجتمع مدني ديمقر

والتدريب في مختلف المجاالت، باإلضافة إلى برامج تطوير القدرات واالستشارات 

 .  الفنية

إنتاج التقارير، : )database building strategy(ستراتيجية بناء قاعدة معلوماتية إ )6

ع البيانات من خالل ، وجمحول إحصائيات المرأة والرجل وتغطية عدد من المسوح

وصانعي القرار من االستفادة من هذه البيانات في  نلمخططياالسجالت اإلدارية، لتمكين 

 .تقليص الفجوة بين الجنسين

: )co-ordination and collaboration strategy( التشبيكوالتنسيق استراتيجية  )7

ية، وبينها وبين على الرغم من ظهور أهمية التنسيق والتشبيك بين المؤسسات النسو

من اإلجابات ، كما % 82إذ حصلت على نسبة ، ةمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطيني

استراتيجية موحدة إبهدف تنظيم العالقة بناء على رؤية و، )12(هو موضح في جدول 

المؤسسات النسوية لم تتفق بعد على مرجعية واحدة، والعمل  أنللعمل النسوي، إال 

دة، ولم تظهر الدراسة أن هناك من يعمل على توحيد الجهود موح ةستراتيجيإضمن 

  .والتنسيق والتشبيك بين المرجعيات المقترحة
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  .(%) 2007ستراتجيات عمل المؤسسات النسوية،إمجال ): 8.4(جدول 

 ال رأي ال نعم البند 
  لم 

  يستجب

  المجموع

مرجعية موحـدة للمؤسسـات النسـوية    

  التواصل فيما بينها علىتساعدها 
36 48  12 4   

  
100  
  

صياغة إستراتيجية المؤسسـة بمنهجيـة   

 التخطيط القائم على النوع االجتماعي 
66 16 14 4 

100  

اجتماع المؤسسـات النسـوية لمناقشـة    

األعمال التي قامـت بهـا خـالل العـام     

المنصرم والتخطيط لنشـاطات السـنوات   

 المقبلة

48 34 14 4  

  
100  

بشـان   تصور موحد للمؤسسات النسـوية 

 مصالحهن المرتبطة بالنوع االجتماعي
32  38 26 4  

100  

كمجلس ( رؤية موحدة ألعضاء المرجعية

 )امناء او هيئة عامة
32 24 40 4  

100  

أن هناك انسجاماً ما بين األنشـطة التـي نفـذتها وبـين     إلى تشير المؤسسات النسوية 

إلى عدم االنسجام، % 16ن أشارت من العينة، في حي% 84ستراتيجياتها، وقد أكدت على ذلك  إ

  ) :9.4(وهذا ما يشير إليه جدول 

  .(%) 2007ستراتيجيات الموضوعة،إلمخرجات األنشطة ومدى انسجامها مع ا): 9.4(جدول 

  % التكرار البند

  2  1 منسجمة تماماً

  50  25 منسجمة

  32  16 حد ما  إلىمنسجمة 

  14  7 غير منسجمة

  2  1 غير منسجمة مطلقاً

  100 50 جموعالم
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  :السياسات التنموية المبنية على أساس النوع االجتماعي. 7.4

أن السياسات التي تأخذ بعين االعتبار مشاركة النسـاء  إلى أشارت المؤسسات النسوية 

بإعطائهـا الفـرص    ةلفعالاعداد هؤالء النساء للمشاركة إدوار غير نمطية، وتعمل على أضمن 

والعمل ومواقع اتخاذ القرار وغيرها، هي السياسـات التـي تعتبـر    المتكافئة للجنسين كالتعليم 

ن إوال يوجد سياسات مبنية على أساس النوع االجتماعي في مجتمعنـا الفلسـطيني ، و  . تنموية

وجدت فهي ضمن اإلطار النظري ، لكن على مستوى الواقع يوجد بعض المبـادرات الوطنيـة   

ص القائمين عليهـا أكثـر   وثر برغبة الممولين أو بشخوالمشاريع المبعثرة هنا وهناك، والتي تتأ

  .قناعة الحكومة بذلك، لذا يجب العمل بشكل جدي على تطبيقها بطريقة مدروسةبمنها 

أما السياسات التي تسعى المؤسسات الوصول إليها فهي في مختلف المجاالت، التعليم ، 

قـانون  والحقـوق القانونيـة،   و، المواقع السياسيةومواقع صنع القرار، واالقتصاد، والصحة، و

األخذ بعين االعتبار النوع االجتمـاعي عنـد عمـل    والحقوق والمعامالت المالية، والتوظيف، 

حاجات، وهذا ما يقوم بـه  لتوفير بيانات تسهم في التخطيط بناء على اوالموازنة العامة للدولة، 

لمجاالت ومسـتندة علـى   الجهاز المركزي لإلحصاء من إحصاءات الرجل والمرأة في مختلف ا

  . النوع االجتماعي

وحول سؤال إن كانت المؤسسات النسوية في وضع يسمح لها بالمشـاركة فـي صـنع    

أن هناك بعـض  إلى من اإلجابات % 90، أشارت )10.4(كما هو موضح في جدول  السياسات

شوطاً  المؤسسات النسوية وصلت إلى مرحلة تستطيع المشاركة في صنع السياسات، ألنها قطعت

كبيراً في التقدم والخبرة والمعرفة، إال أن النظام السياسي الموجود على مسـتوى األحـزاب أو   

امرأة في لجنة ما فهـي للمنظـر   ن وضعت إالسلطة ال يهتم وال يسمح لها بالمشاركة الحقيقية و

  . ، وال تستطيع أن تدعم أي قرارفقط

انها المشاركة، بسبب عدم وجود مكإأن المؤسسات النسوية ليس ب% 10في حين أشارت 

مـن  . خطة تنموية شاملة وتقدمية، سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد الحركة النسـوية 

ناحية أخرى، عدم وجود خطاب نسوي موحد وتقدمي، وبسبب ضعف تواصل الحركة النسـوية  
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نساء وهمومهن ال تولولياأفر مرجعية جامعة ومظلة حقيقية تعكس امع القاعدة النسوية، وعدم تو

سـتراتيجية تشـارك فيهـا جميـع     إوقضاياهن، والمؤسسات النسوية لم توحد صفوفها بوضع 

عدا عن الوضع السياسي وعدم استقرار البيئة السياسـية  . المؤسسات، بعيدة عن الفئوية الحزبية

  .والقانونية واالجتماعية

   (%)  2007، السياسات لها بالمشاركة في صنع يسمحوضع المؤسسات النسوية ):10.4(جدول 

 % التكرار البند

 16 8 إلى حد كبير

 74 37 إلى حد ما

  10  5 ال

  100  50 المجموع

  :مشاركة المرأة في الحياة العامة. 8.4

المرأة في مختلف المجاالت، ومشـاركتها   دمجتعمل المؤسسات النسوية إلى مشاركة و

اريع وبـرامج تـم تنفيـذها لخدمـة النسـاء      بفعالية في الحياة العامة، وذلك من خالل قيام مش

ن المشـاريع التـي   أب ذكرت ،)11.4(، كما يشير جدول من المؤسسات% 98ن إوصالحهن، إذ 

ومن أهم البرامج التـي عملـت عليهـا،    . المشاركة في الحياة العامة علىنفذتها ساعدت المرأة 

التعبئة والمشاركة فـي صـياغة   والمشاركة في الفعاليات الوطنية واالجتماعية المحلية والعامة، 

قوانين االنتخابات، وتحقيق الكوتا النسائية لضمان وصول المرأة إلى مواقـع صـنع القـرار،    

باإلضافة إلى برنامج تمكين المرأة في صنع القرار، من خالل تدريبهن وتشجيعهن على ترشيح 

النتخابية، وحصولهن على وبدعمهن في الحملة ا ةأنفسهن النتخابات المجالس المحلية والتشريعي

بـرامج التـوفير والتسـليف،    وكما أن برامج التمكين واإلرشاد بمحاورها المختلفـة،  .  الفوز

دمج النساء في عضـوية  وتمكين القيادات الشابة، وتمكين المرأة الريفية، والمشاركة السياسية، و

ت فـي المؤسسـات،   توفير فرص عمل وزيادة عدد الموظفـا والمؤسسة من القاعدة إلى القمة، 

آليـة  وتدريب النساء على إدارة المشـاريع،  وو المؤسسات، أأنشطة رفع قدرات سواء للنساء و
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المعامالت البنكية، وغيرهـا  والكفالء، واالتفاقيات، والمعامالت البنكية، والحصول على قرض، 

  .من األمور التي تساعد النساء بال شك في المشاركة في الحياة العامة

مؤسسات النسوية من تمكن المرأة وقدرتها على القيام بدورها بشكل أفضل من تأكدت ال

جـل  أواإلخفاقات من  اتعملية المتابعة المستمرة للحاالت، لمعرفة النجاح: تيةخالل الطرق اآل

وصول النساء اللواتي تلقين التدريب وشاركن في األنشطة ووتالفي اإلخفاقات ،  اتتدعيم النجاح

وصول بعض النساء إلى مواقع صنع القرار سواء فـي  وية وفعالة في المجتمع، إلى مواقع قياد

دراسـة  وزيادة مشاركة النساء في األنشطة المختلفـة،  والمجلس التشريعي أو المجالس المحلية، 

التقيـيم  ومشاريع النساء القائمة وكيف انعكس مردود هذه المشاريع علـى المـرأة وأسـرتها،    

  .ون الخارجيونلمقيمالخارجي الذي يقوم به ا

  (%)  2007لى دخول المرأة في الحياة العامة،عالمشاريع والبرامج النسوية تأثير  ):11.4(جدول

 % التكرار البند

 16 8 بشكل كبير

 82 41 الى حد ما

  2  1 ال

  100 50 المجموع

  : العالقة ما بين المؤسسات النسوية والمؤسسات األخرى. 9.4

غيرها بعالقات معينة بحسب طبيعـة ومجـال   أو ببعضها بوية، ترتبط المؤسسات النس 

  :تيويمكن تصنيف هذه العالقات على النحو اآل. العمل مع تلك المؤسسات

  : العالقة ما بين المؤسسات النسوية    ) 1(

تتطلب المرحلة الحالية التي تمر بها المؤسسات النسوية تضـافر الجهـود والطاقـات،    

ستراتيجيات واضحة لعملها، وهنا يبرز أهمية التنسيق والتشبيك إة، ولبلورة رؤية تنموية واضح

بين المؤسسات النسوية، إذ أشارت البيانات الى أهمية التنسيق والتشبيك بين المؤسسات النسوية، 
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، بهـدف تنظـيم   )12.4(من اإلجابات، كما هو موضح في جدول % 82إذ حصلت على نسبة 

ومع ذلك وعلى الرغم مـن قناعـة    .ية موحدة للعمل النسويستراتيجإالعالقة بناء على رؤية و

 ةسـتراتيجي إها لم تتفق بعد على مرجعية واحدة، والعمل ضـمن  أنالمؤسسات النسوية بذلك، إال 

لقد اعتقدت المؤسسات النسوية، أن قيامها بتنفيذ . ولم تسع حتى اآلن إلى توحيد جهودها موحدة،

عضها في بعض األنشطة أن هناك عالقة تنسيق وتشـبيك  أنشطة مشتركة، أو مشاركة ومساندة ب

نه ال يوجد عالقة أ% 8في حين حصلت بقية الخيارات على نسب بسيطة، إذ أشارت . فيما بينها

لكل من خياري عالقة ندية، وتكاملية، في حين أشارت مؤسسـة واحـدة   % 4بين المؤسسات، و

  . أنها عالقة تنافسية لىإ

  .(%) 2007قة بين المؤسسات النسوية،مجال العال): 12.4(جدول 

 % التكرار البند

  4  2  عالقة ندية

  82  41  عالقة تنسيق وتعاون

  4  2  عالقة تكاملية

  2  1  تنافسية

  8  4  ال يوجد عالقة

  100  50 المجموع

إن عملية التنسيق والتعاون التي أشارت إليها المؤسسات النسوية، والتي كانت نسـبتها  

التعاون في بعض الفعاليات واألنشطة، وهذه األفعـال  واجتماعات متفرقة،  ، ال تتعدى عقد82%

ال تسفر عن خطة واضحة وآلية عمل موحدة من شأنها تقوية وتمكين المؤسسات الفلسطينية، ولم 

  .ستراتيجي واضح في إطار خطة محكمةإعلى توجه  ةكن مبنيت

ى تنظيم نفسها بطريقة فعالة هذا الضعف البارز بين المؤسسات النسوية، ال يساعدها عل

السياسات العامـة  في التأثير  منفي إطار رؤية وخطة قطاعية واضحة، وهذا يضعف إمكانياتها 

ا، لذا هناك أهمية في تعزيـز التنسـيق والتشـبيك والتعـاون بـين      والسلطة الوطنية ووزاراته

اإلضافة إلـى مواجهـة   ب.كبر للتأثير بالسياسات والقوانين والتشريعاتأالمؤسسات، لتصبح قوة 
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مشاكل التنمية كإزالة الفقر والبطالة واالندماج االجتماعي وتكافؤ الفرص ومساواة المرأة، عـدا  

عن أهمية تكاتف الجهود لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي وكشف انتهاكاته لحقوق اإلنسان والتأثير 

  .العام العالمي في الرأي

  : ة والسلطة الوطنية الفلسطينيةالعالقة ما بين المؤسسات النسوي    ) 2(

من المؤسسات النسوية % 42ن فإ ،)13.4(، كما هو موضح في جدول البيانات بحسب

ن العالقة بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية عالقة تكاملية، إذ جاءت هذه العالقة بالمرتبـة  أ

دوار السـلطة  مـع أ مـل  اتكتتقاطع وتن األدوار التي تقوم بها المؤسسات النسوية إاألولى ، إذ 

، تليها العالقة القانونية والمتمثلة بالتسـجيل والتـرخيص واإلشـراف علـى     ةالوطنية الفلسطيني

نه يوجد عمل مشترك بينها وبين السـلطة  أمن عينة الدراسة % 18االنتخابات، في حين أشارت 

ا، خصوصاً بأنها تتـابع  أن للحكومة دوراً إشرافياً عليه% 10، ومن ثم أشار ةالوطنية الفلسطيني

، وهنـاك ثـالث    2000تسجيل وترخيص المؤسسات بناًء على قانون الجمعيات الخيرية عـام  

مؤسسات فقط أشارت بأنها تتلقى تمويالً من السلطة، عدا عن دوائـر المـرأة فـي الـوزارات     

  .المختلفة التي تعتبر حكومية

  (%) 2007فلسطينية ودورها في الدعم،مجال عالقة المؤسسة بالسلطة الوطنية ال):13.4(جدول 

 % التكرار البند

  18  9  عمل

  10  5  إشراف

   6  3  تمويل

  42  21  تكامل

  24  12  (*)أخرى

  100  50 المجموع

ال يوجد دور، تسجيل وترخيص، اإلشراف على االنتخابات، عالقة قانونية، تعاون، مشاركة فـي  : تشمل (*) 

  .برامج ودورات
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ضعف التنسيق الممأسس والمنظم بين  باإلمكان مالحظةول السابق في الجد عند التركيز

المؤسسات النسوية والسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي يؤثر بشكل سلبي في عملية التنمية، وهذا 

وجود خطة تنموية ومجتمعية واضحة ومتفق عليها بين األطراف المختلفة، والتي  علىلم يساعد 

واالولويات اآلنية، وما بين رؤية تنموية متوسطة وبعيدة  لحاجاتامن المفترض أن تربط ما بين 

  . المدى

لى بلورة نموذج مهني جيد للتعامل مع السـلطة  إتطمح المؤسسات النسوية، أن تصل  

ومـن  -يستند إلى أهمية مشاركة المنظمات األهليـة  والوطنية، قائم على مبدأ الشراكة الكاملة، 

فة مراحل إدارة البرامج التنموية، ابتداًء بتحديـد االحتياجـات   بكا -ضمنها المؤسسات النسوية

والتخطيط، مروراً بالتنفيذ وانتهاًء بالمراقبة والتقييم، نظراً لما تتمتع به المنظمات األهليـة مـن   

ومهنية وإدارية وتاريخ طويل في تنفيذ برامج تنمويـة ممتـازة، ذات    ةقدرات فكرية وبرنامجي

  .الجودةمواصفات مهنية عالية 

  : العالقة ما بين المؤسسات النسوية والحكومة    ) 3(

من العينة % 24أما بخصوص تقييم المؤسسات النسوية لدور الحكومة، فقد اعتبرت    

 %14و% 10داعم أحياناً ، في حين أشارت % 44داعم للمؤسسات النسوية، و ةأن دور الحكوم

 مكمـل بان دورهـا   أشاروامن العينة فقد % 8ن دور الحكومة معيق ومعيق أحياناً،  أما إلى أ

  ). 14.4انظر جدول (لعمل المؤسسات النسوية 

  (%) 2007 موقف الحكومة من هذه العالقة، ):14.4(جدول 

 % التكرار البند

  44  22  داعم أحيانا

  24  12  داعم

  14  7  معيق أحيانا

  10  5  معيق

   8  4  مكمل

  100  50 المجموع
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إلى المشاركة في صنع القرار، خصوصـاً بأنهـا شـاركت     تطمح المؤسسات النسوية

الرجل على مدى السنوات الماضية في النضال، ومن حقها أن تشارك في مواقع صنع القـرار،  

تطمح في وصول المـرأة إلـى مواقـع    التي  من المؤسسات النسوية% 90وقد عبرت عن ذلك 

رغب في المشاركة فـي تشـكيل   أنها ت% 44قيادية لتشارك في صنع القرار،  في حين أشارت 

حلقة وصل ما بين الشـريحة النسـوية والحكومـة،    % 32مجموعة ضاغطة على الحكومة، و

  ).15.4انظر جدول رقم (الدخول إلى المجلس التشريعي % 12و

  (%) 2007لوصول إليها مع الحكومة،لالعالقة التي تطمح المؤسسات النسوية  ):15.4( جدول 

  % التكرار البند التدريب
  90  45  مشاركة في صنع القرار  1

  44  22  تشكيل مجموعة ضاغطة  2

  32  16  حلقة وصل ما بين الشريحة النسوية والحكومة  3

  12  6  الدخول إلى المجلس التشريعي  4

لمشاركة مع الحكومـة فـي صـنع القـرارات     لأهمية بوجود ترى المؤسسات النسوية 

قى النساء بعيدة عن الساحة التنموية المتعلقـة بهـا، إذ   التنموية المتعلقة بالمرأة، وذلك حتى ال تب

، كما هو موضح فـي جـدول   من المؤسسات النسوية% 92أشارت و، %100أكدت ذلك بنسبة 

أنهـا مشـاركة   إلى فقط % 8نه يجب أن تكون مشاركة كاملة، في حين أشارت إلى أ ،)16.4(

   .جزئية

مشاركتها في صنع السياسات  ،)17.4(، كما يشير جدول من المؤسسات% 70أكدت و

تشكيل حمالت ضغط وتأثير على صانعي والتنموية، في مجاالت مختلفة أهمها تقديم مقترحات، 

الوصول إلى المجلس التشـريعي،  وصياغة قوانين، ومشاركة النساء في الحياة العامة، والقرار، 

ـ     .والوصول إلى الوزارة الل بنـاء  في حين أشارت إحدى المؤسسات، أنهـا شـاركت مـن خ

المشاركة  منمؤسسات نسوية قاعدية، وتعتبرها من أهم األدوات التي تمكن المؤسسات النسوية 

  .)18.4نظر جدول ا( الفاعلة في صنع القرارات والسياسات التنموية
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 المشاركة مع الحكومة في صنع القرارات والسياسات التنموية المتعلقة بـالمرأة،  ):16.4(جدول 

2007 (%).  

 % التكرار البند

 92 46 نعم

  8 4  مشاركة جزئية

  0 0 ال

  100  50 المجموع

  .(%)  2007مشاركة المؤسسة في صنع القرارات والسياسات التنموية،): 17.4(جدول   

 % التكرار البند

 70 35  نعم

 30 15 ال

  100  50 المجموع

  (%) 2007سات التنموية،ها المؤسسة في صياغة السيافيالمجاالت التي شاركت  ):18.4(جدول 

 % التكرار البند

  46  23  صياغة القوانين

  58  29 مشاركة النساء في الحياة العامة

  62  31 تقديم مقترحات

  64  32 تشكيل حمالت ضغط وتأثير في صانعي القرار والسياسات

  32  16  الوزارة

  34  17  المجلس التشريعي

   2  1 )بناء مؤسسات نسوية قاعدية( أخرى 

  :عالقة المؤسسات النسوية مع المؤسسات األجنبية   )4(

من المؤسسات النسوية تربطها عالقة مع مؤسسـات أجنبيـة،   % 92تشير البيانات أن 

من المؤسسات النسوية، تليها األمم المتحـدة  % 72التي تتعامل معها  مثل،منظمات أهلية أجنبية



 76

%. 16، ودول عربيـة %40يـة ، دول أجنب%34، ومن ثم منظمات أهلية عربية%60وقد شكلت

   .)20.4وجدول  19.4انظر جدول (

  .(%) 2007مجال العمل مع جهات أجنبية، ): 19.4(جدول 

 % التكرار الجواب 

 92 46 نعم

  8 4 ال

  100 50 المجموع

  .(%) 2007المؤسسات التي تتعامل معها المؤسسات النسوية، ): 20.4(جدول 

 % التكرار البندالترتيب

  72  36  ات اهلية أجنبيةمنظم  1

  60  30  األمم المتحدة 2

  42  21  منظمات أهلية عربية 3

  40  20  أجنبية منظمات حكومية 4

  34  17  مؤسسات تمويل عربية 5

  16  8  عربيةمنظمات حكومية     6

أنها عالقة تمويـل  إلى  )21.4(أما عن طبيعة العالقة مع هذه المؤسسات فيشير جدول 

المؤسسات النسوية تعتمد على الدعم الخارجي فـي تمويـل برامجهـا،    إن  الدرجة األولى، إذب

حصلت علـى تمويـل   % 76حصلت على تمويل مشروع، وأنها من المؤسسات % 84وأكدت 

   .منها على استشارات فنية% 34على منح مالية، في حين حصلت % 48برامج تدريبية،  و

والهيئات الدولية األخـرى، إال أن  تتنوع أشكال تعاون المؤسسات النسوية مع المنظمات 

العالقة التمويلية هي أكثر أشكال التعاون بينهما سواء كانت لتمويل مشاريع أو برامج تدريبية أو 

من أشكال  شكالًبصفتها مع االهتمام بأخذ االستشارات والمعونات الفنية، . تقديم منح مالية للتعليم

وبرامج مشتركة، تتنوع مستوياتها تبعاً ألهميتهـا   باإلضافة إلى عمل مشروعات ثقافية. التعاون

  . ومدى خدمتها لتحقيق رؤية المؤسسة
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  (%) 2007أشكال العالقة مع المؤسسات األجنبية،): 21.4(جدول 

 % التكرار البند الترتيب

  84  42  تمويل مشروع 1

  76  38  تمويل برامج تدريبية 2

  26  13  منح تعليمية 3

  34  17  استشارية وفنية 4

  30  15  مشروعات ثقافية 5

  24  12  برامج مشتركة 6

  48  24  منح مالية  7

  6  3  (*)أخرى  8

زيارات تبادلية، تبني أيتام، منح عينية، تبادل خبرات، أنشطة تضامنية، دعـم للجمعيـات المهتمـة     :تشمل(*) 

  .بالمرأة المعنفة

  :قات التي تواجه عمل المؤسسات النسويةيالمع. 10.4

األول يتمثل بصياغة : قسمينقات التي تواجه المؤسسات النسوية إلى يسيم المعمكاننا تقإب

أشـارت  .  السياسات التنموية، والثاني المعيقات الذاتية التي لها عالقة بالبيئة الداخلية للمؤسسـة 

أن هنـاك  إلى البيانات فيما يتعلق بالجزء األول والذي يتحدث عن صياغات السياسات التنموية 

القيود التي فرضـها  بر معيقا ظهر من تحليل البيانات، أكثرها تأثيراً االحتالل متمثالً أربعة عش

على الشعب الفلسطيني، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على االتفاقيات الموقعة بينهمـا،  

عدا عن اإلجراءات اليومية لالحتالل من منع تجول، وحصار وعزل المناطق الفلسـطينية عـن   

وتقطيع أوصال الوطن الواحد، وتدمير البنية التحتيـة، وإتبـاع االقتصـاد الفلسـطيني     بعضها 

ملزمة  ديليه في ذلك النظام المجتمعي والعادات والتقاليد السائدة، والتي تع. لالقتصاد اإلسرائيلي

المجتمع الفلسطيني، تليهـا عـدم وجـود خطـة      فيأحيانا أكثر من القانون نفسه، والتي أثرت 

يجية شاملة للحكومة، وغياب القانون، في ظل إعادة االحتالل اإلسرائيلي لمناطق السلطة، ستراتإ

من المعيقات، % 50في حين حصل نقص التمويل على نسبة . وانتشار الفوضى والفلتان األمني
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ن الشعب الفلسطيني، ما زال يعيش تحت االحتالل اإلسرائيلي ويعتمـد فـي إقامـة    أخصوصاً 

  .)22.4رقم انظر جدول ( تمويل الخارجيمشاريعه على ال

  (%) 2007قات في صياغة السياسات التنموية من منطلق رؤية المؤسسة، يالمع): 22.4(جدول 

 % التكرار البند الترتيب

  72 36  االحتالل  1

 68  34  النظام المجتمعي والعادات والتقاليد 2

 66 33  عدم وجود خطة إستراتيجية شاملة للحكومة 3

 60 30  ب القانونغيا 4

 50 25  نقص التمويل  5

  34  17  التعصب السياسي 6

 26 13  نقص الكفاءات والخبرات  7

  14 7  (*) أخرى 8

عدم ربـط الخطـة ببـرامج     عدم متابعة تنفيذ الخطة، غياب اللوائح التنفيذية للقوانين والتشريعات،: تشمل(*) 

ة لتنفيذ الخطة بشرياً ومالياً، انتشار األصولية، الكفاءات غيـر  ومشاريع قابلة للتنفيذ، عدم رصد الموارد الالزم

  .مستغلة، وأخيرا السياسات والخبرات الخارجية المفروضة والمرتبطة بالتمويل 

قات التي واجهت المؤسسات النسوية في طريق القيام بدورها كما يأما بخصوص المع

عدم وجود خطة  فتتمثل فيلنساء ستراتيجياتها، وبما يخدم مصلحة اإيجب وضمن أهدافها و

، )23.4( كما يشير جدول من المؤسسات،% 78إستراتيجية نسويه شاملة، إذ عبرت عن ذلك 

ستراتيجية نسوية شاملة، تعتمد إوهذا يدل على أن وعي المؤسسات النسوية ألهمية وجود خطة 

من اولويات عمل عليها وتوجهها نحو المشاركة في التنمية، وهذا من المفترض أن يقع من ض

تليها في ذلك االحتالل الذي يقف عقبة في طريق القيام بدورها بسبب القيود . المؤسسات النسوية

وعلى مؤسساته، في حين احتل التمويل المرتبة الثالثة يليه  يالذي يفرضها على الشعب الفلسطين

جهات خارجية،  ضعف القيادات النسوية، حيث أن المؤسسات النسوية تعتمد في تمويلها على

ومع زيادة عدد المنظمات غير الحكومية وزيادة تنافسها على التمويل، مع غياب وجود مصادر 
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دعم ذاتية، جعل المؤسسات النسوية تشعر بالخوف من عدم القدرة على الحصول على دعم كاف 

  .لتغطية نفقات مصاريفها، وعدم توفر هذا الجانب يهدد مستقبل المؤسسات النسوية

ن إحين حصلت العادات والتقاليد المشكلة للثقافة المحلية على المرتبة الخامسة، إذ  في  

لدور وعمل المؤسسات النسوية وربطه بقيم وثقافة المجتمعات الغربية، عدا  اً خاطئاًهناك فهم

عن نظرة المجتمع الدونية للمرأة وعدم كفاءتها بالرجل،  وهذا يتطلب من المؤسسات النسوية 

تليها في ذلك ضعف األطر . تركيز جزء كبير من وقتها وبرامجها للتثقيف المجتمعيتخصيص و

النسوية والتي تعتبر امتداداً واذرعاً لتنظيمات سياسية،  تتبنى وجهة نظر التنظيم الذي تنتمي إليه 

تي ويشير الجدول اآل. وما زالت غير قادرة على االنفصال، أو االستقالل عن تنظيماتها السياسية

قات التي واجهت عمل المؤسسات النسوية التي منعتها من القيام بدورها التنموي يإلى المع

  .الشامل

  )%( 2007قات التي واجهت المؤسسات النسوية، يالمع): 23.4(جدول 

 % التكرار البند الترتيب

 78 39  عدم وجود خطة إستراتيجية نسويه شاملة  1

  66 33  االحتالل 2

 58 29  التمويل 3

 56 28  ضعف القيادات النسوية  4

 46 23  العادات والتقاليد   5

 40 20  ضعف األطر النسوية  6

 34 17  ضعف الكفاءات الحكومية  7

 18 9  قات أخرى يمع 8

   :فتشمل )23.4(المشار إليها في جدول  قات األخرىيبالنسبة للمع

  غياب الرؤيا النسوية الشاملة لدى الحركة النسوية،  •

  قات التي تواجه تنفيذها، يبعة تنفيذ الخطة وتحديد المععدم متا •
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  غياب رؤية وخطاب نسوي محدد وواضح،  •

  غياب مرجعية ومظلة تجمع الحركة النسوية بكل مكوناتها،  •

  االجتماعي عند صناع القرار في المؤسسة،  ثالمورو •

  العادات والتقاليد،  •

  .النسوية عدم وجود التنسيق والتعاون بين هذه األطر •
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  الفصل الخامس

  تقييم واقع المؤسسات النسوية الفلسطينية ومقترحات لتطوير

  دورها للمشاركة في التخطيط التنموي  

  :مقدمة. 1.5

الذي تم في الفصـل  و واقع المؤسسات النسوية الفلسطينيةفي ضوء استعراض وتحليل 

د العالقات المتبادلة واالرتباط بـين  من خالل تحدي تقييم هذا الواقعالرابع، سيتم في هذا الفصل 

قات التي تواجههـا، ووضـع بعـض    يالمعوحاجات هذه المؤسسات، ، وتحديد العوامل المختلفة

  . المقترحات لتطوير دورها للمشاركة في التخطيط التنموي

       جـات التنمويـة   حاالعالقة بين مجـاالت عمـل وأولويـات المؤسسـات النسـوية وال     . 2.5

  :للنساء

ك ارتباط ما بين المجاالت التي تعمل بها المؤسسات النسوية لتمكين المرأة وأولويات هنا

ت وهذا يعني أن المؤسسات النسوية بدأت في السـنوا  ،)1.5( جدولكما هو موضح في عملها 

وسلو، بتغيير أنماط ومجاالت عملها والتوجه إلى العمـل فـي   األخيرة وخصوصاً بعد اتفاقيات أ

  .مج المرأة في عملية البناء والتنميةدوية، لالمجاالت التنم

فبعد أن أعطت المؤسسات النسوية قبل التسعينيات اهتماماً واضحاً للنضـال الـوطني،   

تطوراً ملحوظاً في مجاالت عملها المختلفة، حيث عملت علـى وضـع   هذه المؤسسات شهدت 

لتحرر االجتمـاعي للمـرأة،   برامج لالرتقاء بواقع النساء، والتركيز على المحور االجتماعي وا

مؤسسات متخصصة تعنى بقضايا النساء نتيجة للتطورات السياسية عالميـاً   ظهورباإلضافة إلى 

  .وإقليمياً ومحلياً

  معامل ارتباط بيرسون بين مجاالت تمكين المرأة وأوليات عمل المؤسسات النسوية  ):1.5(جدول

  العدد  الداللة  معامل االرتباط
0.332 0.019 50  
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نه توجد عالقة ارتباطيه بين مجاالت تمكين المرأة وأوليات أيتضح من الجدول السابق 

  ).0.05(قل من أن مستوى الداللة عمل المؤسسات النسوية، وذلك أل

ولويات عملها لوضوح الهدف أمامها، إذ بـدأت  أتعي المؤسسات النسوية بشكل واضح  

لمشاركة في من اضايا المرأة والتنمية، لتمكينها على تدريب وتأهيل النساء بق في برامجها تركز

تمكـين المـرأة    أظهرت الدراسة وجود ارتباط ما بـين مجـاالت   حيث .عملية البناء والتنمية

كما جات النساء في السياسات التنموية المبنية على أساس النوع االجتماعي واولويات عملها، وحا

  . ن كان ارتباطاً ضعيفاًإحتى و) 2.5(جدول يشير 

مشاركة المرأة في النضال عبر السـنوات   يعوامل حددت هذا االرتباط وه ةهناك ثالث

الماضية، وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وتأسيس مؤسساتها، وهي ذات طابع علماني تتطلـع  

وبمـا أن مؤسسـاتنا تتلقـى    . إلى المرأة أنها مشاركة لكنها ليس بالشكل الذي تطمح له النسـاء 

الخارج واشتراط الجهات المانحة إشراك المرأة وإعطاءهـا دور العتبارهـا مـن     معونات من

وهذا ساعد النساء على المشاركة في القوى العاملة، وزيادة نسـبة  . الفئات المهمشة في المجتمع

  .كل هذه األمور أدت إلى وجود ارتباط ما بين هذه الجوانب الثالث.التعليم عند اإلناث 

اجـات  حولويات عمل المؤسسات النسوية وأارتباط بيرسون بين مجاالت ومعامل ): 2.5( جدول

  النساء 

  المتغيرات
مجاالت تمكين 

  المرأة

ولويات عمل أ

  المؤسسات

ولويات وحاجات أ

النساء في 

 السياسات التنموية

مجاالت تمكين 

  المرأة 

  0.294  0.332   معامل االرتباط

  0.038  0.019   الداللة

عمل  أولويات

  ات المؤسس

  0.035     معامل االرتباط

  0.006     الداللة

ولويات وحاجاتأ

النساء في 

السياسات التنموية 

       معامل االرتباط

        الداللة
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على الرغم من االنتقاد لبعض البرامج التي تقوم بها المؤسسات النسوية، إال أنها تحـل  

المطالبة بإلغاء تلك البـرامج وإنمـا    بعض اإلشكاليات العملية التي تواجه المرأة، وهذا ال يعني

ضرورة إعادة النظر فيها، وربطها أكثر بأجندة التغيير االجتماعي لصالح قضايا المرأة، كما أن 

ي أشارت إليه المؤسسات النسوية، يجعلنـا  ذتأكيد أهمية التنسيق والتخصصية في مجال العمل ال

  .ذه بما يحقق الفائدة لصالح قضايا النساءنشجع المؤسسات على تبني هذا البند والعمل على تنفي

من جهة أخرى كشفت الدراسة عن مجموعة من برامج المؤسسات النسوية، التي تسعى 

ن من خاللها لتمكين المرأة، وعن وجود ارتباط ضعيف ما بين برامجها وأولويـات عملهـا، أل  

النضال الـوطني التحـرري    غالبية المؤسسات لم تستطع بعد تحديد كيفية العالقة الجدلية ما بين

رض الواقع وما هي األولويات أعلى ترجمته والنضال االجتماعي، ولم تستطع التعبير عن ذلك و

والدور الذي قامت به  ؟على الصعيدين االجتماعي والوطني، خصوصاً في ظل االنتفاضة الحالية

ذه البرامج استندت على إال أن ه. جع أجهزة السلطة وعدم قدرتها على القيام بدورهافي  ظل ترا

شمولية للتغيير، لتحقيق مساواة بين الجنسين، وتشجيع النساء للمطالبة بحقوقهن من خـالل   ةرؤي

زيادة البرامج التوعوية والبرامج التدريبية التي تكسبهن مهـارات وخبـرات تسـاعدهن علـى     

  .   االستقاللية

ة ما بين البرامج المسـتقبلية  نه ال توجد عالق، أ)3.5(الدراسة، كما يشير جدول  كشفت

التي تسعى المؤسسات النسوية إلى تنفيذها والسياسات التي اتبعتها المؤسسات الحقوقيـة إلزالـة   

ـ  والسبب في ذلكالعنف ضد المرأة،  واضـحة وإسـتراتيجية موحـدة بـين      ةعدم وجود رؤي

فيـذها المؤسسـات   البرامج المستقبلية التي تخطط لتنفإن من جهة ثانية، والمؤسسات من جهة، 

لتـي  جات اان دراسة الحأجات واضحة للفئات المستهدفة، واحالنسوية لم تكن مبينة على دراسة 

مع مجموعة مصغرة غير شاملة وغير  اًذهني اًال تتعدى عصف تقوم بها المؤسسات كل على حدة

عكـس  ولم تكن دراسة معمقـة ت  ممثلة لمجتمع النساء، وعدم قيامها على أسس علمية صحيحة،

  .واقع الحال بالنسبة للنساء 
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معامل ارتباط بيرسون البرامج المستقبلية والسياسات التـي اتبعتهـا المؤسسـات     ):3.5(جدول 

  النسوية إلزالة العنف ضد المرأة 

  العدد  الداللة معامل االرتباط

0.067 -  0.64  50  

وع االجتماعي كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود سياسات تنموية مبنية على أساس الن

ن هناك بعض المبادرات والمشاريع المبعثرة والتي تتأثر برغبة الممولين أو أفي فلسطين، و

وحاجات  ألولوياتالقائمين عليها، أكثر منها قناعة الحكومة، على الرغم من وعيها  بشخوص

م النسبة العليا التي احتل التعليبنية على أساس النوع االجتماعي، النساء في السياسات التنموية الم

المرأة والسماح لها بإكمال تعليمها، يفتح  المفروضة علىفك القيود المجتمعية  ألن ،لحاجةمن ا

لذا كانت مبادرة رفع التعليم اإللزامي للصف . أمامها آفاق عمل وتطور في مجاالت أخرى

الرسمي،  لقد ركزت لجان التخطيط على التعليم. العاشر للجنسين، من ضمن توجهات التنمية

رغم وجود حاجات للنساء في التعليم غير الرسمي مثل التدريب والتأهيل المهني والحرفي للبنات 

وذلك بإنشاء مراكز ومدارس تعليم وتدريب وتأهيل للبنات في هذا الجانب، باإلضافة إلى تكثيف 

رها من برامج التوعية والتثقيف في مختلف الجوانب ودعم المراكز واألنشطة النسائية وغي

  .األمور الخاصة بالتعليم غير الرسمي 

أما بخصوص القطاع الصحي، فهناك حاجة إلى تأمين الرعاية الصحي بأجور رمزية 

وتوفير مراكز صحية في مختلف المناطق، خصوصاً النائية والمحاصرة منها، وأن تكون مجهزة 

األكثر حاجة إلى  نهنألبكافة اإلمكانيات حتى تستطيع النساء الحصول على هذه الخدمة، 

  .مراجعة العيادات الصحية

المؤسسات النسوية، توفير فرص عمل  أكدتهاومن التوجهات التنموية األخرى التي 

للنساء وذلك بإقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل لدعم النساء خصوصاً الفقيرات منهن، حتى 

 وإعطائهاى تحرير المرأة اجتماعياً تستطيع دعم ومساعدة النساء اقتصادياً، األمر الذي يساعد عل

تبين عدم وجود ارتباط ما بين انسجام أولويات  أنهإال . فرصاً متساوية في مجاالت مختلفة 
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جات النساء في السياسات التنموية المبنية على أساس النوع االجتماعي مع السياسات حاو

عدم وجود من ذكرنا سابقاً ، وذلك لما )4.5(التنموية الجندرية في فلسطين كما يوضح جدول 

  .سياسات تنموية مبنية على أساس النوع االجتماعي في فلسطين

معامل ارتباط بيرسون بين مدى انسجام أولويات واحتياجات النساء مع  السياسات  ):4.5(جدول 

  التنموية الجندرية في فلسطين

  العدد  الداللة معامل االرتباط

0.023 -  0.87  50  

أن بعض المؤسسات النسوية تستطيع المشاركة فـي صـنع   إلى لك أشارت الدراسة كذ

السياسات مع الحكومة، لما تمتلكه من خبرة ومعرفة، إال أن النظام السياسي الموجود سواء كان 

ن إعلى مستوى األحزاب، أو السلطة الوطنية ال يعطيها الفرصة بالسـماح لهـا بالمشـاركة، و   

مـن  . أي قرار يتخذ فيم فقط ووجودها لم يكن مؤثراً جل اإلعالأسمحت لبعض النساء فهو من 

ناحية أخرى عدم وجود خطة تنموية شاملة سواء كان على مستوى الحكومة أو علـى صـعيد   

، ما بين المعيقات فـي صـياغة   )5.5(الحركة النسوية، لذا كان هناك ارتباط، كما يشير جدول 

ات النسوية ومنعتها من القيـام بـدورها   قات التي واجهت عمل المؤسسيالسياسات التنموية والمع

  .ن الوضع السياسي والقانوني واالجتماعي غير مستقرأل. التنموي

قـات  يمعامل ارتباط بيرسون بين المعيقات في صياغة السياسات التنمويـة والمع  ):5.5(جدول 

  التي واجهت عمل المؤسسات النسوية ومنعتها من القيام بدورها التنموي

  العدد  الداللة  معامل االرتباط
0.62  0.001  50  

  :ستراتيجيات عملهاإالعالقة بين المؤسسات النسوية و. 3.5

لم تعمـل   لكنها, ستراتيجيات المطروحة كل على حدةالتقت المؤسسات النسوية حول اإل

تساعدها علـى عكـس   , ستراتيجية محددة تمكنها من إدراج برامج ضمن أجندتهاعلى تطوير إ

هناك وضوح في العالقـة واألهـداف    كانستراتيجية وكلما كان وضوح في اإل. رؤيتها التنموية
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يشير إلى وجـود  ) 6.5(وتكامل وتنسيق في العمل المشترك ما بين المؤسسات، وبما أن جدول 

ستراتيجية عمل المؤسسات غير واضحة وال زال بها تنافس وعدم عكسي فهذا يعني أن إ ارتباط

وهذا يدل على عدم وجـود تنسـيق،    ام شراكة واضح المعالم،تكامل وغير مبنية على أساس نظ

فهو غير مبني على أساس قوي ومتين وإنما شكلي وغيـر مـدعم باتفاقيـات     اًن كان موجودوإ

  .ية ما بين المؤسساتئمبد

   عمل المؤسسات النسوية تستراتيجياإمعامل ارتباط بيرسون بين ): 6.5(جدول 

  العدد  الداللة معامل االرتباط

0.287 -  0.04  50  

  :العالقة بين المؤسسات النسوية والسلطة الوطنية الفلسطينية. 4.5

نه أعلى الرغم من تعبير المؤسسات النسوية عن دور الحكومة الداعم لها في عملها، إال 

ال توجد عالقة ارتباطيه بين دور السلطة الوطنية الفلسطينية وموقف المؤسسـات مـن طبيعـة    

وهذا يعـود إلـى أن    ).0.05(قل من أحيث أن مستوى الداللة ، )7.5(دول العالقة كما يشير ج

دور السلطة الفلسطينية ما زال ضعيفاً، وال يوجد إشراف على مؤسسـات المجتمـع المحلـي،    

خصوصاً المؤسسات المشكلة قبل قدوم السلطة، والتي كانت متبلورة أكثر من مؤسسات السـلطة  

في عملها وأكملت توجهاتها بدون إعاقة، واعتبـرت دورهـا   الفلسطينية نفسها، وبهذا استمرت 

  .مكمالً لدور السلطة الفلسطينية

  معامل ارتباط بيرسون بين المؤسسات النسوية و دور السلطة الوطنية الفلسطينية  ):7.5(جدول 

  العدد  الداللة معامل االرتباط
0.130  0.37  50  

دورها في المشاركة مع الحكومة في صـنع  تبنت المؤسسات النسوية موقفاً ايجابياً إزاء 

القرارات التنموية المتعلقة بالمرأة، إذ ترى أهمية قصوى لذلك حتى ال تبقى النساء بعيـدة عـن   

المشـاركة فـي صـياغة    : الساحة التنموية المتعلقة بها، وقد عبرت عن ذلك بعدة طرق منها 

ـ والقوانين،  تقـديم  وي إدارة المجـالس المحليـة،   المشاركة في الحياة العامة وذلك بالمشاركة ف
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تشكيل حمالت ضغط وتأثير على صانعي القرار، تبوء مناصب وزارية وعضوات ومقترحات، 

أهمية ويؤكد ما سعت إليه المؤسسات النسوية وجود عالقة ارتباطيه بين . في المجلس التشريعي

ها فـي صـناعة هـذه    مع الحكومة، ومشاركت المشاركة في صنع القرارات والسياسات التنموية

ن مستوى الداللة وذلك أل) 8.5(القرارات والمجاالت التي شاركت بها، وهذا ما يوضحه جدول 

وهذا يدل على أهمية المشاركة في صناعة السياسـات التنمويـة، وعلـى أن    ). 0.05(قل من أ

  .هافيالمؤسسات النسوية تسعى جاهدة إلى المشاركة 

بين المشاركة مع الحكومة في صنع القرارات والسياسات  معامل ارتباط بيرسون): 8.5(جدول 

  التنموية

  المتغيرات
المشاركة مع 

  الحكومة

مشاركة 

 المؤسسة نفسها

المجاالت التي 
ھا فيشاركت 

  ةمؤسسال

  0.013  -0.032    معامل االرتباط  المشاركة مع الحكومة 

  -0.781      معامل االرتباطمشاركة المؤسسة نفسها 

شاركت  المجاالت التي

  ها المؤسسة في
        معامل االرتباط

أنها استطاعت من خالل برامجها وأنشطتها، دمج المرأة إلى أشارت المؤسسات النسوية 

وإشراكها في الحياة العامة، وذلك بوصول عدد من النساء إلى مواقع صنع القرار في المجـالس  

ل على تدريب وتمكين ودعم نساء في المحلية والمجلس التشريعي، بتحقيق الكوتا النسائية، والعم

الترشيح واالنتخاب، وزيادة مشاركة النساء في األنشطة المختلفـة، وإقامـة مشـاريع خاصـة     

كن على قاعدة المساواة مع الرجـل، فلـوال   تإال أن مشاركة النساء في هذه المواقع لم . نساءبال

كبـر  تشارك في هذه المجاالت، وأساء أن نضاالت النساء لدعم الكوتا النسائية لما استطاعت الن

، إذ تـم تعـديل قـانون    2006دليل على ذلك االنتخابات التشريعية األخيرة والتي حدثت عـام  

، على أن تتضمن القائمة امرأة في األسـماء الثالثـة األولـى    2005االنتخابات الفلسطيني عام 

نه تم أمع العلم . ماء تلي ذلكوامرأة في األسماء األربعة التالية،  وامرأة واحدة في كل خمسة أس

  .  استثناؤها من الدوائر االنتخابية
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، إذ 2006وبناء على ذلك فازت سبع عشرة امرأة في انتخابات المجلـس التشـريعي   

كانت الكوتا النسائية دافعا مشجعاً للنساء لالشتراك في العملية االنتخابية سواء كـان النتخابـات   

وجد امرأة واحدة فازت على مستوى الدوائر تنه ال أإال  .حليةالمجلس التشريعي أو المجالس الم

ن دل على شيء فإنما يدل على أن المؤسسات النسوية وبرامجها ونضـاالت  إفي أي محافظة، و

  .على مدى العصور الفائتة لم تستطع أن توصل المرأة إلى مواقع صنع القرار ةالمرأة الفلسطيني

وية، ألهمية االرتقاء بالعالقة مع الحكومة إلى المؤسسات النس لدىهناك وعي واضح و

مستوى الشراكة في صنع القرار، حتى ال تبقى النساء بعيدة عن الساحة التنموية، لكن ما يحدث 

  :أتيبما يعلى ارض الواقع يوحي 

أن العالقة الموجودة عالقة تنافس وعدم ثقة بمعنى أن المؤسسات األهلية ومـن بينهـا    )1(

م تعتد على وجود سلطة في السابق، وهذا الموضوع عكس نفسـه  المؤسسات النسوية ل

، ومحاولـة  2000جود صراعات بينهما عند وضع قانون الجمعيات الصـادر عـام   بو

وعند إعالن الممولين عن القيام بدعم المؤسسات األهليـة عبـر المؤسسـات    . تطبيقه

  .الحكومية

ة، وتغييرها المستمر وما يتبعه االستقرار السياسي، وعدم ثبات الحكومات الفلسطيني معد )2(

ـ   اًمن تغيير في السياسات وفقاً لطبيعة وشخصية كل وزير أو مسؤول، مما يخلق إرباك

لعالقة بين المؤسسات والحكومة إلى باوعدم استقرار، وهذا ال يصب في صالح االرتقاء 

 .مستوى الشراكة

واإليمـان أو  " قبولها قبولها أو عدم" موقف بعض المؤسسات النسوية من السلطة نفسها  )3(

تأييدها أو معارضتها، كل هذه األمـور تحـول دون وجـود    وعدم اإليمان بشرعيتها، 

 .شراكة حقيقية ما بين المؤسسات النسوية والحكومة
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  :العالقة بين المؤسسات النسوية نفسها    . 5.5

 إن التنسيق والتعاون بين المؤسسات النسوية لم يسفر عن خطة واضحة، وآليـة عمـل  

 أشارت إليـه هذا ما وستراتيجي واضح لتقوية المؤسسات النسوية، إموحدة، ولم تبن على توجه 

 الذيأهمية هذا الجانب، تعي والت المؤسسات النسوية ؤمس ، علماً أنفي الفصل السابق الدراسة

من المفترض أن تمثل القضايا النسوية قاسماً مشتركاً لمختلف أطياف الحركة النسـوية، بغـض   

ـ  باألصحظر عن الفكر االجتماعي أو السياسي لكل مؤسسة نسوية، أو الن . ولة نسـوية ؤلكل مس

وبالرغم من وعي هذه المؤسسات ألهمية العمل وتضافر الجهود فيما يتعلق بالقضايا النسوية، إال 

تتبناهـا   تسـتراتيجيا إأن هذا الوعي لم يثمر لغاية اآلن بشكل يتمخض عنـه خطـط عمـل و   

  :، أهمهاسبابأية وتعمل عليها وذلك يعود لعدة المؤسسات النسو

عدم االتفاق على مرجعية موحدة بينهما، فلكل وجهة نظره الخاصـة ومبرراتـه، فـي     )1(

 .المرجعية التي يراها مناسبة

الخلفيات السياسية ) القائمات على هذه المؤسسات( لم تتجاوز نشيطات الحركة النسوية  )2(

 .القضايا النسوية المشتركة واالجتماعية الخاصة بهن للعمل على 

يجابي بين هذه المؤسسات فيما يتعلق بالعمل وعدم االلتـزام بالتكامـل   إلالتنافس غير ا )3(

الذي يفضي بدوره إلى االلتزام بالتخصص، فنجد مثالً معظم المؤسسات النسوية تعمـل  

علـى  في برامجها على عدة قضايا وليس لديها تخصص معين، وهذا ال يساعد النساء 

 .خروج بخطة إستراتيجية موحدة ال

عدم االستقالل المادي لهذه المؤسسات، مما يجعلها تعمـل وفـق أجنـدات الممـولين      )4(

جاتها وأولوياتها، وهذا يتعارض مع الخطط التنموية سـواء  حاوأولوياتهم، وليس وفقاً ل

 .كانت خطة التنمية الوطنية الفلسطينية متوسطة المدى، أو طويلة المدى
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  :عالقة بين المؤسسات النسوية والمؤسسات األجنبيةال    . 6.5

بينت نتائج الدراسة أن المؤسسات النسوية تربطها عالقة تمويل بالدرجة األولـى مـع   

المؤسسات األجنبية، وهذا يشير إلى أن المؤسسات النسوية تعتمد في تمويل برامجها على الدعم 

أو تقديم منح للتعلـيم، باإلضـافة إلـى     الخارجي، سواء كان تمويل مشاريع أو برامج تدريبية

وقـد  . االستفادة من االستشارات والمعونات الفنية وعمل مشروعات ثقافية وبـرامج مشـتركة  

اقترحت المؤسسات مجموعة من الحلول التي من المحتمل أن تـؤدي إلـى تـدعيم مشـاركة     

ن معظم المؤسسات أاً والمؤسسات النسوية في تحقيق التنمية منها زيادة الموارد المالية، خصوص

النسوية تعتمد في تنفيذ برامجها على الجهات المانحة، وهي تعاني العجز المالي، مـع تفـاوت   

ن الوضع المالي للمؤسسات إالعجز من مؤسسة إلى أخرى حسب نطاق عملها وسنة تأسيسها، إذ 

  . نحةندة المؤسسات الماأجحديثة النشأة أفضل من غيرها، وذلك لتقاطع برامجها مع 

أما المؤسسات األخرى التي احتفظت بأهدافها وتمسكت ببرامجها فلـم تحـظ باهتمـام    

كمـا  . الممولين الذين يسعون أحيانا إلى تغيير أهداف وبرامج المؤسسات تبعاً ألجندتهم وأهدافهم

اعتبرت التنسيق الفعال والتعاون بين المؤسسات النسوية من األمور التـي تسـاعد المؤسسـات    

مجتمعة وبالتعاون مع بعضها المشاركة في التنمية، وذلك إذا عملت تلك المؤسسات على  ةالنسوي

كما اعتبرت إصـالح  . وخطط تنموية واضحة ومتفق عليها من قبل الجميع ةضمن أهداف ورؤي

خذ مواقع مناسبة في العمل، وفي مواقع أنظام التعليم وإعطاء المجال للفتيات إلكمال دراستهن و

له أهمية كبرى في تحقيق التنمية، وغيرها من األمور التي اقترحتهـا المؤسسـات    صنع القرار

  .النسوية

نه توجد عالقة ارتباطيه بين التعامل مع جهات أجنبية وماهية أ) 9.5(يتضح من جدول 

الجهات األجنبية وشكل العالقة مع المؤسسات األجنبية، كما توجد عالقة بـين ماهيـة الجهـات    

  ).0.05(ن مستوى الداللة اقل من العالقة مع المؤسسات األجنبية وذلك ألاألجنبية وشكل 
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  معامل ارتباط بيرسون بين المؤسسات النسوية والمؤسسات األجنبية): 9.5(جدول 

  المتغيرات
التعامل مع 

  جهات أجنبية

ماهية الجهات 

  األجنبية

شكل العالقة 

مع المؤسسات 

  األجنبية

التعامل مـع جهـات   

  أجنبية

  -0.59  -0.56   ل االرتباطمعام

  0.001  0.001   الداللة

ماهيـــة الجهـــات 

  األجنبية

  0.64     معامل االرتباط

  0.001     الداللة

شــكل العالقــة مــع 

  المؤسسات األجنبية

       معامل االرتباط

       الداللة

  :تقييم واقع المؤسسات النسوية الفلسطينية. 7.5

  :تقييم عمل المؤسسات النسوية. 1.7.5

قيامهـا   ،)10.5(، كما هو موضح في جـدول  من المؤسسات النسوية% 82 لقد أكدت

من عينة % 98، كما أشارت ابدراسة حاجات الفئة المستهدفة، قبل وضع خطة العمل الخاصة به

 فـي  اًايجابي اًن لها تأثيرأأهمية األنشطة التي تقوم بها، وإلى  ،)11.5(، كما يشير جدول الدراسة

، 82%هذه األنشطة في زيادة إقبال النساء على المشاركة بهذه األنشطة أسهمت إذ حياة النساء، 

وهذا يعني أن نسبه ال يستهان بها خرجت من البيت للمشاركة في أنشطة المؤسسات النسـوية،  

اعتمـاد بعـض التعـديالت علـى     و، %70تليها انخراط النساء في أنشطة وطنية ومجتمعيـة  

نه أ، إذ ترى المؤسسات النسوية 60%النساء لمواقع صنع القراروصول عدد من و، 62%القانون

نتيجة األنشطة والفعاليات التي قامت بها استطاعت أن تحدث بعض التعديالت علـى القـوانين   

لصالح النساء، كما استطاعت أن توصل النساء لمواقع صنع القرار وفي رسم السياسات الخاصة 

  ).12.5جدول أنظر (في التنمية المستدامة  بالمرأة وهذا ما تسعى إليه للمشاركة
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  (%) 2007دراسة احتياجات الفئات المستهدفة عند رسم خطة العمل، ):10.5(جدول 

 % التكرار البند

 82 41 نعم 

 18 9 ال

 100 50 المجموع

  (%) 2007أهمية األنشطة التي تقوم بها المؤسسات النسوية، ): 11.5(جدول 

 % التكرار البند

 98 49 منع

  2 1 ال

 100 50 المجموع

  (%) 2007المجتمع، في تأثير األنشطة ): 12.5(جدول 

  %  التكرار البند التدريب
  82  41  زيادة إقبال النساء على المشاركة باألنشطة  1

  70  35  انخراط النساء في أنشطة وطنية ومجتمعية  2

  60  30  وصول عدد من النساء لمواقع صنع القرار  3

  62  31  ماد بعض التعديالت على القانوناعت  4

  40  20  أخرى  5

محاولة القضاء علـى  : تشملف) 12.5(المشار إليها في جدول خرى بالنسبة للتأثيرات األ

تمكين األمهات في مجاالت متعددة متعلقة بتربية األطفـال  وبعض المفاهيم الخاطئة عن المرأة، 

كبر للتغير المجتمعي حول دور أعي ووالمحيط، و تعزيز دور النساء في األسرةووإدارة البيت، 

فع قدرات النساء وتشجيعهن على ورالمرأة وبالتحديد خطورة العنف وتأثيراته وآليات مواجهته، 

زيادة دخل األسـرة  وخذ دور فاعل في عملية التغير المجتمعي والتأثير في مجتمعاتهن المحلية، أ

حمايـة بعـض النسـاء    ونى إنتاج المـرأة،  وجود مراكز خاصة تتبوبشكل محدود وموسمي، 

المطالبة بإعفاء المشاريع االنتاجيه التـي تـديرها   وتمكين عدد من النساء اقتصاديا، والمعنفات، 
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التأثير في األعالم ودمج النـوع االجتمـاعي   وتأهيل قيادات نسوية، ونساء سنة من الضرائب، 

  .التوعية في مجال الصحة اإلنجابيةالتوسع في برامج ووقضايا المرأة في وسائل األعالم، 

المجتمع، وذلك للدور الذي قامت بـه المؤسسـات    تأثير واضح فيكان لهذه األنشطة 

النسوية بتعزيز عالقتها مع المجتمع المحلي وتحريكه وتعبئته باتجاه قضايا وموضوعات أساسية 

إذ إن . النسـاء  اجـات لحلها عالقة بتغيير واقع المرأة، كما قامت بتنفيـذ أنشـطتها اسـتجابة    

المؤسسات النسوية تنفذ هذه األنشطة والفعاليات في مناطق مختلفة ولفئات اجتماعية مهمشـة ال  

  .السلطة الوطنية الفلسطينية وأولوياتتقع ضمن اهتمامات 

مفهوم التنمية البشرية الذي يركز فقط على النهج الشمولي للتنمية وقد تبنت المؤسسات 

ال تنحصر فقط في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي ، اناإلنسوالتي محورها 

 الذية من النموذج التقليدي لتعريفها تقدمية وسياسي أكثر أبعادا، بل تأخذ اإلنسانواحترام حقوق 

لهوية لشمل األالتعريف  يقتصر على الغذاء والتعليم والخدمات الصحية التقليدية، فيما يتضمن

على الذات  واالعتماد ،الحقوق المشروعةو ،اسية واالقتصادية واالجتماعيةالسي وأبعادها

  ).14: 2004عبد الهادي، ( كمواطنين مركزيين

  :مجاالت توسع عمل المؤسسات النسوية 2.7.5

ترى المؤسسات النسوية أن هناك العديد من المجاالت التي يجـب أن يتوسـع عمـل    

الت التي تعمل بها المؤسسات في الوقت الحالي، المجالمؤسسات النسوية من خاللها، وهي نفس ا

مكاننا أن نصنفها إلى إإذ ب يها،، وحاجة المجتمع المحلي إلتهاهميأل وقد الحظت أهمية التوسع بها

التنمية االقتصادية، والتنميـة الصـحية،   والتنمية السياسية، والتنمية الثقافية واالجتماعية، : مجال

ترتيب المجـاالت كـل   إلى ) 13.5(هذا ويشير جدول . وقي والقانونيباإلضافة إلى الجانب الحق

  . على حدة حسب األهمية
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  (%)  2007المجاالت التي يجب أن يتوسع عمل المؤسسات بها،): 13.5(جدول 

  %  المتوسط المجاالت الترتيب
 86.6 1.34  الطفولة المبكرة 1

 86  1.4  ثقافية واجتماعية 2.

 85 1.5  رعاية مسنين 3

 83.2 1.68  تنظيم أسرة 4

 81.2  1.88  البحث العلمي 5

 81 1.9  صحة عامة 6

 79.8  2.02  تنمية المرأة 7

 79.8  2.02  المجال السياسي 8

 78 2.2  أنشطة لتحقيق التضامن العربي 9

 77.6  2.24  تعليم وتدريب 10

 77.6 2.24  توعية وتنمية المجتمع 11

 77.4 2.26  مشاريع تنموية اقتصادية 12

 76.8 2.32  برامج شبابية 13

 76.4 2.36  الممارسة الديمقراطية 14

 75.8 2.42  اإلنسانحقوق المرأة وحقوق  15

 91.8 0.82  (*)أخرى 16

برامج توعية ثقافية وتنظيم النساء ليصبحن حركة قادرة على التغيير بقوة، ومجاالت الصحة النفسية، : تشمل(*) 

تهيئـة الجـو   وبرامج رياضية للنسـاء،  والصحة اإلنجابية، وصدار ونشر التقارير، إومحاربة العنف، وللنساء، 

 .السليم للطفل

  : المشاركة في صياغة السياسة التنموية فيقات المؤسسات النسوية يمع. 3.7.5

المشاركة في صياغة  على المؤسسات النسويةقات التي تحد من قدرة يالمعهناك بعض 

 على النحـو ) 14.5(ها كما هو موضح في جدول ترتيبقات يمكن يلمعهذه االسياسات التنموية، و

  : تياآل

  عدم وجود خطة إستراتيجية شاملة لدى المؤسسات النسوية،  )1(

  غياب الوعي الحكومي بدور المؤسسات النسوية ،  )2(
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  القوانين واللوائح الحالية،  )3(

  عدم وجود خطة إستراتيجية شاملة لدى الحكومة،  )4(

 غياب الوعي النسوي،  )5(

 ، والتقاليد لعاداتا )6(

 ،غياب التنسيق والتشبيك بين المؤسسات )7(

   ضعف قطاع المؤسسات النسوية، )8(

  عدم االستقرار السياسي والقانوني واالجتماعي،  )9(

 . عدم التركيز الجاد في وسائل اإلعالم على قضايا المرأة )10(

 لمشـاركة فـي  على اعوامل التي تعيق قدرتها بالإن معرفة المؤسسات النسوية ووعيها 

  .  قاتيعمل بشكل جاد لتالفي هذه المعتصياغة السياسات التنموية، يجعلها 

  المشـاركة فـي صـياغة السياسـة التنمويـة،     في قات المؤسسات النسوية يمع): 14.5(جدول

2007 (%)  

  %  المتوسط قاتيالمع الترتيب
 77.6 2.24  عدم وجود خطة إستراتيجية شاملة لدى المؤسسات النسوية 1

 77.2 2.28  وعي الحكومي بدور المؤسسات النسويةغياب ال 2.

 75.4 2.46  القوانين واللوائح الحالية 3

 74.2 2.58  عدم وجود خطة إستراتيجية شاملة لدى الحكومة 4

 72.6 2.74  غياب الوعي النسوي 5

 70.8 2.92  التقاليد والعادات 6

 70.8 2.92  غياب التنسيق والتشبيك 7

 70.4 2.96  النسويةضعف قطاع المؤسسات  8

 70.2 2.90  عدم االستقرار السياسي والقانوني واالجتماعي 9

 70.0 2.88  عدم التركيز الجاد في وسائل اإلعالم على قضايا المرأة 10
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  :المستقبلية للمؤسسات النسوية الحاجات. 8.5

  :البرامج والخطط المستقبلية. 1.8.5

تـأثير  التعبئة والوتمكين، الوعية والتثقيف، تنظر المؤسسات النسوية إلى أن برامج التو

التي تخدم الرؤية المستقبلية للمؤسسات النسوية، وجـاءت أهميـة   والخطط هي من أهم البرامج 

برنامج التثقيف والتوعية لتجاوز العقبات التي تواجه المؤسسات النسوية وتمنعها مـن التوسـع   

المؤسسات،  ويأتي هذا البرنامج أيضاً لخدمـة   واالنتشار، نتيجة الفهم الخاطىء لدور وثقافة هذه

كما أن تمكين النساء في مختلف المجاالت . النساء، وذلك بتوعيتهن وتثقيفهن في مجاالت مختلفة

رفع كفاءتها والقدرة على المشاركة في على االقتصادية، السياسية، االجتماعية والثقافية يساعدها 

  .وية في المجتمعمواقع صنع القرار وفي السياسات التنم

ترى المؤسسات النسوية في برامج التعبئة والتأثير أهمية كبرى في وقتنا الحالي، ونحن 

القـوانين  فـي  جل التأثير أعلى أبواب تشريعات وقوانين خاصة بالمجتمع الفلسطيني، وذلك من 

لمـرأة  خذ القضايا التي تخدم األوالتشريعات، من خالل الضغط على صناع القرار والمشرعين، 

  .بعين االعتبار 

في حين ترى المؤسسات النسوية أهمية مشـاركة القاعـدة النسـوية، فـي برامجهـا      

ونشاطاتها، حتى ال يكون فجوة بين ما تفكر به وتعمله القيادات النسوية والقاعدة، وهذا يعطـي  

التنمـوي،   دافعاً قوياً لقيادات المؤسسات النسوية ذات الكفاءات العالية المشاركة فـي التخطـيط  

ودمج النوع االجتماعي ضمن الخطط التنموية للدولة، في مختلف المجاالت، سواء كانت طويلة 

  .أو قصيرة األمد

المستقبلية لها،  ةفي تحقيق الرؤيمن أهم برامج المؤسسات النسوية  برنامج التدريب ديع

قويـة وتمكـين   إذ تعمل المؤسسات من خالله على تدريب النساء في مجاالت مختلفة بهـدف ت 

يوازيـه  . النساء، ومساعدتهن على تطوير أنفسهن سواء كان في مجال التدريب المهني أو غيره

في ذلك إيجاد مظلة جامعة للنساء الفلسطينيات، إذ تعتبره المؤسسات النسوية من البرامج المهمة 
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ـ إلتحقيق رؤيتها المستقبلية، والمتمثلة بتوحيد جهودها ضمن  االتي تسعى إليه تراتيجية نسـوية  س

  ).15.5انظر جدول (في وجهات النظر حول هذه المظلة  اًموحدة وجامعة، إال أن هناك اختالف

  (%) 2007المستقبلية، ةالبرامج والخطط التي تسهم في تحقيق الرؤي ):15.5(جدول 

  %  المتوسط البرامج والخطط  الترتيب
  68.5  3.15  تثقيف وتوعية  1

  65.7  3.43  تمكين  2

  64.7  3.53  ئه وتأثيرتعب  3

  57.3  4.27  مشاركة القاعدة النسوية  4

  55.5  4.45  مشاركة في التخطيط  5

  54.2  4.58  تدريب  6

  54.1  4.59  إيجاد مظلة جامعة للنساء الفلسطينيات  7

  53.7  4.63  تعزيز القدرة االقتصادية  8

  52.6  4.74  تعزيز األطر النسوية  9

  51.3  4.87  حاجات النساءوضع خطة وبرامج استنادا إلى   10

  :مجاالت التدريب .2.8.5

عشر مجاال تدريبياً، يحتاج إليها العاملون والعامالت  يأن هناك اثنإلى  أشارت الدراسة

إذ احتل مجال التدريب في المجاالت  .)16.5(في المؤسسات النسوية، كما هو مبين في الجدول 

إعـالم وعالقـات عامـة،    واإلدارة، والتخطيط ،  في األهمية، هالبحثية المرتبة األولى، ويقارب

التدريب فـي هـذه الجوانـب،    بإن اهتمام المؤسسات النسوية . إنتاجواعداد مقترح مشروع، و

جات النسـاء  اخصوصاً البحثية، يساعدها على دراسة واقعها وواقع المرأة الفلسطينية ومعرفة ح

 علـى  عداد المقترحات للمشاريع يسـاعدها  ابقبل التخطيط للقيام بأي برنامج،  كما أن معرفتها 

كما ترى المؤسسات ضرورة تدريب كادرها . الحصول على تمويل ألي مشروع تنوي العمل به

في مجال اإلعالم والعالقات العامة، وذلك حتى تستطيع أن تظهر األنشطة والبرامج التي تقـوم  

ل اإلعالم المختلفـة أو عـن   م كان من خالل وسائأبها سواء كان على مستوى محلي أو دولي، 

  .طريق إقامة عالقات عامة 
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  (%) 2007،المؤسسات النسويةمجاالت التدريب التي يحتاج إليها العاملون في ): 16.5(جدول 

  %  المتوسط مجاالت التدريب الترتيب
 76 2.4 بحثية 1

 75.4 2.46 تخطيط 2.

 74.4 2.56 إدارة 3

 73 2.7 عالم وعالقات عامةإ 4

 72.8 2.72 اد مقترح المشروعاتإعد 5

 72.6 2.74 إنتاج 6

 71.6 2.84 تعبئة وتأثير 7

 69.6 3.04 حشد التمويل 8

 68.8 3.12 تعاون عربي ودولي 9

 67.8 3.22 اتصال 10

 67.2 3.28 تدريب 11

 64.6 3.54 تسويق 12

  :خطيط التنمويلتدعيم وتطوير مشاركة المؤسسات النسوية في الت العوامل المساعدة. 9.5

في ضوء نتائج تقييم واقع المؤسسات النسوية الفلسطينية وبناًء علـى المعوقـات التـي    

للتغلب على هذه المعوقات وكذلك تـدعيم   العوامل المساعدةتواجهها، يمكن اقتراح مجموعة من 

تـم   العوامـل بعض هـذه  . وتطوير دور ومشاركة هذه المؤسسات في عملية التخطيط التنموي

على النحو حات ااالقترهذه ومن الباحثة ،  واألخرى نفسها،المؤسسات النسوية  احها من قبلاقتر

  :تياآل

  : إنشاء مظلة نسوية) 1(

التنوع مهم وطبيعي، وهو ظاهرة طبيعية سواء باألهداف أو الخدمات المقدمـة، لكـن   

تكامل فـي األداء  المطلوب إيجاد مظلة وطنية ترفع مستوى التنسيق بين المؤسسات، بما يخدم ال

ستراتيجيات واضحة للحركة النسوية مبنية علـى حاجـات   إالفرص لرصد  وفروالخدمة، كما ي
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وأولويات النساء بالدرجة األولى، وفي الواقع الذي توفر فيه هذه المظلة آلية التنسيق والتعـاون،  

ـ  ة بشـكل أعمـق   فإنها أيضاً تستطيع أن تؤثر في صناعة القرار الفلسطيني، والسياسات التنموي

  .كبر، وهذا يصب في مصلحة النساءأو

نـه يجـب أن   إلى أ ،)17.5(كما هو موضح في جدول  من المؤسسات،% 98أشارت 

مرجعية حقيقية واضحة ورادعة فـي   تكونتكون هناك مظلة وطنية جامعة للمؤسسات النسوية، 

ن أحـد للمـرأة، و  هم من ذلك أن تكون مسؤولة عن الخطاب اإلعالمي الموبعض األحيان، واأل

فـي  ستراتيجيات ولوائح تنفيذية، وبـرامج تسـهم   إتكون قوة ضاغطة، تقوم بوضع سياسات و

النهوض بمستوى المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، حسب وثيقة االستقالل، إذ أكدت علـى  

  . مؤسسة واحدة فقط أن ال أهمية لذلك رأتمؤسسة،  في حين  )49(ذلك 

   (%) 2007إنشاء مظلة وطنية،  أهمية): 17.5(جدول 

 % التكرار الجواب

 98 49 نعم

 2 1 ال

 100 50 المجموع

التـي  تيـة  اآلأما بخصوص شكل هذه المظلة فقد كان هناك مجموعة من التصـورات  

  :العديد من ممثالت المؤسسات النسوية إجابةتتوافق مع 

مية وغير الحكوميـة،  على أن تضم المؤسسات الحكومظلة، وزارة شؤون المرأة تكون  )1(

  .ستراتيجيات واضحة ومتفق عليهاإن يتم وضع أو

ال يكون له صبغة سياسية وأ ، دون أنهو المظلة االتحاد العام للمرأة الفلسطينيةأن يكون  )2(

  .يكون تابعاً للحكومة، على أن يتم تدريبه وتقوية اإلمكانيات التي تؤهله للعب هذا الدور

المؤسسات النسوية الحكومية واألهلية، ووضع إسـتراتيجية  تشكيل منتدى أو ملتقى لكافة  )3(

  .عامة لرسم سياسة المؤسسات التنموية 
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للتنسيق ما بـين   مظلة وثيقة التفاهم الوطنية التي تم النص عليها مع وزارة المرأةاعتبار  )4(

  .الحكومي وغير الحكوميالقطاعين 

بحيث يتم توزيع األدوار بين لجنة وطنية عليا أو ائتالف من المؤسسات النسوية، تشكيل  )5(

  .المؤسسات، إلدارة شؤون المؤسسات النسوية

طاقم شؤون المرأة واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وبعض المراكز النسـوية  يكون أن  )6(

  .مظلة المتخصصة

ـ مجلس نسوي أعلى مستقل، يضم ممثلين عن الحكومة وآخرين تشكيل  )7( ن المنظمـات  ع

  .األهلية وأكاديميات

  .قاءات دورية منتظمة، تلتقي فيها المؤسسات النسوية وتتشاور فيما بينهالعقد  )8(

ومن خالل اإلجابات هناك بعض االقتراحات واآلليات التي أشارت إليهـا المؤسسـات    

  : يأتتشمل ما يلالنسوية، عندما وضعت تصوراتها لشكل هذه المظلة 

  تطوير كادر الوزارة بما يتناسب مع الدور الجديد،  )1(

يق بين المؤسسات على مستوى البرامج، بحيث تتخصص كل مؤسسة فـي  التنس )2(

مجال عمل واحد، وال تأخذ بعض المؤسسات النسوية على عاتقها العمل في جميع 

  الجوانب، 

  عمل فعاليات نسوية مشتركة تحت مظلة واحدة،  )3(

   أن يلتقي المنتدى شهرياً لمناقشة كافة البرامج والمشاريع في المجاالت المختلفة، )4(

  حشد النساء لالنتساب لعضوية االتحاد العام ،  )5(

  تنسيق وتعاون وتخطيط استراتيجيات بشكل جماعي ،  )6(
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  التخطيط والعمل المشترك في بعض الجوانب، خاصة القانونية منها،   )7(

التنسيق مع وزارة العمل للعمل على وضع خطة إستراتيجية واضـحة وشـاملة    )8(

   لتمكين المرأة للوصول إلى صناع القرار،

فـي كـل فـرص    أقوى مرأة ال التنسيق ما بين الضفة الغربية وغزة ليكون دور )9(

  .الترشح واالنتحابوالتعليم، والعمل، والتفاوض، والنضال، 

  :بين المؤسسات النسائيةوالتشبيك التنسيق ) 2(

يبدوا واضحاً من إجابات المؤسسات النسوية، أن هناك وعياً ألهمية التنسيق والتعـاون  

ات، كما أن هناك تصوراً واضحاً ألهمية التنسيق والعمل الموحـد، وقـد أظهـرت    بين المؤسس

يجعل المؤسسات النسوية أكثر قدرة علـى تحديـد    :يتالدراسة أهمية التنسيق ضمن الترتيب اآل

الضغط علـى صـانعي    وفي ،أولوياتها واحتياجاتها وأكثر وعياً للمشاركة في التخطيط التنموي

كبـر للتـدريب   أوفرصـاً  ، فر قدرة أعلى على التفاوض بالقضايا النسويةنه يوالسياسات، كما أ

 .اهفر قاعدة معلومات إلمداد المؤسسات النسوية باتوإلى  والتنظيم للمؤسسات النسوية، باإلضافة

أنها ترى نفسها جزءاً مـن  إلى  ،)18.5(، كما يوضح جدول من المؤسسات% 80 وقد أشارت

، لذي يعمل على إحراز تعديالت على المنظومة الثقافية االجتماعيـة ا ،هذا النسيج النسوي الجديد

كبـر علـى حشـد    أيوفر إمكانيات ، وويقوم بالتنسيق بين األنشطة المختلفة للمؤسسات النسوية

الحصول على التمويل يعتمد  كونقل النسب أإال أن إمكانية توفير التمويل حصل على ، التمويل

  .النسوية مع الجهات الممولةعلى عالقات مسئوالت المؤسسات 
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  (%) 2007أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات النسوية، ): 18.5(جدول 

  المجموع  ال إجابةال رأي ال نعم البند

يعمل على إحراز تعديالت على المنظومة الثقافيـة  

 االجتماعية

7812 4 6  100  

  100  6 4 864 يوفر قدرة أعلى على التفاوض بالقضايا النسوية

مشاركة في باليجعل المؤسسات النسوية أكثر وعياً 

 التخطيط التنموي

901  4 5  100  

كبر للتدريب والتنظـيم للمؤسسـات   يوفر فرصاً أ

 النسوية

846 4 6  100  

  100  14 8 6414 كبر على حشد التمويلأيوفر إمكانيات 

  100  10 4 806 هايوفر قاعدة معلومات إلمداد المؤسسات النسوية ب

يقومون بالتنسيق بين األنشطة المختلفة للمؤسسات 

 النسوية

722 6 20  100  

يجعل المؤسسات النسوية أكثر قدرة علـى تحديـد   

 أولوياتها وحاجاتها

922 4 2  100  

  100  10 2 880 أكثر قدرة على الضغط على صانعي السياسات

هل ترى مؤسستك جزء من هذا النسيج النسـوي  

 الجديد

8010 2 8  100  

 :االتفاق على خطة إستراتيجية موحدة لكافة المؤسسات النسوية) 3(

من المفترض أن القضايا النسوية تمثل قاسماً لمختلف أطياف الحركة النسوية بغض 

وبالرغم  من وعي هذه المؤسسات , ماعي أو السياسي لكل مؤسسة نسويةالنظر عن الفكر االجت

ذا الوعي  لم يثمر لغاية اآلن تعلق بالقضايا النسوية إال أن هأهمية العمل وتضافر الجهود فيما يب

لذا  ،ستراتيجيات تتبناها المؤسسات النسوية وتعمل عليهايتمخض عنه خطط عمل وإ بشكل 

مل على القضايا النسوية الخلفيات االجتماعية والسياسية الخاصة بهن للعيتطلب منهن تجاوز 

زام تلاالويجابي بين هذه المؤسسات فيما يتعلق بالعمل إلا التنافس غيراالبتعاد عن و. المشتركة

 باإلضافة إلى البحث عن والسعي إلى.تزام بالتخصصاتااللبالتكامل الذي يفضي بدوره إلى 
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وفقاً  العملو ،تعمل وفق أجندات الممولين وأولوياتهمحتى ال االستقالل المادي لهذه المؤسسات 

 .هاوأولوياتها لحاجات

 :جيدة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ترقى إلى مستوى الشراكةبناء عالقة  )4(

المجتمع المدني من قدرات نظراً لما تتمتع به المؤسسات النسوية كغيرها من مؤسسات 

نه يتطلب منها بلورة برنامج مشترك إفكرية ومهنية وإدارية لتاريخها الطويل في العمل التنموي ف

الشراكة في مختلف المراحل، ابتداًء من تحديد الحاجات مع السلطة الوطنية قائم على مبدأ 

في والتخطيط، مروراً بالتنفيذ وانتهاًء بالمراقبة والتقييم الن هذه العالقة تعمل على التأثير 

  .السياسات التنموية

ولي مؤسسات السلطة الوطنية ؤومس مسؤوالت المؤسسات النسويةلذا من الواجب على 

ن وذلك أل: ثقةالتنافس وعدم العالقة واالبتعاد عن , هماكة بينعالقة الشراالتركيز على 

لم تعتد على وجود سلطة سابقاً وهذا الموضوع  - ومن ضمنها النسوية –المؤسسات األهلية 

وعند قيام   2000عند وضع قانون الجمعيات األهلية عام  على شكل صراعات  عكس نفسه

 . مؤسسات الحكومية وغيرهاالممولين بالتوجه لدعم هذه المؤسسات عبر ال

أن عدم االستقرار السياسي وعدم ثبات الحكومات الفلسطينية وتغييرها المستمر وما كما  •

وال  يتبعه من تغيير السياسات وفقاً لطبيعة وشخصية كل وزير أو مسؤول يخلق إرباكاً

لذا  ؤسسات والسلطة إلى مستوى الشراكة،يصب في صالح االرتقاء بالعالقة بين هذه الم

يتطلب من القائمين على هذه المؤسسات الوعي لهذه التغيرات وعدم إفساح المجال لها 

 .عالقة الشراكة  فيللتأثير 

اإليمان بشرعيتها أو , قبولها أو عدمه( السلطة نفسها االبتعاد عن المواقف السياسية تجاه  •

 .راكة معهاقة شذا يحول دون عالقة جيدة وعالكل هن أل ..)دها أم معارضتها يتأي, ال

، ترقى إلى الحكوميضعها من قبل الجانب الحكومي وغير تم ويشاملة االتفاق على خطة  •

 .مستوى الشراكة في التنمية 
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  .لتحقيق االستقاللية للمؤسسات  العمل على زيادة الموارد المالية )5(

نوني للمبادئ ضمن اإلطار القاإلى أهمية استقالليتها في البداية تنظر المؤسسات النسوية 

نظم عالقتها مع السلطة الوطنية، والتي تأتي مع شرعية تأسيس وإقامة وأهميـة  توالمفاهيم الذي 

النسـوية، باإلضـافة    تاستمرار هذه المؤسسات، فالشرعية واالستقاللية حقوق طبيعية للمؤسسا

القانون للمتابعة إلى المساءلة والمحاسبة والشفافية والتي تعتبر حق طبيعي للسلطة في ظل سيادة 

  .واإلشراف على هذه المؤسسات

من المهم جداً للمؤسسات النسوية أن تبدع في التفكير في كيفية تجنيد األموال بشكل 

ذاتي، ألن هذا األسلوب هو الكفيل لتنفيذ برامجها والعمل على أجندة نسوية وطنية تحررها من 

قضايا النسوية، صحيح أن هناك قضايا العمل وفق أجندات الممولين ورؤيتهم فيما يتعلق بال

نسوية عالمية تشكل قاسماً مشتركا بين نساء العالم في كل مكان مثل قضية التمييز ضد النساء 

وتهميشهن وعدم وصولهن للموارد التي تمكنهن من الوصول لمراكز صنع القرار، إال انه تبقى 

د نسوية وطنية للعمل عليها وليس هناك قضايا خاصة بنساء كل مجتمع على انفراد وتحتاج لجهو

لقد وعت بعض المؤسسات هذه القضية وحاولت العمل على إنشاء . وفقاَ ألجندات الممولين

نجحت أحياناً وأخفقت كثيراَ لكن المهم أن تحاول وبعض المشروعات الصغيرة المدرة للدخل 

ع المؤسسات النسوية هم أن يصبح هذا النهج جزءاً من التفكير عند وضوتستمر المحاولة واأل

لخططها اإلستراتيجية وال تبقى تركض وتستجدي وتتسابق للحصول على التمويل األجنبي مما 

يحرمها من التمتع باألمان، حتى لو كان هذا الوضع مقبوالَ بشكل مؤقت، وهناك تجارب كثيرة 

  .في الدول النامية نجحت فيها النساء في الحصول على التمويل الذاتي 

  :واصل مع القاعدة والجماهير وعكس احتياجاتهمالت) 6(

، ن صفوفهاومن بي النسوية بالرغم من أن المؤسسات النسوية خرجت من رحم الجماهير

ا لصانع القرار م في تلبية حاجات هذه الجماهير وإيصال صوتهاسهوبالرغم من أن هدفها هو اال

، نتيجة ابتعادها عن هذه الجماهير لكفي ذ - وبنسب متفاوتة - ، إال أنها أخفقتالتنموي والسياسي

على هذه المؤسسات  تنفذها لخدمة القائماتصحيح أنها تنفذ البرامج لخدمة هذه الجماهير لكنها 
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النساء  جماهيرأتي في الغالب وفقاَ لحاجات في أحيان كثيرة واالهم أن هذه البرامج ال ت

من ضمنها المؤسسات النسوية قد وهذه الجماهير تشعر بأن المؤسسات  ، مما جعلوأولوياتهن

عزلت نفسها في برج عاجي وأصبحت مؤسسات للنخبة فقط وليست للجماهير، حيث تسقط هذه 

  .برامجها عليها وال تتمتع هذه الخطط والبرامج بمشاركة الجماهيرخططتها والمؤسسات 

 ،اسر قوتهيكمن الرجوع لقاعدتها الجماهيرية فهناك  األجدر بهذه المؤسسات هوإن 

حتى تخرج من دائرة االغتراب التي تعيشها وتعود  ،واالهم وهناك مجال عملها األصلي

ؤسسات الداعمة للم ةن زيادة القاعدة الجماهيريأل. ؤسسات من أجلهالرسالتها التي قامت هذه الم

  .أخرى المشاركة الفاعلة في التنمية النسوية يعني بطريقة أو ب

 :إصالح نظام التعليم) 7(

لرغم من أن المؤسسات النسوية نجحت في بعض مبادراتها برفع التعليم اإللزامي على ا

تـأمين التعلـيم المجـاني    : ن هناك حاجات أخرى لقطاع التعليم مثل أحتى الصف العاشر، إال 

مراجعة المناهج التعليمية خصوصـاً التقليديـة منهـا،    ولمختلف المراحل أو الفئات العمرية ، 

توفير المدارس المهنية للفتيات ومراعـاة تـوفير   وات في التعليم الجامعي، مساعدة ودعم الفتيو

  .مدارس لتعليم الفتيات في أماكن سكناهن حتى ال يحرمن من التعليم

  :التوعية اإلعالمية والتثقيف والتدريب بالعمل النسوي) 8(

كثر فـي  على الرغم من تنوع برامج المؤسسات النسوية، إال أنها بحاجة إلى التركيز أ

برامجها التوعوية والتثقيفية والعمل بها على صعيدين متوازين، األول توعية النسـاء أنفسـهن   

وتثقيفهن في جوانب لها عالقة بالمرأة مثل تثقيفهن في جوانب مهمة وحساسـة تخـص المـرأة    

ـ   ي كالجوانب القانونية مثالً وتعزيز المفاهيم النسوية وتكريس دورهن في الحركات النقابيـة وف

أما . القوانين والتشريعات الفلسطينية، ودعمهن للوصول إلى مواقع صنع القرار الخاص والعام 

يتمثل في بلورة برامج مجتمعية تتعلق برؤية المؤسسات النسوية الفكرية والثقافية فالصعيد الثاني 

ـ  ع فـي  واالجتماعية واالقتصادية ، وطرحها من خالل وسائل اإلعالم المختلفة وإشراك المجتم
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نقاشها حتى تتيح له المجال لالطالع على أفكار ورؤية هذه المؤسسات والمشاركة فـي تغييـر   

أهمية تمكين بالثقافة السائدة للصورة النمطية والتقليدية للمرأة ولعمل المؤسسات النسوية وتوعيته 

  .يط التنمويم في عملية التغيير الجارية ألهمية مشاركة المرأة في التخطاسهجل اإلأالنساء من 

العمل على تحقيق التنمية ال يأتي إال من خالل دعم المرأة وتقديم خدمات صحية الئقـة  

وذات جدوى عالية، لتشعر المرأة بكرامتها، وأنها عضو مهم في المجتمع وجزء مـن التنميـة   

 .الشاملة أو المستدامة

 :توفر قاعدة معلومات لدى المؤسسات النسوية   )9(

اعدة معلومات عن واقع النساء في فلسطين في مختلف الجوانب هناك ضرورة لتوفير ق

دراسـات خاصـة    ، وعمل ةاالجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعليمية لكل منطقة على حد

  .  هذه الحاجات، ووضع خطط طويلة وقصيرة المدى لتلبية هاحاجاتبالمرأة وذلك لرصد 
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  لفصل السادسا

  النتائج والتوصيات

  :الدراسة نتائج. 1.6

حاولت الدراسة معرفة إلى أين وصلت المؤسسات النسوية في دورهـا فـي التخطـيط    

التنموي، وذلك من خالل دراسة ميدانية لواقع المؤسسات النسوية، وقراءة وتحليل وتقيـيم مـا   

ستراتيجيات أولويات وإ، وقد ركزت الدراسة على مجاالت وومعلوماتحصلت عليه من بيانات 

النسوية، وعالقتها بالسياسات التنموية المبنية على أساس النـوع االجتمـاعي،    عمل المؤسسات

وفي ضـوء   .لمعرفة قدرة المؤسسات النسوية على الربط ما بين عملها والواقع الذي تسعى إليه

  :على النحو التاليوهي التحليل الذي تم في الفصول السابقة، يمكن الخروج بعدد من النتائج 

كانت الجمعيات سات النسوية الفلسطينية إلى أوائل القرن الماضي،حيث تعود نشأة المؤس )1(

في  إرتكزتالتي والخيرية التي تقوم عليها نساء هي أول أشكال المنظمات النسوية، 

 .عمال الخدماتية الخيرية المرتبطة بالوضع السياسي والوطنيعملها على األ

تحرير المرأة، اجتماعياً، إال أن جاءت األطر النسوية المنبثقة عن تنظيمات سياسية ل )2(

امتدادها للتنظيمات السياسية المسيطر عليها من قبل الذكور، شكل عائقاً أمامها، 

فأصبحت مصلحة التنظيم السياسية لها األولوية في عمل هذه األطر، وهذا ما يؤكد أن 

ساء لم يكن ن المصلحة االجتماعية والذاتية للنأالسياسة، و ليست فوقالمرأة الفلسطينية 

من ضمن أولوياتها، ولم تضع المسألة النسوية على سلم أولوياتها، مع أنها كانت تعي 

  .  هويتها الذاتية

النسوية اتجهت معظم المؤسسات تفاق أوسلو وبشكل خاص بعد اات، يبداية التسعينمنذ  )3(

 إلى تعديل أهدافها بما يتناسب مع المتغيرات في الجوانب السياسية وما تبعه من

هم ما يميز هذا التغيير أتغييرات في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و

في تركز هذه المؤسسات بدأت وتضمين أهداف تنموية تعكس رؤية تنموية لدور المرأة، 



 108

. تدريب وتأهيل النساء للمشاركة في التنمية الشاملة عملها على الجوانب التنموية وكذلك

اكز النسوية أكثر وضوحاً للقضايا المهمة والحساسة التي تخص فقد أصبحت رؤية المر

 . المرأة

منطلقة من أهدافها لم تكن حيث رؤية واضحة لعمل المؤسسات النسوية،  عدم وجود )4(

حاجة الفئات المستهدفة، وإنما عكست طموحات ورغبات المؤسسات النسوية في 

  . الخروج من العمل التقليدي

التعدد فـي البـرامج   هذا ت عمل المؤسسات النسوية إال أن تنوع مجاالعلى الرغم من  )5(

والمجاالت التي تعمل بها،  يبعدها عن قضية التخصص في العمل ويشـتت جهودهـا   

ويبعدها عن التركيز والتخصص في مجال محدد، ويـأتي  . وإمكانياتها البشرية والمادية

التـي تعمـل بهـا    هذا على حساب نوعية البرامج المقدمة، كما أن تنـوع المجـاالت   

المؤسسات النسوية يشير إلى أنها لم تستطع حتى اآلن االبتعاد عن الدور ألخدماتي الذي 

  .بدأت العمل به

ظهر للمؤسسات النسوية أكثر من أولوية، مع تقارب في النسب بينها، وهذا يدل ويؤكد  )6(

ـ   ى أن هذه المؤسسات كانت عبر السنوات الماضية تفضل مصلحة الوطن واألسـرة عل

ال تحتمل التأجيل، نتيجة الفترة الزمنية الطويلـة   تولولياألذلك اعتبرتها , مصالح المرأة

وهذا ما يبرر تنوع مجاالت المؤسسات النسوية وعـدم تخصصـها فـي    . من االنتظار

 .جانب واحد

ترى المؤسسات النسوية أن من حق المرأة المشاركة في صنع القرار، حيـث عبـرت    )7(

وصول المرأة إلى مواقع قيادية، وأنها تعمل بشتى  إلىها تطمح من المؤسسات بأن% 90

  . الوسائل لدعم وصول المرأة إلى مواقع قيادية في المجتمع للمشاركة في صنع القرار

بينت نتائج الدراسة أن المؤسسات النسوية تربطها عالقة تمويل بالدرجة األولـى مـع    )8(

النسوية تعتمد في تمويـل برامجهـا    المؤسسات األجنبية، وهذا يشير إلى أن المؤسسات

على الدعم الخارجي، سواء كان تمويل مشاريع أو برامج تدريبية أو تقديم منح للتعليم، 
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باإلضافة إلى االستفادة من االستشارات والمعونات الفنية وعمـل مشـروعات ثقافيـة    

 . وبرامج مشتركة

 ها علـى  األمور التي تسـاعد التنسيق الفعال والتعاون بين المؤسسات النسوية من  يعتبر )9(

إذا عملت تلك المؤسسات مجتمعة وبالتعاون مع بعضها  خصوصاًالمشاركة في التنمية، 

 . وخطط تنموية واضحة ومتفق عليها من قبل الجميع ةضمن أهداف ورؤي

عدم وجود خطة تنمويـة   إلى النساء في الخطط التنمويةضعف أو غياب مشاركة  عودي )10(

على صعيد الحكومة أو صعيد الحركة النسوية، باإلضافة إلى عدم شاملة وتقدمية، سواء 

وجود خطاب نسوي تقدمي موحد، وعدم توفر مرجعية واحدة جامعة ومظلـة حقيقيـة   

أن المؤسسات النسوية لم توحد صـفوفها بوضـع   و .ولويات النساء وهمومهنأتعكس 

  .والحزبية موحدة تشارك فيها جميع المؤسسات، بعيدة عن الفئوية ةستراتيجيإ

دمج المرأة وإشراكها فـي  أنشطتها، المؤسسات النسوية من خالل برامجها و استطاعت )11(

الحياة العامة، وذلك بوصول عدد من النساء إلى مواقع صنع القـرار فـي المجـالس    

  .المحلية والمجلس التشريعي، بتحقيق الكوتا النسائية

ي العديد من المجاالت، وهـذا  أظهرت الدراسة حاجة المؤسسات النسوية إلى التدريب ف )12(

  .هتطويرللضعف الذي يعتري كادرها، وتسعى جاهدة بايدل على وعي المؤسسات 

مـن   على المجتمع الفلسطينيوإجراءات فرضه من قيود حتالل اإلسرائيلي وما ييعد اال )13(

هم المعيقات التي تواجه عمل المؤسسات النسـوية للمشـاركة فـي صـياغة     أبرز وأ

  .ةالسياسات التنموي

فـي  ملزمة أكثر من القانون نفسه،   دالنظام المجتمعي والعادات والتقاليد، التي تع يشكل )14(

شاملة للحكومة، وغياب القانون وما نـتج عنـه مـن     ةستراتيجيإعدم وجود خطة ظل 

 . عائقاً لعمل المؤسسات النسوية انتشار الفوضى والفلتان األمني

التعبئة والتأثير من أهم البرامج المسـتقبلية،  و، التمكينومج التوعية والتثقيف، اعتبر برت )15(

 .المشاركة في رسم السياسات التنموية المؤسسات النسوية فيلتجاوز عقبات 
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  : التوصيات. 2.6

بناًء على النتائج التي خلصت إليها الدراسة، باإلمكان وضع مجموعة من التوصيات التي 

لمشاركة في في اينية وتعزيز دورها يمكن أن تسهم في تطوير المؤسسات النسوية الفلسط

  :من هذه التوصياتالتخطيط التنموي، و

  :توصيات خاصة بالمؤسسات النسوية) أ(

توحيد جهودها وطاقاتها تحت مظلة نسائية، تجمع كافة المؤسسات النسوية ضرورة  )1(

بناًء على استراتيجية موحدة،  ،الحكومية وغير الحكومية، واألطر النسوية المختلفة

، مع تأكيد أهمية التخصص في عمل هذه ة نسوية واضحة وخطاب نسوي موحدورؤي

  .المؤسسات

نظرة المجتمع النمطية  غييرحمالت توعية وتثقيف واسعة على امتداد الوطن لتتنظيم  )2(

  .لدور المرأة وقدراتها

مرحلة إقرار ظل مواصلة حمالت الضغط والمناصرة لتغيير القوانين خصوصاً في  )3(

لى وثيقة االستقالل، واتفاقية إة، حتى تبقى هذه التشريعات مستندة تشريعات جديد

 . القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

تأهيل ، والعمل على توفير الدعم والتدريب للمؤسسات النسوية، كل حسب اختصاصه )4(

  .كوادر نسائية، ودعمها للمشاركة في التخطيط التنموي

شاملة، ووضع الطرق واآلليات المناسبة لتحقيق هذه االتفاق على صياغة خطة تنموية  )5(

  .الخطة

ستراتيجية عمل إتفعيل العالقة ما بين الحكومة والمؤسسات النسوية، واالتفاق على  )6(

  .موحدة تحقق التكافل فيما بينها

التفكير بإقامة مشاريع اقتصادية تنموية للنساء وللمؤسسات النسوية، حتى تستطيع  )7(

 .نفسها، بدالً من االعتماد على الجهات المانحةبها المؤسسات تمويل برامج
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إجراء المزيد من الدراسات من خالل  توفير قاعدة بيانات واضحة عن هذه المؤسسات )8(

  .هاالميدانية عن

 .توسيع وتفعيل دور اللجان النسوية المشاركة في التخطيط التنموي )9(

بأجنـدة التغييـر    ، وربطها أكثـر المؤسسات النسوية ضرورة إعادة النظر في برامج )10(

  .االجتماعي لصالح قضايا المرأة
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  ) 1(ملحق رقم 

  تشكيل جمعية زهرة األقحوان

بدأ نشاط جمعية زهرة األقحوان خيريا اقرب إلى النادي االجتماعي، تهتم بوحدة األديان 

وبمساعدة الفقراء بشكل غير مباشر،  ثم تطور وتحول عمل الجمعية إلى عمل عسكري مـنظم  

بعد حادثة مقتل طفل فلسطيني أمام أعين رئيسة الجمعية مهيبـة خورشـيد، ومقتـل السـيدات     

  .الحوامل على أيدي الصهاينة، وبقر بطونهن أمام ناظري نريمان خورشيد

ذي يدل على الحياة والجمال والديمومـة، لعالقتهـا   سميت تلك الجمعية باسمها، االسم ال

بكتاب فرنسي قرأته مؤسسة الجمعية، يشير إلى الزهرة القرمزية في الثورة الفرنسية، باإلضافة 

إلى ارتباطه بزهرة األقحوان، الموجودة بكثرة في ربوع فلسطين،  وهي عبارة عن زهرة مـن  

ترمز إلى جمال الطبيعة والحرية، التي يسـعى  الصدف،  التي تشتهر به مدينة بيت لحم،  وهي 

،  التي تعيش فترة طويلة،  وهي أيضا شعار تكما أنها زهرة المارجري. إليها الشعب الفلسطيني

ومن الجدير بالـذكر أن  ". إخفاء وتفاني وإنكار ذات:  "وعالمة للمجاهدين،  وتعني باالنجليزية 

ت من غاندي، وهو مـن تصـميم المؤسسـة مهيبـة     شعار الجمعية، كان قد نفذ بالهند،  بتعليما

  .خورشيد

أما بخصوص نص قسم الجمعية الذي أقسمته عضوات زهرة األقحوان حين االنتسـاب  

ي، وبذل الغالي والنفيس فـي سـبيل   ئاقسم بشرفي وديني وملتي على مواالة مبد: " للمنظمة فهو

ما ذكرت، كما أنني ال أبـوح  الخير والمساعدة لكل محتاج وضعيف، أشهدت رب العالمين على 

  ." به حتى الموت

صبحيه عوض، خديجة كيالني، مديحـة البطـة،   : " وقد وقعت على هذا القسم كل من

وذلـك يـوم الخمـيس    "  نجمة عكاشة،  ميسر ضاهر، سنية إيراني، فايزة شلوان، مبرة خالد 

  . محرم  24الموافق  1947شباط من العام  20الموافق 
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أن بعض النساء تدربن على إطالق النار وصـناعة  إلى الجمعية كما أشارت عضوات 

من حملت السالح وشاركت  تالية على أيدي زمالئهن الثوار، ومنهنالمفرقعات وفنون الحرب الق

ها الثوار في مقاومة االحتالل سواء بعمل كمائن للصهاينة وإطالق النار عليهم أو تسـليم  ءزمال

لقاء القنابل علي التجمعات الصهيونية، أو اسـتخدام المـدافع   األسرى منهم للمجاهدين العرب وإ

  .الرشاشة والبنادق 

أكدت مؤسستا الجمعية وجود رجال انضموا إلى جمعية زهرة األقحوان وأنهـم كـانوا   

  . على معرفة بأن مؤسسات الجمعية كن من النساء وقد ضمت مجاهدين آخرين من سينا وألمانيا

تها الجمعية بقيادة مهيبة خورشيد، موقعة بيت يام القريبة ومن اكبر المعارك التي خاض

من يافا ضد قادة اليهود التي اجتمعت في تلك المنطقة، والتي أدت إلى مقتل كل من تقـدم مـن   

من اليهود اجتمعوا داخل عمارة أدت إلى هدم العمارة بمن فيها  30اليهود،  وواقعة أخرى ضد 

  . سر الباقي وتسليمهم إلى المعسكر العربيأئدهم وعدا عن مهاجمة وكر صهيوني وقتل قا

بقيادة نريمان خورشيد بمعهد للطيران فـي  ) عشرون فتاة (التحقت مجموعة من النساء 

إمبابة، بناء على االتفاق مع زمالئها الثوار، استعداداً الستئناف القتال ضد الصهاينة، وقد أتمـت  

دثت نريمان عن المعارك التي خاضـتها بحمايـة   كما تح.  تلك المجموعة تدريبها بتفوق ملحوظ

كانت خطتنا هي أخذ اليهود على حين غرة،  بنفس األسلوب الـذي  ."ومؤازرة المجاهدين العرب

يحاربون به العرب، وكانت قوات المجاهدين العرب تحمي ظهورنا وتشد أزرنا، وقد أثار عملنا 

فـي   ةانظر ادوار المرأة الفلسطيني."  قةاليهود، وخصوصاً أن فرقتنا كانت تهاجم في شجاعة فائ

   2005ات ياألربعين
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  )2(ملحق 

  استبانة الدراسة

  

  

  

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

 

  بحث استبانة

تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية عن دور المؤسسات النسوية في التخطـيط التنمـوي وذلـك    

التخطيط الحضري واإلقليمـي،  علمـاً بـأن المعلومـات     بهدف استكمال دراسة الماجستير في 

  .المطلوبة بغرض البحث،  نرجو من حضرتك التكرم بتعبئة االستمارة 

  شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

  :الباحثة

  سمية ألصفدي

  0599- 839255جوال رقم 

  09- 2343807فاكس 
 e-mail: WAF@PALNET.com 
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  استمارة بحث 

   األراضي الفلسطينيةفي  ات النسوية في التخطيط التنمويدور ومشاركة المؤسس

  

  بيانات أساسية : أوال 

V1رقم االستمارة__________________:  

  

V2 منطقة نشاط المؤسسة ........................تاريخ التأسيس......................... :  

  

V3 اهلية      .  2        حكومية .  1:   نوع المؤسسة   

  غير ذلك  .  4     خاصة    .  3     

  

V4   ال  .  2    نعم  .  1هل للمؤسسة فروع في أماكن أخرى؟  

  

 V5 5 -رتبها حسب األولوية من ا (الفئات المستهدفة  :ثانيا :(  

  المجتمع كافة  .  3     نساء  .  2        رجال   .  1

  اطفال  .  5     آت  /شباب.  4
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V6  بإمكانك اإلشارة إلى : نسويه، حددي المجاالت التي من خاللها تعمل على تمكين المرأةفي حالة مؤسسة

  ،10 – 1اعط ترقيم من  /أكثر من خيار 

الترتيب  من الفقرة  الرقم

1 -10  

  الترتيب من  الفقرة الرقم

 1-10  
V6.1 الطفولة المبكرة    V6.8       تنمية  المرأة  
V6.2    حقوق المـرأة

النسان  وحقوق ا

  V6.9   صحة عامة    

V6.3   ــة ثقافيــــ

  واجتماعية     

  6v.10   المجال السياسي   

V6.4      تعليم وتدريب  V6.11      رعاية مسنين  
v6.5    توعية وتنميـة

  المجتمع  

  V6.12        تنظيم أسرة  

V6.6   مشاريع تنموية

  اقتصادية 

  V6.13  البحث العلمي    

V6.7  بابيةبرامج ش    V6.14    مجاالت أخرى   

  

v6.15   : مجاالت اخرى حددي                       ...................................... 

 V7 أولويات عمل المؤسسة : رؤية المؤسسة  

  10- 1اعط ترتيب من  الفقرة  الرقم

V7.1  تعزيز المشاركة في صنع القرار العام    

V7.2  ع القرار الشخصيتعزيز المشاركة في صن    

V7.3  المساواة والعدالة    

V7.4  بناء مجتمع مدني ديمقراطي    

V7.5  ممارسة النساء حق تقرير المصير    

V7.6  وصول النساء إلى الموارد    

V7.7  تنمية القدرة االقتصادية لألسرة    

V7.8  تمكين النساء في مختلف المجاالت    
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V8 إشارة قراءة الفقرات اآلتية بعناية واإلجابة عنها بوضع  ، يرجىة يتعلق باستراتيجيتك بالمؤسس فيما)X(   

  .المناسبفي المربع 

  الفقرة  الرقم
  نعم

)3(  

  ال رأي

)2(  

  ال

)1( 

V8.1 
هل هناك مرجعية موحدة للمؤسسات النسوية تساعدها 

  في التواصل فيما بينها ؟

      

V8.2  
هل تم صياغة إستراتيجية المؤسسة بطريقة النوع 

  الجتماعي ؟ا

      

V8.3  

هل سبق وان اجتمعت المؤسسات النسوية لمناقشة 

األعمال التي قامت بها خالل العام المنصرم والتخطيط 

  لنشاطات السنوات المقبلة؟  

      

V8.4  
هل للمؤسسات النسوية تصور موحد بشان مصالحهن 

  المرتبطة بالنوع االجتماعي ؟

      

V8.5  لمرجعية؟هل هناك رؤية موحدة ألعضاء ا  
  

  

    

V9كيف تصنف عالقة مؤسستك بالمؤسسات النسوية األخرى :  

  عالقة تكاملية  .3    عالقة تنسيق و تعاون  . 2        عالقة ندية. 1

  ..............ي/غير ذلك حدد  ال يوجد عالقة  . 5     تنافسية       . 4

  عالقة المؤسسة بالسلطة الوطنية الفلسطينية : ثالثاً

V10: ما هو دور السلطة في دعم المؤسسة:  

             تنسيق . 4        االشاد وتوجيه  .3  تعاقد برامج عمل  2    مساعدات مالية  . 1

  ..............................................  ) حددي(أخرى. 5

V11كيف ترين موقف الحكومة في هذه العالقة ؟  

  معيق أحيانا . 5              داعم أحيانا. 4    كمل م. 3  معيق . 2     داعم. 1
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 عالقة المؤسسة بالهيئات الدولية واألهلية والوكاالت والحكومات األجنبية:رابعاً

V12هل سبق وان تعاملتم مع جهات أجنبية؟  

  ال  . 2    نعم  . 1

V13 يسمح بأكثر من إجابة(ما هذه الجهات؟ ذا كانت اإلجابة نعم ا(  

مؤسسات تمويل عربية  . 4 منظمات أهلية عربية  . 3  منظمات اهلية أجنبية  . 2    مم المتحدة  األ. 1

  دول عربية  . 6  دول أجنبية  . 5  

V14 يسمح بأكثر من إجابة(ما هي أشكال العالقة؟(  

  منح تعليمية  . 3   تمويل برامج تدريبية  . 2  تمويل مشروع  . 1

اخـرى  .8        منح ماليـة  . 7        برامج مشتركة . 6  مشروعات ثقافية . 5  استشارية وفنية . 4

 .................................... تذكر 

   :خامساً 

V15  ما هي أولويات واحتياجات النساء في السياسات التنموية المبنية على أساس النوع االجتماعي ؟  

  الفقرة  الرقم
اعط ترتيب من

1 -10  

  الرقم
  الفقرة 

اعط ترتيب 

  10- 1من 

V15.1  التعليم   V15.5  البطالة والتشغيل    

V15.2  الصحة   V15.6 التثقيف    

V15.3  الوقاية من العنف   V15.7  مراكزصنع القرار    

V15.4  
   زيادة الدخل 

V15.8 
القوانين 

  والتشريعات

  

    V15.9 الشفافية والمساءلة    
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V16  في فلسطين مع احتياجـات  " إن وجدت"التنموية الجندرية  جام السياساتانسانطالقاً من رؤيتك ما مدى

  وأولويات النساء؟

  منسجمة الى حد ما   -3    منسجمة    -2    منسجمة تماماً   -1

  غير منسجمة مطلقا   -5    غير منسجمة   -4

V17  سة؟اذكري نوع المعيقات في صياغة السياسات التنموية من منطلق رؤية المؤس   

  النظام المجتمعي والعادات والتقاليد . 3 التعصب السياسي . 2 االحتالل . 1

نقص .7 نقص التمويل.6         عدم وجود خطة إستراتيجية شاملة للحكومة.5 غياب القانون .4

  ...................أخرى حددي. 8 الكفاءات والخبرات

V18 سات النسوية والتي منعتها مـن القيـام بـدورها التنمـوي     ما هي المعوقات التي واجهت عمل المؤس

  الشامل؟

. 5  العادات والتقاليد   -4 التمويل  -3  عدم وجود خطة إستراتيجية نسويه شاملة -2  االحتالل -1

أخـرى  .  8      ضعف االطـر النسـوية   . 7   ضعف الكفاءات الحكومية. 6  ضعف القيادات النسوية

  .....................حددي 

V19  رتبيها حسب األولوية( البرامج المستقبلية التي تساهم في تحقيق الرؤيا المستقبلية (  

اعط ترتيب الفقرة  الرقم

  10- 1من 

اعط ترتيب من   الفقرة الرقم

1 -10  
V19.1  تمكين    V19.6     توعية وتعبئة    
V19.2  القدرة  تعزيز

  االقتصادية 

  V19.7 نساء إيجاد مظلة جامعة لل

  الفلسطينيات             

  

V19.3       تثقيف وتوعية  V19.8  وضع خطة وبرامج

استناداً إلى احتياجات 

  النساء         

  

V19.4  تدريب    V19.9 مشاركة القاعدة النسوية    
V19.5   مشاركة في

التخطيط التنموي  

  V20  تعزيز االطر النسوية    
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V20 القوانين  المشاركة في:  

  .في المربع الذي يعبر عن رغبتك في اإلجابة   )X(الرجاء وضع إشارة 

  الفقرة  الرقم
  نعم

)3(  

  ال رأي

)2(  

  ال

)1( 

V20.
1 

هل انتن على علم بالتعديالت التي تم انجازها على 

صعيد القوانين المدنية وخصوصا قانون األحوال 

  الشخصية ؟

      

V20.
  وانين ؟ هل شاركتن بصياغة هذه الق  2

  

  

    

V20.
3  

هل ترين بالتعديالت القانونية التي جرت ما ينسجم مع 

  حجم المجهود الذي قامت به المؤسسات النسوية ؟

      

V21   إلزالة العنف ضد المرأة ؟ ) الحقوقية ( ما هي السياسة التي اتبعتها المؤسسات النسائية  

توصيات العتماد قوانين تضمن . 3     هة العنفبرامج ومشاريع لمواج. 2   توعية وتثقيف مجتمعي . 1

    تعزيز القدرة االقتصادية. 5  حماية النساء المعنفات  .  4   مجابهة العنف

V22   مخرجات األنشطة ومدى انسجامها مع االستراتيجيات الموضوعة:  

  منسجمة الى حد ما  . 3  منسجمة  . 2    منسجمة تماما  . 1

   غير منسجمة مطلقا. 5      غير منسجمة. 4    

V23 ما شكل العالقة التي تطمحن كمؤسسات نسويه الوصول إليها مع الحكومة ؟  

      تشكيل مجموعة ضاغطة  . 2  مشاركة في صنع القرار  . 1

عـدم االكتـراث   .4الدخول الى المجلس التشريعي   .4   حلقة وصل ما بين الشريحة النسوية والحكومة  . 3

  باألمر  
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  الرؤية المستقبلية في دور المؤسسات  : سادساً 

V24  10-1(من رتب الصعوبات التالية التي تواجه المؤسسة حسب اهميتها(  

اعط ترتيب من الفقرة  الرقم

1 -10  

اعط ترتيب من  الفقرة الرقم

1 -10  
V24.1   عدم توفر الوقت لدى

  أعضاء المنظمة  

  V24.6   ــعف الــدور ض

  الحكومي 

  

V24.2  ــص الك ــاءات نق ف

ــوية  ــرية النس البش

  الالزمة  

  V24.7   ــوعي ــعف ال ض

  النسوي 

  

V24.3  محدودية التمويل    V24.8  االحتالل    
V24.4  الوضع االقتصادي    V24.9  ــعف دور ضـــ

  االحزاب 

  

V24.5  . النظــرة التقليديــة

  لقضايا المرأة

  V24.10  نظام التعليم    

  ................................................................................أخرى تذكر . 6

V25 10-1ما مجاالت التدريب التي يحتاج إليها العاملون في المنظمة؟ اعط ترتيب من   

اعط ترتيب   الفقرة  الرقم

  10- 1من 

اعط ترتيب من   الفقرة  الرقم

1 -10  
V27.1   بحثية    V27.7 تعبئة وتأثير    
V27.2   تخطيط    V27.8 إدارة    
v27.3 اتصال    V27.9   حشد التمويل    
V27.4 إنتاج    V27.10   ــرح ــداد مقت اع

  المشروعات  

  

v27.5  تسويق    v27.11 تدريب    
v27.6    تعاون عربي ودولي    v27.12  أعــالم وعالقــات

  عامة  

  

V26عند رسم خطة عملكن؟راسة احتياجات الفئات المستهدفة هل قمتن بد  

 ال   -2    نعم   -1
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V27 بأهمية األنشطة التي تقمن بها ؟هل تشعرن  

 ال   -2    نعم   .1

V28 إذا كانت اإلجابة نعم ، ما تأثير هذه األنشطة على المجتمع ؟ يسمح بأكثر من خيار  

   وصول عدد من النساء لمواقع صنع القرار -1

          اعتماد بعض التعديالت على القانون -2

   طةزيادة إقبال النساء على المشاركة باألنش -3

    انخراط النساء في أنشطة وطنية ومجتمعي -4

                        زيادة دخل االسرة  -5

  ......................................حددي  /  أخرى -6

V29 10–1اعط ترقيم من  /في أي المجاالت يجب أن يتوسع عمل مؤسستكم؟ بإمكانك اإلشارة إلى أكثر من خيار             .

اعط ترتيب الفقرة  الرقم

  10- 1من 

اعط   الفقرة  الرقم

ترتيب من 

1 -10  
   ثقافية واجتماعية       V29.9    الطفولة المبكرة 29.1
الممارســــــة   V29.10  حقوق المرأة وحقوق االنسان      29.2

  الديمقراطية

  

    البحث العلمي  V29.11   أنشطة لتحقيق التضامن العربي   29.3
V29.4              تنمية  المرأة    V29.12 عامة صحة    
V29.5          تعليم وتدريب    V29.13المجال السياسي    
V29.6   توعية وتنمية المجتمع    V29.14 ــة ــاريع تنموي مش

  اقتصادية

  

V29.7 برامج شبابية    V29.15    رعاية مسنين    
V29.8       تنظيم أسرة    V29.16أخرى تذكر    

 V29.16  اخرى تذكر................................................................... :  
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V30    هل ترين أن دور المؤسسات النسائية يجب أن يصل إلى المشاركة مع الحكومة فـي صـنع القـرارات

  والسياسات التنموية المتعلقة بالمرأة؟

 مشاركة جزئية  . 3    ال  . 2    نعم  . 1

V31نت اإلجابة نعم ، فهل شاركت مؤسستكم في صنع القرارات والسياسات التنموية ؟إذا كا  

  ال  . 2    نعم  . 1

V32 في صياغة .إذا كانت اإلجابة نعم ، ما هي المجاالت التي شاركت بها مؤسستكم أو احد القائمين عليها

  السياسات التنموية ؟

                                     صياغة القوانين -1

                        مشاركة النساء في الحياة العامة - 2 

                                     تقديم مقترحات - 3 

    تشكيل حمالت ضغط وتأثير على صانعي القرار والسياسات -4

                                   الوزارة  -5

                         المجلس التشريعي  -6

  .................................................حددي / أخرى  -7

V33  يسـمح  (ما العوامل التي تعيق قدرة المؤسسات النسوية على المشاركة في صياغة السياسة التنموية ؟

  )بأكثر من إجابة

اعط ترتيب الفقرة  الرقم

  10- 1من 

اعط ترتيب   الفقرة الرقم

  من

 1-10  
    غياب التنسيق والتشبيك  33.5    ضعف قطاع المنظمات النسوية33.1
عدم وجود خطة إستراتيجية 33.2

  شاملة لدى الحكومة

ــة    33.6   ــود خط ــدم وج ع

إستراتيجية شاملة لـدى  

  المؤسسات النسوية

  

غياب الوعي الحكومي بدور 33.3

  المؤسسات النسوية

    غياب الوعي النسوي   33.7  

    التقليد والعادات   33.8    القوانين واللوائح الحالية33.4
              اخرى          33.9     

 ...................................................                       اخرى تذكر :  33.9
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V34 ما هي في نظرك الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى تدعيم مشاركة المؤسسات النسوية في تحقيق التنمية؟

  )يسمح بأكثر من إجابة(

اعط ترتيب الفقرة  الرقم

  10- 1من 

اعط ترتيب   الفقرة الرقم

  10- 1من 
العمل على زيادة الموارد 34.1

  المالية

التوعية اإلعالمية بالعمل   34.6  

  النسوي

  

تشجيع التنسيق والتعاون 34.2

  بين المنظمات

تدعيم امتيازات المنظمات   34.7  

  األهلية

  

المشاركة في العمليـات    34.8    زيادة استقاللية المنظمات34.3

  يةاإلنتاج

  

زيادة الممارسات 34.4

  الديمقراطية بشكل عام

تعبئــة المــواطنين فــي   34.9  

  منظمات جماهيرية فعالة

  

    اخرى  34.10    إصالح نظام التعليم 34.5

 .............................................أخرى تذكر   34.9

V35  هل ترين أن هذا الشكل من التنسيق بين المنظمات النسائية 

  .في المربع الذي يعبر عن رغبتك في اإلجابة   )X(الرجاء وضع إشارة 

  الفقرة  الرقم
 نعم

)3(  

  ال رأي

)2(  

  ال

)1( 

V35.1           يعمل على إحراز تعديالت على المنظومة الثقافية االجتماعية      

V35.2  يوفر قدرة أعلى على التفاوض بالقضايا النسوية        

V35.3  جعل المؤسسات النسوية أكثر وعياً للمشاركة في التخطيط التنموي   ي      

V35.4                  يوفر فرصاً اكبر للتدريب والتنظيم للمؤسسات النسوية      

V35.5  يوفر إمكانيات اكبر على حشد التمويل  
  

  

    

V35.6  لنسوية بالمعلوماتيوفر قاعدة معلومات إلمداد المؤسسات ا        

V35.7  يقومون بالتنسيق بين األنشطة المختلفة للمؤسسات النسوية        

V35.8    يجعل المؤسسات النسوية أكثر قدرة على تحديد أولوياتها واحتياجاتها      

V35.9                         أكثر قدرة على الضغط على صانعي السياسات      

V35.10                  هل ترى مؤسستك جزء من هذا النسيج النسوي الجديد      
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  :الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية 

V36  ما االستراتيجيات  التي وضعتها مؤسستكم من اجل انجاز أهداف متعلقة بالمساواة بين الجنسين ؟  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..........................................................................................  

  

V37  بناًء على إستراتيجيتك ما هي السياسات التنموية المبنية على أساس النوع االجتماعي في فلسطين؟  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..........................................................................................  

V38  هل المؤسسات النسوية اآلن في وضع يسمح لها بالمشاركة في صنع السياسات ؟  

 ال   -3    الى حد ما   -2    الى حد كبير   -1

  في حالة الرغبة بالتوضيح وضحي

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..........................................................................................  

V39   من التنسيق والتعاون بين المنظمات النسائية؟هل ترين أهمية إلنشاء مظلة وطنية إليجاد نوع  

 ال  . 2      نعم   .1
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V40  ما تصوركم شكل هذا التنسيق بين المنظمات النسائية  ؟ 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..........................................................................................  

V41     هل المشاريع والبرامج النسوية التي نفذتها  المؤسسات  النسوية أدت إلى دخول المرأة فـي الحيـاة

  العامة؟

 ال  . 3  الى حد ما   -2  بشكل كبير   2

V42  اج المرأة في إذا كانت اإلجابة نعم ، ما النشاطات والمشاريع التي عملت عليها مؤسستكم  من اجل إدم

  الحياة العامة ؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..........................................................................................  

V43   بدورها بشكل أفضل؟ما مدى تأكد المؤسسة من تمكن المرأة وقدرتها على القيام  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..........................................................................................  

V44  أية مالحظات تودون إضافتها إلى االستمارة:   

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..........................................................................................  
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Abstract 

 The thesis is concerned with the role of women institutions in 

development planning, through studying the most significant aspects that 

enable them to draw policies and strategic plans with emphasis on their 

fields of work , priorities, and strategies as well as their future vision, 

references, intended parties, and relations with the government.  Also, it is 

concerned with the results and attempts to improve the situation of women 

and their participation in the public life and in development planning 

committees. 

 The study aimed basically at reviewing and evaluating the current status 

of women institutions in the Palestinian Territories in order to sustain their 

participation in drawing developments plans.  In addition, it aims at 

investigating and analyzing the major reasons that restrict their 

participation effectively. 

 The study followed both the descriptive and analytical research methods.  

A sample of 50 institutions including governmental and non-governmental 

ones that are located in the West Bank and distributed among its six 

governorates was used. 



 c

 The results of the study have indicated the awareness of the women 

institutions to their basic limitation and shortage, being the absence of a 

common umbrella that combines all the women institutions, and takes the 

responsibility over a united women speech and a collective women 

strategy.  In addition, it indicated their awareness towards overcoming the 

limitation of their staff and the significance of providing the required 

training.  Moreover, it indicated the awareness for improving their relations 

with the government up to the participation in decision making, to avoid 

being away from the development arena. 

 The study came up with several recommendations concerning the 

enhancement of women’s participation in the development planning 

process; including the establishment of a common women umbrella, 

adopting a clear working strategy, and changing the typical view about 

woman through intensive awareness and educational campaigns, 

development of education curriculums, continuation of pressure campaigns 

for changing laws, upgrading the women capacity, and enhancing their 

participation in the development planning process on the governmental 

level. 

 

 




