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تقديم
طاقم شؤون املرأة هو إئتالف ألطر النسوية ومنذ تأسيسه يولي أهمية كبرى للمشاركة السياسية للمرأة، وتعتبر 
املجتمع  في  وتطويرها  إبرازها  على  الطاقم  يعمل  التي  والقضايا  البرامج  أهم  أحد  للمرأة  السياسية  املشاركة 

الفلسطيني. 

 حول تعريف هذا  املفهوم. حيث 
ً
 واسعا

ً
تختلف اآلراء حول مفهوم املشاركة السياسية للمرأة، األمر الذي خلق جدال

يرى البعض أن املشاركة السياسية تقتصر فقط على مشاركة املرأة في الحياة العامة، كصناعة القرارات السياسية 
وإدارة شؤون الدولة واملشاركة في االنتخابات واألحزاب السياسية. وهذا يعني أن كل ما تقوم به املرأة من أدوار 

مختلفة سواء في الحياة العامة أو الخاصة ال يندرج ضمن املشاركة السياسية. 

، ويندرج فيه كل ما تقوم به املرأة من 
ً
أما الرأي اآلخر، فإنه يعتبر أن مفهوم املشاركة السياسية أوسع وأكثر شموال

 من املشاركة السياسية للمرأة، ومن 
ً
أدوار إقتصادية وإجتماعية داخل األسرة وفي املجتمع بشكل عام، يعتبره جزأ

الضروري بمكان تعزيز قدرة املرأة على املشاركة واتخاذ القرار على كافة املستويات.

 أرحب ومساحة 
ً
 واإلنطالق من املفهوم األوسع للمشاركة السياسية، وأهمية نشاطها في الحيز العام، يعطي املرأة أفقا

أكبر تستطيع املرأة من خاللها إحداث تغييرات في املفاهيم والثقافة املجتمعية حول قضايا املرأة وحقوقها، وتحقيق 
إنجازات تساهم في إيجاد بيئة وثقافة مجتمعية داعمة لحقوق املرأة وقضاياها.

جاء هذا املشروع ليركز على عدد من القضايا في املجتمع الفلسطيني، من أهمها:   1. املعايير االجتماعية والثقافية 
والتي تم تعزيزها من خالل املناهج الدراسية،  التي تربط املرأة باألدوار التقليدية وتصورها على أنها ضعيفة، 
املرأة من  والتي تنتج عن استثناء  محدودية مشاركة املرأ السياسية،   .2 واألحداث الثقافية وفي وسائل اإلعالم. 
املجال العام، بما في ذلك الحكومة وبناء السالم. 3. تدني الوعي املجتمعي بتأثير الصراع على املرأة، وأهمية دورها 

في إحالل األمن والسالم.

 من الركائز 
ً
إن القضايا سالفة الذكر، باإلضافة إلى نتائج مراجعة أدبيات حول وضع املرأة الفلسطينية، كانت جزأ

وتعزيز دور املرأة في  التي بنيت من خاللها التدخالت في هذا املشروع الذي يهدف بشكل عام إلى تمكين النساء 
األرا�ضي الفلسطينية املحتلة، من خالل لعب دور فاعل في عمليات بناء السالم وتوسيع دائرة تأثير املرأة في البيئة 
من خالل تهيئة الظروف على مستوى املجتمع املدني واملستوى  االجتماعية والسياسية للمجتمع الفلسطيني، 

الحكومي، للمساهمة في بناء السالم العادل والدائم.

 لقياس أثر املشروع ودوره في التغيير املجتمعي الذي 
ً
 وبعديا

ً
 قبليا

ً
نفذ طاقم شؤون املرأة خالل هذا املشروع مسحا

تم تحقيقه من خالل املشروع. وقد جاءت النتائج توضح األثر اإليجابي امللحوظ للمشروع عند النشطاء من خالل 
ازدياد الوعي لديهن/م فيما  يتعلق بحقوق وقضايا املرأة، وأهمية دورها في املشاركة الساسية. 

نقدم لكم فيما يلي النتائج النهائية للمسح القبلي والبعدي.
           
طاقم شؤون املرأة   
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ملخص تنفيذي

مقدمة «
عمل طاقم شؤون املرأة وبالشراكة مع مؤسسة كير الدولية، وبتمويل من االتحاد األوروبي والوكالة النمساوية للتنمية، 
على تنفيذ مشروع “تمكين النشطاء املجتمعين من أجل تحقيق السالم العادل واملساواة بين الجنسين -PEACE”، ومن 
خالل فعاليات هذا املشروع يتم تنفيذ مسح تقييمي قبلي وبعدي، حيث تم تطوير وتحليل مسح أولي لفحص وتقييم 
توجهات الفئات املستهدفة في املشروع فيما يتعلق بالدور القيادي للمرأة. يسرد هذا التقرير ما جاء به املسحين القبلي 

والبعدي، وكيفية تنفيذهما ونتائجهما والتوصيات التي تم الخروج بها.

هدف المشروع: «

• هدف المشروع العام:	
في  فاعٍل  وتعزيز دورهن في األرا�ضي الفلسطينية املحتلة من خالل لعب دوٍر  هدف املشروع إلى تمكين النساء 
السالم وتوسيع دائرة تأثير املرأة في البيئة االجتماعية والسياسية للمجتمع الفلسطيني من خالل  عمليات بناء 

تهيئة الظروف على مستوى املجتمع املدني واملستوى الحكومي للمساهمة في بناء السالم. 

• األهداف الفرعية:	
تمكين املجتمع الفلسطيني، وال سيما النساء للقيام بدور نشط في املساهمة في مزيد من السالم واألمن تماشيا . 1

مع ما جاء في القرار األممي 1325 وذلك في مجاالت )بناء القدرات، النوع االجتماعي، القيادة، الدعم واملناصرة، 
منهجية البحث باملشاركة(، والعمل من خالل عدة محاور على بناء قدرات الشابات والشباب في مجال تنفيذ 

البحوث اإلجرائية، ومفاهيم القيادة، والضغط واملناصرة، ومفهوم النوع االجتماعي. 

تعبئة املجتمع في بناء السالم العادل والدائم، وتهيئة الظروف املجتمعية للتفاوض والحوار املجتمعي.. 2

قدرات طاقات املجتمع املدني لدعم تصميم وتنفيذ مبادرات إحالل السالم واألمن حسب أولويات . 3 بناء 
املجتمع لتسهيل التشبيك عبر الحدود والتبادل املعرفي.

إشراك الشباب عبر تدريب الطلبة القياديين في خمس جامعات وطنية على قضايا النوع االجتماعي، بناء . 4
السالم واملناصرة، باإلضافة إلى حمالت التوعية وتعبئة الشباب باستخدام وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 

االجتماعي، وزيادة الوعي لدى صانعي السياسة والقرار، ولدى صانعي ومحركي الرأي العام، وللجمهور.

مناطق تنفيذ المشروع:  «
فذ هذا املشروع في مناطق الضفة الغربية: جنين )عرابة، قباطية(، نابلس )سالم، عسكر البلد(، طولكرم )عتيل، 

ُ
ن

قراوة بني زيد(،  )مخيم الجلزون،  رام هللا  )سلفيت البلد، فرخة(،  )النبي الياس، عزون(، سلفيت  قلقيلية  شويكة(، 
الخليل )بيت كاحل، سعير(، بيت لحم )الخضر، بيت فجار(، أريحا )أريحا البلد، مخيم عقبة جبر(، القدس )القدس 

البلد، مخماس(. 

املغازي  البورة(،  )عزبة بيت حانون،  بيت حانون  الشوكة(،  تل السلطان،  )رفح البلد،  رفح  و في مناطق قطاع غزة: 
)مخيم املغازي(، النصيرات )الحساينة، املخيم الجديد(، خانيونس )خانيونس وسط البلد، خزاعة(.
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الفئة المستهدفة: «
 30 سيدة من 30 منطقة مستهدفة، باإلضافة إلى 300 امرأة ورجل نشطاء في تعزيز النوع االجتماعي والسالم واألمن، 	 

في 30 تجمع في الضفة والقطاع )30 مجموعة ناشطة(.

 50 طالب/ة من الجامعات الفلسطينية املستهدفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.	 

النتائج المتوقعة: «
تعزيز قدرة طاقم شؤون املرأة وأعضائه في التفاعل مع قضايا النزاعات واملجتمعات املتأثرة، ورفع صوت النساء 	 

حول قضايا السالم واألمن.

تحسين الوضع النف�ضي واالجتماعي للنساء في 30 موقع من املواقع املتأثرة بالنزاعات، وتحسين مهاراتهن للعب دور 	 
نشط في تعبئة املجتمعات واملساهمة بمزيد من السالم واألمن.

إدماج الشباب بشكل فاعل في تشجيع وتعزيز الدور املركزي للنساء في املساهمة بمزيد من األمن والسالم في املجتمع.	 

إدماج النشطاء مع األطراف املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية  املعنية بالقرار 1325 والدعوة إلى تطبيقه.	 
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منهجية العمل
قام فريق العمل بعملية مسح قبلي وبعدي وتحليل مسح أولي ونهائي؛ وذلك لفحص وتقييم توجهات الفئات املستهدفة في 
باإلضافة إلى فحص وتقييم الدور القيادي للمرأة في املناطق التي يستهدفها  املشروع فيما يتعلق بالدور القيادي للمرأة، 
املشروع والدعم واملساندة املقدمة للمرأة الفلسطينية لتمكينها من القيام بهذا الدور. عملية التقييم تمت باستخدام أدوات 

وآليات متنوعة توازن بين جمع بيانات كمية وكيفية عن املشروع وكانت كاألتي:

التجهيز واالجتماع مع فريق المشروع: «
تم التواصل وعقد العديد من االجتماعات مع فريق املشروع من طاقم شؤون املرأة وأعضائه للحصول على معلومات 
إضافية عن املشروع، كما تم الحصول على بعض الوثائق ذات العالقة باملهمة مثل اإلطار املنطقي للمشروع وبعض 
لنتمكن من  وذلك حتى يتم وضع تصور واضح   التدريبات التي حصل أو سيحصل عليها املستهدفات/ين مستقبال؛ 
تصميم األدوات واملؤشرات التي يمكن الخروج بها لتعكس نتائج صحيحة عند القياس بها في التقييم القبلي للمشروع 
املنفذ )PEACE(، وتكون صالحة للتقييم واملسح البعدي والذي سينفذ بعد االنتهاء من  املشروع وأنشطتة التي سيقوم 
بها الطاقم بالتعاون مع فئاته املستهدفة، وبعد هذه الخطوة تم تصميم األدوات املستخدمة وهي: أسئلة املجموعات 
املركزة، أسئلة املقابالت، وتصميم االستبانة، وتم مناقشتها وتعديلها مع فريق املشروع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• المؤشرات األساسية التي تم بناء العمل على أساسها:	
القيادة للمرأة والقوانين: يدل هذا املؤشر على معرفة املرأة وتوجهاتها عند قيامها بتنفيذ مهامها القيادية، . 1

وما يتبع ذلك من فهم ملعنى القيادة وفهم القوانين واألنظمة والعوامل املدعمة لذلك، باإلضافة للمعيقات 
الحقيقية لتمكين املرأة للقيام بالدور القيادي الذي يساهم في مزيد من السالم واألمن.

املشاركة الفعالة في دعم املرأة: التعريف بواقع املرأة في املشاركة الفعالة في الحياة العامة وفي مؤسسات . 2
املجتمع املدني والعوامل الداعمة والعوائق املانعة للمشاركة.

إدراك وتوعية املرأة بمساواتها بالرجل وبحقوقها وواجباتها ودورها . 3 )النوع االجتماعي(:  الوعي بالجندر 
االجتماعي املكفول بالقوانين الدولية واإلنسانية.

قياس املهارات في استخدام الوسائل واألدوات والتقنيات . 4 القدرة على التوثيق للتغيير وكسب التأييد: 
وضرورة تمثيلها للقيام  والتأكيد على فعالية دورها اجتماعيا وسياسيا،  الحديثة من أجل دعم املرأة  
باملساهمة في تحقيق مزيد من السالم واألمن، وهذا املؤشر فقط يختص بفئة طلبة اإلعالم في الجامعات 

الفلسطينية.

عقد مجموعة مقابالت للمجموعات البؤرية/ المركزة: «
في املسح القبلي تم تنفيذ )4( مجموعات بؤرية مركزة )أنظر/ي إلى الئحة املشاركين في املجموعات البؤرية في امللحق أ( 
بحضور نخبة من نشطاء املجتمع املدني واملؤسسات الحكومية واإلعالميين؛ للحصول على آرائهم حول مشاركة املرأة 
الفاعلة فى القيادة، واملمارسات القيادية للمرأة، والبرامج التدريبية التي تمكن املرأة، ودور األطراف الداعمة للمرأة، 
حيث تم عقد مجموعتين بؤريتين في الضفة الغربية )مجموعة مركزة مع قادة مجتمعيين محليين، ومجموعة مركزة 
)مجموعة مركزة مع ممثلين عن  في قطاع غزة  وتم عقد مجموعتين بؤريتين   مع ممثلين عن املؤسسات اإلعالمية(، 

املؤسسات اإلعالمية، مجموعة مركزة مع قادة مجتمعيين محليين(.
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مقابالت مع أصحاب الخبرة  «
في املسح القبلي تمت مقابلة نخبة من األفراد للحصول على آرائهم الشخصية املعمقة عن مشاركة املرأة في القيادة 
ومشاركة املرأة السياسية وصنع القرار، وأبرز املعيقات في طريق املرأة والحلول املقترحة، وقد تم عقد مقابلة واحدة في 

غزة وثالث مقابالت في الضفة الغربية )أنظر/ي إلى قائمة األشخاص الذين تم مقابلتهم في امللحق أ(.

استبانة ونموذج استطالع رأي  «
استمارة استبيان )أنظر/ي نموذج االستبانة في امللحق ب( خاصة باملستهدفات/ين حيث تم توزيع 380 استبانة موزعة 

على النحو التالي:
30 منطقة مستهدفة 	  30 منطقة مستهدفة، و300 ناشط وناشطة من مجموعة ناشطة موزعة في  30 سيدة من 

50 طالب وطالبة إعالم من الجامعات الفلسطينية املستهدفة في الضفة الغربية  في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وقطاع غزة.

في املسح القبلي بلغ عدد االستبانات التي تم توزيعها 380 حيث وصل منها في املسح القبلي 370 استبانة كان بينها 	 
7 استمارات فارغين تماما بحيث كان املتبقي واملعتمدة في التحليل 363 استبانة فقط، وهذا يمثل %96 من كامل 

العينة مما يمكُننا من االعتماد على النتائج.

في املسح البعدي بلغ عدد االستبانات في املسح البعدي 296 استبانة كان منها 15 فارغة تماما بحيث كان املتبقي 	 
واملعتمدة في التحليل عدد 281 استبانة فقط.

تم تصميم االستبانات بحيث تشمل قسمين: 
القسم األول: كمي ويحتوي على ثالثة وعشرين سؤاال بخمسة قياسات لدرجة املوافقة من “ كبيرة جدا “ إلى “ قلیلة 	 

جدا”، ومنها ما ما هو مصاغ بشكل سلبي ومنها ما هو مصاغ بشكل إيجابي، عند التحليل النهائي تم توحيد الشكل 
اإليجابي حتى يتم القياس الصحيح للنتائج.

القسم الثاني: كيفي ويتكون من ثالثة أسئلة مفتوحة شبه مهيكلة وهي:	 
ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به حتى تساهم وتشارك في دعم املرأة القيادية ومساندتها؟. 1
ما هي عوامل القوة )اإليجابيات( التي تعتقد أنك تمتلكها أو تحيط بك وتساعدك في القيام بدور فعال داعم . 2

للمرأة؟
ما هي عوامل الضعف و السلبيات )سواء شخصية أو في الظروف املحيطة( التي تعتقد أنها تعيق مشاركتك . 3

للقيام بدور فعال داعم للمرأة؟

إدخال وتحليل بيانات «
تم تصميم قوالب خاصة بتفريغ أسئلة االستبيان بعد ترميزها، ثم تم تفريغ بيانات االستبيان إلى قوالب البيانات املصممة 
مسبقا، وبعدها تم تصدير البيانات إلى برنامج التحليل اإلحصائي “الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS(” لعمل 
التحليل، وكجزء من عملية التأكد من البيانات تم فحص االتساق وصحة الضوابط على جميع املتغيرات للتحقق من أي 

تناقضات أو القيم املتطرفة القائمة.
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خصائص العينة الفعلية  «
تم تطبيق أداة املسح على العينة والبالغ عددهم )380( فردا استجاب منهم )363( فردا، أي ما نسبته 96% من عينة 
املسح الفعلية، بواقع 108 ذكر )30%( و251 إناث )70%(، في حين تم استرداد )281( استبانة في املسح البعدي، بواقع 
82 ذكر )29%( و199 إناث )71%(، ويرجع ذلك نتيجة لتوقف العمل في بعض مناطق غزة الحدودية والتي تضررت 
بشكل كبير في الحرب على غزة عام 2014، وانتقال عدد من طالب البكالوريوس لفئة الخريجين، وعدم التزام جزء منهم 

بتسليم االستبيان. 

• الجندر	
شارك في املسح القبلي عينات عشوائية تم اختيارها بنسبة مشاركة 29.75% من الذكور و69.15% من اإلناث، 
في حين شارك في املسح البعدي عينات عشوائية تم اختيارها بنسبة مشاركة 29% من الذكور و71% من اإلناث، 
وهنا يالحظ عدم اختالف نتائج املسح القبلي عن البعدي بشكل جوهري كما هو موضح بالشكل البياني التالي )1(: 

رسم بياني رقم )1( يوضح طبيعة الجندر في اختيار العينة.

• المؤهل العلمي	
جدول رقم )1(: توزيع أفراد عينة املسح حسب املؤهل العلمي

عدد العينة في املسح البعديعدد العينة في املسح القبلي

النسبة املئوية املجموعأنثىذكراملؤهل العلمي
)%(

النسبة املئوية املجموعأنثىذكر
)%(

1010.30110.4غير متعلم

4592.53693.2أقل من الثانوية

23618423.19586723.8ثانوية عامة )دبلوم(

527012233.633467928.1طالب بكالوريس

3011414439.7368612243.4بكالوريس

0330.71231.1أعلى من بكالوريس

110253363100.082199281100.0اإلجمالي

النتائج
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0.3% من عينة املسح غير متعلم، و2.5% من عينة املسح أقل من  أن في املسح القبلي كانت   :)1( يبين الجدول رقم 
خريجين بمؤهل   %39.7 من عينة املسح طلبة بكالوريوس بينما  و%33.6  )دبلوم(،  ثانوية عامة  و%23.1  الثانوية، 
0.4% من عينة املسح غير متعلم،  بكالوريوس، و0.7% من عينة املسح أعلى من بكالوريوس. وهي في املسح البعدي 
و3.2% من عينة املسح أقل من الثانوية، و23.8% ثانوية عامة )دبلوم(، و28.1% من عينة املسح طلبة بكالوريوس، 

بينما 43.4% خريجين بمؤهل بكالوريوس، و1.1% من عينة املسح أعلى من بكالوريوس. 

رسم بياني رقم )2( يوضح املؤهل العلمي للفئة التي استهدافها املشروع

• طبيعة الفئة 	

جدول رقم )2(: توزيع عينة املسح على طبيعة الفئة

النسبة املئويةعدد العينةالفئة

املجموعأنثىذكر

22274913.77طالب إعالم

8822631486.23نشطاء

110253363100.0اإلجمالي
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الجامعات  في  يدرسون  إعالم  طلبة  منهم   %13.77 إن  حيث  املسح  عينة  طبيعة   :)3( رقم  البياني  الرسم  يوضح 
الفلسطينية، بينما 86.23% من عينة املسح نشطاء، كما هو موضح بالرسم البياني رقم )3(.

رسم بياني رقم )3( يوضح طبيعة الفئة التي استهدافها املشروع

• المنطقة 	
توزعت عينة املسح القبلي على محافظات الوطن حيث أن 64% من عينة املسح من الضفة الغربية، و36% من 
70% من عينة املسح من  محافظات قطاع غزة، وتوزعت عينة املسح البعدي على محافظات الوطن حيث أن 

الضفة الغربية، و30% من محافظات قطاع غزة كما هو موضح بالرسم البياني رقم )4(:

رسم بياني رقم )4( يوضح املناطق التي تم استهدافها باملسح.
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نتائج المسح «
)القيادة  استخدم فريق العمل أدوات االستبانة واملجموعات البؤرية واملقابالت الفردية وفق أربعة مؤشرات وهي 
والقانون، واملشاركة، والوعي بالنوع االجتماعي، واستخدام وسائل اإلعالم املختلفة( وقد أظهرت النتائج التالية وفق 

املؤشرات: 
 

• : القيادة والقوانين	
ً
أوال

 لقد أظهرت نتائج االستبيان بعض التوجهات املعرفية والسلوكية كما هو موضح بالنقاط التالية: 

جدول )3(: نتائج املسح القبلي والبعدي ملؤشر القيادة والقوانين .

املسح البعدياملسح القبليالفقرة

القوانين الخاصة بحقوق املرأة في فلسطين تعتبر عائقا أساسيا لتحقيق تمثيل 
حقيقي للمرأة في مراكز قيادية في الحياة الحزبية والسياسية

%31.48%50.6

هناك فجوة ما بين املعايير الدولية ومابين مكانة ووضعية النساء في فلسطين بما 
يخص مشاركتهن في السياسية وصنع القرار

%23.02%55.91

يجب اعتماد مبدأ كوتا نسوية في املجلس التشريعي والنقابات واالتحادات 
واألنظمة الداخلية لألحزاب السياسية

%43.01%81.01

76.52%41.34%إنشاء حزب نسوي سيا�ضي يمثل املرأة

املجتمع حاليا ال يدعم املرأة حيث أن فرص تولي املرأة للمناصب واملراكز القيادية 
غير جيدة

%27.81%54.68

حاليا أعرف الكثير من النساء النشيطات في العمل املجتمعي ممن لديهن الثقة 
بالنفس واملهارات وقادرات ومؤهالت لتشكيل قيادي مؤثر

%39.39%82.52

النساء أكثر رغبة إلحالل السالم واألمن ألنهن يدفعن الثمن األكبر في زمن الحروب 
والصراعات والنزاعات

%39.28%79.50

شكل بياني )5( يوضح درجة املوافقة على مؤشر القيادة والقوانين في املسح القبلي والبعدي
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ويتضح من جدول )3( تقدم ملحوظ وواضح في فهم القيادة وما يتعلق بالظروف املحيطة من القوانين واألنظمة لدى 
عينة املسح )النشطاء، طلبة اإلعالم(، ويتضح ذلك على النحو التالي:

“القوانين الخاصة بحقوق املرأة في فلسطين ال تعتبر عائقا أساسيا لتحقيق تمثيل 	  بلغت درجة املوافقة على فقرة 
حقيقي للمرأة في مراكز قيادية في الحياة الحزبية والسياسية” 31.48% في املسح القبلي، بينما ارتفعت بشكل جيد في 

نتائج املسح البعدي لتصل إلى %50.6. 
و19.12% هي نسبة الفارق وتدل على تطور إيجابي في املعرفة بوضع قيادة املرأة وارتباطها بالقوانين وجاء هذا التطور 
نتيجة لتأثير نشاطات املشروع، حيث وجد ازدياد في الوعي ومعرفة الفئة املستهدفة بالقوانين الخاصة بحقوق املرأة في 
فلسطين وتأثيرها على قيادة املرأة وتمثيلها في مراكز قيادية في الحياة الحزبية والسياسية، وأنها ليست فقط ال تساعد 
بل وتعيق تمثيل املرأة ومشاركتها سياسيا. ونستدل هنا بآراء املشاركين من إعالميين في املجموعة البؤرية خالل نقاش 
حول القانون هل هو عائق في وجه املرأة؟ حيث جاءت آراء املشاركين مؤكدة على ضعف القانون تجاه النساء، ودعمه 
لها باستحياء، فعلى مستوى املحافظات هناك شروط خاصة ال يمكن أن تنطبق على النساء، والتي من بينها أن يكون 
وهو ما يعني عدم  كما أن القاعدة الشعبية التي كانت تخص الشعب الفلسطيني هي تقدمية،  املحافظ عسكريا، 
واقعية هذه القوانين وعدم كفاءتها على أرض الواقع، خصوصا في ظل غياب فهم املواطن لحقوقه وحقوق اآلخرين، 
وهذه النتيجة توضح أهمية التدخل من أجل العمل على تفعيل قوانين معطلة أو تغيير قوانين معيقة لتحقيق تمثيل 

حقيقي للمرأة في مراكز قيادية في الحياة الحزبية والسياسية.

بلغت درجة املوافقة على فقرة “ال توجد فجوة مابين املعايير الدولية ومابين مكانة ووضعية النساء في فلسطين بما 	 
يخص مشاركتهن في السياسية وصنع القرار” 23.02% في املسح القبلي، بينما ارتفعت أكثر من الضعف في نتائج املسح 

البعدي لتصل إلى %55.91.
و32.89% هي نسبة الفارق وهي كبيرة جدا، وتدل على تطور إيجابي جيد في املعرفة باملعايير الدولية وازدياد قناعة 
ووعي الفئة املستهدفة بوجود فجوة ما بين تلك املعايير الدولية وما بين مكانة ووضعية النساء في فلسطين بما يخص 

مشاركتهن في السياسية وصنع القرار. 
ومما أشارت إليه ممثلة وحدة النوع االجتماعي بوزارة التخطيط والتنمية اإلدارية في مقابلتها أن:”كافة املواثيق 
واالتفاقيات تضمن مشاركة املرأة في صنع القرار، لكن على أرض الواقع فاألثر ضعيف  بسبب غياب االهتمام باملرأة، 
في الحياة السياسية ووصلها ملراكز صنع القرار. على سبيل املثال بعض  وهو ما يؤثر على املشاركة الفعلية للنساء 
االتفاقيات الدولية لم يتم توقيعها حتى اآلن، وهناك ماتأخرت السلطة في توقيعه، حتى عندما تم التوقيع على بعض 
االتفاقيات كاتفاقية سيداو لم يتم العمل بها بالشكل املطلوب”، وهذا أيضا ما أشارت إليه ممثلة االتحاد العام للمرأة 
الفلسطينية في الضفة الغربية حيث ذكرت في مقابلتها:”صحيح يوجد تبٍن لوثيقة سيداو ولكن حتى اآلن لم نم�ضي فيها 

قدما، علما أن سيداو هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة”.

بلغت درجة املوافقة على فقرة “يجب اعتماد مبدأ كوتا نسوية في املجلس التشريعي والنقابات واالتحادات واألنظمة 	 
بينما ارتفعت إلى الضعف تقريبا في نتائج املسح البعدي  في املسح القبلي،   %43.01 الداخلية لألحزاب السياسية” 

لتصل إلى %81.01. 
وفارق 38% هو فارق كبير، حيث يدل على تطور إيجابي ممتاز في قناعة وتوجهات املستهدفات/ين بوجوب التحرك 
بالضغط واملناصرة في األطر التشريعية على مستوى املجلس التشريعي وعلى مستوى النقابات واالتحادات واألنظمة 
الداخلية لألحزاب السياسية، ومما تم اإلشارة إليه في املجموعة البؤرية الخاصة بالنشطاء والقادة املجتمعيين في 
والحاجة ألنظمة داخلية تنظم عمل  والقوانين تحتاج إلى تعديل وتغيير،  “العقلية الذكورية،  الضفة الغربية أن 
األحزاب”، وأيضا “تعديل القوانين وجعلها أكثر حساسية لقضايا وحقوق املرأة، فهي حجر األساس وأداة القوة التي 

تساهم في عملية التغيير”.
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بلغت درجة املوافقة على فقرة “إنشاء حزب نسوي سيا�ضي يمثل املرأة “ 41.34% في املسح القبلي بينما ارتفعت كثيرا 	 
في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %76.52. 

35.18% هو فارق كبير، ويدل على تطور إيجابي ممتاز في قناعة وتوجهات املستهدفات/ين بوجوب التحرك  و فارق 
الجماعي والتمثيل القيادي والسيا�ضي للمرأة بشكل جماعي وضرورة تمثيل املرأة لدورها القيادي وتمثيلها لنفسها 
حزب نسوي سيا�ضي يمثل املرأة ويدعم توجهاتها  والذي قد يكون أحد الوسائل التي تكفل الوصول إليه بإنشاء 
وأفكارها، ويساعد في املساهمة على تشجيع الدور القيادي للمرأة في املجتمع وأهميته. ومما وضحته رئيسة وحدة 
النوع االجتماعي في وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، ضرورة التركيز على أن يكون هناك تمييز إيجابي لصالح املرأة لكي 
نفرض وجود املرأة في مواقع صنع القرار، وأن تكون مشاركة املرأة موجودة في الخطابات السياسية، ووجوب وجود 
عمل متكامل لزيادة تمثيل املرأة في مراكز صنع القرار. كما وأوضحت رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في غزة 
أن املطلوب هو عدم انتظار وضع معايير دولية وإنما البدء بوضع معايير خاصة بنا منطلقة من منظور وطني ومؤسساتي 
وبأن تكون لنا املبادرة في عرض هذه التجربة واملطالبة بتبنيها دوليا وليس العكس بمعنى أن نبقى محصورين في دور 
املتلقي، ألن تجربتنا الفلسطينية تجربة طويلة وعريقة ومتشعبة في كل االتجاهات ولذلك فقد آن األوان أن نصدر 

هذه التجربة لآلخرين ليستفيدوا منها ولنقوم بتحديد األولويات واملعايير التي تتناسب مع واقعنا واحتياجاتنا.

بلغت درجة املوافقة على فقرة “املجتمع حاليا اليدعم املرأة حيث فرص املرأة على تولي املناصب واملراكز القيادية غير 	 
جيدة” 27.81% في املسح القبلي، بينما ارتفعت كثيرا في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %54.68.

وهو يدل على تطور املستهدفات/ين إيجابيا بمعرفة أكبر بواقع املجتمع وبالعقبات   %26.87 و التغيير هنا بفارق 
املجتمعية التي تحد من تولي املرأة املناصب واملراكز القيادية في فلسطين ولكن في نفس الوقت يعتبر هذا التغيير سلبي 
من جانب توجهات املستهدفات/ين وقناعتهم بالقدرة على إحداث تغيير في تخطي هذه العقبات. وهذه النتيجة توضح 
أهمية التدخل من أجل العمل على التأثير باتجاه زرع الفكر اإليجابي بالقدرة على إحداث تغيير وطرح طرق وحلول 
لتخطي هذه العقبات، وهذا ما أكدته ممثلة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقولها:”إال أن نظرة املجتمع للمرأة 
تبقى ال تتناسب مع حجم تضحياتها و إنجازاتها أو عطاءاتها، وبالتالي النساء الالتي تبوأن مواقع ريادية لم يكن فقط 

مساويات للرجال بل وتفوقن عليهم في كثير من القضايا ولذلك املطلوب من املرأة: 

أوال: العمل على تغيير الثقافة املوجودة في املجتمع.  -
ثانيا: العمل على تطوير نفسها بمعنى تطوير ما لديها من ملكات وقدرات وامكانيات. -
ثالثا: مطلوب من النساء دعم بعضهن البعض”. -

 
بلغت درجة املوافقة على فقرة “حاليا أعرف الكثير من النساء النشيطات في العمل املجتمعي ممن لديهن الثقة بالنفس 	 

واملهارات وقادرات ومؤهالت لتشكيل قيادي مؤثر” 39.39% في املسح القبلي، بينما ارتفعت إلى أكثر من الضعف في 
نتائج املسح البعدي لتصل إلى %82.52

وهذا الفارق الكبير يدل على أن تأثير نشاطات املشروع في ازدياد املعرفة باملهارات القيادية وتنمية الثقة بالنفس على 
املستهدفات/ين وتفعيل دورهم ووضعه تحت دائرة الضوء وتم التعرف والتتشبيك مع شخصيات نسائية قيادية 
مؤثرة. و نستدل  على ما ذكر بما جاء في املجموعة البؤرية لإلعالميين “أن القيام بعدد من األنشطة النوعية هو أيضا 
ما يمكن للحركة النسوية القيام به للفت النظر وحشد التأييد، كالقيام بحلقات بؤرية للمسؤولين، واإلعالمييين” 
و “وحول من هي الشخصية النسوية التي يمكن أن تدعمها، فأجمع املشاركون على وجوب إعطاء الفرصة لنماذج 

جديدة، مع الحرص على الدمج بين الخبرة والطاقات الشابة”.

بلغت درجة املوافقة على فقرة “النساء أكثر رغبة إلحالل السالم واألمن ألنهن يدفعن الثمن األكبر في زمن الحروب 	 
والصراعات والنزاعات” 39.28% في املسح القبلي، بينما ارتفعت إلى الضعف تقريبا في نتائج املسح البعدي لتصل إلى 

.%79.50
وهذا الفارق اإليجابي الكبير يدل أن تأثير نشاطات املشروع وورش العمل الخاصة بتعزيز السلوك والدور القيادي 
للمرأة يزيد في معرفة النساء بما تقدمه املرأة في فلسطين من تضحيات في الحروب والصراعات والنزاعات، كما ووضح 

ازديادا في القناعات والتوجهات في إحالل السالم واألمن. 
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• : المشاركة	
ً
ثانيا

لقد أظهرت نتائج االستبيان بعض التوجهات املعرفية والسلوكية كما هو موضح بالنقاط التالية:

جدول )4(: نتائج املسح القبلي والبعدي ملؤشر املشاركة

املسح البعدياملسح القبليالفقرة

ضعف دور املرأة القيادي سببه عدم وجود توجه عام يتبنى سياسات وبرامج 
تدعم املرأة في املشاركة السياسية 

%20.88%56.14

إن تحقيق تمثيل حقيقي للمرأة في الحياة الحزبية والسياسية ومراكز قيادية في 
فلسطين ممكن في الوضع الحالي

%62.00%56.20

78.79%43.99%لدي فهم جيد للمعيقات التي تحد من مشاركة املرأة في عملية بناء األمن والسالم

أمتلك املعرفة الكافية واملهارات التي أحتاجها لكي أؤثر على اآلخرين ومن هم حولي 
من أجل إقناعهم بدور املرأة القيادي

%44.85%77.99

شكل بياني )6( يوضح درجة املوافقة على مؤشر املشاركة في املسح القبلي والبعدي

ويتضح من جدول )4( تقدم ملحوظ وواضح في فهم املشاركة لدى عينة املسح )النشطاء، طلبة اإلعالم(، وقد تبين ذلك 
على النحو التالي: 

بلغت درجة املوافقة على فقرة “ضعف دور املرأة القيادي سببه عدم وجود توجه عام يتبني سياسات وبرامج تدعم 	 
املرأة في املشاركة السياسية “ 20.88% في املسح القبلي، بينما ارتفعت كثيرا في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %56.14.
وهذا الفارق يدل على ازدياد إيجابي في القناعات والتوجهات لضرورة تبني سياسات وبرامج تدعم املرأة في املشاركة 
السياسية. وهذا يؤكد ضرورة التدخل وتبني سياسات وبرامج تدعم املرأة في املشاركة السياسية ومما نستدل به ما 
ذكره املستشار القانوني في وزارة شؤون املرأة: ”البد أن يكون هنالك صوت نسوي واحد إلحداث التغيير الالزم تحديدا 
في الحمالت” كما ذكر املشاركون في كل من املجموعة البؤرية لإلعالميين”، واملجموعة البؤرية الخاصة بنشطاء وقادة 
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مجتمعيين في الضفة أن  من معيقات املشاركة عدم وجود خطاب موحد لتمكين املرأة والوصول بها إلى مراكز صنع 
القرار، تشرذم الحركة النسوية، وجود إشكالية ذاتية عند النساء في طرح املواضيع واملطالبة بحقوقها، أيضا فصل 

املرأة عن املشاركة املجتمعية بشكل عام يساهم في إقصائها عن املشاركة السياسية.

“إن تحقيق تمثيل حقيقي للمرأة في الحياة الحزبية والسياسية ومراكز قيادية في 	  بلغت درجة املوافقة على فقرة 
فلسطين ممكن في الوضع الحالي” 62.00% في املسح القبلي، بينما انخفضت قليال في نتائج املسح البعدي لتصل إلى 

 .%56.20
وهذا الفارق يعتبر سلبيا نوعا ما من جانب توجهات املستهدفات/ين وقناعتهم بالقدرة على تحقيق تمثيل حقيقي 
للمرأة في الحياة الحزبية والسياسية ومراكز قيادية، يدل على تطور إيجابي في معرفة أكبر بواقع املجتمع وبالعقبات 
ومما يؤيد هذا الرأي ما ذكر في املجموعة البؤرية لإلعالميين  املجتمعية التي تحد من تحقيق مثل هذا التمثيل. 
املشاركين، من جهتهم أكدوا على وجود العديد من املعيقات التي تقف حائال في وجه مشاركة املرأة سياسيا، والتي من 
أهمها عدم تبني األحزاب للنساء، والعشائرية، غياب الرؤى الواضحة لدى املؤسسات النسوية، واعتماد املركزية في 

عملها، األمر الذي من شأنه حرمان املرأة الريفية من فرصتها.

بلغت درجة املوافقة على فقرة “لدي فهم جيد للمعيقات التي تحد من مشاركة املرأة في عملية بناء األمن والسالم” 	 
43.99% في املسح القبلي، بينما ارتفعت كثيرا في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %78.79.

وهذا الفارق يدل على تأثير نشاطات املشروع على تطور املستهدفات/ين إيجابيا وازدياد معرفتهم باملعيقات التي تحد 
من مشاركة املرأة في عملية بناء األمن والسالم

بلغت درجة املوافقة على فقرة “أمتلك املعرفة الكافية واملهارات التي أحتاجها لكي أؤثر على اآلخرين ومن هم حولي 	 
من أجل إقناعهم بدور املرأة القيادي” 44.85% في املسح القبلي بينما ارتفعت كثيرا في نتائج املسح البعدي لتصل إلى 

.%77.99
وهذا الفارق الكبير جدا يدل على أن نشاطات املشروع في تنمية املهارات الشخصية لهن/م أحدث تطورا بشكل 

إيجابي ممتاز في قناعة وتوجهات املستهدفات/ين بالدور القيادي للمرأة.

• : الوعي بالجندر )النوع االجتماعي(	
ً
ثالثا

لقد أظهرت نتائج االستبيان بعض التوجهات املعرفية والسلوكية كما هو موضح بالنقاط التالية:

جدول )5(: نتائج املسح القبلي والبعدي ملؤشر الوعي بالجندر “النوع االجتماعي”

املسح البعدياملسح القبليالفقرة

48.19%31.13%املرأة الفلسطينية بشكل عام ليست على دراية واعية بحقوقها وواجباتها القانونية والشرعية

اندماج املرأة بتطوير إمكانياتها ووعيها السيا�ضي من خالل املشاركة بفعاليات التدريب 
واملناصرة والتشبيك يضمن تقلدها مكانة في الحياة السياسية

%31.14%50.21

86.13%35.97%املرأة أعلم بأمور النساء وأقدر على تمثيلها 

51.56%32.16%املرأة تثق بقيادة املرأة  

 لدور الرجل هي 
ً
نظرة املجتمع إلى املرأة باعتبارها كائن من الدرجة الثانية، وأن دورها يأتي تاليا

غير ثابتة وقابلة للتغيير
%52.96%66.69

أن تغيب املرأة عن طاولة املفاوضات لم يكن بسبب افتقارها للخبرة والقدرات، بل بسبب الفكر 
الذكوري الذي يهيمن على بنية السياسة واالقتصاد واملجتمع واألحزاب السياسية

%39.00%84.00
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شكل بياني )7( يوضح درجة املوافقة على مؤشر الوعي بالجندر »النوع االجتماعي« في املسح القبلي والبعدي

ويتضح من جدول )5( تقدم ملحوظ وواضح في فهم الوعي بالجندر “النوع االجتماعي” لدى عينة املسح )النشطاء، طلبة 
اإلعالم(، وقت تبين ذلك على النحو التالي: 

بلغت درجة املوافقة على فقرة “املرأة الفلسطينية بشكل عام ليست على دراية واعية بحقوقها وواجباتها القانونية 	 
والشرعية” 31.13% في املسح القبلي، بينما ارتفعت في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %50.21.

وهذا الفارق يدل على تأثير نشاطات املشروع في إحداث تطور إيجابي في املعرفة والدراية والوعي بحقوق املرأة وواجباتها 
القانونية والشرعية، وبما أن السؤال سلبي )وتم أخذ الصيغة السلبية( حيث أن املستفيدات/ين زادت معرفتهن/م 
بحقوق املرأة وواجباتها بشكل أكبر من خالل نشاطات املشروع وقارن معرفتهن بعد النشاطات بمن حولهن من نساء 
فزادت قناعتهن بعدم درايتهن لتلك الحقوق والواجبات. ومما يؤيد الرأي ما أشارت إليه ممثلة وحدة النوع االجتماعي 
الفاعلة وكيفية  بوزارة التخطيط والتنمية اإلدارية في مقابتها بخصوص معيقات مجتمعية أمام مشاركة النساء 
تغطية الفجوة “معرفة املرأة  بدورها فيصنع القرار، وبحقوقها واحتياجاتها، حتى تتمكن من املطالبة والحصول عليها 

)تطوير وبناء قدرات وتمكين النساء(”.

بلغت درجة املوافقة على فقرة “اندماج املرأة بتطوير إمكانياتها ووعيها السيا�ضي من خالل املشاركة بفعاليات التدريب 	 
واملناصرة والتشبيك ال يضمن تقلدها مكانة في الحياة السياسية” 31.14% في املسح القبلي، بينما ارتفعت كثيرا في 

نتائج املسح البعدي لتصل إلى %49.79.
وهذا الفارق كبير ويدل على تطور إيجابي ممتاز في قناعة وتوجهات املستهدفات/ين بزيادة الثقة واإليمان أنه يمكن 
تخطي كل املعيقات بالتجهيز الجيد واملشاركة الفعالة واندماج املرأة بتطوير إمكانياتها ووعيها السيا�ضي واملشاركة 

بفعاليات التدريب واملناصرة والتشبيك.

بلغت درجة املوافقة على فقرة “املرأة أعلم بأمور النساء وأقدر على تمثيلها” 35.97% في املسح القبلي، بينما ارتفعت 	 
إلى أكثر من الضعف في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %86.13.

وهذا الفارق الذي يشكل أكثر من الضعف يدل على تأثير نشاطات املشروع في إحداث تطور إيجابي وممتاز في معرفة 
املستهدفات/ين بالعوائق واملشاكل التي تواجههن، وتطور حقيقي في قناعتهن وتوجهاتهن بضرورة تمثيل املرأة لنفسها.
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بلغت درجة املوافقة على فقرة “املرأة تثق بقيادة املرأة” 67.84% في املسح القبلي، بينما ارتفعت كثيرا في نتائج املسح 	 
البعدي لتصل إلى %86.13.

وهذا الفارق يدل على تأثير نشاطات املشروع في إحداث تطور إيجابي للمستفيدات/ين في قناعتهن/م وتوجهاتهن/م 
باتجاه الثقة في قيادة املرأة. وما أكدت عليه ممثلة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقولها: “ مطلوب من النساء دعم 
بعضهن البعض”، وأيضا ما تم اإلشارة إليه في املجموعة البؤرية الخاصة بنشطاء وقادة مجتمعيين في الضفة الغربية 
حيث اقترحوا برامج بناء القدرات والتدريب التي يجب توفيرها حتى يتمكنوا من دعم املرأة الفلسطينية لتكون قادرة 
ومؤهلة على تولي مناصب قيادية والتركيز على املهارات الذاتية وتوكيد الذات، حيث من الواضح وجوب التدخل لتعزيز 

ثقة املرأة باملرأة.

 لدور 	 
ً
بلغت درجة املوافقة على فقرة “نظرة املجتمع إلى املرأة باعتبارها كائنا من الدرجة الثانية، وأن دورها يأتي تاليا

الرجل هي غير ثابتة وقابلة للتغيير” 52.96% في املسح القبلي، بينما ارتفعت في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %66.69.
وهذا الفارق يدل على تأثير نشاطات املشروع في إحداث تطور إيجابي للمستفيدات/ين في تنامي قناعتهن وتوجهاتهن 
 لدور الرجل، ويدل هذا على تطور 

ً
بتغيير نظرة املجتمع للمرأة باعتبارها كائن من الدرجة الثانية، وأن دورها يأتي تاليا

في الثقة في التغيير.

بلغت درجة املوافقة على فقرة “إن تغيب املرأة عن طاولة املفاوضات لم يكن بسبب افتقارها للخبرة والقدرات، بل 	 
بسبب الفكر الذكوري الذي يهيمن على بنية السياسة واالقتصاد واملجتمع واألحزاب السياسية” 39.00% في املسح 

القبلي، بينما ارتفعت إلى أكثر من الضعف في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %84.00.
وهذا الفارق يدل على تأثير نشاطات املشروع في إحداث تطور إيجابي للمستفيدات/ين في معرفتهن/م بالجندر “النوع 

االجتماعي” وزيادة قناعتهن وتوجهاتهن في قدارت املرأة. 

• : استخدام وسائل اإلعالم المختلفة :	
ً
رابعا

لقد أظهرت نتائج االستبيان بعض التوجهات املعرفية والسلوكية كما هو موضح بالنقاط التالية: 

جدول )6(: نتائج املسح القبلي والبعدي ملؤشر استخدام وسائل اإلعالم

املسح البعدياملسح القبليالفقرة

تؤثر وسائل اإلعالم سلبيا على دور املرأة ألنها تركز على املرأة سطحيا وال تعطيها 
حقها في قدرتها القيادية

%45.21%74.11

بواسطة التخطيط الصحيح وتنفيذ حمالت ضغط باستخدام األدوات املناسبة 
يمكن تخطي العقبات السياسية واالقتصادية واملجتمعية من أجل مشاركة املرأة 

في دور قيادي يسعى إلحالل السالم واألمن.

%39.28%81.36

لدي مستوى معرفي عال عن كيفية توظيف أدوات اإلعالم من أجل تعزيز مشاركة 
املرأة في عملية بناء األمن والسالم

%49.81%72.54

لدي املعرفة واملهارات لتوليد أفكار إبداعية إلنتاج أفالم قصيرة تعبر عن واقع 
املرأة الفلسطينية وتناصر حقها على أسس النوع االجتماعي.

%49.36%70.47

75.27%46.17%لدي مستوى معرفي بأهمية دور أدوات اإلعالم االجتماعي في مناصرة قضايا املرأة

لدي فهم كافي بأهمية التدوين باستخدام اإلعالم االجتماعي وذلك من أجل تعزيز 
مشاركة املرأة في عملية بناء األمن والسالم

%46.89%73.21



20 |  نتائج المسح القبلي والبعدي

شكل بياني )8( يوضح درجة املوافقة على مؤشر استخدام أدوات التوثيق في املسح القبلي والبعدي

ويتضح من جدول )6( تقدم ملحوظ وواضح في استخدام وسائل اإلعالم لدى عينة املسح )النشطاء، طلبة اإلعالم(، وقد 
تبين ذلك على النحو التالي: 

“تؤثر وسائل اإلعالم سلبيا دور املرأة ألنها تركز على املرأة سطحيا وال تعطيها حقها 	  بلغت درجة املوافقة على فقرة 
بقدرتها القيادية” 45.21% في املسح القبلي، بينما ارتفعت كثيرا في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %74.11.

وهذا الفارق يدل على تأثير نشاطات املشروع في إحداث تطور ممتاز في قناعة املستهدفات/ين بتأثير وسائل اإلعالم 
السلبي حيث زادت وتنامت معرفتهن/م بكيفية إبراز دور املرأة اإليجابي من خالل نشاطات املشروع ومعها زادت 

قناعتهن/م بالتناول السلبي لوسائل اإلعالم لدور املرأة وأنها ال تعطي املرأة حقها.
 

بلغت درجة املوافقة على فقرة “بواسطة التخطيط الصحيح وتنفيذ حمالت ضغط نسوية باألدوات املناسبة يمكن 	 
تخطي العقبات السياسية واالقتصادية واملجتمعية من أجل مشاركة املرأة في دور قيادي يسعى إلحالل السالم 

واألمن” 39.28% في املسح القبلي، بينما ارتفعت إلى الضعف تقريبا في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %81.36.
وهذا الفارق الكبير جدا يدل على تأثير نشاطات املشروع على تطور إيجابي ممتاز في توجهات وقناعات املستهدفات/
ين بضرورة وأهمية التخطيط الصحيح وفي تنفيذ حمالت ضغط نسوية. ومما يؤيد هذا الرأي ما ذكر في املجموعة 
“االبتعاد عن نمطية اإلعالم النسوي القائمة على فكرة الصراع بين الرجل  البؤرية لإلعالميين في طرحهم للحلول 
واملرأة، فمن الضروري أن يكون الخطاب اإلعالمي النسوي أكثر ذكاء في التعامل مع الرجل حتى يتمكن من استقطاب 
القارئ الذكر، يجب أيضا دمج بعض القضايا املجتمعية في اإلعالم النسوي وأن نبتعد عن املباشرة والعدائية في 
طرح القضايا”. وهذه النسبة قابلة للزيادة بعد تنفيذ أنشطة املشروع الهادفة إلى زيادة دمج مشاركة املرأة في الحياة 

السياسية. 

بلغت درجة املوافقة على فقرة “لدي مستوى معرفي عال عن كيفية توظيف أدوات اإلعالم من أجل تعزيز مشاركة 	 
املرأة في عملية بناء األمن والسالم” 49.81% في املسح القبلي، بينما ارتفعت كثيرا في نتائج املسح البعدي لتصل إلى 

.%72.54
وهذا الفارق الكبير يدل على تطور ممتاز في املعرفة كيفية توظيف أدوات اإلعالم لخدمة قضايا املرأة نتيجة لتأثير 

نشاطات املشروع والتدريبات الخاصة بأدوات اإلعالم لدى املستهدفات/ين.



21نتائج المسح القبلي والبعدي  |

بلغت درجة املوافقة على فقرة “لدي املعرفة واملهارات لتوليد أفكار إبداعية إلنتاج أفالم قصيرة تعبر عن واقع املرأة 	 
الفلسطينية وتناصر حقها على أسس النوع االجتماعي “ 49.36% في املسح القبلي، بينما ارتفعت كثيرا في نتائج املسح 

البعدي لتصل إلى %70.47.
وهذا الفارق الكبير يدل على تأثير نشاطات املشروع على تطور ممتاز في املعرفة بواقع املرأة الفلسطينية وعلى تنمية 

املهارات الشخصية وبخاصة الثقة بالنفس واإلبداع 

بلغت درجة املوافقة على فقرة “لدي مستوى معرفي بأهمية دور أدوات اإلعالم االجتماعي في مناصرة قضايا املرأة” 	 
46.17% في املسح القبلي، بينما ارتفعت كثيرا في نتائج املسح البعدي لتصل إلى %75.27.

الفارق يدل على تطور إيجابي باملعرفة بأدوات اإلعالم االجتماعي وأهميتها نتج عن تأثير نشاطات املشروع حيث وجد 
ازدياد وعي ومعرفة الفئة املستهدفة بالدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات اإلعالم االجتماعي في مناصرة قضايا املرأة، 
“بتغير  ومما يؤيد هذا الرأي ما ذكر في املجموعة البؤرية لإلعالميين في طرحهم عن املطلوب من الحركة النسوية 

اآلليات، وخلق أدوات إعالمية خاصة”.

بلغت درجة املوافقة على فقرة “لدي فهم كافي بأهمية التدوين باستخدام اإلعالم االجتماعي وذلك من أجل تعزيز 	 
في املسح القبلي بينما ارتفعت كثيرا في نتائج املسح البعدي   %46.89  “ األمن والسالم  مشاركة املرأة في عملية بناء 

لتصل إلى %73.21.
الفارق يدل على تطور إيجابي باملعرفة بأدوات اإلعالم االجتماعي والتدوين وأهميتها، حيث نتج ذلك عن تأثير نشاطات 
املشروع حيث وجد ازدياد وعي ومعرفة الفئة املستهدفة بالدور الذي يمكن أن تلعبه األدوات في تفعيل وتعزيز مشاركة 

املرأة في عملية بناء األمن والسالم.

األسئلة المفتوحة في االستمارة «
أظهرت نتائج األسئلة املفتوحة في املسح القبلي والبعدي بشكل عام نمطية في اإلجابات وتكرارا لها وخصوصا في استمارات 
منطقة محددة، وكان قد غلب في نتائج املسح القبلي عدم فهم األسئلة واإلجابة بشكل أفعال أو توجهات عامة بدون أن 
تعكس سلوك الشخص نفسه، أو حتى صياغة اإلجابة بشكل يتحدث عن شخص آخر فتصف من منطلق ذلك الشخص. 
كما أن العديد من االستمارات لم يتم اإلجابة عليها وخاصة السؤال الثالث الذي يفحص عوامل الضعف والسلبيات. 
لكن في املسح البعدي غلب التركيز على نقاط محددة تخص تطور وازدياد في املعرفة بقضايا ومشاكل املرأة بشكل عام 
وقيادة املرأة بشكل خاص وتوجه سلوكي باتجاه خدمة قضايا املرأة وتفعيل دورها تعكس وعي وفهم جيد، وهذا يدل على 
تأثير نشاطات املشروع على تطور إيجابي في مستوى املعرفة بقضايا املرأة على جميع املستويات وأهمها قيادة املرأة، وعلى 

مستوى السلوك والتوجه إلحداث تغيرات إيجابية والتحرك لدعم املرأة.

بالنسبة للسؤال األول والذي يفحص “الدور الذي يمكن أن تقوم به حتى تساهم وتشارك في دعم املرأة القيادية 	 
ومساندتها” وكانت إجابات النشطاء في املسح القبلي حول املحاور التالية:

o .املشاركة في دورات تدريية حول حق املرأة في القيادة
o .املشاركة في مؤتمرات وندوات توعوية في حقها في القيادة
o .املشاركة في توزع نشرات حول حق املرأة في القيادة
o .

ً
 وماديا

ً
املشاركة في دعم املرأة اجتماعيا

o .)إنشاء حركة نسوية )جسم نسوي ضاغط
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وفي املسح البعدي تركزت في نقاط محددة حول: -
o .املشاركة الفعالة في النشاطات
o .املشاركة في نشاطات توعوية وورشات مناصرة
o .إقناع األصدقاء واألقارب واملجتمع بأهمية دور املرأة

أما بالنسبة لطلبة اإلعالم كانت اإلجابات في املسح القبلي حول املحاور التالية: -
o .استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي لتغيير الصورة السائدة عن املرأة بعدم قدرتها على القيادة
o .افتتاح محطة تلفزونية للنساء
o .الضغط واملناصرة

وفي املسح البعدي تركزت في نقاط محددة حول: -
o .الترويج اإلعالمي
o .الدعم وتبني األفكار التي تطرحها املرأة
o .استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي
o .كتابة املقاالت وتقارير والتوثيق وإنتاج األفالم

بك 	  تحيط  أو  تمتلكها  أنك  تعتقد  التي  )اإليجابيات(  القوة  “عوامل  يفحص  والذي  الثاني  للسؤال  بالنسبة 
وتساعدك في القيام بدور فعال داعم للمرأة” وكانت إجابات النشطاء في املسح القبلي حول املحاور التالية:

o .الثقة بالنفس
o .الجرأة
o .قوة الشخصية
o .التأهيل الكافي لتولي مناصب قيادية
o .دعم كافي من قبل املؤسسات والطواقم املسؤولة
o .القدرة على بناء عالقات بسرعة
o .القدرة على اإلقناع
o .وجود مؤسسات داعمة مثل طاقم شؤون املرأة – مركز شؤون املرأة

وفي املسح البعدي تركزت في نقاط محددة حول: -
o  .الثقافة
o .املشاركة الفعالة
o .اإليمان بدور املرأة
o  .معرفة النظام السيا�ضي والقوانين املؤثرة في الواقع
o  .القدرة على القيام بدورات تدريية في حقوق املرأة
o .العمل ضمن املؤسسات التي تدعم املرأة وقضاياها
o .توظيف العالقات الشخصية لدعم املرأة وتمثيلها في املجتمع

أما بالنسبة لطلبة اإلعالم كانت اإلجابات في املسح القبلي حول املحاور التالية: -
o .القدرة على استخدام وسائل اإلعالم وعمل أفالم وثائقية
o .القدرة على الكتابة والنشر من أجل دعم املرأة
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وفي املسح البعدي تركزت في نقاط محددة حول: -
o   .استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي
o .عمل أفالم وثائقية
o .الكتابة والنشر من أجل دعم املرأة
o .العمل في مجال اإلعالم ودعم قضايا املرأة

)سواء 	  التي تعتقد أنها تعيق مشاركتك  )السلبيات(  “عوامل الضعف  بالنسبة للسؤال الثاني والذي يفحص 
داخلية أو في الظروف املحيطة( للقيام بدور فعال داعم للمرأة” كانت إجابات النشطاء في املسح القبلي حول 

املحاور التالية:
o .عدم التعلم
o .قلة الوعي
o .عدم تعزيز دور املرأة في املجتمع
o .الفكر الذكوري ونظرة املجتمع السلبية للمرأة
o .الوضع االقتصادي ال�ضيء
o .الوضع السياسيي ال�ضيء
o .العادات والتقاليد
o .الجهل األسري
o .قلة جدا ذكرت القوانين ونظام األحزاب السياسية
o .”العديد من اإلجابات التي جاءت من الضفة ذكرت “االحتالل” وبعضهم “االحتالل والحواجز
o .”ذكر في إحدى االستبانات من القدس “ الخوف من العمل السيا�ضي وتبعاتة من قبل االحتالل

وكانت هناك العديد من اإلجابات ليس لها عالقة بالسؤال أو غير منطقية مثل: -
o .عدم التزام بعض األشخاص باملواعيد
o .األنانية- التملق- الجهل لكافة األمور
o  .عقول متحجرة
o .مجتمع متخلف
o .اليوجد وقت فراغ
o .االنشغال بالدراسة

وفي املسح البعدي تركزت في نقاط محددة حول: -
o .العادات والتقاليد املوروثة وثقافة املجتمع
o .عدم وجود الدعم الكافي من الجهات الرسمية واملجتمع
o .قلة املعرفة بقضايا املرأة وبالقوانين املتعلقة بدعم املرأة ومكانتها
o .سيطرة الفكر الذكوري
o .تدني الدخل املادي وضعف القدرات االجتماعية لدى املرأة

كما وذكرت عدد ال بأس به من الناشطات عن نقص في التكريم أو التقدير أو املحفزات من طرف القائمين على املؤسسات 
النسائية.

أما بالنسبة لطلبة اإلعالم كانت أغلب اإلجابات فارغة أو مكتوب “ال أعلم” أو “ال يوجد”، وباقي اإلجابات كانت بشكل عام 
في املحاور التي ذكرها النشطاء. وهنا نستطيع أن نلمس الفرق في املعرفة من خالل اختالف إجابات النشطاء بين املسح 

القبلي والبعدي.  
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خرجت نتائج املسح بالتوصيات التالية:

التركيز على التنمية اإليجابية في توجهات املستهدفات/ين وقناعتهن/م بالقدرة على تحقيق تمثيل حقيقي للمرأة في . 1
الحياة الحزبية والسياسية ومراكز قيادية والقدرة على التغيير، حيث يتضح من الدراسة تناٍم عاٍل بمستويات املعرفة 
والتوجه السلوكي نحو الرغبة في إحداث تغيير، ولكن يتضح أيضا أن فرص حدوث مثل هذا التغيير هي ضعيفة نوعا ما، 

وهنا يو�ضي بالتركيز على خلق اإليجابية بهذا االتجاه.

يو�ضى بتكريم النشطاء وذلك بتخصيص شهادات وقد يكون أيضا بهدايا رمزية أو مالية كنوع من التحفيز، حيث أبدى . 2
عدد من النشيطات نقص الحوافز.

التوصيات والدروس المستفادة
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الملحق أ - قائمة األفراد والمجموعات المشاركة «

• مزودي المعلومات )المقابالت(:	
آمال حمد، رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعضو مكتب ثوري لحركة فتح، مدينة غزة.. 1
إسماعيل حماد، مستشار قانوني في وزارة شؤون املرأة، الضفة الغربية.. 2
شهيناز صالح أبو عزة، رئيسة وحدة النوع االجتماعي في وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية وعضو في اللجنة . 3

الوطنية لتطبيق قرار 1325، الضفة الغربية.
منى الخليلي، االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالضفة الغربية، الضفة الغربية. 4

• الئحة المشاركين في المجموعات البؤرية، الضفة الغربية:	
ماجد أبو غوش، حزب الشعب.. 1
حسام عثمان، منسق إعالمي.. 2
طالب عوض، مستشار في قضايا املشاركة السياسية.. 3
الهام سامي، جمعية النجدة.. 4
صباح سالمة، منتدى مناهضة العنف ضد املرأة.. 5
إبتسام زيدان، طاقم شؤون املرأة.. 6
هيفاء عبد العال، التعبئة والتنظيم.. 7
تماضر سواملة، املجلس األعلى للشباب والرياضة.. 8
انتصار حمدان، مركز إبداع املعلم.. 9

سعيد املالكي، محامي.. 10
جنيفر حنانيا، متطوعة.. 11
بيسان سالمة، طاقم شؤون املرأة.. 12

• الئحة المشاركين في المجموعات البؤرية – إعالميين، الضفة الغربية:	
نردين أبونبعة، صحفية طاقم شؤون املرأة.. 1
أحمد يوسف،  صحفي شبكة هنا القدس.. 2
عالء كنعان، تلفزيون شعاع.. 3
كايد معاري، مؤسسة التعاون.. 4
واثق طه، صحفي ومحرر في شبكة نوى زلفى ووكالة وفا.. 5

 

المالحق
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الملحق ب - االستبيان «

• الجزء األول: البیانات الشخصیة 	
الجنس:    ذكر        أنثى

املؤهل العلمي:    غير متعلم                             أقل من ثانوية                                    ثانوية عامة/دبلومة 
     طالب بكالوریس        بكالوریس     أعلى من بكالوريوس

بالنسبة لطالب وطالبات البكالوريوس: الجامعة: ....................   الكلية: ....................    التخصص: .................

بالتحديد:....................... املنطقة:   الضفة الغربية       قطاع غزة  

• الجزء الثاني: فقرات االستبیان	

أوافق بــــدرجةالفقرة

قلیلة جداقلیلةمتوسطةكبيرةجدا كبيرة

املرأة الفلسطينية بشكل عام ليست على دراية واعية بحقوقها 1
وواجباتها القانونية والشرعية

القوانين الخاصة بحقوق املرأة في فلسطين تعتبر عائقا أساسيا 2
لتحقيق تمثيل حقيقي للمرأة في مراكز قيادية في الحياة 

الحزبية والسياسية.

هناك فجوة مابين املعايير الدولية ومابين مكانة ووضعية 3
النساء في فلسطين بما يخص مشاركتهن في السياسية وصنع 

القرار

ضعف دور املرأة القيادي سببه عدم وجود توجه عام يتبني 4
سياسات وبرامج تدعم املرأة في املشاركة السياسية 

إن تحقيق تمثيل حقيقي للمرأة في الحياة الحزبية والسياسية 5
ومراكز قيادية في فلسطين غير ممكن جدا في الوضع الحالي

يجب اعتماد مبدأ كوتا نسوية في املجلس التشريعي والنقابات 6
واالتحادات واألنظمة الداخلية لألحزاب السياسية

تؤثر وسائل اإلعالم سلبيا على دور املرأة ألنها تركز على املرأة 7
سطحيا وال تعطيها حقها في قدرتها القيادية 

إنشاء حزب نسوي سيا�ضي يمثل املرأة8

املجتمع حاليا ال يدعم املرأة حيث فرص املرأة على تولي 9
املناصب واملراكز القيادية غير جيدة

حاليا أعرف الكثير من النساء النشيطات في العمل املجتمعي 10
ممن لديهن الثقة بالنفس واملهارات وقادرات ومؤهالت لتشكيل 

قيادي مؤثر
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أوافق بــــدرجةالفقرة

قلیلة جداقلیلةمتوسطةكبيرةجدا كبيرة

اندماج املرأة بتطوير إمكانياتها ووعيها السيا�ضي من خالل 11
املشاركة بفعاليات التدريب واملناصرة والتشبيك ال يضمن 

تقلدها مكانة في الحياة السياسية

املرأة أعلم بأمور النساء وأقدر على تمثيلها 12

املرأة التثق بقيادة املرأة  13

نظرة املجتمع للمرأة باعتبارها كائن من الدرجة الثانية، وأن 14
 لدور الرجل هي ثابتة وغير قابلة للتغيير.

ً
دورها يأتي تاليا

النساء أكثر رغبة في إحالل السالم واألمن ألنهن يدفعن الثمن 15
األكبر في زمن الحروب والصراعات والنزاعات

أن تغيب املرأة عن طاولة املفاوضات لم يكن بسبب افتقارها 16
للخبرة والقدرات، بل بسبب الفكر الذكوري الذي يهيمن على 

بنية السياسة واالقتصاد واملجتمع  واألحزاب السياسية

بواسطة التخطيط الصحيح وتنفيذ حمالت ضغط 17
نسوية باالدوات املناسبة يمكن تخطي العقبات السياسية 

واالقتصادية واملجتمعية من أجل مشاركة املرأة في دور قيادي 
يسعى إلحالل السالم واألمن. 

لدي فهم جيد للمعيقات التي تحد من مشاركة املرأة في عملية 18
بناء األمن والسالم

امتلك املعرفة الكافية واملهارات التي أحتاجها لكي أؤثر على 19
اآلخرين ومن هم حولي من أجل اقناعهم بدور املرأة القيادي

لدي مستوى معرفي عالي عن كيفية توظيف أدوات االعالم من 20
أجل تعزيز مشاركة املرأة في عملية بناء األمن والسالم

لدي املعرفة واملهارات لتوليد أفكار إبداعية النتاج أفالم قصيرة 21
تعبر عن واقع املرأة الفلسطينية وتناصر حقها على أسس النوع 

االجتماعي

لدي مستوى معرفي بأهمية دور أدوات اإلعالم االجتماعي في 22
مناصرة قضايا املرأة

لدي فهم كافي بأهمية التدوين باستخدام االعالم االجتماعي 23
وذلك من أجل تعزيز مشاركة املرأة في عملية بناء األمن والسالم
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• الجزء الثالث: جدول رقم )3(	

األسئلة املفتوحة:

ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به حتى تساهم وتشارك في دعم املرأة القيادية ومساندتها:. 1
....................................................................................................................................................................................          
....................................................................................................................................................................................       
....................................................................................................................................................................................         

ما هي عوامل القوة )االيجابيات( التي تعتقد أنك تمتلكها أو تحيط بك وتساعدك في القيام بدور فعال داعم . 2
للمرأة:

....................................................................................................................................................................................         

....................................................................................................................................................................................         

....................................................................................................................................................................................         

داخلية أو في الظروف املحيطة( . 3 )سواء  التي تعتقد أنها تعيق مشاركتك  )السلبيات(  ما هي عوامل الضعف 
للقيام بدور فعال داعم للمرأة: 

....................................................................................................................................................................................          
....................................................................................................................................................................................         
....................................................................................................................................................................................         
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الملحق ج - نموذج المجموعات البؤرية «

• أسئلة المجموعات البؤرية	
هل يوجد معيقات أمام مشاركة النساء الفاعلة فى القيادة ولعب دور في املصالحة والسلم االهلي. ماهي تلك . 1

املعيقات برأيك؟

يدعى أن القانون الفلسطيني لم ينصف املرأة الفلسطينية بخصوص تمثيلها في الحياة السياسية والحزبية، . 2
كيف يمكن ان تساهم في حدوث تغيير؟ 

ما هي سبل التغلب على معوقات ممارسة املرأة للسلوك القيادي في املؤسسات الحكومية واألطر الحزبية في . 3
فلسطين من وجهة نظركم؟

)التدريب( الذي يجب توفيرة لكم حتى تتمكنوا من دعم املرأة الفلسطينية لتكون . 4 القدرات  ما هي برامج بناء 
قادرة ومؤهلة لتولي مناصب قيادية؟

كيف يمكن لوسائل اإلعالم املختلفة ان تحدث دعما قضايا املرأة ومشاركتها الفاعلة فى القيادة؟. 5

ما هي الجهات واألطراف التي يجب أن يتم التشبيك معها لتحقيق دعم مشاركة املرأة الفاعلة فى القيادة ولعب . 6
دور في املصالحة والسلم االهلي ؟

حاليا هل هناك شخصية نسائية يمكن أن تدعمها لتمثل مكانة قيادية؟ ملاذا اخترتها )صفاتها(؟. 7

الملحق د - نموذج المقابالت  «

• أسئلة المقابالت	
هل هناك فعال فجوة مابين املعايير الدولية ومابين مكانة ووضعية النساء في فلسطين بما يخص مشاركتهن في . 1

السياسية وصنع القرار؟
ما مدي صحة املوضوع؟	 
كيف يمكن تغطية هذه الفجوة برأيك؟	 

ما هي الخطوات االجراءات التي يجب على املرأة الفلسطينية أن تقوم بها لتنمية وتأهيل نفسها لتولي مناصب . 2
قيادية.
بعد كل خطوة يتم السؤال ملاذا أو ما الهدف	 

يوجد معيقات مجتمعية أمام مشاركة النساء الفاعلة فى القيادة ولعب دور في املصالحة والسلم االهلي. ماهي . 3
تلك املعيقات برأيك.

كيف يكمن وضع الحلول؟ )مع مراجعة النقاط نقطة نقطة( 	 

ما املدى املمكن لحمالت مناصرة وحشد وتأييد أن تحدث تغيير في تحسين الوضع؟. 4
ما هي النقاط التي يجب التركيز عليها إلحداث التغيير املطلوب	 
ما هي الوسائل أو األدوات التي تعتقد أنها فعالة ومجدية الستخدامها 	 

ما هي طبيعة ونوعية الجهات واألطراف التي يجب أن يتم التشبيك معها لتحقيق دعم مشاركة املرأة الفاعلة فى . 5
القيادة دور في املصالحة والسلم االهلي ؟

الصراعات والخالفات لدعم . 6 املتضررة من  املرأة وبالذات  لتعزيز دور  التوعية  لزيادة  اقتراحات  هل هناك 
مشاركتها فى القيادة وليكون لها دور في املصالحة والسلم االهلي
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الملحق هــ - المسح البعدي لالستبيان حسب المنطقة: «

جدول )7(: نتائج املسح البعدي لالستبيان حسب املنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةالفقرة

%%

القوانين الخاصة بحقوق املرأة في فلسطين تعتبر عائق أسا�ضي لتحقيق تمثيل 
حقيقي للمرأة في مراكز قيادية في الحياة الحزبية والسياسية.

51.8247.71

هناك فجوة ما بين املعايير الدولية ومابين مكانة ووضعية النساء في فلسطين بما 
يخص مشاركتهن في السياسية وصنع القرار

55.9255.90

يجب اعتماد مبدأ كوتا نسوية في املجلس التشريعي والنقابات واالتحادات 
واألنظمة الداخلية لألحزاب السياسية

79.8083.95

75.2379.52انشاء حزب نسوي سيا�ضي يمثل املرأة

املجتمع حاليا ال يدعم املرأة حيث فرص املرأة على تولي املناصب واملراكز القيادية 
غير جيدة

55.253.2

حاليا أعرف الكثير من النساء النشيطات في العمل املجتمعي ممن لديهن الثقة 
بالنفس واملهارات وقادرات ومؤهالت لتشكيل قيادي مؤثر

81.3285.43

النساء أكثر رغبة إلحالل السالم واألمن ألنهن يدفعن الثمن األكبر في زمن الحروب 
والصراعات والنزاعات

79.3879.69

ضعف دور املرأة القيادي سببه عدم وجود توجه عام يتبني سياسات وبرامج 
تدعم املرأة في املشاركة السياسية 

54.9259.04

إن تحقيق تمثيل حقيقي للمرأة في الحياة الحزبية والسياسية ومراكز قيادية في 
فلسطين ممكن في الوضع الحالي

58.2751.22

77.4781.95لدي فهم جيد للمعيقات التي تحد من مشاركة املرأة في عملية بناء األمن والسالم

امتلك املعرفة الكافية واملهارات التي أحتاجها لكي أؤثر على اآلخرين ومن هم حولي 
من أجل اقناعهم بدور املرأة القيادي

76.4181.69

املرأة الفلسطينية بشكل عام ليست على دراية واعية لحقوقها وواجباتها 
القانونية والشرعية

49.0946.02

اندماج املرأة بتطوير امكانياتها ووعيها السيا�ضي من خالل املشاركة بفعاليات 
التدريب واملناصرة والتشبيك يضمن تقلدها مكانة في الحياة السياسية

51.2747.71

86.5585.38املرأة أعلم بأمور النساء وأقدر على تمثيلها 

50.1654.70املرأة تثق بقيادة املرأة  

 
ً
نظرة املجتمع إلى املرأة باعتبارها كائن من الدرجة الثانية، وأن دورها يأتي تاليا

لدور الرجل هي ثابتة وغير قابلة للتغيير.
66.0568.19
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قطاع غزةالضفة الغربيةالفقرة

%%

أن تغيب املرأة عن طاولة املفاوضات لم يكن بسبب افتقارها للخبرة والقدرات، 
بل بسبب الفكر الذكوري الذي يهيمن على بنية السياسة واالقتصاد واملجتمع  

واألحزاب السياسية

83.8684.34

تؤثر وسائل اإلعالم سلبيا دور املرأة ألنها تركز على املرأة سطحيا وال تعطيها حقها 
بقدرتها القيادية

74.6173.23

بواسطة التخطيط الصحيح وتنفيذ حمالت ضغط نسوية باألدوات املناسبة 
يمكن تخطي العقبات السياسية واالقتصادية واملجتمعية من أجل مشاركة املرأة 

في دور قيادي يسعى إلحالل السالم واألمن.

80.3083.86

لدي مستوى معرفي عالي عن كيفية توظيف أدوات االعالم من أجل تعزيز مشاركة 
املرأة في عملية بناء األمن والسالم

70.4677.56

لدي املعرفة واملهارات لتوليد أفكار إبداعية النتاج أفالم قصيرة تعبر عن واقع 
املرأة الفلسطينية وتناصر حقها على أسس النوع االجتماعي.

69.0873.73

73.1680.24لدي مستوى معرفي بأهمية دور أدوات اإلعالم االجتماعي في مناصرة قضايا املرأة.

لدي فهم كافي بأهمية التدوين باستخدام اإلعالم االجتماعي وذلك من أجل تعزيز 
مشاركة املرأة في عملية بناء األمن والسالم

70.2580.24
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