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خلفية
واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية
المعدل على
أكدت نصوص القوانين الفلسطينية الواردة في وثيقة االستقالل ،والقانون األساسي
ّ
ّ
تمتع النساء -كما الرجال -بجميع الحقوق تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييزّ ،إال أن الفجوة
تبقى كبيرة في التطبيق واإلجراءات الواجب وضعها للتحقق من مشاركة أكبر للنساء ،وضمان االلتزام
بتطبيق القوانين التي تكفل للنساء التمتع بشكل كامل بالحقوق .
لقد عمل المجتمع الدولي على تعزيز مفاهيم العدالة والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية
والسياسية ،وفي الجوانب االقتصادية والثقافية واإلجتماعية ،وسعى لتعزيز مشاركة النساء في عمليات
التطور وصنع القرار مشجعا كال الطرفين على المشاركة إليجاد حلول للصراعات السياسية .وفي
الوقت الذي ينصب فيه االهتمام الدولي على المساواة بين الرجل والمرأة ،فال زالت المرأة الفلسطينية
تعاني من اإلقصاء والتهميش على مستوى الحقوق ،وهذا يعكس الفجوة بين المعايير الدولية والواقع
الفعلي التي تعيشه المرأة الفلسطينية.1
لقد قامت المشاركة السياسية على مفاهيم تتعدى خوض اإلنتخابات لتتجاوزها إلى مرحلة المشاركة
في صنع القرار ليكون لها أث اًر مباش اًر في إدارة الشؤون السياسية .ومع دخولنا األلفية الثالثة ال تزال
المجتمعات العربية تعيش حالة تراجع إذ تتعرض النساء للعنف ولسوء المعاملة ،ما أدى إلى ارتفاع
نسبة األمية في أوساط المرأة وحرمانها من العمل خارج المنزل ،وعدم مشاركتها الفعلية في اإلنتاج
االقتصادي وضعف مشاركتها في العمل السياسي العام.2
ورغم الجهود المبذولة لتحسين وضع المرأة الفلسطينية داخل المجتمع ،ورغم غنى التجربة النسائية
على األصعدة المختلفة؛ االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،إال أن المشاركة السياسية للمرأة ال تزال
متواضعة مقارنة بحجم التضحيات المبذولة ،وقد تأثرت المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بعوامل
عدة تعطيها بعض الخصوصية مقارنة بوضع نساء المجتمعات العربية اللواتي يعشن ظروفًا مشابهة،
ومن أهم هذه العوامل :وج��ود االحتالل اإلسرائيلي ،وتَ ُّ
شكل حركة التحرر الوطني الفلسطيني التي
3
كانت قادرة على جذب النساء للمشاركة في النضال الوطني  ،عالوة على عوامل مرتبطة بالنظامين
السياسي واالجتماعي.
ومع أنه كان للمرأة الفلسطينية دور في المشاركة السياسية في ظل منظمة التحرير الفلسطينية
والسلطة الوطنية الفلسطينية إال أن مشاركتها في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية كانت أوسع
وأكثر فاعلية ،مع تزايد أعداد المؤسسات األهلية في ظل غياب السلطة الفعلية األمر الذي أعطى
الحركة النسوية فرصة لتثبت نفسها كعامل فاعل في مواجهة التحديات الطارئة التي تواجهها النساء
داخل المجتمع.
األسطل،كمال .2005 ،دراسة حول الجندر” والتحول السياسي واإلجتماعي في فلسطين :المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وعملية
1
التحول الديموقراطي والسياسي واالجتماعي  -الطبعة األولى –أغسطس

2

الصوراني،غازي .2010 ،املرأة الفلسطينية ودورها في املسار الوطني والدميقراطي

األسطل،كمال .2005 ،دراسة حول الجندر” والتحول السياسي واإلجتماعي في فلسطين :المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وعملية
3
التحول الديموقراطي والسياسي واالجتماعي  -الطبعة األولى –أغسطس
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ك��ان من المالحظ خ��الل العقدين األخيرين وج��ود ما يقارب  3000مؤسسة ،شكلت المؤسسات
ال�ع��ام�ل��ة ف��ي م�ج��ال ال �م �رأة م��ا ي �ق��ارب  15%م�ن�ه��ا .4ل�ك��ن ه��ذه ال�م��ؤس�س��ات ل��م ت � ِ
�دي��ا
�ول اه�ت�م��ام��ا ج� ّ
لتحسين م �ش��ارك��ة ال �ن �س��اء ف��ي المجتمع ب�ش�ك��ل ع ��ام وف ��ي ال �ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة ب�ش�ك��ل خ ��اص .وتشير
البيانات واإلح �ص��اءات ال�م�ت�واف�رة على صعيد المجتمع الفلسطيني إل��ى ضعف المشاركة النسائية
بصورة عامة في التنظيمات والجمعيات األهلية ،فضالً عن ضعفها في العمل النقابي ،وتواجدها
غالبا في المستويات القاعدية دون القيادية ،وبالتالي ابتعادها عن مواقع صنع القرار إال ما ندر5؛
فضال عن أن مشاركة ال�م�رأة في الحكومة ،والعمل الدبلوماسي ،والمجالس البلدية ال تحقق مبدأ
ال �م�س��اواة ف��ي ال �ف��رص ،وال تتناسب م��ع حجم ال�ت�واج��د ال�م��أم��ول للنساء ف��ي ظ��ل سلطتهن الوطنية.
لقد شكلت مشاركة النساء في القطاع الحكومي عام  2008ما يقارب  29.3%وهي النسبة األكبر
من القوى العاملة على مدار السنوات حيث شغلت المرأة منصب وزيرتين من أصل ثالثين منصبا
و ازريا ،كما كانت هناك  13امرأة من أصل  101مدير عام ،و 971امرأة من أصل  5251مدير. 6
ورغم قيام السلطة بتبني قوانين تعزز المساواة بين المرأة والرجل إال أن مشاركة المرأة ال زالت ضعيفة
نسبياً.
وتعكس مشاركة المرأة ضمن األحزاب والمنظمات السياسية الواقع التي تعيشه المرأة داخل المجتمع،
فهي ال تلعب دو اًر رئيساً في عمليات صنع القرار وقيادة هذه المنظمات أو رسم السياسات والبرامج
الحزبية ،وقد أظهرت البيانات وج��ود عالقة عكسية بين مساهمة المرأة ومستوى السلطة حيث تقل
أن  5%فقط من أعضاء
مساهمة المرأة كلما ارتفع مستوى صنع القرار ،فعلى سبيل المثال نجد ّ
اللجنة المركزية لحركة فتح من النساء مقابل  4%في اللجنة العليا ،7وهذا ينطبق على جميع األحزاب
السياسية الفلسطينية بما فيها األحزاب اليسارية.
إن القوانين الفلسطينية -خاصة القانون األساسي -توفر المساواة لألشخاص جميعهم داخل المجتمع،
إال اأنه في الواقع يوجد إقصاء واضح لدور المرأة في المشاركة في عمليات صنع القرار وفي إدارة
األزمات وصنع السالم ،ومن أمثلة ذلك أنها حرمت من المساهمة في عمليات المصالحة الوطنية
إلنهاء االنقسام ،وه��ذا ي��دل على العقلية الذكورية التي ال ت�زال مسيطرة على المجتمع الفلسطيني.
وتنعكس قلة التطبيق لهذه القوانين على مستوى الممارسات اليومية إذ يتم التعامل مع العديد من
المشاكل التي تواجهها النساء بشكل مجتمعي لحلها قبل الوصول للمحاكم ما يؤدي إلى استسالم المرأة
وتخليها عن حقوقها ،وقد خاضت الحركة النسوية الفلسطينية غمار االنتخابات التشريعية الفلسطينية
األول��ى والثانية في تجربة وف� ّ�رت مؤشرات على حماس حماس الحركة النسوية ودافعيتها ألن تلعب
دورها الطبيعي داخل الحركة السياسية الفلسطينية ،ورفضها أي اقصاء متعمد أو غير متعمد ،ورغم ما
تحديات إال أن المرأة فازت بخمس مقاعد من أصل  88مقعدا في المجلس
اعترى هذه المشاركة من ّ
التشريعي عام  ،1996وب 17مقعدا من أصل  132مقعدا عام  2006وهو ما يثبت اهتمام المرأة
والحركة النسوية عموما بالمشاركة في الحياة السياسية العامة.
ومن خالل البحث اإلجرائي الذي أجراه طاقم شؤون المرأة حول توجهات المجتمع نحو المشاركة
السياسية للمرأة ،وفي باب توجهات المجتمع نحو المساواة بين الرجال والنساء في القدرات.
4
5
6
7

الصوراني،غازي .2010 ،املرأة الفلسطينية ودورها في املسار الوطني
مجعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية  -كتاب «معوقات مشاركة املرأة يف صنع القرار السياسي»
الصوراني،غازي .2010 ،املرأة الفلسطينية ودورها في املسار الوطني والدميقراطي

األسطل،كمال .2005،دراسة حول اجلندر” والتحول السياسي واإلجتماعي يف فلسطني :املشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وعملية التحول الدميوقراطي والسياسي
واالجتماعي  -الطبعة األوىل –أغسطس
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أظهرت النتائج وجود اهتمام وتأييد عاليين للمشاركة السياسية للمرأة ،إذ إن  % 66.4من أفراد العينة
يؤيدون أن يكون للمرأة دور في العملية السياسية ،وضرورة عدم استثنائها من المشاركة الفاعلة على
أن من حق المرأة أن تصبح رئيس وزراء ورئيس
المستويات جميعها ،إذ إن  53.1%يوافقون على ّ
دول��ة ،كما أن  % 65.5من أف �راد العينة يؤيدون تحرر المرأة من ال�ع��ادات والتقاليد التي تحد من
مشاركتها وأخذ دورها السياسي أسوة بالرجل.

وقد جاءت نتائج المحور على النحو التالي:

أن الرجال يمكن أن يكونوا قادة
 1.1.1كان من الالقت  % 59.6من أف�راد العينة يوافقون على ّ
أفضل من النساء وينتخبوا أكثر من النساء ،بينما ال يوافق  % 38.3منهم -نسبة المجيبين
عن هذا البند  % 55.1ذكور ،و % 44.9إناث.-
 % 63.7 1.1.2من أفراد العينة يوافقون على أن لدى النساء الفرصة نفسها مثل الرجال لينتخبن
ف��ي المناصب العامة ،وك��ان��ت نسبة اإلن��اث ممن أجبن ب»ن�ع��م»  ،% 60.9ونسية الذكور
بأن هناك تميي از في
أن نسبة كبيرة من النساء المستهدفات في البحث ال يعتقدن ّ
 ،39.1%أي ّ
الفرص بين الذكر واألنثى في الوصول للمناصب العليا .
أن نسبة
أن دائما محكومة بالعادات والتقاليد إذ ّ
 1.1.3ال يوافق  % 65.5من أفراد العينة على ّ
 % 60.4من الذين أجابوا” ال” هم من اإلناث ،و 39.6%من الذكور.
 % 75.6 1.1.4من أف�راد العينة يوافقون على أن النساء والرجال يجب أن يحصلوا على فرص
متكافئة في العمل ،إذ أن نسبة  % 62من الذين أجابوا ب”نعم” من اإلن��اث ،و % 38من
الذكور.
أن تصبح رئيس وزراء ورئيس دولة،
أن من حق المرأة ْ
 53.1% 1.1.5من أفراد العينة يوافقون على ّ
و  % 62.8من المجيبين “نعم” من اإلناث ،و % 37.2من الذكور.
أن من حق المرأة أن تقرر في العائلة مثل الرجل.
 1.1.6يوافق  74.7%على ّ

 1.1.7يوافق  % 55.9على وجوب حصول النساء على الحقوق نفسها في كل شئ أسوة بالرجال.
أن المرأة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسية.
 1.1.8يوافق  % 66.4من أفراد العينة على ّ
من هنا جاء اهتمام طاقم شؤون المرأة؛ ونتيجة للنتائج التي وصل إليها الطاقم من بحثه اإلجرائي
حول المشاركة السياسية للمرأة ،وجد ض��رورة للقيام بحمالت مناصرة لرفع الوعي المجتمعي تجاه
صناع القرار اللفلسطيني ،ومن خالل رؤية طاقم شؤون المرأة
المشاركة السياسية للمرأة ،والضغط على ّ
في مشاركة المواطنين والمواطنات الذين يعمل الطاقم معهم في مختلف المحافظات والمدن الفلسطينية
المؤثرة على حياتهم ،إوايصال صوتهم للمسؤولين،
ورؤيته لدورهم في عمليات صنع واتخاذ الق اررات
ّ
وجذب انتباه المجتمع إلى قضاياهم المهمة ،وتوجيه صانعي الق اررات نحو إيجاد حلول لهذه القضايا،
عبر إصدار سياسات أو مواقف تؤثر في تحسين واقع حقوق النساء والمواطنين والمجتمع بشكل عام.

م��ن خ��الل عمل طاقم ش��ؤون ال�م�رأة وبالشراكة م��ع مؤسسة كير ال��دول�ي��ة ،وبتمويل م��ن االتحاد
األوروب��ي والوكالة النمساوية للتنمية ،على تنفيذ مشروع “تمكين النشطاء المجتمعيين ،سعيا لتحقيق
السالم العادل والمساواة بين الجنسين  ،PEACE -ومن خالل فعاليات هذا المشروعُ ،نف ّذت حملة
مناصرة شاملة لكثير من اآلليات والمبادرات بناء على توجهات المشاركين في المشروع واحتياجاتهم
في كافة المناطق.
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أهداف المشروع
الهدف العام للمشروع
•تمكين النساء ،وتعزيز دور المرأة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،من خالل لعب
دور فاعل في عمليات بناء السالم ،وتوسيع دائرة تأثير المرأة في البيئة االجتماعية
والسياسية للمجتمع الفلسطيني ،من خ��الل تهيئة ال�ظ��روف على مستوى المجتمع
المدني وعلى المستوى الحكومي ،للمساهمة في بناء السالم العادل والدائم ،المبني
على مبدأ التفاوض.
األهداف الفرعية
•

تمكين المهمشين والنساء المتأثرات من النزاع في األراضي الفلسطينية المحتلة (جنباً إلى جنب مع
الرجال) من القيام بدور نشط للمساهمة في مزيد من السالم واألمن ،تماشيا وما جاء في القرار
األممي  1325و  ،1820وذلك في مجاالت (بناء القدرات ،النوع االجتماعي ،القيادة ،الدعم
والمناصرة ،ومنهجية البحث بالمشاركة).

•

تعبئة المجتمع لبناء السالم العادل والدائم ،وتهيئة الظروف المجتمعية للتفاوض والحوار المجتمعي.

•

بناء قدرات طاقات المجتمع المدني ،لدعم تصميم وتنفيذ مبادرات إحالل السالم واألمن حسب
أولويات المجتمع ،ولتسهيل التشبيك عبر الحدود والتبادل المعرفي.

•

إش� �راك ال�ش�ب��اب ،عبر ت��دري��ب الطلبة القياديين ف��ي خمس ج��ام�ع��ات وطنية على قضايا النوع
االجتماعي على بناء السالم والمناصرة ،وحمالت التوعية وتعبئة الشباب باستخدام وسائل إعالمية
ومواقع التواصل االجتماعي ،وزيادة وعي صانعي السياسة والقرار ،واستقطاب محرّكي الرأي العام
والجمهور لصالخ ذلك.
مناطق تنفيذ المشروع:

ينفذ هذا المشروع في مناطق الضفة الغربية :جنين (عرابة ،قباطية) ،نابلس (سالم ،عسكر البلد)،
طولكرم (عتيل ،شويكة) ،قلقيلية (النبي إلياس ،عزون) ،سلفيت (سلفيت البلد ،فرخة) ،رام اهلل (مخيم
الجلزون ،قراوة بني زيد) ،الخليل (بيت كاحل ،سعير) ،بيت لحم (الخضر ،بيت فجار) ،أريحا (أريحا
البلد ،مخيم عقبة جبر) ،القدس (القدس البلد ،مخماس).
قطاع غزة :رفح (رفح البلد ،تل السلطان ،الشوكة) ،بيت حانون (عزبة بيت حانون ،البورة) ،المغازي
(مخيم المغازي) ،النصيرات (الحساينة ،المخيم الجديد) ،خانيونس (خانيونس وسط البلد ،خزاعة).
.

الفئة المستهدفة:

•

 30سيدة من  30منطقة مستهدفة ،باإلضافة إلى  300ام�رأة ورج��ل نشطاء في تعزيز النوع
االجتماعي والسالم واألمن ،في  30تجمعاً في الضفة والقطاع ( 30مجموعة ناشطة).

•

 50طالب/ة من الجامعات الفلسطينية المستهدفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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النتائج المتوقعة:
•

تمكين وزي��ادة ق��درة طاقم ش��ؤون المرأة وأعضائه في التفاعل مع قضايا النزاعات والمجتمعات
المتأثرة ،ورفع صوت النساء حيال قضايا السالم واألمن.

•

تحسين الوضع النفسي واالجتماعي للنساء في  30موقعاً من المواقع المتأثرة بالنزاعات ،وتحسين
مهاراتهن للعب دور نشط في تعبئة المجتمعات والمساهمة أكثر في تحقيق السالم واألمن.

•

إدماج الشباب بشكل فاعل في تشجيع تعزيز الدور المركزي للنساء ،في المساهمة بمزيد من األمن
والسالم في المجتمع.

•

حشد الجهود إلدماج النشطاء واألطراف المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية بما تنص عليه فحوى
الق اررين  1325و ،1820والدعوة إلى تطبيقهما.

األنشطة الرئيسة للمشروع:
خالل السنة األولى:
•تدريب مجموعات الناشطات المجتمعيات ( 30ناشطة) في  30موقعا في الضفة وغ�زة على
أساليب البحث اإلجرائي.
•تنفيذ الناشطات التدريب ل  300ناشط/ة في المواقع المختلفة.
• تدريب طالب اإلعالم في الجامعات في الضفة وغزة حول النوع االجتماعي واإلعالم.
• تنفيذ البحث اإلجرائي في الضفة وغزة ،والحصول على توصيات ونتائج البحث ،وعرضها على
المجموعات التي شاركت في تنفيذ البحث.
خالل السنة الثانية:
•تصميم حمالت ضغط ومناصرة بناء على نتائج البحث ،إذ تم تنفيذ  30مبادرة في المناطق
المستهدفة في المشروع.
• استكمال تدريب طالب اإلعالم في مواضيع النوع االجتماعي والصحة اإلنجابية بالتشبيك مع
اإلغاثة الطبية الفلسطينية.
• استكمال العمل مع طالب اإلعالم والناشطين لتنفيذ  5أيام مفتوحة في الجامعات المشاركة يتم
خاللها عرض أفالم ،تم تنفيذها بالتعاون مع طالب اإلعالم والنشطاء حول المبادرات.
•تنفيذ جلسات دعم نفسي لمجموعات النشطاء في غزة بعد العدوان األخير.
• عرض مسرحية «حبل الغسيل» في مواقع الضفة الغربية بالتعاون مع مسرح الطنطورة.
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االستنتاجات الخاصة بالبحث اإلجرائي حول واقع المشاركة السياسية للمرأة
من خالل البحث اإلجرائي أجراه الطاقم قبل بدء حملة المناصرة تم الوصول إلى جملة استنتاجات
حول واق��ع المشاركة السياسية للمرأة السياسية في المجتمع الفلسطيني ،والتي تحتاج إلى سياسات
وآاليات عمل لمواجهة النتاج السلبية منها ،وجاءت جملة االستنتاجات كما يأتي:
وجدي في اتجاهات المجتمع الفلسطيني نحو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة،
 -1هناك تغير حقيقي ّ
ووجود المرأة في كثير من مراكز صناعة القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني أصبح ظاهرة
لكن الرجل والمجتمع ال زاال يحددان هذا الدور ،وهو أقرب ما يكون
طبيعية ومطلوبة في المجتمعّ ،
دو ار ممنوحا للمرأة في المجتمع وليس استحقاقا لها.
 -2الثقافة المجتمعية السائدة والعادات والتقاليد والموروث الثقافي الذي يحط من قدر المرأة مقارنة
بالرجل ،تمثّل أهم المعوقات التي تواجه المرأة ،باإلضافة إلى الثقافة الذكورية للمجتمع الفلسطيني
عززت فرص الرجل على حساب المرأة ،والشاب على حساب
التي ترسخت ضمن تنشئة اجتماعية ّ
الفتاة.
 -3قلة الكفاءة وغياب حمالت المناصرة والتوعية سبب غياب القيادات النسوية الفاعلة والمؤثرة عن
األحزاب السياسية.
 -4قلة الوعي النسوي بأهمية تعزيز المشاركة النسوية في مراكز صنع القرار ،وقلة خبرة النساء في
عز از ضعف المشاركة السياسية للمرأة.
المجال السياسي ،جانبان ّ
 -5للمجتمع المدني النسوي دور في المكانة المحدودة عبر مساهمته في إقرار سياسات وقوانين لصالح
المرأة أكثر من الدور الذي قامت به النساء المنتخبات.
 -6النساء المنتخبات أو القياديات لم يعملن بشكل جدي على حل المشاكل التي تواجه النساء ،ولم
يتصرفن بمنطق نسوي ،ولم يحاولن تعزيز العمل المشترك مع النساء في المجتمع ،ومثلّن مصالح
األحزاب التي ترشحن عنها أكثر من كونهن نساء يدافعن عن حقوق المرأة.
 -7غياب البصمة الواضحة للنساء البرلمانيات في إق�رار سياسات وقوانين تدعم حقوق المرأة في
المساواة ،أو برفع نسبة الكوتا النسوية ،إذ يرى البعض أن جزءا من هؤالء النساء لم تفرزهن القاعدة
النسوية الفلسطينية وكثير منهم غير معروفات للناس ولجموع المرأة ،وكثير ممن فزن في االنتخابات
لهن بل نتيجة ق اررات
أو الموجودات في األحزاب ال يشعرن بأنهن موجودات بفضل الدعم النسوي ّ
صناع القرار سواء في الحزب أو العائلة أو البلدية.
اتخذها الرجال ّ
 -8االنقسام السياسي الفلسطيني لم يعط المرأة فرصة إلثبات جدارتها.
 -9غياب القيادات النسوية عن لعب دور حقيقي في األحزاب واإلعالم والمشاركة الفاعلة في تخقيق
المصالحة والتصدي للقضايا والمشكالت االجتماعية.
 -10ضعف مستوى التمثيل النسوي في األح �زاب السياسية ،وه��و انعكاس للكوتا التي تم فرضها
بالقانون في البرلمان والبلديات ،ويرجع ذلك إلى أن االتجاهات الذكورية في األحزاب الفلسطينية أكثر
رفضا لتمثيل المرأة بشكل حقيقي في األحزاب ،وكثير من االحزاب تتعاطى مع الموضوع بوصفه»
ديكورا» فرضه القانون.
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 -11لمؤسسات المجتمع المدني الدور األهم في تعزيز حقوق المرأة في المشاركة السياسة ،إواقرار
الكوتا النسوية واالتفاقيات الدولية ،وكان لها دور مميز في إبراز دور المرأة ،وتلك المؤسسات بذلت
جهودا لتوعية النساء وبناء قدارتهن ،وتساهم في إعداد القيادات النسوية والشبابية المؤهلة من خالل
البرامج والمشاريع واألنشطة التي تنفذها.
 -12تقصير المرأة والمؤسسات النسوية واالتحادات في الترويج للنماذج النسوية الناحجة -وهي كثيرة-
ساهم في تدني مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة.
 -13في المجتمع المدني قيادات نسوية قادرة على تحقيق التغيير المنشود ،وعلى مؤسسات المجتمع
المدني تطوير أدائها لمراقبة ومتابعة عمل المؤسسات الحكومية والو ازرات لضمان تحقيق المساواة
بين الجنسين ،وتطوير قوانين وتشريعات كفيلة بتعزيز المشاركة الياسية للمرأة ،ورفع تمثيلها في
مراكز صنع القرار ،وهي مطالبة بتبني إستراتيجيات واضحة تضمن تحقيق حقوق النساء إوانصافهن.
 -14سوء األوض��اع االقتصادية عامل مهم في ضعف مشاركة المرأة السياسية ولعبها دور فاعل،
ويزيد من تبعيتها لألحزاب.
 -15لالحتالل االسرائيلي تأثير مباشر وأس��اس��ي ف��ي الحد م��ن المشاركة السياسية ل�ل�م�رأة ،إذ أن
صعوبات التنقل ،إواغالق االحتالل المعابر أثّر سلبا على مشاركتها سياسيا ،فصعوبة السفر والتنقل
حالت دون تمكين المرأة الفلسطينية من المشاركة في كثير من المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية
صعبت
المنعقدة في بلدان العالم ،والحواجز بين م��دن الضفة الغربية ،وبين الضفة وقطاع غ�زة
ّ
حرية الحركة والتنقل للنساء في المحافظات ما انعكس سلبا على الحركة النسوية-عموما ،-وعلى
الناشطات النسويات -تحديدا.-
 -16غياب الحريات وتعطل الحياة الديمقراطية داخ��ل المجتمع الفلسطيني انعكس على األح�زاب
«تغول» الذكورية داخل األحزاب السياسية ،واستبعاد المرأة من
والمؤسسات الفلسطينية ،وأدى إلى
ّ
المشاركة الفاعلة في صناعة القرار على المستويين الحزبي والمؤسساتي ،وهو ما ّأدى بدوره إلى
وغيب
عزوف جماهيري عن المشاركة الفاعلة في مجاالت صنع القرارّ ،
وعزز النمطية والتقليديةّ ،
القيادات الشابة عن دوائر صنع القرار الحزبي والمجتمعي.

نبذة عن حملة المناصرة التي تم تنفيذها
جاءت حملة المناصرة التي ُنف ّذت بناء على نتائج سابقة خرج بها تقرير المسح القبلي لمشروع تمكين
النشطاء المجتمعيين من أجل تحقيق السالم العادل والمساواة بين الجنسين في مناطق تنفيذ المشروع،
إذ ُبنيت حملة المناصرة بناء على التوصيات العامة للمسح والتي أشارت إلى ضرورة العمل على حملة
مناصرة ل:
المعوق منها
 .1التوعية بكل القوانين التي تخص دور المرأة وبمشاركتها القيادية والسياسية ،سواء
ّ
أو المعطل.
 .2التوعية بالفجوات الموجودة بين القانون الفلسطيني والقوانين الدولية ،مع التأكيد على خصوصية
ال�م�رأة الفلسطينية واحتياجها ،والحلول المقترحة من ذوي االختصاص لكيفية تطوير القوانين
المحلية بما يتوافق والقوانين الدولية.
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 .3التوعية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،من أجل السعي لتسريع
تفعيلها.
 .4التوعية بأهمية السعي العتماد مبدأ كوتا نسوية في :المجلس التشريعي ،والنقابات ،واالتحادات،
واألنظمة الداخلية لألحزاب السياسية.
 .5تطوير وبناء القدرات العلمية والعملية للنساء ممن يمتلكن صفات قيادية ليصبحن أكثر تأثي اًر على
المجتمع ككل ،وليس على المرأة بشكل خاص.
 .6تطوير وبناء قدرات متقدمة في التفاوض إوادارة الصراعات ،لنساء يمتلكن صفات قيادية ليتمكن
من ممارسة دور أكثر فعالية إلحالل السالم واألمن ،حيث ظهر مستوى مرتفع وفهم جيد للمعوقّات
التي تحد من مشاركة المرأة في عملية بناء األمن والسالم.
 .7تطوير وبناء عالقات تشبيك بين المؤسسات والجماعات النسائية ،لرسم وتطبيق إستراتيجيات
وسياسات وبرامج تدعم المرأة في المشاركة السياسية.
 .8تقديم برامج بناء قدرات متقدمة في المناصرة والتأييد واالتصال والتواصل ،إذ أبدى المستطلعون
بأنهم يمتلكون معرفة كافية ومهارات يحتاجونها ليؤثروا على اآلخرين وعلى من هم حولهم ،من
أجل إقناعهم بالدور القيادي للمرأة.
اتضح وجود
 .9تطوير برامج توعوية عامة لحقوق ال�م�رأة القانونية والشرعية وواجباتها ،بعد أن ّ
اعتقاد ٍ
عال بأن المرأة الفلسطينية بشكل عام ليست على دراية واعية بحقوقها وبواجباتها القانونية
والشرعية.
 .10التركيز على تدريبات توكيد الذات وتعزيز الثقة بالنفس ،والفكر اإليجابي مع النوع االجتماعي،
لتعزيز ثقة المرأة بالمرأة.
 .11التركيز على النساء بتدريبات متقدمة في اإلع��الم االجتماعي واإلع��الم الحديث ،حيث أبدى
المستطلعون مستوى مرتفعا من المعرفة والمهارة.

اآلليات المستخدمة في حملة المناصرة ضمن المشروع
خالل عام  ،2014دعم طاقم ش��ؤون المرأة  30مبادرة ج��اءت ضمن حملة مناصرة كبيرة لدعم
المشاركة السياسية للمرأة استنادا إلى نتائج بحث وعمل تشاركي أجراه  300ناشط في الضفة الغربية
وق�ط��اع غ �زة ،بهدف تحديد العوامل التي تحد م��ن المشاركة السياسية للمرأة ،وفقا للقرار .1325
والمبادرات من خالل اللقاءات التي يجريها نشطاء طاقم شؤون المرأة ومنسقات الطاقم في المناطق،
بشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في  30موقعا 20 ،في الضفة الغربية و  10في قطاع غزة.
وقد صممت هذه المبادرات على أساس احتياجات المجتمعات في هذه المواقع.
تم استخدام العديد من اآلليات الفاعلة والمؤثرة من مجموعات الطاقم في حملة المناصرة الواسعة التي
وظفتها إدارة ومنسقات المشروع وتابعتها بشكل دقيق في مختلف المناطق المستهدفة في المشروع،
وتفاوتت هذه اآلليات ما بين وقفات تضامنية ،وآليات توثيق ،وانتاجات مرئية ،وأفالم ورسومات فنية.
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آليات المناصرة التي تم استخدامها في قطاع غزة كانت على النحو اآلتي:
لقاءات مجتمعية للتوعية حول القرار  ،1325ومؤتمر لعرض تجارب /ح��االت نساء تعرضن
النتهاكات مذكورة في القرار.
بيوتهن على الشريط
فيلم وثائقي لتوثيق حاالت انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في حق نساء تم هدم
ّ
الحدودي.
توثيق قصص ضحايا الحرب األخيرة على غزة من النساء (تحديدا الشهيدات) بطريقة غير معتادة
ال تقتصر على التوثيق التقليدي كتابة أو تصويرا ،و لكنها تعتمد توظيف رؤية فنية خاصة من
خ��الل م�ب��ادرة حبل الغسيل ،وحبل الغسيل عبارة عن حبل فعلي يضم قطع مالبس ترمز إلى
الشهيدات ،وكل قطعة تمثل قصة من قصص هؤالء الشهيدات ،ويعرض الحبل أيضا متعلقات
خاصة بالشهيدات ،ص��ورا ،و تذكارات ،وتم عرض الحبل في تجمع جماهيري كنوع من تأبين
هؤالء الشهيدات.
مبادرة وقفة تضامنية مع الجريحات :إذ تم جمع عشرات القصص لجريحات في العدوان األخير
على غزة وتوثيقها ،وسيتم عمل وقفة تضامنية تحمل فيها يافطات عبارة عن رسائل الجريحات
أنفسهن مطالبات بحقوقهن المختلفة” حق العالج في الخارج ،وحق العودة لممارسة أعمالهن.....،
إلى غير ذلك”.
في الضفة الغربية تم استخدام آليات المناصرة اآلتية:
•تنفيذ ورش توعوية حول القرار  ، 1325وحول المشاركة السياسية للمرأة.
•تنفيذ حمالت مضادة للخطاب الديني المتشدد الداعي إلى الحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة
بكل أشكالها.
•عمل معارض لدعم المنتجات النسائية الوطنية ،ولدعم التراث الوطني الفلسطيني.
•توعية طالب وطالبات المدارس بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بعمل مسابقات لتوثيق قصص
شخصيات نسائية قيادية.
•إيجاد بيئة آمنة ومالئمة للنساء ليصبحن قادرات على التواصل ،وحضور الندوات والمشاركة في
الورش من خالل ترميم مقرات الجمعيات أو النوادي النسوية.
•توفير بيئة داعمة للتعلم بتنفيذ ورش تعليمية لمهارات اسنتخدام الحاسوب ،ونقاش أفالم حول قضايا
النساء ،وتوفير مركز مصادر يحتوي على ما يقارب  4700كتاب الجزء األكبر منها يركز على
حقوق وقضايا المرأة.
•رسم جداريات وأعمال فنية تؤكد على أهمية المشاركة السياسية للمرأة.
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وفيما يأتي تفاصيل عشر المبادرات أجريت بين أبريل وديسمبر  2014في الضفة وقطاع غزة ،وهي عينة
من ال  30مبادرة سابقة الذكر:

 .1مبادرة النبي إلياس  /قلقيلية:
خلفية :خالل عام  ،2014الحظ المواطنون في قرية النبي إلياس وفي القرى المحيطة بها زيادة الخطب
الدينية يوم الجمعة التي تحرض ضد مشاركة المرأة في الحياة العامة ،وأن النساء يجب أن يبقين في المنزل،
وحثهن على عدم المشاركة في أي نشاط مجتمعي ،ما ّأدى إلى االنخفاض في مشاركة النساء في الحياة
االجتماعية بشكل عام وفقا لمنظمات شريكة في هذا المجال ،وجاءت هذه المبادرة في قرية النبي الياس بمثابة
جرس إنذار للناس لحثّهم على عدم االستماع لتلك األفكار ،إواظهار أهمية مشاركة المرأة بشكل عام ،والمشاركة
السياسية على وجه الخصوص.
األنشطة :تضمنت المبادرة مؤتم ار واح��دا ،وتنفيذ  9ورش عمل توعوية ح��ول أهمية المشاركة المجتمعية
والسياسية للمرأة ،ومناقشة فيلم “بنات البلد” ويتحدث عن المشاركة السياسية للمرأة ،كما تم عقد ورش عمل
مع مجموعة نساء مهتمات بالمشاركة السياسية وعلى وجه التحديد االنتخابات .واستهدفت المبادرة قرية النبي
إلياس والقرى األربعة المجاورة لها ،إذ شاركت مجموعة النشطاء من قرية النبي إلياس في اإلعداد لورش العمل
والمؤتمروتنفيذها ،وتمت مناقشة تاريخ المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين منذ عام  ،1893ورصد األثرين
االجتماعي والوطني للمشاركة ،ودور المرأة في بناء المنظمات الفلسطينية.

النتائج :كانت هناك ردود إيجابية كثيرة تجاه وجود مؤتمر في قرية صغيرة مثل النبي إلياس ،وقال
أحد المشاركينّ « :إنه أمر رائع أنء يكون هناك مؤتمر في قرية ،فالمؤتمرات تكون عادة في رام اهلل
أو نابلس « ،واقترح آخر «علينا تسليط الضوء على قيادة الشعب في القرى من خالل أنشطة مثل هذه
« ،وأكدت امرأة» لم أكن ألشارك في المؤتمر إذا كان في رام اهلل ألنها بعيدة جدا بالنسبة لي « .فعقد
المؤتمر في قرية سمح لعدد أكبر من للنساء والرجال والشباب وكبار السن للمشاركة ،وأكد االحترام
الذي يستحقونه ،كما أن هذه المبادرة جلبت التوازن إلى أفكار الناس ومعتقداتهم حيال مشاركة المرأة،
وزيادة مشاركتها في جميع جوانب الحياة ،ال المشاركة السياسية فقط.
 .2عتيل مبادرة  /طولكرم
مبادرة عتيل تهدف إلى تعزيز الثقافة والمعرفة لدى المرأة ومشاركتها في القضايا الثقافية والمعرفية من
خالل تطوير مكتبة عتيل كمركز للنساء لاللتقاء والمشاركة في األنشطة المختلفة ،إواثراء المكتبة بكتب
حول حقوق المرأة والمشاركة السياسية والنسوية وغيرها.
األنشطة :تم تنفيذ نشاطين في هذه المبادرة ،أولهما التدريب على تصنيف المكتبة بتعاون مع مكتبة
طولكرم العامة بحيث يمكن تصنيف مكتبة عتيل لتحديد الكتب والموضوعات الالزمة لدعم حقوق
المرأة وتعزيز التغيير االجتماعي والثقافي ،وتم شراء بعض اللوازم للمكتبة مثل الكراسي ،بحيث يمكن
للمرأة استخدامها.
خالل هذه المبادرة ،أُجريت ورش عمل توعوية للنساء ونقاشات حول قانون األحوال الشخصية والحركة
النسوية الفلسطينية ،وكان من نتائج المبادرة نجاح طاقم شؤون المرأة في جمع حوالي  2700كتاب
من مختلف المنظمات والمكتبات والجامعات ،وحاليا ،تحوي مكتبة عتيل حوالي  4300من الكتب
والدوريات ،.وفي المبادرة ذاتها ،تم عرض مسرحية على طالب مدارس عتيل تتحدث عن المشاركة
السياسية للمرأة بناء على طلب أهاليهم ،وحضرها نحو  140طالب ومعلم.
تقرير حملة المناصرة | 2015

صفحة | 12

 .3مخيم عسكر مبادرة  /نابلس:
خلفية :تركزهذه المبادرة على زيادة المشاركة السياسية للمرأة ،وتعزيز مكانتها في المجتمع من خالل
تسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع واتخاذ المزيد من الرعاية للبيئة في المخيم ،وخصوصا أن
للمخيم موارد محدودة لتوفير األدوات الالزمة لهذه المبادرة والمعدات الالزمة لصيانة ورعاية البيئة في
المخيم ،وتركز المبادرة أيضا على تشجيع الشباب على متابعة المخيم ،وتنظيف البيئة المحيطة من
خالل دعوتهم للمشاركة في أنشطة المبادرة.
األنشطة :بدأت هذه المبادرة بنشاط تكريم أمهات الشهداء والسجناء؛ حضرها نحو  200امرأة ،و80
رجال إلى جانب ممثلي األحزاب السياسية الفلسطينية والمؤسسات الحكومية المختلفة .وتضمن النشاط
أداء مسرحية حول المشاركة السياسية للمرأة من شباب المخيم ،وعرضا لفرقة الدبكة والرقص إوالقاء
قصائد شعر .ورك��ز المشاركون على أهمية دور المرأة خاصة في المجال السياسي بسبب الوضع
الخاص الذي تعيشه فلسطين ،إلى جانب ترتيب المجموعة الناشطة لتنفيذ يوم للعمل التطوعي نفذته
المجموعة الخاصة بطاقم شؤون المرأة مع جميع أهالي المخيم ،حيث عمل الشباب والشابات معا في
تنظيف الشوارع وزراعة األشجار ،والرسم على جدران المخيم ،كما شارك ستة نشطاء ( 4نساء ورجلين)
من جامعة النجاح الوطنية في نابلس في طالء جدران في المخيم.
أبدى المواطنون تعاونا كبي ار وعملو جنبا إلى جنب ،وشاركوا في التنظيف ،وكان للمرأة حرية المشاركة
في أي نشاط ،ومن نتائج المبادرة أن سكان المخيم أكدو أنها المرة األولى التي يشارك فيها الناس
في المخيم بهذه الكثافة  ،وأن طاقم شؤون المرأة بدأ هذا النوع من النشاط وخلق أجواء ودية حيث يرى
الناس أهمية وجود المجتمع كله للعمل يدا بيد من أجل التغيير.
طلب كبار السن من الرجال من الشابات اللواتي رسمن اللوحات رسم شيء يجلب السعادة لهم ،وقال
أحد المواطنين”:كان أطفال المدارس مهتمين جدا بالمشاركة في هذا النشاط ،وقال طفل آخر ”:إنه
نسي أنه من مخيم حين رأى إحدى الرسومات في مدخل المخيم” ،وقال أحدهم إن الرسومات ذكرته
بأرضه المسروقة ،وبالمفتاح ال��ذي توفي جده وهو يحمله  .وق��ال رجل آخر إن ه��ذا النشاط يذكره
بسنوات من الزمن الماضي حين كان الناس يعملون معا ويتشاركون معا من أجل الخير الجميع،
وأضاف“ :بغض النظر عن كونها امرأة أو رجل فإن العمل الجماعي أعطاه فرصة للحديث مع صديق
له بعد  7سنوات من الخالف معه”.
 .4مبادرة الخضر  /بيت لحم:
خلفية :ه��ذه المبادرة تهدف إل��ى رف��ع مستوى الوعي ل��دى الطالب الذكور في ال�م��دارس ح��ول أهمية
المشاركة السياسية للمرأة من خالل ورش عمل في المدارس ،فضال عن إنتاج فيلم للرسوم المتحركة
حول المشاركة السياسية للمرأة .وجاءت أهمية هذه الورش من أن الشباب ال يدركون أهمية مشاركة
المرأة ومخاطر العنف ضد المرأة ،أما األنشطة ،فشملت ورشة عمل العنف المبني على االجتماعي،
وسأل طلب المدرب الطالب :من يرى أنه ال مشكله بأن يقوم الرجل بقتل زوجته؟ قال  23من أصل
 25طالبا بأنه أمر عادي أن يقتل الرجل زوجته من باب أن للرجل الحق في إدارة حياة المرأة .من
ناحية أخرى ،طلب المدرب رأي الطالب حيال قيام المرأة بقتل زوجها إذا ضبطته مع امرأة أخرى،
أجاب طالب واحد فقط من بين  25طالبا بأنه يحق للمرأة القيام بقتل زوجها إذا خانها ،وهذا يبين لنا
الفجوة الكبيرة في وعي الذكور ومدى اهتمام المجتمع الفلسطيني بحقوق المرأة وقضاياها.

تقرير حملة المناصرة | 2015

صفحة | 13

 .5مبادرة حبل الغسيل:

الفكرة :فنيا توثيق قصص النساء ضحايا العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة ،والهدف توفير منصة
إليصال قصص النساء ضحايا العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة إلى العالم ،كوسيلة للدفاع عن
حقوق تلك المرأة وانتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لهذه الحقوق ،أما تفاصيل المبادرة فتمثلّت في
جمع النشطاء قصص النساء اللواتي استشهدن خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة من الميدان
من خالل إجراء مقابالت مع عائالت هؤالء النساء في  10مواقع مستهدفة في جميع أنحاء قطاع غزة.
ومتعلقاتهن الشخصية ،وأبرز
تم عرض هذه القصص في معرض فني ،إذ عرضت مالبس الشهيدات
ّ
قصصهن .ودعي عدد كبير من النشطاء والمنظمات والشركاء ووسائل اإلعالم لهذا الحدث الذي كان
مفتوحا للجمهور ،وحظي بتغطية إعالمية واسعة.
 .6مبادرة «النصب التذكاري االلكتروني» :فكرة المبادرة عبارة عن منصة تفاعلية إلكترونية تعرض
قصص النساء ضحايا العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة ،بهدف توفير منصة للتواصل مع قصص
النساء ضحايا العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة إلى العالم ،كوسيلة للدفاع عن حقوق تلك المرأة
وانتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لهذه الحقو ،وفي تفاصيل المبادرة عرض من جماعات النشطاء
لقصص نساء استشهدن خ��الل ال�ع��دوان اإلسرائيلي األخير على غ�زة من الميدان من خ��الل إج�راء
مقابالت مع عائالت هؤالء النساء في  10مواقع المستهدفة في جميع أنحاء قطاع غزة،وتم التعبير عن
هذه القصص إواعادة كتابتها بأسلوب وثائقي ،ثم تم نشرها على مواقع شبكة االنترنت ،وصمم باعتباره
«النصب التذكاري اإللكتروني» للتسجيل والحفاظ على قصص هؤالء النساء لتبقى ذكراهن حاضرة،
وتم الحفاظ على هذه المنصة التفاعلية االلكترونية وتحديثها واستخدامها في التدخالت المستقبلية لطاقم
شؤون المرأة كمرجع ألنشطة الدعوة.
 .7مبادرة «التضامن مع النساء الجريحات»:

المبادرة تندرج في إطار السعي لتوثيق قصص النساء اللواتي أصبن خالل العدوان اإلسرائيلي األخير
غير حياتهن بشكل كبير ،وتستهدف المبادرة ينقل رسائلهن إل��ى العالم ،وال��دف��اع عن
على غ�زة ما ّ
حقوق النساء ضحايا العدوان وحقوقهن (الحق في الوصول إلى الدواء ،والحق في العالج في الخارج،
والحق في العودة إلى عملهن بعد العجز الناتج عن اإلصابة ... ،الخ) ،ومن خالل توثيق كل قصة
تم استخراج رسالة أساسية وطباعتها ونشرها وقامت وسائل اإلعالم بتغطية واسعة للمبادرة ولقصص
النساء.
 .8مبادرة «معرض البيوت المهدمة»:
فكرة المبادرة مرتبطة بتوثيق قصص المنازل المهدمة من وجهات نظر المرأة إوادخ��ال معاناة غير
مرئية يتم تجاهلها عن هؤالء النساء نتيجة تشريدهن ،والهدف لفت االنتباه إلى قضايا حقوق المرأة في
مجاالت المشاركة في جهود إعادة اإلعمار ،والحق في تكافؤ الفرص في التدخالت التي تستهدف
شردن ،وعرض واقع النساء في مراكز االيواء ،ونقاش المسائل القانونية
تشريد األسر التي تعيلها نساء ّ
المتعلقة بالمرأة وبملكية الممتلكات.

أما فيما يختص بتفاصيل العمل ،فقد بادرت مجموعة النشطاء لجمعت قصص من المنازل التي
هدمت في جميع أنحاء قطاع غزة ،عن طريق إجراء مقابالت مع نساء وفتيات هذه المنازل .وتم تنظيم
خصصت زاوي��ة لكل منزل ه��دم ،وتم عرض صور سابقة للمنزل قبل هدمه
معرض بعد ذلك حيث ّ
وجوانب الحياة المختلفة ،إلى جانب بعض األغراض المستخرجة من المنزل المهدم الذي يروي قصة
المنزل واألسرة (وعاء الزهور المكسور ،وقطعة من لعبة طفل ،والكتب المتبقية ... ،الخ) ،وتم تداول
المعرض إعالميا بشكل واسع.
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التحديات التي واجهتها حملة المناصرة
عدة تحديات ومعوقات حاول فريق عمل الطاقم تجاوزها وكان من ضمنها :
واجهت حملة المناصرة ّ
 .1الحاجة للمعرفة القانونية المتخصصة بتفاصيل بنود الق اررات والقوانين واالتفاقيات الدولية لحقوق
اإلنسان ،والبنود والق اررات الخاصة بذلك ضمن السياق القانوني الفلسطيني ،بهدف إدارة النقاش
في االجتماعات التي تعقدها مجموعات الناشطين المختلفة ضمن المبادرات ،وتقديم تعقيبات
إواشارات قانونية واضحة ومحددة في الكلمات االفتتاحية للطاقم ،وفي الجلسات الختامية ألنشطة
المبادرات (مثل المؤتمرات) .و تم التغلب على هذه العقبة باالستعانة بالمعرفة التي تراكمت للطاقم
عبر سنوات العمل في حقوق اإلنسان ،وصياغتها بشكل قانوني سليم عبر االستعانة بمصادر
متخصصة ،مثل :أوراق عمل المؤتمر الوطني الئتالف  ،1325وأبحاث و قراءات جندرية في
القوانين الفلسطينية ،ومراجعة تقارير األم��م المتحدة الخاصة بمراقبة تطبيقات ال�ق� اررات الدولية
المختلفة لحقوق اإلنسان.
 .2إحساس المؤسسات والجمعيات الشريكة بأنهم يعاملون معاملة المستضيف ألنشطة المبادرات
ال كشريك ،ما أوجد انطباعا بأن دورهم مغيب إلى حد ما ،وتم التغلب على ذلك بعقد اجتماعات
هاتفية وميدانية مع ممثلي و مديري المؤسسات الشريكة إلشراكهم في خطط المبادرات واألخذ
بمقترحاتهم بخصوص تنفيذ األنشطة ،والفئات المستهدفة ،والتنسيق للتنفيذ.
 .3االضطرار إليقاف أنشطة المبادرات التي يتم تنفيذها (طباعة و توزيع كتيب التوثيق ضمن مبادرة
هنا باقون ،و تصوير الفيلم الوثائقي ضمن مبادرة “نقطة ضوء”) نظ ار لتأخر الحواالت المالية
الخاصة بالمشروع ما سيعني تنفيذ باقي هذه األنشطة بالتزامن مع تنفيذ  3مبادرات جديدة من
المخطط البدء بها بعد انتهاء شهر رمضان.
 .4كون البحث إلجرائي تجربة جديدة للموظفات في الطاقم وللمستفيدات من المشروع وكان تحديا
بالنسبة للجميع.
 .5صعوبة تحديد أولويات المجتمعات المحلية التي نتعامل معها في المشروع ،ما أدى إلى تأخير
تنفيذ بعض المبادرات.
 .6العدوان اإلسرائيلي على غزة دمر جمعيات شريكة ،وأثّر بشكل كبير على الناشطين وأدى إلى
تغيير طبيعة المبادرات
 .7صعوبة اإلجراءات المالية واإلدارية.
 .8ضيق الوقت.
 .تفاوت تعاون المجموعات المستفيدة في تنفيذ المبادرات.
 .10التركيز على الشق االقتصادي أكثر من السياسي في اقتراح المبادرات.
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النتائج العامة لحملة المناصرة
حققت حملة المناصرة الكبيرة التي نفذها الطاقم خالل هذا المشروع نتائج إيجابية جدا تم الوصول
لها ،ومعرفة نسبها من خالل مسحين نفذ أحدهما قبل الحملة -قبلي ،-والثاني في نهايتها ،وأشارت
النتائج إلى تطور ملحوظ في الوعي ألهمية المشاركة السياسة للمرأة وفيما يأتي بعض النتائج الرقمية
وتحليل لها ضمن ثالثة محاور:

أوال :القوانين
•بلغت درجة الموافقة على فقرة» القوانين الخاصة بحقوق المرأة في فلسطين ال تعتبر عائقا أساسيا
لتحقيق تمثيل حقيقي للمرأة في مراكز قيادية في الحياة الحزبية والسياسية»  31.48%في المسح
القبلي ،بينما ارتفعت جيدا وفق نتائج المسح البعدي لتصل  ، .50.6%أي أن نسبة الفارق(
 )19.12%ت��دل تطور إيجابي بمعرفة وض��ع قيادة ال�م�رأة والقوانين ،وه��و ما يعزى إل��ى تأثير
تمخض عنها من ازدي��اد وعي ومعرفة الفئة المستهدفة بالقوانين الخاصة
نشاطات الحملة وما ّ
بحقوق المرأة في فلسطين ،وتأثيرها على قيادة المرأة وتمثيلها في مراكز قيادية في الحياة الحزبية
وتعوق تمثيلها ،ويمكن االستدالل على هذه الحقيقة من خالل
والسياسية ،وأنها غير مساعدة بل ّ
ما ذكر في المجموعة البؤرية لإلعالميين ،وفي النقاش حول القانون هل هو عائق في وجه المرأة؟
إذ توافقت آراء المشاركين حيال ضعف القانون تجاه النساء ،ودعمه لها باستحياء ،فعلى مستوى
المحافظات هناك شروط خاصة ال يمكن أن تنطبق على النساء ،ومن بينها أن يكون المحافظ
عسكريا ،كما أن القاعدة الشعبية التي كانت تخص الشعب الفلسطيني تقدمية ،وهو ما يعني عدم
واقعية هذه القوانين ،خصوصا في ظل غياب فهم المواطن لحقوقه ولحقوق اآلخرين ،وهذه النتيجة
توضح أهمية التدخل للعمل على تفعيل قوانين معطلة أو تغيير قوانين معيقة لتحقيق تمثيل حقيقي
للمرأة في مراكز قيادية في الحياة الحزبية والسياسية.
•في السياسة وصنع القرار ،كانت النسبة  23.02%في المسح القبلي ،وارتفعت أكثر من الضعف
في نتائج المسح البعدي لتصل إلى  ،.55.91%أي أن نسبة الفارق( )32.89%كبيرة جدا وتدل
على تطور إيجابي جيد نتيجة معرفة المعايير الدولية ،وازدياد قناعة الفئة المستهدفة ووعيها بوجود
فجوة بين تلك المعايير الدولية وبين مكانة ووضعية النساء في فلسطين بما يخص مشاركتهن في
السياسية وصنع القرار ،وهنا يجدر استحضار ما أشارت إلية ممثلة وحدة النوع االجتماعي في
و ازرة التخطيط والتنمية االدارية في مقابلتها من أن “كافة المواثيق واالتفاقيات تحث على مشاركة
المرأة في صنع القرار لكن واقعيا أثره ضعيف وقليل لغياب االهتمام بالمرأة ما يؤثر على وصولها
لمراكز صنع القرار ،فمثال بعض االتفاقيات ال يتم توقيعها مباشرة وتتأخر وقتا ،مثل :سيداو،
وحتى عندما تم التوقيع عليها لم يتم األخ��ذ بهما ،ونحتاج لقوانين تحكم تنفيذ ال�ق� اررات” ،وهذا
أيضا ما أشارت له ممثلة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية إذ ذكرت في مقابلتها
“صحيح يوجد تبني وثيقة سيداو ولكن حتى اآلن لم نمض فيها” .سيداو :اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
•بلغت درجة الموافقة على فقرة” يجب اعتماد مبدأ كوتا نسوية في المجلس التشريعي والنقابات
واالت�ح��ادات واألنظمة الداخلية لألحزاب السياسية” 43.01%في المسح القبلي ،وارتفعت إلى
الضعف تقريبا في نتائج المسح البعدي لتصل إلى  ،.81.01%بنسبة فارقة  38%تعكس التطور
تقرير حملة المناصرة | 2015

صفحة | 16

اإليجابي الممتاز في قناعة وتوجهات المستهدفات/ين بوجوب التحرك بالضغط والمناصرة في
األطر التشريعية على مستوى المجلس التشريعي والنقابات واالتحادات واألنظمة الداخلية لألحزاب
السياسية ،ومما تمت اإلش��ارة إليه في المجموعة البؤرية الخاصة بنشطاء وق��ادة مجتمعيين في
الضفة الغربية “العقلية الذكورية ،والقوانين التي تحتاج الى تعديل وتغيير ،والحاجة ألنظمة داخلية
تنظم عمل األحزاب” ،و”تعديل القوانين وجعلها أكثر حساسية لقضايا وحقوق المرأة ،فهي حجر
االساس وأداة القوة التي تساهم في عملية التغيير».
•بلغت درجة الموافقة على فقرة” إنشاء حزب نسوي سياسي يمثل المرأة “  41.34%في المسح
القبلي بينما ارتفعت كثي ار في نتائج المسح البعدي لتصل إلى  ،76.52%بفارق  35.18%وهو
فارق كبير يدل على تطور إيجابي ممتاز في قناعة وتوجهات المستهدفات/ين بوجوب التحرك
الجماعي والتمثيل القيادي والسياسي للمرأة بشكل جماعي ،وضرورة تمثيل المرأة لدورها القيادي
وتمثيلها لنفسها باعتبار أحد وسائل تحقيق ذلك إنشاء حزب نسوي سياسي يمثل المرأة ،ويدعم
توجهاتها وأفكارها ،ويساهم في تشجيع الدور القيادي للمرأة في المجتمع ،ومما أوضحته رئيسة
وحدة النوع االجتماعي في و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية” ضرورة التركيز على أن يكون هناك
تمييز إيجابي لصالح المرأة لنفرض وجودها في مواقع صنع القرار ،وأن تكون مشاركة المرأة
م��وج��ودة في الخطابات السياسية ،ووج��وب وج��ود عمل متكامل ل�زي��ادة تمثيل ال�م�رأة في مراكز
صنع القرار .كما أوضحت رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في غزة أن المطلوب هو عدم
انتظار وضع معايير دولية ،وانما البدء في وضع معايير خاصة بنا منطلقة من منظور وطني
ومؤسساتي ،وب��أن تكون لنا م�ب��ادرة لعرض ه��ذه التجربة والمطالبة بتبنيها دوليا وليس العكس
بمعنى أال نبقى في دور المتلقي ،ألن تجربتنا الفلسطينية تجربة طويلة وعريقة ومتشعبة في كل
االتجاهات ،ولذا حان الوقت لتصدير التجربة لآلخرين ليستفيدوا منها ،ولنقوم بتحديد األولويات
والمعايير التي تتناسب مع واقعنا واحتياجاتنا.
•بلغت درجة الموافقة على فقرة “المجتمع حاليا ال يدعم المرأة حيث فرص المرأة على تولي المناصب
والمراكز القيادية غير جيدة “  27.81%في المسح القبلي ،بينما ارتفعت كثي ار في نتائج المسح
البعدي لتصل إلى  ،.54.68%بتغيير وصل  ،26.87%والتغير هنا بمقدار الضعف ويدل
على تطور المستهدفات/ين إيجابيا بمعرفة أكبر بواقع المجتمع وبالعقبات المجتمعية التي تحد من
تولي المرأة مناصب ومراكز قيادية في فلسطين ،لكن في الوقت ذاته يعتبر هذا التغيير سلبيا من
جانب توجهات المستهدفات/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 المجتمع للمرأة تبقى ال تتناسب مع حجم تضحياتها إوانجازاتها أو
عطاءاتها ،وبالتالي النساء الالتي تبوأن مواقع ريادية لم يكن فقط مساويات للرجال بل وتفوقن
عليهم في كثير من القضايا ،ولذا؛ المطلوب من المرأة :أوال :العمل على تغيير الثقافة الموجودة في
المجتمع ،ثانيا :العمل على تطوير نفسها بمعنى تطوير ما لديها من ملكات وقدرات إوامكانيات.
وثالثا :مطلوب من النساء دعم بعضهن البعض».
•بلغت درجة الموافقة على فقرة” حاليا أعرف الكثير من النساء النشيطات في العمل المجتمعي
ممن لديهن الثقة بالنفس والمهارات وقادرات ومؤهالت لتشكيل قيادي مؤثر”  39.39%في المسح
القبلي ،بينما ارتفعت إلى أكثر من الضعف في نتائج المسح البعدي لتصل إلى  ،82.52%ويدل
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هذا الفارق الكبير على تأثير نشاطات الحملة في زيادة المعرفة بالمهارات القيادية وتنمية الثقة
بالنفس على المستهدفات/ين ،وتفعيل دورهم ووضعه تحت دائرة الضوء ،وتم التعرف والتتشبيك
مع شخصيات نسائية قيادية مؤثرة ،ومما نستدل به ما ذكر في المجموعة البؤرية لإلعالميين “
القيام بعدد من األنشطة النوعية هو أيضا ما يمكن للحركة النسوية القيام به للفت النظر وحشد
التأييد ،كالقيام بحلقات بؤرية للمسؤولين ،واإلعالمييين” ،و”حول من هي الشخصية النسوية التي
يمكن أن تدعمها ،فقد أجمع المشاركون على وجوب إعطاء الفرصة لنماذج جديدة ،مع الحرص
على الدمج بين الخبرة والطاقات الشابة».
•بلغت درج��ة الموافقة على فقرة” النساء أكثر رغبة إلح��الل السالم واألم��ن ألنهن يدفعن الثمن
األكبر في زمن الحروب والصراعات والنزاعات “  39.28%في المسح القبلي ،بينما ارتفعت إلى
الضعف تقريبا في نتائج المسح البعدي لتصل إلى  ،79.50%وهذا الفارق اإليجابي الكبير يدل
على مدى تأثير نشاطات الحملة وورش العمل الخاصة بتعزيز السلوك ،والدور القيادي للمرأة في
زيادة معرفتهن بما تقدمه المرأة في فلسطين من تضحيات في الحروب والصراعات والنزاعات،
كما ووضح وجود زيادة في القناعات والتوجهات حيال إحالل السالم واألمن.

ثانيا :المشاركة
•بلغت درج��ة الموافقة على فقرة» ضعف دور المرأة القيادي سببه ع��دم وج��ود توجه ع��ام يتبني
سياسات وبرامج تدعم المرأة في المشاركة السياسية «  20.88%في المسح القبلي ،بينما ارتفعت
كثي ار في نتائج المسح البعدي لتصل إلى .56.14%
وهذا الفارق يدل على ازدياد إيجابي في القناعات والتوجهات في ضرورة تبني سياسات وبرامج
تدعم المرأة في المشاركة السياسية .وهذا يؤكد ضرورة التدخل وتبني سياسات وبرامج تدعم المرأة
بد
في المشاركة السياسية ومما نستدل به ما ذكره المستشار القانوني /و ازرة شؤون المرأة « ال ّ
أن يكون هنالك صوت نسوي واحد إلح��داث التغيير ال��الزم تحديدا في الحمالت» كما ذكر في
تمت اإلشارة اليه في المجموعة البؤرية الخاصة بنشطاء
المجموعة البؤرية لإلعالميين» ،ومما ّ
وقادة مجتمعيين في الضفة «عدم وجود خطاب موحد لتمكين المرأة والوصول بها إلى مراكز صنع
القرار ،وتشرذم الحركة النسوية ،ووجود إشكالية ذاتية عند النساء في طرح المواضيع والمطالبة
بحقوقها ،وفصل المرأة عن المشاركة المجتمعية بشكل عام ما يساهم في إقصائها عن المشاركة
السياسية».
•بلغت درجة الموافقة على فقرة» إن تحقيق تمثيل حقيقي للمرأة في الحياة الحزبية والسياسية ومراكز
قيادية في فلسطين ممكن في الوضع الحالي «  62.00%في المسح القبلي ،بينما انخفضت قليال
في نتائج المسح البعدي لتصل إلى  ،56.20%والفارق هنا سلبي نوعا ما من جانب توجهات
المستهدفات/ين وقناعتهم بالقدرة على تحقيق تمثيل حقيقي للمرأة في الحياة الحزبية والسياسية
ومراكز قيادية ،ويدل على تطور إيجابي بمعرفة أكبر بواقع المجتمع وبالعقبات المجتمعية التي
تحد من تحقيق مثل هذا التمثيل .ومما يؤيد هذا الرأي ما ذكر في المجموعة البؤرية لإلعالميين
المشاركين ،إذ أكدوا وجود العديد من المعوقات التي تقف حائال في وجه مشاركة المرأة سياسيا،
ومن أهمها :عدم تبني األح �زاب للنساء ،والعشائرية ،وغياب ال��رؤى الواضحة لدى المؤسسات
النسوية ،واعتماد المركزية في عملها وهو ما من شأنه حرمان المرأة الريفية من فرصتها.
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•بلغت درجة الموافقة على فقرة» لدي فهم جيد للمعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في عملية
بناء األمن والسالم»  43.99%في المسح القبلي ،بينما ارتفعت كثي ار في نتائج المسح البعدي
لتصل إلى  ،78.79%وهو فارق يعزى إلى تأثير نشاطات الحملة على تطور المستهدفات/ين
إيجابيا في ازدياد المعرفة بالمعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في عملية بناء األمن والسالم.
•بلغت درجة الموافقة على فقرة» امتلك المعرفة الكافية والمهارات التي أحتاجها لكي أؤثر على
اآلخرين ومن هم حولي من أجل إقناعهم بالدور القيادي للمرأة «  44.85%في المسح القبلي،
وارتفعت كثي ار في نتائج المسح البعدي لتصل إلى  ،77.99%وهو فارق كبير جدا يدل على
نجاعة نشاطات الحملة في تنمية المهارات الشخصية لهن/م ،وعلى تطور إيجابي ممتاز في قناعة
المستهدفات/ين وتوجهاتهم حيال الدور القيادي للمرأة.

ثالثا :الوعي بالنوع االجتماعي
من خالل المسح البعدي للمشروع تبين أن هناك تقدما ملحوظا وواضحا في فهم الوعي بالجندر «النوع
االجتماعي» لدى الفئة المستهدفة والمجموعات التي عمل الطاقم معها (النشطاء ،طلبة اإلعالم)،
وتبين ذلك على النحو اآلتي:
•بلغت درج��ة الموافقة على فقرة” المرأة الفلسطينية بشكل عام ليست على د اري��ة واعية لحقوقها
وواجباتها القانونية والشرعية “  31.13%في المسح القبلي ،بينما ارتفعت في نتائج المسح البعدي
لتصل إلى  ،.50.21%وهو فارق يدل على وجود تأثير لنشاطات الحملة وحدوث تطور إيجابي
بالمعرفة والدراية والوعي بحقوق المرأة وواجباتها القانونية والشرعية ،وبما أن السؤال سلبي (وتم
أخذ الصيغة السلبية) حيث أن الستفيدات/ين زادت معرفتهن بحقوق المرأة وواجباتها بشكل أكبر
من خالل نشاطات الحملة ،وقورنت معرفتهن بعد النشاطات بمن حولهن من نساء فقد زادت
قناعتهن بعدم درايتهن بتلك الحقوق والواجبات ،ومما يؤيد ذلك ما أشارت إليه ممثلة وحدة النوع
االجتماعي /و ازرة التخطيط والتنمية االدارية في مقابلتها بخصوص معوقات مجتمعية أمام مشاركة
النساء الفاعلة وكيفية تغطية فجوة “معرفة المرأة صنع القرار بحقوقها واحتياجات المرأة حتى تتمكن
من المطالبة والحصول عليها (تطوير وبناء قدرات وتمكين النساء)”.
•بلغت درج��ة الموافقة على فقرة” ان��دم��اج ال�م�رأة بتطوير إمكانياتها ووعيها السياسي من خالل
المشاركة في فعاليات التدريب والمناصرة والتشبيك ال يضمن تقلدها مكانة في الحياة السياسية “
 31.14%في المسح القبلي ،بينما ارتفعت كثي ار في نتائج المسح البعدي لتصل إلى ،.49.79%
وهو فارق كبير يدل على تطور إيجابي ممتاز في قناعة وتوجهات المستهدفات/ين بزيادة الثقة،
ووجود إيمان بإمكانية تخطّي كل المعوقات بالتجهيز الجيد وبالمشاركة الفعالة ،وبتطوير إمكانيات
ووعيهن السياسي ،ومشاركتهن في فعاليات التدريب والمناصرة والتشبيك.
النساء
ّ
•بلغت درجة الموافقة على فقرة” المرأة أعلم بأمور النساء وأقدر على تمثيلها”  35.97%في المسح
القبلي ،بينما ارتفعت إلى أكثر من الضعف في نتائج المسح البعدي لتصل إلى  ،86.13والفارق
يشكل أكثر من الضعف ويدلل على تأثير نشاطات الحملة ونجاحها في إحداث تطور إيجابي
وممتاز في معرفة المستهدفات/ين بالعوائق والمشاكل التي تواجههن ،وطروء تطور حقيقي في
قناعتهن وتوجهاتهن بضرورة تمثيل المرأة لنفسها.
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•بلغت درج��ة الموافقة على فقرة” المرأة تثق بقيادة المرأة “  67.84%في المسح القبلي ،بينما
ارتفعت كثي ار في نتائج المسح البعدي لتصل إل��ى  ،.86.13%وه��ذا الفارق يدلل على وجود
تأثير لنشاطات الحملة وحدوث تطور إيجابي للمستفيدات/ين في قناعتهن وتوجهاتهن حيال الثقة
بقيادة المرأة ،وهنا نورد ما قالته ممثلة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ”:مطلوب من النساء دعم
بعضهن البعض” وأيضا ما أُشير إليه في المجموعة البؤرية الخاصة بنشطاء وقادة مجتمعيين في
الضفة الغربية باقتراحهم برامج بناء القدرات والتدريب الواجب توفيرها حتى تتمكنوا من دعم المرأة
الفلسطينية لتكون قادرة ومؤهلة لتولي مناصب قيادية ،والتركيز على المهارات الذاتية وتوكيد الذات
إذ أن من الواضح وجوب التدخل لتعزيز ثقة المرأة بالمرأة.
•بلغت درجة الموافقة على فقرة” نظرة المجتمع إلى المرأة باعتبارها كائنا من الدرجة الثانية ،وأن
دورها يأتي تالياً لدور الرجل هي نظرة غير ثابتة وقابلة للتغيير”  52.96%في المسح القبلي،
بينما ارتفعت في نتائج المسح البعدي لتصل إلى  ،.66.69%وهذا فارق يشير إلى تأثير نشاطات
الحملة في إحداث تطور إيجابي للمستفيدات/ين وتنامي قناعتهن وتوجهاتهن حيال تغيير نظرة
المجتمع إلى المرأة باعتبارها كائنا من الدرجة الثانية ،وأن دورها يأتي تالياً لدور الرجل ،ويدل على
تطور الثقة في التغيير.
•بلغت درجة الموافقة على فقرة” إن تغيب المرأة عن طاولة المفاوضات لم يكن بسبب افتقارها
للخبرة والقدرات ،بل بسبب الفكر الذكوري الذي يهيمن على بنية السياسة واالقتصاد والمجتمع
واألحزاب السياسية “  39.00%في المسح القبلي ،بينما ارتفعت إلى أكثر من الضعف في نتائج
المسح البعدي لتصل إلى  ،84.00وهو فارق يدلل على التأثير اإليجابي لنشاطات الحملة في
إحداث تطور إيجابي للمستفيدات/ين في معرفتهن بالجندر”النوع االجتماعي” ،وزي��ادة قناعتهن
بقدارت المرأة.
قصص نجاح للحملة
قصص نجاح عديدة سجلها طاقم في المشروع وفي حملة المناصرة الكبيرة والمبادرات التي نفذها،
فزيادة وعي الشباب والتغيير في توجهاتهم وفي أنماط تفكيرهم تجاه قضايا المرأة كان بارزا ،وهذه
إحدى أبرز النتائج التي لمسها الطاقم وفريق العمل.
بطبيعة الحال،
هناك نتائج أخرى تحدث عنها أصحابها بأنفسهم راصدين قصص نجاح ،ومن أبرزها :
 .1سحر عرار ،قراوة بني زيد« :أعطى ترميم مقر جمعية نادي سيدات قراوة بني زيد لنساء وشابات
القرية فرصة المشاركة في عدد أكبر من النشاطات من خالل إيجاد مكان مؤهل ومناسب لعقد أنشطة
مهمة تطور وتنمي المرأة في الريف الفلسطيني ،وهذا أدى إلى نقلة نوعية في مشاركة النساء في القرية
التي تعتبر قرية مهمشة ،وال تتوافر فيها خدمات خاصة بالنساء تحديداً .ويعطي ترميم المكان استدامة
لألنشطة والفعاليات المهمة ،و يتيح االستمرار في تقديم خدمات الجمعية .وقد تم من خالل المبادرة
تجهيز المكان المحتوي على مكتبة ومطبخ ،وتم توفير مكان مناسب لوضع أجهزة رياضية وتصليح
شبكة االنترنت ،األمر الذي ساعد في توظيف األقسام المختلفة ،وأوجد فرصة للنساء للوصول إلى
المعلومات.
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 .2هيفاء حسان ،عتيل :بعد تنفيذ المبادرة والورش التوعوية في عتيل ،كان هناك ازدياد ملحوظ في
عدد النساء المشاركات في الفعاليات المختلفة مع المؤسسات المختلفة ،وأصبحت النساء أكثر وعياً
بحقوقهن في المشاركة ،وحرية الحركة ،والتواصل مع المجتمعات المحلية.
 .3ليالي الشرفة ،شويكة :ليالي إحدى الناشطات المتطوعات مع الطاقم وأصبحت لديها مشاركة واسعة
في مختلف النشاطات المتعلقة بالمرأة مع مختلف المؤسسات ،وقد أصبحت لديها قدرة على النقاش،
ومهارة للدفاع عن حقوق المرأة.
 .4نشاطات مدرسة الذكور ،ضمن مبادرة شويكة :بعد عقد الورشة لألمهات داخل مدرسة الذكور
في شويكة تم كسر حاجز دخول األمهات إلى مدرسة الذكور ،ومن أهم النتائج تشكيل لجنة لألمهات
ستعقد لقاءات دورية شهرية في المدرسة ،وهو أمر جديد تماماً في شويكة.
 .5وصال شاللدة  -ناشطة الرئيسية في مبادرة سعير :-أوضحت تأثير المبادرة التي تم تنفيذها في
سعير عليها شخصياً من ناحية ازدي��اد وعيها وقدراتها إوامكانيات تواصلها ،وعرض عليها بعد تنفيذ
المبادرة رئاسة جمعية نسوية وهي نقلة نوعية بالنسبة لها.

التوصيات العامة
•التوصيات الخاصة بالجهات الرسمية
•على الحكومة اتخاذ اإلجراءات والسياسات التي تعزز من وجود المرأة في مراكز صنع القرار ،على
أن تعطى الفرصة لتمارس دور حقيقي في القيادة والمناصب السيادية والعليا في هياكل الدولة.
•رفع نسبة الكوتا النسوية في االنتخابات التشريعية والمؤسساتية بنسبة ال تقل عن  ،30%واتخاذ
اإلجراءات الكفيلة بتطبيق هذه النسبة سواء داخل البرلمان أو داخل االحزاب السياسة أو مؤسسات
المجتمع المدني.
•على الحكومة اتخاذ اإلجراءات والسياسات الواضحة فيما يخص المساواة بين الجنسين في الوظيفة
العامة ،إوالغاء كافة الق اررات والسياسات التي من شأنها أن تميز الرجال عن النساء.
•على الحكومة اتخاذ اإلج�راءات والسياسات التي تضمن تجريم العنف ضد المرأة واعتباره شأنا
عاما وليس شأنا خاصا.
•على الحكومة تبني إسترتيجية طويلة األمد باتجاه رفع نسبة النساء في كل المؤسسات الحكومية
ومراكز صناعة القرار ،والمناصب العليا في الدولة.
•التركيز على ضرورة إتمام المصالحة الوطنية التي ستؤثر إيجاباً في نواحي الحياة كافة.
•ضرورة العمل على إقرار قوانين وسياسات إواجراءات منصفة تحقق العدالة للنساء.
•ضرورة مراعاة احتياجات النساء المختلفة في مختلف المناطق عند وضع السياسات واإلجراءات.

تقرير حملة المناصرة | 2015

صفحة | 21

•التوصيات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني وبالمؤسسات النسوية:
•رفع كفاءة المؤسسات النسوية والحقوقية بحيث تكون قادرة على رصد انتهاكات االحتالل بحق
النساء ،وتوثيقها.
• تعزيز الشراكة والتشبيك بين المؤسسات النسوية وبين المؤسسات الحقوقية الدولية لضمان وصول
التقارير الخاصة باالنتهاكات االسرائيلية إلى مستويات دولية للحد من االستعالء اإلسرائيلي.
• ضرورة إيجاد طرق بديلة لضمان التواصل الحقيقي بين الحركة النسوية في األماكن الفلسطينية
كلها.
•إ اعادة االعتبار للحركة النسوية الفلسطينية في المناطق الفلسطينية كلها في الوطن والشتات،
ووضع آليات لترابطها ،واتخاذ ق ارراتها بمعزل عن األحزاب السياسية.
• تشكيل جسم حقوقي نسوي خاص برصد االنتهاكات االسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية خصوصاً،
واالنتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين عموماً.
•إعداد مقياس نسوي سنوي خاص بقياس مستوى الحريات والمساواة في المجتمع الفلسطيني ،وقياس
االنتهاكات ،ومدى عدالة السياسات واإلجراءات الحكومية في المجتمع الفلسطيني باإلضافة إلى
قياس مستويات مشاركة المرأة في األحزاب وهياكل الدولة ،تكون له هيئة إشراف ويصدر سنويا،
ويناقش على مستوى مؤسساتي وحكومي وشعبي.
•على المؤسسات واالتحادات النسوية القيام بتعزيز الدور التنويري في المجتمع الفلسطيني خاصة
أن األح�زاب السياسية الفلسطينية تخلت طواعية عن هذا ال��دور ،وبالتالي لم تعد هذه األحزاب
أدوات تغيير اجتماعي ،فهي ال تعزز الحراك االجتماعي ،وعليه يجب على االتحادات والمؤسسات
النسوية استغالل هذه الفجوة والقيام بهذا الدور.
• زيادة وعي المجتمع بماهيذة الكوتا النسوية ،وآليات اختيارها ،وبفوائدها االجتماعية والسياسية،
إذ إن أكثر من  20%من المشاركين في الدراسة قالوا إنهم ال يعرفون عن الكوتا وآليات تطبيقها.
• تنظيم حمالت محلية إواقليمية ودولية خاصة في أوروبا للتضامن مع المرأة الفلسطينية ،وتسليط
الضوء على االنتهاكات اإلسرائيلية واالحتاللية بحق نساء فلسطين.
• تعزيز الحضور النسوي في الشبكات الدولية والشبابية واالئتالفات والتحالفات لنقل صورة ما
يجري بحق المرأة الفلسطينية على األصعد كلها.
• تسليط ال�ض��وء على النماذج النسائية الناجحة على كافة المستويات؛ الثقافية ،والتعليمية،
والجامعية ،والسياسية ،واألكاديمية ،ألن من شأن هذا تغيير اتجاهات المجتمع تجاه قضايا المرأة،
وتعزيز ثقة المرأة بنفسها.
• الضغط باتجاه تبني سياسة إعالمية طويلة األمد من شأنها تسليط الضوء على تجارب نسوية
ناجحة ،ومنح المرأة مساحة إعالمية تعزز دورها االجتماعي ،وتؤثّر في اتجاهات المجتمع إيجابيا
تجاه المرأة.
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• على الحركة النسوية الفلسطينية تطوير قدراتها باتجاه استغالل الطفرة اإلعالمية ووسائل التواصل
االجتماعي للتغلب على المعوقات اإلسرائيلية باتجاه منع حرية الحركة والتنقل.
• تعزيز التواصل بين النساء في مستويات صناعة القرار والفتيات الجامعيات لزيادة وعيهن بأدوار
المرأة في السياسة ،وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المرأة بنفسها ،وزيادة مشاركتها السياسية.
• تشجيع المبادرات الفردية والجماعية غير الممأسسة وغير المنظمة الهادفة إلى زي��ادة الرصد
والرقابة على االنتهاكات المجتمعية والسياسية بحق النساء.
• تشجيع النساء على إكمال تعليمهن خاصة التعليم العالي ،لضمان تعزيز حضورهن في المناصب
العليا في هياكل الدولة.
• تعزيز قدرات النساء في مجال القيادة والمناصرة واإلعالم وبناء الحمالت ،ليصبحن قادرات على
إكسابهن مهارات كسب الناخبين.
القيام بحمالت مناصرة لقضاياهن ،باإلضافة إلى
ّ

•التوصيات الخاصة بالمانحين
• ضرورة زيادة الموارد المالية لالتحادات والمؤسسات النسوية ،لتعزيز دورها االجتماعي في الدفاع
والتصدي لكل ما يؤثر على تعزيز مشاركة المرأة السياسية ومراكز صناعة القرار.
•زيادة التمويل الخاص بتعزيز المبادرات النسوية الفردية في مجال التمكين االقتصادي.
• زيادة التمويل الخاص بتطوير المهارات اإلعالمية ،ومهارات مخاطبة الجمهور ،وتطوير المهارات
القيادية للنساء.
•تبني إستراتيجيات تمويلية طويلة األمد هادفة إلى تمكين المؤسسات النسوية من تنفيذ برامج قادرة
على تحقيق العدالة االجتماعية.
•تطوير كفاءة المؤسسات النسوية في مجال مراقبة أداء الهياكل الحكومية لضمان تطبيق اإلجراءات
المعززة للمساواة بين الجنسين في الوظيفة العامة وفي الحريات.
والسياسات
ّ
•رف��ع كفاءة المؤسسات النسوية في مجال المشاركة الدولية والتشبيك ،إواب� �راز النماذج النسوية
الفلسطينية.
•الضغط على االحتالل اإلسرائيلي لضمان إعمال حق حرية السفر والتنقل لكل الفلسطينين خاصة
النساء.
•إب�راز االنتهاكات اإلسرائيلية المستهدفة المجتمع الفلسطيني والنساء خاصة ،في مجال حماية
المدنيين في زمن الحروب.
•تخصيص م�وازن��ات لرفع كفاءة المؤسسات النسوية في مجال الحصول على التمويل لضمان
استم اررية عملها.
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