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 في السايق العام 

تغيرات سنرى أثرها على الصعيد مهمة أثرت على وجه المنطقة العربية وأحدثت بأحداث   2011لقد اتسم عام 

قامت  2011منذ لحظة حدوثها. فمنذ بداية عام بينت قد ستراتيجي، علمًا بأن بعض هذه التغيرات والتأثيرات اإل

ظمة.  ننظمتها ومن يقود هذه األأسقاط إورات، احتجاجات، مظاهرات تطالب بالشعوب العربية في عدة دول بث

ليمن، سواء بالتخلي عن الحكم، الموت أو التسليم.  وا ليبيا ،، تونسردثت في مصحوقد رأينا التغييرات التي 

لما  بعام الربيع العربيوسُمي هذا العام  التاريخ من أوسع أبوابه ليس فقط عربيًا بل وعاليمًا.  2011فدخل عام 

منذ اللحظة األولى كانت العيون النسائية أما على صعيد حقوق المرأة  له من تغييرات على عدة أصعدة. مح

يتم أيضًا تغير الدساتير، وتعكس تترقب تأثير هذه التغييرات على وضعها وحقوقها، ففي ظل هذه التغييرات 

 أما والتوقعات. وهنا تتزاحم األسئلة، التحليالت يقتف ثمار الثورة، واقع جديد يتم تثبيته من قبل من التغيرات

ن الربيع العربي جدد أال إ، للربيع العربي انتفاضتان، وكان ربيعه سابق ةخاضفأنه بالنسبة للشعب الفلسطيني 

  ن للشعوب القدرة على فعل التغيير. او  ن التغير ممكنأفكرة 

 خطوات مهمة لم تكتمل بعد

، ولكنها خطوات لم تكتمل يخطوات مهمة وأساسية في حياة الشعب الفلسطينعلى صعيد آخر، حصلت هناك 

حية تم تقديم الطلب الفلسطيني وربما بعد ذلك.  فمن نا 2012بعد، وهي ستكون ضمن مهمات ومتابعات عام 

الى األمم المتحدة من قبل الرئيس محمود عباس، ولكن لم يتم القبول.  وعلى صعيد آخر، تم التوقيع نضمام لإل

على مصالحة بين فتح وحماس ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.  كما وتم اطالق سراح أكثر من ألف أسيرة 

 لوف.  ير لكن ما زال هناك المزيد من األوأس
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).  اليونسكو( األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فلسطين في منظمة وفي سياق آخر، تمت قبول عضوية

دولة عضو) حيث كانت الدول  173صوتًا من أصل  107لقرارالموافقة األغلبية (لوكانت األصوات المؤيدة 

لوجود دولة دولة عن التصويت.  مما يدل على زيادة الدعم الدولي  52في حين امتنعت  14المعارضة 

ن على المؤسسات النسوية مراقبة إاألمل في قبول فلسطين في االمم المتحدة، وهذا يعني ية مما يبعث فلسطين

ن تصبح ضمن أهذه التطورات حتى تتمكن من وضع وفرض حقوق المرأة في البرامج المتسقبلية بقوة على 

  متطلبات بناء ووجود الدولة الفلسطينية المقبلة. 

 يسرائيلي من هجماته على المجتمع الفلسطينحتالل اإلوفي ذات الوقت لم يوقف اإل:  سرائيليحتالل اإلفي اإل

رتفاع في إشهدنا  حيثبالقتل، وبهدم البيوت، وأسر النساء والرجال، ويستمر بحماية المستوطنين ويستمر 

حرق المزروعات وضرب حيث يتم المساجد، ، على األراضي و منسوب هجماتهم (المستوطنين) على القرى

هيدة جواهر أبو رحمة والتي كانت أول شهيدة في شن هناك العديد من الشهداء مثل الكما وكاالمدنيين العزل.  

، والشهيد عمر القواسمي الذي قتل وهو بسريره، ومحمد ضراغمة الذي قتل على حاجز عسكري. 2011عام 

طفًال فلسطينيًا  19اإلسرائيلي قتلت حتالل ن قوات اإلإولة وقد أفاد تقرير صادر عن منظمة األمم المتحدة للطف

، حيث 2010رتفاعًا مقارنة بالعام إختلفة، وشّكل ذلك أطفال إصابات م 403، في ما أصيب 2011في العام 

طفًال، وذكر التقرير أنه  174آخرون. كذلك ما زال يقبع في سجون االحتالل  308أطفال وأصيب  9استشهد 

طالب   68587حتالل على المدارس الفلسطينية وتضرر من ذلك اعتداء من قوات اإل 34صل العام ح خالل

في غزة، فيما أصدرت  13عتداء في الضفة الغربية وحالة من حاالت اإل 21وقعت  مشيًرا إلى أنهوطالبة، 

تعليمية في الضفة السلطات اإلسرائيلية أوامر بوقف العمل أو بالهدم وأوامر باإلغالق القسري بحق مؤسسات 

 .طالبًا وطالبة 220الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أضر بأكثر من 
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حتالل وبموافقة الكنيست عن بناء أكثر من خمسة آالف وحدة علنت سلطات اإلأوفي موضوع بناء المستوطنات 

جال بناء المستوطنات في نشاط متزايد في م 2011سكنية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس. وشهد عام 

 و في الضفة الغربية.    أذات الوقت الذي يتم فيه هدم بيوت فلسطينية سواء كان ذلك في القدس 

ستمرار ورفع وتيرتها، وذلك بدعم ي  القرى المختلفة القدرة على اإلف في هذا العام شهدت المقاومة الشعبية

اومة الشعبية وحق مقمن دولهم للتعبير عن مساندة ال من المجيءالمتضامنين الدولين الذين واللواتي لم يتوقفوا 

مختلفة، مثل عبية تنعكس على طرح ومواقف وباتت ثقافة المقاومة الشالشعب الفلسطيني بحريته بتقرير مصيره.  

 سرائيلية حيث إضرابهم الطعام.  األسرى في السجون اإل

التي تأتي و  لم تنجح حتى اآلن الشعبية الشجاعة دوليةالمساعي ال نحيث أ  وما زال الحصار على قطاع غزة،

وال تنجح مساعي دول ترفع حتالل،  لهجوم عليها من قبل جنود اإلبل بالعكس، يتم الى غزة لكسر حصارها، إ

ضرب العدو غزة دون يهجم ويصوتها تارة وتخفضه تارة أخرى مطالبة برفع الحصار عن غزة، وفي ذات الوقت 

ؤسسات بجهود مضاعفة للحفاظ على وفي ظل هذا الحصار تعمل المرأة الفسلسطينية والمحسبان ألي شيء. 

  .، والذي نراه عقبةنقساملسطيني متماسك وموحد داخل رحم اإلفمجتمع 

تفاق في القاهرة، وتارة إحتى اليوم، فتارة يتم توقيع على التي لم تتم  وفي ذات الوقت غيمت أجواء المصالحة

نتخابات تم تحديد مواعيد اإلنه اشيء على أرض الواقع وبالرغم من  كن لم يحصلدوحة، ولتوقيع آخر في ال

ن المصالحة مطلب شعبي إوبات من الواضح ن تنفذ على حيز التطبيق. اون وتشكيل حكومة الوحدة د

يضر أيضًا و المشروع الوطني الفلسطيني.  بلى مصالحة حتى اآلن يضر إن عدم الوصول إ ومجتمعي و 

مصالحة لى إن عدم الوصول ألى إضافة يعطل العمل على قضايا ملحة، باإل وبالتاليداخل المجتمع  بالعالقات

لى إن العمل على إصالح وتغيير القوانين التي بحاجة أيكون هناك مجلس تشريعي مما يعني نه لن أعني ي
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ن إويرى طاقم شؤون المرأة  معطل.  تجديد والتي تعمل عليها الحركة النسوية منذ سنوات سيكون أيضاً 

سرى والمجتمع مة على المرأة، األتفاق على مصالحة له عواقب وخيالحالي لعدم اإلستمرار بالوضع األ

 الفلسطينية. 

رئيس مجلس القضاء الشرعي، ورئيس المحكمة دعيس إ ففقد أصدر الشيخ يوس  ما على الصعيد القانوني:أ

ن القرار أكان هناك قرار حول الميراث، حيث قرارات كانت لها عالقة بحقوق المرأة.  ف العليا الشرعية  ثالثة 

يقضي بأن ال يتم تسجيل التخارج اإلرثي قبل مضي أربعة أشهر من وفاة الموًرث، إضافة الى تقديم كشف 

ن أوالبالغين على  وجودين في البالدتفصيلي لجميع األموال المنقولة وغير المنقولة موقع من جميع الورثة الم

يصدق من البلدية أو المجلس المحلي في مكان وجود التركة. وهذه محاولة واضحة للحفاظ على حقوق المرأة 

ن توقع النساء من العائلة على التنازل عن حقها االعادة عند العديد من العائالت، في الميراث، حيث جرت 

واقعة تحت مشاعر الحزن على الفقدان.  وفي أحيانًا كثيرة يتم  خالل األيام األولى للوفاة حيث تكون فيها المرأة

لى حقها إلها عن حقها.  ولكن بعد القرار سيكون بمقدور المرأة ان تنظر ز سليم المرأة مبلغ زهيد مقابل تنات

 تخاذ القرار.  مختلفة وسيكون لها أربعة أشهر إل بطريقة

ال في حال علم إلرجل ينوي الزواج للمرة الثانية عقد قران موافقة المحكمة القرار الثاني بضرورة عدم ويقضي 

على موافقة في المحكمة الشرعية  عالمها رسميًا من قبل المحكمة وذلك بعد حصولهإالزوجة األولى من خالل 

  على عقد قرانه للمرة الثانية. 

على من يتخلف عن ذلك، مع التشديد على  القرار الثالث يقضي بمنع الطالق خارج المحاكم وفرض عقوبةما أ

مع طرح االئتالف الخاص بتعديل تمامًا ال تتوافق  القراراتن هذه أبالرغم من   حاالت طالق بائن بينونة كبرى.

ن تأثير القرارات المذكورة تعمل على تقليل وتخفيف أن طاقم شؤون المرأة يرى أال إقانون األحوال الشخصية، 
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ستعداد الحالي في ديوان قاضي القضاء ن األهم من ذلك هي الروح واإلأبعض الظلم الواقع على  المرأة، ويرى 

 للعمل على تحسين الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية.  

لى مرسوم رئاسي يقضي بتجميد العمل ع 2011كما وقع الرئيس الفلسطينية محمود عباس خالل شهر آذار 

أثير هذا بمواد من قانون العقوبات الساري حاليًا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.  وكان هناك جدل حول ت

 ناث.  يعمل بالفعل على وقف القتل ضد اإلناث، وما إذا كان هذا القرار سالقرار على واقع قتل اإل

 

 الـجــزء األول

ة.  أما الجزء ستراتيجيهداف اإلعًا لألنجاز طاقم شؤون المرأة تبإ التقرير يتم عرض رؤية و في هذا الجزء من 

 بطريقة مفصلة.  قيقهحالذي تم تنجاز الذي يليه يسرد اإل 

 فلسطينية ال تميز بين الرجل والمرأة يجاد تشريعات وسياساتإتجاه إالهدف األول: الدفع ب

رئيس مجلس و من قبل إمن قرارات سواء كانت رئاسية  2011ن ما حصل خالل عام إيرى طاقم شؤون المرأة 

، من جهة ونتاج لوجود وعي لدى للحراك المستمر للمؤسسات النسوية والحقوقية القضاء الشرعي هو نتيجة 

جميد حول ت.  فكان قرار الرئيس محمود عباس صانعي القرار بأهمية وتأثير إحقاق حقوق المرأة للمجتمع ككل

من قانون العقوبات  18من قانون العقوبات األردني الساري في الضفة الغربية والمادة  340العمل بالمواد 

نها بادرة القت الترحيب أال إن كانت غير كافية إ تجاه الصحيح، و قطاع غزة بمثابة أول خطوة في اإل الساري في

ائم.  ويرى طاقم شؤون المرأة بأن هناك حاجة الى العام، وأكدت على رفض الرئيس، المشرع والشارع لهذه الجر 

قتل االناث في مجتمعنا الفلسطيني، خاصة  وقفالمزيد من الخطوات التشريعية والقضائية والتثقيفية حتى يتم 

ن هذه المواد التي تم القرار بتجميدها ليس المواد الوحيدة التي يتم استعمالها من أجل تخفيف العقوبة على قتلة إ و 
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عمل بها من أجل تخفيف العقوبة على أب، زوج أو أخ قتل أنثى فهناك مواد أخرى ما زالت سارية يتم الالنساء، 

نه يتم أحيث  نثىأتي تتدخل في القرارات حيال من يقتل وهنا نرى بوضوح تأثير الذهنية الذكورية السرته.  في أ

إعتبار بأن قتل نثى، على أاستعمال أي مادة قانونية لمساعدة القاتل على تخفيف عقوبته عندما تكون الضحية 

ن على طاقم شؤون المرأة، والذي هو عضو في االئتالف أوهذا يعني  .  من أجل "شرف العائلة" ناث هواإل

ن تستمر بالعمل والضغط من أجل تغيير أل قانون العقوبات، وعلى المؤسسات النسوية والحقوقية الوطني لتعدي

 القانون الحالي. 

ورئيس المحكمة العليا دعيس، رئيس مجلس القضاء الشرعي إالشيخ يوسف  (تعميمات) أما بالنسبة لقرارات

هتمام القضاء الشرعي إعن على أكثر من مستوى، فمن جهة تعبر ن لهذه القرارات أهمية أفيرى الطاقم  الشرعية

ال ما كان هناك حاجة إلصدار قرارات إ قراره بأن قانون األحوال الشخصية الحالي اليحقق العدالة للنساء، و إ و 

ىء الحاجة لملمساعدة لو كان هذا القانون يحقق العدالة للمرأة واالسرة.  ومن جهة أخرى هذه القرارات تنمي عن 

صالح القانوني المنشود والذي يتماشى وروح العصر الحالي.  وفي ذات الوقت إجراء اإلفراغ تشريعي قادر على 

يرى طاقم شؤون المرأة ضرورة أن يكون لهذه القرارات تكمله بحيث يتم العمل على قانون األحوال الشخصية 

الشخصية، والذي يساهم فيه الطاقم كعضو  تالف الوطني لقانون األحوالشكل متكامل، ومنسجم مع رؤية االئب

 فعال.  

 

 الهدف الثاني: زيادة قدرات النساء الفلسطينيات على المطالبة بحقوقهن على مستوى األسرة والمستوى العام

في مجال زيادة قدرات النساء الفلسطينيات بالمطالبة بحقوقهن  2011لقد ركز طاقم شؤون المرأة خالل عام 

نعطي وقتًا كافيًا طروحات والتدخالت التي نقوم بها، وأن الأكثر في  بأن نتعمقتطبيق منهجية تقضي على 
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، وخلق عن ذواتهن خالل اللقاءاتافة والمجال أمام النساء للتعبير عطاء المسإللمراجعة والتقييم الذاتي، من حيث 

ما تم العمل مع  2011خالل عام  هنأوبالرغم من .  لفة والتفاهم داخل المجموعات التي يتم تكوينهاجو من األ

، أو مجموعات بؤرية، من خالل دورات تدريبية متخصصة، أو ورشات عمل،شابات وفتيات  مرأة 2560يقارب 

ن نعمل من خالل منهجية تشاركية، عميقة وتحمل رسالة واضحة مما أننا استطعنا إال أ وهذا الرقم ليس بقليل،

المشاركات والمشاركين في الدورات الورشات حيث يعبروا عن نرغبتهن  باالستمرار حاجاتهن أثر على معظم 

 للمزيد.

 

 الهدف الثالث: رفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المرأة الفلسطينية في جميع المواقع

يعمل الطاقم ن العمل مع المجتمع له أكثر من آلية وأكثر من منهجية.  وعلى هذا، أعتبر طاقم شؤون المرأة يَ 

ي تجاه تؤثر على رفع الوععلى تحقيق هذا الهدف من خالل الدورات التدريبية المتخصصة بمواضيع ذات صلة 

ة""صخ  سبوعيهنا نركز على البرناج االذاعي األعالم الموجه.  و حقوق المرأة، ومن خالل اإل ل ش والذي  ئك

، والبرنامج والقضايا المجتمعية من خالل عيون النساءبرنامج إذاعي نسوي يركز على قضايا المرأة  أقدم يعتبر

معروف بأنه يطرح المواضيع والقضايا بجرأة ، ووضوح، حيث استطاع البرناج توصيل صوت  نساء، فتيات 

تي تصدر مرة لى جريدة صوت النساء الإضافة صانع القرار والمجتمع ككل.  باإل وفئات أخرى من المجتمع الى

ليس فقط بثباتها وقدرتها طرح الجديد بقوة من خالل المواقف النسوية التي تنعكس فيها،  ةفي الشهر، والمعروف

نها تطرح مع هو أمع بعض، أي ضًا من خالل قدرة الجريدة على جمع القضايا المتشابكة، المتناقضة يبل وأ

ون النساء، ومن نسوي، وسياسي، واقتصادي ونضالي لتقديم صورة عن واقعنا المتشابك المعقد من خالل عي

 يكتب للنساء بأقالم نساء وذكور يعايشون واقعنا بكل تفاصله. 
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التركيز على فئة الشباب، باالضافة الى  خاللعلى هذا الهدف من أيضًا  2011عمل الطاقم خالل عام كما 

 شاب وشابة، 133فئات مختلطة من الذكور االناث من أعمار مختلفة. وبهذا الصدد عمل مع مجموعة من 

ية في و صحافيات، وصحافيون، محاميات ومحاميون، وذوي تخصصات أخرى، حيث قاموا بتنفيذ حمالت توع

هم تجاه حق اطهم بأعمال مسرحية تعبر عن مواقفنفذوها بأنفسم وتوجوا نشمناطق سكناهم، فهم خططوا لحمالت 

ن هناك أيضًا العمل على جذب اإلناث.  كما أن كا لالمرأة في الميراث، وحقوق المرأة في عقد الزواج، وقت

ن نؤثر في المجتمع ككل، وليس على فئة دريب واللقاءات المختلفة من أجل أورشات العمل، الت يالذكور ف

 قتناع بحقوق المرأة. مرأة، بل هؤالء الذين بحاجة الى إقناع وإ النساء، أو فئة األشخاص المؤمنون بحقوق ال

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني من التقرير
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المختلفة، ويقدم نتائج  تبعًا لالهداف االستراتيجية قيقه بطريقة مفصلةحالجزء االنجاز الذي تم ت هذا يعرض

 . 2011نوعية وكمية على ما تم تحقيقه خالل عام 

 

 فلسطينية ال تميز بين الرجل والمرأة الهدف األول: الدفع باتجاه إيجاد تشريعات وسياسات

لى لجان، ائتالفات، منتديات و أي شكل من أشكال بإنشاء واإلنضمام إلزم الطاقم نفسه حسب هذا الهدف أ

كما هو معلوم،  التنظيم الجماعي الذي يعمل من أجل تغيير الوضع القانوني واالجتماعي للمرأة الفلسطينية. و

العمل على فان تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد الجهود وتنظيمها، وال تستطيع جهة واحدة أو مؤسسة واحدة 

، لذا يرى الطاقم ان تنسيق التدخالت المختلفة بنفس االتجاه يأتي من خالل االئتالفات لوحدها هدف كهذا

سياسات ال تميز بين المرأة والرجل في مجتمعنا.  المتخصصة القادرة على الدفع باتجاه تشريعات و واللجان 

سهامه في المنتديات إ وعلى هذا األساس يعمل طاقم شؤون المرأة على تحقيق هذا الهدف من خالل نشاطه، و 

  واالئتالفات المختلفة. 

تم حضور كافة  2011، خالل عام منذ تأسيسه في منتدى مناهضة العنف ضد المرأةيتمتع بعضوية الطاقم ف •

إجتماعات المنتدى والمشاركة بكافة الفعاليات المشتركة مابين المؤسسات األعضاء في المنتدى، تم تباحث 

الطاقم مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة  ساهم بفعاليةقضايا هامة تتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، حيث 

  كمهمه من المهام الملقى على عاتق االعضاء في المنتدى.

ة في لجان إعداد إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة التي أعدتها تعضويمن خالل الطاقم يساهم وساهم  •

 2012تكمال عمل هذه اللجنة عام سإوزارة شؤون المرأة، وتحديدا لجنة قطاع القوانين والتشريعات، بحيث سيتم 

 عداد الخطة التنفيذية لهذه اللجنة. إل
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وزارة الحكم  / ، والذي تم تشكيله من قبل وحدة النوع االجتماعيجتماعيفي ملتقى النوع اإليساهم الطاقم  •

 المشاركة السياسية للنساء. زالمحلي، بهدف توحيد جهود المؤسسات في مجال تعزي

جتماعات الخاصة آمنة ، وقد شاركنا في اإل في اإلئتالف الفلسطيني من أجل بيئة تعليمية تعلميةعضو الطاقم  •

 بعض األنشطة الخاصة باالئتالف.باالئتالف باإلضافة إلى 

والخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة  والتي ينسق لها مركز إبداع المعلمفي شبكة جسور يشارك الطاقم  •

 الفلسطينية.

طاقم شؤون المرأة من مؤسسة وتم بمبادرة  13من  التجمع المقدسي للمؤسسات النسوية في القدستم تشكيل  •

القدس، وهو تجمع جاء ليتجاوب مع الحاجات والتحديات الخاصة مدينة خالل تنفيذ أحد المشاريع في 

 بالمقدسيات اللواتي يوجهن خطة شرسة ضد الوجود الفسطيني في المدينة. 

المتابعة مع الهيئة العليا للقوى الوطنية لبحث موضوع المشاركة السياسية للمراة الفلسطينية و اللقاءات استكمال  •

نقسام، نهاء اإلإية خاصة في الفعاليات المتعلقة بالمشترك ما بين الطاقم والقوى الوطنوبحث آليات سبل التعاون 

 وترجمة الميثاق الذي وقعت عليه األحزاب على األرض.

 

 

 الهدف الثاني: زيادة قدرات النساء الفلسطينيات على المطالبة بحقوقهن على مستوى األسرة والمستوى العام
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يعمل طاقم شؤون المرأة منذ تأسيسه على تمكين النساء وزيادة قدراتهن على المطالبة بحقوقهن، ويتم ذلك من 

والمناطق الجفرافية الواسعة التي يغطيها الطاقم.  لطاقم شؤون المرأة  العالقات والشراكات العديدةخالل الشبكة 

 والفعاليات التي ساهمت بتحقيق  هذا الهدف.  كان هناك العديد من المشاريع، النشاطات  2011خالل عام 

 

 مجتمع  بالمشاركة المجتمعية: الين مهارات القيادة وقدرة أفراد تقوية وتمك

عتبار مدينة القدس جزء من الضفة الغربية) إ) موقع من الضفة الغربية (يتم 15بخمسة عشرة ( حيث تم العمل

وبالتحديد في بيت عنان، شعفاط، بدو، مخيم شعفاط، القدس القديمة، دورا الخليل، الظاهرية، يطا، سعير، بيت 

% 40مرأة، مع نسبة  1560واستفادة من المشروع كامل، الخضر، الولجة، نحلين، زعترة، جورة الشمعة. 

حيث قدمت هذه  مؤسة قاعدية 45سسات القاعدية التي شاركات في المشروع ن بلغ عدد المؤ ذكور، كما أ

شراكات كعنصر استدامة للفكرة المؤسسات الدعم التطوعي والمشاركة الفعالة للمشروع، وهنا نرى الى هذه ال

ع واضيمفي الالمجموعات هذه تم  بناء قدرات في المحافظات الثالثة، و تشكيل مجموعات نجاز.  كما تم واإل

 : /اتالتالية، علمًا بأن هذه التدريبات تمت من خالل مدربات ومدربين متطوعين

 ساعة) 35جتماعي وحقوق اإلنسان (مهارات تحليل النوع اإل •

 ساعة)30مهارات االتصال الجماهيري وتوكيد الذات ( •
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 ساعة) 45مهارات استخدام الكومبيوتر ( •

 ساعة) 25جتماعي ( النوع اإلحصائيات من منظور مهارات قراءة القوانين واإل •

 ساعة) 40مهارات القيادة التشاركية ( •

 ساعة) 36مهارات تعزيز مشاركة المرأة السياسية ( •

 ساعة) 35مهارات العمل الجماهيري ( •

، األطر النسويةل.  معظم المشاركات هن عضوات في ساعة تدريبية لك 246 وشكلت هذه التدريبات مجموع

المؤسسات القاعدية في المواقع المختلفة. وكانت التدريبات تتم بشكل متتالي  اتلى موظفات وعضو اإلضافة إب

ومتسلل بحيث يكون هنالك بناء على الصعيد الفكري والمهاراتي للمجموعات المشاركة. بعضًا من هذه التدريبات 

سية، ومهارات استخدام كانت مشتركة في مضمون التدريب والبرنامج التدريبي كالقيادة التشاركية، المشاركة السيا

. أما بقية (WLP)الكومبيوتر حيث تم اعتماد األدلة التدريبية المنتجة من قبل منظمة التضامن النسائي للتعلم

. فمثًال في القدس وتبعًا لمطلب المؤسسات والمشاركاتالتدريبات فكانت بناء على خصوصية المحافظة نفسها، 

حتالل اإلسرائيلي ضد نتهاكات التي يمارسها اإلاإل ي في القدس وأهمتم التركيز على حقوق اإلنسان الفلسطين

المقدسيين باإلضافة إلى القوانين المختلفة التي تحكم حياة المقدسيين. أما في الخليل فكان التركيز على الزواج 

ة بشكل كبير أالمر كر هناك باإلضافة إلى حرمان نتشار ظاهرة الزواج المبكر وحق المرأة في الميراث وذلك إلالمب

 من أخذ حقها في الميراث.
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  التمكين السياسي للنساء في المناطق الريفية الفلسطينية: 

جل فعل التأثير، وعلى هذا األساس ومن خالل شراكة أنجازات من في العمل البنائي، وفي تراكم اإل يؤمن الطاقم

التمكـين السياسـي للنسـاء فـي مشـروع  2011عـام اسـتمر بتنفيـذ خـالل  نمـائي للمـرأةصندوق األمم المتحـدة اإلمع 

يهـدف المشـروع إلـى تعزيـز المشـاركة السياسـية للنسـاء فـي .  ، من خالل مراكز صباياالمناطق الريفية الفلسطينية

بـرامج وسياسسـات جتمـاعي فـي راكـز صـنع القـرار وٕادمـاج النـوع اإلالمناطق الريفيـة مـن خـالل زيـادة تمثيلهـا فـي م

وذلك من خـالل المسـاهمة فـي زيـادة حساسـية المجتمـع المحلـي اتجـاه قضـايا حقـوق المؤسسات التي نعمل معها. 

المــرأة ومفهــوم النــوع االجتمــاعي، والعمــل علــى تحديــد احتياجــات المجتمــع المحلــي فيمــا يتعلــق بزيــادة المشــاركة 

ورفــع مسـتوى التنســيق والتشـبيك مـا بــين المؤسسـات والمراكــز السياسـية للنسـاء والمشــاركة فـي مواقــع صـنع القـرار، 

نفيـذ تحيـث تـم الورجـل، مـرأة  1136المشـروع  يشـارك فـي   واألطر النسوية من أجل المدافعة عـن حقـوق المـرأة.

ن العـدد الـذي كـان مخطـط بـالرغم مـن أمراكز "صبايا" التابعة لصندوق األمـم المتحـدة االنمـائي للمـرأة، خالل من 

نـه تـم العمـل مـع زيادة العدد كما أبهتمامهم شخص، لكن تجاوب مع رغبة المؤسسات وإ  1080ألساس كان له با

ـــة الئـــتالف طـــاقم شـــؤون المـــرأة. مؤسســـات قاعديـــة، باإل 82و  26تنفيـــذ تـــم  ضـــافة إلـــى األطـــر النســـوية المكون

مختلفـة مـن قتراحـات الخذ اإلأو  للتخطيط ألنشطة المشروع، و جتماعات تعريفية في بداية المشروع لتقديم المشروعإ

، ات/يجـابي علـى المشـاركينوضمان التأثير اإلليات تنفيذ المشروع بشكل أكثر فاعلية آالمؤسسات الشريكة حول 

ضـافة الـى مـا تـم مـن تنفيـذ (باإل 2011خـالل عـام نفيذ وتم ت كما. مرأة ورجل 542وشارك في هذه االجتماعات 

موقــــع حيــــث تشــــكلت فيــــه  18ســــاعة تدريبيــــة لكــــل موقــــع، حيــــث كــــان عــــدد المواقــــع  96 ) 2010خــــالل عــــام 

مجموعــات مــن األطــر النســوية المكونــة الئــتالف طــاقم شــؤون المــرأة ومراكــز صــبايا التابعــة لليــونيفيم والمؤسســات 
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اقـع أكثـر مـن فـي الو علمًا بأن هذه المجموعات كانـت تمثـل على الثمانية عشر موقع.  الشبابية والنسوية موزعين 

 ن المشاركات والمشاركين كانوا يحضروا الى التدريب من مناطق أخرى.  موقع، حيث أ 18

 

 وكانت المواضيع التدريبية التالية:

تفريــق بــين مفهــوم الجــنس والنــوع كســاب المشــاركات القــدرة علــى الإ: وهــدف إلــى جتمــاعي وحقــوق المــرأةالنــوع اإل •

ضـــافة إلـــى بمـــوازين القـــوى داخـــل المجتمـــع، باإلجتمـــاعي، وعالقتهـــا النـــوع اإلاعي، والتعـــرف علـــى أدوار جتمـــاإل

 كساب المشاركات القدرة على التفريق بين المعلومات المرتبطة بالجنس أو النوع.إ

طار العام لحقوق المرأة وأهمية توحيد الخطاب النسوي، : وهدف إلى تعريف المشاركات باإلالمرأة حقوق •

نسان وحقوق عزيز وتأصيل مبدأ وثقافة حقوق اإلاألمم المتحدة لحماية حقوق المرأة، وتوالتعرف على آليات 

 ضافة إلى تعزيز أهمية مشاركة النساء في عمليات السالم واألمن.نسان، باإلإالمرأة كحقوق 

 وتوسـيعالجيدة،  القائدة وخصائص القيادة تعريفات : وهدف إلى استعراضتصال والتواصلالقيادة التشاركية واإل  •

 النسـائية والقياديـات مشـاركة المـرأة قائـدًة، وتعزيـز تصـبح أن يمكـن ومن القائدة هي من حول المشاركات منظور

 ومتوازنـة عادلـة شـروط تخاذ القرارات، وأهمية خلقإ عمليات وفي جتماعيةاإل الداخلي التفاعل دوائر مختلف في

 تعنـي ال النسـاء سـلطة أو النسـائية المشـاركة كمـا النسـوية القيـادة والنسـاء، وتعزيـز مبـدأ إن مـع الرجـال للتعامـل

 للجميـع أعظـم خيـارات إلـى تـؤدي الحقيقيـة القيـادة السلطة، وترويج فكـرة إن أو المشاركة أو للقيادة فقدان الرجال

 رجاًال ونساء. 
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الجماهيريــــة عـــداد الخطـــط لحمـــالت التعبئـــة إإلـــى تمكـــين المشـــاركات مـــن القيـــام ب: وهـــدف المناصـــرة والتشـــبيك •

والضغط، وسبل الحشد والتأييد لقضية مجتمعية، والتعرف على طرق وآليات مختلفة يمكـنهن اسـتخدامها إلحـداث 

 ضافة إلى المقارنة بين آلية الضغط والتأثير وحمالت التعبئة الجماهيرية.أثير، باإلالت

يانـات، وأن يكـون طرق جمع وتحليل الب: وهدف إلى تزويد المشاركات بالمعرفة الجيدة لالبحث السريع بالمشاركة •

ســتخدام أســاليب وأدوات البحــث الســريع بالمشــاركة، واإللمــام بمنهجيــة البحــث الســريع بالمشــاركة، لــديهم المهــارة إل

ــــى  ــــي ألدوات البحــــث الســــريع إ أدوات البحــــث الســــريع بالمشــــاركة، و والتعــــرف عل ــــق العمل كتســــاب مهــــارات التطبي

يــة الحتياجــات النســاء فــي المنــاطق الريفيــة المســتهدفة وأولوياتهــا، وكيفيــة تصــميم بالمشــاركة والخــروج بقائمــة فعل

يجابيـة نحـو تبنـي منهجيـة البحـث السـريع بالمشـاركة تجاهـات اإلادة اإلهيكل وخطة البحث السريع بالمشاركة، وزيـ

 في األنشطة التنموية. 

ضــافة إلــى خلــق جتمــاعي ومبــادئ التنميــة باإلدف إلــى الــربط بــين قضــايا النــوع اإل: وهــمأسســة النــوع االجتمــاعي •

جتمـــاعي فـــي البـــرامج مـــن خـــالل تمكـــين المشـــاركات مـــن أدوات الـــدمج واعـــي لكيفيـــة دمـــج مفهـــوم النـــوع اإل كـــادر

 المناسبة.

نســان، وتعريــف المشــاركات بخصــائص وم الحكــم الرشــيد بمفــاهيم حقــوق اإلوهــدف إلــى ربــط مفهــ الحكــم الرشــيد: •

ضــافة إلــى الــربط  بــين ســيادة القــانون والحكــم الحكــم الرشــيد داخــل المنظمــة، باإل ناصــرالحكــم الرشــيد، وتحديــد ع

 الرشيد، وأهميته في تعزيز البناء الديمقراطي للحكم.

وهــدف إلــى تمكــين النســاء فــي المواقــع القياديــة ليصــبحن مشــاركات حقيقيــات،  المناصــرة والمشــاركة السياســية: •

خـــذ زمـــام المبـــادرة فـــي الفعـــل العـــام، ومســـاعدة المشـــاركات علـــى تخطـــي وتعزيـــز قـــدرة ومهـــارة المشـــاركات علـــى أ



 Page 18            2011التقرير السنوي لعام   -طاقم شؤون المرأة 
 

المهـارات واالمكانـات التـي تسـاهم  ذضافة إلى شحباإل المعيقات وتجاوزها لضمان مبدأ استمرار المشاركة الفعالة،

 في عملية المشاركة الفعلية في الحياة العامة. 

يد من المسار التي تم تنفيذه ن يستفبه الطاقم من أجل اييم مرحلي قام نه كان هناك تقهذا، باالضافة الى أ

ين التقييم الذي قام الطاقم بتنفيذه مع المجموعات التي شاركت في بَ ستفادة من النتائج للمرحلة الالحقة.  و واإل

ن ي هذه المجموعات.  وبين التقييم أتلفة بأن هناك تأثير حدث على المشاركات والمشاركين فالنشاطات المخ

طر النسوية ومراكز ت من أعضاء المؤسسات الشريكة واألفي زيادة وعي المشاركين والمشاركا ساهمتدريب ال

لمشروع عليها كفرد من ر عن تأثير امن عبّ وكان هناك   جتماعي وحقوق المرأةاإلصبايا حول قضايا النوع 

على عاتقهن بعض المهمات  نهنفسهن وأخذاك مجموعات قد بادروا الى تنظيم أن هنالمجموعة، إلى جانب أ

نه كان من الواضح وحسب مالحظات طاقم المشروع أو المشاركات والمشاركين كما أذات الطابع الجماعي.  

. ومن نتائج التقيم نستطيع هاتم العمل معتنسيق بين المؤسسات في المناطق المختلفة التي أصبح هناك أكثر 

ات حول مفاهيم النوع /ي بناء خلفية عامة لدى المشاركينساهمت ف يبية ر التأكيد بأن هذه الورشات التد

ممن ينتمون الى  ات وتحديداً /اركينت العديد من المش/ه في السياسات والبرامج، حيث قامجتماعي وٕادماجاإل

ي ينفذوها ومدى إدماجها للنوع والبرامج والمشاريع الت /نمؤسسات قاعدية بمراجعة ذاتية لطبيعة عملهم

نها تفتقر لبنية تحتية أ ناوجدهذه المؤسسات القاعدية، حيث  بوضعيتعلق لى ما إضافة .  هذا باإلماعيجتاإل

لى األنظمة الداخلية والبرامج المكتوبة والسياسات الواضحه وهذا إلى إفتقارها إتؤهلها من ممارسة عملها إضافة 

جتماعي بعيدا عن وجود سياسات سسة النوع اإلأن تقوم المؤسسة بمأبحد ذاته إشكالية كبيرة، بحيث ال تستطيع 

ال إاسية للعمل، سيجاد المقتضيات األن المهم العمل مع هذه المؤسسات إلوبرامج وأنظمة داخلية مكتوبة، فهنا م

مية إدماج ات بحيث زاد من إهتمامهم ومعلوماتهم حول أه/على المشاركين يجابياً إ ن هذا التدريب أثر تأثيراً أ
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، وهنا )النساء واالطفال والشباب( كثر تهميشاُ الفئات األ ستفادة من برامج المؤسسة وتحديداً المجتمع لإلكافة أفراد 

لى إجماهيري بحيث تفتقر هذه المؤسسة خرى كالقيادة التشاركية والعمل الاخل هذا التدريب مع التدريبات األتد

تخاذ القرار داخل وأيضًا من آلية إالمؤسسات، منهجية العمل التشاركي بحيث تعاني من التنافس السلبي مابين 

 المؤسسات وهي آلية غير تشاركية في أغلب األحيان. 

المــرأة الفســطينية فــي  تحتياجــات والتحــديات التــي واجهــاإل مــن خــالل هــذا المشــروع عمــل تقريــر حــولأيضــًا وتــم 

بــاب الجــدل والنقــاش المجتمعــي مجــال المشــاركة السياســية، وتــم عرضــه ونقاشــه مــع المنــاطق المختلفــة، ممــا فــتح 

ســرة أوًال والمجتمــع دورًا فــي مــدى قــدرة المــرأة لألن التقريــر أ نوبــيّ حــول المشــاركة السياســية فــي الواقــع والطمــوح.  

ن الثقافــة المجتمعيــة تعمــل علــى تكــريس دور المــرأة فــي الفضــاء ســة حقهــا فــي المشــاركة السياســية، وإ علــى ممار 

رأة علـى إدارة ن الرجل أقدر من المـالفضاء العام يقتصر على الرجل، وأن الثقافة أاص دون العام، وترى هذه الخ

يــة جيــل الشــبابا/ات حتــى يــتمكن مــن ن هنــاك حاجــة الــى تمكــين وتقو هــذا الفضــاء.  كمــا أنــه تبــين فــي التقريــر أ

 ستمرار بمعركة نضال حقوق المرأة.  اإل

 في المشروع :  االقتباسات من المشاركات والمشاركين التالية بعض و 

 خلود بابا:  المشاركة

"أعجبتني ثقة المدربة بنفسها وبالمواضيع التي نتناقش بها حتى أني أذهب إلى زوجي وأتناقش معه وعندي قوة 

 "ايمان بالقضية الذي رأيتهإلقناع وااإلستمدها من قوة نفي طرح الرأي أكثر من األول بكثير وطبعا 

 :صابرين هارونالمشاركة 
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ولكن خالل هذا التدريب تعرفنا أكثر على مستوى  1325"لقد شاركنا في تدريبات حول حقوق المرأة والقرار   

شمولية القرار، لقد كنا نعتقد أنه جاء من أجل موضوع العنف ضد المرأة فقط، ولكن بعد هذا التدريب عرفنا أنه 

 ى كافة المستويات"جاء من أجل زيادة مشاركة النساء في عمليات السالم واألمن عل

 محمد شعفوط:  المشارك

 ضافة إلى التنويع في أساليب التدريب"إلا ومتعدد األنشطة والمواضيع، با" التدريب كان مثمر ومفيد جدً 

 مدير مركز المغازي الثقافي، السيد بسام شاهين:

 عادة تفعيل مركز صبايا والعمل مع طاقم شؤون المرأة بشكل خاص""أنا سعيد جًدا بإ 

 سعاد خلف، منسقة مركز صبايا المغازي:

عادة تفعيل العمل التوعوي داخل مركز صبايا المغازي وذلك أن هناك العديد من المتطوعات سعيدة جدا إل" 

ستمرار في العمل في المركز وكذلك العديد منهن ممن انقطعن عن التردد على المركز بسبب إلالراغبات في ا

ننتظر استفادة كبيرة  ، عة العمل والتطوع في مركز صبايافي العودة ومتاب قلة األنشطة وعبرن عن رغبتهن

 تفعيل جيد لمركز صبايا" ، لمشاركات في التدريب وفي المشروعل

لى بعض إضافة ز صبايا والمجموعات الشبابية باإللجنة تشبيكية من المؤسسات القاعدية ومراك 19تم تشكيل 

المحلية، الهدف من تشكيل هذه اللجان هو تعزيز النهج التشاركي ما بين عضاء في الهيئات الفاعلين واأل

المؤسسات المختلفة والمجموعات الشبابية، وتعزيز سبل التعاون وتحسين ومستوى التنسيق والتشبيك بينهم سواء 

ة أنه ومن خاصم فيما بعد ذلك وضرورة استمرارية العالقة بين المؤسسات، أترة تنفيذ حملة الضغط والمناصرة ف

نشطة التي تم تنفيذها منذ بداية المشروع نتج عنها عدم معرفة المؤسسات العامله في المواقع خالل التدريبات واأل
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د من األفراد والمؤسسات االخرى، المؤسسات النسوية بحيث اليعرف بوجودها العدي لبعضها البعض وتحديداً 

 ضها البعض.لى عدم معرفة هذه المؤسسات لطبيعة عمل بعإضافة إ

 

مجموعة بؤرية تم تنفيذها في المواقع التي يستهدفها المشروع، موضحة في كما وتم من خالل المشروع عقد 

 أدناه، حيث تم التركيز على أن تكون هذه المجموعة مختلطة وتمثل عدد من الشرائح المختلفة )2الملحق رقم (

عضاء وعضوات في مجال الحكم المحلي"، أات، الفئة الشابة، ربات البيوت، /في المواقع "نساء، رجال، عاملين

وهذا التنوع في المجموعات أغنى التقارير بالمعلومات المتنوعة حول موضوع مشاركة المرأة في المجال 

 23ة في /مشارك 283ات" الى /في المجموعات البؤرية "المبحوثينات /حيث وصل عدد المشاركينالسياسي، 

لى المجموعات البؤرية التي تم تنفيذها، إضافة باإل  نساء. 209رجال و 74من المواقع المستهدفة، منهم  موقع

و أألحزاب او المؤسسات مقابلة فردية مع نساء ورجال ممن يشغلون مناصب سياسية سواء في ا 39نفذ أيضا 

و استطالع رأي هؤالء االشخاص حول الهيئات المحلية وايضا في اللجان الشعبية، والهدف من هذه المقابالت ه

ا ، والعقبات والتحديات التي تواجهمفهومهم للمشاركة السياسية وأشكالها، أهمية وجود المرأة في المجال السياسي

 إضافة الى األمور التي تحتاجها المرأة في مجال المشاركة السياسية.

 

ويعمل على تعميم مفهوم المشاركة السياسية يولي طاقم شؤون المرأة أهمية في مجال المشاركة السياسية و 

يعمل على تغيير الثقافة المجتمعية التي تقف على تعميم ثقافة حقوق المرأة، و  فمن جهة يعملبمفهومها الواسع 

ن لهذا العمل مستوى آخر، مة.  وفي ذات الوقت يدرك الطاقم أنخراط بالحياة العااإل التي تقررعائق أمام المرأة 

لمرشحات ي تم عقد تدريبات ، وبالتالالنساء اللواتي يفكرن أو يقررن أن يرشحن أنفسهن ؤالءوهو تمكين ه
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غزة. وجميع المشاركات تم و  الخليل، واقع مختلفة: رام اهللا، بيت لحمنتخابات قادمة من مإمحتمالت ألي 

ومجموع ساعات  مرأة، 81مجموع النساء اللواتي شاركن في التدريب ترشيحهن من األطر النسوية وكانت 

تدريبي يعتمد عليه الطاقم  عتمادًا على دليلإساعة تدريبية.  أما المواضيع فكانت التالية  100التدريب كانت 

  : المشاركة السياسية حول

  .لماذا المشاركة السياسية للمرأة •

  .السياسة والسلطةعالقة  •

  .السياسية واألخالقية •

 .تحديد قضيتنا السياسية وتطوير رسالتنا •

  .في مشاركة النساء في السياسة رسم المشهد الفلسطيني •

 .صورة المرأة في اإلعالم •

 .التعامل مع وسائل اإلعالم كيفية تدريب عملي على •

 .اء في المجالس البلدية والمحليةتجربة النسعرض ونقاش ل •

 .تصال الجماهيريمهارات اإل •

 .نتخابيةإعداد البرامج والحمالت اإل •

 

تحديات المشاركة ن تأثير عدم المصالحة يصبح أوضح و ومعنى آخر في قطاع غزة، حيث أ ناً لو ولهذا العمل 

سرائيلي يرسم زة، والهجمات العسكرية من قبل اإلحتالل اإلن الحرب على غسياسية للمرأة أكثر تعقيدًا حيث أال

دعم المرأة والمجتمع في مشهدًا تتداخل فيه المهمات واألولويات، وطاقم سؤون المرأة لم يتوقف من العمل على 
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للمؤسسة جميعها،  واألرقامقطاع غزة لالنتخابات قادمة ال محال.  وبالرغم من ان هذا التقرير يقدم المعلومات 

 اال اننا ولخصوصية غزة نعرض بضع تفاصيل بعض العمل الذي يقوم به فريق الطاقم في غزة:   

 

 في مجال المرأة واتالتخابات :  

من  مشاركة 50ثمانية أيام تدريبية استهدفت تم تنفيذ بالضافة الى باقي المشاريع الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة 

األطر النسوية المكونة الئتالف طاقم شؤون المرأة والمؤسسات النسوية، وهن من النساء الالتي يرغبن في الترشح 

ويأتي ضمن برامج الطاقم التي تهدف إلى  قطاع غزة.  الغربية والضفة  النتخابات المجالس والهيئات المحلية في

عمل المشروع تعزيز دور المرأة، ورفع مستوى مشاركة النساء في الحياة العامة وبشكل خاص في الحياة السياسية. 

، باألدوات المهارات الالزمة في مجال التعامل مع وسائل االعالم واالتصال المجتمعي المشاركات على تزويد

وتدريبهن على اعداد البرامج االنتخابية، وربطهن بالمجتمع المحلي وصناع القرار وقادة األحزاب السياسية لتشجيع 

بناء خطاب سياسي على المستوى المحلي، باالضافة إلى العمل على رفع وعي المجتمع المحلي بأهمية مشاركة 

 تالية:شملت التدريبات المواضيع الو   المرأة في الحياة العامة.

: وهدف إلى تعريف المشاركات بأساليب التعامل مع وسائل االعالم المتنوعة، والعمل التعامل مع وسائل االعالم •

على تعزيز دور االعالم في التـرويج لقضـايا النسـاء، والتعـرف علـى كيفيـة اوظيـف وسـائل االعـالم خـالل الحملـة 

 لالنتخابات.االنتخابية للمشاركات الالتي يرغبن في ترشيح أنفسهن 

وهــدف إلـى إكسـاب المشـاركات المهـارات األساســية لالتصـال والتواصـل الفعـال مــع  مهـارات االتصـال المجتمعـي: •

المجتمـــع وفـــي اللقـــاءات الميدانيـــة، وتعريـــف المشـــاركات بالمبـــادئ التـــي تقـــوم عليهـــا عمليـــة االقنـــاع والتـــأثير فـــي 

 ير على الجمهور.األخرين، باالضافة إلى رفع قدرة المشاركات في التأث
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وهــدف إلــى زيــادة وعــي المشــاركات حــول أهميــة التنظــيم واالعــداد للعمليــة  اعــداد البــرامج والحمــالت االنتخابيــة: •

االتخابيــة، والمســاهمة فــي تعزيــز دور المــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة، باالضــافة إلــى اكســاب المشــاركات المهــارات 

 الالزمة  في إدارة الحمالت االنتخابية.

امرأة ورجل في مناطق غزة وخانيونس والنصيرات  155 شارك فيها توعيةخمسة لقاءات ذا، باالضافة الى عقد ه

وبيــت حــانون، وهــدفت إلــى تعبئــة الجمــاهير فــي المجتمعــات المحليــة وتــوعيتهم بأهميــة المشــاركة السياســية للمــرأة 

لمــرأة فــي كــل لقــاء مــن اللقــاءات الخمســة استضــاف طــاقم شــؤون اكمــا و  وأهميــة دور النســاء فــي الحيــاة العامــة. 

ناشطة سياسية نسـوية للحـديث عـن تجربتهـا السياسـية ولفـتح المجـال للنقـاش وتبـادل اآلراء حـول سـبل تفعيـل دور 

 النساء في العملية السياسية وفي االنتخابات وموقف األحزاب السياسية من مشاركة المرأة في االنتخابات المقبلة. 

) السيدة عربية أبو جياب رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي والتي تحـدثت عـن أهميـة 1 (ءات:كانت ضيفات اللقا

) الناشـطة زينـب 2(المشاركة السياسية للنساء، النساء والمصالحة ، قانون االنتخابات، المـرأة واألحـزاب السياسـية 

أبو ظريفة والتي تحدثت حول أهمية مشـاركة النسـاء فـي الحيـاة السياسـية، والـدور الـذي تلعبـه البلـديات فـي خدمـة 

المجتمعات المحلية وأهمية مشاركة النسـاء فيهـا سـعيا مـن النسـاء الـى المشـاركة بشـكل عـام فـي العمليـة التنمويـة. 

ـــاح المـــرأة والتـــي تحـــدثت عـــن دور المـــرأة ) الناشـــطة النســـوية ابتســـام الزعـــانين، ر 3( ئيســـة اطـــار اتحـــاد لجـــان كف

الفلســـطينية فـــي مراحـــل النضـــال المخلتفـــة التـــي مـــرت بهـــا القضـــية الفلســـطينية، ودور الحركـــة النســـوية فـــي دعـــم 

مشاركة النساء وأهمية أن تأخذ النسـاء دور فعـال فـي الضـغط علـى االحـزاب مـن اجـل انجـاز المصـالحة الوطنيـة 

تحدثت حول أشكال المشاركة السياسية للنساء، ودور موظفة في طاقم شؤون المرأة  ) فاتن البيومي4.(ينيةالفلسط

المـــرأة فـــي المؤسســـات العامـــة ومواقـــع صـــناعة القـــرار. واستعرضـــت التجربـــة الســـابقة فـــي النتخابـــات التشــــريعية 

% ، وهــو مــا 20ا للمــرأة بنســبة والمحليــة، وتجربــة الضــغط مــن أجــل تعــديل قــانون االنتخابــات بحيــث يضــمن كوتــ
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دثت حـ) وفـاء أبـو ظريفـة والتـي ت5(ساهم في وصول النساء الى المجلس التشريعي والمجـالس المحليـة فـي وقتـه. 

عــن أهميـــة انخـــراط النســـاء فـــي المؤسســـات والمشـــاركة فــي حمـــالت الضـــغط علـــى صـــناع القـــرار وعلـــى األحـــزاب 

 . ك المرأة وخاصة في المناصب العليا ومواقع صنع القرارالسياسية لتأخذ دورًا أكثر فعالية تجاه اشرا

 

أربعـة اجتماعـات تنسـيقية وحتى يكون العمل متكامـل، ويـتم تعمـيم فكـرة أهميـة المشـاركة السياسـية للمـرأة، تـم عقـد 

ات مؤسســـات /ة عـــن األحـــزاب السياســـية واالتحـــادات الطالبيـــة واألطـــر السياســـية وممثلـــي/ممثـــل 95شـــارك بهـــا 

ات. وهدفت هـذه اللقـاءات إلـى زيـادة مسـتوى التنسـيق بـين طـاقم شـؤون /ات وحقوقيين/المدني واعالميينالمجتمع 

المرأة واألحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والعمـل علـى فـتح قنـوات للنقـاش السياسـي حـول موقـف هـذه 

مع االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  حيث تم البحث  األحزاب والمؤسسات من مشاركة المرأة في العملية السياسية.

من خالل عضوات وممثالت االتحاد ومسـؤالت المنـاطق واألمانـة العامـة وعلـى رأسـهن السـيدة آمـال حمـد، أهميـة 

التعاون بـين طـاقم شـؤون المـرأة واالتحـاد العـام مـن أجـل دعـم وتحسـين نوعيـة مشـاركة المـرأة فـي الحيـاة السياسـية 

مناقشــة واقــع المــرأة ومشــاركتها فــي الحيــاة العامــة وضــرورة تفعيــل التواجــد الفعلــي للنســاء ا تــم كمــ  بكافــة جوانبهــا.

بمواقع صناعة القرار وداخل االحزاب السياسية مع االتحادات الشبابية والكتـل الطالبيـة فـي الجامعـات مـن خـالل 

لديمقراطيـــة لتحريـــر االجتمـــاع الـــذي استضـــاف الســـيد عبـــد الحميـــد أبـــو جيـــاب عضـــو المكتـــب السياســـي للجبهـــة ا

واجتماع اخر استضاف عضو المكتـب السياسـي لحـزب الشـعب السـيد وليـد العـوض وعـدد وكان هناك  فلسطين. 

ســبل تغييــر الواقــع المريــر الــذي تمــر بــه مــن أعضــاء وعضــوات كتلــة اتحــاد الطلبــة التقدميــة وتمــت خاللــه مناقشــة 

تشريعات بما يخدم حقوق المرأة وكما ورد فـي القـانون الـدولي المرأة الفلسطينية، وآليات تعديل منظومة القوانين وال
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واالنساني، والعمل على افساح المجال لها في المشاركة بالحيـاة السياسـية الفلسـطيينة وتمثيلهـا بكافـة المؤسسـات، 

 مجاالت.والقيام بتبني سياسة اقتصادية كفيلة باالعتماد على الموارد المتاحة لتحقيق تنمية مستدامة في كافة ال

 

وفي غزة أيضًا في مجال عمل الطاقم على محاربة وتقليل من العنف الموجه ضد المرأة والعنف المبني على 

"التوعية حول العنف المبني على النوع االجتماعي   ضمن برنامج العنف على النوع االجتماعي تم العمل 

في ستة مناطق حدودية من قطاع حيث يتم تنفيذه   ":وتعزيز مشاركة النساء كقياديات في األراضي الفلسطينية

غزة هي خزاعة والشوكة في جنوب القطاع، جحر الديك وحكر الجامع والمغراقة في وسط القطاع، وبيت حانون 

ويهدف إلى المساهمة في  تحقيق المساواة في النوع االجتماعي من خالل تمكين النساء  .في شمال قطاع غزة

مطالبة بحقوقهن والعمل على رفع وعي المجتمع الفلسطيني لنبذ ظاهرة العنف المبني الفلسطينيات من أجل ال

 .  يشارك فيعلى النوع  االجتماعي، وتعزيز مشاركة النساء في الجوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية

الئتالف طاقم شؤون امرأة من المناطق الستة المستهدفة في قطاع غزة، واألطر النسوية المكونة  120البرنامج 

ن امرأة ورجل م 4800المرأة، باالضافة إلى ستة مؤسسات قاعدية من المناطق الستة المستهدفة، باالضافة إلى 

 2011 كانون أول  – أيلولوتحديًدا في الفترة ما بين  2011تم خالل العام   خالل أنشطة التوعية والمناصرة.

مشاركة في ستة مناطق حدودية  161يوم تدريبي) والتي استهدفت  51تنفيذ سلسلة من تدريبات بناء القدرات (

هي بيت حانون في شمال القطاع، جحر الديك وحكر الجامع والمغراقة في وسط القطاع، خزاعة  من قطاع غزة

 والشوكة في الجنوب حول المواضيع التالية:
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يــــوم تـــدريبي، وهـــدف إلــــى رفـــع وعــــي المشـــاركات اتجــــاه مفـــاهيم النــــوع  21ث تــــم تنفيـــذ : حيـــالنـــوع االجتمــــاعي •

االجتمـــاعي، والتعـــرف علـــى الفـــرق بـــين النـــوع االجتمـــاعي والجـــنس، والتعـــرف علـــى أدوار النـــوع وحاجـــات النـــوع 

 االجتماعي.

حقــوق المــرأة، يــوم تــدريبي، وهــدف إلــى رفــع وعــي المشــاركات حــول قضــايا و  18: حيــث تــم تنفيــذ المــرأة حقــوق •

، 1325واالتفاقيات والمواثيق الدولية كاتفاقيـة القضـاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد المـرأة وقـرار مجلـس األمـن 

 باالضافة إلى وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية.

 يوم تدريبي، وهدف إلى العمل على رفع ثقة وقدرة المشـاركات علـى التعبيـر عـن 12: حيث تم تنفيذ الذات توكيد •

 أنفسهن وأفكارهن اتجاه قضايا حقوق المرأة.

والتي تحتاج لمثل هذا النوع مـن البـرامج في قطاع غزة ٍ الحدودية والمهمشة بانه ينغذ في المناطق وتميز البرنامج 

مؤسسـات نسـوية قاعديـة حيـث يـتم تنفيـذ جميـع األنشـطة مـن خاللهـا، وهـي مؤسسـات  تشـارك مـعواألنشطة، وأنه 

تستهدف عادة من خالل البرامج والمشـاريع االغاثيـة فقـط، بينمـا هـذا البرنـامج هـو برنـامج تنمـوي يهـدف إلـى رفـع 

سـاء فـي تلـك وعي المجتمـع المحلـي فـي المنـاطق المسـتهدفة والعمـل علـى تغييـر فـي السـلوك والصـورة النمطيـة للن

المنــاطق. كمــا أوجــدت التــدريبات مســاحة للنســاء مــن المنــاطق المهمشــة المســتهدفة للتعبيــر عــن أفكــارهن وآرائهــن 

 ومشاركة تجاربهن مع غيرهن من النساء وساهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهن.  

مشـاركات عـن رضـا عبـرت الوتأثيرها على المشـاركات، حيـث عام لألنشطة وضمن العمل تم اجراء تقييم مرحلي 

عــام اتجــاه أنشــطة بنــاء القــدرات التــي تــم تنفيــذها ضــمن البرنــامج. وأكــدت علــى ذلــك مــديرات المؤسســات النســوية 

القاعديــة فــي المنــاطق المســتهدفة، وانعكــس هــذا الرضــا بشــكل واضــح علــى التقييمــات االيجابيــة والتوصــيات التــي 

ســاهم التواصــل المسـتمر مــع الفئــة والمؤسســات ن ان البرنـامج وأكــد   كتبتهـا المتــدربات فــي نمـاذج تقيــيم التــدريب.
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المســتهدفة فــي زيــادة فاعليــة أنشــطة بنــاء القــدرات التــي تــم تنفيــذها وأســس لعالقــات جيــدة بــين طــاقم شــؤون المــرأة 

بالرغم من ضـعف البنيـة التحتيـه واللوجسـتيات فـي المؤسسـات المسـتهدفة، اال والحظنا بأنه و  والفئات المستهدفة.

أن المؤسسات أظهرت تعاون وسلوك أيجابي في محاولة للتغلب على هـذه العقبـة وحـاولوا جاهـدا توظيـف المـوارد 

 وخالل التقييم قيل لنا من قبل بعض النساء المشاركات:  المتوافرة لتسهيل العمل.

 :الشوكة –عايشة منصور، مديرة جمعية تنمية المرأة الريفية 

التي يتم تنفيذها من خالله بالجمعية في احياء الدور الذي تلعبه المؤسسة في المنطقة، "ساهم البرنامج واألنشطة 

 فأصبح من جديد نادي تتردد عليه النساء الكتساب الخبرة"

  : من منطقة الشوكة مشاركةالصوفي،  سامية

بل هي كل  "تدريب النوع االجتماعي وحقوق المرأة أوصلني إلى حقيقة هي أن المرأة ليست نصف المجتمع

 المجتمع، هي األم واألب وهي األسرة"

  ريم قديح، متدربة من منطقة خزاعة:

"أصبحت أكثر قدرة على ادارة وقتي النني اآلن أنظم وقتي بين أعمال المنزل وبين مواعيد التدريبات، وهذا 

 يحفزني أكثر ويجعلني أشعر أنني أقوم بقضاء وقتي بشيء مفيد"

 من منطقة المغراقة:  مشاركة هدى جابر أبو عدوان، 

 ""األكيد أنني سأقوم بنقل المعلومات التي تلقيتها في التدريبات ألقربائي وأهلي ليستفيدوا هم أيضا

 

  تقوية وتمكين النساء في قطاع غزة: 
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بــــين أربعــــة مؤسســــات نســــوية هــــي طــــاقم شــــؤون المــــرأة ومركــــز شــــؤون المــــرأة، ومركــــز األبحــــاث ضــــمن شــــراكة 

يـتم تنفيـذ مشـروع تقويـة وتمكـين النسـاء فـي فطـاع غـزة واالستشارات القانوينة للمـرأة، وجمعيـة الثقافـة والفكـر الحـر 

قـوق النسـاء مـن خـالل يهدف المشروع إلـى تقويـة وتمكـين المجتمعـات اتجـاه ح. في محافظات قطاع غزة الخمسة

) ســيدة مــن المؤسســات الشــريكة مــن المطلقــات والنســاء األرامــل والفتيــات الشــابات، باالضــافة إلــى 80اســتهداف (

مـن األطـر النسـوية السـبعة المكونـة الئـتالف طـاقم شـؤون المـرأة مـن خـالل سلسـلة مـن التـدريبات  مشـاركة ) 25(

مفـاهيم التمكـين النسـوي، وقضـايا حقـوق المـرأة وحقـوق االنسـان،  التي تهدف إلى رفه وعي الفئة المسـتهدفة اتجـاه

تنفيـذ اجتمـاعيين تحضـيرين  تمو   والنوع االجتماعي، وقضايا المناصرة لحقوق المرأة، والقيادة والتوصل للخيارات.

"تقويــة وتمكــين النســاء فــي قطــاع غــزة" مــن المؤسســات  بحضــور مــديرات المؤسســات الشــريكة، ومنســقات مشــروع

بـو غــزة وذلــك لالتفـاق علــى آليـات ســير العمـل والتنســيق خــالل أســعيد  /، وبحضــور مـدير المشــروع السـيدريكةالشـ

كما تم تنفيذ اجتماع دوري مـرة واحـدة شـهرًيا لمتابعـة سـير العمـل فـي المشـروع، واالطـالع علـى آخـر    المشروع.

والتواصـــل الفّعــال بــين المؤسســات الشـــريكة، التطــورات فــي أنشــطة المؤسســات األربعـــة، والحفــاظ علــى االتصــال 

باالضـــافة إلـــى التنســـيق لألنشـــطة المســـتقبلية. وتأكيـــًدا علـــى مبـــدأ التعـــاون والشـــراكة استضـــافت كـــل مؤسســـة مـــن 

تــولى طــاقم شــؤون المــرأة باالتفــاق مــع المؤسســات الشــريكة    المؤسســات الشــريكة االجتمــاع بالتنــاوب فــي مقرهــا.

التنــــوع والتوزيــــع الجغرافــــي  )1(مــــن المشــــروع علــــى أن تراعــــى المعــــايير التاليــــة:  فيدةالمســــتمهمــــة اختيــــار الفئــــة 

أن  )3(أن تضم الفئة حاالت اجتماعيـة مختلفـة (أرامل،مطلقـات، فتيـات)  )2(المتساوي للمناطق في قطاع غزة، 

 تشمل الفئة المستهدفة نساء يدرن مشاريع صغيرة، وخريجات جامعيات. 
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ن المــرأة بمراســلة األطــر النســوية الســبعة المكونــة الئــتالف الطــاقم باإلضــافة إلــى المؤسســات وعليــه قــام طــاقم شــؤو 

النسوية والمؤسسات الشريكة للطاقم لترشيح مشاركات للمشروع ضمن المعايير السابقة. وحرًصا من طـاقم شـؤون 

يـة والجماعيـة مـع المرشـحات، عـدد مـن المقـابالت الفرد بـإجراءقـام  المجموعة المشاركة المرأة على ُحسن اختيار 

ريكة فـــي المشـــروع، وقـــد شـــملت إلـــى المؤسســـات الشـــ اللـــواتي تـــم اختيـــارهنكمـــا تـــم ارســـال قـــوائم بأســـماء النســـاء 

إلـى أربـع مجموعـات، تقسـيم المشـاركات  ومـن ثـم . الموضـوعةممن انطبقت علـيهن المعـايير  مرأة 80مجموعة ال

 تنفيذ سلسلة من التدريبات في المواضيع التالية:  ومن ثم 

 ـــوعي لـــدى االجتمـــاعي النـــوع ـــدريب إلـــى المســـاهمة فـــي رفـــع ال ـــاهيم النـــوع  المشـــاركات: هـــدف الت وتزويـــدهم بمف

االجتمـاعي األساســية وذلـك مــن خـالل تعريــف النــوع االجتمـاعي، الفــرق بـين النــوع االجتمـاعي والجــنس، اســتنتاج 

المختلفـــة للنســـاء  أدوار النـــوع االجتمـــاعيجتمـــاعي فـــي المجتمـــع الفلســـطيني، التعـــرف علـــى أهـــم دالالت النـــوع اال

العمليـــــة  النـــــوع االجتمــــاعيوالرجــــال وكيــــف تتـــــوزع بينهمــــا فــــي المجتمـــــع الفلســــطيني، التعـــــرف علــــى الحاجــــات 

 واالستراتيجية والتفريق بينهما. 

 إلـى توعيـة المتـدربات بـالحقوق الـواردة فـي وثيقـة  : هـدف التـدريبحقوق المرأة ووثيقة حقـوق المـرأة الفلسـطينية

حقـــوق المـــرأة الفلســـيطينية، ومرجعياتهـــا الدوليـــة والمحليـــة باالضـــافة إلـــى العمـــل علـــى تعزيـــز قـــدراتهن علـــى فهـــم 

وتصنيف وتحليل الحقوق الواردة في الوثيقة، والتعرف علـى اتفاقيـة القضـاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد المـرأة 

والمواثيــق الدوليــة والمحليــة  النــوع االجتمــاعي، والــربط المفــاهيمي والحقــوقي مــا بــين 1325األمــن وقــرار مجلــس 

أن هنــاك تغييـر واضــح لـديهن اتجــاه فضــايا  المشـاركاتالمختلفـة. وقــد ظهـر واضــحا مـن خــالل طروحـات وأفكــار 

 النوع االجتماعي وحقوق المرأة.
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 ـــى تمكـــين المتـــدربات مـــن المناصـــرة األدوات الالزمـــة للتخطـــيط لحمـــالت تســـتتهدف المجتمـــع : هـــدف التـــدريب إل

المحلــي، باالضــافة إلــى اســتعراض المفــاهيم المختلفــة المتعلقــة بمواضــيع التعبئــة والتــأثير والتشــبيك والتعــرف علــى 

 مكونات القانون الثالثة عالقتها باستراتيجيات العمل.

 كتابـة المشـاريع واعطـاؤهم فرصـة عمليـة للتفكيـر  : هدف التدريب إلى تمكين المتدربات مـن مهـارةالمشاريع كتابة

 بأفكار لمشاريع وصياغتها ليتم مراجعتها ووضع المالحظات عليها.

 التقارير: هدف التدريب إلى تمكين المتدربات من إدارة الوقت وكتابة إدارة الوقت وكتابة التقارير 

 القيـادة والتوصـل للخيـارات الـذي أعـده طـاقم شـؤون : اسـتخدم خـالل التـدريب دليـل القيادة والتوصـل إلـى الخيـارات

بالتعـاون مـع عـدد مـن المؤسسـات االقليميـة والدوليـة، وقـد هـدف التـدريب إلـى تمكـين المتـدربات مـن مفـاهيم  المرأة

واعطــائهن الفرصــة الــى التعــرف علــى قــدراتهن الذاتيــة وامكانيــاتهن القياديــة.   وهنــا نــورد بعــض مــا قالتــه القيــادة 

 اركات: بعض المش

  :المشاركة داليا الزير

 "انا استفدت جدا من التدريب وانا مسؤولة منطقة في اطار كتلة نضال المراة وكنت جدا محتاجة لهذا التدريب "

   :المشاركة دعاء فرحان قالت

وجودي بالطاقم وحضوري للتدريب اعطاني ثقة كبيرة بنفسي واعطاني تمكين جعلني اخوض تجربة االنتخابات "

 في المؤتمر العام للحركة مع اني عمري صغير لكن اعتبرت نفسي انجزت بالمشاركة "

  :المشاركة نفين خليفة

"بعد تدريب القيادة والتوصل للخيارات اكتشفت انني امتلك مهارات القيادة وصفات القائد الجيد ولم اكن على علم 

 "يالتي امتلكها زادت من ثقتي بنفس بذلك معرفتي للمهارات
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  :المشاركة رانيا أبو نصير أشارت

أنا شاكرة جدا لطاقم شؤون المراة فقد بنى شخصيتي بشكل رائع أنا لم أصدقه ومن حولي لم يصدقوه أذكر كنت "

في تدريب مع مؤسسة ثانية وقدمت عرض رائع جدا المدربة سألتني من أين لك كل هذه المهارات أجبتها من 

 وأنا أقول ذلك" طاقم شؤون المراة وكنت فخورة جدا

تـم اختيـار موضـوع الحملـة حيـث  تنفيذ حملة مجتمعيـة "المناصـرة مـن أجـل حقـوق النسـاءبوقامت المشاركات 

قمــن بتوظيــف المهــارات التــي تلقينهــا فــي تــدريب المناصــرة الختيــار  و، أنفســهن المجتمعيــة مــن قبــل المشــاركات

موضــوع الحملــة ووضــع خطــة لتنفيــذها واجــراء التنســيقات الالزمــة مــع المؤسســات الشــريكة، وتــم التركيــز خــالل 

ـــك فـــي ضـــوء وثيقـــة حقـــوق المـــرأة  ـــى مواضـــيع المشـــاركة السياســـية للمـــرأة، والعنـــف ضـــد المـــرأة، وذل ـــة عل الحمل

ورشــــة عمــــل فــــي  50تنفيــــذ وقامــــت المشــــاركات ب المناصــــرة التــــي تبنتهــــا المشــــاركاتشــــملت أدوات  الفلســــطينية

محافظات قطاع غزة الخمسة لرفع وعي النساء في المجتمع المحلي اتجاه حقوقهن في ضوء وثيقة حقـوق المـرأة 

  وال الشخصـــية.الفلســـطينية حيـــث تناولـــت الورشـــات مواضـــيع العنـــف ضـــد المـــرأة، قضـــايا الميـــراث، قـــانون األحـــ

حـــول المشـــاركة السياســـية للمـــرأة، وطباعـــة وتوزيـــع  كتيـــب 10000طباعـــة وتوزيـــع وضـــمن الحملـــة كـــان هنـــاك 

انتاج وبث اعالن راديـو حـول المشـاركة السياسـية . كما وتم  حول "وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية" نسخة 1000

 ت الشعب واذاعة الوطن. للمرأة الفلسطينية، حيث تم بث االعالن عبر أثير راديو صو 
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 نجاح  صقص

  احــدى المشــاركات فــي المشــروع أنهــت الثانويــة العامــة ولــم يســمح الوضــع االقتصــادي للعائلــة باســتكمال

دراســـتها الجامعيـــة، وذكـــرت أنهـــا لـــم تشـــارك فـــي أي تـــدريبات مـــن قبـــل، وأن هـــذا التـــدريب منحهـــا فرصـــة 

تبنتهــا مجموعتهــا، وقــد قامــت بعــرض الفكــرة بشــكل مــتقن للخــروج أمــام المتــدربات وعــرض األفكــار التــي 

وقيــادي فنالــت إعجــاب الجميــع لتمكنهــا وقــدرتها علــى قيــادة الجلســة، وقالــت المشــاركة الشــابة أن التــدريب 

شــجعها وفجــر طاقتهــا وأنهــا قــررت أن تكمــل دراســتها الجامعيــة وزيــادة مشــاركاتها فــي التــدريبات والــورش 

 . المجتمع التثقيفية لتكون فاعله في

  رفح و المحافظة تي قت توعوية ضمن المشروع في منطمدينة غزة نفذت ورشاأخرى من مشاركة وقالت

"هذه المرة األولى في حياتي التي أذهب الى رفح وحدي وشعرت نفسي قوية وقادرة على  : الوسطى

 تنفيذ اي شيء يطلب مني"
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 المرأة الفلسطينية في جميع المواقعالهدف الثالث: رفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق 

 

يدرك طاقم شؤون الرمأة بأن لتحقيق حقوق المرأة يجب ان نعمل على تغيير الصورة النمطية لدى المجتمع 

حول المرأة، ورفع الوعي المجتمعي ليصبح مساند وداعم لحقوقها.  وذلك يتم من خالل ورشات عمل، دورات 

تعانة بمجموعة من المتطوعات ولهذا العام تم االستدريبية، لقاءات جماهيري، ومن خالل االعالم أيضًا. 

العام تنفيذ من هذا خالل وقد تم  والمتطوعين الذين واللواتي يشكلون مجموعات مجتمعية داعمة لعمل الطاقم. 

ذكر وانثى من الشبابا والشبات وبفئات عمرية متلفة.  حيث  1896 وشارك في هذه الورشات عمل ورشة 93

رها من قبل المشاركات والمشاركين في لقاءات سابقة تمت بهدف تناولت الورشات مواضيع مختلفة تم اختيا

  معرفة القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام. وكانت هذه المواضيع : 

 قضايا الزواج المبكر •

 حق المرأة في الميراث  •

 سن المراهقة وكيفة التعامل مع المراهقات والمراهقين  •

 الصحة اإلنجابية  •

 لعامةاركة النساء في الحياة امش •
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كان يتم التنسيق مع  األحيانوفي البعض  . الطاقمومتطوعين مع  متطوعاتوقام بتسير هذا الورسات 

مؤسسات متخصصة في الموضوع خاصة في موضوعات الصحة اإلنجابية وسن المراهقة حيث يتم فرز 

، مما يعزز التعاون ضمن المؤسسات المختلفة طاقم دثين من هذه المؤسسات بشكل تطوعيمتحدثات، متح

محافظات وتركزت هذه األفالم في مختلفة الفيلم في  30تم عرض وبالضافة الى ورشات العمل شؤون المرأة. 

حق المرأة في الحصول على  : عدة محاور ترتبط في معظمها بموضوعات الورشات التي تم تنفيذها أهمها

لمرأة، وتجربة النساء في االنتخابات المحلية، وقتل النساء على خلفية ما يسمى الميراث، الحق في تعليم ا

  .ذكر وانثى 895بالشرف باإلضافة إلى عدد من األفالم األخرى المتعلقة بحقوق المرأة وقد حضر هذه األفالم 

اك نوعًا آخر وبالرغم من ان هنباالضافة الى عقد لقاءات توعية تتم مع مجموعات مختلفة في عدة مناطق، 

من اللقاءات التي تتم مع المجتمع يتم تصنيفها كلقاءات تشبيكية، اال انه يتم فيها أيضًا عرض ونقاش القضايا 

شخص  692من هذه اللقاءات التي حضرها  57تم عقد  2011التي تطرح في ورشات العمل. وفي عام 

األحزاب واالتحادات واألطر النسوية والطالبية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من أجل رفع وعي يمثلون 

المؤسسات للمشاركة السياسية للمرأة باإلضافة إلى رفع الوعي بضرورة التنسيق والتشبيك من اجل تعزيز 

 مشاركة المرأة في الحياة السياسية. 

 

 المسرح كآلية لرفع المجتمعي 

يؤمن طاقم شؤون المرأة بأن المسرح من أقوى وأكثر األدوات فاعلية للتغير االجتماعي.  وعمل الطاقم على 

عروض لمسرحية  4تم تنفيذ  2011خالل العام انتاج مسرحية تعرض مشاكل تنفيذ حق المرأة في الميراث 

مشارك  280كثر من جحيم الظل في كل من الخليل، بيت لحم، مخيم شعفاط، ومدينة القدس بحضور أ
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كما انه عرضت المسرحية مرتين إضافيات من قبل المسرح، حيث ان الطاقم  يرفض االحتكار لها،  ومشاركة.

وسمح للمسرح ان يعرضها خارج ترتيب وتنسيق المؤسسة، مما يضمن ان تشاهد  أكثر وتعمم الرسالة. ويعمل 

انتاج المزيد من المسرحيات حسي القضايا المختلفة، الطاقم على االستمرار بتعميم هذه المسحرية، كما وعلى 

من خالل اللجوء الى حيث ان الطاقم يرى ان برامج التوعية ستعتمد في الطاقم على المسرح بشكل أكبر، خاصة 

المشكالت المطروحة في المسرحية مما يعطي المسافة  مسرح المضطهدين والذي يشارك الجمهور في حلفكرة 

  كين ليس فقط السماع األراء المختلفة، بل و تشخيص مواطن القوة والضعف ليهن ولديهم. للمشاركات والمشار 

 

 االحصائيات والنوع االجتماعي 

في موظف وموظفة في الوزارات والمؤسسات النسوية في الضفة الغربية وقطاع  200تم خالل هذا العام تدريب 

. قراءة االحصائيات من منظور النوع االجتماعي على تدريبهم من خالل  مجال مناهضة العنف ضد المرأة

حيث ان اعتبار فجوات النوع االجتماعي في االحصاءات قد يعني وجود عنف، سواء كان في المناهج، أو في 

ساعة تدريبية بحيث تم العمل على إشراك أكبر  18بواقع العمل أو غيرها من المجاالت.  وكان التدريب 

ات من الوزارات في كافة المواقع سواء شمال و وسط وجنوب الضفة الغربية، أما شريحة من الموظفين والموظف

الى ناشطات  مجموعة المشاركات والمشاركينات الوزارات، فتم تغيير \عن قطاع غزة فتعذر إشراك موظفي

ات \يجابي من وجهة نظر المشاركينأثر التدريب بشكل إ نسويات، مؤسسات نسوية، ومؤسسات تحالف أمل.

حيث ساهم التدريب على زيادة مهارة قرأة االحصاءات وفهم الفجوات  حسب نتائج اللتقييم.  ريق المدربات،وف

العنف المبني على النوع االجتماعي والذي لم يكن واضحًا للجميع أيضا تم تحسين مهارات التحليل بعالقتها مع 

شاركة السياسية، العمل، الصحة، التعليم، وقراءة االحصائيات وتحديد فجوات النوع االجتماعي على صعيد الم
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ومن نتائج التقييم أيضًا تبين ان هناك حاجة لتكرار وتعميم هذه المهارات أكثر وعلى قطاعات مختلفة  العمل.

 أوسع. 

 

 من خالل المكتبيات والمكتبين النوع االجتماعي لرَواد المكتبات 

كان للطاقم تجربة نوعية بالشراكة مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي حيث انه تم العمل مكتبيون ومكتبيات في  

تم تسمية  ) سنوات.12-8وخمسة مكتبات في محافظات قطاع غزة الخمسة، باالضافة إلى األطفال من سن (

ت في قطاع غزة والخليل على المشروع الى تشجيع االطفال في المكتبا هدف، مراجعة ما نعرفالمشروع 

من خالل قراءة الكتب والفن التعبيري ودمجه باألدب لالطفال وذلك من خالل  النوع االجتماعياستيعاب مفهوم 

رصد التغيرات على سلوك األطفال خالل قراءة القصص وحكيها والكتابة اإلبداعية والدراما, وفي تعاملهم/ن مع 

ييم قبلي لرصد سلوك وأسلوب طاقم العمل من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي تق.  بدأ العمل باألطفال اآلخرين

) خالل تنفيذ األنشطة المختلفة معهم وخالل العمل 12-8والمكتبيين في التعامل مع األطفال من الفئة العمرية (

ة دكتور مستشارتين في النوع االجتماعي (حيث احداهن في غزة هي في األوقات المكتبية، حيث قامت 

زيارات ميدانية إلى المكتبات وحضور أنشطة قراءة  ) بعملمتخصصة تجمع بين األدب والنوع االجتماعي

 القصص التي تنفذ في المكتبات، ووضعت مالحظات ومحاور ليتم التركيز عليها خالل مرحلة بناء القدرات.

 

األلعاب التنشيطية لكسر الحـاجز بـين وقد لوحظ خالل هذه الزيارات الميدانية اقتصار اللقاءات مع األطفال على 

األطفــال وبعضــهم الــبعض وبــين األطفــال والمنشــطين، ومــن ثــم تهيئــة للقصــة مــن خــالل عــرض غــالف القصــة 

واعطــــاء لمحــــة عنهــــا، ومــــن ثــــم قــــراءة القصــــة وعــــرض صــــورها، ونقــــاش األطفــــال حــــول أحــــداثها والشخصــــيات 
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صة بمواقف من الحياة، السـلبيات واإليجابيـات فـي معـاني والرسومات واأللوان وترابط القصة والعمل على ربط الق

ات باالســتماع إلــى كــل طفــل وهــو يقــرأ فقــرة مــن القصــة، ومتابعــة /القصــة وفكرتهــا الرئيســية. ثــم يقــوم المنشــطون

كتابتهم للقصة بأسلوبهم، ورسم القصة، واختيار بعض المشاهد من القصة وتمثيلها. ولكـن النقاشـات كانـت تركـز 

السرد بشكل بسيط في محاولة لترغيب األطفـال فـي القـراءة والرسـم والتمثيـل وزيـارة المكتبـة واالسـتعارة  على فنيات

من طاقم العمل في مؤسسة تامر  42بناء قدرات و ضمن المشروع تم    منها والتفاعل مع أنشطة الجمعية فقط.

تدريب حـول مفهـوم النـوع االجتمـاعي، أدور في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وكان ال للتعليم المجتمعي والمكتبيين

وحاجــات النــوع االجتمــاعي، أدب األطفــال مــن منظــور النــوع االجتمــاعي، كيفيــة شــرح مفهــوم النــوع االجتمـــاعي 

)، كيفيـــة كتابـــة خطـــط وتقـــارير حساســـة للنـــوع 12-8فئـــة العمريـــة (لالطفـــال باســـلوب مبســـط، واضـــح ومناســـب لل

فـــي مؤسســـة تـــامر للتعلـــيم المجتمعـــي  العامـــلإلـــى تعزيـــز قـــدرات طـــاقم  االجتمـــاعي. وقـــد هـــدفت هـــذه التـــدريبات

   والمكتبيين حول قضايا الجندر واحتياجاته وتطبيقاته.

 

ات مـع األطفـال وتفاعـل /تقييم بعدي لرصد وتحليل التغيرات التي طرأت على سـلوك كـل مـن المكتبيـينوتم عمل 

ات وقياس مدى تحقق الهدف من التدريبات وهو الوصول /المكتبيونن بعد التدريبات التي تالقاها /األطفال معهم

ومتابعـــة تفاعـــل األطفـــال مـــع الفكـــرة عبـــر قـــراءة  النـــوع االجتمـــاعيإلـــى مرحلـــة قـــراءة أدب األطفـــال مـــن منظـــور 

تنسيق ومتابعـة بـين ،  وكان هناك لقاءات واجتماعات القصص أو حكيها أو الكتابة االبداعية أو الدراما والمسرح

أنشـطة المشـروع  ساهمت على انجاحاقم شؤون المرأة ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في غزة والضفة الغربية ط

المختلفة، باالضافة إلى مساعدة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في الخروج بـدروس مسـتفادة مـن المشـروع تكـون 
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ك توصـية مـن الطـرفين بإعـادة التجربـة، ، وكـان هنـااألساس ألي تدخل أو عمل مستقبلي مـع األطفـال والمكتبـات

 حيث تم اعتبارها نوعية ومختلفة. 

 

 برنامج "فتيات نحو المستقبل":

 15فتاة من الفئة العمرية  120يشارك في البرنامج  ومصر، وتونس.هذا برنامج اقليمي، وينفذ في قطاع غزة، 

الفتيات، ورفع وعيهن اتجاه قضايا النوع عاما ومن المرحلتين االعدادية والثانوية. ويهدف إلى تمكين  18 –

االجتماعي وحقوق المرأة، وتزويدهن بالمهارات واألدوات الالزمة إلعدادهن كقياديات مجتمعيات مميزات 

وقادرات على التعبيرعن قضايا فتيات جيلهن موظفين التكنولوجية الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي لخدمة 

 Free Theنيللي فورتادو ومؤسسة  قبل المغنية والمنتجة العالمية برنامج ممول من هذا البرنامج  هذه القضايا.

Children ويجمل البرنامج طابع تمكيني بالدرجة األولى حيث الكندية عبر شركة األثر العالمية لالستشارات  .

 تحمل رؤية وفلسفة حقوقية تحررية تجاه أطفال العالم.   Free The Children  ان هذه المؤسسة

 

-15فتاة من الفئـة العمريـة  103 ضملقاء تحفيزي في جمعية الشبان المسيحية  انطلق البرنامج من خالل عقد

باالضافة إلى عدد من الفتيات المنتسبات لعدد من المؤسسات الشبابية والمجتمعيـة الفاعلـة فـي قطـاع غـزة.  18

إلـى كينيــا،  تطـوع وقـد تـم خـالل اللقـاء التعريـف بطــاقم شـؤون المـرأة والتعريـف بأنشـطة البرنــامج المختلفـة ورحلـة 

باالضـافة إلـى اسـتعراض عـدد مـن الشخصـيات النسـوية الفلسـطينية البـارزة فـي لتـي من خـالل المؤسسـة الدوليـة ا

مجــاالت مختلفــة،  والحــديث عــن قضــايا المناصــرة وتوظيــف وســائل التواصــل االجتمــاعي لخدمــة حقــوق المــرأة 

لهـا كما تم خالل اللقاء تعريف الفتيات بموقع الصـفحة االلكترونيـة علـى الفـيس بـوك والتـي مـن خال  بشكل عام.
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وقـد  يستمر التواصل مـع الفتيـات ويمكـنهن مـن خاللهـا ايجـاد مسـاحة للتعبيـر عـن أفكـارهن وعـرض مشـاركاتهن.

تميز اللقاء بحضور عدد من األمهات ومشاركتهن في اللقاء وتوزيع ملف تعريفي بالفتيات قمن بتعبئة أحالمهـن 

 شعار الثامن من آذار.وآمالهن من خالله، وتوزيع دبوس يحمل شعار طاقم شؤون المرأة و 

 

 االعالم في طاقم شؤون المرأة 

ال يزال االعالم يعتبر من أقوى األسلحة واألدوات للتغير االدجتماعي، للتربية وللتأثير على مجرى االمور 

واألحداث.  اعالم واعي وحر يعني مجتمع واعي وقادر على التعبير وعلى التأثير على حياته. هذه مقوالت 

يعكس ما هو موجود، ويعبر عن طبقات  صحيحة، لكن الواقع مختلف مل االختالف. ففي الواقع ما زال االعالم

وفئات معينة دون غيرها، ويستغل فئات معينة ألغراض معينة. ينطبق هذا على المرأة.  فهي غير ممثلة في 

االعالم ال كخبر أساسي وال كمؤثرة على األحداث، او حتى كعاملة في المجال، بل ويتم استغاللها واستغالل 

 نها. جسدها ألغراض تجارية تحط من شأ

لهذه األسباب وغيرها يتمسك طاقم شؤون المرأة  بتجربته الرائدة في االعالم.  فمنذ ان تأسس طاقم شؤون المرأة 

شكل االعالم ركيزة اساسية في رؤيته ومساهمته تجاه التغيير االجتماعي.  ويتكون االعالم في الطاقم من 

(برنامج إذاعي ضد الصمت)، أما االعالم المرئي  االعالم المكتوب (صحيفة صوت النساء) واالعالم المسموع

فقد توقف حاليًا، على ان يعاد تنشيطه في المستقبل القريب.  ولعل الصحيفة البرنامج االذاعي هم من أهم 

الطاقم للتعبير عن هموم، قضايا ومواقفنا تجاه األحداث وما يدور من حولنا، كما اآلليات الحالية التي يملكها 

 المساعدة لمساهمتنا في التغيير االجتماعي. هما اآللية 
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 أهداف برنامج اإلعالم المكتوب :

حالة نقاش من خالل إيجاد خلق حالة وعي لدى النساءالفلسطيينات ولدى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، 

حقيقات التقارير والت من خالل حول قضايا المرأة، ومالحقة مواقع التمييز االجتماعي ضدها مجتمعية 

ولتحقيق هذا الهدف اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تركز صوت النساء على نقاش   والمقابالت الصحفية الميدانية

 مجمل مشاريع القوانين التي تهم الحياة اليومية للمواطنين خاصة النساء بما يحقق مفهوم المواطنة العادل

فه في متابعة قضايا المرأة الفلسطينية ورصد حاالت فصوت النساء إحدى آليات طاقم شؤون المرأة لتحقيق أهدا

التمييز ضدها، ولتحقيق ذلك أيضا تحاول صوت النساء التأثير على مجمل التشريعات من اجل تمكين قضايا 

النوع االجتماعي في مختلف المستويات الحياتية، ولذلك تضغط صوت النساء على صانعي القرار للعمل على 

ق المتساوية بين النساء والرجال. وضع طاقم شؤون المرأة في مقدمة المؤسسات سن قوانين تضمن الحقو 

الفاعلة، من خالل عرض االنجازات المتعلقة باهداف الطاقم االستنراتيجية الى جانب إطالع الجمهور والمجتمع 

 4خالل  وفي هذا الصدد يعمل الطاقم من المحلي على النشاطات المستمرة للطاقم في كافة مجاالت عمله.

تغطية فعاليات الطاقم ونشاطاته في ) 2(  إصدار صحيفة صوت النساء) 1محاور لتحقيق ما يصبو اليه: (

 بناء قدرات الكادر االعالمي بقضايا النساء.  )4(مواكبة لألحداث عامة لندوات  عقد ) 3( اإلعالم المحلي

 

 صحيفة صوت النساء 

الذي دار حول الوضع السياسي في فلسطين، والحديث عن المصالحة بالجدل والنقاش الكبير  2011تميز عام 

الوطنية الفلسطينية المتعثرة، الى جانب توجه القيادة الفلسطينية لألمم المتحدة، لنزع االعتراف الدولي بالشرعية 

ة الفلسطينية الفلسطينية كدولة كاملة السيادة، وما تبع هذا الواقع السياسي من أحداث وتأثيرات على مجمل الحيا
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األحداث القت بظاللها على آلية عمل صوت النساء في هذا العام، حيث حاولت  ههذ  سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

صوت النساء أن تكون في صورة ما يجري على األرض، ونقل ما تعانيه الفلسطينيات بشكل عام عبر ملفات 

صوت  عملتلج التفكير النمطي التقليدي تجاه المرأة.مركزة تعالج  معاناة الفلسطينيات جراء ذلك، وملفات تعا

النساء أن تبقى مدافعة عن مكتسبات المرأة التي تحققت وتحاول دعمها لألمام في ظل التراجع العام على 

وقد سّخرت صوت النساء كافة إمكانياتها  .  اعطاء نماذج  ناجحة لنساء أخرياتاالصعدة المختلفة، من خالل 

ها سواء البشرية أو المادية منها، من أجل بقاء صوت المرأة متواجدا رغم حالة االنقسام والتراجع وطاقاتها وموارد

من هنا تاتي أهمية وجود صوت النساء لتعبر عن هموم المرأة الناتجة ليس فقط  في تطبيق الحقوق والحريات.

واإلجتماعية والعمرية المختلفة.  وتبرز صوت كجزء من الهم العام بل لكونها متأثرة به في القطاعات المهنية 

ملفات  2011خالل عام حيث أصدرت الصحيفة  النساء نجاحات المراة ونضالها للتقدم في ظل هذه الظروف.

 ما يلي:على سبيل المثال تناولت قضايا حيوية تهم المرأة والمجتمع الفلسطيني ، ومن هذه  الملفات 

 المراة العاملة والمنتجة •

 اإلحتالل ىنكبة الفلسطينية الفلسطينية تتحدملف ال •

 الحرية لفلسطين •

 إعالن الدولة الفلسطينية والمراة  •

 تحرير األسرى واألسيرات •

 النوع االجتماعي في أدب االطفال •

 

 انتظام توزيع صوت النساء وزيادة االعداد الموزعة
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الف  220توسعت الصحيفة في هذا العام في سياسة توزيعها في توزيع حيث وزعت الصحيفة ما يزيد عن 

من الصحيفة في هذا العام، كما تم إضافة  عدد من المواقع الى قائمة التوزيع لتصل قائمة مؤسسات  نسخة

ورش   شاركين والمشاركات فيالمإضافة  ،المجتمع المدني والجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية والمهتمين

تم توزيع أعداد الصحيفة على قائمة التوزيع وغيرها من المؤسسات. كما انه  العمل والدورات التي يعقدها الطاقم

موقعا تشمل عددًا كبيرًا من المؤسسات والمكتبات  119في مدينة رام اهللا لوحدها لتصل الى ما يزيد عن  

 العامة.

 ص ألهم ما تضمنه كل عددأعداد صوت النساء مع ملخ

 2011\1\27من صوت النساء صدر بتاريخ 327العدد  -1

عرض العدد األول مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينّية ولعل أبرز هذه التحديات التي أظهرتها 

ن، باإلضافة إلى صورة العدد في الصفحة األولى التي تبّين حاجة فلسطينّية تشتبك مع أحد الجنود اإلسرائيليي

استعراض أبرز االنتهاكات ومنها االعتداء و  2010إثارة موضوع الحرّيات العامة ووضعها أثناء العام األسبق 

واالحتجاز لمجموعة من الناشطات الساسيات والحقوقّيات الفلسطينّيات، كما وتم التعرض لقانون األحوال 

 .الشخصّية والبحث فيما يحتويه من ثغرات 

  2011\3\3من صوت النساء صدر بتاريخ 328العدد -2

جاء هذا العدد متزامًنا مع ثورات ذروة التضامن والتفاعل العربي والعالمي مع "ثورات الربيع العربي" فعنونت 

"أهًال برياح التغيير"، أما الصفحات الداخلّية فتركزت فيها التقاربر والتغطيات على واقع  صوت النساء عددها ب

األزمة االقتصادّية وآثارها، إضافة للتركيز على مشوار تمكين المرأة الفلسطينّية اقتصادي�ا، وكانت أبرز التقارير 
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ورشة بعنوان "انعكاس األزمة االقتصادّية بهذا الشأن خاصة بصوت النساء على خلفّية تنظيم طاقم شؤون المرأة 

 على واقع المرأة الفلسطينّية"، الى جانب تقارير اجتماعية وثقافية مختلفة . 

 2011\4\7من صوت النساء صدر بتاريخ  329العدد -3

لسطينّية الذي أفرد عدة تقارير بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار "باستعراض واقع المرأة الف

بأرقام"، كما وغّطى العدد بازار الصناعات اليدوّية النسوي "أنا أنتج.. أنا أتعلم" وٕارفاقها بتقرير " سيدات يعرضن 

إبداعاتهن ويروين قصص نجاحهن". كما وأثار العدد قضّية موقف المرأة الفلسطينّية من اإلعالم الجديد. إضافة 

وجملة من القصص االنسانية والثقافية ، باالضافة الى  ، اع غّزةالستهداف الصحافيات الفلسطينّيات في قط

 الزاوية الصحية. 

 2011\5\19من صوت النساء صدر بتاريخ  330العدد -4

للنكبة الفلسطينّية. احتضن العدد تقريًرا بعنوان "الفلسطينيات ترسانة صامدة  63جاء العدد متزامنا مع الذكرى 

ات المرأة الفلسطينّية في ظل االعتداءات المتكررة للمستوطنيين اإلسرائيليين في وجه االستيطان" يبرز مواجه

على األراضي والممتلكات الفلسطينّية. أما بشأن ملف العدد فلقد كان التركيز على حق المرأة الفلسطينّية في 

لى رأسها المشاركة التعليم واستعرض تقرير خاص بصوت النساء التحديات التي تواجهها المرأة في هذا المجال ع

 النسوّية الفاعلة في الحياة االقتصادّية والسياسّية واالجتماعّية،الى جانب تقارير اجتماعية وثقافية مختلفة. 

 2011\6\23من صوت النساء صدر بتاريخ  331العدد -5

لحرمان الشعب  كان بعنوان المرأة الفلسطينّية تتحدى االحتالل اإلسرائيلي وساند هذا العنوان تقرير تتطرق 

الفلسطيني من حقوقه التي نصت عليها المواثيق الدولّية وفي شأن آخر غّطت صوت النساء مؤتمر مركز 

األبحاث واالستشارات القانونّية للمرأة بتقرير "قيادات نسوّية وسياسّية تطالب بضرورة التطبيق العاجل لما جاء 
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ت النساء  في هذا العدد بالصفحة الثقافّية التي تصدرتها في اتفاق المصالحة. ومن الجدير بالذكر، أرفقت صو 

مقابلة مع المخرجة الفلسطينّية علياء أرصغلي حول سينما المرأة، الى جانب قصص إنسانية واجتماعية وزاوية 

 صحتك.

 2011\7\28من صوت النساء صدر بتاريخ 332العدد -6

 ن حّرة عربّية مستقلة. هو عام إنهاء اإلحتاللهو عام الحرّية لفلسطي كان الملف الرئيس للعدد الصادر

واستعرض العدد مجموعة من التقارير الخاصة بآراء الشباب الفلسطيني حول إعالن الدولة الفلسطينّية. كما وتم 

التنبؤ بالمستقبل السياسي للمرأة الفلسطينّية ، الى جانب مجموعة من المقاالت السياسية واالجتماعية والثقافية 

 فة. المختل

 2011\9\29من صحيفة صوت النساء صدر بتاريخ  333العدد -7

" وكانت صورة العدد تصّور 194انفرد العدد بتغطّية استحقاق أيلول حيث كان ملف العدد "دولتنا الفلسطينّية 

مم امرأة فلسطينّية تحمل العلم الفلسطيني أثناء مشاركتها في مسيرة لإلشادة بالطلب الفلسطيني لإلنضمام لال

المتحدة، وبهذا الشأن تتطرق العدد بتقرير بعنوان "مشاركة المرأة في صنع القرار غالًبا ما تحكمها االتجاهات 

 العائلّية"، الى جانب تقارير ومقاالت مختلفة سياسية وقصص انسانية. 

 2011\10\27من صحيفة صوت النساء صدر بتاريخ  334العدد -8

صفقة األسرى الفلسطينيين وٕاطالق سراح مجموعة كبيرة منهم ولقد عنونت حيث استفاض هذا العدد في تغطّية 

الصحيفة ب" فرحة فلسطينّية بتحرير األسرى" ولعل أبرز التقارير بهذا الشأن كان بعنوان" حرّية األسرى عرس 

ية الى فلسطيني لم يكتمل". إضافة لتغطّية المهرجان السابع لسينما المرأة في فلسطين، ضمن الصفحة الثقاف

 ية واجتماعية مختلفة. نجانب تقارير وقصص انسا
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 2011\11\3من صحيفة صوت النساء صدر بتاريخ  335العدد -9

تناول ملف النوع االجتماعي في أدب الطفل بصورة تبرز أطفال يتوجّهون لصفوفهم المدرسّية، و تطرق العدد 

حول لصورة المرأة في القصص ، باإلضافة لتطرق العدد للشراكة بين مؤسسة تامر بمشروع "مراجعة ما نعرف" 

 انب تقارير ومقاالت في هذا السياق. كيفية ادماج النوع االجتماعي في أدب الطفل واالدب بشكل عام، الى ج

 2011\12\1من صحيفة صوت النساء صدر بتاريخ 336العدد -10

وجاء بمناسبة أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة ورفع عنوان "لنرفع راية فلسطين خالّية من العنف تجاه النساء" 

مع أبرز مواد العدد بهذا الشأن تقرير وتناول العدد قضايا العنف ضد المرأة من قبل اإلحتالل أو األسرة والمجت

بعنوان االحتالل اإلسرائيلي يمعن في تعنيف النساء" وتناول العدد تقرير منتدى مناهضة العنف ضد المرأة لعام 

 م خاص بزاوية إضاءات نسوية . 2011

 2011\12\22من صحيفة صوت النساء صدر بتاريخ 337العدد -11

در التغيير" ما يميز هذا العدد أنه احتوى عدة مواد لمجموعات شبابّية حمل ملف العدد عنوان "شبابنا مصا

شاركت بمشروع الشباب مصادر التغيير الذي نظمه ورعاه طاقم شؤون المرأة. تناولت إضاءة العدد إحصائيات 

في الضفة من النساء تعرضن للعنف من قبل أزواجهن وتطرق العدد  51.1% في الضفة و29.9تبين أن 

من التقارير التي تتحدث عن ثالث حمالت بعنوان: حملة أن نكون إيجابيين في عقد الزواج و حملة مجموعة 

لم تغفل  2011ومن الجدير بالذكر أن األعداد في سنة  أريد حقي، وحملة ال للقتل على خلفّية الشرف. 

 الجوانب الصحّية والثقافّية وغيرها من المواضيع التي تخص المجتمع بشكل عام. 

 عقد ندوات عامة
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، وقد تم عالج األمر في خطة العام المقبل، وكان هناك ندوة واحدة تم في عدد  الندواتشهد هذا العام تراجعًا  

عقدت في قاعة بلدية  2011\2\16إنعكاس األزمة اإلقتصادية على واقع المرأة الفلسطينية بتاريخعقدها تناولت 

 باإلضافة الى المتحدثين في اللقاء ووسائل اإلعالم المحلية.مشارك  35البيرة وحضرها ما يزيد عن 

 

 بناء قدرات كوادر اعالمية 

ساعة  40شاب وشابة ضمن مشروع الشباب مصادر التغيير بمعدل 45اعالمي وٕاعالمية و 45تدريب تم 

نين مجموعات في ست محافظات، على قضايا الحريات، واقع المرأة في القوا 6أيام ل 8تدريبية ولمدة 

 الفلسطينية، صورة المرأة في االعالم، وحمالت الضغط والمناصرة.

 

 

 أما بعض مؤشرات النجاح: 

بالنسبة لصوت النساء سجلت الصحيفة جانبا من النجاحات في هذا العام أيضا حيث أنها تخلق نوعا من 

عالية لدى المؤسسات التواصل اإليجابي بين النساء وبين صناع القرار، فصوت النساء تملك  مصداقية 

نشر أعداد الصحيفة ويتم مصدر توثيق مهم لواقع النساء الفلسطينيات،  فهي تعتبر الرسمية واإلعالمية العاملة،

على صفحات مواقع الكترونية مختلفة منها موقع البوابة االلكترونية" مصادر" وموقع بوابة المرأة، وموقع 

 روني.صحيفة االيام، وطبعا موقع الطاقم اإللكت

طاقم مجموعة من االتصاالت الهاتفية التي تثني على األعداد وتشكر القائمين على الصحيفة التلقى  •

لطرحهم قضايا تهم المجتمع المحلي والنساء خاصة مثل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوي 
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المرأة العاملة للتنمية وجامعة  ووزارات كوزارة الثقافة وزارة التربية والتعليم العالي، باالضافة الى جمعية

بير زيت  حيث يعود طلبة الماجستير في  التخصصات اإلنسانية والحقوقية الى الصحيفة كأساس 

  ومرجع في أبحاثهم.

تلقي اتصاالت من مؤسسات أهلية من أجل الحصول على أرقام هواتف كتاب صوت النساء من أجل  •

  مختلفة.ترشيحهم للعمل مع هذه المؤسسات في مواضيع 

تناول قصة امرأة من نابلس تركها زوجها بسبب اعاقة ابنها  بقلم الصحافيه مجدولين  قد 336العددكان  •

من المؤسسات  بعد نشر التقرير في صوت النساء باإلتصال بالصحافية لمتابعة  عددحسونةحيث قامت 

  هذه األسرة ومساعدتها.

الشباب للكتابة عبر صفحاتها، مساهمة من الصحيفة أعطت صوت النساء مساحة لإلعالميين كما ان  •

  في تبني أقالمهم وتدريبهم على العمل اإلعالمي.

مثل  الطاقم مساعدتها في عمل تغطية إعالمية لنشاطاتهم المختلفةمن عدد من المؤسسات  طلب •

   االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وبعض االطر النسوية 

 

 الثامن من آذار 

االحتفال في هذا اليوم، وبالضافة الى مشاركة المؤسسات االخرى، والمشاركة في النشاط في إطار  •

ورشة عمل موسعة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة إلى  المركزي لهذا اليوم، عقد الطاقم

حول جدلية النسوي والوطني  1948مشاركة نشيطات فلسطينيات من األرض الفلسطينية المحتلة عام 

مشاركة ومشارك، كما تم عقد يوم دراسي في محافظة القدس حول العنف ضد  180بمشاركة أكثر من 
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 120المرأة ضمن فعاليات األسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحضر اليو مالدراسي أكثر من 

 مشارك ومشاركة من نشطاء المجتمع المدني في القدس. 

 

مـا مــن طــاقم شـؤون المــرأة بــدعم الحـراك الفلســطيني الــذي هـو جــزء مــن التزامهرجــان يــوم المــرأة العــالمي  •

التوجه الدولي العام لبناء مجتمعات المساواة والعدالة االجتماعية وفي إطار توجه األمم المتحـدة العتبـار 

، 2011أن التعليم والوصول إلى اسـتخدام أمثـل للنسـاء للتكنولوجيـا هـو شـعار اليـوم العـالمي للمـرأة للعـام 

ظــم طــاقم شــؤون المــرأة مهرجــان الثــامن مــن آذار (اليــوم العــالمي للمــرأة) تحــت شــعار "المــرأة الفلســطينية ن

والتكنولوجيا .. ارادة للتغيير .. كسر للحصار .. انهاء لالنقسام" بحضور جماهيري واسع ضم الفعاليات 

ن المــرأة والمؤسســات النســوية والسياســية واألمميــة وقطاعــات واســعة مــن متطــوعي ومتطوعــات طــاقم شــؤو 

تخلــل المهرجــان عــدد مــن الفقــرات و ، وكــان هنــاك عــدد مــن الكلمــات المختلفــة مــن قبــل الطــاقم.  الشــريكة

كعــرض لمجموعــة مــن الفتيــات المــدونات فــي قطــاع غــزة واللــواتي اســتطعن مــن خــالل مــدوناتهن ايصــال 

نسـاء خـالل مـدوناتهن والالتـي تـم صوت المرأة الفلسطينية وصورتها للعالم وناقشن قضايا تهم الشباب وال

ـــع شـــهادات  ـــة عـــام مـــن النضـــالتكـــريمهن مـــن خـــالل توزي ـــت شـــعار (مائ ـــامن مـــن اذار ) حمل   عـــاش الث

وعـرض لفــيلم تســجيلي حــول المـدونات مــن تنفيــذ المدونــة رزان المـدهون، و  فقــرات فنيــة تضــمنت أغــاني 

 وطنية وتراثية فلسطينية.
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النـــه عـــرض حالـــة فلســـطينية جديـــدة شـــقت طريقهـــا بقـــوة وتواكبـــت مـــع وقـــد حقـــق  المهرجـــان صـــدي واســـع وذلـــك 

تطورات العصر ووظفت أدوات المناصرة بطريقة جدية وظهر ذلك من خالل العدد الكبير للحضور والتفاعـل مـع 

 فقرات المهرجان.

انات، وجاء الفكرة ابداعية وبعيدة عن التقليد والروتين المتبع في المهرجأحد الحاضرين في المهرجان قال: "

المهرجان منسجما مع التوجه العالمي للثامن من آذار هذا العام كما أنه سلط الضوء على المدونات الشابات 

 ومنحهن فرصة لعرض افكارهن ومدوناتهن".

 

 وخالل األسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 

أيضًا ضمن األسبوع العالمي لمناهضة باإلضافة إلى ورشة موسعة في محافظة بيت لحم وأخرى في الخليل 

 مشاركة ومشارك. 200العنف ضد المرأةحضرها ما يزيد عن 

 

 

 مهرجان التطوع العالمي : التطوع وأهميتة

التطوع ولذلك  كان دائمًا هناك مجموعات من التطوعات والمطتوعين الذين يدرك طاقم شؤون المرأة أهمية 

في إطار التوجه الدولي و  ويقوموان بعمل مع الطاقم لصالح الرؤية في المؤسسةواللواتي يتلقين التدريب والدعم 

والعالمي وتوجه األمم المتحدة  ألهمية العمل التطوعي وتعزيز دور العمل التطوعي في تنمية المجتمعات 

على دعم  ديسمبر من كل عام، والتزاًما من طاقم شؤون المرأة 5وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 

الحراك الفلسطيني الذي هو جزء من التوجه الدولي العام لبناء مجتمعات المساواة والعدالة االجتماعية، نظم طاقم 
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,  PAPPبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني  UNDPشؤون المرأة  بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

مهرجان "تكريم المتطوعة المثالية"  2011ديسمبر  في الخامس من UNVوبرنامج متطوعي األمم المتحدة 

نادية  /والذي صادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين. تضمن المهرجان كلمات للسيدة

، وكلمة المتطوعات ألقتها UNDPساشا  مدير /فرع غزة، وكلمة للسيد –أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة 

ن الشوا. وقد تميز المهرجان بحضور واسع للفعاليات النسوية والسياسية واألممية وعدد كبير من نسري /اآلنسة

 متطوعات ومتطوعي طاقم شؤون المرأة والمؤسسات الشريكة في المشروع.

 

مــن رائــدات العمــل  8تخلــل المهرجــان عــدد مــن الفقــرات  الفنيــة  ضــمت أغــاني وطنيــة وتراثيــة فلســطينية، وتكــريم 

من المتطوعـات الشـابات تحـت شـعار "عطـاؤك يسـتحق" وعـرض للسـير الذاتيـة لجميـع  25الفلسطيني و التطوعي

المتطوعـــات اللـــواتي تـــم تكـــريمهن. حيـــث تـــم تكـــريم المتطوعـــة سوســـن الخليلـــي وهـــي ســـيدة مـــن ذوي االحتياجـــات 

ـــة ســـمورائي والســـيدة ســـل ـــم ترشـــيحها مـــن االتحـــاد العـــام للمعـــاقين، والســـيدة رقي ـــد ت فيا تيدســـكني وهـــن الخاصـــة وق

متطوعات أجانب يخرجن مع قارب أولويفيا لحماية الصيادين في قطـاع غـزة، والسـيدة جميلـة صـيدم للتأكيـد علـى 

 أهمية تذكر األعمال التطوعية والوطنية لالشخاص حتى بعد وفاتهم وأن آثار أعمالهم تبقى لألبد.

سنة، قالت:  15ي نادي نسوي الشوكة منذ المتطوعة عائشة منصور من منطقة الشوكة برفح وهي متطوعة ف

 به"الذي نقوم "أنا سعيدة ومتفاجئة من أن هناك مؤسسات أهلية ودولية تولي اهتمام للعمل 

 

استوعبت دئرة اإلعالم في هذا العام عددا من المتطوعات اللواتي كن من طالبات وفي هذا المجال أيضًا 

في برنامج اإلعالم المكتوب أربعة طالبات إستمرت ثالثة منهن اإلعالم في الجامعات الفسطينية، حيث تطوع 
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المميز في برنامج المتطوعات هو المستوى  بشكل دوري بالحضور والتدرب على العمل اإلعالمي في الدائرة.

، وعلى سبيل المثال تقوم ر الذي بذلنه والمساعدة في العملالذي وصلت اليه المتطوعات والجهد الكبي

الكتابة في صوت النساء، حيث تم  نشر تقارير ، حليل أعداد صوت النساء وكتابة تلخيص عنهاتالمطتوعات ب

حضور ورشات العمل والندوات وكتابة تقارير ومحاضر متميزة، باسمهن في الصحيفة وكانت تقاريرهن 

 عمل افالم قصيرة عن نشاطات الطاقم وبرامجه لتوثيقها.، الورشات

 

 

 الهدف الرابع: تحسين فاعلية وكفاءة الطاقم بما يضمن استمراريته وتحقيق أهدافه   

تم عقد لقائين مع قيادات األطر النسوية من أجل تطوير العالقة ما بين األطر النسوية  2011خالل العام 

ن الطاقم واألطر النسوية والطاقم والتأكيد على دور الطاقم كائتالف لألطر النسوية وتقييم العالقة السابقة ما بي

 باإلضافة إلى آليات تعزيز العالقة للفترة الحالية والفترة القادمة.

 

تنسيق العالقة ما بين الطاقم  حولتم عقد لقائين مع األمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية خاصين  كما 

واالتحاد العام وتطوير العالقة ما بينهم من أجل خلق التكامل ما بين المؤسستين وخاصة في موضوع مشاركة 

 المرأة السياسية.
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       ) 1رقم ( ملحق

 : الطاقم ونشاطاتتأثير التدريب عن وقالوا ماذا قالت 

 

 نهلة، احدي المتطوعات في مركز صبايا المغازي أشارت : 

"هذا المركز تبعنا واحنا استمرينا فيه بشكل تطوعي علشان احنا اللي بنيناه وما بدنا اياه يسكر بمجهودكم معنا 

 "نرجع نفعله

 :من جمعية الحدود رفح قالت مشاركةالفت الندي 



 Page 54            2011التقرير السنوي لعام   -طاقم شؤون المرأة 
 

 مؤسسات تانية لكنى اشعر انه في الطاقم التدريب سيكون مختلف""أنا اخدت تدريبات عن الجندر والقوانين في 

 أحالم أبو ظاهر: 

 " مهم كتير ان نعرف عن حقوق المرأة، بس كمان بدنا نعرف كيف نقدر نطبقها "

 أمال أبو غياض، مشاركة في المشروع: 

المهمشات، وتعرفهن على حقوقهن أنا بأكون فرحانة جدًا لما بأشعر ان المؤسسات النسوية بتقدر توصل للنساء "

بس ياريت تستمر العالقة ومتكونش محددة بوقت قصير عشان يقدروا النساء يستفيدوا ويطبقوا االشياء اللي 

 تعلموها"

 مها مزهر: المشاركة

"تعرفنا على اشياء جديدة لم يسبق لنا ان تطرقنا لها ال في المدارس وال الجامعات وال حتى البيت، وطرقنا  

اب كانت مغلقة نتمنى ان تفتح قريبا. والي طلب ان تصل هذه الدورات الى كل النساء، حتى االمهات وليس أبو 

فقط الجامعيات، لذلك أتمنى أن أكون من األشخاص الذين سيتم اختيارهم حتى أتمكن من توصيل هذه 

 "المعلومات والحقوق ألكبر عدد من النساء المهمشات

 جميلة ثابت: المشاركة

موضوع كان ممتاز جًدا وألول مرة كخريجة وباحثة اجتماعية أسمع بهذا الموضوع لذلك أتمنى المزيد من "ال 

 المعلومات والتقدم الذي يخص موضوع المناصرة والضغط، إلى جانب تشويقي للبحث بنفسي عن هذا الموضوع"

 النصيرات:  – سماح أبو غياض، مديرة مركز البرامج النسائية

 فرصة طيبة الفادة المجتمع المحلي وتبادل الخبرات والمعارف والكفاءات مع مراكز صبايا""هذا المشروع 

 رفح، اكتمال ابو عودة:  –منسقة مركز صبايا 
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"اخيرا سنفعل مركز صبايا رفح ونعمل فيه هناك الكثير من االفكار في عقولنا وهناك الكثير من المتطوعات 

 عمل معهن وتنفيذ االفكار التي نحلم بها لتطوير مواصي رفح"الراغبات في العمل سيكون بالمقدور ال

 حنان أبو مشايخ: 

"أنصح كل الشابات سواء من عضوات األطر أو من خارجها أن تشارك في أنشطة طاقم شؤون المرأة ألنها 

انطالقه مفيدة جدًا وهو من المؤسسات التي كان لها الفضل علي في مرحلة االنتخابات المحلية. النها ستعتبر 

 جيدة لهن وستحدث تغيير في حياتهن"

  :منسقة مركز صبايا في منطقة رفح تقول

أن المشروع يسهم بشكل كبير في رفع وعي الجمهور حول قضايا المرأة والتي كانت لفترة طويلة تعتبر من "

يهتم بقضية المحرمات وال يمكن الحديث فيها، وألول مرة ينفذ تدريب يجمع الجنسين خاصة وأن الموضوع 

 ."المرأة، وهذا يعتبر تحدي

 : تهاني الجمل مديرة جمعية نداء فلسطين لالعمال الخيرية 

 " نتطلع الى مساهمة جيدة في هذا المشروع، يفتح آفاق لتعاون أكبر مع الطاقم"

  من منطقة الشوكة: مشاركة إيمان عياش، 

باالضافة إلى أنه عزز من قدرتي على التعبير عن "ساهمت التدريبات في زيادة معرفتي وزيادة ثقتي في نفسي 

أرائي بحرية. اآلن يمكنني التنسيق مع مؤسستي للبدء في مبادرة تستهدف رفع وعي مجتمعنا المحلي بحقوق 

 ودور المرأة مستثمرة ما تلقيته من معلومات خالل التدريبات"

  فدوى قديح، متدربة من منطقة الشوكة:

 وم "الكوتا النسائية" كنت اسمع الكلمة كتير بس وال مرة كنت متأكدة من معناها"ألول مرة تعرفت على مفه"
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 من منطقة حكر الجامع:" مشاركةوفاء أبو عمرة، 

 أتمنى لو نستطيع تنفيذ مثل هذه التدريبات للعائالت وربات البيوت""

 : المشاركة مهيتاب العبادلة أشارت

 مجموعة من الناس وأعطي محاضرة كنت سعيدة جدا وواثقة من نفسي""هذه المرة االولى التي أقف فيها أمام 

 : المشاركة نبال شعت أشارت

"كنت أتخيل نفسي قادرة على الوقوف أمام مجموعة من النساء ولكن لم أكن أتخيل أن أقف أمام مجموعة من 

 الحملة " الرجال ألطرح قضايا تخص المرأة وأناقشها معهم بكل جرأة وثقة , كنت شجاعة جدا في

 

 

 

 

 ) 2ملحق رقم (

جدول يبين توزيع المجموعات البؤرية التي تم عقدها من أجل فحص احتياجات وتحديات أما المرأة الفلسطينية 

 في المشاركة السياسية

 المقابالت الفردية نساء رجال العدد االجمالي الموقع

 1 10 1 11 كوبر والجلزون

 1 10 0 10 النصارية

 1 10 0 10 والفصايلالعوجا 



 Page 57            2011التقرير السنوي لعام   -طاقم شؤون المرأة 
 

 3 6 6 12 عالر

 3 12 7 19 بالطة

 3 12 0 12 تلفيت

 1 10 3 13 غزة \رفح

 1 10 3 13 شمال، وسط، غزة

 1 9 3 14 كفر القف وحجة

 3 5 4 9 كفر الديك

 1 7 3 10 مخماس

 1 5 3 8 عناتا

 1 6 2 8 حزما

 2 8 1 9 بيت لحم \جورة الشمعة

 2 7 1 8 بيت لحم \تقوع

 2 6 1 7 بيت لحم \مراح رباح

 2 5 1 6 بيت لحم \زعترة

 2 13 9 22 الخليل \بيت اوال

 2 12 10 22 الخليل \يطا

 2 15 7 22 الخليل \خاراس

 2 7 6 12 جنين \اليامون
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 1 12 0 12 جنين \يعبد وعرابة

 1 12 3 14 جنين \الفقوعة

 مقابلة 39 مشاركة 209 مشارك 74 ة\مشارك 283 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 3ملحق رقم (

 منشورات الطاقم (سواء كان نشرت للعامة أو كوثيقة داخلية) 

 واألمن :  ورقة حقائق حول واقع ومعاناة المرأة الفلسطينية وأطفالها (واقع الضفة الغربية)  النساء •

 النساء واألمن (واقع قطاع غزة)  •

 الشباب مصادر التغيير  •

 احتياجات وتحديات المرأة الفسطينية في مجال المشاركة السياسية تقرير حول  •

 التمكين السياسي للنساء في المناطق الريفية الفلسطينية حول تقرير تقيمي  •

 ت بنفس الموضوع إنتاج كتيب حول تعزيز مشاركة المرأة السياسية، باإلضافة إلى ملصقات ويافطا •
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ال لقتل –) حق االنثى في الحياة 2) حق المرأة في الميراث (1قضابا هي ( 3يافطة حول   3000انتاج وتوزيع  •

 ) عقد الزواج كآلية إيجابية لتحقيق حقوق المرأة 3االناث (

 تقرير تحليلي حول أدب األطفال والنوع االجتماعي  •

 

 

 

 

 

 

 

 ) 4ملحق رقم (

 تغطيات إعالمية ألنشطة الطاقم: 

     نشر خبر"الطاقم يبدأ بتنفيذ مشروع التمكين السياسي للنساء في المناطق الريفية" 2011\2\1بتاريخ •

بدأ طاقم شؤون المراة بتنفيذ مشروع التمكين السياسي للنساء في المناطق الريفية بالشراكة مع منظمة اليونيفيم  

بين الجنسين وتمكين المرأة عبر تعزيز دورها من  والذي يهدف إلى تحقيق أهداف األلفية اإلنمائية في المساواة

 خالل التميكن في كافة المجاالت والحد من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

             نشر الخبر: القدس، األيام، الحياة، معا، وفا، فتح ميديا، الشرق القطرية، العهد.                                                 

 نشر خبر"طاقم شؤون المرأة: المرأة أكثر تضررا من األزمة األقتصادية" 2011\2\17بتاريخ  •
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أكد الطاقم في لقاء نظمه حول انعكاس األزمة االقتصادية على واقع المرأة أنها أكثر تأثرا بها ونتيجة لذلك 

خاصة في األسر التي ترأسها انخفضت مشاركتها في سوق العمل واألمر الذي دفع إلزدياد معدالت الفقر 

 نساء.

 نشر الخبر: معا، وفا، األيام، الحياة، القدس، مصادر.  

 نشر خبر"طاقم شون المرأة ينفذ ورش عمل توعوية في مدينة الخليل" 2011\2\25بتاريخ  •

تي قام طاقم شؤون المرأة ضمن مشروع تمكين قيادات نسوية شابة  في إطار تنفيذ حملة الضغط والمناصرة ال

ينفذها الطاقم حول حق المراة في الحصول على الميراث، في مدينة الخليل بتنفيذ ورشتي عمل توعويتان حول 

حق المرأة في الميراث بالتعاون مع جمعية التنمية الريفية ومركز الدراسات النسوية، وقد تضمنت الورش نقاشات 

المجتمعي وكذلك تم عرض فيلم يناقش حاالت لنساء حول حق المرأة في الميراث من المنظور الديني والقانوني و 

 فلسطينيات حرمت من الميراث بسبب العادات والتقاليد.

 نشر الخبر: القدس، معا، الحياة، األيام، وفا.

 على شرف الثامن من آذار نشر خبر " 2011\3\18بتاريخ  •

 اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع رام اهللا ينظم عدة فعاليات"

اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع رام اهللا على شرف الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، عدة فعاليات في نظم 

حيث قامت الهيئة اإلدارية لإلتحاد بزيارة جمعية اإلتحاد النسائي العربي لرعاية المسنين في   مدينة رام اهللا.

يسة الفرع عن تاريخ اإلتحاد العام للمرأة وأهم أعماله وعن مدينتي رام اهللا والبيرة، حيث  تحدثت  نهلة قورة رئ

االنجازات التي حققها اإلتحاد في متابعة القوانين، كما تم الحديث عن  عملية االنتساب لإلتحاد العام وكيفية 

 تشكيل لجان محلية في المواقع المختلفة. 
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 نشر الخبر: معا، وفا، األيام، معا، الحياة، مصادر.

نشرخبر"طاقم شؤون المرأة يناقش مع الهيئة العليا للقوى آلية تطبيق ميثاق  2011\3\16بتاريخ •

 تعزيز مشاركة المرأة السياسية"

عقد طاقم شؤون المرأة لقاء موسعا مع الهيئة العليا للقوى الوطنية لمناقشة آلية العمل على تنفيذ ميثاق "تعزيز 

قعه قادة وممثلو القوى من أجل تعزيز مشاركة المراة في صنع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي ، الذي و 

وعبرت القوى عن التزام خطي بتعزيز دور المرأة في النضال الوطني والديموقراطي  القرار السياسي .

 واالجتماعي وغيرها من المجاالت في خطوة وصفها المشاركون بأنها محطة مفصلية.

 األيام، وفا، معا، مصادر.نشر الخبر في : الحياة، القدس، 

 نشر خبر"جحيم الظل .... مسرحية تتناول انتهاك حق النساء بالميراث" 2011\3\30بتاريخ •

عرض طاقم شؤون المرأة مسرحية من انتاجه سماها " جحيم الظل" وذلك خالل حملة ينفذها حول الميراث 

حالة حروان المراة من الميراث مستقساة من ونفذها مسرح " الطنطورة" وطرحت خمسة مشاهد وتناولت كل منها 

 واقع الشعب الفلسطيني.

 نشر الخبر:وفا، معا، األيام،القدس، الحياة، فتح ميديا.

 دى السلطة يزور طاقم شؤون المرأةنشر خبر"ممثل سيرالنكا ل 2011\4\19بتاريخ  •

شؤون المرأة . ودار نقاش موسع  زار ممثل سيرالنكا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية د.تي جاياسينجة ، طاقم

حول اتصاالت الحركة النسوية الفلسطينية مع الحركات النسوية في الدول االسيوية ، واقترح بزيارة لتلك الحركات 

 لالطالع على تجارب النساء في تلك الدول.

 نشر الخبر: معا، وفا، القدس، األيام، البوابة الفلسطينية، الحياة.
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 خبر"وفد من البرلمان السويدي يلتقي طاقم شؤون المرأة" نشر 2011\4\20بتاريخ •

التقى طاقم شؤون المرأة وفدا من عضوات البرلمان السويدي وأعضاء من الحزب الشيوعي وممثلين من الشباب 

في الحزب. وأطلعت المديرة العامة بالطاقم سريدة حسين الوفد على واقع المراة الفلسطينية في ظل استمرار 

 االسرائيلي وما تتعرض له من اعتقاالت وانتهاكات لحقوق االنسان بشكل يومي ومتواصل.االحتالل 

 نشر الخبر: القدس، األيام، الحياة، معا، وفا، مصادر.

 نشر خبر"طاقم شؤون المرأة يشيد بقرار إعالم الزوجة بقران الزوج" 2011\4\26بتاريخ  •

مجلس األعلى القائم بأعمال قاضي قضاة فلسطين يوسف ثمن طاقم شؤون المرأة التعميم الذي أصدره رئيس ال

ادعيس بخصوص الحفاظ على األسرة يتضمن" عدم إجراء عقد الزواج للرجل المتزوج دون ابالغ الزوجة األولى 

 أو زوجاته إذا كان لهم أكثر من زوجة.

 نشر الخبر: األيام،فتح ميديا،البوابة الفلسطينية،معا،وفا.

 خبر "نسويات في الضفة وغزة يلتقين زهيرة كمال" نشر 2011\4\26بتاريخ  •

التقى عدد كبير من ناشطات في الحركة النسوية الفلسطينية واإلتحاد العام للمراة في مقر طاقم شؤون المرأة  

 وعبر الفيدو كونفرانس زهيرة كمال األمين العام للحزب الديموقراطي"فدا"

ها أمينا عاما، ومن أجل مناقشة أهم القضايا النسوية التي تأمل الحركة وجاء هذا اللقاء لتهنئة زهيرة كمال النتخاب

 النسوية تبنيها في موقعها الجديد.

 نشر الخبر:معا،وفا، األيام، القدس، الحياة، البوابة الفلسطينية.

 نشر خبر" المطالبة بتعزيز حق الفتيات بالتعليم وربطه بسوق العمل"  2011\9\5بتاريخ  •
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أهلية وحزبية بتعزيز حق الفتيات في التعليم وربطة بسوق العمل واعادة إعمار المدارس التي طالبت مؤسسات 

دمرها اإلحتالل في قطاع غزة ، وأكد المشاركون أن دور األحزاب يجب أال يقتصر على دور نضالي وسياسي 

سين تبين أن أعداد وحسب احصائية قرأتها سريدة ح بل يجب أن يكون فاعال في دعم حق المراة في التعليم.

ذا يتطلب توفير سوق العمل وتوعيتهم حول نوعية التعليم التي تضمن لهن حياة ÷الخريجات تفوق الذكور و

 كريمة. 

 نشر الخبر: معا، وفا، األيام، القدس، الحياة، العهد.س

نشرخبر" االنتهاء من سلسلة تدريبات ضمن مشروع الشباب مصادر  2011\10\5بتاريخ •

 "2011التغيير

تم االنتهاء مؤخرا من سلسلة تدريببات لمجموعة من الشابب واالعالميين ضمن مشروع الشباب مصادر 

التدريبات ركزت على مفهوم الحرية لدى  والذي ينفه الطاقم بالشراكة مع مؤسسة الدياكونيا. 2011التغيير

الشباب في القوانين، صورة المرأة في الشباب ، ونظرة نقدية لواقع الشباب في النظام الديموقراطي،حقوق المرأة و 

 اإلعالم، ومفاهيم الضغط والمناصرة،الى جانب الحمالت اإلعالمية وأليات تنفيذ حملة مجتمعية وٕاعالمية.

 'نشر خبر لقاء بطاقم شؤون المرأة حول القتل على خلفية 'الشرف 2011\10\20بتاريخ •

األربعاء، قضية القتل على خلفية 'الشرف'، خالل لقاء نظمه ناقشت مجموعة من اإلعالميين واإلعالميات، اليوم 

هدف اللقاء، وفق القائمين عليه،  طاقم شؤون المرأة برام اهللا، استكماال للقاء مماثل عقد في شهر تموز الماضي.

والعمل على  إلى شرح القضية 'الحساسة والعمل على إيجاد حلول مبدئية تساهم في تقليلها على أرض الواقع،

خلق وعي قادر على التغيير الذي يساعد بتوعية المجتمع بشكل عام بخصوص تلك القضية'. وقالت رئيسة 
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'يجب أن يكون هناك تنسيق بين جميع المؤسسات اإلعالمية  تحرير صحيفة 'صوت النساء' لبنى األشقر،

 والوزارات من أجل الحد من تلك القضية اإلنسانية'.

 نشر الخبر:وكالة وفا لالنباء، صحيفة القدس، الحاية الجديدة، وكالة بي إن إن، وكالة سما، وكلة صفا.

ول جرائم القتل على خلفية طاقم شؤون المرأة يعقد لقاءا موسعا  ح"نشر خبر2011\11\16بتاريخ •

 الشرف لطلبة جامعة بيرزيت"

عقد طاقم شؤون المرأة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت اليوم لقاءا موسعا مع طلبة الجامعة 

، اللقاء الذي أداره الشباب 2011ضمن حملة "ال لجرائم قتل النساء"  ضمن مشروع  الشباب مصادر التغيير

ية قتل النساء على مايسمى "الشرف" . حضر اللقاء عدد كبير من طلبة الجامعة  و تم عرض فيلم" تناول قض

 منا وفينا" الذي انتجه مركز المرأة لألرشاد القانوني واالجتماعي حول سفاح القربى ورائم قتل النساء.

قدس ، صحيفة االيام، نشر الخبر: راديو الشمس في الناصرة، راديو امواج، اديو نساء أف ام، صحيفة ال

 صحيفة الحياة الجديدة، وكالة وفا لالنباء.

مواطنا في حمالت توعية  650نشر خبر"طاقم شؤون المرأة يستهدف  2011\12\16بتاريخ  •

 بقضايا المرأة"

استهدف طاقم شؤون المرأة مؤخرا ضمن مشروع الشباب مصادر التغيير، والذي ينفذه بالشراكة مع مؤسسة 

 مواطنا  في ست محافظات من محافظات الضفة الغربيةمن خالل عقد  أثنا عشر لقاءا توعويا . 650دياكونيا، 

تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسة من الحمالت المجتمعية التي ينفذها الشباب فيكل من جنين ونابلس وطولكرم 

ل على خلفية الشرف، وحق ورام اهللا والخليل وبيت لحم، حول ثالث قضايا نسوية رئيسية تتمثل  بحملة ضد القت

 المرأة بالميراث، وحق المرأة بوضع شروط لعقد الزواج تضمن حقوقها.



 Page 65            2011التقرير السنوي لعام   -طاقم شؤون المرأة 
 

نشر الخبر:وكالة معا االخبارية، وبوابة المرأة وصحيفة االيام، وصحيفة الحياة الجديدة،وصحيفة القدس، وموقع 

 البوابة الفلسطينية التابع لمركز تطوير المؤسسات االهلية.

 نشر خبر "اختتام مشروع الشباب مصادر التغير" 2011\12\30 •

اختتم طاقم شؤون المرأة سلسلة تدريبات  لمجموعة من الشباب واالعالميين ضمن مشروع الشباب مصادر 

التغير والذي ينفذه الطاقم بالشراكة مع مؤسسة الدياكونيا ، وهذا التدريب ركز على مفهوم الحرية لدى الشباب 

 مفاهيم الضغط والمناصرة ، وتضمن العديد من الحمالت االعالمية التي نفذها المشاركون.وحقةقهم في القوانينو 

 نشر الخبر في : القدس،معا،وفا، سما،األيام،الحياة.

نشر خبر" طاقم شؤون المرأة يلتقي مع المقررة الخاصة لألمم المتحدة   2011\12\31بتاريخ   •

  رشيدة مانجو".

سريدة حسين وعدد من عضوات الهيئة االدارية مع اللجنة المقررة لمناهضة العنف  التقت المديرة العامة للطاقم

ضد المرأة السيدة رشيدة مانجو ضمن زيارتها لألراضي الفلسطينية ، وخالل اللقاء تم االطالع على أوضاع 

 نف األسري.المرأة الفلسطينية عن كثب وتأثيرات االحتالل على النساء وتوضيح العالقة هذا العنف على الع

 نشر الخبر: القدس، األيام، الحيا، مصادر، معا، وفا.
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 ) 5ملحق رقم (

 ملفات وردت في اعداد صحيفة صوت النساء 

جاء بعنوان"المرأة الفلسطينية تحديات وأمال على الطريق" نظرة تقيميمة لواقع المرأة في عام  327ملف للعدد 

2010 . 

 مجموعة قضايا نسوية بمناسبة الثامن من آذار.طرح  328ملف العدد

 جاء بعنوان حمل عنوان المراة العاملة والمنتجة. 329ملف العدد

 .حمل ملف النكبة الفلسطينية.330ملف العدد 

 اإلحتالل. ىوحاء بعنوان المرأة الفلسطينية تتحد331ملف العدد

 تحدث عن ملف الحرية لفلسطين. 332ملف العدد 
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 وكرست صفحاته للحديث عن المراة من إعالن الدولة الفلسطينية. 333ملف العدد 

 وتحدث عن ملف تحرير األسرى واألسيرات.334ملف العدد 

 وحمل عنوان النوع االجتماعي في أدب االطفال. 335ملف العدد

 حمل ملف العنف ضد المرأة بمناسبة اسبوع مناهضة العنف ضد المرأة. 336ملف العدد 

 وتحدث عن الشباب مصادر التغيير. 337ملف العدد 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


	هدى جابر أبو عدوان، مشاركة  من منطقة المغراقة:
	"الأكيد أنني سأقوم بنقل المعلومات التي تلقيتها في التدريبات لأقربائي وأهلي ليستفيدوا هم أيضا"

