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ية المؤسسات النسوية ومرجعياتها على قضايا المرأة خالل الخمس سنوات القادمة ؤر   
 إعــداد  

 أ.منى سامي موسى       د. سامية عبد هللا عبد المنعم                   
متخصصة في الدراسات                           أستاذ مساعد/ جامعة غزة                                       

 النسوية       
 

 الملخص: 

لتعــرف إلــى رؤيــة المؤسســات النســوية ومرجعياتهــا علــى اهــدفت الدراســة 
تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي وقضــايا المــرأة خــالل الخمــس ســنوات القادمــة, 

االعتمـــاد علـــى قائمـــة مـــن قـــوائم والتحليلـــي لدارســـة الظـــاهرة علـــى أرض الواقـــع, 
االستقصــاء كــأداة رئيســة لجمــع البيانــات،  واســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل 

النسوية والتي سوف تشتمل على: جمعية العطـاء الخيريـة, جمعيـة للمؤسسات  
عايشـــــــة لحمايـــــــة المـــــــرأة والطفـــــــل, جمعيـــــــة الدراســـــــات النســـــــوية التنمويـــــــة 
الفلســطينية, مركــز البــرامج النســائية النصــيرات, جمعيــة بيــت المســتقبل, مركــز 

) موظفــــًا,  ويــــتم اســــتخدام 132بلــــغ مجتمــــع الدراســــة (، البــــرامج النســــائية رفــــح 
ــتخدام ا ــى اســـ ــافة إلـــ ــة, باإلضـــ ــن أدوات الدراســـ ــأداة مـــ ــة كـــ ــتبانة اإللكترونيـــ الســـ

المؤسســــات النســــوية, واســــتخدام برنــــامج فــــي المقــــابالت لكــــل مــــن العــــاملين 
 ). وخلصـت الدراسـة إلـى أهـم النتـائجSPSSالتحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعيـة (

 : اآلتية 

المؤ .1 رؤية  متغير  على  متوسطة  بدرجة  موافقة  النسوية وجود  سسات 
 ). 66.37ومرجعيتها بوزن نسبي (

السنوات  .2 خالل  المرأة  قضايا  متغير  على  متوسطة  بدرجة  موافقة  وجود 
 ). 67.74الخمس القادمة بوزن نسبي ( 

المرأة  بقضايا  النسوية  المؤسسات  اهتمام  بضرورة  الدراسة  وأوصت 
مع   تتناسب  التي  الخطط  ووضع  رؤيتها  خالل  من  سنوات  الخمس  خالل 

 ثقافة المجتمع. 
 

 

Abstract : 

This study aims to identify the vision of feminist institutions and their liability on 
women's issues during the next five years. An analytical descriptive approach was used 
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to study the phenomenon by using survey as a main tool for collecting data, and target 
all the population of feminist institutions (Census), which include: Give Palestine 
association , Aisha Association for the Women and Child Protection, Palestinian Society 
for Developmental Women’s Studies, Nusseirat Women’s Programs Center, Future House 
Society, Center for Women’s Programs Rafah. Since The study community reached (132) 
employees, the researcher uses electronic questionnaire, in addition to using interviews 
to employees at women's organizations, and analyzed data by using the Statistical 
Analysis of Social Sciences (SPSS) program. The result of the study shows: (1) There is a 
moderate degree approval of the variable of feminist institutions vision since the 
liability with a relative weight is (66.37). (2) There is a medium degree approval on the 
variable of women's issues during the next five years with a relative weight (67.74). The 
study suggests that women's institutions should focuses on women's issues during the 
five years through their vision and developing appropriate plans to the culture of 
society. 

 : المقدمة 

والمنظمات   الجمعيات  تشكيل  نتيجة  بالظهور  الفلسطينية  النسوية  المؤسسات  بدأت 
م) واصلت منظمات المجتمع المدني بشكل عام تواجدها  1948فمنذ عام (  ،الخيرية واالشتراك

أنشطتها بعض    ،وممارسة  استمرار  إلى  أدى  التاريخي  السياق  في  المستمر  التغير  لكن 
) عام  المحتلة  األراضي  داخل  العمل  في  الفلسطيني  المدني  المجتمع    ،م)1948منظمات 

في    ، نما قامت أخرى بالعمل خارج فلسطينبي  ،والعمل على الحفاظ على الهوية الفلسطينية
وركزت أنشطتها على قضيتين رئيسيتين وهما تحرير فلسطين    ،البلدان العربية بشكل رئيس

 ). 2017والهوية القومية العربية (حنيني, 

ــة  ــلطة الوطنيــ ــام الســ ــد قيــ ــارها بعــ ــد انتشــ ــي تزايــ ــوية التــ ــات النســ ــر دور المؤسســ ــع تغيــ ومــ
والعمــل علــى تنفيــذ برامجهــا  ،إلغاثــة إلــى التنميــة المســتدامةالفلســطينية فــي االنتقــال مــن ا

بمــا ينســجم ويتفــق مــع االحتياجــات واألولويــات التنمويــة الفلســطينية. وقــد تركــز ، ونشــاطاتها
عملها في هــذه الفتــرة علــى قضــايا النــوع االجتمــاعي "الجنــدر" حيــث أعطيــت أولويــة إلــى القضــايا 

أجــل حــل قضــايا المــرأة األساســية: الفقــر والتخلــف  االجتماعيــة التــي يعــد تناولهــا مهمــا مــن
وعبــــر العالقــــة الديمقراطيــــة العصــــرية  ،واالضــــطهاد المجتمعــــي. ففــــي هــــذا اإلطــــار المــــنظم

المتجــددة مــع كافــة المنظمــات والجمعيــات ســعت الحركــة النســوية إلــى تغييــر كافــة القــوانين 
ومشاركتها الفعالــة المتســاوية فــي   التي تميز بين المرأة والرجل, وتعرقل الدور الريادي للمرأة

إلى   ،كافة القضايا واألنشطة السياسية واالجتماعية والقانونية والثقافية واالنتخابات وغيرها
وإقــرار القــوانين التــي تحــول دون المــس بكرامتهــا أو اإلســاءة إليهــا فــي األســرة  ،جانــب صــياغة

 ).2016عي آخر (كتانة, والمدرسة والشارع ومكان العمل أو أي مكان أو إطار اجتما

 ،فــي فلســطين مــن القضــايا المهمــة التــي تتناولهــا المؤسســات النســوية قضــايا المــرأةوتُعــد 
وتتــــابع مــــا يصــــدر عــــن الســــلطة مــــن قــــوانين  ،فهــــي تتفاعــــل مــــع كافــــة القضــــايا المجتمعيــــة
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كــذلك تــدير  ،وكثيــرًا مــا تضــغط بطريقــة أو بــأخرى لصــالح قــوانين أكثــر عدالــةً  ،وتشــريعات عامــة
هـــذه المؤسســـات التخصصـــية علـــى مســـتوى مؤسســـات المجتمـــع المـــدني التـــي تمكنهـــا مـــن 

على الرغم مــن تعــدد االتجاهــات الفكريــة فيهــا إال   ،االمتداد الجماهيري في مختلف أنحاء الوطن
من أجل المساواة والربط بين النضال النسوي والنضال أن النساء مقتنعات بضرورة النضال  

الــوطني. وتعــززت أهميــة هــذا النضــال النســوي عنــدما لــم تتــرجم مشــاركة النســاء فــي النضــال 
واإلدارات العليــا فــي الــوزارات  ،الوطني إلى مشاركة سياسية واســعة فــي المجلــس التشــريعي

إنجــازات الحركــة النســوية الفلســطينية  وغيرها مــن مراكــز صــنع القــرار. وبالتــالي يجــب أن تتــرجم
فــي المجــاالت المختلفــة كــالتعليم ومحاربــة العنــف ضــد المــرأة وفــي مجــال الصــحة اإلنجابيــة 

 ،واالقتصــاد المنزلــي إلـــى موازنــات وآليــات رقابـــة دوريــة مــن أجـــل ترســيخ اإلنجــازات البســـيطة
مــــا رؤيــــة  الدراســــة للتعــــرف، لــــذا جــــاءت هــــذه )2007والســــعي إلــــى إنجــــازات كبيــــرة (جــــاد هللا, 

، وتناولــت المؤسسات النسوية ومرجعياتها على قضايا المرأة خالل الخمس ســنوات القادمــة
 . مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، وأسئلة الدراسة

 مشكلة الدراسة: 
المؤسسات   قامت  وقد  النسوية،  المؤسسات  رؤية  في  تحديات  المرأة  قضايا  تواجه 

ويظهر    النسوية وحمياتها،  المرأة  تمكين  بناء  على  تساعد  التي  والبرامج  الخطط  بوضع 

ضعف   خالل  من  المرأة  قضايا  في  االزدواجية والقصور  منها  النسوية،  المؤسسات  اجهت 

وضعف   المؤسسات،  لعمل  الموحدة  المرجعية  وغياب  واتخاذها  القرارات  وصنع  بالعمل 

مما يؤدي الى وتدني مستوى االهتمام بقضايا  التنسيق والتشبيك بين المؤسسات النسوية  

 المرأة حقيقيًا، لذا تأتي الدراسة لتجيب على التساؤل التالي: 

 ما رؤية المؤسسات النسوية ومرجعياتها على قضايا المرأة خالل الخمس سنوات القادمة؟ 

 وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ــة  -1 ــتوى رؤيـ ــا مسـ ــويةمـ ــات النسـ ــا المؤسسـ ــرأة خـــالل الخمـــس  ومرجعيتهـ ــايا المـ علـــى قضـ
 سنوات القادمة؟

 قضايا المرأة خالل الخمس سنوات القادمة؟ ما واقع  -2
 أهداف الدراسة:

التعرف على مستوى رؤية المؤسسات النسوية على قضــايا المــرأة خــالل الخمــس ســنوات  .1
 .القادمة

قضــايا المــرأة خــالل الخمــس ســنوات الكشــف عــن مرجعيــات المؤسســات النســوية علــى  .2
 .القادمة

 وضع توصيات للمؤسسات النسوية تساهم في معالجة قضايا المرأة. .3

 أهمية الدراسة:

 أوًال: األهمية العلمية:

 .المؤسسات النسويةالتي تقدمها قضايا المرأة  تقدم معلومات دقيقة عن مجاالت    -1
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 . وتمكين المرأةإبراز الدور الذي تلعبه المؤسسات النسوية في تنمية   -2

 .مجال الدراسات النسويةتعتبر مرجعًا هامًا الباحثين في  -3

 ثانيًا: األهمية العملية:

 .، والمؤسسات الدوليةقاعدة بيانات ومرجع للمؤسسات النسوية، والمجتمع المحلي  -1

المؤسسات    -2 تنهض  استراتيجيات  لصياغة  السياسات  وراسمي  المخططين  تساعد 

 النسوية.

وتطوير   -3 برامجها  بناء  في  النسوية  المؤسسات  تفيد  بتوصيات  والخروج  النتائج  تحليل 

 مخططاتها االستراتيجية.  

المرأة   -4 تخص  التي  والسياسات  القوانين  منظومة  مراجعة  ضرورة  على  التأكيد  تحاول 

 . الفلسطينية

مجال   -5 في  استراتيجية  بخطة  واهتمام  الخروج  المرأة  النسوية  قضايا  خالل  المؤسسات 

 .الخمس سنوات القادمة

 
 

 اإلطار النظري للدراسة

 المؤسسات النسوية:

المدني   المجتمع  منظمات  من  يتجزأ  ال  جزءًا  الفلسطينية  النسوية  المؤسسات  تُعد 
التي سبقت نشوء   الفترة  الوطن  التي عملت طوال  أرض  الفلسطينية على  الوطنية  السلطة 

الحاجة المختلفة خاصة ذوي  بفئاته  المحلي  المجتمع  احتياجات وأولويات  أدى    ،على سد  وهذا 
تُعد   التي  الدلة  غياب  عن  جزئيًا  ولو  الفلسطيني  الشعب  تعويض  إلى  النهائية  بالمحصلة 

ماعي لمواطنيها (منظمة المرأة  بالعادة المسؤولة األول عن توفير أسس ودعائم الرفاه االجت
 ). 2009العربية, 

 تعريف النسوية: 

 هناك العديد من التعريفات للنسوية منها: 
البداية -1 في  فردي  وعي  الجنسية    ،انتزاع  القوى  موازين  ضد  ثورة  تتبعه  جمعي  وعي  ثم  ومن 

 ).2002والتهميش الكامل للنساء في لحظات تاريخية معينة (عيساوي,
هي مجموعة من التصورات الفكرية والفلسفية التي تسعى لفهم جذور وأسباب التفرقة بين   -2

النساء أوضاع  تحسين  بهدف  وذلك  والنساء  كاف  ،الرجال  في  فرصهن  المجاالت  وزيادة  ة 
 ). 2016(محمود, طنطاوي, 
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ذلك أنهن عانين من التميز    ،هي الرؤيا التي تنظر إيجابيًا لحقوق النساء من خالل مبدأ العدالة -3
 ).2007واالضطهاد بسبب الجنس (جاد هللا, 

النساء -4 أو مسلكية مدافعة عن مصالح  (عمرو,    ، منظومة فكرية  توسيع حقوقهن  إلى  وداعية 
2013 .( 

 على أن هناك اتفاقًا حول تعريف النسوية وهو:  تانالتعريفات السابقة توصلت الباحث خاللمن 

 الدفاع عن حقوق النساء. -

 المساواة بين الجنسين. -

 تحسين أوضاع النساء. -
 التعريف اإلجرائي لمفهوم النسوية: 

المرأة,   حقوق  عن  بالدفاع  تسهم  منظومة  كافة  وتمكينهن  هي  في  أوضاعهن  وتحسين 
قيادية مناصب  إلى  للوصول  تساعدهم  مهارات  وإكسابهم  المختلفة,  وتحقيق  المجاالت   ،

 .الرفاهية المجتمعية

 تعريف المؤسسات النسوية: 

من   -1 األهلية  المؤسسات  على  ينطبق  ال  ما  عليها  ينطبق  حكومية  غير  أهلية  مؤسسات  هي 
 ).2010ع االجتماعي (صيام, مميزات, وعادة ما تقودها اإلناث وتركز على قضايا ذات الصلة بالنو

هي المنظمات التي تعني بشؤون المرأة المختلفة, والتي تديرها وتخطط لها نساء أو تشارك   -2
 . )2007 ,عامرفي إدارتها نساء بشكل رئيس (

المؤسسات   في  العاملين  من  والخبرة  االختصاص  ذوي  مع  المقابالت  من  عدد  تنفيذ  تم 
تعريف   إلى  للوصول  جميع  النسوية  أن  ذلك  في  السبب  ويرجع  النسوية,  للمؤسسات 

 التعريفات تركز على أنها مؤسسات تديرها وتخطط لها نساء, ومن أهم التعريفات: 
هي كل مؤسسة تهتم بقضايا النساء في كل النواحي وتعمل من أجل تطوير المرأة, وتمكينها   -1

منا كافه  في  المشاركة  في  تستحقه  الذي  الموقع  إلى  بها  مجتمعها  للوصول  في  الحياه  حي 
 , مقابلة شخصية). 2018(رئيس جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية, ديسمبر 

والفتيات   -2 النساء  قضايا  وتعزيز  بدعم  وأهدافها  رؤيتها  ضمن  تعمل  التي  المؤسسات  هي 
تهدف  التي  والتوعوية  المجتمعية  والبرامج  الخدمات  وتقدم  والسياسية  والحقوقية    التنموية 
لتغيير واقع النساء والفتيات نحو األفضل للوصول للمساواة التامة والعدالة بين الجنسين  

   , مقابلة شخصية).2018(مسئولة برنامج الجندر في صندوق األمم المتحدة للسكان, ديسمبر 
النفسية واالجتماعية والصحية   -3 النواحي  المرأة وحقوقها من  التي تهتم بقضايا  المؤسسات 

األعمار  والقانوني بكافة  النساء  تمكين  على  وتعمل  والسياسية,  واالقتصادية  والثقافية  ة 
المرأة, ديسمبر   كفاح  لجان  اتحاد  (مسؤولة  الدولية  والقرارات  لالتفاقيات  وفقًا  والمستويات 

 , مقابلة شخصية). 2018

أن هناك اتفاقًا حول تعريف المؤسسات   تانيتضح من خالل التعريفات السابقة ترى الباحث
 النسوية وهو: 

 تقدم خدمات للنساء. -
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 النهوض بوضع النساء. -

 توفير الحماية والدعم. -

 بناء قدرات النساء, وتمكينهم.  -

 تغيير واقع النساء. -

 المعنى االصطالحي لمصطلح المؤسسات النسوية: 

 ويقسم إلى مرحلتين:
متمركزين تمامًا حول ذكورتهم, ويحاولون أن يصرعوا  مرحلة ينقسم فيها العالم إلى ذكور  -1

اإلناث ويهيمنوا عليهن, وإلى إناث متمركزات تمامًا حول أنوثتهن يحاولن أن يصرعن الرجال,  
 ويهيمن عليهم. 

مرحلة تنحل فيها جميع الروابط وأشكال العالقات, فيصبح الحال غير مقسم, وال فارق   -2
لذكور واإلناث, وعندما يتفككون جميعًا ويذوبون في كيان واحد ال  بين ذكر أو أنثى, لذا ال يتصارع ا

 ). 2015إسماعيل, معالم له, وال يوجد شيء اسمه ذكر وأنثى بل كالهما واحد (

هي المؤسسات التي تسعى بالنهوض بوضع المرأة الفلسطينية, وتمكينها التعريف اإلجرائي 
أ من  وقانونيًا  وثقافيًا  واجتماعيًا  التي  اقتصاديًا  المشاكل  جميع  من  الحد  في  المساهمة  جل 

 تعاني منها, وفقًا للقوانين الدولية والمحلية. 

 ) Feminismظهور الحركة النسوية (
مصطلح  صياغة  وتمت  عشر,  التاسع  القرن  في  الغربي  الفكر  في  النسوية  الحركة  ظهرت 

 م).1895ألول مرة في عام (  Feminismالنسوية 
 ) نسوية, نسائية, أو أنثوية, أو بين نسائي ونسوي:  Feminismاختلفت الترجمات حول كلمة (

 ى بين الرجل والمرأة.النسوي: يقصد به إعادة التوزان الفكري والفعلي لعالقات القو
 النسوية: توجه فكري وليس بيولوجي. 

 نسائي: تعني الجنس البيولوجي. 
 ) بمعنى أنثى.Female) من (Feminismكلمة (

)Feminine) من  أو  أنثوي,  أو  أنوثة  تعني   (Feminist  إلى ترجمتها  يمكن  إذا  نسوية,  تعني  التي   (
حرفية   ترجمات  جميعها  أنثوية,  أو  نسوية  أو  وراء  نسوية  الكامن  المعنى  تظهر  لن  للكلمة 

 ).2015) (إسماعيل, Feminismمصطلح (

 مهام المؤسسات النسوية: 

على واقع المؤسسات النسوية والخدمات التي تقدمها اتضح أنها    تانمن خالل اطالع الباحث
 تقوم بالتالي: 

 توعية النساء بحقوقهن, والعمل على تقديم الخدمات القانونية لهن. -1
 تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والصحية لهن.  -2
 بناء قدرات النساء من خالل عدة جوانب مختلفة. -3
 تمكين النساء اقتصاديًا, واجتماعيًا, ونفسيًا, وقانونيًا, وثقافيًا..  -4
 تمكين النساء للوصول إلى الموارد. -5
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 الحد من قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي.  -6
 ي واالجتماعي للنساء.تقديم خدمات الدعم النفس -7
 تقديم خدمات الحماية للنساء.  -8
 دمج النساء ذوات االعاقة بالمجتمع, وتقديم جميع الخدمات لهن.  -9

 عمل الدراسات واألبحاث الحتياجات النساء وتسليط الضوء على القضايا المهمة. -10
تحدة عن  تقديم عدد من التقارير لمؤسسات محلية وإقليمية دولية مثل" تقرير الظل األمم الم -11

 ائتالف سيداو". 
 .1325تنفيذ عدد من االئتالفات والتحالفات مثل " تحالف أمل, وائتالف سيداو, وائتالف " -12

 تسليط الضوء على قضايا النساء من خالل اإلعالم الجديد مثل" فلسطينيات".

 مفهوم المؤسسة النسوية الفلسطينية: 

هيئات   عبارة عن  بأنه  ويمكن وصفه  واسع  مختلفة, مفهوم  تنموية  مجاالت  في  تعمل  خاصة 
وتعمل ضمن قانون المؤسسات األهلية, وهناك صيغة متعارف عليها للمؤسسات النسوية  

 تضم كل من: 
نسائية: -1 جماهرية  جمعيات  أو  الوضع   مؤسسات  على  تعمل  مستقل  طابع  ذات  وهي 

 االجتماعي للمرأة وتمكينها في كافة المجاالت مثل مؤسسة المرأة العاملة.
 وهي متخصصة في قضايا النوع االجتماعي مثل مركز الدراسات النسوية. مراكز نسوية:  -2
وهي تابعة أو امتداد لألحزاب السياسية مثل اتحاد لجان المرأة    اللجان أو األطر النسوية: -3

 ). 2017العاملة (حنيني, 
 

  :المؤسسات النسوية  بعض الدراسة المكتبية المتعلقة في

في   المؤسسات النسوية  بعض يوضح الدراسة المكتبية المتعلقة في) 1جدول رقم (

 المحافظات الجنوبية في فلسطين

2017عام  البيان اسم المؤسسة  2018عام    

 
 

جمعية العطاء  
 الخيرية

 بيت حانون 

 12 14 عدد العاملين  

 3 3 بناء القدرات 

 1 1 عدد المعارض 

 2 3 عدد المشاريع 

المطبوعات عدد   2 3 

 
جمعية عايشة  
لحماية المرأة  

 والطفل غزة

 40 30 عدد العاملين  

 15 12 بناء القدرات 

االوراق البحثية 
 واالدلة

8 0 

 15 12 عدد المشاريع 
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جمعية الدراسات  
النسوية التنموية  
 الفلسطينية غزة

 11 22 عدد العاملين  

 8 11 بناء القدرات 

 3 3 عدد المعارض 

 3 2 عدد المشاريع 

 8 6 عدد األوراق البحثية 

 
مركز البرامج  

 النسائية النصيرات  

 19 36 عدد العاملين  

 11 28 بناء القدرات 

 2 4 عدد المعارض 

 3 6 عدد المشاريع 

 
جمعية بيت 

المستقبل الخيرية  
 خان يونس 

 15 19 عدد العاملين  

 14 11 بناء القدرات 

 1 2 عدد المعارض 

 3 5 عدد المشاريع 

مركز البرامج  
 النسائية رفح 

 22 22 عدد العاملين  

 1 1 بناء القدرات 

 2 3 عدد المعارض 

 3 5 عدد المشاريع 

 

 تعقيب

كان واضحًا من خالل الدراسة المكتبية وجمع البيانات عن المؤسسات النسوية المستهدفة, 
البشرية  للكوادر  المؤسسة  احتياجات  حسب  مختلف  كان  مؤسسة  كل  في  العاملين  عدد  أن 
المؤسسة   فنجد  االستقطاب,  على  المؤسسة  والمقدمة وقدرة  المقترحة  المشاريع  وحسب 

مل زيادة  حققت  التي  عام  الوحيدة  من  العاملين  عدد  في  مؤسسة    2018لعام    2017حوظة  هي 
عامًال, وكان السبب في ذلك قيام جمعية عايشة    40وأصبح    30عايشة حيث كان عدد العاملين  

في التوسع في خدماتها والقيام في الحصول على ترخيص آخر باسم مركز عايشة المجتمعي  
مع الخدمات التي تقدمها, ومع الزيادة في  ومن هنا كانت الحاجة الى استقطاب طاقم يتناسب  

نسبة   وتتراوح  نقص  هناك  كان  المؤسسات  باقي  اختالف  على  المختلفة,  المشاريع  عدد 
النقص من مؤسسة إلى مؤسسة فنجد مثال مؤسسة العطاء كان النقص قليل جدًا, مقارنة  

العدد   بقى  ولكن  النصيرات,  النسائية  البرامج  ومركز  النسوية  الجمعية  مركز  في  في  ثابت 
البرامج النسائية رفح واستطاعت أن تحافظ على طواقمها رغم انخفاض المشاريع المقدمة  

عام   داخل  2018في  القدرات  بناء  برامج  تنفيذ  في  أيضا  تفاوت  هناك  أن  نجد  آخر  بجانب   ,
المؤسسات النسوية, فنرى مؤسسة العطاء ومؤسسة البرامج النسائية رفح مثال حافظت  

برامج بناء القدرات بشكل ثابت, ويرجع ذلك الى قدرة المؤسسة على التنفيذ وفقًا  على تنفيذ  
عايشة   مؤسسة  أن  نجد  بينما  المشروع,  وفكرة  المستهدفة  الفئات  واحتياجات  الحتياجاتها 
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بعام   واضحة  زيادة  فنجد  القدرات  بناء  برامج  في  بناء    2018اهتمت  ضرورة  إلى  ذلك  ويرجع 
وفقًا   البشرية  لبرامج  الكوادر  الممولة  للمشاريع  ووفقًا  الجمعية,  داخل  المستحدثة  للبرامج 

بناء القدرات, بجانب أيضا زيادة في جمعية بيت المستقبل الخيرية, بينما نجد أن مركز البرامج  
  2017النسائية النصيرات كان هناك نقص واضح في برامج بناء القدرات التي يقدمها من عام  

نقص في تمويل المشاريع ألنها تستند على التمويل في برامج بناء    ويرجع ذلك الى  2018لعام  
البيانات التي تم جمعها سواء كانت عدد المشاريع وعدد   القدرات, وينعكس ذلك على جميع 
المعارض التي نفذت وعدد األوراق البحثية, فهناك تفاوت من مؤسسة لألخرى ويرجع ذلك إلى  

 لمؤسسات تستند في عملها على المشاريع الممولة. نقص في تمويل المشاريع, ألن أغلب ا

 

 قضايا المرأة
 :مقدمة

ــا مـــن جميـــع الجوانـــب  ــوء عليهـ ــة عامـــة يجـــب تســـليط الضـ تعتبـــر قضـــية المـــرأة قضـــية جوهريـ
االنســـانية واالجتماعيــــة واالقتصـــادية والسياســــية, وهـــي قضــــية مجتمـــع بأكملــــه حيـــث تفيــــد 

ذكور لكل مئة  103%, أي هناك 51%, ونسبة الذكور 49االحصائيات أن نسبة االناث في فلسطين 
% مــن األســر الفلســطينية (المركــز االحصــائي الفلســطيني), ويؤكــد 11أنثــى, وتــرأس النســاء نحــو 

, " أنــه يولــد 1948كــانون األول/ نــوفمبر  10االعــالن التــاريخي الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي 
ــأن لكــل إنســان حــق التمتــع بجميــع  جميــع النــاس أحــرارا ومتســاوين فــي الكرامــة, والحقــوق وب

الحقـــوق والحريـــات المـــذكورة فـــي االعـــالن, دونمـــا تمييـــز مـــن أي نـــوع, وال ســـيما التمييـــز بســـب 
ــايا  العنصـــر أو اللـــون أو الجـــنس أو اللغـــة, أو الـــدين..(موقع األمـــم المتحـــدة), لـــذا وضـــعت قضـ

 المرأة في االعتبار.
 تعريف قضايا المرأة: 

يا التي تهم المرأة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص, مثل القضايا مجموعة القضا
 االجتماعية والسياسية واالقتصادية والصحية وغيرها.

 
 قضايا المرأة الفلسطينية باألرقام:

%, 4انخفاض األمية بين النساء: هناك فجوة لصالح الرجال, بلغ معدل األمية لدى النســاء  -
 ).2019لقوى العاملة لعام % للرجال (مسح ا1مقابل 

% مقابــل 71اإلنــاث والتعلــيم: بلغــت معــدالت االلتحــاق اإلجماليــة للــذكور بالمرحلــة الثانويــة  -
% لإلنــاث, كمــا بلغــت نســبة الطالبــات الملتحقــات بمؤسســات التعلــيم العــالي الفلســطينية 91
لتعلــيم ووزارة % من مجموع الطلبة الملتحقين بمؤسســات التعلــيم العــالي(وزارة التربيــة وا60

 ).2018/2019التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي 

؛ 2019اإلناث واإلنترنت: أشارت بيانات المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
% للــذكور مقابــل 72ســنوات فــأكثر) الــذين يســتخدمون اإلنترنــت بلغــت  10إلــى أن نســبة األفــراد (
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% للـــذكور 88خدمون شــبكات التواصـــل االجتمــاعي أو المهنــي بلغــت % لإلنــاث، والــذين يســت69
 .% لإلناث (المركز االحصائي الفلسطيني)84مقابل 

% مــن مجمــل النســاء فــي 18فجوة األجور: بلغت نسبة مشاركة النساء فــي القــوى العاملــة   -
ذ بلغ ، هناك فجوة واضحة في معدل األجر اليومي بين النساء والرجال، إ2019سن العمل لعام  

(المركـــــز االحصـــــائي  شـــــيكل للرجـــــال 102شــــيكال مقابـــــل  98معــــدل األجـــــر اليـــــومي للنســـــاء 
 .الفلسطيني)

% من مجمــوع 44بلغت نسبة مشاركة النساء في القطاع المدني   المشاركة بصنع القرار:   -
موظفي القطاع العام، وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة مــدير عــام فــأعلى، 

بيانــــات ديــــوان المــــوظفين العــــام حتــــى شــــهر % للرجــــال (87% للنســــاء مقابــــل 13بلغــــت حيــــث 
 ).2020فبراير/شباط 

 المرأة وحقوق اإلنسان
وفقًا لألمم المتحدة، "ال تُعتبر المساواة فــي النــوع االجتمــاعي وتمكــين النســاء والفتيــات هــدفًا 

صــادي والســلم واألمــن". وقــد بحد ذاته فحسب، وإنمــا مفتــاح للتنميــة المســتدامة والنمــو االقت
أي أن المجتمــع يصــبح أفضــل للجميــع عنــدما تُحتــرم  -أظهــرت البحــوث والدراســات صــحة ذلــك 

 حقوق المرأة وتؤخذ على محمل الجد.
(ســيداو) هــي المعاهــدة  1979تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضــد المــرأة لعــام  

لقائم على أساس النوع االجتماعي, وتوفر أشكال حماية الدولية الرئيسية التي تتصدى للتمييز ا
محددة لحقوق المرأة, وتبين هذه االتفاقية شرعة دولية لحقوق النساء والفتيات, وتحدد ماهية 

 االلتزامات التي تقع على عاتق الدول لضمان تمتع النساء بحقوقهن (منظمة العفو الدولية).
 من الحقوق للمرأة ومنها:من خالل االطالع تبين أن هناك العديد 

 الحقوق الجنسية واإلنجابية. -1
 حق المشاركة في التصويت واالنتخاب. -2
 حق في التنقل. -3
 حق في العمل. -4
 حق في التعليم. -5
 حق في ابداء الرأي. -6
 الحق في الحصول على الجنسية. -7

 المرأة وأهداف التنمية المستدامة

 المساواة بين الجنسين

هدفًا    17على خطة التنمية العالمية التي طورتها مؤخرًا والمكونة من تركز األمم المتحدة اآلن 
من أهداف التنمية المستدامة, وتعلب المرأة دورًا حاسمًا في كل من هذه األهداف مع إدراك  

العديد من هذه األهداف على وجه التحديد قضية المساواة بين المرأة وتمكنيها على حد سواء  
ن الحل.في الهدف, وأيضًا كجزء م  
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, تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات, ولضمان حقوق المرأة في  5الهدف 
 جميع أنحاء العالم هناك حاجة لتغييرات قانونية وتشريعية عميقة (موقع األمم المتحدة).

 
 القضاء على العنف ضد المرأة:

إعــالن  اهتمامــا خاصــا. ووضــعتواصل منظومة األمم المتحــدة إيــالء لقضــية العنــف ضــد المــرأة 
, تعريــف واضــح وشــامل 1993فــي عــام  الجمعيــة العــام بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة

للعنف ضــد المــرأة بيــان واضــح للحقــوق التــي ينبغــي تطبيقهــا لتــأمين القضــاء علــى العنــف ضــد 
ــزام ــا مـــن الـــدول بتحمـــل مســـؤولياتها، والتـ ل التزامـ ــّ ــا أنـــه مثـ ــرأة بجميـــع أشـــكاله. كمـ ــن  المـ مـ

 المجتمع الدولي، بمجمله، بالسعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة (موقع جامعة بيرزيت). 
نــوفمبر مــن كــل عــام اليــوم الــدولي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة ويــأتي  25يحيــي العــالم فــي 

شــعار هــذا العــام "لــون العــالم برتقاليــًا, جيــل المســاواة ضــد جــرائم االغتصــاب حيــث يــتم التركيــز 
ى قضــايا العنــف الجنســي واالغتصــاب وكــذلك أشــكال العنــف مــن الختــان والــزواج المكبــر علــ 

 (صندوق االمم المتحدة للسكان).
 

 :الدراسات السابقة
تناولـــــت الدراســـــات الســـــابقة دراســـــات تتعلـــــق برؤيـــــة المؤسســـــات النســـــوية 

 بــالمتغيراتومرجعيتهــا، ودراســات تناولــت قضــايا المــرأة والقضــايا التــي تهــتم 
 :ومنها ما يلي

) بعنــوان: كفــاح الجمعيــات النســوية للــدفاع عــن قضــايا المــرأة 2019دراســة (شــبير, آخــرون،  -1
 الفلسطينية لنيل حقوقها جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل أنموذج.

هـــدفت هـــذه الدراســـة التعـــرف إلـــى طبيعـــة عمـــل ورؤيـــة جمعيـــة عايشـــة تجـــاه قضـــايا المـــرأة, 
والتعــرف إلــى أبــرز المشــاريع الرياديــة التــي قامــت بهــا الجمعيــة مــن أجــل الحشــد والمناصــرة 
لقضــايا المــرأة الفلســطينية فــي محافظــات غــزة, باإلضــافة لتتبــع أكثــر المعيقــات التــي تعتــرض 

ة فــي محافظــات غــزة, وتقــديم مجموعــة مــن المقترحــات والمتطلبــات عمــل الجمعيــات النســائي
الكفيلــة بتطــوير عمــل الجمعيــات النســائية العاملــة فــي مجــال حمايــة المــرأة الفلســطينية فــي 
محافظــــات غــــزة, واســــتخدم الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي لمالءمتــــه لواقــــع الدراســــة, 

اإلضــافة لمقابلــة فرديــة مــع المــدير واســتخدم اســتبانة مشــتملة علــى مجمــوع مــن األســئلة ب
التنفيذي بالجمعية, وخلصت الدراسة لمجموعة من اإلجابــات المتعلقــة بأســئلة الدراســة حيــث 
تبين أن الجمعية تأسست بهدف المساهمة في الحد مــن العنــف ضــد النســاء, وتمكــين المــرأة 

جموعـــة مـــن وزيـــادة حساســـية المجتمـــع تجـــاه قضـــايا النـــوع االجتمـــاعي, ونفـــذت الجمعيـــة م
المشاريع جمعيها تخدم حماية النساء المعنفات, وتمكين النساء زوجات المرضــى النفســيين 
والمدمنين, والعون القانوني, والتمكين االقتصادي للنساء ربات األسر, ومشروع تقــديم الــدعم 

 النفسي للنساء المتضررات بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. 
أن أكثــر المعيقــات التــي تعتــرض عمــل الجمعيــات النســائية تمثلــت فــي:   من أهم نتائج الدراســة

قلــة التمويــل, وضــعف الخبــرات, وعــدم وجــود منهجيــة عمــل موحــدة لــدى الجمعيــات النســائية, 
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والشـــك والخـــوف مـــن تبعيـــة تلـــك الجمعيـــات ألجنـــدات معينـــة, واقترحـــت الدراســـة جملـــة مـــن 
همها: توفير تمويل دائــم ومســتمر, والتركيــز المتطلبات لتطوير عمل الجمعيات النسائية كان أ

علــى العمــل البرامجــي للجمعيــات ولــيس المشــاريع, والعمــل علــى تــدريب الكــوادر العاملــة فــي 
 الجمعيات النسائية, وتوحيد الجهود بين الجمعيات.

) بعنوان: دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية النسوية منظمة  2017دراسة (أبوبكر,   -2
 سائية نموذجًا, المجلة الليبية العالمية.المروج الن

هــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التأكيـــد علـــى دور المـــرأة فـــي العمليـــة التنمويـــة للمجتمـــع مـــن خـــالل 
منظمات المجتمع المحلية, وإبراز الجوانب الســلبية واإليجابيــة لــدور المــرأة التنمــوي مــن خــالل 

وافع التــي ســاعدتها فــي إتقــان دورهــا تواجدها داخل المنظمات المحلية للمجتمع, ومــا أهــم الــد
التنمــوي, وأهـــم المعوقــات, والتعـــرف إلـــى آراء عينــة مـــن النســـاء الملتحقــات لجمعيـــة المـــروج 
النســائية, وتــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي, وتــم اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة يبلــغ 

 , وتم استخدام أداة االستبيان لجمع البيانات.100عددها 
تائج الدراسة التي تم التوصل إليها أن لمنظمة المروج النســائية دورًا هادفــًا لتنميــة ومن أهم ن

ــا  المجتمـــع علـــى كافـــة األصـــعدة مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن النشـــاطات التنمويـــة التـــي تقـــوم بهـ
ــالل الملتقيـــات  ــن خـ ــن مـ ــراز أدوارهـ ــاء, وإبـ ــواء النسـ ــى احتـ ــة علـ ــوم المنظمـ ــث تقـ ــة, حيـ المنظمـ

ة لتحقيــق التنميــة, وســاهمت المنظمــة فــي نشــر الــوعي الثقــافي بــين والنــدوات العلميــة الهادفــ 
 النساء.

) بعنوان: المعيقات التي تواجه المؤسسات النسوية الفلسطينية في 2017دراسة (حنيني,   -3
 تطوير قاعدتها الجماهرية من وجهة نظرهم في محافظة نابلس.

المؤسسات النسوية الفلسطينية هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أهم المعيقات التي تواجه  
في تطوير قاعدتها الجماهيرية من وجهة نظر ممثالت المؤسسات النسوية من حيث الجوانــب 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية والسياسية واإلدارية, وتبرز أهميــة الدراســة مــن أهميــة دور 

ــًة لـــدعم وتطـــوير المـــرأة وحمايتهـــ  ا, واتبعـــت الباحثـــة المؤسســـات النســـوية فـــي مجاالتهـــا كافـ
 المنهج الوصفي التحليلي, وتم اعتماد االستبانة والمقابالت كأحد أدوات الدراسة.

ومن أهم نتائج الدراسة بنت الباحثة تصور أن هناك افتقادًا واضحًا لقاعدة فكرية مشتركة بــين 
ــة  ــة خاصـ ــة داخليـ ــوية سياسـ ــات النسـ ــم المؤسسـ ــد معظـ ــدتها حيـــث تعتمـ المؤسســـات, وقاعـ

ة مبنية على مصالح فردية حزبية أو فئوية بعيدة كل البعد عــن أهــدافها المعلنــة, ومــن وممنهج
أبــرز المعيقــات مــن وجهــة نظــر ممــثالت المؤسســات النســوية تمثلــت فــي غيــاب آليــات لرصــد 
المعيقات التي تواجهها فــي تطــوير قاعــدتها, وعــدم تعــاون وســائل اإلعــالم المحليــة, وانشــغال 

ع التواصــل االجتمــاعي, وقــد حصــلت المعيقــات االقتصــادية والقانونيــة القاعدة النســوية بمواقــ 
ــاركة النســـوية فـــي  ــا علـــى مشـ ــر المعيقـــات مـــن حيـــث تأثيرهـ ــة, وأكثـ علـــى أعلـــى درجـــات الموافقـ

 المؤسسات النسوية.

آخرون,    -4 (حنان,  اقتصاديا  2017دراسة  المرأة  لتمكين  كمحرك  النسوية  مقاولة  بعنوان:   (
 كة المرأة في العمل المقاوالتي في الجزائر.دراسة تحليلية لمشار
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هــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تبيـــان دور المـــرأة فـــي المجتمـــع, وإبـــراز دور المـــرأة فـــي خلـــق القيمـــة 
ــال  ــي المجــ ــوي فــ ــر النســ ــة العنصــ ــدى نجاعــ ــة مــ ــادي, ومعرفــ ــاط االقتصــ ــي النشــ ــافة فــ المضــ

ــي, والـــذي  ــنهج الوصـــفي التحليلـ ــتخدام المـ ــم اسـ ــاوالتي, وتـ ــام المقـ ــاول تحليـــل بعـــض األرقـ يتنـ
 واإلحصائيات.

ومــن أهــم النتــائج الدراســة كانــت مــن أهــم أســباب تــدني مشــاركة النســاء وتمكينهــا اقتصــاديا: 
البنية االقتصادية, وأسباب قانونية, وظروف العمل, والعامل االجتمــاعي والثقــافي, وكــان يجــب 

ــاركة اإلنـــ  ــى مشـ ــل علـ ــادية, والعمـ ــرص االقتصـ ــن الفـ ــتفادة مـ ــة, ألن االسـ ــوى العاملـ ــي القـ اث فـ
مشاركة اإلناث في القوى العاملة أقل مشاركة من الذكور, والعمل على تعزيــز مشــاركة اإلنــاث 
فــي النشــاط االقتصــادي بالســماح بإعفــاءات ضــريبية حســب نــوع الجــنس, وبــالرغم مــن إحــراز 

ركة مكاســب كبيــرة فــي تعلــيم اإلنــاث, وانخفــاض معــدالت الخصــوبة فقــد ارتفعــت نســبة مشــا
اإلنـــاث فــــي القــــوى العاملــــة بــــوتيرة بطيئــــة مــــن مســــتويات منخفضــــة, التنــــاقض بــــين الواقــــع 
االقتصـــادي الـــذي يتطلـــب مشـــاركة النســـاء فـــي النشـــاط االقتصـــادي, وبـــين الواقـــع المعـــاش 

 المزود بعوامل اجتماعية وثقافية موروثة تحد من مشاركة المرأة.

 

 
مكين المرأة المصرية, رؤية استشرافية) دور مؤسسات التربية في ت2017(أبو راضي,   5-دراسة 

تهدف الدارسة إلى تمكين المرأة وذلك من خالل التعرف على األسس الفلسفية لتمكين 

المرأة من حيث اإلطار المفاهيمي, وأهم النظريات المفسرة لتمكين المرأة, وتحليل دور 

تمكين المرأة المصرية في    مؤسسات التربية في تمكين المرأة المصرية, والتعرف على واقع

السياق المحلي, ثم وضع سيناريو ابتكاري لتفعيل دور مؤسسات التربية في تمكين المرأة  

المصرية, ولتحقيق هذا استخدم المنهج الوصفي, كما تم استخدام أسلوب السيناريوهات  

مة  كأحد األساليب المنهجية في مجال الدارسات المستقبلية اإلشرافية، لرسم خطوط عا

حول مستقبل دور مؤسسات التربية في تمكين المرأة المصرية في ظل األوضاع المجتمعية 

المتغيرة, ومتطلبات تحقيق هذا الهدف وقد تبني البحث  رؤية مستقبلية لتجسير الفجوة بين  

 المرأة وعملية التمكين, من أجل تعضيد دورها كعنصر فاعل في عملية التنمية.

(صيام,    -6 المؤسسات    )2010دراسة  بأداء  وعالقته  االستراتيجي  التخطيط  تطبيق  بعنوان 

 األهلية النسوية في قطاع غزة. 

المؤسسات   بأداء  وعالقته  االستراتيجي  التخطيط  تطبيق  على  التعرف  إلى  الدراسة  تهدف 

وصممت  التحليلي,  الوصفي  المنهج  الباحثة  واستخدمت  غزة,  قطاع  في  النسوية  األهلية 

لج  وزعت  استبانة خصيصًا  البيانات, حيث  واستردت    69مع  نسبته   67استبانة  ما  أي  استبانة 

مقابالت ومجموعة مركزة واحدة مع مدراء/ات المؤسسات    5%, وكذلك قامت الباحثة بإجراء 97

األهلية النسوية أو أعضاء مجلس اإلدارة, وأظهرت النتائج ما يلي: وجود عالقة ايجابية بين كًال  
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العل اإلدارة  (دعم  توجهات  من  وجود  البيئي,  االستراتيجي  التحليل  االستراتيجي,  للتخطيط  يا 

استراتيجية" رؤية ورسالة وأهداف", وجود خطة استراتيجية, تنفيذ الخطة وتقييمها) وبين أداء  

فهم   لديها  النسوية  المؤسسات  أن  بجانب  غزة,  قطاع  في  النسوية  األهلية  المؤسسات 

ي, ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة العمل على تذليل واضح في عملية التخطيط االستراتيج

الدورات   عقد  وضرورة  مراحلها,  بكل  االستراتيجي  التخطيط  عملية  تواجه  التي  الصعوبات 

 التدريبية لإلدارة العليا لهذه المؤسسات في التخطيط االستراتيجي.

وآخرين,  -7 شبير,   ) ت2017دراسة  في  الحكومية  غير  المنظمات  دور  بعنوان  المرأة  )  مكين 

 الفلسطينية دراسة مطبقة على برنامج التمكين في جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل.

المعوقات   المرأة وتحديد  الحكومية في تمكين  المنظمات غير  إلى تحديد دور  الدراسة  هدفت 

استخدمت   التي  الوصفية  الدارسات  من  الدراسة  هذه  تعتبر  حيث  األدوار,  هذه  من  تحد  التي 

السيدات   على  طبقت  استبار  استمارة  خالل  من  الشامل  االجتماعي  المسح  منهج 

التمكين برامج  من  والبالغ    المستفيدات  غزة  في  والطفل,  المرأة  لحماية  عايشة  جمعية  في 

) االقتصادي  57عددهن  التمكين  في  المنظمات  دور  أن  إلى  الدارسة  نتائج  وتوصلت  سيدة,   (

أما   للدخل,  المدرة  المشروعات  والتدريب على  المتاحة  العمل  بفرص  المرأة  توعية  تتمثل في 

في شخصية المرأة وتمثل التمكين السياسي    التمكين االجتماعي يتمثل في دعم جوانب القوة

في توعية المرأة بواجباتها السياسية بالمجتمع, اما التمكين القانوني للمرأة تمثل في تعريف  

المرأة بحقوقها القانونية وتوعيتها بحقوقها الخاصة, كما توصلت الدارسة أن هناك العددي  

ة والعاملين والمجتمع المحلي, وتوصي  من المعوقات تحد دور المنظمات والراجعة إلى المرأ

التي تستخدمها   والوسائل  تنوع األساليب  الحكومية على  غير  المنظمات  تعمل  بأن  الدارسة 

في تمكين المرأة والتركيز على الدورات التدريبية والمشاريع الصغيرة, وزيادة قدراتها المادية  

 ين المرأة وتنمية مستواهم المهني.والمالية والفنية مع زيادة اعداد العاملين في مجال تمك

) بعنوان دور المؤسسات التنموية في تمكين المرأة الفلسطينية دراسة 2013دراسة (نجم,    -8

 تحليلية للخطط االستراتيجية والتقارير السنوية في ضوء معايير التمكين ومؤشراتها. 

رأة الفلسطينية في هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المؤسسات التنموية في تمكين الم

المؤسسات   وثائق  في  ومؤشراتها  المرأة  تمكين  معايير  توافر  درجة  ومعرفة  غزة,  قطاع 

باختالف   المرأة  تمكين  معايير  في  التباين  نسبة  في  االختالف  مدى  عن  والكشف  التنموية, 

تحليل  أسلوب  واستخدمت  التحليلي,  الوصفي  المنهج  الباحثة  استخدمت  الدارسة,  متغيرات 

عينة المح تكونت  مضت,  سنوات  ثالث  لمدة  السنوية  والتقارير  االستراتيجية  للخطط  توى 

من   معايير   10الدراسة  تفاوتت  النتائج  أهم  ومن  المرأة,  تمكين  مجال  في  تعمل  مؤسسات 

التمكين   تنازليًا  ترتبيها  فجاء  التنموية,  المؤسسات  وثائق  في  ومؤشراتها  المرأة  تمكين 

التعل التمكين  الصحي,  االجتماعي,  التمكين  السياسي,  التمكين  االقتصادي,  التمكين  يمي, 

والحكومية   األهلية  المؤسسات  بين  الشراكة  استراتيجية  دعم  ضرورة  إلى  الدارسة  وأوصت 
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وهيئات   ومجالس  لجان  خالل  من  برامج  تنفيذ  على  والعمل  المرأة  تمكين  إلى  تهدف  التي 

 عين في تمكين المرأة الفلسطينية. مشتركة ينبغي ايجادها لتفعيل الشراكة بين القطا 

على الدراسات السابقة:  تعقيب  

من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين أن هنــاك عــدد كبيــر مــن الدراســات التــي ســلطت 
الضوء علــى واقــع المــرأة بشــكل عــام وواقــع المــرأة الفلســطينية بشــكل خــاص, وتــم اســتخدام 

التحليلــي, وكانــت أداة الدراســة المســتخدمة هــي االســتبانة بجميع الدراســات المــنهج الوصــفي  
وبعض الدراسات مقابالت مع شخصيات اعتباريــة نســائية, وكــان واضــحًا أن هنــاك العديــد مــن 
الجهود المبذولة من قبل المؤسسات العاملة في قضية المرأة بتقديم جميع الخدمات للمرأة 

ضــمن الدراســات الســابقة تبــين أن هنــاك علــى كافــة األصــعدة وخصوصــًا خدمــة التمكــين, ومــن 
العديد من المعيقات التي تواجهه المؤسسات النسوية وهي مشكلة خاصة بالتمويل واتفقت 

 ).2017) مع دراسة (حنيني, 2019دراسة (شبير وآخرون, 
وتوصــلت جميــع الدراســات إلــى ضــرورة وجــود جهــة رســمية حكوميــة لتكــون داعــم لعمــل المــرأة 

والعمــل بشــكل مســتمر  ،ألصــعدة مــع وجــود خطــط اســتراتيجية تــدعم ذلــكودعمها على كافــة ا
 على تنفيذ الدورات التدريبية والتوعوية للمجتمع بهدف تثقيفه بحقوق المرأة.

 في الدراسة: تانة والجوانب التي تناولتها الباحثالفجوة البحثي •
السابقة   الدراسات  بين  البحثية  الفجوة  تحديد  للدراسة  أهم  يمكن  ومن  الحالية،  والدراسة 

 الجوانب اإلضافية التي تناولتها الدراسة في دراساتها هي: 
والمفاهيم:.  1 األبعاد  وتعدد  النسوية، وقضايا    تكامل وشمول  المؤسسات  رؤية  مفهوم  إن 

القادمة،  ومرجعيتهاالمرأة   سنوات  الدراسات    للخمس  معظم  أن  الباحثتان  وجدت  لذا 
ية في مجاالت وتخصصات متعددة ولم تتناولها في قضايا المرأة  السابقة المؤسسات النسو

 للخمس سنوات القادمة.
التطبيق.  2 في  مجال  المرأة  بقضايا  تهتم  التي  النسوية  المؤسسات  على  التطبيق  تم   :

 سياساتها. 
 أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة ما يلي:  •

 والحاجة الماسة لزيادة الوعي بقضايا المرأة للخمس سنوات القادمة.، . أهمية قضايا المرأة1
 . تخصص هذه الدراسة في مجال المؤسسات النسوية.2
 المؤسسات النسوية في حل مشاكل وقضايا المرأة.  تبذله. الدور الذي 3

 التعليق على الفجوة البحثية:
الت البحثية  والفجوة  السابقة  الدراسات  وتحليل  استعراض  الدراسة  بعد  مجال  في  تمت  ي 

 توصلت الباحثتان إلى االستنتاجات التالية:
. التحسين والتطوير المستمر لبيئة العمل، والمتمثل بالمؤسسات النسوية من خالل رؤية  1

 .ومرجعيتها المؤسسات النسوية
 .العمل على تمكين المرأة في مجال حل قضايا المرأة في جميع المجاالت. 2
 معوقات حل قضايا المرأة بوجود رؤية واضحة من قبل المؤسسات النسوية..التغلب على 3
 

 منهج الدراسة 
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وأبعاد   لجوانب  وأدق  أفضل  يفيد في فهم  الذي  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  اعتمدت 
وتستعرض   وكميًا  كيفيًا  عنها  ويعبر  دقيقًا،  وصفًا  يصفها  حيث  الدراسة،  موضوع  الظاهرة 

 خالل العناصر واالبعاد التالية:  منهجية الدراسة من
 

 مصادر البيانات:    -أوالً 
تم استخدام المصادر الثانوية والتي تشتمل على المراجع العربية،    أ.البيانات الثانوية:

 واالجنبية والمتمثلة بالكتب، والدوريات، واألطروحات إضافة إلى مطالعة مواقع اإلنترنت.
استخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات بهدف تحليل  : حيث تم ب.البيانات األولية

 األسئلة واختبار فرضيات البحث والوصول إلى النتائج.
 مجتمع وعينة الدراسة:  -ثانياً 

 .مجتمع وعينة الدراسة:1
ف النسوية  المؤسسات  في  الدراسة  مجتمع  الجنوبية(يتمثل  المحافظات  حيث )  132ي 

المجتمع   أفراد  عدد  تطبيق  بلغ  وتم  الشامل،  المسح  عينة  باستخدام  الدراسة  قامت  وقد 
) استبانة على مجتمع الدراسة وتم الحصول  132، حيث تم توزيع (xIs) (معادلة ريتشارد جيجير  

 )استبانة  124على (
 

 توزيع عينة الدراسة, وللمؤسسات النسوية:  )2( جدول

 
 المؤسسات النسوية

 النسبة التكرار

استمارات  
 مستكملة.

124 93.9 

استمارات غير 
 مستكملة(مفقودة).

8 6.1 

 100.0 132 اإلجمالي 
استمارات مستكملة للمؤسسات النسوية,   93.9أن ما نسبته ما نسبته السابق يبين الجدول 

وتعزو الباحثتان  ذلك إلى استجابة عينة الدراسة في تعبئة االستمارات تفاعل هذه  
 المؤسسات مع مواضيع قضايا المرأة. 

 .أداة الدراسة: 2
الخمس   في  المرأة  السنوية وقضايا  المؤسسات  محورين(رؤية  من  مكونة  استبانة  إعداد  تم 

رؤية المؤسسات  ) فقرة موزعة على محورين  للتعرف على  15سنوات القادمة) واشتملت على (
المرأة وقضايا  استجابات  النسوية  لقياس  الخماسى  ليكرت  مقياس  استخدام  وتم   ،

 تماد على ترتيب اإلجابات، واالجابة على األسئلة.المبحوثين، باإلضافة إلى االع
 .اختبار التوزيع الطبعي:3
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) والقيمة االحتمالية تساوي  1.120) حيث تبين أن قيمة االختبار تساوي ( K-Sتم استخدام اختبار (
)sig  التوزيع الطبيعي حيث تم يتبع  البيانات  الداللة، وبذلك فإن توزيع  أكبر من مستوى  ) وهي 

 الختبارات المعلمية.استخدام ا 
 .صدق وثبات أداة الدراسة: 4

الظاهري،   والصدق  المقياس  صدق  باعتماد  االستبانة  صدق  من  بالتأكد  الدراسة  قامت 
وضعت   ما  قياس  في  صادقة  (االستبانة)  أن  الباحثة  وتستخلص  كرونباخ،  ألفا  ومعامل 

 للتحليل اإلحصائي.) spssلقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة كبيرة، وتم استخدام برنامج (
 صدق أداة الدراسة: -

ــم التأكــد مــن صــدق  ونعنــي بصــدق أداة الدراســة، أن األداة تقــيس مــا وضــعت لقياســه، وقــد ت
 االستبانة من خالل الطرق التالية:

 الصدق من وجهة نظر المحكمين:  .1
النسوية،  ) من المحكمين من ذوى االختصاص في المؤسسات  4تم عرض االستبانة على عدد (

ومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه الدراسة، وبذلك تم التأكد من صدق 
 االستبانة من وجهة نظر المحكمين. 

 
 صدق االتساق الداخلي:  .2

تم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور االستبانة، كما هو  
 مبين في الجدول التالي:

  
 ): صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة 3جدول رقم (

 المحور م
معامل  
بيرسون 
 لالرتباط 

 ".Sigقيمة "

1 
 رؤية المؤسسات النسوية

 ومرجعيتها 
0.836 0.000 

 0.000 0.854 قضايا المرأة   2

 تانالمصدر: اعداد الباحث   
بمعــامالت ارتبــاط دالــة إحصــائيًا، وهــذا   يتبــين مــن الجــدول الســابق أن محــاور االســتبانة تتمتــع 

 يدل على أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت صدق عالية.
 
 ثبات أداة الدراسة:  -

ونعني بثبات أداة الدراسة، أن األداة تعطي نفس النتائج تقريبًا لو طبقت مرة أخرى على نفس 
المجموعــة مــن األفــراد، أي أن النتــائج ال تتغيــر، وقــد تــم التأكــد مــن ثبــات االســتبانة مــن خــالل 

 الطرق التالية: 
  الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: .1
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الدراسة   أداة  ثبات  من  التأكد  االستبانة  تم  لمحاور  االرتباط  معامالت  حساب  خالل  من 
 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، كما هو مبين في الجدول التالي:

 ): معامالت االرتباط لمحاور االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 4جدول رقم (

 معامل االرتباط  المحور م
 0.795 ومرجعيتها  رؤية المؤسسات النسوية 1
 0.778 قضايا المرأة  2

 بناء على التحليل االحصائي  تانالمصدر: اعداد الباحث  
) ) أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة باستخدام معادلة  4يتبين من الجدول السابق رقم 

) بين  تتراوح  كرونباخ  بأغراض  0.778-0.795ألفا  وتفي  إحصائيًا،  دالة  ثبات  معامالت  هي   (
 الدراسة. 

 يقة التجزئة النصفية: الثبات بطر  .2
تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بطريقة  

 التجزئة النصفية، كما هو مبين في الجدول التالي: 
 ): معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بطريقة التجزئة النصفية 5جدول رقم (

 المحور م
 لالرتباط معامل بيرسون 

 بعد التعديل  قبل التعديل 
 0.877 0.743 ومرجعيتها  رؤية المؤسسات النسوية 1
 0.880 0.789 قضايا المرأة  2

 بناء على التحليل االحصائي  تانالمصدر: اعداد الباحث   
) أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بطريقة 5يتبين من الجدول السابق رقم (

) هي معامالت ثبات دالة إحصائيا، وتفي بأغراض  0.880-0.877النصفية تتراوح يبن ( التجزئة 
 . الدراسة

 
 
 
 

 اإلحصاء الوصفي لنتائج الدراسة الميدانية االجابة عن األسئلة
الدراسة   الدراسة، وذلك من خالل االجابة عن أسئلة  بيانات  لتحليل  الجزء عرضًا  يتضمن هذا 

نتائج   أبرز  إليها من خالل تحليل فقراتواستعراض  التوصل  ها، والوقوف  االستبانة، والتي تم 
  على متغيرات الدراسة.

 محور رؤية المؤسسات النسوية: 

علــى قضــايا  ومرجعيتهــا مــا مســتوى رؤيــة المؤسســات النســويةاإلجابة عن السؤال األول:   -1
 المرأة خالل الخمس سنوات القادمة؟

   T): المتوسط الحسابي والوزن النسبي, وقيمة 6جدول (
درجة ترتيب  المعنوي قيمة الوزن االنحراف  المتوسمحور:    -سابعاً  #
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رؤية  
المؤسسات  
النسوية في  

 مرجعيتها 

ط 
 الحسابي 

المعيار 
 ي

النسب
 ي % 

االختبا
 Tر 

 ة
p- value 

الفقر
 ة

 التأثير 

1
- 

تعمل الوزارة  
على وضع 

خطة 
استراتيجية 

توضح من  
خاللها رؤية  

ورسالة  
وأهداف  

 الوزارة

 كبيرة  1 0.00 11.11 80.98 1.04 4.05

-
2 

تسعى  
الوزارة إلى  
رسم خطة 

استراتيجية 
خاصة لبناء 

قدرات  
العاملين بين  
المؤسسات  

النسوية  
 .والوزارة

متوسط 7 0.66 0.44- 59.00 1.24 2.95
 ة

-
3 

تسعى  
الوزارة من  

خالل خطتها  
االستراتيجية 

على ربط  
وتكامل بين  
خطة الوزارة  

وخطة 
المؤسسات  

 .النسوية

متوسط 6 0.82 0.23- 59.50 1.19 2.97
 ة

-
4 

تعمل الوزارة  
على التقويم  

للخطة 
االستراتيجية 

بشكل  
 .مستمر

متوسط 4 0.02 2.30 64.54 1.08 3.23
 ة

-
5 

يتم تشكيل  
فريق من قبل 

المؤسسة  
متوسط 5 0.23 1.21 62.64 1.20 3.13

 ة
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لإلشراف على  
عملية 

التخطيط 
االستراتيجي  

 .للوزارة

-
6 

تشارك  
الوزارة 

المؤسسة  
في األنشطة  
"المؤتمرات,  
والندوات, و  

ورشات  
العمل" ضمن  

خطتها  
االستراتيجية

. 

متوسط 8 0.19 1.30- 57.52 1.05 2.88
 ة

-
7 

الوزارة  تضع 
رؤية  

استراتيجية 
تسهم في  

بناء قدرات  
 .المؤسسة

 كبيرة  2 0.00 10.10 76.10 0.88 3.80

-
8 

تعمل الوزارة  
على تقويم  

الخطة 
االستراتيجية 

 .للمؤسسة

متوسط 3 0.00 5.13 69.09 0.97 3.45
 ة

 
ــور: ــة  محــ رؤيــ

المؤسســـــــــات 
 النسوية

متوسط  0.00 4.19 66.37 0.84 3.32
 ة

 ) ما يلي: 6الجدول السابق رقم (نستخلص من 
تعمل الوزارة على وضع خطة استراتيجية توضح من خاللها  (لفقرةيتضح أن الوزن النسبي   .أ

%)، ومتوسط حسابي  80.98) المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ (رؤية ورسالة وأهداف الوزارة
الداللة     أقل من مستوى)، وهي  0.000)=(.Sig)، وقيمة احتمالية (11.11)، وقيمة اختبار (4.05(
)0.05) دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  الفقرة  لذلك تعد هذه   (0.01 ≤α  أن يدل على  )، مما 

) االفتراضي  المتوسط  درجة  عن  زاد  قد  الفقرة  لهذه  االستجابة  درجة  وهذا  3متوسط   ،(
 قة مرتفعة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.يعني أن هناك مواف 

( .ب الفقرة  احتلت  و  بينما  والندوات,  "المؤتمرات,  األنشطة  في  المؤسسة  الوزارة  تشارك 
االستراتيجية خطتها  ضمن  العمل"  (ورشات  نسبي  بوزن  األخيرة  المرتبة   (57.52  ،(%

  وهو أقل من المتوسط االفتراضي.)، 1.30-)، وقيمة اختبار (2.88ومتوسط حسابي (
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لنســوية واضــح بالنســبة للمؤسســات ويمكــن تفســير ج. ويتضــح أن محــور رؤيــة المؤسســات ا

هــــذه النتيجــــة بــــأن المؤسســــات النســــوية تهــــتم بوضــــع رؤيــــة والتــــي تشــــتمل علــــى الخطــــط 

االستراتيجية وتساعد على التطور والنمــو لهــذه المؤسســات فــي ظــل المتغيــرات التــي تطالــب 

 في المساواة بين النوع االجتماعي.

 

 محور قضايا المرأة:

 ؟قضايا المرأة خالل الخمس سنوات القادمة ما واقع اإلجابة عن السؤال الثاني:  -2

   T): المتوسط الحسابي والوزن النسبي, وقيمة 7جدول (

# 
قضايا  محور 

 المرأة 

المتوس
ط 

 الحسابي 

االنحراف  
المعيار 

 ي

الوزن 
النسب
 ي % 

قيمة 
االختبا

 Tر 

المعنوي 
 ة

p- value 

ترتيب  
الفقر

 ة

درجة 
 التأثير 

1- 

تركز  
المؤسسا 

ت النسوية  
على قضايا  

المرأة  
 االقتصادية  

 كبيرة  2 0.00 7.21 70.03 0.77 3.50

2- 

تسهم  
المؤسسا 

ت النسوية  
على حل 
القضايا  

 االجتماعية 

 كبيرة  1 0.00 8.24 71.38 0.77 3.57

3- 

تعمل  
المؤسسا 

ت النسوية  
على التعرف  

على 
المشاكل  
المتعلقة 
بالمرأة  
 سياسياً 

3.32 1.00 66.45 3.53 0.00 4 
متوسط

 ة

4
- 

تضع 
المؤسسا 

ت النسوية  
3.28 0.90 65.56 3.42 0.00 6 

متوسط
 ة
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قوانين  
وتشريعات  
تسهم في  

حل مشاكل  
 المرأة 

5-  

يوجد  
منصات  
الكترونية  
توضح 
قضايا  

خالل   المرأة
الخمس  
سنوات 
 القادمة 

 كبيرة  3 0.00 5.07 68.47 0.92 3.42

6-  

تشارك  
المؤسسا 

ت النسوية  
في الخطط  

التنموية 
المستقبلية 
لحل قضايا  

 المرأة 

3.24 0.91 64.77 2.91 0.00 7 
متوسط

 ة

7-  

يوجد لدى  
المؤسسا 

ت النسوية  
خبراء 

تسهم في  
حل قضايا  

 المرأة. 

3.32 0.84 66.37 4.19 0.00 5 
متوسط

 ة

 
ر قضايا  محو

 المرأة 
3.39 0.78 67.74 5.50 0.00  

متوسط
 ة

 :) ما يلي7نستخلص من الجدول السابق رقم (

) تسهم المؤسسات النسوية على حل القضايا االجتماعيةيتضح أن الوزن النسبي لفقرة( .أ

)، وقيمة  8.24)، وقيمة اختبار (3.58%)، ومتوسط حسابي (71:38المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ (

) لذلك تعد هذه الفقرة دالة 0.05مستوى  الداللة (، وهي أقل من  (0.000)=(.Sig) احتمالية
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، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة  (α≤ 0.01) إحصائيًا عند مستوى داللة

)، وهذا يعني أن هناك موافقة مرتفعة بدرجة كبيرة من  3قد زاد عن درجة المتوسط االفتراضي (

 .قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

تشارك المؤسسات النسوية في الخطط التنموية المستقبلية لحل  بينما احتلت الفقرة ( .ب

)، وقيمة اختبار  3.24%)، ومتوسط حسابي (64.77) المرتبة األخيرة بوزن نسبي (قضايا المرأة

 .)، وهو أقل من المتوسط االفتراضي2.91(

تفسير هذه النتيجة بأن  واضح بالنسبة للمؤسسات ويمكن  قضايا المرأة  ج. ويتضح أن محور  

 المرأةدراسة ومعالجة قضايا  خطتهاتضع في المؤسسات النسوية 

 النتائج والتوصيات
 أ

 تحقيق أهداف الدراسة:    -اوالً 
يوضح الجدول التالي مدى قدرة الدراسة على تحقيق أهدافها على النحو الموضح بالجدول  

 التالي: 
الدراسة ): تحقيق أهداف  14جدول رقم (  

 نتيجة مجال تحقيقه مضمون الهدف  رقم
 األول 

 
رؤية المؤسسات  التعرف على 

ومرجعتيها النسوية   
اإلطار النظري، واإلجابة  

 عن التساؤل األول. 
تم  

 تحقيقه
 الثاني 
 

التعرف على قضايا المرأة في  
 الخمس سنوات القادمة 

اإلطار النظري، اإلجابة عن  
 التساؤل الثاني. 

تم  
 تحقيقه

 
 : توصيات تتعلق بالنتائج    ثانيًا:

 
من قبل المؤسسات النسوية تسهم في توضيح  رؤية واضحة  االهتمام بتوفير    ضرورة .1

 . وسهولة الوصول لها جميع المعلومات المتعلقة بقضايا المرأة
الجهود  ضرورة   .2 المرأة  مضاعفة  شؤون  وزارة  قبل  على  من  بقضايا  والعمل  االهتمام 

 . والتي تساعد المرأة على التطور والتنمية المستدامة الخمس سنواتالمرأة في 
 ضرورة وضع خطة واضحة للمؤسسات النسوية مجتمعة لقضايا المرأة.  .3
 عمل منصة نسوية تهتم بقضايا المرأة وتوجيهها للخمس سنوات القادمة.  .4
مع   .5 وتتواكب  عالميًا  بالمرأة  تهتم  التي  القضايا  لمعالجة  واضح  دليل  التغييرات عمل 

 البيئية. 
 

 المراجع
) أ.  الغربية  2015إسماعيل,  والضفة  غزة  قطاع  في  النسوي  الفكر  تطور  جامعة  1991-2006):   .

 اسالمية قطاع غزة, فلسطين.
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) للبيئة  المتحدة  األمم  األعمال  2016برنامج  (جدول  البيولوجي  بالتنوع  المتعلقة  االتفاقية   :(
 ). 8المؤقت,

 .2008برنامج األمم المتحدة, 
 . 2009برنامج األمم المتحدة, 

 .2019صندوق األمم المتحدة, 
): المعيقات التي تواجه المؤسسات النسوية الفلسطينية في تطوير قاعدتها  2017حنيني, م. (

 الجماهرية من وجهة نظرهم في محافظة نابلس. جامعة النجاح الوطنية, فلسطين.
) آ.  التخطيط  2010صيام,  تطبيق  النسوية  ):  األهلية  المؤسسات  بأداء  وعالقته  االستراتيجي  

 في قطاع غزة. الجامعة اإلسالمية, فلسطين.
): اتجاهات مديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية 2016كتانة, ن. (

 نحو واقع ودور هذه المؤسسات في ظل السلطة الوطنية. جامعة النجاح الوطنية, فلسطين.
 . 2019االحصاء الفلسطيني, مركز 

 .2019مسح القوة العاملة لعام, 
 . 2019وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للدراسات,  

 . 2020بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر فبراير/شباط, 
 .2019منظمة العفو الدولية, 

 .2009منظمة المرأة العربية, 
 الجزيرة.. 85): تيارات الحركة النسوية ومواجهتها. الحوار المتمدن, العدد  2002عيساوي, ن. (

): النسوية من الراديكالية حتى اإلسالمية قراءة من المنظمات الفكرية. المركز  2013عمرو, أ. (
 . 142, صفحة 8, العدد العربي للدراسات االنسانية

 .  13, صفحةنظرة للدراسات النسوية. االصدار األول): 2016محمود, طنطاوي, ه, ش. (
): دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة الفلسطينية دراسة 2018شبير, أ, المغني, أ. (

اإلسالمية,  الجامعة  والطفل.  المرأة  لحماية  عايشة  جمعية  في  التمكين  برامج  على  مطبقة 
 فلسطين.

(أكتوبر   م.  فرينة,  م,  المرأة  ):  2019شبير,  قضايا  عن  للدفاع  النسوية  الجمعيات  كفاح 
اإلسراء   جامعة  أنموذج,  والطفل  المرأة  لحماية  عايشة  جمعية  حقولها  لنيل  الفلسطينية 

 ومركز شؤون المرأة, بحث غير منشور مقدم لمؤتمر, فلسطين.
) و, ب.  اقتصاديا  2017حنان, وسيلة,  المرأة  لتمكين  النسوية كمحرك  تحليلية  ): مقاولة  دراسة 

"مجلة   االقتصادية  العلوم  معهد  مجلة  الجزائر.  في  المقاوالتي  العمل  في  المرأة  لمشاركة 
 الجزائر., 5العدد  20المجلد  علوم االقتصاد والتسيير والتجارة,

للخطط   تحليلية): دور المؤسسات التنموية في تمكين المرأة الفلسطينية, دراسة  2016نجم, (
والتق  ومؤشراتهااالستراتيجية  التمكين  معايير  ضوء  في  السنوية  الجامعة  ارير  مجلة   ,

 .3, عدد 21, مجلة االسالمية للدراسات التنموية
 

 مقابالت: 
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(ديسمبر   الفلسطينية  التنموية  النسوية  الدراسات  جمعية  عن  2018رئيسة  تعريف   :(
 المؤسسة. مقابلة شخصية. 

األمم   صندوق  في  الجندر  برنامج  (ديسمبر  مسئولة  للسكان  مفهوم  2018المتحدة   :(
 المؤسسات النسوية. اتصال شخصي. 

(ديسمبر  م المرأة  كفاح  لجان  اتحاد  اتصال  2018سؤولة  النسوية.  المؤسسات  مفهوم   :(
 شخصي. 
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