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هيئة �لأمم �لمتحدة للمر�أة هي �لن�سير �لعالمي للن�ساء و�لفتيات. تعمل �لهيئة على قاعدة �أ�سا�سية هي �أن 
�لن�ساء و�لفتيات في جميع �أنحاء �لعالم لديهن �لحق في �أن يع�سن حياة خالية من �لعنف و�لتمييز و�لفقر، 
و�أن �لم�ساو�ة بين �لجن�سين �أمر محوري في تحقيق �لتنمية. بنيت �لهيئة على �أ�سا�س قوي من خالل دمج 
جميع  في  �لمعيارية  و�لمنا�سرة  و�لبرمجة  �لأبحاث  في  متينة  بخبرة  تتمتع  �لمتحدة  لالأمم  هيئات  �أربع 

�لبلد�ن تقريبًا*.

تن�سط هيئة �لأمم �لمتحدة للمر�أة في �لأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة منذ عام 1997 )عملت �سابقًا ب�سفة 
�ليونيفيم(، وتدعم تنفيذ �للتز�مات �لدولية لتعزيز �لم�ساو�ة بين �لجن�سين على �لم�ستوى �لوطني وتم�سيًا 

مع �لأولويات �لوطنية. 

تنويه
�لتعبير عنها في مركز محور: تقييم �سيا�سات و�جر�ء�ت ل تمثل  �لتي تم  �إن وجهات �لنظر و�لآر�ء 
بال�سرورة وجهة نظر �لحكومة  �ليطالية �أو  �لتعاونية �ليطالية للتطوير ،  �لأمم �لمتحدة للن�ساء ، 

منظمة �لأمم �لمتحدة �أو �أية من �لمنظمات  �لمنت�سبة لها.

*هذه �لهيئات ت�سمل �سعبة �لأمم �ملتحدة للنهو�س باملر�أةـ ومعهد �لأمم �ملتحدة �لدويل للبحث و�لتدريب من �أجل �لنهو�س باملر�أة، ومكتب 

�مل�ست�سارة �خلا�سة لق�سايا �لنوع �لجتماعي و�لنهو�س باملر�أة، و�سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة �ملعروف با�سم �ليونيفيم.
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ملخ�ص

  )SCPPR(فـــي اآذار/مار�ـــص 2009، تلقت هيئة الأمم المتحدة للمراأة تمويال �سخيا من اللجنة ال�سعودية لإغاثة ال�سعب الفل�سطيني
لتنفيذ م�سروع بعنوان “اإن�ساء وترميم وتفعيل ثمانية مراكز للمراأة  في قطاع غزة وال�سفة الغربية”، والذي تمت بلورته من خالل نهج 
ت�ساركـــي فـــي العام 2007 وبال�ستفادة من الدرو�ص والتو�سيـــات المنبثقة عن التقييم الخارجي لبرنامـــج �سبايا التابع لالأمم المتحدة 
والـــذي مّثـــل البرنامج الرائد لهيئة الأمم المتحدة للمـــراأة منذ عام 2002. وقد هدف الم�سروع اإلى تحقيـــق النتائج التالية خالل فترة 

حياته والتي كانت مقررة اأ�سال لمدة 18 �سهرا والتي تم تمديدها فيما بعد لت�سل اإلى 43 �سهرا:

هدف الم�سروع: “تح�سين و�سع المراأة الفل�سطينية الجتماعي والقت�سادي من خالل مبادرات التدريب والتنمية”.  •

هدف  الم�سروع: » تمكين الن�ساء على الم�ستوى الجتماعي والقت�سادي«  •

مخرجات الم�سروع: هناك �ستة مخرجات رئي�سية تم و�سعها وهي بالتحديد:  •

ǡ  مخـــرج 1: بنـــاء ثمانيـــة مراكز ن�سوية مجتمعية اأو اأعـــادة ترميمها في ال�سفة الغربية وقطاع غـــزة، حيث تم توفير المباني
المن�سئـــة حديثا/ المعاد ترميمها والمعـــدات والأثاث من اأجل تعزيز القدرات التنظيمية للمراكز الن�سوية وذلك من خالل 

تزويدها بالم�ساحات المادية الالزمة لتقديم الخدمات اإلى الن�ساء. 

ǡ  مخرج 2: بناء القدرات الإدارية والمالية لدى الن�ساء، تم التخطيط اإلى تحقيق هذا المخرج من خالل توفير التدريب اإلى
مجموعـــة اأ�سا�سيـــة من الن�ساء في كل مركز مـــن المراكز الثمانية وذلك بغية تمكينهن مـــن اإدارة اأعمال المراكز المن�ساأة 
ب�ســـكل فعـــال وفًقـــا لممار�ســـات الإدارة الجيدة وبمـــا يتما�سى مع القوانيـــن الفل�سطينيـــة التي تنظم عمـــل الجمعيات غير 

الحكومية. كما ا�ستمل هذا المخرج على تطوير الأدلة الإدارية والمالية التي تخ�ص كل مركز من هذه المراكز الثمانية. 

ǡ  مخرج 3: تاأ�سي�ص �سبكة توا�سل اجتماعي داخل وفيما بين المجتمعات المحلية الم�ستهدفة . وقد تم التخطيط اإلى تحقيق
هـــذا المخرج من خالل تعبئة وح�سد الن�ساء لي�سبحن اأع�ساء ومتطوعات في المراكز المن�ساأة، ودعم اإن�ساء �سبكات دعم 

لهذه المراكز على الم�ستوى المحلي في كل منطقة م�ستهدفة.

ǡ  مخـــرج 4: ت�سهيل ح�سول الن�ساء على الخدمات والمعلومات)على �سبيل المثال، التثقيف والإر�ساد القانوني، والإر�ساد في
مجـــالت ال�سحـــة النف�سية والجتماعية، ومنع العنف �سد الن�ساء(. وقد تـــم التخطيط اإلى تحقيق هذا المخرج من خالل 
التدريـــب والإر�ســـاد من قبل خبراء ا�ست�ساريين خارجيين ون خالل الخبراء الذين تم ح�سدهم من قبل ال�سركاء المنفذين 
الذين �سيعملون على ت�سميم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجالت خبراتهم ذات ال�سلة وذلك بما يتوافق مع عملية تقييم 

الحتياجات التي تتم بال�ستراك مع الن�ساء. 

ǡ  مخرج 5: اإن�ساء الأنظمة الداخلية للمراكز التي تقوم على المجتمع. وقد انطوت هذه العملية على تقديم الم�ساعدة التقنية
اإلـــى المراكـــز الثمانية من اأجل التاأكد من ح�سولها على مركز قانوني وعملها بمـــا يتوافق مع القوانين المحلية، وقد �سمل 
ذلك دعم وتي�سير عملية ت�سجيلها لدى هيئات الدولة المعنية، وتنظم انتخابات وتاأ�سي�ص اللجان اإدارية والمالية الداخلية.

ǡ  مخـــرج 6: خلـــق فر�ـــص عمل للعمال المحليين. وقد تـــم التخطيط اإلى تحقيق هذا المخرج من خـــالل خلق فر�ص عمل في
مجال بناء وترميم المراكز الن�سوية بالن�سبة للعمال الم�ستقطبين من المجتمعات الم�ستهدفة، والتن�سيق كذلك مع ال�سركاء 

المنفذين المحليين من اأجل توظيف الن�ساء ممن تم تدريبهن لدى المراكز الن�سوية الثمانية.

ǡ  تـــم اإجـــراء التقييـــم الخارجي للبرنامـــج خالل �سهـــري اأيلول/�سبتمبـــر – ت�سريـــن اأول/اأكتوبر 2012 من قبـــل اثنين من
الم�ست�ساريـــن الخارجييـــن هما عامر ما�ســـي و�سوكت �سر�سور. وقد ت�سمنـــت المنهجية التي تـــم ا�ستخدامها في التقييم 

مراجعة الأقرا�ص/الوثائق الأولية واللقاءات التي جرت مع الأطراف المعنية في البرنامج.
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النتائج: 

وّثق الم�سروع ب�سوة عامة ت�سوًرا واأ�سا�ًسا منطقًيا متما�سكان وم�سَممان ب�سكل جيد للم�سروع وقد ا�ستند ذلك اإلى الدرو�ص الم�ستفادة 
والخبـــرات المكت�سبة مـــن تنفيذ برنامج �سبايا. لقد ا�ستجاب الم�ســـروع للعديد من المجالت ذات الأولويـــة والتي حددتها هيئة الأمم 
المتحـــدة للمـــراأة من اأجل تح�سين اأو�ساع المراأة وتعزيز الآليات الموؤ�س�سية بغيـــة النهو�ص وتمكين الن�ساء ؛ وعلى وجه الخ�سو�ص: رفع 

م�ستوى م�ساركة وقيادة الن�ساء وبناء �سراكات ا�ستراتيجية وتعزيز الفر�ص القت�سادية  للن�ساء.

كما ين�سجم مفهوم الم�سروع ب�سكل وا�سح مع ال�ستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنوع الجتماعي: تعزيز الم�ساواة والعدالة )2011-
2013(، والتـــي تركـــز على »تمكين الن�ســـاء الفل�سطينية للتمتع بحقوق المواطنة الكاملة وممار�ستها مـــن خالل �سد الفجوة القائمة بين 
الجن�سين في مختلف جوانب الحياة«. ومن خالل رفع م�ستوى الوعي لدى الن�ساء ب�ساأن الق�سايا القانونية وبناء قدرات المراكز الن�سوية 
بهـــدف ت�سهيل و�سول الن�ساء اإلى الخدمات القانونية، فاإن الم�سروع يتـــواءم مع الهدف ال�ستراتيجي الأول لال�ستراتيجية الوطنية غبر 
القطاعيـــة للنوع الجتماعي: تمكين الن�ساء من ممار�سة حقوقها القانونيـــة والمدنية على اأ�سا�ص الم�ساواة والعدالة. وعالوة على ذلك، 
مـــن خالل تعزيز قدرة الن�ساء على النت�ساب للجمعيـــات ودعم اإن�ساء اآليات موؤ�س�سية لهذا الغر�ص، فاإن الم�سروع ي�ساهم ب�سكل مبا�سر 
فـــي تحقيـــق الهدف ال�ستراتيجي الخام�ص لال�ستراتيجيـــة والمتمثل في: ت�سهيل الم�ساركة الفعالة للمراأة فـــي الحياة ال�سيا�سية وتفعيل 
دورها في �سنع القرار. كما ويبني الم�سروع على الخطط ال�ستراتيجية الوطنية لوزارة �سوؤون المراأة لالأعوام المختلفة )2007-2004، 
2008-2010، و2011-2013( ومجالت الهتمام الرئي�سية فيها والمتمثلة في: تهمي�ص المراأة في مواقع و�سع ال�سيا�سات و�سنع القرار؛ 

الفقر بين الن�ساء، تدريب الفتيات كاأداة لدخول اأ�سواق العمل، وحماية المراأة من العنف. 

وعلـــى الرغـــم مـــن اأنه ل يـــزال من ال�سابـــق لأوانه اأن نقي�ص ب�ســـكل مو�سوعي اأثـــر الم�سروع ككل علـــى م�ساألة تمكين المـــراأة اجتماعًيا 
واقت�سادًيا، فقد ك�سف التقييم اأن الم�سروع قد اأحرز تقدما ملحوًظا نحو تحقيق الهدف العام والنتائج المرجوة. وعلى عدة م�ستويات، 
اأثبـــت الم�ســـروع باأن اإن�ساء مباني ل�ستخدامها من قبل المراكز الن�سوية يمكـــن اأن ي�سكل نقطة دخول فعالة جًدا لح�سد وت�سجيع الن�ساء 
للعمـــل معـــا على تح�سين اأو�ساعهن. وفي اإطار القيام بذلك، تمكنت هيئة الأمـــم المتحدة للمراأة بنجاح من ح�سد ال�سركاء الخارجيين 

والمتخ�س�سين من اأجل بناء قدرة المنزل على توفير الخدمات الجتماعية والتعليمية الالزمة للمراأة.

وفيما يخ�ص المخرجات، وجد التقييم اأن الم�سروع قد حقق جميع اأهدافه. فلقد �سيد الم�سروع  خم�سة مباٍن )اأربعة في ال�سفة الغربية 
ومبنى واحد في غزة( وترميم ثالثة مباٍن اأخرى )جميعها في غزة( لت�سكل مقرات لمراكز ن�سوية. وقد حققت تقدما ملحوظا في و�سع 
هذه المراكز كعنوان معروف لتقديم الخدمات التعليمية والجتماعية للن�ساء، بما في ذلك ال�سريحة ال�سعيفة من الن�ساء والأطفال. كما 
نجـــح الم�ســـروع في بناء القدرات التدريبية من خالل المرافقة والخبرات الفنية المتوافرة داخل المراكز الن�سوية من اأجل رفع م�ستوى 
الوعـــي لدى الن�ساء بخ�سو�ص حقوقهن وتقديم الم�سورة لهـــن فيما يتعلق بق�سايا ال�سحة العقلية. كذلك �ساهم الم�سروع ب�سكل وا�سح 
في تعزيز نظرة المراأة لذاتها وقدرتها على اإدارة �سوؤون عائلتها، وبالتالي تعزير �سعور المراأة بتح�سن مكانتها ونفوذها اجتماعًيا. عزز 
الم�سروع كذلك وخلق عالقات عمل ممتازة ما بين مراكز ن�سوية والم�سوؤولين الحكوميين المحليين في المجتمعات الثمانية الم�ستهدفة، 

ما اأدى بدوره اإلى تقوية �سبكات التوا�سل المجتمعي في اإطار دعم جدول عمل الم�سروع الخا�ص بتمكين المراأة. 

ومع ذلك، ل زالت المراكز الن�سوية بحاجة اإلى البناء والتعزيز الم�ستمر للقدرات الداخلية والتنظيم والخبرات والموارد من اأجل اأن 
تتمكـــن مـــن تحقيق هذه الأهداف ال�ستراتيجيـــة ب�سورة فاعلة، مثل تح�سين اأو�ساع الن�ساء و�سبـــل عي�سها. وتعتبر قدرة المراكز على 
توليـــد الدخـــل الم�ستدام وتوفير فر�ص العمل للن�ساء اأحد التحديات الرئي�سيـــة القائمة. وفيما يتعلق بالمراكز المن�ساأة في قطاع غزة؛ 
هنـــاك حاجـــة اإلى مزيد من الدعم من اأجل تو�سيـــح العالقة القائمة بين المراكز والمنظمات الأهلية التـــي ت�ست�سيفها، بما في ذلك 
عمليـــات �سنع القرار. وبدون توفير مزيد من الدعم الفني والمالـــي لإن�ساء م�ساريع مدرة للدخل، �سوف يكون بمقدور ن�سف المراكز 
الم�ستهدفـــة فقط الحفاظ على م�ستوًى محدود مـــن الأن�سطة خارج نطاق الم�سروع. هذه المراكز هي )يعبد، بيت فجار، بيت حانون، 
ا دخاًل من المن�ساآت الجتماعية التي تم ان�ساوؤها بدعم  و-بم�ستـــوى اأقـــل جوري�ص( لي�ص لديها فقط قيادة خبيرة وقوية بل تمتلك اأي�سً

من هيئة الأمم المتحدة للمراأة من خالل م�ساريع اأخرى. 
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بينمـــا نجـــح الم�ســـروع في الوفاء بالهـــدف المن�سود منه المتمثل فـــي خلق فر�ص عمل مرتبطـــة باأن�سطة البناء والترميـــم، فقد ا�ستفاد 
الرجـــال فقط من هذه الفر�ص. وعلى الرغم من الجهـــود الجديرة بالثناء التي بذلتها هيئة الأمم المتحدة للمراأة وعملها عبر �سندوق 
تحقيق اأهداف الألفية المتعلقة بالنوع الجتماعي على توفير التدريب للن�ساء من المجتمعات المحلية الم�ستهدفة على الحرف اليدوية 
والت�سنيع الغذائي، اإل اأن هذا الدعم الإ�سافي لم يحتوي مدى اأو نطاق ما كان يلزم من اأجل خلق فر�ص م�ستدامة مدرة للدخل للمراأة. 
ويـــرى فريـــق التقييـــم اأن الأداء الفرعي قد نتج ب�سورة كبيرة عن حقيقة اأن الم�سروع لم يخطط ب�ســـورة كافية اأو يخ�س�ص الموارد اأو 

ينفذ الأن�سطة الرامية اإلى تحقيق هذه النتيجة.

 التو�سيات

بالنظر اإلى النتائج الإيجابية عموًما الناتجة عن التحليل ال�سابق، فاإن التو�سية الرئي�سية لهذا التقييم هو اأن تقوم هيئة الأمم المتحدة 
 )SCRPP( للمراأة بالتخطيط لمرحلة جديدة من الم�سروع. هذه المرحلة، والتي ن�سجع اللجنة ال�سعودية لإغاثة ال�سعب الفل�سطيني
بقـــوة على دعمها، يجـــب اأن تحافظ على الهدف العام الحالي للم�سروع والمتمثل في تح�سين و�سع الن�ساء القت�سادي والجتماعي، مع 
العمل على اإعادة �سياغة غاية الم�سروع ومخرجاته نحو التركيز اأكثر على تمكين المراأة اقت�سادًيا من جهة، والعمل على عك�ص النتائج 
المحددة التي يعتزم الم�سروع تحقيقها ب�سكل اأكثر و�سوحا وكذلك بالن�سبة لموؤ�سرات الإنجاز الرئي�سية والتي �سيتم ا�ستخدامها للحكم 
على نجاح الم�سروع من جهة اأخرى. ولأجل هذه الغاية، ينبغي اأن تت�سمن المرحلة الجديدة تخ�سي�ص م�سادر لي�ص فقط لإن�ساء مراكز 
جديدة للمراأة، بل اأي�سا لتقديم المزيد من الدعم المالي والتقني للمراكز الثمانية. هذا، في راأينا، اأمر بالغ الأهمية من اأجل ا�ستدامة 
المراكـــز التـــي اأن�سئت في اإطـــار الم�سروع الحالي. وينبغي اأن يتم الم�سروع المراجع، بما في ذلـــك اأهدافه المتعلقة بالأداء والميزانية، 
وذلـــك من خالل عملية ت�ساورية مع ال�سركاء المنفذين الحالييـــن الذين ينبغي الحفاظ على ال�سراكة معهم في اإطار الم�سروع الجديد 

كونهم اأثبتوا فعالية تنظيمية عالية في دعم تنفيذ الم�سروع.  

نظًرا لم�ستوى التعقيد وم�ستوى الجهد والوقت الذي يلزم لختيار المجتمعات المحلية ومراكز الن�ساء، ينبغي في المرحلة الجديدة من 
الم�ســـروع اأن يتـــم درا�سة الوقت والموارد الالزمة لهذا الغر�ص بعناية. كما وينبغي النظـــر في اأمر و�سع اإطار زمني مدتة ثالث �سنوات 

وذلك اإذا ما قررت هيئة الأمم المتحدة للمراأة الحفاظ على نف�ص نطاق الم�سروع الحالي.

وبالنظـــر اإلى الخبرة المكت�سبة من تنفيـــذ الم�سروع الحالي، ينبغي اأن يخ�س�ص العام الأول من المرحلة الجديدة للم�سروع لتوفير الدعم 
الالزم للمراكز الثمانية التي تم ا�ستهدافها في اإطار المرحلة الحالية لخلق اأن�سطة مدرة للدخل، واختيار المجتمعات المحلية والمنظمات 
الأهلية �سمن الأمور الم�ستهدفة في المرحلة الجديدة. كما وينبغي تخ�سي�ص ال�سنة الثانية لإن�ساء المراكز، وتنفيذ اأن�سطة بناء القدرات، 

بما في ذلك تطوير الم�ساريع المدرة للدخل. اأما بالن�سبة  لأن�سطة ال�سنة الثالثة فينبغي اأن تركز على توفير الدعم الفني والمتابعة. 

اإن الكثير من نقاط ال�سعف المتعلقة بنهج بناء القدرات في الم�سروع والتي تم ت�سخ�سيها في هذا التقييم يمكن اأن تعزي اإلى عدم توفر 
الخبرات في بناء القدرات �سمن الهيكل الداري للم�سروع بالإ�سافة اإلى التغييرات التي طراأة على وظيفة “ مدير الم�سروع”. وبالتالي، 
فـــاإن التقييم يو�سي ب�ســـدة اأن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمراأة ببذل كل جهد ممكن لتعيين مدير/ة م�سروع متخ�س�ص/ة خالل المدة 
التـــي ي�سغلهـــا الم�سروع كاملـــًة. ويف�سل اأن يتمتع هذا ال�سخ�ص بم�ستـــوًى عاٍل من الخبرة العملية في مجال بنـــاء القدرات الموؤ�س�ساتية 

والتدريبية، و بقدر الم�ستطاع الم�ساركة في �سياغة المرحلة الجديدة من الم�سروع. 

ينبغـــي اإدخـــال تح�سينات جوهرية على نهج بناء القدرات في المرحلة الجديدة من الم�سروع. ويجب اأن ت�سمل هذه التح�سينات، على 
الأقل ما يلي: 1( روابط وا�سحة بين الن�ساء والحتياجات الخا�سة بالمنظمات الأهلية واأهداف بناء القدرات والنتائج المخطط لها 
فـــي البرنامج، و2( �سمان اأن يتم ت�سميم وتقديم المـــواد التدريبية يتم تقويتها ودعمها من خالل تعلم الكبار والمنهجيات الف�سلى 
)علـــى �سبيـــل المثال، تطوير حـــزم تدريبية �ساملة ومتما�سكـــة تتواءم مع الحتياجات التـــي تم تحديدها للمتدربيـــن، ويتم تقديمها 
با�ستخـــدام ُنهـــج تفاعلية ل�سمان تفعيل التغييرات في الم�ستويات المعرفية وم�ستويـــات الممار�سة والتوجهات المختلفة للمتدربين(، 

و3( و�سع نظام �سامل للرقابة وقيا�ص اأثر التدريب. 
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1.1 الخلفية 

تعمـــل هيئـــة الأمم المتحدة للم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المراأة )هيئة الأمم المتحدة للمراأة( في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة من 
اأجـــل النهو�ـــص بحقوق الن�ساء وتمكينها. ولقد عمل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمراأة في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة منذ عام 2002 
علـــى دعـــم المبادرات المجتمعية في المناطق الريفية. وفي عام 2004، وبالتعاون الوثيق مـــع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج 
م�ساعـــدة ال�سعـــب الفل�سطيني )UNDP/PAPP(، قامت هيئة الأمم المتحدة للمراأة بتنفيذ برنامج تجريبي اأطلق عليه اإ�سم 
“برنامج �سبايا”  والذي تم ت�سميمه بهدف تمكين وحماية المراأة الريفية وتعزيز م�ساركتها في �سنع القرار من خالل تطوير مهاراتها 

اجتماعًيا واقت�سادًيا واأكاديمًيا وقانونًيا.

تطور برنامج �سبايا لي�سبح البرنامج الرئي�سي لهيئة الأمم المتحدة للمراأة في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، والذي ارتكز على مكونا 
الحمايـــة والتمكين المترابطين واللذان ي�سكالن الأ�سا�ص لنهـــج الأمن الإن�ساني الذي تبنته هيئة الأمم المتحدة للمراأة في جميع اأنحاء 
العالم. وخالل الفترة ما بين عامي 2004 و 2009، وفي اإطار عمل برنامج �سبايا، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمراأة الم�ساعدة الفنية 
لـثمانيـــة ع�ســـر مركًزا للمراأة فـــي ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وقدر ركز هذا الدعم الفني على بنـــاء القدرات الإدارية والفنية للمراكز 
المن�سئة بهدف �سمان التوفير الفاعل والكافي للخدمات وتحقيق التمكين الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي للمراأة الريفية والمناطق 
المهم�ســـة، بمـــا في ذلك توفير فر�ص التعليم وتطوير �سبل العي�ص للمـــراأة الريفية من خالل تعزيز قدرات التوا�سل وجمع التبرعات من 

جهة، ومن جهة اأخرى، ا�ستهداف هوؤلء الن�ساء من خالل برامج اأخرى. 

وفي مار�ص 2009، تلقت هيئة الأمم المتحدة للمراأة تمويال �سخيا من اللجنة ال�سعودية لإغاثة ال�سعب الفل�سطيني وذلك من اأجل تنفيذ 
م�ســـروع بعنـــوان “اإن�ساء وترميم وتفعيـــل ثماني مراكز ن�سوية في قطاع غزة وال�سفة الغربية”، والـــذي تم ت�سميمه في 2007 عبر نهٍج 
ت�ساركـــي وال�ستفـــادة من الدرو�ص والتو�سيات التي خرج بها التقييم الخارجي لبرنامج �سبايا الذي قامت به �سركة ريادة لال�ست�سارات 
والتدريب. ومن خالل تبني برنامج �سبايا والبناء على النهج التنموي الخا�ص به، هدف الم�سروع اإلى تحقيق النتائج التالية خالل فترة 

تنفيذه التي كانت مقررة حينها لمدة 18 �سهرا، والتي تم تمديدها لحقا اإلى 43 �سهرا:

هدف الم�سروع: “تح�سين و�سع المراأة الفل�سطينية الجتماعي والقت�سادي من خالل مبادرات التدريب والتنمية”.  •

نتيجة الم�سروع: “تم تحقيق هدف تمكين الن�ساء على الم�ستوى الجتماعي والقت�سادي”  •

مخرجات الم�سروع: هناك �ستة مخرجات رئي�سية تم و�سعها وهي بالتحديد:  •

ǡ  مخـــرج 1: بناء ثمانية مراكز للمراأة مجتمعيـــة اأو ترميمها في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم توفير المباني المن�سئة
حديثـــا/ المعـــاد ترميمها والمعدات والآثاث من اأجل تعزيز القدرات التنظيمية للمراكز الن�سوية وذلك من خالل تزويدها 

بالم�ساحات المادية الالزمة لتقديم الخدمات اإلى الن�ساء. 

ǡ  مخـــرج 2: بنـــاء القـــدرات الإدارية والمالية لـــدى الن�ساء، حيث تـــم التخطيط اإلـــى تحقيق هذا المخرج مـــن خالل توفير
التدريب اإلى مجموعة اأ�سا�سية من الن�ساء في كل مركز من المراكز الثمانية وذلك بغية تمكينهن من اإدارة اأعمال المراكز 
المن�ساأة ب�سكل فعال وفًقا لممار�سات الإدارة الجيدة وبما يتما�سى مع القوانين الفل�سطينية التي تنظم عمل الجمعيات غير 

الحكومية. كما ا�ستمل هذا المخرج على تطوير الأدلة الإدارية والمالية التي تخ�ص كل مركز من هذه المراكز الثمانية. 

ǡ  مخرج 3: تاأ�سي�ص �سبكة توا�سل اجتماعي داخل وفيما بين المجتمعات المحلية الم�ستهدفة . وقد تم التخطيط اإلى تحقيق
هـــذا المخرج من خالل تعبئة وح�سد الن�ساء لي�سبحن اأع�ساء ومتطوعات في المراكز المن�ساأة، ودعم اإن�ساء �سبكات دعم 

لهذه المراكز على الم�ستوى المحلي.

ǡ  مخـــرج 4: ت�سهيل ح�سول الن�ساء على الخدمات والمعلومات)على �سبيل المثال، التثقيف والإر�ساد القانوني، والإر�ساد في
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مجـــالت ال�سحـــة النف�سية والجتماعية، ومنع العنف �سد الن�ساء(. وقد تـــم التخطيط اإلى تحقيق هذا المخرج من خالل 
التدريب والإر�ساد من قبل خبراء ا�ست�ساريين خارجيين من خالل الخبراء الذين تم ح�سدهم من قبل ال�سركاء المنفذين 
الذين �سيعملون على ت�سميم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجالت خبراتهم ذات ال�سلة وذلك بما يتوافق مع عملية تقييم 

الحتياجات التي تتم بال�ستراك مع الن�ساء. 

ǡ  مخرج 5: اإن�ساء الأنظمة الداخلية للمراكز الن�سوية التي تقوم على المجتمع. وقد انطوت هذه العملية على تقديم الم�ساعدة
التقنية اإلى المراكز الثمانية من اأجل التاأكد من ح�سولها على مركز قانوني وعملها بما يتوافق مع القوانين المحلية، وقد 
�سمـــل ذلـــك دعم وتي�سير عملية ت�سجيلها لـــدى هيئات الدولة المعنية، وتنظـــم انتخابات وتاأ�سي�ص اللجـــان اإدارية والمالية 

الداخلية.

ǡ  مخـــرج 6: خلـــق فر�ـــص عمل للعمال المحليين. وقد تـــم التخطيط اإلى تحقيق هذا المخرج من خـــالل خلق فر�ص عمل في
مجـــال بناء وترميم مراكز ن�سوية بالن�سبة للعمال الم�ستقطبين مـــن المجتمعات الم�ستهدفة، والتن�سيق كذلك مع ال�سركاء 

المنفذين المحليين من اأجل توظيف الن�ساء ممن تم تدريبهن لدى المراكز الن�سوية الثمانية.  

ǡ  نتيجـــة للتغييـــرات التي قد تكون قد حدثت منذ بلورة فكرة الم�سروع )2007(، وكذلك البيئة ال�سيا�سية المتغيرة با�ستمرار
فـــي ال�سفة الغربيـــة وقطاع غزة، لم يت�سمن ت�سميم الم�سروع اأهداف اأداء قابلة للقيا�ص كما لم يحدد المجتمعات اأو عدد 
الن�ســـاء التي ي�سعى الم�سروع ل�ستهدافهـــن. ول�سمان ال�ستجابة لحتياجات الن�ساء والديناميكيـــات الجتماعية والثقافية 
فـــي المواقـــع الم�ستهدفة تبنى الم�سروع نهًجـــا ت�ساركًيا من الأ�سفل اإلى الأعلى عند تحديـــد المجتمعيات الم�ستهدفة، بدًءا 
مـــن تقييـــم الحتياجات التنموية وتنفيذ اأن�سطة الم�سروع. وقد خطط الم�سروع اإلى اإ�سراك الن�ساء في جميع مراحل تنفيذ 
الم�ســـروع، واإلـــى العمـــل ب�سكل وثيق مع كل مـــن ال�سلطات المحلية وموؤ�س�ســـات ال�سلطة الفل�سطينية مـــن اأجل ح�سد الدعم 

المحلي والوطني للم�سروع.

2.1 اأهداف ونطاق ومنهجية التقييم 

وفًقـــا العقد الموقع مع اللجنة ال�سعودية لإغاثة ال�سعب الفل�سطينـــي، قامت هيئة الأمم المتحدة للمراأة بالتعاقد مع عامر ما�سي )قائد 
التقييـــم(، و�سوكت �سر�سور لإجراء تقييم خارجي للم�ســـروع. وقد تمثلت الأهداف الرئي�سية للتقييم كما ن�ست عليه بنود التفاق فيما 

يلي: 

تقييـــم مدى م�ساهمة الم�سروع في تلبية الحتياجات والتحديات التـــي تواجهها الن�ساء في المجتمعات، بناًء على وثيقة الم�سروع  •
الأ�سلية؛

تقييـــم درجة تحقيق الم�سروع للنتائج التنموية لفئات ال�سكان الم�ستهدفة على مختلف م�ستويات المجتمع  و/اأو الن�ساء منفردات   •
و/اأو مراكز ن�سوية  و/اأو المنظمات الأهلية الم�ساركة؛

قيا�ص مدى الكفاءة في التنفيذ، وجودة المدخالت والمخرجات على م�ستوى القدرات وتطوير البنية التحتية؛ و  •

توثيـــق وت�سجيـــل الدرو�ص الم�ستفادة  و/اأو الممار�سات الجيدة و/اأو ق�س�ص النجـــاح على الم�ستويات المختلفة للم�سروع، بما في  •
ذلك على م�ستوى المجتمع والن�ساء والعائلة والمراكز الن�سوية. 

لقد تم اإجراء التقييم والذي اعتمد على منهجية الجودة، خالل الفترة الممتدة من 1 اأيلول/�سبتمبر اإلى 15 ت�سرين ثان/اأكتوبر 2012. 
حيث تم القيام بمراجعة اأولية للوثائق الرئي�سية في بداية اأيلول/�سبتمبر 2012، والتي تم على اأ�سا�سها و�سع التقرير الأولى والذي قدم 

خطة و�سرح تف�سيليين حول الق�سايا وال�ستف�سارات التي اكتنفت التقييم والتي جاءت على النحو التالي:
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الق�سايا المتعلقة ب�سورة اأ�سا�سية بمالئمة الم�سروع: 
اإلـــى اأي مدى �ساهم الم�سروع في ال�ستجابة لالحتياجات والتحديات التي تواجه الن�ساء في المجتمعات الم�ستهدفة، على اأ�سا�ص  •

وثيقة البرنامج الأ�سلية ومع مراعاة التقييم ال�سابق لبرنامج �سبايا، وبحث الأمور التالية عن قرب:

ǡ تطوير البنية التحتية

ǡ  اأن�سطة بناء القدرات الإدارية

ǡ التدريب والر�ساد في المجالت النف�سية والجتماعية والقانونية

ǡ محور الأمية الحا�سوبية والتدريب على اللغة الإنجليزية

ǡ اأن�سطة التوا�سل والتن�سيق

مـــا هـــي الُنهج وال�ستراتيجيات الرئي�سيـــة التي ا�ستخدمها البرنامج مـــن اأجل تحقيق النتائج المخطط لها فيـــه؟ وما هي الُنهج  •
وال�ستراتيجيـــات التـــي نجحـــت وما هي الُنهـــج وال�ستراتيجيات التي لم تالقـــي نجاًحا، ولماذا؟ وما هي الإجـــراءات التي يمكن 

اتخاذها في المرحلة البرمجية المو�سعة/الجديدة واأن�سطة المتابعة الالزمة مع ال�سركاء؟ 

اإلى اأي مدى  كانت جهود تنمية القدرات فاعلة في تعميم مراعاة المنظور للنوع الجتماعي وتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين والإن�ساف. •

اإلى اأي مدى كان هذا الم�سروع مالئما لأعمال وخبرات الموؤ�س�سات ال�سريكة.  •

اإلى اأي درجة كان هناك تطابق بين ال�ستراتيجيات الخا�سة بكل من الم�سروع وهيئة الأمم المتحدة للمراأة وال�سلطة الفل�سطينية  •
والمانحين. 

الق�سايا المتعلقة بفاعلية الم�سروع: 
اإلـــى اأي مـــدى حقق الم�سروع النتائج المخطـــط لها؟ واإلى اأي مدى اأثر ال�سيـــاق على النتائـــج النهائية/ال�ستدامة؟ وما الذي لم  •

يتـــم تحقيقه بالكامل وما هي التو�سيات التي يجب اأخذها بعيـــن العتبار م�ستقبال عند طرح برمجة هيئة الأمم المتحدة للمراأة 
والتاأكد من القيام بالمتابعات الالزمة مع الحكومة والمانحين والمنظمات الأهلية. 

 مـــا هـــي النتائج غير المتوقعة؟ وما الذي حققه البرنامج ولم يكن جزءا من النتائـــج المتوقعة؟ وما هي مدى ا�ستجابة البرنامج  •
لالحتياجات ذات الأولوية/ ال�ستراتيجية النا�سئة؟

مـــا هي التوجهـــات وال�ستراتيجيات الرئي�سية التي ا�ستخدمهـــا البرنامج لتحقيق النتائج المخطط لهـــا؟ وما الذي حقق النجاح  •
ومـــا الذي لم يالقي نجاًحا، ولماذا؟ وما هي الإجـــراءات التي يمكن اتخاذها في المرحلة البرمجية المو�سعة/الجديدة واأن�سطة 

المتابعة الالزمة مع ال�سركاء؟ 

هل ت�سمح عمليات التخطيط والإدارة والتنفيذ والمتابعة بالملكية الحقة لجميع الأطراف المعنية؟ وهل تم اإبالغ جميع الأطراف  •
المعنيـــة ب�سكل مالئم عن البرنامج واأدوارهم وم�سوؤولياتهم المحددة؟ وفي حالة لم يتم ذلك، ما الذي يمكن فعله لتح�سين ذلك 

في المرحلة القادمة؟

اإلـــى اأي درجـــة حقق البرنامج النتائـــج المو�سوعة المتعلقة بالمجتمعـــات ال�سكانية الم�ستهدفة، بما في ذلـــك المنظمات الأهلية  •
والمجتمع والأفراد من الن�ساء.

تقييم درجة تحقق المخرجات المخطط لها، وتقييم مدى الوفاء بموؤ�سرات الأداء.  •
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الق�سايا المتعلقة بكفاءة الم�سروع: 
قيا�ـــص مدى التنفيذ والفعالية وم�ستوى الجودة المقدمـــة، والمخرجات والنتائج المتحققة من خالل عملية تنفيذ الم�سروع. على  •

وجه التحديد:

ǡ .كفاية المنظمات الأهلية المختارة وعملية الختيار

ǡ  م�ستوى م�ساركة الأطراف المعنيين الرئي�سيين في ت�سميم تداخالت الم�سروع وفي تنفيذها، مع اإيالء اهتمام خا�ص لدور
اللجنة التوجيهية للم�سروع.

ǡ   .كفاية  نهج بناء القدرات وجودة المدخالت )الموارد( المقدمة

ǡ .الإطار الزمني للتنفيذ والتدابير التي ربما تم اتخاذها من اأجل تح�سين الكفاءة في هذا ال�سدد

ǡ .جودة ت�سميم وتنفيذ عملية تطوير البنية التحتية

ǡ .جودة التدريب وغيره من اأن�سطة بناء القدرات المنفذة �سمن نطاق الم�سروع

ǡ  .جودة عمليات المتابعة والرقابة والتقييم

ǡ م�ستوى التن�سيق بين الأن�سطة المنفذة في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واآخر ما تم القيام به من اأجل تح�سين الكفاءة؟

اإلى اأي مدى حقق الم�سروع الفعالية من حيث التكلفة في تحقيق النتائج المرجوة منه. •

دور هيئة الأمم المتحدة للمراأة في ال�ستفادة من الم�ساريع والبرامج الأخرى لتح�سين النتائج المتحققة في اإطار الم�سروع.   •

الق�سايا المتعلقة با�ستدامة الم�سروع: 
ما هي احتمالية ا�ستمرار تحقق نتائج الم�سروع بعد النتهاء منه؟ •

ما هي الدرو�ص الم�ستفادة التي يمكن جمعها من عملية تنفيذ الم�سرع بغية تح�سين ا�ستدامة الم�سروع؟  •

ما هي تو�سيات التقييم بخ�سو�ص تح�سين ا�ستدامة الم�سروع؟ •

لقـــد بـــداأ العمل الميدانـــي )9-25 اأيلول/�سبتمبر 2012( باجتماعات اأولية مـــع هيئة الأمم المتحدة للمراأة مـــن اأجل مناق�سة منهجية 
التقييم وخطة العمل، وتبعه عقد مقابالت معمقة وعمليات نقا�ص جماعية مع الأطراف المعنيين الرئي�سيين وذوي العالقة التاليين: 

ǡ  ،موظفي هيئة الأمم المتحدة للمراأة الم�ساركين في تنفيذ الم�سروع، بما في ذلك رئي�ص مكتب هيئة الأمم المتحدة للمراأة
ومحللي البرنامج في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وم�ساعد الم�سروع والمن�سقين الميدانيين.

ǡ   .موظفي الموؤ�س�سات ال�سريكة المنفذة وال�ست�ساريين الخارجيين الذي �ساركوا في تنفيذ اأن�سطة الم�سروع

ǡ  مدير الم�سروع في اللجنة ال�سعودية لإغاثة ال�سعب الفل�سطيني، ال�سيد ريا�ص المو�سى

ǡ .اأع�ساء مجل�ص الإدارة المنتخبون والمتطوعون في المراكز الن�سوية الثمانية الم�ستهدفة

ǡ   .موظفي الإدارة العليا لموؤ�س�سات المجتمع الأربعة التي ت�ست�سيف المراكز الن�سوية الم�ستهدفة في قطاع غزة

ǡ .92 امراأة م�ستفيدة من المراكز الثمانية الم�ستهدفة 
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وقد تال المقابالت التي جرت مع المنظمات الن�سوية زيارة للمواقع حيث قام م�ست�سارو التقييم بتفقد الظروف المادية العامة للمرافق 
التي تم اإن�سائها/ترميمها للتاأكد مما اإذا كان قد تم تقديم مالحظات اإيجابية اأم �سلبية لم�ست�ساري التقييم في المقابالت.

تـــم عر�ص النتائج الأولية ومناق�ستها مـــع هيئة الأمم المتحدة للمراأة في اجتماع مائدة م�ستديرة في  3 ت�سرين اأول/اأكتوبر 2012، وتم 
ار�ســـال م�ســـودة تقرير تبين التعليقات التي وردت على النتائج الم�ستخل�سة من هذا الجتماع في 11 ت�سرين اأول/اأكتوبر 2012. وقد تم 
ار�سال هذا التقرير النهائي –والذي تناول التعليقات التي اأوردتها هيئة الأمم المتحدة للمراأة - بتاريخ 31 ت�سرين اأول/اأكتوبر 2012.
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1.2 ال�سياق
اأدى ا�ستمـــرار الحتالل الإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية والأزمة المتفاقمة منذ اندلع النتفا�سة الفل�سطينية الثانية في �سهر اأيلول/

�سبتمبـــر  2000، اإلى تداعيـــات كبيرة على الأو�ساع القت�سادية والجتماعية لل�سعب الفل�سطيني فـــي القد�ص ال�سرقية وال�سفة الغربية 
وقطاع غزة. كما اأدى النق�سام الفل�سطيني بين الف�سائل ال�سيا�سية اإلى خلق تباينات جغرافية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واللذان 
يتـــم ت�سييرهمـــا في الوقت الراهن من قبل كيانيـــن حاكمين منف�سلين. في العام 2010 احتلت الأرا�ســـي الفل�سطينية المحتلة المرتبة 
نفت �سمن الدول التي تقع في الفئة المتو�سطة على مقيا�ص التنمية  رقم 97 من بين 182 دولة في مقيا�ص التنمية الإن�سانية وبالتالي �سُ
الب�سريـــة، حيـــث يتاأثر 1 من كل 4 فل�سطينيين بالفقـــر وت�سنف 1 من كل ثالثة اأ�سر على اأنها غير اآمنة غذائًيا اأو معر�سة لخطر انعدام 

الأمن الغذائي )1 من بين كل اأ�سرتين في غزة1(.

وعلـــى الرغم من اأن الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة تمتلـــك المقومات التي تتيح لها تحقيق اأهداف تنموية طويلة الأجل نتيجة لقاعدتها 
الراأ�سماليـــة الب�سريـــة الكبيرة ن�سبًيا وموقعها الجغرافـــي ال�سيا�سي، اإل اأن حالة عدم ا�ستقرار ال�سيـــاق و�سيا�سات الحتالل الإ�سرائيلي 
والتباينات ح�سب النوع الجتماعي تجعل من التقدم خياًرا ه�ًسا وعر�سة للتراجع في اأية لحظة. وُت�سير خطة التنمية الوطنية الفل�سطينية 
لالأعـــوام 2011-2013 “التـــي تقيـــم الدولة وتبني م�ستقبلنـــا2” اإلى �سعف اإمكانية ا�ستمرارية التنميـــة القت�سادية في ظل الظروف 
الحاليـــة وتحدد مجموعة من ال�سيا�سات )التي تقوم على فر�سيـــة انتهاء الحتالل الع�سكري( التي تركز على التنمية الب�سرية، وتعزيز 
الكرامـــة والحقـــوق الن�سانية مـــع اإدراك الحاجة الم�ستمرة اإلى التحـــرك الإن�ساني نحو تلبية الحتياجات الملحـــة الالزمة للمجتمعات 

والجماعات المهم�سة.

�شكل1:

معدل م�ساركة قطاع العمل من 
الأ�سخا�ص الذين تتراوح اأعمارهم 
ما بين15 �سنة فاأكثر في الأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة وفًقا للجن�ص 

للفترة من 2010-1999.

الرجال

�شكل2:

التوزيع الن�سبي للعاملين بالأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة وفًقا للن�ساط 

القت�سادي والنوع في الفترة من عام 
1995 اإلى عام 2010

الزراعة
التجارة والفندقة

ال�سناعة
النقل والت�سالت

الإن�ساءات
الخدمات وغيرها من القطاعات

1.  مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية )OCHA(: �سحيفة وقائع، الو�سع الإن�ساني في غزة، يوليو 2011.
ال�سلطـــة الوطنية الفل�سطينية، “التي ُتقيم الدولة ويبني م�ستقبلنا، اأبريـــل 2011”... “الت�سديق باأن العدالة الجتماعية، والم�ساواة بين الن�ساء   .2
والرجال لبد واأن تلعب دوًرا اأكبر في بناء فل�سطين، ُيمثالن الأ�سا�ص لإقامة مجتمع م�ستقر واقت�ساد قوي الذي ُيعدان التوجهات الأ�سا�سية للحزب 

الفل�سطيني الديمقراطي NDP”  ال�سفحة رقم 10.
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تعتبر ن�سبة م�ساركة المراأة في القوى العاملة داخل الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة من اأقل ن�سب الم�ساركة في العالم.  ففي العام  2010 
�سكلـــت الن�ســـاء ما ن�سبته 14.7% )12.2% في قطاع غـــزة(، علي الرغم من زيادة بن�سبة 50% في الع�ســـر ال�سنوات الما�سية3. وتتمثل 
الأ�سباب الموؤدية اإلى تلك الن�سبة المنخف�سة في ُبنى �سوق العمل المحلي وتعر�سه لل�سدمات المتكررة. وعلى الرغم من ذلك فاإن هذا 
العـــدد يحجب الم�ساركة في الأن�سطة غير الر�سمية والخا�سة، والتي تقدر، وفًقا لدرا�سة اأعدتها منظمة العمل الدولية في العام 2008، 
ب�ستـــة مـــن بين كل ع�سرة ن�ساء عامالت. بينما تمثل الموؤ�س�سات ال�سغيرة للمـــراأة، في ظل نمو عددها على جميع الم�ستويات، ما ن�سبته 
5% مـــن اإجمالـــي المن�ساآت الموجـــودة داخل الأرا�سي الفل�سطينية المحتلـــة، وتتركز في قطاعي الزراعة والخدمـــات. وبالن�سبة لمعدل 
البطالة في الرجال والن�ساء فهي مت�ساوية ب�سورة عامة لكن البطالة في بين فئة الن�ساء  اأعلى ب�سورة ملحوظة بالن�سبة للحا�سلين على 
موؤهـــالت عليـــا وبالن�سبة للن�ساء داخل قطاع غزة. في الوقت الراهن، وفي اإطار عملية ال�ستجابة لالأزمات طويلة الأمد داخل الأرا�سي 
الفل�سطينيـــة المحتلـــة، لم تعد اأدوار الجن�سيـــن المعيارية والنموذج الأ�سري للرجل المهيمن على الأ�ســـرة تمثل واقع الأ�سر الفل�سطينية 

تمثياًل دقيقا، فهناك فجوة متنامية بين م�سوؤوليات الن�ساء القت�سادية الآخذة بالتزايد وبين الحقوق القت�سادية المحدودة.

وعلـــى الرغـــم من اأن قانون النتخابات الفل�سطيني يمنح المراأة الحق الكامل في الت�سويت والتر�سح للمنا�سب ال�سيا�سية، اإل اأن المراأة 
الفل�سطينية ما زالت من الناحية العملية غير ممثلة بالقدر الكافي في كيانات �سنع القرار في مختلف م�ستويات الحياة العامة. فالن�ساء 
ي�سكلـــن 19% من العدد الإجمالي للوزراء الحاليين، وفـــي قطاع العدالة، تمثل الن�ساء 11% من اإجمالي عدد الق�ساة، و5% من المدعون 
العموميون، و15% من المحامون4. وفي النتخابات الوطنية التي جرت موؤخًرا في العام 2006 ارتفعت ن�سبة اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي 
الفل�سطينـــي مـــن الن�ساء اإلى 12.9%، في حين كانت 5.6% في العام 1997. قد جاء ذلك ب�سورة جزئية ب�سبب نظام الح�سة المنطبق 
على الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة حيث ارتفعت ن�سبة تمثيل الن�ساء كذلك في ع�سوية المجال�ص المحلية اإلى 18%. اإل اأن هذه الإنجازات 
تبقـــى غير م�ستقرة في �سياق التوترات ال�سيا�سية التي عطلت عمـــل المجل�ص الت�سريعي وا�ستدعت اإجراء تغييرات حكومية متعددة منذ 
العـــام 2007. ومـــع فترات الأزمات المتكررة هذه ومـــع انعدام ال�ستقرار في الداخل، عادت المجتمعـــات اإلى القواعد الجتماعية التي 

ت�ستبعد الن�ساء، بل حتى المراأة المنتخبة، من المجالين العام وال�سيا�سي.

�سكل 3: ن�سبة الن�ساء في المنا�سب القيادية

مجال�ص المراأة للمجال�ص المحلية

الن�ساء البرلمانيات

المحانيات

المدعيات العام

القا�سيات

وزيرات

اإن �سعــــف تمثيــــل الن�ساء يمتد تاريخه اإلى ما قبل اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية، حيث لم يكن هناك تمثيل للمراأة في اللجنة التنفيذية 
لمنظمــــة التحريــــر الفل�سطينيــــة التي تكونــــت بالكامل من الرجــــال، وبحلول عام 1996 مّثلــــت الن�ساء ما ن�سبتــــه 7.5% من اإجمالي 
الأع�ساء الـ 744 للمنظمة التحرير الفل�سطينية، ومن بين 100 ع�سو بالمجل�ص المركزي لمنظمة التحرير الفل�سطينية كانت هناك 
ثــــالث ن�سوة فقــــط. كما كان هناك �سعف كبير في تمثيل الن�ساء في اللجان المركزية لالأحــــزاب ال�سيا�سية، حيث �سكلت الن�ساء ما 
ن�سبته 10% من اأع�ساء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفل�سطينية و19% من اأع�ساء اللجنة المركزية لفدا و19.5% من اأع�ساء 

3.  الجهاز المركزي لالإح�ساء الفل�سطيني )2011(، “م�سح قوة العمل 2010”.
4.  الجهاز المركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، الن�ساء والرجاء في فل�سطين، 2010.
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اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين، و5% فقط من اأع�ساء اللجنة المركزية لفتح وهي اأكبر الف�سائل ال�سيا�سية 
والحزب ال�سيا�سي الرئي�سي في ال�سلطة.

كمـــا ات�سمـــت م�ساركة الن�ساء في التحادات التجاريـــة والمهنية بال�سعف ال�سديد. ففي العام 2006، �سكلـــت المراأة ما ن�سبته 10% من 
العملة المنظمة �سمن التحادات المهنية كاتحادات الأطباء وال�سحفيين واأطباء الأ�سنان والمحامين والمهند�سين. وقد برزت الن�ساء 
اأكثـــر فـــي �سبكات المنظمات غير الحكومية ومنظمـــات المجتمع المدني والمنظمات ال�سعبية غير الر�سميـــة حيث لعبن دوًرا فاعاًل في 
اأجندة الكفاح الوطني وتطوير وتعزيز �سبكة خدمات للمراأة تمكنهن من تقديم الدعم والت�سامن في الكفاح وتعزيز دورهن في بنا دولة 
جديـــدة. وقد عنى تردد ال�سلطتين الت�سريعية والتنفيذية في اإعطـــاء الأولوية لمثل هذه الق�سايا، اأن ق�سايا الم�ساواة بين الجن�سين في 

القانون قد تمت معالجتها، وذلك ب�سورة اأ�سا�سية من قبل النا�سطات والحركة الن�سوية الفل�سطينية.

وقـــد ركـــزت الحركة الن�سويـــة الفل�سطينية جهودها على اأجنـــدة تمكين المراأة من خالل تعزيز مهـــارات المراأة وقدرتها على القيـــادة وتعزيز مفهومها 
وممار�ستهـــا للديمقراطيـــة من خالل الحمـــالت وور�ص العمل في جميع اأرجـــاء الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. وعلـــى الرغم من اأن هذه 
الجهود اأفادت الن�ساء على الم�ستوى الفردي والحركة الن�سوية ككل، اإل اأن الم�ساكل المتعلقة بالمركزية والمحاباة في الهياكل الحاكمة 
اأعاقت ظهور اأ�سكال جديدة للم�ساركة الن�سوية والتمثيل الن�سوي في مجال القيادة، مما اأدى اإلى الحد من قدرة المنظمات الن�سوية على 

تمثيل الن�ساء وتقديم الخدمات التي يحتجن اإليها من اأجل تحقيق التطور.

كما مار�ست المراأة ال�سغوط من اأجل اإ�سالح قانون العقوبات واإنفاذ حقوق مت�ساوية في التمثيل ونجحت اإلى حد ما في ذلك، حيث دعت 
الجماعـــات الن�سويـــة اإلى �سمان ح�سة المراأة في التر�سح لالنتخابات بواقع 30% في انتخابات المجال�ص المحلية و20% في النتخابات 
الت�سريعيـــة. وتقـــوم المنظمات غير الحكومية بتنفيذ ور�سات عمل مجتمعية تثقيفية بمـــا يتوافق مع المعايير الدولية حول حقوق المراأة 
كمـــا تر�ســـد ا�ستجابة نظـــام الق�ساء الجنائي ل�سحايا العنف مـــن الن�ساء. كذلك عملت المنظمات غير الحكوميـــة مع الن�ساء من اأجل 
تقديم خدمات الدعم النف�سي والم�ساعدة القانونية والتدريب المهني وذلك في اإطار تمكينهن وم�ساعدتهن على تح�سين �سبل عي�سهن 

واأو�ساعهن الجتماعية.

وقـــد لقـــى اإن�ســـاء وزارة �سوؤون المراأة في عـــام 2003 ترحيبا �سديًدا من قبـــل العديد من الجماعات الن�سوية لكـــن ذلك جاء م�سحوًبا 
بتخوفـــات مـــن اأن تخ�سي�ص وزارة محددة تعنـــى ب�سوؤون الن�ساء ربما يوؤدي اإلى زيادة عزل الن�ســـاء وتهمي�سها. ومع اأخذ هذه المخاوف 
بعيـــن العتبـــار، اتخذت الوزارة خطوات ل�سمـــان تعميم مراعاة منظور النـــوع الجتماعي في كافة الموؤ�س�ســـات الحكومية. وقد ركزت 
الـــوزارة على الق�سايا القانونية مثل �سن وتعديل القوانيـــن والت�سدي للعنف �سد المراأة كمحور تقاطعي في كافة برامجها. فعلى �سبيل 
المثـــال، عملـــت وزارة �سوؤون المراأة مع وزارة الداخلية على تدريب الطواقم ال�سرطية على حقـــوق المراأة واإن�ساء مراكز ال�سرطة والتي 

ت�سهل و�سول الن�ساء اإلى الدعم والإر�ساد. 

كما نجحت الحركة الن�سوية في ال�سغط من اأجل ح�سول المراأة الفل�سطينية واأطفالها على جواز ال�سفر الفل�سطيني بدون الحاجة اإلى 
اإذن من الولي )الذكر(، ولكن وكما تم ذكره �سابقا ل توجد ت�سريعات جن�سية عامة تحكم المواطنة والحقوق المتعلقة بها. 

وتعانـــي الن�ســـاء ب�سكل خا�ص مـــن عدم وحدانية الإطـــار الت�سريعي الحالي والـــذي يحتكم اإلى اأربـــع نظم قانونيـــة )اإ�سرائيلية واأردنية 
وم�سريـــة وفل�سطينية(، وهو ما ي�سبب فروقات جغرافيـــة وتعر�ص بع�ص الن�ساء )بما فيهن الن�ساء القاطنات في القد�ص ال�سرقية( اإلى 
المخاطـــر وعلـــى وجه الخ�سو�ص في الوقت الذي تميل فيه المجتمعات اإلى الحتكام اإلـــى نظم عدالة غير ر�سمية )ع�سائرية( تحكمها 

قواعد الأبوية )البطركية(. 

وتـــزداد خطـــورة الو�سع ب�سكل كبير ب�سبب تعطل عمل المجل�ص الت�سريعي وعـــدم قدرته على الجتماع والحكم منذ النق�سام في 2007. 
اأ�سف اإلى ذلك، وح�سب ا�ستراتيجية العدل واأحكام القوانين الفل�سطينية 2011-2013،  فاإن من اأهم الم�ساكل على الم�ستوى الوطني: 
غيـــاب المحاكـــم المتخ�س�ســـة ووكالء النيابة، وعدم وجود محكمة مخت�ســـة للبت في مدى د�ستورية الت�سريعـــات والنزاعات، وتراكم 

الق�سايا في المحاكم، و�سعف مراكز التوقيف والتاأهيل. 
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وتعتبـــر م�ستويـــات العنف �سد الن�ساء والفتيات في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة عالية: 60% من الن�ساء المتزوجات في ال�سفة الغربية 
و77% في غزة يتعر�سن للعنف النف�سي، و23% من الن�ساء في ال�سفة الغربية و53% في غزة يتعر�سن للعنف الج�سدي، و28% من الن�ساء 
المتزوجـــات فـــي الأرا�سي الفل�سطينيـــة المحتلة يتعر�سن للعنف الجن�سي من قبل اأزواجهن5، حيث ل توجـــد حاليا اأية قوانين اأو اأحكام 
معينـــة فـــي الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة لحمايـــة الن�ساء من العنف الأ�ســـري. فبالرغم من اأن الن�ساء ي�ستطعـــن اللجوء اإلى القوانين 
المحايـــدة للنـــوع مثل قانون العقوبات لتحقيـــق العدالة، اإل اأنه ولأ�سباب مختلفة بدًء من القواعـــد الجتماعية والثقافية اإلى عدم وجود 
خدمـــات حمايـــة كافية، ل ت�ستخدم الن�ساء هـــذه القوانين �سد المعتدين عليهن. ومـــع ذلك، تبذل ال�سلطة الفل�سطينيـــة جهًدا ملمو�ًسا 
لمناه�ســـة العنف �ســـد المراأة، ففي 11 كانون ثاني/ينايـــر 2011 اأقر مجل�ص الوزراء الفل�سطيني ال�ستراتيجيـــة الفل�سطينية لمكافحة 
العنف �سد الن�ساء ، كما واأن الرئي�ص قد وّقع مر�سوًما رئي�سًيا لتعديل مواد في قانون العقوبات تلغي الأحكام المخففة المتعلقة بق�سايا 

القتل على خلفية ما ي�سمى “ب�سرف الأ�سرة”6. 

وحيـــث اإن ال�سلطـــة الفل�سطينية لي�ست دولة طرف ولذلك، فاإنه ل يمكنها الت�سديق اأو التوقيـــع على اأي اتفاقية دولية وفًقا لنظام الأمم 
المتحـــدة. ومع ذلك، واإ�سافـــة اإلى الجهود التي ُتبذل على الم�ستوى الوطني مثل ال�ستراتيجية الوطنية للنوع الجتماعي عبر القطاعية 
وال�ستراتيجيـــة الوطنيـــة لمكافحـــة العنف �ســـد الن�ساء والتي تعك�ـــص التزام ال�سلطـــة تجاه الم�ساواة بيـــن الجن�سين وتمكيـــن المراأة، 
قـــام الرئي�ـــص محمـــود عبا�ص بالم�سادقة على اتفاقيـــة �سيداو، كما وتبنى مجل�ص الـــوزراء الفل�سطيني قرار مجل�ـــص الأمن رقم 1325. 
ولترجمة كل هذه اللتزامات اإلى اأعمال، يتوجب العمل ب�سكل وا�سح على تعميم مراعاة منظور النوع الجتماعي في موؤ�س�سات ال�سلطة 
الفل�سطينيـــة. ولقـــد تم اإنجاز خطـــوات مبدئية في هذا التجاه تمثلت بدايـــًة في ان�ساء وحدات ل�سوؤون المراأة فـــي الوزارات المبا�سرة، 
والم�سادقـــة علـــى موازنات مراعية لمنظور النوع الجتماعي.  كل هذا ي�ســـكل فر�سا عظيمة، ولكنها بحاجة اإلى عناية مكثفة وا�ستثمار 

ل�سمان تحقيقها لكافة اإمكاناتها.                       

2.2 ت�سميم الم�سروع ومنطقيته ومالئمته
تم ت�سميم البرنامج بناًء على الدرو�ص الم�ستفادة من برنامج �سبايا والتي ت�سمح بتكوين ت�سوًرا قوًيا يقوم على الأدلة واأ�سا�ًسا منطقًيا 
للم�ســـروع. وقـــد ا�ستجاب الم�سروع اإلى العديد من نواحـــي الأولويات التي و�سعتها هيئة الأمم المتحدة للمـــراأة لتح�سين اأو�ساع الن�ساء 
وتعزيز الآليات الموؤ�س�ساتية التي ت�سعى اإلى تقدم المراأة وتمكينها، وتحديًدا الأولويات التي تن�ص على: زيادة قدرة الن�ساء على القيادة 

والم�ساركة، وبناء ال�سراكات ال�ستراتيجية، وتعزيز الفر�ص القت�سادية للن�ساء.

بالإ�سافـــة اإلـــى تما�سيها مع ا�ستراتيجية النوع الجتماعي الوطنية عبر القطاعيـــة 2011-2012، والتي تهدف اإلى تمكين المراأة 
الفل�سطينيـــة من اأجل ال�ستمتاع بكامل حقوقهن في المواطنة من خالل �سد فجوات النوع الجتماعي في جميع مناحي الحياة”. 
فمـــن خـــالل رفع درجة الوعي لدى الن�ساء حول حقوقهن القانونية وبناء قدرات المراكـــز الن�سوية من اأجل ت�سهيل و�سول الن�ساء 
للخدمات القانونية، ي�سهم الم�سروع في تحقيق الهدف ال�ستراتيجي الأول لال�ستراتيجية عبر القطاعية: من خالل تمكين الن�ساء 
مـــن ممار�ســـة حقوقها المدنية والقانونية علـــى اأ�س�ص العدالة والم�ســـاواة. وكذلك من خالل تعزيز قدرة الن�ســـاء على الم�ساركة 
فيدعم و�سع الآليات الموؤ�س�سية الالزمة لهذا الغر�ص، ي�سهم الم�سروع ب�سورة مبا�سرة في تحقيق الهدف ال�ستراتيجي الخام�ص 
لال�ستراتيجيـــة عبر القطاعيـــة: من خالل تي�سير الم�ساركة ال�سيا�سيـــة الفاعلة للمراأة وتفعيل دورها فـــي �سنع القرار. كما يبني 
الم�سروع بالإ�سافة اإلى هذا كله على الخطط ال�ستراتيجية الوطنية لوزارة �سوؤون المراأة )لالأعوام 2004-2007 و 2010-2008 
و 2011-2013( ونواحـــي الهتمام الأ�سا�سية بها والمتمثلة في: معالجـــة التهمي�ص الذي تواجهه الن�ساء الفل�سطينية في منا�سب 
�سنـــع القـــرار وو�سع ال�سيا�سات، ومكافحة الفقر بين الن�ساء، وتدريب الن�ساء كاأداة لتاأهيلهن لالنخراط في �سوق العمل، وحماية 

الن�ساء من العنف.

5.  الجهاز المركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، العنف الأ�سري بالأرا�سي الفل�سطينية، درا�سة تحليلية، رام اهلل، 2006.
6.  المر�سوم الرئا�سي، ولم ُين�سر حتي الآن بالجريدة الر�سمية، وبالتالي ل فعاليه له.
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ولقــــد ات�سمت نظريــــة التغيير ومنطق التغيير بالم�ســــروع بالو�سوح الكافي لتوفيــــر التوجيه في اأن�سطة الم�ســــروع المن�سودة. فبدون 
تقديــــم بيــــان مف�سل لكيفية بنــــاء الخطط لقدرات المراكــــز الن�سوية ودون التحديــــد �سراحًة لالأمور الموكولة لهــــا، اأظهرت وثيقة 
الم�ســــروع بو�سوح اأن الم�ســــروع – باعتباره و�سيلًة للتمكين المراعي للمنظور النوع الجتماعي والتوازن القائم في المناطق الريفية 
الم�ستهدفة  �سوف يدعم بدوره عملية تعميم مراعاة منظور النوع الجتماعي وو�سع الأ�سا�سات لأي عمليات مثيلة في اأنحاء الأرا�سي 
الفل�سطينيــــة المحتلــــة. وترتبط النواحي الأ�سا�سية التي يمكن تح�سين ت�سميم الم�سروع من حيث ما يتعلق بها في الم�ستقبل بتعزيز 
تحديــــد الأهــــداف والربط بين بع�ص الأن�سطة والمخرجات، وكذلك اإيالء مزيد مــــن الهتمام اإلى تحديد موؤ�سرات الأداء الرئي�سية 
وا�ستهداف تحقيق جميع م�ستويات نتائج الم�سروع. ومن الممكن اأن ي�ستفيد منطق التدخل فيما يتعلق بالتمكين القت�سادي للمراأة 

من التطوير الم�ستدام على وجه الخ�سو�ص.

ا�ستهدفــــت الأن�سطة الطموحــــة للم�سروع تنفيذ مجموعة من الأن�سطــــة التكاملية في �سبيل تمكين المــــراأة اجتماعًيا واقت�سادًيا من 
اأجل تعزيز ظروف معي�ستهم. ولقد مّثل اإن�ساء وترميم المراكز الن�سوية خطوة اأ�سا�سية في �سياق المناطق الريفية والبلد ككل. لقد 
ا�ستجاب اإن�ساء هذه المراكز لحاجة الن�ساء اإلى اأماكن تجمع منا�سبة ومقبولة اأكثر عما كان ُيتاح لهم من قبل، مع ال�سماح للمراكز 
الن�سويــــة بتعزيز قدراتهم المتعلقة بالمــــوارد وال�سرعية التنظيمية وال�سلطة على الم�ستوى المحلي. اإن فريق التقييم يوؤمن ب�سدة اأن 
ت�سييــــد وتطويــــر اأبنية لمراكز ن�سوية كاأداة لتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين وتمكيــــن الن�ساء يمثل ا�ستجابًة ا�ستراتيجية لالحتياجات 

العملية للمراأة.

في ذات ال�سياق، ّمثل بناء القدرات المالية والإدارة للمراكز الن�سوية كان اإدخاًل �سرورًيا لتمكين هذه المراكز من ت�سميم وتنفيذ 
برامج وخدمات فاعلة للمراأة، وبناء وماأ�س�سة الممار�سات والخبرات الإدارية الالزمة لح�سد التمويل الخارجي. وعالوًة على ذلك، 
يعــــد تدريب الن�ساء علــــى مهارات ا�ستخدام الحا�سوب واللغة الإنجليزية والحرف اليدويــــة وكذلك رفع درجة الوعي لديها بحقوقها 
وتح�سين �سحتها النف�سية والجتماعية، ا�ستجابًة فاعلة لحتياجات تمكين الن�ساء الم�ستهدفات. خالل اللقاءات اأكدت الن�ساء على 
اأهميــــة مثــــل هذه التدريبات والخدمات التعليمية مــــن اأجل تعزيز قدرتهن على ممار�سة اأدوارهــــن المثمرة بطريقة تح�سن و�سعهن 
الجتماعــــي داخل اأ�سرهن. كما اأ�سارت الن�ساء اللوات تــــم اإجراء المقابالت معهن اإلى مدى تمكنهن من مجابهة مراكز ثقل القوى 

داخل اأ�سرهن ب�سورة فاعلة.

ولعل اأهم نقطة �سعف في ت�سميم اأن�سطة الم�سروع تكمن في ال�ستجابة المحدودة لحتياجات الن�ساء الالزمة لها لتحقيق التمكين 
والأن�سطة المدرة للدخل. وعلى الرغم من اأن الم�سروع قد �سمم ونفذ اأن�سطة لتدريب الن�ساء تتعلق بدرا�سات الجدوى القت�سادية 
واإدارة الم�ساريــــع ال�سغيــــرة، اإل اأن هــــذه الأن�سطة قد ا�ستجابت ب�ســــورة جزئية وفقط لحتياجات الن�ســــاء العملية لفر�ص التمكين 
ــــا اأن هذه الأن�سطة لم يرافقها القدر الكافي من التخطيط الــــالزم لتي�سير و�سول الن�ساء التمويل الالزم لإن�ساء  الفــــوري، وخ�سو�سً
مثــــل هــــذه الم�ساريع ال�سغيرة، اأ�سف اإلى هــــذا اأن ا�ستراتيجيات الم�سروع الرامية اإلى توفير فر�ــــص عمل من خالل ت�سييد وترميم 
المراكــــز الن�سوية وت�سجيع ال�سركاء المحليين على توفير فر�ــــص التمكين للمراأة لم تكن كافية لتلبية الحتياجات العملية المتنامية 
للمــــراأة مــــن حيث ما يتعلق بفر�ص العمل والدخل. ففر�ص العمل التي تم خلقها من خــــالل اأعمال الت�سييد والترميم ت�ستثني الن�ساء 
تلقائًيا لكون عمل الن�ساء في مثل هذه الأعمال الإن�سائية اأمًرا غير مقبول من الناحية الثقافية للمراأة التي ل تتوافر لديها المهارات 
الالزمــــة لهذا النوع من الأعمال في المقــــام الأول. كما كانت هناك م�ساحة �سئيلة جًدا اأمام ال�سركاء المنفذين لتوفير فر�ص عمل 
للمراأة ذات �سلة وكبيرة ب�سورة كافية داخل المناطق الريفية. كما اأن وجود ا�ستراتيجية محددة ومدرو�سة بالكامل بناًء على تقييم 
قــــدرات الن�ســــاء واحتياجاتها والفر�ص المدرة للدخل في الأ�سواق المحلية، م�سحوبــــًة بتخ�سي�ص للموارد لإن�ساء الم�ساريع المدرة 
للدخــــل اأو ت�سهيــــل الو�سول اإلى راأ�ــــص المال الالزم لإن�سائها، قد عزز من مالءمة الم�ســــروع لحتياجات الن�ساء التي تحظى بال�سبق 

داخل المناطق الم�ستهدفة.
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وهنـــاك نقـــاط �سعف اأخرى، واإن كانت اأقل اأهمية بكثير من النقطة ال�سابقـــة، ترتبط ب�سعف تحليل المخاطر في وثيقة الم�سروع. وفي 
حيـــن ل يمكـــن لأي م�سروع اأن يتنباأ بجميع المخاطر التي يمكـــن مواجهتها اأثناء تنفيذ الم�سروع، لم تحـــدد وثيقة الم�سروع العديد من 
المخاطـــر التي كانـــت وا�سحة جلية خالل مرحلة الت�سميم، فعلـــى �سبيل المثال، لم تحدد وثيقة الم�ســـروع الخبرة المحدودة وتعر�ص 
الن�ســـاء الم�ستهدفـــات اإلـــى مفهوم تعميم مراعـــاة منظور النوع الجتماعـــي وبناء المجتمع المدنـــي واإن�ســـاء واإدارة المنظمات الأهلية 
والخبرة النظرية والعملية الن�سوية. ومع اأن الم�سروع حدد هذه الأمور كق�سايا يلزم معالجتها من خالل اأن�سطة بناء القدرات المتمثلة 
ب�سورة ملحوظة في التدريبات الداخلية واأن�سطة رفع درجة الوعي، اإل اأن مدى �سعف الخبرات يثبت اأنه ُين�سح بت�سخي�سه كتحٍد لبناء 
القدرة الناجحة والنتائج الأخرى والحاجة اإلى اإيالءه مزيد من الهتمام داخل ت�سميم الم�سروع. كما مثلت احتمالية تعذر اإتمام تنفيذ 
الم�سروع خالل فترة حياته المحددة بـ 18 �سهًرا خطًرا جلًيا اآخر لم يرد ذكره في ت�سميم الم�سروع، وعلى وجه الخ�سو�ص مع الت�سليم 
بتعقيـــد اختيـــار المراكز الن�سوية التـــي �سيتم ا�ستهدافها في اإطار عمل الم�ســـروع، وتاأمين الأر�ص لإن�ساء هـــذه المراكز. كما اأن اإجراء 
تقييم دقيق لأثر هذا التعقيد على جدول تنفيذ الم�سروع قد يكون من الأمور التي �سمنت للم�سممين درا�سة الفترا�سات التي طروحها 
فيمـــا يتعلـــق بالوقت الالزم للتنفيذ الم�سروع من جهة، مع العمل من جهة اأخرى على و�سع خطة تنفيذ اأكثر واقعية )اأو على الأقل تن�ص 
ب�سراحـــة علـــى اأن الم�سروع ينبغي مده حتى فترة معينة بعد الإطار الزمني المحدد له(. ولح�سن الحظ، اأبدت اللجنة ال�سعودية لإغاثة 
ال�سعـــب الفل�سطينـــي قدًرا كبيًرا من التفهم لدرجة تعقيـــد الم�سروع وللتحديات التي تمت مواجهتها خـــالل عملية تنفيذ الم�سروع فيما 
يتعلق بتاأمين الأر�ص الالزمة لإن�ساء مراكز ن�سوية، كما ا�ستجابت اللجنة ب�سورة اإيجابية لطلب هيئة الأمم المتحدة للمراأة تمديد فترة 

الم�سروع في ثالث مرات مختلفة.

Photo: UN Women/Wissam Nassar 
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3.2 اإدارة الم�سروع 
ب�سفتهـــا الجهـــة المنفذة للم�سروع، تحملت هيئـــة الأمم المتحدة للمراأة الم�سوؤولية العامة عن تنفيـــذ واإدارة ومتابعة الم�سروع، بما في 
ذلك الإدارة المالية، والتعاقد مع الموؤ�س�سات المحلية والخبراء من اأجل تنفيذ اأن�سطة الم�سروع، وكذلك الرقابة على الم�سروع واإعداد 
التقارير ورفعها اإلى الجهة المانحة. وعلى نحو ما تم ت�سميمه، ت�سمنت هيكلية اإدارة الم�سروع داخل هيئة الأمم المتحدة للمراأة مديًرا 
للم�ســـروع )والذي يتحمل م�سوؤولية الإ�سراف على التنفيذ ال�سامل للم�ســـروع والتاأكد من �سيره في الم�سار ال�سحيح(، ومن�سق للم�سروع 
)والـــذي يتحمـــل م�سوؤوليـــة اإدارة الأن�سطة اليومية للم�سروع في ميـــدان العمل بال�سفة الغربية(، وم�ساعـــدي برنامج )واللذان �سيقدما 

الم�ساعدة لمدير الم�سروع داخل ال�سفة الغربية وقطاع غزة(. 

لقـــد تـــم تنفيـــذ الق�ســـم الأكبر من خطـــة اإدارة الم�سروع كمـــا كان مخطًطا له، كمـــا تبين اأن الهيكليـــة الدارية كانـــت مالئمة لتحقيق 
النتائـــج المرجـــوة. هذا على الرغم من الدوران الوظيفي الكبير غير المتوقع في وظيفة مدير الم�سروع والقيود المتعلقة بقدرات بع�ص 
الموظفيـــن. خـــالل الأ�سهر ال�ستة من بدء عمل الم�سروع لم يكن هناك مدير متفرغ للم�سروع، وكانت محللة البرامج الرئي�سية في هيئة 
الأمـــم المتحدة للمـــراأة ت�سطلع بم�سوؤولية اإدارة الم�سروع. تم تعيين مديرة للم�سروع في ال�سهـــر ال�سابع من العمل ولكنها ا�ستقالت بعد 
مـــرور ثالثـــة اأ�سهر فقط على تعيينها، وبعد فترة ق�سيرة، تم تعيين مديرة ثانية ولكنها ا�ستقالت اأي�سا بعد �ستة اأ�سهر من تعيينها. بعد 
ذلـــك، تم اإعـــادة اإعالن المن�سب في ال�سحف ولكن لم يتم اإيجاد م�سرح منا�سب للمن�سب. وبالتالي، تولت م�ساعدة الم�سروع - والتي 
كانت قد ا�سطلعت بمهام الدعم الفني والمالي الم�سروع منذ اإطالقة مهام مدير الم�سروع، وقامت بتكري�ص قدر كبير من وقتها لإدارة 

ومتابعة الم�سروع.  

في حين وجد التقييم اأن م�ساعدة البرنامج قامت بعمل ا�ستثنائي من اأجل �سمان ا�ستمرارية اأن�سطة الم�سروع في ظل عدم وجود مدير 
للم�سروع، بما في ذلك تكري�ص قدر كبير من الوقت لمتابعة عملية تنفيذ اأن�سطة الم�سروع على ال�سعيد الميداني والجتماع مع ال�سركاء 
المنفذين والن�ساء الم�ستفيدات من الم�سروع، اإل اأنه كان لديها التزامات عمل اأخرى والتي لم ت�سمح لها بتخ�سي�ص القدر الكافي من 
الوقت للعديد من الم�سائل الفنية الهامة المرتبطة بوظيفة مدير الم�سروع. وقد ارتبط هذا بتطوير نهج بناء القدرات ل�سمان تما�سكها 
وترابطهـــا العـــام، والرقابة علـــى نتائج الم�سروع ب�سكل  يتعـــدى الرقابة على م�ستـــوى الأن�سطة والمخرجات، وتوفيـــر الإدخالت الفنية 
الالزمة لت�سميم وتقديم المواد التدريبية التي تم اإعدادها من قبل ال�سركاء في التنفيذ. ولقد كانت هناك حاجة لوجود مدير م�سروع 
متفرغ لهذا الغر�ص، اإ�سافة اإلى توفير القيادة الالزمة والدعم البرمجي على م�ستوى الميدان وب�سكل يتعدى ما كان يمكن القيام به من 

خالل الجهود والخبرات التي قدمتها م�ساعدة البرنامج. 

تم اإن�ساء لجنة توجيهية للم�سروع ت�سم اأربعة ممثلين عن وزارة �سوؤون المراأة ووزارة الحكم المحلي وهيئة الأمم المتحدة للمراأة في كل 
من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وقد اجتمعت هذه اللجنة ثماني مرات طوال مدة الم�سروع ولعبت دورا رئي�سيا في: 

و�سع معايير لختيار المجتمعات الم�ستهدفة  •

مراجعة واعتماد اختيار المواقع الم�ستهدفة �سمن اإطار الم�سروع  •

مقابلة واختيار مهند�ص فني للقيام بمهام البناء/الترميم •

مناق�سة ا�ستراتيجية التنفيذ والتغييرات المطلوبة  •

تم التعاقد من الباطن لبناء وترميم المراكز الن�سوية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج م�ساعدة ال�سعب الفل�سطيني واللذان 
يحظـــى ق�سمهـــا الهند�سي ب�سجل طويـــل وحافل في مجال ت�سميم واإدارة م�ساريع تطوير البنية التحتيـــة. وقد تم القيام بذلك بعد ف�سل 
المهند�ـــص الـــذي تم تعيينه لالإ�سراف على اأن�سطة بناء وترميم المراكز في القيام بالمهام الموكلة اإليه بح�سب �سروط التعاقد معه مما 

اأدى اإلى حدوث تاأخر كبير في تنفيذ الم�سروع.
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كمـــا تـــم التعاقد من الباطن مع مركز مًعـــا التنموي لت�سميم وتقديم تدريب الإدارة، والذي اأقامت معـــه هيئة الأمم المتحدة للمراأة 
�سراكـــة را�سخـــة وذلك في اإطار برنامـــج �سبايا. وتم التعاقد كذلك مـــع معهد )UTI( وهي موؤ�س�سة قطـــاع خا�ص متخ�س�سة في 
التعليـــم والتدريب المهنـــي بخ�سو�ص تدريب اللغة الإنجليزية ومحـــو الأمية الحا�سوبية. اأما بالن�سبـــة للتدريب والر�ساد في ال�سحة 
النف�سية والجتماعية فقد تم التعاقد مع المركز الفل�سطيني لالإر�ساد للقيام بتنفيذه وهو موؤ�س�سة غير حكومية تعنى بتح�سين وتطوير 
مفاهيـــم وخدمـــات ال�سحة العقلية في الأرا�سي الفل�سطينيـــة المحتلة. كما وتم التعاقد بخ�سو�ص التوعيـــة القانونية والتدريب على 
حقـــوق الن�ساء مع محاميتين اإحداهما في قطاع غزة والأخرى فـــي ال�سفة الغربية. وتتوفر اتفاقات وا�سحة تحكم العالقات القائمة 
بيـــن هيئة الأمم المتحدة للمراأة وال�ســـركاء المنفذين من جهة، وبين هيئة الأمم المتحدة للمراأة والمنظمات الأهلية التي ت�ست�سيف 

المراكز الن�سوية من جهة اأخرى.

4.2 اختيار المراكز الن�سوية
اأولـــت هيئة الأمم المتحدة للمـــراأة اهتماًما كبيًرا لعملية ال�ستهداف والختيار المنا�سب لمراكـــز  ن�سوية وذلك ل�سمان نجاح الم�سروع 
وا�ستدامتـــه، والـــذي انعك�ص في القدر الكبير من الجهد والوقت والم�ساركة الفاعلة مـــن جانب اللجنة التوجيهية في العملية. قام فريق 
الم�ســـروع )من�سقـــة الم�ســـروع، ومحلـــل البرنامج ب�ســـكل اأ�سا�سي( بزيارات لأربعيـــن مجتمًعاأ ريفًيـــا مهم�ًسا في ال�سفـــة الغربية )34( 
وقطـــاع غـــزة )6(، وخالل هذه الزيارات، تم عقد لقاءات مع ال�سلطات المحليـــة والمنظمات المجتمعية والن�ساء وذلك من اأجل تقييم 
احتياجاتهم ودعم/اللتزام بالم�سروع. وعلى اأ�سا�ص هذه الزيارات، وفي اأحد ع�سر مجتمًعا محلًيا تم اعتبارها الجهات الأكثر احتياًجا، 

تم و�سع المنظمات الأهلية في قائمة المر�سحين لمزيد من التقييم، وفق المعايير التالية:

الموقـــع الجغرافي للقريـــة، حيث اأعطيت الأولوية للمجتمعات التي تعاني من م�ساكل الو�سول المادية والمتعلقة بالإغالقات وتلك  •
الواقعة بالقرب من الجدار الفا�سل7.

 الو�ســـع القت�سادي والجتماعـــي وال�سيا�سي للقرية، حيث اأعطيـــت الأولوية للمجتمعات التي تعاني اأكثـــر من �سائقة اقت�سادية  •
)التي تقا�ص بمعدلت الفقر والبطالة( اإ�سافة اإلى مواجهتها �سعوبات في الح�سول على الخدمات الجتماعية.

قـــدرات واأن�سطـــة مجموعـــات والمراكـــز الن�سويـــة، ومدى الحاجة اإلـــى مركز للمـــراأة داخل القريـــة، حيث اأعطيـــت الأولوية اإلى  •
المجتمعات التي تواجدت بها المنظمات الأهلية والتي اأثبتت قبوًل مبدئًيا لفكرة اإن�ساء مراكز للمراأة. 

دعـــم المجل�ص القروي لإن�ساء مركز للمراأة وتوافـــر م�ساحة من الأر�ص، حيث اأعطيت الأولوية للمجتمعات التي اأظهرت �سلطاتها  •
المحليـــة القدرة على التبرع بالأر�ـــص الالزمة لبناء المراكز الن�سوية واأبدت ا�ستعدادها للتخلـــي عن ال�سيطرة على المباني التي 

يتم بناوؤها ل�سالح المنظمات الأهلية.

الديناميكية الجتماعية وال�سيا�سية داخل التجمع، حيث اأعطيت الأولوية للمجتمعات التي اأظهرت درجة اأقل من التوتر الجتماعي  •
وال�سيا�سي. 

قـــام فريـــق الم�سروع باإجراء تقييم لالحتياجات التنظيمية لأحد ع�سر منظمًة اأهلية با�ستخدام اأداة تقييم ت�ساركية �سريعة والتي بحثت 
الم�سائـــل المرتبطة بالقدرات التنظيمية بمـــا في ذلك الحوكمة والتمثيل والبرامج والخدمات والمـــوارد الب�سرية والمادية، وتم عر�ص 
نتائج هذا التقييم بالإ�سافة اإلى تو�سيات هيئة الأمم المتحدة للمراأة حول المواقع والمنظمات الأهلية التي �سيتم اختيارها على اللجنة 
التوجيهيـــة للم�سروع فـــي اجتماعين منف�سلين، والتي انبثق عنهـــا الم�سادقة على المنظمات الأهلية التاليـــة المختارة وذلك في �سهر 

اأيلول/يبتمبر 2009 وهي: 

7.  يجـــري حالًيـــا اإن�ساء الجدار العازل من قبل اإ�سرائيل ويتم ذلك مخالفة للقانون الدولي لمحكمة العدل الدولية )الراأي ال�ست�ساري ال�سادر في 9 
http://www.icj-cij.org/docket/ - - يوليـــو 2004: الآثار القانونية النا�سئة عن ت�سييد الجدار بالأرا�سي الفل�سطينية المحتلة

)2011 مايو،  الأخيرة24  )الزيارة   )pdf.1671/131/files
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جمعية جوري�ص الخيرية للتنمية )محافظة نابل�ص، ال�سفة الغربية( •

جمعية يعبد الخيرية )محافظة جنين، ال�سفة الغربية( •

جمعية ن�ساء يطا )محافظة الخليل، ال�سفة الغربية( •

جمعية ن�ساء بيت فجار )محافظة بيت لحم، ال�سفة الغربية( •

جمعية غ�سان كنفاني )بيت حانون، قطاع غزة( •

الجمعية الفل�سطينية للتنمية والحفاظ على التراث )بيت لهيا، قطاع غزة( •

جمعية المغازي الخيرية )المغازي، قطاع غزة( •

لجنة تطوير منطقة الموا�سي )رفح، قطاع غزة(  •

وعلــــى الرغــــم من اأن عملية اختيــــار المجتمعات والمنظمات الأهلية ا�ستغرقت وقًتا اأطول بكثيــــر )7 اأ�سهر( مما كان متوقًعا بح�سب 
وثيقة الم�سروع، اإل اأنه يتوجب الثناء على هيئة الأمم المتحدة للمراأة للنهج الذي اتبعته في اختيار المجتمعات والمنظمات الأهلية، 
فلقــــد خلــــق هذا النهج ال�سمولي والت�ساركي م�ستوًى رائًعا من التحفيز والدعم لكافة الأطــــراف المعنية الرئي�سية في الم�سروع. كما 
يتوجــــب الثنــــاء اأي�سا على من�سقة الم�سروع وم�ساعدة الم�سروع في ال�سفة الغربية لدورهمــــا الرئي�سي والجهود المبذولة من قبلهما 

في عملية الختيار. 

بال�ستفـــادة مـــن التجارب ال�سابقـــة، يود فريق التقييم ت�سليط ال�ســـوء على مالحظتين رئي�سيتين فيما يتعلـــق بعملية اختيار المنظمات 
الأهلية والتي ربما �ساهمت في تح�سين الكفاءة العامة للعملية وعملت على تقوية روابط تداخالت بناء القدرات:

نهــــج تقييــــم الحتياجات: نجحت هيئة الأمم المتحدة للمراأة ب�سكٍل كبير في �سمان م�ساركة كافة الأطراف المعنية الرئي�سية  •
ذات ال�سلــــة فــــي عمليــــة التقييم. وقد تم ذلك عبــــر مناق�سة عامة من نــــوع الجتماعات والتي تم تنظيمهــــا �سمن اإطار عمل 
الم�سروع.وعلــــى الرغــــم من ذلك، ل زال هناك حاجــــة لأكثر من عقد اجتماع عام واإجراء القليــــل من المقابالت الفردية مع 
الأطراف المعنية الرئي�سية في المنظمات الأهلية الم�ستهدفة، وذلك من اأجل تقييم ق�سايا عدم الم�ساواة فيما بين الجن�سين 
واحتياجــــات بناء القدرات الالزمــــة للمراكز الفردية. ولذلك ين�سح فريق التقييم ب�سدة عنــــد القيام بتقييمات م�ستقبلية اأن 
يتــــم اتباع توجهــــات ومناهج متنوعة تنطوي علــــى طرق تقييم ت�ساركية معروفــــة واأطر تحليل جن�سانــــي معروفة بهدف تقييم 

الحتياجات ب�سورة اأكثر فاعلية.

المــــوارد المخ�س�ســــة لتقييم الحتياجات: لقد تحملــــت من�سقة الم�سروع ب�سكٍل رئي�سي م�سوؤوليــــة التقييم والتي حظيت بفهم  •
جيد جًدا لق�سايا التنمية المجتمعية والق�سايا على ا�سا�ص النوع الجتماعي  نظًرا لخبرتها كمن�سقة لأحد مراكز �سبايا. ومع 
امتالك من�سقة الم�سروع للخبرة الالزمة لإتمام عملية اختيار المنظمات الأهلية )على �سبيل المثال، المنظمات الم�ستهدفة(، 
اإل اأن عمليــــة تقييــــم الحتياجــــات ا�ستفادت ب�سورة كبيــــرة من الخبرات الإ�سافيــــة التي توافرت في مجــــالت التحليل النوع 
الجتماعي والتخطيط والتدريب التنموي، تلك الخبرات التي قد تكون اأتاحت لهيئة الأمم المتحدة للمراأة اإمكانية ا�ستخدام 
نهــــج بنــــاء القدرات المحدد الخا�ص بها بطريقة جعلت منه نهًجا اأكثــــر توافًقا مع الأهداف الطموحة التي ين�سدها الم�سروع، 

مع الحفاظ على مواءمة تدخالت بناء القدرات مع الحتياجات الفردية للمراكز الن�سوية الثمانية الم�ستهدفة.
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5.2 تحقيق المخرجات 

2-5-1 المخرج 1: بناء/ترميم المراكز الن�سوية
مع اإنجاز بناء خم�ص مراكز للمراأة بواقع 4 مراكز في ال�سفة الغربية و مركز واحد في قطاع غزة، وترميم ثالث مراكز في قطاع غزة، 
يكـــون الم�ســـروع قد اأتم المخرج المخطط له من بناء/ترميم ثماني مراكز للمـــراأة. ويعر�ص الجدول التالي ملخ�سا لالأعمال المنجزة 

في كل من المجتمعات الثمانية. 

و�سف لالأعمال المنجزة المجتمع

جوري�ص 
بنـــاء مركـــز جوري�ـــص المجتمعي للمـــراأة بم�ساحة حوالـــي 155 متر مربـــع. وي�ستمـــل المبنى على قاعـــة متعددة 
الأغرا�ص/غرفـــة اجتماعـــات، مكتبيـــن وغرفة كمبيوتـــر، مطبخ �سغير وحماميـــن )اأحدهما موؤهـــل ل�ستخدام 

المعاقين( وبيت درج. 

بناء مركز يعبد المجتمعي للمراأة بما�سحة حوالي 160 متر مربع. ي�سم المبنى الجديد قاعة متعددة الأغرا�ص/غرفة يعبد
اجتماعات، مكتبين وغرفة كمبيوتر، مطبخ �سغير وحمامين )اأحدهما موؤهل ل�ستخدام المعاقين( و�سرفة مغطاة. 

بيت فجار 
اأعمـــال الت�سطيب في الطابقين الأول والثانـــي من الم�ساحة المخ�س�سة والتي تقع تحت مبنى خزان مياه القرية 
وتبلـــغ الم�ساحـــة الإجماليـــة للطابقين حوالي 200 متـــر مربع، وت�سم ثالثـــة مكاتب، قاعة اجتماعـــات متو�سطة 

الحجم، وغرفة كمبيوتر، وقاعة متعددة الأغرا�ص ومطبخ �سغير. 

بناء مركز يطا المجتمعي للمراأة بم�ساحة اإجمالية185 متر مربعا. ي�سم المبنى الجديد مكتب متو�سط الحجم، وغرفة يطا 
اجتماعات �سغيرة، وغرفة كمبيوتر، وغرفة متعددة الأغرا�ص/ قاعة للتدريب وحمامين ومطبخ متو�سط الحجم.

بيت لهيا

بناء مبنى جديد بم�ساحة اإجمالية قدرها 120 متر مربعا حيث تم ا�ستبدال المبنى الطيني القديم والذي لم يكن 
في حالة ت�سمح باإعادة تاأهليه اأو تو�سعته من قبل مهند�سي برامج UNDP/PAPP بالمبنى الجديد والذي 
ي�ســـم قاعة كبيرة متعـــددة الأغرا�ص/غرفة للتدريب، ومطبـــخ �سغير، وحمامين. وقد �سملـــت اأن�سطة الم�سروع 
اأعمـــال الخر�سانـــة، واأعمال التقطيـــع، والق�سارة والدهـــان والتبليط، وتركيـــب اأبواب متعـــددة الأقفال، ونوافذ 

األمونيوم، و�سبكات الكهرباء واأعمال الميكانيكيات. 

الموا�سي 
ترميم مبنى مركز الموا�سي المجتمعي والذي ي�ست�سيف مركز �سبايا. وقد �سملت الأن�سطة ترميم عنا�سر البناء 
الموجودة في طابقين مثل: الأبواب والنوافذ، واأعمال الدهان والق�سارة واإ�سافة عنا�سر جديدة مثل قواطع من 

الجب�ص والأ�سوار الخارجية، ومواقف مظللة لل�سيارات، ومراوح �سقف

المغازي 

ترميـــم مبنى مركز المغازي الثقافـــي الذي ي�ست�سيف المركز الن�سوي. وقد ا�ستملت اأن�سطة الترميم على تجديد 
اأجـــزاء معينـــة في المبنى الموجـــود والموؤلف من طابقين وطابق �سفلـــي مثل: الأبواب والنوافـــذ واأعمال الدهان 
والق�ســـارة، و�سبكة كهرباء واإ�سافة بع�ص العنا�سر الجديدة مثل مولد كهربائي ديزل KVA 22،  وقواطع من 

الألمونيوم، وغرفة حار�ص، وا�سوار خارجية. 

بيت حانون 

ا�ستملـــت اأن�سطة الم�سروع على ترميم المبنى الخا�ص بمركز غ�ســـان كنفاني المجتمعي والذي ي�ست�سيف جمعية 
�سبايـــا – الجمعية الن�سويـــة والتي  تقدم الخدمات الجتماعية للن�ساء في بيـــت حانون في المحافظة ال�سمالية. 
و�سمـــن اإطار هذا التدخل، �سوف يقوم برنامـــج UNDP بترميم عنا�سر من المبنى الموجود اأ�سال والموؤلف 
مـــن ثالثة طوابـــق وطابق �سفلي مثل اأعمال تتعلق بالأبـــواب والنوافذ، والدهان، والق�ســـارة، و�سبكات الكهرباء، 

ومظالت واأ�سوار خارجية. 
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وقـــد اأعُجب فريـــق التقييم بالجودة العالية لأعمال البنـــاء والترميم المنجزة �سمن اإطار الم�سروع وكذلك بكفـــاءة عملية اإدارة اأعمال 
البنـــاء والتجديد والتـــي ا�سطلع بها برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائي/برنامج م�ساعـــدة ال�سعب الفل�سطيني. وتلخ�ـــص النقاط التالية 

النتائج التي تو�سل اإليها فريق التقييم في هذا ال�سدد:

موقع المراكز الن�سوية: تقع المراكز الثمانية التي تم بناوؤها اأو ترميمها في  مواقع ي�سهل الو�سول اإليها من قبل الن�ساء، ففي كثير  •
مـــن الأحيان وقعـــت هذه المراكز في و�سط بلدات قريبة ب�سكل مبا�سر من طرق النقل العـــام. وقد قام فريق التقييم با�ستعرا�ص 
جميـــع المرا�سالت ومحا�سر الجتماعات التي تمت بين ال�سلطـــات المحلية وهيئة الأمم المتحدة للمراأة ب�ساأن تخ�سي�ص اأرا�ٍص 
للمركـــز الن�سويـــة وهنا تجدر الإ�سارة اإلى اأن فريـــق التقييم اأعُجب بم�ستوى الجهد المبذول من قبـــل هيئة الأمم المتحدة للمراأة  
فـــي تقييم ومراجعة المواقع المقترحة من قبل ال�سلطات المحلية من خالل الزيارات الميدانية والمناق�سات التي جرت مع ن�ساء 
ا  مـــن المجتمعـــات وذلك بغية �سمان اأن تكون المواقع المقترحة لي�ص فقط ي�سهل الو�سول اإليها من قبل جميع الن�ساء بل هي اأي�سً
مواقع مقبولة مجتمعًيا لهن. وعلى الرغم من اأن هذه العملية ا�ستغرقت وقًتا اأطول بكثير مما كان متوقًعا وقت ت�سميم الم�سروع، 

اإل اأن هذا الأمر �سرورًيا من منظور تعميم مراعاة منظور النوع الجتماعي .  

مالئمـــة الت�سميـــم مـــن حيث ما يتعلق باأهـــداف الم�سروع: حيث وجـــد فريق التقييم وبعد زيـــارة المراكز الن�سويـــة الثمانية باأن  •
ت�ساميـــم المباني جيدة ن�سبًيا، ومالئمـــة لأغرا�ص ال�ستخدام المخطط لها كما وجد الفريق اأن الموارد متاحة للبناء والترميم. 
وفي جميع الحالت، اأكدت المنظمات الأهلية للمراأة باأنه قد تم الت�ساور معها ب�ساأن الت�ساميم الهند�سية واأنها اعتمدت الت�سميم 
النهائي قبل طرح عطاءات التنفيذ. كما كان م�ستوى الهند�سة والتخطيط والت�سميم والر�سومات والموا�سفات م�ساوًيا اأو متجاوًزا 
للم�ستـــوى المتوقـــع من قبل المنظمات الأهلية الم�ستفيدة. وعلى الرغم مـــن ذلك، يعتقد فريق التقييم اأنه كان من الممكن تقوية 
جودة الت�سميم عبر اإجراء تحليل اأكبر لحتياجات النمو ال�ستراتيجية والعملية الالزمة للمراكز الن�سوية، وعلى وجه الخ�سو�ص 
حاجـــة هـــذه المراكز لال�ستفادة من المباني ل�سالـــح الم�ساريع والمن�سئات الحالية والمحتملة المـــدرة للدخل. مثل هذا التحليل 
كان من �ساأنه على �سبيل المثال اأن يحفز الم�سممين على زيادة الم�ساحة المخ�س�سة للمطبخ خا�سة واأن كل المراكز تطمح اإلى 

اإقامة م�ساريع اإنتاج غذائي �سغيرة. 

جـــودة وثائـــق العطـــاء والإجراءات المتبعة: فـــي كل الحالت، تم اإعداد وثائـــق العطاء من قبل مهند�سي برنامـــج الأمم المتحدة  •
الإنمائي/برنامـــج م�ساعـــدة ال�سعـــب الفل�سطينـــي بناًء علـــى الزيارات الميدانيـــة والمناق�ســـات التي جرت مع قـــادة هيئة الأمم 
 FIDIC المتحدة للمراأة والمنظمات الأهلية. وقد تم الإعالن عن العطاءات وطلب العرو�ص، باتباع الإجراءات وفق اإجراءات
)الموؤ�س�سة الدولية لال�ست�سارات الهند�سية( ب�سكل رئي�سي وهي الإجراءات المقبولة دولًيا. وفي العطاءات التي تم مراجعتها من 
قبل فريق التقييم، تبين اأن كافة التغييرات الهامة التي دخلت على وثيقة العطاء والإجراءات المتبعة موثقة ب�سكٍل جيد، لذا فاإنه 

بدون ا�ستثناء، ات�سمت العملية برمتها بالنفتاح للعامة وال�سفافية.

جودة الرقابة على التكاليف والإدارة المالية لأعمال تطوير البنية التحتية: تم في هذا اتباع الإجراءات المعيارية لبرنامج الأمم  •
المتحـــدة الإنمائي/برنامج م�ساعـــدة ال�سعب الفل�سطيني. وباخت�سار، انطوى هذا على تقديم طلب دفع من قبل المقاول، والذي 
يتوجـــب اعتمـــاده من قبل مهند�ص الموقع والمهند�ص الم�ســـرف، ووحدة الم�ستريات ومدير الم�سروع قبـــل اأن يتم قبوله واعتباره 
�سحيًحـــا وي�ستحـــق الدفع، ب�سورٍة عامة ك�سف التقييم عن اأن جودة الرقابة علـــى التكاليف والإدارة المالية لأعمال تطوير البنية 
التحتية التي تم تنفيذها في اإطار عمل الم�سروع، قد تم تخطيطها وتنفيذها ب�سكٍل جيد؛ ما قدم اإلى هيئة الأمم المتحدة للمراأة 

طريقة فاعلة التكلفة لتنفيذ اأن�سطة تطوير البنية التحتية.

جـــودة الإ�ســـراف على الموقع: ب�سكل عام، يت�ســـح اأن ال�سراف على الموقع وال�سراف الميدانـــي كانا مالئمين حيث تم تعيين  •
مهند�ـــص موقـــع لمتابعة كل موقع من مواقـــع البناء بالم�سروع وهناك اأدلـــة كافية تظهر اأن عملية الإ�ســـراف الميداني قد تمت 

ب�سكل منتظم.
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جـــودة البنية التحتية ومالءمتها لال�ستخدام: ب�سكل عام، كانت اأعمال البنية التحتية ومواد الت�سطيب ذات جودة عالية ومطابقة  •
للموا�سفـــات المن�سو�ـــص عليها فـــي وثائق المناق�سة. كما بدت متانـــة مواد الت�سطيب التي تم ا�ستخدامهـــا مر�سية. فقد عبرت 
جميـــع الن�ســـاء اللوات تمت محاورتهن عن اإح�سا�سهن بم�ستـــوًى عاٍل من الر�سا عن جودة ومتانة البنيـــة التحتية من التجهيزات 

التي تم تركيبها.

و�ســـوح الجهة المانحة: انعك�ص المتنـــان بالم�ساهمة التي قدمتها اللجنة ال�سعودية لإغاثة ال�سعـــب الفل�سطيني ب�سكل ر�سمي من  •
خالل  الالفتات التعريفية البارزة التي انت�سرت في جميع المراكز التي �سيدت حديثا اأو التي تم ترميمها. ولقد بدا هذا جليا في 
المقابـــالت التي جرت مع الن�ســـاء وممثلي المجتمعات والذين علموا باأن اأعمال البنـــاء والترميم التي تتم في مجتمعاتهم يجري 
تنفيذها بف�سل تمويٍل �سعودي، الأمر الذي ي�سير اإلى اأن م�ستوًى ل باأ�ص به من الجهد تم بذله من قبل هيئة الأمم المتحدة للمراأة 
من اأجل �سمان اإعطاء اللجنة ال�سعودية لإغاثة ال�سعب الفل�سطيني م�ستوى البروز والح�سور الذي ت�ستحق، وعلى الرغم من ذلك 
ووفًقـــا لمـــا يراه فريق التقييم كان مـــن الممكن اأن ي�ستمر هذا لو تـــم تخ�سي�ص الموارد الالزمة لتطويـــر وتنفيذ خطة التوا�سل 

والو�سوح في اإطار دعم المراكز الن�سوية ذاتها.

2-5-2 مخرج 2: بناء القدرات الإدارية والمالية لدى الن�ساء
ب�ســـكٍل عـــام، يمكن القول باأن الم�سروع قد حقق بالكامل المخرج المخطط له المتمثل في تعزيز القدرات الإدارية والمالية لدى الن�ساء 
كمـــا هـــو مخطط له في ت�سميم الم�سروع، حيث قام مركز مًعا التنموي بتقديم 880 �ساعة تدريبية لن�ساء من المراكز الن�سوية الثمانية 
الم�ستهدفة )اأي 110 �ساعة تدريبية لكل مركز( وذلك في الموا�سيع التي تتعلق بالإدارة التنظيمية التي تم تحديدها من قبل في عملية 
تقييم الحتياجات التي قامت بها هيئة الأمم المتحدة للمراأة )انظر اأعاله(. وقد تمت تغطية الموا�سيع المختارة للتدريب عبر خم�ص 
ور�ـــص عمـــل تناولت التخطيط ال�ستراتيجـــي والإدارة والمالية واإدارة دورة حيـــاة الم�ساريع ومهارات الت�سال وكتابـــة التقارير. ويبين 
الجـــدول التالي التفا�سيل المتعلقة بعدد �ساعات التدريب لكل مـــن الور�ص الخم�سة وعدد الن�ساء اللواتي اأنهين التدريب في كل مو�سوع 

من هذه الموا�سيع التدريبية. 

ال�ساعاتالمو�سوع

عدد المتدربات

بيت فجار

يطا

جوري�ص

يعبد

بيت حانون

بيت لهيا

المغازي

رفح

المجموع

252220252015251313153التخطيط ال�ستراتيجي 
252022252213221314151الأنظمة المالية والإدارية 

302222242115221415155اإدارة دورة الم�ساريع 
202518252514231413157مهارات الت�سال

101920242114241314149كتابة التقارير 

بالإ�سافـــة اإلـــى التدريب اأعاله، ا�ستفادت هيئة الأمم المتحدة للمراأة من برنامـــج MDG-F لتوفير التدريب على القيادة، والدارة 
ال�ستراتيجية والحرف اليدوية ل�ستة مجموعات من الن�ساء في �ستة من المراكز الثمانية الم�ستهدفة.

فـــي الوقـــت الذي لم يكن فيه مجال لل�سك باأن التدريبات المقدمة تعزز من القدرات الإدارية والمالية لدى الن�ساء، اإل اأن فريق التقييم 
لم يتمكن من التاأكد ب�سكل مو�سوعي من مدى فعالية هذا التدريب في تح�سين وظائف الإدارة والأداء التنظيمي للمراكز الن�سوية نظًرا 
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لعـــدم توفـــر البيانات الأ�سا�سية )baseline data( في هذا ال�سدد، وحقيقـــة اأن المواد التدريبية التي تم اإعدادها من قبل مركز 
مًعـــا اقت�ســـرت على عرو�ص ال�سفافيـــات )Power Point presentations( بينما لم تقدم التمارين العملية الم�ساعدة في 
هـــذا ال�ســـاأن. ومع ذلك، فاإن الأقاويل التي جمعت من خالل المناق�ســـات مع الن�ساء توحي بقوة باأن التدريب قد �ساعد المراكز الن�سوية 
علـــى تحديـــد نقاط ال�سعف في الإدارة لديها والتـــي عملوا على تح�سينها. وقد تمثلت التح�سينات التي تكـــرر ذكرها في: تح�سين نظام 
حفـــظ الملفات والتوثيق وتح�سين عملية تطوير خطـــط العمل ال�سهرية وتح�سين توثيق العمليات الدارية الداخلية وتح�سين نظام حفظ 

ال�سجالت المالية و تح�سين عملية التخطيط لالأن�سطة واإعداد التقارير.

في حين جاءت النتيجة مر�سية، اإل ان المناق�سات التي جرت مع الن�ساء اأكدت ت�سورات فريق التقييم حول جوانب ال�سعف الموجودة 
في نهج بناء القدرات ب�سكل عام وبرنامج التدريب والتي يمكن تح�سينها خالل مرحلة ت�سميم تدخالت مماثلة في الم�ستقبل: 

ركز نهج بناء القدرات ب�سكٍل �سيق للغاية على توفير التدريب، في حين كانت هناك حاجة لما هو اأكثر بكثير من مجرد التدريب  •
وذلـــك مـــن اأجل تطوير القدرات الدارية للمراكز الن�سوية. وفي حين يمكن تفهـــم اأن ما حدث كان نتيجًة لنق�ص الموارد المالية 
ومحدوديـــة الإطار الزمني، اإل اأن جهود بناء القدرات م�ستقباًل ينبغي اأن ت�سمن عدم التركيز ال�سيق على التدريب، والعمل على 

تخ�سي�ص الوقت الالزم للتدريب وبناء القدرات في الموا�سيع المعقدة مثل التخطيط ال�ستراتيجي واإدارة الم�ساريع. 

تم ت�سميم برنامج التدريب ب�سكل ل ياأخذ بعين العتبار  احتياجات التنمية الفردية لكل مركز من المراكز الثمانية، وبالتحديد  •
فيما يتعلق بحاجة المراكز لبناء القدرات من اأجل اأن تتمكن من و�سع وثائق الم�ساريع والخطط ال�ستراتيجية. ففي حين ت�سرح 
هيئـــة الأمم المتحـــدة للمراأة باأن جميع المراكز الن�سويـــة الثمانية لديها نف�ص نقاط ال�سعف الإداريـــة والتي تبرر تقديم برنامج 
تدريبـــي موحد لكافة المراكـــز، فاإن فريق التقييم يرى اأنه كان ينبغي اإيالء المزيد مـــن الهتمام لتخ�سي�ص البرنامج التدريبي 

بطريقٍة يمكن معها قيا�ص اأثره على الأداء التنظيمي وب�سكٍل اأكثر و�سوًحا مما كان عليه في اإطار الم�سروع. 

وفيمـــا يتعلـــق بالنقطة ال�سابقة، ل يبـــدو باأن برنامج التدريب قد تـــم ت�سميمه بطريقة �سمولية، الأمر الذي بـــدا جلًيا لي�ص فقط  •
مـــن خـــالل موا�سيـــع غير لزمة، بل اأي�سا من خـــالل عدم وجود بيان وا�ســـح لالأ�سا�ص المنطقي الذي قامت عليـــه عملية اختيار 
المو�سوعات وت�سل�سلها. وهناك ماأخًذا اآخرا يتمثل في عدم وجود مخطط تف�سيلي بما فيه الكفاية للموا�سيع والأهداف التعليمية 

و للمواد التدريبية المجمعة والموحدة. 

ق�ســـرت جدولـــة الجل�سات التدريبية لمـــدة 5-6 �ساعات م�ساركة الن�ساء في بع�ص المجتمعـــات وربما حالت دون م�ساركة بع�ص  •
الن�ســـاء اللواتي يتحملن اأعباًء كبيرة في المزارع. ومـــع الت�سليم باأن هدف الم�سروع هو تمكين المراأة ولو بطريقة غير مبا�سرة؛ 
وتعميـــم مراعـــاة منظور النوع الجتماعي في التخطيط للتنمية، كان ينبغي اأن ينظـــر الم�سروع اأن مثل هذه الجل�سات التدريبية 
الطويلـــة تحمـــل اأثـــًرا �سلبًيا على م�ساركة الن�ساء وقدرتهن علـــى الو�سول اإلى التدريب، وكان يجـــب اأن ينظر في اأمر و�سع خطة 

تنفيذ اأطول.   

Photo: UN Women/Mouhssine Ennaimi 
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2-5-3 مخرج 3: اإقامة �سبكة توا�سل اجتماعي بين المجتمعات الم�ستهدفة وداخلها
لـــم يتمكـــن فريق التقييم من التاأكد من م�ستوى تحقق هذا المخرج ب�سبب الغمو�ـــص في �سياغته وغياب الموؤ�سرات من وثيقة الم�سروع 
والتـــي يمكـــن ا�ستخدامها لقيا�ص الأداء. وفي اإطار التقارير التي اأعدتها هيئة الأمـــم المتحدة للمراأة، عر�ست الهيئة النجازات التالية 

الخا�سة بهذا المخرج: 

عقـــد العديـــد من الجتماعـــات ال�سهرية مع مجموعـــات ن�سائية داخل المواقـــع الم�ستهدفة ومع اأع�ساء المجال�ـــص القروية لخلق  •
�سراكات متينة مع اأع�ساء المجتمع بغية تعزيز ال�سعور بالملكية داخل المجتمع.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئات المحلية والمراكز الن�سوية داخل المجتمعات الم�ستهدفة في ال�سفة الغربية وبين مراكز ن�سوية  •
والمنظمات الأهلية الم�سيفة في قطاع غزة والتي اأعلنت بها المجال�ص المحلية والمنظمات الأهلية التزامها بدعم عمل المراكز 

الن�سوية من خالل تقديم خدمات الدعم وتغطية التكاليف الأ�سا�سية الخا�سة بالمياه والكهرباء.

عقد عدة لقاءات مع الن�ساء في المجتمعات الثمانية الم�ستهدفة بهدف رفع درجة الوعي لديهم بح�سور المراكز وتعبئتهم للتطوع  •
و/اأو الح�ســـول علـــى الع�سوية في هـــذه المراكز. ولتحقيق ذلك �سجلت هيئـــة الأمم المتحدة للمراأة فـــي تقاريرها ارتفاع معدل 

الع�سوية في الموؤ�س�سات الثمانية في المنظمات بحوالي 102 ع�سوة وتو�سيع قائمة المتطوعين لأكثر من 400. 

تنظيم زيارات تبادل في ال�سفة الغربية فيما بين المراكز الن�سوية واإ�سراكها في زيارات تبادل مع موؤ�س�سات �سعبية ن�سوية اأخرى  •
والتي تتلقى دعًما من قبل هيئة الأمم المتحدة للمراأة في نف�ص المنطقة. 

ربـــط المراكز الثمانية مع المنظمات غير الحكومية المحلية وت�سجيع هذه المنظمات على تعزيز و�سولها للن�ساء في المجتمعات  •
المحلية الم�ستهدفة.

ومـــع هـــذا فاإن النجازات التي تم �سردها اأعاله، في راأي فريـــق التقييم، ل تبرهن ب�سكل كبير على اإن�ساء �سبكة توا�سل اجتماعي  •
تدعـــم الن�ســـاء والمراكز الن�سوية المن�ساأة. وعلى اأح�ســـن تقدير، يمكن اعتبار هذه الإنجازات نتائـــج طبيعية لتنفيذ ا�ستراتيجية 
الم�ســـروع )علـــى �سبيل المثال، توقيع مذكرة تفاهم مع المجال�ص القروية والمنظمـــات الأهلية يعد بمثابة متطلٍب اأ�سا�سي لإن�ساء 
مراكـــز ن�سويـــة( وبالتالي، فاإننا نعتقـــد اأن الم�سروع قد حقق نجاًحا محدوًدا جًدا في ناحية اإن�ســـاء �سبكة توا�سل اجتماعي داخل 
المجتمعـــات الم�ستهدفـــة، وهذا يرجع اإلى حٍد كبير اإلـــى عدم وجود تعريٍف وا�سٍح لما يمكن اعتبـــاره “�سبكة توا�سل اجتماعي” 

وعدم وجود ا�ستراتيجية منا�سبة للقيام بذلك .

2-5-4 مخرج 4: ت�سهيل و�سول الن�ساء للخدمات والمعلومات
والتدخـــالت  التدريبـــات  لإتمـــام  التخطيـــط  تـــم 
الإر�ساديـــة التالية في اإطار الم�ســـروع لتعزيز و�سول 

الن�ساء اإلى الخدمات والمعلومات:

الإر�ساد القانوني: �سمل ذلك تقديم 40 �ساعة  •
تدريبيـــة في كل مركـــز من المراكـــز الثمانية 
الم�ستهدفـــة فـــي الأدوات القانونيـــة المتعلقة 
بالم�ســـاواة بيـــن الجن�سيـــن وحقـــوق الن�ســـاء 
والق�سايـــا القانونيـــة التـــي توؤثر علـــى المراأة 
الفل�سطينيـــة، بمـــا في ذلـــك تقديـــم الإر�ساد 
الفـــردي للن�ساء بح�ســـب الحتياج. وقد تمثلت 
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التوقعات المرجوة من عملية الإر�ساد هذه على نحو ما ورد بيانه في بنود التفاق الخا�سة بالم�ست�سارين القانونيين في اأن ت�سبح 
الن�ســـاء الم�ستفيدات قادرات على فهـــم حقوقهن الممنوحة لهن بموجب القوانين والتفاقات الدولية والقوانين الفل�سطينية، واأن 
تتوفر لهن الفر�سة لتلقي الم�سورة والإر�ساد القانونيين المبا�سرين حول كيفية الو�سول اإلى تمثيل قانوني ب�ساأن الق�سايا المتعلقة 

بحقوقهن الم�سروعة.

الإر�ســــاد المتعلق بال�سحــــة النف�سية/الجتماعيــــة: �سمل ذلك تقديم 45 �ساعــــة تدريبية واإر�سادية لــــكل مركز من المراكز  •
الثمانيــــة الم�ستهدفــــة على ق�سايــــا ال�سحة النف�سيــــة والجتماعية المتعلقة بالن�ســــاء بهدف تعزيز معرفــــة الن�ساء بمفاهيم 
وق�سايــــا ال�سحة النف�سية التي توؤثــــر عليها، وبناء قدرات الن�ساء المتطوعات من المراكــــز لتقديم تدريب اأولي حول ق�سايا 

ال�سحة النف�سية. 

تدريـــب اللغـــة الإنجليزيـــة: ت�سمن تقديم 50 �ساعة تدريبية من اأجـــل تح�سين مهارات اللغة الإنجليزية لـــدى الن�ساء، مع التركيز  •
ب�سكل خا�ص على المحادثة الخا�سة بالأعمال ومهارات الكتابة. وقد تمثل الهدف الرئي�سي المن�سود من هذا التدريب في تمكين 
القـــادة من الن�ســـاء بالمركز من تطوير المهارات اللغويـــة الأ�سا�سية من اأجل تعزيز مراكزهن اأمـــام الجهات المناحة المتحدثة 

للغلة الإنجليزية.

محـــو الأميـــة الحا�سوبية: �سمل ذلك تقديم 50 �ساعة من التدريب على محـــو الأمية الحا�سوبية بهدف تمكين الن�ساء من اكت�ساب  •
.)ICDL( مهارات ا�ستخدام الحا�سوب والنجاح في الختبار الخا�ص برخ�سة قيادة الحا�سب الدولية

لقـــد حقـــق الم�سروع ب�سكٍل كامل ما تم التخطيط لإتمامه من حيث ما يتعلق بتعزيز و�سول الن�ساء اإلى الخدمات الجتماعية والتعليمية، 
وتعدت الأهداف المو�سوعة في حالت عديدة. وتلخ�ص النقاط التالية هذه الإنجازات: 

الإر�ساد القانوني
تم تقديم ما مجموعه 320 �ساعة تدريبية )40 �ساعة في كل مركز من المراكز( في المراكز الثمانية، ا�ستفادت منها 160 امراأة.  •

وقـــد ا�ستغرق تنفيذ الجل�ســـات التدريبية الفترة ما بين �سهر كانـــون اأول/دي�سمبر 2011 واآذار/مار�ـــص 2012 وغطت الموا�سيع 
التالية في جملة: حقوق الن�ساء في �سياق حقوق الإن�سان، والمعاهدات والمواثيق الدولية والتفاقيات )�سيداو، القرار رقم 1325، 
الأهـــداف الإنمائيـــة لالألفية وما اإلى ذلك(، وحقوق الن�ساء الد�ستورية، وقانون الأحـــوال ال�سخ�سية الفل�سطيني ، وقانون الأ�سرة 
الفل�سطينـــي ، وحقـــوق الميراث، وعقود الزواج ، والطالق �سمن القوانين الفل�سطينية من منظور ن�سوي ، وكذلك العنف: اأ�سكاله 

وحقوق الن�ساء، وحق اللجوء القانوني في المحاكم ال�سرعية. 

تقديــــم مــــا مجموعه 88 ا�ست�سارة قانونيــــة فردية حول مجموعة كبيرة من الق�سايا والتي نتج عنهــــا تقديم العون لت�سعة ن�ساء  •
)جمعيهــــن فــــي ال�سفــــة الغربية( للح�سول علــــى التمثيل القانونــــي المجاني في ق�سايــــا متعلقة بالنفقــــة، والميراث، وحقوق 

التعوي�ص العمالي. 

الإر�ساد الجتماعي/النف�سي
تقديـــم مـــا مجموعـــه 360 �ساعة تدريبية )45 �ساعـــة في كل مركز( في المراكـــز الثمانية ، ا�ستفادت منهـــا 146 امراأة )79 في  •

ال�سفة الغربية، و67 في قطاع غزة (، وقد تم تنفيذ الجل�سات التدريبية خالل الفترة ما بين �سهر اأيار/مايو وت�سرين ثان/اأكتوبر 
2011 وغطت مجموعة كبيرة من الموا�سيع المتعلقة بق�سايا ال�سحة النف�سية، حيث ركز التدريب في البداية على تعزيز معرفة 
الن�ســـاء بتعريـــف ال�سحفة النف�سيـــة واأهميتها في تحقيق التطور ال�سحـــي لالإن�سان، ثم ركز على تعزيز معرفـــة الن�ساء وقدرتها 
علـــى ت�سخي�ـــص ومعالجة ال�سطرابات النف�سية وم�سكالت ال�سحة النف�سية التي تواجههـــا اأو ت�سطر للتعامل معها نتيجة لدورها 
الإنجابـــي. وقـــد جرى تحديد الجزء الأكبر من مو�سوعات التدريب بناًء على م�ساورات وثيقة جرت مع الن�ساء في محاولة لتعزيز 

مالءمة التدريب لحتياجات الن�ساء وبالتالي تعظيم فائدته وتطبيقه من قبلهن. 
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تـــم تقديـــم ما مجموعه 60 جل�سة ار�ساد فردية )جميعها في ال�سفة الغربية ومعظمها في يعبد وجوري�ص( للن�ساء والتي نتج عنها  •
اإحالة �ستة حالت اإحالة اإلى مراكز اإر�ساد متخ�س�سة. 

تدريب اللغة الإنجليزية ومحو الأمية الحا�سوبية 
ا�ستفـــادت 194 امـــراأة )102 في ال�سفـــة الغريبة و92 في قطاع غزة( من الدورة التدريبية في اللغـــة الإنجليزية والتي ُقدمت في  •

)50( �ساعة في الفترة ما بين �سهر ت�سرين ثان/اأكتوبر 2011 وكانون ثان/يناير 2012.  وقد ركزت الدورة التدريبية على تزويد 
الن�ســـاء بمهارات المحادثة الأ�سا�سية ومهارات القراءة والكتابة في اللغة الإنجليزية وذلك بح�سب امتحان م�ستوى تم اإجراوؤه في 
بدايـــة الدورة. وبالتالي، ركـــزت الدورة التدريبية على تح�سين مهـــارات الن�ساء في القواعد الأ�سا�سية للغـــة والمحادثة الب�سيطة 

ومهارات الكتابة والمفردات الرئي�سية. 

 

ا�ستفاد ما مجموعه 167 امراأة )112 في ال�سفة الغربية و55 في قطاع غزة(  من تدريب محو الأمية الحا�سوبية بمعدل )50-30  •
�ساعة( والذي تم تقديمه في الفترة ما بين �سهري ت�سرين ثان/اأكتوبر 2011 وكانون ثان/يناير 2012. وكما في الدورة التدريبة 
الخا�ســـة باللغة الإنجليزية، ركزت دورة محو الأمية الحا�سوبية على مهارات ا�ستخدام الحا�سوب الأ�سا�سية التي اعتبرت الأن�سب 

بالنظر اإلى بدائية م�ستوى مهارة ا�ستخدام الحا�سوب والتي ات�سح باأنها �سمة م�ستركة بين الن�ساء الم�ساركات. 

2-5-5  مخرج 5: اإر�ساء الأنظمة الداخلية للمراكز ب�سورة جيدة
تم تنفيذ الأن�سطة المخطط لها من اأجل تحقيق هذه المخرج ب�سكٍل كامل: حيث نظمت اللجنة الإدارية للمراكز الن�سوية انتخابات 
المراكز في كل من المواقع الثمانية بم�ساركة غالبية الن�ساء الأع�ساء اللواتي يحق لهن الت�سويت، وقد تم ت�سكيل اللجان الإدارية 
والماليــــة مــــن قبل الن�ساء اللواتي �ساركن في تدريب الإدارة، وقدمــــت الم�ساعدة للمنظمات الأهلية في ال�سفة الغربية والتي كانت 

Photo: UN Women/Mouhssine Ennaimi
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تواجــــه �سعوبــــات في تجديد ت�سجيلها لــــدى ال�سلطة الفل�سطينية اأو التي واجهت تحديات في الحفــــاظ على و�سع قانوني فعال لحل 
هذه الق�سايا. وفي قطاع غزة، تابعت المراكز الن�سوية العمل تحت مظلة المنظمات الأهلية الم�ست�سيفة لها، الأمر الذي اعتبرته 
هيئــــة الأمم المتحدة للمــــراأة الترتيب الأكثر عملية والأقل مخاطــــرة ت�سليًما بالتعقيد الذي يكتنف عمليــــة ت�سجيل المنظمات غير 

الحكومية في قطاع غزة.

وعلـــى الرغـــم من الحقيقـــة التي تفيد بتنفيذ جميـــع الأن�سطة المخطط لتنفيذها فـــي اإطار تحقيق هذا المخرج، يعتقـــد فريق التقييم 
اأن هنـــاك حاجـــة اإلى توفير قدر كبير مـــن الدعم الإ�سافي من قبل المراكز الثمانية في اإطار ال�سعـــي لبناء وماأ�س�سة اأنظمتها الداخلية 
الإدارية والمالية. بل هناك حاجة الى مزيد من الدعم من اأجل تعزيز اأنظمة وثقافة الحكم ال�سليم داخل هذه الموؤ�س�سات ول �سيما في 
غـــزة حيـــث ما زالت تحظى ب�سلطات محدودة ل�سنع القرار وبا�ستقالٍل وظيفٍي محدود علـــى اأ�سا�ص كونها جزًءا من المنظمات الأهلية 
الم�ست�سيفـــة لهـــا. بدون هذا الدعم ل يمكن القول باأن هذه المراكز تملك “اأنظمة داخلية ُمر�ساة ب�سكٍل جيد” بغ�ص النظر عن ما كان 
مق�ســـوًدا بذلـــك في ت�سميم الم�ســـروع. ونحن نرى باأنه من الموؤ�سف اإيالء هذا الم�ستوى المتدني مـــن الهتمام اإلى م�ساألة اإر�ساء هذه 

الأنظمة ل �سيما في اإطار تدريب بناء القدرات والذي تم تعاقد على تنفيذه من الباطن مع مركز مًعا التنموي. 

2-5-6  مخرج 6: خلق فر�ص عمل للقوى العاملة المحلية
علـــى الرغـــم من عدم وجـــود موؤ�سرات اأداء خا�سة بعدد فر�ص العمـــل التي يطمح الم�سروع اإلى خلقها، يمكـــن اأن ن�ستخل�ص ب�سكٍل عام 
اأن الم�ســـروع قد نجح فـــي خلق فر�ص عمل للعمال من المجتمعات الم�ستهدفة عبر اتخاذ تدابيـــر ا�ستباقية ل�سمان تنفيذ اأعمال البناء 
والترميـــم مـــن قبل عمال في المجتمعات الم�ستهدفة. فكما ُيبين الجدول اأدناه، ُيقدر باأن الم�سروع قد خلق ما مجموعه 2162 يوم عمل 

للعمال المهرة و2297 يوم عمل للعمال غير المهرة.

المجموعرفحالمغازيبيت لهيابيت حانونيعبدجوري�صيطابيت فجار 
258495329329148384136832162مهرة 

162307350432220599139882297غير مهرة 

6.2 اأثر الم�سروع 
بالرغـــم مـــن اأنه من ال�سابق لأوانه اأن نقي�ص ب�سكٍل مو�سوعي الأثر الذي اأ�سفاه الم�سروع ككل على تكمين الن�ساء اجتماعًيا واقت�سادًيا، 

اإل اأن التقييم وجد اأن الم�سروع قد حقق تقدًما كبيًرا نحو هذا الهدف. 

 فنتيجـــًة لإن�ســـاء م�ساحاٍت ماديـــٍة للن�ساء، تمكن الم�ســـروع من زيادة اأن�سطة التوعيـــة الموجهة للمنظمات الأهليـــة- وحتى وقت اإن�ساء 
المراكـــز، كانـــت الن�ساء متحفظات بخ�سو�ص النخراط في اأية اأن�سطة تنظمها هـــذه المنظمات ب�سبب تنظيم هذه الأن�سطة في اأماكن 
تعتبرها الن�ساء غير مريحة وتفتقر اإلى الخ�سو�سية. كما عمل الم�سروع، نتيجًة لإن�ساء هذه المراكز وبالأخ�ص في ال�سفة الغربية، على 
اإحياء وتفعيل المنظمات الأهلية والتي كانت خامدًة تقريبا قبل البدء في الم�سروع، وتعزيز و�سعها وم�سداقيتها داخل المجتمعات التي 
تخدمهـــا. كما وعززت الجهود الكبيرة التي ُبذلت لك�سب دعم ال�سلطـــات المحلية لمراكز ن�سوية داخل المجتمعات المحلية الم�ستهدفة 
بال�سفـــة الغربيـــة بمـــا في ذلك الدعـــم المالي، بل و�ساعدت هـــذه الجهود كذلك فـــي تح�سين الدعـــم المقدم اإلى المنظمـــات الأهلية 

الم�ستفيدة من الم�سروع ب�سكل عام، ومراكز ن�سوية ب�سكل خا�ص. 

وقـــد تمكن فريق التقييم من توثيق زيادة قدرها 8%  في ع�سويـــة الن�ساء بالمنظمات الأهلية الم�ستهدفة، وت�سير المقابالت الميدانية 
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بقـــوة اإلـــى اأن هذه الزيادة جاءت كنتيجة مبا�سرة لإن�ساء م�ساحٍة ماديـــة وتوفير التدريب من خالل هذه المراكز. في هذه المقابالت، 
اأعربـــت الع�ســـوات الجدد عن اأن بناء المراكـــز الن�سوية رفعت لديهن م�ستوى ثقتهن بقدرة المنظمـــات الأهلية من اأجل تقديم خدمة 
اأف�ســـل مـــن ذي قبل حيث �سي�سبح لديهـــا قدرة اأعلى في ال�سيطرة على المـــوارد والم�ساحات المادية )المبانـــي(. اأما في قطاع غزة 
فـــاإن اإن�ســـاء مراكز الن�سوية قد مّكـــن المنظمات الأهليـــة الم�ستفيدة من رفع م�ستـــوى الأولوية المتعلقة بالتركيز علـــى اأن�سطة تمكين 
المـــراأة، وبالتالـــي الم�سي قدًما في اأجندتها المتعلقة بالنوع الجتماعي. وفي كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اأعجب فريق التقييم 
بغزارة وغنى الأفكار التي و�سعتها المنظمات الأهلية بهدف تعزيز فر�ص الن�ساء في الم�ساركة في الأن�سطة الجتماعية والقت�سادية 
وال�سيا�سيـــة. على �سبيـــل المثال، قامت جمعية يعبد الخيريـــة بالت�سريح عالنيًة للمجموعات المتناف�سة فـــي النتخابات المحلية اأنها 
�ستدعـــم فقـــط المجموعة التي تفـــي بمتطلباتها المتعلقة باإن�ساء متنـــزه للن�ساء والأطفال، اإ�سافة اإلى طابـــق لمبنى الجمعية من اأجل 
ا�ستخدامه كمطبخ واإن�ساء مركز لتاأهيل المعاقين �سمن برنامجها النتخابي. وقد كانت جمعية جوري�ص للتنمية تدر�ص اأمر تبني توجه 

مماثل وقت تنفيذ هذا التقييم.

كمـــا كان لتقديـــم الإر�ســـاد النف�سي والجتماعي والقانوني في الم�ســـروع اأثًرا كبيًرا على الن�ساء. فعندما �ُسئلـــن عن اأثر هذه التدريبات 
عليهن، اأفادت الن�ساء اللواتي تم اإجراء المقابالت معهن بما يلي، �سمن جملة من الأمور: 

زيادة ال�سعور بقيمة الذات والثقة؛ •

تعزيز القدرة على الدفاع عن الحقوق والمطالبة بها؛ •

 تعزيــــز القــــدرة على التما�ــــص الم�ساعدة القانونية عنــــد الحاجة )“اأ�سبحنا نعــــرف ما يجب عمله واأين نذهــــب اإذا واجهتنا  •
م�ساكل(؛

تعزيز ال�سعور الذاتي بال�سحة النف�سية نتيجة القدرة على التعامل مع التوتر والخالفات على م�ستوى المنزل؛ •

تح�سيـــن القدرة والمهـــارات الالزمة لدعم والتعامل مع اأفـــراد الأ�سرة الذين يعانون من م�ساكل ال�سحـــة النف�سية، بما في ذلك  •
الك�سف المبكر عن ال�سطرابات النف�سية؛

وعلـــى الرغـــم مـــن اأنه كان من ال�سعب التحقق مـــن درجة تحقق الأثر المبين اأعـــاله وتعميمه، اإل اأن فريق التقييـــم يعتقد باأنها تعك�ص 
ال�سعور العام لدى غالبية الن�ساء اللواتي �ساركن في اأن�سطة التدريب والإر�ساد القانوني وال�سحة النف�سية الجتماعية.

ومـــن خالل خلق فر�ص عمـــل للعمال المحليين في اأن�سطة البناء والترميم، حقق الم�سروع اأثرا اقت�سادًيا ايجابيا ثانوًيا يعادل ما قيمته 
144،663 دولر اأمريكي اأي ما يعادل 11.4% من موازنة الم�سروع الكلية. ويبين الجدول اأدناه الأ�س�ص التي قامت عليها عملية احت�ساب 

الأثر القت�سادي الثانوي للم�سروع. 

نوع العمل
المنجز

مجموع
اأيام العمل

الأجر التقديري المدفوعمعدل الأجر اليومي )�سيكل(

دولر اأمريكي�سيكلقطاع غزةال�سفة الغربية
2162200120372.32097.979عمالة ماهرة 

229710050177.40046.684عمالة غير ماهرة 
   549.720144.663المجموع 

ولقد كان لأن�سطة الم�سروع الأخرى اأثًرا �سئياًل، هذا اإن وجد، على الن�ساء وعلى المراكز الن�سوية،  فقد اأدت اأن�سطة التوا�سل اإلى ربط 
ثالثـــة مـــن مراكز ن�سوية الثمانية مع منظمات غير حكومية محلية تقدم خدمـــات اجتماعية، لكن هذه العالقة لم ينتج عنها اأية تن�سيق 
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ر�سمي اأو اتفاقات تعاون. اأما بالن�سبة لأثر دورات محو الأمية الحا�سوبية والتدريب في اللغة الإنجليزية، فقد اقت�سر على تحقيق تح�سٍن 
ب�سيط في قدرات الن�ساء على متابعة التدري�ص لأطفالهن وم�ساعدتهم اإن لزم الأمر. واأخيًرا، خل�ص التقييم اإلى اأن الم�سروع لم يكن له 
اأي اأثـــر وا�ســـح على تمكين الن�ساء اقت�سادًيا، فكما تمت ال�ســـارة �سابًقا، كان هناك حاجة اأكبر بكثير مما تم التخطيط له وتنفيذه من 
حيـــث تدريـــب محو الأمية الحا�سوبية، والتدريب على اللغة الإنجليزية،  واأن�سطـــة التمكين القت�سادي لتلبية طموح الم�سروع في تحقيق 

اأثر ملمو�ص على الن�ساء.

7.2 ا�ستدامة المراكز الن�سوية 
تعـــزو ا�ستدامـــة ثالثة من المراكز الثمانية المن�ساأة �سمن اإطار الم�سروع )والتي هي بالتحديد، يعبد بيت فجار واإلى حد اأقل جوري�ص( 
في الحقيق اإلى وجود قيادة قوية لهذه المراكز واإلى توفر م�ساريع مدرة للدخل والتي تمكنهم من دعم اأعمالهم الأ�سا�سية. اأما بالن�سبة 
ل�ستدامـــة المراكـــز الخم�سة المتبقيـــة في�سعب التنبوؤ بها في اأح�سن الأحـــوال. ففي حين خططت ونفذت هيئـــة الأمم المتحدة للمراأة 
�سمـــن خطتها عدة تدابير ترمي اإلى تعزيز فر�ـــص ا�ستدامة هذه المراكز مثل توقيع مذكرات تفاهم مع ال�سلطات المحلية والمنظمات 
الأهليـــة الم�ست�سيفـــة للمراكـــز في قطاع غزة )انظـــر اأعاله(، وتعزيز القـــدرات الإدارية داخلهـــا، اإل اأنها ما زالت تفتقـــر اإلى القدرة 
التنظيمية الالزمة لتوليد الدخل وح�سد التمويل الخارجي من اأجل تغطية نفقات اأعمالها واأن�سطتها الرئي�سية. وتواجه المراكز الأربعة 

الموجودة في قطاع غزة  تحديات اإ�سافية تتعلق بال�ستدامة وذلك نتيجة افتقارها لال�ستقاللية والو�سع القانوني. 

اأ�سار تقييم عام 2010 لبرنامج �سبايا اإلى ما يلي:

Photo: UN Women/Mouhssine Ennaimi
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“هنـــاك عـــدد مـــن حقائـــق م�ساألة ال�ستدامة التـــي ينبغي اأن توؤخذ فـــي العتبار في تحديد الكيفيـــة التي يجب اأن 
تت�سرف بها مراكز �سبايا بحقوق تحقيق ال�ستدامة لهذه المراكز:

هيـــاكل الإدارة: مـــن �ســـاأن اإن�ساء وتعزيز وجود م�ستـــوى اإدارة/قيادة و�سطى اأن ي�سهم فـــي ا�ستمرارية هذه المراكز، 
ويتمثـــل المفتـــاح لذلـــك في �سمان تنمية قـــدرات اأع�ساء هـــذه المراكز على مهـــارات القيادة وح�ســـد التمويل وبناء 

البرامج والمراقبة المالية.

الأن�سطـــة المـــدرة للدخل: فـــي تقييم ال�ستدامـــة المالية لمراكز �سبايا، مـــن ال�سروري اأن يتم النظـــر في التكاليف 
الكاملـــة لت�سغيـــل هذه المراكز، بما يتجاوز المعدات والأثاث والترخي�ص، ومن الوا�سح اأنه ل يوجد حالًيا مركز قادر 
علـــى تغطيـــة تكاليفه كاملة تماًما من الإيـــرادات الب�سيطة المتحققة من خالل اأن�سطة التدريـــب، على الرغم من اأن 

بع�ص المراكز نجحت ب�سكل اأف�سل من غيرها في ذلك...

خطـــط ال�ستدامـــة: كان من المفتر�ص اأن يجري التفكير في خطط ال�ستدامة خـــالل فترة اإن�ساء مراكز �سبايا، بما 
فـــي ذلـــك على �سبيل المثال ل الح�سر التركيز على الهياكل الإداريـــة للمراكز وخطط تنمية قدرات اأع�ساء المراكز 

وعالقاتها مع المنظمات الم�سيفة.....”

يعـــد القتبا�ـــص الوارد اأعاله �سحيح اإلى حد كبير عن الم�سروع قيد التقييم حاليا. وبالتالي هناك حاجة للتركيز ب�سكل اأكبر على ق�سية 
ال�ستدامة في اأي مرحلة متابعة م�ستقبلية للم�سروع الحالي، في حين اأن هناك حاجة ما�سة اإلى توفير دعم اإ�سافي من اأجل تعزيز اآفاق 

ال�ستدامة للمراكز الثمانية المن�ساأة في اإطار الم�سروع. 
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1.3 الخال�سة 
وّثــــق م�ســــروع “بنــــاء وترميم وتفعيــــل ثمان مراكز للمــــراأة في قطاع غزة وال�سفــــة الغربية” ت�ســــوًرا واأ�سا�ًسا منطقًيــــا متما�سكان 
وم�سَممــــان ب�ســــكل جيد للم�سروع وقد ا�ستند ذلك اإلى الدرو�ص الم�ستفــــادة والخبرات المكت�سبة من التجارب ال�سابقة لهيئة الأمم 
المتحــــدة مــــع المنظمات الأهلية من اأجل تمكين الن�ساء. ولقد ا�ستجاب الم�سروع للعديد من المجالت ذات الأولوية والتي حددتها 
هيئــــة الأمــــم المتحدة للمراأة من اأجل تح�سين اأو�ساع الن�ســــاء وتعزيز الآليات الموؤ�س�سية بغية تعزيز المــــراأة وتمكينها، وعلى وجه 
الخ�سو�ــــص: رفــــع م�ستوى م�ساركة وقيادة الن�ساء وبناء �سراكات ا�ستراتيجية وتعزيز الفر�ص القت�سادية للمراأة. كما ات�سم منطق 
التدخل ونظرية التغيير الخا�سين بالم�سروع بالو�سوح الكافي لتوفير التوجيه لأن�سطة الم�سروع المحددة، على الرغم من احتمالية 
ا�ستفادتــــه من بع�ص التح�سينات في طريقة تف�سيل الأهداف، وتحديــــد �سببية في منطق التدخل والموا�سفات الأف�سل لموؤ�سرات 

واأهداف الأداء الرئي�سية .

وعلـــى الرغـــم من اأنـــه ل يزال من ال�سابـــق لأوانه اأن نقي�ـــص ب�سكل مو�سوعي اأثـــر الم�سروع ككل علـــى م�ساألة تمكين الن�ســـاء اجتماعًيا 
واقت�سادًيا، فقد ك�سف التقييم اأن الم�سروع قد اأحرز تقدما ملحوًظا نحو تحقيق الهدف العام والنتائج المرجوة. وعلى عدة م�ستويات، 
اأثبـــت الم�ســـروع باأن اإن�ساء مباني ل�ستخدامها من قبل المراكز الن�سوية يمكـــن اأن ي�سكل نقطة دخول فعالة جًدا لح�سد وت�سجيع الن�ساء 

للعمل معا على تح�سين اأو�ساعهن واإن�ساء هيئة لتمثيلهن.

كمـــا تمكـــن الم�سروع من تطويـــر المباني الأ�سا�سية: اإن�ساء وبناء ثمـــان مراكز للمراأة في ال�سفة الغربية وقطـــاع غزة من اأجل اأن تعمل 
كمـــكان يتيـــح للن�ساء التجمـــع وتنفيذ العديد من الأهـــداف طويلة الأجل المعنية بتعزيـــز ق�سية تمكين الن�ساء، وتحقيـــق الم�ساواة بين 
الجن�سيـــن والعدل. كمـــا نجح الم�سروع في ح�سد ال�سركاء والمتخ�س�سين الخارجيين من اأجـــل توفير الخدمات التعليمية والجتماعية 

المطلوبة للمراأة وبناء قدرات داخلية محدودة داخل المراكز الم�ستهدفة.

ومـــع ذلـــك، ل زالت المراكز الن�سوية بحاجة اإلى البناء والتعزيـــز الم�ستمر للقدرات الداخلية والتنظيم والخبرات والموارد من اأجل اأن 
تتمكن من تحقيق هذه الأهداف ال�ستراتيجية ب�سورة فاعلة، مثل تح�سين اأو�ساع الن�ساء و�سبل عي�سها. وتعتبر قدرة المراكز على توليد 
الدخـــل الم�ستدام وتوفير فر�ـــص العمل للن�ساء اأحد التحديات الرئي�سية القائمة. وفيما يتعلـــق بالمراكز المن�ساأة في قطاع غزة؛ هناك 
حاجـــة اإلـــى مزيد من الدعم من اأجـــل تو�سيح العالقة القائمة بين المراكز والمنظمات الأهلية التـــي ت�ست�سيفها، بما في ذلك عمليات 
�سنع القرار. وبدون توفير مزيد من الدعم الفني والمالي لإن�ساء م�ساريع مدرة للدخل، �سيوف يكون بمقدور ن�سف المراكز الم�ستهدفة 
فقـــط الحفـــاظ على م�ستوًى محدود من الأن�سطة خارج نطاق الم�سروع. هذه المراكز هي )يعبد، بيت فجار، بيت حانون، وبم�ستوى اأقل 
ا دخاًل من المن�ساآت الجتماعيـــة التي تم ان�ساوؤها بدعم من هيئة الأمم  جوري�ـــص( لي�ص لديهـــا فقط قيادة خبيرة وقوية بل تمتلك اأي�سً

المتحدة للمراأة من خالل م�ساريع اأخرى. 

وفيمـــا يخ�ـــص المخرجات، وجد التقييم اأن الم�سروع قد حقق جميع اأهدافه. فلقد �سيد الم�سروع  خم�سة مباٍن )اأربعة في ال�سفة 
الغربيـــة ومبنـــى واحد في غزة( وترميم ثالثة مبـــاٍن اأخرى )جميعها في غزة( لت�سكل مقرات لمراكـــز ن�سوية. وقد تحقق تقدما 
ملحوظا في و�سع هذه المراكز كعنوان معروف لتقديم الخدمات التعليمية والجتماعية للن�ساء، بما في ذلك ال�سريحة ال�سعيفة 
مـــن الن�ســـاء والأطفال. كما نجـــح الم�سروع في بناء القـــدرات التدريبية من خـــالل المرافقة والخبرات الفنيـــة المتوافرة داخل 
المراكـــز الن�سوية من اأجل رفع م�ستوى الوعي لدى الن�ســـاء بخ�سو�ص حقوقهن وتقديم الم�سورة لهن فيما يتعلق بق�سايا ال�سحة 
العقليـــة. كذلـــك �ساهم الم�سروع ب�سكل وا�ســـح في تعزيز نظرة المراأة لذاتها وقدرتها على اإدارة �ســـوؤون عائلتها، وبالتالي تعزير 
�سعـــور الن�ســـاء بتح�سن مكانتها ونفوذهـــا اجتماعًيا. عزز الم�سروع كذلك وخلـــق عالقات عمل ممتازة ما بيـــن المراكز الن�سوية 
والم�سوؤوليـــن الحكوميين المحليين في المجتمعـــات الثمانية الم�ستهدفة، ما اأدى بدوره اإلى تقوية �سبكات التوا�سل المجتمعي في 
اإطـــار دعم جدول عمل الم�سروع الخا�ص بتمكين الن�سوية. ويورد الق�ســـم اأدناه مزيًدا من التف�سيل حول الإنجازات التي حققتها 

مخرجات الم�سروع. 
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وبينما نجح الم�سروع في الوفاء بالهدف المن�سود منه المتمثل في خلق فر�ص عمل مرتبطة باأن�سطة البناء والترميم، فقد ا�ستفاد 
الرجــــال فقــــط من هذه الفر�ص. ونتيجًة لذلك، لم يتم الوفاء بتوقع اإمكانية الم�سروع الوفاء باحتياجات الن�ساء المتعلقة بالتمكين 
 MDG-F والدخــــل. وعلى الرغم من الجهــــود الجديرة بالثناء التي بذلتها هيئة الأمم المتحدة للمــــراأة اإلى ا�ستخدام برنامج
الخا�ســــة بهــــا من اأجل توفيــــر التدريب للمراأة من المجتمعــــات الم�ستهدفة على الحــــرف اليدوية ومعالجة الأغذيــــة، اإل اأن الأداء 
الفرعي قد نتج ب�سورة كبيرة عن حقيقة اأن الم�سروع لم يخطط ب�سورة كافية اأو يخ�س�ص الموارد اأو ينفذ الأن�سطة الرامية اإلى 

تحقيق هذه النتيجة.

2.3 التو�سيات 
بالنظر اإلى النتائج الإيجابية عموما الناتجة عن التحليل ال�سابق، فاإن التو�سية الرئي�سية لهذا التقييم هو اأن تقوم هيئة الأمم المتحدة 
 )SCRPP( للمراأة بالتخطيط لمرحلة جديدة من الم�سروع. هذه المرحلة، والتي ن�سجع اللجنة ال�سعودية لإغاثة ال�سعب الفل�سطيني
بقـــوة على دعمها، يجـــب اأن تحافظ على الهدف العام الحالي للم�سروع والمتمثل في تح�سين و�سع الن�ساء القت�سادي والجتماعي، مع 
العمل على اإعادة �سياغة غاية الم�سروع ومخرجاته نحو التركيز اأكثر على تمكين الن�ساء اقت�سادًيا من جهة، والعمل على عك�ص النتائج 
المحددة التي يعتزم الم�سروع تحقيقها ب�سكل اأكثر و�سوحا وكذلك بالن�سبة لموؤ�سرات الإنجاز الرئي�سية والتي �سيتم ا�ستخدامها للحكم 
على نجاح الم�سروع من جهة اأخرى. ولأجل هذه الغاية، ينبغي اأن تت�سمن المرحلة الجديدة تخ�سي�ص م�سادر لي�ص فقط لإن�ساء مراكز 
جديدة للمراأة، بل اأي�سا لتقديم المزيد من الدعم المالي والتقني للمراكز الثمانية. هذا، في راأينا، اأمر بالغ الأهمية من اأجل ا�ستدامة 
المراكـــز التـــي اأن�سئت في اإطـــار الم�سروع الحالي. وينبغي اأن يتم الم�سروع المراجع، بما في ذلـــك اأهدافه المتعلقة بالأداء والميزانية، 
وذلـــك من خالل عملية ت�ساورية مع ال�سركاء المنفذين الحالييـــن الذين ينبغي الحفاظ على ال�سراكة معهم في اإطار الم�سروع الجديد 

كونهم اأثبتوا فعالية تنظيمية عالية في دعم تنفيذ الم�سروع.  

Photo: UN Women/Mouhssine Ennaimi
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نظـــًرا لم�ستـــوى التعقيد وم�ستوى الجهد والوقت الذي يلزم لختيار المجتمعات المحلية والمراكز الن�سوية، ينبغي في المرحلة الجديدة 
من الم�سروع اأن يتم درا�سة الوقت والموارد الالزمة لهذا الغر�ص بعناية. كما وينبغي النظر في اأمر و�سع اإطار زمني مدتة ثالث �سنوات 

وذلك اإذا ما قررت هيئة الأمم المتحدة للمراأة الحفاظ على نف�ص نطاق الم�سروع الحالي.

وبالنظـــر اإلـــى الخبـــرة المكت�سبة من تنفيذ الم�ســـروع الحالي، ينبغي اأن يخ�س�ص العـــام الأول من المرحلة الجديـــدة للم�سروع لتوفير 
الدعـــم الالزم للمراكـــز الثمانية التي تم ا�ستهدافها في اإطار المرحلة الحالية لخلق اأن�سطة مدرة للدخل، واختيار المجتمعات المحلية 
والمنظمات الأهلية �سمن الأمور الم�ستهدفة في المرحلة الجديدة. كما وينبغي تخ�سي�ص ال�سنة الثانية لإن�ساء المراكز، وتنفيذ اأن�سطة 
بناء القدرات، بما في ذلك تطوير الم�ساريع المدرة للدخل. اأما بالن�سبة  لأن�سطة ال�سنة الثالثة فينبغي اأن تركز على توفير الدعم الفني 

والمتابعة. 

اإن الكثيـــر مـــن نقاط ال�سعف المتعلقة بنهـــج بناء القدرات في الم�سروع والتي تم ت�سخ�سيها في هـــذا التقييم يمكن اأن تعزي اإلى عدم 
توفـــر الخبـــرات في بناء القدرات �سمن الهيكل الداري للم�سروع بالإ�سافة اإلـــى التغييرات التي طراأت على وظيفة “ مدير الم�سروع”. 
وبالتالـــي، فـــاإن التقييم يو�سي ب�سدة اأن تقوم هيئـــة الأمم المتحدة للمراأة ببذل كل جهد ممكن لتعييـــن مدير م�سروع متخ�س�ص خالل 
المدة التي ي�سغلها الم�سروع كاملًة. ويف�سل اأن يتمتع هذا ال�سخ�ص بم�ستوًى عاٍل من الخبرة العملية في مجال بناء القدرات الموؤ�س�ساتية 

والتدريبية، و بقدر الم�ستطاع الم�ساركة في �سياغة المرحلة الجديدة من الم�سروع. 

ينبغـــي اإدخـــال تح�سينات جوهرية على نهج بناء القـــدرات في المرحلة الجديدة من الم�سروع. ويجـــب اأن ت�سمل هذه التح�سينات، على 
الأقل ما يلي: 1( روابط وا�سحة بين الن�ساء والحتياجات الخا�سة بالمنظمات الأهلية واأهداف بناء القدرات والنتائج المخطط لها في 
البرنامـــج، و2( �سمان اأن يتم ت�سميم وتقديـــم المواد التدريبية يتم تقويتها ودعمها من خالل تعلم الكبار والمنهجيات الف�سلى )على 
�سبيـــل المثـــال، تطوير حزم تدريبية �ساملة ومتما�سكة تتـــالءم مع الحتياجات التي تم تحديدها للمتدربيـــن، ويتم تقديمها با�ستخدام 
ُنهج تفاعلية ل�سمان تفعيل التغييرات في الم�ستويات المعرفية وم�ستويات الممار�سة والتوجهات المختلفة للمتدربين(، و3( و�سع نظام 

�سامل للرقابة وقيا�ص اأثر التدريب.
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مرفق اأ. بنود التفاق

بنود التفاق الخا�سة بالتقييم النهائي لم�سروع هيئة الأمم المتحدة للمراأة
بناء وتاأهيل وتفعيل ثمانية مراكز للمراأة

في قطاع غزة وال�سفة الغربية
23 مار�ص/اآذار 2009 – 31 اأكتوبر/ت�سرين اأول 2012

الأر�ص الفل�سطينية المحتلة مع القدرة على ال�سفر اإلى جميع قطاعات الموقع:
ال�سفة الغربية وقطاع غزة

13 اأغ�سط�ص/اآب 2012الموعد النهائي لتقديم الطلبات:
الأمن القت�سادي للمراأة وحقوقهاالفئة الإ�شافية:

اإ�ص اإ�ص ايهنوع التعاقد:
اللغتين العربية والإنجليزية اللغات المطلوبة:

تاريخ البدء:
)التاريخ المتوقع اأن يبداأ فيه المر�سحون المختارون(

23 اأغ�سط�ص/اآب 2012

3 اأ�سهرمدة العقد الأولي:
3 اأ�سهرالمدة المتوقعة للتعيين:

1. المعلومات العامة والغر�ص وا�ستخدام التقييم
تعمـــل هيئـــة الأمم المتحدة للمراأة، الداعمة لروؤية الم�ساواة التـــي تم اإر�ساوؤها في ميثاق الأمم المتحدة، على الق�ساء على التمييز �سد 
المـــراأة والفتيـــات، وتمكين المراأة وتحقيق الم�ساواة فيمـــا بين الرجل والمراأة، باعتبارهم م�ستفيدين مـــن التطوير والحقوق الإن�سانية 
والتحرك الإن�ساني وال�سالم والأمن. ومع و�سعها حقوق الن�ساء في قلب كل ما تبذله من جهود، �سوف تقود هيئة الأمم المتحدة للمراأة 
وتن�ســـق مـــع نظام الأمم المتحدة الجهـــود الرامية اإلى �سمان اأن تترجـــم اللتزامات المعنية بالم�ساواة بيـــن الجن�سين وتعميم مراعاة 
منظـــور الجتماعـــي، اإلى فعل في جميـــع اأنحاء العالم. �سوف تقدم الهيئة قيـــادًة قوية ومتما�سكة في اإطار دعـــم اأولويات وجهود الدول 

الأع�ساء، وبناء �سراكات فاعلة مع المجتمع المدني والعوامل الأخرى ذات ال�سلة. 

لقـــد لعبـــت هيئة الأمم المتحدة للمراأة دوًرا اإبداعًيا وتحفيزًيا داخل الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة منذ افتتاحها في عام 1997. وتركز 
هيئـــة الأمـــم المتحدة للمراأة اأن�سطتها على هدف اأ�سا�سي واحد األ وهو دعم التنفيذ على الم�ستوى الوطني لاللتزامات الدولية الحالية 
بغية التقدم بم�ساألة الم�ساواة بين الجن�سين بما يتما�سى مع الأولويات الوطنية. وفي اإطار دعم هذا الهدف والمراعاة التامة لخ�سائ�ص 
ال�سيـــاق الفل�سطيني، تركز هيئة الأمـــم المتحدة للمراأة جهودها وتدخالتها على تحقيق الأهداف ال�ستراتيجية التالية: مراعاة الحكم 

ال�سليم وال�سالم والأمن؛ من خالل دعم الأمن القت�سادي للمراأة وحقوقها وتعزيز حقوق الن�ساء وحمايتها من العنف.

وقد اأقرت هيئة الأمم المتحدة للمراأة، من خالل عملها على تعزيز التمكين القت�سادي للمراأة والحفاظ على حقوقها، نموذج برنامج 
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�سبايـــا داخـــل الأرا�سي الفل�سطينيـــة المحتلة من خالل تناول الحمايـــة المتداخلة ومكونات التمكين لأي نهج اأمـــن ب�سري والتعامل مع 
نواحـــي الهتمـــام الأ�سا�سية لهيئة الأمم المتحدة للمراأة، والمتمثلة في تقليل الفقر الن�ســـوي والحوكمة والحقوق الإن�سانية للمراأة. ومن 
ثـــم، ا�ستهدفـــت هيئة الأمم المتحـــدة للمراأة الن�ســـاء الفل�سطينية في المجتمعات الريفيـــة المهم�سة التي تعاني مـــن الو�سول المحدود 
للمـــوارد والخدمـــات. ولقـــد وّفر الم�سروع “بناء وتاأهيل وتفعيل ثمانيـــة مراكز للمراأة” الدعم الفني والإر�ســـاد اإلى 8 مراكز للمراأة في 
قطـــاع غـــزة وال�سفة الغربية، وقدم لها طرق ربط وتوا�سل مع المراكز الن�سوية الأخرى، مع �سمان دعم طرق الربط والتوا�سل من قبل 
المجتمعات المحلية. وبالإ�سافة اإلى ذلك، ح�سلت المراكز الن�سوية على تطويٍر للقدرات في نواحي الهتمام، بعد اأن تم اإجراء تقييم 
لالحتياجات وتحديد الدورات التدريبية من الآن ف�ساعًدا من اأجل تكميل نتائج تقييم الحتياجات، )على �سبيل المثال الوعي القانوني 
والمهـــارات المالية والإدارية، ومهارات تكنولوجيـــا المعلومات واللغة الإنجليزية، والوعي النف�ســـي، واللوجي�ستيات، واأ�ساليب ومهارات 

اإدارة المراكز الن�سوية(

�سيـــدت هيئة الأمـــم المتحدة، التي تمولها اللجنة ال�سعوديـــة لإغاثة ال�سعب الفل�سطيني)SCPPR( ، واأ�س�ســـت و�سجلت اأربع مراكز 
للمـــراأة داخـــل ال�سفـــة الغربية في قرى جوري�ص ويعبد وبيت فجار ويطا، بينما رممت و�سيدت اأربـــع مراكز للمراأة في قطاع غزة بما في 
ذلك مركز �سبايا الموا�سي ومركز �سبايا المغازي ومركز �سبايا بيت حانون ومركز �سبايا بيت لهيا. وقد تمت ا�ست�سافة جميع مراكز 

�سبايا التي تم ا�ستهدافها في قطاع غزة داخل المنظمات المجتمعية. 

وبمـــا يتوافق مـــع العقد الذي تم توقيعه بين هيئة الأمم المتحدة للمراأة واللجنة ال�سعودية لإغاثـــة ال�سعب الفل�سطيني )التي ُي�سار اإليها 
فيمـــا بعـــد با�سم “اللجنة ال�سعودية”(، �ســـوف يجتاز برنامج بناء وترميم وتفعيل ثمانية مراكز للمـــراأة في قطاع غزة وال�سفة الغربية 
داخـــل الأرا�ســـي الفل�سطينية المحتلة، تقييًما نهائًيـــا فور اإكمال اأن�سطة البرنامـــج. ويهدف التقييم النهائي لهـــذا البرنامج اإلى تقييم 
مالءمـــة الم�سروع وفعاليته وكفاءته و�سموليته. فهو يبحث عالمات التاأثيـــر المحتمل للنتائج ومدى ا�ستدامتها، بما في ذلك الم�ساهمة 
فـــي اأهداف التنميـــة الوطنية والأهداف الإنمائية لالألفية. كما يحدد/يوثق التقييم النهائـــي الدرو�ص الم�ستفادة ويقدم تو�سيات يمكن 
لل�ســـركاء في البرنامج ولالأطـــراف المعنية )اأع�ساء مجل�ص اإدارة المراكز الن�سوية الثمانية واللجنة ال�سعودية ومجال�ص القرى المحلية 
وال�ســـركاء فـــي الم�سروع وكذلك هيئة الأمم المتحدة للمراأة( ا�ستخدامه من اأجل تح�سيـــن ت�سميم وتنفيذ الم�ساريع والبرامج الأخرى 

ذات ال�سلة، وكذلك المرحلة الثانية من البرنامج في اإطار ال�سعي اإلى اإعداد ن�سخ هذا النموذج والبناء على اإنجازات البرنامج.  

وتخطـــط هيئـــة الأمم المتحدة للمـــراأة اإلى البدء في اإجراء تقييم نهائـــي لبرنامج اإن�ساء وتاأهيل وتفعيل ثمانيـــة مراكز للمراأة، الممول 
بوا�سطـــة منحة �سعوديـــة. وقد بداأ تنفيذ البرنامج في 23 مار�ص/اآذار 2009 ومن المتوقع اأن يتم النتهاء منه في اأغ�سط�ص/اآب 2012. 
ويعـــد هـــذا التقييم تقييًما خارجًيا م�ستقاًل. ومـــن المفتر�ص اأن يمثل التقييم اأداًة قوية ل�ستك�ساف الرابـــط القائم بين فعالية التطوير 
وال�ستجابـــة لمنظـــور النوع الجتماعي ب�سورة عامة، بما يتما�سى مع التزام هيئة الأمم المتحدة للمراأة باأفكار التقدم بفعالية التطوير 

والمبادرات من اأجل تحقيقها بما يتوافق واإعالن باري�ص وبرنامج عمل اأكرا،

http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html.

ويجب اأن يتم التقييم بما يتوافق مع قواعد ومعايير فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم )UNEG( المنطبقة على عملية التقييم 
داخل نظام الأمم المتحدة، 

http://www.uneval.org/normsandstandards/index.jsp?doc_cat_source_id=4

وبما يتما�سى مع “دمج الحقوق الإن�سانية والم�ساواة بين الجن�سين في التقييم – نحو اإر�سادات فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم،
http://www.unevaluation.org/HRGE_Guidance;

وكتيب فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم الخا�ص بحقوق الإن�سان والم�ساواة بين الجن�سين،
http://www.unevaluation.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=980.
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2. الأهداف المحددة للتقييم الخارجي الم�ستقل:
تتـــم مراجعـــة منهجية التقييـــم وت�سميمها بال�ستراك مع هيئة الأمم المتحـــدة للمراأة والمجال�ص القروية المحليـــة وم�ست�سار التقييم. 
و�ســـوف يت�سمـــن التقييم الن�ساء والمجتمعـــات المحلية ل�سمان توافر نهٍج ت�ساركي. كما �سيهدف التقييـــم اإلى قيا�ص اإنجازات الم�سروع 
وتقديـــم تقييم م�ستقل عميق لتقدير الأثر الذي اأ�سفاه الم�سروع بالإ�سافـــة اإلى توثيق الدرو�ص الم�ستفادة. و�سيتم ت�سميم ا�ستراتيجية 
خـــروج بال�ستراك مع منظمات الم�ساركين وذلك من اأجل �سمان ا�ستدامة المراكز الن�سوية الثمانية بعد اإكمال الم�سروع و�سمان قيام 

الن�ساء اأنف�سهن باإدارة المراكز بنجاح.  

و�سوف تتم م�ساركة نتائج التقييم مع الجهة المانحة في نهاية الم�سروع.

تقييم مدى م�ساهمة الم�سروع في تلبية الحتياجات والتحديات التي تواجهها الن�ساء في المجتمعات، بناًء على وثيقة الم�سروع الأ�سلية.. 1

تقييـــم درجة تحقيق الم�سروع للنتائـــج التنموية لفئات ال�سكان الم�ستهدفة على مختلف م�ستويات المجتمع و/اأو الن�ساء منفردات . 2
و/اأو المراكز الن�سوية و/اأو المنظمات الأهلية للمراأة، الخ.

قيا�ـــص مـــدى الكفاءة فـــي التنفيذ، وجودة المدخـــالت والمخرجات في العملية بالم�ســـروع على م�ستوى تطويـــر القدرات وتعزيز . 3
المنظمات الأهلية للمراأة وبناء المراكز الن�سوية وترمميها وتجهيزها واإدارتها.

توثيـــق وت�سجيل الدرو�ص الم�ستفـــادة و/اأو الممار�سات الجيدة و/اأو ق�س�ص النجاح علـــى الم�ستويات المختلفة للم�سروع، بما في . 4
ذلك على م�ستوى المجتمع والن�ساء والعائلة والمراكز الن�سوية.

3. ال�سياق الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي 
تقبـــع الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة تحت الحتـــالل الإ�سرائيلي منذ العام 1967، ما دفع بالمنطقة اإلى اأزمٍة مطولة واأثر ب�سكل مبا�سر 
على الو�سع الجتماعي والقت�سادي لل�سكان الفل�سطينيين. تم اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية )PA( عقب اتفاقات اأو�سلو لل�سالم في عام 
1994، وذلـــك مـــن اأجل اأن تحكم الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة في اإطار ال�ستعـــداد لل�سيادة، وعلى الرغم من ذلك، اأعاقت النزاعات 
الم�ستمـــرة والركـــود ال�سيا�سي الم�ستمر تحقيق نهاية �سلمية لالحتالل. كما اأدى النق�سام الفل�سطيني بين الف�سائل ال�سيا�سية اإلى خلق 
تباينـــات جغرافية فـــي ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واللذان يتم ت�سييرهما في الوقت الراهـــن من قبل كيانين حاكمين منف�سلين. وفي 
نفت  العـــام 2010 احتلـــت الأرا�ســـي الفل�سطينية المحتلة المرتبة رقم 97 من بيـــن 182 دولة في مقيا�ص التنميـــة الإن�سانية وبالتالي �سُ
�سمـــن الـــدول التي تقع في الفئة المتو�سطة على مقيا�ـــص التنمية الب�سرية، حيث يتاأثر 1 من كل 4 فل�سطينيين بالفقر وت�سنف 1 من كل 
ثالثـــة اأ�ســـر على اأنها غير اآمنة غذائًيا اأو معر�سة لخطـــر انعدام الأمن الغذائي )1 من بين كل اأ�سرتين في غزة8(. وعلى الرغم من اأن 
الأرا�ســـي الفل�سطينيـــة المحتلة تمتلـــك المقومات التي تتيح لها تحقيق اأهداف تنموية طويلة الأجـــل، اإل اأن حالة عدم ا�ستقرار ال�سياق 

تجعل من التقدم خياًرا ه�ًسا وعر�سة للتراجع في اأي لحظة. ويمثل هذا بيئة معقدة لعمل الممثلين الدوليين.

وت�سيـــر خطـــة التنمية الوطنية الفل�سطينية لالأعوام 2011-2013 “التي تقيم الدولـــة وتبني م�ستقبلنا9” اإلى �سعف اإمكانية ا�ستمرارية 
التنميـــة القت�ساديـــة في ظل الظروف الحاليـــة وتحدد مجموعة من ال�سيا�ســـات )التي تقوم على فر�سية انتهـــاء الحتالل الع�سكري( 
التـــي تركـــز على التنمية الب�سريـــة، وتعزيز الكرامة والحقوق الن�سانية مـــع اإدراك الحاجة الم�ستمرة اإلى التحـــرك الإن�ساني نحو تلبية 

الحتياجات الملحة الالزمة للمجتمعات والجماعات المهم�سة.  

8.  مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية )اأوت�سا(،�سحيفة وقائع، الو�سع الإن�ساني في غزة، يوليو 2011.
9.  ال�سلطـــة الوطنيـــة الفل�سطينية، “التي ُتقيم الدولة ويبني م�ستقبلنا، اأبريل 2011”... “الت�سديق باأن العدالة الجتماعية، والم�ساواة بين الن�ساء 
والرجال لبد واأن تلعب دوًرا اأكبر في بناء فل�سطين، ُيمثالن الأ�سا�ص لإقامة مجتمع م�ستقر واقت�ساد قوي الذي ُيعدان التوجهات الأ�سا�سية للحزب 

الفل�سطيني الديمقراطي NDP”  ال�سفحة رقم 10.
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�شبل المعي�شة والتوظيف: م�شوؤوليات اقت�شادية كبيرة في مقابل حقوق اقت�شادية محدودة

تعتبر ن�سبة م�ساركة الن�ساء في القوى العاملة داخل الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة من اأقل ن�سب الم�ساركة في العالم. ففي العام 2010 
�سكلـــت الن�ســـاء ما ن�سبته 14.7% )12.2% في قطاع غزة( )على الرغم من تحقق زيادة 50% فـــي ال�سنوات الـ 10 الأخيرة10(. وتتمثل 
الأ�سبـــاب الموؤديـــة اإلـــى تلك الن�سبة المنخف�سة في ُبنى �ســـوق العمل المحلي وتعر�سه لل�سدمات المتكـــررة. وعلى الرغم من ذلك فاإن 
هـــذا العـــدد يحجب الم�ساركة في الأن�سطة غيـــر الر�سمية والخا�سة، والتي تقدر، وفًقا لدرا�سة اأعدتهـــا منظمة العمل الدولية في العام 
2008، ب�ستـــة مـــن بيـــن كل ع�سرة ن�ساء عامالت. بينما تمثـــل الموؤ�س�سات ال�سغيرة للمراأة، في ظل نمو عددهـــا على جميع الم�ستويات، 
مـــا ن�سبته 5% من اإجمالي المن�ساآت الموجودة داخل الأرا�ســـي الفل�سطينية المحتلة، وبالن�سبة لمعدل البطالة في الرجال والن�ساء فهي 
مت�ساويـــة ب�سورة عامـــة لكن البطالة في الن�ساء اأعلى ب�ســـورة ملحوظة بالن�سبة للحا�سلين على موؤهالت عليـــا وبالن�سبة للن�ساء داخل 
قطـــاع غـــزة. في الوقت الراهن، وفي اإطار عمليـــة ال�ستجابة لالأزمات طويلة الأمد داخل الأرا�ســـي الفل�سطينية المحتلة، لم تعد اأدوار 
الجن�سيـــن المعياريـــة والنموذج الأ�سري للرجل المهيمن على الأ�سرة تمثل واقع الأ�ســـر الفل�سطينية تمثياًل دقيقا، فهناك فجوة متنامية 

بين م�سوؤوليات الن�ساء القت�سادية الآخذة بالتزايد وبين الحقوق القت�سادية المحدودة.

الم�شاركة ال�شيا�شية: الح�شول على كتلة حرجة

علـــى الرغم من اأن قانون النتخابات الفل�سطينـــي يمنح الن�ساء الحق الكامل في الت�سويت والتر�سح للمنا�سب ال�سيا�سية، اإل اأن المراأة 
الفل�سطينية ما زالت من الناحية العملية غير ممثلة بالقدر الكافي في كيانات �سنع القرار في مختلف م�ستويات الحياة العامة فالن�ساء 
ي�سكلـــن 19% من العدد الإجمالي للوزراء الحاليين، وفـــي قطاع العدالة، تمثل الن�ساء 11% من اإجمالي عدد الق�ساة، و5% من المدعون 
العموميون، و15% من المحامون11. وفي النتخابات الوطنية التي جرت موؤخًرا في العام 2006 ارتفعت ن�سبة اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي 
الفل�سطيني من الن�ساء اإلى 12.9%، في حين كانت 5.6% في العام 1997. وقد جاء ذلك ب�سورة جزئية ب�سبب نظام الح�سة المنطبق 
على الم�ساركة ال�سيا�سية للن�ساء حيث ارتفعت ن�سبة تمثيل الن�ساء كذلك في ع�سوية المجال�ص المحلية اإلى 18%. اإل اأن هذه الإنجازات 
تبقـــى غيـــر م�ستقرة في �سياق التوترات ال�سيا�سية التي عطلت عمل المجل�ص الت�سريعي وا�ستدعت اإجراء تغييرات حكومية متعددة. ومع 
فتـــرات الأزمات المتكررة هذه ومع انعدام ال�ستقرار في الداخل، عـــادت المجتمعات اإلى القواعد الجتماعية التي ت�ستبعد الن�ساء، بل 

حتى الن�ساء المنتخبة، من المجالين العام وال�سيا�سي.

الحتكام الى الق�شاء: ال�شقوط بين الت�شدعات

تعاني الن�ساء ب�سكل خا�ص من عدم وحدانية الإطار الت�سريعي الحالي والذي يحتكم اإلى اأربع نظم قانونية )اإ�سرائيلية واأردنية وم�سرية 
وفل�سطينيـــة(، وهو ما ي�سبـــب فروقات جغرافية وتعر�ص بع�ص الن�ساء )بما فيهن الن�ساء القاطنات في القد�ص ال�سرقية( اإلى المخاطر 
وعلـــى وجـــه الخ�سو�ـــص في الوقت الذي تميل فيـــه المجتمعات اإلى الحتكام اإلـــى نظم عدالة غير ر�سمية )ع�سائريـــة( تحكمها قواعد 
الأبويـــة )البطركية(. وتـــزداد خطورة الو�سع ب�سكل كبير ب�سبب تعطل عمل المجل�ص الت�سريعي وعدم قدرته على الجتماع والحكم منذ 
النق�ســـام فـــي 2007. اأ�سف اإلى ذلك، وح�سب ا�ستراتيجية العدل واأحكام القوانيـــن الفل�سطينية 2011-2013،  فاإن من اأهم الم�ساكل 
علـــى الم�ستوى الوطني: غياب المحاكم المتخ�س�ســـة ووكالء النيابة، وعدم وجود محكمة مخت�سة للبت في مدى د�ستورية الت�سريعات 

والنزاعات، وتراكم الق�سايا في المحاكم، و�سعف مراكز التوقيف والتاأهيل.

العنف �شد المراأة: محط تركيز وطني

تعتبـــر م�ستويـــات العنف �سد الن�ساء والفتيات في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة عاليـــة:60% من الن�ساء المتزوجات في ال�سفة الغربية 
و77% في غزة يتعر�سن للعنف النف�سي، و23% من الن�ساء في ال�سفة الغربية و53% في غزة يتعر�سن للعنف الج�سدي، و28% من الن�ساء 

10.  الجهاز المركزي لالإح�ساء الفل�سطيني )2011(، “م�سح قوة العمل 2010”.
11.  الجهاز المركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، الن�ساء والرجاء في فل�سطين، 2010.
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المتزوجـــات فـــي الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة يتعر�سن للعنف الجن�سي من قبل اأزواجهـــن12، حيث ل توجد حالًيا اأية قوانين اأو اأحكام 
معينـــة فـــي الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة لحمايـــة الن�ساء من العنف الأ�ســـري. فبالرغم من اأن الن�ساء ي�ستطعـــن اللجوء اإلى القوانين 
المحايـــدة للنـــوع مثل قانون العقوبات لتحقيق العدالة، اإل اأنه ولأ�سباب مختلفة بدًءا مـــن القواعد الجتماعية والثقافية اإلى عدم وجود 
خدمـــات حمايـــة كافية، ل ت�ستخدم الن�ساء هـــذه القوانين �سد المعتدين عليهن. ومـــع ذلك، تبذل ال�سلطة الفل�سطينيـــة جهًدا ملمو�ًسا 
لمناه�ســـة العنـــف �سد الن�ساء، ففي 11 كانون ثاني/ينايـــر 2011 اأقر مجل�ص الوزراء الفل�سطينـــي ال�ستراتيجية الفل�سطينية لمكافحة 
العنـــف �ســـد الن�ساء، كما واأن الرئي�ص قد وّقع مر�سوًما رئي�سًيا لتعديل مواد في قانون العقوبات تلغي الأحكام المخففة المتعلقة بق�سايا 

القتل على خلفية ما ي�سمى “ب�سرف الأ�سرة”13.

تعميم مراعاة منظور النوع الجتماعي: متطلب اأ�شا�شي لتحقيق الم�شاواة

بمـــا اأن ال�سلطـــة الفل�سطينيـــة لي�ست دولة طرف ولذلـــك، فاإنه ل يمكنها الت�سديـــق اأو التوقيع على اأي اتفاقية دوليـــة وفًقا لنظام الأمم 
المتحـــدة. ومع ذلك، واإ�سافـــة اإلى الجهود التي ُتبذل على الم�ستوى الوطني مثل ال�ستراتيجية الوطنية للنوع الجتماعي عبر القطاعية 
وال�ستراتيجيـــة الوطنيـــة لمكافحـــة العنف �ســـد الن�ساء والتي تعك�ـــص التزام ال�سلطـــة تجاه الم�ســـاواة بين الجن�سين وتمكيـــن الن�ساء، 
قـــام الرئي�ـــص محمـــود عبا�ص بالم�سادقة على اتفاقيـــة �سيداو، كما وتبنى مجل�ص الـــوزراء الفل�سطيني قرار مجل�ـــص الأمن رقم 1325. 
ولترجمة كل هذه اللتزامات اإلى اأعمال، يتوجب العمل ب�سكل وا�سح على تعميم مراعاة منظور النوع الجتماعي في موؤ�س�سات ال�سلطة 
الفل�سطينيـــة. ولقـــد تم اإنجاز خطوات مبدئية في هذا التجـــاه تمثلت بدايًة في اإن�ساء وحدات ال�سوؤون المـــراأة في الوزارات المبا�سرة، 
ا عظيمة، ولكنها بحاجـــة اإلى عناية مكثفة وا�ستثمار  والم�سادقـــة علـــى موازنات مراعية منظور النـــوع الجتماعي. كل هذا ي�سكل فر�سً

ل�سمان تحقيقها لكافة اإمكاناتها.

ومــــع خطــــة التنميــــة الوطنية والإمكانيات التــــي تت�سمنها، هناك توجهــــات اإيجابية عامة في الجهــــود المتزامنة المبذولة فــــي اإطار تحقيق 
الم�سالحــــة الداخليــــة فيما بين الف�سائــــل ال�سيا�سية، وكذلك الدعم الناجح ب�سورة متزايدة على الم�ستــــوى الدولي لالعتراف بوجود دولة 
فل�سطينية م�ستقلة، بما في ذلك التقدم الأخير للح�سول على ع�سوية في الأمم المتحدة. )غير متاأكد من اأن هذه الفقرة الأخيرة �سرورية(

4. اأهداف الم�سروع وتنفيذها
�ساركت هيئة الأمم المتحدة للمراأة داخل الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة على مدار ال�سنوات القليلة الأخيرة في تعزيز الحقوق الإن�سانية 
للمراأة الفل�سطينية والق�ساء على عدم الم�ساواة بين الجن�سين من خالل دعم المبادرات المجتمعية داخل المناطق المهم�سة بالأرا�سي 

الفل�سطينية المحتلة.  

وتعـــد هيئة الأمم المتحدة هي اأول مـــن دعى اإلى برنامج �سبايا في عام 2002 بهدف تمكين المراأة الفل�سطينية ودعمها داخل الأماكن 
المهم�ســـة بال�سفـــة الغربية وقطاع غزة من خـــالل تفعيل المبادرات المجتمعية. وفي الوقت الراهن اأقـــرت هيئة الأمم المتحدة نموذج 

�سبايا من اأجل دعم المنظمات الأهلية للمراأة بهدف تحقيق التمكين الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي للمراأة الفل�سطينية.

تـــم تمويـــل الم�ســـروع الحالي “بنـــاء وترميم وتفعيل ثمان مراكـــز للمراأة داخل قطاع غـــزة وال�سفة الغربية” ب�سخاء مـــن قبل الجمعية 
ال�سعودية لإغاثة ال�سعب الفل�سطيني. وللمرة الأولى �ساركت هيئة الأمم المتحدة للمراأة في ت�سميم وتوزيع م�ساحة هذه المراكز لتحقيق 
ح�ســـول الن�ساء على اأعلـــى قدر من ال�ستفادة. ويعتبر الم�سروع امتداًدا لبرنامج �سبايا من حيـــث تغطية مواقع جغرافية جديدة وبناء 
الم�ساحة المادية للمراكز الن�سوية بدًل من تفعيل ما هو كائن. كما قدم الم�سروع للن�ساء القاطنات في الأماكن النائية مجموعًة كبيرة 
مـــن الخدمات التي ي�سعب الو�سول اإليها مثل: الم�ساعدة القانونية، الم�ساعـــدة النف�سية والجتماعية، الخدمات التعليمية، التدريبات 

المهنية، الخ. وذلك من اأجل تلبية احتياجات الن�ساء وتحقيق الأمن الجتماعي والقت�سادي. 

12.  الجهاز المركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، العنف الأ�سري بالأرا�سي الفل�سطينية، درا�سة تحليلية، رام اهلل، 2006.
13.  المر�سوم الرئا�سي، ولم ُين�سر حتي الآن بالجريدة الر�سمية، وبالتالي ل فعاليه له.
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تـــم اختيـــار ثمان مراكز للمراأة من خـــالل عملية مزايدة �سفافة جرت تحت الإ�سراف الكامل للمقـــرات الرئي�سية والإقليمية والرئي�سية 
لهيئة الأمم المتحدة للمراأة. 

وقد ا�ستهدف الم�سروع المواقع التالية: 

المراكز الن�سوية بال�سفة الغربية: 

مدينة يعبد،  •

قرية جوري�ص،  •

قرية بيت فجار،  •

مدينة يطا،  •

المراكز الن�سوية بقطاع غزة:  

مركز �سبايا الموا�سي – رفح،  •

مركز �سبايا المغازي،  •

مركز �سبايا بيت حانون  •

الجمعية الفل�سطينية للتنمية والحفاظ على التراث، بيت لهيا •

ومـــن خـــالل الم�سروع ت�ساركـــت هيئة الأمم المتحدة للمـــراأة مع ال�سركات/المنظمـــات المحلية خالل مرحلـــة بناء/ترميم المنظمات 
الأهلية من اأجل �سمان ح�سول المجتمع المحلي على الحد الأق�سى من ال�ستفادة. وقد تم اإكمال الأن�سطة التالية: 

التقـــى ال�ســـركاء بن�ساء من المواقع الم�ستهدفة مـــن اأجل تقييم قدراتهن واحتياجاتهن الإداريـــة، وو�سع ال�سركاء خطة عمل لكل  •
موقع بناًء على تقييم الحتياجات.

تم توفير تدريب موؤ�س�سي )اإداري ومالي( لمجموعة اأ�سا�سية من الن�ساء في كل مركز من المراكز الثمانية.  •

تم تزويد اأفراد المراكز الن�سوية بالخدمات التعليمية )مهارات الحا�سب، مهارات اللغة الإنجليزية، التدريب المهني على الحرف  •
اليدوية(.

تـــم تزويد المراكـــز الن�سوية بخدمة الإر�ساد داخل الموقع وخدمات رفع درجة الوعي حـــول الق�سايا التي ت�سمل: الأمية القانونية  •
والإر�ساد الأكاديمي والم�ساعدة النف�سية والجتماعية واأن�سطة التوعية بالعنف �سد الن�ساء.

تم تنظيم النتخابات لكل مركز من المراكز الن�سوية من اأجل اختيار اللجان الإدارية والمالية الخا�سة به. •

تم توفير الدعم الفني في عملية ت�سجيل موظفي المراكز الن�سوية في منظمات ال�سلطة الفل�سطينية.   •

ومـــن خالل نهٍج ينطلق مـــن القاعدة )قائم على الت�ساور مع الم�ستفيدين(، عمل الم�سروع بالقرب مع المجال�ص القروية و/اأو البلديات 
المعنيـــة، مـــن اأجل خلق توافق في الآراء داخل المجتمعات الم�ستهدفة. كما ن�ســـق الم�سروع مع وزارة الداخلية ووزارة الحكومة المحلية 
وذلك من اأجل �سمان ال�سراكة. وقد اأنهت هيئة الأمم المتحدة للمراأة بالأرا�سي الفل�سطينية المحتلة بالفعل مكونات بناء/ترميم ثمان 
مراكز للمراأة، وتم تعيين الإدارة الهند�سية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمبا�سرة اأعمال بناء وترميم المراكز الن�سوية، باعتبارها 

منظمة تمتلك الخبرة في هذا المجال. 
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فـــي بداية الم�ســـروع، اأتمت هيئة الأمم المتحدة للمراأة زيـــارات ميدانية مو�سعة اإلى المواقع الموجودة فـــي ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
وذلـــك بهـــدف تقييم احتياجـــات الن�ساء. وقد تم اإن�ســـاء لجنة اختيار والتي �سمت هيئـــة الأمم المتحدة للمـــراأة وممثلين من منظمات 
ال�سلطـــة الفل�سطينية )وزارة �سوؤون المراأة( ومنظمات المجتمـــع المدني، وذلك من اأجل مراجعة الملفات التعريفية للمواقع المقترحة 
وتحديد قائمة نهائية بالمواقع التي �ستتم م�ساركتها مع الجهة المانحة. وقد �سملت المعايير التي تم ا�ستخدامها في التقييم احتياجات 

الن�ساء وو�سعها ورغبتها والدعم الذي يقدمه المجتمع المحلي في هذه المواقع.

هناك اأربع ا�شتراتيجيات رئي�شية مت�شابكة تم تطبيقها من اأجل �شمان نجاح هذا البرنامج:

تاألـــف البرنامج من اأربع مكونـــات رئي�سية ت�سمنت تناول الحكم ال�سليم والتمكين الجتماعـــي والقت�سادي والحقوق الإن�سانية للمراأة. 
ومـــن خالل معالجـــة ال�سياق الفل�سطيني تعزز هـــذه ال�ستراتيجيات ال�ستدامة طويلـــة الأجل للبرنامج. وقد تم اإقـــرار ال�ستراتيجيات 

الواردة اأدناه في برنامج �سبايا واأثبتت فعاليتها: 

الالمركزيـــة: من اأجل مجابهة اآثار الإغالقات والح�سارات التي ت�سبب في ف�سل المجتمعات، �سوف يبا�سر البرنامج العمل على . 1
الم�ستـــوى ال�سعبـــي من خالل المنظمات غيـــر الحكومية مع توافر قدرات توعيـــة مو�سعة اأو منظمات محليـــة �سغيرة تعمل داخل 
المناطـــق الم�ستهدفـــة. و�سوف يتم تنفيذ البرنامج بطريقة مرنة ت�سمح للبرنامج با�ستيعـــاب التغييرات واإعادة قولبة اأن�سطته مع 

الحفاظ على وجود روابط بين المكونات من اأجل ال�سماح لها باأن تتغلغل في بع�سها البع�ص. 

التعبئــــة: �ســــوف يتــــم ت�سجيع الن�ســــاء على تنظيــــم اأنف�سهن في مجموعــــات داخل مجتمعاتهن مــــن اأجل مجابهــــة التاأثيرات . 2
المتراكبــــة لحالة العزل التي تواجهها الن�ساء ب�سبب الو�سع ال�سيا�سي وال�سغوطات الجتماعية الناتجة. و�سوف تقوم الن�ساء 
باإعــــداد نظــــام دعم لأنف�سهن والذي �ســــوف ي�سمح لهن بتقييم احتياجاتهــــن واأولوياتهن ب�سفة م�ستمــــرة. كما �سيحدد هذا 
النــــوع مــــن التعبئة مرحلة ظهور قيــــادة الن�ساء. وهناك م�ستوًى اآخر مــــن هذه ال�ستراتيجية يتمثل فــــي تعبئة الموارد، والتي 
�سيتم بموجبها ت�سجيع الأطراف المعنية على �سمول الن�ساء في البرامج الحالية و/اأو تطوير برامج خا�سة لخدمتها.  وعلى 
المدى الطويل، يمكن اأن يوؤدي التنظيم الأكثر فاعلية للمراأة ورفع درجة الوعي لديها اإلى م�ساركتها في الم�ساركة ال�سيا�سية 

المحلية والعمليات ال�سيا�سية. 

التوا�ســـل: بالتوافـــق مع عملية تعبئة الن�ساء، �سوف ي�سجع البرنامج م�ساألة التوا�سل فيما بين المجتمعات الن�سوية التي تم ف�سلها . 3
بموجب النزاع الحالي، و�سوف ي�سجع كذلك على اإقامة عمليات ربط بين المجتمعات الن�سوية ومنظمات المجتمع المدني العاملة 

في المناطق الم�ستهدفة مما يعزز ا�ستدامة مبادرتهن.

المرونـــة: تهـــدف هـــذه ال�ستراتيجية اإلى تقديـــر الو�سع دائم التغير علـــى اأر�ص الواقـــع والناتج عن النـــزاع ال�سيا�سي. ويبرز . 4
الغمو�ص في تحديد مواقع جغرافية معينة من حقيقة اأن هيئة الأمم المتحدة للمراأة قد �ساغت هذا الم�سروع منذ �سنتين واأن 
بع�ـــص هـــذه المواقع الثمانية، اإن لم يكن جميعها، �سوف يحتاج اإلـــى ا�ستبداله. و�سوف تتم المراقبة عن قرب والتقييم ال�سريع 
للو�سع على اأر�ص الواقع وذلك من اأجل تحديد ال�سعوبات واإعادة توجيه الأن�سطة وفًقا لذلك. على �سبيل المثال، قد يتم اإجراء 
تغييرات في اأمر التاأكيد على توفير الخدمة وكذلك التعديالت التي تتم من حيث ما يتعلق بال�سركاء وطريقة التنفيذ/التعاقد 
مـــع المنظمات غير الحكومية، الخ. وعليه فاإن ال�ستراتيجية تعتمد علـــى �سمان األ يفر�ص البرنامج اأن�سطة على الم�ستفيدات 
الم�ستهدفـــات، بل ي�ستجيب، اإلـــى احتياجاتهن واأولوياتهن، حتى مع تغيرهن مع الحفاظ في الوقت ذاته على اأهداف البرنامج 

واإطار العمل العام. 

تبلـــغ التكلفـــة الإجمالية للم�سروع 1،273،200 دولر اأمريكي وقد بداأ تنفيذه في مار�ـــص/اآذار من عام 2009 ومن المتوقع اأن ينتهي في 
31 اأكتوبر 2012، وقد اأفاد الم�سروع الن�ساء والفتيات في المواقع الم�ستهدفة والمناطق المحيطة، وكذلك المجتمع ب�سورة عامة داخل 

المواقع الم�ستهدفة.   
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وقد �ساهم الم�سروع في تحقيق النتائج والمخرجات التالية:

بناء وترميم المراكز المجتمعية للمراأة الثمانية   •

تح�سن المهارات والقدرات لدى الن�ساء  •

اإقامة �سبكة توا�سل اجتماعي بين المجتمعات الم�ستهدفة وداخلها •

تي�سير و�سول الن�ساء للخدمات والمعلومات )على �سبيل المثال، الخدمات العلمية والقانونية والنف�سية والجتماعية( •

و�سع الأنظمة الداخلية للمنظمات الأهلية •

خلق فر�ص عمل لقوى العمل المحلية •

تم و�سع البرنامج الحالي من اأجل الم�ساهمة في تناغم النتائج والمخرجات التي تن�سدها هيئة الأمم المتحدة مع ما يلي:

اإطـــار النتائـــج الإنمائية العالمي لهيئة الأمم المتحدة للمراأة. 2: التمكيـــن القت�سادي المتزايد للمراأة وعلى وجه الخ�سو�ص من  •
وقع عليهن القدر الأكبر من ال�ستبعاد؛ 

خطة التنمية الوطنية الخا�سة بال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. الأهداف ال�ستراتيجية للقطاع الجتماعي 1. دعم وتمكين الفقراء  •
والمهم�سين من المواطنين والأ�سر؛ الهدف رقم 2: اإعداد اأطفالنا و�سبابنا لحياة كريمة وعمل مثمر داخل الأرا�سي الفل�سطينية؛ 

والهدف رقم 6: تعزيز الم�ساركة الكاملة وتمكين الن�ساء في المجتمع؛ 

وزارة �سوؤون المراأة الفل�سطينية، الهدف رقم 2: زيادة الم�ساركة القت�سادية للمراأة •

اإدارة البرنامج: 

يبنـــي هذا الم�سروع على العديـــد من الم�سروعات الناجحة، وي�سم ا�ستراتيجيًة وخبرة طويلة الأجل في مجال تطوير العالقات الطويلة 
داخـــل المجتمعـــات بناًء على الثقة المتبادلة والتفاهم والتعـــاون، مع خلق روؤية م�ستركة لإحداث تغييـــرات اإيجابية ملمو�سة مثل تمكين 

الأفراد من الن�ساء والمجموعات الن�سوية المحلية.  

فـــي بدايـــة الم�سروع تـــم ت�سكيل لجنة توجيهية ت�سم هيئـــة الأمم المتحدة للمـــراأة وممثلين من المجال�ص القرويـــة المحلية في المواقع 
الثمانية. وقد تمثل الدور الأ�سا�سي الذي تعلبه اللجنة في الإ�سراف على عملية التنفيذ ومراقبتها ومناق�سة الخطوات القادمة والتحديات 

والعقبات واقتراح الحلول.

وقد تمثل ال�شركاء الوطنيون الأ�شا�شيون بالم�شروع في عملية التنفيذ في:

هيئـــة الأمـــم المتحدة للمراأة فمن خـــالل هذا الم�سروع، عملت الهيئة عـــن قرب مع المجال�ص القرويـــة المحلية في كل موقع من  •
المواقع الثمانية وذلك بهدف م�ساعفة ال�سراكة المجتمعية وملكية الم�سروع. 

المراك���ز الن�شوي���ة:  تـــم ا�ستهـــداف 8 مراكز للمراأة مـــن خالل هذا البرنامج، تـــم فيها الو�سول اإلى 300 �سيـــدة في 8 قطاعات  •
بال�سفة الغربية وقطاع غزه.  

مرك���ز مًع���ا للتنمي���ة )مًعا(: يعد مركز مًعا للتنمية موؤ�س�سة فل�سطينية م�ستقلـــة للتدريب والتطوير وي�ستهدف عمله مع الن�ساء في  •
فل�سطين: 

تطوير الدور القيادي للمراأة. 1
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تعزيز المنظمات الن�سوية. 2

دعم حقوق الن�ساء والم�ساواة والإن�ساف. 3

خلق فر�ص �سيا�سية واقت�سادية. 4

وي�شمل ال�شركاء الآخرين:

مركـــز الإر�ســـاد الفل�سطينـــي والإدارة الهند�سيـــة لبرنامج الأمم المتحـــدة الإنمائي والمعهـــد التقني العالمي واثنين مـــن الم�ست�سارين 
القانونيين المحليين.

1. نطاق التقييم 
تم التخطيط لإكمال نطاق عمل الم�سروع في الفترة ما بين 05 اأغ�سط�ص/اآب 2012 و15 اأكتوبر/ت�سرين اأول 2012 وقد �سملت الم�ساحة 
الجغرافيـــة لن�ســـاط التقييم قرى في 8 قطاعات بال�سفـــة الغربية وقطاع غزة، بالإ�سافة اإلى عمليات �سفـــر اإلى مناطق اأخرى وفًقا لما 
يتطلبـــه التقييم. و�سوف يتم تطبيق نهج تقييم خا�ص من اأجـــل �سمان م�ساركة جميع الأطراف المعنية والموظفين بالبرنامج بكل همٍة 
ون�ساط في عملية �سنع القرارات وفي الأن�سطة الأخرى المتعلقة بتخطيط التقييم وت�سييره. كما �سيقدم تطبيق النهج الت�ساركي و�سائل 

ل�سبغ عملية التقييم بال�سبغة الديمقراطية من خالل الم�ساركة الهادفة لمختلف الأ�سوات في عملية التقييم. 

و�سوف يهدف التقييم اإلى قيا�ص اإنجازات الم�سروع وتقديم تقييم م�ستقل عميق لتقدير الأثر الذي اأ�سفاه الم�سروع بالإ�سافة اإلى توثيق 
الدرو�ص الم�ستفادة. كما �سيتم ت�سميم ا�ستراتيجية خروج بال�ستراك مع منظمات الم�ساركين وذلك من اأجل �سمان ا�ستدامة المراكز 
الن�سوية الثمانية بعد اإكمال الم�سروع و�سمان قيام الن�ساء اأنف�سهن باإدارة المراكز بنجاح. و�سوف يت�سمن التقييم الن�ساء والمجتمعات 

المحلية ل�سمان توافر نهٍج ت�ساركي ناجح.  

منهجية التقييم

�ســـوف يقـــوم التقييم على منهجيٍة مقترحة و�سوف يتم اعتماده من قبل هيئة الأمم المتحدة للمراأة داخل الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة 
بالتعاون مع وحدة تقييم هيئة الأمم المتحدة للمراأة.

ومن خالل ال�ستخدام المو�سع لأ�سلوب التقييم الت�ساركي، �سوف ي�سمن التقييم النهائي م�ساركة الأطراف المعنيين الأ�سا�سيين واإدارة 
البرنامـــج وكذلك الم�ستفيدات في عمليـــة التقييم كاملًة. ومن المتوقع اأن يعمل النهج الت�ساركي على تي�سير الروابط والتعاون فيما بين 
مختلف الأطراف المعنية: التي تتاأثر ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة بنتائج البرنامج، ما يجعل من العملية ذاتها عملية اإيجابية ووثيقة 

ال�سلة بالأطراف المعنية. 

�ســـوف يكـــون التقييم من اأنواع التقييم التي توجههـــا النتائج و�سوف يقدم دلياًل على تحقيق المخرجـــات المتوقعة من خالل ا�ستخدام 
الأ�ساليب الكمية والنوعية. ويجب اأن ت�ستمل منهجية التقييم النهائي على ما يلي:

المراجعـــات المكتبية الأولية لجميـــع الوثائق ذات ال�سلة بالبرنامـــج ووثيقة البرنامج والإطار المنطقـــي وخطة التنفيذ وتقارير . 1
المراقبـــة وتقاريـــر الجهة المانحـــة )تقرير البدء، تقارير تقدم العمـــل( والتقرير النهائي للبرنامج والتقاريـــر الوطنية والدولية 

الموجودة المعنية بو�سع ق�سية الم�ساواة فيما بين الجن�سين، الخ....

كمـــا �سيتـــم في تلك الفترة، المناق�سات الأولية التي �ستجري مـــع الإدارة العليا لهيئة الأمم المتحدة للمراأة ومع موظفي البرنامج . 2
مـــن مكاتب هيئة الأمم المتحدة للمراأة بالقد�ص وغزة ومع وحدة الحقوق والأمن القت�سادي وبرنامج تحقيق الأهداف الإنمائية 
لالألفيـــة وبرنامج تمكين الن�ســـاء والم�ساواة بين الجن�سين داخل الأرا�ص الفل�سطينية المحتلـــة. و�سوف يتم النتهاء من هذا قبل 

اإجراء اأي زيارات ميدانية اأو مناق�سات مجموعات تركيز اأو مقابالت فردية؛
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الزيارات الميدانية في المراحل المختلفة للعملية.. 3

المناق�ســـات الفرديـــة والجماعية، واللقـــاءات المعمقة التي تتم مع ال�ســـركاء الأ�سا�سيين: ومن المتوقـــع اأن يتم في هذه المرحلة . 4
اإجـــراء �سل�سلة من اللقاءات ومناق�سات مجموعات التركيز �سبـــه الهيكلية مع فريق اإدارة البرنامج وال�سركاء الوطنيين والنظراء 
والم�ستفيـــدات. وي�سمـــل هذا اإجراء ا�ستطالع راأي فيما بين الم�ساركين في تدريبات بنـــاء القدرة المختلفة والأحداث التي يتولى 

البرنامج اأمرها منذ بدايته. 

وتتمثـــل الأهميـــة البالغة التي يحظى بها العن�سر ال�ست�ســـاري للتقييم في خلق توافق في الآراء حول الأ�سا�ـــص المنطقي العام والنتائج 
المرغـــوب بهـــا للبرنامج. و�سوف يتم تثليـــث البيانات الم�ستخل�سة من م�سادر البحث المختلفة من اأجـــل زيادة �سالحيتها. كما �سيتم 
تنظيم الزيارات الميدانية من اأجل تي�سير عملية التقييم. وتهدف هذه المرحلة من البرنامج اإلى بلورة فهم �سامل عن م�ساهمة برنامج 
هيئـــة الأمـــم المتحدة للمراأة في خلق عملية �سنع القـــرار داخل الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة من اأجل �سمـــان وتعزيز الحقوق والأمن 
القت�ســـادي للمـــراأة، والخروج كذلـــك بالممار�سات الرئي�سية الجيدة التـــي ت�ستحق التكرار، والتعزيز كما �ست�ساهـــم ب�سورة موؤقتة في 

الأن�سطة الم�ستقبلية الأخرى التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمراأة داخل الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. 

ويجــــب اأن يتم النظر اإلى المنهجيــــة والنهج المقترحين باعتبارهما اإر�سادات مرنة ولي�ست معاييــــر نهائية، و�سوف ُتتاح لم�ست�سار 
التقييــــم فر�ســــة تقديم اإدخالته/اإدخالتها واقتــــراح تغييرات في عملية ت�سميم التقييم. ومن المتوقــــع اأن يقوم م�ست�سار التقييم 
اأو فريــــق التقييــــم التابع له/لها بتنقيح النهــــج والمنهجية وتقديم البيان المف�سل لهما في العر�ص وتقريــــر البدء. وبالإ�سافة اإلى 
ذلــــك، يجــــب اأن يت�سمن النهج والمنهجية اللذان تم تنقيحهما من قبل فريق التقييــــم منظور الحقوق الإن�سانية ومنظور الم�ساواة 

بين الجن�سين.

2. النتائج المتوقعة والإطار الزمني المتوقع
كنتيجة منطقية لإكمال المراجعة المكتبية، من المتوقع اأن يقدم م�ست�سار التقييم تقرير بدء، يحتوي على اأهداف التقييم ونطاق العمل 
وبيـــان لالأ�سلوب الممنهج/منهجية التقييم واأدوات جميع البيانات واأ�ساليب تحليلها والمخبرين الرئي�سيين/الوكالت الرئي�سية واأ�سئلة 

التقييم ومعايير الأداء والق�سايا التي يجب درا�ستها وخطة العمل ومتطلبات اإعداد التقارير.

وكنتيجــــة لإكمــــال الزيــــارات الميدانيــــة وا�ستطالعات الراأي والمقابــــالت مع ال�سركاء، مــــن المتوقع اأن يتم تقديــــم العديد من 
المنتجــــات الرئي�سيــــة، وبالتحديــــد: تقرير التقــــدم في الأعمــــال الميدانية اإلــــى مكتب هيئة الأمــــم المتحدة للمــــراأة بالأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة والأطراف المعنية الرئي�سية في الداخل والخارج؛ وعر�ص �سفافيات تو�سيحية ومخطط لما يتعلق بالنتائج 
الأوليــــة والدرو�ــــص الم�ستفادة والتو�سيــــات؛ وم�سودة تقرير كامل تتنــــاول النتائج الأ�سا�سية للتقييم والنتائــــج النهائية والدرو�ص 
الم�ستفــــادة والتو�سيات )يجب اإتمامه بتن�سيق معين(. كمــــا �سي�سمل التقرير الدرو�ص الم�ستفادة في الم�ستقبل واإدارة البرنامج 
والموظفين وتدريب تنمية القدرات المقدم. و�سوف تتم مناق�سة م�سودة التقرير مع ال�سركاء الوطنيين من اأجل �سمان م�ساركة 

وتفاعل الأطراف المعنية الوطنية.

بعـــد ذلـــك من المتوقع اأن يتم تقديم تقرير نهائي للتقييم وملخ�ص تنفيذي من خم�ص �سفحـــات اإلى مكتب هيئة الأمم المتحدة للمراأة 
واللذان يجب اأن يت�سمنا التعليقات والمالحظات التي تم جمعها من ال�سركاء الم�ساركين. 

ويجـــب اأن ي�سمل تن�سيق التقرير النهائي للتقييم الف�سول التاليـــة: ملخ�ص تنفيذي )خم�ص �سفحات(، بيان للبرنامج، غر�ص التقييم، 
منهجيـــة التقييـــم، النتائـــج، الدرو�ـــص الم�ستفادة، التو�سيـــات والملحقات )بما فـــي ذلك قائمة اللقـــاءات، م�ستندات جمـــع البيانات، 

الم�ستندات الأ�سا�سية التي تم الت�ساور عليها، بنود التفاق(.

وت�سلــــط نتائــــج التقييم الرئي�سي ال�ســــوء على الإنجازات والنتائج، وكذلك علــــى الفجوات واأوجه الق�سور الكائنــــة في �سياغة و/اأو 
تنفيــــذ البرنامــــج. وبالإ�سافــــة اإلى الدرو�ص التي يجــــب ال�ستفادة منها في الم�ستقبــــل، �سوف ينظر التقييم م�ساألــــة اإدارة الم�سروع 
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والموظفيــــن وتدريب تنمية القدرات المقدم، وقدرة المراكز الن�سوية وكيفية ا�ستخدامها ل�سمان الحد الأق�سى من النتائج لخدمة 
مكــــون الحقوق القت�سادية والجتماعية وحقــــوق الم�ساركة ال�سيا�سية الخا�سة بالن�ساء. ا�ستخــــدام المعدات المتوفرة في المراكز 
الن�سويــــة، والأثــــر القت�سادي والمالي للبرنامج على الن�ساء والأ�سرة. وبناًء على هذه النتائج، يو�سي التقييم كذلك باتخاذ خطوات 

للتح�سين والم�سي قدًما.

و�سع خطة عمل مف�سلة تحدد عمل الم�ست�سار، في غ�سون خم�سة اأيام بعد توقيع العقد.. 1

تقديم تقرير بدء بعد 14 يوًما من توقيع العقد بالإ�سافة اإلى جميع الوثائق المنا�سبة لفريق التقييم اأو الم�ست�سار ويجب اعتمادها . 2
مـــن قبـــل المقر الرئي�سي لهيئة الأمم المتحدة للمـــراأة داخل الأرا�سي الفل�سطينية ومحلـــل اإدارة البرنامج ومن�سق برنامج وحدة 

الحقوق والأمن القت�سادي للمراأة وذلك قبل تنفيذ المتطلبات الأخرى المن�سو�ص عليها. 

عر�ـــص �سفافيـــات تو�سيحـــي للنتائج الأولية التي تو�ســـل اإليها فريق الإدارة التابـــع لهيئة الأمم المتحدة للمـــراأة والفريق المعني . 3
والأطـــراف المعنييـــن في نهاية تقييم العمل الميداني. )�سوف يتم دمج جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية في م�سودة 

التقرير(.

تقديم م�سودة التقرير النهائي للتقييم باللغة الإنجليزية في غ�سون 5 اأ�سابيع من اإتمام الأعمال الميدانية.. 4

ت�سارك ن�سخة باللغة الإنجليزية ومحررة بالكامل من م�سودة التقرير النهائي للتقييم وملخ�ص للتقرير باللغة العربية مع ال�سركاء . 5
في غ�سون 10 اأيام بعد ت�سلم م�سودة التقرير النهائي مع التعليقات. ولن يتم اعتبار التقرير نهائًيا اإل بعد اإدراج جميع التعليقات 

والمالحظات التي اأوردتها هيئة الأمم المتحدة للمراأة و�سركاء الم�سروع في التقرير.

تقديـــم الن�سخ الورقيـــة المحفوظة/الموؤر�سفة ب�ســـورة �سحيحة لجميع اللقـــاءات ومناق�سات مجموعات التركيـــز وال�ستبيانات . 6
والمخطوطات، باعتبارها وثائـــق اإثبات تدعم نتائج التقرير بالإ�سافة اإلى قوائم اللقاءات/مراعاة ال�سرية/ال�ستقاللية، اأدوات 

جمع البيانات، والم�ستندات الرئي�سية الم�ستخدمة.
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العدد المقدر لأيام المنتج/الن�شاط
العمل

المرحلة الأولى:
المنتج الرئي�سي – المراجعات المكتبية الأولية والمناق�سات التي جرت مع ال�سركاء وتقرير البدء

تقرير البدء الذي ُيعده فريق التقييم، والذي ي�سمل منهجية 
التقييم ووقت الأن�سطة والمخرجات الفعلية

في غ�سون اأ�سبوع واحد من 
توقيع العقد، وفي موعٍد اأق�ساه 8 

اأغ�سط�ص/اآب 2012

5

المرحلة الثانية:
المنتج الرئي�سي – تقرير التقييم

106 اأغ�سط�ص/اآب 2012جمع البيانات )بما في ذلك العمل الميداني(

تقرير التقدم في الأعمال الميدانية اإلى مكتب هيئة الأمم 
المتحدة للمراأة والأطراف المعنية الداخلية والخارجية

2010 اأغ�سط�ص/اآب 2012

مخطط وعر�ص �سفافيات تو�سيحي باللغتين الإنجليزية 
والعربية من اأجل ت�ساركه مع الأطراف المعنية ويتناول النتائج 

الأولية والدرو�ص الم�ستفادة والتو�سيات

30 اأغ�سط�ص/اآب – 1 �سبتمبر/اأيلول 
2012

3

م�سودة التقرير الكامل وملخ�ص باللغتين العربية والإنجليزية 
يتناولن النتائج الأ�سا�سية للتقييم والنتائج النهائية والدرو�ص 

الم�ستفادة والتو�سيات

ويجب اأن تتم الت�ساورات التي يجريها م�ست�سار التقييم مع 
ال�سركاء الأ�سا�سيين بالبرنامج من اأجل الم�سادقة على النتائج 

الأ�سا�سية للتقرير وجمع المالحظات والتو�سيات من اأجل 
تخريج التقرير النهائي للتقييم.

2 �سبتمبر/اأيلول – 23 �سبتمبر/
اأيلول 2012

15

التقرير النهائي للتقييم وملخ�ص تنفيذي من خم�ص �سفحات 
باللغتين العربية والإنجليزية )محررين بالكامل(

2610 �سبتمبر/اأيلول 2012

49العدد الإجمالي لأيام العمل:

بما اأن هذه الدعوة موجهة اإلى اأي م�شت�شار وطني/محلي، يجب �سمول جميع تكاليف ال�سفر �سمن العر�ص المالي. ولغر�ص النخراط 
الت�ساركي من قبل جميع الأطراف المعنية وال�سركاء، يجب اأن تكون جميع ال�ستبيانات باللغة العربية واأن تتم ترجمتها اإلى الإنجليزية.  

اللغة المحددة لجميع المخرجات الفعلية: اللغة الإنجليزية با�ستثناء ال�ستبيانات التي تم بيانها على النحو �سالف الذكر اأعاله 

الإطـــار الزمني المحدد لإكمـــال المخرجات الفعلية الم�سار اإليها اأعاله يقع بين 23 اأغ�سط�ـــص/اآب 2012 و15 اأكتوبر/ت�سرين اأول 
 .2012
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3. ت�سكيل فريق التقييم ومهاراته وخبراته وفريقه/فريقها
�ســـوف يبا�ســـر م�ست�سار التقييـــم الوطني/المحلي الخارجـــي وفريقه عملية التقييم، والـــذي يجب اأن يحظى بخبـــرات ترتبط بالتقييم 
و�سيا�ســـات الم�ســـاواة بين الجن�سين وال�سيا�ســـات القت�سادية مع المعرفـــة الخا�سة بعمليات التخطيط والموازنـــة والمراقبة المراعية 
لمنظـــور النوع الجتماعي والمعرفة بالمبادرات المجتمعية والمدرة للدخل وباأمـــور التغذية والأنظمة المرنة اقت�سادًيا والمدرة للدخل 
والخبـــرة فـــي مجال اإجراء التقييمات المراعية للحقوق والمراعية لمنظور النـــوع الجتماعي من اأجل التمكن بالم�ساهمة في مادة هذا 

التقييم.

الكفاءات

الكفاءات الفنية/الوظيفية: 
المعرفة التامة والخبرة الكبيرة في اأعمال تقييم برامج التطوير وا�ستخدام الأ�ساليب الكمية والنوعية. •

�سجل قوي في مجال ت�سميم وقيادة التقييمات. •

خبرة في مجالت التحليل لنوع الجتماعي وحقوق الإن�سان. •

المعرفة بالو�سع ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. •

توافـــر خبـــرة في العمل مـــع الأطراف المعنية المتعـــددة متطلٌب ل غنى عنـــه: الحكومات والمجتمع المدنـــي والمنظمات الأهلية  •
وموؤ�س�سات الأمم المتحدة/متعددة الأطراف/الأحادية. 

كما تعد الخبرة في النهج الت�ساركي �سرورًة ل غنى عنها بالإ�سافة اإلى مهارات التي�سير والقدرة على مواكبة تنوع وجهات النظر  •
داخل ال�سياقات الثقافية المختلفة. 

كما اأن الخبرة في مجال تنمية القدرات متطلٌب ل غنى عنه.  •

القدرة على تخريج تقارير خطية تثبت القدرة التحليلية ومهارات التوا�سل. •

قدرة مثبتة على مبا�سرة الأبحاث الموجهة ذاتًيا. •

القدرة على العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمراأة بالأرا�سي الفل�سطينية المحتلة والأطراف المعنية الأخرى في التقييم من اأجل  •
�سمان تخريج منتج عالي الجودة ب�سورة فورية. 

التمتع بمهارات كتابة ممتازة والقدرة على الكتابة بطريقة مهنية ودقيقة دون فقد عمق المادة •

الكفاءات الموؤ�ش�شية:  

اإثبات النزاهة من خالل قولبة قيم الأمم المتحدة ومعاييرها الأخالقية.   •

اإظهار المراعاة والتكيفية للثقافة والجن�ص والدين والعرق والجن�سية وال�سن.   •

المهارات والخبرات المطلوبة

على الأقل درجة ماج�ستير في العلوم الجتماعية و/اأو المجالت ذات ال�سلة •

10 �سنوات خبرة عمل في مجال التقييم، و5 �سنوات خبرة على الأقل في مجال تقييم البرامج •
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خبرة في مجال تقييم البرامج مع ميزانية تزيد على مليون دولر اأمريكي.  •

5 �سنوات خبرة وخلفية في مجال الم�ساواة بين الجن�سين وال�سيا�سات القت�سادية مع فهم عمليات التخطيط والموازنة والمراقبة  •
المراعية لمنظور النوع الجتماعي.

الطالقة في تحدث اللغتين العربية والإنجليزية.  •

4. اإدارة التقييم
�ســـوف يدير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمراأة بالأرا�سي الفل�سطينيـــة التقييم النهائي تحت الإ�سراف العام للمقر الرئي�سي للهيئة، مع 

الح�سول على الإر�ساد من محلل اإدارة البرنامج وم�ساعد برنامج الحقوق والأمن القت�سادي.  

ويعـــد هذا التقييم تقييًما نهائًيا ت�ساركًيا/ا�ست�سارًيا مع احتوائه مكوًنـــا تعليمًيا قوًيا. و�سوف ت�سمن اإدارة التقييم الت�ساور مع الأطراف 
المعنيـــة الرئي�سيـــة. وبعد اإكمال التقييم النهائي، �سوف يتـــم اإكمال مرحلة نهائية من العملية، بما في ذلـــك ا�ستراتيجية الن�سر بهدف 
ت�ســـارك الدرو�ـــص الم�ستفادة، وا�ستجابة الإدارة لنتائج التقييم النهائية. و�سوف يتم تقديم ا�ستجابة الإدارة في غ�سون اأيام العمل التي 

تلي التقديم. و�سوف تتم اإدارة هذه الأن�سطة من قبل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمراأة بالأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.

5. لئحة ال�سلوك الأخالقي للتقييم 
تمثل الروابط التالية جزًء اأ�سا�سًيا من بنود التفاق يتعين على م�ست�سار التقييم مراعتها ومطالعتها: 

�سيا�سة التقييم الخا�سة بهيئة الأمم المتحدة للمراأة: •
http://erc.undp.org/unwomen/resources/policy/UN WOMEN%20Evaluation%20Policy.pdf;jsessionid=6F
5255C6321C9D7F729CAE88DEF11D85

قواعد ومعايير فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم الخا�سة بعمليات التقييم داخل نظام الأمم المتحدة: •
http://www.uneval.org/normsandstandards/index.jsp?doc_cat_source_id=4

دمج حقوق الإن�سان والم�ساواة فيما بين الجن�سين في التقييم – نحو اإر�سادات فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، •
http://www.unevaluation.org/HRGE_Guidance.

اإر�سادات هيئة الأمم المتحدة للمراأة المعنية ببنود التفاق، •
https://intra.unwomen.org/Evaluation/SitePages/EvaluationIssues-ProcessManagement.aspx

• ،GE كتيب فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم المعني بالموارد الب�سرية وتقييمات
http://www.unevaluation.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=980

وثيقة البرنامج: •
https://www.dropbox.com/s/wxe2xhnl3gtv0ey/Saudi_PRODOC%20after%20PAC%20final%20.doc?m

كتيب RBM الخا�ص بهئة الأمم المتحدة للمراأة،  •
http://dl.dropbox.com/u/55776569/RBM_Essential_Guide_Feb_2005_PROFEM052.doc



56  تقــــــــــريـــــــــر التــــقييـــــــــــم الــنهــــــــــــــائــي

المتدربات من المراكز الن�سوية 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيد اأحمد الكفارننة

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيد اأكرم اأبو عودة 

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة عبير فرحات 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة اأحالم اأبو حربي 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة اأحالم الكفارنة 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة اأمينة اأبو قبيطة 

جمعية �شيدات بيت فجات  ال�شيدة اأمينة يو�شف 

الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة اأنوار البحري 

الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة اأنوار ال�شرافي 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة اأ�شماء الزعانين 

جمعية جوري�ش الخيرية للتنمية ال�شيدة اأ�شماء لطايفة 

جمعية جوري�ش الخيرية للتنمية ال�شيدة اأ�شماء من�شور 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة اأ�شماء الهدار 

مركز �شبايا – بيت لهيا ال�شيدة اأزهار ال�شرافي 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة با�شمة �شاكر 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة فدوى الهيلة 

الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة فلك البرويني

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة فاطمة كفارنة 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة فاطمة الرابي 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة فاتن اأبو عودة

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة فايزة �شلوف 

جمعية يعبد الخيرية ال�شيدة فداء البلبي�شي 

مرفق ب: قائمة اأ�سماء الم�ساركين في المقابالت 
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الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة فداء الزين 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة فريال طقاطقة 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة حمدية اأبو عودة 

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة هنا النحال 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة هناء عودة 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة حنين حريمات 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة هبة ثوابتة 

جمعية يعبد الخيرية ال�شيدة هيام اأبو بكر 

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة هبة النحال 

الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة هبة بدر 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة ابت�شام البلبي�شي 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة ابت�شام النجار 

جمعية جوري�ش الخيرية للتنمية ال�شيدة عفت عو�ش 

جمعية يعبد الخيرية ال�شيدة اإيمان اأبو بكر 

جمعية جوري�ش الخيرية للتنمية ال�شيدة اإيمان اأحمد من�شور 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة اإيمان عجاجر

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة جميلة طقاطقة 

الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة جيهان زوارعة 

جمعية جوري�ش الخيرية للتنمية ال�شيدة جيهان لطايفة 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة كريمة ثوابتة 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة خولة اأبو مرير 

جمعية جوري�ش الخيرية للتنمية ال�شيدة خلود اأبو جامو�ش 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة ليلى الم�شري

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة مها زعرب 
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الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة محا�شن رجب 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة ماجدة عودة 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة منال طقاطقة 

جمعية يعبد الخيرية ال�شيدة منال زيد 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة مي�شون عواد 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة مرفت اأبو قبيطة 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة منى عبد المنعم 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة منى قا�شم 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة منيرة الزعانين 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة منتهى طقاطقة 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة ندى الم�شري 

الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة نائلة اأحمد 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة نجاح الن�شير 

جمعية جوري�ش الخيرية للتنمية ال�شيدة نجوى فرح 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة نداء الم�شري 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة نعمة قطون 

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة اميمة النحال 

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة راغدة �شلوف 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة ر�شا المر 

الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة ريهام اأحمد 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة ريهام لي�شية 

الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة رماح فرج 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة روعة النجار 

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة �شائدة اأبو جزر 
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جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة �شائدة اأبو �شقر 

جمعية يعبد الخيرية ال�شيدة �شالم اأبو بطر 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة �شماح طقاطقة 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة �شماهر العمور 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة �شميرة المر 

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة �شميرة فرحات 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة �شميرة طقاطقة 

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة �شبرين ال�شوفي 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة �شهرزاد المر 

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة �شريفة ثوابتة 

جمعية جوري�ش الخيرية للتنمية ال�شيدة �شفرا�ش الحاج اأحمد 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة �شهام مو�شى 

جمعية جوري�ش الخيرية للتنمية ال�شيدة �شهى اأبو جامو�ش 

جمعية يعبد الخيرية ال�شيدة �شند�ش زيد 

جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانون ال�شيدة �شوزان الحويجي 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة تهاني دروي�ش 

لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شي ال�شيدة تهاني عودة 

جمعية يعبد الخيرية ال�شيدة ثناء عطاطرة 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة و�شحة ابو عرام 

الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهيا ال�شيدة وردة حمد

جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة وجدان ديرية 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة ورود العويوي 

جمعية �شيدات يطا ال�شيدة زهيرة المر 

جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيدة زكية �شعد 
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الطاقم الإداري في المراكز الن�سوي والموؤ�س�سات الم�سيفة 

المدير التنفيدي - الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهياال�شيدة اأنوار مليحة 

المدير التنفيذي - جمعية المغازي الثقافية – مركز �شبايا المغازي ال�شيد ب�شام اأبو �شريف 

رئي�ش مجل�ش الإدارة - لجنة تطوير حي الموا�شي – مركز �شبايا الموا�شيال�شيد خالد خ�شر 

المدير العام - جمعية غ�شان كنفاني –  مركز �شبايا بيت حانونال�شيد �شيف الدين زيادة 

ع�شو مجل�ش ادارة - جمعية �شيدات يطاال�شيدة اأمينة اأبو قبيطة 

من�شقة مركز �شبايا -  الجمعية الفل�شطينية للتنمية والحفاظ على التراث – بيت لهياال�شيدة عايدة ال�شرافي 

رئي�ش مجل�ش الدارة - جمعية �شيدات بيت فجارال�شيدة ب�شمة ال�شرافي 

اأمينة ال�شر - جمعية جوري�ش الخيرية للتنميةال�شيدة عفت اأحمد عو�ش 

من�شقة مركز �شبايا - لجنة تطوير حي الموا�شي – رفحال�شيدة اكتمال اأبو عودة 

نائب رئي�شة مجل�ش الدارة - جمعية يعبد الخيريةال�شيدة اإيمان اأبو بكر 

رئي�شة مجل�ش الدارة - جمعية جوري�ش الخيرية للتنميةال�شيدة اإيمان اأحمد من�شور 

ع�شو مجل�ش الدارة - جمعية �شيدات بيت فجارال�شيدة كريمة ثوابتة 

ع�شو مجل�ش ادارة - جمعية �شيدات يطاال�شيدة خولة اأبو مرير 

ع�شو الدارة - جمعية جوري�ش الخيرية للتنميةال�شيدة خلود اأبو جامو�ش 

اأمين ال�شر - جمعية جوري�ش الخيرية للتنميةال�شيدة ماجدة عودة 

من�شقة مركز �شبايا - جمعية غ�شان كنفاني- بيت حانون ال�شيدة مي�شرة الكفارنة 

من�شقة مركز �شبايا – جمعية المغازي الثقافية ال�شيدة نهلة الأخر�ش

رئي�شة مجل�ش الدارة - جمعية يعبد الخيريةال�شيدة �شالم اأبو بكر 

ع�شو مجل�ش الدارة - جمعية �شيدات بيت فجارال�شيدة �شريفة ثوابتة 

اأمين ال�شندوق – جمعية يعبد الخيريةال�شيدة ثناء عطاطرة 

رئي�شة مجل�ش الدارة، جمعية �شيدات يطاال�شيدة و�شحة اأبو عرام 

ع�شو مجل�ش الدارة، جمعية �شيدات بيت فجار ال�شيدة وجدان ديرية 
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طاقم موظفي برنامج الأمم المتحدة للمراأة والموؤ�س�سات ال�سريكة 

ال�شيد عبد المنعم �شالم 
مهند�ش، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج م�شاعدة ال�شعب الفل�شطيني

 )ال�شفة الغربية( 

مهند�ش، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج م�شاعدة ال�شعب الفل�شطيني )غزة( ال�شيد �شياء البابا 

مدرب، مركز غزة لل�شحة النف�شية والر�شاد )غزة(ال�شيد ح�شن زيادة 

مدير برنامج، مركز معا التنمويال�شيد لوؤي الوحيدي 

المدير العام ال�شيد نور خروب 

م�شاعدة م�شروع، برنامج الأمم المتحدة للمراأة )ال�شفة الغربية(ال�شيدة اأوديت حنا 

مدرب/ مر�شد �شحة نف�شية واجتماعية، المركز الفل�شطيني لالإر�شاد )ال�شفة الغربية(ال�شيد �شالح مالي�شة 

من�شق م�شروع، مركز غزة لل�شحة النف�شية والإر�شادال�شيد �شمير زقوت 

المدير العام، �شركة بيونير للتدريب والإر�شاد )غزة(ال�شيد و�شام المعمر 

مدربة في مجال حقوق المراأة/ محامي )غزة( ال�شيدة عبير الكحلوت 

محلل للبرامج، برنامج الأمم المتحدة للمراأة )ال�شفة الغربية(ال�شيدة فداء عم�شة 

محلل للبرامج، برنامج الأمم المتحدة للمراأة )غزة(ال�شيدة هبة الزين 

من�شقة م�شروع، برنامج الأمم المتحدة للمراأة )ال�شفة الغربية(ال�شيدة مي�شر دعجن 

مدربة، مركز غزة لل�شحة النف�شية والإر�شادال�شيدة �شماح اإبراهيم 

مدربة في مجال حقوق المراأة/ محامية )ال�شفة الغربية(ال�شيدة �شناء عرنكي 

مديرة برامج، �شركة بيونير للتدريب والر�شاد )غزة(ال�شيدة �شيما المعمر 

مدير برنامج، مركز معا التنموي )ال�شفة الغربية(ال�شيدة �شروق حجاوي 

اللجنة ال�سعودية لإغاثة ال�سعب الفل�سطيني 

مدير م�شروع، لجان الإغاثة ال�شيد ريا�ش المو�شى 
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