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تمهيد

جلان  إحتاد  الفلسطينية،  للمرأة  العام  اإلحتاد  وهي:   الشريكة  املؤسسات  تبنته  الذي  التوجه  إطار  في 
السياسية  احلياة  في  املرأة  مشاركة  “تعزيز  برنامج  ضمن  املرأة  شؤون  وطاقم  االجتماعي  للعمل  املرأة 
هذه  تأتي  للمرأة.  املتحدة  اآلمم  هيئة   / اجلنسني  بني  املساواة  دعم  صندوق  من  بتمويل  واجملتمعية” 
االستراتيجية اإلعالمية لألعوام 2015-2017 بالتزامن مع اجلهود الوطنية املبذولة لتطوير دور مؤسسات 
تبني قضاياها  عبر  واقعها  وتغيير  ومساندتها  الفلسطينية  املرأة  وأدوار  دعم قضايا  في  املدني  اجملتمع 

وهمومها إعالمياً بطريقة مهنية وموضوعية. 

السياسية واجملتمعية« جاءت  الفلسطينية في احلياة  املرأة  »لتعزيز مشاركة  إن االستراتيجية اإلعالمية 
إستجابًة لرغبة وحرص املؤسسات الشريكة على تطوير مهنية وأداء الدور الذي تلعبه في تعزيز قضايا 
للمؤسسات  اإلعالمي  احملتوى  جودة  تطوير  خالل  من  اإلعالم  وسائل  في  واجملتمعية  السياسية  املرأة 
الشريكة من جهة، وإبراز املسؤولية االجتماعية والدور الفاعل الذي ال بد أن ميارسه اإلعالم الفلسطيني 
للنهوض باحلركة النسوية من جهة أخرى. حيث اظهرت االستراتيجية عدد من املعوقات والتحديات التي 
حتول دون مشاركة فاعلة للنساء في هذا القطاع والتي يتطلب جتاوزها إتخاذ إجراءات موازية لتطوير عمل 
اإلعالم احمللي ليكون إعالماً فاعاًل وتأسيس ثقافة إعالمية موحدة تسهم في خدمة املرأة الفلسطينية 
بوصفها أعمق من مجرد التعامل معها ضمن مفاهيم عامة أو غامضة مثل »حرية املرأة وحقوقها«، والتعامل 
مع قضاياها بشكل عملي وعلمي، ال سيما في ظل املفاهيم اخلاطئة املتعلقة بأدوار املرأة لدى اجلمهور 
الى  تؤدي  التي  االساسية  الركائز  احدى  يشكل  بدوره  وهذا  اإلعالمية.  الوسائط  في  السلبية  وجتلياتها 

التكامل في حتقيق مشاركة فاعلة للنساء. 

واخلطط  العمل  أولويات  لتعكس  واضحة  وتدخالت  وسياسات  أهدافاً،  االستراتيجية  هذه  شملت  لقد 
مدار  على  لتحقيقها  عموماً  االهلية  واملؤسسات  خصوصاً  الشريكة  املؤسسات  ستسعى  التي  التشغيلية 
األطراف  مختلف  مع  وشراكاتها  وأنشطتها  برامجها  خالل  من   2017-2015 القادمة  الثالث  السنوات 
بها  والنهوض  املرأة  لتنمية  بالسعى  تتلخص  والتي  الشريكة  املؤسسات  ورسالة  لرؤى  وحتقيقاً  الفاعلة. 
في التجمعات الفلسطينية املتعددة ضمن إطار املساواة بني اجلنسني في مجتمع فلسطيني دميقراطي. 
باإلضافة للسعي لتمكني املرأة وتعزيز قدراتها وزيادة مشاركتها في عملية صنع القرار، وتطوير اخلطاب 
وإعالن  االستقالل  وثيقة  وفي مقدمتها  الوطنية  املرجعيات  إلى  إطار وطني حترري مرتكز  النسوي في 

مبادئ حقوق املرأة الفلسطينية من أجل خلق مجتمع دميقراطي ال مييز بني املرأة والرجل.

        إنتصار الوزير                                   ربيحة ذياب                         نهلة قورة 
إحتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي      طاقم شؤون املرأة اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية 
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فريق العمل

الشراكة ما بني  افاق وسبل  لتترجم  النسوية لالعوام 2017-2015  فقد جاءت االستراتيجية االعالمية 
من  وبتمويل  املرأة  وطاقم شؤون  االجتماعي  للعمل  املرأة  إحتاد جلان  الفلسطينية،  للمرأة  العام  اإلحتاد 
صندوق دعم املساواة بني اجلنسني/هيئة األمم املتحدة للمرأة.  وقد تشكلت منذ البداية جلنة التخطيط 
اإلعالم.   ووزارة  املرأة  وزارة شؤون  الشريكة وممثلني عن  املؤسسات  والتي شملت ممثلني عن  الرئيسية 

وعملت هذه اللجنة على متابعة عمل شركة كالكيت املنفذة لكافة مراحل العمل.
ومثل املؤسسات الشريكة في جلنة التخطيط الرئيسية كل من:

هديل العلمي / سعيد عوض الله – إحتاد جلان املرأة للعمل اإلجتماعي. 1
منى اخلليلي / رميا نزال – اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية. 2
لبنى األشقر / أمل جمعة – طاقم شؤون املرأة. 3
ماجدة معروف – وزارة شؤون املرأة . 4
نارميان عواد / نفني ابو العز – وزارة اإلعالم. 5

وقد أشرفت شركة كالكيت لإلعالم واالتصال على مراحل إعداد هذه اخلطة من حيث الدراسات 
األدبية، إجراء املقابالت، إعداد اإلجتماعات البؤرية، إجراء الدراسة امليدانية، وإعداد هذه اخلطة 

االستراتيجية.  وتشكل فريق عمل شركة كالكيت من:
عمر نزال/ باحث رئيسي. . 1
خالد الفقيه/ منسق البحث والتخطيط االستراتيجي. . 2
أحمد البرغوثي/ ميسر وباحث ميداني.. 3
روان سمارة/ منسقة. . 4
نايف صالح/ محلل إحصائي. . 5
إيناس سحويل/ مشرفة بحث ميداني. . 6
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الملخص التنفيذي

تهدف اخلطة اإلستراتيجية اإلعالمية النسوية لتعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية واإلجتماعية 
لألعوام 2015-2017 الى التعرف على واقع املؤسسات الشريكة وإمكانياتها ودورها في تعزيز املشاركة 
عمل  اخلطة  هذه  وتعكس  اخملتلفة،  االعالم  وسائل  عبر  الفلسطينية  للمرأة  واجملتمعية  السياسية 
املؤسسسات الشريكة والذي يسعى إلى تركيز اجلهود نحو جتنيد طاقات املرأة ومتكينها من أجل املشاركة 
اخلطة  هذه  وتستعرض  كما  املنشود.   االجتماعي  التغيير  الفلسطينية الحداث  والدولة  الوطن  بناء  في 
إطاراَ استراتيجياَ يحظى بتوافق املؤسسات الشريكة ومن شأن هذا اإلطار أن يوجه آليات العمل من أجل 
األستثمار في اإلعالم الفلسطيني ليصبح شريكاَ أساسياَ في عملية متكني املرأة وتعزيز حضورها سياسياً 

وإجتماعياً.
وهم:  الثالثة  العالقة  أصحاب  حول   2017-2015 لألعوام  اإلعالمية  اإلستراتيجية  اخلطة  تتمحور   
املؤسسات الشريكة، اإلعالم الفلسطيني واجملتمع الفلسطيني املستهدف ضمن برامج ومشاريع املؤسسات 
الشريكة عموما والنساء خصوصا. كما وتسترشد اخلطة بالدراسات االدبية والبحث امليداني الذي قامت 
ذات  الثالث  الفئات  مع  تتناسب  مبخرجات  اخلروج  ضمن  والذي   2014 العام  خالل  كالكيت  شركة  به 

العالقة باخلطة االستراتيجية. 
وإلجناز هذه اخلطة االستراتيجية جلأ فريق االعداد الى إتباع عدد من اخلطوات املترابطة واملتسلسلة 
منطقياً بحيث شكلت كل منها مقدمة ضرورية لإلنتقال إلى اخلطوة الالحقة. فمن تشكيل جلنة التخطيط 
إلى إعداد املكونات اإلستراتيجية الرئيسية مروراً بتحليل الواقع ووضع النتائج الرئيسية واالستخالصات 

للعمل ووصوالً إلى حتديد األهداف االستراتيجية وانتهاءاً بالسياسات والتدخالت. 
كما إعتمدت اخلطة االستراتيجية منهجية علمية عملية راعت بدورها عدد من متطلبات املؤسسات ومنها: 
اإلمكانيات املادية والبشرية للمؤسسات، احلاجات املتنامية للفئات املستهدفة مع مراعاة الوضع القانوني 
واالجتماعي في فلسطني، واحلاجة لصياغة القوانني والسياسات اخلاصة بالنساء أو تعديل املوجود منها 
مبا يتالئم مع حاجات الفئات املستهدفة، مع األخذ بعني االعتبار املتغيرات الذاتية واملوضوعية، وأخيراً 
العمل في مجالني مترابطني اجملال احلقوقي )وجود وحدات عمل رئيسية وإستحداث دائرة للسياسات 
النوع  )إدماج سياسة  التنموي  وفي اجملال  يوجد(  واملالية حيث ال  اإلدارية  الداعمة  والوحدات  واإلعالم 
االجتماعي في عملية التخطيط وتعزيز هذه الثقافة قوالً وعماًل من خالل آليات محددة بتوظيف اإلعالم 

بكافة أشكاله ووسائله في حتقيق ذلك أينما أمكن(.
وعليه، متثلت األهداف االستراتيجية للخطة اإلعالمية لالعوام 2015-2017 للمؤسسات الشريكة  كما 

يلي: 
تعزيز آليات العمل اإلعالمي ضمن اجندات وطنية موحدة خملاطبة قضايا املرأة الفلسطينية السياسية . 1

واجملتمعية.
متكني املؤسسات الشريكة من االستثمار في اإلعالم لتحقيق أهدافها التنموية نحو النهوض باملرأة . 2

الفلسطينية ومتكينها.
احلياة . 3 في  مشاركتها  لتطوير  كأداة  االعالم  وسائل  في  الفلسطينية  املرأة  ومشاركة  حضور  تفعيل 

السياسية واجملتمعية.
ومن أجل ضمان حتقيق األهداف االستراتيجية، مت وضع إطار املتابعة والتقييم والذي يعد من أهم املراحل 
في عملية التنخطيط االستراتيجي، كما انه يعتبر عنصرا أساسيا لتحديد مدى جناح او فشل اخلطة وفقا 
في  الرئيسة  للتدخالت  قياس  مؤشرات  على  أساساً  يحتوي  انه  كما  املوضوعة.  والسياسات  للالهداف 
العمل والتي تتيح الفرصة للمؤسسات الشريكة لالشراف والرقابة على عملية التطبيق بصورة مستمرة 

والقيام مبتابعة أدائها وقياس مدى حتقيقها لألهداف.
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المقدمة

يُسجل للمرأة الفلسطينية أنها لم تتأخر عن املشاركة في النضال الوطني واالجتماعي، وبانها بادرت إلى 
انشاء األطر واملراكز واجلمعيات النسائية بهدف تنظيم اجلهد وتأطيره وتوسيع نطاقه اجلغرافي. لقد 
املدني  من مؤسسات اجملتمع  رئيسيا  النضال  جزءا  ومحطات  مراحل  في جميع  املرأة  مثلت مؤسسات 
التي تشكلت في غياب الدولة وغياب االستقالل والتحرر الوطني وفي ظل االحتالل، مما جعل النضال 
النسوي ميتاز بسمات خاصة مت تظهيرها في برنامج احلركة النسائية الفلسطينية وأهمها االحتاد العام 
للمرأة الفلسطينية واالطر واملؤسسات النسوية الفلسطينية. حيث ربطت عالقة جدلية بني االبعاد الوطنية 
التحررية في البرنامج وبني األبعاد االجتماعية التحررية، معتبرة ان زيادة مشاركة املرأة في النضال الوطني 
يساهم في تفكيك القيود االجتماعية الكابحة، وبأن تفكيك القيود االجتماعية املقيدة سيسهم في تفعيل 
وتوسيع نطاق املشاركة في النضال الوطني ضد االحتالل، وهو األمر الذي ألقى على عاتقها ومنذ اللحظة 
األولى لنشوئها حتديات مختلفة على صعيد تفعيل املقاومة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني واملشاركة 

في قيادة مسيرة التحرر الوطني. 
للعمل  املرأة  جلان  وإحتاد  الفلسطينية،  للمرأة  العام  اإلحتاد  وخاصًة  النسوية  املؤسسات  أدركت  لقد 
والتنمية وتأثير  املرأة وبدعم من شركائهم عمق االرتباط بني مفهوم املشاركة  االجتماعي وطاقم شؤون 
من  ممكن  مستوى  بأعلى  التمتع  على  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  احملددات  جملة 
املشاركة الفاعلة، فمزجت ما بني مفهوم العمل التنموي ومفهوم املشاركة السياسية، وقامت ببناء مناذج 
ريادية للفئات األكثر تهميشاً وهن النساء. كما هدفت إلى تعزيز صمود الشعب وتلبية إحتياجاته التنموية 
على أساس احلق في املشاركة السياسية واجملتمعية والبناء. وسعت منذ نشأتها إلى الوصول لكل الشرائح 
النسوية في كل املناطق لتفعيل هذا التوجه من خالل العديد من الفعاليات واألنشطة املنهجية والالمنهجية 

وبالعمل مع كل من لهم صلة وميكن أن يشكلوا قوة فاعلة في سبيل حتقيق املرجو من النتائج املنتظرة.
إستطاعت هذه املؤسسات أن حتافظ على مساهمتها في تفعيل مشاركة املرأة وتثبيت حقوقها السياسية 
أن  إال  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  قدوم  بعد  املرأة  بشؤون  تعنى  وزارة خاصة  وجود  مع  واالجتماعية 
األحيان  بعض  تأخذ في  والتي  ذاتها  املؤسسات  وبني  والوزارة  النسوية  املؤسسات  بني  التنافسية  احلالة 
طابعاً سلبياً، باإلضافة إلى املتغيرات على الساحة الفلسطينية واحمليط اإلقليمي والدولي والتي تؤثر في 
الوجهة احلقيقية للعمل، جميعها مؤشرات تدعو إلى ضرورة العمل على صياغة رؤية وحدوية في العمل 
خلدمة ومتكني النساء وبناء مناذج تنموية نابعة من االحتياجات والرؤية الوطنية واحمللية للنساء كون هذه 
واملناصرة  للضغط  احلاضنة  وتشكل  احلكومية  واملؤسسات  النساء  بني  الوصل  همزة  تشكل  املؤسسات 
احلقيقيني إلحقاق حقوق النساء، عدا عن الرقابة على أداء السلطة الفلسطينية والضغط لتعديل القوانني 
واألنظمة مبا يضمن حتقيق واقع أفضل للمرأة. وهذا يستدعي بالضرورة أن تقوم هذه املؤسسات الثالث 
بتقوية وتعزيز دورها بشكل جماعي وفق الصالحيات واملسؤوليات واألدوار املتوقعة، ودراسة آليات تنمية 
مواردها احمللية والتعاضد مع فئات اجملتمع ومع القواعد الشعبية اجلماهيرية، فهي احلامي األول للمرأة 

الفلسطينية وقيمها وإن تباينت قوة احلضور لكل مؤسسة عن األخرى. 
فاملؤسسات النسوية تشكل أهمية إستثنائية للمرأة في مجتمعنا الفلسطيني كونها اإلطار احلاضن الذي 
متنوعة  أزمات  من  يعاني  الذي  اجملتمع  فـي  وضـعها  وحتـسني  حقوقها  لنيل  وتناضل  تنشط  خالله  من 
تقدم  في  وحيوياً  مباشراً  املؤسسات سيشكل إسهاماً  نواحي احلياة، وجناح هذه  ومتعددة متس مختلف 

املرأة ووصولها ملبتغاها.
وتدرك املؤسسات الشريكة الدور األساسي الذي ميكن لإلعالم الفلسطيني أن يقوم به في التأثير على 
الثقافة اجملتمعية، وتغيير الصور النمطية ألدوار كل من الرجال والنساء في اجملتمع. فلقد أصبح لوسائل 
اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية األثر الكبير اليومي في حياة األفراد واجلماعات كما تكمن اهميته في 
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الخط��ة االس��تراتيجية اإلعالمية النس��وية

الفلس��طينية الم��رأة  مش��اركه  لتعزي��ز 
والمجتمعي��ة السياس��ية  الحي��اة  ف��ي 

الوصول الى كافة شرائح اجملتمع املستهدفة وخاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده فلسطني 
والذي كان لإلعالم حظاً وافراً منه حيث أصبحت الرسائل اإلعالمية تصل الى كافة املناطق الفلسطينية 
بتكلفة قليلة وبأقصى سرعة. لذا ليس هناك من ينكر اليوم أثر اإلعالم في حياتنا، وأهميته في إبراز عمل 

املرأة والتأثير فيه.
كما يعتبر اإلعالم وسيلة ثقافية تربوبة لها تأثير كبير في إجتاهات الرأي العام وثقافات اجملتمعات احمللية 
ملا يلعبه من دور كبير في تعديل مفاهيم تتعلق باحلقوق واحلريات لألفراد واجملتمعات، وال يستطيع أحد 
الفلسطينية  واملرأة  العربية عموماً،  للمرأة  النمطية  الصورة  تغيير  أن يجادل في أهمية دور اإلعالم في 
خصوصاً، ومع ذلك فقد أشارت الدراسات أن تناول قضايا املرأة في وسائل اإلعالم الفلسطينية ما زال 
يعاني من غياب الرؤية املنسجمة مع املرجعيات الفلسطينية وال يرتقي إلى مستوى التحوالت التي شهدتها 
واملشاركة  والعمل  التعليم  مجاالت  في  املاضية  الفترة  خالل  ملموسة  إجنازات  من  الفلسطينية  الساحة 
السياسية االجتماعية والثقافية واإلبداعية، فما زالت وسائل اإلعالم حتى يومنا هذا هذا ترسل رسائل 
مزدوجة للمشاهدين، وال زالت تركز على إبراز دور املرأة التقليدي، مبا ال يعبر عما وصلت إليه املرأة في 
مسيرة تقدمها على مستوى اجملتمع العربي، كما أنها ال تعكس التنوع الثقافي واالجتماعي الذي تعيشه 
املرأة اليوم،  وتبدو تلك الصورة في بعض وسائل اإلعالم – مقروءة ومسموعة ومرئية- مغلوطة في بعض 
األحيان، بل ومشوهة في أحيان أخرى، فمن هنا تكمن ضرورة متكني اإلعالم الفلسطيني من عدة جوانب: 
أولها في صياغة الرسائل املباشرة التي يقدمها في مخاطبته قضايا املرأة وآليات توظيفه للمادة اإلعالمية 
السائدة بغرض تغيير اإلجتاهات واألفكار اخلاطئة جتاه أدوار املرأة لدى أفراد اجملتمع، وذلك بأن يقدمها 
املادة اإلعالمية  تلك  بها، حتى تصبح  النهوض  والعمل علي  ناحية  املعاش من  واقعها  يعبر عن  إطار  في 
مبثابة املعني احلقيقي والوسيلة األقوى لتقدم املرأة من ناحية أخرى. ويجب إستغالل التطور الذي حدث 
في الفترة األخيرة في تكنولوجيا املعلومات االتصال، وما أحدثه ذلك من توفر املعلومات وسرعة إنتشارها 
إلى أماكن بعيدة، باإلضافة إلى ذيوع أساليب االتصال احلديثة وإستخدامها بأساليب مختلفة بني أوساط 

ثقافية واجتماعية متنوعة. 

املبادئ األساسية للخطة اإلستراتيجية
استندت عملية إعداد اخلطة اإلستراتيجية اإلعالمية على املبادئ األساسية التالية:

املشاركة: والتي تتمثل بتعزيز مبدأ املشاركة بني كافة االطراف ذات العالقة باعداد كافة مراحل اخلطة 
االستراتيجية وحتقيق أهدافها. 

الشفافية واملسائلة: والتي متثلت بتعزيز مبدأ الشفافية واملسائلة في متابعة وتنفيذ اخلطة االستراتيجية 
للتدخالت  االداء  قياس  مؤشرات  تصميم  من خالل  املرجوة  االهداف  لتحقيق  االجناز  مستوى  ومراقبة 

الرئيسية.
للخطة،  االستراتيجية  االهداف  وضع  في  والشمولية  التكامل  بتحقيق  تتمثل  والتي  االهداف:  شمولية 

لتشمل كافة االطراف ذات العالقة )مؤسسات شريكة، اعالم فلسطيني ومجتمع محلي(.  
البعد االستراتيجي: وذلك ان يتم االخذ بعني االعتبار القدرات املالية والتقنية للمؤسسات الشريكة عند 

صياغة االهداف االستراتيجية والتدخالت الرئيسية للخطة
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وعلى ضوء ذلك فقد مت حتديد التوجهات لإلستراتيجية االعالمية كالتالي:
إليه  وحاجتها  والتغيير  بالتطوير  املؤسسات  إدارات  إقتناع  ضرورة  هنا  بها  واملقصود  التطوير:  فلسفة 

وإدراجه ضمن خطة تطويرية تفصيلية، لها موقعها التنظيمي ومكانتها املعنوية وميزانيتها املادية.
التطوير الذاتي: ويشمل التطوير الذاتي عدة عناصر أهمها:

  توفير فرص للتدريب والتأهيل املهني للمرأة العاملة في املؤسسات اإلهلية واإلعالمية ملساعدتها . 1
على متكني قدراتها وخبراتها في مجال اإلعالم وتقنيات االتصال اخملتلفة. 

 تطوير وتنويع أدوات االتصال واإلعالم املستخدمة في املؤسسات، وعدم قصرها على بعض الوسائل . 2
التقليدية دون االستفادة من الوسائل التكنولوجية احلديثة.

 تطوير خطاب املؤسسات اإلعالمي مبا يتناسب مع فلسفتها وأهدافها وكذلك مع حاجات اجملتمع . 3
وثقافته واألوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي مير بها مع التأكيد على أهمية التفريق 

بني اخلطاب الداخلي واخلطاب اخلارجي.
 إنشاء شبكة معلومات تضم أرشيفاً علمياً ووصفياً ومرصداً إعالمياً متخـصص بقضايا وأدوار املرأة . 4

وصورتها في وسائل اإلعالم.
ثابتة  التطوير من خالل تعزيز العالقة مع وسائل اإلعالم وإرساء قواعد  به  التطوير اخلارجي: ويقصد 
ومتينة وراسخة للتعامل معها من أجل نقل رسائل املؤسسات والتفاعل مع نشاطاتها وفعالياتها، ويتبع هذا 
التطوير تطوير العالقة مع املؤسسات احمللية ذات الصلة من خالل تعزيز التنسيق والتشبيك على املستويات 
األهلية واحلكومية والقطاع اخلاص، لرفع مستوى الوعي بأهمية مشاركة املرأة في العمل اإلعالمي، من 

خالل وضع السياسات والبرامج العملية التي تساعد على زيادة مشاركتها السياسية واجملتمعية. 

 منهجية العمل
بعض  وجد  وإن  االستراتيجية.  اخلطط  لصياغة  منهجيات  عدة  على  االستراتيجي  التخطيط  يعتمد 
الرئيسية املشتركة فيها تبدو كبيرة. وعلى ضوء األساليب  التفاوت في هذه املنهجيات إال أن اخلطوات 
العلمية املتبعة في التخطيط االستراتيجي وأكثرها إعتماداً وتطبيقا، إعتمد فريق التخطيط إسلوبي منهج 
التفكير مبنهج  بعملية  البدء  وضرورة  النتائج.  على  املبني  التخطيط  منهج  وتوظيف  بالنتائج،  التخطيط 
الكفاءة التشغيلية مبا يحقق أعلى كفاءة ميدانية في العمل باإلنطالق من فلسفة ورؤى املؤسسات الشريكة 

ضمن نطاق عملها وجماهيرها. وشملت خطوات اإلعداد أربع محاور رئيسية وهي:
تشكيل جلنة التخطيط الرئيسة . 1
دراسة وتقييم الوضع القائم. 2
حتديد القضايا الرئيسية للخطة االستراتيجية . 3
تصميم خطة التنفيذ واملتابعة. 4
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الخط��ة االس��تراتيجية اإلعالمية النس��وية

الفلس��طينية الم��رأة  مش��اركه  لتعزي��ز 
والمجتمعي��ة السياس��ية  الحي��اة  ف��ي 

إبتدأت عملية اإلعداد للخطة االستراتيجية في شهر متوز 2014 وإعتمدت العملية على مبدأ الشراكة 
التامة بني جميع األطراف ذات العالقة.  فتمثلت اخلطوات الرئيسية لإلعداد اخلطة اإلستراتيجية فيما 

يلي: 

 تشكيل جلنة التخطيط األساسية والتي شملت ممثلني عن املؤسسات الشريكة وممثلني عن القطاع . 1
العام لتعمل على بلورة أهداف اخلطة وعلى اإلشراف العام على العمل امليداني وعلى وضع األهداف 

والسياسات والتدخالت واملؤشرات.
دراسة الوضع القائم وإعداد تقرير التحليل التشخيصي حيث مت في هذه اخلطوة العمل على:. 2

• العديد 	 وإستعراض  واالجتماعية  السياسية  النساء  العالقة مبشاركة  ذات  والنظم  القوانني  مراجعة 
من األدبيات لقطاع اإلعالم في املؤسسات األهلية ومؤسسات اجملتمع املدني بهدف تطوير مفاهيم 
القوانني  مع  ينسجم  مبا  املؤسسات  في  بها  املعمول  واإلداري  والتنموي  النسوي  العمل  ومنظومة 

الفلسطينية. 
• مراجعة العديد من الوثائق والتقارير اخلاصة بعمل اإلعالم داخل املؤسسات والوزارات ذات الصلة 	

مبا يساعد على حتديد الفجوات في التعامل مع اإلعالم واجلمهور اخملاطب.
• من 	 للتحقق  الثالث  النسوية  املؤسسات  في  اإلعالم  ومسؤولي  إدارات  مع  معمقة  مقابالت  إجراء 

املعلومات املستخلصة من سياسات واستراتيجيات العمل، والكشف عن التحديات واالخذ باملقترحات.
• السياسية 	 املرأة  مشاركة  تعزيز  في  اإلعالم  حول دور  احصائية  ل300عينة  إحصائي  حتليل  إجراء 

واجملتمعية وزعت في محافظتي رام الله وجنني ضمن 10 جتمعات سكانية، من أجل اإلطالع على رأي 
وتوجهات العينة العشوائية )من اجلنسني( نحو مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية.

• عقد ثالث حلقات نقاش )مجموعات بؤرية( في شمال، ووسط وجنوب الضفة الغربية ل30 سيدة من 	
الفئة املستفيدة  للتعرف على آراء  الفئات املستفيدة من برامج وأنشطة املؤسسات عينة التخطيط، 
قدرة  ومدى  والقدمية،  احلديثة  اإلعالم  وسائل  خالل  من  املرأة  قضايا  طرح  وجدوى  فاعلية  ملدى 
املؤسسات النسوية الشريكة على تطويع اإلعالم بوسائله اخملتلفة من أجل صياغة خطاب نسوّي قوي 
وموحد يدعم توجهات هذه املؤسسات في حتقيق ما تسعى إليه من تطوير لواقع النساء في اجملتمع 

الفلسطيني على جميع األصعدة، وعلى صعيدي املشاركة السياسية واجملتمعية بشكل خاص.
الرئيسية . 3 التخطيط  للجنة  إجتماع  عقد  من خالل  اإلستراتيجية  للخطة  الرئيسية  القضايا  حتديد 

ملراجعة نتائج التحليل التشخيصي والوقوف على التحديات واملعيقات لتحديد األهداف االستراتيجية، 
السياسات والتدخالت التي سيتم العمل بها خالل السنوات القادمة )2017-2015(.

االستراتيجية . 4 واالهداف  والسياسات  التدخالت  لقياس مدى حتقق  واملتابعة  التنفيذ  تصميم خطة 
للخطة االعالمية.
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التحليل التشخيصي

إن االهتمام بحقوق املرأة بات ميثل قيمة مستهدفة لواقع املرأة في العالم العربي، حيث أصبح تقييم سلوك 
الدول مبدى إحترامها حلقوق املرأة على املستويني الداخلي واخلارجي من األمور الشائعة، بل أصبح تقييم 
النظم االجتماعية واالقتصادية ذاتها يخضع ملا حتققه تلك النظم والقوانني ملواطنيها من حقوق وحريات 
في إطار العدالة االجتماعية واملساواة. وملعاجلة هذا التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي؛ الذي 
أصبحت بفضله مسألة حقوق املرأة متداول بها عاملياً، عبر إتفاقيات ومؤمترات دولية، وتظاهرات عاملية 
ووطنية؛ يستدعي منا الرجوع إلى القوانني والتشريعات والسياسات املتبعة محلياً، وذلك حتى نتمكن من 
دراسة مراحل تطور االهتمام بحقوق املرأة، للوصول إلى مجتمع مثالي تسوده قوانني من منظور يتساوى 
فيه اجلنسني. لذا مت التركيز على واقع املرأة الفلسطينية والسياسات والقوانني التي مت تبنيها لتحقيق 

املساواة والعدالة االجتماعية. 
واستندت اخلطة على مراجعة عدد من األدبيات ومنها: 

	.1988 وثيقة إعالن االستقالل التي أعلنها اجمللس الوطني عام
	.القانون األساسي الفلسطيني- الباب الثاني: احلقوق العامة واحلريات
	2012 الوثيقة احلقوقية للمرأة الفلسطينية عام
	.1995 قانون املطبوعات والنشر الفلسطيني الصادر عام
	2013 ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني - املرأة والرجل في فلسطني، قضايا وإحصاءات
	.التقارير السنوية لوزارة احلكم احمللي، وزارة شؤون املرأة، وزارة اإلعالم، واملؤسسات عينة التخطيط
	.اخلطة اإلعالمية للمساواة في النوع االجتماعي ومتكني املرأة اخلاصة بوزارة شؤون املرأة
	 .إعالم الوزارات املستهدفة وإصداراتها

القوانني والتشريعات والنظم 
كانت البنية التشريعية الفلسطينية باجتاهها العام مهيأة لتضمني قضايا املرأة في إطار من املساواة وعدم 
التي  الفلسطينية، شكلت وثيقة االستقالل  املرأة والرجل، فقبل قيام السسلطة  التمييز في احلقوق بني 
التاسعة عشر في اجلزائر، أساساً دستورياً  أصدرها اجمللس الوطني الفلسطيني عام 1988 في دورته 
مهماً في إحقاق حقوق املرأة الفلسطينية، وكان من بني أهم االسس التي وضعتها تلك الوثيقة هو اعتمادها 
“مبدأ املساواة” كأحد الركائز الرئيسية التي يجب أن تبنى عليها املنظومة القانونية في فلسطني وجاء 
والثقافية،  الوطنية  هويتهم  يطورون  فيها  كانوا،  أينما  للفلسطينيني،  فلسطني  دولة  “إن  نصه:  ما  فيها 
في  اإلنسانية  وكرامتهم  والسياسية،  الدينية  معتقداتهم  فيها  وتصان  احلقوق،  في  باملساواة  ويتمتعون 
ظل نظام دميقراطي برملاني يقوم على أساس حرية الرأي والرأي اآلخر، وحرية تكوين األحزاب ورعاية 
األغلبية حلقوق األقلية واحترام االقلية قرارات االغلبية، وعلى العدل االجتماعي واملساواة، وعدم التمييز 
في احلقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل......”  وبالتدقيق في هذا 
النص، يتضح أن هذه الوثيقة نصت على ضمان حقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل في ظل نظام 
دميقراطي برملاني تعددي، باإلضافة إلى تأكيدها على أن الناس سواء أمام القانون، وبهذا نستطيع القول 

أن وثيقة االستقالل رسمت إجتاهاً قانونياً يقوم على أساس إنصاف املرأة.



13

الخط��ة االس��تراتيجية اإلعالمية النس��وية

الفلس��طينية الم��رأة  مش��اركه  لتعزي��ز 
والمجتمعي��ة السياس��ية  الحي��اة  ف��ي 

القانون األساسي الفلسطيني ونظرته حلقوق املرأة الفلسطينية:
أصبح القانون األساسي الفلسطيني سارياً بتاريخ )2002/7/7( وهو مبثابة الدستور الفلسطيني للمرحلة 
االنتقالية، وكما هو معروف فإن الدستور كقانون أعلى في الدولة يقوم على تنظيم عالقة السلطات العامة 
ومبوجبه  لألفراد،  العامة  واحلريات  األساسية  احلقوق  تستمد  ومنه  وصالحياتها،  البعض  بعضها  مع 

تتحدد طبيعة النظام السياسي.
لقد تناول القانون األساسي في بابه الثاني )باب احلقوق العامة واحلريات( حق املرأة باملساواة واملشاركة 
املنصفة؛ مبا يؤكد إلتزام السلطة الفلسطينية بروحية مبادىء حقوق اإلنسان، وهذا ما ميكن إستخالصه 

من املواد التالية والتي تنص على:
والقضاء سواء ال متييز  القانون  أمام  »الفلسطينيون  تنص على:  القانون  من  الثاني  الباب  من   )1( املادة 
بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة«، وهو ما يؤكد بأن القانون 
األساسي يكفل املساواة الكاملة بني الرجال والنساء، وأن حكم القانون يكون ضمن إطار تطبيق القوانني 
بشكل عام بدون متيز، وأن احلقوق واحلريات الواجبة للرجل هي نفسها احلقوق واحلريات الواجبة للمرأة.
إبطاء  دون  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تعمل  “أن  الثانية:  بفقرته  القانون  من   )10( املادة  نصت  كما 
إذا كان تعطيل  التي حتمي حقوق اإلنسان”،  إلى اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية  على اإلنضمام 
اإلنضمام باملاضي بسبب عدم وجود دولة مستقلة ما قبل اإلعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مراقب غير 
عضو في األمم املتحدة فاألمر اآلن مختلف واجملال مفتوح أمام رئيس الدولة بصفته املمثل األعلى للدولة 
الفلسطينية في األمم املتحدة، وتطبيقاً للقانون األساسي الذي تلتزم السلطة الوطنية به فيجب اإلنضمام 

إلى اإلتفاقيات التي حتمي حقوق اإلنسان ومن ضمنها إتفاقيات حماية حقوق املرأة.
وقد أكدت املادة )25(  من القانون األساسي في الفقرة األولى بأن: “العمل هو حق لكل مواطن وهو واجب 
وشرف تسعى السلطة إلى توفيره لكل قادر عليه”، ولعل مشكلة البطالة ونقص األماكن الشاغرة للوظيفة 
قد طغت على هذا البند وقد ترجع األسباب إلى الوضع الراهن بسبب االحتالل واحلصار اخلانق الذي 
يفرضه على الفلسطينيني، كما أّن الكثافة السكانية املرتفعة واإلكتفاء باحلد األدنى من الوظائف والوضع 
اإلقتصادي السيئ واإلعتماد على املساعدات اخلارجية خصوصاً في قطاع غزة، جميعها عوامل حرمت 
فئة كبيرة من هذا احلق رغم أهميته الكبرى في سريان احلياة بشكل طبيعي،  وعليه فمن املؤكد أّن املرأة 
تدخل في هذا النطاق من احلرمان وبشكل أوسع من الرجل بسبب وضعها اخلاص واملتمثل أساساً في 

رعاية األسرة .  
أما املادة )24( من القانون فقد نصت على حق التعليم وإلزامّيته حتى املرحلة األساسية وفق ما جاء بشكل 
عام، أي مبا يشمل الذكر واألنثى بدون متييز، ولكن املالحظ هنا أّن التطبيق العملي لهذه املادة غير جاد من 
ِقبل احلكومات املتعاقبة، حيث أنه وبالرغم من إلزامية التعليم في املرحلة األساسية جند أّن احلكومة تترك 
القرار لألهل ليقرروا في ذلك، وإن كانت األغلبية العظمى تسعى إلى التعليم وخاصًة في هذه املرحلة. 
إن وجود بعض الفتيات غير املتعلمات والالتي يعملن في مجال التسول وحتت غطاء عمالة األطفال ومن 
سن صغير في الشوارع بدون رقابة عليهم، قد يطرح أمر آخر وهو حتقيق املعيشة الكرمية ألفراد الشعب، 
فحتى لو كانت فلسطني دولة محتلة ووضعها اإلقتصادي غير مستقر وتعتمد على املساعدات اخلارجية 
الفتيات  بشكل أساسي، فإنـه يجب اإلعتناء بهذه الفئة بشكل حازم وخاص من قبل احلكومة وخصوصاً 

نظراً لوضعهن اخلاص كإناث، وحتى ال يتطور األمر بعد ذلك إلى ما ال يُرجى.
كما أكد القانون األساسي في مادته الـ)26( على املشاركة السياسية للفسطينني أفراداً وجماعات، وقد 
العمل  في  مشرفة  نسائية  شخصيات  ظهرت  فقد  اإلطار،  هذا  في  هاماً  دوراً  الفلسطينة  املرأة  لعبت 
السياسي الفلسطيني، فدخلت املرأة الفلسطينية في أول إنتخابات رئاسية للسلطة الوطنية وذلك بحق 
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كفله لها القانون، وشاركت في األحزاب الساسية والنقابات واجلمعيات وقامت بتشكيل إحتادات خاصة 
بها، ومارست العمل السياسي بشكل واسع باملساواة مع الرجل وعلى حسب قدرتها ووضعها اإلجتماعي، 
القوائم اإلنتخابية إدخال املرأة في  كما مت فرض نظام الكوته في اإلنتخابات الذي جعل من امللزم على 

العملية اإلنتخابية. 
بعد كل هذا العرض، نرى أن النسق القانوني والبنية التشريعية التي وفرتها القوانني الفلسطينية تشكل 
أرضية جيدة نحو املشاركة والتغيير. وبالنسبة للمرأة، فاحملصلة العامة للتشريعات، إيجابية ومنصفة فيما 
يتعلق باحلقوق واملواطنة والشخصية القانونية، والعدالة االجتماعية، واملساواة أمام القانون، وفي ميادين 
تصبح  التشريع،  أو  القانون  إقرار  مبجرد  ليس  أنه  اإلنتباه  يسترعي  ما  لكن  والوظائف؛  والتعليم  العمل 
الطريق أمامه ممهدة للتطبيق؛ فالعادات والتقاليد، والثقافة الذكورية، والنظرة التقليدية للمرأة ودورها، 
كلها عوامل معيقة والزالت هي السائدة؛ األمر الذي يعني أن جهداً كبيراً ينتظر القوى اجملتمعية املساندة 
لهذه القوانني من أجل سيادتها في واقع احلياة الثقافية والسلوك، وهذا األمر من املفترض أن يتم برؤية 

واضحة وببعد مبرمج ومحدد املدى.

الوثيقة احلقوقية للمرأة الفلسطينية عام 2012
الفلسطينية املتواصلة، وهي بهذا  الوثيقة احلقوقية ونضجت في سياق نضاالت املرأة  لقد تبلورت هذه 
املعنى تشكل تتويجا وتكثيفا لعمل االحتاد العام للمرأة الفلسطينية واالطر واملؤسسات النسوية الفلسطينية 
لتكون   2009-2004 اخلمس  األعوام  املرأة خالل  وزارة شؤون  مع  بالشراكة  تطويرها  على  والتي سعت 
مظلة  ولتشكل  فلسطني  في  بها  املعمول  والقوانني  السياسات  تطوير  في  اليها  تستند  حقوقية  مرجعية 
حقوقية للمراة الفلسطينية  يتم عبرها توحيد اخلطاب النسوي الفلسطيني. فان ما حتمله ليس مجرد 
نصوص نظرية بل هي أوال وقبل كل شئ اطار حقوقي عام وأداة مطلبية ونضالية لتوحيد وتأصيل حقوق 

املرأة في القوانني والتشريعات الفلسطينية. 
بني  التمييز  وعدم  املساواة  مبدأ  على  رؤيتها  في  الفلسطينية  للمرأة  احلقوقية  الوثيقة  استندت  فقد 
اجلنسني كما تضمنت الوثيقة احلقوقية عددا من احلقوق واملبادئ القانونية الناظمة لتحقق في مجموعها 
مرتكزات احلقوق العامة للمرأة الفلسطينية وتشكل في مجملها ضوابط قانونية عامة تساهم في النهوض 
خلق  بهدف  وذلك  الفلسطيني،  جملتمعنا  واملدني  السياسي  الثقافي،  اآلقتصادي،  اآلجتماعي،  باملستوى 
وبني  املعاصر  الفلسطينية  في مجتمعنا  املرأة  الذي متارسه  الهام  الدور  القانوني بني  التوازن  حالة من 

املكانة القانونية التي يجب أن تكون عليها املرأة الفلسطينية ضمن هذه احملاور.
وبالتالي ميكن القول بأن الوثيقة احلقوقية قد نصت وبصورة ال لبس فيها على ضمان حقوق املرأة في 
املساواة ورسمت اجتاها واضحا اعتمدت فيه على مراجعة عدد من االدبيات واملرتكزات القانونية، كوثيقة 

اعالن االستقالل الوطني، القانون االساسي، القوانني والتشريعات الفلسطينية واملواثيق الدولية.
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الخط��ة االس��تراتيجية اإلعالمية النس��وية

الفلس��طينية الم��رأة  مش��اركه  لتعزي��ز 
والمجتمعي��ة السياس��ية  الحي��اة  ف��ي 

قانون املطبوعات والنشر الفلسطيني وعالقته بحقوق املرأة:
منه  املرئي  ذلك  في  ويستوي  مجتمع،  ألي  واالجتماعي  السياسي  بالواقع  وثيقاً  إرتباطاً  اإلعالم  يرتبط 
أكثر دميقراطية  السياسي  النظام  املتاحة لإلعالم كلما كان  واملقروء واملسموع.  وتزداد مساحة احلرية 
وإنفتاحاً وتسامحاً. وليس العالم العربي ببعيد عن هذا السياق، مبا يشهده من إرتباط بني مستوى حرية 
إذا  حتى  احلكم  نظام  طبيعة  عند  فقط  تتوقف  ال  اإلعالم  حرية  ولكن  فيه.  احلكم  نظم  وطابع  اإلعالم 
كان هذا هو املؤثر األول فيه. فهي تتعلق كذلك بحالة اجملتمع السياسي الذي يضم املشتغلني بالسياسة 
إذا كانت نظم  لطابع نظام احلكم. واحلال كذلك  أو يضيق وفقاً  يتسع نطاقهم  والذين  واملتفاعلني معها 
احلكم مسؤولة عن القيود التشريعية واإلدارية املتفاوتة املفروضة على حرية اإلعالم، فإن أداء قطاع من 

الصحافيني واإلعالميني، وكذلك املثقفني والسياسيني، 
مسؤول عن خلق مناخ عام يتيح ذرائع شتى للتضييق على حرية اإلعالم، فضاًل عن أن جزءاً من هذا األداء 
ينطوي على إنتهاك مباشر حلرية إعالميني وصحافيني ومثقفني وسياسيني آخرين مختلفني في الرأي 

واإلجتاه.
الدستوري من مضمونه في مخالفة  النص  تفريغ  لعام  1995إلى   9 رقم  الفلسطيني  القانون  لقد ذهب 
العربية، مبا ميس  الدول  كثير من  املفعول في  السارية  القوانني  كثير من  مع  دستورية صريحة متماشياً 
كافة صور  إلغاء  إلى  الدعوات  توالت  ولهذا  فلسطني،  في  واإلعالم  التنمية  قطاع  وتنمية  تطوير  بفرص 
وإلغاء  املعلومات،  تداول  وإطالق حرية  والفني،  الفكري  واإلبداع  املطبوعات  وتداول  النشر  على  الرقابة 

القوانني املتعلقة بحجب سرية بعض املعلومات.
فباإلضافة إلى ضرورة إلتزام السلطة بالقانون األساسي فيما يخص بإطالق احلريات اإلعالمية وضرورة 
إلتزام  وضرورة  والفكر،  الرأي  حرية  في  للحق  إنتهاكاً  متثل  التي  النصوص  من  التشريعية  البنية  تنقيح 
احلكومة الفلسطينية أيضاً باملواثيق الدولية املعنية باحلقوق واحلريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي 
والتعبير. إال أن قانون املطبوعات والنشر الفلسطيني- منوذجاً للقوانني التي أصدرتها السلطة الوطنية 
الفلسطينية- والتي ال ترتبط إرتباطاً مباشراً باملرأة، لكنها تؤثر عليها بشكٍل أو بآخر، وعلى مدى متتعها 
الذكوري،  النهج  في صياغته  أتبع  فيه،  والعاملني  الصحافي  بالعمل  يعنى  الذي  القانون  فهذا  بحقوقها. 
وهو األمر املعمول به عند صياغة أي قانون حتى لو كان خاصاً باملرأة، من حيث إعتماد اللغة املذكرة، غير 
املراعية للنوع االجتماعي، فضاًل عن أنه لم يراع الظروف املهنية لعمل املرأة في الصحافة، ولم يوفر لها 
الغطاء القانوني، مبا يجعلها تتحرك بسهولة وأمان في أي وقت تشاء وفي أي مكان، وفي ظل وجود أية 
سلطة، فالصياغة التي إشتمل عليها القانون، تبني إلى أي حد كانت املرأة غائبة عن الذهنية التشريعية، وأن 
النموذج احلاضر لديها دائماً هو الرجل، لذلك تأتي صياغة القوانني – غالباً- متوافقة مجتمعياً وسياسياً 
مع هذا الطرح، رغم وجود خصوصية لعمل املرأة في وسائل اإلعالم اخملتلفة. كما أنه جوبه وخاصًة في 
الفترة األولى من تشكل السلطة الوطنية، بالكثير من املعيقات االجتماعية، ذات النفس التقليدي، والنظرة 
الدونية والتشكيكية ملن تعمل في الصحافة. لذلك كان يجب على املشرع حني شرع في صياغة القوانني 
أن يضع أمامه املعاناة التي تعانيها املرأة في اجملتمع، خاصًة في املهن غير املقبولة للنساء من قبل اجملتمع 

كالعمل في وسائل اإلعالم، والتي تتطلب حرية احلركة والتنقل واالختالط مع الرجال والعمل لياًل.
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الواقع العام للمرأة في اإلعالم الفلسطيني
العمل  في  املرأة  مشاركة  أهمية  تكمن  اإلنسانية، حيث  تطور اجملتمعات  في  وأساسي  متميز  للمرأة دور 
الصحفي واإلعالمي عبر الدور الهام الذي يلعبه اإلعالم في التأثير على الثقافة اجملتمعية، وتغيير الصور 
وكانت  حقوقها،  إجناز  أجل  من  دورها  عن  تبحث  املرأة  أخذت  فقد  اجملتمع.  في  املرأة  ألدوار  النمطية 
الصحافة هي الوسيلة املثلى لذلك على إعتبار أن الصحافة هي الوسيلة الوحيدة املتاحة لها والتي وعبر 
صفحاتها تعمل النساء بكل قوة وشجاعة إلبراز همومهن، وقضاياهن في مختلف ميادين احلياة االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية وغيرها.

وتدلل املالحظات األولية للدراسة الذي أعدها مركز اإلحصاء الفلسطيني 2013 على تزايد عدد النساء 
العامالت في اجملال اإلعالمي وحتديداً في مجال تقدمي البرامج احلوارية املتخصصة في الراديو والتلفاز، 
كما تشير اإلحصائية ذاتها أن حوالي55% من طلبة الصحافة في فلسطني هم من الفتيات، أي أن هناك 
تشير  ذلك،  من  وبالرغم  أنه  إال  اإلعالم.   مهنة  في  النساء  إنخراط  في  بطيئاً  كان  وإن  تدريجي  تطور 

اإلحصاءات الرسمية الى أن نسبة الصحفيات ال تتجاوز 36% من إجمالي عدد الصحفيني.   
ومن جانب أخر لوحظ أن املهام واملواقع التي تسند لإلعالميات في املؤسسة اإلعالمية ال متنحهن القوة 
على إتخاذ القرار أو التأثير فيه، وهو األمر الذي تؤكده اإلحصاءات الرسمية، حيث يوجد إمراة واحدة 
كرئيس حترير في صحيفة محلية مقابل 9 من رؤساء التحرير الرجال، وتعمل هذه املرأة في الضفة الغربية 

حيث ال يوجد في قطاع غزة إمرأة تعمل كرئيس حترير. 
كما أشارت الدراسة نفسها إلى وجود إذاعة فلسطينية نسوية متخصصة أنشئت عام 2010 وهي اإلذاعة 
النسوية الوحيدة من بني ما يقارب 70 محطة إذاعية وتلفزيونية، هذا باإلضافة إلى إن مهنة الصحافة 
العربية  التي وجلتها املرأة منذ زمن كوسيلة للدعوة حلقوقها وحريتها وسجلت املرأة  واإلعالم من املهن 

قدمياً وحديثاً حضوراً قوياً في هذا التخصص وهذه املهنة.  
ومن اإلحصائيات األخرى والتي من اجلدير التطرق اليها:  

• معدالت االطالع على األخبار اليومية والصحف حسب اجلنس واملنطقة: تشير بيانات تعود للعام 	
الرجال  للراديو متقاربة وبفروق ال تكاد تذكر لصالح  الرجال والنساء  إلى أن نسب إستماع   2009
للنساء، وتزيد نسب االستماع  حيث تبلغ 47.9% في الضفة الغربية للرجال مقابل 44.5% تقريباً 
للراديو في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة بواقع 46.5% في الضفة الغربية مقابل 44.5% في 

قطاع غزة، كما أن النساء أقل قراءًة للصحف بواقع 28% للنساء مقابل 36% تقريباً للرجال.
• كما أن النساء يقرأن الكتب بنسبة أكبر من الرجال بواقع 64% للنساء مقابل 58% للرجال. 	
• تكنولوجيا املعلومات: شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطورات هامة وتقدم متزايد في 	

السنوات األخيرة، وإن كان ما زال مكباًل بشروط االحتالل اإلسرائيلي وسيطرته على آفاق التطور، 
يتيحها  التي  زيادة اإلمكانيات  الذكور، من خالل  أكبر من  النساء إستفدن بشكل عام بدرجة  أن  إال 
النفاذ لإلنترنت، وإستخدام الهواتف النقالة، ووسائل اإلعالم االجتماعي. وما زالت إمكانيات النساء 
في الوصول بشكل عام أقل من تلك املتاحة للذكور في دولة فلسطني وتبلغ النسبة 23% لإلناث، %40 
للذكور بحسب إحصاءات العام2011، كما تتأثر إمكانيات الوصول حسب الوضع االقتصادي حيث 
منها  أكثر  لإلناث  الزيادة  معدالت  ولكن  وتهميشاً،  فقراً  األكثر  األماكن  في  الوصول  إمكانيات  تقل 
للذكور. ففي مجال إستخدام الهواتف النقالة على سبيل املثال زادت النسبة لإلناث مبعدل 39% بني 

األعوام 2004 و2011 بينما بلغت نسبة الزيادة 31.4% للذكور.
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واقع اإلعالم في املؤسسات الشريكة 
 تشير قراءة لوسائل اإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدني نشرت في موقع احلوار املتمدن عام 2013 “أن 
العالقة مع وسائل اإلعالم بالنسبة ملؤسسات اجملتمع املدني هي كالروح من اجلسد وتبقى موضوعاً مهماً 
في عمل هذه املؤسسات ونشر أهدافها ونشاطاتها وتوضيح صورتها أمام اجملتمع”، وبالتالي ال ميكن تصور 

وجود مجتمع متقدم يفتقر إلى عالقة صحية ومتوازنة بني مؤسسات اجملتمع املدني ووسائل اإلعالم. 
فمؤسسات اجملتمع املدني بحاجة إلى صحافة حرة مستقلة تدعمها وتنشر رسائلها في اجملتمع، باإلضافة 
إلى أن وسائل اإلعالم تضفي على عمل مؤسسات اجملتمع املدني طابعاً من الشمولية وبيان الصيغ والوسائل 
واملشاريع التي تساهم فيها هذه املؤسسات لبناء اجملتمع، وهناك أهمية أخرى تتعلق بوسائل اإلعالم إذ أنها 
ومن خالل إستثمارها بالشكل األمثل تسهل على هذه املؤسسات سرعة الوصول إلى اجلهات ذات العالقة 
في الدعم والعمل واملساندة في الداخل واخلارج، خاصًة أن وسائل اإلعالم تزيد من مصداقية املنظمة 
والعمل أو املشاريع التي تقوم بها هذه املؤسسات. كما أن الصحافيني بحاجة إلى مؤسسات اجملتمع املدني 
والتي تعمل على مستوى اجلماهير لكي متدهم باملواد اإلخبارية واإلعالمية ضمن حلقة التنافس الكبيرة 
بني وسائل اإلعالم اخملتلفة في تغطية األخبار. والسؤال الذي يطرح هنا هو: إلى أي مدى تساهم وسائل 

اإلعالم في نشر ثقافة مؤسسات اجملتمع املدني؟ وإلى أي مدى تخدم وسائل اإلعالم هذه املؤسسات؟

كانت مؤسسات اجملتمع  باجلدلية، فكلما  املدني ووسائل اإلعالم  العالقة بني اجملتمع  كما ميكن وصف 
أمام وسائل اإلعالم  املدني قوية ومشارك فاعل في قضايا وإنشغاالت اجملتمع، كلما فتح اجملال واسعاً 
لتغطية هذه الفعاليات واألحداث، وهذا يعطي املؤسسات اإلعالمية  الدور لتكون منبراً للحوار والنقاش 
من مستوى  املدني  اجملتمع  ثقافة  تنقل  التي  هي  اإلعالم  فوسائل  السليم.  القرار  إلى  الوصول  أجل  من 
الوعي الفردي واجلماعي إلى مستوى الوعي العام، وبهذا تصبح الثقافة املدنية جزءاً ال يتجزأ من وعي 
األمة. وهنا يتوجب على وسائل اإلعالم أن تقدم خطاباً إعالمياً هادفاً، يحمل في طياته قيماً إجتماعية 
راقية تنبع من اجملتمع وقيمه ومبادئه، ويرى عدد من النقاد والباحثني أن ضعف أداء وسائل اإلعالم في 
اجملتمع، يعود بالدرجة األولى إلى ضعف اجملتمع املدني، إنطالقاً من مبدأ أن اإلعالم هو مرآة عاكسة 
اجملتمع  كان  فإذا  معه،  ويتفاعل  فيه  يوجد  الذي  واالقتصادي  والثقافي  والسياسي  االجتماعي  للوسط 
املدني ضعيفاً، فهذا سينعكس سلباً على أداء املؤسسات اإلعالمية في اجملتمع. فاإلعالم القوي والفعال، ال 
ينمو وال يتطور ويزدهر إال في مناخ من الدميقراطية واحلرية، وبوجود القوى املتنوعة الفاعلة في اجملتمع.

املؤسسات الثالثة الشريكة واإلعالم
إن موضوع التشبيك ذو أهمية كبيرة في العمل األهلي وأهميته تنبع من عدة إعتبارات أهمها: إن املنظمات 
األهلية بحاجة إلى تضافر جهودها وجتميع قواها إذا ما أرادت القيام بالدور املنوط بها وأن تنتج التأثير 
الذي تريده على املستوي الوطني واإلقليمي، كما أن اجلميع يقر بأن البنى املتحدة أقوي وأقدر على حتقيق 

األهداف وضمان االستمرارية.
إن أهم أشكال التشبيك املنظم والفاعل تلك التي تتكون من عدد من الشبكات والتحالفات الوطنية، والذي 
تعتبر قاعدته األساسية جمعيات ومنظمات اجملتمع املدني بأشكالها اخملتلفة. فمن أهم  فوائد التشبيك 
اجملال  وإفساح  واخلاصة،  احلكومية  والهيئات  اجلهات  مع  االجتماعية  املشكالت  حل  من  التمكن  هو 
لتعدد مصادر التمويل ألية أعمال إجتماعية وبشكل تلقائي، فتالقي األفكار املتنوعة وتقارب القناعات أو 
توحيدها يساعد على حتقيق األهداف، بالتالي توحيد اإلمكانات واألهم توسيع قاعدة النشاط أو العمل 

اجلماعي املشترك.   
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 وهذا ما سعت إليه املؤسسات الشريكة وهي: اإلحتاد العام للمراة الفلسطينية، وإحتاد جلان املرأة للعمل 
االجتماعي وطاقم شؤون املرأة من خالل توحيد اجلهود في سبيل تعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية 
والسياسات  التدخالت  أشكال  حتديد  إلى  تهدف  موحدة  إعالمية  إستراتيجية  إعداد  عبر  واجملتمعية 
الصورة  وكشف  اجملتمع،  في  املؤثرة  اإلعالم  وسائل  في  للمرأة  النمطية  الصورة  ملعاجلة  محلياً  املطلوبة 
اإلعالم  مجال  في  املعنية  للجهات  والتوصيات  النتائج  لتوجيه  باإلضافة  الفلسطينية،  للمرأة  احلقيقية 

واملرأة.
ومن أجل حتليل واقع املؤسسات الشريكة والوقوف على عالقتها باإلعالم وتوظيفه في حتقيق أهدافها 
عمل فريق االعداد على إجراء املقابالت املعمقة مع عدد من إدارات ومسؤولي اإلعالم في املؤسسات، 
كما مت عقد حلقات النقاش )اجملموعات البؤرية( في شمال، وسط وجنوب الضفة الغربية ل30 سيدة من 
الفئات املستفيدة من برامج وأنشطة املؤسسات، اضافة الى إجراء حتليل احصائي ل300 عينة احصائية 

حول دور االعالم في تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية وزعت في محافظتي رام الله وجنني.

املقابالت املعمقة وقراءة األدبيات . 1
لقد مت العمل على حتليل الواقع اإلعالمي والسياسات املعمول بها للمؤسسات الشريكة من خالل جمع 
البيانات والوثائق الدقيقة عبر قراءة موثقة ألدبياتها واستراتيجياتها، والعمل على إستعراض البيئة العامة 
لهذه املؤسسات من خالل إجراء مقابالت معمقة مع عدد من إدارات ومسؤولي اإلعالم فيها وفي الوزارات 
احملددة )حيث متت مقابلة كل من: منى اخلليلي من اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية بتاريخ29 -2014-6،  
ولبنى األشقر وأمل جمعة من طاقم شؤون املرأة  بتاريخ 26-6-2014، وسعيد عوض الله من إحتاد جلان  
املرأة للعمل االجتماعي بتاريخ 26-6-2014، وحنان إمسيح من وزارة احلكم احمللي، ونارميان عواد من 
بتاريخ 7-2- املرأة  وزارة شؤون  وماجدة معروف من  وفاتنه وظائفي  بتاريخ 2014-7-2،  اإلعالم  وزارة 
2014، كما مت إجراء مقابالت ميدانية مع عينة عشوائية من الفئات املستهدفة مبشاريع وبرامج املؤسسات 
الثالث في الضفة الغربية )شمال، وسط وجنوب( وعمل إستمارة بحث كمي ميداني حول دور اإلعالم في 
تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية. للوصول إلى مؤشرات قياس وحتليل واقع اإلعالم. وكان من 

ابرزها ما يلي:
من خالل املقابالت املعمقة مع إدارة ومسؤولي االعالم في املؤسسات الشريكة إتضح أن املؤسسات الثالث 
الوطني  بعده  وفي  اخملتلفة  عملها  أوجه  في  املتعددة  وتطبيقاته  االجتماعي  بالنوع  خاصة  عناية  تبدي 
من خالل وجود  ذلك واضحاً  وكان  وإجتماعياً،  للنساء سياسياً  للمساعدة على حتقيق مشاركة حقيقية 
إرادة سياسية وإلتزام لدى الهيئات القيادية في املؤسسات إلدماج متكني النساء واملساواة اجلندرية في 
احلياة العامة وترويج احلقوق اخلاصة بهن، حيث دلل التحليل على أن معظم اخلدمات التي تقدمها تلك 
املؤسسات تستهدف في الغالب النساء بشكل أساسي ومباشر في جميع نشاطاتها، وذلك من خالل بناء 
تعاون وعمل مشترك مع ممثلي املؤسسات القاعدية في مختلف التجمعات السكانية، لتجد لنفسها قاعدة 
تتحرك من خاللها، وتكون داعمة لتوجهاتها، كما أنها حتاول إستقطاب الرجال بطرق غير مباشرة، عبر 
طرح مواضيع تتعلق بالنوع االجتماعي من خالل خطاب غير مباشر يستهدف األسرة ككل أو من خالل 
العمل مع فئة الشباب ذكوراً وإناثاً في مشاريع توعوية إلبراز قضية النوع االجتماعي كقضية تخص اجملتمع 
كاماًل واألسرة كوحدة واحدة بحيث ال تقتصر في خطابها على النساء. وتهدف مبشاريعها كذلك إلعطاء 
صانع القرار على املستويني السياسي والتشريعي موقع الشريك في املسؤولية واملتأثر بالنتائج في جميع 
احلاالت ومن هنا أصبح خطاب املؤسسات إنسانياً سياساً وإجتماعياً بالدرجة األولى وال يستثني  أياً من 

أطراف اجملتمع. 
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من ناحية أخرى كانت هناك دالالت واضحة جداً على مستوى حساسية واستجابة السياسات لقضايا النوع 
االجتماعي في املؤسسات الشريكة والذي ينعكس ايجابيا على جناح البرامج اإلعالمية وحمالت التوعية 
التي تقوم بها تلك املؤسسات لنقل التجربة في اإلدارة  واإلرادة التي تعكس قدرة النساء للمحيط الوطني. 
رغم أن بعض املؤسسات لم تصغ حتى اآلن مدونة سلوك جندرية أو أدوات قياس محددة حول أي الوسائل 
اإلعالمية األكثر تاثيراً بشأن اجلندر إال أنها ال تواجه إشكاالت في هذا اجلانب كالتمييز اجلندري كونها 

باألصل وجدت كمؤسسات مجندرة وتأخذ النوع االجتماعي كأولوية عمل. 
التي مت اجراؤها بأن املؤسسات الشريكة جميعها   أما على مستوى طواقم العمل فإتضح من املقابالت 
الغالبية  وأن  العملية،  الشهادات األكادميية واخلبرات  التوظيف، وطاقمها من ذوي  الكفاءات في  تراعي 
العظمى من موظفي املؤسسات هم من النساء وفتيات وقلة قليلة منهم من الرجال، كما أن الهيئات اإلدارية 
جميعها من النساء، واملدراء العامون ومدراء البرامج فيها أيضاً نساء، وهذا موضوع يستدعي النظر فيه 

وبدقة ومتحيص.
مؤشرات على مستوى السياسات واالستراتيجيات: هدف هذا اجلزء إلى التعرف على مدى تطبيق 
سياق  في  تعتمدها  التي  والبرامج  والسياسات  عملها،  في  االستراتيجي  للتخطيط  الشريكة  املؤسسات 
تعزيز مشاركة النساء في احلياة االجتماعية والسياسية، عبر االعالم بشكل خاص. حيث أظهرت النتائج 
ومن خالل املقابالت املعمقة مع إدارة ومسؤولي اإلعالم بوجود خطط إستراتيجية »ضمن رؤية ورسالة 
وأهـداف واضحة« لكل املؤسسات عينة التخطيط، بالرغم من االختالف في حجومها وأنشطتها وأهدافها.
 كما كشفت النتائج ايضا أن إدارات املؤسسات تختار إستراتيجيتها مبا يتالءم مع قدرتها الداخلية والظروف 
اخلارجية التي تواجهها لضمان جناحها في حتقيق رسالتها، وان أهمية التخطيط االستراتيجي لها تكمن 
في حتديد وصياغة السياسات اجلوهريـة، واالجتاهـات اإلستراتيجية للمؤسسة لتكون األساس واملنطلق 

في توجيه عملها ووظائفها اإلدارية، وفـي رفع مستوى الوعي بالتغيير احلادث في بيئتها اخلارجية. 
كما اظهرت النتائج بأن اجلانب اإلعالمي جزء ال يتجزاء من اخلطط اإلستراتيجية لهذه املؤسسات ولكن 
ضمن ما ميكن وصفه باألعمال التشغيلية املرتبطة رمبا بتمويل أو حاجة موسمية ملحة ملشروع او نشاط 
ما، األمر الذي ينعكس سلباً على أداءها اإلعالمي ويشتته ضمن رؤية وهدف كل مشروع . وبالتالي هناك 
غياب واضح لوجود خطة إستراتيجية مستقلة عند غالبية املؤسسات عينة التخطيط، وان وجدت لدى 
البعض فهي ال تؤسس خليار عمل استراتيجي شامل ومتكامل وذلك حملدوديتها وضعفها في طرح املواضيع 
ذات العالقة مبفهوم املساواة بني اجلنسني )اجلندر( وعملية التحول السياسي واالجتماعي في اجملتمع 

الفلسطيني. 
فبرغم من وجود خطة استراتيجية اعالمية لوزارة شؤون املرأة ضمن سياسات وتدخالت منطقية للسنوات 
القادمة حتت عنوان »اخلطة أإلعالمية »املساواة في النوع االجتماعي ومتكني املرأة في األراضي الفلسطينية 
أحملتلة ضمن برنامج حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية«، تهدف الى صياغة وتوحيد املصطلحات اخلاصة 
صنع  مواقع  في  النساء  لوضع  أالجتماعي،  النوع  مصطلحات  اإلعالمية  اللغة  وتضمني  املرأة  بقضايا 
القرار ضمن وسائل اإلعالم اخملتلفة. إال أن كل مؤسسة من املؤسسات عينة التخطيط اتبعت سياساتها 
اخلاصة في اجملال االعالمي لتحقيق رسالتها ورؤيتها، فاالحتاد العام للمرأة الفلسطينية على سبيل املثال 
يهدف في خطته وعمله اإلعالمي إلى رفع الوعي جتاه قضايا النوع أالجتماعي، الواقع القانوني للمرأة، 
واملشاركة السياسية واالقتصادية. ويولي أهمية ويسلط الضوء بشكل أساسي على ممارسات وسياسات 
العام  الهدف  فيتشكل  املرأة  لطاقم شؤون  بالنسبة  اما  عمله.  في  إستراتيجي  يعتبره  ما  وهذا  االحتالل 
للخطة أإلعالمية في التركيز على قضايا املرأة بكافة جوانبها السياسية واالجتماعية، وذلك من خالل 
تناول القضايا املتعلقة باملرأة وحقوقها، ومن خالل التركيز ايضا على قضية املساواة بني اجلنسني وتوعية 
اجملتمع الفلسطيني. وكذلك احلال بالنسبة إلحتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي فهو يعمل على تخصيص 
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اجلانب االعالمي كجزء اساسي ضمن برامجه ومشاريعه املتنوعة  بهدف تسليط الضوء على يقوم به من 
نشاطات وبرامج تسعى الى رفع الوعي السياسي واالجتماعي لدى النساء، ومساعدتهن على الوصول إلى 
مراكز صنع القرار، وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، كما يحرص وبشكل دائم على التشبيك مع املؤسسات 
االعالمية اخملتلفة  للوصول الكبر عدد من اجلمهور والفئات املستفيدة. كما انه يتمتع بعالقات جيدة مع 

وسائل االعالم اخملتلفة وفي كافة القطاعات. 
فالعالقة بني املؤسسات واإلعالم عالقة متكاملة اجلوانب واألركان، فال ميكن النهوض باملؤسسة ونشر 
إجنازاتها ونشاطاتها بدون اللجوء الى وسائل اإلعالم اخملتلفة، مع وجود تفاوت في السياسات واالليات 
احملددة نحو بناء هذه العالقة، اال انهم يستخدمون كل الوسائل االعالمية املتاحة مع ان ذلك يشكل عبئا 

اضافيا عليهم.
مؤشرات على مستوى القدرات اإلعالمية للمؤسسة: أجمع املشاركون في املقابالت املعمقة على 
أهمية مواصلة العمل املشترك مع وسائل اإلعالم احمللية اخملتلفة وتعزيز عالقة الشراكة الدائمة معها، من 
أجل خدمة أدوار وقضايا املرأة الفلسطينية بشكل خاص والعمل على تلبية احتياجات اجملتمع الفلسطيني 
بشكل عام. وأنه لم يعد بإمكان أي مؤسسة من املؤسسات األهلية أو الرسمية أن حتقق أهدافها وتقترب 
أكثر من قاعدتها اجلماهيرية العريضة و تطلع اجلمهور على إجنازاتها وواقعها والتحديات التي تواجهها 
أثناء  اإلعداد  فريق  تطرق  املؤسسات  لهذه  اإلعالمي  األداء  تطوير  أجل  ومن  اإلعالم،  وسائل  عن  بعيداً 
املقابالت إلى عدة محاور لتحديد القدرات اإلعالمية لهذه املؤسسات والتي تناولت بدورها التعرف على: 
السياسات املتبعة داخل املؤسسات لبناء الشراكات مع مؤسسات إعالمية، وأنواع وأقسام اإلعالم املوجودة 
في املؤسسات، والسياسات التي تتخذها املؤسسات بعني االعتبار عند توظيف الكادر اإلعالمي إن وجد، 
وهل هناك سياسة إدارية داخل املؤسسة لتطوير كفاءة الطاقم العامل في اإلعالم؟ وما هي أدوات الرصد 

والتقييم خلطط ووسائل اإلعالم اخلاصة بها؟ 
ظهر من خالل املقابالت أن املؤسسات الثالث تلجأ لكافة الوسائل اإلعالمية للعمل على حتقيق التغيير 
املطلوب على صعيد املساواة بني اجلنسني وتعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية واالجتماعية، فإمتد 
التقليدية واحلديثة وعبر املقابالت احلوارية على اإلذاعات  عمل تلك املؤسسات ما بني وسائل اإلعالم 
والقنوات التلفزيونية احمللية، ونشر األخبار املقتصرة على األنشطة ضمن الصحف احمللية والصفحات 
الومضات  إنتاج  إلى  البعض  جلاء  حني  في  مؤسسة،  بكل  اخلاصة   Facbook ال وصفحة  اإللكترونية 
التلفزيونية واإلذاعية، باإلضافة إلى إنتاج عروض مسرحية تعنى بقضايا املرأة والرجل وفي عدة محاور، 
العامالت والعاملني في  الوعي لدى  التدريبية والتي تهدف لزيادة  الدورات  إلى تنظيم  البعض  كما إجته 
اجملال اإلعالمي في قضية التعاطي مع قضايا النوع االجتماعي من منظور إعالمي بحت. ووسائل أخرى 
البرامج  العديد من  كاملواد املطبوعة ووسائل االعالم السائدة وكذلك أل sms والتي أستخدمت ضمن 

واملشاريع للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اجملتمع الفلسطيني. 
وإن كان هناك عالقة قوية ومتكاملة ما بني املؤسسات الثالث ووسائل اإلعالم اخملتلفة، إال أنها إفتقدت 
للعنصر األهم وهو بناء الشراكات القوية مع وسائل اإلعالم، فكان وال يزال هذا التعاون )الشراكة( يقتصر 
وجوده في إطار التغطية اإلعالمية لبعض البرامج واألنشطة بصورة خبرية، باإلضافة للتركيز على قضايا 
يوجد هناك منهجية  وبالتالي ال  والبرامج.  األنشطة  أهداف ومخرجات بعض  باملرأة ضمن  تعنى  معينة 
واإلعالم،  الثالث  املؤسسات  بني  ما  العالقة  وآلية  نوع  أساسها حتديد  على  يقوم  املعالم  واضحة  علمية 
باإلضافة إلى عدم إتباع آلية سليمة لتقييم العمل اإلعالمي، أو حتى رصد التغييرات السلبية واإليجابية 
التي حتصل على تداول وتعاطي اجلمهور مع املنتجات اإلعالمية، ما يبقى العمل على مستوى التقييمات 

الداخلية واليتم التعاطي مع أية حتديات أو صعوبات بشكل سليم.
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الخط��ة االس��تراتيجية اإلعالمية النس��وية

الفلس��طينية الم��رأة  مش��اركه  لتعزي��ز 
والمجتمعي��ة السياس��ية  الحي��اة  ف��ي 

رغبة  املؤسسات  لدى  أن  اإلعداد  لفريق  تبني  فقد  املؤسسات،  داخل  اإلعالمي  الكادر  صعيد  على  أما 
واضحة في وجود كادر إعالمي كبير مختص ومؤهل، حيث إقتصر العمل على وجود موظف/ة أو إثنني 
على أقصى تقدير لديه القدرة واخلبرة على العمل في اجملال اإلعالمي وذلك بسبب الوضع املالي ملعظم 
هذه املؤسسات، حيث يوجد لدى طاقم شؤون املرأة، »دائرة اعالمية متكاملة« تعمل على إصدار صحيفة 
»صوت النساء« وهي صحيفة مختصة بقضايا النساء تصدر منذ 16 عاما، وحاليا بشكل شهري. كما أن 
لديهم برنامج إذاعي »ضد الصمت« والذي يتواصل بثه أيضاً منذ 16 عاماً عبر أكثر من إذاعة محلية. أما 
بالنسبة لإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية فلديه جلنة إعالمية مركزية )جلنة اإلعالم والثقافة( مكونة من 
6 عضوات، ويوجد عدد من اإلعالميني واإلعالميات الذين يساعدون اإلحتاد بشكل غير ممنهج وطوعي. 
في حني  يوجد لدى إحتاد جلان املرأة دائرة إعالمية ولكن بسسب الوضع املالي إقتصر العمل فيها على 
بالتنسيق مع وسائل اإلعالم اخملتلفة لتغطية نشاطات وبرامج اإلحتاد، كما  موظف إعالمي واحد يقوم 
أن لدى اإلحتاد مجلة إلكترونية »مشاركة« تصدر باللغتني اإلجنليزية والعربية، وله موقع إلكتروني يجري 

حتديثه بشكل مستمر.  
املؤسسات  من  العديد  أن  إلى  املقابالت  معها  عقدت  التي  املعنية  األطراف  أشارت  مالية:  مؤشرات 
الشريكة قد ركزت في عملها على متويل املانحني األجانب في تقدمي اخلدمات اخملتلفة، وأصبحت األولوية 
إعالمية  مشاريع  تنفيذ  في  املمول  إلرادة  االستجابة  وأحياناً  التمويل  توفير  من  تنطلق  عملها  إطار  في 
التمويل  إستدامة  مسألة  بخصوص  لديها  كبيرة  مخاوف  هناك   أن  كما  تنفيذها،  في  اإلعالم  يدخل  أو 
فعمل املؤسسات يتأثر بتراجع متويل املانحني أو بزيادة الطلب بشكل أكبر على خدمات ونشاطات هذه 
املؤسسات، بالرغم من اجلهود التي تبذل حالياً من قبل العديد من  املؤسسات احلكومية واألهلية لتنفيذ 
القطاع. ومن  لهذا  التدخل وضمان اإلستدامة  لعمليات  التنسيق احمللي  تعزيز  نشاطات مشتركة بغرض 
جانب أخر أشار البعض إلى وجود عالقات وشراكات قوية مع بعض اجلهات األجنبية املانحة والتي تعمل 
في مجال حقوق اإلنسان والدميقراطية، ولكن تختلف سياسة اإلستقطاب من مؤسسة ألخرى وجميعها 
لإلعالم،  وقلما جتد متويل مخصص  املرأة،  لقضايا  تنفيذه  في صلب  موجه  على متويل  تقريباً حتصل 
حيث هناك صعوبة في إيجاد جهات داعمة بشكل كامل لقطاع اإلعالم، فغالباً ما يرتبط متويل النشاطات 
اإلعالمية بوجود بنود لبعض النشاطات اإلعالمية املرافقة للمشاريع، مع محدوديتها وقلتها، مما يشكل 
عائقاً كبيراً من وجهة نظر املؤسسات في أداء عملها ودميومته. لذا فإن إستقطاب التمويل يعتبر أولوية 
وركيزة أساسية الستمرار عمل أي مؤسسة، وإذا قل التمويل قلت املشاريع واألنشطة املنجزة في املؤسسة 

وحدت من حتقيق األهداف املرسومة في اخلطة.
اجملموعات البؤرية . 2

الضفة  وجنوب  ووسط  شمال،  في  بؤرية(  )مجموعات  نقاش  حلقات  ثالث  بعقد  االعداد  فريق  قام 
الغربية، وذلك لضمان تغطية األراضي الفلسطينية جغرافيا، في محاولة منه لتجاوز التمايز في األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية بني تلك املناطق. واستند إختيار العينة الى الفئات املستفيدة من برامج وأنشطة 
املؤسسات الشريكة: كبرنامج «تعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية واجملتمعية” الذي ينفذه إحتاد 
جلان املرأة للعمل االجتماعي، وبرنامج “خطوة الى االمام” الذي ينفذه اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية 

بالشراكة مع طاقم شؤون املرأة. 
حيث تناولت احللقات )اجملموعات البؤرية( عدة محاور للنقاش منها: ماهي أهم وسائل اإلعالم  احمللية 
وسائل  إهتمام  وهل  اإلعالم؟  في  إهتمامهن  تثير  التي  املواضيع  أهم  هي  وما  املشاركات؟  تتابعها  التي 
الثالث،  املؤسسات  في  النسوي  لإلعالم  املشاركات  رؤية  متساٍو؟  بشكٍل  والرجل  املرأة  بقضايا  اإلعالم 
وترتيب وسائل اإلعالم من حيث األكثر وصوالً للجماهير، واألكثر تأثيراً في قضايا املرأة. وإعتمد فريق 
اإلعداد على املنهج الكيفي )النوعي ( في تناول املواضيع املذكورة لتحديد التدخالت املطلوبة ولتكون اللبنة 

االساسية للمساهمة في فهم املؤشرات:
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محافظات الشمال: 
ُعقدت اجملموعة البؤرية األولى في مقر االحتاد العام للمرأة، والكائن في مدينة نابلس بتاريخ 2014/8/16. 
اللقاء الذي حضرته خمسة عشر إمرأة مثلن املؤسسات الثالث، روكزت على رؤية املشاركات ملدى فاعلية 
وجدوى طرح قضايا املرأة من خالل وسائل اإلعالم احلديثة والقدمية، ومدى قدرة املؤسسات النسوية 
هذه  توجهات  يدعم  وموحد  قوي  نسوّي  خطاب  صياغة  أجل  من  اخملتلفة  بوسائله  اإلعالم  تطويع  على 
املؤسسات في حتقيق ما تسعى إليه من تطوير لواقع النساء في اجملتمع الفلسطيني على جميع األصعدة، 

وعلى صعيدي املشاركة السياسية واجملتمعية بشكل خاص. 
املشاركات؟”.  تتابعها  التي  احمللية  اإلعالم   وسائل  أهم  “ماهي  عنوان  جاء حتت  للنقاش  األول  احملور 
وقد تصدر تلفزيوني فلسطني، ومعاً القائمة، في حني حّل كٌل من الفيس بوك ومواقع الوكاالت عبر شبكة 
في  والصحف  احمللية  اإلذاعات  وجاءت  الثانية،  املرتبة  في  واأليام،  ومعاً،  ووفا،  الوطن،  كدنيا  اإلنترنت 
الثالثة. أما اجلوامع فإقتصر دورها على اإلعالنات والتعميمات فقط؛ ألّن التوجه لها ال يتم إال  املرتبة 
من خالل وزارة األوقاف فقط. هذا اإلختالف جاء نتيجة إختالف املستوى العمري للمشاركات، فكانت 
وسائل اإلعالم التقليدية هي األكثر تداوالً بني املشاركات األكبر عمراً، والالتي يجدن أن وسائل التواصل 
االجتماعي أقل مصداقية من الصحف واإلذاعات والتلفزيونات. وفي املقابل ترى فيها املشاركات األصغر 

سناً وسيلة إنتشار أوسع.
احملور الثاني، والذي جاء ليناقش “أهم املواضيع التي تثير إهتمامهن في اإلعالم” فقد كانت أهم هذه 
الصباحية  “األسرية”  االجتماعية  والبرامج  واقعنا،  على  وتأثيرها  وعاملياً،  محلياً  السياسية  املواضيع 

حتديداً، وبرامج قضايا املرأة وحتديداً قضايا قتل النساء. 
 ركزت املشاركات على أّن اخلطاب اإلعالمي ال يخدم قضايا النساء وحتديداً في ظل موسمية التعاطي 
اإلعالمي مع هذه القضايا، وإرتباطها بأحداث معينة كالقتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، ويوم 
املرأة العاملي. جاء هذا الرد ضمن احملور الثالث والذي ركز على “إهتمام وسائل اإلعالم بقضايا املرأة 
والرجل بشكٍل متساٍو”، حيث رأت املشاركات أن اإلعالم بشتى وسائله يتعامل مع النساء وكأنهن مبعزل 
عما يحدث حولهن من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية، حتى أّن التواجد النسوي بني املستضافني 

في برامج التحليل التي حتدثت عن احلرب األخيرة على غزة على سبيل املثال لم يتجاوز أربعة نساء!
وسائل اإلعالم التي تتوجه لها النساء ملعرفة األخبار النسوية هي كما رأتها املشاركات تأتي وفقاً للحدث، 
فهناك الوسائل التقليدية املرتبطة بتغطية األحداث املتعلقة بقضايا قتل النساء، وما تقوم به املؤسسات 
النسوية من نشاطات جماهيرية كإعتصامات ومسيرات، وهناك اإللكترونية التي تستخدمها املؤسسات 

من أجل اإلعالن عن ما تقوم به من تدريبات ونشاطات خاصة.
تواجد كمي  أي حدث  امليدان في  النساء في  تواجد  أن  الضوء على  ألقت  املشاركات  مداخلة من إحدى 
الوسائل تسعى وراء احلديث معها  املرأة على وسائل اإلعالم، ويجعل هذه  ونوعي وهو ما يفرض وجود 

وأخذ مداخالتها عند تغطية األحداث.
وحول رؤية املشاركات لإلعالم النسوي في املؤسسات الثالث، فقد رأت املشاركات أن األهم هو أن حتدد 
لطرح  متنفساً  فيها  ويجدن  النساء،  صوت  يتابعن  الالتي  فاملشاركات  اإلعالم؟  من  يردن  ماذا  النساء 
قضاياهن، ومساحًة حرة للتعبير، بالرغم من عدم وصولها للجميع. وفيما يخص البرامج اإلذاعية كبرنامج 
يعود  ما  وهو  البرامج،  بهذه  يسمع  ال  منهن  أن جزءاً  كما  منهن،  كبيراً  إقباالً  فهي ال جتد  الصمت،  ضد 
بحسب املشاركات لسوء اإلعالن عن هذه البرامج. ومن جهة أخرى وحول الصفحات اإللكترونية اخلاصة 

باملؤسسات النسوية، فاملشاركات هن من املتابعات للصفحات اإللكترونية اخلاصة باملؤسسات، مع 
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التركيز بشكل أكبر على متابعة الصفحات اخلاصة باملناطق. والفيس بوك هو الوسيلة األسهل للتداول 
واإلستخدام شبابياً، وهو ما يكفل تواجداً إعالميا واسعاً لهذه املؤسسات لدى الشباب.

احملور األخير والذي طلب من املشاركات ترتيب وسائل اإلعالم من حيث األكثر وصوالً للجماهير، واألكثر 
واملواقع  التلفزيون  كالتالي:  الوسائل  هذه  ترتيب  جاء  وقد  إعتقادهن.  حسب  املرأة،  قضايا  في  تأثيراً 

اإللكترونية، ثم االجتماعات العامة، فوسائل التواصل االجتماعي، وأخيراً اإلذاعات والصحف.

محافظات اجلنوب :
عقد إجتماع اجملموعة البؤرية الثاني في مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي الكائن في مدينة بيت 
حلم، بتاريخ 2014/8/18. ناقش من خالل احملور األول وسائل اإلعالم احمللية واملواضيع األكثر متابعة 
من املشاركات، فكانت تلفزيون فلسطني، ووكالة معاً، هذا باإلضافة للصحف اليومية، واملواقع اإللكترونية. 

أما أكثر املواضيع متابعة من قبل املشاركات، فهي سياسية، واجتماعية نسوية.
الثاني الذي ناقش املشاركات في آلية احلصول على املعلومة عن قضايا املرأة، فقد كانت املوقع  احملور 
اإللكتروني لإلحتاد العام، باإلضافة للفيس بوك. أما وسائل اإلعالم التقليدية فال يتوفر منها ما يناقش 
القضايا وأخبار  املوسمية، وتهميش  كبيرة في  يتطرق ألخبارها، فهناك مشكلة  أو حتى ما  املرأة  قضايا 
في  األحداث  تغطي  التي  التلفزيونية  الطواقم  لدى  طويلة  أجندة  عن  احلديث  عند  النسوية  املؤسسات 
امليدان، وهو ما يدفعنا جدياً للتفكير بحاجتنا لتلفزيون خاص، وطواقم خاصة تغطي ما تقوم به املؤسسات 

النسوية من فعاليات، ونشاطات، وذلك من خالل تدريب كادر إعالمي متخصص ومهني. 
وعن وسائل اإلعالم التابعة للمؤسسات النسوية، أكدت املشاركات على عدم متابعتهن ألّي منها، بإستثناء 
اإلطالع أحياناً على ما تقدمه جريدة صوت النساء، واإلستماع أحياناً حللقات من برنامج ضد الصمت. 
وهذا األمر يعود كما ترى إحدى املشاركات إلى أن اإلعالم في املؤسسات الثالثة بحاجة لتطوير، فهناك 
غياب للرؤيا اإلعالمية لدى املؤسسات النسوية، وعدم إستثمار جيد للكوادر اإلعالمية النسوية املدربة، 
واملركزية في نقل وتداول األخبار، وعدم اإلستثمار الصحيح لألحداث على أرض الواقع من أجل القيام 
بحمالت إعالمية قوية من شأنها أن تبرز دور املرأة الفلسطينية، وقضاياها، ليس على الساحة احمللية 

وحسب، بل على الساحة الدولية أيضاً.
احملور األخير والذي ركز على ماهية األدوات اإلعالمية التي ميكن أن تستثمر في طرح قضايا النساء، 
جاء وفقاً للمشاركات، بإيجاد محطة تلفزيونية خاصة بالنساء، وإنتاج أفالم وثائقية مترجمة، تصل لكل 
اإلحتادات النسوية في العالم، واللقاءات اجلماهيرية العامة، للضغط على صناع القرار من أجل إيجاد 

سياسات جريئة حتّد من الظلم املمارس بحق النساء مجتمعياً، دون إنتظار التطور االجتماعي البطيء.
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محافظات الوسط :
الله،  رام  الكائن في مدينة  للعمل االجتماعي،  املرأة  لهذه اجملموعة في مقر إحتاد جلان  عقد االجتماع 
بتاريخ 2014/8/20. بحضور عدد من املشاركات عن املؤسسات الثالث، حيث جاءت إجابات املشاركات 
التلفزيونات  كالتالي:  املشاركات  تتابعها  التي  احمللية  اإلعالم  وسائل  مباهية  املتعلق  األول  احملور  على 
هذا  احمللية،  واإلذاعات  بوك،  والفيس  ومعاً،  اليوم،  وفلسطني  فلسطني،  كتلفزيون  احمللية  والفضائيات 

باإلضافة للصحف اليومية.
وقد أكدت إحدى املشاركات في مداخلتها على أن اخلطاب اإلعالمي للوسائل التقليدية هو تفاعلي وأقرب 
األخبار.  وتداول  بنقل  يتعلق  فيما  الكافية  باملصداقية  يتمتع  ال  الذي  التكنولوجي”  من “اإلعالم  للواقع 
ومداخلة أخرى إلحدى املشاركات أكدت على أننا بحاجة خلطة إعالمية واضحة، ونحتاج أيضاً للعمل على 

اإلعالميني العاملني في املؤسسات اإلعالمية، لنطور الرؤيا واخلطاب اإلعالمي لدينا.
احملور الثاني، حول “املواضيع التي تهتم بها املشاركات”، فقد كانت البرامج التي تعنى بقضايا املرأة، والتي 
تناقش العنف ضد النساء حتديداً، والبرامج الصباحية، والبرامج السياسية احمللية والعاملية، والندوات، 

واللقاءات مع املسؤولني، واألفالم.
 إهتمام وسائل اإلعالم احمللية بقضايا املرأة، والقصور في الطرح والتناول لهذه القضايا، كان هو احملور 
الثالث، وجاءت رؤية املشاركات مؤكدًة على وجود قصور كمي ونوعي لدى املؤسسات اإلعالمية احمللية في 

تناول قضايا املرأة، كما أكدن على موسمية الطرح لهذه القضايا.
إحدى املداخالت أشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو غياب اخلطاب اإلعالمي املوحد للمؤسسات 
واألطر النسوية، فعلى الرغم من وجود كوادر إعالمية جيدة إال أن غياب الرؤيا الواضحة يقف عائقاً أمام 

تناول هذه القضايا بالصورة املناسبة.
 احملور الرابع، والذي ناقش املشاركات في مدى إطالعهن على إعالم املؤسسات النسوية الثالث، التي 
بجريدة صوت  املشاركات  معرفة  على  األمر  إقتصر  فقد  اإلعالمية،  اإلستراتيجية  تدخل ضمن اخلطة 

النساء الصادرة عن طاقم شؤون املرأة، رغم عدم اإلطالع عليها بشكل كبير بسبب سوء التوزيع.
الوقت  إختيار  البث، وعدم  أجهزة  أن مشاكل  املشاركات على  أكدت  فقد  اإلذاعية  البرامج  يخّص  وفيما 
املناسب لبث هذه البرامج يقف عائقاً أمام اإلستماع لها. ومن ناحية أخرى تطالع عدد منهن ما يصدر عن 

املؤسسات واألطر النسوية من منشورات، ودراسات.
احملور اخلامس، “املواقع اإللكترونية للمؤسسات، ومدى تفاعل املشاركات معها” فقد كانت نسبة املتابعات 

واملطلعات عليها هي 25% فقط.
وفيما يتعلق بوسائل اإلعالم التي ميكن إستثمارها من أجل طرح قضايا املرأة فقد جاءت اإلجابات كالتالي، 
التلفزيون، والتركيز على التلفزيون األم حتديداً، تلفزيون فلسطني، مع التركيز على وقت البث، والدعاية 
اجليدة، ألنه الوسيلة األوسع إنتشاراً. ثم الفيس بوك، ثم اإلذاعات احمللية، وخصوصية القضية هي من 

حتدد آلية التناول.
الوسائل األخرى بالنسبة للمشاركات ال تصل للجميع، لذا فهي ال حتقق اإلنتشار املطلوب، وهي أيضاً ال 
تتمتع بذات اجلودة التي يقدمها التلفزيون، فاللوحات الدعائية على سبيل املثال غير مقنعة، وغير جذابة، 

هذا باإلضافة لكونها مكلفة.
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اإلستبانات اإلحصائية: . 3
مت إجراء حتليل إحصائي ل300 إستمارة وزعت في محافظتي رام الله والبيرة، وجنني ضمن 10 جتمعات 
سكانية، من أجل اإلطالع على رأي وتوجهات العينة العشوائية )من اجلنسني( نحو مشاركة املرأة السياسية 
الهدف ألجزاء حسب جتانس هذه  تقسيم مجتمع  للعينة مت  أفضل  واجملتمعية. ومن أجل ضمان متثيل 
األجزاء في اخلصائص، ومت إعتبار املتغيرات التالية هي متغيرات للطبقات: احملافظات )رام الله وجنني(، 
النوع االجتماعي للفرد/ة )ذكر أو أنثى(، الفئة العمرية، التحصيل االكادميي واالنتماء احلزبي. وسميت 
العينة هنا، عينة طبقية عشوائية ذات مرحلة واحدة، حيث يتم إختيار عدد من األفراد من ضمن كل طبقة 

بطريقة عشوائية.
وجاءت ابرز النتائج على النحو التالي:

	 يالحظ من اإلستطالع والتحليل أن هناك وعي واضح لدى شريحة املبحوثني بأهمية وسائل اإلعالم
احلياة  في  النساء  نسبة مشاركة  على  ينعكس  الذي  األمر  السياسية،  املشاركة  بقضايا  التوعية  في 

السياسية والعامة.
	.ترى نسبة كبيرة من املبحوثني بأن لإلعالم بأشكاله برامج متخصصة حول مشاركة املرأة السياسية
	 يرى جزء كبير من املبحوثني أن اإلعالم الفلسطيني الرسمي واخلاص يهتم بقضايا النوع االجتماعي

وبنسبة جتاوزت %67.
	 باملتوسط بنسبة النسوي على قضايا املشاركة السياسية  لتركيز اإلعالم  العينة املبحوثة  جاء تقييم 

58.8%، األمر الذي يشير إلى أهمية العمل على دعم وتقوية اإلعالم النسوي ليصل إلى كافة شرائح 
اجملتمع الفلسطيني ويكون بأشكال مؤثرة.

	 جاءت نتيجة دراسة رأي العينة بأن اإلعالم النسوي أفضل من اإلعالم الرسمي في التوعية بقضايا
املشاركة السياسية بنسبة جيدة حيث وصلت إلى 61,6% وهذا يشير الى أن البرامج والرسائل التي 
يوجهها اإلعالم النسوي أكثر تركيزاً وتبنياً لهذا التوجه األمر الذي يساهم في زيادة وعي اجملتمع جتاه 

زيادة هذه املشاركة.
دور  هناك  أن  على  بشدة  وافقوا  جنني  محافظة  سكان  من   %65.2 أن  االستطالع  نتائج  أظهرت  كما 
لإلعالم التقليدي والعصري في زيادة فرص توعية النساء، مما يزيد من مشاركتها في احلياة السياسية 
واجملتمعية. بينما 88.1% من سكان محافظة رام الله يرون أن اإلعالم بأشكاله له دور في تعزيز املشاركة 

للمرأة السياسية واجملتمعية. 
وأظهرت نتائج اإلستطالع أن 72.6% من سكان محافظتي جنني ورام الله والبيرة يالحظون أن اإلعالم 

بأشكاله يوجد فيه برامج متخصصة حول املشاركة السياسية واجملتمعية للمرأة.
وعند سؤال املستطلعني عن إهتمام االعالم الفلسطيني الرسمي واخلاص بقضايا النوع االجتماعي، تبني 

أن ما مجموعه 67.1% من كال احملافظتني يرون أنه يوجد إهتمام بقضايا النوع االجتماعي.
كما يالحظ أن 18.9% من سكان محافظة جنني يالحظون أن االعالم النسوي يركز على قضايا املشاركة 

السياسية للمرأة، بينما وصلت النسبة لدى املستطلعني من سكان محافظة رام الله إلى %22.9.
بقضايا  التوعية  في  الرسمي  اإلعالم  من  أـفضل  النسوي  اإلعالم  أن  بني احملافظتني حول  تباين  هناك 
املشاركة السياسية، في محافظة رام الله وافق 21.5% على هذا الطرح، بينما كانت النسبة في محافظة 

جنني 13.4 %.
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أظهرت النتائج أن 66.7% ممن لديهم إنتماء حزبي وسياسي يوافقون وبشدة أن هناك دور لإلعالم التقليدي 
والعصري في زيادة فرص توعية النساء، مما يزيد من مشاركتهن في احلياة السياسية واجملتمعية، بينما 

عارض وبشدة 8% ممن لديهم إنتماء سياسي على هذا الطرح.
ويعتقد املستطلعون أن اإلعالم بأشكاله له دور في تعزيز املشاركة السياسية واجملتمعية للمرأة، فأجاب 
ما نسبته 90.9% بنعم، و8.3% ب ال، و8% ب ال أعرف. وعارض وبشدة ما نسبته 8% ممن لديهم إنتماء 
سياسي أن اإلعالم بأشكاله فيه برامج مخصصة حول مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية، بينما وافق 
وبشدة 73.6% من نفس الفئة على ذلك، وتبني أن 71.8% ممن ليس لديهم إنتماء سياسي على أن هناك 

برامج متخصصة حول مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية.
الرسمي  الفلسطيني  اإلعالم  إهتمام  عن  سؤالهم  عند  ال  ب  سياسي  إنتماء  لديهم  ممن   %10.9 أجاب 

واخلاص بقضايا النوع االجتماعي، بينما أجاب 59.5% ممن ليس لديهم إنتماء سياسي بنعم.
لديهم  ما نسبته 3.2% ممن  للمرأة، ظهر  السياسية  املشاركة  النسوي على قضايا  تركيز اإلعالم  وحول 
إنتماء سياسي، ال يرون أبداً هذا التركيز، بينما لوحظ أن 22.6% ال يرون أن هناك تركيز وبشكل عال على 
اإلعالم النسوي. ولوحظ لدى األشخاص الذين ليس لديهم إنتماء سياسي أن 3,9% ال يرون وجود تركيز 

على هذه القضايا، بينما 19.4% يالحظون وبشكل عال التركيز على قضايا اإلعالم النسوي.
وعند سؤال املستطلعني حول أفضلية اإلعالم النسوي على اإلعالم الرسمي في التوعية بقضايا املشاركة 
السياسية، عارض 18.5% ممن لديهم إنتماء حزبي على ذلك، بينما وافق وبشدة 15.5% ممن ليس لديهم 

إنتماء حزبي على أفضلية اإلعالم النسوي في التوعية بقضايا املشاركة السياسية.
 تبني أن ما مجموع نسبته 62.8% لكافة مستويات التعليمية، يوافقون وبشده على أن هناك دور لإلعالم 

التقليدي والعصري لزيادة فرص النساء وتوعيتهن في املشاركة السياسية واجملتمعية.
بأن  إجابتهم  عند  العلمي،  ملؤهلهم  وفقاً  املبحوثني  آراء  بني  فروق  هناك  أن  الثاني  اجلدول  يظهر  بينما 
اإلعالم بأشكاله له دور في تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية، حيث أجاب األشخاص ذوي مؤهل 
التوجيهي بالنفي مبا نسبته17.5%، و78.1% باإليجاب، بينما األشخاص ذوي حتصيل املاجستير كانت 
نسبة اإليجاب لديهم 100%، حيث يؤكدون على دور اإلعالم بأشكاله في تعزيز مشاركة املرأة السياسية 

واجملتمعية، ولوحظ تقارب النسبة بني حتصيل الدبلوم مبا نسبته 93.2% وحتصيل البكلوريس %93.8.
اإلعالم  أن  يوافقون على  البكالوريس  املبحوثني من احلاصلني على  أن 15.7% من  ويتضح من اجلدول 
بأشكاله به برامج مخصصة حول مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية، في حني يوافق 50% من حاملي 
العلم أن ما مجموعة 72,6% من كافة املستويات، ترى بأن اإلعالم فيه  شهادة املاجستير على ذلك، مع 

برامج حول املشاركة السياسية واجملتمعية للمرأة.
وأجاب حاملي درجة املاجستير عند سؤالهم عن إهتمام اإلعالم الفلسطيني الرسمي واخلاص بقضايا 
النوع االجتماعي، مبا نسبته 100% بأن هناك إهتمام بهذه القضايا، بينما أجاب حاملي درجة البكالوريس 
مبا نسبته 70.3% باإلهتمام، و13.5% بعدم إهتمام اإلعالم الرسمي واخلاص بقضايا النوع االجتماعي.

وأظهرت النتائج أن املستويات األربعة توافق بنسب متفاوتة على أن اإلعالم النسوي أفضل من اإلعالم 
مستوى  مبحوثي  نسبة  بلغت  حيث  للمرأة،  واجملتمعية  السياسية  املشاركة  بقضايا  التوعية  في  الرسمي 

التوجيهي 85.4% والدبلوم 68.2% والبكالوريس 62% واملاجستير %100.
 لوحظ أن الفئة ما بني 39-49 سنة يوافقون وبشدة وبنسب متقاربة على أن اإلعالم التقليدي والعصري 
أن  حني  في  واجملتمعية.  السياسية  مشاركتهن  من  يزيد  مما  النساء،  توعية  فرص  زيادة  في  دوراً  يلعب 
مجموع النسب للفئات العمرية األربعة ما بني 18- 60 سنة فأكثر بلغت 62.8% يرون أن هناك دور لوسائل 
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اإلعالم في زيادة فرص النساء السياسية واجملتمعية. وتعتقد الفئة ما بني 29-39 سنة مبا نسبته 91% أن 
اإلعالم بأشكاله له دور في تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية، في حني أن 9% من املبحوثني بني 
فئة 18-28 ال يعرفون مدى دور اإلعالم في تعزيز املشاركة السياسية واجملتمعية للمرأة، و10.8% من فئة 

50-59 ال يرون أن اإلعالم يلعب دورا في تعزيز هذه املشاركة للمرأة.
في حني تقاربت الفئات األربعة مبا نسبته 72.6% في أن اإلعالم بأشكاله يحتوي على برامج مخصصة 
اإلعالم  من  إهتمام   يوجد  ال  أنه   %13.7 نسبته  ما  ويرى  للمرأة.  واجملتمعية  السياسية  املشاركة  حول 
الفلسطيني الرسمي واخلاص بقضايا النوع االجتماعي، بينما ترى 67.1% من الفئات األربعة أن هناك 

إهتمام بقضايا النوع االجتماعي من قبل اإلعالم الرسمي واخلاص.
يظهر من حتليل النتائج أن 16.8% من كافة الفئات العمرية املبحوثة ترى أن تركيز اإلعالم على قضايا 
هذه  على  أبداً  تركيز  يوجد  ال  أن  ترى   %3,6 نسبته  ما  يوجد  بينما  ضعيف،  للمرأة  السياسية  املشاركة 
القضايا، بينما يرى آخرون مبا نسبته 58.8% أن تركيز اإلعالم جتاه قضايا املشاركة السياسية للمرأة 

متوسط، ويقول 20.8% أن تركيز اإلعالم عال في قضايا املشاركة السياسية للمرأة. 
اإلعالم  من  أفضل  النسوي  اإلعالم  أن  توافق على  التي  الفئات  أكثر  من   59-50 بني  ما  الفئة  أن  وتبني 
الرسمي في التوعية بقضايا املشاركة السياسية مبا نسبته 76.5%، فيما وافقت وبشدة الفئات األربعة مبا 
مجموع نسبته 17.2% على أن اإلعالم النسوي أفضل من اإلعالم الرسمي في التوعية في قضايا املشاركة 

السياسية واجملتمعية.
يوافق اجلنسني مبا نسبته 27.4% على أن هناك دور لإلعالم التقليدي والعصري في زيادة فرص توعية 
النساء، مما يزيد من مشاركتهن في احلياة السياسية واجملتمعية، في حني عارض اجلنسني مبا نسبته 

9.5% على ذلك.
وتقاربت النسب بني اجلنسني حول إعتقادهم بأن اإلعالم بأشكاله له دور في تعزيز مشاركة املرأة السياسية 
واجملتمعية، اإلناث بنسبة 87.8% والذكور بنسبة 85.1%. في حني بلغت نسبة عدم إعتقاد اجلنسني بدور 

اإلعالم في تعزيز هذه املشاركة مبا مجموع نسبته %11.2.
وعارض ما مجموع نسبته 14.7% من كال اجلنسني على أن اإلعالم بأشكاله يحتوي على برامج مخصصة 
حول مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية، في حني وافق وبشدة اجلنسني مبا نسبته 72.6% على وجود 
اإلعالم  أن  يرون  الذكور  من   %69 وأن  للمرأة.  واجملتمعية  السياسية  املشاركة  حول  مخصصة  برامج 
الفلسطيني الرسمي واخلاص يهتم بقضايا النوع االجتماعي، في حني  قالت اإلناث أنه ال يوجد إهتمام 

بقضايا النوع االجتماعي، حيث بلغت النسبة %65.3.
اإلناث ترى  للمرأة، فإن 14.2% من  السياسية  املشاركة  النسوي على قضايا  بتركيز اإلعالم  يتعلق  فيما 
أن التركيز ضعيف، و57.4% بأنه متوسط، و24.1% بأنه عال، فيما يرى من الذكور 19.6% بأن التركيز 

ضعيف، و60.1% بأنه متوسط، و17.4% بأن التركيز على قضايا املشاركة السياسية عال.
بقضايا  التوعية  في  الرسمي  اإلعالم  من  أفضل  النسوي  اإلعالم  أن  على  اجلنسني  من   %19 ويعارض 
املشاركة السياسية، فيما يوافق 61.6% من اجلنسني على أن اإلعالم النسوي أفضل في التوعية بقضايا 

املشاركة السياسية.
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أما األسئلة املفتوحة التي تضمنتها اإلستمارة فكانت نتائجها على النحو التالي :
	ما هي أكثر وسيلة إعالمية نسوية تصلك منها معلومات حول املشاركة السياسية ؟

تبني أن الوسيلة األكثر فاعلية في توصيل األخبار واملعلومات حول املشاركة السياسية  من وجهة نظر عينة 
التخطيط هي اإلذاعة والتلفاز حيث تكررت 73 مرة بني املبحوثني، يليها اإلنترنت بتكرار 38 مرة، فيما 

إختلفت عدد مرات التكرار بني الوسائل األخرى.
	.أهم الرسائل اإلعالمية الواجب التركيز عليها بهدف تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية

يتضح من  إجابات عينة التخطيط ضمن اإلستمارة ما جاء في اجلدول السابق أن من أكثر الرسائل التي 
يجب التركيز عليها لتعزيز املشاركة السياسية واجملتمعية للمرأة هي التوعية والعمل على تعزيز مكانتها 
مجتمعياً وسياسياً من خالل البرامج وسن القوانني وإبراز دورها، تالها في األهمية وسائل اإلعالم ودروها 
في تعريف املرأة وتوعيتها وتعزيز مكانتها بتكرار 85 مرة حيث تكررت اإلجابة 163 مرة، في حني  تكرر 
تعريف املرأة بحقوقها وواجباتها 55 مرة  فيما جاءت التدريبات ودورها في تعزيز هذه املشاركة بتكرارها 

40 مرة. 
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التحديات والفرص واألولويات

قام فريق التخطيط باستخدام أسلوب التحليل SWOT وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف للمؤسسات 
عينة التخطيط وبيان الفرص التي ميكن إستثمارها، فضاًل عن حتديد التحديات التي تشكل عائقاً على 

املؤسسات بناءاً على اإلستنتاجات التي خلص إليها الفريق.
وتتمثل نقاط الضعف فيما يلي:

 على مستوى مؤسسات اإلعالم الفلسطينية: . 1
• لدى 	 التقنية  القدرات  غياب  بسبب  اإلعالمية،  الرسـالة  فـي  االجتمـاعي  النـوع  بعد  مراعاة  ضعف 

املؤسسات اإلعالمية لتبني نهج ادماج النوع اإلجتماعي في عملها.
• عند 	 اإلنساني  النهج  واتباع  اإلعالم  في  املرأة  لقضايا  اإلعالمية  التغطية  في  التنموي  البعد  غياب 

التطرق لقضايا املرأة.
• ضعف التنسيق فيما بني املؤسسات اإلعالمية واملؤسسات والهيئات احلكومية وغير احلكومية خلدمة 	

قضايا املرأة.
• التغطية املوسمية لقضايا املرأة سواء فيما يتعلق مبناهضة العنف ضد املرأة او أياً من القضايا التنموية 	

األخرى ذات العالقة بتمكني املرأة سياسياً او اقتصادياً.
• غياب املرأة عن أماكن صنع القرار في مؤسسات اإلعالم بشكل عام.	
• ضعف عمليات التدريب والتأهيـل للكـوادر اإلعالميـة النسائية. 	
• غلبة التركيز على األدوار التقليدية للمرأة فـي الرسـالة اإلعالمية، وعدم مواكبة التنوع في أدوار املرأة  	

واقعيا.
على مستوى املؤسسات الشريكة:. 2

• ليس لدى املؤسسات أدوات قياس أو تقدير علمي حول أي الوسائل اإلعالمية األكثر تاثيراً بشأن 	
اجلندر، والتي تشكل أحدى االدوات الهامة التي ميكن ان تدفع باجتاه اجنازات حقيقية في ادماج قضايا 

النوع االجتماعي في هذا القطاع.
• اخلبرة 	 أومحدودية  املؤسسات،  في  العاملني  اإلعالميني/ات  بعض  لدى  اإلعالمية  القدرات  غياب 

والقدرات املهنية والفنية والعالقات مع الوسط اإلعالمي وقلة نشاطات التطوير والتدريب املوجهة 
للعاملني في اجملال اإلعالمي لديها بحكم غياب أوضعف املوارد املالية اخملصصة لذلك.

• ارتباط النشاطات اإلعالمية لدى املؤسسات الشريكة بالبرامج واملشاريع املمولة، وغياب االستثمار 	
احلقيقي باإلعالم من أجل حتقيق أهداف املؤسسات، األمر الذي ينعكس سلباً على أدائها اإلعالمي 
ويشتته ضمن رؤية وهدف كل مشروع. والصعوبة في إيجاد جهات داعمة لقطاع اإلعالم بشكل كامل.

• غياب واضح لوجود خطة إستراتيجية إعالمية مستقلة عند غالبية املؤسسات الشريكة، وإن وجدت 	
لدى البعض فهي ال تؤسس خليار عمل إستراتيجي شامل ومتكامل وذلك حملدوديتها وضعفها في طرح 
املواضيع ذات العالقة مبفهوم املساواة بني اجلنسني )اجلندر( وعملية التحول السياسي واالجتماعي 

في اجملتمع الفلسطيني.
• تفاوت عالقة املؤسسات مع وسائل اإلعالم احمللي، وعدم وجود منهجية علمية واضحة املعالم يقوم 	

على أساسها حتديد نوع وآلية العالقة ما بني املؤسسات الثالث واإلعالم، باإلضافة إلى عدم إتباع 
التي حتصل على  واإليجابية  السلبية  التغييرات  أو حتى رصد  العمل اإلعالمي،  لتقييم  آلية سليمة 
تداول وتعاطي اجلمهور مع املنتجات اإلعالمية، وبقاء العمل على مستوى التقييمات الداخلية حيث 

اليتم التعاطي مع أية حتديات أو صعوبات بشكل سليم.



30

• وبرامجها 	 اخلاصة  صحفها  منها  البعض  لدى  أن  حيث  للمؤسسات  اإلعالمي  املنتوج  حجم  تفاوت 
اإلذاعية، فيما ال يوجد لدى البقية صحفاً أو برامج إذاعية. باإلضافة إلى الضعف الكبير في اإلعالم 

االجتماعي لدى البعض.
• وجود عالقات وشراكات قوية مع بعض اجلهات األجنبية املانحة والتي تعمل في مجال حقوق اإلنسان 	

تقريباً حتصل على  تختلف سياسة اإلستقطاب من مؤسسة ألخرى وجميعها  والدميقراطية، حيث 
متويل موجه لقضايا املرأة، وقلما جتد متوياًل خاصاً باإلعالم.

• ضعف التنسيق فيما بني املؤسسات الشريكة واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية لتبادل املوارد، 	
الوثائق واملعلومات خلدمة قضايا املرأة. 

ومتثلت نقاط القوة فيما يلي:
• وجود أثر إيجابي واضح لنشاطات وبرامج املؤسسات الشريكة في املناطق اجلغرافية التي تعمل بها، 	

ومالئمة املشاريع لالحتياجات ومتطلبات الفئات املستهدفة.
• واملساواة 	 النساء  ومتكني  إلدماج  املؤسسات  في  القيادية  الهيئات  لدى  وإلتزام  سياسية  إرادة  وجود 

اجلندرية في برامجها وترويج احلقوق اخلاصة بهن، كما أن األعضاء فيها يتمتعون مبكانة اجتماعية 
متكنهم من التواصل الفعال مع اجملتمع وتزيد من ثقة اجملتمع باملؤسسات.

	 اإلدارة في  التجربة  لنقل  املؤسسات  تلك  بها  تقوم  التي  التوعية  وحمالت  اإلعالمية  البرامج  جناح 
واإلرادة والتي تعكس قدرة النساء للمحيط الوطني.

	 ،وجود خطط إستراتيجية “ضمن رؤية ورسالة وأهـداف واضحة” لكل املؤسسات عينة التخطيط
بالرغم من االختالف في حجومها وأنشطتها وأهدافها. 

	 ،وجود مساحة واسعة من حرية العمل وإتخاذ القرار لدى اإلعالميني/ات العاملني/ات في املؤسسات
باإلضافة إلى وجود كفاءات مهنية داخل بعض املؤسسات عينة التخطيط ما جعلها مرجعية للمؤسسات 

األخرى في تقدمي اإلستشارات اإلعالمية والتدريبات ومتكني اإلعالميني واإلعالميات.
	 تتميز املؤسسات مبواكبتها للوسائل اإلعالمية احلديثة والتي أستخدمت ضمن العديد من البرامج

واملشاريع للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اجملتمع الفلسطيني. باإلضافة إلى متيزها مبهارات 
الترويج والتسويق لنشاطاتها من خالل املواقع اإللكترونية والنشرات الدورية واللقاءات.

	 ضعف الرقابة اجملتمعية على مؤسسات اجملتمع احمللي في تضمني قضايا النوع االجتماعي والتاكد
من قيامها بدورها ضمن اولويات تللك اجملتمعات بشكل عام.
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اما بالنسبة للفرص والتحديات التي قد تواجهها املؤسسات خالل السنوات القادمة 2015-2017 فهي 
على الشكل التالي:

التحدياتالفرصالقطاع

االقتصادي 
واالجتماعي

تطور املفاهيم االجتماعية حول دور املرأة 
اجملتمعـــي والسياســـي عاملياً ما يســـاعد 
املؤسســـات على جتنيـــد التمويل األجنبي 

الالزم.

املســـؤولية االجتماعيـــة والوطنية للقطاع 
اخلـــاص جتـــاه املـــرأة والفئات املهمشـــة 

والفقيرة.

إســـتثمار الفعاليـــات احملليـــة والوطنيـــة 
والعاملية ببرامح وفعاليات وأنشطة ريعية 

لصالح املؤسسات.

قلـــة وعي اجملتمـــع بأهمية عمل ودور املؤسســـات 
األهلية التنموي.

إهتمـــام وتركيز املمرل باجلانب اإلغاثي وبعده عن 
اإلحتياجات التنموية املستدمية.

حساسية بعض اجملتمعات ملشاركة النساء.

 الفكر املناهض لقضايا املرأة  وأدوار في اجملتمع.

األزمـــة اإلقتصاديـــة العامليـــة التي تعصـــف بدول 
مانحة للمؤسسات.

التنافـــس الســـلبي بـــني املؤسســـات وغيـــاب رؤية 
موحدة في تنفيذ البرامج ما يشـــتت اجلهد واملال  

وال يؤسس لعمل مجتمعي مستدمي.

الظروف 
السياسية 

االهتمـــام الدولي بقضايا الســـلم األهلي 
ونشر ثقافة الوعي املدني مدخل خملاطبة 

املمولني وجتنيد األموال بهذا الصدد.

شـــيوع ثقافـــة اجملتمـــع املدنـــي التعددي 
وطنياً.

إســـتثمار حالة اإلنفتاح السياسي العاملي 
على فلسطني. وقبول فلسطني كدولة غير 

عضو في املنظمة الدولية.

واملعاهـــدات  لإلتفاقـــات  اإلنضمـــام 
والبروتوكوالت الدولية.

كثـــرة املنتديـــات واحملافـــل الدوليـــة التي 
تعقد بشـــكل دوري فـــي النصف اجلنوبي 

من العالم.

إستمرار االحتالل وسياساته العنصرية وإستمرار 
احلصار وغياب احلرية.

إستمرار اإلنقسام الفلسطيني الداخلي.

اســـتجابة التمويـــل للمتغيـــرات السياســـية علـــى 
األرض )الطواريء(.

الصراعات السياســـية الدولية وأثرها على أجندة 
املمولني ووجهاتهم اجلغرافية.
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الشراكة 
واملنافسة

وجود إئتالفات أهلية قطاعية وعامة. 
التوجـــه الوطني نحـــو تفعيل الشـــراكات 

احمللية وعبر القطاعية.
توجه املانحني لدعم مشـــاريع شراكة بني 

املؤسسات.

املنافسة بني املؤسسات.
قلة فرص التمويل.

متتـــع بعـــض املؤسســـات بعالقـــات مـــع متخـــذي 
القرارات على املســـتوى الرسمي الوطني أكثر من 

غيرها.
موسمية تناول قضايا املرأة وغياب اإلستدامة في 

العمل.

اإلعالم

توجـــه اإلعـــالم اخلـــاص والعـــام لدعـــم 
الرســـالة اإلعالميـــة التـــي تســـاعد على 

متكني املرأة إعالمياً.
إهتمـــام اإلعـــالم الدولـــي بقضايـــا املرأة 

ومتكينها. 
التطـــور التقنـــي والتكنولوجي فـــي عالم 
اإلعـــالم وقدرتـــه علـــى الوصـــول لكافـــة 

الشرائح. 
املـــرأة الفلســـطينية مـــادة غنيـــة وجاذبة 

لوسائل اإلعالم.
التشـــريعات والنطـــم القانونيـــة اخملتصة 
باإلعـــالم والتـــي تؤكـــد علـــى حـــق املرأة 

وحضورها.

تششـــت الرؤى في تنفيذ القضايا اخملتلفة ببعدها 
اإلعالمي.

تفـــوق بعض املؤسســـات مادياً وبشـــرياً في اجملال 
اإلعالمي.

احلضور القـــوي لبعض املؤسســـات وقياداتها في 
اإلعالم.

تفـــاوت وتبايـــن عالقات قيـــادات املؤسســـات مع 
وسائل اإلعالم.

الصورة النمطية للمـــرأة من قبل اإلعالم التجاري 
والتعاطي معها كمادة إعالنية.

الثقافة التي ال تعطي للمرأة الفرص التي تستحقها 
بشكل منصف في اإلعالم

غيـــاب مرصد إعالمـــي وطني يقيـــس حضور كل 
مؤسسة إعالمياً.

إعتماد خطط إعالمية اســـتراتيجية دون تطبيقها 
على الواقع.
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األهداف اإلستراتيجية والسياسات

الرؤية
تسعى املؤسسات الشريكة على االستثمار في اإلعالم الفلسطني لتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مكانة 
ومحورياً في عملية  ريادياً  املرأة السياسية واجملتمعية.  كما وترى املؤسسات الشريكة أن لإلعالم دوراً 
التنمية املنشودة وفي حتقيق العدالة اإلجتماعية فيما يخص قضايا وأدوار املرأة الفلسطينية. وعليه تتمثل 

الرؤية االستراتيجية لهذه اخلطة مبا يلي:
»مؤسسات نسوية قادرة وتعمل بكفاءة على حمل قضايا املرأة الفلسطينية اعالميا 

لتعزيز مكانتها القيادية في نواحي احلياة كافة«

األهداف االستراتيجية
من أجل املساهمة في حتقيق هذه الرؤية، مت وضع ثالثة اهداف استراتيجية وعدد من السياسات لألعوام 

2015 – 2017 والتي تنص على ما يلي:
تعزيز آليات العمل اإلعالمي ضمن اجندات وطنية موحدة خملاطبة قضايا املرأة الفلسطينية السياسية . 1

واجملتمعية.
متكني املؤسسات الشريكة من االستثمار في اإلعالم لتحقيق أهدافها التنموية نحو النهوض باملرأة . 2

الفلسطينية ومتكينها.
احلياة . 3 في  مشاركتها  لتطوير  كأداة  االعالم  وسائل  في  الفلسطينية  املرأة  ومشاركة  حضور  تفعيل 

السياسية واجملتمعية.

السياسات

ويع���رض اجل���زء التال���ي العدي���د م���ن السياس���ات التفصيلي���ة املندرجة ضم���ن االهداف 
االستراتيجية الثالث: 

الهدف االستراتيجي اآلول: متكني املؤسسات الشريكة من االستثمار في اإلعالم لتحقيق أهدافها . 1
التنموية نحو النهوض باملرأة الفلسطينية ومتكينها.

  السياسات:
بناء سياسات للشراكة والتشبيك ما بني املؤسسات الشريكة ومؤسسات اإلعالم الفلسطيني.. 1
تعزيز سبل االستثمار في اإلعالم الفلسطيني بكفاءة وفاعلية من أجل حتقيق أهداف املؤسسات . 2

الشريكة.
دمج اإلعالم التقليدي)الصحافة املكتوبة واالذاعة والتلفزيون( واالعالم احلديث )املواقع االعالمية . 3

ومواقع التواصل االجتماعي( في عمل املؤسسات الشريكة.
االستثمار في الفروع واملراكز واللجان اخملتلفة للمؤسسات الشريكة إعالميا.. 4
تطوير التنسيق والتعاون بني املؤسسات الشريكة بالعمل املوجه إعالميا للنهوض باملرأة الفلسطينية . 5

سياسياً واجتماعياً.
تعزيز قدرات الكادر اإلعالمي في املؤسسات الشريكة.. 6
رصد موازنات تشغيلية وتطويرية مستقلة للعمل اإلعالمي في املؤسسات الشريكة.. 7
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الهدف االستراتيجي الثاني:  تعزيز آليات العمل اإلعالمي ضمن اجندات وطنية موحدة خملاطبة . 2
قضايا املرأة الفلسطينية السياسية واجملتمعية.

السياسات:
زيادة وعي أصحاب القرار والعاملني في املؤسسات اإلعالمية حول مفاهيم ومبادئ النوع . 1

اإلجتماعي.
تعزيز أواصر العالقات مع اإلعالم الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي من مؤسسات وأفراد.. 2
بلورة صيغة تشاركية مع مؤسسات اإلعالم الفلسطينية من أجل تبني قضايا املرأة وتعزيز دورها . 3

السياسي واإلجتماعي.
تطوير مضامني ولغة خطاب وسائل اإلعالم حول قضايا املرأة.. 4
تعزيز تفاعل مؤسسات اإلعالم الفلسطيني مع املؤسسات احلكومية ذات العالقة وشركاء القطاع . 5

النسوي والتنموي واحلقوقي.
 الهدف االستراتيجي الثالث: تفعيل حضور ومشاركة املرأة الفلسطينية في وسائل االعالم كأداة . 3

لتطوير مشاركتها في احلياة السياسية واجملتمعية.
   السياسات:  

رفع الوعي اجملتمعي  في فلسطني لالستثمار في اإلعالم الفلسطيني من أجل تعزيز حضور املرأة . 1
سياسياً وإجتماعياً.

اشراك املرأة الفلسطينية في تخطيط ونتفيذ البرامج االعالمية املنفذة من قبل املؤسسات . 2
الشريكة.

تنمية قدرات املرأة الفلسطينية مبهارات التواصل مع اإلعالم.. 3
متكني وتنمية قدرات املرأة الفلسطينية في تنفيذ حمالت الضغط واملناصرة االعالمية.. 4
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التدخالت االستراتيجية واملتابعة والتقييم
يعتبر التخطيط اإلستراتيجي مرحلة هامة في عمل املؤسسات جميعاً بغض النظر عن القطاع الذي تعمل 
فيه أو اجلمهور الذي تستهدفه كما يعتبر التخطيط االستراتيجي الناظم واملوجه والضابط لسير العمل 
في أي مؤسسة مهما كان نوعها. ومن هنا تنبع ضرورة وجود آليات للمتابعة والتقييم حتى يتم رصد تقدم 

وجناح هذه اإلستراتيجية .
تنفيذ  بدورها  تكفل  والتي  تنفيذها  في  البدء  حلظة  من  ستبدأ  االستراتيجية  للخطة  املتابعة  عملية  إن 
اخلطة على أرض الواقع بنجاح آخذين باالعتبار السياسات والتدخالت الرئيسية التي يجب تبنيها من 
خالل املؤسسات الشريكة للسنوات الثالث القادمة 2015-2017 لتكفل املشاركة احلقيقية للمرأة سياسياً 
واجتماعياً. ولقياس مدى حتقق التدخالت والسياسات واألهداف اإلستراتيجية فقد مت إشتقاق مؤشرات 
للتدخالت االستراتيجية، هذه املؤشرات ستستند إليها املؤسسات الحقاً لضمان عملية التطبيق وتقييم 

التقدم في العمل. 
أما بالنسبة للتقييم فال بد من وجود جهة معينة تشرف على تنفيذ االستراتيجية وتقوم بإجراء العمليات 
الوقائية تالشياً للوصول ملرحلة تستوجب التدخل يإجراءات عالجية تشتت اجلهد وتضيع الوقت وتدخل 
املؤسسات في مرحلة إستنزاف الذات لوضع كافة املتغيرات موضع التعامل العلمي والعملي مبوضوعية مبا 

ال يفقد اخلطة رونقها والسبب الذي وضعت من أجله. وعليه فإنه من الضروري:
	 )تشكيل فريق إستشاري من املؤسسات الشريكة )اإلدارات واإلعالم( يجتمع بشكل دوري )كل ستة أشهر

السياسات  االستراتيجيات،  خالل  من  االستراتيجية  األهداف  إلجناز  وصوالً  اخلطط  تنفيذ  لتقييم 
والتدخالت.

	 إعتماد جهة ذات صلة باإلعالم لتشرف على التنفيذ االنشطة االعالمية وقد تكون اجلهة التي أعدت
اخلطة األقدر على ذلك.

	 اإلستفادة من خبرات اإلعالميني ومؤسسات اإلعالم العاملة محلياً في تنفيذ بنود اخلطة وفق عطاءات
حيث أن بنود اخلطة مجزأة، وبالتالي توفير مرجعية تقييم للعمل ال سيما وأن اخلطة وضعت لتطوير 

كفاءة وأداء اإلعالم املوجود في املؤسسات وألنها جاءت كضرورة لتطويره.
	.إجراء دراسات ميدانية وإستطالعات رأي ومجموعات بؤرية لقياس مدى التغيير احلاصل على األداء
	 إلتزام كافة األطراف ذات العالقة بتقدمي تقارير سنوية حول نتائج تطبيق اخلطة ورصد أهم االجنازات

والتحديات. 
	 إصدار تقرير نصف سنوي حول نتائج تطبيق اخلطة وتعميمه على اإلعالم ودعوة إعالميني ومؤسسات

ومختصني لنقاشه وتعميمه.
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التدخالت االستراتيجية
 لتحقيق السياسات الستة عشر املذكورة اعاله مت استنباط مجموعة من التدخالت االستراتيجية املرتبطة بكل

هدف استراتيجي وهي على النحو التالي:
االهداف االستراتيجية التدخالت االستراتيجية املؤشرات

العمـــل  آليـــات  تعزيـــز 
ضمـــن  اإلعالمـــي 
موحدة  وطنية  اجندات 
املرأة  قضايـــا  خملاطبة 
السياسية  الفلسطينية 

واجملتمعية

تنفيـــذ برامج تدريبية لبنـــاء قدرات العاملني 
داخـــل املؤسســـات االعالمية حـــول مفاهيم 

ومبادئ النوع االجتماعي.
تنفيذ ورش عمل تثقيفية حول كيفية التعامل 
النـــوع االجتماعـــي تســـتهدف  مـــع قضايـــا 

العاملني داخل املؤسسات االعالمية
عقد لقاءات تشـــاورية الصحاب القرار حول 
أهميـــة تفعيل وبنـــاء سياســـات اعالمية من 

منظور النوع االجتماعي.
تشـــكيل جلنة وطنية مناصـــرة لقضايا املرأة 

اعالميا.
عقد لقاءات دورية مع املؤسســـات االعالمية 

ملتابعة مدى تبنيها لقضايا املرأة.

عـــدد العاملـــني داخل املؤسســـات االعالميـــة الذين 
شـــاركوا فـــي البرامـــج التدريبيـــة املنفـــذة مـــن قبل 

املؤسسات الشريكة
عـــدد العاملـــني داخل املؤسســـات االعالميـــة الذين 
شـــاركوا فـــي الـــورش التثقيفيـــة املنفـــذة مـــن قبـــل 

املؤسسات الشريكة
عـــدد صانعـــي القـــرار الذيـــن شـــاركوا فـــي الورش 

التثقيفية املنفذة من قبل املؤسسات الشريكة
عدد املؤسســـات احلكومية وغيـــر احلكومية املمثلة 

باللجنة الوطنية املناصرة لقضايا املرأة.
عـــدد االليات والسياســـات التـــي مت وضعها من قبل 
اللجنة الوطنية املشـــكلة بهدف تطوير مضامني ولغة 

خطاب وسائل االعالم حول قضايا املراة.

املؤسســـات  متكـــني 
الشريكة من االستثمار 
فـــي اإلعـــالم لتحقيـــق 
التنمويـــة  أهدافهـــا 
نحـــو النهـــوض باملـــرأة 

الفلسطينية ومتكينها

عقد لقـــاءات دوريـــة لتفعيل اليـــات التعاون 
الشـــريكة  املؤسســـات  بـــني  والتشـــبيك 

واملؤسسات االعالمية في فلسطني.
صياغة أنشـــطة ومشاريع بالشـــراكة ما بني 

املؤسسات الشريكة ووسائل االعالم.
جتنيد االعالم في ابراز دور املراة واملؤسسات 
الشـــريكة في قطاع االعالم وتسليط الضوء 

عليها.
اعـــداد مـــواد اعالميـــة دوريـــة للمؤسســـات 
الشريكة توضح االهمية والعائد االجتماعي 
لتفعيل املشاركة السياسية واجملتمعية للمرأة 

بكل مستوياتها.
ادخـــال االعـــالم االجتماعي بكافة اشـــكاله 

وتقنياته في عمل املؤسسات النسوية.
إيجـــاد اليات تضمن دميومـــة حضور قضايا 
املرأة في وســـائل اإلعالم، وجتنب املوسمية، 

واحلضور النمطي للنساء وقضاياهن
وضع اليات وسياســـات تضمن سبل التعاون 

والتنسيق بني املؤسسات الشريكة اعالميا. 
عقـــد برامج تدريبيـــة للـــكادر االعالمي في 
املؤسســـات الشـــريكة بغرض رفـــع قدراتهن 
املهنية فـــي تخطيط وتنفيـــذ البرامج واملواد 

االعالمية.
تدريـــب الـــكادر اإلعالمـــي فـــي املؤسســـات 
الشـــريكة علـــى تخطيـــط وتنفيـــذ حمـــالت 
الضغـــط واملناصرة عبر وســـائل اإلعالم مبا 
يشمل العاملني في الفروع واملراكز اخملتلفة.
العمل على رصد موازنات مستقلة لإلعالم

صياغـــة البرامـــج واملشـــاريع املشـــتركة مـــع 
وســـائل اإلعالم الفلســـطينية لتجنيد املوارد 
املاليـــة لتعزيـــز مشـــاركة املـــرأة فـــي احلياة 

السياسية واجملتمعية.

وجـــود5-3 اتفاقيـــات تفاهم تضمن اليـــات التعاون 
مـــن  وعـــدد  الشـــريكة  املؤسســـات  بـــني  املشـــترك 

املؤسسات االعالمية احمللية.
عـــدد السياســـات واالليات التـــي مت وضعها لضمان 

حضور املرأة في وسائل االعالم.
عدد املشاريع واالنشطة املشتركة مع وسائل اإلعالم 

التي مت صياغتها )مشاركة كافة أصحاب العالقة(.
عـــدد احلمـــالت االعالمية مـــن برامـــج تليفزيزنية 
واذاعية ومقاالت صحفية تؤكد على اهمية مشـــاركة 

املرأة في احلياة السياسية واالجتماعية.
عـــدد الفعاليـــات الهادفة لرفع الوعـــي اجتاه قضايا 

وادوار املراة الفلسطينية.
عدد البرامج االعالمية بانواعها التي بثت ونشـــرت 
في مجال ابراز دور املؤسســـات الشـــريكة في تعزيز 

مشاركة املراة في احلياة السياسية واجملتمعية.
عدد املواد االعالمية التوعوية حلقوق املرأة الصادرة 

عن املؤسسات الشريكة.
عدد املواد االعالمية التوعوية حلقوق املرأة الصادرة 

عن املؤسسات الشريكة.
عـــدد زوار مواقع التواصل االجتماعي  للمؤسســـات 

الشريكة )ال يقل عن مئة شخص سنويا(
عدد العاملني الذين شـــاركوا فـــي البرنامج التدريبي 

و مت تأهيلهم وبناء قدراتهم في اجملال االعالمي.
عـــدد العاملـــني اخملتصـــني فـــي إدارة إلعـــالم فـــي 

املؤسسات الثالث الشريكة.
عدد العاملـــني الذين مت تأهيلهم وبنـــاء قدراتهم في 

مجال اإلعالم.
نســـبة املوازنـــات التشـــغيلية والتطويرية اخملصصة 
لإلنتـــاج اإلعالمي من املوازنات العامة للمؤسســـات 

الشريكة.
عدد املشـــاريع املشتركة مع وســـائل اإلعالم التي مت 

صياغتها.
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تفعيل حضور ومشاركة 
في  الفلســـطينية  املرأة 
وســـائل االعـــالم كأداة 
مشـــاركتها  لتطويـــر 
فـــي احلياة السياســـية 

واجملتمعية

عقـــد اللقـــاءات اجلماهيريـــة الدوريـــة مـــع 
الفئـــات املســـتهدفة لرفـــع الوعي جتـــاه دور 

املراة اعالميا.
عقد البرامج التدريبية لبناء قدرات ومهارات 
الفئـــات املســـتهدفة علـــى اليـــات التخطيط 
االعالميـــة  واالنشـــطة  للبرامـــج  والتنفيـــذ 

للتاثير في قضايا املراة اجملتمعية.
عقـــد البرامـــج التدريبية للفئات املســـتهدفة 
لبنـــاء قدراتهـــم في مجـــال االعـــالم وتنفيذ 

حمالت الضغط واملناصرة.

عدد اللقاءات اجلماهيرية التي مت تنظيمها.
زيادة عدد النســـاء املشاركات في البرامج االعالمية 

وفي حمالت الضغط واملناصرة.
عدد النساء اللواتي مت تدريبهن على تخطيط وتنفيذ 

حمالت الضغط واملناصرة.

عدد حمالت الضغط واملناصرة التي مت تنفيذها.

عـــدد احللقـــات التلفزيونية واالذاعية التي شـــاركت 
فيهـــا النســـاء مـــن الفئـــة املســـتهدفة للمؤسســـات 
الشـــريكة والتي تتناول قصـــص النجاح ذات العالقة 

بدور املرأة السياسي واالجتماعي.

عدد الرسائل اإلعالمية املشتركة التي مت بلورتها.
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امللحق رقم 2- اسئلة املقابالت املعمقة 
استندت املقابالت املعمقة مع إدارة ومسؤولي اإلعالم في املؤسسات الشريكة الى احملاور التالية

األهداف
التقليدية واالجتماعية اخلاصة مبؤسستك على أن  صف أهداف اخلطة اإلستراتيجية لوسائل اإلعالم 

تكون تلك األهداف محددة قابلة للقياس والتحقيق، ذات صلة، وفي الوقت املناسب.
الهدف االول
الهدف الثاني
الهدف الثالث

صف كيف تدعم هذه األهداف مهمة مؤسستك؟

........................................................................................................
....صف ما تعلمته من املقارنة مع املؤسسات املماثلة وأهداف وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية 

اخلاصة بهم؟ وكيف تكون هذه األهداف تطوراً منطقياً خلطة اإلعالم  اخلاصة بك؟

.............................................................................................................
اجلمهور: حدد أدناه شرائح اجلمهور الذي تأمل في الوصول إليها:

 أمور داخلية: صف كيف سيتم مراجعة خطة وسائل اإلعالم وتلقيها من قبل اإلدارة العليا وأعضاء مجلس 
اإلدارة؟ وما هي األسئلة التي تتوقعها؟

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

أنها سياسة فاعلة  العمل بها لضمان  أو أرفق سياسة وسائل اإلعالم اخلاصة بك – وكيفية سير  صف 
وقابلة للحياة؟

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

تكامل احملتوى: أين ميكن إلستراتيجية إعالمية إجتماعية أن حتصل على أفضل النتائج؟  وأين ميكن أن 
تعزز إستراتيجية للوصول الى أهدافك، أو البرنامج أو االتصاالت القائمة؟ 
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أجل  من  تدويره  إعادة  أو  دمجه،  إعادة  أو  أخرى،  أغراض  إلى  حتويله  ميكن  الذي  احملتوى  حدد/ي 
إستراتيجية وسائل اإلعالم االجتماعية اخلاصة بك؟

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

 االستماع والبحث املتعلق باجلمهور: خلص ما تعلمته عن جمهورك من مراجعة وسائل اإلعالم، والبحوث 
األساسية أو الثانوية، وتقنيات االستماع؟ وملاذا تركز على مجموعات اجلمهور هذه؟ ما هي خطتك للرصد 

املستمر ألنشطتك اإلعالمية؟

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

إختيار الوسائل اإلعالمية احملددة

لتنفيذ إستراتيجيتك اإلعالمية؟ وملاذا إخترت  التي سوف تستخدمها  الوسائل اإلعالمية احملددة  صف 
إستخدام هذه األدوات؟

 قياس: صف املقاييس التي تعتمدها للنجاح؟ وما هي النقاط احملددة التي ستجمعها وكيف جتمع وحتلل 
هذه املعلومات؟ وكيف ستقوم باستخدام هذه املعلومات لتوثيق النتائج؟  

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

واملسؤوليات  الوظائف  هي  وما  اإلعالمية؟  خطتك  تنفيذ  عن  مسؤوالً  سيكون  من  والتدريب:  املوظفون 
احملددة لكل شخص؟ وما هو التدريب الذي ستقوم بتقدميه ملوظفيك والذي يساهم في بناء قدراتهم؟

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

تقييم وإرشاد: صف/ي كيف ستقوم/ين برصد وتقييم خطة وسائل اإلعالم اخلاصة بك؟ وكيف ستقوم/
ين باستخدام البيانات لتحسني املمارسة؟ وما هي العينة التجريبية التي ستقوم/ين بدراستها؟ حدد/ي 

اجلمهور املستهدف لتلك العينة؟ وكيف سيتم جمع وتطبيق ردود الفعل؟

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

امليزانية

هل لديكم ميزانية مفصلة لكيفية إستخدامكم املوارد املالية لتنفيذ خطتكم اإلعالمية؟

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

هل موازنات اإلعالم يحددها املمول؟

.............................................................................................................
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ما هي نسبة موازنة اإلعالم من مجمل موازنة مؤسستكم؟

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

كيف تستجيب املوازنات اخملصصة لإلعالم للمستجدات والطوارئ ؟

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

هل تتعرض موازنات اإلعالم لإلستبدال أو التقليص أو اإللغاء في حاالت معينة؟

.............................................................................................................
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ملحق رقم 3- حلقات النقاش البؤرية
مت اسناد نتائج حلقات النقاش )اجملموعات البؤرية( التي اجريت في شمال، وسط وجنوب الضفة الى 

اسئلة تتعلق باحملاور  التالية:

ماهي أهم وسائل اإلعالم  احمللية التي تتابعها املشاركات؟ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

وما هي أهم املواضيع التي تثير إهتمامهن في اإلعالم؟ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

وهل إهتمام وسائل اإلعالم بقضايا املرأة والرجل بشكٍل متساٍو؟ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

رؤية املشاركات لإلعالم النسوي في املؤسسات الثالث؟

………………………………………………………………………………………………………………………………..

ترتيب وسائل اإلعالم من حيث األكثر وصوالً للجماهير، واألكثر تأثيراً في قضايا املرأة. 

…………………………………………………………………………………………
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امللحق رقم 4 - االستبيانات
هذه اإلستمارة هي جزء من بحث ميداني اجراه طاقم عمل شركة كالكيت لالعالم واإلتصال لإلستفادة 

من نتائجه في سياق العمل على تنفيذ تخطيط إستراتيجي لإلعالم النسوي لصالح إحتاد جلان املرأة 
للعمل االجتماعي.

دور اإلعالم التقليدي في تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية 
اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة العمر
%100 %8.2 %33.6 %58.2 28-18
%100 %1.3 %6.3 %26.6 %65.8 39-29
%100 %11.5 %19.7 %68.9 49-40
%100 %13.5 %29.7 %56.8 59-50
%100 %22.2 %77.8 60 فاكثر
%100 %3 %9.5 %62.8 اجملموع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة اجلنس
%100 %7 %12.2 %23.8 %63.3 ذكر
%100 %6.7 %30.9 %62.4 انثى
%100 %3 %9.5 %27.4 %62.8 اجملموع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة احملافظة
%100 %6 %10.6 %23.6 %65.2 جنني
%100 %8.1 %31.9 %60.0 رام الله
%100 %3 %9.5 %27.4 %62.8 اجملموع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة املستوى التعليمي
%100 %7 %16.8 %16.1 %66.4 توجيهي فاقل
%100 %2.3 %40.9 %56.8 دبلوم
%100 %3.5 %35.4 %61.1 بكالوريوس
%100 %50.0 %50.0 ماجستير فاعلى
%100 %3 %9.5 %27.4 %62.8 اجملوع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة االنتماء السياسي
%100 %8 %4.5 %28.0 %66.7 نعم
%100 %13.4 %26.8 %59.8 ال
%100 %3 %9.5 %27.4 %62.8 اجملموع
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االعالم باشكاله له دور في تعزيز مشاركة املراة في احلياة السياسية واجملتمعية
اجملموع ال اعرف ال نعم العمر
%100 %86.5 %12.6 .%9 28-18
%100 %91.0 %3.8 %5.1 39-29
%100 %81.7 %16.7 %1.7 49-40
%100 %86.5 %10.8 %2.7 59-50
%100 %77.8 %22.2 60 فاكثر
%100 %86.4 %11.2 %2.4 اجملموع

اجملموع ال اعرف ال نعم اجلنس
%100 %85.1 %12.2 %2.7 ذكر
%100 %87.8 %10.2 %2.0 انثى
%100 %86.4 %11.2 %2.4 اجملموع

اجملموع ال اعرف ال نعم احملافظة
%100 %85.0 %13.1 %1.9 جنني
%100 %88.1 %8.9 %3.0 رام الله
%100 %86.4 %11.2 %2.4 اجملموع

اجملموع ال اعرف ال نعم املستوى التعليمي
%100 %4.4 %17.4 %78.1 توجيهي فاقل
%100 %2.3 %4.5 %93.2 دبلوم
%100 %6.3 %93.8 بكالوريوس
%100 %100 ماجستير فاعلى
%100 %2.4 %11.2 %86.4 اجملوع

اجملموع ال اعرف ال نعم االنتماء السياسي
%100 %90.9 %8.3 %8 نعم
%100 %82.8 %13.5 %3.7 ال
%100 %2.4 %11.2 %86.4 اجملموع
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الخط��ة االس��تراتيجية اإلعالمية النس��وية

الفلس��طينية الم��رأة  مش��اركه  لتعزي��ز 
والمجتمعي��ة السياس��ية  الحي��اة  ف��ي 

ان لالعالم باشكاله برامج مخصصة حول مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة العمر
%100 %74.3 %12.4 %12.4 %1 28-18
%100 %71.4 %14.3 %14.3 39-29
%100 %71.9 %7 %21.1 49-40
%100 %73 %16.2 %10.8 59-50
%100 %66.7 %11.1 %22.2 60 فاكثر
%100 %72.6 %12.3 %14.7 %4 اجملموع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة اجلنس
%100 %73.9 %12 %14.1 ذكر
%100 %71.3 %12.6 %15.4 %7 انثى
%100 %72.6 %12.3 %14.7 %4 اجملموع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة احملافظة
%100 %72.6 %11.5 %15.3 %6 جنني
%100 %72.7 %13.3 %14.1 رام الله
%100 %72.6 %12.3 %14.7 %4 اجملموع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة املستوى التعليمي
%100 %68.9 %10.6 %20.5 توجيهي فاقل
%100 %86 %7 %7 دبلوم
%100 %73.1 %15.7 %10.2 %9 بكالوريوس
%100 %50 %50 ماجستير فاعلى
%100 %72.6 %12.3 %14.7 %4 اجملوع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة االنتماء السياسي
%100 %73.6 %12.4 %13.2 %8 نعم
%100 %71.8 %12.2 %16 ال
%100 %72.6 %12.3 %14.7 %4 اجملموع
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هل االعالم الفلسطيني الرسمي واخلاص يهتم بقضايا النوع االجتماعي
اجملموع ال اعرف ال نعم العمر
%100 %67 %16.5 %16.5 28-18
%100 %70.5 %10.3 %19.2 39-29
%100 %63.3 %16.7 %20 49-40
%100 %66.7 %8.3 %25 59-50
%100 %66.7 %11.1 %22.2 60 فاكثر
%100 %67.1 %13.7 %19.2 اجملموع

اجملموع ال اعرف ال نعم اجلنس
%100 %69 %11 %20 ذكر
%100 %65.3 %16.3 %18.4 انثى
%100 %67.1 %13.7 %19.2 اجملموع

اجملموع ال اعرف ال نعم احملافظة
%100 %68.8 %14.4 %16.9 جنني
%100 %65.2 %12.9 %22 رام الله
%100 %67.1 %13.7 %19.2 اجملموع

اجملموع ال اعرف ال نعم املستوى التعليمي
%100 %59.3 %15.6 %25.2 توجيهي فاقل
%100 %81.8 %9.1 %9.1 دبلوم
%100 %70.3 %13.5 %16.2 بكالوريوس
%100 %100 ماجستير فاعلى
%100 %67.1 %13.7 %19.2 اجملوع

اجملموع ال اعرف ال نعم االنتماء السياسي
%100 %76.7 %10.9 %12.4 نعم
%100 %59.5 %16 %24.5 ال
%100 %67.1 %13.7 %19.2 اجملموع
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الخط��ة االس��تراتيجية اإلعالمية النس��وية

الفلس��طينية الم��رأة  مش��اركه  لتعزي��ز 
والمجتمعي��ة السياس��ية  الحي��اة  ف��ي 

هل االعالم النسوي يركز على قضايا املشاركة السياسية للمراة
اجملموع ابدا ضعيف متوسط بشكل عادي العمر
%100 %20.8 %58.5 %19.8 %9 28-18
%100 %24.7 %59.7 %9.1 %6.5 39-29
%100 %20 %56.4 %16.4 %7.3 49-40
%100 %15.2 %60.6 %24.2 59-50
%100 %12.5 %62.5 %25 60 فاكثر
%100 %20.8 %58.8 %16.8 %3.6 اجملموع

اجملموع ابدا ضعيف متوسط بشكل عادي اجلنس
%100 %17.4 %60.1 %19.6 %2.9 ذكر
%100 %24.1 %57.4 %14.2 %4.3 انثى
%100 %20.8 %58.8 %16.8 %3.6 اجملموع

اجملموع ابدا ضعيف متوسط بشكل عادي احملافظة
%100 %18.9 %55.4 %20.9 %4.7 جنني
%100 %22.9 %62.6 %12.2 %2.3 رام الله
%100 %20.8 %58.8 %16.8 %3.6 اجملموع

اجملموع ابدا ضعيف متوسط بشكل عادي املستوى التعليمي
%100 %15.9 %60.3 %19 %4.8 توجيهي فاقل
%100 %18.6 %69.8 %11.6 دبلوم
%100 %27.8 %52.8 %15.7 %3.7 بكالوريوس
%100 %50 %50 ماجستير فاعلى
%100 %20.8 %58.8 %16.8 %3.6 اجملوع

اجملموع ابدا ضعيف متوسط بشكل عادي االنتماء السياسي
%100 %22.6 %59.7 %14.5 %3.2 نعم
%100 %19.4 %58.1 %18.7 %3.9 ال
%100 %20.8 %58.8 %16.8 %3.6 اجملموع
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االعالم النسوي افضل من االعالم الرسمي في التوعية بقضايا املشاركة السياسية
اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة العمر
%100 %21.9 %61 %15.2 %1.9 28-18
%100 %16.7 %57.7 %23.1 %2.6 39-29
%100 %14.8 %61.1 %22.2 %1.9 49-40
%100 %5.9 %76.5 %14.7 %2.9 59-50
%100 %25 %50 %25 60 فاكثر
%100 %17.2 %61.6 %19 %2.2 اجملموع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة اجلنس
%100 %13.8 %58 %26.8 %1.4 ذكر
%100 %20.6 %65.2 %11.3 %2.8 انثى
%100 %17.2 %61.6 %19 %2.2 اجملموع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة احملافظة
%100 %13.4 %62.4 %20.8 %3.4 جنني
%100 %21.5 %60.8 %16.9 %8 رام الله
%100 $17.2 %61.6 %19 %2.2 اجملموع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة املستوى التعليمي
%100 %14.4 %58.4 %24.8 %2.4 توجيهي فاقل
%100 $15.9 %68.2 %15.9 دبلوم
%100 %21.3 %62 %13.9 %2.8 بكالوريوس
%100 %100 ماجستير فاعلى
%100 %17.2 %61.6 %19 %2.2 اجملوع

اجملموع اعارض بشدة اعارض اوافق اوافق بشدة االنتماء السياسي
%100 %19.4 %61.3 %18.5 %8 نعم
%100 %15.5 %61.9 %19.4 %3.2 ال
%100 %17.2 %61.6 %19 %2.2 اجملموع
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الخط��ة االس��تراتيجية اإلعالمية النس��وية

الفلس��طينية الم��رأة  مش��اركه  لتعزي��ز 
والمجتمعي��ة السياس��ية  الحي��اة  ف��ي 

األسئلة املفتوحة:
ما هي أكثر وسيلة إعالمية نسوية تصلك منها معلومات حول املشاركة السياسية ؟

اإلذاعة والتلفاز  اجلرائد
واجملالت

 النشاطات
والندوات

 االعالم العصري
واالنترنت

 التجمعات
النسائية

ال أعرف األحزاب

73 15 14 38 9 3 2

اهم الرسائل اإلعالمية الواجب التركيز عليها بهدف تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية؟

التدريبات التوعية والتعزيز اإلعالم والتثقيف اإلعالمي احلقوق والواجبات والعدل بني اجلنسني

40 163 85 55
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ملحق رقم 5 – املؤسسات املشاركة في عملية التخطيط
املراكز واملؤسسات التي شاركت في مجموعات النقاش البؤرية واملقابالت املعمقة التي عقدت العداد اخلطة 

االستراتيجية

ممثلي املؤسسات الشريكة
 ربيحة ذياب/ رئيس/ احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي

/ رئيس/ االحتاد العام للمرأة الفلسطينية   انتصار الوزير 
نهلة قورة / رئيس/ طاقم شؤون املرأة

……………………………………………………………………………………………………………………………………
أعضاء جلنة االتخطيط

 هديل حمدان / سعيد عوض الله        منى اخلليلي/رميا نزال    لبنى االشقر/ امل جمعة
احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي     االحتاد العام للمرأة الفلسطينية           طاقم شؤون املرأة 

           
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ممثلي الوزارات الشريكة 
ماجدة معروف/ مدير وحدة العالقات العامة واالعالم / وزارة شؤون املرأة

حنان امسيح/ مدير عام وحدة النوع االجتماعي/ وزارة احلكم احمللي
نارميان عواد / نفني أبو العز/ مدير عام وحدة النوع االجتماعي / مدير قسم االعالم اخلارجي / وزارة 

االعالم
………………………………………………………………………………………………………………………………….

ممثلي املؤسسات املدنية واحلكومية
تغريد سمحان /شفاء بشارات / عطاف عبد الوهاب / احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي

 خولة االزرق / مرمي هديب /احالم الوحش/    احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي   
عبلة سعدات / تغريد كشك/ طاقم شؤون املرأة

/ االحتاد العام للمرأة الفلسطينية جنوى عودة / هيفاء قدسية 
ليلى بشارات/ جمعية جنوم االمل

مها عبد اجلليل   / مجلس خربثا بني حارث
  أسماء حجيجي/روال سلمان  / جمعية قراوة بني زيد
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الخط��ة االس��تراتيجية اإلعالمية النس��وية

الفلس��طينية الم��رأة  مش��اركه  لتعزي��ز 
والمجتمعي��ة السياس��ية  الحي��اة  ف��ي 

امللحق رقم 6 – مصطلحات ومفاهيم
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  قواعد  من  كقاعدة   ،1965 عام  تأسس  الفلسطينية:  للمرأة  العام  االحتاد 
ويعتبر املمثل الشرعي الوحيد  للمرأة الفلسطينية داخل الوطن وخارجه، وعلى هذا األساس ميثل اإلحتاد 
املظلة لكافة منظمات املرأة الفلسطينية غير أحلكومية وقد كان الهدف الرئيس من تأسيسه تنظيم جهود 
داخل  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  النشاطات  جميع  في  للمشاركة  الفلسطينية  املرأة  وطاقات 

الوطن وخارجه والتي تسعى لتنمية املرأة والنهوض بها في التجمعات الفلسطينية املتعددة .
احتاد جلان املرأة  للعمل االجتماعي: تأسس عام 1981، كمؤسسة جماهيرية غير ربحية تعني لتحقيق 
املساواة بني اجلنسني في مجتمع فلسطيني دميقراطي. كان اإلحتاد ومنذ انطالقته أحد األركان الرئيسية 
والبلدات  القرى  في  خاصة  والطفل  املراة  مع  مباشر  بشكل  تعمل  التي  فلسطني  في  النسوية  للحركة 
املهمشة. واعتبر االحتاد رائداً في هذا اجملال ملا قدمه جاهدا في تعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية 
واجملتمعية بغرض رفع سوية الوعي القانوني للمراة الفلسطينية في شتى نواحي احلياة من اجل منكينها 
وتعزيز قدراتها وزيادة مشاركتها في عملية صنع القرار، كما انه يعتبر نصيرا ومراعيا ومدافعا صلبا عن 

حقوق املرأة ومكانتها ودورها التنموي. 
طاقم شؤون املرأة: تأسس عام 1992، كائتالف يضم االطر النسوية واملؤسسات النسوية االهلية باإلضافة 
ايطار  في  النسوي  اخلطاب  تطوير  في  الطاقم  رسالة  تتمثل  املرأة.  بقضايا  املهتمات  من  مجموعة  الى 
املرأة  الوطنية في مقدمتها وثيقة االستقالل وإعالن مبادئ حقوق  الى املرجعيات  وطني حترري مرتكز 

الفلسطينية خللق مجتمع دميقراطي ال مييز بني املرأة والرجل.
وزارة شؤون املرأة: تأسست عام 2002 لتشكل الهيئة احلكومية العليا واملعترف بها على املستوى الوطني 
للنهوض باملرأة الفلسطينية على كافة االصعدة. تطمح الوزارة ان ترى املرأة الفلسطينية قوية واثقة، فعالة 
مشاركة في كل مجاالت احلياة في ظل مجتمع فلسطيني يحترم قدراتها ومشاركتها متاما كما الرجل. كما 
تسعى الوزارة لتعزيز قدرات املرأة ومتكينها اقتصاديا، اجتماعيا، قانونيا، سياسيا وثقافيا من خالل برامج 

عدة للنهوض باملرأة الفلسطينية متناسية الظروف التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني. 
وزارة االعالم: تأسست عام 1994، في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية.  حيث تتلخص وظائف الوزارة 
ببلورة السياسة االعالمية للسلطة الوطنية الفلسطينية استنادا للبيان وقرارات وتوجهات احلكومة، اعداد 
وتقدمي مشاريع القوانني املتعلقة باإلعالم، تنظيم عمل محطات االذاعة والتلفزة اخلاصة وكذلك تنظيم 
وسائل االعالم والصحافة االخرى باإلضافة الى عمل الصحافيني واإلعالميني احملليني واألجانب. تطوير 
مستوى الصافيني واإلعالميني الفلسطيني، وتنظيم احلمالت االعالميةبهدف مواكبة االعالم الفلسطيني 

حلياة الشعب الفلسطيني.
احلياة  في  دورا  خاللها  من  الفرد  فيها  يلعب  التي  العملية  هي  اجملتمعية  املشاركة  اجملتمعية:  املشاركة 
السياسية واإلجتماعية جملتمعه وتكون لديه الفرصة ألن يشارك فـي وضع األهداف العامة وكذلك أفضل 
الوسائل لتحقيق وإجناز هذه األهداف وهذا يعني مسـؤولية األفراد واجلماعات في املساهمة في تنمية 
مجتمعاتهم وباملقابل مسؤولية اجملتمـع فـي إشـباع احتياجات أفراده. ونظرا ألهمية املشاركة اجملتمعية 
الوسائل  إحدى  ما تصبح  بقدر  فاعليتها  ويقدر  ذاتها  يعدها وسيلة في  والباحثني  الدراسيني  بعض  فإن 
الرئيسة لتمكني اجملتمع من أن يكون لـه دور قيادي في حركته نحو بلوغ أهدافه مع النمو والتقدم )فهمي 

وآخرون، 1983، ص70(
املشاركة السياسية: هي مشاركة الفرد في احد االنشطة السياسية التي تؤثر في عملية صنع القرار و/
من  ملؤسسة  واالنضمام  احلزبية،  والعضوية  عامة،  قضية  في  رأي  عن  التعبير  تشمل  والتي  اتخاذه.  او 
التنفيذية  املناصب  من  أي  وتولي  االنتخابات،  في  والرشيح  معها،  التعاون  او  املدني  اجملتمع  مؤسسات 
والتشؤيعية. وتثير املشاركة السياسية مجموعة من اإلشكاليات النظرية، من بينها إشكالية العالقة بني 
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املساواة واملشاركة على أساس أنه ال وجود فعلياً للمشاركة الكاملة لعموم املواطنني بسبب التمييز بينهم وفق 
معايير مختلفة، وفي الوقت نفسه فإن من املتعذر وضع املساواة على قمة منظومة القيم السياسية في ضوء 

اعتبارات متعددة أبرزها تأثر سيادة الدولة بفعل العوملة وبالتالي تراجع دورها االقتصادي واالجتماعي.
مفهوم التنمية: عملية متكاملة تسعى نحو التغيير املستمر االيجابي وحتتاج الى تضافر اجلهود وحتديد 

اليات التغيير وتنعكس نتائج التنمية على اجملتمع واالفراد.
ومسؤوليات  وعالقات  والتزامات  واجبات  حقوق،  من  االدوار  اختالف  يعني  االجتماعي:  النوع  مفهوم 
والصور ومكانة املرأة والرجل التي يتم حتديدها اجتماعيا وثقافيا عبر التطور التاريخي للمجتمع وكلها 
قابلة للتغيير وهو بذلك يختلف عن مفهوم اجلنس الذي يحدد الصفات البيولوجية الثابتة التي ال تقبل 

التغيير )الي ونيفيم 2011(.
ماسسة النوع االجتماعي: عملية تهدف الى اعادة التوازن في عالقات القوة اخملتلفة بني الرجال والنساء 
في اجملتمع والتي نتجت عن اختالف االدوار التي يقومون بها االمر الذي ساهم في عدم تكافؤ الفرص 
بينهما في مجاالت احلياة اخملتلفة لذا كان من الضروري ان يتم من خالل عملية املاسسة اعادة التوازن في 
هذه العالقات من خالل سن قوانني جديدة او تعديلها وتصميم البرامج واملشروعات بحيث تأخذ احتاجات 
باالعتبار  املنجزات  واستفادتهم من  التخطيط اخملتلفة  والنساء ومشاركتهما في مراحل  الرجال  كل من 

وذلك لضمان عدم التمييز وتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء في اجملتمع. 
الواردة  النوع االجتماعي: لكل فرد احلق باحلصول على كل احلقوق وكل احلريات  املساواة على اساس 
دون أي متييز وخاصة بسبب العرق، او اللون، او اجلنس، او اللغة او الدين او االنتماء السياسي او أي رأي 
والشباب  الفتيات  بيني  والرجال  النساء  بني  والفرص  واملسؤوليات  في احلقوق  املساواة  اخر. مرجعيتها 
النساء  ان  تعني  ال  فاملساواة  ايضا.  الرجال  تهم  وهي  نسائية”  “مسألة  ليست  اجلنسني  بني  فاملساواة 
والرجال يصبحون متماثلني متطابقني، بل تعني ان ااحلقوق واملسؤليات والفرص للرجال والنساء ال تعلن 

بكون الكائن ولد ذكرا او انثى )االعالن العاملي حلقوق االنسان 1948(



53

الخط��ة االس��تراتيجية اإلعالمية النس��وية

الفلس��طينية الم��رأة  مش��اركه  لتعزي��ز 
والمجتمعي��ة السياس��ية  الحي��اة  ف��ي 
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الخطة االستراتيجية ا�عالمية النسوية

لتعزيز مشاركه المرأة الفلسطينية
في الحياة السياسية والمجتمعية

 وبتمويل من صندوق دعم المساواة بين الجنسين
هيئة االمم المتحدة 

االستراتيجية االعالمية النسوية
 ضمن برنامج "تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في

"الحياة السياسية والمجتمعية

المنفذ من قبل اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي


