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1.1- حول مركز املرأة لإلرشاد االجتماعي والقانوني 

انبثقت فكرة تأسيس مركز املرأة لإلرشاد االجتامعي والقانوين يف نهاية الثامنينيات مببادرة من اتحاد لجان 

العمل النسايئ الفلسطيني ومجموعة من الناشطات النسويات، والتقائهن حول فكرة تأسيس مراكز نسوية 

اللوايت شاركن يف  النساء  توّجه  التأسيس عن  فكرة  املرأة وحقوقها. عرّبت  بقضايا  تعنى  مهنية متخصصة 

معارك النضال الوطني عىل مختلف األصعدة واملحطات, يدفعهن اإلميان بقضية املرأة مثلام اإلميان بقضية 

الوطن وتحرره وتقّدمه, وتلهمهن فكرة أنه ال ميكن الفصل بني التحرر الوطني للشعب الفلسطيني والتحرر 

القضية  يف  املرأة وصهرها  قضية  تذويب  ال ميكن  فإنه  نفسه  الوقت  ويف  الفلسطينية.  للمرأة  االجتامعي 

الفلسطينية  املرأة  قضايا  وخصوصية  الوطني  النضال  بني  الجمع  باإلمكان  يكون  وحتى  الكربى.  الوطنية 

يف التحرر االجتامعي يف خضم هذا النضال، جاءت الفكرة بإنشاء مركز يضع يف أولوياته االهتامم باملرأة 

الفلسطينية ومتابعة همومها وقضاياها االجتامعية.

جاء تأسيس املركز يف العام 1991 تلبية لحاجات أساسية للنساء الفلسطينيات، وبسبب تزايد عنف االحتالل 

وبطشه خالل االنتفاضة األوىل التي انطلقت عام 1987، الذي انعكس بدوره بزيادة حاالت العنف بحق 

النساء الفلسطينيات، األمر الذي انعكس عىل الرتابط األرسي يف مجتمعنا، فزيادة حّدة العنف أسهمت يف 

زيادة التفكك األرسي، وذلك يؤثر سلباً عىل متاسك النسيج والروابط االجتامعية للمجتمع عامة. وهكذا فقد 

اتسمت املرحلة األوىل من تاريخ املركز بالرتكيز عىل تقديم الخدمات للنساء الفلسطينيات، وخاصة اإلرشاد 

القانوين واالجتامعي، وتوعيتهن لحقوقهن املختلفة، باإلضافة إىل توعية املجتمع عامة إىل هذه الحقوق، 

إذ كان الشعب الفلسطيني يناضل من أجل نيل استقالله وبناء دولته، فقد جاء املركز تعبرياً عن الحاجة 

لالهتامم بقضايا النساء وهمومهن يف خضم هذا النضال.

بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية يف العام 1994، ومع انتخاب أول مجلس 

العمل  تغيرياً يف خطط  يتطلب  تحدٍّ جديد،  أمام  نفسه  املركز  ترشيعي فلسطيني يف شباط 1996، وجد 

وبرامجه. فالباب أصبح مفتوحاً أمام املجلس الترشيعي لسن ترشيعات يف مختلف مجاالت حياة املجتمع، 

وبات مطلوباً من الحركة النسوية ومؤسساتها املختلفة أن تعمل عىل صعيد الضغط والتأثري، ليك تضمن 

هذه الترشيعات إرساء مبادئ احرتام حقوق اإلنسان، وتعزيز املساواة والعدالة االجتامعية مبا يحفظ للمرأة 

حقوقها ومكانتها.

انخرط املركز يف هذه املرحلة بتسليط الضوء عىل القوانني املختلفة، ويف حملة واسعة من أجل أن تضمن 

السياق جاءت تجربة  لها حقوقها. ويف هذا  املرأة، وتكفل  العمل عىل سّنها مساواة  التي يجري  القوانني 

الربملان الصوري التي خاضها املركز مع عدد من األطر واملراكز والهيئات النسوية، وقد عكست تجربة الربملان 

الصوري التحدي الذي تواجهه املرأة الفلسطينية يف تلك الفرتة التاريخية، وكيفية ترتيب أولويات النضال 

النسوي ومهامته القادمة، كام عكست أيضاً حجم الجهد الذي يجب القيام به يف سبيل الدفاع عن حقوق 

املرأة وقضاياها يف مواجهة األفكار واملعتقدات السلبية التي عرّبت عن نفسها من خالل الرفض، ومهاجمة 
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فكرة الربملان.

يف  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  انطالق  عند 

محطة  أمام  نفسه  املركز  وجد   2000 عام  أيلول 

يف  الرتكيز  كان  فإذا  مختلفة،  جديدة  وتحّديات 

يف  النساء  بقضايا  االهتامم  عىل  األوىل  املرحلة 

عىل  الثانية  املرحلة  ويف  الوطني،  النضال  خضم 

بالقوانني والترشيعات لضامن مساواتها  االهتامم 

الجديدة  املرحلة  فإن  املجاالت،  مختلف  يف 

بتعقيداتها املختلفة تطلّبت االهتامم بكال األمرين. 

فمن ناحية فإن النساء الفلسطينيات كّن يف قلب 

عنف  من  ترضراً  الفئات  أكرث  وأحد  االنتفاضة، 

الحصار واإلغالق  املختلفة يف  االحتالل وسياساته 

عنف  الثانية  الناحية  ومن  وغريها.  واالجتياحات 

وانتهاك  املرأة،  ومتييزه ضد  الفلسطيني  املجتمع 

حقوقها. وهكذا وجد املركز نفسه يف قلب الرصاع. 

فمن ناحية مواجهة سياسات االحتالل وإجراءاته، 

مبا يف ذلك مطالبة املجتمع الدويل بتوفري الحامية 

عىل  املركز  استمر  األخرى  الناحية  ومن  للنساء، 

والعمل  باملطالبة  الفلسطيني  الداخيل  الصعيد 

من أجل حقوق املرأة ومساواتها.

واالجتامعي  القانوين  لإلرشاد  املرأة  مركز  بادر   

بتأسيس أول مركز لحامية ومتكني املرأة واألرسة يف 

فلسطني، وذلك بتقديم خدمات متخصصة للنساء 

وذلك  وأطفالهن  األرسي  العنف  من  الناجيات 

بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون االجتامعية 

اإلعالن  تم  والتعاون.  للتنمية  اإليطالية  والوكالة 

العام  يف  لحم  بيت  يف  محور  مركز  افتتاح  عن 

2007، وال زال املركز فاعالً يف مجال حامية النساء 

الناجيات من العنف، وبناء قدراتهن ودمجهن يف 

لذلك عمل املركز بشكل  األرسة واملجتمع. الحقاً 

ممنهج لتوسيع مراكز الحامية للنساء وتحسينها، 

منطقة  يف  وإدارته  آخر  مركز  افتتاح  تم  حيث 

القيم والمبادئ
في  عاملين  فراد 

أ
كا وعلينا  مقدس،  حق  الحياة  حق   .1

الحياة  في  الحق  تعزيز  في  نسهم  ن 
أ
ا حقوقي  نسوي  مركز 

وحمايته، وفي الحّد من عمليات القتل.

من وسالمة 
أ
با  العيش 

ً
ساسا

أ
ا ن الحق في الحياة يعني  اإ  .2

وكرامة.

من  تعتبر  المعلومات،  في  والخصوصية  السرية  ن  اإ  .3

ساسية لجميع النساء والفتيات.
أ
الحقوق ال

وهو  القرار  اتخاذ  لحق  ساس 
أ
ا المصير  تقرير  حق  ن  اإ  .4

ساسية للنساء اللواتي تجاوزن سن الثامنة 
أ
من الحقوق ال

عشرة.

من  عشرة  الثامنة  سن  يتجاوزن  لم  اللواتي  للفتيات   .5

/ة 
ً
/ة عاقال

ً
 بالغا

ً
رادتهن شخصا ن يخترن بمحض اإ

أ
عمرهن ا

جل 
أ
ا من  وذلك  خارجها  من  و 

أ
ا سرة 

أ
ال داخل  من  سواء 

دعمهن ومساعدتهّن.

 
ً
جميعا فيه  والعاملين  والعامالت  المركز  دارة   اإ تلتزم    .6

وحمايته،  المصير  تقرير  حق  تعزيز  على  باستمرار  العمل 

وتمكين النساء والفتيات من ممارسة هذا الحق.

7.  يلتزم المركز وجميع العامالت والعاملين فيه بالتباحث 

حول  المساعدة  لطلب  المتوجهات  النساء  مع  والتدارس 

وعرض  مامهن، 
أ
ا المحتملة  والخيارات  القائم  وضعهن 

ثير 
أ
وتا القرار  اتخاذ  في  حقهن  لممارسة  المتوقعة  النتائج 

هذه النتائج عليهن.

8.  المركز وجميع العامالت والعاملين فيه، بتقبل النساء 

ي 
أ
ا المركز واحترامهن دون  لى  اإ يتوجهن  اللواتي  والفتيات 

الدين،  و 
أ
ا المعتقد،  سواء  كان  سبب  ي 

أ
ل بينهن  تمييز 

و 
أ
ا الطبقي  النتماء  و 

أ
ا الجتماعية،  الحالة  و 

أ
ا فكار، 

أ
ال و 

أ
ا

خرى.
أ
ية اعتبارات ا

أ
و ا

أ
السياسي، ا

9. يلتزم المركز وجميع العامالت والعاملين فيه، بمساعدة 

دراك كامل  المتوجهات للمركز والعمل على فهم معمق واإ

النظر عن  القرار بغض  اتخاذهن  لوضعهن وتقويتهن عند 

و العامل.
أ
القيم والمبادئ الخاصة بالعاملة ا

10. يلتزم المركز وجميع العامالت والعاملين فيه، بممارسة 

والعالقات  العمل  خالل  من  عنها  والدفاع  المبادئ  هذه 

الداعمة داخل المركز على الصعيدين الشخصي والمهني، 

خرى والمجتمع ككل.
أ
وعلى العالقات مع المؤسسات ال
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أريحا.مع بداية عام 2010 بدأ املركز بالعمل يف خطة إسرتاتيجية جديدة ملدة ثالثة أعوام، وحملت الخطة 

شعاراً »نستلهم املايض ..... ونسري نحو املستقبل«، حيث يقوم املركز باملراكمة والبناء عىل التجربة والخربة 

التي تراكمت لدية خالل العرشين سنة املاضية من العمل. 

تم تطوير هذه اإلسرتاتيجية ليك تستجيب لحاجات 

عايشها  التي  الحاجات  تلك  الفلسطينيات،  النساء 

يقّدمها  التي  الخدمات  خالل  من  وفهمها  املركز 

أبحاث  يف  للنساء  واسع  إرشاك  خالل  ومن  للنساء، 

الخدمات  تقديم  عىل  املركز  يحافظ  وسوف  املركز. 

يف عمله، كام سيقوم  مركزياً  بوصفها عنرصاً  للنساء 

الفلسطينيات،  النساء  لحامية  الدويل  املستوى  عىل  والتأثري  التعبئة  مجال  يف  نشاطه  بتوسيع  أيضاً  املركز 

أيضا عىل  املرأة  مركز  وسيواصل  الحقوق،  لهذه  املختلفة  لالنتهاكات  وتوثيقه  إىل رصده  ذلك  يف  مستنداً 

والتثقيف،  والتوعية  القدرات،  وبناء  والتأثري،  التعبئة  الرئيسية مثل:  املحاور  العمل يف  املجتمعي  الصعيد 

وتطوير نشاطات املتطوعني وفعالياتهم. 

حدد املركز رسالته يف إطار الوصول إىل مجتمع فلسطيني تسوده العدالة واملساواة بـ “ مركز املرأة لإلرشاد 

القانوين واالجتامعي، مؤسسة نسوية أهلية فلسطينية، تسعى نحو حامية حقوق املرأة وتعزيزها، ورفع 

مكانتها باالستناد للمعايري واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان«.

يعتمد املركز يف عمله عىل “منهج عمل منظّم” للحفاظ عىل استمرارية العمل، بل تطويره باستمرار، فاملركز 

يعمل وفق آلية مرنة، تستطيع التعامل مع املتغريات واملستجدات، وتقوم هذه اآللية عىل الجمع بني فكرة 

الربامج وفكرة الوحدات املتخصصة، كام يعمل وفق منهج يقوم عىل إرشاك واسع للنساء يف رسم خطط 

عمله وبرامجه وتحديدها، وكذلك عىل البناء ومراكمة اإلنجازات. ويتبنى املركز عملية تخطيط إسرتاتيجي 

متتد من )5-3( سنوات، يرسم فيها إسرتاتيجيات عمله ونشاطه استناداً إىل تقييم مراحل العمل السابقة، 

واستخالص الدروس والعرب منها، والبناء عليها. ويقوم النهج الحايل عىل املكّونات اآلتية:  

1. توفري الخدمات االجتامعية والقانونية؛ ملعالجة االحتياجات اآلنّية للنساء بشكل فردي، وهذا يشمل 

النساء الناجيات من العنف، وحاالت الطالق واملرياث، وكذلك التقايض يف قضايا إسرتاتيجية. 

الوطني  املستوى  عىل  ونرشها  لهن  واإلساءة  العنف  مجال  يف  النساء  تواجه  التي  الحاالت  توثيق   .2

واإلقليمي.

3. توفري برامج توعية وتثقيف حول حقوق النساء وأسباب اضطهاد املرأة. 

4.  تقديم مقرتحات لترشيعات وإصالحات جديدة. 

5. تنظيم طاقات املتطوعني وحشدها من أجل املطالبة بحقوق النساء. 

رؤيتنا
الجتماعية  حقوقهن  بكافة  يتمتعن  متمكنات  نساء 

مجتمع  في  والثقافية  والسياسية  والقتصادية 

به  ويتمتع  والمساواة،  العدالة  تسوده  فلسطيني 

بما في  كاملة  نسانية  الإ الفلسطيني بحقوقه  الشعب 

ذلك حقه في العيش بكرامة.
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6. تنظيم العمل مع تحالفات وشبكات. 

7. املنارصة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ونيل االستقالل ومساءلة إرسائيل يف إطار القانون الدويل. 

يسعى مركز املرأة يف إطار إسرتاتيجية عمله 2020-2016 لإلسهام يف تحقيق هدفني إسرتاتيجيني، و)11( 

نتيجة ذات عالقة يف تعزيز حقوق النساء ومتكينهن وحاميتهن، كام تسعى اإلسرتاتيجية أيضاً إىل تحقيق 

هدف إسرتاتيجي داخيل من خالل )6( نتائج متوسطة املدى. انظر الشكل أدناه حول املسارات اإلسرتاتيجية 

الثالثة، وموقع برنامج بناء القدرات يف إسرتاتيجية املركز. 

اإلسهام  األول:  املسار 

النساء  حامية  يف 

من  يعانني  اللوايت 

والعنف  التمييز 

ومتكينهن

• النساء 	 الحتياجات  تستجيب  نوعية  واجتامعية  قانونية  خدمات  توفري 
املعرّضات للعنف والتمييز

• تعزيز مستوى املسؤولية املجتمعية تُجاه حقوق املرأة، ومكافحة التمييز 	
ضد النساء

• القاعدية 	 النسوية  واملؤسسات  والفاعلني  الفاعالت  قدرات  تطوير 
والقطاعات املختصة لحامية قضايا النساء ومنارصتها

تعزيز  الثاين:  املسار 

يف  النساء  حقوق 

العدالة  إىل  الوصول 

السياسات  وإلغاء 

التمييزية ضدهن

• اإلسهام يف تطوير سياسات وإجراءات ملكافحة التمييز ضد النساء.	

• حشد التأييد ومنارصة حقوق النساء عىل املستوىات: الدولية واإلقليمية 	
واملحلية.

• عىل 	 ومحاسبتهم  ومساءلتهم  النساء  ضد  االنتهاكات  مرتكبي  رصد 
املستويني:  املحيل والدويل.

• السلبية 	 االتجاهات  ومكافحة  اإلعالم،  يف  ودورها  املرأة  مكانة  تحسني 
والتمييز ضد النساء.

• متكني شبكات الشابات والشباب من الدفاع ومنارصة حقوق املرأة.	

• توثيق انتهاكات االحتالل اإلرسائييل ضد النساء الفلسطينيات، وتطوير 	
وسائل وأدوات ناجعة لعرضها.

• حقوق 	 انتهاكات  حول  اإلرسائييل  االحتالل  مساءلة  أجل  من  العمل 
اإلنسان.

• متكني النساء الفلسطينيات وتوفري الفرص لهن لتوصيل رسائلهن للعامل 	
الخارجي.
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تطوير  الثالث:  املسار 

املؤسساتية  القدرات 

البرشية  واملوارد 

لضامن  للمركز 

والكفاءة  االستدامة 

والفعالية

• تطوير السياسات واإلجراءات الداخلية للمركز.	

• متكني الطاقم العامل من التطور املهني واملعريف.	

• املحلية 	 املستويات:  عىل  وتغطيتها  املركز  نشاطات  حضور  تطوير 
واإلقليمية والدولية.

• تطوير دور املركز يف منارصة قضايا املرأة وحقوقها.	

• تطوير آليات إلحياء ذكرى املناضلة مها أبو ديّة.	

• تحسني االستدامة املالية للمركز وتطويرها. 	
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2.1-املفهوم واإلطار العام لبناء قدرات املؤسسات القاعدية 

يرتبط مفهوم بناء القدرات للمؤسسات القاعدية مبفهوم التنظيم واملأسسة للمؤسسات األهلية الفلسطينية، 

ويستند إىل مجموعة الترشيعات املنظّمة للعمل األهيل والخريي يف فلسطني، باإلضافة إىل مجموعة من 

املؤسسات  دور  يف  سواًء  املؤسسات  عمل  مبجمل  تتعلّق  التي  الفضىل،  والسلوكيات  واملامرسات  املعايري 

األهلية، أو منظومة القيم والسلوك التي تحكم املؤسسات، أو بتبّني سياسات مالية وإدارية شفافة. 

 تهدف برامج بناء القدرات للمؤسسات بشكل عام إىل تحسني أداء املؤسسات من خالل إحداث التغيري يف 

محور أو أكرث من محاور املؤسسة أو املنظمة، حتى تحقق املؤسسات األهلية األداء املطلوب، وخاصة عىل 

مستوى النتائج املبارشة ذات األثر االجتامعي، واالقتصادي، والسيايس، والبيئي عىل الفئات التي تستهدفها 

واملجتمع الفلسطيني، فال بد من إحداث تغيري مستمر يف الجوانب التنظيمية اآلتية: 

الحكم والطموح: وتشمل القيادة والتوجهات والرشعية داخل املؤسسة. هذا يعني أن املؤسسني  �
يحّفـز جميع  ما  عليها،  يعملون  التي  القضية  تُجاه  عاٍل  التزام  لديهم  املنظمة  يف  العليا  والسلطات 

األطراف املعنية تُجاه العمل حول القضية التي يعملون عليها سواء عاملني أو مستفيدين، أو مؤسسات 

مشابهة، أو مؤسسات حكومية أو دولية. كام تعمل القيادة عىل صياغة رسالتها وتعميمها عىل الجميع، 

وتضمن أن الجميع يعرف ويؤمن بهذه الرسالة، كام تعمل قيادة املنظمة عىل توفري السياسات التي 

تحقق رسالتها، وتعمل عىل ضامن وجود اإلسرتاتيجيات، والخطط، والكادر الرئييس يف املؤسسة القادر 

الخطط، وبناء  لتنفيذ  الالزم  التمويل  استقطاب  باستمرار عىل  القيادة  الخطط، وتعمل  عىل تحقيق 

العالقات، والتشبيك مع جميع األطراف يف إطار رسالة وخطط عمل املنظمة، وتشمل الحاكمية أيضاً 

املنظامت  قانون  وخاصة  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  واملعايري  املحلية  الترشيعات  يف  املؤسسة  التزام 

األهلية واللوائح التنفيذية.

الربامج والخدمات : ويشمل ذلك الجزء أو الوظيفة العمل األكرث داللة عىل أداء املؤسسة ونجاحها  �

يشمل محور احلكم والطموح املتغيرات األساسية اآلتية: 

االلتزام بالتشريعات �

 وضوح املؤسسة والتزامها برؤيتها، ورسالتها،  �

يشمل  � بها.  اخلاصة  القيم  ومنظومة  اإلستراتيجية  وأهدافها 
والتزامهما  اإلدارة  ومجلس  العامة  الهيئة  فاعلية  احملور  هذا 

العالي بالنظام الداخلي، وتوجيه املؤسسة
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وأهميتها، وهو األكرث تأثرياً عىل رشعية املؤسسة املجتمعية أي احرتام املستفيدين واملجتمع للمؤسسة. 

حيث إن الربامج هي حلقة الوصل مع املجتمع ووجود جميع الوظائف األخرى هو باألساس لتفعيل 

الربامج وتطويرها. والربامج هي التي تحقق رسالة املؤسسة وتفي بوعود قيادة املؤسسات والتزاماتها، 

كام يتضّمن ذلك توفري برامج ذات نوعية وبالكميات الالزمة، ومنسجمة مع رسالة املؤسسة واحتياجات 

املستفيدين وذات قدرة عىل االستمرارية وبتكاليف معقولة، ما يجعل املؤسسة تحتفل دامئاً بالتغيريات 

اإليجابية التي أحدثتها يف املجتمع.

العمليات: يشمل ذلك األعامل اليومية التي تقوم بها املؤسسة لضامن جودة العمل، وتنسيق األنشطة  �
مالية  بإجراءات  االلتزام  يتطلب  كام  اإلدارة،  تضعها  التي  والخطط  السياسات  وتحقيق  وتنفيذها، 

وإدارية ومعايري عمل يف الخدمات الرئيسية التي تقّدمها املؤسسة، ووجود أنظمة للرقابة والتقييم 

وتدفق املعلومات. ويشمل أيضاً توفري املكان واألجهزة واملعدات الالزمة للموظفني واملتطوعني للقيام 

بدورهم.

يشمل محور البرامج واخلدمات املتغيرات األساسية اآلتية: 

وجود برامج وخدمات كافية لتحقيق األهداف، ومرتبطة برسالة  �
املؤسسة ورؤيتها واحتياجات النساء. 

كفاءة اخلدمات واخملرجات التي تقوم بها املؤسسة.  �

أهداف  � حتقيق  في  وأثرها  واألهداف  البرامج  فاعلية  مدى 
املؤسسة والنتائج املرجوّة. 

قدرة البرامج واخلدمات على االستمرارية في ظل توقف التمويل  �
اخلارجي.

يشمل محور العمليات املتغيرات األساسية اآلتية:  

االلتزام بإجراءات مالية وإدارية ومصادر بشرية وتوريدات.  �

االلتزام مبعايير عمل في اخلدمات الرئيسية.  �

 وجود أنظمة للرقابة والتقييم.   �

 تدفق املعلومات. �

توفر املكان واألجهزة واملعدات الالزمة للموظفني واملتطوعني. �
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البرشية املوظفني واملتطوعني يف املؤسسة، وهم من يضمنون مدى قدرة  � تشمل املصادر  املصادر: 
برامج املؤسسة عىل تحقيق أهدافها ورسالتها، كام تتضمن بداية، تحفيز املتطوعني واملوظفني وخلق 

دافعيّة والتزام عاٍل يف قيم املؤسسة ورسالتها، ويف قضايا الفئات املخدومة، ومن ثَم مهاراتهم ومعارفهم 

أيضاً  تشمل  املؤسسة وخارجها، كام  داخل  اتصالهم وصالحيتهم  قنوات  وتوجهاتهم، وكذلك وضوح 

الالزمة  والتجهيزات  املقرّات،  مثل:  املادية  واملصادر  توفريها،  ميكن  التي  أو  املتوفرة  املالية  املصادر 

إلقامة األنشطة. 

األطراف  � مع  العالقات  نسج  عىل  قدرتها  وأداءها  املؤسسة  سمعة  تحدد  والتشبيك:  العالقات   
الرسمية  املؤسسات  مع  ثَم  املؤسسة ومن  املستفيدين من  مع  بداية  قوية  فوجود عالقات  املعنية، 

واملؤسسات األهلية  والتمويلية، يساعد املؤسسة عىل تعزيز برامجها واستدامتها، ويساعدها عىل بناء 

الشبكات والتحالفات الالزمة لتحقيق أهدافها. يجب أن تبنى عضوية املؤسسة يف شبكات وائتالفات 

محلية ووطنية ودولية عىل أهداف املؤسسة وقيمها، وهي يف كثري من األحيان متطلب لتحقيق بعض 

األهداف.

يشمل محور املصادر املتغيرات األساسية اآلتية: 

املصادر البشرية املتوفرة أو التي ميكن توفيرها في املؤسسة.  �

املصادر املالية املتوفرة أو املمكن توفيرها في املؤسسة.  �

املصادر املادية املتوفرة أو التي ميكن توفيرها في املؤسسة  �

يشمل محور العالقات املتغيرات األساسية اآلتية: 

واجملتمعية  � والرسمية  األهلية  املؤسسات  مع  العالقات 
الفلسطينية وهيئات احلكم احمللي. 

وخارج  � فلسطني  في  التمويلية  املؤسسات  مع  العالقات 
فلسطني. 

 العالقات مع املستفيدين.  �

اللجان واالئتالفات. �

العالقة مع األفراد واملواطنني.   �
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3.1-  منهجية توثيق جتربة املركز يف بناء قدرات املؤسسات القاعدية 

يعمل مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي منذ العام 2005 يف برنامج بناء قدرات املؤسسات القاعدية يف 

محافظات الضفة الغربية؛ وذلك بهدف توسيع الخدمات االجتامعية والقانونية للنساء املعّنفات يف املناطق 

التي تفتقر إىل هذا النوع من الخدمات. عمل الربنامج عىل بناء دعم قدرات طواقم العمل يف املؤسسات 

الجمعيات  استهداف  خالل  من  وذلك  وأريحا،  وطوباس،  وطولكرم،  سلفيت،  محافظات  يف  القاعدية 

القاعدية بشكل مبارش، حيث تم استهداف قدرات كل من مجالس اإلدارة، والهيئات اإلدارية، واملحاميات، 

واالختصاصيات االجتامعيات يف الجمعيات الرشيكة وتنميتها، وكذلك تنمية قدرات الجمعيات يف مجاالت 

إدارية وفنية كاستقطاب التمويل واألمور اإلدارية واملالية األخرى، كام عمل املركز أيضاً عىل توفري الدعم 

املايل، واإلرشاف الفني لضامن استمرارية تقديم الخدمات من ِقبل املؤسسات القاعدية الرشيكة. 

تقديم  من  متكينها  بهدف  القاعدية  املؤسسات  قدرات  بناء  ومنهجية  نهج  يف  العمل  من  سنة   12 بعد 

تراكمت خربات ودروس مستفادة لدى  املحافظات،  املعّنفات يف  للنساء  والقانونية  االجتامعية  الخدمات 

والخروج  املستفادة  الدروس  توثيق  إىل  املركز  لهذا يسعى  القدرات؛  بناء  املركز وطواقمه يف مجال  إدارة 

بالِعرَب من أجل تعزيز التعلّم الداخيل والخارجي، وتبادل الخربات مع جميع األطراف املعنيّة، وكذلك توثيق 

التغريات واألثر الناتج عن مجمل العمل يف بناء القدرات. 

حددت القامئة املرجعية الخاصة يف توثيق املنهجية )9( مواضيع أساسية يف عملية التوثيق، بعضها متداخل 

وبعضها اآلخر ميكن أن يكون استنتاجات نهائية. يقّدم هذا البند عرضاً تفصيالً للمواضيع التي سيتم الرتكيز 

عليها يف توثيق التجربة من منظور بناء قدرات املؤسسات القاعدية، ومن منظور برنامجي، ومن منظور 

النتائج واألثر عىل املؤسسة والنساء الناجيات من العنف. 

املواضيع الفرعيةاملوضوع الرئييس

معايري اختيار الرشكاء. . 1منوذج الرشاكة 

آليات الوصول للرشاكة. . 2

فهم منوذج الرشاكة ووضوحه، ومربرات الرشاكة. . 3

التزامات األطراف يف منوذج الرشاكة. . 4

دراسة االحتياجات للمؤسسات القاعدية )النهج والنتيجة(. . 5التخطيط للربنامج 

التخطيط باملشاركة ألنشطة بناء القدرات. . 6

التقييم واملراجعة لربنامج بناء القدرات. . 7

األنشطة والتدخالت املخططة واملنفذة، ومدى شموليتها. . 8

املصادر املالية واملادية التي تم استخدامها. . 9املصادر 

املصادر البرشية الداخلية والخارجية التي تم االعتامد عليها.  . 10



توثيق تجربة مؤسسات قاعدية

18

بناء  برنامج  مكّونات 

القدرات 

الحوكمة واإلدارة الرشيدة. . 11

الطموح واإلسرتاتيجية والقيم واألهداف. . 12

الربامج والخدمات املقّدمة من الجمعيات القاعدية. . 13

األنظمة املالية واملادية. . 14

اإلدارة والتنظيم والعمليات. . 15

العالقات مع املجتمع والنساء واملؤسسات األخرى.. 16

القاعدية . 517. األثر والنتائج  للمؤسسات  والتنظيم  املأسسة  مستوى  عىل  النهائية  النتائج 

الرشيكة. 

النتائج النهائية عىل مستوى األثر عىل النساء املعّنفات والناجيات من . 18

العنف، ومتكني املرأة. 

مناهضة . 19 ثقافة  ونرش  املجتمعي،  الوعي  مستوى  عىل  النهائية  النتائج 

العنف والتمييز يف املجتمع. 

النتائج النهائية عىل مستوى التعلم والتطور، ونقل الخربات ملركز املرأة . 20

لإلرشاد القانوين واالجتامعي. 

املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في بناء قدرات  استندت عملية توثيق منوذج مركز 
املؤسسة النسوية القاعدية إلى سلسلة من املشاورات من جميع املعنيّات واملعنينّي 
من داخل املركز، ومن املؤسسات القاعدية املشاركة في برنامج القدرات، باإلضافة إلى 
  : مراجعة املستندات والوثائق األساسية، وبشكل مختصر استندت إلى األنشطة اآلتية
1. عقد ورشة مصّغـرة ملراجعة منهجية العمل وتطويرها مبشاركة ممثلني عن املؤسسات القاعدية الرشيكة، 

وكادر بناء القدرات يف املركز، وموظفني من اإلدارة أو مجلس إدارة املركز. 

2. مراجعة الوثائق ذات العالقة ) تقارير اإلنجاز، وتقارير دراسة االحتياجات، وبرامج التدريب، وتقارير 

تقييامت سابقة، ومواد ومنهجيات عمل، وأدوات ومناذج، وأية تقارير أخرى تم إصدارها أو االستناد إليها 

ملراجعتها بشكل أويل )التقارير السنوية للمركز آلخر 10 سنوات(. 

3.  مقابالت مع مجالس اإلدارة والعاملني والعامالت يف الجمعيات الرشيكة.

4. مقابالت مع كوادر مركز املرأة من ذوي العالقة. 

5. إعداد ملخص بالنتائج األولية للدراسة. 

6.  ورشة عمل ملناقشة النتائج مبشاركة الجمعيات. 

7. إصدار النسخة األوىل من التقرير. 

8. تعديل التقرير وإصدار النسخة النهائية.

9. عقد ورشة عمل ختامية يف الخليل لنقاش التقرير.



القسم الثاني

منهجية برنامج بناء القدرات 
للمؤسسات القاعدية





توثيق تجربة مؤسسات قاعدية

21

1.2- تقديم حول الربنامج 

عمل املركز يف السنوات العرش األوىل من تأسيسه عىل أربعة برامج أساسية: )الدعم االجتامعي والتوعية، 

والضغط واملنارصة، والدعم القانوين، وبناء القدرات(، حيث نّفـذ املركز من خالل هذه الربامج سلسلة 
من التدخالت يف املجاالت األربعة. أشار تقرير تقييم املركز يف العام 2003 إىل مجموعة من تدخالت املركز 

يف مجال بناء القدرات، التي شملت مرشوع تطوير قدرات الكوادر الصحية، ومرشوع تطوير املرشدين يف 

الحقوق  يف  العاملني  تدريب  ومرشوع  األدلّة،  إعداد  ومرشوع  املحامني،  وتدريب  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

العاملني  تدريب  ومرشوع  واالقتصادية،  االجتامعية 

وزارة  يف  املرشدين  وتدريب  الوكالة،  يف  املرشدين 

الشؤون االجتامعية. 

بدأت فكرة بناء القدرات املؤسساتية القاعدية تتكّون 

يف املركز نتيجة لتوصيات تقرير تقييم املركز يف العام 

بربامج  تتعلق  التي  التوصيات  محدد  وبشكل   ،2003

املركز األربعة، التي كانت كاآليت: 

املؤسساتية  القدرات  بناء  برنامج  مراجعة   :6 توصية 

مساره  لتحديد  األخرى؛  املؤسسات  يستهدف  الذي 

وعالقته بأهداف املركز اإلسرتاتيجية بصورة واضحة.

توصية 7: إعادة النظر يف إسرتاتيجية برنامجي الدعم االجتامعي والقانوين، إما من خالل توسيع نطاق عمل 

املركز ليشمل مناطق أخرى، أو من خالل بناء قدرات مؤسسات محلية لتتمكن من تقديم هذه الخدمات 

يف املواقع التي ال يصل إليها املركز، حيث توجد فرصة كبرية أمام هذين الربنامجني.

بدأ مركز املرأة منذ العام 2005 ببلورة إسرتاتيجية عمله الجديدة، التي تقوم عىل توسيع حجم الخدمات 

العنف، وتوسيع أنشطة  الناجيات من  املنتهكة حقوقهن، وخاصة  للنساء  املقّدمة  االجتامعية والقانونية 

يف  القاعدية  املؤسسات  من  مجموعة  انخراط  خالل  من  وذلك  النساء،  حقوق  حول  املجتمعية  التوعية 

املحافظات يف تقديم الخدمات االجتامعية والقانونية، وتفعيل الحراك املجتمعي املناهض للعنف والتمييز 

ضد النساء باالعتامد عىل مبادرات املتطوعني واملتطوعات يف املحافظات. 

التي  القاعدية منذ إسرتاتيجية عمله األوىل،  بناء قدرات املؤسسات  طّور املركز نهجه وتدخالته يف مجال 

أُعّدت يف العام 2005 وحتى إسرتاتيجية عمله الحالية 2020-2016. يقوم النهج الحايل حسب السيناريو 

األفضل يف العمل لبناء قدرات املؤسسات القاعدية يف مجال تقديم الخدمات االجتامعية والقانونية، والتوعية 

حول الحقوق للنساء عىل املكّونات اآلتية:  

التي عمل عليها املركز يف إطار  القوانني  مشاريع 

برنامج الضغط واملنارصة حتى العام 2003

قانون  ومرشوع  املراهقني،  حقوق  مرشوع 

ومرشوع  األرسة،  قانون  ومرشوع  العقوبات، 

قانون  ومرشوع  الشخصية،  األحوال  قانون 

االنتخابات،  وقانون  االجتامعي،  الضامن 

الحقوق  ومرشوع  الطفل،  حقوق  ومرشوع 

الصحية، ومرشوع القانون الدويل واإلنساين.
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دراسة وضعية العنف والخدمات املقّدمة للنساء يف املحافظات املستهدفة.	 

اختيار املؤسسات القاعدية الرشيكة بناء عىل معايري محددة، وتوقيع مذكرة تفاهم. 	 

وضع خطة عمل بناء عىل تحديد االحتياجات التنظيمية للمؤسسة القاعدية الرشيكة. 	 

تنفيذ رزمة من التدخالت لبناء قدرات املؤسسة الرشيكة. 	 

تقييم التقّدم املنجز يف بناء القدرات عىل مستوى الجمعية الرشيكة وعىل مستوى الربنامج. 	 

وضع سياسات إلنهاء برنامج بناء القدرات واالنتقال إىل عالقة الرشاكة. 	 

راكم املركز مجموعة من الخربات واملعارف املرتبطة يف بناء القدرات، وذلك من عمله يف بناء قدرات )4( 

مؤسسات قاعدية يف أربع محافظات فلسطينية هي: ) سلفيت، وطوباس، وطولكرم، وأريحا واألغوار(، التي 

استمرت خالل الــ )12( سنة املاضية. أشارت نتائج التقييم الخارجي النصفي الذي نفذته رشكة استشارية 

لصالح مركز املرأة ملرشوع بناء قدرات املؤسسات القاعدية املمول من مؤسسة )دوروسوس(، وذلك يف شهر 

أيار 2018 إىل االستنتاجات اآلتية1: 

القانوين 	  اإلرشاد  مجال  يف  األساسية  خدماته  توسيع  يف  القدرات  بناء  برنامج  خالل  من  املركز  نجح 

واالجتامعي، والتمثيل يف املحاكم، وحامية النساء الناجيات من العنف. 

الفلسطيني 	  السياق  مع  وإسرتاتيجيتها  ومخرجاتها  القاعدية  املؤسسات  قدرات  بناء  أهداف  تتوافق 

واملبادئ والسياسات الوطنية، وتتوافق بشكل قوي مع رسالة املركز وأهدافه وخططه اإلسرتاتيجية. 

القاعدية 	  املؤسسات  قدرات  بناء  مجال  يف  لها  املخطط  املخرجات  ويحقق  أنشطته،  املركز  يقّدم 

باحرتاف، وذلك بالرغم من الصعوبات يف البيئة املحيطة، وهذا ما ينعكس بشكل واضح عىل التقّدم 

يف تحقيق النتائج املخطط لها، وتحقيق رىض عاٍل للنساء املستفيدات واملؤسسات الرشيكة، ويستدعي 

االنتشار والتوسع الدامئني. 

لتكاليف برنامج بناء القدرات؛ للوصول 	  هناك عدة أدلة تشري إىل أن مركز املرأة يبدي انتباهاً عالياً 

إىل الرتشيد يف استخدام املصادر املتاحة من خالل السعي نحو توفري الخدمات واملواد الالزمة بأقل 

التكاليف.

إىل حدٍّ ما، الرقابة الداخلية يف املركز هي شبه غري رسمية، وتتم من خالل التقارير الشهرية واالجتامعات 	 

الدورية لنقاس سري العمل واألنشطة، حيث إن الوسيلة الوحيدة الرسمية للرقابة هي التقارير نصف 

 Capacity Building of Grassroots Organizations“ of Implementation of Mid-term Evaluation  1
Project“, prepared by HRD, 2018
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السنوية والسنوية، وتقرير مدقق الحسابات. 

هناك أدلة واضحة حول نجاح الربنامج يف تعزيز حدوث تغيري إيجايب يف التفكري والسلوك والتوجهات 	 

املرتبطة بالفئات املستهدفة من الربنامج. 

من املهم أن يستمر مركز املرأة يف برنامج بناء قدرات املؤسسات القاعدية، وأن يبحث عن رشاكات 	 

جديدة يف مناطق أخرى مثل: نابلس، وجنني، وقلقيلية، وبيت لحم.

من املهم أيضاً، أن يعمل مركز املرأة عىل تطوير إسرتاتيجية خاصة يف حشد التمويل لتغطية االحتياجات 	 

الحالية واملستقبلية للربنامج. 

ترتكز منهجية مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي عىل تقديم سلّة من التدخالت، بناء عىل )5( مراحل 

املحافظة  مستوى  عىل  للنساء  املقّدمة  والخدمات  العنف  وضعية  دراسة  هي  األوىل:  املرحلة  أساسية، 

املستهدفة، واملرحلة الثانية: اختيار املؤسسات القاعدية الرشيكة وتوقيع مذكرة التفاهم، واملرحلة الثالثة: 

والتقييم  الرقابة  الرابعة:  واملرحلة  الرشيكة،  القاعدية  املؤسسات  لبناء قدرات  التدخالت  تنفيذ رزمة من 

يف برنامج بناء القدرات للمؤسسات القاعدية، واملرحلة الخامسة: إنهاء برنامج بناء القدرات واالنتقال إىل 

عالقة الرشاكة. 
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2.2- املرحلة األوىل: دراسة وضعية العنف واخلدمات املقّدمة للنساء يف 
احملافظات املستهدفة

السياسات املناهضة للعنف ضد املرأة، وتعزيز منظومة الخدمات  الدراسة بشكل عام إىل تعزيز  تهدف 

املقّدمة للنساء عىل مستوى املحافظة املستهدفة، وذلك من خالل تسليط الضوء عىل واقع العنف ضد 

املرأة يف املحافظة والفجوات القامئة يف مجال تقديم الخدمات للنساء، ما يسهم يف جذب اهتامم صّناع 

القرار لردم الفجوات التنموية التي تواجه النساء يف املحافظة. 

بناء  عىل  النسوية  املؤسسات  تساعد  التي  البيانات  قاعدة  توفري  إىل  أيضاً  أسايس  بشكل  الدراسة  تهدف 

إسرتاتيجيات عمل تنموية وسياسات متكينية، تحايك االحتياج الفعيل للنساء عىل أساس األولويات، ومبوازاة 

ذلك تسهم يف تحديد االحتياجات الالزمة لبناء قدرات املؤسسات القاعدية، ورفع جاهزيتها ملناهضة جميع 

أشكال العنف املوّجه ضد املرأة. كام تهدف الدراسة أيضاً إىل فتح آفاق أمام املؤسسات القاعدية للتشبيك 

وصياغة الرشاكات مع مؤسسات راعية أو داعمة لها، وبشكل محدد تهدف دراسة مسح العنف والخدمات 

والوصول  الرشيكة،  الجمعية  يف  للنساء  واالجتامعية  القانونية  الخدمات  برنامج  لتطوير  للنساء  املقّدمة 

وحقوق  القانونية،  بالحقوق  والتوعية  القانوين،  والعنف  األرسي  العنف  ضحايا  للنساء  واألشمل  األوسع 

اإلنسان للمرأة الفلسطينية، ومعالجة ظاهرة العنف التي تتعرض لها النساء عىل أساس جنسهن يف إطار 

األرسة واملجتمع، وذلك من خالل ما يأيت:  

1. رصد معطيات ملموسة حول واقع العنف عىل مستوى املحافظ وتوثيقها.

2. وضع املحافظة ضمن خارطة محافظات الوطن يف البعد الدرايس املعريف.

3. تزويد املؤسسات القاعدية الرشيكة مبعطيات وبيانات تساعدها يف تنفيذ سياساتها وبرامجها. 

4. دعم املؤسسات القاعدية عىل مستوى املحافظة من ِقبل مركز املرأة لإلرشاد االجتامعي والقانوين.

يعتمد فريق الدراسة منهجية البحث امليداين االستقصايئ من خالل املقابالت الكيفية املعّمقة مع مختصني، 

ونسوية،  مجتمعية  ملؤسسات  إدارة  مجالس  ورؤساء  تنفيذيني،  ومدراء  سياسات،  وراسمي  ومسؤولني، 

وينصب الجهد خالل الدراسة عىل فحص كل ما له عالقة باملعلومة التي توصل إىل قراءة البيئة العامة يف 

عموم املجتمع قيد الدراسة وتحليلها، وعالقتها بالبيئات املحلية املحيطة، وعالقة مجموع هؤالء بالعنف 

الواقع عىل النساء، وذلك بهدف استخالص سياسات وتوّجهات ميكن من خاللها متتني املؤسسات القاعدية 

النسوية، واستحداث برامج بالرشاكة مع مؤسسات راعية. 

عىل  املركز  بها  قام  دراسة  آخر  املحافظة حسب  مستوى  عىل  والخدمات  العنف  وضعية  دراسة  تشمل 

مكونني أساسيني للدراسة، املكّون األول: واقع العنف يف املحافظة، واملكون الثاين: الخدمات املقّدمة للنساء 
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يف املحافظة. )انظر قامئة املواضيع األساسية لألسئلة التي تم الرتكيز عليها يف الدراسة حسب املكّونني: 

والشكل  والدرجة،  املنسوب،  املحافظة:  مستوى  عىل  املرأة  ضد  العنف  وأسئلته:  األول  املكّون  مواضيع 

األبرز، ومتنع النساء، والخوف االجتامعي، هل العنف ضد املرأة مستوطن ضمن البنى الثقافية االجتامعية 

والسلوكية؟، وهل هذا العنف يف تصاعد أو تراجع؟، وما أبرز أشكال هذا العنف؟، وما األسباب التي تقف 

وراءه، وال سيام العنف األرسي؟، وما اآلثار التي يرتكها  العنف عىل النساء يف مختلف االتجاهات؟، وهل 

توجد خطة واضحة املعامل ملناهضة العنف ضد النساء يف املحافظة أو أن املسألة مرتوكة للنشاط املوسمي؟

مواضيع املكّون الثاين وأسئلته: الخدمات التي تتلقاها النساء: تركزت األسئلة يف الدراسة حول الخدمات 

العامة التي تقّدم للنساء من مختلف املؤسسات الرسمية واألهلية والنسوية عموماً، حيث طرحت أسئلة 

من نوع ما الخدمات التي تقّدم للنساء، سواء عىل مستوى التمكني وبناء القدرات، أو عىل مستوى التمكني 

االقتصادي؟  وهل هذه الخدمات تفي باالحتياج أو أنها أدىن من االحتياج؟ وهل يتم تقييم هذه الخدمات 

وخاصة من حيث مدى فائدتها للنساء؟ وما الثغرات الحالية التي تواجه املؤسسات يف تقديم الخدمات؟ 

وما أشكال التنسيق والتحديات الحالية يف مجال الرشاكة والتنسيق بني املؤسسات؟ 
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3.2- املرحلة الثانية: اختيار املؤسسات القاعدية الشريكة، وتوقيع مذكرة 
التفاهم 

يبدأ فريق من دائرة بناء القدرات يف املركز بعملية اختيار املؤسسة الرشيكة، وذلك انطالقاُ من نتائج دراسة 

وضعية العنف والخدمات املقّدمة للنساء يف املحافظة املستهدفة وقامئة املعايري املعتمدة من املركز الختيار 

املؤسسة الرشيكة، وذلك من خالل الخطوات اآلتية:  

يقوم فريق من املركز بزيارة مجموعة من املؤسسات املرّشحة للرشاكة.	 

 إعداد تقرير فني حول نتائج الزيارات باالستناد إىل املعايري املتفق عليها مسبقاُ. 	 

بناء عىل املعايري املتفق عليها يتم اختيار املؤسسة الرشيكة. 	 

زيارات لنقاش محاور الرشاكة والعمل املستقبيل مع املؤسسة الرشيكة. 	 

توقيع مذكرة التفاهم مع املؤسسة الرشيكة. 	 

املعايير احلالية الختيار مؤسسة قاعدية شريكة 

أن تكون مؤسسة مجتمعية غير ربحية، وتعمل في مجال التنمية وقضايا . 1
املرأة وحقوق النساء.

املستهدفة . 2 الفئات  وصول  ويسهل  النساء،  من  واسعة  شريحة  تخدم  أن 
إليها بأقل تكلفة.

أن تكون مؤسسة مستقلة )ليست حزبية، وليست فرعاً من مؤسسة(.. 3
مع . 4 وشراكات  تعاون  ولديها  جيدة،  وسمعة  مبصداقية  املؤسسة  تتمتع  أن 

مؤسسات مجتمعية ورسمية.
لديها خبرة ال تقل عن عامني في إدارة برامج ومشاريع موجهة للنساء.. 5
لديها رؤية ورسالة واضحة في العمل مع النساء.. 6
لديها مصادر لتمويل بعض أنشطتها ومشاريعها. . 7
أن تكون لديها هيئة إدارية منتخبة.. 8
لإلرشاد . 9 املرأة  مركز  مع  إستراتيجية  شراكة  لبناء  استعداد  لديها  يكون  أن 

القانوني واالجتماعي.
أن تستجيب املؤسسة لكافة اإلجراءات واملعايير املعمول بها في مركز املرأة؛ . 10

لتطوير أو استحداث برنامج خدمة قانونية واجتماعية للنساء.
 أن يكون قد مضى على ترخيص املؤسسة )4( سنوات متتالية.... 
 لديها نظام إداري ومالي معمول به ونافذ. 	.. 
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املفاضلة  يف  ويستند  للرشاكة،  املرشحة  القاعدية  للمؤسسات  أولية  قامئة  إعداد  عىل  املركز  فريق  يعمل 

لالختيار بناء عىل تقرير زيارات املؤسسات النسوية الفاعلة يف املحافظة، التي تم زيارتها من ِقبل فريق 

املركز. يستعرض التقرير مجموعة من املتغريات ذات العالقة يف معايري اختيار املؤسسات الرشيكة، التي 

سيتم تطبيقها الختيار املؤسسة الرشيكة. 

املتغيرات التي يشملها تقرير زيارة مؤسسة قاعدية مرشحة 
للشراكة مع املركز

مجال تركيز أنشطة اجلمعية . 1
املؤسسات الشريكة مع اجلمعية. 2
املشاريع التي مت العمل عليها. 3
التمويل. 4
النظام املالي. 5
النظام اإلداري . 6
الوصول للنساء في احملافظة  . 7
وصف املعايير التي تنطبق على اجلمعية:  . 8

املرأة . 1 وقضايا  التنمية  مجال  في  وتعمل  نسوية،  مؤسسة  تكون  أن 
وحقوق النساء.

أن تخدم شريحة واسعة من النساء، ويسهل وصول الفئات املستهدفة . 2
إليها بأقل تكلفة.

أن تكون مؤسسة مستقلة )ليست حزبية، وليست فرعاً من مؤسسة(.. 3
أن تتمتع املؤسسة مبصداقية وسمعة جيدة، ولديها تعاون وشراكات . 4

مع مؤسسات مجتمعية ورسمية.
لديها خبرة ال تقل عن عامني في إدارة برامج ومشاريع موجهة للنساء.. 5
لديها رؤية ورسالة واضحة في العمل مع النساء.. 6
لديها مصادر لتمويل بعض أنشطتها ومشاريعها.  . 7
أن تكون لديها هيئة إدارية منتخبة.. 8
أن يكون قد مضى على ترخيص املؤسسة )4( سنوات متتالية.. 9

لديها نظام إداري ومالي معمول به ونافذ.. 10
وصف املعايير التي ال تنطبق على اجلمعية: 

املرأة . 11 مركز  مع  إستراتيجية  شراكة  لبناء  استعداد  لديها  يكون  أن 
لإلرشاد القانوني واالجتماعي  .

أن تستجيب املؤسسة لكافة اإلجراءات واملعايير املعمول بها في مركز . 12
املرأة؛ لتطوير أو استحداث برنامج خدمة قانونية واجتماعية للنساء.
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يعمل فريق مركز املرأة  بعد اختيار املؤسسة الرشيكة عىل توقيع مذكرة التفاهم التي ترتكز عىل قاعدة أن 

مركز املرأة مؤسسة فلسطينية غري حكومية متخصصة يف مجال تقديم الخدمات القانونية واالجتامعية للنساء 

والعنف،  التمييز  من  يعانني  اللوايت  والفتيات 

وأن املؤسسة القاعدية الرشيكة هي  مؤسسة 

فلسطينية غري حكومية ترغب يف االستفادة من 

لتطوير  املركز؛  بها  يتمتع  التي  الخربات  هذه 

القدرات املؤسساتية واملوارد البرشية للجمعية، 

الالزمة  والفعالية  والكفاءة  االستدامة  وضامن 

والقانوين،  االجتامعي  اإلرشاد  لتقديم خدمات 

وأن املركز سيعمل عىل تزويد فريق املؤسسة القاعدية بالخربات واإلرشاف الالزمني وأية مساندة متفق عليها 

يف إطار الرشاكة. تشمل مذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني مجموعة من البنود التي تبنّي التزامات مركز املرأة 

تُجاه بناء قدرات املؤسسة القاعدية خاصة التزاماتها يف توفري الدعم الفني واملايل لتوظيف مرشدات اجتامعيات، 

توضيح  عىل  أيضاً  التفاهم  مذكرة  وتشمل  النتائج،  أفضل  إىل  الوصول  لضامن  تدريبهن  وضامن  ومحاميات، 

التزامات املؤسسة القاعدية تُجاه تنفيذ ما يتم االتفاق عليه يف إطار خطة العمل. 

املؤسسة  مع  املوقعة  التفاهم  مذكرة  تهدف 
القاعدية إلى توضيح دور مركز املرأة واملؤسسة 
برنامج  في  ومسؤولياتهما  الشريكة  القاعدية 
بناء القدرات وتعزيز آليات املتابعة خلطة العمل 

املتفق عليها؛ تالشياً ألي خالف بني الشركاء.
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4.2- املرحلة الثالثة: تنفيذ رزمة من التدخالت لبناء قدرت املؤسسات 
القاعدية الشريكة 

يعمل املركز يف إطار مذكرة التفاهم املوقعة ما بني املركز والجمعية القاعدية عىل تنفيذ رزمة من التدخالت 

والخدمات لصالح تطوير املؤسسة القاعدية، وذلك بهدف متكينها من تقديم الخدمات والتوعية املرتبطة يف 

الحّد من العنف للنساء، ومتكني املرأة مبا يعزز املساواة والعدالة بني الرجال والنساء. 

1. دعم اجلمعية القاعدية يف جمال تقديم اخلدمات القانونية واالجتماعية للنساء: 

وذلك من خالل توظيف مرشدات اجتامعيات ومحاميات، وتوفري التدريب واإلرشاف والتوجيه الالزم لهن 

طوال فرتة عملهن يف املؤسسة القاعدية؛ لضامن التزام الجمعية القاعدية بأفضل معايري تقديم الخدمات 

االجتامعية والقانونية للنساء املعّنفات. تقّدم الخدمات القانونية واالجتامعية لكافة النساء يف منطقة عمل 

الجمعية من عمر )15( سنة فام فوق، ودون متييز، وذلك من أجل ما يأيت: 

Ø  املبنية عىل احرتام حقوق العالقات األرسيّة  املتوّجهة واألرسة ودعمهام، ومتتني  العالقة بني  تقوية 

األفراد فيها.

Ø  حامية املتوّجهة وأطفالها ورعايتهام ومتكينهام، وتعزيز ثقة املتوّجهة بذاتها وتطوير قدراتها ومهاراتها

من خالل تقديم خدمات متكاملة: اجتامعية، وقانونية، وتربوية، وتأهيلية؛ لتوفري العيش الكريم.

Ø .العمل عىل إعادة اندماج املتوجهة يف املجتمع بصورة تضمن لها الحامية والعيش بأمان وكرامة

Ø .مساندة املتوّجهات، وإعادة االستقرار لهن بشكل يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهن

Ø  الحقوق جميع  وحامية  االجتامعي،  استقاللهن  وتعزيز  النساء،  لتمكني  اإلجراءات  جميع  اتخاذ 

والحريات األساسية، وتعزيز التمتّع الكامل بها. 

طّور مركز املرأة نظام إجراءات لربامج الخدمات القانونية واالجتامعية، حيث يشمل النظام تحديداً واضحاً 

للفئات املستهدفة من الخدمات والجهات التي يتم التحويل لها، ومواصفات املحاميات واملرشفات اللوايت 

للجمعية  املتوّجهات  النساء  استقبال  خطوات  أيضاً  الدليل  ويشمل  املعّنفات،  للنساء  الخدمات  يقّدمن 

القاعدية، وخطوات التدخل والعالج مع النساء املعّنفات، كام يشمل الدليل أيضاً وصفاً لدور لجنة إدارة 

الحاالت الطارئة وأعضائها، وإجراءات خطة الحامية والنجاة الشخصية، وإجراءات العمل مع ذوي املتوّجهة 

املامرسات  وأخرياً  الحالة،  مؤمتر  ووصف  املتابعة،  خطوات  إىل  باإلضافة  وحقوقه،  املتوّجه  ومسؤوليات 

األخالقية يف العمل. 
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إىل  املتوّجهات  مع  العمل  دليل  يركّز 

وضع  عىل  الرشيكة  القاعدية  املؤسسات 

تعريفات محددة لقضايا العنف وحاالته، 

املنزل،  من  الهروب  أو  بالقتل  والتهديد 

مثل:  للنساء  األخرى  الحقوقية  والقضايا 

الحضانة  وقضايا  والطالق،  النفقة  قضايا 

واملشاهدة. كام يقّدم الدليل وصفاً لكيفية 

مبارش،  بشكل  للمركز  الحاالت  استقبال 

أخرى.  جهات  من  تحويل  عىل  بناء  أو 

العمل  إلجراءات  وصفاً  الدليل  يقّدم  كام 

للمرأة  املوّجه  العنف  أشكال  بعض  مع 

وظواهره مثل: حاالت وجود حمل نتيجة 

اعتداء جنيس، وحاالت عدم وجود غشاء 

عاماً،   )18( عن  عمرها  يقل  ملن  بكارة 

وحاالت سفاح القرىب، والحاالت التي يقل عمرها عن )18( عاماً، وقضايا النفقة والحضانة، وقضايا الطالق، 

والقضايا الحقوقية األخرى، والقضايا الجزائية. 

2. تقديم رزمة من برامج التدريب واملرافقة واإلشراف يف جماالت فنية وإدارية ومالية:

  يقوم نهج املركز يف التدريب عىل توفري مجموعة من الدورات القصرية ألعضاء مجالس اإلدارة، واالختصاصيات 

اإلدارة واملالية، وموظفات وموظفو  )الطواقم  املساندة:  املركز  االجتامعيات والقانونيات، وكذلك لطواقم 

العامة، واإلعالم(. يقّدم املركز الدورات من خالل مختصات ومختيص املركز وطواقم استشارية  العالقات 

خارجية. يرتكز نهج املركز أيضاً عىل إرشاك كوادر الجمعيات الرشيكة يف دورات وورشات يتم تنظيمها من 

ِقبل مؤسسات أخرى. تقّدم جميع الدورات وورش العمل بناء عىل االحتياجات التدريبية وخطط العمل 

املتفق عليها بني الطرفني، ويف معظم األحيان ييل التدريب عقد جلسات متابعة أو مرافقة للكوادر ذات 

االختصاص؛ لضامن تطبيق ما تم التدريب عليه، وتسعى برامج التدريب واملرافقة املقّدمة يف إطار برامج 

بناء القدرات إىل تعزيز )3( محاور أساسية وهي:

للطواقم  الفنية  القدرات  تعزيز  إىل  املحور  ويهدف  واالجتامعي:  القانوين  اإلرشاد  األول:  املحور 

العاملة يف املؤسسات القاعدية يف مجال تقديم خدمات اإلرشاد والتوعية القانونية واالجتامعية، 

واإلجراءات  السياسات  تعزيز  وأيضاً  العنف،  من  والناجيات  املعّنفات  للنساء  القانوين  والتمثيل 

الخاصة يف تقديم الخدمات القانونية واالجتامعية. 

النساء املستهدفات حسب دليل العمل 

حقوقها  منتهكة  فتاة  أو  امرأة  كل   .1
القانونية واالجتماعية والصحية. 

2. كل امرأة أو فتاة تتعرض ألي نوع من أتواع 
العنف.

3. كل فتاة يقل عمرها عن )18( عاماً، وتكون 
ضحية اعتداء أو عالقة جنسية. 

4. كل فتاة أو امرأة يزيد عمرها عن )18( عاماً، 
وتكون ضحية اعتداء جنسي وحياتها مهددة 

باخلطر..
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الشؤون  يف  العاملة  للطواقم  الفنية  القدرات  تعزيز  إىل  ويهدف  واملايل:  اإلداري  الثاين:   املحور 

والقوانني  املعايري  مع  يتوافق  مبا  واملالية  اإلدارية  والسياسات  األنظمة  وتطوير  واملالية،  اإلدارية 

املعمول بها يف فلسطني. 

الفنية يف  الطواقم  تعزيز قدرات  إىل  واملنارصة: وتهدف  األموال  العالقات وتجنيد  الثالث:  املحور 

مجال تجنيد التمويل، وتعزيز الروابط مع املؤسسات التمويلية والرشيكة واملؤسسات الفاعلة يف 

مجال املطالبة بحقوق النساء. 

قامئة  بأهم املواضيع التدريبية التي تم تنظيمها يف العرش سنوات املاضية

وإدارة  االجتامعيات،  واملرشدات  للمحاميات،  مستمر  تعليم  توفري  والقانونية:  االجتامعية  الخدمات   .1

املؤسسات القاعدية الرشيكة من خالل عقد سلسلة من الورش املركزية للمرشدات حول آليات العمل يف 

تقديم الخدمات، وكذلك توفري اإلرشاف والتوجيه املستمرين من ِقبل اختصاصيات املركز املحرتفات يف مجال 

اإلرشاد االجتامعي، ويف مجال االستشارات والدفاع القانوين.

2. التحليل املعّمق للعنف: يركز التدريب عىل عرض مفاهيم الرصاع والعنف، وتحليل واقع العنف من 

النواحي االجتامعية والقانونية، ومفهوم التغيري املجتمعي، وآليات خلق فهم مشرتك، وكذلك عرض آليات 

التدخل الالزمة. 

3.  نظام التحويل الوطني: يعمل املركز عىل تنظيم تدريب تفاعيل لتطوير قدرات الجمعيات يف مجال 

الوطني،  التحويل  نظام  يف  معمق  وعي  إطار  يف  املعّنفات  النساء  لحامية  والتدخل  والتنسيق،  التشبيك 

واجراءات التحويل، ومتابعة حاالت العنف ضد النساء وتوثيقها.

4. اإلرشاد األرسي واملجتمعي: يشمل التدريب مجموعة من املواضيع الفنية يف  العنف السيايس، والعنف 

ضّد النساء، ومهارات اإلرشاد قصري األمد  للنساء يف املناطق يف سياق العنف الجندري، وتطوير الحصانة 

النفسيّة، وكيفية تحديد أولويات التدخل مع النساء يف املجتمع املحيل، وإرشاد النساء املَعنَّفات من منظور 

نسوّي، باإلضافة إىل سيكولوجيّة العنف النفيس والجسدي واألثار النفسية واالجتامعية لالعتداءات الجنسية 

داخل األرسة. كام يقّدم التدريب مهارات اإلسعاف النفيس األّويّل، وتطوير الحصانة النفسيّة، باإلضافة إىل  

اإلرشاد القانويّن والصّحة النفسيّة ومهارات اإلرشاد الهاتفي، ومهارات اإلرشاد األرسي، وإدارة الضغوطات، 

والعناية بالذات، ومفاهيم ومهارات يف اإلرشاد الجمعي. 

الالزمة  واملهارات  باملعارف،  املشاركات  قدرات  تطوير  عىل  التدريب  يركز  الفّعال:  والتواصل  االتصال   .5

املجتمعي، وتعزيز  والتشبيك  والتنسيق  التنظيم  املشاركات مبعارف ومهارات  وتزويد  الفّعال،  االتصال  يف 

القرارات،  واتخاذ  القيادة  املشاركات يف  قدرات  املجتمعية، وتطوير  األنشطة  تيسري  واملهارات يف  املعارف 

والعمل ضمن الفريق.
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تحليل   يف  الخاصة  املهارات  من  مجموعة  التدريب  يوفر  املشاريع:  مقرتحات  وإعداد  املشاريع  إدارة   .6

املرشوع التنموي وتصميمه وإدارته، وإعداد مقرتح املرشوع. 

7. التخطيط اإلسرتاتيجي: يهدف إىل تنمية قدرات املؤسسات الرشيكة يف مجال إعداد إسرتاتيجيات خاصة 

يف مؤسساتهم، مبا يسهم يف تحقيق الرؤيا والرسالة املتفق عليها. 

8. اإلدارة املالية واإلدارية: عقد سلسلة ورش ولقاءات من أجل تطوير السياسات واملامرسات يف مجال إدارة 

األفراد وإدارة املصادر املالية، مبا يتوافق مع أفضل املامرسات. 

 3. تقديم استشارات لتطوير األنظمة والسياسات املؤسساتية: 

وذلك  القاعدية،  للمؤسسات  واملالية  اإلدارية  االستشارات  من  مجموعة  تقديم  عىل  اإلرشاد  مركز  يعمل 

بهدف ضامن التزام املؤسسات بأفضل املامرسات التنظيمية املتوافقة مع معايري اإلدارة الرشيدة يف املنظامت 

األهلية ومن ضمن أهم املواضيع التي تناولها هذا املحور من الخدمات ما يأيت: 

1. تطوير أنظمة وسياسات مالية وإدارية للجمعيات الرشيكة، وتدريب الكوادر عىل استخدامها, 

2. توفري املساندة يف تطوير األوصاف الوظيفية للموظفني العاملني يف املؤسسات الرشيكة. 

3. تطوير سياسات خاصة يف تطوير الخدمات القانونية واالجتامعية. 

4. بناء قدرات اجلمعيات الشريكة يف جمال العالقات والتشبيك والوصول للنساء:

املحيل  املجتمع  ومؤسسات  الرشيكة  الجمعيات  بني  وعالقات  روابط  بناء  يف  املرأة  مركز  فريق  يسهم   

واملؤسسات الرسمية الوطنية ومؤسسات املجتمع املدين، وكذلك مع املؤسسات املمّولة من خالل تنظيم 

املرأة  لورش وشبكات مختصة يف مجال حقوق  الجمعيات  أو من خالل دعوة كوادر  للجمعيات  زيارات 

ومتكينها، كام يدعم مركز املرأة الجمعيات يف مجال تحسني آليات وصول النساء للجمعية أو وصول الجمعية 

للنساء بخاّصة. 
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5.2- املرحلة الرابعة: الرقابة والتقييم يف برنامج بناء القدرات للمؤسسات 
القاعدية 

يستخدم فريق بناء القدرات يف املركز رزمة من أدوات الرقابة والتقييم سواًء يف إطار املشاريع التي تستهدف 

بناء قدرات املؤسسات القاعدية، أو يف إطار عمل املركز الروتيني يف األنشطة، ومن أهم األنشطة التي تم 

استخدامها يف مجال الرقابة والتقييم ما يأيت:  

1. الدراسة القبلية للمشروع: 

استشارية  القاعدية مع رشكة  املؤسسات  قدرات  بناء  تستهدف  التي  املشاريع  أحد  إطار  املركز يف  تعاقد 

إلجراء دراسة حول مجموعة من مؤرشات قياس األداء املرتبطة يف بناء قدرات املؤسسات القاعدية، وقد 

شملت الدراسة القبلية تحديد القيم لـ )8( مؤرشات رئيسية مرتبطة بأداء املؤسسة القاعدية املستهدفة، 

وهي:

Ø  .نسبة الزيادة يف النساء املعّنفات اللوايت استطعن الوصول إىل املؤسسة الرشيكة املستهدفة

Ø  .نسبة رىض النساء عن الخدمات التي تم تقدميها لهن من املؤسسة الرشيكة

Ø  .نسبة الزيادة يف وعي النساء املستهدفات من املؤسسة الرشيكة حول حقوقهن

Ø  تعمل موظّفتان عىل األقل من املؤسسات الرشيكة يف مجال الخدمات القانونية واالجتامعية، مبا

يتوافق مع منهجية مركز املرأة. 

Ø .نظام رقابة وتقييم يتم تطويره واستخدامه سنوياً من ِقبل املؤسسة الرشيكة

Ø  .نسبة الزيادة يف عدد النساء املستفيدات من الجمعية

Ø  .نسبة الزيادة يف عدد الحاالت املحّولة من الشبكة

Ø  .نسبة الزيادة يف األنشطة املشرتكة مع املؤسسات األعضاء يف الشبكة

2. متابعات وتقييم دوري لألنشطة من ِقبل فريق مركز املرأة

خالل  من  مستمر  بشكل  القاعدية  املؤسسات  مع  املشرتكة  األنشطة  عىل  القدرات  بناء  فريق  يعمل 

االجتامعات، والورش، واللقاءات، سواًء يف املؤسسات الرشيكة نفسها أو يف مقر املركز يف رام الله. يتم عقد 
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الورش عىل مستوى املركز مبشاركة املؤسسات القاعدية الرشيكة األربع. يستخدم املركز باإلضافة إىل الورش 

التي يتم عكسها يف  التقارير الدورية لرصد املخرجات واألنشطة وآثار التدخالت املشرتكة،  مجموعة من 

التقارير السنوية للمركز. يستخدم الفريق أيضاً يف هذا اإلطار مجموعة من االستامرات والنامذج؛ لتقييم 

األنشطة والتدخالت املشرتكة ما بني املركز واملؤسسات الرشيكة، ومن ضمن هذه االستامرة ما يأيت:  

الخدمات  يتلقني  اللوايت  النساء  لجميع  ومعّمقة  أولية  معلومات  ترصد  استامرة  الخدمة:  استامرة   .1

االجتامعية والقانونية من املركز، وتشمل أيضاً تشخيص الحالة من كل االختصاصيّات، وخطة العمل من 

الجوانب املختلفة، ويشمل الجزء األخري من االستامرة وصف حال املستفيدة بعد تلقي الخدمة.

2. استامرة قياس دور اإلرشاف واملتابعة الربامجية يف بناء قدرات مؤسسات قاعدية يف مجال الخدمات 

بناء قدرات  التي تقيّم دور مركز املرأة يف  تشمل االستامرة مجموعة من األسئلة  االجتامعية والقانونية: 

املؤسسة القاعدية الرشيكة، وخاصة يف مجال تقديم الخدمات االجتامعية والقانونية، وترصد األنشطة التي 

قّدمها املركز للمؤسسة القاعدية وتقييم املؤسسة الرشيكة لدور مركز املرأة وفريق بناء القدرات يف مركز 

املرأة، وتشمل أيضاً يف جزئها األخري رفع التوصيات إىل مركز املرأة لوضع حلول للعقبات الحالية يف مجاالت 

الرشاكة. 

3. استامرة قياس دور مركز املرأة يف بناء قدرات مؤسسات قاعدية يف مجال اإلدارة املالية، والعالقات 

القاعدية يف املجال اإلداري  بناء قدرات املؤسسة  املركز يف  العامة: تشمل االستامرة معلومات حول دور 

املحور  هذا  يف  املتعلّقة  األسئلة  عن  اإلجابة  تتم  والتشبيك.  العامة  العالقات  ومجال  واملايل،  والتنظيمي 

من خالل املوظفات واملوظفني ذوي العالقة يف الشؤون اإلدارية واملالية والعالقات العامة، حيث تشمل 

االستامرة أيضاً وضع توصيات لتحسني العمل والرشاكة بني الطرفني. 

4.  استامرات مناذج لتقييم التدريب والتوعية: يستخدم فريق بناء القدرات أيضاً مجموعة من النامذج 

حمالت  تقييم  ومنوذج  التدريب،  تقييم  يف  خاص  منوذج  تطوير  تم  حيث  القدرات،  بناء  أنشطة  لتقييم 

التوعية، ومناذج أخرى. 

3. تقييمات دورية لربنامج بناء القدرات

قام مركز املرأة بالرشاكة مع مؤسسة )دوروسوس( بتقييم برنامج بناء قدرات املؤسسات القاعدية باالستعانة 

يف  والتعلّم  املساءلة  بتعزيز  التقييم  أهداف  املركز  2012. حدد  العام  يف  وذلك  املركز،  خارج  من  بخرباء 

الربنامج، وتوفري معلومات لها عالقة بتوسيع الربنامج ونرشه يف مناطق أخرى، وذلك من خالل النظر إىل 

مالءمة الربنامج لألولويات الوطنية، وفاعلية الربنامج وكفاءته وأثره، ويف األخري االستمرارية. اعتمد فريق 

التقييم عىل مجموعة من مصادر املعرفة )نوعي وكّمي( منها: مراجعة التقارير والوثائق، ومقابالت معّمقة 

مع العاملني والعامالت ومجموعات مركزة، ومقابالت مع إدارة املؤسسات القاعدية، وأيضاً استامرات مع 

النساء اللوايت تلقني خدمات من املركز. 
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6.2- املرحلة اخلامسة: إنهاء برنامج بناء القدرات واالنتقال إىل عالقة 
الشراكة احلقيقية 

استناداً إىل الدروس املستفادة، وتقييم برنامج بناء القدرات، اعتمد مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي 

مرحلة خامسة يف نهج عمله يف بناء قدرات املؤسسات القاعدية، وهي مرحلة إنهاء عالقة العمل يف بناء 

املؤسسة  فيها  تعتمد  التي  الكاملة،  الرشاكة  مرحلة  إىل  العالقة  يف  واالنتقال  القاعدية  املؤسسات  قدرات 

واالجتامعية  القانونية  الخدمات  تقديم  مجال  للعمل يف  واملالية  البرشية  ومصادرها  ذاتها  القاعدية عىل 

للنساء الناجيات من العنف واملعّنفات، وتقوم منهجية عمل املركز لضامن ذلك عىل ما يأيت:  

سيعمل املركز يف املرحلة األخرية من برنامج بناء القدرات عىل تقليل عدد اجتامعات وزيارات املتابعة. . 1

التوقف عن مرافقة كادر املؤسسات القاعدية أثناء ورش التوعية املجتمعية. . 2

لرفع . 3 اإلدارة؛  يف  والعامالت  والعاملني  واملحاميات،  االجتامعيات،  للعامالت  واإلرشاد  التوجيه  توفري 

قدرتهم عىل تنفيذ خطط عملهم املستقبلية باالعتامد عىل الذات. 

املشاركة يف بعض األنشطة املركزية املنفذة من ِقبل املؤسسات القاعدية الرشيكة.. 4

االعتامد عىل كوادر املؤسسات القاعدية من أجل إعداد خطط، وتصميم أنشطتهم، وتوفري التغذية . 5

الراجعة من املركز لهم؟ 

توفري التيسري الالزم ملساعدة املؤسسات القاعدية يف مراجعة إسرتاتيجيات عملها وتطويرها. . 6

توفري املساندة الفنية الالزمة إلعداد خطة عمل وموازنة سنوية مرتبطة بإسرتاتيجية كل مؤسسة. . 7

مراجعتها . 8 أو  املشاريع  مقرتحات  تطوير  يف  املؤسسات  ومساعدة  متويل  مصادر  عن  البحث  تكثيف 

وتطويرها. 

متابعة مقرتحات املشاريع املقّدمة من ِقبل املؤسسات القاعدية ومراجعتها، وتوفري الدعم للرد عىل . 9

املخاطبات واملراسالت مع املمولني. 

توفري املساندة الفنية للمؤسسات القاعدية أثناء تنفيذ املشاريع التي يتم متويلها من جهات مانحة . 10

بعالقة مبارشة معهم.

تقديم مشاريع متويلية مشرتكة مع املؤسسات القاعدية. . 11
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توفري معلومات حول مواعيد القوائم املرجعية الخاصة بتمويل مشاريع مستقبلية. . 12

مراجعة تطوير األنظمة والسياسات املالية يف املؤسسات القاعدية.. 13

بناء . 14 برنامج  انتهاء  بعد  واالجتامعي  القانوين  اإلرشاد  لتقديم  املتاحة  الخيارات  حول  ونقاش  حوار 

إمكانية متويل مشاريع مدرّة  توفر ذلك، وبحث  أو عدم  توفر متويل صغري  القدرات، سواء يف ظل 

للدخل، أو البحث عن متويل محيل. 

دعوة املؤسسات القاعدية للمشاركة يف أنشطة عمل املركز وورشها يف مجال التدريب والتوعية، من . 15

أجل استمرار كسب املعرفة والخربات. 



القسم الثالث

نتائج برنامج بناء القدرات 
على وصول النساء للخدمات 

االجتماعية والقانونية  
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استهدفت أنشطة بناء القدرات للمؤسسات القاعدية الرشيكة يف املحافظات األربع، التي تم العمل فيها 

منذ بداية برنامج بناء قدرات املؤسسات القاعدية )4( مؤسسات رشيكة. بدأ مركز املرأة العمل يف الربنامج 

يف العام 2005، من خالل الرشاكة مع مؤسسة نساء من أجل الحياة يف محافظة سلفيت، واستمر املركز يف 

عالقة الرشاكة حتى نهاية العام 2012. ويف العام 2008 تم العمل مع مؤسسة النجدة-طولكرم للعمل يف 

محافظة طولكرم، وما زالت العالقة مستمرة، ويف العام 2012 تم بدء العمل مع جمعية طوباس الخريية  

العام  يف  أريحا   سيدات  جمعية  اختيار  تم  وأخرياً  مستمراً،  العمل  زال  وما  وجنني،  طوباس  محافظة  يف 

الرشيكة يف  للمؤسسات  القدرات  بناء  أنشطة  أسهمت  واألغوار.  أريحا  محافظة  للعمل يف  2017، وذلك 

املحافظات األربع يف تحسني الخدمات والتوعية للنساء، وبخاصة النساء الناجيات من العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي، وبشكل محدد، فإن النتائج التي تم تحقيقها عىل صعيد الخدمات االجتامعية والقانونية، 

والتوعية املجتمعية، واملبادرات األخرى التي تتعلق بتمكني املرأة، فقد تم رصدها كام يأيت:  

ومخيامت  ومدن  قرى  يف  مهنية  وقانونية  اجتامعية  خدمات  إىل  النساء  وصول   .1

املحافظات األربع املستهدفة 

عملت املؤسسات األربع عىل تقديم اإلرشاد والدعم االجتامعي من خالل االختصاصيّة االجتامعية، التي 

تم تدريبها وتأهيلها للقيام بهذا الدور، وعملت املؤسسات أيضاً عىل توفري االستشارات والتمثيل القانوين 

للنساء غري القادرات عىل الوصول للعدالة. عملت االختصاصيّة االجتامعية واملحامية بشكل مشرتك يف بعض 

امللفات التي تتطلب إرشاداً اجتامعياً ومتابعة قانونية. )امللحق رقم 1( يبنّي عدد الحاالت التي تم استقبالها 

وتصنيفها يف آخر )10( سنوات من املؤسسات الرشيكة األربع. 

2. تعريف النساء والرجال والشباب والشابات عىل حقوق النساء وأشكال العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي وآثاره

أسهمت االختصاصيّة االجتامعية واملحامية يف كل مؤسسة قاعدية رشيكة يف تنظيم سلسلة من اللقاءات 

والورش التوعوية وتنفيذها، وذلك بإرشاف ودعم فني من فريق مركز املرأة. تنوعت محاور ورش التوعية 

يف املجال الحقوقي واالجتامعي حسب املحافظة والّسنة. )امللحق رقم 2( يبنّي عدد الورش، وأهم مواضيع 

بناء  يف  املركز  لتدخالت  نتيجة  األربع  الرشيكة  املؤسسات  ِقبل  من  تنظيمها  تم  التي  املجتمعية  التوعية 

قدرات املؤسسات الرشيكة.  

3. مشاركة املؤسسات القاعدية يف تنظيم حمالت املنارصة لقضايا النساء وإدارتها عىل 

املستويني: املحيل والوطني 

أسهم مركز املرأة من خالل التدريب واملرافقة عىل بناء قدرات املحامية واالختصاصيّة االجتامعية يف كل 

مؤسسة رشيكة يف مجال املنارصة املجتمعية يف مكافحة العنف ضد النساء يف املجتمع املحيل، والضغط عىل 
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صّناع القرار من أجل تطوير آليات الحامية وتعزيز العدالة. عملت املؤسسات الرشيكة عىل تنظيم سلسلة 

من األنشطة التي تهدف إىل تجنيد مواقف منارصة للنساء، وبخاصة الناجيات من العنف، ومن أهم هذه 

الحمالت ما يأيت:  

النجدة يف طولكرم بهدف إبراز الدور السيايس  تنظيم حملة من ِقبل جمعية 

والنضايل للمرأة الفلسطينية، وقد شملت الحملة سلسلة من األنشطة أهمها:  

القدس املفتوحة، وممثيل املؤسسات عىل مستوى محافظة  � الطلبة يف جامعة  استهدفت حشداً من 

عىل  نضالها  يف  تلعبه  زالت  وما  الفلسطينية  املرأة  لعبته  الذي  الدور  أهمية  عىل  للتأكيد  طولكرم؛ 

الصعيد الوطني واالجتامعي، وتفعيل مقاطعة البضائع اإلرسائيلية عىل طريق محارصة إرسائيل وعزلها، 

ودعت إىل توفري الحامية للمرأة وفق القرار األممي )1325(. 

تنفيذ فعالية بعنوان: “املرأة الفلسطينية ما بني الدور الوطني املأمول والتحديات الراهنة” شارك فيها  �

)69( ممثالً عن مؤسسات املجتمع املدين وربات البيوت )29( منهم من الذكور. 

تنفيذ حلقة تلفزيونية مسجلة، استهدفت مجموعة من طالبات وطالب الجامعات يف املدينة، ومنهم  �

طالب من جامعة القدس املفتوحة، وجامعة خضوري، وجامعة بريزيت، وجامعة النجاح، والجامعة 

القانوين  لإلرشاد  املرأة  مركز  ملتطوعي  باإلضافة  ديس(،  )أبو  القدس  وجامعة  األمريكية،  العربية 

واالجتامعي. 

تنظيم حملة من قبل جمعية طوباس الخريية لتفعيل مشاركة املرأة يف الحياة 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية، التي شملت مجموعة من األنشطة: 

التنسيق مع وزارة األوقاف إللقاء خطب يف املساجد التابعة للمحافظة عن أهمية دور املرأة يف املشاركة  �

السياسية، وقد تم هذا يف خطبة الجمعة لتوضيح دور املرأة يف املشاركة االجتامعية والسياسية. 

التنسيق مع مديرية الرتبية والتعليم إللقاء كلمة يف اإلذاعة املدرسية بواقع يومني يف عرش مدارس،  �

وكانت عن دور املرأة يف املشاركة السياسية واالجتامعية، وقد تم الرتكيز من خاللها عىل دور املرأة يف 

النضال الفلسطيني.

تنظيم لقاء يف جامعة القدس املفتوحة من خالل استضافة دالل سالمة عضو املجلس الترشيعي، التي  �

تحدثت عن دور املرأة السيايس واالجتامعي، وتاريخ الحركة النسوية. 

استضافة عضو املجلس الترشيعي نجاة أبو بكر يف مقر محافظة طوباس بحضور املحافظ واملؤسسات  �

الرسمية وغري الرسمية، وعدد من النساء، وذلك يف لقاء التوعية، الذي اهتم بدور املرأة يف املشاركة 
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السياسية واالجتامعية.

عقد ورشة عمل أيضاً باستضافة ناشطة نسوية يف مركز نسوي األغوار بحضور )40( مشاركة للحديث  �

عن مشاركة املرأة يف الحياه السياسية واالجتامعية واالقتصادية.  

واالجتامعية  � السياسية  واملشاركة  واألمل”،  األمل  بني  “املرأة  عنوان  تحت  التشكييل  املعرض  افتتاح 

من خالل فنانات من ناشطات محافظة طوباس، حيث قمن برسم ثالثني لوحة معربة، كانت توّضح 

الشخصيات  من  العديد  املعرض  يف  وشارك  االحتالل،  ِقبل  من  الفلسطينية  للمرأة  الحقيقية  املعاناة 

الرسمية واألهلية يف املحافظة، واملجموعات النسوية رشيكة الجمعية، واألمانة العامة واالتحاد العام 

للمرأة الفلسطينية فرع طوباس، ومجموعة من أمهات أطفال الروضة والهيئة اإلدارية، والهيئة العامة 

للجمعية.

4. تبّني مبادرات داعمة من ِقبل املؤسسات القاعدية الرشيكة؛ لتمكني املرأة اقتصادياً 

كافة  يف  املرأة  مشاركة  لتعزيز  الرامية  القاعدية  املؤسسات  مبادرات  دعم  يف  مبارش  بشكل  املركز  أسهم 

املجاالت، وبخاصة يف مجال املشاركة االقتصادية والسياسية. وركزت بعض التدخالت للمركز يف هذا املجال 

يف السنوات الثالث األخرية، حيث تم رصد بعض التدخالت وورش العمل أهمها: 

التجارية يف مدينة طولكرم حول  � الغرفة  قاعة  يف  لقاًء مفتوحاً  املرأة   النجدة ومركز  تنظيم جمعية 

»التمكني االقتصادي للمرأة عرب التعاونيات اإلنتاجية«، شارك فيها أكرث من )80( مشاركاً من الشخصيات 

االعتبارية واملؤسسات الفاعلة مثل: املحافظة، والغرفة التجارية، واتحاد لجان العمل النسايئ، وجامعة 

القدس املفتوحة، وغريها من املؤسسات والناشطني، وركزت ورشة العمل عىل أهمية التمكني االقتصادي 

املشاريع  صاحبات  النساء  متكني  وأهمية  ووطني،  اجتامعي  تحرر  ألي  أساسياً  بوصفه رشطاً  للمرأة 

الصغرية عرب دورات تأهيلية، وتشبيكهن مع الجهات الداعمة مادياً واستشارياً. 

عمل املركز عىل مسح حول املؤسسات ذات العالقة يف التمكني االقتصادي يف املحافظات التي تتواجد  �

فيها املؤسسات الرشيكة، وقد تم تحضري قامئة بهذه املؤسسات بالتعاون مع الرشكاء يف املؤسسات 

القاعدية، وتم زيارة )8( مؤسسات وبناء رشاكة معها؛ لتفعيل تحويل النساء املستفيدات من خدمات 

اإلرشاد القانوين واالجتامعي يف املؤسسات القاعدية إىل التمكني االقتصادي مع املؤسسات الرشيكة، 

وكذلك تنظيم جمعية سيدات أريحا الخريية لورشة عمل حول »التمكني االقتصادي للنساء ودورهن 

يف التنمية« مبشاركة ممثلني عن وزارة العمل، ومؤسسة فاتن الفلسطينية لإلقراض والتنمية، والعديد 

من املؤسسات الحكومية واألهلية، وكذلك تنفيذ بازار صناعات نسوية يدوية ومعرض ومرسحية حول 

العنف خالل نشاطات حملة )16( يوماً مبشاركة )80( شخصاً من ممثيل املؤسسات.
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مع  � وبالرشاكة  طوباس،  فرع  الفلسطينية  للمرأة  العام  واالتحاد  الخريية  طوباس  جمعية  نظمت 

محافظة طوباس، ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي يوم عمل شارك فيه )30( ناشطة نسوية؛ 

لدعم صمود املزارعات الفلسطينيات من ذوات الدخل املحدود يف األغوار الشاملية، واإلسهام يف دعم 

املنتجات الفلسطينية ومقاطعة البضائع اإلرسائيلية. 
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القسم الرابع

المشكالت والتحديات 
القائمة
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)املؤسسة  للربنامج  الداخلية  بالبيئة  املرتبطة  والتحديات  العقبات  مجموعة  القدرات  بنا  برنامج  واجه 

القاعدية نفسها، ومركز املرأة(، وتحديات أخرى لها عالقة بالبيئة املمكنة لحقوق املرأة يف املجتمع. حددت 

املؤسسات الرشيكة وفريق مركز املرأة مجموعة من املشكالت والتحديات األكرث تأثرياً عىل تحقيق أفضل 

أداء ممكن للربنامج، وبخاصة حامية حقوق النساء، وحاميتهن من العنف، وأيضاً لضامن استمرارية الربنامج 

يف املؤسسات القاعدية، ومن هذه املشكالت والتحديات ما يأيت:  

التحدي األول: عدم قدرة املؤسسات القاعدية عىل االستمرار يف تقديم خدمات 

اإلرشاد االجتامعي والقانوين، وحمالت التوعية دون الدعم املايل من مركز املرأة 

مالية،  ضائقة  العمل  من  األوىل  املراحل  يف  استهدافها  تم  التي  حالياً  الثالث  القاعدية  املؤسسات  تواجه 

مرتبطة بعدم قدرتها عىل دفع رواتب االختصاصيّة االجتامعية واملحامية، ما سينعكس عىل توقف هذه 

الخدمات  يف املؤسسات الرشيكة يف حال مل يتوصل مركز املرأة أو الجمعية لحلول رسيعة. مل تستطع أّي من 

الجمعيات حالياً من توفري مصادر مالية ذاتية أو تجنيد أموال من رشكاء وطنيني أو دوليني؛ لتغطية تكاليف 

املؤسسة القاعدية يف تقديم الخدمات االجتامعية والقانونية. 

التي  البرشية  للمصادر  القاعدية  املؤسسات  وصول  محدودية  الثاين:  التحدي 

متتلك املهارات واملعارف والدافعية األساسية الالزمة لتحقيق األهداف الوظيفية 

املطلوبة منها 

يقوم منوذج بناء القدرات عىل استقطاب اختصاصيّات اجتامعيات ومحاميات؛ لتقديم الخدمات القانونية 

واالجتامعية وحمالت التوعية للنساء املعّنفات، وكذلك توفري اختصاصيّات يف مجال العالقات العامة وحشد 

معيقات  القاعدية  املؤسسات  تواجه  الخدمات.  الستمرار  الالزم  التمويل  توفري  لضامن  وذلك  التمويل، 

حقيقية يف ضامن الحفاظ عىل الكوادر ذات الخربة واملهارة واملؤهالت املطلوبة يف السوق وبخاصة يف حالة 

املحاميات، ويف وظيفة العالقات العامة، حيث تعرض بعض املؤسسات رواتب أعىل من تلك التي تدفعها 

املؤسسات الرشيكة، وقد كان هذا واضحاً يف محافظة أريحا واألغوار، التي تعاين أيضاً من عدم توفر بعض 

التخصصات املطلوبة، وبخاصة املحاميات اللوايت لديهن إجازة محاماة رشعي. 

التحدي الثالث: تذبذب يف مستوى املتابعة واإلرشاف الفني واإلداري والتنظيمي 

من ِقبل فريق مركز املرأة لربنامج بناء القدرات املنّفذ مع املؤسسات الرشيكة 

ترى املؤسسات القاعدية الرشيكة أن مركز املرأة ميتلك الخربة والتجربة املميزة يف مجال الخدمات االجتامعية 

ومرافقة وإرشاف  متابعة  برنامج  يكون هناك  أن  يستلزم  ما  واملايل  اإلداري  املجال  والقانونية، وكذلك يف 

مستمر، يتم من خالله نقل هذه التجربة بشكل كامل، ويضمن امتالك كوادر املؤسسات القاعدية لهذه 
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املهارات والخربات. الحظت املؤسسات القاعدية بأن مستوى اإلرشاف واملتابعة من مركز املرأة متذبذب، 

وأن فاعلية برامج املؤسسات القاعدية يتأثر كثرياً باإلرشاف واملتابعة واملرافقة املقّدم من مركز املرأة.

ومواضيع  التدريب  ونهج  املدربني  اختيار  بني  ضعيف  توافق  الرابع:  التحدي 

النامذج  بعض  يف  القاعدية  للمؤسسات  التطويرية  االحتياجات  مع  التدريب 

التدريبية التي تم تقدميها يف اإلدارة والتنظيم 

تلّقاه كادر  الذي  التدريب  القاعدية اإلدارية والفنية لجدوى أهمية  بالرغم من إشادة كوادر املؤسسات 

املؤسسات القاعدية يف مجال خدمات اإلرشاد القانوين واالجتامعي واإلرشاف املستمر إال أن هناك تشكيكاً 

يف جدوى وأهمية ومالءمة بعض النامذج التدريبية وبخاصة املرتبطة باإلدارة والتنظيم والتطوير املؤسيس. 

بعض النامذج التدريبية التي تم تقدميها لجميع املؤسسات القاعدية الرشيكة كانت مالمئة لبعض املؤسسات، 

ومل تالئم بعضها اآلخر، كام أن بعض النامذج كانت مالمئة لبعض املشاركني، ومل تالئم الجميع مثالً، فدورات 

التخطيط وإدارة املشاريع من املفرتض أن تكون مشارِكة فقط للطواقم اإلدارية، وليس بالرضورة أن تشمل 

املختصة االجتامعية أو املحامية. 

وبرامجية  ومالية  إدارية  سياسات  ضمن  الربنامج  مأسسة  الخامس:  التحدي 

خاصة يف املؤسسة القاعدية مل يحقق االستمرارية لربنامج الخدمات االجتامعية 

والقانونية 

أسهم مركز املرأة يف تطوير إسرتاتيجيات للمؤسسات الرشيكة، التي حددت األهداف اإلسرتاتيجية املرتبطة 

بتقديم الخدمات والتوعية يف املجالني: االجتامعي والقانوين، باإلضافة إىل املجاالت األخرى التي تعمل فيها 

املؤسسات الرشيكة مثل: مجاالت التعليم العام والتعليم ما قبل املدرسة، ومتكني املرأة اقتصادياً. حاولت 

اإلسرتاتيجيات مأسسة الخدمات االجتامعية والقانونية للمؤسسات من خالل تخصيص هدف إسرتاتيجي 

خاص بالخدمات، وكذلك من خالل تطوير املوارد الذاتية للمؤسسات القاعدية وبناء رشاكات مع ممولني 

جدد، فهذه املحاولة بالرغم من أهميتها يف الوصول للأمسسة إال أنها مل تحقق نتائج ملموسة وبخاصة عىل 

صعيد تنمية املوارد املالية أو بناء الرشاكات. 

التحدي السادس: مدى تطور قدرات املؤسسات ذات العالقة يف حقوق النساء 

وتقديم خدمات الحامية للنساء املعّنفات بشكل متواٍز مع تطور الخدمات يف 

املؤسسات القاعدية الرشيكة 

إن التدريب واإلرشاف اللذين يقّدمهام مركز املرأة لكوادر املؤسسات القاعدية الرشيكة، يسهامن بشكل 

ملموس يف تطور مهارات ومعارف وتوجهات الجهاز اإلداري والفني للمؤسسات القاعدية الرشيكة مبعزل 



توثيق تجربة مؤسسات قاعدية

47

عن املؤسسات الرسمية واألهلية األخرى التي تعمل يف املحافظة، ما يسهم يف توسيع الفجوة بني كوادر 

املؤسسة القاعدية واملؤسسات األخرى، وبخاصة املؤسسات املعنيّة بالحد من العنف ضد املرأة. 

التحدي السابع: آلية الوصول للنساء املعّنفات للخدمات االجتامعية والقانونية 

يف املناطق املهمشة تحّد من وصول بعض النساء للخدمات االجتامعية والقانونية 

النساء  حقوق  تُجاه  املجتمعية  القيادات  بعض  مواقف  يف  اإليجايب  التغيري  عىل  أدلة  وجود  من  بالرغم 

وحاميتهن من العنف، إال أن وصول النساء إىل هذه  الخدمات ما زال يواجه العديد من الصعوبات، بالرغم 

من وجود تقّدم بطيء يف هذا املجال.  





القسم الخامس

نظرة إلى األمام لبرنامج بناء 
قدرات المؤسسات القاعدية 
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أشارت جميع نتائج املقابالت التي متت يف إطار توثيق تجربة املركز يف بناء قدرات املؤسسات القاعدية، 

التقارير الدورية التي تم إعدادها من فريق بناء القدرات يف املركز إىل أهمية الربنامج، ورضورة  وكذلك 

االستمرار فيه، وبشكل محدد ميكن الخروج باالستنتاجات اآلتية:    

ورضورة . 1 املحافظات،  جميع  يف  للنساء  والقانونية  االجتامعية  الخدمات  تقديم  يف  االستمرار  رضورة 

تعميم التوعية يف حقوق النساء للرجال، والنساء، والشباب، والشابات، واألطفال، والقيادات، واألفراد يف 

املؤسسات ذات العالقة، وصناع الرأي العام. إن تجربة مركز املرأة يف محافظة سلفيت وطوباس وأريحا 

وطولكرم، تظهر بشكل واضح أن تغرياً ملموساً قد حدث يف وجهة نظر العديد من النساء والرجال 

وقادة املؤسسات الرسمية العاملة ذات العالقة يف هذا املجال. فقد واجهت املؤسسات القاعدية يف 

بداية عملها معارضة قوية للعمل يف هذا املجال إال أن ذلك تغري مع الوقت، وأصبح الجميع يقبل بل 

ويدعم املؤسسات القاعدية يف عملها. 

املواد . 2 التوعية، وتوفّر  الخدمات االجتامعية والقانونية، وبرامج  املرأة يف تقديم  إن متيّز تجربة مركز 

التدريبية عند املركز، والسياسات واإلجراءات الناظمة للعمل يف هذا املجال، انعكست بشكل واضح 

تم  من  جميع  واملحاميات.  االجتامعيات  االختصاصيّات  عىل  واإلرشاف  للتدريب  املميز  األثر  عىل 

مقابلتهن أرشن إىل مدى الفائدة التي حصلن عليها نتيجة للتدريب وسلسلة الورش ولقاءات اإلرشاف، 

املتعلقة  الربامج  يف  عكسها  يتم  مل  الجميلة  الصورة  هذه  واملتابعة.  اإلرشاف  من  باملزيد  طالنب  بل 

بالتخطيط واإلدارة وإدارة املشاريع. 

 اختيار املؤسسات القاعدية التي تقّدم خدمات مختلفة للنساء أو األطفال، يعزز من وصول النساء 3. 

للخدمات االجتامعية والقانونية دون معيق، حيث ال يالحظ أحد دخول أو خروج النساء إىل الجمعية. 

وقد كان هذا واضحاً يف حالة جمعية سيدات أريحا، التي تقّدم التعليم العام والتعليم ما قبل املدرسة 

لـ )440( طالباً، وهي ناشطة يف مجال متكني املرأة اقتصادياً، ويف توزيع املساعدات اإلنسانية. وكذلك 

األمر يف جمعية طوباس الخريية، التي تقّدم التعليم ما قبل املدرسة لـ )170( طفالً، باإلضافة إىل برامج 

متعددة للتمكني االقتصادي للنساء، وبرامج املساعدات اإلنسانية، وكذلك تقديم الخدمات االجتامعية 

يسهم  والقانونيات،   االجتامعيات  االختصاصيّات  استضافة  خالل  من  واألحياء  القرى  يف  والقانونية 

يف تعزيز وصول النساء للخدمات دون أن يرتك أثراً عىل املتوّجهة للخدمة، وقد كان هذا واضحاً يف 

تجربة املركز يف العيادات املتنقلة يف املناطق املهمشة يف األغوار، حيث يتم استضافة االختصاصيّات يف 

العيادات الصحية يف القرى املستهدفة. 

تبّنى فريق بناء القدرات يف مركز املرأة منهجية عمل يف اختيار املؤسسة الرشيكة، تقوم عىل دراسة . 4

واقع العنف ضد املرأة واملؤسسات الفاعلة، ما يسهم يف تعزيز الشفافية واملهنية والوصول إىل املؤسسة 

الرشيكة األكرث قدرة عىل العمل يف املجال، وقد انعكس هذا بشكل واضح يف الوصول إىل رشاكة مع 

أريحا  محافظة  يف  الخدمات  لواقع  معمقة  دراسة  نتيجة  التي متت  الخريية،  أريحا  سيدات  جمعية 

واألغوار. العملية الحالية الختيار املؤسسات الرشيكة ما زال ينقصها بعض العنارص أو املراحل، وبخاصة 
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املرحلة األخرية، وهي إنهاء العالقة مع الجمعية وضامن استمرارية العمل. 

بالرغم من أهمية العيادة املتنقلة يف تعزيز وصول النساء يف املناطق املهمشة للخدمات االجتامعية . 5

والقانونية، إال أن جدوى هذه العيادات يف الوصول إىل النساء املعّنفات يبقى قيد النقاش، وبخاصة  يف 

ظل صغر حجم التجمعات السكنية يف املناطق املهمشة، وصالبة الثقافة املجتمعية املناهضة لحقوق 

النساء يف املجاالت املختلفة. 

النساء . 6 بعدد  قياسه  ميكن  ال  املعّنفات  للنساء  والقانونية  االجتامعية  الخدمات  تقديم  جدوى  إن 

اللوايت يتلقني الخدمات من املؤسسات القاعدية، فإنقاذ حياة امرأة من املوت، أو حاميتها من العنف 

الجسدي أو الجنيس املستمر، أو حامية كرامتها، ال ميكن أن يتم تقديره مببلغ مايل معني. املؤسسات 

القاعدية يف جميع املحافظات أسهمت بشكل ملموس يف حامية عرشات النساء من القتل، ويف وصول 

النساء للعيش بكرامة وحرية، ويف وصول النساء نسبيّاً إىل حقوقهن يف املرياث ويف التعليم ويف العمل. 

والقانونية  االجتامعية  الخدمات  تقديم  يف  القاعدية  املؤسسات  قدرات  بناء  برنامج  يستمر  أن  أجل  من 

والتوعية املجتمعية يف مجال حقوق املرأة، ومن أجل تعزيز االستمرارية والفاعلية وااللتزام بأعىل معايري 

الفنية  الجوانب  بناء قدرات املؤسسات الرشيكة يف  الربنامج يف  يستمر  الرشيدة، فانه يوىص بأن  اإلدارة 

املرتبطة بتقديم الخدمات االجتامعية والقانونية والتوعية، وأن يعمل الربنامج عىل بناء قدرات املؤسسات 

القاعدية يف الجوانب اإلدارية والتنظيمية، وتعزيز املصادر املالية والبرشية بشكل مواٍز، وذلك من خالل 

ما يأيت: 

للوضع  الدوري  التقييم  بنتائج  القاعدية  للمؤسسة  القدرات  بناء  رزمة  ربط   .1

التنظيمي للمؤسسات الرشيكة، مبا يسهم يف تعزيز معايري الحوكمة، وتحقيق 

الفاعلية واالستمرارية 

تقييم  أثناء  املرأة  مركز  فريق  يستخدمها  التي  الحالية  املعايري  قامئة  تطوير  عىل  التوصية  هذه  ترتكز 

املأسسة  معايري  مع  أوسع  مجموعة  لتشمل  املحافظات،  يف  املرأة  مركز  مع  للرشاكة  املرشحة  املؤسسات 

والتنظيم، وكذلك استخدام هذه املعايري بشكل دوري خالل فرتة الرشاكة لتحديد رزمة التدخالت الالزمة 

لبناء قدرات املؤسسات الرشيكة، واالستفادة من هذه املعايري يف تحديد أثر برنامج بناء القدرات وتعزيز 

التعلم واملساءلة يف الربنامج.

تبنى معايري تقييم وضعية اإلدارة الرشيدة وأسسها يف املنظامت األهلية الفلسطينية عىل خمسة محاور 

أساسية هي: الحوكمة والطموح يف املؤسسة، والربامج والتدخالت، والسياسات الداخلية، واملصادر البرشية 

واملادية واملالية يف املؤسسة، وأخرياً محور العالقات. )انظر قامئة مقرتحة لبعض املعايري التي تشملها عملية 

تقييم املؤسسات القاعدية الرشيكة(. 
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اطاّلع املوظفني عىل النظام والسياسات املالية. 

 يوجد نظام أو إجراءات مكتوبة ومقرة من مجلس اإلدارة حول املشرتيات وملتزم بها.. 1662..نظام املشرتيات
 تتم عمليات الرشاء يف جو كامل من املنافسة الرشيفة، بحيث يتم اختيار أفضل املواصفات . 63

الفنية مع أنسب تكلفة.



توثيق تجربة مؤسسات قاعدية

55

املعيار مؤرش  
17.نظام التخطيط 

    الرقابة والتقييم

 يوجد وثيقة أو إطار خطة إسرتاتيجية للمؤسسة.. 64
 التزام املؤسسة بالعمل عىل الخطة اإلسرتاتيجية؟.. 65
 ترابط عنارص اإلسرتاتيجية األساسية )األهداف، والنتائج، واملخرجات، واألنشطة(.. 66
 تشمل اإلسرتاتيجية بنداً خاصاً للرقابة والتقييم ومؤرشات قياس أداء واضحة.. 67
 تقوم املؤسسة بإعداد خطة وموازنة سنوية.. 68
 يتم إعداد تقارير نصف سنوية وسنوية.. 69
 تناقش التقارير يف مجلس اإلدارة، ويتم االستفادة منها يف اتخاذ القرار.. 70
 هل يوجد نظام رقابة وتقييم؟.. 71
 تقوم املؤسسة بتقييم للربامج أو للمؤسسة أو األنشطة.. 72

18. العالقات مع 

     املجتمع املحيل 

 عدد النساء اللوايت يرتددن عىل زيارة مقر أو مركز املؤسسة القاعدية.. 73
 عدد املتطوعات يف القرى واألحياء. . 74
 عدد النساء املستفيدات من مجمل أنشطة الجمعية. . 75
 عدد التجمعات التي تم العمل معها يف آخر )3( سنوات.. 76

19 .العالقة مع 

     املؤسسات يف

     املحافظة 

 عضوية املؤسسة يف لجان أو شبكات عىل مستوى املحافظة.. 77
 وجود أنشطة وفعاليات مشرتكة مع املؤسسات املعنية يف متكني املرأة، والحّد من العنف. . 78
أو . 79 بأنشطة وطنية،  التي شاركت فيها املؤسسة، وذات عالقة   عدد االجتامعات والورش 

نسوية عىل مستوى املحافظة.  

2.  تطوير برنامج تعزيز املصادر البرشية واملالية للمؤسسات الرشيكة

سعى فريق بناء قدرات املؤسسات القاعدية يف مركز املرأة إىل تعزيز قدرات املؤسسات القاعدية الرشيكة 

املؤسسات  وإداريات  ملوظفات  تدريبية  دورات  وتنظيم  عامة،  عالقات  موظفة  راتب  دعم  خالل  من 

القاعدية، وكذلك من خالل محاوالت تشبيك املؤسسات الرشيكة مع مؤسسات متويلية. إن الجهد املبذول 

بالرغم من أهميته يف موضوع تجنيد املوارد، إال أن نتائجه كانت محدودة لغاية اآلن؛ لهذا فإنه يوىص أن 

يعمل فريق بناء املؤسسات يف مركز املرأة عىل متكني املؤسسات القاعدية من بداية العمل يف مجال تعزيز 

املوارد مبا يأيت:  

1. تنظيم رشاكات مع القطاع الخاص الوطني ورجال األعامل؛ لالستفادة من برامج املسؤولية االجتامعية يف 

متويل طويل املدى أو مستدام. 

2.  تعزيز األنشطة املدرّة للدخل يف املؤسسات الرشيكة، وتقايض رسوم عىل بعض الخدمات واألنشطة. 

3.  املطالبة بتخصيص موظفات عىل كادر الحكومة أو تخصيص إسهامات مالية من الحكومة للربنامج، أو 

من الهيئات املحلية. 

4. استحداث ائتالف متوييل بني املؤسسات القاعدية، وتوظيف موظفة عالقات عامة، ومتويل محرتفة. 

5. تجنيد متطوعات ومتطوعني للعمل يف برامج التوعية املجتمعية، ويف املنارصة والتمويل من الجامعات 

والقيادات املجتمعية. 

6. البحث عن برامج استضافة خرباء وتبادل خربات مع مؤسسات إقليمية، وعربية، ووطنية. 




