
  
  
  
  
  
  

  فيــان صحــبي
  20/2/2008: تاريخ النشر 

  )ورادأ(ئج استطالع جديد أجراه نتا حسب
  

  واألحوال الشخصية قوانين العائلةلتعديل  الغالبية  تأييد •
  )شرفال(القانون الذي يعطي الشرعية للقتل على خلفية  تعارضغالبية  •
  ة من العنفالمرأ وضع قوانين لحمايةتؤيد  األغلبية •
 للكوتا النسوية  غلبيةألا تأييد •
  تفضل الرجل المؤهل على المرأة المؤهلة الغالبيةما زالت  •

  
ة   رأة         ) أوراد(قام مرآز العالم العربي للبحوث والتنمي ام حول وضعية الم رأي الع إجراء استطالع متخصص لل ب

ين     ا ب ك م ب  5- 2الفلسطينية وعالقات النوع االجتماعي وذل ة عين    . 2008اط ش م مقابل د ت ة من    وق ة عشوائية ممثل
ع في   2400بلغ عدد مفرداتها  ،ينيالفلسطين ة وقطاع غزة      جمي دور أوراد    . محافظات الضفة الغربي واستكماًال ل

طيني  ع الفلس ي المجتم وي ف ة    ،التنم ي دراس تطالع ف ذا االس ائج ه يتم تضمين تن ةس ول  متكامل ا أوراد ح يجريه
اعي ودور ا  رأة التنموي  العالقات المبنية على النوع االجتم ة        .  لم ة األهمي ذا االستطالع في غاي ائج ه وستكون نت

اة االجتم        ي الحي طينية ف رأة الفلس ارآة الم ى مش ؤثر عل ي ت ة الت ة والخارجي ة الداخلي ل المختلف م العوام ة لفه اعي
الترآيز   بين النساء والرجال في المجتمع   تقديم فهم متعمق لطبيعة العالقة  ضافة إلىوالسياسية واالقتصادية، باإل ب

ذه  واألهم من ذلك، فإن.  على وضعية حقوق المرأة بشكل عام ة    س الدراسة   ه تعطي المؤسسات النسوية والحقوقي
ا ومدى تحقيقها  لألهداف التنموية في المجتمع الفلسطيني أدوارهاالفرصة إلعادة تقييم   ، ووضع خططها وبرامجه

د بضرورة          توضح وفي هذا السياق  . في مجال تمكين المرأة الفلسطينية ائج البحث تفي أن نت م غطاس ب ة ري الباحث
اء،     تعزيز دور المؤسسات النسوية وال   ين النس ي تستهدف تمك ة الت د جاءت        حقوقي ائج ق أن النت وتضيف غطاس ب

لبية  ر    س ى حد آبي دور   بالنسبة  إل يم ال اهيري للمؤسسات النسوية،    لتقي ائج   فحسب  الجم ة  النت إن غالبي من النساء    ف
ة المجتمع      يستفيدوا من خدمات هذه المؤسساتوالرجال لم  ذه المؤسسات في تنمي ، وبرغم ذلك فإن التقييم لدور ه

  . بقي في إطار من االيجابية، وخاصة أولئك الذين سبق لهم االحتكاك المباشر أو الغير مباشر بخدماتهم وبرامجهم
 
، فمن ناحية ءت غير متوقعة إلى حد آبيرجاأن نتائج هذا البحث ، بنادر سعيد، المديرالعام ألوراد. يفيد دو

من ناحية أخرى فقد لكن ارتفعت نسبة تأييد حقوق المرأة االجتماعية واالقتصادية مقارنة بالعقد السابق، و
 سعيد. د ويفسر. السياسية، وذلك على خالف معطيات سابقةنسبة التأييد لحقوق المرأة  ،وبشكل ملحوظ ،انخفضت

. و يفيد د ،هذا. السياسية المختلفةوإلى الشعورالعام باالحباط من السياسة واألحزاب تعود بأنها بأن هذه النتائج 
وخصوصا قانون  ،التأييد الواسع لعمليه تعديل القوانينب تلك المتعلقة بأن أهم النتائج في هذا االستطالع هي سعيد

الغالبية أصرت على تأييد رت النتائج أن فقد أظه. ن يميزان بشكل واضح ضد المرأةاللذااألسرة وقانون العقوبات 
  ). على خلفية شرف العائلة(تعديل القوانين التي تبيح الطالق التعسفي وتعدد الزوجات والقتل 

 
لإلستمرار للمشرعين والمؤسسات النسوية  محفزةتوفر مؤشرات  ، إذبأن هذه النتائج مهمة للغاية سعيد. د ويرى

ومن . ة وأنها ستكون مدعومة من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الفلسطينيخاص ،القوانينفي الدعوة لتعديل 
، مما يؤآد تمسكهن بحقوقهن على عكس حقوق المرأة أآثر من الرجال ، يدعمنالجدير ذآره أن النساء بشكل عام

  .ما يشاع
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  : النتائج الرئيسية لالستطالع
  
  : وضعية الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني -1

  . الفلسطيني في المجتمع )إلى حد ما وأبشكل آبير (من المستطلعين بأن النساء مضطهدات % 80 يرى •
 . الفلسطيني في المجتمع )وإلى حد ماأبشكل آبير (ن بأن الرجال مضطهدي% 42يصرح  ،بالمقابلو •
ر  • اتهم % 18ويعتب ي مجتمع اء ف ال والنس ين الرج ات ب أن العالق تطلعين ب ن المس ة م ة عل المحلي ى مبني

ات   وق والواجب ا   ،أساس المساواة في الحق د  بينم ع        % 47يعتق ى أساس توزي ة عل ات مبني ذه العالق أن ه ب
ي  االدوار  اء، وف ال والنس ين الرج لب ال   % 30يصرح  ،المقاب ين الرج ة ب أن العالق تطلعين ب ن المس م
 . حقوق النساءاء مبنية على أساس التمييز وهضم والنس

رأة،  قتصادية تشكل عامال مهاألوضاع اإلمن المستطلعين بأن % 80يعتقد  • ما في التأثير على حقوق ا لم
 . على حقوقها الحصولبأن العنف ضد المرأة يقف عقبة في طريق % 79آما يعتقد 

حتالل هي   ن اآلثار النفسية الناجمة عن ممارسات االمن المستطلعين بأ% 70يعتبر باإلضافة إلى ذلك،  •
  . اء الفلسطينياتعامل مهم ويؤثر على وضعية النس

د  • ر% 76ويعتق لباً   ،نيآخ ؤثر س ة وخاصة الصراعات الفصائلية ت اآل الداخلي أن المش ى وضعية  ب عل
 . النساء

  : األولويات -2
تطالع أن  • ر االس يم أظه م األ  التعل ن أه ر م زواج المبك اتوالصحة وال اع ولوي وض بأوض اء  للنه النس

  . الفلسطينيات
  . هم األولوياتوصول النساء إلى التعليم هو من أ نمن المستطلعين بأ% 96 صرح فقد •
رى  • ا ي ود ضمان إ% 94آم أن وج رين ب و أيضاً آخ دة ه دمات صحية جي اعي وخ ات  جتم ن األولوي م

  .المهمة للنساء
ر من    • د أآث ذا، ويعتقت أ% 82ه ي تن ب وانين الت ل الق ل من  اهن تفعي رأة وتقل الطالق (ض العنف ضد الم

  . أيضا هي مهمة) التعسفي
  . من المستطلعين بأن توفير فرص العمل للنساء مهم لهن% 78 صرح •
ة     ين تصنيف هذه األالمستطلع طلب من وعندما • ر أهمي ات من حيث األآث ة      ،ولوي يم في المرتب جاء التعل

اعي والخدمات الصحية    ،يليه رفع سن الزواج ،األولى وفير فرص العمل     ،ثم الضمان االجتم ا ت ، ويليه
  . التي تحمي النساء تفعيل القوانينوأخيرًا 

  : المشارآة االقتصادية للنساء -3
ذ  ،مهما في الحياة االقتصادية  بأن النساء يلعبن دورًا%) 94(المستطلعين  غالبيةعتقد ي • ه القناعة  إال أن ه

 . تأييد مماثل لحقهن في العمل ؤدي بالضرورة إلىال ت
دون عمل   ثلث المستطلعين لقد أظهرت النتائج أن  • رأة   يؤي زل   الم د    ،)آحق إنساني  (خارج المن ا يؤي فيم

ن يؤيدون عملها بشرط أن ال يؤثر على يآخر% 33هناكو ،معينة طمنهم عمل المرأة ولكن بشرو% 28
 . آانوا ضد عمل المرأة خارج المنزل فقط  %13من الملفت أن و .والمنزلية واجباتها العائلية

هي من    يةالمنزل المهاممن العائالت بأن % 40صرح فقد  ،المنزلية للمهماتفيما يتعلق بتوزيع األدوار  •
بالمهام المنزلية عامة بمساعدة  من الرجال    بأن النساء يقمن  منهم% 48 فيما عبر. النساء فقط مسؤولية

ًاأ أن % 11وصرح  .حيان ط ب امفق زل   المه ي المن ال ف اء والرج ين النس او ب كل متس م بش ة تقس . المنزلي
 . بمساعدة النساء أحيانًا قومون بالمهام المنزلية أساسًابأن الرجال ي% 1أقل من صرح و

  : العنف ضد المرأة -4
  .يرفضون أن يكون للزوج الحق في ضرب زوجته إذا رأى ذلك مناسبًا %)77(المستطلعين غالبية  •
ان  . اذا رأى ذلك مناسبًا ضرب زوجته حق الرجل في من المستطلعين % 22 يؤيدفي المقابل و • أما إذا آ

ا   %4من ذه مسألة أخرى، فقد أيد أقل جة الحق في ضرب زوجها فهللزو حق الزوجة في ضرب زوجه
 . مثل هذه المقولة% 96، في المقابل رفض ذلك مناسبًا أن ذا اعتقدتإ

ات    • ة  في وينخفض التأييد لحق الزوج بضرب أحد القريب د  العائل المستطلعين حق    من % 17 ، حيث يؤي
 . مناسبًاذا رأى ذلك األخت ضربها إ زوج
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   :مشارآة المرأة السياسية -5
 2006و 1996ن ففي الفترة مابي . في تأييد مشارآة النساء السياسية ج هذا االستطالع انخفاضًائتظهر نتا

أما االستطالع الحالي فيظهر انخفاضًا  ،%72ة في البرلمان الى حوالي وصلت نسبة االستعداد إلنتخاب امرأ
  . نقطة 20حو بنسبة االستعداد تصل إلى ن

ن ثلث المستطلعين   من المستطلعين بأنهم مستعدين النتخاب مرشحة للبرلمان، في حين أ % 53عبر  لقد •
 . غير مستعدين النتخاب امرأة

ات التشريعية        من المستطلعين بأ% 22صرح  • رأة في محافظاتهم في االنتخاب  ،2006نهم قد انتخبوا ام
  . في االنتخابات فعليًاممن صوتوا % 30هذه النسبة حوالي  تشكلو

ة   • رأة المؤهل ين % 24لمنصب الرئاسة ال تتعدى     إن نسبة التأييد لتولي الم ا يعارض     ب المستطلعين، فيم
 . منصب الرئاسةلامرأة  تولي% 60

رأ    % 36أيد فقد أما فيما يخص منصب رئاسة الوزراء،  • ولي ام ذا المنصب،   ة من المستطلعين ت ا  له فيم
 %. 60ذلك  عارض

 %. 48فيما عارض ذلك  ،منصب رئيس حزبل مؤهلةامرأة  تولي% 49د حوالي وقد أي •
 %. 44فيما يعارض ذلك  ،منصب رئاسة البلديةل مؤهلةامرأة  تولي%) 53(تؤيد األغلبية هذ،ا و •
  .%40فيما يعارض ذلك  ،لمنصب وزاري مؤهلةامرأة  تولي%) 57(تؤيد األغلبية آما  •
 %. 44فيما يعارض ذلك  نقابة،منصب رئاسة ل مؤهلة امرأة تولي%) 66(تؤيد األغلبية و •
رأة،           هذا، وقد تم سؤال المستطلعين سؤاًال • ين الرجل والم ز ب ه مدى عمق التميي جوهريًا يحدد من خالل

ان ال      في(: وينص السؤال على مايلي م، وآ اءة لمنصب وزراي مه حال ترشح رجل وامرأة بنفس الكف
ا   ،ختار الرجلت%) 73(األغلبية الساحقة  ، وأظهرت البيانات أن)؟بد أن تختار بينهما فأيهما تفضل فيم

 . المرأة% 18 يختار
يم   أم  • د ق د   ءمن المستطلعين أد  % 48فيما يخص دور النساء العضوات في المجالس المحلية فق هن بالجي

 . بالمثل األعضاء من المستطلعين أداء الرجال% 71في المقابل قيم  ،المتوسط وأ
د • تطلعين  الغالب وتؤي ن المس ة م ات   %) 69(ي انون االنتخاب ي ق وية ف ا نس ود آوت ل  ،وج % 27مقاب

 . يعارضونها
او • دين للكوت ين المؤي بة% 48صرح  ،من ب دهم لنس د حوالي و أآثأ% 30 عن تأيي بة % 27ر، وأي بنس

 . كوتا للنساءآ% 10لنسبة %) 26(، بينما أيد 20%

  : صالح القانونياإل -6
ن الم  د م ت العدي د قام طيني     لق انون الفلس ر الق ادرات لتغيي ان بمب وق االنس ات حق وية ومؤسس ات النس ؤسس

ات   ،الحالي انون العقوب ائج ا    . وخاصة قانون العائلة وق د أتت نت د ضرورة إ    وق دعم وتؤآ داث ح الستطالع لت
  . صالحهاهذه التغييرات في القوانين وإ

دون أ  % 45بأن  يظهر هذا االستطالع • و من المستطلعين يعتق رأة، في      ن الق ر منصفة للم ة غي انين الحالي
 . بأنها منصفة يعتقدون% 38مقابل 

د    • رأة، يعتق د      من المستطلعين   % 40في حال وجود قوانين تحمي الم ا يعتق ة، فيم ر مطبق ا غي % 40بأنه
 . ن بأنه يتم تطبيقهايخرآ

د  • ة بم    % 77يعتق وانين الحالي ل الق رورة تفعي تطلعين بض ن المس رأة م  م ة الم من حماي ف ا يض ن العن
 . لذلك فقط بأنه ليس هناك ضرورة% 17وقد صرح  األسري،

 . تعديل قانون العقوبات ليحتوي على بنود تحمي المرأة% 86أيد  ،لى ذلكباإلضافة إ •
ا يسمى    تلالعذر المحل للق(يعطي الرجل تعديل القانون الحالي الذي %) 74(تؤيد األغلبية  • على خلفية م

 . أخذ القانون بأيديهمقانون الجديد بنودًا تمنع الرجال من لا تضمنبحيث ي )بشرف العائلة
احقة  • ة الس د الغالبي في %) 89(تؤي الطالق التعس مح ب ذي يس انون ال ديل الق انون و ،تع ديل الق ب بتع تطال

 . مام القاضي في المحاآم الرسميةبحيث تضمن أن يقع الطالق أ
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ذي يسمح       % 23يؤيد  • انون ال اء الق ط من المستطلعين بق دد الزوجات   فق ة       بتع د الغالبي ا تؤي و، فيم ا ه آم
زواج  ون ال انون بحيث يك ديل الق ذا، و".  مشروطًا"تع ده ديم تع%) 56( يؤي تم تق انون بحيث ي ديل الق

ديل   يخر آ% 12آما يصرح . أسباب شرعية للزواج الجديد يقبلها أمام القاضي الشرعي أن التع يجب  ن ب
من المستطلعين   % 7فيما صرح   .مسبقًا ولى بالزواج الجديدالزوجة األ تعريفبضرورة  ن يشمل بندًاأ

 . بضرورة منع تعدد الزوجات بشكل آلي
ى حقهن في ا      ،ن قانون الميراث ليس مطبقًابأ% 28صرح  • راث حسب   أي أن النساء ال يحصلن عل لمي

انون د . الق رآ% 41ويعتق ًايخ ق جزئي راث يطب انون المي أن ق ا يصرح  ،ن ب ا% 30فيم أن الق ط ب نون فق
 . مطبق فعليًا

راث لضمان     % 92وهناك أآثر من  • انون المي ق ق من المستطلعين يناشدون الجهات المنفذة للقانون بتطبي
 . حصول المرأة على حصتها

ت • ي ذات الوق د  ،ف ث  % 79يؤي و حي ا ه راث آم انون المي اء ق تطلعين بق ن المس ى م رأة عل تحصل الم
اك   ن التساوي في المييضم ًاقانون% 10 هذا، ويؤيد. نصف حصة الرجل راث بين النساء والرجال، وهن

 . يعطي الرجال والنساء ميراثهم حسب احتياجاتهم قانونًا يفضلونن يخرآ% 8

  : دور المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق االنسان -7
ائج     ذا االستطالع نت ة (يظهر ه ة    )مختلف الرغم من    ،للمؤسسات النسوية والحقوقي ذه المؤسسات    ب ة ه تاريخي

ذه    ام ه ا      المؤسسات  ودورها التنموي والنضالي، وتقترح البيانات أهمية قي ا وبرامجه ادة النظر في رؤاه بإع
   .وآليات عملها

  :   يظهر االستطالع النتائج التاليةإذ 
وية    % 74صرح  • ة نس ن أي مؤسس ون ع أنهم ال يعرف تطلعين ب ن المس وق  أم ن حق دافع ع ة ت و حقوقي

  . المرأة
باللجوء لمؤسسة نسوية طالبين من الرجال بأنهم قاموا % 4و ،من النساء% 8ح صر في نفس الوقت،و  •

 . خدماتها
ات ونشاطات المؤسسات النسوية      آثيفبأنهم قد شارآوا بشكل  فقط %4وباإلجمال فقد صرح  • في فعالي

ن من المستطلعين الذي% 3لى إضافة ًا، باإلحيانن أيشارآوبأنهم % 8صرح خالل السنتين الماضيتين، و
ر    . شارآوا لمرة واحدة خالل السنتين الماضيتين ا النسبة االآب م يشارآوا     %) 84(فيم هي لمستطلعين ل

 . في أي نشاط ألي مؤسسة تعمل في مجال حقوق المرأة نهائيًا
رأة   تذاعية لعين بأنهم قد شاهدوا أو تابعوا برامجًا تلفزيونية أو إمن المستط% 41صرح  • وق الم دعو لحق

 %. 39والرجال % 44وقد آانت نسبة النساء المتابعات . الماضيتينخالل السنتين 
أن   % 45في المقابل، يعتقد  • ا     من المستطلعين ب ة له ة    دوالمؤسسات النسوية والحقوقي ر ايجابي في تنمي

 . )لى حد ماإ(ممن يعتقدون بأنها تلعب دورًا إيجابيًا % 36المجتمع، باإلضافة الى 
د   • أن ال  % 58آما ويعتق وعي ال    ًايجابي مؤسسات النسوية تلعب دورًا إ   أيضًا ب ادة ال مجتمعي حول   في زي

ا دورا إ    الذين من المستطلعين% 29ضافة الى القضايا الحقوقية للمرأة، باإل أن له دون ب اً يعتق ى  ( يجابي إل
 . )حد ما

  : الرجال والنساء بين فجواتال  -8
ة   إن آراء النساء والرجال آانت مختلفة نوعًا ي    ما حول غالبي ا االستطالع، حيث تظهر     القضايا الت طرحه

  : مثلة على ذلكالرجال، وتعتبر النتائج التالية أآثر دعما لحقوق المرأة مقارنة بالنساء أ
ا   ،مضطهدة في المجتمع   غير ن المرأةمن النساء بأ% 15د المرأة، يعتبر ضطهافيما يتعلق با • % 25فيم

  . ون أنها غير مضطهدةمن الرجال يعتبر
 . من الرجال بأنهم ضد عمل المرأة خارج المنزل% 18من النساء و% 8يصرح  •
من الرجال بأنهم قد % 28مقابل  ،من النساء% 32فقد صرح  ،2006فيما يخص االنتخابات التشريعية  •

 . صوتوا إلمرأة في محافظاتهم
 . من الرجال تعيين امرأة في منصب رئاسة الوزراء% 31و ،من النساء% 42يؤيد  •
ى من الرجال اختيار رجل % 83يفضل  • رأة  عل ا           ،ام اءة، فيم ى نفس الدرجة من الكف ا عل و آان ى ول حت

 . نقطة 20من النساء نفس االختيار، أي بفارق % 63فضل ت
 . من الرجال زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المحلية% 32و ،من النساء% 48ؤيد ي •
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ة    % 39من المقاعد، فيما يؤيد % 30المن النساء آوتا نسوية تتعدى % 57ؤيد ت • من الرجال نفس وجه
 . النظر

د ت • اء % 83ؤي ن النس ة الم    % 71و ،م ث تضمن حماي وانين بحي ل الق ال تفعي ن الرج ف  م ن العن رأة م
 . سرياأل

ة   % 28يؤيد  • ة شرف العائل و،   من الرجال بقاء القانون الذي يسمح بالقتل بذريع ا ه د    آم ا تؤي % 18بينم
 . لقانونمن النساء هذا ا

و،     % 34يؤيد  • ا ه دد الزوجات آم ل   من الرجال بقاء القانون الذي يسمح بتع أي (من النساء   % 12مقاب
 ). نقطة  22بفارق 

دن نفس    % 13مقابل  ،ن من حق الزوج ضرب زوجتهمن الرجال أ% 31يعتقد  • واتي يعتق من النساء الل
 . الشيء

 . ن ذلك مناسباضرب زوجها إذا شعرت بأ من النساء أن من حق الزوجة% 3من الرجال و% 5يعتقد  •
يتين   • نتين الماض الل الس رح ،خ اء، و % 18 ص ن النس أ  % 14م ال ب ن الرج اطات  م روا نش نهم حض

 . لمؤسسات ومجموعات نسوية
اء و % 91د يعتق • ن النس وية إ   % 84م ات النس ال أن دور المؤسس ن الرج ع    م ة المجتم ي تنمي ا ف يجابي

 . الفلسطيني
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  2950957/8-2-00970: تلفاآس

 d.orgawrad@awra: البريد اإللكتروني
 www.awrad.org: الصفحة االلكترونية

 
 

  .الرجاء االتصال برئيس الفريق، الدآتور نادر سعيد: لمزيد من المعلومات •
  .أعد هذا االستطالع بدعم مالي من المعهد الجمهوري الدولي، ومبادرة الشراآة الشرق أوسطية •
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  :ولوياتالتحديات واأل: القسم األول
 

 ؟)ألسباب اجتماعية(الفلسطيني  المجتمع داخل الفلسطينية مضطهدةمرأة أن ال ين/درجة ترى أيإلى  .1

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  34.8  21.3  26.4  مضطهدة إلى حد آبير

  46.0  57.3  53.1  مضطهدة إلى حد ما
  18.3  20.4  19.6  غير مضطهدة

  0.8  1.0  0.9  ال أعرف

 ؟)ألسباب اجتماعية(أن الرجل مضطهد داخل المجتمع الفلسطيني  ين/أي درجة ترىإلى  .2

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              

  21.9  9.5  14.2  مضطهد إلى حد آبير

  28.1  27.5  27.7  مضطهد إلى حد ما
  49.1  61.7  57.0  دغير مضطه
  0.9  1.3  1.1  ال أعرف

أن العالقات بين الرجل والمرأة  ي/مرأة في أسرتك أنت، هل يمكن لك أن تصفبالنظر للعالقات بين الرجل وال .3
  ؟.......قائمة على

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  8.2  4.6  6.0  لحقوق للمرأةاالتمييز وهضم 

توزيع األدوار بحيث تقوم المرأة بعمل المنزل والرجل خارج 
  50.3  57.9  55.0  المنزل

  39.1  35.9  37.1  الحقوق والواجباتالمساواة في 
  2.3  1.7  1.9  غير ذلك

أن العالقات بين الرجل والمرأة  ي/بالنظر للعالقات بين الرجل والمرأة في عائلتك الممتدة، هل يمكن لك أن تصف .4
 ؟.......قائمة على

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  14.2  11.9  12.7  لحقوق للمرأةاالتمييز وهضم 

توزيع األدوار بحيث تقوم المرأة بعمل المنزل والرجل خارج 
  50.6  59.2  56.0  المنزل

  31.1  27.4  28.8  المساواة في الحقوق والواجبات
  4.1  1.6  2.5  غير ذلك

أن  ي/فيه، هل يمكن لك أن تصف ني/بالنظر للعالقات بين الرجل والمرأة في المجتمع المحلي الذي تعيش .5
  ؟.......الرجل والمرأة قائمة على ات بينالعالق

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  35.1  27.0  30.0  لحقوق للمرأةاالتمييز وهضم 

توزيع األدوار بحيث تقوم المرأة بعمل المنزل والرجل خارج 
  40.8  50.9  47.1  المنزل

  16.0  19.3  18.1  المساواة في الحقوق والواجبات
  8.0  2.8  4.8  غير ذلك
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  :بالنظر للمشكالت الداخلية التي تواجهها المرأة الفلسطينية، آيف تقيم المشكالت التالية .6
 المشاآل االقتصادية

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  88.2  83.7  85.4  مهمة

  8.2  11.7  10.4  إلى حد ما مهمة
  3.6  4.1  3.9  غير مهمة

  0.0  0.4  0.3  ال أعرف/ ال رأي 

  العنف االسري        

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  76.6  79.8  78.6  مهمة

  13.1  12.0  12.4  إلى حد ما مهمة
  10.1  7.7  8.6  غير مهمة

  0.2  0.5  0.4  ال أعرف/ ال رأي 

             ضعف الخدمات الصحية المتوفرة للمرأة

  ع غزةقطا  الضفة الغربية  المجموع  
  75.9  78.7  77.7  مهمة

  14.8  14.4  14.6  إلى حد ما مهمة
  8.9  6.0  7.1  غير مهمة

  0.5  0.8  0.7  ال أعرف/ ال رأي 

   ضعف القوانين التي تحمي حقوق المرأة

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  76.0  74.2  74.9  مهمة

  15.3  18.8  17.5  إلى حد ما مهمة
  8.1  6.1  6.9  همةغير م

  0.6  0.9  0.8  ال أعرف/ ال رأي 

 ضعف الخدمات التعليمية المتوفرة للمرأة

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  70.4  75.6  73.6  مهمة

  15.5  17.8  16.9  إلى حد ما مهمة
  13.8  6.1  9.0  غير مهمة

  0.3  0.6  0.5  ال أعرف/ ال رأي 

 ي بين الفصائل    االقتتال الداخل

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  77.5  62.8  68.3  مهمة

  12.7  19.7  17.1  إلى حد ما مهمة
  8.5  15.1  12.6  غير مهمة

  1.3  2.4  2.0  ال أعرف/ ال رأي 

  

 العادات والتقاليد المقيدة لحرية المراة         

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  68.4  62.4  64.6  مهمة

  20.5  24.9  23.3  إلى حد ما مهمة
  11.0  12.1  11.7  غير مهمة

  0.1  0.6  0.4  ال أعرف/ ال رأي 

  الضغوط األسرية على الحرية الشخصية

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  63.4  60.3  61.5  مهمة

  22.4  27.9  25.9  إلى حد ما مهمة
  13.6  11.0  12.0  غير مهمة

  0.6  0.8  0.7  ال أعرف/ ال رأي 



2008شبــاط   أوراد  

 الحالي؟  المراة بوضع التسببدور آل من التالية في  آيف تقيم .7
  األوضاع االقتصادية والبطالة

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  86.5  81.5  83.4  دور مهم  

  9.9  14.7  12.9  إلى حد ما مهم
  3.5  2.8  3.1  غير مهم
  0.0  1.0  0.6  ال أعرف/ ال رأي 

  الجهل بأهمية دور المرأة

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  79.3  82.2  81.2  دور مهم  

  13.2  13.5  13.4  إلى حد ما مهم
  7.1  3.4  4.8  غير مهم
  0.3  0.8  0.6  ال أعرف/ ال رأي 

  االحتالل األحوال النفسية الناتجة عن ضغوط

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  84.3  74.2  78.0  دور مهم  

  12.3  20.9  17.7  إلى حد ما مهم
  3.3  3.9  3.7  غير مهم
  0.1  0.9  0.6  ال أعرف/ ال رأي 

  الزواج المبكر

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  76.2  76.3  76.3  دور مهم  

  13.9  14.6  14.4  إلى حد ما مهم
  9.8  8.0  8.6  غير مهم
  0.1  1.1  0.7  ال أعرف/ ال رأي 
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  الوضع السياسي الداخلي

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  84.1  71.5  76.2  دور مهم  

  10.2  19.2  15.8  إلى حد ما مهم
  4.9  7.2  6.3  غير مهم

  0.8  2.1  1.6  ال أعرف/ ي ال رأ

  القوانين غير العادلة

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  66.0  64.8  65.3  دور مهم  

  21.5  23.5  22.8  إلى حد ما مهم
  11.5  9.9  10.5  غير مهم
  1.0  1.8  1.5  ال أعرف/ ال رأي 

  دم قناعة العديد من النساء بحقوقهنع

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  64.9  57.2  60.1  دور مهم  

  25.9  30.4  28.7  إلى حد ما مهم
  8.4  10.0  9.4  غير مهم
  0.8  2.3  1.7  ال أعرف/ ال رأي 

  الثقافة التي تعزز سيطرة الرجل على المرأة

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  62.3  56.5  58.7  دور مهم  

  24.0  28.3  26.7  إلى حد ما مهم
  13.0  13.8  13.5  غير مهم
  0.8  1.4  1.1  ال أعرف/ ال رأي 

  بالتحريض ضد حقوق المرأة القياديينقيام بعض 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  57.6  46.7  50.7  دور مهم  

  17.6  23.4  21.2  إلى حد ما مهم
  23.6  24.5  24.2  غير مهم
  1.3  5.4  3.9  ال أعرف/ ال رأي 

القضايا التالية مهمة، أم غير مهمة من أجل تقدم المجتمع  ين/فيما يخص وضع  المرأة الفلسطينية، هل تعتبر .8
 الفلسطيني؟ 

  حصول المرأة على التعليم

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
 96.1 96.4 96.3  مهمة

 3.0 2.4 2.6  ى حد ما مهمةإل
 0.6 1.2 1.0  غير مهمة

 0.2 0.0 0.1  ال أعرف/ ال رأي 



2008شبــاط   أوراد  

 والتأمين الصحي ياالجتماعالضمان 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  95.1  93.4  94.0  مهمة

  4.1  5.8  5.2  إلى حد ما مهمة
  0.8  0.6  0.6  غير مهمة

  0.0  0.2  0.1  ال أعرف/ ال رأي 

 سن قوانين للتخفيف من الطالق التعسفي ضد المرأة

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  83.9  84.0  83.9  مهمة

  8.7  11.6  10.5  إلى حد ما مهمة
  7.0  4.1  5.2  غير مهمة

  0.4  0.3  0.4  ال أعرف/ ال رأي 

 العنف ضد المرأة للحد منسن قوانين 

  غزة قطاع  الضفة الغربية  المجموع  
  80.2  82.4  81.6  مهمة

  11.3  11.6  11.5  إلى حد ما مهمة
  7.9  5.7  6.5  غير مهمة

  0.6  0.3  0.4  ال أعرف/ ال رأي 

 رفع سن الزواج

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  79.1  78.4  78.7  مهمة

  10.0  13.8  12.4  إلى حد ما مهمة
  10.6  7.4  8.6  غير مهمة

  0.3  0.4  0.4  ال أعرف/ رأي ال 

 توفير فرص العمل للمرأة

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  75.1  80.2  78.3  مهمة

  19.4  15.1  16.7  إلى حد ما مهمة
  5.5  4.7  5.0  غير مهمة

 0.0 0.0 0.0  ال أعرف/ ال رأي 

 توفير الحضانات لألطفال

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  78.6  70.8  73.7  همةم

  15.2  18.9  17.6  إلى حد ما مهمة
  6.2  9.8  8.4  غير مهمة

 0.0   0.5  0.3  ال أعرف/ ال رأي 
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 مشارآة  المرأة في مواقع صنع القرار

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  77.1  67.1  70.8  مهمة

  13.4  21.7  18.6  إلى حد ما مهمة
  9.4  10.9  10.3  غير مهمة

  0.1  0.3  0.2  ال أعرف/ ال رأي 

 سن قوانين للتخفيف من ظاهرة تعدد الزوجات

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  60.7  59.2  59.7  مهمة

  16.3  20.7  19.0  إلى حد ما مهمة
  22.5  19.4  20.5  غير مهمة

  0.6  0.8  0.7  ال أعرف/ ال رأي 

 لمذآورة أعاله، أيها برأيك األهم؟امن بين األولويات  .9

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  62.5  63.1  62.9  حصول المرأة على التعليم

  8.8  8.7  8.7  رفع سن الزواج
  5.2  8.1  7.0  والتأمين الصحي ياالجتماعالضمان 

  5.8  7.1  6.6  توفير فرص العمل للمرأة

  6.8  5.8  6.2  مرأةالعنف ضد ال للحد منسن قوانين 

  5.9  3.0  4.1  سن قوانين للتخفيف من الطالق التعسفي ضد المرأة

  2.1  1.9  2.0  مشارآة  المرأة في مواقع صنع القرار
  1.3  1.8  1.6  سن قوانين للتخفيف من ظاهرة تعدد الزوجات

  1.4  0.6  0.9  توفير الحضانات لألطفال

  
  :واقتصاديةية اعمقضايا اجت: الثانيالقسم 

  ة خارج المنزل ؟أعمل المر ني/هل تؤيد .10

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  22.4  26.7  25.1  لهانعم، هذا حق 

  31.8  25.5  27.9  نعم ولكن في مجاالت محددة  
  32.7  33.8  33.4  نعم دون أن يؤثر على دورها األسري    

  12.7  13.8  13.4  تبقى في البيت ال أؤيد، فالمرأة يجب أن
  0.3  0.1  0.2  ال أعرف

 ؟......أن عمل المرأة خارج المنزل ني/هل تعتقد .11

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  23.9  20.1  21.5  إيجابي لألسرة

  8.6  9.7  9.3  سلبي لألسرة
  67.4  69.0  68.4  له إيجابيات وله سلبيات

  0.0  1.1  0.7  رفال أع
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  ؟.....أن مساهمة المرأة الفلسطينية في الحياة االقتصادية ين/هل ترى .12

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  71.7  74.4  73.4  مهمة

  21.3  19.7  20.3  إلى حد ما مهمة
  6.4  4.8  5.4  غير مهمة

  0.6  1.2  1.0  ال أعرف/ ال رأي 

  لمرأة الفلسطينية في تماسك األسرة ؟أن مساهمة ا ين/ترى هل .13

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  92.0  94.2  93.4  مهمة

  6.3  5.1  5.5  إلى حد ما مهمة
  1.5  0.6  0.9  غير مهمة

  0.2  0.2  0.2  ال أعرف/ ال رأي 

من يقوم بهذا الدور داخل   بالنظر لتقسيم األعمال داخل األسرة من حيث التدبير المنزلي والعناية باألطفال، .14
 أسرتكم؟

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
 32.5 44.2 39.8    فقطالمرأة 

 54.3 44.5 48.2  المرأة أساسا والرجل يساعد أحيانا
 11.8 10.3 10.9  المرأة والرجل بالتساوي               
 0.6 0.8 0.7  الرجل أساسا والمرأة تساعد احيانا

 0.9 0.3 0.5  الرجل فقط

 ؟خارج أو داخل المنزل) بغير أجر بأجرأو( آم عدد الساعات الذي يقضيها رب األسرة في العمل .15

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
 7.6 8.55 8.23     م لساعات العمليالمعدل اليو

 ؟نزلخارج أو داخل الم) أوبغير أجربأجر (تقضيها ربة األسرة في العمل آم عدد الساعات الذي  .16

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
 7.96 7.55 7.70     لساعات العمل يالمعدل اليوم

 ين أن من حق الزوج ضرب زوجته إذا ما رأى ذلك مناسبا؟/هل ترى .17

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  28.1  18.7  22.2              نعم
  70.9  80.0  76.6  ال

  1.1  1.3  1.2  ال أعرف

  أن من حق الزوجة ضرب زوجها إذا ما رأت ذلك مناسبا؟ ين/هل ترى   .18

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  5.8  2.5  3.8              نعم
  93.3  96.9  95.6  ال

  0.8  0.6  0.7  ال أعرف
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  بضربها إذا رأى ذلك مناسبا؟) زوج قريبتك(قيام زوج أختك  ني/أم تعارض ني/هل تؤيد .19

  قطاع غزة  الضفة الغربية  موعالمج  
  23.3  13.4  17.1              نعم
  75.4  85.0  81.4  ال

  1.3  1.7  1.5  ال أعرف
  

   :للمرأة الفلسطينية المشارآة السياسية :الثالثالقسم 
  

  ؟ أن المرأة الفلسطينية تشارك في الحياة السياسة بشكل فعال ين/هل ترى .20

  ع غزةقطا  الضفة الغربية  المجموع  
  42.1  32.0  35.8  نعم

  37.3  45.1  42.2  إلى حد ما
  20.2  20.7  20.5  ال

  0.4  2.2  1.5  ال أعرف/ال رأي

  ؟مشارآة المرأة في الحياة السياسية مهمة أم غير مهمة  أن ني/هل تعتقد .21

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  58.9  52.5  54.9        نعم، مشارآتها مهمة

  26.1  30.0  28.6  إلى حد ما مهمة
  14.0  15.1  14.7  ال، غير مهمة            

  0.9  2.4  1.9  ال رأي/ ال اعرف

 ؟في االنتخابات األخيرة للمجلس التشريعي، هل قمت بانتخاب امرأة مرشحة على مستوى الدائرة التي تعيش  .22

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  21.5  22.3  22.0  نعم
  56.7  48.9  51.8  ال

  21.8  28.8  26.2  لم أشارك باالنتخابات

 ؟ االنتخابات األخيرة للمجلس المحلي، هل قمت بانتخاب امرأة مرشحة في بلدتكفي  .23

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  56.4  41.6  47.1  أو لم أشارك/ال ينطبق فلم تجر انتخابات محلية

  13.4  24.8  20.5  نعم
  30.3  33.7  32.4  ال

 لمناصب التالية؟تبوأ المرأة ل ني/أم تعارض ني/في حالة توفر الكفاءة، هل تؤيد .24
 منصب رئيس السلطه 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  22.9  24.0  23.6  نعم
  74.9  71.0  72.5  ال

  2.1  5.1  4.0  غير متأآد

  

  

 منصب رئيس الوزراء

  قطاع غزة  فة الغربيةالض  المجموع  
  36.7  36.0  36.2  نعم
  61.5  59.6  60.3  ال

  1.8  4.4  3.4  غير متأآد

 منصب رئيسة حزب سياسي

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  48.6  48.9  48.8  نعم
  49.1  47.3  48.0  ال

  2.2  3.8  3.2  غير متأآد

   محلي/منصب مجلس بلدي 

  قطاع غزة  غربيةالضفة ال  المجموع  
  52.3  52.7  52.5  نعم
  45.2  43.9  44.3  ال
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  2.5  3.5  3.1  غير متأآد

 نصب وزير في الحكومةم

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  61.8  53.4  56.6  نعم
  36.6  42.3  40.1  ال

  1.6  4.3  3.3  غير متأآد

 منصب رئيسة نقابة

  غزة قطاع  الضفة الغربية  المجموع  
  64.5  67.1  66.1  نعم
  33.8  29.6  31.2  ال

  1.7  3.2  2.6  غير متأآد

 نت على استعداد النتخاب امراة؟أفي حال تمت انتخابات تشريعية جديدة هل  .25

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  53.4  53.0  53.2  نعم
  33.7  31.4  32.3  ال

  12.9  15.5  14.6  غير متأآد

  ال ترشح رجل وامرأة بنفس الكفاءة لمنصب وزراي مهم، وآان ال بد أن تختار بينهما فأيهما تفضل؟في ح .26

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  79.1  69.8  73.3  رجل
  15.8  19.5  18.1  امرأة

  5.1  10.7  8.6  ال أعرف
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 ؟ الشعبية في المخيمات جانالل/القروية/النساء عضوات المجالس البلدية داءهو تقييمك ألما  .27

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  14.6  19.3  17.6  جيد

  27.2  31.2  29.7  متوسط
  22.3  28.5  26.1  ضعيف
  36.0  21.0  26.7  ال أعرف

 الشعبية في المخيمات اللجان/القروية/الرجال أعضاء المجالس البلدية داءما هو تقييمك أل .28

  قطاع غزة  الغربيةالضفة   المجموع  
  36.9  38.3  37.8  جيد

  28.5  35.8  33.1  متوسط
  17.1  16.9  17.0  ضعيف
  17.4  9.0  12.2  ال أعرف

 ؟)البلدية، القروية، اللجان الشعبية(ين زيادة عدد النساء عضوات المجالس المحلية /تؤيدهل  .29

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  37.8  41.0  39.8  نعم
  51.3  46.4  48.2  ال

  10.9  12.7  12.0  ال أعرف

 هل شارآت بالتصويت في االنتخابات المحلية األخيرة؟  .30

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  26.6  46.3  38.9  نعم
  73.4  53.7  61.1  ال

قمت  للقائمة التي ختياركدور المعايير التالية من حيث أهميتها في اما هو في االنتخابات البلدية األخيرة،  .31
 )إلى حد ما مهم، أم غير مهم دور مهم،(لها؟  بالتصويت

 التعليم للمرشحين

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  89.9  89.5  89.6  دور مهم  

  6.9  4.6  5.2  إلى حد ما مهم
  3.2  5.9  5.2  غير مهم
 0.0  0.0 0.0  ال أعرف/ ال رأي 

 هة الشخصية للمرشحينالنزا

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  88.2  88.6  88.5  دور مهم  

  8.4  5.4  6.1  إلى حد ما مهم
  3.4  5.7  5.1    غير مهم
 0.0   0.4  0.3  ال أعرف/ ال رأي 
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      لبرنامج االنتخابيا

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  75.1  70.1  71.4  مهم  دور 

  13.2  13.7  13.6  إلى حد ما مهم
  10.8  15.3  14.2  غير مهم
  0.9  0.9  0.9  ال أعرف/ ال رأي 

 الدور النضالي للمرشحين

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  77.2  63.8  67.1  دور مهم  

  13.1  15.9  15.2  إلى حد ما مهم
  9.4  19.4  17.0  غير مهم
  0.4  0.9  0.8  ال أعرف/ ال رأي 

 االنتماء السياسي للمرشحين      

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  68.3  57.8  60.3  دور مهم  

  8.7  12.8  11.8  إلى حد ما مهم
  22.5  29.0  27.4    غير مهم
  0.5  0.4  0.4  ال أعرف/ ال رأي 

 للمرشحين     لتديندرجة ا

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  54.3  48.2  49.6  دور مهم  

  17.6  20.6  19.9  إلى حد ما مهم
  27.7  30.9  30.1  غير مهم
  0.5  0.3  0.3  ال أعرف/ ال رأي 

 للمرشحين       الجنس 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  44.7  39.2  40.5  مهم   دور

  22.3  20.0  20.6  إلى حد ما مهم
  33.0  40.5  38.7  غير مهم
  0.0  0.3  0.3  ال أعرف/ ال رأي 

           القرابة العائلية

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع              
  20.9  33.1  30.2  دور مهم  

  12.0  11.1  11.4  إلى حد ما مهم
  67.1  55.6  58.4  مهمغير 

  0.0  0.2  0.1  ال أعرف/ ال رأي 
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  :االصالح القانوني: الرابعالقسم 
من المقاعد في المجلس التشريعي والمجالس المحلية،  للنساء ينص قانون االنتخابات على تخصيص عدد محدد .32

 تخصيص هذه الحصة؟ ي/هل تؤيد

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع   
  58.1  50.9  53.6            نعم

  13.0  15.6  14.6         نعم لفترة ما حتى يتغير الوضع
  26.9  26.6  26.7  ال

  2.0  6.9  5.1  ال أعرف

 من المقاعد؟......  أن تكون هذه الحصة ي/هل تؤيد ،)السابق  في السؤال 2+1 أي للذين أجابوا بنعم(  .33

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
10%  25.5  24.2  27.5  
20%  26.8  27.3  26.0  
30%  23.9  23.2  24.9  
40%  6.8  7.8  5.4  
50%  17.0  17.5  16.2  

  أن القوانين الحالية تنصف المرأة في مجتمعنا؟ ين/بشكل عام، هل ترى .34

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  39.5  37.0  37.9  نعم
  46.3  44.5  45.2  ال

  14.3  18.6  16.9  تأآدغير م

  إن وجدت قوانين تحمي المرأة، هل يتم تطبيقها؟ .35

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع    
  44.8  39.3  41.4  نعم
  41.6  39.4  40.2  ال

  13.6  21.3  18.4  غير متأآد

  أن المرأة بحاجة الى قوانين تحميها من العنف داخل األسرة؟ ني/هل تعتقد .36

  قطاع غزة  فة الغربيةالض  المجموع  
  78.3  76.1  76.9  نعم
  17.3  16.4  16.8  ال

  4.4  7.5  6.3  غير متأآد

 تعديل قانون  العقوبات ليشمل بنودا لحماية المراة ؟  ني/ام تعارض ني/هل تؤيد .37

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  85.9  85.2  85.5  أؤيد

  10.2  10.3  10.3  أعارض
  3.9  4.5  4.3  ال أعرف /ال رأي 
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ينص قانون العقوبات على إعطاء الرجل العذر المحل لقتل قريبته إذا اعتقد أنها قامت بالمس بشرف العائلة، هل  .38
 تعديله؟ ني/بقاء هذا النص آما هو أم تؤيد ني/تؤيد

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  29.8  18.7  22.9  بقاؤه آما هو
  67.7  77.9  74.1  رجل من أخذ القانون بيدهتعديله لمنع ال

  2.5  3.4  3.1  ال أعرف

بقاء هذا  ني/، هل تؤيد)الطالق التعسفي(يقوم الرجل ضمن القانون الحالي بتطليق زوجته بدون العودة للمحكمة .39
  تعديله؟ ني/القانون آما هو، أم تؤيد

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  10.2  6.9  8.1  بقاؤه آما هو

  86.8  90.8  89.3  تعديله لمنع الرجل من أخذ القانون بيده
  3.0  2.3  2.6  ال أعرف

 ني/يعطي القانون الحالي للرجل الحق في تعدد الزوجات بدون أي رقابة قانونية من المحاآم الشرعية، هل تؤيد .40
  ؟بقاء القانون آما هو أم تعديله

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  27.7  20.7  23.3  قاؤه آما هوب

تعديله بحيث يتم التأآد من قبل القاضي من وجود أسباب 
  49.3  60.0  56.0  شرعية للزواج المتعدد

التأآد من الحصول على موافقة الزوجة  يتم تعديله بحيث
  13.6  10.7  11.8  مسبقًا

  6.9  6.3  6.5  ث يتم منع تعدد الزوجات ضمن الظروف الراهنةيتعديله بح
  2.4  2.3  2.3  ال أعرف

أنه يتم تطبيق هذا  ين/يعطي القانون الحالي الحق للمرأة باإلرث بحيث تحصل على نصف حصة الرجل؟ هل ترى .41
 القانون في مجتمعنا؟

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  28.9  30.5  29.9              نعم
  42.9  39.2  40.6  ال

  26.5  28.4  27.7  غير متأآد

أنه يجب على المحاآم والسلطة التنفيذية ضمان تطبيق القانون المتعلق باإلرث وحصول آل من  ين/هل ترى .42
  ؟الرجل والمرأة على حصتهما حسب الشريعة

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  92.8  92.5  92.6              نعم
  5.0  4.6  4.8  ال

  2.1  2.8  2.6  غير متأآد
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  ؟......بالنسبة للقانون المتعلق باإلرث، هل تؤيد  .43

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
أن يتم بقاؤه آما هو بحيث تحصل المرأة على نصف حصة 

  80.4  78.0  78.9  الرجل

أن يتم تغيير القانون بحث يتم توريث آل شخص حسب 
  7.4  7.9  7.7  حاجته وظروفه

بحيث يتم تحقيق المساواة بين الرجل أن يتم تغيير القانون 
  10.0  10.5  10.3  والمرأة في الميراث

  2.2  3.7  3.1   أعرفال

  :أن المرجعية األساسية للقانون الذي ينظم العالقة بين الرجل والمرأة يجب أن يقوم على ين/هل ترى .44

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
ه لكل مواطن حقوق اي أن(مبادئ حقوق اإلنسان والمواطنة 

  5.4  5.9  5.7  )متساوية أمام القانون سواء آان رجل أم امرأة

  63.2  63.7  63.5  الشريعة اإلسالمية
آالهما بحيث يتم ضمان تمتع آل من الرجل والمرأة بحقوق 

  29.9  30.0  30.0  متساوية

  1.5  0.4  0.8  غير ذلك
  

  :حقوقيةالنسوية والالمؤسسات دور : الخامسالقسم 
  ؟ بوجود مؤسسات نسوية وحقوقية تدافع عن حقوق المرأة ني/هل تعرف .45

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  28.7  24.9  26.3  نعم
  71.3  75.1  73.7  ال

 ؟لديك معلومات عن عمل المؤسسات النسوية والحقوقية التي تدافع عن حقوق المرأةهل  .46

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  19.0  14.9  16.6  معلومات جيدة           

  54.1  48.5  50.8  معلومات متوسطة            
  26.9  36.6  32.6  ال يوجد لدي معلومات

  ؟ هل توجهت إلى مؤسسة نسوية لطلب المساعدة .47

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  8.7  4.1  5.8  نعم
  91.3  95.9  94.2  ال
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ين السابقين، هل شارآت في نشاط  قامت بتنظيمه إحدى المؤسسات النسوية أو الحقوقية في مجال خالل العام .48
  حقوق المرأة؟

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  6.6  2.6  4.1  نعم في العديد من األحيان    

  8.7  8.6  8.6  في بعض األحيان         
  3.2  3.4  3.3  مرة واحدة          

  81.5  85.3  83.9  أشاركلم 

  خالل العامين السابقين، هل تابعت برنامجا تلفزيونيا أو إذاعيا يدعو للدفاع عن حقوق المرأة؟  .49

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  19.5  13.8  15.9  نعم في العديد من األحيان       

  42.1  40.9  41.4  في بعض األحيان        
  3.2  4.5  4.0     مرة واحدة       

  35.3  40.8  38.7  لم أتابع

  أن المؤسسات والجمعيات النسوية تساهم في تقدم المرأة وحصولها على حقوقها؟  ني/هل تعتقد .50

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  48.4  43.7  45.4  نعم 

  35.5  36.6  36.1  إلى حد ما
  10.3  13.4  12.2  ال

  5.9  6.4  6.2  ال أعرف

   ؟أن المؤسسات والجمعيات النسوية تساهم في تقدم المجتمع وتنميته ني/تعتقدهل  .51

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  49.7  45.8  47.2  نعم 

  34.5  37.1  36.2  إلى حد ما
  11.2  11.5  11.4  ال

  4.5  5.6  5.2  ال أعرف

   ؟ اهم في توعية المرأة بحقوقهاأن المؤسسات النسوية والحقوقية تس ين/هل ترى .52

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  57.5  57.6  57.6  نعم 

  28.5  29.5  29.1  إلى حد ما
  9.4  8.7  8.9  ال

  4.6  4.3  4.4  ال أعرف

  ؟ أن المؤسسات النسوية والحقوقية تساهم في توعية الرجل بحقوق المرأة ين/هل ترى .53

  قطاع غزة  يةالضفة الغرب  المجموع  
  46.0  39.6  42.0  نعم 

  29.8  26.6  27.8  إلى حد ما
  18.1  27.2  23.8  ال

  6.1  6.6  6.5  ال أعرف

  
  :التوجهات العامة :السادسالقسم 

 أن المجتمع الفلسطيني يسير باالتجاه الصحيح أم باالتجاه الخاطئ؟ ين/هل ترى .54

  غزةقطاع   الضفة الغربية  المجموع              
  21.4  19.3  20.1  االتجاه الصحيح

  72.8  69.2  70.6  االتجاه الخاطئ
  5.7  11.4  9.3  ال أعرف/ ال رأي 

 الفلسطينية؟  أي من الوسائل التالية هي األفضل من حيث قدرتها على أن تؤدي إلى إنهاء االحتالل واقامة الدولة .55

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  8.6  1.7  4.2  مدنيين في المدن االسرائيليةعمليات ضد ال

  32.9  20.9  25.4  عمليات ضد الجيش االسرائيلي والمستوطنين
  38.9  52.5  47.4  المفاوضات حتى الوصول التفاق بين الطرفين
  14.7  17.6  16.5  انتفاضة جماهيرية تستخدم الوسائل السلمية

  5.0  7.4  6.5  غير دلك

  ؟ ين/االتجاهات السياسية التالية تؤيد يأبشكل عام،  .56
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  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع  
  3.1  0.2  1.3          حزب الشعب

  0.4  0.7  0.6                    الجبهة الديمقراطية
  4.2  1.5  2.5            اإلسالميالجهاد 
  30.6  34.9  33.3                تححرآة ف
  19.2  12.3  14.9  حماسحرآة 

  0.0  0.0  0.0                      فدا
  4.4  3.3  3.7                      الشعبية الجبهة

  1.3  2.4  2.0  المبادرة الوطنية الفلسطينية       
  0.7  1.1  0.9  حزب التحرير االسالمي

  36.1  43.7  40.8         حد مما سبق ال أ
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  الرأي العامنتائج إستطالع 
  جدول توزيع العينة

 
  2008شباط  20: تاريخ النشر

   
 2008شباط  5-2: العمل الميداني

  ة في الضفة الغربية وقطاع غزة/فلسطيني 2400: حجم العينة*
  %2 +: نسبة الخطأ

 
 (%) النسبة وضع اللجوء النسبة مكان السكن النسبة المنطقة 

 44.0 الجئ 38.5 مدينة 62.6 الضفة الغربية
 56.0 غير الجئ 41.5 بلدة/ قرية  37.4 قطاع غزة
 (%) النسبة قطاع العمل 19.9 مخيم  (%) النسبة المحافظة

 29.9 الحكومي القطاع (%) النسبة الجنس 6.7 جنين 
 46.3 الخاص القطاع  50.4 ذآر  4.4 طولكرم
 23.8 غير ذلك 49.6 أنثى 2.5 قلقيلية
 (%) النسبة المستوى التعليمي (%) النسبة يةالحالة االجتماع 8.6 نابلس
 34.1  9أقل من (المرحلة اإلعدادية  22.5 عز باء/ أعزب  1.6 سلفيت

 
 طوباس

1.2 
 ة/ متزوج 

72.4 
 )سنوات دراسية

 سنة  12- 9(المرحلة الثانوية  5.1 غير ذلك 7.5 رام اهللا
 )دراسية (%) النسبة الوظيفة/ المهنة  10.3 القدس 36.6

 أآثر من ( مرحلة ما بعد التوجيهي 8.8 عمال 1.1 أريحا
 )سنة دراسية 12 15.7 موظفون 4.6 بيت لحم 29.3

 (%) النسبة الفئات العمرية 1.5 مزارعون 14.0 الخليل
 38.7 30- 18 5.5 تجار 7.3 جباليا
 44.1 40- 31 0.9 متخصصون 13.1 غزة

 17.1 40أآثر من  4.0 حرفيون 5.4 دير البلح
 (%) النسبة )وصف المستطلع(الدخل  11.1 طالب 7.2 خانيونس

 19.2  جيد أو أآثر 38.9 ربات بيوت  4.4    رفح
 51.2 متوسط 11.6 بالعمل 

 29.7 ضعيف 1.9 متقاعدون
 

 
  
  

 


