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التقرير السنوي الثاني في الفترة من
2016/6/2 – 2015/6/2
وزارة شؤون المرأة

يعرض هذا التقرير أهم أنجازات و ازرة شؤون المرأة في الحكومة السابعة عشرة ،خالل الفترة الواقعة ما بين  2حزيران

 2015وحتى  2حزيران  ،2016وذلك بالتناغم والتجانس مع البرامج واألهداف اإلستراتيجية والسياسات والتدخالت
المقرة حسب اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين  ،2016 - 2014هذا وقد
حددت الو ازرة خالل العام الماضي أربعة أهداف إستراتيجية تحاكي واقع النساء في المجتمع ،حيث جاءت على

النحو التالي-:

ارت والمؤسسات العامة ،وآليات تنسيق
الهدف اإلستراتيجي األول -:مأسسة وتعميم النوع اإلجتماعي في الوز ا

المساعدات.

الهدف اإلستراتيجي الثاني -:حماية المرأة من كافة أشكال العنف.

الهدف اإلستراتيجي الثالث -:زيادة مشاركة النساء في إتخاذ القرار.

الهدف اإلستراتيجي الرابع -:مشاركة المرأة في قطاع العمل (التمكين االقتصادي)

كل حسب الهدف االستراتيجي الخاص
وأما فيما يتعلق بإنجازات الو ازرة على مدار العام الماضي ،فسوف ندرجها ٌ
بها ،على النحو التالي-:

ارت والمؤسسات العامة،
الهدف اإلستراتيجي األول :مأسسة وتعميم النوع اإلجتماعي في الوز ا
وآليات تنسيق المساعدات.
-1

توقيع مذكرة تفاهم ما بين الو ازرة وو ازرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية المغربية ،خالل الزيارة

التي قامت بها معالي الوزيرة للمغرب ،والواقعة خالل الفترة ما بين بتاريخ  ،2016/5/26-22بهدف تطوير
عالقات التعاون المشتركة في مجال حقوق المرأة ،وتدعيم ونشر وتعميم ثقافة ومبادئ النوع االجتماعي،

وحقوق المرأة بكافة شرائحها وأماكن تواجدها.

-2

توقيع اتفاقية شراكة مع ديوان الموظفين العام وبالتعاون مع  unwomenبتاريخ  4آب  ،2015لتعزيز
قضايا المساواة في النوع االجتماعي بقطاع الخدمة المدنية ،وتعزيز الشراكة الممنهجة والمستدامة فيما بينهما

لصالح المرأة ،بهدف تحسين الوجود اإلنساني للمرأة الفلسطينية ،وتمكينها من الوصول الفاعل إلى مختلف
المواقع والمستويات ،وتعزيز الخدمات الخاصة بقطاع الخدمة المدنية وصوالا إلى تنمية مستدامة قوامها العدل

والمساواة ،والوصول إلى شراكة فعالة وتأثير فعال في إعداد وتطوير السياسات والتشريعات ذات العالقة
بتعزيز المساواة بين الجنسين ،وكذلك المساهمة الفاعلة في تطوير الهياكل والوصف الوظيفي واآلليات
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واإلجراءات الناظمة لعمل وحدات النوع االجتماعي ،بما يكفل موائمتها لآلليات الدولية ،وما إنبثق عنها من

معايير في هذا السياق ،ولتقديم الدعم والمساندة الفنية لوحدات النوع االجتماعي لتعزيز دورها.
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توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز النوع االجتماعي في إطار التعاون والتكامل ما بين و ازرة شؤون المرأة ومجلس

القضاء األعلى بتاريخ  19آب  ،2015وذلك بهدف تعزيز دور المرأة الفلسطينية في السلطة القضائية،

وتيسير فرص وصولها وشرائح النوع االجتماعي للعدالة ،ويأتي ذلك إنسجاما مع سياسات مجلس القضاء
األعلى الهادفة إلى تطوير وحدة النوع االجتماعي في السلطة القضائية وتعزيز دورها ،حيث تقوم و ازرة شؤون
المرأة بتقديم الدعم واإلسناد الالزم بما يلبي إحتياجات النوع االجتماعي في السلطة القضائية على المستويين

القضائي واإلداري ،ولتضمين كذلك قضايا النوع االجتماعي في خطط وسياسات المجلس ،وتطوير ق اررات
المحاكم المتعلقة بقضايا النوع االجتماعي وحقوق النساء كالميراث ،وتعزيز القيمة الردعية للق اررات القضائية
الصادرة في قضايا تعنيف النساء بكافة أشكالها.
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توقيع مذكرة تعاون مع الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر ،بهدف التعاون والتنسيق والمشاركة في

إعداد وتغذية الصفحة التي ستفردها الجريدة لصالح الو ازرة بشكل شهري ،من أجل تغيير الصورة النمطية عن
المرأة في اإلعالم.
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توقيع مذكرة تفاهم مع و ازرة الزراعة ،بهدف إدماج المرأة الريفية وتنمية قدراتها في القطاع الزراعي ،وتمكينها
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توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية ،لتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى النهوض بواقع قطاع

إقتصاديا ،وذلك بتاريخ .2016/4/11

المرأة في فلسطين ،وضمان تمكينها ومنحها مختلف حقوقها ،وذلك بتاريخ .2016/4/21
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لقاء معالي الوزيرة بالمدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة "السيد محمد ناصري" ،بتاريخ  18آب

 ،2015لمتابعة آليات البرامج المشتركة للسنوات القادمة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة في الشرق األوسط

وشمال إفريقيا ،والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر ،حيث تعتبر الو ازرة هيئة األمم المتحدة للمرأة

شريك ا إستراتيجي ا لدعم الهدف اإلستراتيجي األساسي ،وهو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،على
المستوى الحكومي من خالل وحدات النوع اإلجتماعي ،وعلى مستوى المجتمع المدني من خالل مراكز
تمكين النساء "تواصل".
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في إطار تطوير اإللتزام الحكومي إلدماج قضايا النوع االجتماعي في الخطط والسياسات ،قام وفد من و ازرة

شؤون المرأة بنقل التجربة الفلسطينية للدول المشاركة في الورشة المنظمة من قبل األسكوا في بيروت،
"التطوير المؤسسي لآلليات الوطنية المعنية بأوضاع المرأة في المنطقة العربية" ،والتي تناولت موضوع تبادل

الخبرات بين الدول العربية المشاركة ،من خالل تعزيز المعرفة بأطر وهيكليات وآليات عمل المؤسسات
الوطنية المعنية بقضايا المرأة التي تم تأسيسها في الدول العربية ،وذلك من خالل عرض ا موج از عن نشأة
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و ازرة شؤون المرأة في فلسطين ،الهيكلية اإلدارية ،الموارد البشرية ،الموازنة السنوية والموارد المالية المتاحة،

آليات التشبيك مع المؤسسات واإلدارات الرسمية ،وحدات النوع اإلجتماعي ،والتشبيك مع المجتمع المدني،

الثغرات ضمن الهيكلية الحالية ،اإلقتراحات المتوفرة لتطوير البنية الهيكلية والوظيفية والمهام ،وذلك خالل

الفترة الواقعة ما بين  27-26آب .2015
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مشاركة فلسطين بمؤتمر "المرأة العربية في األجندة التنموية  ،"2030-2015والمنظم من قبل منظمة المرأة
العربية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،لبلورة
رؤية عربية تهتم بتحليل األهداف العالمية الخاصة بالتنمية المستدامة من منظور النوع االجتماعي في ظل
أولويات المنطقة العربية ،وتسليط الضوء على أهم الفرص المتاحة وأهم التحديات التي تواجه المرأة العربية
في إطار كل هدف من األهداف السبعة عشر ،باإلضافة إلى التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة،
وكذلك بين المؤسسات اإلقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية بتاريخ  29تشرين الثاني وحتى  1كانون
األول .2015
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العمل على تبادل الخبرات ما بين الفريق الفني الفلسطيني وو ازرة التضامن واألسرة وو ازرة المالية المغربية في
موضوع الموزانات الحساسة للنوع االجتماعي ،بهدف الحصول على الخبرة المالية المغربية والحصول على
كافة الوثائق والمستندات المغربية فيما يتعلق بآلية العمل بهذا الموضوع في المغرب ،وذلك من خالل الزيارة
التي قام بها الوفد الفلسطيني برئاسة و ازرة شؤون المرأة ،بتاريخ  24-20تشرين األول .2015
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بهدف تعزيز دور المرأة في المؤسسات العامة وحمايتها من العنف ،تم التباحث حول اآلليات ،وكذلك وضع
أسس التنسيق المشترك مع محافظة رام هللا والبيرة ،وذلك خالل الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة بتاريخ
 22تشرين الثاني .2015

-12

لتعزيز العالقة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بالقطاع ،عقدت الو ازرة وبالتعاون مع جمعية الثقافة
والفكر الحر لقاء ضم أكثر من  40مؤسسة ،بهدف الترويج لمشروع إعالء صوت النساء ،وذلك في فندق
ألمشتل بمدينة غزة ،بتاريخ  3أيلول .2015
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بهدف مأسسة وتعميم النوع االجتماعي ساهمت الو ازرة في إطالق الدورة الثانية لمشروع جدول تشكيالت
الوظائف ( ،)2018-2016حيث قامت اللجنة المركزية للموارد البشرية باعتماد مخرجات تقرير دراسة
المواءمة بين الموارد البشرية واألدوار والمهام المؤسسية للدوائر التي تم تنفيذ الدراسه عليها ،والتي قامت بها
و ازرة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة ،إضافة ألخذ إحتياجات
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لقرر مجلس الوزراء بهذا الخصوص،
وحدات الرقابة الداخلية من الموارد البشرية بعين اإلعتبار وفقا ا
ومخرجات تعميم ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية في جمعية الهالل األحمر يوم  7أيلول .2015
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تشكيل لجنة إستشارية من المؤسسات النسوية لغايات تطوير تدخالت إعالمية وبرامج تلفزيونية تهتم بمواجهة
العنف ضد النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني ،والعمل على ضع توصيات لرفع مستوى الوعي
المجتمعي والنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية ،ودعمها وتمكينها وزيادة مشاركتها في القطاعات المختلفة،
وكذلك العمل على ضمان حقوقها في المساواة وتكافؤ الفرص ،بهدف التعاون على مأسسة نهج تشاركي في
إجراء التحقيقات الصحفية والبحثية ،وتتبع الحاالت المتعلقة بالعنف ضد المرأة ،من أجل نشر الوعي
المجتمعي وتوفير المساعدة المتكاملة للمرأة المعنفة ،وذلك في أريحا بتاريخ  27تشرين األول .2015
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إنطالق ا من الهدف االستراتيجي الخاص بمأسسة النوع االجتماعي في الو ازرات ،عقدت معالي الوزيرة
اجتماعات مع كل من و ازرة السياحة واآلثار وو ازرة الزراعة ،بهدف متابعة إنشاء وحدة النوع االجتماعي
لتعزيز دور المرأة في تلك الو ازرات.

-16

وضع آليات مشتركة مع الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب "بياالرا" ،بهدف رفع مستوى الوعي
بين الشباب حول دور المرأة الهام في المجتمع ،تطوير شراكة مستدامة لفئة الشباب ،وهذا كان عبر لقاء
معالي الوزيرة بمؤسسة بياال ار وشخصيات رسمية وممثلين عن القطاع الخاص ،حيث تم مناقشة دور الشباب
في تغيير نظرة المجتمع النمطية حول المرأة ،وإستعدادهم للمساهمة والمشاركة المجتمعية في دعم المرأة
وتفعيل دورهم في تنفيذ كافة الخطط اإلستراتيجية واإلعالمية واالجتماعية ،وتم التأكيد على التعاون والتنسيق
المستمر مع المؤسسة ،وذلك بمقر الو ازرة ،بتاريخ  10أيلول .2015
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تعزيز دور المرأة ودمجها في كافة قضايا المجتمع ،تم مناقشة دورها مع الفريق الوطني لتطوير نظام إدارة
مخاطر الكوارث ،بهدف بحث آليات التعاون مع هذا الفريق ،وكذلك تم مناقشة آليات التعاون لدمج المرأة
الفلسطينية في جهود إعداد النظام والقانون الخاص به ،والعمل بالشراكة مع الفريق الوطني إلنجاح هذه
الجهود الوطنية البالغة األهمية والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود الحكومية والمجتمعية للعمل على جميع
مراحل إدارة مخاطر الكوارث ،وما تم إنجازه من تحليل المخاطر ووضع خارطة شاملة ،وخطط تفصيلية لعدد
من الشركاء ،والمراحل المقبلة لسير العمل ،وذلك بتاريخ  15أيلول .2015
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بحث آليات التعاون مع مديرة فريق الجندر واإلحصاء لدعم السياسات والبرامج في برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي  ،UNDPمكتب نيويورك السيدة راندي ديفيس ،حيث تم التركيز على أهم السياسات العامة والبرامج
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الخاصة بالنوع االجتماعي في فلسطين ،وأولويات الو ازرة التي ترصد احتياجات المرأة الفلسطينية بشكل عام،
ومنها محور مناهضة العنف ضد النساء والقوانين ،ومحور التمكين االقتصادي الحقيقي للمرأة الفلسطينية،
وذلك بتاريخ  28تشرين األول .2015
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إعداد الدراسات وتحليل البيانات من منظور النوع االجتماعي ،كانت عنوان الدورة المنظمة من قبل و ازرة
شؤون المرأة بتمويل من صندوق األمم المتحدة للسكان  ، UNFPAوكذلك العمل على تطوير قدرات
المتدربين/ات في مجال إعداد هذه الدراسات وتحليل البيانات والمعلومات من منظور النوع االجتماعي،
والمساهمة أيضا في تقديم قراءة واضحة ودقيقة حول وضع المرأة ومشاكلها من منظور النوع االجتماعي،
بتاريخ  26تشرين ثاني  2015بفندق آدم – غزة.
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مشاركة معالي الوزيرة في حفل إفتتاح المؤتمر السنوي الثاني لتطوير الخدمة المدنية ،والمنظم من قبل ديوان
الموظفين العام ،في رام هللا من منظور المهنية والشراكة ،وذلك بتاريخ .2015/12/14

-21

زيارة مدير مركز اليونسكو السيد لودو فيكتو الى و ازرة شؤون المرأة ،بهدف بحث آليات التعاون بين الطرفين
وتوسيع وتوطيد العالقات بين الطرفين ،لتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية وتقوية النوع االجتماعي وسبل التعاون
المستقبلي ،وذلك بتاريخ .2016/1/14
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عقد لقاء مع "سابين ماخل" ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة ،بهدف بحث سبل وآليات التعاون ما بين الو ازرة
وهيئة األمم المتحدة للمرأة ) (Unwomenفي فلسطين ،وتوسيع العالقات بين الطرفين ،ووضع استراتيجية
للتعاون خالل العامين القادمين ( ،)2017 - 2016لتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية ،وتقوية النوع االجتماعي
وذلك في مقر الو ازرة ،بتاريخ .2016/2/3

-23

بحث سبل التعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية "ديكاف" ،لتعزيز النوع اإلجتماعي في قوى األمن

الفلسطيني ،والرجوع إلى إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ،ودعم المرأة الفلسطينية
من خالل بناء القدرات وتبادل الخبرات وتدفق المعلومات لدمج النوع االجتماعي في القطاع األمني ،خاصة

بوجود إرادة سياسية داعمة لفكرة وصول المرأة للعدالة ،وذلك بتاريخ .2016/4/6
-24

عقد لقاء مع المؤسسة اإللمانية لبحث آليات الشراكة والتعاون في المشاريع التي ستنفذها المؤسسة األلمانية

خالل الثالث سنوات القادمة ،لتنفيذ مشروع المشاركة السياسية التي ستعزز من خاللها دمج هذه التجربة
بمشروع إقليمي لمدة ثالث سنوات ( ،)2019 - 2016والذي يستهدف النساء في المملكة األردنية ،ولبنان،

إضافة إلى فلسطين ،وسيكون المقر األساسي لهذا المشروع والذي يعد فرصة مهمة للم أرة الفلسطينية من أجل
تبادل الخبرات مع الدول المجاورة ،في و ازرة شؤون المرأة ،وذلك بتاريخ .2016/1/28
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تشكيل لجنة مشتركة مع جامعة القدس المفتوحة ،بهدف تعزيز آليات الشراكة والتعاون لتضمين النوع
االجتماعي في خطط وبرامج الجامعة ،وكذلك بهدف العمل على إعتماد وفتح تخصص النوع االجتماعي

والتنمية في الجامعة ،وذلك بتاريخ .2016/1/11
-26

بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة ،وبالشراكة مع اإلتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة ومركز دراسات التنمية –

جامعة بيرزيت ،تم تنفيذ ورشة عمل بمقر و ازرة شؤون المرأة ،حول رفع الوعي حول قضايا وحقوق النساء
ذوات االحتياجات الخاصة ،بتاريخ .2015/12/15
-27

تنفيذ دورة تدريبية حول "التحليل والتخطيط من منظور النوع اإلجتماعي" ،بهدف تعزيز قدرات الموظفين
ومسؤوالت النوع اإلجتماعي بالتخطيط االستراتيجي في الو ازرات ،خالل الفترة الواقعة ما بين -2015/9/7

.2015/10/7
-28

عقد ورشة عمل تدريبية حول "تعزيز دور اإلعالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف المبني على النوع

االجتماعي" ،لبناء قدرات ورفع وعي اإلعالميين/ات في تناول قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي،
والمنظمة من قبل الو ازرة في رام هللا  -برج فلسطين ،وذلك بتاريخ .2016/1/6

-29

بدأ تنفيذ مشروع دراسة فجوات النوع االجتماعي في القطاعات المختلفة ومراجعة لألدبيات من منظور النوع
االجتماعي ،بهدف دراسة واقع المرأة في قطاع الحكم المحلي وفي قطاع التربية والتعليم من منظور النوع

االجتماعي ،وبدعم من التعاون البلجيكي.
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الهدف اإلستراتيجي الثاني :حماية المرأة من كافة أشكال العنف.
-1

توقيع إتفاقية تعاون فـي سـياق العالقـة اإلسـتراتيجية بين و ازرة شـؤون المرأة ومركز سوا ،بهدف شراء قاعدة
بيانات حول العنف المبني على أساس النوع االجتماعي ،وذلك في شهر أيار .2016

-2

توقيع إتفاقية تعاون مشترك ما بين و ازرة المرأة ومركز ضحايا التعذيب ،بهدف النهوض بواقع المرأة في

فلسطين وفق ا لخطة دولة فلسطين ولرؤية و ازرة شؤون المرأة ،واإلستراتيجيات الوطنية القطاعية وعبر

القطاعية ،وذلك ألهمية بناء الشراكات مع المؤسسات المختلفة لتوحيد الجهود وتكثيفها لتطبيق اإلستراتيجيات
الخاصة بالمرأة على أرض الواقع ،وذلك بتاريخ .2016/6/1

-3

قامت الو ازرة بعقد ورشة عمل في األردن ،خالل الفترة  11-8شباط  ،2016بهدف إيجاد آليات المتابعة
والتنسيق لتنفيذ الخطة الوطنية للقرار  ،1325وإقرار الخطة التنفيذية ووضع آليات للتنسيق والمتابعة ما بين

المؤسسات العاملة على القرار.
-4

شاركت الو ازرة ممثل اة بالوكيل في اللقاء المنعقد في تونس ،والخاص ببناء المؤسسات وقدرات البرلمانات
العربية ،والجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس األمن  1325في العام ( ،)2000حول "المرأة واألمن والسالم"،
وذلك خالل الفترة الواقعة ما بين .2016/2/18-15

-5

إفتتحت معالي الوزيرة إجتماع جلسة المشاورات الوطنية األولى ،حول إتفاقيات حقوق اإلنسان "مسودة التقرير
األولي لدولة فلسطين حول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)" ،وذلك بمقر و ازرة
الخارجية ،بتاريخ .2016/2/3

-6

بحث العديد من القضايا الخاصة بقطاع غزة ،وخاصة أوضاع النساء الفلسطينيات ،خالل اللقاء الذي جمع
بين معالي الوزيرة والسفير اإليطالي "دافيد السسيليا" والوفد المرافق له ،بمقر مجلس الوزراء في قطاع غزة،
بتاريخ  11حزيران .2015

-7

لقاء معالي الوزيرة مع مبعوث اإلتحاد األوروبي "فرناندو جنسيلتيني" وعدد من المسؤولين األوروبيين،
للحديث عن قضايا قطاع غزة بشكل عام ،وقضايا المرأة في قطاع غزة وما تعانيه جراء الحصار والبطالة
والفقر بشكل خاص.

-8

لقاء معالي الوزيرة بممثل الـ " "undpالجديد في فلسطين وفي أول زيارة له لقطاع غزة ،حيث بحث اللقاء
األوضاع في قطاع غزة ،ودور الـ  undpفي دعم قضايا المرأة الفلسطينية ،وذلك بتاريخ  25حزيران .2015

-9

اإلشادة بالفريق الوطني لتطبيق قرار مجلس األمن الدولي  ،1325والمشكل بقرار من مجلس الوزارء ،وذلك
من قبل كارال باجانو ،رئيسة الفريق الفني للنوع اإلجتماعي في اإلتحاد األوروبي ،خالل اللقاء الذي جمعها
مع معالي الوزيرة في مقر الو ازرة ،بتاريخ  20آب  ،2015وتم أيضا مناقشة اآلليات المثلى للتنسيق في
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العمل على قضايا النوع االجتماعي ،ووضع الخطط المستقبلية ،وتوزيع المهام واألنشطة ،التي من شأنها
تسهيل متابعة العمل في هذا المجال.
-10

كرمت معالي الوزيرة األسيرة المحررة لينا خطاب ،التي أفرج عنها اإلحتالل بعد إعتقال دام ستة أشهر ،وذلك
خالل زيارة لبيت عائلتها بتاريخ  15حزيران  ،2015وبحضور وفد من كادر الو ازرة .ويأتي هذا التكريم
ضمن إطار حماية المرأة الفلسطينية من العنف االحتاللي ،وبالتحديد المرأة األسيرة التي تتعرض للعنف
المتواصل والقمع بشتى وسائل التعذيب المختلفة ،وذلك ألنها تطالب بحرية أرضها وشعبها ،وبحقها كإنسانة
تريد العيش بسالم على أرضها وتطالب بحقوقها .وفي القطاع زارت معالي الوزيرة أسرة األسير أحمد السكني
للتهنئة بالمولودين نتيجة تهريب النطف ،مؤكدة على إصرار شعبنا على العيش والحياة رغم السجان وظالم
السجون ،وهذا دليل على تمسكهم بالحياة وعلى عظمة وقوة شعبنا الفلسطيني ،وذلك بتاريخ  29تموز
.2015

-11

نظمت و ازرة شؤون المرأة وبالتعاون والشراكة مع المؤسسات العاملة في مجال القضايا النسوية بقطاع غزة،
وقفة تضامنية مع األسيرة سناء الحافي أمام الصليب األحمر.

-12

إعداد خطة أولية إلعداد الدراسات في قطاع العدالة والشؤون االجتماعية ،وذلك لفحص الفجوات في القضايا
النسائية في المحاكم ،ومعرفة واقع النساء المهمشات المستفيدات من برنامج الشؤون االجتماعية ،بهدف سد
الفجوات من منظور النوع االجتماعي.

-13

التحضير إلنشاء ( )3نقاط خاصة بخدمات مكافحة العنف ،بهدف تعزيز نقاط التوجيه لمكافحة العنف ضد
النساء في ثالثة من مراكز تواصل بـ  3محافظات ،والذي يأتي ضمن مشروع ويلود  3الممول من التعاون
االيطالي ،بتكلفة مالية تبلغ ( )29000يورو لهذا المشروع.

-14

شاركت معالي الوزيرة بالمؤتمر اإلقليمي " 15عاما على القرار األممي  ،1325آفاق وتحديات" ،حيث تمت
مناقشة اآلفاق والتحديات أمام القرار الصادر عن مجلس األمن الدولي في العام  ،2000والذي ينص على
أعتبار المرأة عنص ار فاعالا في السلم والحرب ،ويلزم الدول األعضاء في األمم المتحدة بإتخاذ تدابير
وإجراءات وخطط عمل وطنية لتنفيذ حيثياته مأسسة القرار  1325لتحقيق األمن والسلم للمرأة الفلسطينية،
وذلك في عمان – األردن ،بتاريخ  6-5تشرين األول .2015

-15

"العنف المبني على النوع االجتماعي" دورة إفتتحتها معالي الوزيرة بقطاع غزة ،وذلك بتمويل من صندوق
األمم المتحدة للسكان  ،UNFPAوجاءت هذه الدورة للتأكيد على تحقيق كل ما يخدم مصلحة المرأة وتحريرها

رام هللا –تلفون  2429461/ 2 -2423315فاكس ،2422175ص.ب 4616.البيرة

السلطــة الوطنية الفلسطينيــة

وزارة شؤون المرأة

Palestinian National Authority
Ministry of Women's Affairs

وحدة مجلس الوزراء

Cabinet Affairs Unit

من كافة القيود التي تكبلها وتمنعها من ممارسة مهامها وحقوقها في المجتمع ،وتمكينها سياسي ا واقتصادي ا
واجتماعيا ،وذلك بتاريخ  14تشرين األول .2015
-16

إطالق دورات تدريبية على نظام التحويل الوطني ،وذلك ألهمية إدماج مخرجات التدريب في العمل على
نظام التحويل ،وتعميم الفائدة في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة .من خالل تنسيق
الجهود مع الشركاء وتوزيع المهام ومأسسة العمل على كافة المحاور ومنها نظام التحويل الوطني ،وقرار
األمم المتحدة رقم  ،1325والموازنات الحساسة للنوع اإلجتماعي ،لتحقيق التمكين الحقيقي للمرأة بتاريخ 8
أيلول .2015

-17

بتمويل من صندوق األمم المتحدة للسكان  ،unfpaقامت الو ازرة بعقد تدريب حول األنظمة والقوانين الدولية
والوطنية بقطاع غزة ،وذلك لتعزيز المهارات المعرفية فيما يخص المواثيق المحلية والدولية ،التي تتناول
قضايا المرأة خالل أيلول .2015

-18

لتعزيز المهارات المعرفية حول موضوع العنف المبني على النوع االجتماعي وأشكاله ،وفيما يخص الواقع
القانوني واآلليات المتوفرة لحماية النساء من العنف ،قامت الو ازرة وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان
 ،unfpaبتنفيذ تدريب متخصص حول العنف المبني على النوع اإلجتماعي ،وذلك بتاريخ  14تشرين أول
وحتى  27تشرين أول .2015

-19

مساهمة وسائل اإلعالم في مناهضة العنف ضد المرأة ،وتعزيز المهارات المعرفية لإلعالميين حول العنف
ضد المرأة وأشكاله ،ولتطويع التناول اإلعالمي لمفاهيم النوع االجتماعي وقضايا العنف ضد المرأة ،ومتابعة
تقصي األحداث بشأنها ،حيث قامت الو ازرة وبتمويل من صندوق األمم المتحدة للسكان  ،UNFPAبعقد دورة
حول دور وسائل اإلعالم في مناهضة العنف ضد المرأة ،بتاريخ  18تشرين أول  25وحتى تشرين أول
 ،2015بفندق آدم – غزة.

-20

تنفيذا لق ارر مجلس الوزراء الخاص بالقرار األممي  ،1325عقدت الو ازرة ورشة عمل حول إعداد خطة تنفيذية
حكومية لإلطار االستراتيجي الوطني للقرار  ،1325وذلك بالتعاون مع  ،Unwomenلدمجها مع الخطة
التنفيذية لالئتالف الوطني لقرار  ،1325والخروج بخطة وطنية موحدة.

-21

تفعيل عمل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة من قبل و ازرة شؤون المرأة ،وذلك من خالل ورشة
عمل تحت عنوان "تفعيل عمل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ،واقع وآفاق" ،وقد تم تقديم لمحة من معالي
الوزيرة عن الوضع الميداني الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء واألطفال ،وتم الحديث عن
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العنف بشكل عام واألسباب التي تؤدي لزيادة العنف .كما تم مناقشة آليات تطوير العمل بحضور معالي
الوزيرة ،وأعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وعدد من المؤسسات الشريكة ،وذلك بتاريخ 4
تشرين الثاني .2015
-22

مراجعة تقرير سيداو لضمان تعميق اإللتزام الحكومي تجاه قضايا النوع االجتماعي ،وأن يستجيب لكافة
التشريعات واإلحتياجات للنوع االجتماعي ،وبما يكفل سيادة ِ
النظام والقانون الم ِ
نصف للنساء.

-23

تنفيذ فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف"حملة الـ  16يوم" ،تحت شعار "إنهاء االحتالل ...إنهاء
للعنف" ،حيث بدأت الفعاليات بسلسلة بشرية على دوار الشهيد ياسر عرفات " دوار الساعة" ،وإنطلقت إلى
مجلس الوزراء بهدف إطالقها من قبل دولة رئيس الوزراء د .رامي الحمد هللا ،علم ا بأن هذه الفعاليات كانت
بدعم من  Unwomenو .Unfpa

-24

إطالق الشبكة اإلعالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن فعاليات حملة الـ  16يوم ،في غزة لتأهيل
إعالميين/ات جدد للكتابة والتحقيق في مجال قضايا المرأة ،وبهدف المساهمة في التوجيه اإليجابي للتناول
اإلعالمي لقضايا المرأة والعنف ضد المرأة ،وبتمويل ودعم من .Unfpa

-25

إعداد دراسة عن واقع القضايا النسائية في المحاكم الفلسطينية ،بهدف مراجعة كافة القضايا من أجل
المساهمة في حلها ،وذلك بتمويل من .Unwomen

-26

بهدف تقييم واقع تطبيق نظام التحويل الوطني لخدمات النساء المعنفات ،قامت وحدة الشكاوي بزيارة وحدات
حماية األسرة واألحداث في الشرطة ،وفي الشؤون واالجتماعية قامت بزيارة مرشدات حماية المرأة ،وفي

الصحة تم وضع خطة عمل مشتركة استنادا الى النتائج ،ووضع خطة عمل مشتركة أيضا للطواقم اإلدارية

في كل القطاعات وجمع التقارير ونقاشها.
-27

إستهداف الرجال في محور مناهضة العنف ضد المرأة ،خالل ورشة العمل التي نفذتها الو ازرة بمحافظة

جنين ،بتاريخ .2016/6/2
-28

عقد لقاء ما بين معالي الوزيرة والسيدة منتهى عقل والسيدة ماريا أردعجي من مؤسسة المساعدات الكنسية

النرويجية والسيدة ريما نزال منسقة االئتالف ،بهدف بحث آليات التعاون لتنفيذ ما تم بخصوص قرار "المرأة
واألمن والسالم" لحماية النساء الفلسطينيات ،وأهمية العمل مع كافة المؤسسات الدولية التي تعمل على القرار

األممي  ،1325بشكل عملي ومباشر لخدمة المرأة الفلسطينية وإخراجها من دائرة العنف ،من أجل توطين
القرار وتفعيلة لتطبيقه ومحاسبة االحتالل على جرائمه ،وذلك بتاريخ .2016/1/13
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بهدف بحث سبل التعاون المشترك لمأسسة نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات ،بحثت معالي الوزيرة

آليات التعاون لتفعيل ومأسسة نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات ،مع مندوبي الوكالة االمريكية ،وذلك

من أجل النهوض بواقع المرأة الفلسطينية وحقوقها ،وتوعيتها القانونية لكافة الحقوق التي يتوجب على الجميع
احترامها ،والتأكيد على أهمية العمل على قطاع العدالة ،ومحو األمية القانونية للنساء ،ليصبحن قادرات على

المطالبة بحقوقهن ،وإدراك ما يترتب على ق ارراتهن على مستوى األسرة والمجتمع ،وذلك بتاريخ .2016/2/2
-30

بحث سبل التعاون المشترك والمستقبلي فيما يخص متابعة وتعزيز حقوق النساء مع منتدى المنظمات

األهلية ،والتأكيد على أهمية توحيد الجهود والتكامل في العمل من خالل التركيز على تحديد األولويات

وتوزيع األدوار ليكون عمل تكاملي ،ويتم تنفيذها بالشراكة التامة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات

المجتمع المدني لخدمة قضايا المرأة الفلسطينية.

-31

اإلتفاق مع الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني على تنفيذ مسح العنف األسري ،والبدء باإلجراءات العملية
لتنفيذ مسح العنف ،بهدف رفد المرصد بأحدث األرقام اإلحصائية الدقيقة ،والتي تحتاجها الو ازرة لتطوير
عملها على محور مناهضة العنف ضد النساء ،مع التأكيد على أهمية إعتماد الرقم اإلحصائي الرسمي

الفلسطيني ،الذي تميزه الدقة والمصداقية في المحافل الدولية ،وفي كافة خططنا اإلستراتيجية ،وذلك في مقر

الو ازرة بتاريخ .2016/5/1
-32

تنظيم مؤتمر "السياسات الوطنية لمناهضة العنف واإلتفاقيات الدولية" ،وذلك بالشراكة والتعاون مع جامعة
القدس المفتوحة ،بمقر و ازرة الخارجية ،حيث تم تقديم أو ارق عمل متخصصة من الجهات الشريكة ،بهدف

معرفة مالئمة القوانين والتشريعات المحلية مع االتفاقيات والق اررات الدولية الخاصة بالمرأة ،وذلك بتاريخ

.2016/3/28
-33

عقد دورة تدريبية حول " تعزيز دور اإلعالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف المبني على النوع االجتماعي"،

اع واضح ،وبما يعود بالفائدة على
للتركيز على آليات وسبل إيصال الرسالة اإلعالمية الفلسطينية بشكل و ٍ
المرأة الفلسطينية التي تبذل جهدا حثيثا في مواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي ،والمنظمة من قبل
و ازرة شؤون المرأة في رام هللا بتاريخ .2016/1/13
-34

تنفيذ ورشة حول "عمل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة ،ومناقشة نظامها الداخلي"،
والمنظمة من قبل الو ازرة وبدعم  ،UNwomenوذلك خالل الفترة الواقعة ما بين  ،2016/5/12-11في
أريحا .وقد تمت المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد الم أرة ،بتاريخ
.2016/5/30
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بهدف سن قوانين لحماية المرأة من العنف ،وتطوير وتعديل القوانين الحالية ،قامت الو ازرة والشراكة مع و ازرة
الشؤون االجتماعية ،برفع مسودة قانون حماية األسرة من العنف لمجلس الوزراء بهدف إق ارره.

-36

تكريم األسيرة لينا الجربوني بجائزة و ازرة شؤون المرأة " -إمرأة من فلسطين لعام  ،"2015حيث كرمت معالي
الوزيرة وبحضور كادر الو ازرة وعدد من األسيرات المحررات األسيرة بهذه الجائزة.

-37

إفتتحت معالي الوزيرة مؤتمر "نساء فلسطين يدا بيد إلنهاء االحتالل" بفندق المشتل  -غزة ،حيث تم التأكيد
على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة ،وضرورة حماية المرأة الفلسطينية ،وذلك بتاريخ  21كانون أول
.2015

-38

افتتحت معالي الوزيرة ورشة عمل بعنوان "مناقشة الخطة التنفيذية لتطبيق القرار األممي  ،"1325لمناقشة
الخطة التنفيذية لتطبيق القرار األممي  ،1325وذلك بحضور عدد من الجمعيات والمؤسسات النسوية
الناشطة في غزة ،بتاريخ  6آذار .2016

-39

تقديم ورقة عمل حول الفكر النسوي وأولويات الحركة النسوية ،في مؤتمر أقامته الحركة النسوية واإلسالمية
في قاعة رشاد الشوا ،لدعم العمل المجتمعي في اإللتفاف حول أولويات المرأة الفلسطينية ،ومعالجة قضاياها
الحقيقية في فلسطين ،وذلك بتاريخ  8آذار .2016

-40

تنفيذ سلسلة دورات قانونية حول "المعلم والقانون" ،بهدف الحد من العنف الموجه ضد النساء ،وذلك خالل
الفترة الواقعة ما بين آذار – نيسان  ،2016والمنظمة من قبل و ازرة شؤون المرأة في غزة ،وبمشاركة 240
معلم ومعلمة.

-41

مشاركة الو ازرة في المؤتمر الرابع حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع" ،من خالل إستعراض التقدم المحزز
في ترجمة إلتزامات مؤتمر باريس  2013الوزاري ،وترجمتها إلى أفعال ،وذلك خالل أبريل /نيسان 2016
في برشلونة إسبانيا.

-42

المطالبة بتوفير الحماية الدولية لكافة أبناء الشعب من االنتهاكات اإلسرائيلية ،وبالذات ضمان حقوق المرأة
والطفل من هذه االنتهاكات ،خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته و ازرة اإلعالم والحركة العالمية للدفاع عن
األطفال وبالشراكة مع الو ازرة.

-43

استقبال شكاوي النساء والمؤسسات المختلفة على مدار العام ،بهدف تحقيق العدالة وإرساء النزاهة والشفافية،
حيث تم استقبال العديد من الشكاوي من مختلف المناطق.
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الهدف اإلستراتيجي الثالث :زيادة مشاركة النساء في إتخاذ القرار.
-1

تفعيالا لقرار مجلس الوزراء والخاص بإنشاء اللجنة التوجيهية لمراكز تواصل ،عقدت الو ازرة وبحضور معالي
الوزيرة وجميع األطراف المعنية إجتماعها األول ،بتاريخ  6آب  ،2015لبحث آليات عمل اللجنة ونظامها

الداخلي ،والتأكيد على توفر اإلرادة السياسية الفلسطينية الداعمة لقضايا المرأة والمتمثلة في دعم الرئيس
محمود عباس حفظه هللا ،ورئيس مجلس الوزراء د .رامي الحمد هلل ،لكافة الق اررات التي من شأنها النهوض
بقضايا المرأة.
-2

تقديم مسودة مذكرة تفاهم خالل اللقاء الذي جمع معالي الوزيرة والسفير المصري ليحيلها بدوره إلى سعادة
األخت ميرفت التالوي رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر .وذلك بهدف تطوير آفاق التعاون بين
البلدين ،والتي تنطلق من وحدة وأصالة النسيج القومي العربي الفلسطيني والمصري ،هذا النسيج الذي ألقى
بظالله على ظروف النساء والفتيات لدى الطرفين ،وذلك بتاريخ  18حزيران  ،2015بمقر و ازرة شؤون
المرأة.

-3

مشاركة فلسطين ممثل اة بمعالي الوزيرة في أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة ،والمنظمة من قبل االسكوا في
سلطنة عمان ،خالل شهر كانون الثاني  ،2016حيث قدمت معالي الوزيرة ورقة عمل حول اإلنجازات التي
تمت بشأن تمكين المرأة الفلسطينية ودعمها في عدة مجاالت ،باإلضافة إلى تقديم مداخلة حول وضع المرأة
الفلسطينية في ظل االحتالل ،التنمية المستدامة للمرأة العربية حتى عام  2030ضمن األهداف االنمائية،
وترأست كذلك معالي الوزيرة جلستين ،األولى تطرقت الى قرار مجلس األمن  ،1325والثانية عن اآلثار
النفسية واالجتماعية على المرأة في مناطق الصراع ،باإلضافة الى التطرق الى معانات المرأة الفلسطينية
واإلنتهاكات اإلسرائيلية في الضفة والقطاع.

-4

مشاركة فلسطين ممثل اة بمعالي الوزيرة باالجتماع اإلقليمي التحضيري للدورة الـ" 60للجنة وضع المرأة" في
بيروت ،وهدف هذا االجتماع كان ،لتوحيد الرؤى والنظرة من أجل رفع شأن المرأة العربية وما تواجهه من
هموم إلى األمم المتحدة ،خصوص ا في ظل ما يمر به العالم العربي من إحتالل إسرائيلي ونزاعات مسلحة
وإرهاب ،حيث تتحمل المرأة العبء األكبر ،ودعت التوصيات التي صدرت عن االجتماع إلى دعم وصول
النساء إلى مواقع القرار ،وتأكيد أهمية إشراك خبراء حول النوع االجتماعي ،وتعزيز مشاركة النساء في
البعثات األممية ،خالل الفترة الواقعة ما بين .2016/3/3-2
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مثلت معالي الوزيرة دولة فلسطين على رأس وفد رفيع المستوى ،في إجتماعات الدورة الستين للجنة وضع
للمرة الى عام  ،"2030والتي عقدت خالل الفترة  24-14آذار
المرة تحت عنوان "التنمية المستدامة أ
أ
 2016بمقر األمم المتحدة في نيويورك ،تحت رعاية األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وبحضور
 181دولة عضو في الجمعية العمومية ،كما وألقت معالي الوزيرة كلمة فلسطين حول وضع المرأة
الفلسطينية خالل الدورة ،وإلتقت على هامش االجتماعات بالعديد من الشخصيات العالمية ،كوزيرة المرأة
والعمل الب ارزيلية والهولندية وشاركت الوزيرة في عدد من اللقاءات والمناقشات والمداخالت لتوضيح وضع
المرأة الفلسطينية تحت االحتالل.

-6

مشاركة الو ازرة ممثل اة بمعالي الوزيرة وعطوفة الوكيل في المؤتمر "المرأة في الحياة العامة ..من وضع
السياسات الى صناعة األثر" ،وقد ركز المؤتمر على التقدم المحرز في سد الفجوة بين الجنسين في الحياة
العامة ،وتعزيز مشاركة المرأة على وجه الخصوص من خالل وصول المرأة إلى المناصب القيادية العامة،
وإدماج إحتياجات المرأة في الموازنات والسياسات والبرامج ،وأثر مشاركة المرأة في الحياة العامة على النمو
الشامل والتنمية ،وذلك في البحرين خالل الفترة الواقعة ما بين .2015/12/10-8

-7

لقاء معالي الوزيرة بوفد من اللجنة الرباعية الدولية بمقر مجلس الوزراء في قطاع غزة ،.بتاريخ  16آب
 ،2015حيث بحث اللقاء عدد من القضايا والمشاكل الراهنة في القطاع ،وخاصة موضوع الحصار
المفروض على القطاع.

-8

إعداد ثالث أوراق سياساتية باإلضافة لتدريب كادر من الو ازرة والشركاء حول إعداد خطط اإلعالمية
والحمالت الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء ،وهذا المشروع ممول من اليونسكو ،بتكلفة مالية تبلغ
( )21000دوالر.

-9

إطالق مشروع تمكين المرأة من المشاركة السياسية ،والمنظم من قبل الو ازرة وبالشراكة مع لجنة اإلنتخابات
المركزية وهيئة األمم المتحدة في رام هللا ،ويأتي المشروع لتمكين المرأة من المشاركة السياسية ،حيث طالبت
معالي الوزيرة بضرورة تفعيل هذه المشاركة وتطوير دور المرأة الفلسطينية في شتى المجاالت ،على أعتبار
أن المشاركة النسائية هي مؤشر عام يعكس الحياة الديمقراطية في المجتمعات ،وأن تمكين وتعزيز المرأة
الفلسطينية يعتبر من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة ،وبالتالي هذا المشروع يهدف الى تطوير
إستراتيجية وطنية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز مشاركتها كناخبة ومرشحة ،وذلك بتاريخ 16
أيلول .2015
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مشاركة الو ازرة بوفد فلسطيني مكون من لجنة اإلنتخابات المركزية ومنسق المشروع من هيئة األمم المتحدة
للمرأة ،في رحلة دراسية لإلطالع على واقع المرأة المغربية ،وذلك لتبادل الخبرات واإلطالع على مواقع
النساء في صنع القرار ،خالل الفترة الواقعة ما بين .2016/2/18-14

-11

عقد اجتماع مع مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية ،بهدف مسح المؤسسات األهلية العاملة في
مجال تمكين النساء وتعزيز دورهن ،وتم إطالعهم وتقديم موجز لهم عن وضع الجمعيات المسجلة لدى
الو ازرة في كافة محافظات الوطن .وتم كذلك تقديم موجز تعريفي للو ازرة عن المسح والشروط والمعايير
الخاصة به ،كما تم االتفاق على تعزيز التعاون والشراكة والتشبيك بين الجهتين ،وذلك بتاريخ
.2015/12/7

-12

عرض ومناقشة الخطة الوطنية اإلستراتيجية النهائية للمشاركة السياسية للمرأة ،خالل ورشة عمل خاصة
إفتتحتها معالي الوزيرة مؤكدة فيها على أن هذه االستراتيجية الوطنية هي نتاج مشروع مشترك للو ازرة مع
لجنة االنتخابات المركزية وهيئة األمم المتحدة ،والذي تم إطالقه في أيلول  ،2015وبعد ثالثة شهور من
العمل الجاد والممنهج يناقش المجتمعون اإلستراتيجية الوطنية النهائية للبرنامج ،والتي تهدف إلى المساهمة
المباشرة والحقيقة للمرأة في بناء مؤسسات وطنها وعلى كافة المستويات ،والمنظة من قبل الو ازرة في رام هللا،
وذلك بتاريخ .2015/12/30
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الهدف اإلستراتيجي الرابع :مشاركة المرأة في قطاع العمل (التمكين اإلقتصادي).
.1

توقيع مذكرة تفاهم مع و ازرة العمل بخصوص إطالق النقاط التوجيهية لسوق العمل في مراكز تواصل ،وقد تم

توقيعها خالل حفل بهذه المناسبة بتاريخ  ،2016/2/8وقد تخلل الحفل عرض األهداف وأهمية ورؤية الو ازرة
حول هذه النقاط التوجيهية ،وذلك بدعم من التعاون االيطالي.
.2

توقيع إتفاقية دعم بازار نوار اللوز مع شركة االتصاالت الفلسطينية (جوال) ومؤسسة أصالة ،الذي يأتي خالل
حملة مناهضة العنف ضد المرأة ،لدعم المنتوجات النسوية وتمكينهن اقتصاديا ،خاصة صاحبات المشاريع
الصغيرة والجمعيات النسوية ،بتاريخ .2016/5/19

.3

توقيع اتفاقية تشغيل  190خريج ا ضمن مشروع شركاء في فرص العمل للتشغيل المباشر ،وتكوين الخبرات
وبناء القدرات في قطاع غزة ،حيث ألقت معالي الوزيرة كلمة بهذه المناسبة أكدت فيها على ضرورة زيادة فرص
العمل للنساء في ظل تزايد أعداد ونسب البطالة وشدة الحصار على محافظات غزة ،وذلك بتاريخ  24حزيران
.2015

.4

بهدف أن تكون السياسات االقتصادية من حيث المنافسة وحماية المستهلك مستجيبة للنوع االجتماعي ،فقد
شاركت الو ازرة ممثلة بوكيلها وبالتعاون مع و ازرة االقتصاد بمؤتمر السياسات االقتصادية ،المنظم من قبل و ازرة
االقتصاد المغربية وبحضور عدد من الدول العربية ،خالل الفترة الواقعة ما بين  29-26تموز .2015

.5

بهدف فتح آفاق تعاون وتوقيع مذكرة تفاهم مستقبالا ،تم لقاء عطوفة الوكيل بتاريخ  3آب  ،2015بشركة
فلسطين للتنمية ،لبحث تمكين النساء إقتصاديا ،وإستهداف معيالت األسر ضمن البرامج والمشاريع المستقبلية.

.6

بهدف تمكين المرأة في إطار خلق فرص لإلستدامة ،وضرورة التعاون والعمل بالتركيز على المرأة المعيلة ،من
أجل توفير حياة كريمة لها ولحمايتها من اإلستغالل ،عبر البرامج والمشاريع العاملة على تعزيز صمودها في
الداخل والشتات ،إلتقى عطوفة الوكيل بمقر الو ازرة برئيس منظمة السالم الدولية للتنمية ،وذلك بتاريخ  5آب
.2015

.7

بهدف تدريب وتمكين النساء في المناطق المهمشة إقتصادي ا ،تم مناقشة الموضوع مع المجلس االقتصادي
الفلسطيني للتنمية واإلعمار "بكدار" ،وذلك خالل لقاء مشترك بتاريخ  13آب  ،2015لدعم بعض المشاريع
المقدمة من قبل الو ازرة في هذا المجال.

.8

وضع آليات تفعيل محور التمكين االقتصادي مع الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة" ،وذلك
إنطالقا مع تقاطع عمل الو ازرة مع جمعية "أصالة" حول محور التمكين اإلقتصادي للمرأة ،وأهمية التعاون فيما
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بينهم .وتم مناقشة قضية الميراث للنساء بأن يتم أخذ حالة ومتابعة كافة اإلجراءات لتحديد الفجوات والثغرات
الواجب العمل عليها لضمان حصول المرأة على ميراثها بطريقة سلسة ،كما تم تقديم شرحا عن عمل الجمعية
المرة لموقع
على التمكين اإلقتصادي للنساء من خالل الميراث ،وإجراءات التخارج وحصر اإلرث ،ووصول أ
صنع القرار في الغرف التجارية ،وتسجيل المشاريع الخاصة بالنساء ،السجل التجاري ،والضريبة ،وبناء قدرات
النساء في مجال إستخدام اإلنترنت وذلك بتاريخ  12تشرين األول .2015
.9

إنشاء ( )11نقطة لتوجيه النساء وتدريبهن على النظام المطبق بو ازرة العمل ،بهدف تعزيز نقاط التوجيه لسوق
العمل في مراكز تواصل بـ  11محافظة ،والذي يأتي ضمن مشروع ويلود  3الممول من التعاون االيطالي،
بتكلفة مالية تبلغ ( )28000يورو لهذا المشروع ،حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع و ازرة العمل بهذا الصدد.

.10

توجيه العديد من الرسائل للدول العربية ،من أجل دعم عملية التمكين اإلقتصادي للنساء ،وذلك من خالل دعم
المشاريع الصغيرة ،خاصة للنساء المعيلة لألسر.

.11

الوزرة في إطالق البرنامج الوطني اإلستراتيجي المتكامل للتشغيل ،بهدف تحسين البيئة الممكنة ،وذلك
مشاركة ا
من خالل المراجعة وتعديل السياسات واألطر القانونية ومراجعة ،وتحديث االستراتيجية الوطنية للتشغيل
وتطوير المعايير المهنية للقطاعين الحكومي والخاص.

.12

بهدف التعاون المشترك والتشبيك لتمكين النساء إقتصاديا من خالل التدخالت المطلوبة في المشاريع المستقبلة،
عقدت الو ازرة لقاء مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،UNDPوذلك لبحث آليات التعاون المشترك ،بتاريخ
.2016/2/3

.13

بحث آليات التعاون والتنسيق المستقبيلين مع مؤسسة  ،DFIDوذلك بهدف تمكين اإلقتصادي للمرأة الفلسطينية،
ووضع منهجية لدمج النساء في األسواق سواء على الصعيد المحلي أو الدولي ،بتاريخ  3شباط .2016

التوصيات:
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أهم توصيات لتحسـين أداء الـوزارة (تسـتخلن مـن نتـاه هـشا النشـاطات) ،والتـي جـاءت علـد مـدار العـا  ،علـد

النحو التالي:

 .1متابعة تنفيذ جميع مذكرات التفاهم واالتفاقيات التي تمت على مدار العام المنصرم ،مع العديد من المؤسسات
الدولية واإلقليمية والو ازرات والمؤسسات العامة واألهلية.

 .2متابعة الدراسات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة ،مناهضة العنف ،مشاركة المرأة في سوق العمل وإيجاد
آليات تحد من وطأة الفقر عليها ،من خالل العمل الدؤوب على تشجيع اإلناث لاللتحاق بالتعليم والتدريب

المهني.

 .3تقديم الدعم الكامل للمرأة المقدسية ،لتمكينها من التمتع بحقها في االقامة والتنقل والمواطنة ،وكذلك العمل على
توثيق االضطهاد الذي تتعرض من خالل رصد االنتهاكات وتوثيقها ،وكذلك المرأة في قطاع غزة ،لتمكينها من
تجاوز المحن التي تعرضت لها من قبل االحتالل ،واالستمرار في العمل على توثيق ورصد االنتهاكات التي

تعرضت لها المرأة في قطاع غزة نتيجة العدوان األخير ،والسعي أيضا للعمل على تجنيد الدعم المالي والمعنوي

لها ما أمكن ذلك.

 .4العمل على وضع خطة عمل لتمكين النساء وتوعيتهم في المناطق المهمشة ،من خالل عقد زيارات ميدانية
لجميع المحافظات.

 .5المتابعة المستمرة لوحدات النوع االجتماعي في الو ازرات والمؤسسات العامة ،بهدف تفعيل آليات دمج النوع
االجتماعي في خطط وموازنات الو ازرات.

 .6التنسيق الكامل مع الجهات ذات العالقة ،فيما يتعلق بوضع سياسات وتدخالت تعنى بنظام التحويل الوطني
لتقديم الخدمات للنساء المعنفات.

 .7متابعة مراكز تمكين النساء "تواصل" ،بهدف تفعيلها والتركيز على تطوير األنشطة التشغيلية لمشروع ويلود .3
 .8التواصل الفاعل مع المؤسسات اإلعالمية العاملة بفلسطين ،بهدف إيجاد آليات وتدخالت مناسبة سواء تشريعية
أو قانونية تدعم قضايا المرأة.

 .9التنسيق الدائم مع الجهات المعنية لإلسراع في حل مشاكل موظفي غزة ،ألن بنية العمل الحالية سبب مباشر
في التأثير على جودة األداء.
.10

تفعيل العالقة مع مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المؤسسات النسوية على المستوى المحلي واإلقليمي

والدولي وتجنيد الدعم المادي والمعنوي لتنفيذ المشاريع الخاصة بالو ازرة ،كدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة

للنساء ،والتي تأتي ضمن محمور التمكين االقتصادي للمرأة.

الصعوبات والتحديات:
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أهم الصعوبات والتحديات التي واجهت الوزارة علد مدار العا  ،وهي كاآلتي:
 .1البيئة السياسية والقانونية والتنموية التي تعيشها الدولة الفلسطينية ،وابرزها المصالحة الوطنية وما يترتب عليها
من تغيير للخطط التنفيذية ،وعدم التواصل الجغرافي بين شقي الوطن.

 .2عدم تجاوب بعض الو ازرات والمؤسسات العامة ،بالعمل على دمج وحدات النوع االجتماعي لديها في الخطط
والسياسات والموازنات التي تقوم برسمها ،وكذللك قلة الخبرة لدى العاملين في بعض هذه الوحدات ،مما يؤثر

على العمل ويجعل من الصعب تحقيق الهدف المنشود.

 .3قلة التمويل وعدم االلتزام بالتعهدات المالية من قبل الجهات المانحة.

 .4النظرة المجتمعية التقليدية للنساء حيث ال زالت الو ازرة تعمل على تنفيذ إستراتيجية وطنية للدفاع عن وتعزيز
حقوق النساء في كافة مجاالت الحياة.

 .5األعمال الطارئة في المؤسسات الرسمية التي تعطل العمل األساسي (العمل على الخطة).

 .6الواقع السياسي أدى إلى ضعف الموارد المالية والبشرية في و ازرة شؤون المرأة.
 .7قلة التمويل سواء على مستوى الحكومة او المستوى الخارجى.

 .8الواقع الخاص الذى تعيشه المرأة في غزة ،والذي ضاعف من احتياجاتها مع قلة المصادر المالية لتغطية مثل
هذه االحتياجات.

 .9عدم وضوح دور ومهام وحدة النوع االجتماعي في بعض الو ازرات ،وإسناد مهام أخرى للوحدة بما ال
يخدم أهداف الوحدة التي إنشات من أجلها.
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