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 التقرير السنوي 
 وزارة شؤون المرأة

حزيران  2، خالل الفترة الواقعة ما بين ةالحكومة السابعة عشر  يعرض هذا التقرير أهم أنجازات وزارة شؤون المرأة في
امج واألهداف اإلستراتيجية والسياسات والتدخالت وذلك بالتناغم والتجانس مع البر  ،2015حزيران  2حتى و  2014

قد هذا و ، 2016 - 2014 لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين ستراتيجية الوطنية عبر القطاعيةإلقرة حسب ام  ال
حيث جاءت على  ،حددت الوزارة خالل العام الماضي أربعة أهداف إستراتيجية تحاكي واقع النساء في المجتمع

 -النحو التالي:
ليات تنسيق آو ، ت والمؤسسات العامةافي الوزار  يجتماعإلمأسسة وتعميم النوع ا -:الهدف اإلستراتيجي األول

 المساعدات.
  .شكال العنفأحماية المرأة من كافة  -:الهدف اإلستراتيجي الثاني

 .زيادة مشاركة النساء في إتخاذ القرار -الهدف اإلستراتيجي الثالث:
 مشاركة المرأة في قطاع العمل. -:الهدف اإلستراتيجي الرابع

 

الخاص  وأما فيما يتعلق بإنجازات الوزارة على مدار العام الماضي، فسوف ندرجها كٌل حسب الهدف اإلستراتيجي
 -على النحو التالي: بها،
 

 ،ت والمؤسسات العامةافي الوزار  يجتماعإل: مأسسة وتعميم النوع االهدف اإلستراتيجي األول
 ليات تنسيق المساعدات.آو 
تطوير مشروع لتأهيل وتشغيل  بهدف، غزة - توقيع إتفاقية تعاون مشترك مع جامعة بولتيكنك فلسطين. 1

 .تدريبية خاصة بالخريجيندورات الخريجين من خالل 
 ما ، بالتساوي باحث/ة (20)لـ بهدف تدريب وتطوير المهارات البحثية  ،مذكرة تفاهم مع منظمة اليونسكوتوقيع . 2

وتقوية وتعزيز المرأة في  ،( ورشة عمل حول آليات كتابة التقارير البحثية20وعقد ) ،بين الضفة الغربية وقطاع غزة
 مجال اإلعالم.

تنفيذ تدريب إدماج النوع اإلجتماعي في السياسات اإلقتصادية والبرامج والموازنات الحساسة للنوع االجتماعي، . 3
بدعم من مركز األسكوا، بهدف بناء قدرات العاملين والعامالت في دوائر التخطيط والموازنات، البرامج والمشاريع، 

 والنوع اإلجتماعي في الوزارات والمؤسسات العامة. 
 المؤتمر الدولي حول الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي برعاية هيئة األمم المتحدة للمرأة ب ت فلسطينشارك. 4

طالع على تجارب الدول المشاركة في تنفيذ برنامج "زيادة المساءلة الخبرات واإل بهدف تبادل، في إيطاليا
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ألمم المتحدة للمرأة ووزارة شؤون المرأة وبتمويل من جتماعي "المنفذ من قبل هيئة ابخصوص تمويل قضايا النوع اإل
دولة ذات تجربة مهنية في إعداد الموازنات المستجيبة للنوع  12. حيث شارك اكثر من "االتحاد االوروبي

 ،2014أيلول  12 - 10، خالل الفترة الواقعة ما بين االجتماعي
في زيارتها للبيت هذا وتم مرافقتها بحضور وزيرة الخارجية اإليطالية، ، "3"ويلود التعاونية ةتفاقياالعلى توقيع لا. 5

 اآلمن ببيت لحم.
منظمة من قبل وزارة المرأة ضمن برنامج تمكين  ،"جتماعيالمسائلة من منظور النوع اإل" دورة بعنوانتنفيذ . 6

بناء قدرات  بهدف ،4/6/2014بتاريخ  ،النساء والتنمية المحلية الممول من التعاون االيطالي في وزارة شؤون المرأة 
 مراكز تواصل حول كيفية المسائلة من منظور النوع اإلجتماعي.

 ،بحاث السياساتية من منظور النوع االجتماعيالبحث/األ تطوير قدرات الباحثين/ات على مناهجدورة تنفيذ . 7
بهدف تنمية قدرات  ،وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع  "،منظمة من قبل مركز المرأة لالبحاث والتوثيق "اليونسكو

 –وإعداد مسودة بحث حول الصرف الصحي وأثره على قرية بدو  ،وامكانيات المتدربين/ات في االبحاث السياساتية
 حالة دراسية.

 منظمة من قبل ،ورشة تعريفية بمشروع إدراج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في أولوية التوظيف والتشريعتنفيذ . 8
 .شؤون المرأة، بالتعاون مع الهيئة اإلستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية زارةو 
وتبادل الخبرات حول مناهضة التمييز  OECDمناقشة تقريرب مشاركة وزارة شؤون المرأة ممثلًة بعطوفة الوكيل،. 9

خالل الفترة  األردنب عامة.وآلية تعزيز إدماجه في السياسات والخطط ال ،االجتماعي ضد المرأة وتحديد فجوات النوع
 .2014 تشرين الثاني 18-17 الواقعة ما بين

وزارة شؤون المرأة ووزارة  منظمة من قبل ،تدريبية للموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي ورشة عملتنفيذ . 10
 unبهدف لقاء الخبيرة ناليني القادمة من خالل ، 2014تشرين الثاني  12 بتاريخ، un womenبدعم من  ،المالية

women ،من  ،جتماعيبفرق التخطيط والموازنة في وزارات دولة فلسطين لتوضيح الموازنة المستجيبة للنوع اإل
 .power pointستعراض مفهوم الموازنة من خالل عرض على إحيث المفهوم والمضامين المختلفة، حيث تم 

 UNبالتعاون مع و  من قبل وزارة شؤون المرأة  ةمنظم ،فعيل وحدات النوع االجتماعيورشة تفريغ لتتنفيذ . 11
Woman بهدف تحليل الخطط القطاعية وبناء  ،2014أيلول  25-24خالل الفترة الواقعة ما بين  ،في أريحا

 خطط عمل حسب القطاعات المشاركة.
المكتبة الرقمية حيث تتيح  ،بهدف توفير األبحاث والدراسات ،إفتتاح المكتبة الرقمية األولى في فلسطين. 12

للجمهور البحث في المحتوى، وتحميل بحوث ومواد جديدة، بناء المجموعات، وأرشيف الصور والفيديو، والمكتبة 
تستخدمها شريحة واسعة من الطالب، والباحثين، والمؤسسات النسوية واألهلية، ووحدات النوع اإلجتماعي في 

 ارات، وكادر وزارة شؤون المرأة، إضافة إلى الباحثين من الدول العربية والعالم. الوز 
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، بمقر ”usaid“من الوكالة األمريكية للتنمية ، مع وفد بحث آليات التعاون في دمج قضايا النوع االجتماعي. 13
 .2014تشرين الثاني  5الوزارة بتاريخ 

سيس برنامج أمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقًا حول ت نطالق بتنفيذتطوير خطة ممنهجة لإلبهدف . 14
همية تنفيذ أ  ، للتأكيد على2014آب  5، قام وفد من  جامعة القدس "أبو ديس" بزيارة الوزارة بتاريخ بكالوريس للمرأة 

 .لجنسينوالذي ينسجم مع االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين ا ،هذا البرنامج
والتشارو ، بالتعاون جتماعي في المجاالت المختلفةتطوير مؤشرات وطنية قادرة على قياس فجوات النوع اإل. 15

 .مع الشركاء من خالل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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  .شكال العنفأ: حماية المرأة من كافة الهدف اإلستراتيجي الثاني
تكوين رؤية واضحة عن معاناة المرأة في غزة بعد هدف ب ،ع المرصد األورومتوسطيمذكرة تفاهم متوقيع . 1

الشعب الفلسطيني  سرائيلي ضدإلنتهاكات االحتالل اإباإلضافة إلى فضح  لديها، تحديد مساحات التدخلو العدوان، 
 المرأة، حيث سيعرض هذا التقرير على جنيف. وبالتحديد ضد

بهدف تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف وذلك  ،لمناهضة العنف ضد المرأة  ،تفاهم مع وزارة العدلمذكرة توقيع . 2
والوصول إلى مجتمع مدني مبنى على أسس  ،للنساء وتحسين اآلليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات

 .تكفل المساواة والعدالة االجتماعية لجميع أفراد المجتمع دون تمييز
بهدف إعداد قاعدة بيانات مشتركة حول النساء ، ةجتماعيمذكرة تعاون مشترك مع وزارة الشؤون اإلتوقيع . 3

 .في كل أماكن تواجدهنو المحتاجات في قطاع غزة، 
تجاه إلفضح انتهاكات االحتالل  ، تهدفعالمية دوليةإ  حملة تنفيذل عالمي الحكوميمع المكتب اإلتوقيع أتفاقية . 4

صناعة موقف دولي ول ،5/9/2014بتاريخ  ،خير على قطاع غزةثناء العدوان األإخصوصا  ،الفلسطينيةالمرأة 
 سرائيلية ضد المرأة الفلسطينية.نتهاكات اإلإلتجاه اإ

، وذلك ضمن فعاليات حملة 2014كانون الثاني  15" بتاريخ 1325تنظيم "المؤتمر الوطني لتوطين قرار . 5
من خاللها الوزارة  فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تسعىو لى خطط مناهضة العنف، للتأكيد ع

 أشكاله. بكافة النساء ضد الموجه العنف نسبة تخفيضلتوصيل رسالة تهدف الى إيقاف و 

 وطني التزام تطويرمن خالل العمل على  ،1325 األمن مجلس لقرار اإلستراتيجي الوطني اإلطارتطوير . 6
 .UNFPA (، بدعم من $4.000)بتكلفة  األهلية والمؤسسات والخاص العام القطاع بين ما وشراكة

معاناة لشرح  ،المقرر الخاص لحالة حقوق اإلنسان ،السيد ويبيسينو مكارمب وعطوفة الوكيل معالي الوزيرةلقاء . 7
الحرب الشرسة التي شنتها قوات وخاصة بعد ، اإلسرائيلي نتهاك كافة حقوقها من قبل االحتاللإو  ،المرأة الفلسطينية

 .2014أيلول  19 بالمملكة األردنية الهاشمية، بتاريخوذلك  ،سرائيلية في قطاع غزةاالحتالل اإل
، 2014 تشرين الثاني 5بتاريخ بغزة،  مقر مجلس الوزراءفي وزير الخارجية الدنماركي ب لقاء معالي الوزيرة. 8

 بهدف استعراض واقع المرأة الفلسطينية قبل وبعد العدوان اإلسرائيلي. 
 بهدف ،2014تشرين األول  29 بتاريخ ،غزةفي مقر الوزارة بالسفير الياباني لدى فلسطين ب لقاء معالي الوزيرة. 9

 زارة شؤوون المرأة.واقع المرأة الفلسطينية بعد العدوان على غزة على أساس حقوق اإلنسان، وواقع العمل في و  بحث
بهدف  ،2014تشرين الثاني  5 بتاريخ بغزة، مقر مجلس الوزراءفي القنصل األسباني لقاء معالي الوزيرة ب. 10

 ومجاالت التعاون والمساعدة للنساء في هذه الظروف. ،ش الوضع العام في قطاع غزةانق
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تشرين  12 بتاريخ ،توني بلير "رئيس اللجنة الرباعية الدولية" بمقر مجلس الوزراء لقاء معالي الوزيرة بالسيد. 11
نتهاكات وعنف من قبل إوما تعرضن له من  ،وضاع النساء في القطاعأ عن الحديث معهو  ،2014الثاني 

 .الى بسط السالم العادل معاليها اإلحتالل اإلسرائيلي، ودعت
 ،2014كانون األول  2بتاريخ  ،بمقر الوزارة بغزة ،اليونسكو السيد لودو فيكتو مدير مكتبب لقاء معالي الوزيرة. 12

تبعه لقاء أخر  .الداعي لمناهضة العنف ضد المرأة  1325بين الوزارة واليونيسكو إلحياء قرار ما بهدف التنسيق 
 ،ألبحاث والتوثيقآفاق استدامة مركز المرأة الفلسطينية ل أيضا بحثبنفس الخصوص، ول 2015أيار  9بتاريخ 

مرورا بأبرز األنشطة النافذة  ،والتفاهمات التي من المفترض أن تقوم فيما بين أطراف العالقة لضمان تلك االستدام
 هخرى الحقأية مشاريع أالتي يعمل عليها الطرفان ووصوال إلى تصورات مستقبلية حول الشخصية القانونية للمركز و 

 لدعمه.
نائب مفوض األونروا في قطاع و معالي الوزيرة فلسطينيات خالل اللقاء الذي جمع بين بحث أوضاع النساء ال. 13

  هن.عن كثب على أوضاع وإطالعه ،2015ثاني الكانون  15 بتاريخ غزة،
وذلك لبحث آلية تقديم الحماية ، 2015كانون ثاني  19بتاريخ  في غزة،السفير اإليطالي بمعالي الوزيرة  لقاء. 14

طالعه على آلية عمل وزارة شؤون المرأة، ودورها في تقديم الخدمات الالزمة للنساء إللنساء الفلسطينيات، و الدولية 
 .ع غزةافي ظل تردي األوضاع المعيشية لهن في قط

تشرين األول  29، بتاريخ UNDPتوم ويلسون، بمقر ممثل مكتب الممثلية االسترالية لقاء معالي الوزيرة مع . 15
بعد أن  ، وذلكآلية تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية مثل حفر آبار مياه وشق طرق زراعية، بهدف بحث 2014

أطلعته معاليها على واقع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة والمعيقات التي تواجهها، واإلنتهاكات اإلسرائيلية التي 
 يرة.تعرضت لها خالل الحرب األخ

كانون الثاني  29زة ، بتاريخ يش كومار، في مقر مجلس الوزراء بغزيرة مع السفير الهندي مهو لقاء معالي ال. 16
 ، حيث أطلعته على أحوال النساء في القطاع، ورصد مشاركتهن في الحياة العامة، وحجم المعاناة التي2014

 ن األخير.الحصار وتداعيات العدوا تتعرض لها المرأة في ظل إستمرار
، حيث بحثت 2015شباط  24بسفير االتحاد األوربي بالقدس جون واتر، في غزة بتاريخ لقاء معالي الوزيرة . 17

ه رسالة من المرأة الفلسطينية للدول األوروبية، تلوضاع النساء في قطاع غزة، وإطلعته على معاناتها، وحممعه أ
 تشرح فيها الظلم الواقع عليها نتيجة الحصار.

، حيث بحثت 2015أيار  11بسفير حقوق اإلنسان في الحكومة الهولندية، في غزة بتاريخ لقاء معالي الوزيرة . 18
 معه أوضاع النساء في قطاع غزة، وإطالعه على معاناتها والظلم الواقع عليها نتيجة الحصار.

آذار  4الفلسطينية، بتاريخ  في األراضي UNWOMENالسيد كريس مايل، ممثل منظمة لقاء معالي الوزيرة ب. 19
معه العديد من قضايا المرأة، وأطلتعه عن كثب على واقع النساء الفلسطينيات، ورصد  ت، حيث بحث2015

 احتياجات النساء المحاصرات في غزة.
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أيار  28بتاريخ  أندرز تومسن ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان،السيد لقاء معالي الوزيرة وعطوفة الوكيل ب. 20
على أهمية الدعم الذي يقدمه  ، والتأكيدآليات التعاون لمتابعة تنفيذ األنشطة المشتركة ، بهدف بحث2015

 .الصندوق للمرأة الفلسطينية، سواء كان في مناهضة العنف، أو توفير الخدمات الصحية المناسبة
، وبرعاية دولة رئيس الوزراء عم من التعاون االيطاليبدو وزارة العدل ووزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع . 21

نيسان  27"، في رام هللا بتاريخ سرة من العنفقانون حماية األد. رامي الحمد هلل حفظه هللا، تم إفتتاح مؤتمر "
، من خالل العمل على سرة من العنفهمية وجود قانون حماية األأ كيد على أالتبتوصياته ت ، والذي جاء2015
 ، وضرورة وجود اآلليات الالزمة لحمايتها.ي صناع القرار إتجاه قضايا المرأة رفع وع

خالل مسيرة بإلقاء كلمة  معالي الوزيرة ، قامتالذي يصادف الثامن من آذارو العالمي للمرأة  بمناسبة اليوم. 22
 بتاريخ ، نطلقت من ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وتوجهت لمقر األمم المتحدةإجماهيرية 

المرأة بغزة ، وتكريم العديد من الشخصيات النسوية، كتكريم العامالت بطاقم شؤون بهذه المناسبة ،2015آذار7
 .2015نيسان  8ة بتاريخ ، ووحدات النوع االجتماعي بالضف2015آذار  23بتاريخ 

 منظم من قبل الجامعة اإلسالميةوال، بعنوان "واقع حقوق المرأة في صدر اإلسالم" رعاية معالي الوزيرة لمؤتمر. 23
 مستوى وعي المرأة بحقوقها.في رفع بهدف المساهمة  ،2015آذار  9 بتاريخ في غزة، 

الذي نظمته أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا التابعة و  إفتتاح اليوم الدراسي من قبل معالي الوزيرة،. 24
 19"، بتاريخ غزة المحاصرة وأزماتها.. تحديات وحلول" بالشراكة مع هيئة الوفاق الفلسطيني بعنوان العودةلجامعة 

 يشها النساء الفلسطينيات بفعل الحصار، مطالبةً ف إلى توضح حجم المعاناة التي تع، والذي يهد2015آذار 
 المجتمع الدولي بتوفير حماية قانونية لهن.

 التي زارت هيئة األعمال اإلماراتيةمع  ن العائالت الفلسطينية التي ترأسها النساءبحث آليات التعاون لتمكي. 25
لدعم تمكين النساء والعائالت الفلسطينية التي ترأسها النساء وذوي االحتياجات  ،2014أيلول  3الوزارة بتاريخ 

ء في كافة قطاعات الحياة، وتم وضمان مشاركة النسا ،الخاصة، ودعم المشاريع التنموية لتحقيق التنمية المستدامة
الحديث أيضا عن محاور عمل الوزارة في مناهضة العنف ضد المرأة وتمكين النساء في مختلف المستويات 
والقطاعات لضمان العيش الكريم للنساء بشكل عام، ودعم المشاريع التنموية والتركيز على النساء المهمشات في 

 مع كافة المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة. ةكاعلى أهمية الشر  عيدة، مع التأكيدالريف والمناطق الب
"بياالرا"، لدعم  عالم وتفعيل دور الشبابع مدير عام الهيئة الفلسطينية لإللتباحث حول آليات التعاون ما. 26

النساء  تحسين أوضاع النساء من خالل اشراك الشباب في عمليات التوعية والتنمية التي تستهدفقضايا المرأة و 
خصوصًا، في المناطق التي تعاني من ممارسات االحتالل اإلسرائيلي والتعاون مع المنابر االعالمية الوطنية، 

وعلى  .2014أيلول  2وزارة شؤون المرأة بتاريخ وذلك في  .وضمان حضورهن في المشهد الوطني والمجتمعي
تفعيل دور بغزة، بهدف  2015نيسان  13مي، بتاريخ الجانب األخر إلتقت معالي الوزيرة بالمركز الشبابي اإلعال

 الشباب في القضايا السياسية واالجتماعية في قطاع غزة.
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جتماعيا" من قبل وزارة شؤون المرأة بمقر وزارة إورشة عمل عن "أثر الحرب على المرأة في غزة نفسيا و تنفيذ . 27
سناد وتقييم ما قدم من المرأة في عملية الدعم واإلياجات حتإبهدف تحديد  ،2014أيلول  2خ يشؤون المرأة بتار 

 .برامج أثناء الحرب
"تعزيز وتوعية آلليات األمن التكنولوجي لطالبات المدارس"، والمنظمة من قبل وزارة  حول ورشة عملتنفيذ . 28

، بهدف تعزيز البعد القيمي والوطني واألمني 2014أيلول  16شؤون المرأة ووزارة األوقاف والتربية والتعليم، بتاريخ 
 -المواقع االجتماعية -نترنت إلنهن، من خالل االستخدام اآلمن للدى النساء الفلسطينيات وخصوصا الشابات م

 األجهزة اإللكترونية.
ولى للمرأة والعدالة على عدة محاور منها العدالة في القمة األوزارة شؤون المرأة ممثلًة بعطوفة الوكيل،  مشاركة. 29
للوقاية من  جتماعيةالرموز الثقافية والتمييز بين الجنسين، السياسات اإلو مناهضة العنف ضد النساء، و جتماعية، اإل

ضطهاد المرأة، االتجار بالنساء، المشاركة السياسية، المشاركة في سوق العمل، استغالل النساء في وسائل إالعنف، 
 .2014تشرين الثاني  25-24 خالل الفترة الواقعة ما بين ،تركيا –اسطنبول  وذلك في االعالم.

قليمي المدير اإل، مع المناسبة وفق احتياجات المرحلةإعادة النظر في خطة التنمية الوطنية ووضع السياسات . 30
 .2014أيلول  9 تاريخبلمكتب منظمة العمل الدولية بمقر الوزارة 

مقر الوزارة زيارة ب UNFPAوفد من ، قام جريت حول بيوت اإليواء وحاجات النساءإبهدف مناقشة دراسة . 31
 .2014أيلول  12 بتاريخ

منظم من  ، من خالل مؤتمر صحفي1325الوطني لتطبيق قرار مجلس األمن الدولي إطالق وثيقة اإلطار . 32
 ن حملة المناهضة للعنف ضد المرأة.ابهدف ضم، 2014كانون األول  3 بتاريخ ،غزةبقبل وزارة شؤون المرأة 

الي الوزيرة د. مؤتمر صحفي لمعبشقي الوطن، والتي تخللتها تنفيذ الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة . 33
، وفي ن وزارة شؤون المرأة بيا مه الى مقر األمم المتحدة لتسليمههيفاء اآلغا إلطالق الحملة في غزة، ثم التوج

تسليم بيان إحتجاج للمفوض السامي لحقوق اإلنسان بفلسطين، حول اإلنتهاكات اإلسرائيلية ضد المرأة  الضفة تم
 س، وذلك بعد وقفة إحتجاجية على دوار الشهيد ياسر عرفات.الفلسطينية وخاصة المرأة بالقطاع والقد

 10بتاريخ  ،هللا برام وبالتعاون مع الوزارة منظم من قبل مؤسسة أصالةأرث، والن أمؤتمر من حقي رعاية . 34
 .، وللمطالبة بالحصول على حقوقها كاملةً بهدف مساواة وتمكين المرأة  ،2015آذار 

معالي الوزيرة، حول عرض نتائج دراسة حول الخدمات المقدمة للناجيات من العنف  تتحتهاتنفيذ ورشة عمل إف. 35
 .2014تشرين الثاني  27الناتج عن النوع االجتماعي، في غزة وذلك بتاريخ 

لغايات متابعة  ،2014كانون األول  24بتاريخ  بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس الوزراء، ورشة عملتنفيذ . 36
وتطرقت الى مختلف  ،والتي قدمت بدعم من مؤسسة مفتاح ،تطبيق نظام التحويل الوطني في السياق الفلسطيني

وقد عبرت تلك الورشة  ،وحددت التحديات التي قد تحول دون تطبيقه بالشكل الالزم ،مكونات نظام التحويل الوطني
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لخطة متكاملة بهدف تفعيل نظام التحويل الوطني واخراجه من ومن خالل وكيل وزارة شؤون المرأة عن تطويرها 
  .السياق النظري الى اآلخر العملي

للجنة اء فريق بناتنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، حول . 37
بناء قدرات وحدات ، ل2014كانون األول  17-15، خالل الفترة الواقعة ما بين من الفلسطينياالستشارية لقوى األ

 ة.النوع االجتماعي في الحكوم
 18في جامعة القدس، بتاريخ  لية تنفيذها على طالب مساق كلية الحقوق آطالق المحكمة الصورية وعرض إ. 38

 .2015آذار 
، بهدف تحقيق العدالة وإرساء النزاهة والشفافية النساء والمؤسسات المختلفة على مدار العام، شكاوي استقبال . 39

 .شكاوي من مخلتف المحافظاتالعديد من ال تم استقبال حيث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ــةيالفلسطين الوطنية ةــلسلطا
 وزارة شؤون المرأة

 وحدة مجلس الوزراء
 

 

 

Palestinian National Authority 

Ministry of Women's Affairs 

Cabinet Affairs Unit 

 

 

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

 .الهدف اإلستراتيجي الثالث: زيادة مشاركة النساء في إتخاذ القرار

تدريب  القانونية وتطوير و بهدف تعزيز دور المرأة الفلسطينية في الجوانب  UNFPA مذكرة تفاهم معإبرام . 1
 ، بناء وتطوير كادر وزارة شؤون المرأة، من خالل لجنة مشتركة.قدرات النساء الفلسطينيات

يطلب من الدول  ، علما بأن هذا التقريرسكوا وجامعة الدول العربيةورفعه لمنظمة األ ،+20عداد تقرير بيجين إ . 2
 .العربية

كانون  31 للجنة المرأة العربية "جامعة الدول العربية"، خالل الفترة الواقعة ما بين 35مشاركة فلسطين بالدورة . 3
د العمل العربي المشترك بهدف التأكيد على حرص الجامعة على دعم كافة جهو  ،2015 شباط 1األول ولغاية 

طيرة التي تمر بها الخبشكل كبير في ظل المرحلة و تعاني  أصبحت التيو لنهوض بأوضاع المرأة العربية، لالرامية 
 المرأة الفلسطينية.و ، سيما األمة العربية

جتماعي من عدة محاور، وخاصة الهيئات المحلية سبانية في مجال النوع اإلطالع على التجارب اإلبهدف اإل. 4
لنسوية سباني لتبادل الخبرات مع المؤسسات اتفاقية المبرمة مع التعاون اإلإلخر بند من اسبانية وتتويجًا ألاإل
، زار عطوفة الوكيل ووفد مرافق مع سباني في مؤسساتنامن أجل االستفادة ومحاولة تطبيق النهج اإلو سبانية، اإل

 .2014حزيران  27-22عضوات الهيئات المحلية في فلسطين أسبانيا، خالل الفترة الواقعة ما بين 
بهدف النهوض بدور المرأة  ،في االجتماع الثاني لشبكة الحوكمة المختلطة في بلدان المتوسط الوزارة مشاركة. 5

وتناول االجتماع العديد  ،وزيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ،وجسر الفجوة بين الجنسين ،في القطاع العام
، وذلك في بيروت خالل الفترة الواقعة ما بكةلشاخطة العمل و االستراتيجية االقليمية للشبكة،  من المحاور لمناقشة

 .2014تشرين الثاني  25-24بين 
، والمنظم من قبل 2015لعام لالقيادة النسوية الفلسطينية بمعالي الوزيرة في مؤتمر  مشاركة الوزارة ممثلةً . 6

قصص عرض ، حيث تم خالل المؤتمر 2015نيسان  20القنصلية األمريكية بفلسطين، في رام هللا بتاريخ 
وتم التطرق حول موضوع زيادة النساء في مواقع صنع  ،نجاحات وتجارب لنساء صاحبات مشاريع وأعمال خاصة

 القرار.
بحث آليات عمل اللجنة التوجيهية إلطالق مسابقة وطنية ألفضل مرافعة وطنية دولية إلنصاف المرأة . 7

لقاضي بالتحرر واالستقالل، وبدعم من هيئة األمم المتحدة الفلسطينية، والتي تأتي استجابة لبرنامج سيادة الرئيس ا
كانون  29، بتاريخ الهيئة المستقلة لحقوق االنسانو ممثلين قانونين من ديوان الرئاسة، وزارة العدل ، وذلك مع للمرأة 

 .2014األول 
وقضايا النوع االجتماعي، قامت وزارة شؤون  في مجاالت مع سلطنة عمان الشقيقةبهدف بحث آليات التعاون . 8

 .2015شباط  25 –21المرأة ممثلًة عطوفة الوكيل ووفد مرافق بزيارة مسقط، خالل الفترة الواقعة ما بين 
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ف التواصل مع ، بهد2015أيار  17دولتهم بتاريخ  مشاركة معالي الوزيرة القنصلية النرويجية بعيد إستقالل. 9
 .للمجتمع النرويجي ولتوصيل رسالة المرأة الفلسطينيةالمجتمع الدولي، 

تنفيذ تدريب حول إعداد وتصميم الحمالت اإلعالمية بشقي الوطن، والمنظم من الوزارة وبدعم من اليونسكو، . 10
خالل شهر أيار  ة مع مركز تطوير اإلعالم بجامعة بيرزيت،بغزة من خالل مؤسسة إبداع، وبالضفحيث تم 

عداد خطة تفصيلية وطنية لتنظيم من الوزارة والمؤسسات الشريكة، وإ بناء قدرات المشاركين داد و بهدف إع ،2015
 حمالت الدعم والمناصرة من منظور النوع االجتماعي.

أوراق سياساتية تعبر عن الواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي للمرأة الفلسطينية،  3تنفيذ تدريب حول . 11
ل ، والمنظمة من قبودليل ارشادي حول كتابة االوراق السياساتية من منظور النوع االجتماعي واعداد مادة تدريبية

 .2015وزارة شؤون المرأة وبدعم من اليونسكو خالل شهر أيار 
قانونية ال ، بهدف رفع الوعي بالمسائل2015نيسان  21تنفيذ دورة تدريبية قانونية "للنقابيات" بغزة، بتاريخ . 12

 المهنيات لقانون األحوال وقانون الخدمة المدنية والعمل.لنقابيات ل
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 : مشاركة المرأة في قطاع العمل.الهدف اإلستراتيجي الرابع
 .الديمقراطية المحلية والنشاط االقتصادي تعزيزل ،مذكرة تفاهم مع منظمة العمل ضد الجوع توقيع. 1
، لتنفيذ مشروع "النهوض بمشاريع المرأة في فلسطين"، بهدف األدنىرة تفاهم مع مؤسسة الشرق مذك توقيع. 2

 .تحسين أوضاع المرأة في القطاع اإلقتصادي، وزيادة مشاركتها في تنمية مجتمعها المحلي
ستراتيجيات والخطط التي وتنفيذا لإل ،نطالقًا من االهتمامات المشتركةإ ،مذكرة تفاهم مع مؤسسة أصالةتوقيع . 3

 .وزارة شؤون المرأة تتبناها 
في تحرير الشهادات لألناث في الجامعات الفلسطينية، حيث تم دعم وتبني الموضوع من ِقبل البنك االسالمي . 4

، حيث تم التنسيق مع الجامعات الفلسطينية برفع قائمة بأسماء الطالبات اللواتي مليون دوالر 3الكويت، بمبلغ 
 داتهم بسبب الديوان المتراكمة عليهن.سيستفدن من هذا الدعم، والمحجوزة شها

، المساعدة الطبية الدولية بالشراكة مع مؤسسة نساء من أجل الحياة -منظمة اإلسعاف األوليرعاية مؤتمر . 5
 ،2014أيلول  24، بتاريخ  فندق القصر، وذلك بوقلقيلية في قرى سلفيت نابلس "،التمكين اإلقتصادي للمرأة " حول

 .اإلقتصادي للمرأة، والحملة اإلعالمية لتغيير الصورة النمطية للمرأة دعم برامج التمكين ل
، تسليم 2014أيلول  17، تم بتاريخ 22/3/2014-19لفلسطين بتاريخ  العمانيات عمالنتيجة زيارة سيدات األ. 6

قًا من هدف  ، لجمعية بيتا في محافظة نابلس، إنطالالباص المتبرع به من خالل الهيئة العمانية لألعمال الخيرية
 .الحياة ومنها الناحية االقتصاديةتمكين المرأة الفلسطينية في كافة مناحي 

التي مديرة التمكين االقتصادي للمرأة في هيئة األمم المتحدة  مع بحث آليات دعم المشاريع االقتصادية النسوية. 7
، لنساءوقد تم بحث آليات تطوير برنامج يدعم المشاريع االقتصادية ل هذا ،2014آب  27بتاريخ  زارت فلسطين

وضرورة دعم عملية التنمية االقتصادية ودعم النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لرفع جودة المنتج 
مكين سرائيلية، وعرضت مديرة التنتج المحلي بديال عن المنتجات اإلالنسائي وتواجده في األسواق ليحل الم

وبناء  ،االقتصادي محاور المشروع، والذي يهدف إلنشاء مركز خدمات موحد يقدم الخدمات الفنية واإلرشادية
القدرات للنساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة مساهمتها في سوق 

 العمل.
" األوروبية DAIوفد من شركة تطوير األعمال " ، معادي للنساءبحث آليات التعاون في محور التمكين االقتص. 8

  .2015شباط  10بتاريخ  التي زارت فلسطين
امرأة فلسطينية من خريجات الدبلوم في محافظة رام هللا  70بحث آليات التنسيق لمشروع منح مالية تستهدف . 9

، بهدف تطوير مهاراتهن في 2014كانون األول  16ونابلس والخليل مع وفد البنك الدولي الذي زار الوزارة بتاريخ 
نك الدولي، كما تم المحاسبة وإعطائهن فرصة عمل قابل للثبات والمنافسة في مجال االقتصاد ومن جانب الب

بهدف عمل قاعدة من الخريجات يمتلكن الخبرة في المحاسبة ساعة،  100االتفاق على مشروع تدريب مكثف مدته 
 داع في مجال المحاسبة والمالية.وقابالت للعمل واإلب
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فتح آفاق تعاون وعمل مشترك، لدعم وإغاثة النساء المتضررات من العدوان األخير، زار وفد من بهدف . 10
، حيث تم االتفاق على تقديم مقترحات مشاريع، 2014كانون األول  22مؤسسة تيكا التركية، الوزارة بغزة بتاريخ 

 ت، مثل المشاريع الصغيرة، ومشاريع التمكين االقتصادي.ذات عالقة بالنساء الفلسطينيا
مع السفير التركي لدى دولة فلسطين، زار عطوفة الوكيل السفارة للتباحث حول  بهدف بحث آليات التعاون . 11

وهذا من خالل مساعدتها في عمل مشاريع صغيرة، والعمل على مساعدتها ايضا من خالل ، تمكين المرأة اقتصادياً 
طالع على تجارب وتبادل الخبرات مع سواق عربية ودولية، واإلأمن خالل وجود  هاقنوات تسويقية لمنتجاتايجاد 

 االتراك.
 40 ـعرض منتوجات لل ،هيئة شؤون المنظمات األهليةالذي تم ما بين الوزارة و  ،معرض المنتوجات النسوية. 12

  ، في رام هللا.ذارآجمعية نسوية بمناسبة الثامن من 
بهدف بحث سبل وآفاق التعاون المشترك، إلتقت معالي الوزيرة بوفد من المركز السعودي للثقافة والتراث . 13

االتفاق على تقديم مقترحات مشاريع، ذات عالقة بالنساء الفلسطينيات، ، وتم 2015آذار  19بمدينة غزة، بتاريخ 
  مثل المشاريع الصغيرة، ومشاريع التمكين االقتصادي.

، بدعم وترتيب من براهيم آل خليفة لتشجيع األسر المنتجةإسبيكة بنت  الشيخةسمو لسطين بجائزة فوز ف. 14
 .الوزارة

سبانيا، خالل إ –"، في برشلونة جل المتوسطأاالتحاد من مشاركة الوزارة ممثلة  بعطوفة الوكيل في مؤتمر ". 15
وتقديم الدعم الفني  ،وتمويل عدد من المشاريعتم االتفاق على تبني ، حيث 2015أيار  30-21الفترة الواقعة 

 .المشاريع هذه طالق رزمة منإعالن عن عقد مؤتمرًا خاصا في فلسطين لإلمن خالل  ،للنساء
والذي ، تقليديةالدعم وتشجيع النساء المبدعات، ال سيما أولئك اللواتي بتن يطرقن أبواب المهن الحرفية، وغير . 16

، ولقاؤها بالسيدة التي تعمل في مجال 2015 أيار 13ظهر من خالل زيارة معالي الوزيرة لميناء الصيادين بتاريخ 
   .الصيد

               ، وتكريمها لتعاونها مع وزارة شؤون المرأة.2015 أيار 3بحث آفاق التعاون مع الغرفة التجارية بغزة بتاريخ . 17
مراسلة العديد من الدول العربية، من أجل دعم عملية التمكين اإلقتصادي للنساء، وذلك من خالل دعم . 18

 المشاريع الصغيرة، خاصة للنساء المعيلة لألسر. 
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 التوصيات:
، علـد ، والتـي جـاءت علـد مـدار العـا أهم توصيات لتحسـين أداء الـوزارة )تسـتخلن مـن نتـاه  هـشا النشـاطات(

 :التاليالنحو 
مـع العديـد مـن المؤسسـات  واإلتفاقيات التـي تمـت علـى مـدار العـام المنصـرم، مذكرات التفاهمجميع متابعة تنفيذ . 1

 الدولية والوزارات والمؤسسات العامة واألهلية.
العمـل علـى ، لتمكينها من التمتع بحقها في االقامـة والتنقـل والمواطنـة، وكـذلك تقديم الدعم الكامل للمرأة المقدسية. 2

لتمكينهــا مــن  ،المــرأة فــي قطــاع غــزةكــذلك و  توثيقهــا،توثيــق االضــطهاد الــذي تتعــرض مــن خــالل رصــد اإلنتهاكــات و 
العمـــل علـــى توثيــق ورصـــد اإلنتهاكـــات التـــي اإلســتمرار فـــي تجــاوز المحـــن التـــي تعرضـــت لهــا مـــن قبـــل االحـــتالل، و 

تجنيد الدعم المالي والمعنوي لهـا لعمل على لأيضا  السعي، و المرأة في قطاع غزة نتيجة العدوان األخير تعرضت لها
 .ذلك ما أمكن

وضــع خطــة عمــل لتمكــين النســاء وتــوعيتهم فــي المنــاطق المهمشــة، مــن خــالل عقــد زيــارات ميدانيــة العمــل علــى . 3
 لجميع المحافظات.

، مناهضــة العنــف، مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل وإيجــاد للمــرأة  متابعــة الدراســات الخاصــة بالمشــاركة السياســية. 4
 لتحاق بالتعليم والتدريب المهني.لالعلى تشجيع اإلناث  الدؤوب العمل من خاللآليات تحد من وطأة الفقر عليها، 

ن مـ لديها، في رسم خططهـا وسياسـاتها وحدات للنوع االجتماعي لحثها على دمجالقيام بزيارات ميدانية للوزارات . 5
ظــور النــوع االجتمــاعي، وبالــذات الموزانــات الخاصــة بهــا، تجســيدا لقــرار مجلــس الــوزراء بضــرورة إيجــاد موازنــات من

 .إيجاد آليات وتدخالت للوزارة في المجاالت التشريعية والقانونيةوالعمل أيضا على  حساسة للنوع االجتماعي،
نظــام التحويــل الــوطني ب وتــدخالت تعنــىوضــع سياســات التنســيق الكامــل مــع الجهــات ذات العالقــة، فيمــا يتعلــق ب. 6

 .لخدمات النساء المعنفات
التـــي  مـــن أجـــل متابعـــة رصـــد االنتهاكـــات والشـــكاوى  بالمحافظـــات، تفعيـــل العالقـــة مـــع مراكـــز تواصـــلإســـتمرار و . 7

 .في كافة محافظات الوطنتتعرض لها النساء 
إيجاد آليات وتدخالت مناسبة سواء تشـريعية مع المؤسسات اإلعالمية العاملة بفلسطين، بهدف التواصل الفاعل . 8

 .تدعم قضايا المرأة أو قانونية 

سـبب مباشـر  الحاليـةألن بنيـة العمـل  ،سـراع فـي حـل مشـاكل مـوظفي غـزةالتنسيق الـدائم مـع الجهـات المعنيـة لإل. 9
 في التأثير على جودة األداء.

قـة مـع مؤسسـات المجتمــع المـدني وخصوصـا المؤسسـات النســوية علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمــي تفعيـل العال. 10
دعم المشـــاريع المتوســـطة والصـــغيرة ، كـــوالـــدولي وتجنيـــد الـــدعم المـــادي والمعنـــوي لتنفيـــذ المشـــاريع الخاصـــة بـــالوزارة

 للنساء، والتي تأتي ضمن محمور التمكين االقتصادي للمرأة.
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 الصعوبات والتحديات: 
  ، وهي كاآلتي:أهم الصعوبات والتحديات التي واجهت الوزارة علد مدار العا 

ترتـب عليهـا يوابرزهـا المصـالحة الوطنيـة ومـا  ،الدولة الفلسـطينية السياسية والقانونية والتنموية التي تعيشها ةالبيئ. 1
  شقي الوطن.، وعدم التواصل الجغرافي بين ذيةيير للخطط التنفيمن تغ

 قلة التمويل وعدم االلتزام بالتعهدات المالية من قبل الجهات المانحة. . 2

الــوزارة تعمــل علــى تنفيــذ إســتراتيجية وطنيــة للــدفاع عــن وتعزيــز النظــرة المجتمعيــة التقليديــة للنســاء حيــث ال زالــت . 3
 حقوق النساء في كافة مجاالت الحياة.

 لرسمية التي تعطل العمل األساسي )العمل على الخطة(.األعمال الطارئة في المؤسسات ا. 4

العـدوان اإلسـرائيلي المتكـرر علـى قطـاع غـزة والحصـار المفـروض أدى الـى عـدم التجـاوب مـع المشـاريع المقدمـة . 5
 من الوزارة فى غزة. 

 الواقع السياسي أدى إلى ضعف الموارد المالية والبشرية في وزارة شؤون المرأة. . 6

 قلة التمويل سواء على مستوى الحكومة او المستوى الخارجى. . 7

هـا مـع قلـة المصـادر الماليـة لتغطيـة مثـل احتياجاتمـن  ضـاعف ، والـذيالواقع الخاص الذى تعيشه المرأة فى غزة. 8
 . هذه االحتياجات

عدم تجـاوب بعـض الـوزارات والمؤسسـات العامـة، بالعمـل علـى دمـج وحـدات النـوع االجتمـاعي لـديها فـي الخطـط . 9
علـى  ، ممـا يـؤثروحـداتهـذه ال بعـض العـاملين فـي قلة الخبرة لدىوالسياسات والموازنات التي تقوم برسمها، وكذللك 

  تحقيق الهدف المنشود.العمل ويجعل من الصعب 
م  يخــدومهــام وحــدة النــوع اإلجتمــاعي فــي بعــض الــوزارات، وإســناد مهــام أخــرى للوحــدة بمــا ال. عــدم وضــوح دور 10

 أهداف الوحدة التي أنشات من أجلها.
 
 
 
 


